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ما يكتب في اجمللة ال يعبر بالضرورة عن رأي اجمللة

أثناء اإلعداد لهذا العدد أصدرت اإلدارة العامة للجمعيات اخليرية لتحفيظ 
القرآن الكرمي بوزارة الشؤون اإلسالمية قراراً بتجديد مجلس اإلدارة للجمعية 
حيث مت قبول اعتذار ثالثة من أعضاء اجمللس السابق ودخل أربعة أعضاء جدد 
السابقني  والعرفان لألعضاء  باقات الشكر  أن نزجي  اجمللة  ويسرنا هنا في 
وتطويرها  باجلمعية  للنهوض  وجهدهم  وقتهم  من  الكثير  بذلوا  الذين 
فجزاهم اهلل خير اجلزاء ونبارك لألعضاء اجلدد الثقة بتعيينهم ونسأل اهلل 
أن يعينهم على حتمل مسؤولياتهم جتاه كتاب اهلل وتعليمه لفلذات أكبادنا 
في هذه احملافظة ونشد على أيديهم مواصلة اجلهود السابقة في التجديد 
والتطوير وال شك أن ذلك هدف أسمى يحرص عليه الباحثون عن النجاح، 
ومطية هامة للطامحني إلى التفوق واإلبداع، ومن خالله يسلك املرء أقرب 
الطرق وأقصرها لتحصيل الفوائد، وزيادة اإلنتاج وجودته، وحتسني مستوى 
اخملرجات، والعصر الذي نعيشه اآلن يتسم بالتطور السريع والنمو الهائل، 
و ال بد لنا إن كنا نطمح للتميز واإلبداع أن نستفيد من كل ذلك من خالل 
السعي احلثيث لتطوير أنفسنا، وتنمية قدراتنا، ومواكبة عصرنا مبا يتالئم 

مع شريعتنا، وال يتنافى مع عاداتنا وأخالقنا الفاضلة.

ينطلق  وقاعدة  ملحة  ضرورة  املستمر  والتدريب  والتطوير  التجديد  إن 
تتنوع  األفكار  أن  ذلك  أمانيهم،  العالية لتحقيق  الهمم  أرباب  من خاللها 

،والطموحات تتفاوت، واالبتكارات تتوالى ، 

واملتابع للجمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الزلفي يلحظ 
الطاقات  من  االستفادة  ومحاولة  والتطوير  التجديد  على  احلثيث  السعي 
بالذكر هنا للداللة  واملواهب ولعلنا نشير هنا إلى بعض اخلطوات اجلديرة 

على ذلك :

القدمية؛  األقسام  وتطوير بعض  اجلمعية؛  أقسام جديدة في  استحداث 
واستقطاب الكفاءات لالستفادة من خبراتهم في مجال تخصصاتهم

سعي اجلمعية إلى توفير مقر مناسب للعالقات العامة واإلعالم التي تعد 
والتنظيم  املالئم لإلبداع  املناخ  مجلة )ضياء( إحدى ثمراتها وذلك لتهيئة 

في هذا القسم، 

اخملتلفة  حاجاتها  يلبي  للجمعية  متكامل  مبنى  لتشييد  السعي 
ويتناسب مع املسؤولية العظمى التي تقوم بها ، 

إنشاء معهد للمعلمات وفق مواصفات عالية لتخريج معلمات مؤهالت 
لتعليم كتاب اهلل والذي يعد نقلة نوعية لتعليم القرآن النسائي.

هذه وغيرها قراءنا الكرام ما تسعى لتحقيقه واألفكار في ازدياد، والتطوير 
يتتابع، وستسعى اجلمعية بإذن اهلل لكل ما فيه مصلحة عامة لطالبها 
إليها  ينتسب  من  وجميع  وموظفيها  ومعلماتها  ومعلميها  وطالباتها 
األسمى  الهدف  حتقق  حتى  ومقترحاتكم  وآرائكم  ومؤزارتكم  بدعمكم 

الذي أنشأتها الدولة ألجله.

بسم اهلل الرحمن الرحيمضياء

التصميم
واإلخراج 

الفني
MAM

05  09 69  59  19



في هذا العدد

سلسة قراء العصر
شيخ عموم القراء واإلقراءالعالمة المقرئ إبراهيم 

السمنودي

التقنية في خدمة كتاب اهلل

المسابقة المحلية على جائزة 
األمير سلمان بن عبد العزيز

معهد المعلمات
بداية موفقة

28

50

18

6

21

13

48

56

صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
يتسلم درع الجمعية

الدور النسائية
استطالع مصور

تخاف الذهاب إلى المدرسة

سليمان وزوجته 
وأبو شامان

الشيخ عبدالرحمن بن محمد احلمد

أ.د / فالح بن محمد الصغيِّر

د. محمد بن عبداهلل الدويش

د.مساعد بن عبداهلل احمليا

د.عبداهلل بن محمد اجلارهلل

د. مساعد بن سليمان الطيار

د . عبدالعزيز بن عبداهلل الشايع 

د . عبد الرحمن بن عبد اهلل األطرم 

الشيخ سليمان بن خالد احلربي

الشيخ صالح  بن راشد الغيث 

الشيخ راشد بن حمود الثنيان

أ. منيرة الدويش

أ. ناصر بن حمد املسلم

أ. حصة بنت عبد الرحمن الطوالة

أ. عبد اهلل بن فراج اجلوير

يكتب لكم في هذا العدد
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وفي هذا اإلطار، واستمرارًا على هذا النهج الفريد، ورغبة فيما عند 
اهلل سبحانه وتعالى من األجر والثواب، وإسهاًما في بناء املواطن 

الصالح، بادر صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، أمير منطقة الرياض، بتخصيص جائزة سنوية حلفظ القرآن 

الكرمي وتالوته وتفسيره على مستوى 
اململكة، ومتويلها من نفقته اخلاصة جزاه 

اهلل خيرًا، وأجزل له املثوبة. 

أهداف املسابقة
وتتمثل أهداف هذه املسابقة في :

1- خدمة كتاب اهلل الكرمي مبا يليق 
ومكانته العالية. 

2- ربط األمة بكتاب اهلل تعالى تعلًما 
وتعليًما مبا يعزز اجلهود احلكومية واخليرية 

لتحفيظ القرآن الكرمي باململكة. 
3- تشجيع الشباب والناشئة من البنني 

والبنات على العناية بحفظ كتاب اهلل 
الكرمي، وإجادة تالوته ومعرفة معانيه. 

4- إعداد جيل صالح ناشئ على أخالق 
القرآن الكرمي، وآدابه وأحكامه، ملتزم 

بعقيدته.

المسابقة المحلية على جائزة 

األمير سلمان بن عبد 
العزيز 

لحفظ القرآن الكريم 
للبنين والبنات

متيزت اململكة العربية السعودية في العصر احلديث بقيامها على اإلسالم عقيدة وشريعة، فقد وحد 
امللك عبد العزيز -رحمه اهلل- هذه البالد على االعتصام بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، 
وسار أبناؤه من بعده على منهجه في ذلك، إعالء لكلمة اهلل وخدمة لإلسالم واملسلمني، وبذاًل كبيًرا في 

التي تقوم على تعليمه وحتفيظه.    سبيل خدمة كتاب اهلل الكرمي وطباعته ونشره، وتوزيعه، وتشجيع حملته وحفظته، ودعم اجلهات اخليرية 

ك
نا

ه
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فروع اجلائزة 
أما فروع اجلائزة فتشمل خمسة فروع هي ما يلي :

الفرع األول: 
حفظ القرآن الكرمي كامالً مع التالوة والتجويد، وتفسير 

مفردات غريب القرآن. 
الفرع الثاني: 

حفظ القرآن الكرمي كامالً، مع التالوة والتجويد. 
الفرع الثالث: 

حفظ عشرين جزًءا متتالية، مع التالوة والتجويد. 
الفرع الرابع: 

حفظ عشرة أجزاء متتالية، مع التالوة والتجويد. 
الفرع اخلامس: 

حفظ خمسة أجزاء متتالية، مع التالوة والتجويد. 

شروط االشتراك 
تنحصر شروط االشتراك في املسابقة في :

1-  أن يكون املتقدم سعوديًا. 
2-  أال يزيد عمره عن 24 عاًما واملتسابقة 30عاماً. 

3-  أال يكون قد سبق وأن رشح في املسابقة الدولية 
التي تقيمها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد. 
4- أال يشارك مرة أخرى في الفرع نفسه، أو أدنى منه. 

5-  أن يكون املرشح قد فاز على مستوى منطقته. 
6-  أن يتحصل الفائز على معدل ال تقل نسبته عن 85 % 

من الدرجات. 
7-  أن يلتزم الفائز باستعداده للمشاركة في أي مسابقة 
حلفظ القرآن الكرمي ترى وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد مناسبة ترشيحه لها. 

8-  يجوز ملن شارك في الفرع األول ولم يفز أن يشارك فيه 
مرة أخرى. 

9-  يتولى املتسابق جميع نفقات سفره، وتتولى الوزارة 
نفقات إقامته وإعاشته طيلة مدة املسابقة. 

يتم توزيع الدرجات كاآلتي:

التجويد التالوة والترتيل احلفظ التفسير الفرع 

20 10 50 20 األول 

30 20 50 0 الثاني 

30 20 50 0 الثالث 

30 20 50 0 الرابع 

30 20 50 0 اخلامس 

اجلوائز والهدايا 
يصرف للفائزين األول والثاني والثالث في كل فرع من فروع 

اجلائزة مكافآت مالية وفق اجلدول اآلتي:

الفائز الثالث الفائز الثاني الفائز األول الفروع 

66.000 68.000 70.000 الفرع األول 

46.000 48.000 50.000 الفرع الثاني 

36.000 38.000 40.000 الفرع الثالث 

26.000 28.000 30.000 الفرع الرابع 

16.000 18.000 20.000 الفرع اخلامس 

ك
نا

ه
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املكافآت: 
يصرف لكل متسابق شارك في املسابقة واستمعت له 

اللجنة ولم يفز مبلغ ألفي ريال. 

الهدايا 
تقدم هدايا تقديرية باسم صاحب السمو امللكي األمير 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى اجلهات التي فاز 
مرشحوها.

إحصائية بأعداد املشاركني في املسابقات احمللية للقرآن الكرمي 
على جائزة األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

اجملموعالفرع5الفرع 4الفرع 3الفرع2الفرع 1 املكانالتاريخ املسابقة 

الرياض1419/11/18 هـ  الدورة األولى 
52 11 11 11 10 9 بنني 

33 11 10 4 4 4 بنات 

الرياض1420/11/6 هـ  الدورة الثانية
54 12 12 11 10 9 بنني 

29 11 9 3 3 3 بنات 

الرياض1422/1/13هـ  الدورة الثالثة
47 11 11 10 9 6 بنني 

33 12 8 4 6 3 بنات 

الرياض1423/1/23هـ  الدورة الرابعة
60 13 12 12 13 10 بنني 

37 11 11 6 4 5 بنات 

الرياض1424/2/17هـ  الدورة اخلامسة
56 11 12 11 11 11 بنني 

34 12 10 5 4 3 بنات 

435 115 106 77 74 63 اجملمـــــوع 

ك
نا

ه
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بعث  اذ  عباده  وتعالى  سبحانه  اهلل  أكرم  لقد 
فيهم نبيه محمدا صلى اهلل عليه وسلم ، وجعله 
قدوة لهم في أقوالهم وأفعالهم ، وسائر أعمالهم 
والسوق  البيت  في   ، حياتهم  شؤون  جميع  وفي 

والشارع وميادين العمل .
وفي هذه األمثلة نقف مع جانب من جوانب حياته 
صلى اهلل عليه وسلم لنستلهم حسن االقتداء به 
، كما قال سبحانه  )  لقد كان لكم في رسول اهلل 
أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهلل واليوم األخر ( . هذا 

اجلانب نتعرض له في الوقفات اآلتية .: 
الوقفة األولى :

تتبع هدي محمد صلى اهلل  القربات  أفضل  من 
عليه وسلم في كل شؤون حياته ، وتعبد اهلل بذلك 
، كما كان الصحابة رضوان اهلل عليهم ، ولذا على 
العبد املسلم أن يربي نفسه على هذا التعبد لينال 

األجر واملثوبة .
الوقفة الثانية :

تعامله  وسلم  عليه  اهلل  صلى  هديه  من  كان 
يقول  هاهو   ، والقدوة  واألب  الزوج  فكان  بيته  في 
 : والسالم   الصالة  عليه 
ألهله  خيركم  خيركم   (
 ) ألهلي  خيركم  وأنا 
وحدثت عنه عائشة رضي 
في  يكون  أنه  عنها  اهلل 
في  فيشارك  أهله  مهنة 
 ، طبخهم  في  خدمتهم 
وتنظيف ثيابه ، وفي تربية 
أهله على مايقربهم إلى 
اهلل تعالى فكان يحثهم 
وغير  اجلاد  والعمل   ، والذكر   ، والقرآن   ، الصالة  على 

ذلك . 
الوقفة الثالثة :

في  هديه  معالم  أبرز  من 
الكرمي  القرآن  مدارسة  البيت 
جبريل  يدارسه  كان  أنه  حتى 
عليه السالم القرآن في رمضان 
عليه  وجبريل  هو  يقرأ  مبعنى   ،
وينبغي   ، الكرمي  القرآن  السالم 
أن يكون هذا من أبرز املعالم في 
برنامجه  فيكون  املسلم  حياة 
اليومي في بيته مراجعة القرآن 

ويراجعه   ، وأهله   ، ألوالده  وحتفيظه  وحفظه  الكرمي 
معهم ، كما يجب أن يجعل الشاب جزءاً من وقته 

اليومي حلفظ القرآن ومراجعته ، وتأمله ، وتدبره . 
الوقفة الرابعة :

النبوة  التي تستقى من منهج  املعالم  أهم  من 
االستقامة على  عليه وسلم  في حياته صلى اهلل 

عندما  والسالم  الصالة  عليه  قال   ، الرباني  النهج 
سأله أحد الصحابة رضي اهلل عنهم بأن يوصيه قال 
) قل آمنت باهلل ثم استقم ( حتقيقاً لقوله تعالى ) 
إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم 
يتصف  عليه  وبناء   ) حتزنوا  وال  تخافوا  أال  املالئكة 
الشاب املسلم باالستقامة على العبادة في صالته 
باالستقامة  يتسم  كما   ، وعمرته  وحجه  وصيامه 
كالصدق  الزكية  والسمات   ، العالية  األخالق  على 
في القول والعمل ، والتواضع ولني اجلانب ، واحترام 
وسالمة   ، والبشاشة  واللطافه   ، وتوقيره  الكبير 
وطالقة   ، الطيب  والقول   ، احلسن  والظن   ، الصدر 
املشينة  األخالق  كل  عن  مبتعداً  وغيرها  الوجه 
والنميمة  والغيبة  القول  وسيء  واجلفاء  كالغلظة 
على  والتعالي  والغرور  والكبر  الزور  وقول  والكذب 
واللمز  والهمز  حقوقهم  وبخس  وازدرائهم  الناس 

والغمز واخلداع وغيرها . 
الوقفة اخلامسة :

التي  املعالم  أهم  من  أن  القول  نافلة  ومن 
ومع  بيته  في  وبخاصة  النبوة  منهج  من  تستقى 
حقوق  وبخاصة   ، بحقوقهم  القيام   ، وأقاربه  أهله 
ولني  مخاطبتهم  في  القول  حسن  من  الوالدين 
والقيام بخدمتهم  لهم وحسن معاملتهم  اجلانب 
والدعاء   ، واخلدمة  املال  من  إليه  يحتاجون  ومبا   ،
بأحقيتهم  وإشعارهم  معاشرتهم  وحسن   ، لهم 
عنهم  الغفلة  أو  ازدرائهم  أو  اجلفاء معهم  وعدم   ،
ذلك  في  والنصوص   ، عليهم  بالتكبر  إشعارهم  أو 
ربك  أكثر من أن حتصر ويكفي قوله تعالى )وقضى 
يبلغن  إما  إحسانا  وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا  أال 
عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال 
تنهرهما وقل لهما قوال كرميا واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 

كما ربياني صغيرا( . 
الوقفة األخيرة :

هذا  في  وبناتنا  ألبنائنا  همسة 
الزمن ليعلموا أن أهم املعالم التي 
تستقى من منهج النبوة : العناية 
 ، به  واالهتمام   ، الشرعي  بالعلم 
والقيام بآدابه ، واحلرص عليه ، حتت 
رعاية العلماء الربانيني ، فهذا املعلم 
القواصم  من  العواصم  أهم  من 
من  اخملارج  أهم  ومن   ، واحملن  والفنت 
فاهلل   ، الصحيح  الطريق  عالمات  أهم  ومن   ، املآزق 
اهلل في العناية بالعلم واالشتغال به حتى التضلوا 
 ، التائهة  في الطريق وتتخبطوا في ظلمات الطرق 
فدين اهلل واضح بالعلم . جعلكم اهلل تعالى ذخراً 

ألسركم ووطنكم وأمتكم . 

أ.د / فالح بن محمد فالح الصغيِّر
املشرف العام على شبكة
 السنة النبوية وعلومها

www.alssunnah.com

مع منهاج النبوة :

 وقفات وتأمالت

أهم المعالم التي تستقى 
من منهح النبوة العناية 
بالعلم الشرعي واالهتمام 

به والقيام بآدابه 
والحرص عليه تحت 
رعاية العلماء الربانيين
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ريب  ال  الكتاب  ذلك  }آلم   : وعال  قال اهلل جل   

الكتاب  [  هذا   2: {]البقرة:1   للمتقني  فيه هدى 

أحسن احلديث وأصدق الكالم , عمدة امللة , وينبوع 

 , الدامغة   اهلل  حجة   , الرسالة  وآية   , احلكمة 

ونعمته السابغة , شفاء ملا في الصدور، واحلكم 

اجلزْل،  الكالم  وهو  األمور،  عند مشتبهات  العدل 

تفنى  ال  ,  كتاب  بالهزل  ليس  الذي  الفصل  وهو 

ال  وشهاب  ضياؤه،  يخبو  ال  وســراج   , عجائبه 

تنفد  ال  وكنز  غورُه،  يُدرك  ال  وبحر  سناؤه،  يخمد 

بهرت   , سحائبه  املدرار  عن  تقلع  ال  وغيث   , درره 

بالغُته العقوَل، وظهرت فصاحته على كل مقول  

, فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب، وصرفه 

بأبدع معنى وأعذب أسلوب ، ال يستقصي معانيه 

ذو  اإلطالق  على  بوصفه  يحيط  وال  اخللق،  فهُم 

اللسان الطلق  :

أندى على األكباد من قطر الندى

وألذ في األجفان من ِسَنِة الكرى

ــذه بعض األوصاف  ه

العظيم   ــاب  الكت لهذا 

ــن  الصفات  ــذي له م ال

ــى  ــاذ إل ــر والنف و التأثي

ــا ال ميلكه أي  القلوب م

ــاب وال أي كالم حتى  كت

ــدون  ــوا يقع ــن كان الذي

ويصدون  ــراط  ص ــكل  ب

ــم  ل اهلل  ــبيل  س ــن  ع

ــتطيعوا إنكار إعجابهم بالقرآن الكرمي , فما  يس

ــر فيه وملك  ــم  إال اهتز له وأث ــمعه أحد منه س

ــوة مضمونه وحالوة  ــه وأخذ بلبه بق مجامع قلب

ــبكه  , إنها  ــه وعظم س ــلوبه وجاللة معاني أس

معجزة عظيمة  وهيبة  عجيبة تلك الروعة  التي 

تقع في قلب  كل مستمع له ومتلك عليه مجامع 

قلبه ومفاتيحه وتأخذ مبجامع نفسه ولبه إال قلبا 

اشتد إغالقه مبغاليق الغفلة والعناد هذه الهيبة 

يستوي فيها العربي واألعجمي والكافر واملسلم  

, وفي هذه الصفحة » قالوا عن القرآن« سنعرض 

ــرآن في نفوس  ــى تأثير الق ــوال تدل عل ــع وأق وقائ

مستمعيه , من إنس وجن وكفار ومسلمني قدمياً 

وحديثاً, فإليكم تلك الوقائع واألقوال : 

القرآن  تنزل لسماع  السماء  *  فهذه مالئكة 

رجل  قال: كان  البراء  به  كما في حديث  وتتأثر   ،

يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس مربوط بشطنني 

سحابة  فتغشته  الطويل[،  احلبل  ]والشطن 

فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما 

أصبح أتى النبي  صلى اهلل عليه وسلم  فذكر له 
ذلك فقال: ))تلك السكينة تنزل للقرآن(( 1

وكافرهم  مسلمهم  ــ  واإلنس  اجلن  وهذه    *

حني  هلل  سجدوا  حتى  أنفسهم  ميلكوا  لم  ــ 

سمعوا قوله تعالى : }أََفِمْن َهَذا احْلَِديِث تَْعَجُبوَن 

*وَتَْضَحُكوَن واَل تَْبُكوَن *وَأَنُْتْم َساِمُدوَن * َفاْسُجُدوا 

القرآن  هيبة  إنها  ]النجم:62-59[  وَاْعُبُدوا{   ِ
هلِلهَّ

به:  اجلن  تأثر  لقد  السجود,  على  أرغمتهم  التي 

}َفَقالُوا إِنهَّا َسِمْعَنا ُقرْآنًا َعَجًبا * يَْهِدي إِلَى الرُّْشِد 

َفآَمنهَّا بِِه{ ]اجلن:1، 2[، }وَإِذْ َصرَْفَنا إِلَْيَك نََفرًا ِمْن اجْلِنِّ 

ا َحَضُروُه َقالُوا أَنِْصُتوا فلما  يَْسَتِمُعوَن الُْقرْآَن َفلَمهَّ

]األحقاف:29[،  ُمنذرين{  قوِمهم  إلى  ولوا  ُقضِي 

لقد كانت اآليات كافية أن يصبح أولئك دعاة إلى 

اهلل  .

*  وهاهم أصحاب األديان األخرى من الذين أراد 

اهلل بهم خيرًا يتأثرون بالقرآن عند سماعه: }وَإِذَا 

َسِمُعوا َما أُنزَِل إِلَى الرهَُّسوِل تَرَى أَْعُيَنُهْم تَِفيُض 

آَمنهَّا  هََّنا  رَب يَُقولُوَن  احْلَقِّ  ِمْن  َعرَُفوا  هَّا  ِم ْمِع  الدهَّ ِمْن 

أقرب  هؤالء  ]املائدة:83[.  اِهِديَن{  الشهَّ َمَع  َفاْكُتْبَنا 

الناس مودة للذين آمنوا، الذين يتأثرون إذا سمعوا 

هََّنا آَمنهَّا َفاْكُتْبَنا  القرآن ثم يسلمون في النهاية: }رَب

اِهِديَن{. َمَع الشهَّ

عنه  اهلل  رضي  مطعم   بن  جبير  هو  وها    *

يفاوضه  وسلم   عليه  اهلل  النبي صلى  إلى  وفد 

في أسرى بدر فانتهى إلى النبي صلى اهلل عليه 

وسلم وهو يصلي املغرب يؤم الناس في مسجده 

ويقرأ بسورة الطور حتى إذا بلغ قول اهلل تعالى:  )) 

أم خلقوا من غير شيء أم هم اخلالقون أم خلقوا 

السماوات واألرض بل ال يوقنون أم عندهم خزائن 

ربك أم هم املسيطرون ((  ]الطور:35-37[. فأخذت 

وأحس  معانيها  فهم  قلبه  مبجامع  اآليات  هذه 

بروعة مبانيها فكاد قلبه يطير شوقاً إلى اإلسالم 
فقال رضي اهلل عنه: ) كاد قلبي أن يطير ( 2

*  وهذا الوليد بُن املغيرِة  أتَى إلى الرسوِل صلى 

الشيخ صالح  بن راشد الغيث 
رئيس محكمة حوطة سدير

قالوا 
عن القرآن

ال
مق
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محّمد،  يا  فقال:  وسلم   عليه  اهلل 

القرآَن، فيقرَأ عليه الصالة  اقرَأ علّي 

بِالَْعْدِل  يَأُْمُر   َ اهللهَّ إِنهَّ    (( والسالم: 

وَاإلِْحَساِن وَإِيَتاِء ذِي الُقرْبَى وَيَْنَهى َعِن 

يَِعُظُكْم  وَالَْبْغِي  وَامْلُنَكرِ  الَفْحَشاِء 

ولم  ]النحل:90[،  ُروَن((  تََذكهَّ لََعلهَُّكْم 

عليه  اهلل  صلى  الرسوُل  يَفرغ  يَكد 

يطالِب  حّتى  تالوتها  ِمن  وسلم  

بإعادَتها جلاللِة لفِظها  األلَّد  اخلَصُم 

برَصانَة  مأخوذًا  معانيها،  وقدسّيه 

ولم  تأثيرها،  بقّوِة  مجذوبًا  بنيانها، 

بعظمِة  اعِتراَفه  ل  يسجِّ أن  يَلَبث 

القرآن قائالً: ] واهلل، إنهَّ لَه حلالوًة، وإّن 

وإنهَّ  ملورٌِق،  أسَفلَه  وإّن  لَطالوَة،  َعليه 

أعالَه ملثِمر، وما يقول هذا بشر [  هكذا 

َشِهد األعداء  قدمياً وحديثاً بعظمِة 

القرآِن وإعجازه وسموِّ معانيه , واحلق 

ما شهدت به األعداء . )الشفا للقاضي عياض ] 1: 197[ .(                       

بقاريء  مر  نصرانيا  أن  اهلل  رحمه  عياض  القاضي  حكى     *

فقال:  بكيت،  لم  له  فقيل  ويبكي  يستمع  فوقف  القرآن  يقرأ 

بكيت للشجى والنظم ومعنى كالمه أنه رق قلبه وخشع وشعر 

بالروعة واحلزن من مجرد استماع النظم مع أنه لم يفهم املعاني 

فإذا كان هذا وقع ألعجمي نصراني فما بالك بالعربي الفصيح 

مدلوالته  ويدرك  ومعانيه  املبني  الكالم  هذا  أسرار  يفهم  الذي 

ويعرف مراتب البالغة فيه . ]الشفا للقاضي عياض  : 1 : 208[ 

*  ويقول الدكتور سدني فيشر األمريكي:  ))إن القرآن كالم اهلل 

يشد فؤاد املسلم، وتزداد روعته حني يتلى عليه بصوت مسموع((، 

الذين  زمالؤه  يفهمها  لم  كما  الروعة  هذه  يفهم  ال  ولكنه 

سبقوه إلى االعتراف ببالغة القرآن، واعتمادًا على أثره البليغ في 

قلوب قّرائه وسامعيه، ثم يقفون عند تقرير هذه البالغة بشهادة 

السماع : 3 

 ويقول الشاعر :

ألفاظه كعقود الدر ساطعـة  

وآيـه لظـالم اجلهـل أقمـار   

رقت معانيه إذ دقت لطائفه  

فأمعنت فيـه ألبـاب وأفكـار   

كفى به ألولي األلباب تبصرة  

أن أنصفوا وبحكم العقل ما جاروا   

به هدى اهلل أقواما وأيدهم  

فأصبحوا وعلى املنهاج قد ساروا   

هذا  هؤالء؟  نفوس  في  العزيز  الكتاب  هذا  أثر  كيف  انظر     

الكتاب اململوء حكمة وهدى ونوراً وبركة وشفاًء  الذي : » ال يأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد » فما 

الذي عظمه  الكتاب  نعظم هذا  ؟ فهل  نفوسنا  تأثيره في  هو 

اهلل، وعظمته مالئكته،واستجاب له إنسه وجنه ؟ وهل نزداد له 

تالوة وتدبراً وحفظاً ؟ هذا املؤمل في أمة محمد صلى اهلل عليه 

وسلم 

                                   
أخرجه الشيخان  ]صحيح، أخرجه البخاري في: فضائل القرآن، باب:   1
نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن )5018(، واللفظ له، ومسلم في: صالة 

املسافرين، باب: نزول السكينة لقراءة القرآن )796(. [

أخرجه الشيخان.  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير   2
)336( باب تفسير سورة الطور )1839/4([. وفي رواية أنه قال:  ) وذلك أول ما وقر 
اإلسالم في قلبي (   أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب املغازي باب شهود 

املالئكة بدراً )1475/4(.

]الشرق األوسط في العصر اإلسالمي ، عن العقاد: ما يقال عن   3
اإلسالم، ص 54[    )) الدكتور سدني فيشر :   أستاذ التاريخ في جامعة أوهايو 

األمريكية، وصاحب الدراسات املتعددة في شؤون البالد الشرقية التي يدين 
األكثرون من أبنائها باإلسالم. مؤلف كتاب )الشرق األوسط في العصر اإلسالمي( 
والذي يناقش فيه العوامل الفعالة التي يرجع إليها تطور الشعوب واحلوادث في 

هذه البالد وأولها اإلسالم.((.

ال
مق
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إن احلديث عن إعجاز  القرآن أمر يطول ، ومن أهم 
ماغفل عنه بعض من حتدث عن هذا املوضوع ، احلديث 
عن كون القرآن لم ينطق بباطل أو خطأ فيما يتعلق 
 ، فشيئاً  شيئاً  للناس  تتكشف  بدأت  التي  بالعلوم 
وذلك بخالف ماهو عليه من يعبد اهلل من املشركني 
مايخالف  كتبهم  في  يوجد  فإنه   ، الكتاب  وأهل 
العقول والواقع ، ما يدل على وقوع التحريف وتدخل 
اهلل  إلى  نسبها  ثم   ، الكتب  هذه  كتابة  في  البشر 
بقوله  ذلك  إلى  اهلل  أشار  كما   ، يقولون  عما  تعالى 
يقولون  ثم  بأيديهم  الكتاب  يكتبون  للذين  فويل   (  :
هذا من عند اهلل ليشتروا به ثمناً قليال فويل لهم ما 

كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون ( .
إمنا    ) القرآن  إعجاز   ( وجوه  عن  احلديث  مؤدى  وإن 
سبحانه  اهلل  عند  من  وأنه   ، القرآن  صدق  إثبات  هو 
القرآن حديث عن دالئل  ، فاحلديث عن إعجاز  وتعالى 
التي وردت في  الدالئل  ، ومن وجوه هذه  القرآن  صدق 
القرآن ، إخباره مبغيبات وقعت 
عليه  اهلل  صلى  النبي  بعد 
وسلم ، أو في حياته صلى اهلل 
عليه وسلم والكفار حاضرون ، 
فما أسلم منهم إال من وفقه 

اهلل تعالى .
إن اإلخبار بالغيب ، ووقوعه 
كما أخبر اهلل في كتابه لهو 
القرآن  هذا  صدق  دالئل  من 
الكرمي ، ومن أمثلة ماوقع فيه 

إخبار صريح بالغيب األمثلة اآلتية  : 
}1{ َما أَْغَنى  1- قوله تعالى : )تَبهَّْت يََدا أَبِي لََهٍب وَتَبهَّ

َعْنُه َمالُُه وََما َكَسَب}2{ َسَيْصلَى نَاراً ذَاَت لََهٍب ( . 
، واستمر أبو لهب على  إن هذه اآليات نزلت مبكة 
ينقض  أن  بوسع عدو اهلل  ولو كان   ، يؤمن  لم  كفره 
أن يتم حكمه  إال  يأبى اهلل  ، لكن  هذا اخلبر لنقضه 
كان  ولو   ، الكفر  على  لهب  أبو  ميوت  وأن   ، وحكمته 
عند أبي لهب – احلريص على صد الدعوة  – قليل من 
فطنة ، وهو من هو في عداوة النبي صلى اهلل عليه 
له  أنهَّى  لكن   ، اخلبر  هذا  ينقض  لكي  آلمن   = وسلم 
ب أشدهَّ  ذلك ، فلقد وقع اخلبر موقعه ، ومات وهو مكذِّ
التكذيب بالرسالة , أليس موته على الكفر دليل على 

صدق هذا اخلبر ؟ !! 
ْن أُوْلَِئُكْم أَْم لَُكم  ارُُكْم َخْيٌر مِّ 2- قوله تعالى : )أَُكفهَّ
نَتِصٌر}44{  بَرَاءٌة ِفي الزُّبُرِ}43{ أَْم يَُقولُوَن نَْحُن َجِميٌع مُّ
اَعُة َمْوِعُدُهْم  بُرَ}45{ بَِل السهَّ َسُيْهزَُم اجْلَْمُع وَيَُولُّوَن الدُّ

اَعُة أَدَْهى وَأََمرُّ ( القمر  وَالسهَّ

لقد نزلت هذه اآليات في مكة ، واملسلمون يومئذ 
مضطهدون القوة لهم ، فأي جمع للكفار سيهزم ؟! 

، كما أخبر بذلك  ، فهزموا يوم بدر  لقد وقع ذلك 
نزلت   ملا   «  : قال   ، عنه  اهلل  رضي  اخلطاب  بن  عمر 
»سيهزم اجلمع » جعلت أقول : أي جمع يهزم ؟ فلما 
النبي صلى اهلل عليه وسلم يثب  كان يوم بدر رأيت 

بُرَ ( . في الدرع ويقول : )  َسُيْهزَُم اجْلَْمُع وَيَُولُّوَن الدُّ
3- قال تعالى في سورة البقرة في حق يهود : )ُقْل 
دُوِن  ن  اهلّلِ َخالَِصًة مِّ ِعنَد  اآلَِخرَُة  ارُ  الدهَّ لَُكُم  َكانَْت  إِن 
النهَّاِس َفَتَمنهَُّواْ امْلَْوَت إِن ُكنُتْم َصادِِقنَي}94{ وَلَن يََتَمنهَّْوُه 
امِلنَي}95{  بِالظهَّ َعلِيٌم  وَاهلّلُ  أَيِْديِهْم  َمْت  َقدهَّ مِبَا  أَبَداً 
وَلََتِجَدنهَُّهْم أَْحرََص النهَّاِس َعلَى َحَياٍة وَِمَن الهَِّذيَن أَْشرَُكواْ 
ِمَن  مِبُزَْحزِِحِه  ُهَو  وََما  َسَنٍة  أَلَْف  ُر  يَُعمهَّ لَْو  أََحُدُهْم  يََودُّ 

رَ وَاهلّلُ بَِصيٌر مِبَا يَْعَملُوَن (  الَْعَذاِب أَن يَُعمهَّ
وقال في سورة اجلمعة : )ُقْل يَا أَيَُّها الهَِّذيَن َهادُوا إِن 
ِ ِمن دُوِن النهَّاِس َفَتَمنهَُّوا امْلَْوَت إِن 

زََعْمُتْم أَنهَُّكْم أَوْلَِياء هلِلهَّ
أَيِْديِهْم  َمْت  َقدهَّ مِبَا  أَبَداً  يََتَمنهَّْونَُه  واََل  َصادِِقنَي}6{  ُكنُتْم 

امِلنَِي (  ُ َعلِيٌم بِالظهَّ وَاهللهَّ
أبداً  يتمنوه  ولن   ، يتمنونه  ال  أنهم  عنهم  فأخبر 
باب  من   – منهم  واحد  يقم  لم  اليوم  إلى  وهاهم   ،

التحدي – يتمنى املوت ؛  ألمور  :
هو  شر  من  أيديهم  مباقدمت  أعلم  أنهم   -

ينتظرهم .
- أنهم حريصون على احلياة .

اهلل  فخبر   ، لهلك  متناه  لو  منهم  الواحد  أن   -
اليتخلف أبداً .

اأْلَرِْض  أَدْنَى  ِفي  الرُّوُم}2{  )ُغلَِبِت   : تعالى  قوله   -4
 ِ

ن بَْعِد َغلَِبِهْم َسَيْغلُِبوَن}3{ ِفي بِْضِع ِسِننَي هلِلهَّ وَُهم مِّ
اأْلَْمرُ ِمن َقْبُل وَِمن بَْعُد وَيَْوَمِئٍذ يَْفرَُح امْلُْؤِمُنوَن}4{ بَِنْصرِ 
ِ اَل 

ِ يَنُصرُ َمن يََشاءُ وَُهَو الَْعزِيزُ الرهَِّحيُم}5{ وَْعَد اهللهَّ
اهللهَّ

ُ وَْعَدُه وَلَِكنهَّ أَْكَثرَ النهَّاِس اَل يَْعلَُموَن (  يُْخلُِف اهللهَّ
 ، املقام  هذا  في  اآليات  أشهر  من  اآليات  وهذه 
والتكاد تخفى على مسلم ، فاخلبر بوقوع نصر الروم 
اهلل  له  قدر  وقع كما  قد  هزميتهم  بعد  الفرس  على 

تعالى .
أمور  عن  تخبر   ، العزيز  الكتاب  آيات  بعض  هذه 
مستقبلية فتحققت هذه األمور بال ريب ، وما ذاك إال 
، عالم باألمور  نازل من لدن حكيم خبير  ألن الكتاب 
السموات  في  من  واليعلم   ، املقادير  يقدر  الذي  هو   ،

واألرض الغيب إال هو سبحانه .
ولو بحثت في القرآن لوجدت أمثلة كهذه األمثلة 
صدق  على  يدل   ، حني  بعد  يقع  بغيب  إخبار  فيها 
الكتاب  الذي شرفنا بهذا  ، فلله احلمد  املبني  الوحي 

العزيز ،ويسر لنا تالوته آناء الليل وأطراف النهار . 

د. مساعد بن سليمان الطيار 
كلية إعداد املعلمني بالرياض 

اإلخبار 
بالغيب من 
دالئل صدق 
النبوة

ال
مق
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صاحب 
السمو 
الملكي  
األمير 
سلمان 
يتسلم درع 
الجمعية

قام صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن 
عبدالعزيز  أمير منطقة الرياض بزيارة حملافظة 

الزلفي في يوم اجلمعة 28-10- 1428 وافتتح 
فيها سبعة عشر مشروعا ًمتنوعاً من املشاريع 
التنموية للمحافظة  واحتفلت اجلمعية مبقدم 

سمو األمير حيث قدمت درعاً تذكارياً كما 
أسهمت بلوحات ترحيبية في مواطن مختلفة 

من احملافظة كما أسهمت في نقل طالب املدارس 
ألماكنهم في استقبال سمو األمير كما شارك 

بعض منسوبيها في اللجان املعدة الستقبال 
سمو األمير.
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المجلس الجديد إلدارة الجمعية
أصدرت اإلدارة العامة للجمعيات بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد قراراً بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة اجلمعية حيث أعتذر بعض األعضاء عن االستمرار لظروفهم اخلاصة وجاء التشكيل كما يلي :

العملاالسمم

رئيس اجمللسالشيخ عبدالرحمن بن محمد احلمد1

نائباً للرئيسأ.  سليمان بن عبدالرحمن الطواله2

مدير الشؤون املاليةأ. عبدالرحمن بن عبدالعزيز النصار3

مدير الشؤون التعليمية )بنني(أ. عبدالرحمن بن خالد احلربي4

مدير الشؤون التعليمية )بنات(أ. فهد بن حمني احلمني5

مدير اإلشراف أ. أحمد بن محمد الذويخ6

مدير شؤون الطالبأ. عبدالرحمن بن محمد الرومي7

   ويسر هيئة التحرير أن نتقدم بالتهنئة ألعضاء اجمللس بهذا الشرف خلدمة كتاب اهلل وكونهم محل ثقة 
املسؤولني وتسأل اهلل لهم العون والتوفيق والسداد وأن يواصلوا مسيرة اجمللس السابق الذين اجتهدوا للنهوض 

باجلمعية إلى مصاف اجلمعيات املتقدمة فجزاهم اهلل كل خير.

ية
مع

جل
ة ا

مرآ

مكتب 
اإلشراف 
النسائي

قامت اجلمعية في عام 1428 هـ بافتتاح مكتب 
لإلشراف النسائي يتكون من مديرة ومساعدة 

وخمس مشرفات وإدارية يقمن باإلشراف على دور 
القرآن الكرمي ومعهد معلمات القرآن الكرمي ويعد 
افتتاح هذا املكتب نقلة نوعية للعمل التعليمي 

النسائي في اجلمعية ..
اجلدير بالذكر أن هذا املكتب يتبع من الناحية 

اإلدارية لقسم الشؤون التعليمية ’ بنات ’ ويقع في 
اجلزء اجلنوبي من مقر اجلمعية.
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شرعت اجلمعية  في بناء دار القرآن الكرمي النسائية في حي 
الصديق ومن املفترض أن يكون املبنى مهيئا للدراسة  في العام 

القادم إن شاء اهلل وتبلغ تكلفة املبنى 2400000ريال 
وكانت اجلمعية قد طرحت الدعوة لعموم الناس لإلسهام في 

قيمة املبنى ووجد ذلك صدى طيبا وجتاوبا مناسبا .. حيث بلغت 
االسهامات 624،403 ريال 

وبقي 1868000ريال 

وتدعو اجلمعية اجلميع للصدقة 
الكمال ما بقي في هذا املرفق 

الذي يتردد بني جنباته كالم اهلل 
صباح مساء تعلماً وتعليما. 

والرسول صلى اهلل عليه وسلم 
يقول )خيركم من تعلم القران 

وعلمه (

دار الصديق 
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دار البيان 
افتتحت اجلمعية يوم السبت 1428-10-15 
الدار النسائية الرابعة في محافظة الزلفي 

والتي تعد رابع مدرسة تستطيع اجلمعية 
بفضل اهلل ثم بدعم احملسنني امتالكها  

وتقع دار البيان  في حي املطلق 
حيث التحق بها قرابة أربعمائة طالبة 

علما أن الدراسة فيها على فترتني صباحية 
ومسائية وكل فترة مستقلة  مبديرتها 

ومساعدتها ومعلماتها. 

اجلدير بالذكر أن هذه الدار برغم اكتمالها 
وبدء العمل فيها إال أن اجلمعية تأمل من 
احملسنني أن يسهموا في تغطية ما تبقى 
من مبالغ مالية حيث تبقى 561758 ريال 

نسأل اهلل أن يعجل بسدادها.
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قسم العالقات 
العامة واإلعالم

استطاع قسم العالقات العامة واالعالم أن يقوم 
خالل العام املاضي بالكثير من األعمال التي تدخل في 

اطار تخصصه وميكن القول بان أبرز اإلجنازات التي حققها 
القسم قد شملت ما يلي 

 أوالً : إعداد وتصميم التقرير السنوي 23 للجمعية.
ثانياً : عقد ثالثة لقاءات يلتقى فيها مجلس إدارة اجلمعية 

مع :
أ: معلمي اجلمعية من طالب اجلامعة يوم اجلمعة   

.1428/11/20
ب: املديرين واملشرفني يوم اجلمعة 1428/11/27هـ .  

ج : معلمي اجلمعية من املعلمني واملوظفني   
اجلمعة 1428/12/25هـ .

ثالثاً:  تزويد الصحف بأخبار اجلمعية.
رابعاً: حتديث اللوحة الرئيسة داخل مقر اجلمعية

خامساً : إعداد ملف صحفي عن زيارة سمو األمير سلمان 
بن عبدالعزيز حفظه اهلل للمحافظة.

سادساً : جتديد لوحات امليادين اخلاصة باجلمعية.
سابعاً: جتهيز درع اجلمعية لسمو األمير سلمان .

ثامناً : طباعة خمسة آالف نسخة من تقومي صغير )جيب( .
تاسعاً : حتديث بيانات املستقطعني.

عاشراً : توزيع التقارير والتقاومي على املتبرعني واملتبرعات 
واملستقطعني واملستقطعات والدوائر احلكومية واملدارس 

وجمعيات التحفيظ القرآن .
احلادي عشر : املساهمة في إعداد احلفل للمسابقة 

النهائية بني احللقات.
الثاني عشر : تفعيل رسائل اجلوال في مناسبات اجلمعية 

مع منسوبيها أو املناسبات العامة للمجتمع .
الثالث عشر: التعاون مع األقسام األخرى فيما يطلبون من 

أمور طباعية أو تصميمة أو إعالنية.
الرابع عشر:وضع خطة خاصة لتنفيذ حملة لزيادة 

املستقطعني واملستقطعات وستكون خالل شهر جماد 
األول من العام 1429 بإذن اهلل تعالى .

اخلامس عشر: إصدار العدد الثالث من مجلة ضياء.
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الدور النسائية
في استطالع مصّور
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التنظيمية  الالئحة  إعداد  في  بدء  ثم 
أعلن  ثم  املشايخ  واختيار  واملناهج 

 7/  23  : تاريخ  في  للمعهد  التقدم  عن 

األولى  الدفعة  وخصصت  /1428هـ 

ملنسوبات اجلمعية من إداريات ومدرسات 

وعددهن : 60 مدرسة وإدارية فتقدم : 38 

طالبة وأُجري لهن اختبار شفهي وحتريري 

في تاريخ : 1428/8/19هـ ُقِبل منهن : 27 

تتيح  موفقة  بداية  هذه  ومتثل  طالبة. 

على  احلصول  في  يرغنب  اللواتي  لكل 

متناولهن  في  يجدنه  أن  علمي  مؤهل 

وبكفاءة عالية لتعليم القرآن الكرمي.

 رسالة املعهد 
يسعى املعهد لتأهيل املتعلمات تأهيالً 

شرعياً ومهنياً متوازناً ، باألخذ باالجتاهات 

ِقيماً  متمثالت  وتخريجهّن   ، التربوية 

تتيح   ، عالية  ومهارات  ثابتة  إسالمية 

لهّن أن يكن معلمات قادرات - بإذن اهلل 

- على اإلنتاج والنجاح في تدريس القرآن 

الكرمي خاصة 0

ملعاهد  األول  امللتقى   بعد حضور 
والذي   الكرمي   القرآن  معلمات 
لتحفيظ  اخليرية  اجلمعية  نظمته 
القرآن الكرمي بالرياض واملنعقد في 
وجدت  هــ    1427/5/19  -14 تاريخ: 
معلمات  معهد  الفتتاح  فكرة 

الزلفي  القرآن الكرمي في محافظة 
املسؤولني  مع  االجتماع  مت  حيث 
القرآن  معلمات  معاهد  إدارة  في 
في الرياض وفي مقدمتهم الشيخ 
حماد العمر و التشاور معهم حول 
يتم  أن  ينبغي  التي  اجلوانب  بعض 

املشروع  اكتمل  استكمالها حتى 
ومن ثم مت التقدم إلى مجلس إدارة 
بالسماح  الزلفي  في  اجلمعية 
القرآن  ملعلمات  معهد  افتتاح  في 
مجلس  من  القرار  وصدر  الكرمي 

إدارة اجلمعية بافتتاح املعهد . 

معهد المعلمات
بداية موفقة
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أهداف معهد معلمات القرآن الكرمي :
وميكن القول بأن معهد معلمات القران الكرمي يسعى إلى 

حتقيق جملة من األهداف من أبرزها :

1. املساهمة في سد احتياج الدور النسائية اخليرية 

لتحفيظ القرآن الكرمي من املعلمات .

2. املساهمة في تطوير عمل الدور النسائية اخليرية 

واالرتقاء به تعليمياً وتربويًا وإداريًا.

3. املساهمة في نشر  االهتمام بالقرآن الكرمي وتعلمه.

4. تأهيل حافظات لتدريس القرآن الكرمي.

5. العناية بالدارسات املتميزات في املعهد وخارجه 

ورعايتهن .

6. املساهمة في رفع مستوى معلمات التعليم العام في 

مجال تدريس القرآن الكرمي.

أسماء احملاضرين في معهد معلمات 
القرآن الكرمي ) املستوى األول ( 

1 - أ : د / سعود بن عبد اهلل الفنيسان
2 - أ : د / عبد اهلل بن محمد الطيار

3 - الشيخ / عبد الرحمن بن محمد احلمد
4 - د / محمد بن إبراهيم احلمد

5 - د /  محمد بن عبد اهلل الدويش
6 - الشيخ / راشد بن حمود الثنيان

7 - األستاذة / حواء الدخيري

ويشرف على املعهد األستاذان 
صالح بن سليمان الدويش 

وعبدالرحمن بن سليمان الطواله.
وتتولى إدارة املعهد حاليا أ. منيرة بنت عبداهلل الثنيان 
وأمينة مصادر التعلم أريج عبداهلل احلالفي كما يضم 

املعهد عددا من اإلداريات.
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نتائج مسابقات الجمعية
الزلفي مسابقاتها القرآنية بني احللقات في الفصل الدراسي  أقامت جمعية حتفيظ القرآن الكرمي في محافظة 
األول لعام 1428 /1429 هـ في فروعها الثالثة ) الشعراء – ق – امللك (  واختتمت هذه املسابقات بحضور رئيس اجلمعية 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد احلمد وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد من مديري احللقات ومشرفيها ومراسلي الصحف 
في احملافظة ، وجاءت النتائج على النحو التالي علما أن اجلوائز سيتم توزيعها باذن اهلل تعالى في احلفل اخلتامي للمسابقات في 

الفصل الدراسي الثاني.

الفرع األول ) من سورة الناس حتى سورة الشعراء ( 
املركز الثانياملركز األولالبيان

حلقة األوزاعيحلقة ابن بازاسم احللقة

خالد السبتماجد السلماناسم املعلم

أسماء الطالب

عبدالعزيز بن عبداهلل السويكتعبد الرحمن بن أحمد البدر

يوسف بن عبدالرحمن اجلبرفهد بن سعود احلربي

عبدالعزيز بن حمود الثنيان  سهيل بن محمد البدر

الفرع الثاني  ) من سورة الناس حتى سورة ق (
املركز الثانياملركز األولالبيان

حلقة محمد بن عبدالوهابحلقة االوزاعياسم احللقة

بدر أحمد البدرخالد السبتاسم املعلم

أسماء الطالب

خالد بن عبداحملسن البدرمعاذ بن سعد العبيد

عبد الرحمن بن أحمد البدرأيوب بن عبداملنعم العبداملنعم 

معاذ بن علي العبداللطيفإبراهيم بن مقرن العبداملنعم

الفرع الثالث  ) من سورة الناس حتى سورة الملك ( : وهو خاص بالمرحلة االبتدائية
املركز الثانياملركز األولالبيان

حلقة أبو هريرةحلقة عبد اهلل بن مسعوداسم احللقة

عبداهلل بن محمد املعتقعبداهلل بن أحمد السبتاسم املعلم

أسماء الطالب

عبدالرحمن  محمود رضوانمحمد بن عبداهلل العمار  

جاراهلل بن فراج الفراج عبداهلل بن محمد افتخار

عبد اجمليد بن عبد اهلل الدويش  عبداجمليد بن عبدالعزيز الفحام

ية
مع

جل
ة ا

مرآ

ت
قا

ساب
امل

ج 
تائ

ن
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بيان بأعداد الطالب الناجحين 
في كل مستوى وتقدير

املستوى الثانياملستوى األول

جيدجيدجداًممتازجيدجيدجداًممتاز

15710675685252

اجملموعاجملموع

338172

املستوى الرابع املستوى الثالث

جيدجيدجداًممتازجيدجيدجداًممتاز

35322115206

اجملموعاجملموع

8841

املستوى السادساملستوى اخلامس

جيدجيدجداًممتازجيدجيدجداًممتاز

111271052

اجملموعاجملموع

3017

املستوى السابع

اجملموع الكلي 
للناجحني 

702

جيدجيدجداًممتاز

844

اجملموع

16

المكافأة المالية للناجحين في 
المستويات ومعلميهم

مجموع مكافأة الطالب الناجحني في 
املستويـات

130266 رياالً

مجموع مكافأة طالب ما دون املستويات

52010 رياالً

مجموع مكافأة املعلمني الذين جنح 
طالبهم في املستويات

18895 رياالً

ت
قا

ساب
امل

ج 
تائ

ن

ية
مع

جل
ة ا

مرآ

المستويات باألرقام
اجلمعية  في  لطالبها  املستويات  نظام  اجلمعية  تعتمد 
آخر  إلى  أو طالبة من  مستوى  أي طالب  ينتقل  ال  حيث 
ومينح  املصحف  بداية  من  مستواه  في  يختبر  أن  بعد  إال 
من ينجح شهادة جناح وشهادة شكر ملن كان تقديره متازا 
مينح  كما  الطالب  تقدير  باختالف  يختلف  ماليا  ومبلغا 
اختالفها  مع  طالبه  أجد  جناح  عند  مالية  مكافأة  املعلم 

بحسب تقدير الطالب

خالصة نتائج المستويات خالل عام 1428 هـ 



ضياء  ...  العدد الثالث
جمادى األولى 1429 هـ

24

البعض  ينتاب  كثيرة  أحيان  في 
شيئا من اإلحباط والفتور نتيجة ما يراه 

املؤملة  واملصائب  والكوارث  األحداث  من 

ومتكنهم  واملنكرات  الشر  أهل  ومترد 

املعمورة  أنحاء  في  احلق  على  وجرأتهم 

والفتور  اإلحباط  من  نوعا  يصيبه  حتى 

في دعوته إلى اهلل ...

املدرك  باملؤمن  اجلدير  من  كان  لذا 

ملسئوليته أن يستبدل النظرة املظلمة 

بنظرة مشرقة لهذا الزمان وأن يستبدل 

بيضاء  بصفحات  السوداء  الصفحات 

نظرة  املؤمن  فنظرة   ،

باهلل  ظن  وإحسان  أمل 

. . فرغم كل ما نسمعه 

األحداث  من  ونشاهده 

اخلير  من  هناك  أن  إال 

الصدر  به  ينشرح  ما 

وتسر به النفس وتقر به 

وسنة  ولكتابه  نصرة هلل  من   .  . العني 

نبيه صلى اهلل عليه وسلم ويكفي من 

يغلبه التشاؤم أن يلقى نظرة إلى دروب 

ينظر  وأن  البالد  هذه  في  والبركة  اخلير 

البهجة  وحلقات  الكرمي  القرآن  دور  إلى 

واألنس بكتاب اهلل في بيوت اهلل وجهود 

واملتابعة  والتخطيط  عليها  القائمني 

الدروس  يحصي  أن  هذا  وليحاول   .  .

العلمية واحملاضرات وشتى طرق الدعوة 

وسائل  أثير  عبر  تطرح  التي  اهلل  إلى 

اإلعالم ليتفيء ظاللها العالم في أنحاء 

قول  يردد  حاله  لسان  وكأن   ، املعمورة 

 « وسلم  عليه  اهلل  صلى  املصطفى 

والنهار  الليل  مابلغ  الدين  هذا  ليبلغن 

دخله  إال  والوبر  شجر  بيت  اليدع  حتى 

يثلج  ما  ولعل   « ذليل  ذل  أو  عزيز  بعز 

الصدر وتفرح به النفس األيادي البيضاء 

نشراً  البالد  هذه  حكام  يقدمها  التي 

لكتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه 

بهما  وربطهم  النشء  وتعليق  وسلم 

وما مسابقة امللك عبدالعزيز ومسابقة 

الكرمي  القرآن  حلفظ  سلمان  األمير 

ومسابقة األمير نايف في حفظ احلديث 

وتعميم  العلمية  والبحوث  النبوي 

احلكومية  والدوائر  املدارس  على  ذلك 

 ، ذلك  إال شاهد عيان على  والقطاعات 

في  درجاتهم  في  رفعة  ذلك  اهلل  جعل 

جهود  في  اهلل  وبارك   .  . واآلخرة  الدنيا 

العاملني اخمللصني لهذا الدين فهل من 

نظرة فأل 

إشراقه 

وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  كان 

يعجبه الفأل 

أ. منيرة الدويش

مساعدة مديرة مكتب اإلشراف النسائي

إشراقة أمل 
ونظرة فأل

ال
مق
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ــُض ِ ــرمْتمَ ــكُّ    يمَ ــفمَ ــْن ــا     يمَ ــم ــِبــُض ف فــــؤادي   مــنــكمَ   ُمــْنــقمَ

ُه    األســى   ،   والضرُّ   ،  واملرُض ــدمَ أمَْجــهمَ ــا   ذا  الطفُل     أمَيمَ

رمَُض ــأذى     غمَ ْصٌد    ل ..  قمَ ــتمَ     فــي    دنياكمَ    أن يتيٌم    

ُض ُمْنتمَقمَ نمَْسٍج     منكمَ       لآلماِل       ..  كــلُّ      يتيٌم     

؟! ُض  الِعومَ لذينكمَ   ــلَّ     اْعتمَْضتمَ    جمَ والديكمَ      ِبمَ    عن    

تمَْغتمَِمُض ليسمَ      ـــُروٌْد      العيناِن     شاخصٌة شمَ ــكمَ      ل

ُض ْيًضا     ملؤُه    املضمَ تُساقُط     من    دموِع    الُيْتِم      فمَ

تمَْنتمَِفُض ــرِْد       الــبمَ ــاِط      ُمقيًما   فــي    العراِء   ومن ِســيمَ

رمَُض ُمْقتمَ ـــاُل     ــن   ذا   امل ــزمٌَق وم ــرْتمَ ُم ـــزاُد    ال ــِمــن    ذا    فمَ

ــُرُض   ــاُدُهــْم     بُ ــــا     إِْســعمَ مَ ــكمَ     إنَّ ــرِْع ــشمَ وإخــــواٌن     ِب

ــذي     تلقى         من  اآلالِم كيف رضوا ؟! بحاِلكمَ       وال

ــكمَ    مــنــُه    متتمَِعُض ! ــداتُ ل ُســــِررْتمَ  به  ـــيٌء     إذا    ش

ــُض ومَممَ بينهْم     نصيُبك     ِدميــا  ــُروا    ــِط أُْم ــْم    ه وإْن    

ــٍة    رمَكضوا ــنَّ ــِب    ج ــكمَ  في مــالع ــاُق ــكمَ    هــْم   رف ــئ أول

نمَُضوا النَّعيِم     في   نهلواوثوٍب    ــذٍة    ل ــن     م فكم    

رمَُض   ُمْعتمَ ْعِي     ا   السَّ ُمْعيمَ    ، ،  يا  مسكنُي   ..  وأنتمَ   وأنتمَ  

ــِو     قـــْد   نهضوا ــْه ــلَّ ــا    ِل ــممَ ــْوضمَ   كمَ ــُه ــنُّ حتــاوُلــُه    ال

ُض  ومَُمْبتمَهمَ ــْوٌن      ــُب ــْغ ممَ ــانمَ     ــس اإلن ـــكمَ     إنَّ    .. ْعُثُر    تمَ فمَ

ــرمَُض عمَ ا       ـــإنَّ      مجيئمَهمَ ف ٌة  ُمْنِعممَ ــكمَ       ــاءت إذا      ج

ــُض حمَ ــدَّ ُم  ، عــشــتمَ   مــا   , بها  آالٌم  فـــهـــيمَ        وإال       

ُمِحُضوا نــاعــٍم     بعيٍش      وإنهُم  أســًى     ُمِحْضتمَ    

ُض ُمْجتمَهمَ ــِح     ــْن اجُل ــِهــْيــُض    ممَ ــا   طفٌل  م     .. فــيــاهلِل   

شعر  /  أ. ناصر بن حمد املسلم

اليتيم

ب
أد
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احلفظ  سرعة  يوهب  من  هناك 
وجدت  ما  فإذا   ، مبكر  وقت  في 
بيئة مناسبة ومشجعة حتقق له 
رعاية هذه املوهبة فإنها تثمر ثماراً 
يانعة له وجملتمعه ، وأفضل مجال 
الكرمي  القرآن  حفظ  هو  لرعايتها 
مجلة  من  العدد  هذا  في  يسرنا 
هَّ  )ضياء ( أن نلتقي مع أحد من مّنّّ
اهلل عليهم بتلك املوهبة ليحدثنا 
حفظ  مع  سيرته  من  شيء  عن 

القرآن ومراجعته .
بن  سليمان  بن  أحمد  هو  ضيفنا 
عام  مواليد  من   / الفراج  أحمد 

1406هـ .
طالب في كلية الشريعة في جامعة 

القصيم / املستوى الثامن .
• متى كانت بداية حفظك للقرآن 

الكرمي ؟ وعلى يد من ؟
القرآن  حتفيظ  بحلقات  التحقت 
الصف  في  1414هـــ  عام  الكرمي 
مصعب  حلقة  في  ابتدائي  األول 
بن عمير في 
امللك  جامع 
عبد العزيز - 
رحمه اهلل – 
تــتــمــلــذت 
على يد عدد 
:األستاذ/  منهم   , املدرسني  من 
األستاذ/   ، أسعد  الدين  صالح 
أحمد  األستاذ/   ، صالح  السيد 
عارف  محمد  األستاذ/   ، احلميدان 
األستاذ/  يد  على  القرآن  وختمت   ،

أحمد الذويخ .  
• متى أمتمت حفظ القرآن الكرمي 
كامالً ؟وكم كان عمرك حينها ؟

في عام 1417هـ في الصف اخلامس 
آنذاك أحد  ، وكان عمري  االبتدائي 

عشر سنة .
في  األكبر  ــر  األث له  كــان  من   •
القرآن  حفظ  على  تشجيعك 

الكرمي وإمتامه ؟
 كان للوالدين دور كبير ومهم ومؤثر 
فلم  الكرمي  اهلل  كتاب  حفظ  في 
يدخرا جهداً في الدعاء لي والدعم 
ومراجعتي  حفظي  أثناء   املادي 
,كما كان لألستاذ أحمد بن محمد 
بعد  الذي  الكبير  اجلهد  الذويخ 
ضبط  على  أعانني  اهلل  فضل 

القرآن , والفضل هلل أوالً. 
• ما أفضل طريقة استخدمتها في 

حفظ القرآن الكرمي ومراجعته ؟
حلفظي  طرق  عدة  استخدمت 

لكن  الكرمي  للقرآن  ومراجعتي 
أبرزها : 

وهي   / املنهجيات  طريقة   -1
بالتعاون  املعلم  يضعها  خطة 
ما  مقدار  فيها  ويبني  الطالب  مع 

)من  شهر  خالل  الطالب  سيقرؤه 
بِإذن  عوناً  تكون   ) ومراجعة  درس 
هذا  الطالب خالل  على سير  اهلل 
الشهر على هذه اخلطة املرسومة 
وكان الطالب الذي ينهي املنهجية 
من  مقدمة  مكافأة  له  يجعل 

معلم احللقة ومشرفها .
أنا  القرآن  حفظ  أمتمنا  عندما   -2
طريقة  لنا  كان  الزمالء  وبعض 
ناجحة ومفيدة وهي / تسميع كل 
فيها  يسمع   ، بعض  مع  طالبني 
ثالثة  مقدار  اآلخر  على  واحد  كل 
وهذه  أجزاء  خمسة  ونراجع  أجزاء 
اإلجازة  في  بها  عملنا  الطريقة 

الصيفية .

• ما أبرز األمور التي أعانتك على 
مواصلة احلفظ ؟

1- مساندة الوالدين باحلث والدعاء 
والتشجيع .

لزمالئي   كان  حيث   , الصحبة   -2
احلفظ  مواصلة  في  واضــح  دور 

وضبطه .
قرأت  الذين  للمشايخ  كان   -3
عليهم أثر بارز في مواصلة دراستي 
و  للخطط  فرسم   , احلفظ  وإمتام 
املنهجيات وحتفيز حسي ومعنوي.

الذي  اهلل  بفضل  كان  ذلك  كل   
أعانني على حفظ القرآن . 

•  هل كان حلفظ القرآن الكرمي أثر 
على التفوق الدراسي وكيف ؟

أنني  ذلــك  على  أدل  وال   , نعم 

املتوسطة  املرحلة  من  تخرجت 
والزلت   , متاز  بتقدير  والثانوية 

بفضل اهلل كذلك . 
أو  تتوالها  التي  األعمال  ما   •
وكان  بها  تتميز  التي  املواهب 

حلفظك القرآن أثر في إتقانها ؟
احلفالت  من  العديد  في  شاركت 
التحفيظ  وحلقات  املدرسية 
)على  واخلطابة  اإللقاء  ففي   ,
 ) والتعليم  التربية  إدارة  مستوى 
على  الطالب  مناذج  وقراءة  ولتقدمي 
مستوى اجلمعية اخليرية , وإمامة 
حتى  احملافظة  في  املساجد  أحد 

اآلن .
•   هل نيت موهبة احلفظ لديك 
بعد إمتام حفظ القرآن بأمور أخرى 

؟ 
حفظت  فقد   , احلمد  وهلل   , نعم 
وأذكرها  العلمية  املتون  بعض 
وحتفيز  بالنعمة  التحدث  باب  من 
كتاب  فحفظت)  الطالب  لزمالئي 
بن  للشيخ:محمد  التوحيد( 
) الثالثة  )واألصول   , الوهاب  عبد 
و)القواعد األربع( و)األربعني النووية( 
, ثم بعد ذلك من اهلل على بحفظ 
األولى  الــدورة  في  )الصحيحني( 

املقامة في جامع ابن عثيمني . 
إلى  توجهها  التي  الرسالة  ما   •

هؤالء :  
- الطالب : حفظ القرآن شرف في 
يحتاج  اآلخــرة  في  ورفعة  الدنيا 
منك إلى )إخالص هلل – وقت – دعاء 
تنظيم   – – صحبة صاحلة  خالص 

–  تخطيط (  
- أولياء أمورهم : ابنك فلذة كبدك 
كن عوناً له على حفظ كتاب اهلل 
بـ : )كلمة طيبة ، معاملة حسنة 
، تشجيع وحتفيز ، متابعة ، اهتمام 
ابنك  أن صالح  ذلك  بعد  ولتدرك   )
صلى  قال  حيث  البِّر  مراتب  أعلى 
صالح  ولد  )أو  وسلم  عليه  اهلل 

يدعو له( 
- جمعية حتفيظ القرآن الكرمي :

 شكر اهلل مساعيكم وسدد على 
درب اخلير خطاكم وكلل جهودكم 
والعطاء  السير  واصلوا   , بالنجاح 
يانعة  جهودكم  ثمار  لتجنوا 

وطيبة بإذن اهلل .
نشكر  اللقاء  هــذا  ختام  وفــي 
ضيفنا العزيز , ونتمنى له التوفيق 

الدائم . 

لقاء مع موهوب

أجرى اللقاء:
 أ .عبدالرحمن بن رومي الرومي

لحفظ القران تأثير في 
تفوقي الدراسي

اء
لق



27 ضياء  ...  العدد الثالث
جمادى األولى 1429 هـ

معياراً  متثل  شخصية  عن  نبحث  حني 
 s محمد  سوى  جند  لن  السوية  للشخصية 
الذي اختاره اهلل عز وجل وهو القائل عن نفسه 
) وربك يخلق مايشاء ويختار ماكان لهم اخليرة 
سبحان اهلل وتعالى عما يشركون ( ) القصص 

)  68:
أنه   s محمد  شخصية  معالم  أهم  ومن 
كان متفائالً ، فقد كان يعجبه الفأل ؛ فعن أنس 
رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
قال ال عدوى وال طيرة ويعجبني الفأل الصالح 
ومسلم   5756 البخاري  )رواه  احلسنة  الكلمة 

. ) 2224
وكان يتفاءل وال يتطير ؛ فعن ابن عباس قال 
s يتفاءل وال يتطير ويعجبه  كان رسول اهلل 
االسم احلسن ) رواه أحمد 

) 2324
من  الفأل  واستثنى 
: عن  وأثنى عليه  الطيرة 
سمعت  قال  هريرة  أبي 
يقول   s اهلل  رسول 
الطيرة وخيرها الفأل قالوا 
الكلمة  قال  الفأل  وما 
الصاحلة يسمعها أحدكم ) رواه البخاري 5754 

ومسلم 2223 ( 
إن التفاؤ ل عالوة  على أنه 
سمة  فهو   ، شرعاً  محمود 
؛  السوي  الناجح  لإلنسان 
حتقيق  على  أقدر  فاملتفائل 
أقدر  وهو   ، غيره  من  النجاح 
على حتويل األزمات إلى فرص 
قراءة  الواقع  قراءة  ،وعلى 
مداخل  عن  تبحث  إيجابية 
من  أكثر  اإليجابي  للتغير 

مجرد النوح عليه .
في  الفرد  جناح  عوامل  من  مهم  عامل  وهو 
حياته الشخصية واألسرية ، وحتقيق االستقرار 

النفسي واالجتماعي .

 ، واحد  موقف  مع  تعامل  مجرد  ليس  إنه 
بها  تتسم  سمة  هو  بل  نظرية  معرفة  وال 
اإلنسان  رؤية  على  أثرها  فتترك  الشخصية 
للواقع وتعامله معه وتفسيره للمثيرات وحياته 

وقراراته .
 وهي بهذا االعتبار مطلب مهم من مطالب 
عاتق  وعلى   ، وبنائها  الشخصية  تنمية 
وعلى  التربوية-  املؤسسات 
رأسها مؤسسات تعليم القرآن 
في  مهمة  مسؤولية   – الكرمي 
حتقيق هذا الهدف التربوي لدى 

املنتمني إليها .
 واخلطوة األولى لتحقيق هذا 
على  القائمون  يعي  أن  الهدف 
وأنه   ، وأهميته  التربية ضرورته 
الناجحة  للشخصية  سمة 
تُقدم  معرفة  المجرد  السوية 

للمربي مبناسبة أو دون مناسبة .
بعض  إلى  نشير  اهلل  بإذن  قادم  مقال  وفي 

أدوات صناعة التفاؤل .

د. محمد بن عبداهلل الدويش
 dweesh@ dweesh.com

بناء التفاؤل 
ضرورة

التفاؤل عالوة على 
أنه محمود شرعا فهو 
سمة االنسان الناجح 
السوي ، فالمتفائل 
أقدر على تحقيق 
النجاح من غيره
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مولده ونشأته 
ــنة 1333هـ  ــمنود مبصر س ولد مبدينة س
ــق  1915/7/15م  من أبوين مصريني  املواف
ــا بعد تقاعده  ــتقر املقام به فيه وقد اس
ــكنه  ــى املعاش , فعنوان س ــه عل وإحالت
ــمنود –  ــة الغربية – س ــي : محافظ احلال
ــيخ إبراهيم  ــماحة – منزل الش شارع س

علي علي شحاثة.
ــن  ــه اهلل وأحس ــأته - حفظ ــت نش كان
ــرة بسيطة حيث يعمل  خامتته – في أس
ــده فــي زراعة األرض وفالحتها , وكان  وال
ــر ألخوته  ــقيق األصغ ــو الش ــيخنا ه ش
األربـعة والذين كانوا يعملون مع والدهم 
, وكان ما أثار عجب األســـرة أنهم أدركوا 
ــيخ معهم إلى  حــني اصطحابهم للش
ــادي يعوق أعمال  ــل حدوث أمر غير ع احلق
ــر اآللة  الفالحــة ويوقفها ! فمرة تنكس

الزراعية التي يحرثون بها ! ومترض املاشية 
ــتخدم في الزراعة واحلرث أحيانا  التي تس
ــوده  ــون بوج ــوا اليتفائل ــرى ! فأصبح أخ
ــاله إلى  ــي الفالحة فقرروا إرس معهم ف
مكتب القرية حلفظ القرآن الكرمي ! وذلك 
ــي اهلل أمرا كان مفعوال فيكون ما  ليقض
قضاه اهلل عز وجل من أمر الشيخ وينعم 
ــر علماء  ــة بعالم من أكب ــى األم اهلل عل

عصره في علم التجويد والقراءات.
ــر سنوات وقد  توفيت أمه وهو دون العش
ــال الذي  ــده بامل ــا اهلل- مت ــت -رحمه كان
يدفعه للمحفظ أجرة له, ثم بعد وفاتها 
توقف عن الذهاب إلى الشيخ لعدم وجود 

املال الذي يدفعه أجرة إليه ! 
فسأل الشيخ عنه فأخبروه بخبره فدعاه 
ــمح له بالقراءة حسبة بال  وواساه ثم س

مقابل.

مشائخه
ــر  ــظ القرآن العظيم وهو ابن عش أمت حف
ــنني على محفظ القرية الشيخ علي  س

قانون.
ثم انتقل بعدها إلى الشيخ البصير بقلبه 
محمد أبوحالوة وقرأ عليه خمس ختمات 
برواية حفص عن عاصم كل ختمة بريال 
ــه التجويد في  ــذ علي ــم اخ ــن فضة ث م

اخلتمة السادسة دون مقابل .
ــيخ محمد أبوحالوة  ــار عليه الش ثم أش
بحفظ منت الشاطبية  فشرع في حفظ 
ــنة كاملة  ــاطبية فحفظها في س الش
ــبع ختمة  ثم قرأ مبضمنها القراءات الس
كاملة في سنة أخرى على نفس شيخه 

أبوحالوة حسبة دون مقابل.
ــيد  ــيخ الس ثم انتقل بعد ذلك إلى الش
ــيخ  ــن عبداجلواد وهو ش ــن عبدالعزيز ب ب

د.عبداهلل بن محمد بن سليمان اجلارهلل

سلسة قراء العصر
شيخ عموم القراء واإلقراء  بالديار المصرية العالمة 

المقرئ

إبراهيم بن علي شحاتة السمنودي

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعني وبعد : 

فقد وعد اهلل سبحانه وتعالى في وحيه بحفظ القرآن العظيم، فقيض لهذا احلفـظ رجاالً نذروا 
حياتهم -جيال فجيال وعلى مدار مئات السنني- خلدمة الوحي اجلليل، يصدون عنه بعلمهم أي محاولة 

للتحريف أو التبديل، فيظل القرآن العظيم كـالم اهلل الذي ال يشوبه شك وال حتريف وال تأويل ومن هؤالء 
الذين سخرهم اهلل وقيضهم بعنايته لهذه اخلدمة اجلليلة الشيخ العالمة الكبير إبراهيم بن علي 

السمنودي حفظه اهلل حيث تنفرد ضياء بنشر قبس من سيرته حفظه اهلل.
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ــرأ وحفظ  ــد أبوحالوة فق ــيخ محم الش
عليه ) الدرة املضية ( في القراءات الثالث 
ــاري  ونظم  ــر ( لألبي ــة مولى الب و ) منح
ــر والتي  حتريرات الطباخ على طيبة النش
ــمى )هبة  ــغ ثالثمائة وثالثني بيتا املس تبل
ــرآن( وقرأ عليه  ــر أوجه الق ــان في حتري املن

ختمة بذلك.
ــل العلوم  ــيخ في حتصي ــا بدأ الش بعده
الشرعية والعربية األخرى .. فتلقى الفقه 

على الشيخ محمد أبورزق ..
وتلقى النحو على الشيخ السيد متولي 

القط والشيخ محمد احلسيني
ــي العروض  ــنت الكافي في علم وتلقى م
والقوافي على الشيخ عبدالرحيم احليدري 

املدرس بكلية اللغة العربية حينئذ.

رحلته في طلب العلم
ــيخ على كل العلوم  ــد أن حصل الش وبع
املتاحة له مبدينة سمنود وبعد وفاة والده 
ــره ثمانية  ــرة وكان عم ــل إلى القاه انتق

وعشرين عاما ..
ــك التي رحل  ــيخ في رحلته تل عانى الش
ــرة للتزود وطلب العلم من  بها إلى القاه
قسـوة احلياة وقلة الزاد وصعوبة املعيشة 
ــاجد القاهرة متنقال  ــكان ينام في مس ف
من مسجد ألخر ال ميلك من حطام الدنيا 

شيئا يسكن به أو يأكل منه.
ــي القراءات  ــابقة ف  أعلن األزهر عن مس
ــل , فتقدم  ــم والفواص ــد والرس والتجوي
ــح وتفوق فيها على  ــيخ إليها , فنج الش
ــة  ــس جلن , وكان رئي ــني  ــع املتقدم جمي
ــيخ عموم املقارئ املصرية في  االختبار ش
ــي الضباع  ــة محمد بن عل ــه العالم وقت
ــه النبـوغ والذكاء  رحمه اهلل وقد رأى في
ــتحضار , وسأله في  وشدة احلفظ واالس
ــا حافظـا  ــده له ــاخ فوج ــرات الطب حتري
ومتقنا ثم أشار عليه بحفظ كتاب ) فتح 
الكرمي في حتريرات أوجه القرآن العظيــم 
ــذي هو نظم يبلغ ) 754 ( بيتا وكتاب  ( وال
ــا يبلـــغ   ــم أيض ــو نظ ــرق وه ــزو الط ع
ــا كالهما لإلمام املتولي رحمه  )1209( بيت
اهلل تعالى فحفظها الشيخ مع حفظه 
منت طيبة النشر البن اجلزري رحمه اهلل . 

املناصب التي توالها
ــني  ــرارا بتعي ــاع ق ــيخ الضب ــدر الش  أص
الشيخ إبراهيم السمنودي شيخا ملقرأة 

مسجد اخلزندار في القاهرة.
ــيخ الكبير  ــني من الش ــذا التعي وكان ه
ــول كبرى في  ــاع مرحلة حت ــد الضب محم
ــمنودي العلمية وقد  ــيخ الس حياة الش
نظم الشيخ قصيدة يعبر فيها عن حبه 
وتقديره وامتنانه للشيخ الضباع هي من 

عيون القصيد قال في مطلعها :
أين البالبُل يا ضبهَّاع والعودُ

لتعزَِف احلبهَّ إن احلبهَّ منشودُ
إن يُْسِعُد احلبُّ في الدنيا أخا ثقٍة

فإنني بك في الدارين مسعودُ
فذلك احلبُّ في الدنيا روى أملي

 بفيِض ُجودَِك حتى أوَرَق العودُ

ــيخا ملقرأة  ــمنودي ش ــيخ الس ُعني الش
ــيخا ملقرأة قلـون  ــجد اخلزندار ثم ش مس
ــن ثم أخيرا  ــيخا ملقرأة زين العابدي ثم ش
ــر وكل هذه  ــيدي الدردي ــيخا ملقرأة س ش

املقارئ كانت في مساجد القاهرة .
ــيخ  ــه كش ــة لعمل ــيخ إضاف وكان الش
ــــا  ــابقة فقد عني مدرس ــارئ الس للمق
ــريف كما عني  ــوم القرآن باألزهر الش لعل
ــا مبعهد القراءات في القاهرة فبرز  مدرس
في تدريس القراءات والتجويد وفاق أقرانه 

وذاعت شهرته.
ــيخ إلى احمللة الكبرى شيخا  ثم نقل الش
ملقرأة أبو الفضل الوزيري وذلك بعد انتقال 
ــمنود , وعندما  ــه إلى بلده س مقر إقامت
كبرت سن الشيخ قررت إدارة األوقاف في 
ــمنود يكون  الغربية فتح مقرأة مبدينة س

شيخا لها  ..
ــك املقرأ ة منذ  ــد توقف عن النزول لتل وق
ــروف مرضه  ــك لظ ــخ 6/1 /2007  وذل تاري

الشديد شفاه اهلل وعافاه.

فقده لبصره
ــي علم  ــم له ف ــه أول نظ ــرزت قريحت أف
ــان في جتويد  ـــماه ) أللئ البي التجويد س
ــن ) 200 ( بيت وكان  ــي أكثر م ــرآن ( ف الق
نظما متميزا فريدا لم ينظم بعده مثله 
ــبقه في فنه إال منظومة املقدمة  وال يس

اجلزرية البن اجلزري
وقد أنبأ هذا النظم عن عبــقرية ونضـج 
ــن وقد نظمه وهو لم يبلغ الثالثني  مبكري

من عمره.
ــيخ  ــرة فقد الش وبعد هذا النظم مباش

فقد الشيخ بصره إثر 
مرض ألم به مما أصابه 

بحزن شديد لحاجته لنعمة 
البصر في استمرار تأليفه 
ونظمه ومطالعته وقرائته 
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مكانته العلمية    
قال الشيخ الكبير عبدالرافع رضوان عضو اللجنة العلمية مبجمع 
وشيخي  احملقق  أستاذي  الشريف:  املصحف  لطباعة  فهـد  امللك 

السمنودي  شحاثة  علي  بن  إبراهيم  املدقــق 
صاحب املؤلفات العديدة واملنظومات الفريدة في 
امليدان  تفوقه في هذا  تؤكد  التي  القراءات  علم 
له  شهد  فقد  اجلزاء  أحسن  شيخنا  اهلل  جزى   ,
كتب  فيما  العلمية  باملقدرة  وعـارفوه   , طالبه 

وحقق .
القارئ   هداية  كتابه  في  املرصفي  الشيخ  قال  و 
ما نصه : عالم نحرير وفاضل كــبير يشـار إليه 
بالبنان في علم التجويد والقراءات في هذا العصر 
ومن بقية أفـــذاذ مدرسيها في هذا الدهر ومن 
القراءات بكلية  األساتذة بقسم تخصص  أكابر 

اللغــة الـعربية .
اللجنة  ورئيس  القرآن  كلية  عميد  القارئ  عبدالعزيز  الدكتور  قال 

في  علماء  هؤالء   :  - سابقا   – النبوية  املدينة  ملصحـف  العلميـة 
القراءات مبرتبة احلجية , أي كل واحـد منهم حجة في هذا الفن وهم 
يعدون من أهل الطبقة األولى في هذا العصر , وبقي من أهل هذه 
بارك اهلل  السمنودي  إبراهيم شحاته  الشيخ  األولى مبصر  الطبقة 
في عمـره وأمده بالصحة والعافية , فإنه 

من طبقة الشيخ عامر والشيخ الزيات.
متيم  محمد  احملقق  الشيخ  فضيلة  وقال 
مبجمع  العلمية  اللجنة  عضو  الزعبي 
امللك فــهد لطباعة املصحف الشريف : 
هو من أكثر املتقنني للقـراءات وعلـومها 
شيوخه  بذلك  له  شهد  وقد  وحتريراتها 
وأقرانه ومن رأى مؤلفاته أو درس عليه أدرك 
تعلقه  وشدة  الرجل  هــذا  علم  سعة 
املؤلفـات  تلك  في  عاينت  ولقد  بالقراءات 
محقق  عالم  إال  حصره  على  يقدر  ال  ما 
وباحث مدقق متكن غاية التمكن من علوم العربـية والدين وعلـوم 

القراءات.

ــرض ألم به لم يعرف  ــر بصره إثر م الكبي
األطباء له سببا وال عالجا !

ــديد حلاجته لنعمة  ــه بحزن ش  ما أصاب
ــه  ــه ونظم ــتمرار تأليف ــي اس ــر ف البص
ــف وهو في قمة  ــه وقرائته كي ومطالعت
ــي وعطائه وتفوقه غير أن  نضجه العلم
ــه بركة في  ــبحانه وتعالى عوض اهلل س
تعليمه وعلمه ظهر ذلك جليا في إنتاجه 

الغزير و املتميز  من التالميذ  واملؤلفات.

صبره واحتسابه
 تزوج الشيخ من ابنة عمه بسمنود ورزق 
منها بخمسة من األبناء ولـــدان وثالث 

بنات .
ــيخ فابتاله بوفاة أكبر   قدر اهلل على الش
ــرته  أبنائه قائـم مقامـــه في بيته وأس
ــر مرض  ــني إث ــد األم ــر محم ــه األكب ابن
ــيخ  ــى لم ميهله طويال فحزن الش بالكل
ــرا ورثاه فنظم قصيدة على  لوفاته كثـي

لسانه مطلعها :
يا ناظرين تذكروا

وسلوا لنا حسن الثواب
باألمس كنا مثلكم

واليوم صرنا في التراب
ــنتني أصيب مبصيبة   وبعد وفاة ابنه بس
ـــالت الدمع من محاجره بوفاة أحـب  أس
ــاس إليه وأقربهم إلى قلبه زوجته وأم  الن
ــزن عليها  ــام 1994م فح ــك ع أوالده وذل
حزنا شديدا وذلك ملا كان لها من املواقف 
ــد وقفت إلى جانبه  املؤثرة في حياته فق
ــرت -كما يقول-  ــام محنـــته ووف في أي
ــباب الراحة والهدوء رحمها اهلل  كل أس

رحمة واسعة.
ــيخ - رفعة بإذن اهلل  ولم يزل البالء بالش
ــيئاته – فأصيب  في درجاته وتكفيرا لس
ــرة منها أمراض ضغط الدم  بأمراض كثي
ــة والذبحات  ــرايني واجللط ــب الش وتصل
ــتاتا وانحباس  الصدرية وتضخم البروس
ــغ عددها أكثر من  البول وغيرها حيث بل
ــني وثالثني مرضا ويأخذ يوميا أكثر من  اثن
ــالج والدواء  ــرين حبة من حبوب الع عش
ــب ال  ــو مع ذلك كله صـــابر محتس وه
ــتكي ألحد  - حتى ألقرب الناس إليه  يش
ــه وجلس معه  - إال إلى اهلل, فمن جالس
ــتكي وال يذكر شيئا عن  يعلم أنه ال يش
ــئل عن صحته  ــه وصحته فإذا ما س حال

لم يزد عن قوله احلمد هلل.

الدكتور عبدالعزيز القارئ رئيس اللجنة 
العلميـة لمصحـف المدينة النبوية 

سابقا : وبقي من أهل هذه الطبقة 
األولى بمصر الشيخ إبراهيم شحاته 

السمنودي بارك اهلل في عمـره وأمده 
بالصحة والعافية
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ــة  ــرة واألدوي ــراض الكثي ــذه األم ــع ه وم
ــاء إال أنه يصر  ــات ونصائح األطب والعالج
ــى صيام رمضان كامال كل عام , ويحن  عل
ــعى إليه وقد سمعت  إلى لقاء اهلل ويس
منه ذلك مرارا ! بلغه اهلل لقاءه وهو راض 

عنه وأرضاه برضاه.

قراءتي وتتلمذي عليه
ــه وفضله  ــى مبن ــي اهلل تعال ــد أكرمن وق
فأحلقني بالذين أخذوا عن الشيخ الكبير 
ــندوا  ــه وتلقوا عنه وأس ــوا من علم ونهل

إليه.
ولهذه قصة ورواية !

ــل أكثر من  ــيخ قب ــت إلى الش ــد رحل فق
ــنة للتلقي والقراءة واألخذ  اثني عشر س
ــيخ ولكنه أذن لي بقراءة  عنه فاعتذر الش
ــرة في  ـــورة البق ــيئا من س ــة وش الفاحت

مجلس واحد.
ــد أربع  ــرة أخرى بع ــاودت احملاولة م ــم ع ث
ــفعــت  ــرة ش امل ــذه  ــن ه ولك ــنوات  س
ــيخنا الكبير  ــذه وهو ش ــد كبار تالمي أح
ــيخ  ــع رضوان ! حيث كتب الش عبدالراف
ـــيخ  ــي خطابا إلى الش ــع مع عبدالرافـ
ــمنودي جـاء فيـه ما نصه ) أستاذي  الس
ـــالة الدكتور عبداهلل  ــل هذه الرس : حام
ــر من  ــي القـراءات العش ــاراهلل قرأ عل اجل
ــه رغبة  ــدرة , ول ــاطبية وال ــي الش طريق
ــرآن الكرمي على  ــي أن يعرض الق ــدة ف أكي
ــم برواية حفص عن عاصم مـن  فضيلتك
ــاطبية حرصا منه على اتصال  طريق الش
سنده بكم وطلب مني أن أزكيه لديكـم 
فلم أتردد حلظة ! ملا عرفته عنه من صدق 
ــع وعلو  ــق وكرمي الطب ــن اخلل النية وحس
ــم اهلل ويوفقكم  ــة راجيا أن يعينك الهم
ــرأس ( ,كما اتصل  ــا مرفوع ال ــع إلين ويرج

. هاتفيا بالشيخ وكلم ابنه وحرصه عليهَّ
ــهر لهذا   قدمت على إجازة ملدة ثالثة أش
ــافرت إلى القاهرة  ــة املباركة ثم س الرحل
ــورة حيث نزلت  ــى مدينة املنص ــا إل ومنه
ــة ثم ذهبت من  ــتأجرت مكانا لإلقام واس
ــث يقيم  ــمنود حي ــى مدينة س ــد إل الغ
ــلمت عليه ثم سلمته كتاب  الشيخ وس
ــه ! لكنه  ــع فقرئ علي ــيخ عبدالراف الش
ــديد على  ــي بالرفض واالعتذار الش فاجأن
ــه إليــه  ــفاعة ابنه ورجائ ــم من ش الرغ
ــة عائدا  ــيخ تلك الليل ــادرت بيت الش ! غ
ــكني وأنا ضائق الصدر مكســور  إلى س

ــن الليل لعل  ــت ركعتني م ــر وصلي اخلاط
ــرح الصدور وييسر األمور , ثم  اهلل أن يش
ــي للعودة  حــزمت حقائبي وهيئت نفس
ــن حيث أتيت إلى طيبة الطيبة ! لكني  م
آثـرت أن أودع الشيخ قبل سفري ! فذهبت 
إليه من الغد لتوديعه والسالم عليه ! وأنا 
ــؤال  أتأهب للمغادرة والوداع فاجأني بالس
ــت نعم ,  ــور )طبيب( ؟ قل ــل أنت دكت ! ه
فتبسم طويال ! ثم قال لي إقرأ على بركة 
ــرح  ــت أن اهلل عز وجل قد ش اهلل .. فعرف

صدره إلقرائي .
فانفتح لي بفضل اهلل وحده بابا كبيرا من 
أبواب العلم والقراءة كنت أطمح وأسعى 
ــبع  إليه وظللت أنهل من معينه طوال س
سنوات في رحالت متكررة تبلغ في السنة 

الواحدة ثالث رحالت أو أكثر.
فعرضت عليه القرآن الكرمي برواية حفص 
على قصر املنفصل من طريق طيبة النشر 
ــن القرآن الكرمي  ــم قرأت عليه بعضا م , ث
ــر الصغرى واختبرني في  بالقراءات العش
ــم قرأت عليه  ــض الباقي وأجازني , ث البع
ــر  بعضا من القرآن الكرمي بالقراءات العش
الكــبرى وأجازني بالباقي , كما قرأت عليه 
متون الشاطبية والدرة وطيبة النشر من 
ــدني  أولهـا إلى آخرها قراءة متأنية وأرش
ــي والتحريرات وقد  ــى ما فيها من املعان إل
ــراءات  ــراءة الق ــذه املتون وبق ــي به أجازن
ــه منظوماته في  ــرأت علي مبضمنها , وق
ــن أولها إلى  ــراءات وحتـريراتها م علم الق
ــوع , وقرأت  ــوط منها واملطب ــا اخملط آخره

عليه منت الفوائد املعـــتبرة في القراءات 
ــره  فأجازني به  ــى أخ ــاذة من أوله إل الش
وبالقراءة مبضمنه على ما هو معلوم عند 

أهل الفن.
ــره إجازات  ــبق ذك ــد أجازني بكل ما س وق
ــة  مكتوب ــة  وخطي ــفهية  ش ــددة  متع
ــيخ وختمه وتوقيع  ــة بخامت الش ومختوم

وشهادة ابنه ومن حضر من تالميذه.
ــن إبراهيم  ــامة الفاحت ب ــتاذ أس قال األس
ــداهلل اجلاراهلل  ــمنودي ) الدكتور عب الس
هو أكثر من حضر للشيخ السمنودي في 
ــبع  ــنوات األخيرة, أكثر من س األيام والس
ــور إليه وقرأ  ــو يواصل احلض ـــنوات وه س
ــكل القراءات واألربع الزائدة  عليه وأجازه ب

ومعظم املنظومــات( 

بر ولده به
ــيخ ورعاية شؤونه  يقوم على خدمة الش
ــامة  ــتاذ أس وجميع أموره ابنه البار األس
الفاحت بن إبراهيم السمنودي والذي هو في 
ــرب املثل في بر األبناء باألباء  احلقيقة مض

نحسبه كذلك وال نزكي على اهلل أحدا.
ــة العربية  ــامة يعمل في اململك كان أس
السعودية وحتديدا في مدينة الرياض وذلك 
قبــل ثمانية عشر عاما فلما توفي أخوه 
محمد األمني بقي الشيخ وزوجته بحاجة 
إلى من يخدمهما وال يوجد من يقوم بهذه 
املهمة الشريفة الرفيعة إال االبن الوحيد 
ــامة ترك  ــامة الفــاحت, فقرر أس لهما أس
ــه اجليد وعاد  ــل على الرغم من دخل العم
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ــأداء الواجب في بر  ــمنود ليقوم ب إلى س
ــمنود مدينة صغيرة  والديه وملا كانت س
ــامة  وامكانياتها متواضعة لم يجد أس
ــب مع شهاداته  ــبا يتناس عمــال مناس
ــام بنفقة  ــى القي ــاعده عل وقدراته يس
أسرته ووالديه إال وظيفة بسيطة براتب 
زهيد ال يكاد يوفي باحلاجات الضرورية من 
أمور أسرته وبيـــته فهو يعمـل محاسبا 
ــمنود ومع  في وزارة األوقاف في مدينة س
ذلك كان همه راحة ورضــى والديه فقام 
ــن قيام فال  على خدمتهما وبرهما أحس
يغادر بيــته أبدا إال للحاجـات الضرورية 
ــافر خارج  ــراعا , وهو لم يس ثم يرجع س
ــمنود فضال عن أن يسـافر خارج مصر  س
ــذ أن توفيـت والدته عام 1994م , فهو  من
في خدمة الشيخ وحتـت نظره أناء الليل 
ــرب  ــراف النهــار , إذا ناوله املاء ليش وأط
ــقط  ــاء حتى ال تس ــت اإلن ــع يده حت وض
قطرات املاء على ثيـاب الشيخ الكبير , ال 
ــمع له عند والده رفع صوت وال تأفف  يس
أو استنكار , يعطيه عالجه الكثير العدد 
واخملتلف األوقات بنفسه , ويطعمه بيده 
, ويزيل األذى عنه بنفســه , ويرتب غرفة 

نوم والده وفراشه بنفسه, فهو في رباط 
ــر  ـــة عش ال ينفك على والده منذ خمس
سنة ! وأنعم به من رباط ! فذلكم الرباط 
ــيخ يوما : ما ضر أسامة ما  , قال لي الش
ــه هل أنت راض  ــد اليوم , قلت ل فعل بع
عنه أيها الشيخ الكبير فقال لي بصوت 
ــى ! فهنيئا  ــبعان رض ــو ش ــدج : ه مته
ــامة الفاحت هذا الرضى وذلك الوسام  ألس
ــيجد بإذن اهلل غبه وعاقبته في  الذي س

الدنيا قبل األخرة.

رأيه في مسائل متفرقة
سألت الشيخ : هل يشترط حفظ املتون 

ملن يريد جمع القراءات وقرائتها ؟
ــا ! وال يجوز القراءة  ــترط جزم فقال : يش

من غيرها .
ــألت الشيخ : هل جتوز قراءة القراءات  وس

باجلمع املعروف في احملافل وأمام الناس ؟
ــوز أن يقرأ باجلمع في احملافل  فقال : ال يج
ــإن أراد أن يقرأ بالقراءات  ــام الناس , ف وأم
اخملتلفة فليقرأ برواية واحدة حتى ينتهي 
ــذا األمر  ــدد في منع ه ــه , وش ــن قرائت م

كثيرا

ــألت الشيخ : ما هو القول الصحيح  وس
ــالب واإلخفاء  ــق باإلق ــة النط ــي طريق ف

الشفوي أداءا ؟
ــراءة باالنفتاح  ــال : الصحيح أداءاً الق فق
ثم أخذ ميثل له بأمثلة يقرأها من القرآن 
ــرات كثيرة  ــؤال م ــألته هذا الس , وقد س
وفي مجالس مختلفة وسفرات متعددة 
ــم يختلف في كل  ــكان جوابا واحدا ! ل ف

مرة.  
 وسألت الشيخ : هل تقرئ النساء؟

ــع ! ال ! وهكذا كان  ــواب قاط ــال بج  فق
جواب ابنه أسامة , وقد يكون حصل منه 

إقراء للنساء في حاالت نادرة.
وسألت الشيخ : ما هو رأيكم في مسألة 

القراءة بالتحريرات في العشر الكبرى ؟
ــا حتما ! فال  ــن القراءة به ــال : البد م فق
ــن غير  ــر م ــراءة بطيبة النش ــوز الق يج

التحريرات.
ــيخ : ماهو مذهبكم اخملتار  ــألت الش وس

في اجلمع ؟
ــي اجلمع ! اجلمع  ــال : مذهبنا اخملتار ف فق

باآلية ! وبه قرأت على مشايخي .
وسألت الشيخ : ما هو رأيكم في الدورات 

أشهر طالبه
ومن أشهر طالبه الذين أخذوا عنه وقرؤا عليه :

 الشيخ مصطفى اسماعيل -رحمه اهلل- 
الشيخ محمود خليل احلصري رحمه اهلل شيخ عموم املقارئ املصرية 

– سابقا
الشيخ عبدالباسط عبدالصمد -رحمه اهلل-  
الشيخ محمد صديق املنشاوي -رحمه اهلل-  .

 الشيخ عبدالفتاح السيد عجمي املرصفي رحمه اهلل عضو اللجنة 
فهد  امللك  مبجمع  القرآنية  للتسجيالت  االستماع  وجلنة  العلمية 
باجلامعة  الكرمي  القرآن  بكلية  املساعد  واالستاذ  املصحف  لطباعة 

اإلسالمية باملدينة املنورة – سابقا- 
الشيخ محمود حافظ برانق رحمه اهلل رئيس جلنة مراجعة املصحف 

باألزهـر-سابقاً-
املصرية  املقارئ  عموم  شيخ   , اهلل  رحمه  حبه  خليل  رزق  الشيخ 

–سابقا-. 
الشيخ عبد الرافع رضوان,عضو اللجنة العلمية لطباعة املصحف 
وعضو اللجنة املشرفة على التسجيالت القرآنية مبجمع امللك فهد 
الكرمي  القرآن  بكلية  -حاليا-واملدرس  الشريف  املصحف  لطباعة 

وأستاذ الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية – سابقا -

الشيخ محمد عبدالدامي خميس -رحمه اهلل تعالى-
الشيخ عطيه قابل نصر رحمه اهلل -عميد معهد القراءات-

الرازق موسى عضو اللجنة العلمية واللجنة املشرفة  الشيخ عبد 
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مبجمع  القرآنية  التسجيالت  على 
واملدرس بكلية القرآن الكرمي  باجلامـعة اإلسالمية باملديــنة املنورة 

– سابقا -
الشيخ عبد احلكيم عبد اللطيف -شيخ مقرأة اجلامع األزهر-

الشيخ محمد متيم الزعبي عضو اللجنة العلمية وجلنة التسجيالت 
مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. 

الشيخ شعبان محمد إسماعيل -استاذ الدراسات العليا بجامعة 
أم القرى- 

الدكتور أمين بن رشدي سويد 
الشيخ إبراهيم عطوة -رحمه اهلل تعالى-

الشيخ عبدالصيور السعدني رحمه اهلل,  .
الشيخ الطبيب محمد محمد احللو -رحمه اهلل-.

الدكتور حامد خير اهلل سعيد والذي أخرج بعض منظومات الشيخ 
في كتاب سماه )السمنوديات(.,  

الدكتور ياسر بن إبراهيم املزروعي 
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ــظ القرآن الكرمي  ــة والتي تقام حلف املكثف
في شهر أو شهرين ؟

ــال : البد من وقت كبير وكافي للحفظ  فق
والقراءة .

ــيخ : ما هو أحسن كتاب في  وسألت الش
الوقف واالبتداء ؟

ــي الوقف  ــدى ف ــار اله ــاب من ــال : كت فق
واالبتداء لألشموني

ــيخ : ما هي أحسن شروحات  وسألت الش
منت الشاطبية في القراءات السبع ؟

فقال : شرح اجلعبري على الشاطبية.
ــن شروحات  ــيخ ما هي أحس وسألت الش
ــر البن  ــراءات العش ــر في الق ــة النش طيب

اجلزري ؟
فقال : شرح اإلمام النويري.

ــيخ عن أحسن شروحات منت  وسألت الش
ــراءات الثالث املتواترة  الدرة املضية في الق

بعد العشرة البن اجلزري ؟
فقال : شرح النويري .

ــيخ ما هو أحسن كتاب ألف  وسألت الش
في علم التجويد ؟

ــد في  ــول املفي ــة الق ــاب نهاي ــال : كت فق
ــيخ الكبير مكي نصر  علم التجويد للش

اجلريسي.
ــيخ : ماهو أحسن كتاب في   وسألت الش

علم التحريرات ؟
ــام  ــر لإلم ــروض النظي ال ــاب  : كت ــال  فق

املتولي.

ــيخ : هل يجوز أن يقرأ طالب  وسألت الش
ــيخه ما  ــه اليومي على ش ــراءات درس الق
ــترط أن يقرأ من  ــره في دفتره , أم يش حض

حفظه ؟
فقال : حتى يجاز الطالب في القراءات فال 

بد أن يقرأ من محفوظاته .
ــا ميكن  ــاك م ــل هن ــيخ : ه ــألت الش وس
ــول  ــراء , فنق ــي اإلق ــدارس ف ــميته م تس
ــة  املصري ــة  واملدرس ــامية  الش ــة  املدرس

واملدرسة املدنية ؟
فقال : القراءة واحدة ال تتغير .

ــام  ــم باألنغ ــا رأيك ــيخ : م ــألت الش وس
واملقامات واستعمالها في القرآن الكرمي ؟

فقال : جتوز مع وجود الضبط , قال الناظم 
: وجازت األنغام بامليزان

ــم  ــن منهجك ــل م ــيخ : ه ــألت الش وس
اشتراط شروط في عملية اإلقراء ؟

فقال : نطلب من الطالب حفظ ) مختصر 
آللئ البيان في جتويد آي القرآن ( 

ــر في عمره  ــيخ الكبي ــد بارك اهلل للش وق
ــعني عاما  ــة والتس ــد فبلغ السادس املدي
فلم يختلط أو يتغير وال يزال مقصد طالب 
ــون إليه من أنحاء  العلم يقصدونه ويرحل
ــارك اهلل له  ــمنود , ب املعمورة في بلده س
ــفاه وعافاه وأحسن منقلبه  في عمره وش

وختامه ومثواه .. آمني .

مؤلفاته
وثالثني  اثنني  على  تربو  نفيسة  رائعة  وتصنيفات  جليلة  مؤلفات  للشيخ 
مصنفا وأكثرها معروف مشتهر بني طالب هذا الفن وقد جمع أكثرها في 
كتاب أسماه ) جامع اخليرات في حترير التجويد وأوجه القراءات( طبع أخيرا 
في الكويت ومن أجل مؤلفاته : الدر النظيم في حترير أوجه القرآن العظيم 
ويسمى بالبدر املنير , وهو كتاب خاص في حتريرات القراءات العشر الكبرى 

من طريق طيبة النشر.
وذكائه  واطالعه,  يدل على سعة علمه  الوصف,  يفوق  وهو نظم عجيب, 
القراءات  بوجه  الكاملة  ومعرفته  ودراية,  رواية  وتفوقه  وكثرة محفوظاته 
ملن هو على شاكلته من  إال  يكون  وال  ال يستطيعه غيره,  وطرقها, نظم 
العلماء احملققني, من أنفس ما ألف ونظم, بل هو األنفس واألفخم من بني 
جميع مؤلفاته ومصنفاته, بلغ عد أبياته ألٌف ومائة وثالثة وأربعون )1143( 

بيتا
  قال في مقدمته : 

وبعد فخذ نظمي لتحرير أوجه         بطيبة فاحت بنثر عن املال
لقد منح احلبر اإلمام محمد           هو املتولي مابها كان يفضال
وذلك من فتح الكرمي وروضة             فأنعم به بدرا توسط في الُعال
ولكنه ملا تفرق دُرُُّه                            وظل به فهم املسائل ُمعِضال
أردت له جمعا بديعا مهذبا              َمزيدا مع الترتيب يُْسراً مذلال

وسميته الدر النظيم لعله                  يكون غنًى للسالكني وموئال

 

ومنها : الوجوه النضرة في القراءات األربع عشرة
وهو نظم جزل, وعمل فحل,ال يقدر على مثله إال العلماء الكبار, لم يسبق 
إلى مثله إال ما كان من عمل اإلمام البنا الدمياطي )ت1117هـ( في كتابه 
»إحتاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , وقد كان مقصوده من هذا 
النظم تلخيص ما صح وتواتر من القراءات العشر حسبما تضمنته الكتب 
املعتمدة املعول عليها في هذا الشأن ككتاب النشر في القراءات العشر 
وطيبته, مع قراءة األربعة وهم ابن محيصن واليزيدي واحلسن واألعمش وإن 
طالب  لكل  الفن  هذا  دقائق  وصول  وييسر  لُيَسِهَل  شذوذها  على  اتفقوا 
وحتريرات  فوائد  زيادة  مع  وحتصيله  لتعلمه   وصوال  اخملل  الغير  باالختصار 

لتتميم الفائدة. 
استفتح النظم مبقدمة جاء فيها :

بني األنام صفوة الرحـمن وبعد فاحلفاظ للقرآن           
هم بالفضل واملهابة وَخصهَّ ألنهَّه أورثهم كتابه               

أئمة صانو وجوه الذكر فاهلل يجزي بجزيل األجر 
بالضبط والتحقيق والتهََّثبُِّت ونقلوها ثقــة عن ثقة      

فمنهم عشر شموس أشرقت   وأربع من البدور أقمرت
أقطاب أجنـم بها تدور  وهذه الشموس والبدور        

رتبتهم بحْسب االشتهار           في األخذ باألمصار واألقطار 

كما تراه بعد في بيان كل أمام عنه راويان           
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الشيخ سليمان بن خالد احلربي
خطيب جامع الفالح

الكتاب
 المحفوظ 

إن آية نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم 
هي الكلمة والبيان ، واملتمثل في هذا القرآن ، 
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 
إال  بعث  نبي  وما من  تنزيل من حكيم حميد 
أنه  للناس  يثبت  ما  اآليات  من  اهلل  وأعطاه 
البخاري ومسلم من  روى  رسول من عند اهلل 

حديث أبي هريرة أن رسول اهلل s  قال : »ما 
من األنبياء من نبي إال قد أعطي من اآليات ما 
مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيت وحيا 
أوحى اهلل إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 

القيامة »
يقرأه  بأن من  العظيم كفيل  القرآن  فهذا 
أن  احلق  إلى  والوصول  والتأثر  االنتفاع  طالبا 
عرف  وقد   ، املبني  بالنور  ويبصره  عليه  يدله 
منذ  املعرفة  حق  القضية  هذه  اهلل  أعداء 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  نبينا  رسالة 
هذا  أن  يدركون  وهم   – املعاصر  وقتنا  إلى 
يدخل   ، التأثير   شديد  القرآن 
في  ويؤثر  القلوب  شغاف  إلى 
الوجدان تأثيرا كبيرا ، هذا الكالم 
وربي عرفه كفار مكة وعلموا أثر 
عن  فضال  سامعه  على  القرآن 
وعال  جل  ربنا  يقل  ألم  حافظه 
تسمعوا  ال  كفروا  الذين  وقال   (
لعلكم  فيه  والغوا  القرآن  لهذا 

تغلبون ( 
أي أعرضوا عنه  بأسماعكم 
من  وإلى  إليه  تصغوا  أو  تلتفتوا  أن  وإياكم 

جاء به ؛ فإنه يؤثر  عليكم 
فإن   , به  يسحركم  وقد 
سمعتموه  أنكم  اتفق 
إلى  الدعوة  سمعتم  أو 
والغوا  عارضوه  أحكامه 
بالكالم  تكلموا  أي  فيه 
بل  فيه  فائدة  ال  ــذي  ال
متكنوا  وال  املضرة  فيه 
ميلك  أحدا  قدرتكم  مع 
عليكم = الكالم به وتالوة 

ولسان  حالهم  لسان  هذا  ومعانيه  ألفاظه 
مقالهم في اإلعراض عن هذا القرآن لعلكم 
رحمه  السعدي  قال  تغلبون  ذلك  فعلتم  إن 
احلق  وأوضح  األعداء  من  وهذه شهادة   : اهلل 
يحكموا  لم  فإنهم  األعداء  به  شهدت  ما 

اإلعراض  إال في حال  باحلق  بغلبتهم ملن جاء 
عنه والتواصي بذلك ومفهوم كالمهم أنهم 
وألقوا  إليه  استمعوا  بل  فيه  يلغوا  لم  إن 
أذهانهم أنهم ال يغلبون فإن احلق غالب غير 
ا.   ، وأعداؤه  احلق  أصحاب  هذا  يعرف  مغلوب 

هـ  
الفكر  غزاة  أحد  قال  املعاصر  وقتنا  وفي 
الغربيني بعد أن خاض جتربة طويلة في بعض 
بالد املسلمني في التغريب ملا رأى فشله وعدم 
فقال  أهدافه كلها  إلى  الوصول  القدرة على 
وجه  أن  بعد  وندامة  بحسرة 

إليه العتاب واملساءلة :
) وماذا أصنع إذا كان القرآن 

أقوى من دولتي وخططي ( 
ورحمته  اهلل  فضل  ومــن 
القرآن  بحفظ  اهلل  تكفل  أن 
املنزلة  الكتب  بني  من  الكرمي 
فهذا  السابقني  األنبياء  على 
القرآن محفوظ بحفظ اهلل له 
إلى أن يرفع في آخر الزمان ولن 
يستطيع أحد أن يعبث فيه حتريفا أو إسقاطا 
هَّا لَُه حَلَاِفُظوَن  ْكرَ وَإِن هَّا نَْحُن نَزهَّلَْنا الذِّ فربنا يقول )  إِن
( وكثير من الناس يظن أنه ال يوجد سوى هذه 
اآلية ما يستدل به على إخبار اهلل حلفظ كتابه 
نصا على ذلك وهذا غير صحيح فإن اهلل جل 

قال أحد الغربيين بعد 
أن خاض تجربة طويلة في 
بعض بالد المسلمين في 
التغريب لما رأى فشله 
) وماذا أصنع إذا كان 
القرآن أقوى من دولتي 

وخططي ( 
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ِجيٌد}21{ ِفي لَْوٍح  وعال قال ) بَْل ُهَو ُقرْآٌن مهَّ
ْحُفوظ  ( مهَّ

ففي قوله  ) محفوظ ( قراءتان سبعيتان 
فقرئت باخلفض وهي قراءة اجلماعة وقرئت 
قال   ) محفوٌظ   ( نافع  قراءة  وهي  بالرفع 
 : األماني  حرز  في  اهلل  رحمه  الشاطبي 
واخلاء   ) خص  رفعه  اخفض  ومحفوٌظ   (
فتكون   ، نافعا  إال  السبعة  للقراء  رمز 
قراءة الرفع وهي قراءة نافع على أنه نعت 
للقرآن في قوله ) بل هو قرآن ( وليس للوح 
احملفوظ قال أبو عبد الرحمن بن اجلوزي في 
زاد امليسر ج9 / ص 79 : وقرأ نافع محفوظ 
رفعا على نعت القرآن فاملعنى إنه محفوظ 

من التحريف والتبديل أ.هـ 
وإذا تدبرنا مسيرة هذا الكتاب العظيم 
وحفظه  السابقة  السنني  مئات  مر  على 
هذا  لنا  جتّلى  تبديل  أو  حتريف  كل  من 
أجمل  وما  اإللهية   العناية  وهذه  احلفظ 
أبو  ساقها  والتي  املسندة  القصة  تلك 
تعزيزاً  تفسيره  في  القرطبي  عبداهلل 
لهذا املعنى قال أبو عبداهلل القرطبي في 

تفسيره ج10/ ص5 : 
أنبأنا الشيخ الفقيه اإلمام أبو القاسم 
اإلمام  الفقيه  الشيخ  أبيه  عن  عبداهلل 
احملدث أبي احلسن علي بن خلف بن معزوز 
الكومي التلمساني قال قرئ على الشيخة 
العاملة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر 
أحمد بن الفرج الدينوري وذلك مبنزلها بدار 
سنة  من  اآلخرة  جمادى  آخر  في  السالم 
أربع وستني وخمس مئة قيل لها أخبركم 
أبو  النقباء  نقيب  العامل  األجل  الشيخ 
قراءة  الزينبي  محمد  بن  طراد  الفوارس 
وأربع  تسعني  سنة  تسمعني  وأنت  عليه 
إبراهيم  بن  عبداهلل  بن  علي  أخبرنا  مئة 
حدثنا أبو علي عيسى بن محمد بن احمد 
بن  عبدالعزيز  بن  امللك  عبد  بن  عمر  بن 
احلسني  حدثنا  بالطوماري  املعروف  جريج 
بن فهم قال سمعت يحي بن أكثم يقول 
مجلس  ذاك  إذ  أمير  وهو  للمأمون  كان   :
الناس رجل يهودي  نظر فدخل في جملة 
الرائحة  الوجه طيب  الثوب حسن  حسن 
قال  والعبارة  الكالم  فأحسن  فتكلم  قال 
له  املأمون فقال  فلما تقوض اجمللس دعاه 

: إسرائيلي ؟ قال : نعم قال : أسلم حتى 
ودين  ديني  فقال  ووعده  وأصنع  بك  أفعل 
سنة  بعد  كان  فلما  قال  وانصرف  آبائي 

الفقة  على  فتكلم  قال  مسلما  جاءنا 
دعاه  اجمللس  تقوض  فلما  الكالم  فأحسن 
قال  باألمس  صاحبنا  ألست  وقال  املأمون 
قال  إسالمك  فما كان سبب  قال  بلى  له 
انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن 
اخلط  حسن  تراني  ــت  وأن ــان  األدي هــذه 
نسخ  ثالث  فكتبت  التوراة  إلى  فعمدت 
الكنيسة  وأدخلتها  ونقصت  فيها  فزدت 
اإلجنيل  إلــى  وعمدت  مني  فاشتريت 
ونقصت  فيها  فزدت  نسخ  ثالث  فكتبت 
وعمدت  مني  فاشتريت  البيعة  وأدخلتها 
إلى القرآن فعملت ثالث نسخ وزدت فيها 

فتصفحوها  الوراقني  وأدخلتها  ونقصت 
والنقصان   الزيادة  فيها  وجدوا  أن  فلما 
هذا  أن  فعلمت  يشتروها  فلم  بها  رموا 
كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسالمي 
قال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة 
فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له اخلبر 
عز  اهلل  كتاب  في  هذا  مصداق  لي  فقال 
وجل قال قلت في أي موضع قال في قول 
مبا  واإلجنيل  التوراة  في  وتعالى  تبارك  اهلل 
استحفظوا من كتاب اهلل فجعل حفظه 
نحن  إنا   «  : وجل  عز  وقال  فضاع  إليهم 
فحفظه   » حلافظون  له  وإنا  الذكر  نزلنا 

اهلل عزوجل علينا فلم يضع 
وإذا ما ترسخت هذه القضية في قلوبنا 
وعقولنا – أعني مسألة حفظ القرآن فإنه 
القرآن  بهذا  العناية  إلى  املسلم  ينبعث 
احملفوظ الذي ال يخالط املرء فيه أي شبهة 
به  فيقوم  وجل  عز  اهلل  كالم  أنه  تردد  أو 
ويجعله  بل  وتالوة  وتدبرا  وعمال  حفظا 
العلم ففي صحيح  أول مايتعلم من  هو 
قال  ُحذيفة  حديث  من  ومسلم  البخاري 
حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أن  اآلخر  انتظر  وأنا  أَحَدُهما  رأيت  َحِديثني 
ثم  الرجال  قلوب  جذر  في  نزلت  األمانة 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة .... 
احلديث ، قال احلافظ ابن حجر معلقا على 
قوله ) ثم علموا من السنة ( في فتح الباري 
ج 13/ص 39 : وفيه إشارة إلى أنهم كانوا 
 . السنن  يتعلموا  أن  القرآن قبل  يتعلمون 
وقال ابن عبد البر رحمه اهلل في جامع بيان 
العلم 166/2 : طلب العلم درجات ومناقل 
تعديه ومن تعداها جملة  ينبغي  ورتب ال 
اهلل  رحمهم  السلف  سبيل  تعدى  فقد 
ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه 
مجتهدا زل فأول العلم حفظ كتاب اهلل 
النووي رحمه اهلل  جل وعز وتفهمه وقال 
في مقدمة كتابة اجملموع: وأول ما يبتدئ 
العلوم  أهم  فهو  العزيز  القران  حفظ  به 
وكان السلف ال يعلمون احلديث والفقه إال 
القرآن وكالم السلف كثير في  ملن حفظ 
واالجتهاد  الكرمي  بالقرآن  العناية  أهمية 
في حفظه نسأل اهلل عز وجل أن يجعلنا 

من أهل القرآن الذين يتلونه حق تالوته.

وعمدت إلى القرآن فعملت 
ثالث نسخ وزدت فيها 

ونقصت وأدخلتها الوراقين 
فتصفحوها فلما أن وجدوا 
فيها الزيادة والنقصان  رموا 
بها فلم يشتروها فعلمت 

أن هذا كتاب محفوظ فكان 
هذا سبب إسالمي 

ال
مق
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من أعاجيب القصص
قصة أهل 
الكهف 

أنها  يرى  الكهف  لسورة  املتأمل  
قصص؛  أربع  في  فنت  أربع  تناولت 

وهي:
1- فتنة الشرك في قصة أصحاب 

الكهف.
صاحب  قصة  في  املــال  فتنة   -2

اجلنة.
3- فتنة العلم في قصة موسى مع 

اخلضر.
4- فتنة امللك في قصة ذي القرنني. 
ولذلك فال عجب أن جند من خواص 
جملة  ومن  الكرمية  السورة  هذه 
من  لقارئها  عصمة  أنها  فضائلها 

الفنت:  
قال:   ‘ النبي  أَن   _ الدرداء  أَبي  فعن 
»َمْن حفظ عشر آيَاٍت من أَّوِل سورة 
رواه  الّدّجال«  من  ُعِصَم  الَْكْهِف 
مسلم، وكل هذه الفنت موجودة مع 
الدجال أعاذنا اهلل من فتنته وجميع 

الفنت.
وقد سبق في 
مضى  ــدد  ع
في  التأمل 
قصة موسى 
اخلضر،  مــع 
وهنا سيكون 
قصة  ـــع  م
ـــاب  ـــح أص
الكهف، وهي من أعجب القصص، 
إنها قصة تصور لنا حقيقة الثبات 

على املنهج احلق.
حق،  بغير  أوذوا  فتية  قصة  إنها 
فمكثوا  جبل؛  في  غارٍ  إلى  وجلئوا 
سنني،  وتسع  ثالثمائة  نياماً  فيه 
املدة  تلك  بعد  اهلل  بعثهم  ثم 

الطويلة.
قرأ  من  على  تخفى  ال  قصة  إنها 
ازداد  املسلم  تالها  ُكّلما  القرآن، 
منها عجباً، وأخذ منها عبراً، وهكذا 
قصص القرآن ال تنقضي عجائبها، 

وال تنتهي عبرها.
عّل  يسيرة،  وقفات  معها  فلنقف 
وفقه  آياته،  تدبر  يرزقنا  أن  اهلل 

كالمه:
)نَْحُن  تعالى:  قال  األولى/  الوقفة 

نَُقصُّ َعلَْيَك نََبأَُهم بِاحْلَّق(:
فالقرآن الكرمي كتاب احلق نزل باحلق 

على قلب رسول اهلل ‘ الذي ال ينطق 
إال باحلق وقصصه احلق وكل ما فيه 
وعظات  وعبر  وأحكام  حكم  من 
ووعد ووعيد هو احلق من عند اهلل. 

العليم  هو  نبأهم  يقص  والــذي 
بحالهم، املدبر لشؤونهم، وفي هذا 
من  يسمعها  حني  للقارئ؛  تشويق 
املولى عز وجل، وفي التعبير بالنبأ: 
شأن  لها  قصتهم  أن  إلى  إشارة 

عظيم وخطب جليل.
)ِنهَُّهْم  تعالى:  قوله  الثانية/  الوقفة 

ِفْتَيٌة آَمُنوا بِرَبِِّهْم وَزِدْنَاُهْم ُهًدى(:
إشارة إلى حداثة سنهم وفتوتهم، 
املرحلة  هذه  في  لربهم  وطاعُتهم 
-مرحلة  اإلنسان  حياة  في  املهمة 
البذل  مرحلة  وهــى  الشباب-، 
واحلماس،  القوة  ومرحلة  والعطاء، 
وحني ينشأ الشاب فى رحاب القرآن 
جزاءه  فإن  اإلميان  ظالل  حتت  ويحيا 

يوم القيامة أن ينعم بظل الرحمن 
 :‘ وسلم  عليه  اهلل  صلى  قال   ،
))سبعة يظلهم اهلل في ظله يوم 
وشاب  عادل،  إمام  ظله:  إال  ظل  ال 
نشأ في طاعة اهلل ... (( الخ احلديث 
يزيد  اإلميان  أن  وفيها  عليه.  املتفق 
وينقص، فيحرص املؤمن على زيادته 

وتعاهده.  
اجتماع  أهمية  الثالثة/  الوقفة 
إلى اهلل  وااللتجاء  عاء  والدُّ الكلمة 

تعالى وبخاّصٍة في أوقات احمِلن:
اجتمعت  الفتية  هؤالء  حال  تأمل 
وجلئوا  بالدعاء  واشتغلوا  كلمتهم 
وفي  }رّبنا(  فقالوا:  تعالى  اهلل  إلى 
مع  تأدب  الربوبية  بعنوان  التعبير 
رحمة  لدنك  من  )آتنا  تعالى،  اهلل 
وهيئ لنا من أمرنا رشداً{، وفي هذا 
درس عملي للدعاة واملصلحني أن ال 
يغفلوا عن سالح الدعاء مع  مراعاة 

راشد بن حمود الثنيان
محاضر بجامعة القصيم

ال
مق

ال
مق
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األدب مع اهلل، وانتقاء العبارات املناسبة فلكل 
مقام مقال، وفي القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وآثارها  وخواصها  داللتها  لها  مباركة  أدعية 
أمرين  التمسوا  الكهف  فأهل  وفعاليتها، 
لهم،  وإرشاده  بهم  اهلل  رحمة  هما:  مهمني 
على  يدل  ما  الرشاد  مع  للرحمة  وفي طلبهم 
أنهم ماضون في طريق احلق ثابتون عليه مهما 

كلفهم من تضحيات. 
وبني  الفتنة  من  والفرار  السعي  بني  فجمعوا 
تضرعهم وسؤالهم اهلل تيسير أمورهم، وعدم 
فلذلك  اخللق،  وعلى  أنفسهم  على  اتكالهم 
استجاب اهلل دعاءهم، وقيض لهم، ما لم يكن 

في حسابهم.
الفرار  للنجاة  طريق  أحسن  الرابعة/  الوقفة 

بالدين من الفنت:
هذه  )في  اهلل:  رحمه  السعدي  الشيخ  يقول 
الفنت  من  بدينه  فرهَّ  من  أّن  على  دليل  القصة، 
العافية  وأن من حرص على  سّلمه اهلل منها، 
وجعله  اهلل  آواه  اهلل  إلى  أوى  ومن  اهلل،  عافاه 
سبيله،  في  األذى  حتّمل  ومن  لغيره.  هداية 
العز  وعاقبته  أمره  آخر  كان  مرضاته  وابتغاء 
العظيم، ورزقه من حيث ال يحتسب (وما عند 

اهلل خير لألبرار{(اهـ.
املؤمنني،  لعباده  اهلل  معية  اخلامسة/  الوقفة 

واستجابته ملن دعاه، وتنوع آالئه وألطافه:
لدنك  من  آتنا  }رّبنا  ربهم:  دعوا  الفتية  فهؤالء 
جمعوا  فلّما  رشداً{  أمرنا  من  لنا  وهيئ  رحمة 
إلى  وااللتجاء  وقوتهم،  التبري من حولهم  بني 
أّنه  باهلل  الثقة  وبني  أمرهم،  صالح  في  اهلل 
من  لهم  نشر  اهلل  أن  جرم  ال  ذلك،  سيفعل 
فحفظ  مرفقاً،  أمرهم  من  لهم  وهيأ  رحمته، 
أديانهم وأبدانهم ويسر لهم كل سبب، واهلل 
عند ظن عبده به، فلّما طلبوا الرحمة والرشد، 
من  ربكم  لكم  }ينشر  رحمته  من  لهم  نشر 

رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً{.  
إلهية  ومنن  ربانية  لطائف  لهم من  وما حدث 
بأوليائه  عنايته  على  الدالة  وجل  عز  آياته  من 
قدرته،  بكمال  شاهدة  هي  لهم،  وحفظه 
وجالئل نعمه ولطائفه التي ال حتصى وال تعد.   
نال من  اخلير  أهل  أحب  السادسة/ من  الوقفة 

بركتهم، ومن صاحب األخيار ذُكر معهم:
قال القرطبي رحمه اهلل: )إذا كان بعض الكالب 
رجة الُعليا بصحبته ومخالطته  قد نال هذه الدهَّ
لحاء واألولياء حتى أخبر اهلل تعالى بذلك  الصُّ
في كتابه جل وعال، فما ظنك باملؤمنني املوحدين 
اخملالطني، احملبني لألولياء والصاحلني؛ بل في هذا 
درجات  املقصرين على  للمؤمنني  وأنس  تسلية 

الكمال، واحملبني للنبي ‘ وآله خير آل(.
عليه  اشتبه  فيمن  األدب  السابعة/  الوقفة 

شيء  بكل  احمُليط  عامله،  إلى  يرده  أن  العلم 
علماً:

تردد في  نوع  لهم  ملّا حصل  الكهف  فأصحاب 
مدة لبثهم، رّدوا العلم إلى عاّلم الغيوب، }قالوا 
ربكم أعلم مبا لبثتم{، وهكذا ينبغي أن يكون 
املسلم، وبخاّصة من سلك طريقاً يلتمس فيه 

علماً.

يدل على عدم  ال  الشيء  ذكر  الثامنة/  الوقفة 
ذمه:

وذلك أن اهلل تعالى قال: }قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً{ أي: نعبد اهلل 

تعالى فيه، ونتذكر به أحوالهم، وما جرى لهم.
)وهذه  اهلل:  رحمه  السعدي  الشيخ  قال  كما 
احلالة محظورة نهى عنها النبي ‘، وذم فاعليها 
وال يدل ذكرها على عدم ذمها، فإن السياق في 
هؤالء  وأّن  عليهم،  والثناء  الكهف  أهل  شأن 
عليهم  ابنوا  قالوا:  أن  إلى  احلال  بهم  وصل 

مسجداً(.
)َفابَْعُثوا  تعالى:  قوله  في  التاسعة/  الوقفة 
أَيَُّها  َفلَْينُظرْ  امْلَِديَنِة  إِلَى  َهِذِه  بَِورِِقُكْم  أََحَدُكم 
واَل  ْف  وَلَْيَتلَطهَّ ْنُه  مِّ بِرِزٍْق  َفلَْيأْتُِكم  َطَعاًما  أَزَْكى 

يُْشِعرَنهَّ بُِكْم أََحًد( :
في  والشركة  والشراء  البيع  في  الوكالة  جواز 
اهلل:  رحمه  القرطبي  قال  واملشرب،  املطعم 
الوكالة  على  دليل  بالورق  البعثة  هذه  )في 

وصحتها(. 
النصح  إسداء  الصحبة:  آداب  من  أيضاً  وفيها 
وتقبله وحسن احلوار وترك اجلدال، ومراعاة احلذر 
واحليطة، وأن التوكل على اهلل عز وجل واليقني 

به ال يتنافى مع األخذ باألسباب. 
كاملاء  بالطيبات  التمتع  جواز  أيضاً:  وفيها 
البارد واللحم والفاكهة وغير ذلك، مع القصد 

واالعتدال، وال يتنافى هذا مع الزهد والورع.
ال  فيما  اخلوض  عن  البعد  العاشرة/  الوقفة 

تُدركه العقول وترك املراء فيما ال طائل وراءه:
الناس  اختالف  عن  أخبر  ملا  سبحانه  أنه  وذلك 
في عدد أصحاب الكهف أرشد إلى أن األحسن 
في مثل هذا املقام رد العلم إلى اهلل تعالى إذ 
ال احتياج إلى اخلوض في مثل ذلك بال علم }قل 
ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إالّ قليل فال مُتارِ 

فيهم إالّ مراًء ظاهراً{.
يقول الشيخ السعدي رحمه اهلل: )أّما املماراة 
ال  التي  أو  بالغيب،  والّرجم  اجلهل  على  املبنية 
فائدة فيها إّما أن يكون اخلصم معانداً، أو تكون 
املسألة ال أهمية فيها، وال حتصل فائدة دينية 
ذلك،  ونحو  الكهف  أصحاب  كعدد  مبعرفتها، 
والبحوث  فيها،  املناقشـــــات  كثرة  في  فإّن 
مودة  في  وتأثيراً  للزمان،  تضييعاً  املتسلسلة 

القلوب بغير فائدة(.
)واَل  تعالى:  قوله  في  عشر/  احلادية  الوقفة 

ْنُهْم أََحًدا(:  تَْسَتْفِت ِفيِهم مِّ
من  أعلم  يكون  وأن  البــد  املفتي  أن  وذلــك 
أصحاب  قصة  في  بالعكس  واألمر  املستفتى، 
الكهف ففيما قص اهلل على نبيه ‘ ما يغنيه 

عن سؤال من ال علم له.
 وهذا من أدب املسلم: أن ال يستفتي أحداً من 

خلق اهلل إال أهل العلم بالفتوى.
تَُقولَنهَّ  )واَل  تعالى:  قوله  عشر/  الثانية  الوقفة 
ُ وَاذُْكرْ  لَِشْيٍء إِنِّي َفاِعٌل ذَلَِك َغًدا*إاِل أَْن يََشاَء اهللهَّ
رَبهََّك إِذَا نَِسيَت وَُقْل َعَسى أَْن يَْهِديَِن رَبِّي ألْقرََب 

ِمْن َهَذا رََشًدا(:
أهل  sعن  النبيهَّهَّ  مكة  أهل  سأل  ملا  نزلت 
باجلواب  فوعدهم  القرنني،  وذي  والروح  الكهف 
عن سؤالهم من الغد، ولم يَُقل: )إن َشاَء اهلل( 
بعد  إال  باجلواب  السالم  عليه  يأته جبريل  فلم 

خمسة عشرَ يوماً.
اهلّل  من  إرشاد  )هذا  اهلل:  رحمه  كثير  ابن  قال 
على  عزم  إذا  فيما  األدب  إلى   ‘ لرسوله  تعالى 
إلى  ذلك  يرد  أن  املستقبل  في  ليفعله  شيء 

مشيئة اهلّل عزهَّ وجلهَّ عالم الغيوب(.
)وَاذُْكر رهَّبهََّك إِذَا نَِسيَت( ألن املرء معرض للنسيان 
فشرع اهلل ملن نسي -أن يقول إن شاء اهلل- أن 

يذكر ربه.
متوقع  هو  ما  كل  بربط  للجميع  درس  وهذا 
احلصول مبشية اهلل تعالى، والتماس العون من 
اهلل والتوفيق والسداد، وطلب الهداية والرشاد، 

نسأل اهلل أن يهدينا سبيل الرشاد.
هذه بعض الوقفات والتأمالت مع هذه القصة 
خيراً  وجد  تفسيرها  في  قرأ  ومن  العظيمة، 
كتابه  فهم  على  يعيننا  أن  اهلل  نسأل  كثيراً، 
أعمالنا  يجعل  وأن  فيه،  مبا  والعمل  وتدبره 

خالصة لوجهه الكرمي، واهلل تعالى أعلم، 

البعد عن الخوض فيما ال 
ُتدركه العقول وترك المراء 

فيما ال طائل وراءه:
وذلك أنه سبحانه لما أخبر 
عن اختالف الناس في عدد 

أصحاب الكهف أرشد إلى أن 
األحسن في مثل هذا المقام 
رد العلم إلى اهلل تعالى إذ ال 
احتياج إلى الخوض في مثل 

ذلك بال علم

ال
مق
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إن من أعظم نعم اهلل على خلقه أن 
أنزل عليهم كتابه الكرمي تبياناً لكل 
شيء وهداً ونوراً , من اهتدى به هداه 

اهلل ومن متسك به جناه , ومن عمل به 
نال مبتغاه . 

 ويسر خلدمة كتابه أناساً ال يرجون إال 
رضا اهلل والشرف بخدمة كتابه . 

ليس املراد من افتتاح الدور وحلقات 
املساجد حفظ كتاب اهلل مجرداً 

بل األمر أعظم من ذلك وهو تربية 
هذا النشء وتخلقه بالقرآن الكرمي 

إقتداًء بالرسول األمني 
صلى اهلل عليه وسلم 
فعندما سئلت عائشة 

رضي اهلل عنها عن 
خلقه قالت ) كان خلقه 

القرآن( ولقوله تعالى 
) وإنك لعلى خلق عظيم ( فيا عظم 

من نال خيرية تعليم كتاب اهلل خلقاً 
وديناً وتطبيقا وتربية 

بحيث يكون هذا النشء 
الذي بني أيدينا قرآناً 

ميشي على األرض وهذا 
يكون بعون اهلل من تأثير 

معلمني ومعلمات هذا 
الكتاب العزيز وتكاتف 
األسرة بتطبيق تعاليم 
الدين تطبيقاً ال يعارض 

ما تعلمه الناشئ في احللقة . فحري 
بنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه 
الفنت وامللهيات أن يكون دورنا أكبر 

في إعداد جيل يحمل مسئولية 
هذا الدين . فنحمد اهلل الذي من 

علينا وجعلنا في هذا املكان فلنسَع 
جادين ومتوكلني على اهلل ولنتق اهلل 
فيهم , وال يكون الهدف من حضورنا 

تسميعاً وتلقيناً . وهذا ما تسعى 
إليه اجلمعية وتهدف إليه فبوركت 
أعمالهم وأعانهم اهلل على خدمة 

كتابه فالشكر لرجال 
اجلمعية العاملني 

ومنسوبيهم والشكر 
موصول للمشرفات 
املتعاونات ومديرات 

ومنسوبات الدور 
الالتي يسعني للتربية 

العملية .. 
بارك اهلل في اجلميع 
وأخلص اهلل لهم النية وأجزل لهم 

العطية . 

أ. حصة بنت عبد الرحمن الطوالة
مديرة مكتب اإلشراف 

خلقه القران

فحري بنا في هذا الزمان 
الذي كثرت في الفتن 
والملهيات أن يكون 
دورنا أكبر في إعداد 
جيل يحمل مسئولية 

هذا الدين

ال
مق
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هذه بعض الكلمات والتعابير اخملالفة 
لقواعد اللغة العربية وهي ترد على 

ألسنتنا بكثرة .
1. قولهم : فالن ال أخالق له . والصواب : فالن 

سيئ األخالق ؛ ألن اخللق قد يكون حسنا , وقد 
يكون سيئاً .

2. قولهم : حديث شيِّق والصواب : حديث شائق 
ألن معنى كلمة َشيِّق : مشتاق , وال ميكن أن 

يكون احلديث مشتاقاً .
3. يقولون : زرع الفالح الشجرة والصواب : غرسها ؛ ألن الغرس مخصوص بالشجر والزرع باحلب والبذر.

4. يقولون : هذا منتزه املدينة . والصواب هذا متنزه املدينة . 
5. يقولون : هذا بنك كذا والصواب مصرف .

ر . رة وشاربها أو متناولها مخدهَّ رات . ألنها هي التي تخّدر األعصاب فهي مخدِّ رات والصواب احذر اخملدِّ 6. يقولون : احذر اخملدهَّ
7. اجتمع ُمدراء املدارس والصواب : اجتمع مديرو  املدارس  .

8. قولهم : أُصيب فالن بدوخة والصواب : أُصيب فالن بُدوار , ألن معنى داخ : ذلهَّ وخضع .
9. قولهم : أعتذر عن احلضور والصواب : أعتذر عن عدم احلضور أو عن الغياب .

10. قولهم : ذهبت إلى َمْعرَض السيارات والصواب : ذهبت إلى َمْعرِض السيارات بكسر الراء .

كما أن هناك كلمات ترد على ألسنتنا وجند حرجاً عند النطق 
بها ظنا منا أنها ليست من العربية وهي منها وإليكم 

أمثلة على ذلك .
1. )أيْش( يقال أيش في الدار , وتخفف الهمزة إلى الواو فيقال ويش أقول , 

ويش عندك .
2. )َخابِر ( هذه الكلمة سائرة على األلسنة فمثال يخبر الطالب زميله 

بنجاحه فيقول له : خابر أي عالم بخبر جناحي .
3. ) زَبِيل ( وعاء يعمل من اخلوص ويستعمل حلمل التراب أو التمر أو احلبوب أو 

غيرها .
ة( هي ارتفاع األصوات . جهَّ 4. )الصهَّ

5. ) أْطرَاه ( تعنى حسن الثناء , ومجرد الذكر فقط .
6. )َغِبيب ( الغبيب الطعام البائت .
7. )الَقائلة ( القائلة نصف النهار .

ومن أراد االستزادة فليرجع إلى كتاب .
من غريب األلفاظ املستعمل في قلب اجلزيرة العربية  د : عبد العزيز الفيصل  .

كلمات وتعابير 
مخالفة للغة العربية 

كلمات 
لغوية 

صحيحة

أ. عبد اهلل بن فراج اجلوير
ثانوية امللك عبد العزيز 

ية
اف

ثق
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اضطراب الدورة
ورد إلينا سؤال من إحدى النساء تسأل فيه عن اضطراب الدورة 

الشهرية وخصوصاً لدى الفتيات الصغيرات ، وقد قمنا بعرض 
السؤال على د. أحمد بن حمود البدر استشاري أمراض النساء 

واملسالك البولية النسائية ) جراحة احلوض الترميمية ( فأجاب – 
مشكوراً – بقوله : اضطراب الدورة الشهرية له أسباب عديدة ، 

منها أسباب موضعية ، مثل اللحمية واألورام الليفية احلميدة ، أو 

اضطرابات هرمونية مثل نقص هرمون الغدة الدرقية ، أو أسباب 
نفسية مثل الضغط النفسي مع االختبارات أو السفر ، أو قد 

يكون بسبب أمراض غير حميدة ، ولكن هذا مع ندرته فإنه غالباً 
اليحدث لدى صغيرات السن .

والسبب الرئيسي لدى الفتيات هو اضطراب هرموني ، والذي 
يحتاج مدة من سنة إلى خمس سنوات النتظامه ، وأفضل طرق 

النتظامه هي حبوب منع احلمل حتت إشراف الطبيب .

حشوات األسنان
ورد للمجلة سؤال من أبي عبداهلل يقول فيه : أي حشوات األسنان 

أفضل ؟ وهل ما يقال عن حشوات الرصاص ) األملغم ( بأنها غير 

آمنه صحيح ؟

وقد قمنا بعرض السؤال على الرائد طبيب د . عبدالعزيز بن 

عبداهلل الشايع من مستشفى قوى األمن بالرياض فأجاب بقوله :

بالنسبة لألسنان األمامية حشوات الكومبوزت تعتبر مثالية 

بسبب التصاقها ولونها املطابق لألسنان 

أما األسنان اخللفية فيفضل حشوات الرصاص بسبب قوتها وألن 

مطابقة اللون غير ضرورية جماليا 

أما من ناحية األمان فمعظم املراجعات التي متت لبحث األمان 

في استخدام األملغم وخاصة في الواليات املتحدة األمريكية كإدارة 

الدواء والغذاء أو اإلدارة الوطنية األمريكية للصحة كإدارة الصحة 

العامة في أمريكا ، باإلضافة ملنظمات حقوق املستهلك وحقوق 

املرض في الواليات املتحدة كل هذه اجلهات املعنية والقوية صاحبة 

الصالحيات والتي تستعني بأكبر خبراء العالم في هذا اجملال كلها 

خلصت إلى أن األملغم يعتبر )) آمن (( لالستعمال ، باإلضافة إلى 

غالبية املنظمات الطبية األخرى قد صرحت بأمان استخدام األملغم 

وفي يناير 2002 أعادت اجلمعية األمريكية لطب األسنان تأكيد 

موقفها السابق وقالت مانصه : )) اجلمعية األمريكية لطب األسنان 

تعتقد بأن األملغم اختيار اقتصادي ويعيش طويالً وآمن (( .

 قد يتعرض اإلنسان في حياته لبعض املشاكل أو األمور التي يحتاج فيها 
لرأي خبير متخصص ، يرشده فيها ملا فيه اخلير والصالح ، سواء كان ذلك في 

األمور الدينية أو االجتماعية أو الصحية أو النفسية أو غيرها ، وعلى بساط هذه 
اجمللة اليانعة تلتقى اخلبرات ، ويتم تالقح األفكار ، لنخرج جميعاً بفوائد جّمة 
تفيدنا في أمور ديننا ودنيانا بإذن اهلل تعالى ، فإليكم شيئاً من األسئلة التي 

وصلت لبريد اجمللة ، واإلجابات التي صدرت من أهل االختصاص واخلبرة عللك جتد 
فيها الفائدة .

العيادة 
الطبية

ية
طب
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بالنسبة لألطفال الذين ليس 
فيهم تشوه خلقي منذ الوالدة 
. . متى ميكن لهم أن يتعاجلوا 
لتقومي األسنان ؟
العناية باألسنان اللبنية مكن 

أن تعتبرها عالجا تقومييا وقائيا 
حيث إن الضرس اللبني هو 

أحسن حافظ مسافة ملكانه . 
إذا حدث وخسر الطفل بعمر 

3-8 سنوات ضرسا لبنيا خلفيا 
فسوف تتحرك األسنان التي 

خلفه والتي أمامه لتقفل 
فراغ الضرس اخمللوع ويكون 

الضرس الدائم البديل له 
بعيدا أن يظهر بالفم حيث 

يكون غالبا بعمر 11-12 سنة  
في هذه احلالة لنمنع فقدان 

املسافة يجب أن يعالج بجهاز 
حافظ املسافة وهذا مايسمى 

بالتقومي الوقائي وإن حدث أن 
بدأت املسافة بالضياع فيكون 

لنا عمل جهاز استرجاع 
املسافة ثم بعد ذلك يكون 

الطفل جاهزا حلافظ املسافة 
حيث إن فقدان املسافة 

لألسنان الدائمة يجعلها في 
وضع اعوجاج إن ظهرت أو 

تكون مطمورة ليس لها مكان 
أن تظهر فيه .

عندما تظهر األسنان الدائمة 
وهو كما هو معروف في سن 
6 سنوات .. هل تكون الصورة 
واضحة للعالج إذا كان مطلوبا 
أو يجب االنتظار إلى سن 12 
سنة كما نسمع في كثير من 
األحيان ؟
أحيانا تظهر األسنان في وضع 

غير صحيح فتكون بعض 
األسنان العلوية األمامية 

خلف األسنان السفلية وهو 
مايسمى بالعضة املعكوسة 

ما يودي إلى تشوه منظر 
الطفل وتأثير سلبي على اللثة 

وعلى منو الفكني ، هنا يجب 

الرائد الطبيب 
د . عبدالعزيز بن عبداهلل الشايع 
مستشفى قوى األمن بالرياض 

ورد للمجلة سؤال من أحد القراء يستفسر  فيه عن السن املناسب  لتقومي 
األسنان ، وهل ميكن ملن جتاوز الثالثني من عمره أن يقوم أسنانه وقد عرضنا هذا 
السؤال على الرائد طبيب د. عبدالعزيز بن عبداهلل الشايع فأسهب في اإلجابة 

وفصل فيها وجعلها عن طريق أسئلة ثم أجوبة وإليكم جوابه كامالً :

السن المناسب 
لتقويم االسنان
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التدخل بأسرع وقت وعمل جهاز 
لتصليح العضة . وأحيانا أخرى 
يكون هناك بروز كبير في الفك 

العلوي أو ضمور في الفك السفلي 
وتكون األسنان السفلية بارزة 

كثيرا ما يعرضها للكسر أو يعرض 
الطفل لسخرية زمالئه ما يؤثر في 

نفسيته هنا يكون لنا أن نتدخل في 
10 سنوات أو قبلها لتصليح وضع 

األسنان والفك بتغير طريقة منو 
الفك .

ملاذا نسمع دائما أن تقومي األسنان في 
سن 12 سنة ؟

في هذه السن تكون األسنان 
الدائمة غالبا موجودة كلها ماعدا 

ضرس العقل ويكون الطفل قد 
انتهى من مرحلة طفرة النمو 
واستقرت حالة عضة األسنان 

ومفصل الفك هنا يكون الوقت 
مالئم لعالج احلالة إذا احتاجت 

عالجا تقومييا شامال حيث في أحيان 
كثيرة يكون عالج التقومي في سن 

مبكرة هو عالج حلل مشكلة معينة 
مثال العضة املعكوسة ويكون 

العالج ضروري في سن مبكرة من 7 
أو 8 لعالج خلل معني في اإلطباق .

ملاذا بعض احلاالت يؤجل عالجها إلى 
16 أو 18 سنة ؟

في حاالت التقومي اجلراحي  يكون 
عالج اجلراحة بعد وقف منو الفك وهو 

بعد سن 18 أو 19 سنة للفتيات 
وبعد 20 أو 21 بالنسبة للشباب 
وغالبا مايتم 

التأكد من وقف 
النمو بصورة  

األشعة حاالت 
التقومي اجلراحي 
من احلاالت التي 
يكون اخللل في 

وضع الفك وليس 
بوضع األسنان 

وهنا يكون العالج 
بتقومي األسنان 
بالنسبة للفك 
ثم تقومي الفك 

بالنسبة للوجه 
جراحيا وهو 

مايتم بعد وقف 
منو الفك فلهذا 

يكون جهاز 

التقومي في عمر 17 سنة ملدة سنة 
ونصف أو سنتني ثم جراحة في عمر 

19 سنة وبعدها 6 أشهر للتقومي 
بالوضع النهائي هذا بالنسبة 
للفتيات ويكون بعده بسنتني 

للشباب .

بالنسبة لعالج البالغني من عمر 20 
سنة فما فوق . . هل توجد مشكلة 
أنه قد فاتت فرصة عمل التقومي  
لهم ؟ 

صغار البالغني من لم تسمح لهم 
ظروفهم األسرية أو ظروفهم 

الدراسية بالعالج بسن مبكرة مكن 
لهم أن يتعاجلوا عالجا تقومييا شامال 
عند احلاجة بالنسبة ملن هم في سن 
30 سنة وأكثر ميكن لهم أن يتعاجلوا 

عالجا تقومييا شامال إذا كانت فيه 
حاجة شرط أن تكون اللثة سليمة 

والعظم سليما حيث إن األسنان 
ترتبط بالعظم بروابط من السن إلى 

العظم وطاملا اللثة والعظم سليمني 
فمن املمكن أن تعالج األسنان وتكون 

حركتها أبطأ من صغار السن .
ومكن أن يكون العالج جزئيا مثال 
للتحضير لعالج التركيب الثابت 

وفي كل األحوال يهدف عالج التقومي 
إلى مظهر أحسن ووظيفة للمضغ 

أصح .
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يتربى  قد  والسداد  التوفيق  ولكم  لنا  اهلل  اسأل 
وعدم  واالطمئنان  الهدوء  من  نوع  على  الطفل 
تطعيمه بطريقة التعامل مع ظروف احلياة فيكون 
األمور بشكل  يتفهم بعض  بشكل كبير  حساساً 
وهذا  للمثالية  طلباً  سلبية  نظرته  وتكون  سلبي 
أو  ما نشأ عليه فعندما يحدث موقف من معلمة 
معلم في إطار املدرسة أو خارج املدرسة من قريب  أو  
والد أو غيره فيه توبيخ أو انتقاد جارح لهذا الطفل 
باآلخرين  وثقته  بنفسه  ثقته  عنده  يضعف  فهذا 
فينتج عن ذاك عدم قدرة هذا الطفل على املواجهة 
وزرع مفهوم لديه أنه أقل من غيره فتضعف نفسه 
من  الهروب  يفضل  ولذا  داخلياً  محطماً  فيكون 
املواجهة وعدم االستمرارية كما حدث لهذا الطفل 
ففضل  الغياب عن املدرسة وتعذر بأعذار مختلفة 
واخلجل  القلق  أعــراض  بعض  عليه  ظهرت  ورمبا 
وانتقاد الذات وضعف الثقة بالنفس فيبدأ باالرتباك 
والتأتأة والصمت  والتلعثم 
الوجه  احمرار  ورمبا  أحيانا 
القلب  ضربات  في  وزيــادة 
وغيرها  البطن  ألم  ورمبــا 
ويتضح اخلوف أثناء املغادرة 
إلى املدرسة حيث يزداد قلق 
أعراضه  وتختفي  الطفل 

إذا  سريعاً 
سمح له البقاء في البيت ويقتصر 

املدرسة  أيام  على  القلق  هذا 
دون أيام إجازة األسبوع وتؤكد 

دور  النفسية  الدراسات 
الوالدين واإلخوة والوضع 

حيث  عموما  العائلي 
العوامل  مــن  ــه  ان
حلصول  املتهيئة 
اخلـــوف املــدرســي 
ـــدة الــتــصــاق  ش
ــل بــأحــد  ــف ــط ال

احلماية  وزيادة  والديه 
واحلذر الزائد من قبل أحد 
الطفل  جتاه  الوالدين 

ــل  واخلــالفــات داخ
خاصة  األســـرة 
التي تكون  تلك 

لهذا  موجهاً  وأقول  الطفل  ومسمع  مرأى  على 
الطفل ولوالديه :

• تفهم املشكلة من جميع جوانبها فجزء من اخلطأ 
الطفل  هذا  حساسية  بسبب  وجزء  املعلمة  على 

وطريقة تربيته .
قدراته  وتوضيح  الطفل  هذا  نفس  في  الثقة  زرع   •

ومهاراته له .
• توضيح املوقف للطفل ذاته ال للشخص ذاته مبعنى 
أن تشرح للطفل ما حدث من املعلمة من توبيخ أو 
النتقاد  معني  لفعل  نظر  وجهة  حدث  فهو  انتقاد 

لذات الطفل أو إهانة  له او احلط من شخصيته .
الطفل  كون  في  حدث  ما  ربط  عدم  محاولة   •
يترك دراسته ويعمم املسألة على جميع املعلمات 

والدروس وبالتالي اضطر إلى الغياب .
الطفل  أو  الطفلة  والد  على  الغياب  استمر  إن   •
مراجعة اخملتص النفسي لدراسة احلالة ومعاجلتها 

بالطرق املناسبة التي يراها .
وتعليم  تربية  مسؤولية  في  هو  من  كل  انصح   •
وتغليب جانب  وتفهم  بلطف  الطفل  مع  التعامل 
ويرغب  الطفل  ينهض  حتى  والتشجيع  الترغيب 
جانب  وجتنب  واملشاركة  العلمي  بالتحصيل 

الترهيب .
• على األم زيارة املدرسة ومقابلة املدرسات واملشرفة 
البنت  مع  والبقاء  االجتماعية 
الوقت  بعض  املدرسة  في 
طبيعة  على  للتعرف 
كانت   وإذا  مخاوفها 
هناك خالفات أسرية 
إخفاؤها  فينبغي 
ــى الــطــفــلــه  ــل ع
باألمان   وإشعارها 
داخل  واالستقرار  

البيت .
سير  مــتــابــعــة   •
الدراسي  الطفلة 
من  مافاتها  ومعرفة 
واستدراكها  الدروس 
عليها  التتراكم  كي 
فــتــكــون عــامــالً 
يزيد  متفاقما 

شدة احلالة .

 د . عبد الرحمن بن عبد اهلل األطرم 
استشاري  الطب النفسي

تخاف الذهاب 
إلى المدرسة

ورد للمجلة سؤال من أحد القراء يقول : ابنتي تدرس في املرحلة االبتدائية وأمورها مستقيمة 
الغياب بسبب موقف سلبي من  الذهاب للمدرسة وتفضل  فيها وفجاءة صارت تخاف من 

إحدى املعلمات ، فما توجيهكم للجميع ؟ 
الطب  الرحمن بن عبد اهلل األطرم استشاري   . عبد  د  وقد قمنا بعرض هذه املشكلة على 

النفسي فأجاب قائالً :
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نستعرض معك أخي القارئ الكرمي بعضاً ما خدمت به التقنية احلديثة كتاب اهلل العظيم ،أال وهو 
)مصحف اجلوال( ، حتى أصبح كتاب اهلل اليخلو منه جيب مسلم ، إال أننا ينبغي أن نستثمر هذا باستغالل 
أوقات االنتظار والفراغ بقراءة كتاب اهلل وجعل ورد يومي لقراءته مع تيسر وجوده معك في كل زمان ومكان ، 

وفيما يلي استعراض لتلك البرامج والتي ميكن حتميلها من موقع عالم القرآن الكرمي  
http://hqw7.com

اسم البرنامج :
 Pocket Quran for Series 60 

v0.96b
نبذة عن البرنامج : 

برنامج القرآن الكرمي آخر إصدار
متوافق مع جوال نوكيا 6600 وما 

بعده
املبرمج : جالل املهتدي

اسم البرنامج :
Pocket Quran for Java-Enabled Phones v0.95b 

نبذة عن البرنامج : 
القرآن الكرمي كامالً بالعربية.. لألجهزة الداعمة لنظام 

جافا، مع إمكانية البحث
املبرمج : جالل املهتدي

اسم البرنامج : 
 Pocket Quran for Smart

phone 2002 v0.95b
نبذة عن البرنامج : 

القرآن الكرمي كامالً بالعربية.. 
يعمل مباشرة على أجهزة 

سمارت فون دون احلاجة لنظام 
تعريب

املبرمج : جالل املهتدي

التقنية في خدمة كتاب 
اهلل

1

2

3

أ. عبداهلل بن راشد الغيث
مشرف التوعية االسالمية بإدارة التربية 

والتعليم مبحافظةالزلفي

ية
قن

لت
ا
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اسم البرنامج : 
 Pocket Quran for Nokia 9500 and 9300 series

v0.96.1b
نبذة عن البرنامج : 

القرآن الكرمي كامالً بالعربية يعمل مباشرة على 
األجهزة املتوافقة مع نوكيا 9300 و 9500 دون احلاجة 

لنظام تعريب، مع إمكانية البحث
املبرمج : جالل املهتدي

اسم البرنامج : 
Mobi Quraan.

 v1.00.S60
Symbian OS
نبذة عن البرنامج : 

برنامج القرآن الكرمي + 
التفسير + الترجمة + 

مسموع: بصوت الشيخ 
علي احلذيفي

GlobeSoft : املبرمج

اسم البرنامج : 
برنامج قاف ملتابعة التالوة

نبذة عن البرنامج : 
يساعد على متابعة التالوة ويتميز بوجود تنبيه 

يومي ليساعدك على ختم كتاب اهلل تالوة ، كما 
يحدد لك املدة التي تختم بها كتاب اهلل بعد 

حتديدك لعدد األوجه التي ستقرأها يوميا .
املبرمج : شركة قاف

اسم البرنامج :
Palm Quran v0.98.5b

نبذة عن البرنامج : 
القرآن الكرمي كامالً 

بالعربية.. يعمل مباشرة 
على أجهزة البالم دون 

احلاجة لنظام تعريب، مع 
إمكانية البحث

املبرمج : جالل املهتدي

اسم البرنامج : 
 Pocket Quran for
UIQ Series v0.95b
نبذة عن البرنامج : 

برنامج القرآن الكرمي 
كامالً مع التشكيل 
وإمكانية البحث ... 

متوافق مع جوال 
السوني اريكسون 

p900 + p800
املبرمج : جالل 

املهتدي

4

6

8

7

5

ية
قن
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ا



 رأيك يهمنا 
أخي العزيز : 

بعد أن قرأت مجلتنا هذه وتنقلت بني أفيائها ، تكونت لديك فكرة عامة عنها ، فأعجبتك بعض األبواب 
والزوايا ، واستحسنت بعض املقاالت واملشاركات ، ورأيت قصوراً في بعضها ، ورمبا بحثت عن باب مخصوص 

أو زاوية معينة فلم جتدها !! وحتقيقاً ألعلى درجات النجاح واإلبداع يسعدنا تواصلك معنا من خالل 
تعبئة هذه االستبانة وإرسالها على عنوان اجمللة ، واعلم أن رأيك محط اهتمامنا ، ووقود جناحنا ، شاكرين 

ومقدرين لك حسن التجاوب :

1- رأيك باجمللة بشكل عام :فضال ضع عالمة ’’   ’’ أمام اإلجابة التي تختارها
O  ضعيفة O  متوسطة    O   ممتازة    

2- رأيك بتصميم وإخراج اجمللة : فضال ضع عالمة ’’   ’’ أمام اإلجابة التي تختارها
O  ضعيفة O  متوسطة    O   ممتازة    

 
3- املقاالت أو الزوايا التي أعجبتك وحرصت على قراءتها وتأمل استمرارها :

 أ -..............................................................................................................................................................................................
ب -.............................................................................................................................................................................................
ج -.............................................................................................................................................................................................

4-  ما الشيء الذي نال إعجابك باجمللة بشكل عام ؟
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

5- ما األشياء التي لم تعجبك في اجمللة ؟
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

6- األشياء التي ترى أن اجمللة أغفلتها أو قّصرت فيها .
أ -..............................................................................................................................................................................................

ب -.............................................................................................................................................................................................

ج -.............................................................................................................................................................................................

7- مقترحات وآراء تقدمها للمسؤولني عن اجمللة 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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األمــل
األمل : عالم حالم وطيف جميل .

األمل : زهرة وردية ونسمة عطرية يبلغ شذاها أقاصي الديار مرآها القلوب واألبصار .
األمل : احلياة املتجددة والنظرة املتقدمة في عالم السواد العامت .
األمل : بوابة االرتياح بعد طول السفر في درب املصائب والتعب .

األمل : بسمة على شفاه اليتامى واملنكوبني .
األمل : سلم نحو قيمة اجملد ولثام على أفواه املتقاعسني عن الهمة العلياء والقمة 

الشماء .
األمل : املركب الوحيد الذي متتطيه النفوس التواقة إلى فرج قريب من رب األرض 

والسماء .
األمل : هو احلياة بعد اهلل إن أقفرت الدروب واسودت الدنيا في وجوه املعذبني .   

اختيار : مها الغيث 
دار الفرقان النسائية 

أعظم احلُّب
حصة الثنيان

من عرف اهلل أحبه ... وخافه .. ورجاه.. وتوكل عليه .. 
وأناب إليه ..ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه.. واستحيا 

منه وأجله وعظمه .. 
قال أحد الصاحلني ) مساكني أهل الدنيا .. خرجوا 

منها وما ذاقوا أطيب ما فيها, قالوا :-وما أطيب ما 
فيها ؟ قال: محبة اهلل ... واألنس به والشوق إلى لقائه 

واإلقبال إليه واإلعراض عما سواه ( 
فال عيش إال عيش من أحب اهلل .. وسكنت نفسه إليه 

.. واطمأن قلبه به .. واستأنس بقربه .. وتنعم بحبه 
.. ومن لم يكن كذلك : فحياته كلها هموم و غموم 
وآالم وحسرات ففي القلب شعث ال يلمه إال اإلقبال 
على اهلل .. وفيه وحشة ال يزيلها إال األنس به وفيه 

حزن ال يذهبه إال االجتماع عليه ... والفرار منه إليه .. 
وفيه نيران وحسرات ال يطفئها إال الرضى بأمره ونهيه 
.. وفيه فاقة ال يسدها إال محبته .. واإلنابة إليه ودوام 
ذكره ... وصدق اإلخالص له ولو أعطى الدنيا وما فيها 

لم تسد تلك الفاقة منه أبدا ..
األنس ثمرة الطاعة واحملبة .. فكل مطيع هلل مستأنس 

وكل عاص هلل مستوحش .

حة
ترا

س
ا
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كن معنا 

القرآن  بحلقات  بااللتحاق  علينا  منهَّ  الذي  اهلل  نحمد 

العذب فقد  ونرتوي من معينها  الكرمي  نتفيء ظاللها 

بني  فيها  أوقاتنا  وتنظيم  حلفظ  وسيلة  أجدى  كانت 

و السكينة ونسعد بصحبة  أنواع األنس والطمأنينة  

من يأخذ بأيدينا إلى الطريق الصحيح فأدامها اهلل من 

نعمة . 

لنا في  أخ  فهذه رسالة نبعثها عبر مجلة ضياء لكل 

يدعو معه  وأن  املبارك  املوكب  هذا  إلى  ينظم  بأن  اهلل 

توصلنا  ميمونة  برحلة  جميعا  لنسعد  يحب  من  كل 

مبشيئة اهلل إلى مرافئ اجلنان .

معاذ وإبراهيم عبد اهلل احلمد
حلقات األحنف بن قيس

ƞǡƳƘǆǩƗ ƝǸƱȁƗ
متحابة  متآلفة  قلوباً  جتد  التي  هي  الصادقة  األخوة 

في اهلل وهلل أخوة ال تشوبها شائبة وال يتسلل إليها 

للقلب  القلب  من  حية  هي  إمنا  شك  أو  ظن  إساءة 

عندما  تهتز  ال   , أسلوبها  أو  لشكلها  ال  لشخصها 

األيام  مبرور  وقوة  متاسكاً  تزيد  بل  باملواقف  تصطدم  

الترابط والتالحم وتالقي  فهي بنيت على جسور من 

كل  قلب  في  اهلل  يضعها  رحمانية  محبة  األفكار 

والسعادة  النجاة  طريق  عن  وبحث  هلل  أخلص  عبد 

فهي كاملطر تغيث القلب وتروي العطش من معني ال 

ينضب وإميان ال ينفد .    
اختيار : أشواق الغيث
دار الفرقان النسائية



) ذم الدنيا .. كيف ؟؟ (
قال احلافظ ابن رجب / ) .. اعلم 

أن الذم الوارد في الكتاب والسنة 
للدنيا ليس راجعاً إلى زمانها الذي 
هو الليل والنهار , اللذان جعلهما 

اهلل خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد 
شكوراً , وليس الذم راجعاً إلى 

مكان الدنيا التي هي األرض وما 
أودع اهلل فيها  من أنهار وأشجار 
وبحار ومعادن وجبال بل كل هذه 

من املنافع والنعم , وإمنا الذم 
راجٌع إلى أفعال بني آدم الواقعة 
في الدنيا , وأما ما ذكر أنها تغر 
وتخدع , فإنها تنادي مبواعظها , 

وتنصح بعبرها , ولكن محبها قد 
أصمه وأعماه حبها , فهو اليسمع 

نداءها (

نقل بتصرف من جامع العلوم واحلكم ابن 
رجب ج 2 ص 99 وما بعدها

 ) أمارة العقل (

قال أبو حامت :
) الواجب على العاقل أال ينسى 
تعاهد قلبه , بترك ورود السبب 

الذي يورث القساوة له عليه , 
ألنهَّ بصالح امللك تصلح اجلنود , 
وبفساده تفسد اجلنود , ـ واملراد 

بها اجلوارح ـ  
فإذا اهتم بإحدى اخلصلتني جتنب 

أقربهما من هواه , وتوخى أبعدهما 
من الردى (

روضة العقالء أبو حامت البستي ص 31 

) أسباب الفوضوية 
في حياتنا !! (

) منها : الذنوب واملعاصي , ومنها 
التشتت الذهني , ومنها ضعف 

التربية , ومنها التأثر باجلليس 
الفوضوي , 

ومنها احلماس غير املنضبط , 
ومنها التكاسل والتسويف , 

ومنها عدم فقه األولويات , ومنها 
الصوارف الطارئة , ومنها عدم 

توزيع األعمال , 
ومنها اإلنفراد بالرأي وعدم املشورة 
, ومنها عدم وضوح الهدف , ومنها 

عدم املتابعة (

 الفوضوية في حياتنا عادل آل عبدالعالي ص 55

) من طلب الراحة 
فاتته الراحة (

) من لم يتألم لم يعرف 
طعم الراحة , 

ومن لم يجع ما عرف ذوق 
الشبع , 

ومن لم ميرض ال يدري 
بنعمة الصحة , 

ومن لم يسجن ال يدرك 
روعة احلرية واالنطالق .. 

واملصائب عبر (

حدائق ذات بهجة  عائض القرني  
ص 303

ل ِفي كالم النَّبي صلى اهلل  ) همَ
عليه وسلم ِشعر ؟؟ (

) قوله صلى اهلل عليه وسلم ) أنا 
النبي ال كذب , أنا عبد املطلب ( ,, 

الشعر هو ما ُقِصَد إليه واعتمد 
اإلنسان أن يوقعه موزوناً مقفى 
يقصده إلى القافية , ويقع في 
ألفاظ العامة كثير من األلفاظ 

املوزونة , وال يقول أحد إنها شعر 
, وال صاحبها شاعر , والنبي 

صلى اهلل عليه وسلم لم يقصد 
بكالمه الشعر وال أراده , فال يعد 

شعراً وإن كان موزوناً (

 املنتخب  ابن حجر  ص 60 

بوابة االستراحة ..
أخي القارئ / يطيب لنا دعوتك 

للدخول في رياض هذه االستراحة 
املتواضعة ، والتي نأمل أن تكون 

خفيفة على النفس , لطيفة 
على الفؤاد , ونتمنى أن تلقى 

فيها مايسعدك , وجتد مايسرك , 
ويحفظ وقتك ..

قد َحَوت بني جنباتها جملَة من 
احلَِكم والتهَّجارب , وإطاللة يسيرة 

ة  من بهي املقاالت لَِسلف األمهَّ
وََخلَِفَها , فأهالً وََسهالً بَِك ِفي 
أفياِء االسِترَاحة .... وعلى بركة 

اهلل نبدأ ,,

) ِلممَ احلزن .. 
الى ؟! (  والنِّعم عليك تمَتمَومَ

) الحتزن أن كنت فقيراً فغيرك 
محبوس في دين , وإن كنت 

المتلك وسيلة نقل فسواك مبتور 
القدمني , وإن كنت تشكو من 

آالم فاآلخرون يرقدون على األسرة 
البيضاء ومنذ سنوات , وإن كنت 

فقدت ولداً فسواك فقد عدداً من 
األوالد في حادث واحد (

 الحتزن عائض القرني ص 73 

) مرحباً .. كيف حالك ..؟!؟ (
قال محمد بن حازم :

وإنهَّ  من اإلخوان  إخوان كثـرٍة
وإخوان   »حيهَّاك اإلله«  و »مرحبا«

 وإخوان كيف احلال  واألهل كله؟  
وذلك ال يســـوى  نقيراً مترهَّبا

 جــواٌد  إذا استغنيت عنه  مبالِه
يقول إليهَّ القرض والقرض فاطلبا

 فإن أنت حاولت الذي خلف ظهره
وجدت الثُّريا منه في البعد  أقرب

 نوادر الشوارد محمد خير رمضان يوسف  ص 307

) هل يقال ثالث احلرمني ؟؟ (
قال الشيخ بكر أبو زيد / ) .. 

وحيث إن املسجد األقصى ال 
يسمى حرماً فال يقال حينئٍذ 

ـ ثالث احلرمني ـ والظاهر 
أنها مولدة االستعمال في 
هذا العصر , ولم أرها لدى 

السلف , واهلل أعلم
وأنهَّ ما يوجد في األردن ومصر 

, كقولهم : حرم احلسني , 
وحرم الست نفيسة , فهذا 

من البدع احملدثة .. (

معجم املناهي اللفظية بكر أبو 
زيد  ص 209

) بني املنبر والروضة (
قال اإلمام ابن حجر / ) .. في احلديث الذي رواه مسلم : » مابني 
بيتي ومنبري روضة من رياض اجلنة , ومنبري على حوضي » ,, 

ذكروا في معناه : أنهَّ ذلك املوضع بعينه يُنقل إلى اجلنة , وقيل 
: أنهَّ العبادة فيه تؤدي إلى اجلنة .. (               املنتخب  ابن حجر ص 50  

) أثر املعاصي على العقول (
قال العالمة ابن القيم / ) ومن عقوبات املعاصي أنها تؤثر 

باخلاصة في نقصان العقل , فال جتد عاقلني أحدهما مطيع 
هلل , واآلخر عاص , إال وعقل املطيع منهما أوفر وأكمل , 

وفكره أصح , ورأيه أسدُّ , والصواب قرينه , , ولهذا جتد خطاب 
القرآن إمنا هو مع أولي األلباب كقوله :  )واتقوِن يا أولي 

األلباب(

 اجلواب الكافي  ابن القيم  ص 63

إعداد /  عبد الرحمن بن إبراهيم الرزق

االستراحة
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اآلية المناسبة في مسابقة آيات 
للعدد الثاني : 

زب   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   رب إبراهيم: 36 - 37

نتائج مسابقة مجلة ضياء العدد الثاني :

أواًل : الفائزون في المسابقة الثقافية :

500 ريال هاجر بنت عبداهلل الفحام   األول 
300 ريال شهد بنت حمد الزنيدي    الثاني 
200 ريال أنس بن خالد الدخيل    الثالث 

        ثانيااً : الفائزون في مسابقة آيات :

500 ريال حصة بنت خالد املريخي    األول  
300 ريال نوران بنت مروان صواغي    الثاني  
200 ريال ابتسام بنت محمد حمدان قشطة   الثالث 

نتائج مسابقة العبارة المعبرة 
طرح قسم العالقات العامة واإلعالم باجلمعية مسابقة العبارة املعبرة في العدد السابق من مجلة ضياء ،والتي تهدف إلى جمع عدد كبير 
املتنوعة  وبعد  املعاني اجلميلة لتستفيد منها اجلمعية في مطبوعاتها ولوحاتها  والفائدة وغرس  باحلكمة  املليئة  والعبارات  من اجلمل 

التصحيح والتدقيق كانت النتائج على النحو التالي .

الفئة األولى : للمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات :

1000ريال منيرة بنت راشد اجلديع   األول  
800 ريال فهد بن فارس املسعود   الثاني  
600 ريال حصة بنت عبد اهلل الغديان  الثالث  
400 ريال سارة بنت عبدالعزيز الناصر  الرابع  
200 ريال منيرة بنت ناصر الوزان   اخلامس  

الفئة الثانية : فئة الطالب والطالبات :

500 ريال ضحى بنت داود السيف   األول  
400 ريال محمد بن صالح السيف   الثاني  
300 ريال نورة بنت عبدالرحمن الدويش  الثالث  
200 ريال عبدالرحمن بن سليمان العمار  الرابع  
100 ريال هدى بنت راشد اجلديع   اخلامس  

قة
ساب

امل
ج 

تائ
ن

نرجو من الفائزين أو من ينوب عنهم مراجعة قسم 
العالقات العامة  في مقر اجلمعية الستالم جوائزهم 

قبل نهاية شهر جمادى االخر

صورة 
العدد 
الماضي
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املسابقة الثقافية

تصفح اجمللة جيداً لتجد اإلجابة بني سطورها ،  
فإجابات جميع األسئلة من اجمللة ، وأرسلها على عنوان 

اجمللة عسى أن تكسب  .

س1 ( اذكر اثنني من مظاهر تفاؤل النبي صلى اهلل 
عليه وسلم ؟

س2( من دالئل إعجاز وصدق القرآن الكرمي إخباره 
بالغيب ، اذكر مثالني من أمثلة ما وقع فيه إخبار 

صريح بالغيب ؟
س3 ( هناك آية تدل على حفظ اهلل للقرآن غير اآلية ) 

إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له حلافظون ( ؟ ومن قرأ بها ؟
س4 ( من مؤلف كتاب ) جامع اخليرات في حترير 

التجويد وأوجه القراءات (

شروط املسابقة    

1- يجب أن تتضمن اإلجابة اسم الزاوية التي حصلت 
منها على اإلجابة .

2- أن تكون اإلجابة بخط واضح .
3- كتابة اسم املتسابق وعنوانه ورقم هاتفه.

4- تعبئة استبانة اجمللة ) رأيك يهمنا (
5- أن ترسل اإلجابات قبل 1429/5/25هـ

6- أن توضع في ظرف لوحدها ويبني على الظرف اسم 
املسابقة ) املسابقة الثقافية (

جوائز املسابقة 
األول     300  ريال                الثاني 250ريال              

الثالث   200 ريال

مسابقة آيات
تأمل  هذه اآلية الكونية ثم اربطها بآية قرآنية 

من كتاب اهلل جل وعال 

شروط املسابقة 

1- أن تكون اآلية القرآنية مناسبة للصورة 
2- أن ترسل قبل 1429/5/25هـ

3- أن توضع في ظرف لوحدها ويبني على الظرف اسم 
املسابقة )مسابقة آيات(

4- تعبئة استبانة اجمللة ) رأيك يهمنا (
5- كتابة اسم املتسابق وعنوانه ورقم هاتفه

جوائز املسابقة 
األول     300  ريال                الثاني 250ريال                    

الثالث   200 ريال 

ددمسابقات هذا العدد
لع

ة ا
بق

سا
م
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الثانية  في  شاب  سليمان   •
يعيش مع  والعشرين من عمره,  
  , واحد  بيت  في  وأختيه  والديه 
بهم  يجتمع  أصدقاء  ولسليمان 
ويشاهد   , االستراحات  إحدى  في 
وما  الفضائية  القنوات  معهم 
يعرض فيها من أفالم ومسلسالت 
إليه  أصدقائه  ــرب  أق ــان  وك  ,
)عبدالعزيز ( فهو يدرس معه في 
عالقة  وبينهما  الكلية,  نفس 
سليمان  تخرج  حميمة,وبعد 
اجلامعة  من 
أمه  عرضت 
ــزواج  ال عليه 
,فــــأبــــدى 
على  موافقته 
وطلب  ــك  ذل
منها أن تبحث 
زوجة  عن  له 
ــة,  ــاســب مــن
األم  ــت  ــرح ف
الزوجة  عن  تبحث  وبدأت  بذلك 
ابنتيها  من  مبساعدة  املناسبة 
تستقبله  الكبرى  أخته  فكانت 
كل يوم بورقة دونت فيها أسماء 
بعرض  فتبدأ  الفتيات,  بعض 
يتعنت  ولكنه  عليه  األسماء 
ال  فهذه  متنوعة  بأعذار  ويعتذر 
يعجبني  ال  ,وتلك  أخاها  أطيق 
في  ضعيفة  ــرى   واألخ اسمها, 

األسماء  تتكرر  وهكذا  دراستها, 
وتتنوع األعذار فلم تعد أمه قادرة 
إلى  فجاءت   , ذلك  حتمل  على 
زوجها )أبي سليمان ( وقالت : لَِم 
بالتنازل  وتقنعه  ابنك  تنصح  ال 
:دعيه  فقال  ؟  عن بعض شروطه 
حتى يرضخ للواقع بنفسه , فهو 
من  أدري  ال   : قال  ثم  عاقل  رجل 
فأنا  ؟  التعنت  هذا  ابني  ورث  أين 
تزوجتك دون أن أعرف أو صافك بل 
: احمد اهلل  !! فقالت  وال اسمك 
لبقيت  وإال  عليك,  وافقت  أنني 
بدون زوجة إلى اآلن !!فقال بصوت 
أن  يجب  التي  أنت  بل   : مرتفع 
بزوج  رزقها  أن  على  ربها  حتمد 
بضع  الشجار  !!واستمر  مثلي 
دقائق , وقد سمع سليمان  طرفاً 
من شجارهما فلم يستغرب ألنه 
فترة  بني  ذلك  سماع  على  تعود 
,   وكان يتعذر لهما بكبر  وأخرى 
احلديث  الزواج   : ويقول  سنهما 

أكثر أنساً وسعادة.
حلال  سليمان  أم  •حزنت 
ابنها واجتمعت بابنتيها وتبادلت 
فقالت   , املناسبة  احللول  معهما 
املرأة  عرفت  لقد   : الكبرى  البنت 
املناسبة الْخي ولن يعترض عليها 
, إنها )لينا ( ابنة جيراننا قبل عشر 
االسم  حسنة  فهي   , سنوات 
 , ومتعلمة   , البشرة   بيضاء   ,

الوزارات  وأبوها موظف في إحدى 
فقالت  العاصمة,  في  وتسكن   ,
عليه  بعرضها  عجلي   : األم 
 َ جاء  فلما   , مبوافقته  وبشريني 
أوصافها  وذكرت  عليه  عرضتها 
 , املوافقة  أبــدى  يومني  وبعد   ,
ومتت   , كاملة  األســرة  ففرحت 
املوافقة  جاءت  أيام  وبعد  اخلطبة 

فاكتملت الفرحة ,
ــزواج  ب العزيز  عبد  علم   
 : له وقال  صديقه سليمان ففرح 
هل رأيت البنت ؟ قال : ال  لم أرها !!  
بل وصفتها أختي لي , فقال : ذلك 
فمقاييس   , صديقي  يا  يكفي  ال 
كمن  راءٍ  وليس  تختلف  اجلمال 
سمع وأخبره أن رؤية اخملطوبة من 
يؤدم  أن  أحرى  ذلك  وأن  السنة  
سليمان  فاقتنع   , الزوجني  بني 
يود  بأنه  أمه  وأخبر   , زميله  بكالم 
النظر إلى مخطوبته قبل الزواج  , 
فغضبت وأنكرت ذلك وقالت : كل 
وقد   ! رؤية  بدون  يتزوجون  الرجال 
ترفض لينا وأهلها ذلك , فقال : لن 
أتزوجها أبداً حتى أراها , فاتصلت 
 , اخلبر  وأخبرتها  لينا  بأم  أمه 
فغضبت هي األخرى ورفضت رفضاً 
الهاتف  سماعة  وأغلقت  قاطعاً 
ذهبت  ثم   , سليمان  أم  وجه  في 
مسرعة لزوجها وقصت عليه ما 
حصل من أم سليمان  فقال األب 

سليمان 
وزوجته 
وأبو شامان

صة
ق

أحمد العبداحملسن
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العقل  عني  للمخطوبة  النظر   : احلكيم 
فقد  خطيبها  قبل  البنتنا  األصلح  وهو   ,
يكون الرفض منها ، إذهبي اآلن واتصلي  بأم 
سليمان واعتذري منها وأخبريها باملوافقة 
األمور كما  , وسارت  الرؤية  ومتت   , ففعلت 
يحب اجلميع فرضي سليمان بها ورضيت به 
, ومت حتديد اإلجازة الصيفية موعداً للزواج . 

للزواج  باالستعداد  األســرة  •بــدأت 
األيام حتى  ومضت   , الزوجية  بيت  وجتهيز 
قرب موعد الزواج  ووزعت رقاع الدعوة على 
الصفر  ساعة  وحانت   , واجليران  األقارب 
ولبس سليمان مشلحه, ودخل على زوجته 
وسلم عليها ثم صلى ركعتني لغير القبلة 
من شدة احلياء , فضحكت من ذلك فأنس 
بها  ذهب  ثم   , قليالً  معها  وجلس  إليها 
إلى بيت احلياة الزوجية وعاش معها أحلى 
تدعو  سليمان  أم  وكانت   , العمر  ليالي 
وملّا   , بينهما على خير  أن يجمع اهلل  اهلل 
جاء الصبح أعدت اإلفطار وطلبت من أبي 
سليمان؛  بيت  إلى  بها  يذهب  أن  سليمان 
للسالم على زوجته ومعرفة مدى التوافق 
سّلمت  لبيته  وصلت  فلما   , وبينها  بينه 
ثم  اإلفطار  وأعطتهم  زوجته  وعلى  عليه 
وضع  عن  سليمان  أبو  فسألها   , ذهبت 
وقالت  ذلك  فأثنت على  زوجته  ابنهما مع 
 , ذلك  على  اهلل  فحمدا  معها  إنه سعيد 
مرت األيام وانقضى الشهر األول وسليمان 
سعيد بزواجه , ال يخرج من  البيت إال نادراً 
ثم بدأ يذهب لالستراحة مع زمالئه وبدأت 
األهل  والحظ   , فشيئاً  تتغير شيئاً  حياته 

التفكير  و  الشرود  كثير  كان  حيث  ذلك 
هناك  ليس   : فقال  ذلك  عن  أمه  فسألته 
 , بنتيجة  معه  تخرج  ولم   , أمي  يا  شيء 
خبر  لها  وشكت  نورة  بأختها  فاتصلت 

أنه  أظن   : فقالت   , حاله  وتغير  ابنها 
حلالة  ماثلة  قصصاً  سردت  ثم  مسحور, 
سليمان وتبني أن سببها السحر ، فخافت 
أم سليمان واتصلت بأختها فاطمة عّلها 
تقول لها كالماً يخفف من روعها فقالت 
مصاب  سليمان  أن  متأكدة  أنا   : فاطمة 
و  لفالن  ماثلة  قصصاً   وســردت  بالعني 
أنهت  ثم   , أم سليمان  فازداد هم    , فالنة 
أبي سليمان  إلى  املكاملة واجتهت مسرعة 
وشكت له احلال فلم يعرها اهتماماً وقال 
ما  فيه  والشْي  سليم  فابنك  اهلل  اتقى   :
مجلس  على  واتصلت  فتركته    !! تقولني 
نورة  األختني  من  املكون  اخلاص  الشورى 

سريعة  جلسة  عقد  وطلبت  وفاطمة 
ومت  اجللسة  فتمت   , األمر  ملدارسة  طارئة 
القراءة  على سليمان  االتفاق على ضرورة 
عند املطوع )أبي شامان ( وكانت املشكلة 
بذلك  سليمان  إقناع  يتم  كيف  الكبرى 
سليمان  ياأم  عندي  احلل   : نورة  فقالت  ؟! 
 , أسبوع  ملدة  واخلمول  بالضيق  تظاهري 
إلى  بك  يذهب  أن  سليمان  من  اطلبي  ثم 
واالرتياح  التحسن  عن  وحدثيه   ) )املطوع 
أن يفعل ذلك  , ثم اطلبي منه  من قراءته 

مثلك .
املتفق  اخلطة  سليمان  أم  •طبقت 
عليها وبدأ سليمان يتردد بها على املطوع  
وهي تثني على قراءته وحتدثه عن التحسن 
طلبت  األخير  اليوم  وفي   , قراءة  كل  بعد 
عليه  ليقرأ  املطوع  على  يدخل  أن  منه 
عليه  وأقسمت  أصرت  ولكنها  فرفض 
فأمسك   , البتة  مقتنع  غير  وهو  فدخل   ,
وينفث  بكلمات  يتمتم  وصار  بيده  املطوع 
عليه , ثم قال لألم : ابنك مسحور وسحره 
أبقار في مزرعة غرب  موجود في حضيرة  
مصاب  وهو   , لهما  معاملها  وحّدد  البلد 
فشكرت   ، أصدقائه  أعز  من  بالعني  أيضاً 
أجرة  ريال  مئة  خمس  وأعطته  املطوع 
مع  رجعت  ثم   , ابنها  وعلى  عليها  قراءته 
يخبر  أالّ  منه  وطلبت  البيت  إلى  سليمان 
أحداً باملوضوع ,ثم ذهب سليمان إلى بيته 
اخلزعبالت غير مصدق  وهو يفكر في هذه 
بها ، وفي الصباح الباكر اتصلت األم بابنها 
سليمان وطلبت منه أن يذهب إلى املزرعة 

وحانت ساعة الصفر 
ولبس سليمان مشلحه, 
ودخل على زوجته وسلم 

عليها ثم صلى ركعتين لغير 
القبلة من شدة الحياء , 
فضحكت من ذلك فأنس 
إليها وجلس معها قلياًل , 

ثم ذهب بها إلى بيت الحياة 
الزوجية وعاش معها أحلى 

ليالي العمر 

صة
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عند  وقف  إليها  ذهب  وملا   , املذكورة 
صاحبها,   من  محرج  وهو  طويالً  بابها 
أحد  فيها  فإذا  املزرعة  ودخل  تشجع  ثم 
العمال العرب , فسلم عليه وحتدث معه 
قليالً ثم طلب منه أن يبحث له عن جلد 
في حضيرة البقرة ووعده باألجر إن وجده 
فذهب العامل ثم جاء وقال : لم أجد إال 
هذه القطعة اجللدية ! فأخذها سليمان 
عند  ووقف  خرج  ثم  ريال  مئة  أعطاه  و 
باب املزرعة وشق اجللد , فوجد فيه شعراً 
واسم  سليمان  واسم  غريبة  وكتابات 
أمه !! فدهش وصدم وصار يقول : هل أنا 
في  صادق  املطوع  وهل  ؟!  فعالً  مسحور 
تارة  كالمه ؟! ثم ولى وهو بني التصديق 
والتكذيب تارة , فلما جاء إلى أمه وقص 
عليها اخلبر قالت : ألم أقل لك إنه صادق!! 
هيا هيا إليه  ليفك السحر , فلما ذهبوا 
فأعطوه  لفكه  آالف  خمسة  طلب  إليه 
غير  بكلمات  متتم  أن  بعد  فأحرقه  إياها 

معروفة .
•مضى أسبوع على ذلك ولم يتغير 
 : أمه  فقالت   , سليمان  حياة  في  شيء 
بقي أثر العني و العائن صديقك عبدالعزيز 
ولم  أكله  الذي  التمر  نوى  من  أخذوا  ثم 
يتغير شيء فقالت األم : البد من مالبس 

مالمسة جلسمه فأخذا طاقيته 
بطريقة لبقة, ولم يتغير شيء 
ال  وصــار   , سليمان  حياة  في 
فالحظ   لالستراحة  يذهب 
صديقه عبد العزيز, التغير في 
حياته , فزاره في البيت وسأله 
 , ذلك  وألح عليه في  عن حاله 
فأخبره سليمان باخلبر من ألفه 
عبدالعزيز  فضحك   , يائه  إلى 
ضحكاً كثيراً , فقال سليمان : 
أنا في هذه احلال وأنت تضحك!! 
املتعلم  الشاب  أنت   : فقال 
تذهب إلى )أبي شامان(  الدجال 
دجاالً  وليس  صادق  إنه   : !!قال 
قصة  عليه  وقص   , تقول  كما 
اجللد , فضحك مرة أخرى وقال : 
هذه من أالعيبه املعروفة فاركب 
املذكورة  املزرعة  إلى  اآلن  معي 
االثنان  فذهب   , ذلك  لك  ألثبت 
للعامل  العزيز  عبد  فقال   , املزرعة  إلى 
العربي أنا عبد العزيز من البحث اجلنائي 
؟!  فخاف  إن صدقت معي  وسأساعدك 
فّهدده   , برئ  أنا   : بسرعة  وقال  العامل 
 : العامل  فقال  يعترف  لم  إن  عبدالعزيز 
وأخرى  فترة  بني  إلي  يأتي  شخص  هناك 
مني  ويطلب  جلدية  قطعاً  ويعطيني 
أو  مزرعتنا  في  معني  مكان  في  وضعها 
املزارع اجملاورة مقابل مائتي ريال , فشكره 
عبد العزيز على صراحته , وقال:  استمر 

على هذا  العمل إن أردت النجاة !! فخرج 
االثنان مباشرة إلى الهيئة وقصوا عليهم 
شامان  ألبي  كمني  عمل  فتم  اخلبر, 

الدجال ومت القبض علي أبي شامان وكل 
املتعاونني معه على الباطل وأكل أموال 

الناس واللعب عليهم .
يا   : العزيز  عبد  قــال  ذلــك  •بعد 
الذي  عن  أخرى  مرة  أخبرني  سليمان 
غيرك فأخبره بذلك , وذكر بعض املشاكل 
وإنه كان   , األزواج  بني  عادة  التي حتصل  
خالية  رومانسية  مثالية  بحياة  يحلم 
هذا   : العزيز  عبد  فقال   , املشاكل  من 
أن يخلو  يا سليمان فال ميكن  مستحيل 
بيت من املشاكل حتى بيت النبي صلى 
اخللق  أطهر  هو  الذي  وسلم  عليه  اهلل 
وهو القائل )) خيركم خيركم ألهله وأنا 
سليمان  يا  لي  ويبدو   ,)) ألهلي  خيركم 
واحلياة  الغرامية  باملسلسالت  متأثر  أنك 
له  بنّي  ثم   , فيها  األزواج  بني  املثالية 
حقيقة األمر وقال : يا سليمان هذا الذي 
تراه في املسلسالت متثيل ولعب وقصص 
من اخليال , والذين ميثلون هذه األدوار هم 
أبعد الناس عن احلياة الزوجية,  فالفنانة 
واألخرى ثالث  أربع مرات  الفالنية طلقت 
بدأ  بعدها  و...و...و....  زوج  بال  والثالثة 
من  تخلو  ال  البيوت  بأن  يقتنع  سليمان 
املشاكل وأنها ملح احلياة الزوجية , وبدأت 
حياته مع زوجته تستقيم شيئاً فشيئاً 
عن  البصر  وكف  املسلسالت  ترك  وقرهَّر 
جميلة  زوجته  لتبقى  لألجنبيات  النظر 

في عينيه و ليسلم من  املفسدات . 
))إلى هنا انتهت قصتنا ((

 وختاماً نتساَءل : لَِم يتعنت البعض 
يهتم  ال  ولَِم  ؟  الزوجة  مواصفات  في 
أيهما  وأخالقها؟  الزوجة  بدين  البعض 
عدمه؟  أم  للمخطوبة  النظر  أفضل 
ولم ال يهتم أولياء الفتيات بذلك ؟ وهل 
الزوجني؟!   بني  املشاكل  من  بيت  يخلو 
في  الرومانسية  املثالية  احلياة  وهل 
وهل  ؟!  خيال  أم  حقيقة  املسلسالت 
العني؟!   أو  السحر  سببها  مشكلة  كل 
وهل كل راٍق موثوق أم أن هناك من يعبث 
هذه  كل  ؟!  وعقائدهم  الناس  بصحة 
احلكيم  شرعنا  عنها  أجاب  األسئلة 
منها  لشيء  السالفة  قصتنا  وأشارت 

وعلى دروب اخلير نلتقي .

فّهدده عبد العزيز إن 
لم يعترف فقال العامل 
: هناك شخص يأتي إلي 
بين فترة وأخرى ويعطيني 

قطعًا جلدية ويطلب 
مني وضعها في مكان 

معين في مزرعتنا أو المزارع 
المجاورة مقابل مائتي ريال 

صة
ق
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أعد اللقاء
عبدالرحمن بن رومي الرومي

وقفة مع مبدع 

ــدر األول  ــرمي املص الك ــرآن  الق ــر  يعتب
ــع الصافي  ــه املنب ــريع , كما أن للتش
واملثل األعلى للغة العربية التي حتدى 
ــرب الفصحاء ما  ــى الع ــه اهلل تعال ب
ــون حيارى أمام فصاحته  جعلهم يقف
ــه وحافظه  ــك أن لتالي ــه , وال ش وبيان
ــاب  ــى اكتس ــرا عل ــه أث ــل في واملتأم
الفصاحة والبيان واإلبداع في مهارات 
ــذا العدد من  ــة , وفي ه ــة العربي اللغ
ــع أحد طالب  ــاء( نلتقي م مجلة )ضي
ــك املهارات  ــني في تل ــة املبدع اجلمعي
ــزة على  ــوا مراكز متمي ــن حقق والذي
ــج العربي  ــة بل اخللي ــتوى اململك مس
ــاعد بن علي الغزي  وهو الطالب : مس
ــاء نرحب بك  ــذا اللق ــع إطاللة ه , وم
ضيفنا الكرمي ونطلب التعريف بك عن 

طريق البطاقة الشخصية : 
  االسم : 

مساعد بن علي بن عبد الكرمي الغزي 
من مواليد 1407/6/7هـ

طالب في كلية احلاسب اآللي بجامعة 
القصيم في الوقت احلالي  

* متى بدأت حفظ القرآن الكرمي ؟ وفي 
أي حلقة ؟ 

بدأت رحلتي الفعلية في حفظ كتاب 
ــف الثاني  ــت في الص ــا كن اهلل عندم
املتوسط بفضل من اهلل ثم بنصيحة 
ــي : فهد بن فراج اجلوير  من زميلي وأخ
ــك عندما  ــن والدّي , وذل ــجيع م , وتش
ــتاذي األول  ــى حلقة أس ــت إل انضمم

عبدالكرمي بن صالح السيف .

* كم حتفظ من القرآن الكرمي اآلن ؟
أمتمت حفظ كتاب اهلل , واضبط منه 
ــزءاً وهلل احلمد  ــرين ج اآلن قرابة العش

واملنة 
ــر األكبر في حفظك  ــن كان له األث * م

القرآن ومراجعتك له ؟
ــد , ثم  ــل ومن بع ــل هلل من قب الفض
ــه و مازلت  ــذي تلقيت ــجيع ال إن للتش
ــن والّدي حفظهما اهلل , بالغ  أتلقاه م
ــظ ومراجعة  ــي حلف ــي متابعت األثر ف
ــني الذين  ــا أن املعلم ــاب اهلل , كم كت
ــم , لم يألوا  ــت أتابع حفظي معه كن
ــي ومتابعة حفظي  جهداً في توجيه
ــليمان بن فهد  ــث أن معلمي : س , حي
الدويش , وصالح بن عبد اهلل البهالل , 
ــا نعم املوجه واملعني , حيث أمتمت  كان
ــاً على يديهما , واآلن  كتاب اهلل حفظ
أراجع ما حفظت مع معلمي الفاضل 
ــعمي ,  : عبدالرحمن بن محمد القش

جزاهم اهلل خير اجلزاء .

* ما املهارات التي تتميز بها ؟
ــة اإللقاء  ــل اهلل موهب ــد بفض      أُجي
ــب  , وموهبة التعامل مع جهاز احلاس

اآللي , حيث إن تخصص احلاسب اآللي 
كان ناجتاً عن ميوٍل له , كما أن للقراءة 
ــن املهارات  ــدي نصيب م والكتابة عن

التي أمارسها .   
ــاركت فيها  ــات التي ش ــا املنافس *  م
على مستوى احملافظة أو اململكة ؟ وما 

املهارات  التي كانت تتناولها ؟
ــات  ــدة منافس ــي ع ــاركت ف          ش
ــة ، حققت في  ــاالت مختلف ، في مج
ــة وهلل احلمد ،  ــا مراكز متقدم بعضه
ولعل أبرز هذه املشاركات ، مشاركتي 
ــابقة املهارات اللغوية ، حيث  في مس
ــتوى احملافظة  ــى مس ــيحي عل مت ترش
ــة  اململك ــتوى  ــى مس عل ــا  لتمثيله
ــز الثاني ، ثم  ــد حصولي على املرك بع
ــن مناطق  ــتة زمالء م ــحت مع س رش
ــب اململكة  ــل منتخ ــة لتمثي مختلف
ــة العربية  ــة مهارات اللغ في منافس
ــة املكرمة على  ــي أقيمت في مك والت
مستوى دول اخلليج العربي ، وحصلت 
ــز األول بفضل اهلل ،  ــى املرك ــا عل فيه
ــني في  ــني املتنافس ــت املفاضلة ب ومت
ــاء واخلطابة  ــدة مواهب ، منها اإللق ع
ــن إعراب ونقد وبالغة  ، وعلوم اللغة م

وأدب وكتابة خواطر ومقاالت .
ــي متيزك في  ــف كان للقرآن أثر ف * كي

املهارات اللغوية ؟
ــو املصدر األول  ــرمي ، ه ــرآن الك         الق
ــذه اللغة ،  ــلمني نزل به واخلالد للمس
ــد كان لبداياتي املبكرة  لغة العرب ، ق
مع كتاب اهلل  تالوة في مراحل التعليم 

اء
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ــني  ــة ، أثر وهلل احلمد في حتس املتقدم
ــروف ، وأثر أيضاً في  اللفظ ومخارج احل
ــع اإلعرابية ،  ــي على ضبط املواق حرص
ــة ، في مواد  ــكال اإلمالئي وضبط األش
ــها ، ما كان له  ــة التي كنت أدرس اللغ
ــل بعد اهلل في انطالقي مع هذه  الفض
ــواحلها ، وال  اللغة التي ال تكاد تبلغ س

تصل آفاقها .
* ما مشاريعك القادمة في تطوير تلك 

املواهب واملهارات ؟
         لدي ميول  وهلل احلمد للقراءة ، 
توسيع  بعد اهلل خير معني على  وهي 
حصيلته  وزيــادة    ، الشخص  مدارك 
 ، املعارف  بشتى  وإفادته  العلمية 
فالقراءة مشروٌع ناجح ليرتقي اإلنسان  
بنفسه بأمور مختلفة ، إما نفسية أو 

تربوية ، الكتساب بعض اخلبرات .
* لديك ثالث رسائل إلى من توجهها؟

ــرّي في هذه  ــى : إلى قم ــالة األول الرس
ــي الغالية ،  ــز وأم ــدي العزي ــاة وال احلي
ــائالً اهلل أن يوفقني لبركما ، وطالباً  س
منكما عذري عند خللي وتقصيري في 
حقكما ، فلن أستطيع أن أرد جميلكما 

مهما قدمت لكما أو أخرت.
ــر الهدى ،  ــة : إلى منائ ــالة الثاني الرس

ومعلمي الناس اخلير والتقى ، على كل 
عامل في حقول اخلير ، وأخص املهتمني 
بشؤون دارسي القرآن الكرمي ، فأحسب 
ــول الهدى  أنكم حزمت اخليرية ، ومن رس
ــم  جاءتك ــلم  وس ــه  علي اهلل  ــى  صل

الهدية 
) خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( 

ــالك  ــى كل س إل  : ــة  الثالث ــالة  الرس
ــدروب الصالح ، إنه باإلميان واجلد يكون  ل

ــنة ،  الفالح ، فلتحرصوا على اتباع الس
ولترفعوا الطاقة والهمة ،وال يضرنكم 
من يسخر ويثبط من هممكم ، فأنتم 
ــى إال الثمر الطيب ،  تعلمون أنه ال يرم

ثبت اهلل باحلق حجتكم  وخطاكم .
ــكر للضيف  وفي ختام هذا اللقاء نش
الكرمي استجابته لهذا اللقاء ، ونتمنى 

له التوفيق الدائم ، واإلبداع املتميز  .

اء
لق

الوزير الرشيد يكرم مساعد الغزي
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أول  في  باملشاركة  سعدت  أيــام  قبل 
حلقة نقاش من نوعها كانت تهدف إلى تطوير 
دور اإلعالميات في دعم العمل اخليري ومناقشة 
بعض املعوقات التي تعترضهن ، نظمتها إحدى 
املؤسسات اخليرية وتضمنت مجموعة من أوراق 
املهتمني  من  كبير  حشد  فيها  وشارك  العمل 
من  واملهنيني  األكادمييني  من  اإلعالمي  بالعمل 

اجلنسني ..
برغم  هذه  النقاش  حلقة  أن  تقديري  وفي 
نقص  في  تتمثل  جوانب  من  يعتورها  كان  ما 
أن تعنى  البعد املهني املتخصص والذي ينبغي 
فريق  أو  مؤسسة  كل  به 
تبني  عاتقه  على  يحمل 
لقاء  أو  ندوة  تنظيم  أو 
يراد منه أن ال يكون جتمعا 
كلمات  بجملة  ينتهي 
غاية ما تريد الوصول إليه 
هو أن تقول شيئا أو تعبر 
النفس  في  يجيش  ما 
برغم  ــول  أق  .. والــفــؤاد 
اللقاء  ذلك فقد كان هذا 
في  ورائدة  جادة  محاولة 
املشكالت  بعض  تلمس 
التي تواجهها اإلعالميات في وسط مؤسسات 
من  الكثير  يواجهن  رمبا  اللواتي  اخليري  العمل 
الصعوبات واملعوقات وبخاصة من  يعملن وسط 
اخليرية..    املؤسسات  في  النسائية  األقسام 
اإلعالمي  عمله  في  يتكئ  أكثرها  يزال  ال  والتي 
على الرجال دون مساهمة واضحة وبارزة  للمرأة 
األكيدة  قناعتنا  من  الرغم  على   ، أكثرها  في 
والتي   ، النسائية  اخليرية  األنشطة  بأهمية 
القرآن  حتفيظ  ودور  اخليرية  اجلمعيات  تشمل 
الكرمي واألنشطة والبرامج النسائية املتعددة .. 

ومبا أن اإلعالمية السعودية الواعية واحملافظة 
متثل حاجة وضرورة المتداد العمل اخليري نفسه 
البد  واجهة حضارية مشرقة  تبقى  لكي  فإنها 
داخل  اإلدارية  القيادات  اهتمام  تكون محط  وأن 
وتبنيها  حقوقها  حلفظ  اخليرية  املؤسسات 
اإلعالمية  قدراتها  وتفعيل  جهودها  وتقدير 
على  والقضاء  ومهاراتها  إمكاناتها  تطوير  و 

ونحن  السيما   .. جناحها  من  حتد  التي  املعوقات 
بحاجة  ستظل  اخليرية  املؤسسات  أن  نؤمن 
لإلعالمية في دعم مسيرتها من خالل مهنتها 
الوعي  توفير  اإلعالمية بوصفها ستسهم  في 
و  اخليري  العمل  مباهية  املتلقي  لدى  االجتماعي 
دعمه ودور القائمني عليه وإبراز جهدهم ، وتغيير 
وجهه  تقدمي  و  عنه،  السلبية  الذهنية  الصورة 
صناعة  إلى  الوصول  ثم  ،ومن  للناس  احلضاري 
اللواتي  املتخصصات  اإلعالميات  من  مجموعة 
عالية  والقدرات  املهارات  من  كثيرا  ميتلكن 
أي  عن  وبعيدا  اجملتمع  قيم  ضوء  في  املهنية 
إشكالية بني القيم األخالقية التي تؤمن وتلتزم 
املهنية  املعايير  وبني  مجتمعنا  في  املرأة  بها 
تقديري  في  اخليرية  املؤسسات  أن  كما  لإلعالم 
البرامج  من  مجموعة  تتبنى  أن  مطالبة  أيضا 
تنهض  التي  والعملية  التدريبية  واملشروعات 
باإلعالمية السعودية ، فالنساء شقائق الرجال ، 
كما أن من الصعب جدا أن يظل الرجل قادرا على 
نقل ما تشتمل عليه اجلهود والبرامج النسائية 
املرأة  بها  تساهم  أن  دون  املؤسسات  تلك  في 
املمارسة  لها  يتيح  وجو محافظ  عالية  مبهنية 
تلك  خارج  الكثيرون  ليتمكن  اجليدة  اإلعالمية 
املبذولة  اجلهود  طبيعة  معرفة  من  املؤسسات 
إلى املساهمة  وواقعها املشرق واملضيء إضافة 

في نقل كثير من معاناتهم وطموحاتهم 
إن األمل ال يزال يحدونا أن تسهم جمعياتنا 
في  الكرمي  القرآن  حتفيظ  وجمعيات  اخليرية 
الكثير  تقدمي  في  املرأة  لتسهم  بذلك  االهتمام 
من املواد اإلعالمية التي تتسق وطموح اجلمعيات 
أطياف  لكل  للوصول  تسعى  والتي  نفسها 
وجهودها  برامجها  بجدوى  وإقناعهم  اجملتمع 

وتعريفهم بثمارها وحصادها 
من  وأن  ال سيما  األمر صعبا  إخال  ال  وألني  
املمكن اإلفادة من عدد من املؤسسات األكادميية 
واملهنية لتقدم لهن الكثير من اخلبرات واملعارف 
هذه  وستكون   ، اإلعالمية  اجملاالت  من  عدد  في 
إعالميات  ولصناعة  اخليري  لعملنا  ميزة  إضافة 
بالضوابط  االلتزام  بني  يجمعن  متخصصات 
الشرعية واإلبداع في املمارسة اإلعالمية .. سدد 

اهلل اخلطى .. وللجميع حتاياي 

د.مساعد بن عبداهلل احمليا
أستاذ االعالم املشارك

muhaya1@yahoo.com

صناعة 
اإلعالميات 
حاجة و ضرورة

ال
مق
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إلى  الناس  يحتاج  اجلو  برودة  عند  
التدفئة  بوسائل  أجسامهم  تدفئة 
احلمد  وهلل  متيسرة  وهي  املتنوعة 
األجسام  تدفئة  كانت  وإذا  اجلملة  في 
مطلوبة فإن تدفئة املشاعر واألحاسيس 
الوالدين  مع  والسيما  أيضاً  مطلوبة 
واألقارب يقول عامر بن عبداهلل بن الزبير 
إال  كامالً  حوالً  سألت  فما  أبي  مات   :

العفو عنه .
ويقول عمر بن دينار  : 

تعلمون أنه ما من خطوة بعد الفريضة 
أعظم أجراً من خطوة إلى ذي رحم . ا. هـ 

إن أسرع اخلير ثواباً البر والصلة ، وأسرع 
ذلك  ومع   ، والقطيعة  البغي  العقوبة 
قطيعة  إلى  يسارع  من  الناس  ففي 
شبر  على  لنزاع  الرحم 
على  خالف  أو   ، أرض 
لكلمة  أو   ، مالي  مبلغ 
نطق  لو  قريبه  بها  تفوه 
عاتبه  ملا  عنه  بعيد  بها 
عليها ، أو بسبب ظن ، أو 
توقع أمر ، ال رصيد له في 
الواقع ، وقد تقع اإلساءة 
قريبه  إلى  اإلنسان  من 
فيسوء ظنه به مع أنه هو املسيء على 

حد قول أبي الطيب : 
    إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه         
       وصّدق ما يعتاده من توهم 

أقاربه  املسلم  يتعاهد  أن  أحسن  ما  أال 
يكرم كرميهم ، ويعود مريضهم ويتصدق 
أشقى  قرابته  والتكن  فقيرهم   على 
يتحمل  كبيراً  قلبه  يكون  بل  به  الناس 
متمثالً  ويصفح  ويسامح  أخطاءهم 

قول الشاعر :
   وإني ألكسو  اخلّل حلة سندس

  إذا ماكساني من ثياب حداده
ويصدر  باخلطأ  ينطقون    : الرحم  ذوو 
بدر منهم شيء من  فإن  ؛  الزلل  منهم 

فإن  ؛  معهم  العفو  جانب  فالزم  ذلك 
عادات  ومن  ؛  احملسنني  شيم  من  العفو 
األقارب  معاداة  أن  واعلم  ؛  األكرمني 
؛  خاسر  فيها  الرابح  ؛  وفتنة  وبالء  شر 
آتية  رحم  وكل  ؛  مهزوم  فيها  واملنتصر 
له  تشهد  صاحبها  أمام  القيامة  يوم 
عليه  وتشهد  ؛  وصلها  كان  إن  بصلة 

بقطيعة إن كان قطعها .
 ويكفي في بيان أهمية الصلة أن رسول 
صحيح  حديث  في  قّدمها   s اهلل 
فهي  اهلل  وتوحيد  األوثان  كسر  على 
 :s أولويات مهمات الرسالة يقول  من 
وكسر   ، األرحام  بصلة  اهلل  أرسلني   ((
به  واليشرك  اهلل  يوحد  وأن   ، األوثان 

شيء(( .
وليس معنى هذا أنها أهم من التوحيد 

ولكن ذلك تأكيد على أهميتها .
قال عطاء رحمه اهلل : لدرهم أخصه في 
قرابتي أحبّ  إلّي من ألف درهم أضعها في 
فاقة = مبعنى :أتصدق بها على محتاجني 
من غيرهم = فقال له قائل يا أبا محمد 
وإن كان قريبي مثلي في الغنى ؟ قال : وإن 

كان أغنى منك . ا . هـ .
النفس  أمارة على كرم     : صلة األرحام 
؛ وحسن  املنبت  وطيب  ؛  األفق  ؛ وسعة 
قريبك    : الوفي  األخ  أيها  فيا  ؛  الوفاء 
فإمنا  إليه  أحسنت  إن  منك  قطعة 
عليه  بخلت  وإن  ؛  إلى شخصك  حتسن 
يجد  لم  وإذا  ؛  نفسك  عن  تبخل  فإمنا 
فليقل  األقربني  حق  به  مايؤدي  اإلنسان 
لهم قوالً ليناً ؛ ففي القول احلسن عوض 
وجل  عز  اهلل  أمرنا  وقد  عما اليستطاع 
فكيف  احلسن  القول  للناس  نقول  بأن 
لِلنهَّاِس  )وَُقولُواْ   : تعالى  قال  باألقرباء 

ُحْسناً ( البقرة 83 
وقال الشاعر : 

 الخيل عندك تهديها وال مال
       فليسعد النطق إن لم تسعد احلال

الشيخ عبدالرحمن بن محمد احلمد
رئيس اجلمعية

دفء 
المشاعر
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