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 بداية نود تكرماً إعطاء صورة موجزة 
مرت  التي  واملراحــل  اإلذاعة  بداية  عن 

بها ؟
إلذاعة  الفعلي  البث  بداية  كانت 
شهر  من  األول  اليوم  في  الكرمي  القرآن 
مارس  لشهر  املوافق  1392هـ  عام  صفر 
بن  فيصل  امللك  من  بتوجيه  1972م 

عبدالعزيز )رحمه اهلل (
كان البث مبعدل ست ساعات يوميا من 
الرياض وجدة إلى أن مت دمج اإلذاعتني في 
إذاعة واحدة بالرياض عام 1403هـ  موزع 
على فترتني صباحية ومسائية ازداد حتى 
وصل في غرة شهر رمضان املبارك لعام 
1421هـ إلى أربع وعشرين ساعة يغطي 
العربية  اململكة  مناطق  معظم  البث 
واإلسالمية  العربية  والدول  السعودية 
وأمريكا  واآلسيوية  األفريقية  والقارة 
الشمالية واجلنوبية على موجات قصيرة 
ومتوسطة إضافة إلى 60موجة )إف إم( 
ومحموال  اململكة  داخل  ملستمعيها 
خارجها  هم  ملن  الصناعية  األقمار  على 
بعد  الفضل  الفضائي  البث  لهذا  وكان 
وعلومه  الكرمي  القرآن  إيصال  في  اهلل 
في  ومسلمة  مسلم  كل  أذن  ــى  إل
الرسائل  وماتلك  العالم  دول  مختلف 
إذاعة القرآن  التي تصل كل يوم لبرامج 
الكرمي مستفسرة أو مشاركة أو سائلة 
إال دليل وصول البث وتفاعل املستمعني 

واستفادتهم من برامجها .
القرآن  ــة  إذاع برامج  بــإعــداد  قــام 
كبار  هيئة  أعضاء  من  نخبة  الكرمي 

املشايخ  الفضيلة  وأصحاب  العلماء 
وأساتذة اجلامعات لتكون برامجها على 
ومن  لها  املرسومة  الطموحات  مستوى 
اليومي  البرنامج  البرامج  تلك  أشهر 
فيه  يجيب  والــذي   ) الــدرب  على  نور   (
أسئلة  على  العلماء  الفضيلة  أصحاب 

املستمعني الدينية واالجتماعية .
كما تقوم إذاعة القرآن الكرمي في شهر 

التراويح  صالة  بنقل  املبارك  رمضان 
عام  كل  احلرام  املسجد  من  والتهجد 
من  العديد  وإذاعة  مباشرة  الهواء  على 
التي تتعلق بهذا الشهر الكرمي  البرامج 
موسم  في  احلي  بالنقل  تقوم  كما 
الصوتية  الصور  وإذاعة  عام  كل  احلج 
البرامج  وإذاعة  عرفة  يوم  وخطبة  احلية 
والتي  باحلج  اخلاصة  واللقاءات  والندوات 

تهم احلاج في أمر دينه ودنياه .
نريد إعطاء القارئ صورة عن الكادر أو 
واألقسام  باإلذاعة  يعمل  الذي  الطاقم 

املوجودة في اإلذاعة  ومراكزهم ؟ 
من  عدد  الكرمي  القرآن   إذاعة  يخدم 
واإلعالميني  والفنيني  اإلداريني  املوظفني 
واملذيعني وغيرهم من املعدين واملقدمني 
البرامج  وتقدمي  إعــداد  في  املتعاونني 
وإجازة  وإجازتها  ورقابتها  وتنفيذها 
القرآن  فإذاعة  املصاحف  في  التالوات 
اململكة  ــات  إذاع مع  تشترك  الكرمي 
حتت  انضوائها  في  السعودية  العربية 
معالي  مع  املباشر  ــراف  اإلش مظلة 
الوكيل  وسعادة  واإلعالم  الثقافة  وزير 
املدير  ثم  اإلذاعــة  لشؤون  املساعد 
وبعده   الكرمي  القرآن  إذاعة  على  ملشرف 
وبها  الكرمي  القرآن  إذاعة  مدير  مساعد 
والشؤون  ــداد  واإلع للتنسيق  أقسام 
في  اجلملة  في  وهم  واملذيعني  اإلدارية 
ومتعاوناً  رسمياً  موظفاً  األربعني  حدود 
من  البث  نقل  خدمات  إلى  باإلضافة 
الشؤون الهندسية والتشغيل والصيانة 
التكون  قد  أخرى  إضافية  جهود  وهي 

إذاعة القرآن الكريم 
من المملكة العربية السعودية

 إن جهود اململكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكرمي واضحة جلية يثمنها 
السابقة  األعداد  من  الزاوية  هذه  في  استعرضنا  وقد  منصف  عاقل  كل  ويشكرها 
جهودا متعددة ويسرنا في هذا العدد أن نلقي الضوء على إحدى املنارات الشامخة في 
خدمة القرآن الكرمي والتي امتد أثرها إلى مشارق األرض ومغاربها وأفاد منها القريب 
والبعيد أال وهي : إذاعة القرآن الكرمي وقد توجهنا بعدد من األسئلة إلى من يقف على 
هرم هذه القمة الشامخة مدير اإلذاعة األستاذ الكرمي / عبداهلل بن محمد الدوسري 

والذي أسعدنا بكرم أخالقه ورحابة صدره فنترككم مع هذا اللقاء:

بدأ البث الفعلي 
إلذاعة القرآن الكريم 
في األول من صفر 
عام 1392هـ بتوجيه 
من الملك فيصل بن 
عبدالعزيز )رحمه اهلل (
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أ. عبداهلل بن محمد الدوسري
مدير إذاعة القرآن
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مشاهدة ولكنها جهود جبارة ومبالغ مالية 
صوتها  ليصل  ــة  اإلذاع هذه  على  تصرف 
رسالة  مبلغاً  الدنيا  أنحاء  لكل  صافياً  قوياً 
اإلسالم وسماحة وعلوم القرآن وتالوته لكل 

مسلم ومسلمة .
؟  وخارجياً  داخلياً  اإلذاعة   أثر  ترون  كيف 
أثر  فيها  ترون  ملواقف حصلت  مناذج  ذكر  مع 

اإلذاعة ؟
وهلل   – عظيم  أثر  الكرمي  القرآن  إلذاعة 
نفعها  ويعم   ، واخلارج  الداخل  في   – احلمد 
املتابعة  في  ذلك  ونالحظ  وأسرة  بيت  كل 
اخملتلفة  البرامج  مع  والتواصل  واملواصلة 
مثل برامج الفتوى والبرامج املوجهة لألسرة 
على  وفتاوى  الدرب  على  نور  برنامج  مثل 
الهواء وسؤال على الهاتف وبيوت مطمئنة 
على  – وهذا مايعطينا مؤشراً  وبك أصبحنا 
باإلضافة  لإلذاعة  واملتابعني  املستمعني  عدد 
موقع  على  الداخلني   من  الكبير  العدد  إلى 
العاملية  الشبكة  عبر  اإلليكتروني  اإلذاعة 
وقد احتلت املركز األول بني القنوات اإلذاعية 
إلى  الداخلني  عدد  في  قاطبة  والتلفزيونية 
ألف  مئة  وثمان  املليون  جاوز  والذي  موقعها 
عام  من  األول  الربع  خالل   )1.800.000( زائر 

2008م
وهناك مناذج مؤثرة من نفع اإلذاعة يذكرها 
بعض اإلخوة األفاضل ممن زاروا بعض البلدان 
تفقه  من  فمنهم  اإلذاعة  بث  يصلها  التي 
أصحاب  أجوبة  يعيد  بدأ  حتى  الدين  في 
باز  ابن  الشيخني  أمثال  املشايخ  الفضيلة 
أجوبتهما  يعيد  يرحمهما اهلل  وابن عثيمني 
نتيجة  لألخرين  ويعلمها  بفتاويهما  ويفتي 
( ومنهم  الدرب  نور على   ( لبرنامج  متابعته 
نظير متابعته  وأجزاء منه  القرآن  من حفظ 
تبثها  التي  والــتــالوات  املصاحف  لهذه 

اإلذاعة.
الطريق  إلى  وعــاد   اهتدى  من  ومنهم 
املستقيم بعد أن يسمع حديثاً عن التوبة أو  
عن بر الوالدين أو يسمع محاضرة تدله على 
هذا  يتسع  ال  وقد  الدين  إلى  والرجوع  اخلير 

احليز لسرد الكثير من القصص عن ذلك .
كيف يتم إعداد اخلطة اإلذاعية ومن يتولى 

ذلك ؟
اإلذاعية  للدورة  اإلذاعية  اخلطة  إعداد  يتم 
ويتم   ، بدئها  من  تقريباً  أشهر  ستة  قبل 
من  منها  املناسب  واختيار  املقترحات  جمع 
قبل الزمالء العاملني بإذاعة القرآن الكرمي ثم 
تعرض على اللجنة العامة للبرامج باإلذاعة 
واالعتذار  بعضها  وإقرار  مناقشتها  ويتم 
عن بعض البرامج  التي قد تكون مكررة ثم 
اإلذاعات  بني  املشتركة  اللجنة  من  تعتمد 

ليبدأ  الوزير  معالي  من  اعتمادها  يتم  ثم 
التسجيل والبث .

العلمية  الكوادر  استقطاب  يكون  كيف 
لبرامج اإلذاعة ؟

املشايخ  الفضيلة  بأصحاب  االتصال  يتم 
واملعدين عن طريق الزمالء املعدين واملذيعني 
االتصال  في  األخضر  الضوء  يعطون  وهم 
البرامج  ضمن  الستضافتهم  مباشرة 
األحاديث  تسجيل  أو  املسجلة  أو  املباشرة 

اخلاصة 
ماخططكم املستقبلية لإلذاعة ؟ 

اإلذاعة  لهذه  نقدم  أن  اهلل  بإذن  األمل 
كل  إلى  بثها  يصل  وأن  املستمع  ماينفع 
اهلل  بتوفيق  وهذا  واخلارج  الداخل  في  مكان 
عليها  والقائمني  فيها  العاملني  بجهود  ثم 
من املسؤولني ومن األهمية أن ندرك جميعا 
دعوة  كإذاعة  الكرمي  القرآن  إذاعة  أهمية 
لإلسالم  ونفع  الدين  ألمور  وتعليم  وإرشاد 
الدعوة  في  فعالة  وسيلة  وهي  واملسلمني 
رقعة  وتوسيع  نفعها  زيادة  وميكن  اهلل  إلى 
بثها وذلك باإلميان أوالً بأهمية هذه األمور في 
وهي  أجمع  العالم  وإلى  الدنيا  إلى  رسالتنا 
أننا أمة دعوة وأمة رسالة وأمة هداية لآلخرين 

والكفر  والظالم   الضالل  من  لهم  وإنقاذ 
امليزانيات  له  بذلنا  الهدف  بهذا  آمنا  فإذا   ،
واإلذاعة  اجلهود  كافة  له  ووجهنا  املناسبة 
ويحسن  اهلل  إلى  الدعوة  في  فّعالة  وسيلة 
واللهجات  اللغات  بكافة  استغاللها  بنا 
وليس بالعربية فقط فنحن مأمورون بتبليغ 
وبالطرق  وبلغاتهم  الناس  كافة  إلى  ديننا 

املناسبة إليصال الرسالة .
بنسب  محكومة  تأسيسها  في  اإلذاعة 
املباشرة  والبرامج  وللبرامج  للقرآن  محددة 
في  البرامج  مساحة  من  جيدة  نسبة  تأخذ 
في  وهي  املسجلة  البرامج  من   %9 حدود 
النسبة  تبقى  حتى  جداً  مناسبة  الواقع 
والتي  املسجلة  األخرى  للبرامج  الباقية 
تبادلها  وميكن  آلخر  وقت  من  إعادتها  متكن 
في  منها  واالستفادة  األخرى  اإلذاعات  مع 

اإلهداء . 
حتفيظ  بجمعيات  خاصة  برامج  هناك 
السابقة  اإلذاعية  الدورات  في  الكرمي  القرآن 
حفل  بث  يتم  واآلن   ) القرآن  أهل  واسمه) 
الكرمي  القرآن  لتحفيظ  اخليرية  اجلمعيات 
البـرنامج  إلى  باإلضافة  البث  فترات  ضمن 
األسبوعي ) في رحاب القرآن ( وبعض دروس 
تعليم التالوة وبعض اللقاءات وإلقاء الضوء 
البرامج  خالل  من  اجلمعيات  هذه  على 
حاجة  في  أننا  ونعتقد  املسجلة  املباشرة 
دائمة إلى التواصل مع هذه اجلمعيات املباركة 
وإيضاحها  جهودها  ودعم  طالبها  وتشجيع 

وبيانها لآلخرين لدعمها وتشجيعها .

لتعاونكم  والسداد  التوفيق  اهلل  نسأل 

اخلير  جمعيات  على  القائمني  يوفق  واهلل 

والقرآن ملا يحبه ويرضاه ■

نعتقد أننا في حاجة دائمة 
إلى التواصل مع جمعيات 

تحفيظ القرآن الكريم 
وتشجيع طالبها ودعم 

جهودها وإيضاحها وبيانها 
لآلخرين لدعمها وتشجيعها
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علي بن عبداللطيف السمحان
املدرس باملعهد العلمي في محافظة الزلفي

 من أسماء القرآن الكريم 

ومعانيها
ملا كان القرآن الكرمي أشرف كتاب أنزل من عند اهلل كان العلم به أفضٍل علم على اإلطالق ، فالعلم بالقرآن وعلومه وأصوله من أشرف 

العلوم وأزكاها . إذ شرف العلم بشرف املعلوم ومن علوم القرآن معرفة أسمائه وصفاته .
ومما تقرر في الشرع واللغة العربية أن كثرة األسماء تدل على : شرف وعظمة املسمى وللقرآن أسماء كثيرة والتي منها ما يلي:

     دلــيـله            معـــناهاالسم 

القرآن
أن اهلل تعالى جعله يُقرأ ويُتعلم حتى تعلم حروفه ومعانيه فاهلل  

علَّمه من شاء من عباده .
الرحمن علم القرآن . سورة الرحمن }1ــ2{

الفرقان
إنه الفارق بني احلالل واحلرام واحلق والباطل والهدى والضالل والسعادة 

والشقاوة والكفر واإلميان.
}تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 

للعاملني نذيراً{.الفرقان}1{

العظيم 
عظيم عند اهلل تعالى وعند رسوله وعند املؤمنني ، عظيم في 

حروفه ، فال ميسه إال املطهرون ، عظيم في معانيه و أحكامه ،  عظيم 
في ثوابه. 

}ولقد آتيناك سبعاً من املثاني والقرآن 
العظيم{ سورة احلجر }87{

العزيز
عزيز عند اهلل تعالى حيث إنه كالمه كالم عزيز ، وعزيز عند رسوله ، 
وعزيز عند املؤمنني ، وعزيز في حروفه ومعانيه وفصاحته وبالغته ، فهو 

الغالب املعجزة اخلالدة .

}وإنه لكتاب عزيز، اليأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد{. 

سورة فصلت }41ــ 42{  

العلي 
في أعلى املراتب قدراً حيث إنه كالم اهلل ، علي عظيم فالقرآن علي 

املكانة والقدر والشرف. 
} وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم{. 

سورة الزخرف 

املبارك
مبارك في حروفه ومعانيه مبارك في ثوابه وأجره، مبارك في علمه 

وعلومه وأحكامه، مبارك في العمل به، مبارك في الدنيا واآلخرة .
}كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليذكر 

أولو األلباب{. ص }29{

الذكر 
ذكر،ومذكر،يذكر في اهلل ويذكر في اآلخرة ويذكر في األعمال 

الصاحلات ذكر للقلوب واألنفس .
}ص ، والقرآن ذي الذكر { ص }1ــ2{

النور 
نور في هداية البشر إلى الطريق املستقيم ، نور ألنه يخرجهم من 
الظلمات إلى النور نور في قلوب العاملني به واحلافظني له نور لهم في 

القبر والصراط واجلنة

}ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً{. النساء }174{

البرهان   
برهان قاطع ، ونور ساطع ، يقيم على عباد اهلل احلجة ويوضح لهم 

احملجة مشتمل على الدالئل السمعية والنقلية ، والدالئل العقلية 
واآليات الشرعية ، واآليات الكونية.  

}يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نوراً مبينا{النساء }174{

التبيان
حيث إنه يبني احلالل واحلرام ، واخلير والشر، والنفع والضر ، واحلسن 

والقبيح ، مبني لألحكام واألخبار والدالئل ، مبني أحكام اآلخرة.
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى 

ورحمة وبشرى للمسلمني. النحل }98{
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سعادة محافظ 
الزلفي :

ضياء 
مجلة كبيرة 
المحتوى

نبي  والسالم على من ال  والصالة  احلمدهلل وحده 
التي  وأنا أحتدث عن مجلة ضياء  وبعد يطيب لي  بعده 
في  الزلفي  مبحافظة  القرآن  حتفيظ  جمعية  تصدرها 
الكبيرة  عددها اخلامس هذه اجمللة القصيرة في عددها 
في محتواها وفي أهدافها وقد استطاع القائمون عليها 
جزاهم اهلل خيراً على استقطاب عمالقة من اخملتصني 
هذه  في  جتاربهم  ليسطروا  الدين  وعلوم  الشريعة  في 
اجمللة األنيقة وهذه اخلطوة التي خطتها جمعية حتفيظ 
القرآن خطوة رائدة لزيادة التواصل بني اجلمعية ومحبيها 
ولتكون جسرا يربط بني اجلمعية وكافة شرائح اجملتمع 
وكذلك إلبراز جهود دولتنا أعزها اهلل في ظل قيادة خادم 

احلرمني الشريفني خلدمة كتاب اهلل والعناية به.
جميعا  احملافظة  بأبناء  أهيب  املقام  هذا  في  وإنني 
كباراً وصغاراً رجاالً ونساًء أن يستفيدوا مما وفرته جمعية 
مدارس  من  الزلفي  في محافظة  الكرمي  القرآن  حتفيظ 

وحلق في أغلب املساجد والدور النسائية. 
 وختاماً أسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يوفق القائمني 
يوفق  وأن  القرآن  لتحفيظ  اخليرية  اجلمعية  هذه  على 
رجال األعمال الذين ساهموا ودعموا اجلمعية وأن يجعل 
في  اإلخالص  يرزقنا  وأن  ميزان حسناتهم  في  بذلوه  ما 

القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  اهلل  وصلى 

وصحبه أجمعني... ■

أ. زيد  بن محمد آل حسني
محافظ الزلفي

ول
سؤ

 م
ضة

وم
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الشيخ الدكتور صالح بن عبداهلل  ية
مع

جل
ة ا

مرآ

رعى الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهلل بن حميد 
رئيس اجمللس األعلى للقضاء وبحضور محافظ الزلفي 
الشيخ  وفضيلة  حسني  آل  محمد  بن  زيد  األستاذ 
الدكتور عثمان بن محمد الصديقي مدير اإلدارة العامة 
وبحضور  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  اخليرية  للجمعيات 
بن  صالح  الدكتور  والتحقيق  الرقابة  هيئة  رئيس 
سعود آل علي ، وعضو مجلس الشورى الشيخ حمد 
من  التاسعة  الدفعة  تكرمي  حفل  الدعيج  دعيج  بن 
لتحفيظ  اخليرية  اجلمعية  في  الكرمي  القرآن  حفظة 
القرآن الكرمي بالزلفي وذلك في قاعة بلدية الزلفي في 
بالقرآن  احلفل  بدئ  حيث  1429/11/7هـ   األربعاء  يوم 
قراءات  من  األول  للنموذج  االستماع  تالها  الكرمي 
الطالب ثم كلمة الطالب احلافظني وبعده مت االستماع 
للنموذج الثاني من قراءة الطالب احلافظني ، ثم ألقى 

الشاعر الدكتور سليمان بن عبداهلل النتيفي قصيدة 
باملناسبة ، 

الكرمي  اقرآن  حتفيظ  جمعية  رئيس  كلمة  تالها 
احلمد  محمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  بالزلفي 
صالح  الدكتور  الشورى  مجلس  برئيس  فيها  رحب 
آل  زيد  الزلفي  محافظ  وشكر  حميد  بن  عبداهلل  بن 

حسني لدعمه املستمر ألنشطة اجلمعية .
وتطرق احلمد في كلمته إلى ما تبذله اململكة من 
عناية فائقة بالقرآن الكرمي والسنة النبوية منذ وّحد 
شتاتها امللك عبد العزيز آل سعود – طيب اهلل ثراه – 
أبنائه – رحمهم اهلل  وتوالى على ذلك من خلفه من 
– وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وسمو ولي عهده األمني 
صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبد العزيز – 

الحفظة المكرمون : 
عبد الرحمن بن عبد العزيز  بن سليمان العمار

2 شعيب بن محمد بن أحمد البدر
3 باسم بن حمدان   بن عبدالرحمن اجلديع

4 عبد اهلل بن باتل  بن حمدان  الباتل
5 فهد بن حمود بن أحمد الفحام

6 ناصر بن عبد اهلل  بن  عبد العزيز العبيدي
7 عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن املنيع
8 أحمد بن محمد بن عبد اهلل محمد  السيد

9 عمر فاروق قارئ محمد عارف
10 أحمد بن راشد بن سليمان اجلديع

11 أيوب بن فريح بن صالح البهالل
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بن حميد يرعى حفل تكريم الحفظة
حفظهما اهلل تعالى - .

واألخير  الثالث  للنموذج  االستماع  مت  ذلك  بعد 
بن  صالح  الشاعر  ألقى  ثم   ، احلافظني  الطالب  من 

عبدالرحمن الناصر قصيدة باملناسبة ، 
ثم ارجتل الدكتور صالح بن حميد كلمة قال فيها: 
وأهالي  محافظ  نشارك  أن  يرافقني  ومن  يشرفني 
أنا سعيد بالدعوة  الزلفي هذه املناسبة الطيبة وكم 
حلفل  وأنه  اجلمعية  رئيس  من  تلقيتها  التي  الكرمية 
بهيج جداً ونحن نعيش مع كتاب اهلل تعالى في هذه 
أنحاء  مختلف  في  ومثيالتها  أسهمت  التي  اجلمعية 
اململكة في نتاج طيب واملتابع ألعمال هذه اجلمعيات 
العمل  حسن  على  دليل  وهذا  كبيراً  تطوراً  يلحظ 
وجودة ما يقوم به منسوبوها ، ودولتنا تعتز بأنها بالد 
فيها  ونحن  التوحيد  راية  وترفع  الشريفني  احلرمني 

اهلل  من  نعمة  وهذه  وشريعة  عقيدة  اإلسالم  نعيش 
تعالى نعلنها ونفخر بها، 

وبعد ذلك تفضل فضيلة الشيخ صالح بن حميد 
رئيس مجلس القضاء األعلى بتسليم الدورع التقديرية 

والشهادات واجلوائز للفائزين واملكرمني  
تقديرية  دروعــا  اجلمعية  رئيس  قدم  اخلتام  وفي 
الدكتور  لرئيس مجلس الشورى )وقت احلفل( الشيخ 
الزلفي  محافظ  وإلى  حميد  بن  عبداهلل  بن  صالح 
سعادة األستاذ زيد بن محمد آل حسني  وإلى مدير عام 
وذلك  الصديقي  محمد  بن  الدكتورعثمان  اجلمعيات 
تقديراً من اجلمعية حلضورهم ودعمهم اجلمعية وبعد 
للمناسبات  احلمد  لقاعة  اجلميع  توجه  احلفل  نهاية 
بهذه  اجلمعية  أقامته  الذي  العشاء  طعام  لتناول 

املناسبة .

ية
مع

جل
ة ا

مرآ

12 محمد بن أحمد بن صالح اخلنيني
13 عمر بن عبد الرحمن بن أحمد الفحام

14 ياسر بن أحمد بن صالح اخلنيني
15 عزيز   عبد الكبير  حسو

16 عبد العزيز بن عبد اهلل بن دخيل السويكت
17 سليمان بن سعود بن عبد الرحمن السمحان

18 عبد الرحمن بن حمود بن راشد الثنيان
19 عبد اهلل بن جمال بن عبد املنعم  بيومي

20 عبد اهلل بن إبراهيم بن عبد الرحمن الرزق
21 إبراهيم بن عبد العزيز بن محمد املد اهلل

22 الدرديري حسني الفكي الهادي
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الشيخ فوزان الفهد ..
يرفع ميزانية الجائزة ويعتمد فروعا جديدة

رفع الشيخ فوزان الفهد مقدار امليزانية السنوية  اخلاصة بجائزة ) فوزان 
الفهد حلفظ القرآن الكرمي ( لتكون مئة وخمسني ألف ريال قيمة اجلوائز منها 
ومطبوعات  وإعالنات  عشاء  من  احلفـل  ملصاريف  املبلغ  وبقية  ريال  ألف   85

وخالفها .

إضافة فروع جديدة للمسابقة 
وكذلك اعتمد الشيخ فوزان إضافة فروع جديدة للجائزة وهي كما يلي :

1. أصغر حافظ وأصغر حافظة ) ومتنح ألصغر طالب وأصغر طالبة يتمان 
حفظ القرآن في عام اجلائزة .

2. مسابقة ) مزامير آل داود ( وتعنى بالطالب حسني الصوت .
3. إضافة فرع رابع في فروع احلفظ وهي حفظ خمسة أجزاء وهذا الفرع 
سيطبق من العام القادم بخالف الفرعني السابقني الذين سوف يطبقان في 

هذا العام.
وبذلك تكون اجلوائز كما يلي :

عدد الفائزينمجموع اجلائزةاجلائزة الفردية للفائزفروع اجلائزة

معلم واحد5000 خمسة آالف  ريالاملعلم املتميز

معلمة واحدة5000 خمسة آالف  ريالاملعلمة املتميزة

30000 خمسة آالف ريالحفظ القرآن كامالً
ثالثة طالب وثالث طالبات 
في كل فرع من فروع اجلائزة

18000 ثالثة آالف ريالحفظ عشرين جزءاً

12000 ألفا ريالحفظ عشرة أجزاء

يبدأ العمل بها العام القادم6000ألف ريالحفظ خمسة أجزاء

ثالثة طالب6000ألفا ريالمزامير آل داود

طالب واحد وطالبة واحدة6000ثالثة آالف ريالأصغر حافظ

62000اثنان وستون ألف ريالاملطبوعات واإلعالنات وغيرها من املصروفات

واحد وثالثون فائزاً وفائزةمئة وخمسون ألف ريالمجموع مبلغ اجلائزة بالريال

أمانة اجلائزة تواصل اجتماعاتها
ــرآن الكرمي اجتماعاتها  ــزة فوزان الفهد حلفظ الق واصلت أمانة جائ

وقد أجنزت في الفترة املاضي عدة أعمال منها : 
ــك املعلمني  ــات وكذل ــالب والطالب ــاركات الط ــة مش ــداد آلي 1- إع

واملعلمات .
ــتمارة خاصة بكل فئة وإرسالها للميدان ليتم تعبئتها  2- إعداد اس

من قبل املشاركني .
ــة ومن ثم  ــام اخملتص ــن قبل األقس ــاركني م ــات املش ــق بيان 3- تدقي

اعتمادها .
4- بعد اعتماد أسماء املشاركني في كل فرع مت حتديد موعد االختبار 

وإبالغ املتسابقني واملعلمني واملديرين بذلك.

ــص مبلغ  ــاص باجلائزة وخص ــعار خ ــابقة تصميم ش ــرح مس 5- ط
ــعار الفائز وأعلنت املسابقة في وسائل عديدة منها  ثالثة آالف للش

صحيفتا اجلزيرة والرياض  .
6- اختيار الشعار الفائز مع إجراء تعديالت عليه بالتنسيق مع راعي 

اجلائزة . 

اجلدير بالذكر أنه سيقام حفل اجلائزة بإذن اهلل في 1430/6/5هـ 
واالرشاد  والدعوة  واالوقاف  االسالمية  الشؤون  وزير  معالي  برعاية 

الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ .
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أقامت إدارة التدريب عدة دورات تدريبية كانت على النحو التالي :

العددمدة الدورةاملستهدفونموضوع الدورةاملدرب

1513ساعةالطالب احلفظةأحكام التجويدراشد احلميدي

414ساعاتاملعلمون اجلددفن التعامل مع طالب احللقعبد احملسن النصار

157ساعةمعلمو احللقشرح منت التحفةراشد احلميدي

47 ساعاتاملعلمون اجلددطرق التدريس فهد الطواله

420 ساعات املديرون واملشرفونحل املشكالت واتخاذ القرارمحمد علي  النصار

8 4 ساعات املوظفون في اجلمعيةفن حترير اخلطاباتعبد الرحمن رومي الرومي

314 ساعاتاإلداريون في إدارة احللقاتبرنامج مصحف  اجلوالأسامة اجلديع 

8 10 ساعاتطالب احللقأحكام التجويدبدر احلمد

415 ساعات معلمو احللقبراعة  االتصال عبد العزيز األمير 

6396ساعةاجملموع

 

ابتدأ برنامج الدورات في الفصل الدراسي الثاني 1430/1429هـ في التجويد على النحو التالي:-

اليومالوقتعدد املتدربنياملستهدفوناملدرب

فهد بن حذيفه الطوالة 
العشاء38املعلمونراشد بن احلميدي احلميدي

اجلمعة 
السبت

األحدأحمد بن محمد الذويخ

ماجد بن عبد اهلل السلمان

العصر54الطالب

السبت 
 االثنني

بدر بن علي احلمد
األحد - االثنني

الثالثاء

مركز التدريب  يقيم 63 ساعة تدريبية

كما ابتدأ برنامج 
دورات في التجويد 
للمعلمين والطالب
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قام فضيلة الشيخ الدكتور عثمان 
ــر اإلدارة  ــد الصديقي مدي ابن محم
العامة للجمعيات اخليرية لتحفيظ 
ــرمي بزيارة حملافظة الزلفي  القرآن الك
ــرة بعنوان ) تأثير  ألقى فيها محاض
ــه بزيارة مقر  ــام فضيلت القرآن ( وق
ــرآن باحملافظة  ــظ الق ــة حتفي جمعي
ــة  اجلمعي إدارة  ــس  مجل ــى  والتق
ومديري اإلدارات والعاملني في أقسام 
ــا باإلضافة إلى  اجلمعية وموظفيه
ــرفني واإلداريني وألقى فضيلته  املش
كلمة أثنى فيها على اجلمعية وأنها 
ــزة في اململكة  من اجلمعيات املتمي
ــعودية كما أثنى  على  العربية الس
ــادرة  عن اجلمعية  مجلة ضياء الص

ــاب في  وحث العاملني على االحتس

ــر العمل  ــاب اهلل وتطوي خدمة كت

للوصول ألفضل النتائج كما أجاب 

على العديد من األسئلة املطروحة 

وأبدى فضيلته  استعداده لدراسة 

ــة  املقدم ــات  االقتراح ــن  م ــدد  ع

ــة  ــلمت اجلمعي ــة وس ــن اجلمعي م

ــاً  ــور درع ــيخ الدكت ــة الش لفضيل

تذكارياً بهذه املناسبة كما سلمت 

ــيخ عبداهلل  درعاً آخر لفضيلة الش

الناصر مدير إدارة األوقاف واملساجد 

ــوده في زيارة  مبحافظة الزلفي جله

ــتمر  املس ولتعاونه  الدكتور عثمان 

ــة   . ــع اجلمعي م

الزلفي  مبحافظة  الكرمي  القرآن  لتحفيظ  اخليرية  اجلمعية  تشرفت 
هيئة  ورئيس  السعودية  العربية  اململكة  عام  مفتى  سماحة  بزيارة 
كبار العلماء إلى مقرها صباح يوم اخلميس 1430/3/22هـ حيث التقى 
البر  وجمعية  القرآن  لتحفيظ  اخليرية  اجلمعية  منسوبي  سماحته 
حيث  الكرمي،  القرآن  حتفيظ  جمعية  مقر  في  وذلك  الزلفي  مبحافظة 
بدأ اللقاء بالقرآن الكرمي ثم كلمة ترحيبية من رئيس مجلس اجلمعية 
اخليرية لتحفيظ القرآن الشيخ عبدالرحمن بن محمد احلمد رحب فيها 
بسماحة املفتي واحملافظ واحلضور، ثم ألقى رئيس مجلس جمعية البر 
اخليرية الشيخ حسني العواد كلمة بني فيها بعض أنشطة اجلمعية 
في العام املاضي وهذا العام، ثم ألقى سماحة املفتي كلمة ملنسوبي 
اجلمعيتني بدأها بقوله: إن القرآن الكرمي فضله كبير على الناس؛ ففي 

تلك األيام قبل إنشاء هذه اجلمعيات، كان قليل من الناس يحفظ القرآن 
الكرمي، ولكن في الوقت احلاضر، وهلل احلمد، كثر احلفظة كباراً وصغاراً، 
وهلل احلمد جند املهندس والطبيب والعامل وغيرهم يحفظون كتاب اهلل 
- عز وجل -. إن املتعلم واملعلم للقرآن الكرمي لهما أجر عظيم، كما قال 
- صلى اهلل عليه وسلم -: )خيركم من تعلم القرآن وعلمه( ثم أجاب 
سماحته على عدد من التساؤالت حيث بني أن من يعمل في اجلمعية 
خدمة للقرآن فهو شريك في األجر ولو لم يباشر تعليم القرآن بنفسه 
وفي  اجلمعية  ألغلقت  وإال  العمل  أجزاء  بني  نفرق  أن  الميكن  أننا  وقال 
الشيخ   املناسبة لسماحة  بهذه  تذكارياً  درعاً  اللقاء مت تسليم  نهاية 
كما شكر رئيس اجلمعية الدكتور عبدالعزيز بن أحمد العليوي جلهوده 

في ترتيب زيارة سماحة املفتي ولتعاونه املستمر مع اجلمعية.

الدكتور الصديقي يزور الجمعية 

سماحة المفتي يزور الجمعية
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أخباراإلدارات .. أخباراإلدارات .. أخباراإلدارات .. أخباراإلدارات .. أخباراإلدارات .. أخباراإلدارات .. 

إدارة الشؤون التعليمية )بنني( 

ــبت املوافق  ــة لهذا العام 1429-1430هـ من يوم الس ــدأت الدراس - ابت
ـــ وقد التحق باجلمعية  عدد   2384  طالباً موزعني على  1429/10/18ه
ــاعٌد أو كاتب  ــرة إدارة لكل إدارة مديٌر ومس 159 حلقة تابعة ألربع عش

حسب أعداد الطالب وقد بلغ عدد املعلمني 159 معلماً .
ــرفون بزيارات ميدانية للمعلمني وتوجيههم ووضع جدول  - يقوم  املش

زيارات بينهم .
- أعلن قسم املسابقات عن مسابقات هذا العام .

ــالل الفصل  ــتويات خ ــازوا اختبار املس ــالب الذين اجت ــدد الط ــغ ع - بل
الدراسي األول لهذا العام   201 طالباً .

ــة لهذا  ــة التمهيدية مع بداية الدراس ــة في املدرس ــدأت الدراس - ابت
ــة اثنان  وسبعون طالباً ملن  العام 1429/ 1430هـ وقد التحق في املدرس
ــتهم على ثالث فترات ، فترتان  ــن الدراسة النظامية ودارس هم دون س
ــائية وكل فترة يدرس فيها أربعة وعشرون طالباً  صباحيتان وفترة مس
ــة واإلداري وقد  ويعمل فيها عدد من املعلمني باإلضافة إلى مدير املدرس

حققت املدرسة وهلل احلمد خالل هذه الفترة نتائج متميزة .

- أقامت املدرسة التمهيدية يوماً مفتوحاً لطالبها وذلك في استراحة 
البحر في آخر يوم من الدراسة قبل إجازة عيد األضحى املبارك .

إدارة الشؤون التعليمية ) بنات ( 

ــيق مع إدارة التربية والتعليم  ــراف النسائي بالتنس -نظم مكتب اإلش
ــلمان بن عبدالعزيز  ــمو امللكي األمير س ــابقة صاحب الس )بنات( مس
ــكلت جلنة نسائية  ــتوى احملافظة وقد ش حلفظ القرآن الكرمي على مس
ــول أبو بكر  ــتاذة روضة احلللي، بت ــة من األس ــار الطالبات مكون الختي
ــش ، وقد أنهت  ــرة الدوي ــة الطوالة، مني ــدى العقيلي، حص ــاتي، ه س
ــتوى احملافظة كل  اللجنة اختبار الطالبات املتقدمات وقد فاز على مس
ــعمي عن  ــارة القش من الطالبة غنيمة العقيلي عن الفرع الثالث ، س

الفرع الرابع ، فاطمة احلمد عن الفرع اخلامس.   
-اعتمد مجلس اإلدارة افتتاح مركز التدريب النسائي ومت تعيني األستاذة 
ــر املركز عمله بداية  منيرة بنت عبداهلل الثنيان مديرة للمركز وقد باش

الفصل الدراسي األول لهذا العام 1430/1429 هــ.
ــوبات وطالبات  ــددا من الدورات التدريبية ملنس ــد مركز التدريب ع -عق

اجلمعية منها:
ــتاذة: روضة حللي واألستاذة:  1-دورة إعداد معلمات القرآن الكرمي لألس

بتول أبو بكر لطالبات الكلية ملدة ثمانية أشهر.
ــتاذة : وضحى الشريف ملديرات الدور  2-التخطيط للعمل اإلداري لألس

واملشرفات ملدة أربع ساعات.
ــعمي ملعلمات  ــتاذة هناء القش 3-كيف نبني جيالً خلقه القرآن لألس

الدور ملدة ثالث ساعات.
ــتاذة منيرة البقمي للطالبات )الثانوي والكلية( ملدة  4-فن اإللقاء لألس

ثمان ساعات.
ــعمي  ــتاذة هناء القش ــرآن الكرمي لألس ــة حلفظ الق ــائل إبداعي 5-وس

للطالبات ملدة 12 ساعة.  

إدارة العالقات العامة واإلعالم

ــع اإلدارات األخرى في  ــالم م ــة واإلع ــات العام ــاهمت إدارة العالق 1- س
اجلمعية في تنظيم وإخراج حفل تخريج الدفعة التاسعة حلفظة كتاب 
اهلل والذي أقيم مغرب يوم األربعاء 1429/11/7هـ في قاعة البلدية حيث 
ــة اإلعالمية في احلفل وكان  ــت إدارة العالقات العامة واإلعالم اللجن تول
من أعمالها : إعداد العروض املرئية والتنسيق مع اإلذاعة والتلفاز وبعض 
ــال أخبار احلفل القبلية  ــوات الفضائية لتوثيق احلفل ، وإعداد وإرس القن
ــل ، وتوثيق احلفل وإخراجه  ــف ، وتصميم إعالنات احلف والبعدية للصح
ــداد ملف احلفل املوزع على احلضور   ــيديات وتوزيعه بعد ذلك ، إع على س
حيث ساهم في اإلعداد اإلعالمي للحفل من حيث اإلعالن املسبق له عن 
طريق اإلعالن داخل احملافظة والصحف وكذلك العرض املرئي أثناء احلفل 

وأيضا نشر احلفل عبر الصحف  واإلعالم املسموع .
2- إعداد امللف الصحفي ألخبار اجلمعية في الصحف لعام 1428-1429هـ.
3- إعداد وتصميم وطباعة التقرير السنوي للجمعية لعام 1428-1429هـ

ــم والطباعة  ــي التصمي ــة ف ــرى باجلمعي ــام األخ ــاركة األقس 4- مش
ملطبوعاتهم .

ــوبي اجلمعية والداعمني لها وما تيسر من اجملتمع  5- التواصل مع منس
برسائل جوال حسب املناسبات .

6- اإلعداد والتنسيق جمللة ضياء العدد اخلامس.
7- حتديث اإلعالم الداخلي .

8- جتديد لوحات امليادين وحتديثها .
9- التواصل مع الصحف لنشر أخبار اجلمعية.

10-تنظيم ثالث  لقاءات بني منسوبي اجلمعية .
11- طباعة تقومي صغير .

ــيخ الدكتور عثمان بن محمد  12 - االعداد والتجهيز للقاء فضيلة الش
ــظ القرآن  ــات اخليرية لتحفي ــر اإلدارة العامة للجمعي ــي مدي الصديق

الكرمي.
ــة العربية  ــماحة مفتي عام اململك ــتقبال س ــاهمة في اس 13 - املس
ــيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ وذلك  ــماحة الش ــعودية س الس
ــارات الترحيبية وإعداد  ــة بالعب ــات امليادين ومقر اجلمعي ــز لوح بتجهي
ــني لتغطية هذه  ــة ، ودعوة الصحفي ــة حتوي مطبوعات اجلمعي حقيب

املناسبة وكذلك توثيق هذه الزيارة.
   

 
قسم احلاسب والتقنية

ــتويات على حصر جميع اختبارات  ــاعدة قسم املس • عمل برنامج ملس
الطالب ومنع تكرار اختبارات الطالب.

ــات على  ــة لطباعة امللصق ــات العام ــم العالق ــل برنامج لقس • عم
ــتقطعني  اإلصدارات التي تقوم اجلمعية بتوزيعها على املتبرعني واملس

وغيرهم.
• عمل برنامج ملنع تكرار اختبارات طالب مادون املستوى.

ــرض رواتب  ــهل عملية ع ــم املالية يس ــاعد لقس ــل برنامج مس • عم
منسوبي اجلمعية لكل شهر وإجمالي الرواتب.

• جمع معلومات تفصيلية عن متطلبات اجلمعية واحتياجاتها لبرامج 
مساعدة ومن ثم التعاقد مع مركز خاص بالبرمجة لعمل هذا البرنامج 

املوحد والشامل ليسهل عمل اجلمعية.
• حماية أجهزة اجلمعية من الفيروسات وعمل حتديثات دورية لها.

• حل مشاكل أجهزة احلاسب اآللي التابعة للجمعية.
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بحكمته،وأعجز  القرآن  أنــزل  الــذي  هلل  احلمد 
نبينا  على  والسالم  مبثله،والصالة  يأتوا  أن  الثقلني 
وقد أعطي من  إال  نبي  األنبياء  محمد،القائل:«ما من 
اآليات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحياً 

أوحاه اهلل إلّي »متفق عليه«. وبعد :
 لقد حتدث املسلمون على مر عصورهم عن القرآن 

وقيمته وأثره .
وجوه كثيرة؛من  ابن كثير«فالقرآن معجز من  قال 
من  تضمنه  وأساليبه،وما  ونظمه  وبالغته  فصاحته 
اشتمل  واملستقبلية،وما  املاضية  بالغيوب   اإلخبار 
ببالغة  اجللية،والتحدي  احملكمة  األحكام  من  عليه 
اشتمل  مبا  والتحدي  العرب،  فصحاء  يخص  ألفاظه 
عليه من املعاني الصحيحة الكاملة وهي أعظم في 
التحدي عند كثير من العلماء يعم جميع أهل األرض 

من امللتني«البداية68/6. 
أما عن تأثير القرآن على النفوس وهدايته للقلوب.

فقد قال ابن رجب في مجموع الرسائل 206/1:«وقد 
كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يدعو اخللق بالقرآن إلى 
الدخول في اإلسالم الذي هو الصراط املستقيم،وبذلك 
واألنصار،  املهاجرين  املؤمنني كأكابر  استجاب خواص 
ولهذا املعنى قال مالك:)ُفتحت 
أهلها  بالقرآن(،يعني:أن  املدينة 
بسماع  اإلسالم  في  دخلوا  إمنا 
للدعاة  تذكير  هذا  القرآن«.وفي 
في  بالقرآن  بالعناية  اهلل  إلى 
وكلماتهم  وخطبهم  دعوتهم 
،بشرح معانيه وما تضمنه من 

التبشير واإلنذار .
به  تُعمر  ما  أفضل  والقرآن 

األوقات.
قال شيخ اإلسالم:«قد فتح اهلل علي ّ في السجن 
في هذه املرة من معاني القرآن بأشياء كان أكثر العلماء 
أوقاتي في غير  أكثر  وندمت على تضييع   ، يتمنونها 
معاني القرآن،ولو بُذل لي ملء هذه  القلعة ذهباً  ما 

عدل عندي شكر هذه النعمة »دقائق التفسير 5/1.
وفوائد القرآن  ال حتصى على القلب واجلوارح 

قال ابن القيم:« فليس شيء أنفع 
ومعاده،وأقرب  معاشه،  في  للعبد 
فإنها  القرآن؛  تدبر  جناته:من  إلى 
تُطلع العبد على معالم اخلير والشر 
مفاتيح  يده  في  وأسبابهما،وجتعل 
النافعة  والعلوم  السعادة  كنوز 
قلبه،وتريه  اإلميان في  ،وتثبت قواعد 
أيام اهلل في األمم،وتعرفه طريق أهل 
اجلنة وأهل النار ،وتعطيه فرقاناً يفرق 
به بني الهدى والضالل،وقوة في قلبه 

شأن  فى  والناس  شأن  في  فيصير  وبهجة  وانشراحاً 
آخر...وفي تأمل القرآن وتدبره:أضعاف أضعاف ما ذكرنا 

من احلكم والفوائد »املدارج 451/1 
وأعظم  ألوالده  الوالد  يهديها  هدية  خير  والقرآن 

شيء يربيهم عليه حفظاً وعمالً .
بالقرآن  :«عليكم  عمرو  بــن  عــبــداهلل  ــال  ق
وبه  تسألون،  عنه  أبناءكم،فإنكم  فتعلموه،وعلموه 

جتزون » فضائل القرآن ألبي عبيد ص22 
ـ تعظم  الناس وخالقهم  ـ عند  اإلنسان  فقيمة 

بحمله القرآن . 
قال الشافعي:« من قرأ القرآن عظمت قيمته،ومن 
كتب احلديث قويت حجته، ومن تفقه نبل قدره،ومن 

تعلم العربية رق طبعه«البيهقي في املدخل ص324 
بعد  القرآن  يحتاج  .فال  فيض  من  ما سبق غيض 
ذلك إلى ثناء أو بيان قيمة من أحد كائناً من كان.ولكن 
كما قيل:احلق ما شهدت به األعداء.لذا وجد من عقالء 
بالقرآن فقالوا فيه وأنصفوا  تأثروا  غير املسلمني من 
الكتابات  القرآن،فدونوا فيه بعض  به  يبني ما متيز  ما 
التي فيها إنصاف وموضوعية علمية حول نظرتهم 
إلى القرآن،بينما كثير من كتابات املستشرقني فيها 
منهج  والتشكيك،وذاك  الكرمي  القرآن  من  االنتقاص 
املعاندين الذين حتدث عنهم املولى بقوله:) وََقاَل الَِّذيَن 
لََعلَُّكْم  ِفيِه  وَالَْغْوا  الُْقرْآَِن  لَِهَذا  تَْسَمُعوا  اَل  َكَفرُوا 

تَْغلُِبوَن(
االستشهاد  على  املعاصرين  بعض  يحرص  تنبيه: 
به  متيز  ما  على  واملستشرقني  الكفار  بــأقــوال 
أن  بأس  ال  العموم،وهذا  وجه  على  القرآن،واإلسالم 
األقوال  بتلك  وانخداع  توسع  بال  به،لكن  يستأنس 
اجملتزأة ـ أحياناً ـ  التي ينقلها البعض من سياقاتها 
ليستشهد بها على موضوعية بعض مفكري الغرب 

ومستشرقيه وإنصافهم.ألمور :
في  ثبت  ما  عنه  يغني  عنهم   نُقل  ما  أن  1ـ 

النصوص،وكالم أعالم املسلمني.
هي  وأخباره  وأحكامه  الدين  هذا  شرائع  أن  2ـ 
وحتقيقها   الناس  حاجة  مع  انسجامها  تثبت  بذاتها 
إلى  حتتاج  وال  مكتشفاتهم  تخالف  ملصاحلهم،وال 

شهادة أمثال هؤالء.
3ـ  أن بعض َمن يُنقل كالمهم قد يكون له كالم 
آخر في سب الدين وأهله،فال 
يجوز أخذ بعض كالمه وترك 
للناس  ،فُيظَهر  البعض 

مظهر املنصف.
مبا  صادقني  كانوا  لو  4ـ 
صلى  بالنبي  آلمنوا  يقولون 
واتبعوا  وسلم  عليه  اهلل 

شرعه. 
إذ  العظيم  اهلل  وصــدق 
امْلَُناِفُقوَن َقالُوا  قال:)إِذَا َجاءََك 
 ُ ُ يَْعلَُم إِنََّك لَرَُسولُُه وَاهللَّ ِ وَاهللَّ

نَْشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل اهللَّ
يَْشَهُد إِنَّ امْلَُناِفِقنَي لََكاذِبُوَن(.واحلمد هلل رب العاملني. ■

د. أحمد بن عبداهلل بن محمد اليوسف 
أستاذ الفقه املساعد في كلية الشريعة 

جامعة القصيم 

قالوا عن 
القرآن

آن
قر

 ال
عن

وا 
قال

يقول شيخ اإلسالم : 
ندمت على تضييع أكثر 
أوقاتي في غير معاني 

القرآن
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من هدي القرآن الكريم

ذّم البخل

مواضع  في  البخل  قضية  الكرمي  القرآن  تناول 
، وتفصيل ذلك ال يتسع له  متعددة من كتابه الكرمي 
، ولعل من املناسب االقتصار على معاجلة هذا  املقام 
املوضوع في ضوء القرآن الكرمي من خالل قصة البخالء 
في سورة القلم  ، حيث يقول احلق تبارك وتعالى : ) إ ِنَّا 
بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اجْلَنَِّة إِذْ أَْقَسُموا لََيْصرُِمنََّها 
ُمْصِبِحنَي )17( واَل يَْسَتْثُنوَن )18( َفَطاَف َعلَْيَها َطائٌِف 
 )20( رمِيِ  َكالصَّ َفأَْصَبَحْت   )19( نَائُِموَن  وَُهْم  رَّبَِّك  ن  مِّ
ُكنُتْم  إِن  َحرْثُِكْم  َعلَى  اْغُدوا  )21(أَِن  ُمْصِبِحنَي  َفَتَنادَوا 
الَّ  أَن   )23( يََتَخاَفُتوَن  وَُهْم  َفانَطلَُقوا   )22( َصارِِمنَي 
َعلَى  وََغَدوْا   )24( ْسِكنٌي  مِّ َعلَْيُكم  الَْيْوَم  يَْدُخلَنََّها 
بَْل   )26( لََضالُّوَن  إِنَّا  َقالُوا  رَأَوَْها  ا  َفلَمَّ  )25( َقادِرِيَن  َحرْدٍ 
نَْحُن َمْحُروُموَن )27( َقاَل أَوَْسُطُهْم أَلَْم أَُقل لَُّكْم لَْوال 
 )29( َظامِلنَِي  ُكنَّا  َّا  إِن َِّنا  رَب ُسْبَحاَن  َقالُوا   )28( تَُسبُِّحوَن 
َفأَْقَبَل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض يََتالوَُموَن )30( َقالُوا يَا وَيْلََنا 
َّا  ْنَها إِن َّا ُكنَّا َطاِغنَي )31( َعَسى رَبَُّنا أَن يُْبِدلََنا َخْيراً مِّ إِن
َِّنا رَاِغُبوَن )32( َكَذلَِك الَْعَذاُب وَلََعَذاُب اآلِخرَِة أَْكَبُر  إِلَى رَب

لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن )33({ ]سورة القلم /33-17[
القرآن  في  اإلصالح  أساليب  من  أسلوب  املثل  هذا   
الكرمي في إطار قصة واقعة ويبدو اجلانب األخالقي في 
هذا املثل بارزا من خالل بيان حال البخالء وما يعاقبون 
اآلخرة  قبل  الدنيا  في  به 
من تلف األموال ، إما إغراقا 
، وإما نهبا وإما  وإما إحراقا 
وإما في شهوات   ، مصادرة 
الغي ، وإما في غير ذلك مما 
الذين  البخالء  به  يعاقب 
سبحانه  فإنه  احلق  مينعون 
إذا أنعم على عبد بباب من 
فيه  باإلنفاق  وأمــره  اخلير 
ما  فيه أضعاف  يذهب   ، الشر  بباب من  فبخل عاقبه 

بخل به ، وعقوبته في اآلخرة مدخرة .
* عقوبة البخالء :

 ، املهلكات  من  وهو   ، مذموم  خلق  البخل  أن  ريب  ال 
هو  الهالك  يوجب  الذي  البخل  وحد   ، درجات  أنه  غير 
اإلمساك حيث يجب البذل ، ومنه بخل أصحاب اجلنة 
، حيث  القلم  من سورة   )  33-17  ( اآليات  في  املذكور 
كان عقابهم بسبب إخاللهم بواجباتهم االجتماعية 
اهلل  فعاقبهم   ، إخوانهم  ببؤس  إحساسهم  وعدم 
بنقيض قصدهم بإتالف بستانهم الذي ظنوا به على 
إخوانهم ، ويبرز هذا النوع من العقوبة حتى في عبارات 
القصة ) إِذْ أَْقَسُموا لََيْصرُِمنََّها ُمْصِبِحنَي ( ) اآلية17 ( 
رمِيِ ( ) اآلية20 ( ، إذ ورد التعبير في  ، ) َفأَْصَبَحْت َكالصَّ
، أي أصبحت وقد ذهب ما فيها من  العقوبة بالصرم 
على  جزاء   ، وُجّذ  ُقطع    أي   ، قد صرم  فكأنه   ، الثمر 
، ويحرموا املساكني  إقسامهم على أن يجتنوا ثمرها 
من خيراتها ، وفي هذا دليل على أن العزم مما يؤاخذ به 

اإلنسان .
إن العقوبات اإللهية ذات أبعاد سامية ، فهي ال تنتهى 
عند إيقاع األلم على مستحقه ، ولكنها في احلقيقة 
في  الناس  يتمادى  لئال  القلوب  لعالج  مفيدة  أدوية 
شهواتهم فيكونون هم الضحايا ، وذلك ما أشار اهلل  

إليه في أعقاب إتالف زروع أصحاب اجلنة وما بدر منهم 
إثر التلف من كثرة الندم والتلّوم ، واإلحساس بالظلم 
الذي  احلميد  األخالقي  التحول  هذا  إن   ، والطغيان 
أفرزته عقوبة أصحاب اجلنة هو أحد املقاصد األخالقية 
أجزيته  ضمن  عليها  ليؤكد  الكرمي  القرآن  جاء  التي 
اإلصالحية ، رُوي عن ابن مسعود ) ت32هـ ( رضي اهلل 
عنه : )) أن القوم اخلصوا وعرف اهلل منهم صدقهم 

فأبدلهم جنة يقال لها احليوان ((. 
اآليات17-  ( اجلنة  املرذولة في قصة أصحاب  * األخالق 

:)33
أرذل  من  وهو   ، البخل  هو  اجلنة  أصحاب  قصة  عنوان 
تصنيف  وميكن   ، واالجتماعية  الشخصية  األخالق 
الوارد في السورة ضمن األخالق  النوع من البخل  هذا 
قصة  إطــار  في  جاء  ألنه   ، املمنوعة  االجتماعية 
اجتماعية تواطأ فيها أصحاب البستان على منع حق 
املساكني فيها ، فحني تغلبت النوازع املادية على أهلها 
األخالق  حضيض  في  فارتكسوا  بصيرتهم  طمست 

ومستنقع الرذيلة .
ولئن كان اخللق احلسن يورث فضائل جّمة ، فإن اخللق 
احلديث  ففي   ، أمثالها  في  صاحبه  يــوّرط  السيء 
الصحيح أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : )) 
اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا 
الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم ، حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم (( ، وقال 
، فإنه أهلك  والشح  إياكم   ((  : والسالم  الصالة  عليه 
وأمرهم   ، فظلموا  بالظلم  أمرهم   ، قبلكم  كان  من 
 ،  )) ففجروا  بالفجور  وأمرهم   ، فقطعوا  بالقطيعة 
والشح والبخل معناهما متقاربان ، ويطلق كل منهما 
، إال أن الشح أشد البخل ألنه يكون معه  على اآلخر 

حرص .
رذائل  على  اشتملت  اجلنة  أصحاب  قصة  فإن  ولهذا 

أخرى سببها البخل ، منها ما يلي :
أَْقَسُموا  إِذْ   ( عليه  واإلصــرار  اإلثم  على  التعاون   .1
َفَتَنادَوا   (  ،  ) ــة17  اآلي  (  ) ُمْصِبِحنَي  لََيْصرُِمنََّها 
ُمْصِبِحنَي)21(أَْن اْغُدوا َعلَى َحرْثُِكْم إِْن ُكنُتْم َصارِِمنَي( 

) اآليتان21،22 ( .
واََل   ( الصالح   والعمل  القول  من  الطيب  هجر   .2

يَْسَتْثُنوَن ( ) اآلية18 ( .
وَُهــْم  َفانَطلَُقوا   ( والــعــدوان  باإلثم  التناجي   .3
يََتَخاَفُتوَن)23(أَْن اَل يَْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيُكْم    ِمْسِكنٌي ( 
) اآليتان23-24 ( ، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما فيما 
رواه اإلمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه  : 

رار والكالم اخلفي ((. )) ينتجون السِّ
 ) َقادِرِيَن  َحرْدٍ  َعلَى  ــَدوْا  وََغ  (   : واحلقد  الغضب   .5،4
)اآلية25( ، أي غدوا ال قدرة لهم إال على احلنق والغضب 
على املساكني ، ألنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل 

يوم فتحيلوا عليهم بالتبكير إلى جذاذها.
ُكنَّا  َّا  إِن َِّنا  رَب ُسْبَحاَن  َقالُوا   (  : والطغيان  الظلم   .7،6
االستثناء في قسمنا  تركنا  )) في   ) اآلية29   ( َظامِلنَِي( 
 (  ، ثمر جنتنا   املساكني من  إطعام  ترك  وعزمنا على 
أصحاب  قال   ) اآلية31   (  ) َطاِغنَي  ُكنَّا  َّا  إِن يَاوَيْلََنا  َقالُوا 
إنا كنا مبتعدين مخالفني أمر اهلل في  : ياويلنا  اجلنة 
تركنا االستثناء والتسبيح.     واهلل ولي التوفيق . ■

أ.د . إبراهيم بن سعيد الدوسري 
أستاذ القرآن الكرمي وعلومه بجامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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بطاقتك الشخصية رعاك اهلل : 
         اسمي عبد اهلل بن موسى بن عبداهلل املوسى 

من مواليد محافظة الزلفي عام 1349هـ .
كيف كانت حياتكم في السابق؟

وقلة  العيش  شظف  مع  جداً  جميلة  حياة  كانت   
و اجلمالة  بالزراعة  الناس يشتغلون   ، كان  اليد  ذات 

البسيطة  املهنية  واحلــرف 
وكنت ممن انشغل في الزراعة 

مع والدي رحمه اهلل .
عن  حدثنا  محمد  ــا   أب يا 
حياتك العلمية هل درست ؟ 
وعلى من درست ؟ وكيف كان 

تعليمكم بالسابق ؟
     التعليم بالسابق كان عن 
األلواح  في  الكتاتيب  طريق 
وال  القراءة  أتعلم  لم  لكنني 

بالزراعة  وانشغالي  العيش  ظروف  بسبب  الكتابة  
وطلب الرزق .

إذاً كيف حفظت القرآن ؟ 
أسمع  فكنت  التلقي  طريق  عن  القرآن  حفظت 

وأحفظ .
من الذي كان يقرأ عليك القرآن فتسمع منه ؟ 

املتعب  إبراهيم  بنت  هيا  اهلل  رحمها  والدتي  كانت 

فإذا  بعدها  أردد  وكنت   ، املصحف  في  نظراً  تقرأ 
أعطتني املقطع قمت بترديده حتى أحفظه ،  وكنت 
لرعي  أذهب  حينما  أو   ، السقي  أثناء  وأردد  أحفظ 

املاشية .
هل هناك وقت محدد للسماع والترديد واملراجعة ؟ 

تقريباً   الظهر  قبل  النهار  وسط  فكان  السماع  أما 
السابق  في  الناس  كــان  فقد 
أذان  قبل  الغداء  وجبة  يتناولون 
أمي رحمها  وكانت  تقريباً  الظهر 
وجبة  أثناء  القرآن  حتفظني  اهلل 
الغداء قبل الظهر ،  وأما املراجعة 
السقي  أثناء  لك  ذكرت  فكما 
وأوقــات  حفظي  أردد  الرعي  أو 

الصلوات .
أم  متواصالً  حفظك  كــان  هل 

متقطعاً ؟ 
ثم  الكهف  سورة  إلى  الناس  سورة  من  حفظت 
اهلل  رحمه  األطرم  صالح  الشيخ  فسألني  توقفت 
غير  حتفظ  هل  وقال  فأخبرته  حفظي  مقدار  عن 
أكمل  فقال  يوسف  سورة  نعم   : قلت  ؟  شيئا  ذلك 
السور  يعني  الوصلة(  )هذه  األقل  على  أو  القرآن 
أكملتها  حتى  فشرعت  والكهف  يوسف  بني  التي 

عبد اهلل بن موسى الموسى 

أكثر من سبعين عاما 
مع كتاب اهلل 

يبدأ بجد  أن يتحقق حلمه بحفظ كتاب اهلل تعالى فتراه  يتمنى  الناس  الكثير من 
وعزمية يقلب صفحات هذا الكتاب العظيم فما هي إال أيام ثم تضعف هذه العزمية، 
بثقة  اإلصرار  إال على  الرجال  وتأبى همم بعض  دواليك  الهمة وهكذا  وتتالشى هذه 
وثبات ، و إخالص وصدق ، وصبر ومصابرة متخطيا كل العوائق مستسهالً كل الصعاب 
( فهو ال يقرأ  ليثبت للعالم أجمع أن حفظ كتاب اهلل ) من أسهل األمنيات حتقيقاً 
باللقاء به ليعرفنا   وقد حظيت مجلة ضياء  القرآن تلقياً  وال يكتب ومع ذلك حفظ 
ببطاقته الشخصية ويكشف لنا سر هذا النجاح املتميز ) هو حفظ وضبط القرآن 

الكرمي ( فإليك أخي القارئ الكرمي هذا اللقاء املبارك : 

حتل
ملر
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ا

أجرى احلوار
أحمد بن محمد الذويخ

كانت أمي رحمها اهلل 
تحفظني القرآن أثناء 

وجبة الغداء قبل الظهر ،  
وأما المراجعة فكانت أثناء 

السقي أو الرعي
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أمتمت                حتى  واصلت   اهلل  بتوفيق  ثم 
حفظه.

 هل قمت بتدريس القرآن الكرمي ؟ 
نعم ولكن ملدة يسيرة فكنت ممن درس في 

جامع امللك عبداهلل عام 1405هـ .
منك  القريبني  من  و  محبيك  من  سمعنا 
فما  للحفظ  )ضابط(  اهلل  بفضل  أنك 

سبب ضبط حفظ القرآن في رأيك ؟ 
1-إمامتي  توفيق اهلل  بعد  الضبط  سبب 
فقد صليت  التراويح  للناس خاصة صالة 
ظهر  عن  كلها  متوالية  رمضانات  عشرة 
واملداومة على  املراجعة  2-كثرة  قلب . 

قراءته كانت سبباً في ضبطي حلفظي.
ما مقدار املراجعة اليومية ؟ 

وبني  بيني  تعوق  أحياناً  الصحية  ظروفي 
األصل  باجلملة  لكن  املستمرة  املراجعة 
احلافظ  قرأ  وقد  إال  أسبوع  ميضي  ال  أنه 

القرآن كامالً  .
حتفيز  بقصد  نسأل  نحن  محمد  أبا  يا 
احلفاظ ملراجعتهم حيث إننا نرى ونسمع 
أن بعض احلفاظ ميضي عليه شهر أو أكثر 

ال يراجع؟ 
بحمد  أسبوعياً  حفظي  أراجع  أنا  نعم 

اهلل وفي رمضان كل ثالث ، وأنا ال أذكره إال 
من باب التشجيع للحفاظ وفقهم اهلل .

ختمت  اهلل  عبد  شيخ  يا  أنك  سمعنا 
القرآن في إحدى املرات خالل ساعات فهل 

هذا صحيح ؟ 
مسافراً  كنت  اهلل  فضل  من  وهذا  نعم 
عندما  الظهر  بعد  فشرعت  العمرة  ألداء 
وقبل  مكة  من  راجعني  السيارة  ركبنا 
شقراء  قرب  200كيلو  بحوالي  الزلفي 

تسع  خالل  ذلك  وكــان  القرآن  ختمت 
ساعات تقريباً.

الكرمي  شخصكم  مع  لقاءنا  نختم 
خاصة  الشباب  ألبنائكم  بتوجيهات 

حفاظ القرآن ؟  
زمن  في  إنكم  الشباب  ألبنائي  أقــول 
توفرت فيه وسائل التعليم والتعلم ورغد 

العيش وتوفر هذه السبل جدير بأن يهتم 
الشباب بالعلم الشرعي وأساسه حفظ 
في  خاصة  عليه  واملداومة  اهلل  كتاب 
ومما  والقلب  للذهن  أثبت  ألنه  الليل  قيام 
بدون  سهر  من  نراه  ما  هو  كثيراً  يؤرقني 
يفوت  بل  الليل  قيام  يفوت عليهم  فائدة 

على الكثيرين صالة الفجر .
كلمة أخيرة ؟ 

وأشكر  الــزيــارة  هــذه  على  أشكركم 
اجلهود  على  اجلمعية  هذه  على  القائمني 
املباركة والشكر لوالة األمر على ما بذلوه 
تعليم  في  مبارك  جهد  من  ويبذلونه 
القرآن الكرمي  وأدعو اهلل جال وعال أن يغفر 
الفريان   الرحمن  عبد   / الشيخ  لفضيلة 
اجلمعيات  هذه  أسس  الذي  اهلل  رحمه 
اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي  جعل اهلل 

ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه    .

ثم أنني آمل من اجلمعية اخليرية بالتنسيق 

مع إدارة األوقاف واملساجد في احملافظة أن 

يكون احلفاظ من طالب اجلمعية أئمة في 

صالة التراويح فإن ذلك أثبت للحفظ .

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  اهلل  وصلى 

وصحبه أجمعني ■

أراجع حفظي أسبوعيًا 
بحمد اهلل 

وفي رمضان كل ثالث
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ــاء ونهنئك على  ــب بك في بداية هذا اللق • نرح
ــك . إمتام حفظ كتابه ، ونرجو أن تعرفنا بنفس

 ، ــادي  اله ــي  الفك ــني  حس ــري  الدردي ــمي  اس
ــن  ــة داري ــي وكال ــل ف ــية ، وأعم ــوداني اجلنس س
ــياحة وكيل اخلطوط اجلوية العربية  ــفر والس للس

ــعودية في الزلفي . الس
ــتة أطفال  ــزوج وعندي س مت

ــة . ــد واملن وهلل احلم
ــظ  ــرة حف ــدأت فك ــى ب • مت

ــرمي ؟ ــرآن الك الق
بدأت الفكرة منذ زمن بعيد ، 
ولكن لم يكن هناك متسع من 
ــات مخصصة  ، وال حلق الوقت 
ــرت  حض ــا  وعندم  ، ــظ  للحف
ــنوات ،  ــع س ــذ تس ــي من للزلف
ــت  الوق ــام  اغتن ــي  ف ــارعت  س
ــي احملافظة  ــات ف ــود احللق ووج
شجعني أكثر على حفظ كتاب 

ــراً . ــا خي ــني عليه ــزى اهلل القائم اهلل فج
ــّجعك على التسجيل في حلقات  • من الذي ش

ــكل عام ؟ املوظفني وعلى حفظ كتاب اهلل بش

شجعني أخي في اهلل صالح حمزة وكان يعمل 
ــرآن الكرمي وهو  ــة اخليرية لتحفيظ الق في اجلمعي
الذي سجلني في حلقة املوظفني ، وكان يساعدني 
ــيخي الذي حفظت على  في املراجعة ، وكذلك ش
ــو عبدالرحمن ( وكذلك  ــتاذ عبدالرازق ) أب يده األس
ــال بيومي  ــتاذ جم ــاب واألس ــد عّت ــتاذ محم األس
واألستاذ  الذويخ  أحمد  والشيخ 
ــيخ  الرومي والش ــد الرحمن  عب
ــدر ) أبو صهيب ( وكذلك  بدر الب
ــتاذ  واألس ــال  امل ــد  فه ــتاذ  األس
ــار ، كما أن  ــن النص ــد الرحم عب
ــر في  ــا دور كبي ــي كان له زوجت
ــن حيث  ــي لكتاب اهلل م حفظ
ــاعدتي في  ــة املنزل ، ومس تهيئ

ــة.  املراجع
ــت  ــات التحق ــي أي احللق • ف
وكيف كانت طريقك في احلفظ 

ــة ؟ واملراجع
سجلت في حلقة للموظفني في جامع بالل ابن 
ــجلني األخ أبو حمزة  ــي  اهلل عنه وقد س رباح رض
ــتاذ يقرأ علينا اآليات  كما ذكرت سابقاً وكان األس

العمل والغربة لم يمنعانه من حفظ كتاب اهلل  :

هذه الفوائد جنيتها من 
حفظي للقرآن الكريم ..

ما أجمل أن يعيش املسلم مع كتاب ربه ، وأن يكون محفوظاً في صدره ،   
يتغنى بتالوته وترتيله آناء الليل وأطراف النهار ولذا فال غرابة أن ترى اجملدين يتسابقون 
الصغر هي  وإذا كانت سنوات   ، اخلالدة  واملعجزة  العظيم  الكنز  العناية بهذا  في 
الفترة الذهبية حلفظ القرآن الكرمي وإتقانه ، فإن هذا ال يعني أن الكبار ليس لهم 
البعض منهم منهمكاً  رأيت  إذا  ولذا فال تعجب   ، العظيم  املضمار  حظ في هذا 
بحفظ كتاب اهلل والعناية به ، مع كثرة مشاغل احلياة ، وقد وفق اهلل القائمني على 
باملوظفني تخرج  الكرمي الفتتاح حلقات خاصة  القرآن  لتحفيظ  اخليرية  اجلمعية 
فيها – وهلل احلمد – الكثير من احلفظة ، وفي هذه الزاوية يسعدنا أن نلتقي واحداً 

من أولئك الذين وفقهم اهلل حلفظ كتابه حديثاً فإلى اللقاء .

أجرى احلوار
أحمد بن محمد البدر
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بفضل اهلل وتوفيقه 
صرت أختم القرآن 

في كل أسبوعين أو 
ثالثة ، بينما كنت في 
السابق أختمه مرة أو 

مرتين في السنة 
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ــده ، وكنت  ــرأ بع ــم نق ث
وأحياناً  ــزب  ح ربع  أحفظ 
نصف حزب ، وأقوم بذلك 
ــر حيث  الفج ــالة  بعد ص
ــن  ــع م ــدي متس كان عن
ــاعة  الس ــى  حت ــت  الوق
ــم  ــف ، ث ــة والنص الثامن
ــظ  بعد صالة  ــد احلف أعي
ــر ، وقبل النوم كما  العص
كنت أكرر ما حفظته بعد 
ــي  ــي طريق ــالة وف كل ص

ــجد وغيره .  للمس
• هل  استعنت ببعض 
ــرطة في احلفظ وملن   األش

ــتمع من القراء؟ تس
كنت أستمع لألشرطة 
في البيت والسيارة بصوت 
خصوصاً  ــني  احلرم ــة  أئم
ــن  ــد الرحم ــيخ : عب الش
ــيخ:  والش ــديس  الس
سعود الشرمي ، كما كنت 
أستمع للشيخ احلصري ، 

ــيخ  وكثيراً ما أتابع حفظي مع الش
ــع امللك  ــد إمام جام ــليمان العي س
ــوات اجلهرية  ــي الصل ــز ف عبدالعزي
ــيخ  للش ــتماع  االس ــل  أفض واآلن   ،

ــر .  ــم األخض إبراهي
ــظ القرآن؟ • ما أفضل األوقات حلف

ــل وقت حلفظ  ــري أن أفض في نظ
ــر والعصر  ــرآن بعد صالتي الفج الق
حيث يصفو الذهن ويتفتح ، ومن ثم 

ــخ في الذهن  ــهل احلفظ ويرس يس
ــظ ؟ ــي احلف ــك ف • ماطريقت

ــراً ثم أذهب  ــتيقظ مبك كنت أس
ــز  ــدوء والتركي ــث اله ــع ؛ حي للجام
ــدأ بحفظي  ــرآن الفجر وأب وفضل ق
ــت اآلية قصيرة أكررها حتى  فإن كان
ــخ في ذهني ، وإن كانت طويلة  ترس
ــم أكررها  ــمني ث ــمتها إلى قس قس

ــد  ــم أعي ــظ ث ــى احلف حت
أوالدك  ــجيل  بتس ــرت  فك ــل  ه  •
ــوا القرآن  ــات لكي يحفظ في احللق

ــك؟ مثل
ــجيل أوالدي  ــم لقد بادرت بتس نع
ــى  ــرص عل ــا أح ــات ، كم ــي احللق ف
ــدورات املكثفة  ــي ال ــاركتهم ف مش
ــا اجلمعية في اإلجازات  التي تقيمه

ــزى اهلل القائمني عليها خير اجلزاء  ج
ــناتهم  وجعلها في ميزان حس

ــك بعد أن أمتمت حفظ  •  ماموقف
ــى ؟ ــاب اهلل تعال ــن كت ــة م ــر آي آخ

ــى ما أنعم  ــدت اهلل كثيراً عل حم
ــه الكرمي  ــظ كتاب ــن حف ــي به م عّل
ــي ، وأن  ــي قلب ــه ف ــأله أن يثبت وأس
يوفقني ألن أعلمه ويجعلني ممن قال 
ــى - صلى اهلل عليه  فيهم املصطف
ــم القرآن  ــلم- ) خيركم من تعل وس
وعلمه ( وحقيقة الفرحة والسعادة 
ــن كل قلبي أن  ــى م ــف وأمتن ال توص
يحفظه أوالدي من بعدي واملسلمون 

ــاً . جميع
ــري حدثنا عن موقف  • أخي الدردي
ــد علمهم  ــودان بع ــي الس ــك ف أهل

ــاب اهلل ؟ ــك لكت بحفظ
ــي فرحوا فرحاً  ــا أخبرت أهل عندم
ــم  ــى مكاملاته ــت أتلق ــديداً وكن ش
ــي على هذه  ــرة ومباركتهم ل الكثي
النعمة العظيمة  كما أن الكثير من 
ــوا كثيراً من  ــوة في الزلفي فرح اإلخ
أجلي وأغرقوني بفيض مشاعرهم .

•  كم الفترة التي استغرقتها في 
ــاب اهلل ؟ ــظ كت حف

ــتغرق حفظي لكتاب  اس
ــنوات أو تزيد  اهلل خمس س

ــالً . قلي
• ما الذي تغير في حياتك 

ــرآن ؟ ــك للق ــد حفظ بع
ــه  وتوفيق اهلل  ــل  بفض  
ــم القرآن في كل  صرت أخت
، بينما  ــة  أو ثالث ــبوعني  أس
أختمه  ــابق  الس ــي  ف كنت 
ــنة ،  ــرة أو مرتني في الس م
ــد  ــي وهلل احلم ــا أن وقت كم
ــة  واملراجع ــظ  للحف ــار  ص
ــا  كم  ، ــرآن  الق ــتماع  واس
باملساجد  متعلقاً  أصبحت 
ومواظبا على صالة اجلماعة 

ــابق . أكثر من الس
ــات  بحلق ــك  رأي ــا  م  •
ــاك  هن ــل  وه ؟  ــني  املوظف
مقترحات توجهها للقائمني 

ــا ؟ عليه
ورائدة  ــة  رائع ــرة  هي فك
ــة  ــد اجلمعي ــى أن تزي ، وأمتن
ــني خصوصاً وأن  ــن حلقات املوظف م
اإلقبال عليها واضح ، كما آمل زيادة 
املساجد التي تقام بها هذه احللقات 
حتى يتمكن عدد أكبر من املسلمني 
ــاب اهلل من  ــي حفظ كت ــني ف الراغب

ــا. ــام إليه االنضم

ــاء هل هناك  ــي ختام هذا اللق • ف
ــا ؟ ــود أن تقوله ــة ت كلم

أشكركم وأشكر كل القائمني على 
ــهم  اجلمعية في احملافظة وعلى رأس
ــعادة محافظ الزلفي األستاذ زيد  س
ــيخ رئيس  ــة الش ــني وفضيل آل حس
احلمد،  عبدالرحمن  الشيخ  اجلمعية 
ــن يدعمون اجلمعية  ــل اخلير الذي وأه
ــل  يجع أن  اهلل  ــأل  ونس ــم  بأمواله
ــناتهم والشكر  ذلك في ميزان حس
ــاتذة في اجلمعية على  موصول لألس
 ، للحفظة  ــجيعهم  وتش جهودهم 
ــلم على االلتحاق  كما أحث كل مس
ــذه احللقات املباركة ، فالذي ليس  به
ــرآن كالبيت  ــيء من الق في قلبه ش

ــرب  اخل
رب   ــد هلل  احلم أن  ــا  دعوان ــر  =وآخ

ــني. ■ العامل
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العلماء ورثة األنبياء ،وهم أطباء 
القلوب ؛ إذ مرض القلوب أكثر من 

األبدان ، فاجلهل داء ، والعلم شفاء 
هذه األدواء ،والعلماء في الناس كمثل 
النجوم في السماء يهتدى بها،   وهم 

منارات األرض، خيار الناس املراد بهم 
خيراً، املسَتْغَفرِ لهم. والعلماء هم 
أخشى الناس هلل، وهم أعبد الناس 
هلل تعالى؛ قال تعالى مادحاً إياهم 

َ ِمْن ِعَبادِِه الُْعلََماُء { َا يَْخَشى اهللَّ }إمِنَّ
ويسرنا في مجلة ضياء أن نلتقي 

أحد هؤالء العلماء الذين ذاع صيتهم 
وانتشر ذكرهم وأعلى اهلل منزلتهم 

أال وهو مفتي عام اململكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 

وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن 

عبداهلل آل الشيخ  والذي استضافنا 
مشكوراً في بيته العامر ، وكان هذا 

اللقاء قبل زيارته للمحافظة. 
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ــب بضيف اللقاء  ــي البداية نرح ــا ف * ولعلن
ــراء هذا  ــوة اجمللة إلج ــى قبول دع ــكره عل ونش
ــرمي  ــخصه الك ــف بش ــوه للتعري ــاء وندع اللق

ورحلته العلمية والعملية.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ــلم  ــني وصلى اهلل وس ــد هلل رب العامل احلم
ــرف  ــوله محمد أش ــارك على عبد اهلل ورس وب
ــه وصحبه أجمعني  ــلني وعلى آل األنبياء واملرس

وعلى التابعني لهم بإحسان إلى يوم الدين
ــى عفو ربه عبدالعزيز ابن  أخوكم الفقير إل

عبداهلل بن محمد آل الشيخ ،
من مواليد مدينة الرياض عام 1362 هـ 

ــيخ محمد  تلقيت أول التعليم على يد الش
ابن أحمد بن سنان –غفر اهلل له- القرآن الكرمي 
ــجد إذ ذاك ولي من العمر  ــد التحقت باملس فق
ما يقارب سبع سنوات ومكثنا قريباً من الست 

سنوات أو اخلمس وحفظنا القرآن على يديه 
ــلمني  ــزاه عنا وعن املس ــه وج ــر اهلل ل  -غف

خيراً- .
ثم فتح معهد إمام الدعوة 1374هـ وكانت 
الدراسة فيه أوالً في املسجد حيث كانت هناك 
حلقة عند الشيخ محمد ابن إبراهيم بعد صالة 
ــيخ عبد اللطيف ابن  ــر، وحلقة عند الش الفج
إبراهيم ؛فالشيخ محمد بن إبراهيم –غفر اهلل 
ــرأ عليه األصول الثالثة ،واألربعني النووية  له-نق
ــرحاً جيداً، والشيخ عبداللطيف  ويشرحها ش
ــرأ عليه منت األجرومية في النحو ، والرحبية  نق
ــة  مت الدراس في الفرائض بعد املغرب ،ثم نُظِّ
ــح معهد إمام  ــد تنظيماً فصلياً وفت في املعه
الدعوة عام 1375 هـ مبعنى تكونت النواة األولى 
ــتوى الثاني  ــه فكنا إذ ذاك في مس فالتحقنا ب
ــي املعهد  ــة ف ــتكملنا الدراس ــط واس املتوس

ــم العالي  ـــ ثم التحقنا في القس إلى 1379ه
ــام 1380هـ وفي عام  ــي معهد إمام الدعوة ع ف
1382هـ انتقلنا إلى كلية الشريعة في السنة 
الثالثة وأنهينا السنة الثالثة والرابعة وتخرجنا 

عام 1383 هـ 1384 هـ 
ــد التخرج ُعيِّنت في معهد إمام الدعوة  وبع
ــنوات   ــع س ــاً فمكثت فيه نحواً من تس مدرس
ــت إلى كلية  ــان 1392هـ انتقل ــي 13رمض ، وف
ــتاذاً إلى حني 1412  الشريعة وعملت فيها أس
ــيخ صالح  ـــ حيث صدر أمر ملكي لي، وللش ه
الفوزان بأن نكون عضوين متفرغني في اللجنة 
ــة  ــة واإلفتاء برئاس ــوث العلمي ــة للبح الدائم
ــيخنا - غفر اهلل له - الشيخ عبدالعزيز ابن  ش

ــاز فانتقلنا إلى دار اإلفتاء، وإن كنا  عبداهلل بن ب
نقوم بإلقاء بعض احملاضرات في كلية الشريعة 
ــماحة  ومضينا على هذا املنهج بتوجيه من س
ــر  اهلل له-حيث  ــيخ عبدالعزيز بن باز –غف الش
ــبب  بنا بالتدريس في الكلية وقال : إنها تس رغَّ
ــادا في العلم واملعرفة –فغفر اهلل له-فكان  ازدي
ــجيعه وعونه لنا –بعد اهلل-أعظم احلادي  لتش

لهذا اخلير.
وفي عام 1416هـ صدر األمر امللكي بتعييننا 
ــيخ ابن باز لشؤون  ــماحة املفتي الش نائباً لس

اإلفتاء.
ــيخنا  ـــ وبعد وفاة ش ــي 29محرم1420ه وف
ــيخ عبدالعزيز ابن  ــر اهلل له-الش ــا –غف ووالدن

أجرى احلوار * : 
د: عبدالعزيز بن أحمد العليوي

تصوير : أسامة احمليا

 تلتقي سماحة مفتي عام المملكة :
الشيخ عبد العزيز بن عبداهلل آل الشيخ



ضياء  ...  العدد الخامس
ربيع اآلخر  1430 هـ

28

ــادم احلرمني امللك  ــدر أمر خ ــداهلل بن باز ص عب
ــاً  ــاً عام ــي مفتي ــر اهلل له-بتعيين ــد –غف فه
ــاً إلدارة  ــعودية ورئيس ــة العربية الس للمملك

البحوث العلمية واإلفتاء.
ــو من اهلل أن نوفق في ذلك ، وأرجو من  وأرج
اهلل أن ميدنا بعونه وتوفيقه ، وأرجو من اهلل أن 
نكون عند حسن ظن والتنا وإخواننا املسلمني 
ــني العاملني ، وأن  ــن العامل ــا ، وأن يجعلنا م بن
ــق والعمل به  ــم احل ــتقامة وفه ــا االس يرزقن
ــا بعد إذ هدانا ،  ــوة إليه ، وأال يزيغ قلوبن والدع

وأال يجعل ما علمناه حجة علينا .  
ــل كان طارئاً أم قدمياً ؟  ــم للبصر ه • فقدك

وما سببه ؟
ــير به  ــدي بصر ضعيف وكنت أس - كان عن
ــتطع  ــراءة والكتابة فلم أس ــت الق وقد حاول
ــرأ غيباً وهذا  ــرر أن أق ــى األمر وتق ــى أن انته إل
ــام 1381هـ جاء  ــوال ع ـــ وفي ش ــام 1370ه ع

ــري وقالوا : إن لديه خبرة كبيرة,  طبيب سويس
ــيء  ــال: إن العني فيها ش ــتفيد وق وأتينا لنس
ــراب وال بد من تنظيم هذا فأجريت  من االضط
ــه احلكمة  ر ما قدر ول ــدَّ ــة، ولكن اهلل ق عملي
ــا قضى اهلل وقدر  ــك واحلمد هلل على م في ذل
ففقدت البصر من ذلك العام ،واحلمد هلل على 
ــم يحصل لي أي نقص  ــاء اهلل املبارك ، ول قض

ــدت العاقبة , ألن قضاء  ــد - بل حم - وهلل احلم
اهلل للعبد كله خير . 

• من كان له الفضل بعد اهلل في توجيهكم 
لطلب العلم الشرعي وسلوك سبيله ؟

ــنوات أو  ــت س ــري س ــي وعم ــد توف - الوال
ــه اهلل وغفر له –  ــد هّم - رحم ــبع , وكان ق س
ــرآن ؛ألنه كان يحفظ القرآن ؛  أن يحفظني الق
ولكن اخترمته املنية ,  فكانت الوالدة - متعها 
ــناً - من أقوى من يعينني على  اهلل متاعاً حس
ــهل عليَّ  ــرآن , وعلى التعليم ويس ــظ الق حف
املهمة ويحثني عليها - فجزاها اهلل عني خيراً 

ورحمها ومتعها اهلل متاعاً حسناًً - .
• إذاً رسالة األمهات كبيرة .

ــر في توجيه  ــات لهن دور كبي ــم فاألمه نع
ــق الرعاية ،أذكر  ــا كانت ترعانا ح ــاء، فأمن األبن
ــاٍت  ــجد وكان في يوم ش ــت للمس ــاً ذهب يوم
ــرد فجاءتني  ــي التي للب ــت بعض مالبس وترك
ــت الثوب  ــي وخلع ــجد ودعتن ــاب املس عند ب

اخلفيف وألبستني الثوب الثقيل .
• بارك اهلل فيكم سماحة الشيخ عبدالعزيز 

لو حدثتمونا عن زمالئكم في الدراسة .
ــم املوجود  ــن اإلخوان منه ــا كثيراً م زاملن
ــم من انتقل إلى رحمة اهلل فزاملنا  اآلن ،ومنه
كثيراً في معهد إمام الدعوة وزاملنا كثيراً في 
كلية الشريعة كان بني زمالئنا في  معهد إمام 
الدعوة الشيخ غيهب الغيهب )عضو احملكمة 
العليا ( وكان فيه الشيخ سليمان بن سليمان 
عضو التمييز اآلن وكثير منهم غاب عنا لطول 

العهد -نسأل اهلل للجميع التوفيق-
ــي كان لها األثر  ــخصيات الت • من أبرز الش

الكبير في حياتكم ؟
مشايخنا الكرام فكنت أحضر درس الشيخ 
ــيخ عبداللطيف ابن  محمد بن إبراهيم ،والش
ــاز - غفر  ــز بن ب ــيخ عبدالعزي ــم ، والش إبراهي
ــيخ عبدالعزيز  اهلل لهم – في الفرائض، والش
ــنا في معهد إمام الدعوة وكنت  الشثري درس

أتصل به كثيراً.
ــيخ  ــماحة الش •   حدثنا عن عالقتكم بس
ــيخ - مفتي الديار  ــن إبراهيم آل الش محمد ب
ــا تذكرون من  ــعودية – - يرحمه اهلل - وم الس

مواقف لكم معه.
ــقيق وكنت  ــن عمنا ش ــه هو اب ــا ب عالقتن
أحضر مجلسه وأنا صغير وهو شخص - غفر 
ــتأذنته  ــه- ذو هيبة عظيمة إال أنني اس اهلل ل
ــام 1377هـ  ــاب التوحيد ع ــه كت ــرأ علي أن أق
ــالة العصر وأكملت  ــي بالقراءة بعد ص فأذن ل
ــه  ــني باباً وكنت أحضر مجالس ــا يقارب ثالث م
ــي وراءه  ــمع نصائحه وأصل ــرب وأس ــد املغ بع
ــخاص الذين يتأثر اإلنسان فيهم  وهو من األش

النضباطه في أموره وعباداته-غفر اهلل له- 
• ما أبرز ما استفدمتوه من سماحة الشيخ 
ــابق  ــي اململكة الس ــاز مفت ــن ب ــز ب عبدالعزي

-يرحمه اهلل-  ؟

فكانت الوالدة - متعها اهلل 
متاعًا حسناً - من أقوى من 

يعينني على حفظ القرآن
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-قرأت عليه الفرائض ثالث مرات وقد تأصل 
ــد اهلل-لتعليمه  ــبابه –بع ــم الفرائض بأس عل
ــيئاً من الفقه وهو قليل،  اجليد وقرأت عليه ش
ــه  ــه ومحاضرات ــر مجالس ــت أحض ــن كن لك

واستفيد منها –غفر اهلل له-
• بارك اهلل فيكم سماحة الشيخ عبدالعزيز 
بالنسبة إلمامتكم لهذا املسجد العامر جامع 
اإلمام تركي بن عبداهلل –رحمه اهلل-لو حتدثتم 

عن ذلك ،ومتى بدأت رحلتكم معه؟
ــع اإلمام تركي  ــذا جامع الرياض أو جام - ه
ــف إليه؛ ألنه هو  ــن عبداهلل –رحمه اهلل-أضي ب
ــس الدولة  ــذي بناه - رحمه اهلل - عندما أس ال
ــعودية الثانية فكان هذا املسجد هو الذي  الس
ــي فيه هذا اإلمام –غفر اهلل له- فاحتراماً  يصل
ــني  ــادم احلرم ــوده رأى خ ــراً جله ــه وتقدي ملكانت
ــز –رحمه  ــد بن عبدالعزي ــريفني امللك فه الش
ــع اإلمام  ــذا اجلامع بجام ــمى ه ــأن يس اهلل- ب
ــن األمير  ــورة م ــداهلل وذلك مبش ــي بن عب ترك
ــكان رأياً  ــن عبدالعزيز –وفقه اهلل-ف ــلمان ب س

سديداً وصائباً.
ــه كخطيب فقط  ــجد تعينت في هذا املس
ـــ بتوجيه من جاللة  ــوم اجلمعة 1390/9/15ه ي
ــتمريت  امللك فيصل –غفر اهلل له ورحمه-واس
خطيباً فيه ،وفي مصلى العيد خطيباً للعيدين 

واالستسقاء.
ــر امللكي من  ــام 1412هـ جاء األم ثم في ع
ــروض إضافة  ــي إماماً للف ــد بتعيين ــك فه املل
ــة اليوم  ــي صبيح ــرت ذلك ف ــة وباش للجمع
ــام 1412هـ عندما افتتح  الثالث من رمضان ع
ــجد بعد إعادة بنائه فابتدأت الصالة  هذا املس
ــتمراً فيه،  ــوم وال أزال مس ــك الي ــه فجر ذل في
وأرجو من اهلل أن يوفقني فيه ملا يحبه ويرضاه، 
ــؤولية  ــي على أداء تلك األمانة واملس وأن يعينن

العظيمة. 
ــتهرمت  ــز اش ــيخ عبدالعزي ــماحة الش • س
ــت البداية  ــج متى كان ــة في احل ــة عرف بخطب

؟ومن كان اخلطيب السابق؟.
ــا وتوفيقه لنا أن هيأ لنا  ــن ِمنَِّة اهلل علين م
ــوم عرفة منذ عام  ــجد منرة ي إلقاء اخلطبة مبس
ـــ , فلقد تلقيت في خامس ذي القعدة  1402ه
عام 1402هـ خطاباً موجهاً لي من خادم احلرمني 
ــز – رحمه  ــك فهد بن عبدالعزي ــريفني املل الش
ــيح جناته – تضمن  ــكنه فس اهلل تعالى وأس
هذا الكتاب العهد إلّي بإلقاء خطبة يوم عرفة 
ــيخ عبدالعزيز بن  بنمرة نيابة عن فضيلة الش
ــن آل الشيخ الذي طاملا صعد  عبداهلل بن حس
ــرت اخلطبة في  ــذا املنبر لعقود عديدة وباش ه
ــر ووفقت فيها بتوفيق  ذلك العام ،وصار لها أث
ــي   ــام التال ــي الع ــد – وف ــن اهلل – وهلل احلم م

ــادم احلرمني  ــاء التوجيه من خ ــم ج ــك ، ث كذل
الشريفني  - رحمه اهلل - عام 1404هـ باخلطابة 
ــتمرة ،وال أزال فيه  ــكان بصفة مس في هذا امل
ــرين سنة – وأرجو  وقد أمضيت فيه ثمان وعش

من اهلل حياة طيبة وعمالً صاحلاً - .
ــيخ عبدالعزيز بن عبداهلل  • *سماحة الش
ــان املبارك  ــهر رمض ــيخ ش ابن محمد آل الش
ــدأمت صيامه؟ وما أبرز  ــهر القرآن متى ابت هو ش
ــاس بالقرآن  ــم ؟وحدثنا عن عالقة الن ذكرياتك

فيه .
-هذا الشهر املبارك ابتدأنا صيامه والعمر إذ 
ــرة سنة وذلك عام 1375هـ وكان  ذاك اثنتا عش
ــه ، فيكون مضى  ــقة في الفصل ربيعاً ال مش
علينا في الصيام خمس وخمسون سنة نسأل 
ــح ،وأن يعيده علينا  اهلل ختاَم خيرٍ وعمل صال
أعواماً عديدة ،وذكرياتي أننا ابتدأنا الصيام في 
ــا ولكن اهلل أعاننا عليه وواصلناه - وهلل  صغرن
احلمد -وكنت أؤم الوالدة في بيتي - أبقاها اهلل 
ــاء أصلي بها  ــا أصلي العش ــى خير- بعدم عل
التراويح ، ولكن في رمضان عام 1380هـ أنابني 
الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن   أن أصلي عنه 
ــرقية  ــجد الكائن بحي الش ــان في املس رمض

الذي هو محل مؤسسة التعمير حالياً .
ــجد في    وفي عام 1381هـ كنت إماما ملس
ــمى مسجد الدوبية مكثت  جنوب الرياض يس
ــم انتقلت بعده  ــنوات ث فيه إماماً ملدة أربع س
إلى إمامة مسجد يسمى مسجد حارة احلماد 
ــنوات ثم انتقلت إلى  صليت فيه قرابة أربع س
ــيخ محمد بن إبراهيم بعد وفاته  مسجد الش
ــوال 1389هـ فكنت  ــه – في 12ش -غفر اهلل ل

ــروض ثم كنت خطيباً فيه إلى أن  أؤمه في الف
ــت خطيباً للجامع الكبير , وأما الفروض  انتقل
ــاء  ــتمراً به إلى أن صليت به عش فال زلت مس
ــان عام 1412هـ  ــة اجلمعة الثاني من رمض ليل
ثم باشرت باجلامع الكبير - أسأل اهلل التوفيق 

والسداد –
وأما عالقة الناس بالقرآن فكانوا باملساجد 
ــرآن الضحى وبعد صالة الظهر إلى  يقرؤون الق
العصر وما بني العصر واملغرب فاملساجد عامرة 
ــى األئمة يختمون  ــراء ويختمون كثيراً حت بالق

مرتني أو ثالثا .
ــف  ــز : كي ــد العزي ــيخ عب ــماحة الش • س
ــلمني آنذاك بصالة  ــاس واهتمام املس ترون حم

التراويح وكذلك في رمضان واالستعداد له .  
- وهلل احلمد واملنة ال نزال بخير إن نظرنا إلى 
الزمن الذي عرفناه وليس بطويل فالناس فيهم 
ــذا الزمن – وهلل احلمد–  ــر , وإن نظرنا إلى ه خي
وجدنا املساجد في رمضان عامرة ووجدنا صالة 
ــا أئمة –  ــا املصلون ووجدن ــح يكثر فيه التراوي
ــوا وتخرجوا من حلقات  وهلل احلمد -  قد تعلم
ــاب اهلل ،وفقهم  ــة لكت ــظ القرآن حفظ حتفي
ــوا  ــاس ليأمت ــت الن ــنة , دع ــوات حس اهلل ألص
ــطون الناس على أداء  بهم ويقتدوا بهم ويُنشِّ
ــاجد  ــاس يعتكفون في املس ــح ،جند الن التراوي
ــن اجلوامع،  ــائل في كثير م ــت لهم الوس وهيئ
ــة؛ فاالعتكاف كان قليالً  ،واآلن  وجند حياة طيب
ــزال بخير وال  ــر فأنا أقول ال ن ــد - كث - وهلل احلم
ــهر مكانته  ــلمون يعرفون لهذا الش يزال املس
ــاجد يكثر فيها املصلون في  وفضيلته . فاملس
التراويح وفي الفروض . وموائد اإلفطار تقام في 

شهادة إمتام الثانوية لسماحة الشيخ
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ــاجد وفي الطرقات وهذا كله مؤشر خير،  املس
ــريفني وما فيهما من  ومن ينظر للحرمني الش
ــة الذي ما عرف العالم قبله  هذه اآلالف املؤلف
ــى ما وصلت إليه  ــداداً في رمضان وصلت إل أع
ــيره ثم جهود قادة هذا  لكنه توفيق اهلل وتيس

البلد - زادهم اهلل توفيقاً وهداية- .
ــيخ لو  ــماحة الش ــم س ــارك اهلل فيك •   ب

حدثتمونا عن مؤلفاتكم .
ــل التأليف لكن  ــن أه ــت م - احلقيقة لس

جمعت بعض الشيء اليسير :
ــهادة أن ال إله إال اهلل  ــذه عن حتقيق  ش - نب
ــا، وبيان توحيد  ــريك له وما يضاده وحده ال ش

املرسلني .
ــول  ــهادة أن محمداً رس ــن حقيقة ش - وع
اهلل. بينَّا فيها ما حقيقة الشهادة، وما حقوق 
ــى أمته ،  ــلم عل ــول صلى اهلل عليه وس الرس
وماذا يجب نحو نبيهم صلى اهلل عليه وسلم 

، والنبذة فيما يقارب مائة صفحة .
ــة فجمعنا  ــا بجمع خطب عرف - وقد بدأن
خطب عشر سنوات من عام 1402 هـ إلى عام 

1411هـ.
ــك نور على الدرب  من خالل حلقاته  - وكذل

التي بدأت 1414هـ إلى اآلن .
ــي مجلة  ــرها ف ــاوى كنا ننش ــك فت - كذل

ــك ،وتبلغ ما  ــتمرين معهم في ذل الدعوة مس
يقارب مجلدين .

- وكذلك خطبنا في اجلامع الكبير والدروس 
ــا بعض األخوة  ــا  كلها تهيأ له ــي ألقيناه الت

يعتنون بها ويخرجونها اإلخراج الالئق - ونرجو 
من اهلل السداد في القول والعمل -

ــيخ  الش ــماحة  س ــم  فيك اهلل  ــارك  ب
عبدالعزيز

• كيف يحافظ الوالدان على تربية أبنائهم 
وربطهم بكتاب اهلل تعالى 

ــاب اهلل من  ــط الطالب بكت ــك أن رب - ال ش
ــتقامة بتوفيق  ــالح واالس ــباب الص ــوى أس أق
ــلوك  ــالق والس ب األخ ــذِّ ــرآن يُه اهلل ؛ ألن الق
ــوِّد الطالب  ــي أقوم , فكلما ُع ــدي للتي ه ويه
على القراءة وحضور مجالس الذكر واملساجد 
ــا ،كلما  ــة فيه ــادوا اجمليء إليها والدراس واعت

تأصل اخلير في نفوسهم بتوفيق من اهلل .
ــالتكم سماحة  • الفتيات املؤمنات ما رس

الشيخ لهن ؟
- رسالتي الوصية  بتقوى اهلل في كل شيء 
ــن صالة وزكاة  ــى أداء العبادات م ــرص عل ، واحل
وصيام وحج على الوجه املطلوب ،واحلرص على 

تربية  األبناء والبنات .
ــرص على لزوم البيت ، وأال يكون اخلروج  واحل
ــواق إال في احلاالت التي تستدعي اخلروج،  لألس
ــوق  ــي املؤمنة ربها عند خروجها للس وأن تتق
ــن الطيب ونحو  ــن مظاهر الزينة م فتبتعد ع
ــون بقاؤها في  ــذرة ، وأن يك ــك ،وأن تكون ح ذل
ــا انتهت  ــة ،ومتى م ــدر احلاج ــوق على ق الس
ــب معها محرماً أو  حاجتها رجعت .وأن تصح
ــة، وأن حترص على إبقاء  ــون معها مرافق أن يك
ــواق  ــكع في األس الفتيات بالبيت ، وأما التس
ــع ذاك والتحدث مبا  ــذا  واجملم ــع ه ــان اجملم وإتي
ــذه اجملمعات ورمبا كلفن األزواج فوق  يرين في ه
طاقتهم واشترين  من ماله أشياء ليست في 
حاجتهن، فإن هذا من األمور التي ال تعود على 

املرأة بخير .
• سماحة الشيخ عبدالعزيز هل من كلمة 
ــة بينهم  ــباب لتوطيد العالق ــة للش توجيهي

وبني العلماء واملشايخ ؟
ــباب أال ينقطعوا عن  ــي الش ــو إخوان - أدع
العلماء وأن يتصلوا بهم مشافهًة , مهاتفًة , 
مكاتبًة ،وأن يتصلوا بهم دائماً  ويقووا الصلة 
ــيء أو  ــكل  ش ــم ويبحثوا معهم ، وإن  أش به
سمعوا شيئاً أشكل عليهم فهمه فال ينبغي 
أن يتسرعوا بالقدح بهذا العالم. أو الطعن فيه 
بل يتصلوا به ويكاشفوه وينظروا فلعلَّ فهما 
ــذا القائل له وجهة  ــيئاً وقع لهم ,  ولعل ه س
ــاون ولعله أن  ــر خفيت عليهم، املهم التع نظ
يكون أخطأ فينبه على خطئه، وهدف املسلم 

احلق اخلير حيثما كان .
• وكيف نوجه الشباب إلى العمل الصالح 

وإلى الطريق الصحيح ؟
ــة والنصيحة الهادفة  ــم باحلكم - نوجهه
ــن واملوعظة بالتي هي أحسن  والتوجيه احلس
ــرة واحلكمة وال نقنطهم   واملبنية على البصي
من رحمة اهلل وال نحملهم ماال يطيقون ،لكن 
نفتح لهم صدورنا ونرشدهم إلى سعة رحمة 
اهلل ونرغبهم فيما عند اهلل من الثواب ونعرض 
ــالم وفضائله وكرم اهلل  عليهم محاسن اإلس
ــك أن ينقدح  في  ــوده ألهل طاعته لعل ذل وج

أذهانهم فيكون حادياً لهم إلى اخلير .
•   سماحة الشيخ هذه البالد وأبناؤها أنعم 
ــم بنعم كثيرة،  ما الطريقة  املثلى  اهلل عليه

لشكر هذه النعم التي مّن اهلل عليهم؟
ــكر للنعم القيام مبا أوجب اهلل  - أعظم ش

مجلس ومكتبة الشيخ

ووجدنا أئمة –وهلل الحمد-  
قد تعلموا وتخرجوا من 
حلقات تحفيظ القرآن 

حفظة لكتاب اهلل ووفقهم 
اهلل ألصوات حسنة
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, نحن نشكر اهلل بقلوبنا حيث نعتقد حقاً أن 
ــرم ال بحولنا وال  ــذه النعم من اهلل فضل وك ه

بقوتنا .
»وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها« ونشكره 
ــكره  ــنتنا فنثني عليه مبا هو أهله ،ونش بألس
ــة اهلل ونقوم  ــؤدي بجوارحنا طاع ــا فن بأعمالن
ــيئاً من نعم  ــام لعلنا أن نقابل ش ــا خير قي به
ــكرها وإال فنحن  اهلل علينا ونقوم بجزء من ش
ــكر كامالً ،نبينا صلى  عاجزون عن القيام بالش
ــلم يقول )) ال أحصي ثناء عليك  اهلل عليه وس

أنت كما أثنيت على نفسك((.
ــم حفظكم اهلل على إصدار البيانات  • دأبت
ــم وتدحض  ــور دينه ــاس أم ــح للن ــي توض الت
ــات الضالة،  ــل األهواء والفئ ــبهات وفنت أه ش
ــلمني خيراً،  ــالم واملس ــم اهلل عن اإلس فجزاك
ونأمل منكم حث اجلميع على مواصلة اجلهود 

إلزالة هذه الفتنة عن بالدنا.
ــاً إلزالة هذه  ــن اهلل أن نوفق جميع ــو م أرج
ــة ومصيبة  ــاء فتن ــذه فتنة عمي ــة فه الفتن
ــدث فيها  ــاس ويتح ــمل الن ــة تفرق ش عظيم
ــده بأحاديث ال يفهمها  اجلاهل ومن ال علم عن

وال يدري ما يقول.
والواجب على املسلمني أن ميتثلوا قول اهلل 
ــن أو اخلوف  ــل )وإذا جاءهم أمر من األم ــز وج ع
ــول وإلى أولي األمر  أذاعوا به ولو ردوه إلى الرس

منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم..( 
وأوصي إخواني في هذه البالد وغيرها بتقوى 
ــح والتراحم والبعد عما  اهلل والتآلف والتناص

يسبب الفنت
ــد أن يتقوا  ــي أبنائي في هذا البل ــا أوص كم
ــاة  ــالل دع ــوء والض ــاة الس ــذروا دع اهلل ويح
ــدوا  الفتنة والفرقة دعاة ال يهمهم إال أن يفس
ــروا صدوركم  ــملكم ويوغ ــم ويفرقوا ش دينك
ــداء لبالدكم  ــم وقادتكم والع ببغض علمائك

وجملتمعكم.
ــك أن النصيحة والتوجيه والدعوة إلى  الش
ــب والفوضى  ــنت واملصائ ــة، أما الف ــر ممكن اخلي
ــون للناس  ــالم الذين يلبس وطاعة أعداء اإلس

لباس التقوى واهلل أعلم مبا وراء ذلك.
ــراً وكل من  ــا ش ــد بن ــن يري ــذر كل م فلنح
ــعي  ــب على والتنا وس ــى فتنة وتأل ــا إل يدعون
ــؤالء األعداء فال  ــاداً ونعلم أن ه في األرض فس
ــل ننصحهم ونحّذرهم ،ونبني  نصغي إليهم ب
ــى أن يرتدعوا ويتوبوا  عواقب ما هم عليه عس

إلى ربهم.
ــن مواصلة اجلهود  ــى كل حال فال بد م وعل
ــبة وإن كنا -وهلل احلمد-نشعر أن  في أي مناس
األمر قد انحسر بعض الشيء وخف ثقله لكن 
ــن املبادرة. واهلل  ــترخي بل البد م مع هذا ال نس

الهادي إلى سواء السبيل.  

ــم موقفاً  ــي خطبكم وبياناتك ــم ف • وقفت
ــكوراً ضد من نال من حلق العلم وتدريس  مش
الناس للقرآن في املساجد , فبماذا توجهون من 

تأثر بتلك الدعاوى؟
ــتغفروه ويعلموا  ــوا إلى اهلل ويس - أن يتوب
خطأ ما وقعوا فيه فالقرآن له ارتباط باملساجد 
ُ أَن تُرَْفَع  , واهلل عز وجل يقول ) ِفي بُُيوٍت أَذَِن اهللَّ

وَيُْذَكرَ ِفيَها اْسُمُه ... ( 
والنبي صلى اهلل عليه وسلم قال لألعرابي: 
ــالة وقراءة  ــاجد لم تنب إال للص ــذه املس « إن ه

القرآن » .
ــن بيوت اهلل  ــع قوم في بيوت م ))وما اجتم
ــونه فيما بينهم إال  ــون كتاب اهلل ويتدارس يتل
ــيتهم الرحمة  ــكينة وغش نزلت عليهم الس
وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده ((.

ــماحة الشيخ جلمعيات  ــالتكم س • ما رس
حتفيظ القرآن الكرمي ؟

- رسالتي لهم الوصية بتقوى اهلل ،والثبات 
ــل  ــان العم ــى إتق ــرص عل ــتقامة، واحل واالس
اماً  ــدوا اهلل أن جعلهم ُخدَّ ــة ,وليحم واملواصل
ــم احملافظة على  ــاب العزيز، وعليه ــذا الكت له
ــن صدقات   ــا يأتيها م ــات وأوقافها وم اجلمعي
ــتعمال  ــراف في اس والعناية بذلك وعدم اإلس
ــي اختيار املعلم  ــرص على اجلد ف النفقة، واحل

, وأن يكون  ــع  الناف
دور  ــة  للجمعي
ــن  ــؤال ع ــي الس ف
ــر  والنظ ــني  املعلم
ــي أحوالهم , فال  ف
ــل  نهم أن  ــي  ينبغ
ــد أن نعرف  ــل الب ب
هذا املعلم وما هي 

اجتاهاته؟
يكون  أن  ــد  والب
ــاك تقييم جيِّد  هن
ــعار  إش ــر  غي ــن  م
ــم  لنعل ــر؛  مباش
ــاره؟ وما  ــي آث ما ه

نتائجه؟ 
ــن  م كان  إن 
املواطنني  ــا  إخوانن
فله دور، وإن كان من 
ــك،  ــم فكذل غيره
أدع  ال  ــي  أن ــم  امله
املعلم مغفوالً عنه 
ــعره  بل البد أن أش
ــا بأن  ــعر أيض ويش
ــاك جهة تتابع ؛  هن
ــد أن تبقى  ألننا نري
قوتها،  ــة  للجمعي

ولتعليم القرآن قوته .
ــم , مباذا  ــي تلتقي معك ــة ضياء الت • مجل

توجهونها ؟ 
- أسأل اهلل أن يجعلها ضياء على احلقيقة 
تضيء الطريق وتنقل املعلومات بدقة وأمانة .

• في نهاية هذا اللقاء نأمل من سماحتكم  
التكرم بزيارة حملافظة الزلفي , واللقاء بأبنائكم 
ــاد ،  ــارة مركز الدعوة واإلرش ــي احملافظة ، وزي ف
ــظ القرآن الكرمي ،  وجمعية البر  وجمعية حتفي

اخليرية .
ــاء اهلل  ــو أن يتحقق ذلك قريباً –إن ش - نرج

تعالى ** .

حفظكم اهلل سماحة الشيخ عبد العزيز 
وبارك فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم 
ــل اخلير وجزاكم  ــاً وأبداً إلى فع ــم دائم ووفقك
ــلمني خير اجلزاء . وصلى اهلل  اهلل عنا وعن املس
ــوله نبينا محمد وعلى  وسلم على عبده ورس

آله وصحبه أجمعني■

ــــــــــــــــــــ
ــاء 1430/1/17هـ في  ــوم األربع ــري احلوار في ي * أج

الساعة التاسعة مساء.
ــارة - بفضل اهلل - في يومي األربعاء  ** حتققت الزي

واخلميس 21-1430/3/22هـ
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اجتمع له عنفوان القوة وِشرَّة الشباب مع 
شديد احلب هلل ورسوله والشوق إلى مرضاة اهلل 
أحبه  فيما  شبابه  وعزم  قوته  أفرغ  ولذا  وجنته؛ 
العبادة  في  يجتهد  أن  على  وعزم  إليه،  واشتاق 
اجتهاداً شديداً؛ حتى قال: ألقومن الليل وألصومن 
النهار ما عشت، وأقبل على ذلك بعزمية ومضاء 
حتى كان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، 

ثم إن أباه تطلب له فتاة من 
قريش ذات حسب كرمي وعقل 
زفت  فلما  بها،  فزوجه  وافر 
ولم  عليها،  يقبل  لم  إليه 
اإلقبال  به من  ملا  إليها  يصل 
على العبادة، وجاء الوالد يزور 
كيف  لها:  فقال  ولده،  زوجة 
نعم  فقالت:  زوجك؟  وجدت 
الليل  ينام  ال  رجل  الرجل من 
وال يفطر النهار، لم يكشف 
لنا ستراً ولم يقرب لنا فراشاً 
منذ أتيناه، فغضب عمرو من 

صنيع ابنه ذلك، وأقبل عليه يعنفه ويشتد عليه، 
ذات حسب  املسلمني  امرأة من  أنكحتك  ويقول: 
ولكن  وفعلت،  وفعلت  فعضلتها 
عبد اهلل لم يلتفت إلى قول أبيه ملا 
كان يرى عنده من القوة واالجتهاد، 
انطلق  على عمرو  ذلك  فلما طال 
إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم فشـكا إليه صنيع ابنه عبد 
اهلل، فذهب إليه رسول اهلل صلى 
بيته  في  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
حتى دخل عليه في حجرته فألقى 
إليه عبد اهلل وسادة من جلد حشوها ليف فلم 
وآله  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  عليها  يجلس 
بينه  الوسادة  وصارت  األرض  على  وجلس  وسلم 
وبني عبد اهلل، ثم قال صلى اهلل عليه وآله وسلم 
: يا عبد اهلل بن عمرو لقد أخبرت أنك تقوم الليل 
وتصوم النهار، وأنك تقول: ألصومن النهار وأقومن 
الليل ما عشت. قال عبداهلل: نعم يا رسول اهلل 
إال اخلير  أردت بذلك  أنت وأمي، وما  بأبي  قد قلته 
وإني أقوى على ذلك. فقال صلى اهلل عليه وسلم: 
إنك ال تستطيع ذلك، فال تفعلن، فإنك إذا فعلت 
أقوم  أنا  ولكني  نفسك،  وضعفت  عينك  غارت 
فإن  وأفطر،  وصم  ومن  فقم  وأفطر،  وأصوم  وأنام 
لنفسك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن 
وإن  لزوجك عليك حقاً،  وإن  جلسدك عليك حقاً، 
وإن  وإن لضيفك عليك حقاً،  لولدك عليك حقاً، 
فإن  أيام،  ثالثة  الشهر  من  تصوم  أنت  بحسبك  
احلسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قال 
عبد اهلل: يا رسول اهلل دعني استمتع من قوتي 
وشبابي فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال صلى 
من كل شهر، فقال:  اهلل عليه وسلم: فخمساً 
أفضل  أطيق  فإني  أستمتع  دعني  اهلل  رسول  يا 

وسلم: فسبعاً،  عليه  اهلل  فقال صلى  ذلك.  من 
قال: يا رسول اهلل فإني أطيق أفضل من ذلك، قال 
صلى اهلل عليه وسلم: فصم يوماً وأفطر يومني، 
قال: يا رسول اهلل فإني أطيق أفضل من ذلك، قال 
صلى اهلل عليه وسلم: فصم أفضل الصيام عند 
الناس،  أعبد  كان  فإنه  داود  اهلل  نبي  صيام  اهلل، 
تزد عليه، قال: وكيف كان  وهو أعدل الصيام وال 
صيام داود يا رسول اهلل؟ قال 
صلى اهلل عليه وسلم: كان 
يوماً،  ويفطر  يوماً  يصوم 
وإنه كان إذا وعد لم يخلف، 
عبد  قال  يفر،  لم  القى  وإذا 
اهلل: فمن لي بهذه يا رسول 
بعدم  االلتزام  يعني   – اهلل 
رسول  يا  قال:  ثم   – الفرار 
من  أفضل  أطيق  إني  اهلل 
عليه  اهلل  صلى  فقال  ذلك 
وسلم: ال أفضل من ذلك. ال 
األبد، ال صام  صام من صام 

من صام األبد، ال صام من صام األبد.
واقرأ   : وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  قال  ثم   
الليل-.  قيام  في  يعني   – شهر  كل  في  القرآن 
قال: يا رسول اهلل إني أطيق أفضل من ذلك، قال 
عشرين.  كل  في  فاقرأه  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 
قال: يا رسول اهلل إني أطيق أفضل من ذلك، قال 
صلى اهلل عليه وسلم: فاقرأه في كل عشر. قال: 
إني أطيق أفضل من ذلك. قال صلى  يا نبي اهلل 
اهلل عليه وآله وسلم : اقرأه في كل سبع وال تزد 
على ذلك، قال : يا رسول اهلل دعني أستمتع فإني 
أطيق أفضل من ذلك، فأبى عليه رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم وقال : إن أحب الصيام إلى 
داود  إلى اهلل صالة  داود وأحب الصالة  اهلل صيام 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، 
وإن لكل عمل ِشّرّة – أي نشاط ورغبة- ولكل ِشّرّة 
فترة – أي فتور- فمن كانت فترته إلى سنتي فقد 

اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك.
تدري  إنك ال  ثم قال صلى اهلل عليه وسلم:  

لعلك أن يطول بك العمر.
ثم طال بعبد اهلل بن عمرو بن العاص العمر 
حتى بلغ التسعني فكان يحدث بهذا احلديث ثم 
قال  الذي  إلى  وصرت  علي،  فُشددَّ  دُت  َشدَّ يقول: 
لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم – يعني 
الِكبرَ – وألن أكون قبلت رخصة رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، 
وأنا اليوم شيخ قد كبرت وضعفت وأكره أن أترك 

ما أمرني به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
أهله  على  يقرأ  كبر  بعدما  اهلل  عبد  فكان 
بالنهار ليكون أخف عليه في  القرآن  السبع من 
قيام الليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى 
عليه  فارق  شيئاً  يترك  أن  كراهية  مثلهن  وصام 

النبي صلى اهلل عليه وسلم. ■

د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
نائب املشرف العام 

على مؤسسة اإلسالم اليوم

ال أفضل 
من ذلك

فكان عبد اهلل بعدما 
كبر يقرأ على أهله 

السبع من القرآن بالنهار 
ليكون أخف عليه في 

قيام الليل
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سيرته ونشأته وثناء العلماء عليه
تالميذه ووفاؤه لشيوخه وطالبه

قصائد في الثناء عليه
قراءتي وتتلمذي عليه

أسئلة وأجوبة
صفاته وخصائص منهجه وأسانيده 

متفرقات

قراء العصر سير وعبر ..
اللقاء الحصري والموسع 

مع شيخ قراء المسجد النبوّي 

إبراهيم األخضر بن علي القيم 
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عصر  كل  في  اصطفى  الذي  هلل  احلمد 
قراء مجودين وحفظة مسندين، جعلوا القرآن 
َمْسالتهم بالغدو واآلصال، فهم وإياه في حل 
كتابه،  لِِطالَِب  اهلل  وفقهم  نخبة  وترحال، 
إليهم  وحبب  وحراسته،  رعايته  على  وقواهم 
قراءته ومدارسته، وهون عليهم الدأب والكالل، 
مع  اخلوف  وركوب  األموال،  مع  النفس  وبذل 
البالد  إلى  البالد  من  يرحلون  فهم  األهــوال، 
خائضني في حتصيل قراءاته وأسانيده كل واد، 
ال يقطعهم عنه جوع وال ظمأ، وال مُيلهم منه 
صيف وال شتاء، مائزين لصحيح القراءات من 

السقيم، والشاذ من الفاذ. 
بهم  اتصلت  الذين  العلماء  هؤالء  ومن 
بعلمه  احلفاظ  أسعد  َمْن  القراء؛  أسانيد 
إليه  يشار  من  الفاضل،  العالم  ومدرسته، 
بالبنان في علم التجويد واألداء ؛ شيخنا الكبير 
، الشيخ احملقق ، واملقرئ املدقق ، شيخ القراء 
علي  بن  األخضر  إبراهيم  النبوي؛  باملسجد 
القيم، تولى اإلمامة باحلرمني الشريفني؛ صلى 
بالناس إماماً في املسجد احلرام ثم في املسجد 
حتى  القرآني  باألداء  كبيرة  عناية  له  النبوّي، 
أصبح مدرسة يرجع إليه فيه، متيزت مجالسه 
في اإلقراء بالفوائد الكثيرة املعتبرة واألساليب 
اجلديدة املبتكرة، انفرد بطرائق مشوقة لفهم 
القرآن الكرمي وتعلمه وتعليمه، له دراية ورواية 
له  أن  كما  واالبتداء،  الوقف  علم  في  واختيار 
ومن  وطالبه  ومحبيه  لتالميذه  ومحبة  عناية 
والعلماء؛  املشايخ  كبار  على  قرأ   ، عليه،  يقرأ 
كالشيخ حسن الشاعر والشيخ أحمد الزيات 
اهلل-،  -رحمهم  عثمان  السيد  عامر  والشيخ 
والزم الشيخ العالمة عبدالفتاح بن عبدالغني 
القاضي-رحمه اهلل- أكثر من ثالث عشرة سنة 
فأفاد منه علما كثيرا واستفاد، ومن مشايخه 
وخطيب  إمام  صالح  بن  العزيز  عبد  الشيخ 
الغنيمان؛  عبداهلل  والشيخ  النبوي،  املسجد 
أستاذ العقيدة باجلامعة اإلسالمية وغيرهما، 
عاصم  عن  حفص  برواية  مصحفا  ل  سجَّ
فهد  امللك  مجمع  في  الشاطبية  طريق  من 

لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية 
تسجيل  من  النهائية  املراحل  في  اآلن  وهو   ،
توسط  وجه  _على  ورش  بـرواية  مصحف 
َخلََف  الشاطبية،  من طريق  نافع  عن  البدل_ 
مشيخة  في  الشاعر  حسن  الشيخ  شيخه 
القراء باملسجد النبوي، له جهود كبيرة ومؤثرة 
في حركة القراءة واإلقراء في اململكة العربية 
تعلمت  الذين  مشايخي  أجل  من  السعودية، 
منهم  وأخذت  عنهم  وتلقيت  أيديهم  على 
وأسندت إليهم، الزال يقرئ ويعلم في مجلسه 
على  به  اهلل  متع  النبوي،  باملسجد  لإلقراء 

طاعته وأحسن ختامه ونفع به املسلمني. 

سيرته ونشأته
املدينة  في  اهلل-  –حفظه  شيخنا  ولد 
اليوم السابع من شهر ذي احلجة  النبوية في 
)الساحة(،  تسمى  محلة  في   ، 1364هـ  لعام 
والتي هدمت اآلن ودخلت في توسعة املسجد 

النبوي. 
قامت  احلال-  –متوسطة  أسرة  في  نشأ 
على الزراعة والفالحة ، حيث والده وجده ألمه 

يعمالن في التجارة والفالحة.
احلديث(  )دار  مدرسة  في  تعليمه  بدأ 
باملدينة املنورة ، ثم انتقل إلى مدرسة )النجاح( 
 ، األميرية(  )النجاح  مدرسة  تسمى  وكانت 
ثم   ، االبتدائية  الشهادة  على  منها  فحصل 
فيه  ودرس  السعودّي  العلمي  باملعهد  التحق 
املدرسة  في  للدراسة  حتول  ثم   ، سنتني  ملدة 
ثم   ، 1379هـــ  عام  منها  وتخرج  الصناعية 
ملدة  مصر  إلى  فسافر  دراسية  ببعثة  التحق 
أو  )جنكليز(  يسمى  معهد  في  ودرس  سنتني 
معهد التدريب املهني ، ثم رجع إلى السعودية 
وعني موظفا في وزارة املعارف في إدارة التعليم 
مدرسة  في  مدرسا  انتدب  ثم   ، الصناعي 
األحساء الصناعية، ثم رجع بعد ذلك للعمل 
وملدة  الرياض  مدينة  في  املعارف  وزارة  في 
وعمل  املنورة  املدينة  إلى  انتقل  ثم  سنتني، 
ثم   ، الثانوية  الصناعية  املدرسة  في  مدرسا 

فيها  ولبث  1388هـ  عام  إيطاليا  إلى  ابتعث 
قرابة السنة والنصف ، ثم عاد إلى أرض الوطن 
ليعمل مدرسا في املدرسة الثانوية الصناعية 
باملدينة املنورة ، ثم كانت بعد ذلك رحلته مع 

القرآن الكرمي.
وهي رحلة عجيبة ؛ مليئة بالدروس والعبر، 
رواها لي -حفظه اهلل- أكثر من مرة، وفي كل 
مرة يقصها علّي تفيض عيناه بالدمع ؛ شكراً 
هلل تعالى على ما أعطاه وأواله، وخصه واجتباه 
مبا لم يكن في حسبانه وال توقع منتهاه، صبر 
وثابر، حتى  فيها  وجد  الرحلة وصابر،  تلك  في 
أصبح -بفضل اهلل تعالى عليه- مرجعا كبيرا 
في  معتبرة  ومدرسة   ، واإلقــراء  القراءة  في 

التجويد وعلم األداء.
القرآن  مع  رحلتي  بدأت   : اهلل  قال حفظه 
الصحب  من  مباركة  ثلة  بصحبة  الكرمي 
؛  وأكبرهم  رأسهم عمدتهم  واألصدقاء؛ على 
السيد شهاب أحمد رضوان ، والشيخ إحسان 
صديق ، واألستاذ أحمد الدرديري، واألستاذ باتع 
عمر  الشيخ  الدرس؛  وشيخ  سميحة،  حمد 

احليدري وغيرهم.
درس  استئناف  املتآلفة  الرفقة  تلك  قررت 
 ، أحدهم  بيت  في  الكرمي  القرآن  حلفظ  يومي 
قيام  من  فترة  وبعد   ، املبارك  املشروع  وبدؤوا 
كان  معهم-  بدأت  قد  أكن  -ولم  الدرس  هذا 
على  ويحثني  يفاحتني  احملبني  أصدقائي  أحد 
االنضمام إلى هذا احللقة القرآنية غير أني لم 
عليَّ  ويلزم  يلح  زال  وما   ، قرارا  ذلك  في  اتخذ 
صدري،  اهلل  شرح  حتى  ذلك  في  ويراجعني 
والتزمت  واملراجعة،  احلفظ  في  معهم  وبدأت 
أمتمت  حتى  الــدرس  على  والتردد  باحلضور 

-بفضل اهلل- حفظ القرآن الكرمي.
ذلك  قيام  من  حصل  ما  أن  فكان   : قلُت   
اهلل  ليقضي  إليه  الشيخ  وانضمام  الدرس 
أمرا كان مفعوال؛ فيكون ما قضاه اهلل من أمر 
الشيخ، وينعم اهلل على األمة بعالم من كبار 

القراء واجملودين في علم التجويد والقراءات. 
: وتعرفت في يوم من  قال الشيخ األخضر 

قراء العصر سير وعبر
اللقاء الحصري والموسع 

مع شيخ قراء المسجد النبوّي 

إبراهيم األخضر بن علي القيم 
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د.عبداهلل بن محمد بن سليمان اجلارهلل
املدينة النبوية _ ص.ب 882

Aljarallah2000@yahoo.com
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)تـ1400هـ(  الشاعر  حسن  الشيخ  على  األيام 
في املسجد النبوّي، فبدأت بالقراءة عليه وكأنه 
– رحمه اهلل- كان ينتظرني ، فالزمته زمنا طويال 
أفدت منه واستفدت ، فكنت اختلف إلى درسه 

للقراءة عليه بعد صالة العصر من كل يوم. 
كان أول مجلس مع الشيخ حسن الشاعر ال 
أنت  اجمللس فسألني: هل  ذلك  ! حضرت  ينسى 
حتفظ القرآن الكرمي ؟ قلت: شيء بسيط ، فقال: 
، فقال: كم ؟  ؟ فقلت: حالة تعبانة  كم حتفظ 
فقلت: أحفظ من سورة البقرة إلى سورة اإلسراء 
، فقال لي: هل تعرف التجويد ؟ قلت نعم ، وكنت 
أظن أن التجويد أن تتنحنح ثم تقلد احلصري في 
عليه،  القراءة  في  مجلس  أول  فبدأت  قراءته،  
فعرف من قرائتي أني ال أعرف من التجويد شيئا 
! فقال لي : تعال كل يوم ألدرسك، فصرت أتردد 

عليه يوميا حتى مت اخلتم وحصل املقصود. 
ثم قرأ الشيخ األخضر على الشيخ الشاعر 
بتوجيه  الشاطبية  طريق  من  السبع  القراءات 
رأى فيه من  وطلب من شيخه الكبير؛ وذلك ملا 

النبوغ والذكاء وشدة احلفظ واالستحضار. 
األخضر  إبراهيم  الشيخ  تلميذه  عنه  قال 

فاضل،  مرٍب  الشاعر؛  حسن  الشيخ  شيخنا   :
احلافظ  شخصيته؛  في  اجتمع  جليٌل،  وأستاٌذ 
من  كثيرة  جواهر  مع  الصبور،  واملعلم  املتقن، 
فكان  والدعابة،  الفكاهة  وروح  السمح،  خلقه 
اإلقراء،  رياسة  إليه  فألقوا  اجلميع،  أنظار  محط 
ولم يجرؤ على االقتراب منها أحد طوال حياته، 
كان  شخصه،  لذات  احترامهم  أظهروا  كما 
متأنقاً في حديثه وملبسه، مقبال على التعليم 

والتدريس، ال يشعر 
السنني  بتعب 
في  أمضاها  التي 
حقله، الذي اخضر 
احلميدة  بأفعاله 
النبيلة،  وأخالقه 
طلعته  أهلت  فإذا 
التفت  مكاٍن  في 
مع  لرؤيته  اجلميع 
إجــالٍل واحــتــراٍم 
حلامل  وتقديٍس 
الكرمي،  ــرآن  ــق ال
في  موفقاً  وكان 

إال  الناس  من  ترى  ال  للجميع،  محباً  التعليم، 
راغباً إلى الشيخ، إذا مشى وسط السوق تسارع 
أهل السوق للسالم عليه، وال تفارقه بسمٌة هي 
من طبيعته، فهو في بيته والٌد، وفي درسه والٌد، 
في قلبه شفقٌة ورحمٌة على طالبه، ويعطي كل 
واحد منهم على قدر ملكته في التحصيل، وكان 
أعجوبًة في الزمان بحفظه وإتقانه للقراءات، لم 
بلوغه مئة  أو شاردة رغم  واردة  تغب عنه منها 
القرآن  تعليم  في  عاماً؛ قضاها  وثالثني  وثمانية 

وتعلمه، أسأل اهلل له جنات النعيم. 
العالم  على  األخضر  شيخنا  تتلمذ  ثم 
الفاضل، واحملقق  الكامل، واحلجة املعتبر؛ الشيخ/ 
عامر السيد عثمان شيخ عموم املقارئ املصرية 
فرصة  يتغامن  فكان  )ت1409هـــ(،   اهلل-  –رحمه 
وجوده في مواسم احلج والعمرة، حيث قرأ عليه 
بالقراءات  متعددة  مجالس  وفي  كثيرة  مرات 
اخملتلفة؛ كرواية حفص وقراءة حمزة والكسائي 
وغيرها ،  وكان يتشرف بخدمته وقضاء حوائجه 
، كما كان يكتب له بعض ما كان يحتاجه من 
الكتب من مكتبة  عارف حكمت باملدينة املنورة، 
طلب منه شيخنا األخضر وقتا للقراءة، فأجابه 
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 فضيلة الشيخ حسن
الشاعر رحمه اهلل
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قائال : ال أجد لك وقتا إال قبل الفجر بساعتني، 
اإلقراء  يترك  ال  وعبادة، وكان  كان صاحب صالة 
الزدحام الناس للقراءة عليه، فتارة في  املسجد 
العزمية  في  وأوانًا  الطريق،  في  وأخرى  والبيت، 
وغير ذلك، حتى أنه كان يقرئ في وقت انتظاره 

وانتقاله من مكان إلى مكان.
في  عثمان  السيد  عامر  الكبير  والشيخ 
الوزراء  من  تالميذه   ، وعبرة  عظة  ومماته  حياته 
واألطباء وكبار احملققني، قرأ عليه الشيخ احملقق 
عبدالعزيز  الكبير؛  والعالم  املدقق  والفقيه 
كان  إجازاته،  في  ذلك  ذكر  كما  السود  عيون 
بسيطا؛  موظفا  أمره  أول  في  عامر  الشيخ 
خيرا،  به  اهلل  أراد  حتى  للخبز،  فرن  في  يعمل 
فسخر له الشيخ الكبير علي سبيع من علماء 
عليه  وأنعم  تبناه  والذي  املتصدرين،  األزهر 
باإلقراء والتعليم، وكان يقول له : اصبر يا عامر 
فسيكون لك شأن، حتى كان ما كان من أمره؛ 
العاملني  ورفع اهلل في  األمصار خبره،  فطار في 
ذكره، وأعلى بالقرآن بني اخللق منزلته، حتى قال 
وزراء مصر؛  رئيس  رأيت  : ولقد  شيخنا األخضر 
د.حجازي، يُلِْبُس الشيخ عامر حذائه وهو خارج 
النبوي،  املسجد  في  اجمليدي  باب  من  بصحبته 
املصحف  لطباعة  العلمية  اللجنة  في  شارك 
امللك  مجمع  في  التسجيالت  وجلنة  الشريف 
وفاته  كانت  الشريف،  املصحف  لطباعة  فهد 
ليلة اجلمعة أو صباحها في املدينة املنورة ، أخذ 
أبناؤه بتحضير اجلنازة وإنهاء مستلزمات الدفن 
، لم يخبروا أحدا من تالميذه أو محبيه، طلبت 
الشرطة جواز الشيخ لتسليم جثمانه الطاهر 
لم  جوازه  أن  غير  بدفنه،  والتصريح  أبنائه  إلى 
األسبوع،  نهاية  عطلة  لظروف  متوافرا  يكن 
عمله؛  جهة  لدى  محفوظ  جوازه  كان  حيث 
الشريف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مجمع 
كان  مصحفا  ففتحت   : إبراهيم  ابنه  يقول   ،
وأشرت  الشرطة  رئيس  طاولة  على  موضوعا 
إلى اسم أبي وقلت له: هل تقرأ هذا االسم من 
: عامر السيد  فضلك ؟ فقرأ الشرطيُّ بصوته 
له  فقلت  املصرية،  املقارئ  عموم  عثمان شيخ 
أنه هو صاحب اجلنازة ! أال يشفع له عمله في 
دفنه  إجراءات  بإنهاء  لتسمحوا  املصحف  هذا 
قال:  السبت،  يوم  جوازه  لكم  أحضر  أن  على 
فبكى رئيس الشرطة وقال: بل يشفع له وزيادة، 
سراعا  قاموا  ثم  واملغفرة،  بالرحمة  له  وندعو 
النبوي  املسجد  إلى  بجنازته  والدفع  بتجهيزه 
األخضر  شيخنا  قال   ، املغرب  صالة  عند  وذلك 
ابن  بإبراهيم؛  إذا  الصالة  يقيم  املؤذن  وبينما   :
الشيخ عامر يبكي فقلت له ما يبكيك ؟ فقال 
غضبا  فغضبنا   ! جنازته  وهذه  الوالد  توفي 
شديدا، وقلت له كيف ميوت الشيخ الكبير وال 
نعلم عن موته أو جنازته ؟ ثم همست في أذن 
الشيخ ابن صالح بأن الشيخ عامر قد انتقل إلى 
رحمة اهلل وسيقدم للصالة عليه بعد املغرب، 
عاش  له،  ويستغفر  ويحوقل  يسترجع  فأخذ 
الشيخ عامر السيد عثمان خادما للقرآن الكرمي 
بكل وجه ممكن، وهو مع هذا ال ميلك من متاع 
الدنيا شيئا، كان إذا استلم راتبه الذي ال يتجاوز 

األربعني جنيها وزعه على الفقراء واملساكني من 
الطالب وغيرهم، مات ولم يعرف عن موته أحد 
حتى قدم للصالة عليه، وهكذا هم أهل القرآن 
الصادقون، حتى يستوفوا أجورهم كاملة عند 

موالهم الكرمي.        
كما قرأ الشيخ األخضر ختمة برواية حفص 
عن عاصم -على قصر املنفصل من طريق طيبة 
النحرير،  واملقرئ  الكبير  الشيخ  على  النشر- 
أعلى القراء إسنادا، شيخ القراء واملقرئني؛ أحمد 
الزيات –رحمه اهلل- والذي توفي في  عبدالعزيز 
ليست  فترة  الزمه  وقد  1425هـ(  )عام  القاهرة 
بيته؛  إلى  اجملمع  من  يأخذه  وكان   ، بالقصيرة 
في  رئيسيا  عضوا  الزيات  الشيخ  كان  حيث 
املصحف  تسجيل  على  أشرفت  التي  اللجنة 

الشريف للشيخ إبراهيم األخضر.
ثم  انتقل الشيخ األخضر بتلمذته وقراءته 
على الشيخ احلجة، واملقرئ الثبت، عالم الدنيا 
األداء، أحد  القراء وفرسان  إمام  –كما يسميه-، 
ونفع  تعاصروا  الذين  الكبار  األربعة  املشايخ 
والعباد؛ الشيخ عبدالفتاح بن  البالد  اهلل بهم 
عبدالغني القاضي، أقول : انتقل الشيخ األخضر 
بذلك إلى مرحلة أخرى ومرتبة عليا من حياته 
العلمية أهلته للرياسة والتصدر ؛ حيث الزمه 
أكثر من ثالث عشرة سنة من خالل درس يومي 
احلادية  الساعة  إلى  املغرب  بعد صالة  ميتد من 
عشرة ليال ، وقرأ عليه القرآن العظيم ختمات 
متعددة؛ ختمة بالقراءات الثالث من طريق الدرة 
قرأ  حمزة،كما  بقراءة  أخرى  وختمة  املضيئة، 
عليه بروايات ورش وشعبة وغيرها من الروايات، 
واللغة  التفسير  أفاد منه كثيرا في علم  كما 
يختلف  ال  تكرارا  عدوه  حتى  واإلبتداء،  والوقف 

لشخصية شيخه عبدالفتاح القاضي.
القاضي  الشيخ  على  قراءته  وكانت   
السيد  عامر  الشيخ  الشيوخ  شيخ  بشفاعة 
عثمان والذي قال لألخضر حني سأله عن الشيخ 
القاضي : ده أكبر عالم الدنيا ! والزم تقرأ عليه! 

وسأشفع لك عنده إن شاء اهلل.

في  القاضي  الشيخ  عامر  الشيخ  لقي 
املسجد النبوّي وقال له ما نصه: إن هذا إبراهيم 
األخضر ابني، ضمه إليك ! وأفرغ ما في صدرك 

في صدره ! 
احلبيب  بشيخه  األخضر  الشيخ  تعلق 
الشيخ عبد الفتاح القاضي كما تعلق القاضي 
ال  كان  حتى  األخضر  إبراهيم  البار  بتلميذه 
يستغني عنه في سفر وال حضر ، بل إنه كتب 
في وصيته أن يغسله ويكفنه تلميذه وحبيبه 

إبراهيم األخضر. 
احلرم  إلى  ينزل  أن  عليه  وأكثروا  منه  طلبوا 
الشريف لإلقراء والتعليم فكان يعتذر عن ذلك، 
الشيخ  على  بيتك  في  عاكف  أنت  له  وقالوا 
إبراهيم األخضر فلو نزلت إلى احلرم ليقرأ عليك 
الطالب وتلقى اهلل تعالى بطالب كثيرين يكون 
يكفيني  فقال:  والثواب  األجر  بسببهم  لك 
وكان  األخضر!  إبراهيم  بالشيخ  اهلل  ألقى  أن 
إبراهيم عطية  الشيخ  اجمللس  ذلك  حاضرا في 
من مدرسي التفسير باجلامعة اإلسالمية فقال 
للشيخ األخضر: هرب منها شيخك وألقاها في 
رقبتك، فخذها بحقها ! قلُت: وقد فعل، تقبل 

اهلل منه وغفر لشيخه وأستاذه.
األخضر  تلميذه  في  القاضي  الشيخ  وجد 
صدره،  في  صدره  في  ما  فأفرغ  ومنيته؛  طلبه 
من  اهلل  وهبه  مبا  وخصه  واصطفاه،  واجتباه 
وحسن  القراءة  فعلّمه  وأعطاه،  الغزير  العلم 
التفسير  في  سيبه  من  عليه  وأفاض  األداء، 

والعربية وعلم الوقف واالبتداء.  
أهل  أعلم  اإلسالمية  اجلامعة  استقطبت 
األرض في علم القراءات للتدريس بكلية القرآن 
الشيخ  اجلامعة  مدير  من  بطلب  وذلك  الكرمي، 
اإلمام عبدالعزيز بن باز –رحمه اهلل-، وكان من 
والتدريس الشيخ  أول من استقطبوا للتعليم 
إلى  الكبير  الشيخ  قدم  القاضي،  عبدالفتاح 
العلماء  تسابق  كبيرا،  عاملا  فيها  وحل  طيبة 
بدأ  عليه،  والقراءة  منه  لإلفادة  العلم  وطالب 
نفسه  وجد  ثم  اإلسالمية  اجلامعة  في  يدرس 
يدركون  ال  الفن،  هذا  في  مبتدئني  يدرس طالبا 
شيئا من علوم التجويد والقراءات، وهو العالم 
علم  في  املنتهون  إليه  يتسابق  الذي  الكبير 
القراءات فال يجدون إليه سبيال ! فغضب ألجل 
ذلك وقرر أن يرجع إلى بلده ، لكنه آثر أن يسلم 
الشيخ  ذهب  املغادرة،  قبل  اجلامعة  مدير  على 
ابن  الشيخ  اجلامعة  مدير  إلى مكتب  القاضي 
فلما  سفره،  قبل  وتوديعه  عليه  للسالم  باز 
من  باز  ابن  الكبير  الشيخ  قام  عليه  دخل 
وسلم  القاضي،  الشيخ  ملالقاة  وخرج  مكتبه 
له  وقال  جنبه،  إلى  وجلس  حارا،  سالما  عليه 
ثم  القراءات،  علم  في  األرض  أهل  بأعلم  أهال 
وقته  في  القرآن  كلية  عميد  مخاطبا  قال 
القاري  عبدالفتاح  عبدالعزيز  الدكتور  األستاذ 
حفظه اهلل : نحن لم نحضر الشيخ القاضي 
ليقوم بتدريس الطالب املبتدئني ! بل أحضرناه 
ملن  علمه  من  ويستفاد  رأيه  يؤخذ  مستشارا 
هم أهل للتلقي لألخذ عنه والتلمذة عليه -أو 
كالما نحو هذا- ثم ودع القاضي –وكان ال يعلم 
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له  وقال  سفره-  أو  اجلامعة  ترك  في  نيته  عن 
قبل خروجه من مكتبه كل ما تريدون يا فضيلة 
احتياجاتكم  ترسلون  اهلل،  بإذن  حاصل  الشيخ 
اهلل،  شاء  إن  فيها  فيبت  مباشرة  مكتبنا  إلى 
باز  ابن  ثم غادر الشيخ القاضي مكتب الشيخ 
وقد عدل عن سفره ورجع عن قراره بترك املدينة، 
ابن باز حتة  )دا الشيخ   : وقال كلمته املشهورة 
قراره  ذلك  بعد  وكان  البصري(،  احلسن  بتوع  من 
واستقراره في املدينة، ثم كان ما أجراه اهلل على 
حتى  الطيبة  طيبة  في  الكثير  اخلير  من  يديه 

توفاه اهلل تعالى.
في آخر مجلس جمع الشيخ بتلميذه؛ خرج 
الشيخ األخضر من درسه على شيخه القاضي 
، وكان أمره أن يراجع  الساعة احلادية عشر ليال 
ودع   ، بجواب  غدا  لها  ويأتي  علمية  مسألة 
يكن  ولم  ويديه،  رأسه  مقبال  شيخه  التلميذ 
يعلم أنه الوداع األخير ! حيث في الصباح الباكر 
كان ما لم يكن باحلسبان، وإذا حل القضاء وجب 
القاضي  الشيخ  استيقظ   ، والتسليم  اإلميان 
في  دخل  ثم  توضأ  حيث  الفجر،  صالة  ألداء 
الصالة، وبينما هو يقرأ سورة الفاحتة في الركعة 
القراءة ثم  تثقل عليه  بدأت  الصالة  الثانية من 
األخضر  الشيخ  اْسُتْدِعَي   ، عليه  مغشيا  خر 
املستشفى  إلى  القاضي  بالشيخ  ذهبوا  ثم 
أياما معدودة في  ، لبث  وهو في غيبوبة كاملة 
من  بطلب  القاهرة  إلى  نقل  ثم  املستشفى، 
أوالده ، ومكث قريبا من عشرين يوما في العناية 

املركزة حيث انتقل بعدها إلى رحمة اهلل.  
الشيخ  لقلبه  وأقربهم  مشايخه  أجل  ومن 
ورئيس  النبوّي  املسجد  وخطيب  إمام  الكبير 
محاكم منطقة املدينة املنورة وعضو هيئة كبار 
العلماء الشيخ عبدالعزيز بن صالح رحمه اهلل 
الذي أجمعت القلوب على حبه، واجتمع له ما 
لم يجتمع لغيره من املواهب واملناقب واملناصب، 
حتى  طويال  زمنا  ــه  والزم عليه  تتلمذ  فقد 
نفسه  في  ترك  وقد   ! يكاد  أو  أمني سره  أصبح 
وشخصيته أثرا كبيرا ال يوصف، وكان مالزما له 

حتى توفاه اهلل تعالى. 
احملقق  الشيخ  على  األخضر  الشيخ  وقرأ 
الغنيمان  عبداهلل  العالمة/  الزاهد  والعالم 
اإلسالمية-  باجلامعة  العليا  الدراسات  -أستاذ 
إلى  تصل  لفترة  والزمه  الفنون،  مختلف  في 
بيته؛ وكان  ثالثة عشر عاما في درس خاص في 
أول كتاب قرأه عليه كتاب التوحيد من صحيح 
البن  اخللق  على  احلق  إيثار  كتاب  ثم  البخارّي، 
املرتضى، ثم كتاب مدارج السالكني البن القيم 
: إنه  وغيرها من الكتب، وقال عن تلمذته عليه 
حياتي  في  أثر  ولقد  أحد،  عليه  يقدر  ال  عالم 

كثيرا.
 وكان للشيخ األخضر مكانة وحظوة خاصة 
املسجد  إمام  اجلبرتي،  اجمليد  عبد  الشيخ  عند 
فجالسه  كبارالعلماء،  هيئة  وعضو  النبوّي 
يأنس  اجلبرتي  الشيخ  وكان  كثيرا،  وخالطه 

بقراءته حتى أحبه وركن إليه.
عطية  والشيخ  األخضر   الشيخ  بني  وكان 
سالم املدرس باملسجد النبوّي والقاضي باحملكمة 

ومدارسة  درس  مجالس  اهلل-  الكبرى-رحمه 
يقرأ  سالم  عطية  الشيخ  كان  حيث  وعلم، 
األخضر  والشيخ  األخضر،  الشيخ  على  القرآن 
يقرأ عليه في الفقه، وقرأ عليه املوطأ حتى بلغ 

باب الركاز.
ومراجعة  بحث  جلسات  له  حصلت  كما 
اخملتار  محمد  الشيخ/  الفقيه  العالم  مع 
الشنقيطي-رحمه اهلل- وكانت نقاشات كثيرة 

في مسائل الوقف واالبتداء. 
-استفاد  ومودة  صحبة  مجالس  له  وكان 
إمام  الكبير،  والوجيه  العالم  مع  كثيرا-  منها 
عاما؛  خمسني  على  تزيد  لفترة  قباء  مسجد 
تعالى،  اهلل  رحمه  عباس  عبداحلميد  الشيخ/ 
به  يستعني  وحكمة،  رأي  صاحب  كان  والذي 
الشيخ ابن صالح في املهمات لوجاهته وخبرته، 
األخضر  الشيخ  فكان  وديانة،  صالح  وصاحب 

يزوره ويلتقيه كثيرا.
وكان له مجالس أنس وأدب وعلم مع احملدث 

الكبير الشيخ/ حماد األنصارّي-رحمه اهلل-. 
كما كان له لقاء أسبوعي مع ثلة من املشايخ 
االنصاري،  حماد  الشيخ   : منهم  والعلماء 
والشيخ  وعافاه،  اهلل  شفاه  زايد  بن  والشيخ 
عبدالعزيز  الدكتور  والشيخ  السيف،  حمد 
القارئ، والشيخ عبداهلل اخلربوش إمام املسجد 
النبوّي، والشيخ الربيعان إمام وخطيب مسجد 

؛  تلك  جمعتهم  في  وصحبهم  وغيرهم،  قباء، 
الشيخ عبدالعزيز بن باز أكثر من مرة. 

طلبه  في  األخضر  إبراهيم  الشيخ  هو  هذا 
للعلم وتلمذته، وهؤالء هم مشايخه وأساتذته؛ 
مبثلهم!  فجئني   ، فخام  ومشايخ  كبار،  علماء 
في  واتصاال  علوا  ودرايــة،  رواية  وإمامة،  علما 
من  ونهل  أيديهم،  على  تعلم  وتفوقا،  األسانيد 
كان  إن  غرو  فال  معينهم،   من  وارتوى  علمهم، 

هذا األسد من أولئك األسود.    

ثناء العلماء عليه
الشيخ  من  األخضر  إبراهيم  الشيخ  طلب 
عبدالفتاح املرصفي –رحمه اهلل-)ت1409هـ( أن 
: أنت زميلي، فال  يقرأ عليه فرفض بشدة، وقال 
أسمح لك بالقراءة علّي،  فكان الشيخ املرصفي 

يجل الشيخ األخضر ويبجله ويعرف له فضله.
إمام  اجلبرتي  عبداجمليد  الشيخ  عنه  وقال 
 : العلماء  كبار  هيئة  وعضو  النبوي  املسجد 
القراءة  أدخل  من  أول  األخضر  إبراهيم  الشيخ 

الصحيحة في احلرمني الشريفني.
مكانة   : صالح  ابن  الشيخ  عند  له  وكان 

ومكانا، ونزال ومنزال.
عبدالرحمن  بن  علي  الشيخ  سألت  وكنت 
احلذيفي عن أقرأ الناس في علم القراءات باملدينة 
املنورة ؟ فقال : الشيخ إبراهيم األخضر والشيخ 

محمد متيم الزعبي.  
الشامّية  بالديار  املقاري  شيخ  عنه  وقال 
الشيخ محمد كرمي راجح : أشهد أنه شيخ قراء 

املدينة.
وقال عنه املقرئ احملقق واإلمام الزاهد الشيخ 
ثابت  بن  زيد  مقارئ  شيخ  الكردي  احلسن  أبو 
بدمشق : الشيخ األخضر هو اإلمام الوحيد الذي 

ال يختلف أداؤه خارج الصالة وداخلها.
وقال عنه الشيخ احملقق محمد متيم الزعبي: 
املصاحف  أفضل  من  الصوتّي  ومصحفه 
لطباعة  فهد  امللك  مجمع  في  املسجله 

املصحف الشريف.
وقال عنه الشيخ الدكتور إبراهيم بن سعيد 
الشيخ  على  للقراءة  مالزما  رآني  وقد  الدوسري 
بالشيخ فإمنا الصيد في  : عرفت فالزم، وعليك 

جوف الفرا.
هيئة  عضو  منيع  بن  عبداهلل  الشيخ  وقال 
كبار العلماء : كنت أقرأ في الكتب عن القراءة 
خلف  صليت  حتى  معناها  أدرك  ولم  املفسرة، 

الشيخ إبراهيم األخضر باملسجد احلرام.
بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الشيخ  عند  وله 
القضاء  مبجلس  الدائمة  الهيئة  رئيس  عقيل 
يكاد  ال  ومودة  خاصة،  محبة  األعلى-سابقا- 

يخفيها.
كثيرا  ويبجلونه   يحبونه  مشايخه  وكان 
ويخصونه  بالهدايا  يبادرونه  كانوا  إنهم  حتى 
بها، فهذا الشيخ الزيات كان ال يأتي من مصر إال 
بهدية معه، وكان القاضي ينزل يوما مخصوصا 
لتلميذه  مناسبة  هدية  عن  ليبحث  إجازته  من 
خصه  ورمبا  عامر  الشيخ  كان  ومثله  األخضر، 

ببعض كتبه.. ■
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صورة نادرة جتمع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح 
مع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 

رحمهم اهلل جميعا

فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح رحمه اهلل
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وذلك  رأيت،  من  أعجب  فمن  تالميذه  وأما 
أنهم على نسق واحد من ضبط األداء وجودة 
القراءة وإتقانها وإن تفاوتوا في تلقيهم عنه 
وضبطهم وإتقانهم، فلقد ترك فيهم الشيخ 
ومرور  العهد  تقادم  مع  يزول  ال  كبيرا  أثرا 
مضيئة  مناذج  باختصار  أذكر  وهاهنا  السنني، 
من أولئك التالميذ ولست بصدد حصرهم أو 

اإلحاطة بهم فليس هذا مكانه.

ضيف  بن  اهلل  عطا  الدكتور/  األستاذ   -1
الغدد  وأمراض  السكر  أستاذ  الرحيلي،  اهلل 
الصماء، من أوائل من تلقوا عن الشيخ وأخذوا 
1390هـ،  عام  الشيخ  على  القراءة  بدأ  منه، 
ولبث -حتى يتم اخلتم- بضع سنني، يذكر أنه 
وعلم  األداء  في  األخضر  الشيخ  من  استفاد 
كبار  على  القراءات  عرض  واالبتداء،  الوقف 
قرآنه  في  به  اهلل  نفع  واملسندين،  املشايخ 
وطبه فأجرى على يديه ما ال يحصى من اخلير، 

تقبل اهلل منه ونفع به.
سعيد  بن  إبراهيم  الدكتور/  األستاذ   -2
الباحث  الكبير،  الرياض  مقرئ  الدوسري، 
املتخصص  واألستاذ  املدقق  واملقرئ   ، احملقق 
القراءات وعلومها بجامعة اإلمام محمد  في 
بن سعود اإلسالمية،جامع للقراءات الصغرى 
ختمة  األخضر  الشيخ  على  قرأ   ، والكبرى 
ختمة  استأنف  ثم  عاصم،  عن  حفص  برواية 
أخرى بالقراءات الثالث من طريق الدرة، محكم 
والدولية، وعضو  احمللية  املسابقات  وخبير في 
جعل  العلمية،  اجملالت  من  كثير  في  محكم 
كثيرا،  وقبوال  خيرا  ودراساته  بحوثه  في  اهلل 
كتاب/  ودراسة  حتقيق   : مصنفاته  أجل  من 
علم  في  وجهوده  املتولي  وكتاب/  املصباح، 
القراءات، له تسجيل صوتّي في مجمع امللك 
ورش  برواية  الشريف  املصحف  لطباعة  فهد 
عن نافع، سمعت الشيخ األخضر كثيرا يقول 
كبير  عالم  الدوسري  إبراهيم  الشيخ   : عنه 

في فنه ليس له مثيل.
بن محمد  الشيخ/ عبداحملسن  3- فضيلة 
القاسم؛ إمام وخطيب املسجد النبوّي، والذي 
قرأ على الشيخ األخضر ختمة برواية حفص 
؛  بلده  من  إليه  يرحل  كان  حيث  عاصم،  عن 
وحصل  اخلتم  أمت  حتى  اإلجازات  في  الرياض 
املقصود، وكانت قراءته في حدود عام 1411هـ 
كالشيخ  املشايخ  كبار  على  قرأ  بعدها،  وما 
درس  له مجالس   ، و غيرهم  واحلذيفي  الزيات 

وتعليم في املسجد النبوي .
عواد  بن  عبداهلل  الشيخ/  فضيلة   -4

الشيخ  على  قرأ  املكّي،  احلرم  إمام  اجلهنّي؛ 
األخضر ختمة برواية حفص عن عاصم، تخرج 
في كلية القرآن باجلامعة اإلسالمية،  وواصل 
دراسته العليا في جامعة أم القرى وقرأ على 
صوتا  اهلل  رزقه  وقد  واملقرئني،  املشايخ  كبار 

ندّيا يسعد القلوب.
مصطفى  بن  فــؤاد  املقرئ/  الشيخ   -5
الشيخ  تالميذ  كبار  من  احلسن،  كمال  بن 
إليه،  واإلسناد  عنه  التلقي  في  وأميزهم 
الدقيقة  بتفاصيلها  شيخه  عن  القراءة  أخذ 
وأسرارها الكثيرة، فأفاد من شيخه واستفاد، 
ثم  له  تعالى  بتوفيق اهلل  إليه  ملا وصل  وصل 
على  الشريف  العلم  هذا  طلب  في  برحلته 
فكان  ومصابرته  وبصبره  وأستاذه،  شيخه 
يكل  ال  تنتهي،  ال  ومثابرة   ! في جهاد عجيب 
شيخه  على  ليقرأ  للمدينة  رحل  رمبا  ميل،  وال 
يومه  من  يرجع  ثم  واحدا  مجلسا  األخضر 
لبلده مكة وهو في غاية الفرح والسرور، ورمبا 
فال  مكة  في  األخضر  الشيخ  وجود  صادف 
العلم  هذا  أن  يرى  ألنه   ! القراءة  منه  يطلب 
املدقق  واملقرئ  احملقق  الشيخ  ذلك  مثل  من 
نفع  إليه،  ويرحل  حتصيله  في  يتعب  أن  حقه 
من  الطالب  عليه  فقرأ  عظيما  نفعا  به  اهلل 
مكة ومن خارجها، كثيرا ما سمعت الشيخ 
احملافل  في  به  ويفخر  عليه  يثني  األخضر 

ويوصي بعلمه ويحيل التالميذ إليه.
6- الشيخ/ محمد مكي هداية اهلل؛ شيخ 
في  والدولية  احمللية  املسابقات  في  احملكمني 
من  يعتبر  حيث  السعودية،  العربية  اململكة 
املسابقات،  تلك  في  املشاركني  احلكام  أقدم 
بالروايات  ختمات  األخضر  شيخه  على  قرأ 
اخملتلفة، له مصحف مسجل يذاع في اإلذاعة 
مبكة  القرآني  العمل  رموز  من  السعودية، 
سلك  في  تربوّي  وموجه  مشرف   ، املكرمة، 

التعليم، له مجلس إقراء في بلده .
7- ومنهم تلميذه وخليله الشيخ/ يوسف 
الشويعّي، فله مع شيخه صحبة ال توصف، 
سمعت  ما  كثيرا  فتذكر،   تدرك  ال  ومعزة 
عنه:  ويقول  له  ويدعو  عليه  يثني  شيخنا 
من  كتلة  فإنه  الشويعي  يوسف  الشيخ  أما 

الوفاء ال يجازى إال بالدعاء !
الزهراني؛  إبراهيم  الشيخ/  ومنهم   -8
الذي أخذ القراءة عن شيخه بحقها، قرأ على 
وأستاذه  شيخه  بشفاعة  الكبير  الشيخ 
الشيخ فؤاد احلسن، فلما وصل للمدينة وبدأ 
من  وأعجب  األخضر  شيخه  به  ُسرَّ   ، القراءة 
يقول:  لسانه  وحال  ضبطه،  ودقة  فطنته 

السبل،  له  وتيسر  األبواب  له  تفتح  مثلك 
قرأ  مبكة،  املعلمني  كلية  في  محاضرا  يعمل 
على شيخه األخضر/ ختمة برواية حفص، ثم 
املضية،  الدرة  طريق  من  الثالث  القراءات  أفرد 
إمام وخطيب، ذو علم غزير، ومحكم مشارك 
احلكام  أجمع  والدولية،  احمللية  املسابقات  في 
للقرآن  احمللية  سلمان  األمير  مسابقة  في 
التي شارك فيها متسابقا  الكرمي في السنة 
على منحه جائزة أحسن أداء ؛ مببادرة لم تكن 
ألحد بعده أو قبله وذلك تعبيرا عن إعجابهم 
في  ــراء  إق مجلس  له  وحفظه،  لضبطه 

مسجده وَحيِّه.
الضابط/  املتقن  الشيخ  تالميذه  ومن   -9
محمد البرهجي، ويعمل محاضرا في اجلامعة 
الذين أخذوا عن الشيخ  أوائل  اإلسالمية، من 
ومكانا،  مكانة  شيخه  عند  له  عنه،  وتلقوا 

يوصي به ويحيل التالميذ للقراءة عليه.
الشجي  الصوت  صاحب  ومنهم   -10
على  زيد،  أبو  الشيخ/محمد  الندّي  واألداء 
معلم  واإلتقان،  الضبط  من  عالية  درجة 
في  مشارك  مثله،  قليل  وأستاذ  محترف، 
حلق  في  وموجه  واملعلمني،  األساتذة  تدريب 
باملدينة  التحفيظ  جمعية  في  التحفيظ 

املنورة.
واألستاذ  احلافظ  الشيخ  ومنهم   -11
توفيق  -بعد  نال  البرماوي،  إلياس  الضابط/ 
اهلل- بحرصه وجده واجتهاده خيرا كثيرا، قرأ 
على كبار املشايخ واملقرئني والذين ال يحصون 
برواية  ختمة  األخضر  شيخه  على  قرأ  كثرة، 
ختمة  عليه  واستأنف  عاصم،  عن  حفص 
اهلل  نفع  يتمها،  لم  لكنه  العشر  بالقراءات 
به طالب القرآن وحافظيه، قرأ عليه كثير  من 
ما  أجل  من  التجويد،  ومتون  القرآن  الطالب  
القراء،  بتراجم  الفضالء  إمتاع  كتابه/  ألف 
التحفيظ  حلق  في  ومشرفا  موجها  يعمل 

املنورة.  باملدينة 
واملقرئ  الفاضل  األستاذ  ومنهم   -12
الرياضيات  دَرََس  الكامل/ سلمان طاشكندي، 
ودَرََّسها، ثم فتح اهلل عليه في احلفظ والقراءة 
الزم  أمره،  من  كان  ما  فكان  القراءات  وعلم 
الشيخ إبراهيم األخضر حتى صار ال يعرف إال 
به، قرأ القرآن الكرمي برواية حفص ثم بقراءاته 
الشيخ  أفرغ  حتى  على شيخه  إفرادا  العشر 
شيخه  منه  طلب  صدره،  في  صدره  في  ما 
املسجد  في  منه  قريب  عمود  إلى  يجلس  أن 
عليه،  للقراءة  التالميذ  إليه  ليحيل  النبوّي 

فأشبه سيرة اإلمام قالون مع شيخه نافع.

تالميذه  
ووفاؤه لشيوخه وطالبه
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واملقرئ  الكامل  الشيخ  ومنهم   -13
بن  عادل  وقراءاته/  القرآن  طلب  في  الراحل 
تنتهي  ال  رحلة  له  السنيد،  عبدالرحمن 
له  شهد  الشريف،  العلم  هذا  حتصيل  في 
على  قرأ  واإلتقان،  بالضبط  وأقرانه  مشايخه 
لقي  ما  كثرة  على  واملسندين،  املشايخ  كبار 
إعجابه  يخفي  ال  فإنه  واملقرئني  املشايخ  من 
وال  عليه  قرأ  به،  ومتسكه  بشيخه  الشديد 
في  جهود  له  عاصم،  عن  حفص  برواية  يزال 
ثم  تأهل  مشكورة  مشهودة  القرآن  خدمة 
جامع  في  لإلقراء  مجلس  له  فصار  تصدر 

العقيلي مبدينة الرياض.
14- ومن أضبطهم املقرئ احلاذق/ تركي بن 
األخضر  شيخه  عند  له  السبيعّي،  عبداهلل 
بنصحه  كثيرا  يخصه  ومكانه،  حظوة 
الطالب  يحيل  فإنه  فيه  ثقته  من  وتوجيهه، 
عليه،  بالقراءة  استوصاه  من  ويوصي  إليه 
ضابط في التلقي كما هو ضابط في األداء،قرأ 
له  مختلفة،  بروايات  القرآن  شيخه  على 
جهود خيرة في العمل القرآني حيثما حل أو 
نزل، معلم في وزارة التربية والتعليم، ومدرب 
ملعلمي القرآن من أنحاء اململكة، يقرئ ويعلم 

القرآن في املسجد النبوّي. 
15- ومنهم الشيخ الدكتور/ علي عطيف، 
شيخ  جازان ومقرئها، ، نفع اهلل به في بلده 
للعمل  مرجعا  أصبح  حتى  رأسه  ومسقط 
ومحاضر  ومدرب  مشارك،  محكم  القرآني، 
لتدريب  تقام  التي  الدورات  من  الكثير  في 
قرأ  اململكة،  أنحاء  الكرمي من  القرآن  معلمي 
على الشيخ وال يزال برواية حفص عن عاصم 

فأفاد منه واستفاد. 
16-  ومنهم الشيخ/ عبدالناصر بن خديش 
له  القراء،  وشاعر  الشعراء  مقرئ  الشريف، 
 ، تروى  قصص  القرآن  ألهل  الوفاء  رحلة  في 
ملك قلب شيخه فحظي عنده بالقبول، من 
وال  قرأ  اجملتهدين،  والقراء  اجمليدين،  الشعراء 
سخر  عاصم،  عن  حفص  برواية  ختمة  يزال 

شعره وموهبته للقرآن وللوفاء ألهل القرآن.
الطنيجي  خليفة  املهندس  ومنهم    -17
رحل  والذي  املتحدة،  العربية  اإلمــارات  من 
مبتغاه،  حصل  حتى  الشيخ  على  للقراءة 
احملبر  األداء  وصاحب  املتقن  الشيخ  ومنهم 
القرى،  أم  بجامعة  احملاضر  اللحياني  باسم 
ومنهم الشيخ عبداهلل برناوي احملاضر بكلية 
املزيني  أمني  الشيخ  ومنهم   مبكة،  املعلمني 
)احملاضر باجلامعة االسالمية باملدينة املنورة( ، 
احلافظ املتقن وصاحب األداء العالي الذي قرأ 
منه  فحصل  مختلفة  بروايات  شيخه  على 
ابراهيم  املتميز  املعلم  ومنهم   . كثيرا  علما 
الذي  الفرقان  دار  في  استاذ  عبدالرقيب  ابن 
وحتفيظهم  النشء  تعليم  في  جهده  افرغ 
والشيخ صالح فالته، والشيخ الطيب محمد 
عبدالرحمن  عمر  ومنهم  السودان  من  حامد 
عثمان الشفيع ، وأحمدعبدالوهاب ،واخلطاط 

البارع مسعود حافظ وغيرهم كثير.
سيدات  زينب   / اجلامعة  املقرئة  ا  وأمَّ  -18
أحمد عبداهلل، فتلك سيرة عطرة وجناح ماله 
العربية  في  وأديبة  متمكنة،  حافظة  نظير، 

مناقبها  أعظم  من  معتبرة،  وقارئة  بارعة، 
بوالدتها حتى أصبحت مضرب  الشديد  برها 
املثل وعنوانه، فال تقدم على والدتها شيئا من 
أعمال الدنيا، فنالت بذلك البر العجيب الثناء 
األوفى،  اجلزاء  اهلل  وعند  الدنيا،  في  احلسن 
سارت على خطى شيخها الكبير فأجرى اهلل 
على يديها خيرا كثيرا، لها جهود مؤثرة على 
احلافظات  النساء  أوساط  في  اإلقراء  حركة 
على  الكرمي  القرآن  عرضت  املنورة،  باملدينة 
برواية  مرة  متعددة؛  مرات  األخضر  الشيخ 
حفص عن عاصم، ومرة بالقراءات السبع من 
طريق الشاطبية ،ومرة بإفراد القراءات الثالث 
من طريق الدرة املضيئة، ال زالت تقرئ وتعلم 

وتدرس، نفع اهلل بها وبعلمها.
عائشة  املتقنة/  احلافظة  ومنهّن   -19
كان  عجيب،  شأن  لها  املرأة  وهذه  هوساوي، 
شيخنا يقول عنها : إن عائشة أخذت القراءة 
تلقى  من  أجود  من  فكانت  باملسطرة،  عني 
عليه  عرضت  القراءات،  وعلم  القراءة  عنه 
وجمعا   إفرادا  عديدة  العظيم ختمات  القرآن 
حفص  برواية  ختمة  عليه  قرأت  للقراءات، 
وتأهلت  وأتقنت  ضبطت  فلما  عاصم،  عن 
شرعت في ختمة بالقراءات السبع من طريق 
القراءات  إفــراد  استأنفت  ثم  الشاطبية، 
اهلل  أجرى  املضيئة،  الدرة  طريق  من  الثالث 
املقام  بها  استقر   ، عظيما  نفعا  يديها  على 
والتعليم فكان  القصيم لإلقراء  في منطقة 
لها دور كبير في رعاية احلافظات من املعلمات 

والطالبات. 
الفاضلة/ واملربية  األستاذة  ومنهّن   -20
في  فادن  مدينة  من  شافعي  ثريا  مجاهد  أم 
سيرتها  أندونيسيا،  في  سومطرة  جزيرة 
زمنا طويال  أخرى وشرح يطول، مكثت  قصة 
تترك  أن  كادت  حتى  والتعليم  احلفظ  في 
وكانت  الطريق،  طول  من  وتيأس  احلفظ 
مشقة  أشد  األخضر  شيخها  على  قراءتها 
اهلل  فتح  أن  إلى  صبرت  ولكنها  وصعوبة، 
احلفظ  من  حسبانها  في  يكن  لم  مبا  عليها 
مرجعا  صارت  حتى  األداء،  وجودة  املتمكن 
إنتاجها  وكان   ، والطالبات  للحافظات  مهما 
متميزا من التلميذات، وتزاحم للقراءة عليها 

متيزت  وخارجها،  اململكة  داخل  من  الطالبات 
كبيرات  وتلقني  حتفيظ  في  الفائقة  بقدرتها 
وغير  متعلمات  واألمهات  اجلدات  من  السّن 
وقتها فجعلت  اإلقراء كل  متعلمات، ال زمت 
وإياه  فهي  واألصال،  بالغدّو  مسالتها  القرآن 

في حل وترحال.
اتبعت  لقد   : األخضر  شيخها  عن  قالت   
، وأخذت بنصائحه، منها  منهجه في اإلقراء 
أفضل  طالباتها  تعطي  »املعلمة   : لي  قوله 
عندهن«  ما  أفضل  منهن  وتأخذ   ، عندها  ما 
من  يئست  حني  لي  تشجيعه  أنسى  وال   ،
»من   : بقوله  املدة  طول  بعد  السند  إكمال 
سلك  الدرب وصل » ، ومما عرفته به : العطاء 
بال حدود ، وعدم انتظار املقابل  يبذل من وقته 
وباحثي  العلم  لطالبي  بيته  أبواب  ويفتحه 

احلق. 
الفاضلة/ واملربية  األستاذة  ومنهنَّ   -21
كرمية  عائلة  سليلة  هي  والتي  كردي  صفاء 
حتكيم  في  شاركت  كــرمي،  بيت  من  وزوج 
ألكثر  للبنات  احمللية  سلمان  األمير  مسابقة 
األستاذة/  املتقنة  احلافظة  ومعها  دورة،  من 
معتمدة  محكمة  هي   والتي  الدخيل  سارة 
مباركة  إقراء  حلقة  ولها  احمللية  للمسابقات 
اخلاني  سحر  األستاذة/  ومنهنَّ  بها،  اهلل  نفع 
وأختها/األستاذة عفاف جعفر، وكثير ال يسع 
على  وأجرى   ، بهنَّ اهلل  نفع   ، لذكرهنَّ املقام 

أيديهن اخلير والنفع العميم.    
هؤالء هم طالب الشيخ إبراهيم األخضر. 
ينهلون  يظلون   ، والتعليم  لإلقراء  منتشرون 
رأيه، يوجههم  ويأخذون من معني  من علمه، 
بالنصح  عليهم  يبخل  وال  ويرشدهم، 
قلوبهم فصاروا  ملك  ورجاالً،  نساًء  واإلرشاد، 
طالب  صار  حتى  ــه،  رأي عن  إال  يصدرون  ال 

األخضر ينسبون إليه.
اإلقراء،  بالتأني في عملية  دائما  يوصيهم 
أو  التهاون  وعدم  القراءة،  مبادئ  واحترام 
التنازل عن ذلك، مهما كانت الضغوط ، يقول 
لهم : أنتم تتعاملون مع القرآن الذي ال يقبل 

أي تنازل أو مساومة. 
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وفاؤه  ألهله ومشايخه 
وتالميذه
يطول  فموضوع  الوفاء  مع  قصته  وأما 
بشيخه  فعنايته  وصفه،  من  وتعجب  شرحه، 
ابن صالح كانت وال زالت مضرب املثل والتقدير 
كان  فقد  عليه،  ويطلع  ذلك  يعرف  من  عند 
أيام حياته أمني سره ومستودع خبره، يشاوره 
يؤديها،  مهمات  له  أوكل  ورمبا  عليه  ويعول 
يتعاهد شيخه  إبراهيم األخضر  الشيخ  وكان 
مرضه  أيام  في  صالح  بن  العزيز  عبد  الكبير؛ 
جاهه  أيام  في  له  تعاهده  من  أكثر  وعلته 
يوم  كل  مرضه  أيام  يزوره  كان  حيث  وصحته، 
في  مستمرا  يزال  وال  تعالى،  اهلل  توفاه  حتى 
له  ويدعو  ذكره،  من  فيكثر  لشيخه؛  وفائه 
يقوم  وذاك  لهذا  إضافة  وهو  عليه،  ويترحم 
صالح  ابن  الشيخ  وفاة  منذ  دائمة  وبصفة 

بزيارة مجلسه بعد املغرب من كل سبت !  
قال عن الشيخ عبدالعزيز بن صالح :

بذاتها،  قائمة  مدرسة  اهلل  رحمه  كان 
جتلت فيها معاني األدب ودروس الوفاء، بدأ منذ 
نشأته في تلقي العلم وحفظ القرآن، ثم تدرج 
نفسه  من  ليجعل  احلياة،  ودروب  مسالك  في 
أعني  في  مهابة  له  اهلل  جعل  فريدا،  إنسانا 
السياسة؛  وحنكة  املنطق  قوة  رزقه  الناس، 
من  اختار  الصعبة،  القضايا  له  فدانت 
توشح  َصَفاتََها،  فقرَع  الكرم  الرجولة  صفات 
بصفاتها، وحبب إليه صفاء القلب من احلسد، 
له  يكن  فلم  الدنيا،  قنص  من  األيدي  ونظافة 
على  القلوب  اجتمعت  وما  أثر،  طريقها  في 
الشيخ،  أعطي  ما  مثل  املدينة  في  رجل  حب 
إدارة القضاء؛  أنه كان يدير  والعجيب في أمره 
واألصل أنها تورث الضغائن والكراهية والبعد، 
ذلك،  بعكس  الشيخ  شأن  في  كانت  ولكنها 
بكل طبقاتهم،  حباً شديدا  املدينة  أهل  أحب 
وكان مع الكرام كرميا، ومع األخيار خيرا، وعلى 
وأبدانهم،  رؤوسهم  تقرع  هــراوًة  السفهاء 
ليكون  اهلل  رحمه  العزيز  عبد  امللك  اختاره 
قاضيا في املدينة، وقال باحلرف الواحد : إنه من 
أهداهم قضاة محكمته؛  للمدينة  شدة حبه 
الكبير،  الزاحم  : الشيخ اخلّيال، والشيخ  وهم 
سعود  آل  ملوك  من  التقدير  ونال  صالح،  وبن 
على  وهو  الشيخ  توفي  حتى  تعاقبوا  الذين 
بلوغه  رغم  تقاعداً  مينحوه  ولم  العمل،  رأس 
أحكام  بيده  كتب  لذلك،  يؤهله  ما  السن  من 
وحرس  املباركة،  الدولة  هذه  في  الشريعة 
ما  بأذنه  وسمع  فيها،  الفضيلة  رموز  بعينه 
الشافية  باألجوبة  بفمه  ونطق  اخلصوم،  قاله 
موفقاً  فكان  أحد،  من  توجيه  أو  تأثر  دومنا 
طهر  كما  الَغّل  من  يده  طهر  فقد  ومسدداً، 
قلبه من الِغّل، ولو أن جسداً خلق بغير حسد 
في من رأينا من الناس لكان الشيخ، أسأل اهلل 

له عفوه وكرمه ورحمة واسعة.
وفاؤه لشيخه  الوفاء؛  ُمُثِل  من  آخر  ومثال   
الشيخ عبداهلل الغنيمان، وقصصه معه أكثر 
والهدية  بالزيارة  يتعاهده  فهو  تروى،  أن  من 
الفرصة،  وجدت  أو  سانحة  سنحت  ما  كل 
زيارة للمدينة وكان  الغنيمان في  قدم الشيخ 
تلميذه  عنه  فعلم  علمية،  دورة  في  مشاركا 

مكان  في  إليه  فذهب  األخضر،  الشيخ  البار 
صالة  معه  وصلى  املسجد  في  ودرسه  دورته 
املغرب وبينما الشيخ الغنيمان يتأهب للجلوس 
بهم  غصت  الذين  الطالب  على  درسه  إللقاء 
ميشي  األخضر  بالشيخ  إذا  املسجد  جنبات 
الغنيمان،  شيخه  يجلس  حيث  إلى  متوجها 
فسلم عليه وقبل رأسه ويديه وكان ذلك على 
هذا  وفي  احلاضرين،  جميع  من  ومرأى  مسمع 
والوفاء، كما  التواضع  يخفى من معاني  ال  ما 
فيه درس عملّي جلمهور احلاضرين من الطالب 
أو  جفت  التي  املعاني  تلك  على  والدارسني 
يقول  الغنيمان  الشيخ  حال  فكأن   ! كادت 
وفّي  فأنت   : األخضر  إبراهيم  البار  لتلميذه 

والوفاء قليل.
قال عن شيخه عبداهلل الغنيمان :

صحبت الشيخ اجلليل فألفيته جبالً سمي 
فأنخت مطيتي  ملئ إحساناً،  وإنساناً  إنساناً، 
كاجلواب،  جفان  في  ِعلَْمُه  ووجدت  بفنائه، 
بِِجْفَنِة  ا ظفرُت  فلمَّ راسيات،  وَكرََمُه في قدورٍ 
على  ُعودَُه  وضَع  زاد،  بخير  منها  تزودت  جواد، 
بني  اهلُل  وأعلى  دَُخانُُه،  فارتفع  املكارم،  نارِ 
ناظري فما غاب  َمكانَه، فلئن غاب عن  الكراِم 
وروحي،  نفسي  ذكرياته  مألت  وقد  قلبي،  عن 
وهكذا يكون أمثاله صورة من جمال اإلنسانية 
في حقيقتها اخلالصة، وأسأل اهلل له القبول 

في الدنيا واآلخرة.
  ووفاؤه لشيخه احملقق عبدالفتاح القاضي 

معروف ومشهور، وسبق ذكر شيء منه. 
قال عن شيخه عبدالفتاح القاضّي :

طلبوا العلم على شيخهم
زمنا ثم إذا الشيخ ُطلِْب

غاب عن أعينهم لكنه 
ماثٌل في كل قلب لم يغب

صورة محسنة ما تختفي
ومثال طيب ما يحتجب
الفتاح  عبد  الكبير  شيخنا  هو  هــذا 

القاضي!
أنَّه  يدعي  ال  الذي  العالم  عن  عبارة  هو 
األحكام  أنواع  مييز  الذي  القاضي  وهو  عالم، 
مباٍء  تسقى  حدائق  في  منى  وإحكام،  بدقة 
مختلفًة، فكل مشيخة  ثماراً  وتعطي   ، واحد 
النفس  به  تزكو  ما  أطيب  اختار  إليها  انتمى 
ودررٌ؛  غررٌ  له  فاجتمعت  وعلمها،  أخالقها  من 
اخلضر  الشيخ  األكبر  اإلمام   : رأسهم  على 
محمود  والشيخ  اجلبالي،  والشيخ  حسني، 
بهم  فكان  دراز،  عبداهلل  والشيخ  شلتوت، 
وأحبهم،  فأحبوه  نقّيا،  وعاء  ولعلمهم  حفيا، 
الزماُن  زين  خالصاً  ذهباً  سبيكته  من  وصاغوا 
به جيداً جميالً، خدم القرآن فنال بركاته، كان 
االحترام  وهزله، شديد  الظل في جده  خفيف 
أبر  يقدمه  مبا  تزري  درجة  إلى  والعلماء،  للعلم 
التالميذ، وكان يرى نفسه إنسانا عاديا مع ما 
جعل اهلل سبحانه وتعالى فيه من القبول لدى 
وتقديٍر  احتراٍم  محل  كان  إذ  وأقرانه؛  تالميذه 
والرضوان  الرحمة  له  اهلل  فأسأل  اجلميع،  من 

واجلنة والغفران. 
وهكذا كانت سيرته في احملبة والوفاء لكل 
علمه  مبن  فكيف  معروفا،  إليه  أسدى  من 

وأحسن إليه.
عملّي  درس  ففيه   : أهله  مع  وفاؤه  وأما 
اهلل  النبّي صلى  واالمتثال حلديث  الطاعة  في 
عليه وسلم: )استوصوا بالنساء خيرا( وحديث: 
)خيركم خير كم ألهله(، فهو يوصيني بأهلي 
خيرا، ويذكر لي عن زوجته وأم ولده أم محمد، 
وكيف صبرت معه في أيام طلبه ودراسته كما 
يديه،  في  الدنيا  وقلة  فقره  أيام  معه  صبرت 
بل  وأبيه  أمه  في خدمة  تفانيها  عن  ويتحدث 
وهم  ماتوا  حتى  لوالديه،  أجداده  خدمة  في 

عنها في غاية الرضى.
ويحفظ  االحترام،  غاية  زوجه  يحترم  فهو 
ويبجلها  وصبرها،  ومعروفها  إحسانها  لها 
ويثني  لها،  ويدعو  التبجيل،  يكون  ما  كأشد 

عليها حيث وجدت مناسبة أو كان سبب.
عجب،  من  فعجب  لتالميذه  وفاؤه  وأما 
فهو يسعى في رفعتهم ومساعدتهم، ويشفع 
لهم -بقدر استطاعته- متى ما استفزعوا به 
فأحبوه،  تالميذه  أحب  فلقد   ، إليه  واحتاجوا 
فأحاطوه  وأحترمهم  بأبوته  عليهم  وعطف 
هذا  جتد  والتقدير،  والرعاية  احملبة  أنواع  بكل 
تالميذه،  بالد  من  بلد  في  حل  حيثما  جليا 
فتجدهم يتسابقون في استقباله واحلفاوة به 
وضيافته مبا ال يعرف لغيره، يحرص على حضور 
للسفر  اضطر  لو  حتى  وأتراحهم  أفراحهم 
إليهم في بلدانهم، إذا ما كانت مناسبة فإنه 
فهو  كثير،  منه  وهذا  ويضيفهم  يجمعهم 
مع تالميذه حالة فريدة بصورة عجيبة جديرة 

بالتأمل واالفتكار.  .  
في  وفعال  ونثرا  شعرا  يتسابقون  فهم 
به  قابلهم   ما  جزاء  له  التعبير عن محبتهم 

من التعليم واحملبة واإلحسان.
قال الشاعر/عبدالرحمن املورعي:

يَْهُفو لَُه ِمْحرَابُُه واملِْنَبُر
والطيُر واجلبُل األشمُّ األكبُر

والكون يصغي واخلالئق خشع
ُر للشدوِّ وامللُك الكرميُ يسطِّ

ِفي َشاِطئ األَنَْغاِم يَزُْهو َموُجهُ 
وََعلَى َسَواحلُُه يَبنِيُ وَ يَْظَهُر

يَرَْقى ُعال الِفرْدوِس ِفي تَرْتِيلِه
َدارَِة يَْفَخُر آي الكتاِب وبالصَّ

فَمِتى يَُغرِّدُ بُلُْبل اإلميَاِن في
رَوُض الِهَدايَة فاجلََواِهرَ يَْنُثُر

يَْكِفيِه َفْخراً في الزََّماِن بِأنَُّه
ِفي ِسرْبِِه َصوٌت نَِدٌي أَْخَضُر
أكثر  درسه  صحبت  وقد  َشاِعرَتُهنَّ  وقالت 

من سبعة عشر عاما :
يا شيخنا األخضر تاج العلماء

من مثله في علمه البناء
قد كانت املرأة قبل علمكم

تخطئ في اإلدغام واإلخفاء
فأصبحت ما هرة متقنة

تروي لكل أوجه القراء
تفسر القرآن في أدائها

تخالها سلمى* أو الفراء
* سلمى : وهي سلمى بنت اإلمام محمد ابن اجلزري والتي 

بتصرف  النهاية(.  غاية  كتابه  في  عليها  وأثنى  لها  ترجم 

يسير في قصيدة احلافظة زينب سيدات عبداهلل.■
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رحلة الشوق

إلى شيخي إبراهيم األخضر حفظه اهلل

وإليك بعضا من كلمات احلب والثناء ، مما فاضت به قريحة 
بعض طالبه ومحبيه، ونبضت به قلوبهم، وفاء له وعرفانا 
الهمة من  إليه  بأولى ما تصرف  مبا تفضل به على األمة 
تعليم الكتاب العزيز وتدريسه واستفراغ اجلهد فيه، وله 

عند ربه اجلزاء األوفى. 

األنــورا  وحـــي    ــرَّا   ــغ ال طيــبة  زر 

بجنبه       ــلــذيــن  ال اخلليلني  ــى  وعــل

دِِ مــســدَّ الفتوح  ــي  أب األمــيــر  وعلى 

رياِضهم ــاب  ب عند  وقــوَفــك  ــل  وأط
 

فليكن التحيِة  مــن  فــرغــت  فـــإذا 
 

ً ــدا ــاز وســي ــج ــَخ املــديــنــة واحل شــي
 

وبعلمه بفضله  ــهــمــام  ال ذاك 
 

تلفه   ـــم  ل الزمـــتـــه  إذا  شــيــٌخ 
 

إذا مْلــــٍح   ــي  ف اآلفــــاق  يقطع  ــد  ق
 

يــرى حــتــى  ــه  ــزم ع ــن  ع ينثني  ال 
 

وَمــن ــوق  ش فــي  ـــاق  اآلف يقطع  مــن 
 

الُعلَى      ذوي  ــت  رأي هل  بربك  لي  قل 
 

فضله ـــم  ـــمَّ وع ـــه  ـــرم أك اهلل 
 

ٍ بتحية  قصيدتي  ختمت  وإذا 

ه يخصُّ اإللـــه  ــن  م الـــســـالُم  ــم  ث

َخاِشَعا مَيُْثُل  لََديَك  اأْلَدَاِء  َعلَُم 

حرفه بيانك  مــن  حياء  ــى  ــض أَْغ

رحلة يــبــدأ  وكــيــف  يــقــول  ـــاذا  م

وزمامها قوامها  ـــروف  احل ملك 

نغماته ــت  ــرب أط ــرأ   ــق ي قــام  إن 

أيامه اللقا  شغف  ــي  ف فتعد 

ـــرآن أمـــر رائـــع ـــق تــعــلــيــمــه ال

ــع إيــضــاحــه ــب بـــإشـــارة مــن إص

كم التفسير  عــالــم  فــي  حملــاتــه 

كأمنا الــفــريــد  باملعنى  يــأتــيــك 

الهدى درب  في  ــالم  األع أشياخه 

قبله املدينة  فــي  املــقــارئ  شيخ 

قدره جتهل  لست  عامر  والشيخ 

فقد تسأل  فال  القاضي   عن  أمــا 

نسيمه يشم  أخــضــرنــا  مـــازال 

مرتال ـــداه  ه ــن  م الــقــراءة  حــذق 

وفقهه الــعــلــوم  غنيمان  أمـــا 

هداية الــعــلــوم  جــل  مــن  ــاه  وحــب

شيخه صالح  ابن  عن  سألت  وإذا 

حاملا يسبح  الشيخ  ذكريات  في 

عاجزا حرفي  يظل  ــول  أق مهما 

ــه إن ــر  ــض ــاالخ ب ميــتــعــنــا  واهلل 

األكــبــرا ربــي  ســالم  عليه  واقـــرأ 
  

ـــدرا نــيِّــرا ــه الــصــديــق ب ــي  ب ــن أع
  

قيصرا د  ــــدَّ وب ــا  ــي ــدن ال ر  ـــوَّ ن ــن  م
  

أيسرا عفوا  الرحمن  من  ــأل  واس  
  

»أخضرا« شيخاً  امليمون  قصدك  من 
  

ــرا ـــــُت مبــثــلــه ممـــن ق مـــا قـــد رأي
  

زاخـــرا ــحــرا  ب ــَت  ــظ الح إن  وتــــراه 
  

ــرى َس ــاً  ــوم ي تــغــب  إن  ودوداً  إال 
  

ــرا تــَعــسُّ ـــراه  ي ومـــا  ــاء   ــق ــل ال رام 
  

أشــهــرا عينا  فــيــقــرَّ  مــحــبــوبــه 
  

ــرا؟ ــب أك ــاً  ــم ه للتلميذ  يهتم 
  

ــرا؟ ط ـــٌر  أم إن  بـــاألفـــراد  ــعــنــون  يُ
  

ــني الـــورى حــتــى غـــدت أخــبــاره ب
  

الورى أزكى  النبي  على  الصالُة  فهي   

ــرا ــأث وت ــى  اقــتــَف ومـــن  ولصحبه 

ــُه ــاَم وَإَِم َحبيَبُه  ــَت  ْ ــأَن َف ِشــْعــرِي 

أمــامــه رآك  ملـــا  ـــة  ومـــهـــاب

قــوامــه للبيان  ــو  ه ــم  ــال ع ــي  ف

ــي ســاقــهــا قــدامــه ــان ــع ـــه امل ول

كالمه ــل  مت ال  يخطب  قـــام  أو 

قليله الــكــالم  حلو  مــن  يعطيك 

مرامه حبيب  يــا  تبلغ  لست  ال 

أمــامــه ــن  ــذي ال تغني  لفتة  أو 

ــاب ورامـــه ــه جـــازت بــنــا حـــدا ن

أكــمــامــه بــاســمــا  ــفــتــح  يُ ورٌد 

أحالمه ــدى  ــه ال نشر  وعليهم 

ومقامه عــلــومــه  ــه  ــي إل ـــدى  أه

ــو وشــيــخــه وإمــامــه ــرس قـــدم ال

أيامه تخصصوا  ــن  ــذي ال حمد 

إلهامه الهدى  سحر  من  ويعب 

ومقامه تفسيره  مستظهرا 

ــه ــرام ــه وح ــالل فــغــذاه مــنــه ح

خصامه الردود  في  السماحة  تعلو 

سجامه ـــرت  أث فلقد  وحبيبه 

غرامه يستعيد  سبت  كــل  فــي 

مــرامــه أراد  إن  يــصــغــر  وأراه 

ــب الــقــلــوب حــديــثــه وكــالمــه ط

الشيخ الدكتور/ أحمد احلداد
مدير إدارة اإلفتاء بدبّي

الشاعر/عبدالناصر بن خديش الشريف
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الطريق  وبداية  العمر  مقتبل  في  كنت 
انشغل  حينما  قبله-  شيخ  على  أقرأ  -لم 
شيخ  على  للقراءة  قلبي  وتعلق  فكري 
القراء باملسجد النبوّي ! لكن كيف الطريق 
إليه؟ حصلت على رقم هاتفه، ثم هاتفته 
دون مقدمات:  له من  وقلت  وسلمت عليه، 
أن أشرف  أريد  الرياض  ابنكم من مدينة  أنا 
لي  فقال   ! فضيلتكم  على  القرآن  بقراءة 
وبدون مقدمات أيضا : حتصل البركة! هكذا 
من دون تردد أو اعتذار! فغمرتني الفرحة ومأل 
قلبي السرور حيث فاجأني بهذا القبول، ثم 
سألته أخرى : متى يكون اخلتم إن شاء اهلل؟ 
على  األمر  عرضت   ! أعلم  اهلل   : لي  فقل 
سيدي الوالد- حفظه اهلل- والذي شجعني 
باملال،  وأمدني  همتي  وشحذ  وحفزني 
إلى  للرحلة  نفسي  وجهزت  أمري  فحزمت 
وصلت  واإلقراء،  القراءة  بلد  املنورة  املدينة 
بالشيخ  اتصلت  ثم  الطيبة  طيبة  إلى 
هيبته  عن  سمعت  ما  كثيرا  والذي  الكبير 
املدينة،  في  بوجودي  فأخبرته  وشخصيته، 
هو  والذي  مكتبه  في  موعدا  لي  فضرب 
املوعد فوجدته  ذهبت على  بيته،  قريب من 
استقباال  واستقبلني  ينتظرني  جالسا 
وعطفه  حفاوته  من  رأيــت  ملا  أخجلني، 
وبلدي،  ووالدّي  نفسي  عن  سألني  وأبوته، 
وأخذ يتحدث معّي وكأنه يعرفني من قبل، 
ثم قال لي متى تريد الدرس ؟ قلت له كما 
التاسعة  الساعة  درسك  لي  فقال   ! ترون 
صباحا كل يوم، بدأت الدرس األول في اليوم 
وانفتح  القراء  شيخ  على  قراءتي  من  األول 
أبواب  من  كبير  باب  وحده  اهلل  بفضل  لي 
معلمي  هو  فكان  القراءات،   وعلم  القراءة 
األول الذي تعلمت منه أصول القراءة وعلم 
األداء، صبر علّي وعلمني، فقرأت عليه ختمة 
برواية حفص عن عاصم على قصر  كاملة 

من  املعدل  ابن  روضة  طريق  من  املنفصل 
الطيبة، ثم  جمعت عليه  القراءات العشر 
يخصني  وكــان  كاملة،  ختمة  الصغرى 
ووظيفيتي،  عملي  لظروف  ظرفي  ويراعي 
فرمبا سمح لي بالدرس بعد العصر وأحيانا 
ال أجد إال بعد العشاء، وأحيانا يسمح لي أن 
أحضر في وقت راحته بعد الظهر لئال يَُفوت 
اليوم ولو كان على حساب  درسي في ذلك 
بالفوائد  عامرا  الدرس  مجلس  كان  راحته، 
وفي  القرآن،  وإعجاز  اللغة  في  واللطائف؛ 
علم الوقف واالبتداء، حتى كتبت عنه أكثر 
من عشرة دفاتر كبيرة، فدرس العصر يكون 
في املسجد النبوّي ودرس الفترة الصباحية 
في بيته العامر ؛ فأما درس الصباح فال يقل 
لبثت في  وذاك فقد  ومع هذا  عن ساعتني، 
وفي  سنني  ست  من  أكثر  األولــى  اخلتمة 
وكان  سنني،  سبع  من  أكثر  الثانية  اخلتمة 
يوصيني كثيرا بالصبر في طلب هذا العلم 
من  شيئا  لي  ويذكر   ، وحتصيله  الشريف 

سيرته في درسه وصبره مع مشايخه.
قال لي بعد ختمتي عليه بالقراءات العشر 
علم  في  إنتاجي  باكورة  أنت   الصغرى: 
صدري،  على  وساما  ذلك  فكان  القراءات، 

وشهادة تشرفني. 
وقال لي:  أنت آخر طالب يقرأ علي القراءات 
باإلفراد،وذلك  إال  بعدك  نقرئ  فلن   ! جمعا 
القراءات تذهب  أن طريقة جمع  يراه من  ملا 

قراءة  من  األول  باملقصود 
األداء  ضبط  وهو  القرآن 
فقد  ولهذا  احلروف،  وإتقان 
عليه  القراءة  في  خلفني 
كثير  ــالب  ط بــالــقــراءات 
؛  باإلفراد  يقرأون  كلهم 
يفرد  أو  الرواية  يفرد  أن  إما 
أكثر  بني  يجمع  أو  القراءة، 
كانت  إذا  قراءة  أو  رواية  من 
وجوه التشابه بينهما أكثر 

من وجوه اخلالف وهكذا.
مع  عليه  جمعت  وقــد 
قراءة القرآن وقراءاته، قراءة 
كاجلزرية  الكتب  بعض 
اإلسالم  لشيخ  وشرحها 
أبي زكريا األنصاري، وتفسير 
تفسير  ثم  السعود  أبي 
ثم  املسير  زاد  اجلــوزي:  ابن 
كما  النيسابوري،  تفسير 
كتاب  فــي  عليه  قـــرأت 
للباقالني،  القرآن  إعجاز 
وكتاب أكثر من ألف ومئتي 

في  وذلك  وغيرها،  الرازي  بكر  ألبي  مسألة 
من  ألكثر  الزمته  فقد  أسبوعيا،  درسني 
العظيم  اهلل  سائال  أزال،  وال  عاما  عشرين 
فيه  مخلصا  خالصا  كله  ذلك  يجعل  أن 
سيبه  من  عليَّ  أفاض  فقد  الكرمي،  لوجهه 
من  اهلل  أكرمه  وأكرمني  سيبه،  اهلل  زاد 
فضله، فال أقابله إال بالدعاء والوفاء، فجزاه 

اهلل عني خيرا.
وكان كثيرا ما يحدثني ويقول :

في  عندنا  جدا  مهمة  التربوية  املسائل   
يلزمها  وهي  الكرمي،  القرآن  تعليم  منهج 
وقت طويل حتى يتعرف الناس على حقيقة 
الدرس الذي يتعبون في حتصيله، فال يكون 
إذا  ارتباط نفسي  تقرأ عليه  وبني من  بينك 
كانت قراءتك عليه ختمة في أيام معدودات 
لم يحفل  والنبي صلى اهلل عليه وسلم   !
بالكمية وإمنا كان يحفل بالنوعية، فعمر بن 
القادسية  إليه في معركة  أرسلوا  اخلطاب 
وبحاجة  االنكسار،  خطر  في  املسلمني  أن 
أللف مقاتل، فأرسل إليهم املثنى بن حارثة 
إليكم  أرسلت  فقد   : بعد  أما  لهم  قائال 
وسلم  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  صاحب 
أن  حقه  املسلم  وهكذا  فارس،  ألف  يعادل 
من  شأن  كل  في  والنوعية  باجلودة  يحفل 
األمر  يتعلق  بالك حينما  فما  شؤون حياته 
دقة  حتري  من  بد  فال  تعالى،  اهلل  بكتاب 

اإلنتاج وحالوة الصنعة وسالمتها.  ■

قراءتي 
وتتلمذي عليه
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الــقــرآنــي  األداء  يحتمل  ــل  ه س- 
اإلجتهاد؟

األداء القرآني : هو عبارة عن روح الشخص 
اخلاص  فهمه  تعبير  على  ومقدرته  نفسه 
عندما  القاضي  فشيخنا  والفواصل،  لآليات 
اهلل  قول  النمل  سورة  من  عليه  أقرأ  كنت 
تعالى : )ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود ال قبل 
ثم   ! تعجب  ضحك  يضحك  جعل  بها(  لهم 
ال  الصوت  من  بطبقة  باآلية  تنطق  أنت   : قال 
بها  جاءت  التي  القضية  حجم  مع  تتناسب 
إليهم(  )ارجع  بقولك  فكأنك  الكرمية  اآليات 
خطاب  من  العادي  اخلطاب  أسلوب  ضمنتها 
القضية  أن  واحلقيقة  عادّي،  انسان  أو  لصبي 
ملك  قصة  إنها  ذلك؛  من  أكبر  عنها  املنوه 
عظيم ونبيٌّ مرسل جاء برسالة عظيمة ومن 
واإليجاد  اخللق  سبب  هي  خطيرة  قضية  أجل 
بالعبادة،  وتوحيده  عبادة اهلل عزوجل  ؛ قضية 
من  وقوته  حضوره  له  يكون  أن  بد  ال  فاألمر 
عما  التعبيري  والصوت  القرآني  األداء  خالل 
فيه، وعلى هذا فإن كان املراد باألداء القرآني ما 

ذكرناه آنفا فإنه يحتمل االجتهاد.
قواعد  القرآني   بــاألداء  املراد  كان  إن  أما 

التجويد فإنها ال حتتمل االجتهاد؛
لقراءة  صفات  هي   : التجويد  فقواعد 
النبّي صلى اهلل عليه وسلم من حيث نقلها 
بهذه  وُشِخصت  التابعني،  إلى  الصحابة 
واألسانيد  الناس  أيدي  بني  التي  النصوص 
بني  ما  في  النقل  أصل  هي  التي  املمتدة 
السابق والالحق، وهي شاهد قوٌي على االلتزام 
اجلزرّي  بابن  مرَّ  اإلجازة  ولكون تسلسل  باألداء، 
إلى الشاطبّي إلى الدانّي إلى القراء، فإن ذلك 
يعني اإللتزام مبا نقله ابن اجلزرّي عن من فوقه 
ومن  هذا،  مثل  في  املفروضة  الثقة  بطريق 
في  فالن  برأي  أو  فالن  بقراءة  أقرأ  إني  يقول 
املسألة، فنقول إن كان هذا من طريق إجازتك، 
فال  إجازتك،  طريق  من  يكن  لم  وإن  بأس،  فال 
أظن هذا ممكناً، وملا كانت القراءة سنة متبعة 

كان اإللتزام بتسلسلها فرعا عن األصل.    
والذي  األداء  في  منهجكم  هو  ما  س- 

تغرسونه في طالبكم ؟
كان الشيخ القاضي يقول: إن القراءة على 

ثالث مراحل:
وهو  الطالب  يقرأ  أن  األولــى:  املرحلة   -1
واجلزرية،  كالتحفة  التجويد؛  أحكام  يتعلم 

وهي قراءة الُكتَّاب.
من  العلماء؛  قــراءة  الثانية:  املرحلة   -2
الكلمة في  تصحيح للحروف وحتقيق لهيكل 
ذاتها، وحتقيقها ملا تشتمل عليه من امللحقات 
اآلية  عقد  في  ووضعها  والالحقة،  السابقة 
نفسها، ثم إظهارها في الصورة اجلميلة جداً 
وهذه  املنوه؛  لألمر  املنزل  الكالم  داللة  حسب 
نفسه  الشيخ  بتدخل  تكون  تعليمية  مرحلة 
وإفهامه للطالب هذه النقلة النوعية ، وتعلم 
الطالب للجوانب البالغية في الوقف واالبتداء 

املترجمة جلماليات النص.
3- املرحلة الثالثة: وهي أدق املراحل؛ وهي أن 
يقرأ الطالب بإحساس الشيخ دومنا توجيه من 
يرسم  كيف  متاماً  الطالب  يعرف  أي:  الشيخ؛ 
املعالم في شكل صوت بحروف القرآن الكرمي.

فيعطي جانب البشارة مساحة، والتخويف 
النظر،  ولفت  والزجر،  والنهي  واألمر  كذلك، 
التي  اجلمل  في  الصوتي  والتكامل  واإللتفات، 
املوضوع  أول  يربط  حتى  اعتراضية  جمل  بها 
في  الدقيقة  التفاصيل  من  وكثير  بنهايته، 

هذا العلم.
واملنهج الذي نسير عليه بالترقي بالطالب 
أو الطالبة إلى أن يصبح موضوع الدرس شيئا 
يزداد  يوم  كل  في  ألنه  النفس؛  إلى  محببا 
الدرس جتمالً، كما يتسع أفق الطالب كل يوم 
املوجودة  الكنوز  إلى  اجلميلة  الرؤية  من  مبزيد 

في السبع املثاني والقرآن الكرمي.
املنهج  رأى أحد تالميذه دقة هذا  وملا  قلُت: 
في اإلقراء، ومتيزه على غيره، ومقدار األثر الذي 
ينظم  أن  أراد  والطالبات،  الطالب  في  أحدثه 
بداية  لتكون  املنهج  ذلك  معالم  من  شيئا 
الناشئة  منه  ليستفيد  وتأصيله  لتوثيقه 
املنهج  هذا  في  ينظر  من  وليغري  واملتعلمون، 
اها  لفهم بعض أسراره فسبك منظومة سمَّ

»تنبيهات في األداء« قال في بعضها:
إن معنى النبر إبراز الذي

قد قصدنا وجعلنا النبر لْه
وهو كالوزن مليزان أتى

كل كيل مبكيل عدلْه
وازن الكلمة متضي دربها

لم حتد عنه كقيد األمنلْة
إنه يختصر الدرب إلى

هندسات الكلمة احملتملْة
ليس بالغافل عن أضالعها

كل ضلع حقه قد أكملْه
قصدنا احلرف بضلع فلتكن

موفيا حتريكه كي تكملْه
اقرأ القرآن أظهر وعده

ووعيدا نال فيه البطلْة
ميز األخبار من إنشائها

بينن أنواعه املتصلْة
ما التمني يشبه النفي وما

في نداء شبه باملسألْة
والِترجي ليس كالنهي وما

غيرَ أمٍر مَع نْهٍي مشكلْة

الوقف  باب  في  فريدة  جتربة  لكم  س- 
واالبتداء؛ سواء في اإلمامة أو في مجالس 
بذلك  لكم  سلم  حتى  والتعليم،   الدرس 
سواء،  حد  على  وتالميذكم  مشايخكم 
كما كان لكم منهج في فهم بالغة القرآن 
الكرمي وأساليبه، فهل تذكرون كيف بدأت 
هذه الغرسة ثم منت وكبرت حتى أصبحت 

عنوانا ملنهجكم في القراءة واإلقراء؟
هاجسا  كان  واالبتداء  الوقف  موضوع 
العلم  هذا  تلقي  في  بداياتي  منذ  يؤرقني 
هو  ملا  مخالف  رأي  أحيانا  لي  وكان  الشريف، 
متداوٌل بني الناس من مواضع الوقف واالبتداء، 
عبدالفتاح  الشيخ  وقدوم  األيام  مرور  ومع 
من  مجلس  أول  وكان  املدينة،  إلى  القاضي 
قول  من  ق  سورة  من  عليه   القراءة  مجالس 
: وأزلفت اجلنة للمتقني غير بعيد،  اهلل تعالى 
إلى آخر السورة ! وبعد أن انتهيت من القراءة 
قال لي : ملاذا لم تقف على كلمة : )واستمع( 
ينادي  يوم  واستمع   ( تعالى  اهلل  قول  من 
قرأته  ما  له  فقلت   ) قريب  مكان  من  املنادي 
يقول:  وأنه  لألشموني  الهدى  منار  كتاب  في 
أذهب  ال  وأني  واستمع  على  بعضهم  ووقف 
هذا  الوقف  يعلل  لم  ألنه  عليه  الوقف  إلى 
من جهة ومن جهة أخرى  فيوم القيامة ليس 
أساريره  انفرجت  القاضي  هنا  استماع!  فيه 
، وما رأى من استعداد ملا يحبه  وُسرَّ مبا سمع 
الوقف على  لي معنى  أخذ يشرح  ثم  ويهواه، 
الذي  بالصيد  ظفرت  أني  فعرفت   ، واستمع   :
بدأت  لديه،  ومــرادي  بغيتي  وأن  عنه  أبحث 
وََعلَِم  واالبتداء،  الوقف  في  فأكثر  أكثر  أبحث 
اهتمامي  القاضي  عبدالفتاح  الكبير  الشيخ 
بالوقف واإلبتداء فكان يوقفني عند كل موضع 

أسئلة وأجوبة
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في  ويسهب  الكرمي فيشرحه  القرآن  وقف من 
عن  أسأله  الوقت  نفس  في  وكنت  توضيحه، 
سانحة  سنحت  كلما  أخرى  وابتداءات  وقوف 
أن  ورأيت  مناسبة،  كانت  أو  فرصة   وجدت  أو 
اهلل  رحمه  القاضي  الشيخ  مع  حتقق  حلمي 
في فهم مسائل الوقف واالبتداء، فلما ذهبت 
في  أخذت  احلرام  املسجد  في  إماما  مكة  إلى 
املعنى  عن  والبحث  الوقوف،  بهذه  القراءة 
في  البداية  فكانت  اآليات،  ثنايا  في  الصحيح 

مكة شرفها اهلل.
فضيلته  مع  الصالة  أدركنا  وقد  قلُت: 
من  أتعجب  فكنت  لسنني  النبوّي  باملسجد 
ومنه  املصحف  يطالع  وكأنه   ، وابتدائه  وقفه 
أنتم  هل  الشيخ  فضيلة   : فسألته   ! يقرأ 
واالبتداء  الوقف  مواضع  بتحضير  تستعدون 
إذا  ولكني   ! ال  فقال  ؟  للصالة  دخولكم  قبل 
يفتح  مبا  وقرأت  بالقراءة  بدأت  الصالة  دخلت 

اهلل به علّي من وقف القرآن وابتدائه.
: في سورة  وقف مرة على قول اهلل تعالى 
القمر ) وقالوا مجنون( ثم بدأ: وازدجر ! فسئل 
بني  أفرق  أن  أريد  بأني  فوجهه  الوقف  هذا  عن 

قولهم وفعلهم !
ترقيق  مسألة  في  اختياركم  هو  ما 
قوله  من  )ونذر(  كلمة  في  الراء  وتفخيم 

تعالى : )فكيف كان عذابي ونذر( ؟
فقد  )ونــذر(  كلمة  في  الــراء  مسألة  أما 
الصوتي  املصحف  في  بالترقيق  قرأتها 
للمصحف  فهد  امللك  مجمع  في  املسجل 
بالترقيق اختياراً  ، وكانت قراءتي لها  الشريف 
تسجيل  على  تشرف  كانت  التي  اللجنة  من 
الشيخ   ، الزيات  الشيخ   : ومنهم  املصحف 
والشيخ  رضوان،  عبدالرافع  والشيخ  سيبويه، 
اإلمام  إنهم أخذوا مبذهب  محمود جادو، حيث 

املقدم  الوجه  وأنه  بالترقيق  بقراءتها  املتولي 
أنا فقرأت على جميع مشايخي  أما  األداء،  في 
ومنهم الشيخ القاضي؛ بالتفخيم، ولم يذكر 
لي الشيخ القاضي وجه الترقيق مرة أو تعرض 
له، ولهذا فنحن قرأنا في اجملمع بالترقيق وقرأنا 
على مشايخنا بالتفخيم، واختيارنا في إقرائنا 

بالتفخيم قوال واحدا.
الوقف  بتعانق  يسمى  ما  في  رأي  لكم 

في املصحف الشريف فما تعليقكم ؟
تعانق الوقف شيء ال أصل له، وأظنه نشأ 
فالذين  العثمانية،  املصاحف  كتابة  نشأة  من 
إلى  جاؤوا  واالبتداء  الوقف  عالمات  وضعوا 
أماكن لم يستطيعوا أن يرشحوا شيئا راجحا 
مينع  موضع  على  الوقف  فجعلوا  عندهم 
القدماء  لكن كتب  األخر،  املوضع  الوقف على 
الوقف  النوع من  ليس فيها –فيما أعلم- هذا 
واالبتداء، وال بد أن يكون هناك وجه يرجح فيه 
والسعي  داللة،  وله  معني  مكان  على  الوقف 

ملعرفته ضرورّي لفهم القرآن الكرمي.
تعلم  الراء  في  التكرار  صفة  يقولون: 

لتجتنب ! ما رأي فضيلتكم ؟
جدل  قدميا  فيها  حصل  الراء  تكرار  صفة 
يراه، ونص العلماء  التكرير ومن ال  بني من يرى 
في  الــراء  تكرار  على  واملتأخرون  املتقدمون 
مبقولة  قوم  وظهر  وكتبهم،  منظوماتهم 
ذكرت  صفة  الراء  في  التكرار  أن  فيها:  ذكروا 
لتجتنب، وهذا قول ليس عليه دليل ! إذ الدليل 
ذكر  وقد  مراء،  بال  يؤيده  والنص  التكرار  مع 
وغربها  األندلس  شرق  في  ظهر  أنه  أبوحيان: 
من قال بالتكرار وعدمه، أماَّ أنا فقرأت بالتكرار 
والقاضي  الشاعر  الفضالء؛  مشايخي  على 

وعامر والزيات.

حلفظ  املكثفة  الــدورات  في  رأيكم  ما 
ال  شهرين  أو  شهر  في  الكرمي  الــقــرآن 
وأن فيها حفظاً ألوقات الشباب مبا  سيما 

ينفعهم ؟
العنوان هو الذي يحدد صحة الشيء أو عدم 
فإن  احلكم،  تلزم  التي  واملسميات هي  صحته، 
ورعايتهم  الشباب  خلدمة  مكثفة  دورة  قالوا 
هو  بل  عليه،  غبار  ال  شيء  فهذا  وتعليمهم 
شيء محمود وحميد يشكرون عليه إذا توفرت 
فيه النية الصاحلة مع العمل الطيب، لكنهم 
الكرمي  القرآن  في حفظ  دورة مكثفة  قالوا  إذا 
هذا  عن  نتكلم  فنحن  شهرين  أو  شهر  في 
يعلنون  الذين  هؤالء  كان  وإن  بنصه،  العنوان 
بآية  فليأتونا  جناحا  أصابوا  قد  اإلعالن  هذا 
مبينة وليأتوا بشخص أو أشخاص لم يكونوا 
القرآن  القرآن من قبل ثم حفظوا  قد حفظوا 
بانتظامهم في هذه الدورة ، ونقوم باختبارهم، 
الدورات من حفظة  القائم على هذه  ولو كان 
القرآن الذين سبقت لهم جتربة في حفظه فال 
أظنه يدعي أن هذا ممكن وعلى هذا فاالعتراض 
في  يفيدهم  وما  بالشباب  العناية  على  ليس 
وإمنا  امللهيات  من  وحفظهم  فراغهم  أوقات 
األشياء  فلتسمى  العنوان،  على  االعتراض 

بأسمائها.
هل يستحق الطالب اإلجازة مبجرد متام 

قراءته وختمه على الشيخ ؟
اخلتم،  بعد  اإلجازة  الطالب  يستحق  نعم 
الطالب  يعطي  أن  يريد  ال  الشيخ  كان  فإذا 
اإلجازة لسبب معنوّي ؛ لكونه لم يتقن التلقي 
يختم،  أن  قبل  يصرفه  أن  فينبغي  عن شيخه 
إذا  أما  القرآن،  من  األول  الثلث  في  يتبني  وهذا 
أبقاه عنده حتى انتهى من كامل املصحف فال 
اإلجازة عنه  األحوال حجب  له بحال من  يجوز 
الشيخ  عند  موضوعة  أمانة  ألنها 

يوصلها للطالب املستحق.
أما إن كان بائعا لإلجازات بثمن 
مشروط  أو  معلوم  غير  أو  معلوم 
في  أرغب  ال  فإني  غير مشروط؛  أو 

اإلجابة على هذا السؤال !
النطق  في  اخملتار  رأيكم  ما 

بصفة القلقة ومبقدار الغنة ؟
وال  الفتح،  إلى  جتنح   : القلقة 
وليست  شيء  في  قبلها  ما  تتبع 
بهذه  تلقيناها  ونحن  مفتوحة، 
بها  وقرأنا  مشايخنا  عن  الكيفية 

على أساتذتنا.
رمت  تتبع  فإنها  الغنة  ــا  وأمَّ
القراءة؛ فالغنة في قراءة التحقيق 
احلــدر  قـــراءة  فــي  منها  أطــول 

بالقراءة.   والسرعة 
في  اخملتار  مذهبكم  هو  ما 
الشفوي  اإلخفاء  نطق  مسألة 

واإلقالب ؟
القراءة  هو  اخملتار  مذهبنا 
باالنفتاح، وقد نص عليه ابن اجلزري 
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بعدها،  التي  أو  عشرة  السابعة  الصفحة  في 
الذي  إن   : معناه-  ما  اهلل  –رحمه  قال  حيث 
كلمة  أو   ! مغفل  فهو  التام  باإلدغام  يقرأها 
نحوها، ونص اجلمزوري أيضا بقوله: ميما بغنة 
مع اإلخفاء، واإلخفاء ال يتأتى بإطباق الشفتني 
وإمنا بوجود فرجة حقيقية بينهما إلن اإلخفاء 
ويكفي  واإلدغام،  اإلظهار  بني  متوسطة  حالة 
نعت ابن اجلزري لهؤالء القوم في كتابه الكبير؛ 

النشر، ومن أراد احلق فليرجع إليه.
وهم ينسبون القول بالفرجة للشيخ عامر 
ابن  كالم  من  أنها  واحلق  اختراعه،  من  وكأنها 
لها  وانتبه  الناس  عنها  تغافل  وإمنا  اجلزري، 

الشيخ عامر –رحمه اهلل-. 
ما رأيكم في الضاد الظائية، وهناك من 
الشاعر  حسن  للشيح  بها  القول  ينسب 

–رحمه اهلل-؟
بعض  استحدثها   ! بدعة  الظائية  الضاد 
فأسقطوا  العرب،  بعض  وتبعهم  األعاجم 
احلرفني حرفا  الهجاء، وجعلوا  حرفا من حروف 
واحدا، وليس لهم حجة  في هذا وال دليل من 

نقل صحيح وال سقيم.
بهذه  يسمع  لم  الشاعر  حسن  والشيخ 
مع  وهو  عنده،  أحد  بها  يتحدث  ولم  الضادات 
كبر سنه إال أنه كان فصيحا في حروفه وليس 

فيه أدنى التباس.
عن  نقلتم  الدكتور  فضيلة  يا  أنكم  وأذكر 
وكأني  املسألة،  هذه  في  السمنودّي  الشيخ 
إذ  عنه،  وصــورًة  صوتاً  هذا  سجلت  قد  بك 
بهذه  يقول  أنه  الناس:  ألسنة  على  اشتهر 
في  إليه  نسبتها  َب  كذَّ وكأّنه  الظائية،  الضاد 
ما نقلت أنت عنه رواية بالصوت والصورة، وأن 
ابن  اإلمام  مذهب  على  أنه  به  اهلل  يدين  الذي 
ميز  فقال:  بينهما  بالتمييز  امر  حيث  اجلزري؛ 

من الظاء.
العلمية  املرجعيات  من  أحد  بقي  هل 

التي أدركتموها وتوصون بها ؟
لهم  ونقدر  ونحترمهم  جنلهم  ممن  يوجد 
األريب  األديــب  الرجل  العلمية؛  مكانتهم 
ممن  فهو  الشرقاوي،  رضوان  عبدالرافع  الشيخ 
وباع  دراية  له  عنه،  مييل  وال  إليه  الرفيق  مييل 
طويل في التدريس، وقلما يوجد أو ال نعلم له 

من يضاهيه في بضاعته.
في  للمصحف  تسجيلكم  استغرق 
خمس  بلغت  فترة  فهد  امللك  مجمع 
زمنية طويلة لتسجيل  فترة  سنوات وهي 
أثناء  في  توفى  إنه  حتى  واحد،  مصحف 
فما  اللجنة،  أعضاء  من  اثنان  التسجيل 

السبب في طول فترة التسجيل؟
باجملمع  للمصحف  التسجيل  فترة  طول 
بالوقف  والعناية  الكثير  التدقيق  سببه  كان 
واإلبتداء، وكان لنا كثير من األمور التي أحببنا 
اللجنة  اجتماع  إلن  املصحف؛  لهذا  تتوفر  أن 
بالشكل الذي متَّ أمر من عطايا رب العاملني، ولم 
جتتمع هذه اللجنة ملصحف مثل هذا املصحف 

الزيات،  أحمد  الفضالء:  املشايخ  هم  واللجنة 
املرصفي،  وعبدالفتاح  عثمان،  السيد  وعامر 
أخيرا،  وجادوا  رضوان،  وعبدالرافع  وسيبوية، 
غفر  احلذيفي،  علي  الشيخ  فضيلة  وبرئاسة 

اهلل للميت وبارك في احلّي.
لعمل  أكادميياً  منوذجا  نقدم  أن  فأردنا 
املصحف، وكان ال بد من التأني والدقة بحسب 
وفق  فحيث  لنا،  مالزم  والنقص  البشر،  قدرات 
اهلل في هذا العمل؛ جاء ممتعا وشافيا، وحيث 
األخضر  إبراهيم  من  فذاك  النقص  فيه  ظهر 
على  وهو  أحد  فيه  يشاركه  ال  عنه،  اهلل  عفا 

األصل.  
مبدارس  تسميته  ميكن  ما  هناك  هل 
اإلقراء؛ فنقول املدرسة املصرية والشامية 

واملدنية وغيره ؟
مبــدارس  تسميته  ميكن  ما  هناك  نعم 
لإلقراء، فهي مدارس موجودة؛ املدرسة املصرية 
والباكستانية  والعراقية  والشامية  واملغاربية 

واألفغانية والهندية والتركية.
في  كلها  األجناس  هذه  التقاء  كان  ورمبا 
وفي  عام  بشكل  السعودية  العربية  اململكة 
شيئا  أظهر  خاص  بشكل  الشريفني  احلرمني 
في  يوجد  فال  املدارس،  هذه  بني  املقابالت  من 
كما  واحدة،  مدرسة  غير  وباكستان  الهند 
واحدة،  مدرسة  غير  الشام  بالد  في  يوجد  ال 
اإلختالف  وطبيعة  األجناس،  فالتقت  هنا  أما 
مكان  في  مدارس  عدة  وجود  سوغ  التعليمّي 

واحد.
في  مطبوع  مصحف  أحسن  هو  ما 
في  كتاب  أحسن  هو  وما  احلاضر؟  الوقت 

علم التجويد؟ وفي علم الوقف واالبتداء؟
أحسن  هو  فهد  امللك  مجمع  مصحف 
أحسن  فهو  جهة،  كل  من  مطبوع  مصحف 

املطبوعة. املصاحف 

فمنظومة  التجويد  كتب  أحسن  وأمــا 
لشيخ  وشرحها  اجلزري،  بن  ال  اجلزرية  املقدمة 
األطفال  وحتفة  األنــصــاري،   زكريا  اإلســالم 
للجمزوري، وأما كتب الوقف واالبتداء فإن كتاب 
لألشموني  واالبتداء(  الوقف  في  الهدى  )منار 

جيد في بابه.
ما رأيكم باملصاحف التي تستخدم لها 

األلوان لتوضيح مثل التجويد وغيره ؟
املصحف امللون ال بأس به ملن استفاد منه، 
به  يستعني  ما  إلى  يضاف  طيب  شيء  فهو 
تعلم  مرحلة  في  احلديثة  الوسائل  من  القارئ 

التجويد. أحكام 
ـــات منت  ـــروح مـــا هـــي أحــســن ش

الشاطبية؟
ممتعة  كثيرة،  العظيم  املنت  لهذا  الشروح 
القاضي  الشيخ  شــرح  فمنها  وجميلة، 
للشيخ  شعلة  شرح  ومنها  الوافي،  املسمى: 

املوصلي فهو شرح مختصر وممتع.
أبي  أعلى كشرح  وهي  أخرى  منزلة  وهناك 
للمبتدئني،  وليس  جداً  للمتقدمني  شامة 
وهناك شرح يخص العلماء وهو شرح اجلعبري، 
وحاشيته املفقودة؛ حاشية الفنري على شرح 

اجلعبري.
الــدرة  منت  شــروحــات  أحسن  هي  ما 

املضيئة ؟
أحسنها  من  كثيرة  شروحات  لها  الدرة؛ 
فهو  عليها  القاضي  الشيخ  شيخنا  شرح 

شرح لطيف جداً وميسر وقريب.
القراءات من غير حفظ  هل ميكن قراءة 
والدرة  كالشاطبية  لها  اجلامعة  للمتون 

والطيبة ؟
يقرأ  الذي  الكتاب  او  املتون  بد من حفظ  ال 
وحفظ   ، العلماء  ذلك  قرر  كما  طريقه  من 
فقبل  النثرية،  الكتب  حفظ  من  أيسر  املتون 
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الناس  كان  منظومته  الشاطبّي  ينظم  أن 
التيسير ويصعب حفظ  يقرأون مبضمن كتاب 
كتاب التيسير لذا قال الشاطبي رحمه اهلل : 
اختصاره، فجعلها  التيسير رمت  وفي يسرها 
أو  املنت  حفظ  من  بد  فال  للتيسير.  ميسرة 

الكتاب واألمر بني يديك !
اجملالس  في  باجلمع  بالقراءة  رأيكم  ما 

واحملافل ؟
وسيلة  هو  إمنا  القراءات  قراءة  في  اجلمع 
الطالب،  وبني  الشيخ  بني  خاصة  تعليمية 
مؤقتة  وسيلة  هو  وإمنا  علماً  ليس  واجلمع 
يدي  بني  الطويل  الطريق  التلميذ  بها  يختصر 
اختيارات  هي  وإمنا  قيود،  لها  وليس  الشيخ، 
االلتزام  القراءة  وأصل  يرتضيه،  ما  لكل شيخ 
يخالف  مبا  الــقــراءة  يجوز  ال  إذ  مبصحف، 
املصحف وال تصح، والقراءة أمام الناس باجلمع 
على  يشوش  بل  الكرمي،  القرآن  يخدم  ال  أمر 
السامعني، ورمبا أثار من اجلهال من يعترض على 
القراءة  من  أنكر شيئاً  ورمبا  يعرفه منها  ال  ما 
من  سمعه  الذي  العرض  بسبب  الصحيحة 

الشخص القارئ.
فعلى القارئ أن يقرأ لوجه اهلل تعالى، وأن 
آخرها،  إلى  قراءته  أول  واحدة من  بقراءة  يلتزم 
سواء  املصحف  رسم  يوافق  مما  واحد  بوجه 
أبي عمرو  أو مصحف  عامر  ابن  كان مصحف 
جعل  ومن  ذلك،  غير  أو  كثير  ابن  مصحف  أو 
وإمنا  باطل،  باطل  باطل  فكالمه  علماً  )اجلمع( 

اجلمع وسيلة.
ما رأيكم بالتسجيل الصوتّي للقراءات 

العشرة أو السبعة جمعا ؟ 
هو  التسجيل  هذا  من  الغرض  كان  إن 
يتعلموا  أن  ميكن  ال  الطالب  فإن  التعليم؛ 
القراءات مبجرد سماعهم للمصحف مسجال 
لواحد  واحد  الصحيح من  النقل  بد من  ال  بل 
هذا  في  الركني  الركن  هو  والذي  مشافهة، 
الغرض من تسجيل  وإن كان  الشريف،  العلم 
تداوله  جملرد  العشر  للقراءات  الصوتي  اجلمع 
بني الناس كغيره من تسجيالت املصحف فقد 
السؤال  في  محاذيره  وعن  عنه  اجلواب  سبق 

السابق.   
باملسجد  القراء  ما هي قصة مشيخة 

النبوّي ؟ 
الشاعر  حسن  الشيخ  شيخنا  توفي  ملّا 
القراء  شيخ  وظيفة  يشغل  كــان  ــذي  وال
بن  عبدالعزيز  الشيخ  طلب  النبوّي  باملسجد 
النبوّي  باملسجد  للقراء  تعييني شيخاً  صالح 
إلى  وكتب  الشاعر،  للشيخ  تلميذا  لكوني 
الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد 
النبوّي سليمان بن عبيد واتفقوا على ذلك، ثم 
كتب الشيخ ابن صالح خطابا إلى رئيس ديوان 
الذي  باالتفاق  يخبره  الشريفني  احلرمني  خادم 
متَّ ويطلب موافقة خادم احلرمني الشريفني في 
تعيني  رحمه اهلل على  امللك فهد  الوقت  ذلك 
مشيخة  ألن  للقراء،  شيخا  األخضر  إبراهيم 
فجاءت  جداً  قدمية  النبوّي  املسجد  في  القراء 

املوافقة.
من  بالتكبير  القراءة  ترك  مذهبكم  من 
املذهب  كثير،وبهذا  ابن  عن  البزي  رواية 
وألفتم  فضيلتكم،  على  قراءتي  كانت 
ذهبتم  ما  بها  تنصرون  رسالة  ذلك  في 
القراء  معظم  هذا  في  ويخالفكم  إليه، 

املسندين فما حجتكم حفظكم اهلل ؟
اجلزرّي  ابن  أن  بدليل  قرآناً،  ليس  التكبير 
قال في منظومته الطيبة : في كل حال ولدى 

الصالة.
ومن املعلوم أن مذهب الشافعية ليس فيه 
التكبير لدى الصالة حيث لم يذكروا ذلك  في 
كتبهم، معنى ذلك أن هذا حديث وليس قرآناً، 
عبدالفتاح  الشيخ  مع  املوضوع  ناقشت  أنا 
التي  الرسالة  بتأليف  أقوم  أن  قبل  القاضي 
كتبتها في هذا املوضوع فقال لي : نحن حتى 
التكبير  إن   : نقول  فإننا  املسؤولية،  من  نخرج 
البزّي  بعد  ما  وأّما  البزّي،  حد  إلى  متسلسل 

وفوق فنحن ليس لنا دخل.
وحتى نعلم أن التكبير ليس من القرآن في 
وهو  كثير  ابن  على  قرأ  البزّي  إلى  انظر  شيء، 
إسناد  رجال  فإن  ذلك  ومع  مشاهير،  على  قرأ 
نفس  من  ليسوا  التكبير  في  البزي  حديث 
سلسلة أسانيده في القراءة، والعجيب أن ابن 
.... عن  وروي   : قال  هذا حتى  في  توسع  اجلزرّي 

كلهم أول كل يستوي.
وهذا احلديث لم يروه أحد إال البزي والذي ورد 

عنه أحاديث موضوعة يعرفها املتخصصون.
القرآن  بني  نفرق  القراءة  أمر  في  فنحن 
مما  روي  وما  قبلناه  قرآنا  روي  فما  واحلديث، 
عند  قواعد  له  فإن  حديثا  بالقرآن  يتعلق 

املتخصصني.
بإذن  ستخرج  التي  مشاريعكم  من 
طريق  من  ورش  ملصحف  تسجيلكم  اهلل 
هل  ــبــدل،  ال توسط  على  الشاطبية 

تعطوننا مزيد بيان عن هذا التسجيل ؟
ورش  برواية  مصحف  تسجيل  إلى  عمدنا   
عن  ورش  رواية  أن  الناس  أذهان  في  ترسخ  ملا 
وتسهيالت  طويلة،  مــدود  عن  عبارة  نافع 
من  وكأنه  وتقليل،  ونقل  متعددة،  للهمزات 
مجموع هذا العمليات التي تقوم عليها رواية 
ورش كأنها صارت عائقاً عن إدخال الروحانيات 
على التسجيل نفسه حتى يعطيه رونقا من 
إلى  بالناس  فتنتقل  والتعبيرّي  احلسّي  اجلمال 
جو غير معهود في تسجيل املصاحف املرتلة، 
فتسجيلنا  الناس،  على  جديدة  فكرة  فهي 
ملصحف ورش أدخلنا فيه روحانيات وإحساساً 
املعبرة  الصورة  هذه  فكانت  والتأمل،  باملعاني 
جوانب  على  وركزنا  املصحف،  هذا  في  عما 
نأتي  االستماع، فمثالً  ملزيد من  السامع  تؤهل 
التي  في املصحف إلى احلوار بني الشخصيات 
بني  احلوار  مثل  الكرمية  اآليات  عنها  تتكلم 
في  الطاغية  وفرعون  السالم  عليه  موسى 
سورة طه، فوظفنا األداء النغمي فيها توظيفا 
التوفيق  لكن  هذا  تنفيذ  صعوبة  رغم  جيدا 

موسى  كالم  إلى  فنأتـي  تعالى،  اهلل  من 
فنقرأه على نغم أو مقام صوتّي معني ثم نأتي 
بالكالم الذي يتكلم به فرعون على مقام آخر 
وهكذا كل حوار بنغم مختلف فكأن كل كالم 
سجل  احملاورة  هذه  في  السالم  عليه  موسى 
لوحده  فرعون  وكالم  واحد  مقام  على  لوحده 
سجل على نغم واحد ثم أضيف لها اجلوانب 

التشويقية.
هذا إضافة إلى تفعيل اجلوانب األدائية في 
كل موضع مبا يناسبه كاجلانب احلسّي املرهف 
قول  عند  يوسف  سورة  في   : فمثال  ونحوه، 
إنكم  العير  أيتها  مؤذن  أذن  ثم   (  : تعالى  اهلل 
لسارقون( فهنا جتد أن سمعك وفهمك يتوقف 
بطبقة  املصحف  هذا  في  قرأناها  فنحن   !
أن  الظاهر  معناها  وحق   ! منخفضة  صوت 
يكون الصوت في أعلى مراتبه ألن املقام مقام 
آذان واألذان ال يكون إال برفع الصوت، لكننا عند 
بالصوت  سجلناها  املصحف  هذا  تسجيل 
املنخفض وهو أننا نريد إفهام املستمع –بلغة 
األداء- أن املؤذن هنا حتديدا لم يرفع صوته؛ ألن 
يوسف عليه السالم لم يكن يقصد من ذلك 
وإمنا  بهم  التشهير  أو  أخوته  فضيحة  اآلذان 
 ، النبوة  آداب  من  وهذا  يريدها،  هو  حلاجة  كان 
كل  إعطاء  في  اجتهدنا  املصحف  هذا  ففي 
التوظيف  أن  عندنا  األداء  وقاعدة  حقه،  شيء 
بعدا  يعطيها  القضايا  هذه  ملثل  الصوتّي 
أبي  قول  قبيل  من  وهو  أكثر،  وتوضيحا  أجمل 
لك  )حلبرته   : عنه  اهلل  رضي  األشعرى  موسى 

حتبيرا(.
في  أكبر  جهدا  بذلنا  املصحف  هذا  وفي 
وقوف  من  نأخذ  ولم  واإلبتداء،  الوقف  صحة 
وقوفه،  استحسناه من جملة  ما  إال  الهبطّي 
فكان لنا اختيارات في الوقف واإلبتداء في هذا 
في  سجلناه  الذي  املصحف  وفي  املصحف 

اجملمع.
احلفظة  من  ألبنائكم  وصية  من  هل 

واحلافظات ؟
القرآن مائدة الرحمن، واحلفاظ رجاالً ونساًء 
واحداً  أمــراً  يستشعروا  أن  عليهم  ينبغي 
مجلس  يجلسوا  وأن  حياتهم،  في  خطيراً 
محاكاة للنفس؛ هل حتب القرآن يا فالن ؟ هل 
تسعد به ؟ وفي وقت صفاء النفس يبحث عن 
الدنيا  جواهر  من  جوهرة  عنده  فمن   ! اإلجابة 
فهي  آمن،  مكان  في  تكون  ألن  يسعى  فإنه 
كنزه وال يرغب أن يفقد منها جزءاً مهما كانت 
القرآن  أهل  عند  اجلوهرة  هذه  لكنَّ  األسباب، 
لها  وليس  العظيم  القرآن  هي:  ونساًء  رجاالً 
بديل يشترى أو يهدى أو يسرق أو يؤخذ غصبا 
القرآن  أهل  على  وجب  لذا  ؟  العمل  فكيف 
ما  على  يحافظوا  أن  واحلافظات  احلافظني  من 
استودعه اهلل عز وجل في قلوبهم كأشد ما 
الكتاب  بهذا  بالعمل  وذلك  احملافظة،  تكون 
العزيز وعدم مخالفته، وتعلمه وتعليمه. . ■
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صفاته وخصائص منهجه
عملية  القراءة  أن  اإلقراء  في  منهجه  من 
الطالب  فعلى  الزمني،  وعمرها  وقتها  تأخذ 
إنه مبجرد ما  واالنتهاء، بل  أال يستعجل اخلتم 
وافق الشيخ على  إقرائه فإنه يضرب له موعدا 
محدداً من أيام األسبوع ليكون موعدا لقراءته، 
على  القراءة  في  أكثر  أو  يوم  له  طالب  فكل 
على  بالقراءة  الطالب  يبدأ   ، الكبير  الشيخ 
الشيخ، والذي يجتهد ويصبر في حتقيق قراءة 
تلميذه وتدقيق أدائه ويعطيه الفرصة للضبط 
واإلتقان، وإذا ما وجد الشيخ أن التلميذ غير قادر 
على املضي قدما في تطوير نفسه أو التجاوب 
في  يكون  عادة  -وهذا  إياه  يَُعلُِّمُه  ما  في  معه 
الثلث األول من القرآن- فإن الشيخ يعتذر عن 

االستمرار معه ويصرفه ليستفيد من غيره.
عن  يعتذر  األخضر  الشيخ  فإن  ولهذا 
الــدورات  أو  املكثفة  ــدورات  ال في  املشاركة 
بفترات  احملدودة  اإلقراء  دورات  أو  التجويدية 

زمنية معينة.
فهو على إمامته وجاللة قدره ورحلة الناس 

ألن  والتلميذات  التالميذ  من  مقل  فإنه  إليه 
فإن  ولهذا  واإلتقان،  الضبط  اإلقراء؛  غايته من 
كل من قرأ أو عرض القرآن عليه يعرف حجم 
في  تالميذه  في  الشيخ  أحدثه  الذي  التأثير 

طرائق التعليم واإلقراء.
تالميذ  أكثر  من  تالميذه  كان  ذلك  وألجل 
املشايخ تأثيرا في طالبهم، وعلى مستوى عال 

في النقل والرواية. 
بتسريع  لي  يسمح  أن  مرة  منه  طلبت 
القراءة لظروف دراستي آنذاك ثم أني أرحتل إليه 
من بلدي ! فقال لي بنبرة حازمة: ملاذا رحلت إلى 
: أحتى يقال قرأ على  ؟ ثم عقب قائالً  املدينة 
الشيخ األخضر، ثم أخذ يسرد علي شيئا من 
سيرته في مسيرته في القراءة ؛ فذكر لي بعضا 
الشاعر  الشيخ  على  القراءة  في  مواقفه  من 
والشيخ القاضي وكيف أنه كان ال يستعجل 
مشايخه في درسه وال يكثر عليهم في ذلك ، 
فهو يحضر للدرس كل يوم  من أول احلاضرين ، 
فمتى ما طلب منه شيخه القراءة فإنه حاضر 
مستعد بحفظه ومراجعته، ورمبا حضر للدرس 

يوما من أوله من بعد العصر ومكث إلى وقت 
 ، للقراءة  الفرصة  الشيخ  العشاء ولم يعطه 
سابق  وهو  قبله  فقرؤوا  طالب  بعده  جاء  ورمبا 
أثرا؛ ألنه  لهم فلم يكن ذلك يترك في نفسه 
فرغ وقته واستفرغ جهده وركز عقله ثم قلبه 
فنال بذلك الصبر أعلى املراتب ، حتى سلم له 
واإلتقان  بالضبط  األداء  أهل  من  املتخصصون 

والتحقيق.
ومرة قرأت عليه -بالقراءات في مجلس واحد 
املائدة  سورة  من  واحدة  آية  الساعتني-  جتاوز 
ميثاق  اهلل  أخذ  ولقد   ( تعالى  اهلل  قول  وهي 
.. إلخ اآلية( فبدا لي أن أستأذنه  بني إسرائيل 
في تسريع وتيرة الدرس فقال لي مغضبا : أتريد 
مني أن نتخلى عن قواعد الضبط وحتقيق األداء 

من أجل ابن جارهلل ! 
بل  اآلية  يتجاوز  أن  للطالب  ال يسمح  وهو 
صحيح،  محقق  بنطق  إال  القرآنية  الكلمة 
حتى ولو ذهب وقت الدرس في تلك الكلمة أو 
اآلية، ورمبا أوقف الدرس إذا لم يتمكن الطالب 
من حتقيق احلد املرضي من عملية األداء ويطلب 

صفاته وخصائص منهجه وأسانيده 
ومتفرقات
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اجمللس  له في  والتحضير  الدرس  منه مراجعة 
القادم.

يكون  ما  كأشد  الطالب  يحترم  هو  ثم 
من  طالب  إقراء  على  وافق  ما  فإذا  اإلحترام، 
الطالب فإنه يخصه بوقت له مخصوص، فإذا 
ما شغله شاغل مينعه من حضور الدرس من 
فهو  بذلك،  طالبه  يشعر  فإنه   ، عذر  أو  سفر 
يلتزم لطالبه مبا تفضل عليهم من وقت القراءة 
واإلقراء، فإذا ما عرض له عارض أو شغله شاغل 

اعتذر وأجل وعوض.
وله في درسه ومع طالبه خصصية ال تكاد 
  : وهي  أال  اإلقراء  مشايخ  من  غيره  عند  توجد 
عنايتة الكبيرة بعلم الوقف واالبتداء، كما أن 
له أساليب مشوقة في عملية القراءة واإلقراء، 
فال يسمح للطالب أبداً أن يقف حيث ال يصح 
إنه  بل  االبتداء،  يسوغ  ال  حيث  يبدأ  أو  الوقف 
يدل طالبه على اختياراته في الوقف واالبتداء، 
ويوجه لهم تلك الوقوف واالبتداءات، بل إنه ال 
يعرف عنه في قراءته في جميع أحواله إال وقف 
وابتداء صحيحان حتى يخيل إليك أنه يقرأ من 

مصحفه وقرآنه.
في  املسجل  مصحفه  -في  له  كان  ولهذا 
مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
ثم اخلتمة التي سجلها براوية ورش عن نافع- 
خالف  واالبتداء،  الوقف  في  كثيرة  اختيارات 
تسجيل  على  أشرفت  التي  اللجنة  رأي  فيها 
املصحف في اجملمع مع جاللة قدرها وعلو شأن 

رجالها وإمامة القائمني عليها.
البحث  روح  طالبه  في  يستثير  وهــو 
في  وهم  الطالب  أصبح  حتى  والتفكير، 
املسألة  يتداولون  رمبا  وبلدانهم  مناطقهم 
الواحدة بالبحث واملدارسة واإلطالع، وكثيرا ما 
سألني في مسائل متفرقة من مواضع إعجاز 
–وقد  مني  طلب  ورمبا  وبيانه  العظيم  القرآن 
فعل ذلك كثيرا- الرجوع إلى كتب أهل العلم 
في  عليه  قراءتي  وفي  وغيرهم،  املفسرين  من 
كال اخلتمتني قيدت ونقلت عنه من إمالئه –وال 
أزال- نقوالت كثيرة، وذلك في مواضيع متفرقة 
من إعجاز القرآن وبالغته والتدبر في أساليبه 
قول  يستحضر  كله  ذلك  في  وهو  ومعانيه 
ليدبروا  إليك مبارك  أنزلناه  )كتاب  اهلل تعالى: 
آياته(، وقوله تعالى ) أفال يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها(، وحديث: أبي جحيفة قال: قلت 
لعلي -رضي اهلل عنه- هل عندكم شيء من 
الوحي غير القرآن؟ قال: ال والذي خلق احلبة وبرأ 
النسمة، إال فهما يعطيه اهلل تعالى رجال في 
كثير-  –وهو  الدروس  تلك  تخلل  ورمبا  القرآن(، 
لطائف من األدب والشعر حيث إن لديه مخزوناً 

ال ينفد من شعر العرب وقصيدهم ونثرهم. 
يرد  فهو  بالتلقني،  يكون  ما  أشبه  فدرسه 
احلرف  أو  الكلمة  في  يخطئ  عندما  الطالب 
لإلقراء  فمجلسه  التمام،  على  بها  يأتي  حتى 
ال يحتمل غير العرض والسماع، فهو ال يدخل 
قراءة  هو  وإمنا  اخملتلفة،  التجويد  مسائل  في 

من  الشيخ،  من  وتدقيق  وحتقيق  الطالب  من 
يفهمها  بإشارات  بل  كالم،  وال  حديث  غير 
من  رأي-  –في  املنهج  وهذا  ويدركها،  الطالب 
أفضل املناهج التي تعني الطالب على الضبط 
واإلتقان، فاملقصود من عملية اإلقراء هو ضبط 
وأما  الصحيح،  الوجه  على  القرآني  النص 

الدراية فلها وقت آخر.
وهو مبنهجه هذا قد متيز بجلد عجيب في 
الصبر على الطالب حتى يضبط ويتقن األداء؛ 
أوساط  في  جداً  قليل  يعرفه  من  عند  وهذا 

املشايخ واملقرئني.
 ولهذا وذاك صار مصحفه املسجل والذي 
يوصي  والتلفاز  اإلذاعــة  في  باستمرار  يذاع 
للناشئة  التحفيظ  حلق  في  املدرسون  به 
النطق  من  به  متيز  ملا   وذلــك  واملتعلمني، 
العناية  ومن  والكلمات،  للحروف  الصحيح 
من  به  اختص  وملا  واالبتداء،  بالوقف  الفائقة 

التعبير عن املعاني القرآنية من خالل األداء.
 وأما مجلسه إلقراء النساء فإنه يكون حينا 
في فصول الدرس من خالل الشبكة املغلقة، 
واستقر أخيرا على شكل درسني أسبوعيا في 
بيته، وذلك من وراء ساتر وحجاب، وبحضور من 
تيسر من أهله وبناته، وعمر هذا الدرس املبارك 

أكثر من عشرين سنة وال يزال. 
مع  البتة  يتغير  لم  أنه    : مناقبه   ومن 
عرفه  فمن  واملهام،  املناصب  من  جلملة  توليه 
وأن  أصيل،  أن معدنه  يعلم  يديه  وتتلمذ على 
محبة  إال  تزده  لم  وقتها  في  املناصب  تلك 

وتواضعا.
ومن خصائصه ثقافته الواسعة، فال يكاد 
يذكر أمر أو موضوع للنقاش واحملاورة إال وجدت 
عنده منه خبرا ، سواء في العلوم الشرعية أو 

الطبيعية أو حتى في أمور الدنيا.
أريحيته وانبساطه مع   : ومن خصائصه 

تالميذه وجلسائه ومحبيه.    
النظر  املشوق في  أسلوبه   : ومن مناقبه 
من  ُمُثال  وإليك  القرآنية  املعاني  في  والتدبر 
ذلك  في  عنه  كتبت  وقد  واختياراته،  تأمالته 
شيئا كثيرا أرجو أن يخرج في كتاب مستقل 
األساليب  على  األخضرية  احلواشي   : أسميته 

البالغية لآليات القرآنية :
 ،، كتاب  أجل  )لكل   : تعالى  قوله  في  قال 

ميحو اهلل ما يشاء ويثبت(
توسطت كلمة كتاب بني كلمتي : )أجل( ، 

و)ميحو( ، فاكتسبت معنيني :
والزمن،  الوقت  ملعنى  الكتاب  معنى    -1

وذلك بقرينة قوله : )أجل(
 : أي  اآلخر  املعنى  الكتاب  واكتسب    -2

الشيء املكتوب، فبقرينة : )ميحو(
في  أضاءت  كيف  اجلوهرة  هذه  إلى  فانظر 
جانبني ! فهل في مثل غير كالم اهلل أو في غير 

كتاب اهلل مثل هذه البالغة ! وهذا اإلعجاز !
 وفي قوله تعالى في سورة الكهف: ) احلمد 
هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 

العوج يغني عن  التعبير بعدم  * قيما(   عوجا 
نفي  تكرر  في  البالغة  فما  )قيما(،  بعده  قوله 

العوج عنه بعد قوله )قيما( ؟
قال حفظه اهلل : يتبني في هاتني الكلمتني 
ففي   ، ينتهي  ال  الذي  وإعجازه  القرآن  بالغة 
في  يأتي  إمنا  بالكسر  الِعوج  )عوجا(؛  كلمة 
األشياء،  في  يأتي  إمنا  بالفتح  والَعوج  املعاني، 
وملا أراد اهلل سبحانه وتعالى املبالغة في نفي 
عبَّر  األشياء  من  شيء  وهو  القرآن  عن  العوج 
عن  التعبير  ألن  املعاني  عن  به  يَُعبَُّر  مبا  عنه 
املعاني أبلغ وأوسع، فقال )ولم يكن له ِعوجا( 

بالكسر.
ثم ملا كان في مفهوم العرب أن نفي العوج 
أو يسير  أن يكون فيه قليل   عن شيء ال مينع 
منه، ال يدركه إال احملقق واملدقق وصاحب اآللة، 
فلو  جداً  مستقيمة  أنها  يفترض  كاملسطرة 
وضعناها حتت مجهر قوّي لـتبني فيها اعوجاج 
الذي  هذا  نفي  في  يبالغ  وحتى  ولهذا   ، يسير 
، فنفى عنه  )َقيَِّما(  النفس قال  إليه  قد تركن 
العوج أوال ثم وصفه بأنه )قيما( حتى ال يبقى 
ال تصل  يسير  وجود شيء  في  لنفس  مطمح 

إليه احلواس واملدارك.
في  اإلنفاق  آيات  ختمت  ملاذا  مرة:  وسألني 
ينفقون  الذين   ( تعالى:  كقوله  البقرة   سورة 
أموالهم في سبيل اهلل إلخ( وأخواتها، بقوله 

تعالى )فال خوف عليهم وال هم يحزنون( ؟
التي  األمور  أهم  املنفق من   : قائال  فأمالني 
تعترض طريقه ؛ اخلوف من  نقص املال ، ثم إذا 
اعتراه اخلوف من نقص املال جاءته صفة أخرى 
قبل  إال  يكون  ال  فاخلوف  احلزن،  وهي  إضافية 
ولهذا  اإلنفاق،  بعد  إال  يكون  ال  واحلزن  اإلنفاق، 
جاء التعبير بهاتني الصفتني لتضع الطمأنينة 
في قلوب املؤمنني بأن ما يعتور الناس في هاتني 
 ، اإلنفاق  مدرج  في  والبعدية  القبلية  احلالتني 
فإن اهلل سبحانه وتعالى أمنَّهم فيه وأعطاهم 
الراحة بدل  ، وأعطاهم  الطمأنينة بدل اخلوف 
اهلل  عند  ما  بأن  الطمأنينة  فأعطاهم  احلزن، 
والسكينة بعد  الراحة   وأعطاهم  وأبقى  خير 

اإلنفاق.
التعبير  في  السر  ماهو   : أخرى  وسألني 
بكلمة )سبيل( بدال من كلمة )طريق( في قول 
في  أموالهم  ينفقون  الذين  مثل   ( تعالى  اهلل 

سبيل اهلل( ؟
ثم أجاب : السر في ذلك هو اإلعجاز الصوتي 
في حرف السني في كلمة )سبيل( والتي حتمل 
معنى جديدا ومختلفا عن كلمة )طريق( على 
الرغم من وجود حرف الطاء الذي هو من حروف 
السني  حرف  أن  وذلك  واالستعالء،  اإلطباق 
مرونة  احلرف  تعطي  التي  الصفير  صفة  فيه 
عندما  النفقة  فكأن  وانسيابية،  وسالسة 
تخرج من يد املؤمن هلل تعالى تكون خالية من 
أي  يوجد  ال  ؛ فال شيء ميسكها، بحيث  التردد 
نوع من  التردد النفسي املانع جلريانها فهي ال 
جتد في خروجها من يد املؤمن عارضا يعترضها 
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أو شيء ميسك بها، فحرف السني فيه صفة 
السالسة التي هي صورة املؤمن حينما يعطي 

هلل.  
صالة  بالناس  أصلي  كنت   : مرة  لي  وقال 
اهلل  قول  فقرأت  السبق  مسجد  في  الصبح 
تعالى في سورة يونس : )واهلل أنزل من السماء 
ذلك  في  إن  موتها  بعد  األرض  به  فأحيا  ماء 
ما   ! سؤال  لي  فطرأ   ، يسمعون(  لقوم  آلية 
مناسبة ختم اآلية بالسماع مع أن اآلية جاءت 
في سياق احلديث عن نعمة نزول املطر وخروج 
السياق  مقتضى  فكان  األرض  من  النبات 
؟  واإلبصار  بالنظر  للتأمل  بالدعوة  يختم  أن 
املاء من السماء  بنزول  فما عالقة )يسمعون( 

وإنبات النبات من األرض؟ 
أن  فكما   : املسأله  هذه  في  عنه  فكتبت 
نزول املاء من السماء ثم إحياء األرض بهذا املاء 
وباملشاهدة  البصرية  باحلاسة  يدرك  ذلك  كل 
أنزلنا  )وما  املذكور في قوله:  الكتاب  فإن هذا 
فالذي  للسماع،  إال  يحتاج  ال  الكتاب(  عليك 
لألرض  يحدث  كما  له  يحدث  القرآن  يسمع 
يسمع  فالذي  الزرع،  وينبت  املاء  ينزل  حينما 
قلبه  في  اإلميان  ينبت  فيه  مبا  ويعمل  القرآن 
فيغدو روضة ناظرة، ويظهر في وجهه وعالمات 
أساريره حيث تشرق عليه أنوار الذكر احلكيم، 
وباحلس،  بالعني  يشاهد  ملا  مثال  ضرب  فهو 
الذي  القرآن  في  أي  ذلك(  في  )إن  قوله:  ولكن 
سبق باآلية قبلها فإنه هو الذي يحتاج ملطلق 
يسمعه  حينما  القرآن  يفعله  وما   ، السماع 
املطر  يفعله  ملا  حقيقة  صورة  هو  املؤمن 

باألرض ألنبات خيراتها !
بـ)يسمعون(؛  الكرمية  ــة  اآلي فتذييل 
استنهض غافال من القلب، وشاردا من الطرف، 
مشاهد  أحدهما   : أمرين  بني  العالقة  لغرابة 
حسّي، واألخر صوتّي، وكيف ارتبط األول وهو : 
ماء السماء بالسماع؛ ألنه مشاهد محسوس 
وهنا ركضت جياد الطلب في طرق شتى إلدراك 
ويعني  يقرب  شاهد  أو  املسير  على  يدل  أثر 
التفسير  بفرسان  االستعانة  فجرى  العليل، 
الذين لم يلقوا أقالمهم في نهرها حتى غاص 
ابن عطيه فأخرج -سلمت ميينه- صدفة ما إن 

فتحها حتى أضاءت لؤلؤتها بالسنا. 
فهمها،  عليَّ  أشكل  مسألة  أول  فهذه 
إن جواب كتب  القاضي  قلت لشيخنا  وكنت 
التفسير عن هذه اآلية أنه سماع تدبر وتفكر، 

فقال لي: )دول مش فاهمني زينا(.
وقال في قوله تعالى : )قال آيتك أال تكلم 

الناس ثالث ليال سويا( 
عالجا  وضعت  الكرمية  اآلية  أن  رأي  في   
ألن   ، ستحصل  التي   ، للمشكلة   ، استباقيا 
هذه املشكلة في وسط بني إسرائيل ستحدث 
ضجة غير عادية ، وال يوجد ما يسكت بعض 
األصوات اخلبيثة عن الكالم في أعراض األنبياء 
فكانت تلك اآلية التي خصه اهلل بها ، فقال 

له : إنك حتتاج في مواجهة عناد بني إسرائيل، 
وشقشقتهم، وكالمهم اخملادع، أن تصمت وال 
نفوسهم  تهدأ  حتى  مراء  في  معهم  تدخل 

ويستكينوا ويكفوا.
قوله  في  قائال:  الدروس  أحد  في  وسألني 
املؤمنني  على  أذلة  ويحبونه  )يحبهم  تعالى: 
معنى  تضمنت  اآلية   ، الكافرين(  على  أعزة 
وتعالى  ذكر اهلل سبحانه  فقد  عجيباً،  وسراً 
في مطلع اآلية الكرمية عن صفة هؤالء بقوله: 
البالغي  السر  هو  فما  ويحبونه(،  )يحبهم 
بتصديِر السياق  بقوله )يحبهم ويحبونه( مع 
أن املعنى املراد هو: فسوف يأتي اهلل بقوم أذلة 

على املؤمنني أعزة على الكافرين ؟
فأجاب مرجتال : ألن النصارى واليهود وجميع 
وصفكم  اهلل  إن   : سيقولون  اإلسالم  أعداء 
بالذّل  لو جاء الكالم على سياقه ، فأراد اهلل 
سبحانه وتعالى أن ميدحهم مدحا ال يلحقهم 
بعده قدح ولهذا قال: )يحبهم ويحبونه( قبل 
أن يصفهم بأنهم أذلة على املؤمنني ... وأعزة 
.. ولهذا لم يكن لتأثير كلمة:  على الكافرين 
)أذلة( أيَّ وقع غير مرضي في نفوس املؤمنني، 
ألن اهلل تعالى أعطاهم شارة اجلمال والسؤدد 
بني  عاليا  مكانهم  ورفع   ، والتقدم  والعز 
الناس مبا خصهم به من هذه احملبة، فال يصل 
إليهم غبار القدح في مكانتهم وإمنا أصبحت 
الصفات التي هي: )الذل على املؤمنني ، والعزة 
على الكافرين( صفات كمال لهم وليست في 
مقام القدح ، فإن احملب ال يصف حبيبه بأوصاف 
تنقص من قدره ، ومثله جاء اخلطاب في سورة 
التوبة عندما صدر بهذا اجلملة اجلميلة )عفا 
أذنت  )لم  قدم  فلو  لهم(  أذنت  لم  عنك  اهلل 
لهم( لتأولها املغرضون واحلاقدون كما يريدون، 
فلهذا قدم جملة )عفا اهلل عنك( لئال يظن به 
)عفا اهلل  بعد جملة  صلى اهلل عليه وسلم 
عنك( ما يتبادر إلى قلوب املنافقني والكافرين. 
عن  املتلقيان  يتلقى  )إذ  تعالى  قوله  في   

اليمني ..(
اإلنسان  أعمال  وإحصاء  الكتابة  عن  عبر 
للمؤمن  الرجاء  باب  يفتح  لكي  )بالتلقي(؛ 
إمنا  وسعيك  أعمالك  من  جنمعه  ما  أن  على 
يتلقى فليكن ما نتلقاه منك حسناً، فكلمة 

)التلقي( فيها معنى؛ البشارة. 
وعبر في قوله تعالى : )وأمددناهم بفاكهة 
)وأعطيناهم(  يقل  ولم  يشتهون(  مما  وحلم 
التواصل  يعني  املدد  ألن   : تعالى  قوله  في 
واالستمرار في العطاء وأنه ال يقطعهم اخلير. 
وقراءة البزي بالهمز في كلمة )ضيزى( من 
قوله تعالى في سورة النجم :)تلك إذا قسمة 

ضيزى( : 
ــر بكلمة غريبة في تركيبها،  جاء التعبي
ــرآن؛ وذلك  ــا في الق ــل غرابته ــم يرد مث ول
ــم من  ــات عنه ــاءت به اآلي ــا ج ــق م لتواف
ــه من عبادة  ــب الذي هم علي ــق الغري املنط

ــن دون اهلل. ــة م ــك اآلله تل
واستعمل كلمة )يخلق( في حق مرمي بدال 
كذلك   ( تعالى:  قوله  في  )يفعل(،  كلمة  من 
اهلل يخلق ما يشاء( التي استخدمها في حق 
عن يفعل ألن  السالم،  مبتعداً  )يحيى( عليه 
تعالى  اهلل  أعداء  مفهوم  في  )يفعل(  كلمة 
واألنثى  الذكر  بني  يقوم  الذي  الفعل  أنها 
بني  شهرة  كانت  وملا  الولد،  على  للحصول 
االعتقاد  وسوء  اللسان  بذائة  في  إسرائيل 
أمٌر وتاريخ ينفردون به استعمل القرآن الكرمي 
مكايد  عن  األنظار  ليصرف  )يخلق(  كلمة 
األلوهية  مقام  على  يتجرؤون  الذين  الكفار 

والرسالة.
)بكم(  بكلمة  التعبير  في  اإلعجاز  هو  ما 

من قوله تعالى : )فإنه فسوق بكم( ؟
وأعرضوا   ، الكتابة  الناس عن  إذا استغنى 
إمكاناتهم  في  ورأوا  الكرمي  القرآن  توجيه  عن 
بهم  ينزل  هديه حيث  اتباع  عن  غنًى  اخلاصة 
ما ال قبل لهم به من تغير احلوادث والظروف 
باملوت أو التباعد أو النسيان ، فحينما يحتاج 
صاحب احلق إلى حقه ال يجد ما يعينه عليه 
لعله  وجنوبا  وشماال  ويسرة  مينة  فيلتفت 
ويعينه على استخالص حقه  يغيثه  ما  يجد 
وإعادته إليه فال يجد في جهة من اجلهات إال 
كانت  يوم  فيه  فرط  كان  ألنه   ، املطلب  ذلك 
األمور بيده وال يجد حوله إالَّ التفريط تفريطه 
بكم؛  في فسوق  املعنى  فكأنَّ  من كل جهة، 
به  )وأحاطت  قوله  ومنه  بكم،  محيط   : أي 
محيط  أي:  بكم(  )فسوق  فكلمة  خطيئته(، 
بكم، فكأنه فسوق محيط بكم ألن الفسوق 
هو اخلروج عن أمر اهلل، كقوله )ففسق عن أمر 
ربه( فمن اتقى اهلل في أول أمره جعل اهلل له 
مخرجا في آخره ومن استكبر على أمر الشرع 

أحوجه اهلل إليه، والت حني مناص.

أسانيده
   اختلفت أسانيد الشيخ إبراهيم األخضر 
عليهم  قرأ  الذين  املشايخ  أسانيد  باختالف 
في  األربعة  األسانيد  وتتحد  عنهم،  وتلقى 
بسلمونة،  املعروف  محمد  بن  أحمد  الشيخ 
الشيخ  بعد  األربعة  األسانيد  تصير  بحيث 
وتتحد  يختلف،  ال  واحد  إسنادا  سلمونة 
طريق  من  إسناده  –بخالف  أيضا  أسانيده 
القراء  شيخ  في  الشاعر-  حسن  شيخه 
على  وذلك  املتولّي،  أحمد  محمد  واملقرئني 

النحو التالي :
ا إسناده عن شيخه األول حسن الشاعر:  أمَّ
عن  الشاعر،  حسن  الشيخ/  رواية  من  فهو 
الشهير  البيومّي  محمد  حسن  شيخه/ 
سابق،  محمد  شيخه/  عن  وهو  بالكراك، 
املطوبسي،  خليل  الشيخ/  على  قرأ  الذي 
قرأ  وهو  األبياري،  علي  الشيخ/  على  قرأ  الذي 
على الشيخ/ علّي  احللو، الذي قرأ على شيخ 
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املعروف  محمد  بن  الشيخ/أحمد  زمانه  قراء 
بسلمونة.

وأما إسناده من قراءته على الشيخ أحمد 
عبدالعزيز  أحمد  الشيخ/  رواية  فمن   : الزيات 
عن  هنيدي  عبدالفتاح  شيخه/  عن  الزيات 
شيخه/  عن  املتولي  أحمد  محمد  شيخه/ 
بن  أحمد  الشيخ/  عن  التهامي  الدري  أحمد 

محمد سلمونة. 
وأما إسناده عن شيخه عبدالفتاح القاضي: 
فهو من قراءة الشيخ/ عبدالفتاح القاضي، على 
شيخه  عن   وهو  قطب  همام  احملقق/  شيخه 
املدقق/ محمد احلسيني الشهير باحلداد، وهو 
عن شيخه/ حسن بن خلف احلسيني، وهو عن 
شيخه العالمة/ محمد بن أحمد املتولي، وهو 
عن  وهو  التهامي،  الدري  أحمد  شيخه/  عن 

شيخه/ أحمد محمد سلمونة.
عامر  الشيخ  على  قراءته  من  إسناده  وأما 
عامر  الشيخ/  قراءة  من  فهو   : عثمان  السيد 
 : هما  جليلني  شيخني  على  عثمان،  السيد 
؛  قطب  همام  والشيخ/  سبيع،  علي  الشيخ/ 
الشيخ/  على  فقرأ  سبيع  علي  الشيخ/  فأما 
الشيخ/  عن  وهو  الكبير،  اجلريسي  حسن 
أحمد   وهو عن شيخه/  املتولي،  أحمد  محمد 
الدري التهامي ، وهو عن شيخه/ أحمد محمد 

سلمونة. 
وأما الشيخ/ همام قطب عبدالهادي فمن 
بإسناده  سبيع  علي  الشيخ/  على  قراءته 

املذكور آنفا.

مقتطفات
وقد كان الشيخ األخضر يربي في تالميذه 
روح احملبة واأللفة وتقدير العلماء، مبا يرويه لهم 
؛  وأسمارهم  وجدهم  وأخبارهم  شأنهم  من 
للتدريس  املدينة  إلى  القاضي  الشيخ  قدم  ملا 
إبراهيم  الشيخ  أراد  اإلسالمية  باجلامعة 
الثمينة  املنحة  تلك  يستغل  أن  األخضر 
الشيخ  من  لالستفادة  العظيمة  والفرصة 

الكبير ولكن كيف الطريق إليه ؟ قال : فذهبت 
إلى الشيخ عامر السيد عثمان وكان قد قدم 
في زيارة للمدينة املنورة، فقلت له: إن الشيخ 
القاضي قد قدم إلى املدينة أستاذا في اجلامعة 
اإلسالمية فهل تقترح علي أن أقرأ عليه ؟ قال 
الزم تقرأ عليه ! ثم أردف قائال : ده أكبر عالم 

في الدنيا !
قال   ، عنده  شفاعة  منكم  أريد  له  فقلت 
الشيخ  له:  وقل  إليه،  اذهب    ، أفعل  بأس  ال 
في  مقابلتكم  ويريد  املدينة  في  موجود  عامر 
احلرم. قال الشيخ األخضر: فذهبت إلى الشيخ 
فقال:  عامر،  الشيخ  برغبة  وأخبرته  القاضي 
على  فجئنا  قال:  اهلل،  شاء  إن  إليه  نذهب 
الشيخ  فإذا  احلرم،  من  احملدد  املكان  في  املوعد 
في  معتكفا  وكان  ويتنفل  يصلى  قائم  عامر 
رمضان، فقال الشيخ القاضي سبحان اهلل دا 
الشيخ عامر ال يترك عادته ! فمنذ عرفناه وهو 
أن  وبعد   : األخضر  قال  والصالة،  التنفل  كثير 
انصرف الشيخ عامر من صالته سلم الشيخ 
القاضي عليه سالما حارا وأخذ يقبله ويدعو 
له وحتدثا كثيرا، وبعد أن ودعه قال له الشيخ 
ضمه  ابني،  األخضر  إبراهيم  هذا  إن  عامر: 
! فقال  وأفرغ ما في صدرك في صدره   ! إليك 
؟  ده  الكالم  سامع  أنت  القاضي:  الشيخ  لي 
أن  الفطر  بعد عيد  أنتظر  نعم، جلست  قلت 
فلم  عليه  بالقراءة  القاضي  الشيخ  لي  يأذن 
يفعل ، حتى كان يوم اخلامس عشر من شوال 
حيث طلب مني أن نزور الشيخ حسن الشاعر 
عليه،  قراءتي  في  ويستأذنه  عليه  ليسلم 
مجلسه  في  الشاعر  الشيخ  لزيارة  ذهبنا 
معه  وحتدث  القاضي  عليه  فسلم  لإلقراء، 
طويال ثم قال له: إن إبراهيم من طلبة العلم 
تتمة  أقرأه  أن  لي  تأذن  فهل  للخير،  ومؤهل 
القراءات العشر ؟ قال نعم وهو يستحق ذلك 
، فبدأنا القراءة في مغرب ذلك اليوم ، وهكذا 
بعضهم  يتواضع  للحق،  كانوا متجردين  فقد 
لبعض، ويعرف بعضهم فضل بعض، مع أنهم 

أقران في العلم والسن، وكل واحد منهم عالم 
الدنيا في وقته !

وهو يربي في الناشئة حب القرآن العظيم 
الرغبة  وعدم  تعظيمه  قلوبهم  في  ويغرس   ،
في  بهم  التقى  ما  فإذا   ، دونه  ما  إلى  عنه 
حفل  أو  تربوية  محاضرة  أو  قرآنية  مناسبة 
ويعلقها  قلوبهم  مايطمئن  لهم  روى  تكرميي 

بالكتاب الكرمي. 
املباركة قص عليهم  في أحد تلك اجملالس 
قصة رجل من املسلمني دعاه أحد النصارى إلى 
فقال  مافيه.  ومعرفة  املقدس  كتابهم  قراءة 
املسلم للنصراني : هل يحفظ أحد من عوام 
تسمونه  ما  أو  املقدس  الكتاب  ذلك  النصارى 
اإلجنيل ؟ قال ال ! فقال له : رمبا يحفظه رهبان 
! قال له فرمبا  ! قال ال  الدين  الكنيسة ورجال 
قال   ! ورئيسها  الكنيسة  قسيس  يحفظه 
مرجع  األكبر  البابا  يحفظه  فرمبا  قال   ! ال 
الرجل  له  فقال   ! ال  قال   ! األوحد  النصارى 
املسلم : سبحان اهلل ! كيف تريدني أن أترك 
قرآنا عظيما يحفظه الصغير والكبير والذكر 
والبصير  واألعمى  واألعجمي  والعربي  واألنثى 
فيه  اإلمام  بدل  لو  كتاب  واألســود،  واألبيض 
حرفا مكان حرف لضجت أصوات من يسمعه 
ال  كتاب  إلى  والنكير،  بالفتح  املسلمني  من 
وقساوستهم  النصارى  علماء  حتى  يحفظه 

وأهل الرأي فيهم ! فبهت الذي كفر.  

فبدأ  وقراءتها،  الكتب  بجمع  ولع  له  كان 
مبزيد  خصها  علمية  مكتبة  لنفسه  يكوِّن 
واللغة  والتجويد  القراءات  كتب  من  عناية 
بل  بنفسه،  مكتبته  صنع  أنه  حتى  واألدب، 
جنارتها  عدة  واشترى  وصممها  فصلها  إنه 
دواليبها،  بنفسه  صنع  ثم  خشبها   وقص 
وكان الشيخ محمد النمنكاني –وكان صاحب 
مكتبة- يخص الشيخ األخضر بكتب القراءات 

ويحفظ له نسخته منها.
لفضيلة  داراحلديث  في  محاضرة  أقيمت 

• إمامة املسجد احلرام
• وإمامة املسجد النبوي

• شيخ القراء باملسجد النبوّي.
حيث  قباء؛  مسجد  وخطابة  • إمامة 
املغرب  لصالة  إماما  بالناس  يصلي  كان 

للجمعة. وخطيبا 
إمامة  ثــم   السبق،  مسجد  • إمامة 

وخطابة مسجد بالل رضي اهلل عنه.
من  العديد  تأسيس  في  • املشاركة 
دبي،  كمسابقة  الدولية  املسابقات 
واملشاركة  البحرين،  والسودان،  واجلزائر، 
مسابقة  وتطوير  ورئاسة  حتكيم  في 

الكرمي  للقرآن  احمللية  سلمان  األمير 
حتكيم  في  واملشاركة  متعددة،  لدورات 
الدولية  عبدالعزيز  امللك  مسابقة 

متتالية.  لسنوات 
والتدريس  الصناعية،  بالثانوية  • التدريس 
القرآن  لتحفيظ  كعب  بن  أبي  مبدرسة 

الكرمي، 
باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  • التدريس 

املنورة برتبة أستاذ مساعد. 
للدعوة  العالي  باملعهد  • التدريس 
محمد  اإلمام  جلامعة  التابع  اإلسالمية 

بن سعود اإلسالمية. 

اخليرية  اجلمعية  إدارة  مجلس  • عضوية 
لتحفيظ القرآن الكرمي ألكثر من دورة.

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  • نائب 
لرعاية  جمعية  وهي  اخليرية؛  السعادة 

األيتام والفقراء واملساكني. 
• رئيس اجمللس االستشاري جلمعية حتفيظ 

القرآن الكرمي بحائل.
تدريبية  دورات  تقدمي  في  • املشاركة 
القرآن  حتفيظ  جمعيات  في  لألساتذة 
الكرمي ، وفي إدارات التربية والتعليم في 

مناطق اململكة اخملتلفة.

   المناصب التي توالها

ت
قا

فر
مت

ه و
يد

سان
 وأ

جه
ه

من
ص 

صائ
خ

ه و
فات

ص



51 ضياء  ...  العدد الخامس
ربيع اآلخر    1430 هـ

   
...

ر  
عب

ر و
سي

صر 
لع

ء ا
قرا

   
باز –رحمه اهلل تعالى-   الشيخ عبدالعزيز بن 
والعلماء  املشايخ  كبار  من  جمع  بحضور 
وطلبة العلم، افتتح احلفل بقراءة من القرآن 
وقرأ  األخضر،  إبراهيم  الشيخ  تالها  الكرمي 
بال  السورتني  بني  فوصل  الزيات  حمزة  بقراءة 
الشيخ  عليه  فرد  حمزة،  قراءة  على  بسملة 
أعاد  األخضر  الشيخ  لكن  بسمل  بأن  باز  بن 
ثالث  وذلك  بسملة،  غير  من  بالوصل  القراءة 
مرات، فلما انتهى الشيخ األخضر من قراءته 
أخذ  محاضرته،  في  باز  بن  الشيخ  وشرع   ،
يتكلم عن قراءة الشيخ األخضر وأن التسمية 
واجبة عند بدء السور وبني السورتني على ما 
باز، لكن  ابن  الِشيخ الكبير  إليه علم  انتهى 
الشيخ أُبْلَِغ أن القراءة كانت بقراءة حمزة ومن 
أصوله القراءة من دون بسملة بني السورتني 
اتفاقا، وصارت مداخالت من العلماء احلاضرين 
أبوبكر  منهم الشيخ عطية سالم والشيخ 
الهاللي،  الدين  تقي  والشيخ  اجلــزائــري، 
املشايخ  وطالب  القارئ،  عبدالعزيز  والدكتور 
رئيس اجلامعة سماحة الشيخ ابن باز بالعمل 
على افتتاح معهد للقراءات القرآنية،  فكتب 
الشيخ أبو بكر اجلزائري ورقة قرئت على الشيخ 
فحواها : إذا كنا في هذا احملفل العلمي الكبير 
ننكر السنة فإلى متى ؟ وهل يجوز أن نبقى 
هكذا ؟ وأنا أطالب اجلامعة أن تنشئ معهدا 
أو كلية للقراءات، هنا قال الشيخ ابن باز: كان 
عما  أعود  ولكني  مني،  سمعتم  ما  لي  بدا 
الناس،  فكبر  املسألة،  ببحث  وأعدكم  قلت، 
وهذا املوقف ال يكون إال من مثل اإلمام الكبير 
إنشاء  في  املوقف سببا  ثم كان هذا  باز،  ابن 

كلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية. 

النبوّي  املسجد  في  درسنا  ذكريات  من     
لبث  والــذي  عسيالن  عبدالرحيم  الشيخ 
عشرين سنة يحفظ القرآن حتى أمت حفظه،  
وهو  الدرس  في  جنبنا  إلى  يجلس  وأدركناه 
على عربيته ينتظر الصالة بعد الصالة حتى 

توفاه اهلل تعالى .
كتاب  على  يثني  ما  كثيرا  شيخنا  كان 
)تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع لهم 
املبني(   اهلل  لكتاب  تالوتهم  حال  اخلطأ  من 
لإلمام الصفاقسي، ويقول : إنه حوى مباحث 

لم تبحث في غيره من كتب التجويد.

املؤثرة مع شيخه عبدالفتاح  املواقف  من 
القاضي : قال كنت خطيبا في مسجد قباء 
، فصليت اجلمعة مرة وكان قد  عام 1400هـ 
القاضي  عبدالفتاح  شيخنا  خلفي  صلى 
أعلم  أكن  ولم  قباء  في  بيته  كان  حيث 
بصالته خلفي أو عن وجوده في املسجد أصال 
بالناس  وصليت  نزلت  ثم  اجلمعة  فخطبت   ،
تر أن اهلل سخر  ألم   ( وقرأت قول اهلل تعالى 
وأسبغ  األرض  وما في  السموات  لكم ما في 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنه( إلى آخر اآليات، 
فقرأت  وترتيلها  اآليات  حتبير  في  واجتهدت 
على راحتي ! فلما انصرفت من الصالة، وقفت 
الناس للسالم والكالم ثم مشيت  مع بعض 
وممسكا  املسجد  من  للخروج  طريقي  في 
القاضي  عبدالفتاح  الشيخ  فإذا  والدي  بيدّي 
واقفا ليس بعيدا عن مكاني فذهبت وسلمت 
عليه وقلت له: لقد شرفتمونا بالصالة معنا 
يدي  بإحدى  والدي  فأمسكت   ! علّي  يرد  فلم 
وأمسكت الشيخ بيدي األخرى وأخذته معي 

املسجد  في  وجوده  طوال  وكان  سيارتي  في 
وبعد ركوبه في السيارة يبكي بكاء اخلاشعني 
ما   ( تعالى  اهلل  قول  ويردد  اهلل،  خشية  من 
لها(،  رحمة فال ممسك  للناس من  يفتح اهلل 
فأخذت  بيته  إلى  وصلنا  حتى  نتكلم  ولم 
بيته  باب منزله حتى دخل  إلى  ورافقته  بيده 
في  الليل  في  جئت  ثم  وغــادرت،  ودعته  ثم 
سألته  ثم  املغرب،  صالة  بعد  الدرس  موعد 
هذه  فقال   ! فيها  ورأيه  اجلمعة  خطبة  عن 
أول جمعة أصليها في حياتي ، مع أنني أجزم 
أردف قائال لقد َسرََحَت بي في  ببطالنها! ثم 

قرائتك، فسرحت في صالتي، فهي باطلة!
لقد كان الشيخ القاضي يدخل جواً آخر، 
ويكون حالًة أخرى عند سماعه القرآن الكرمي، 
سماع  يحسنون  أناساً  حياتي  في  أرى  فلم 
والشيخ  باز  ابن  الشيخ   : مثل  الكرمي  القرآن 

عبد الفتاح القاضي.

وختاما:  فإنَّ ما شرعت فيه من بيان لسير 
هؤالء الرواد وبيان فضلهم ومناقبهم والتنويه 
مبا لهم من األعمال اجلليلة واأليادي البيضاء 
؛وذلك  وجل  عز  اهلل  إلى  به  نتقرب  مما  هو 
املتخصصني  وتزويد  وحفزها  الهمم  إليقاظ 
على  الناشئة  وإطالع  جتاربهم  من  بشيء 
هذه القدوات املضيئة ليمشوا في طريقهم 
فمن  صواب  من  كان  فما  دروبهم،  ويسلكوا 
فمن  وخطل  خطأ  من  كان  وما  وحده،  اهلل 
جميعا  يتوالنا  واهلل  والشيطان،  نفسي 
بحفظه ورعايته وصلى اهلل وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه اجمعني. ■
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هنيئًا لمن كان الكتاب جليسه 
الكرمي  القرآن  حتفيظ  جلمعية  السنوي  احلفل  مبناسبة  قصيدة 
معالي  برعاية  أقيم  والذي  هـ   1429 لعام  الزلفي  مبحافظة 
مجلس  رئيس  حميد  بن  عبداهلل  بن  صالح  الدكتور  الشيخ 

القضاء األعلى.

ـــُل ـــمَّ ـــَك ُم أمتٌ  ـــٌب  ـــي ـــرح وت ســــــالٌم 

والتقى والعلِم  الفضِل  أهــِل  الصحِب  إلى 

ومـــوطـــٌن ـــــوٌم  ي اهلل  بـــذكـــر  ـــــاب  وط

سحابٌة اســتــهــلــْت  ــا  م عليكم  ـــالٌم  س

ــه ــاتِ ــب ــه ب ـــــذي  ال اهلَل  نــحــمــُد  أال 

والثنا والــشــكــُر  واإلحــســاُن  احلــمــُد  ــك  ل

ــه ــلَّ ــر اجلـــزيـــل أج ــك ــش ونـــهـــدي مـــن ال

ُجهَدهم للخير  ــني  ــداع ال يحفَظ  بــأن 

جليَسُه ــاُب  ــت ــك ال ـــان  ك ملــن  هــنــيــئــاً 

ــرُه ــْت ِس ــُل  ــي ــل ال ــــدَل  أس إن  ــه  ب ــوُم  ــق ي

عليلٌة قـــلـــوٌب  ــى  ــَف ــش تُ بـــه  كـــتـــاٌب 

ــُه رجــلَ اهلِل  مــســجــِد  ــي  ف ــى  ــَن ثَ ــن  ــام وي

ــا ــه ــلَّ ــــــًة قــــد أض ــــر هـــــذا آي ــــذّك ي

ـــاِت الــكــتــاِب نــفــوَســهــم ـــآي ـــي ب يـــزكِّ

أصبَتُه ــد  ق ـــذي  ال الــفــضــُل  ــك  ل هنيئاً 

ـــا نـــــاَض بــــارٌق وصـــــلِّ إلـــهـــي كــــلَّ م

بهم ـــــْن  وَم ــني  ــع ــاب ــت وال وأصـــحـــابـــه 

ـــزاكـــي يُــــزفُّ ويــرَســُل مــع الــعــنــبــر ال

ــُل ــَف ــْح وَم َجـــْمـــٌع  اهلل  بــأهــِل  وطــــاب 

ـــزَُّل ـــن ـــاُب امل ـــكـــت ــر أرجــــــاُه ال ــطِّ ــع ي

ِمـــْقـــَوُل فــــاَه  ـــا  وم أرٌض  ــبــتــت  أن ـــا  وم

ـــُل ـــؤمِّ ـــاملـــزيـــِد ن ـــــــا ب ــا وإّن ــن ــغ ــل ب

ــُل ـــُم املــَتــَفــضِّ ـــِع ـــْن ــــت املُ ــــك أن ألن

ـــأُل ـــس ون ــــرميِ  ــــك ال هلل  ونَـــــْضـــــرَُع 

ــوا ــزل ــــاًء وأج ــوا وف ــط ـــْن أع ــحــفــَظ َم وي

ـــــُل ِّ ـــــرَت ــــــْن آيــــاتِــــه ويُ ــــــــردِّدُ ِم ي

ــُل ــَه ــْن ــلُّ ويَ ــِع ـــْهـــرِِه الــصــافــي يَ وِمـــْن نَ

ـــزكـــو وتـَــْكـــُمـــُل ـــه أخــــرى وت وحتــيــا ب

ُل ــي يَـــُجـــودُ ويــبــُذِ ــغــال ــــْن وقــِتــِه ال وِم

ــُل ــَه ــْج ـــان يَ ــــورًة ك ـــذا س ـــُم ه ويُـــْعـــلِ

ــم مـــن كـــلِّ مـــا هـــو أْكـــَمـــُل ــه ــرِّب ــق ي

االْفــَضــُل ــتَ  أن ـ  املصطفى  بنصِّ  ـ  فأنَت 

أوَُّل هـــو  ــــذي  ال ــي  ــال ــت ال ــــر  اآلخ ــى  ــل ع

ــُل ـــا مــتــفــضِّ ــك ي ــن ــٍل م ــض ــف تــأســى ب

الرياض  5 / 11 / 1429 هـ

د / سليمان بن عبداهلل النتيفي
جامعة االمام محمد بن سعود
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* في البداية نتعرف على اسم ضيفتنا وعمرها 
االسم :اللولو بنت محمد بن سليمان الفرهود

العمر:   65 سنة                           
* متى حفظت القرآن وكم كان عمرك ؟

حفظته عام 1425هـ وعمري آنذاك 61سنة 
* ما مستواك التعليمي وعند من تعلمت ؟

تعلمت حروف الهجاء وأمتمت قراءة القرآن الكرمي كامالً على يد حصة العبيد -رحمها 
اهلل  -بعلقة وأنا في العاشرة من عمري إال أني لم أمتكن من حسن القراءة ولم أقف عند 

هذا احلد ، بل حرصت على التعلم ذاتياً بدراسة كتب أقاربي الذكور في ذلك الوقت ؛ لعدم 
وجود مدارس نسائية 

* ما طريقتك في حفظ القرآن ؟
بدأت حفظ القرآن بعد سن األربعني بالبيت ، وأتابع إذاعة القرآن الكرمي ؛  لتحسني التالوة 

وحرصت على القراءة حتى متكنت من حفظ سورة البقرة ، آل عمرآن ، يوسف ، الكهف 
، السجدة ، يس،  واخلمسة األجزاء األخيرة من القرآن رغم صعوبة الظروف ، وبعد افتتاح 

دار القرآن الكرمي التحقت بها وكنت أحفظ وأراجع ما سبق حفظه بالبيت يوميا حتى 
أمتمت حفظه بتوفيق من اهلل .

* كيف استطعت أن توفقي بني أعباء املنزل واحلفظ ؟
كنت انتهز الفرص ؛ ألمتكن من احلفظ ، حتى لو غلبتني ظروفي  ، افتح املصحف أمامي 

أو بجانبي وأنا أؤدي أعمالي املنزلية ، سواء كان حفظاً أو مراجعة ، إضافة الستفادتي 
من إذاعة القرآن الكرمي مبتابعة القراءة 
مع مقرئيها ، خاصة حني أنهمك بأداء 

أعمالي .
* ما طريقتك في املراجعة ؟ 

في بداية حفظي كنت أراجع يوميا مع 
احلفظ واآلن بعد أن من اهلل علي بحفظه 

لكتابه أراجع يوميا من جزأين إلى أربعة، 
أجزاء إضافًة إلى تالوته باستمرار في 

الصالة .
* ماذا استفدت ِمن حفظك للقرآن في 

حياتِك ؟
احلمد هلل أقرأه كامالً في الصالة إضافة 

إلى سهولة االستشهاد باآليات القرآنية 
حني احلاجة إليها واحلمد هلل أوالً وأخراً 

على توفيقه .
وفي اخلتام ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للقائمني على مجلة ضياء 
إلتاحتهم لي الفرصة ألشكر  كل من كان له يد في حفظي لكتاب اهلل بداية بوالدي 

وجدي ألمي ومعلمتي حصة العبيد رحمة اهلل عليهم جميعا ولزوجي الذي ساهم 
بالتحاقي بدور التحفيظ والقائمني على دور التحفيظ خاصة األستاذة شيخة العقيل 
التي كان لها أبرز األثر في حتسن تالوتي . أسأل اهلل أن يكون شاهدا لنا ال علينا وصلى 

اهلل وسلم على نبينا محمد  . ■

أمهات حافظات ..

بدأت حفظ 
القرآن بعد 

سن األربعين 
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حفظ القرآن الكرمي غاية يطمح لها كل مسلم ، ويسعى لها أصحاب   
الهمم العالية ، ولكن ذلك يحتاج إلى بذل  وعطاء ونية صاحلة وعزمية صادقة 
و ذهن صاف ووقت واسع ، وذلك يتوفر لدى الشباب املبتدئ في الغالب املتفرغ  
أيام  في  الفرصة   فاتته  من  مينع  لم  وهذا   ، واملسؤولية  املشاغل  تراكم  من 
الشباب أن يحقق هذا احللم العظيم نلتقي في هذا العدد مع إحدى األمهات 
الالتي لم مينعهن تقد م السن وكثرة املشاغل من  الظفر بهذا الكنز الثمني   

) حفظ القرآن ( فإلى هذا اللقاء . 

وبعد افتتاح دار القرآن 
الكريم التحقت بها 

وكنت أحفظ وأراجع ما 
سبق حفظه بالبيت 
يوميا حتى أتممت 

حفظه بتوفيق من اهلل
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حفظ القرآن الكريم 
هدي للسلوك وقدوة في الحياة 

تأثير القرآن على حامله في سلوكه 
السلمان  أحمد  بن  فهد  األستاذ  يرى  بداية 
مدير ثانوية الشيخ ابن باز أن احلافظ لكتاب اهلل 
التعامل  أو جزء منه ميتاز مبميزات عظيمة في 
والسلوك واملظهر واإلجالل والتقدير له ومنه ، 
ويوافقه األستاذ عبداهلل بن عبدالرحمن الفحام 
مدير ثانوية اإلمام محمد بن سعود الذي يعزو 
ذلك أن للقرآن أثرا قويا وفعاال في توجيه املسلم 
)إن  الطريق الصحيح فقد قال اهلل تعالى  إلى 
من  والبشر  أقوم(  هي  للتي  يهدي  القرآن  هذا 
وكتاب  ويحفظه  يسمعه  مبا  يتأثر  أن  طبيعته 
اهلل أقوى مؤثر وذلك أن سامعه يتأثر حتى ولو 
بالناطق  فكيف  العربية  اللغة  يعرف  يكن  لم 
بها ويكفي أن القرآن كالم اهلل عز وجل فتأثيره 

بني جلي على حافظه. 
التعليم  طالب  عن  التحفيظ  طالب  فرق 

العام من حيث السلوك
يرى األستاذ عبدالعزيز بن سليمان القشعمي 
في  القرآن  حتفيظ  ومتوسطة  ثانوية  مدير 
احملافظة أن هناك فرقا واضحا بني حفظة كتاب 
، بل إن طالب مدارس حتفيظ  اهلل وبني غيرهم 
القرآن الكرمي الذين لم يحفظوا القرآن يتميزون 
الكرمي  القرآن  فأثر  العام،  التعليم  طالب  عن 
ومظهرهم  وسلوكهم  أخالقهم  في  واضح 
ويؤكد على هذه النقطة وكيل مدرسة حتفيظ 

بن  أحمد  األستاذ  والثانوية  املتوسطة  القران 
محمد الذويخ قائالً  يلحظ العاملون في مدارس 
حتفيظ القرآن أثر القرآن على الطالب من حيث 

السكينة والطمأنينة .

في  للقرآن  احلافظ  سلوك  مواصفات   
املدارس 

بن سعود  اإلمام محمد  يرى وكيل مدرسة    
أن  العتيق   سليمان  بن  ناصر  األستاذ  الثانوية 
هناك  فرقا شاسعا ال يكاد يوصف بني الطالب  
كثيرة  مواصفات  سلوكه  في  ترى  فاحلافظ 
منها الهدوء  والسكينة والوقار واحترام الغير 
وتقبل  الهادف  املنطقي  والنقاش  واالنتظام 
مع  التعامل  وحسن  رحب  بصدر  التوجيهات 
ويضيف    .  . احلافظ  غير  بعكس  وزمالئه  غيره 
وكيل  الهويشان  عبداهلل  بن  وائل  األستاذ 
ميتازون  أنهم  الثانوية  باز  ابن  الشيخ  مدرسة 
بثقة  ويحظون  املهاترات  عن  واالبتعاد   باألدب 
تسجل  ما  جداً  ونادراً  واملعلمني  الطالب 
 ، القرآن  ملحوظات على طالب حلقات حتفيظ 
وإذا حصل  فهي مالحظات بسيطة لم يسلم 

منها أكثر الطالب .

سلوك الدارس للقرآن في احلي
السبت  أحمد  بن  عبدالرحمن  األستاذ  يرى 
أن  الثانوية  عبدالعزيز  امللك  مدرسة  وكيل 
هناك فرقاً بني طالب حلقات حتفيظ كتاب اهلل 

وغيرهم وهذا مشاهد في احلي نفسه أيضاً إذ 
في  بجلوسهم  يتأثرون  احللقات  طالب  أن  ترى 
يعكس  مما  وتدارسه  كتابه  بحفظ  اهلل  بيوت 
ذلك على أخالقهم وتربيتهم وال عجب في ذلك 
فإن القرآن الكرمي يقرب املرء إلى األخالق احلميدة 
فقد كان خلقه عليه السالم القرآن ، والشاعر 

يقول 
حب الكتاب وحب أحلان  الغنا

في قلب عبد ليس يجتمعان
فضائل  على  تعني  األشياء  هذه  أن  ترى  أال 
من  واملساوئ  الردى  عن  اإلنسان  وتبعد  األخالق 
األخالق ، النشغالهم بتالوة القرآن وحفظه في 
إهدار  من  بدالً  يفيد  مبا  األوقات  وقضاء   ، املنزل 

الوقت الثمني مبا يضر
سبب متيز حفظة كتاب اهلل سلوكياً

من وجهة نظر األستاذ منصور بن عبداللطيف 
املنصور املرشد الطالبي في ثانوية اإلمام أن هذا 
حفظوا  مبا  وانتفاعهم  تأثرهم  بسبب  التميز 
،أما األستاذ سعود بن عبدالعزيز  آيات اهلل  من 
الفرهود املرشد الطالبي في ثانوية طيبة فيعزو 
ذلك إلى أن للقران أثراً عظيماً وكبيراً على سلوك 
احلسنة  السلوكيات  فيه  ينمي  حيث  الطالب 
ويعززها ويبعده عن السلوكيات اخلاطئة والغير 

مرغوبة.    وتفسير ذلك من ناحيتني:
    . الفراغ  وسد  الطالب  وقت  1-حفظ   

القران الكرمي كما أخبر عن نفسه  يهدي للتي هي أقوم ، وهذه الهداية هداية عامة في العقائد 
واألخالق والسلوك مبا يضمن سعادة متبعة في الدنيا واآلخرة ، ونحن اآلن في وقت غابت فيه الهوية 
اإلسالمية لدى كثير من املسلمني  - لألسف الشديد – بسبب ذوبانهم وانبهارهم باحلضارة الغربية، 
وهذا الغياب واضح  في األخالق والسلوك بشكل كبير ، وألهمية األخالق والسلوك وأثرها في حفظ 

هوية املسلم ، وألنها صمام األمان ، واختراقها يعني نهاية األمم كما عبر عن ذلك شوقي بقوله :
وإمنا األمم األخالق -ما بقيت -           فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

ولهذا جاء هذا التحقيق الذي رصد آراء فئات مختلفة من اجملتمع  عن أثر القران على األخالق 
والسلوك على الطالب  ودور القران في احلفاظ على هويتهم اإلسالمية ، وقد شمل هذا التقرير اراء 

عدد من مديري املدارس وكذلك الوكالء ، واملرشدين واملعلمني والطالب في ثانويات احملافظة ، باإلضافة 
إلى رأي رئيس الهيئة ، ومدير وحدة سجن الزلفي ، ومدير وحدة مكافحة اخملدرات  ، واملشرف على  

عيادة مكافحة التدخني  فإلى هذا التحقيق لنقرأ ما جاء فيه : 

ق
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حتقيق : 
أ. عبداهلل بن سليمان الزنيدي



55 ضياء  ...  العدد الخامس
ربيع اآلخر    1430 هـ

2-الصحبة احلسنة والرفيق الطيب.
املنصور  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  ولألستاذ 
في  رأي  طيبة  ثانوية  في  الطالبي  املرشد 
هذا  في  السبب  يرجع  حيث  الشأن  هذا 
لكل  األول  املصدر  هو  القران  أن  إلى  التميز 
مخالف  خلق  كل  عن  والناهي  نبيل  خلق 
للفطرة السليمة فال عجب من متيز حملته 

وحفظته.
العواد  سعود  بن  محمد  األستاذ  ويشير 
املرشد الطالبي في ثانوية الشيخ ابن باز إلى 
غيرهم  عن  اهلل  كتاب  حملة  مييز  مهم  أمر 
وهو أن القرآن الكرمي مصدر سعادة وإشعاع 
مستقبله  على  كبير  أثر  وله  للطالب 

وأخالقياته وتعامله .
عبدالرحمن  بن  علي  األستاذ  إن  بل 
ثانوية  في  الطالبي  املرشد  العبدالسالم 
التربية  مدرسة  القران  يعد  باز  ابن  الشيخ 

األولى .
بثانوية  الطالبي  املرشد  يؤكد  جانبه  ومن 
امللك عبدالعزيز : أحمد بن محمد الطريقي أن 
السبب في متيز أهل القران من الطالب يرجع 
إلى تعظيمهم لكتاب ربهم وتطبيقهم ملا 
جاء فيه ، ويلمح األستاذ رشيد بن علي احلمد 
املرشد الطالبي في ثانوية التحفيظ إلى أمر 
الطالب   أن  الكثير وهو  مهم قد يغفل عنه 
الدارس لكتاب اهلل يكون على صلة بخالقه 
النفسية  والراحة  بالطمأنينة  فيشعر 

ويبتعد عن احملرمات التي تسبب القلق.

ــي  ف ــدوات  ق اهلل  ــاب  كت ــة  حفظ
مدارسهم

ثانوية امللك  يشير املعلم  نبيل احلربي من 
الغالب في حفظة كتاب اهلل  أن  عبدالعزيز 
أنهم ميثلون قدوة حسنة لغيرهم من الطالب 
ومستواهم  العالية  بأخالقهم  ذلك  ويتمثل 
في  املعلم  احلمد  إبراهيم  ويضيف   ، اجليد 
ثانوية التحفيظ أن أغلب طالب احللق يعرفون 
بسيماهم رزانة ومنطقاً وأدباً مع معلميهم 
درساً  القرآن  ملالزمة  أن  شك  وال   . وزمالئهم 
القرآن  وملعلمي  اإلنسان.  على  أثراً  وحفظاً 
في احللقات بصماتهم التي تذكر فتشكر ال 
صالح  ويلمح    . واملثوبة  األجر  اهلل  حرمهم 
ابن حمود احملترش  املعلم في ثانوية الشيخ 
ابن باز إلى جانب مهم وهو متيز طالب احللقات 
بعيداً  الفصل  داخل  املتنوعة  القراءة  بجودة 
عن اخلجل والوقوع في األخطاء ، ويؤكد بندر 
ابن محمد امللحم املعلم في ثانوية الشيخ 
ابن باز على أن الطالب احلافظ للقرآن الكرمي 
يسمو على أقرانه من الطالب ويجبر معلميه 
على احترامه بخلقه وسعة إدراكه وتعامله 

الراقي مع اجلميع .
مساعد  املعلم  فإن  وإال  اجلملة  في  وهذا 
طيبة  ثانوية  في  املعلم  البديع  سعود  بن 
يرى أن هذا الكالم ليس على إطالقه فهناك 
منها  سيئة  عادات  لهم  حلقات  طالب 
محاولة تغشيش زمالئهم في الفصل أثناء 
الراتبة  السنة  أداء  عدم  وأيضاً  االمتحانات 

لصالة الظهر مما ينعكس على  باقي الطالب 
في ذلك  . أما زميله في نفس الثانوية املعلم 
أنهم  فيرى  الفحام  اللطيف  بن عبد  سعود 
ميثلون قدوات حسنة ملا يحملونه من أخالق 
زمالئهم  مع  بتصرفاتهم  تتمثل  حسنة 
والتواضع  الطيب  الكالم  من  الطالب 
واحملافظة  لغيرهم  اخلير  وحب  والتسامح 

على الوقت واحلرص على طلب العلم. 

تأثير القرآن على تاليه
الباتل  باتل  بن  اهلل  عبد  الشيخ  يؤكد 
املعلم بثانوية الشيخ ابن باز على أن  للقرآن 
العامل مبا  تاليه وحافظه  تأثيراً عجيباً على 
فيه ولقد الحظت ذلك في طالبي احلافظني 
وأدباً  وأخالقاً  وسمتا  اجتهاداً  اهلل  لكتاب 
وحرصاً على اخلير سواء كانوا في املدرسة أو 
محمد  بن  عبداهلل  الشيخ  ويشير  خارجها 
إلى  التحفيظ  ثانوية  في  املعلم  املعيتق 
حلافظه  القرآن  لهداية  عائد  ذلك  سبب  أن 
حتصيل  من  القرآن  قارئ  ازداد  وكلما  وتاليه 
أسباب هذه الهداية . انطبع أثرها على جميع 
تصرفاته القولية والفعلية .أما الشيخ أحمد 
ثانوية  في  املعلم  املسعود  عبدالكرمي  ابن 
من  على  أثراً  للقرآن  أن  فيرى  باز  ابن  الشيخ 

جلياً  ذلك  ويظهر  الطالب  من  وحفظه  قرأه 
من خالل سلوكياتهم داخل الصف وخارجه 
من حيث األدب والسمت والتصرفات الالئقة 

مع زمالئهم ومعلميهم .

رأي الطالب في زمالئهم احلافظني 

اخلنيني    عبدالرحمن  بن  خالد  يذكر  بداية 
في  طبيعي  الثالث  الصف  في  الطالب 
هناك  أن  الثانوية  عبدالعزيز  امللك  مدرسة 
فروقا عديدة والسيما أن القرآن ينير لصاحبه 
حفظ  أن  أجد  نظري  وجهة  فمن  الطريق 
الدينية  املواد  الطالب  على  يسهل  القرآن 
ويقوي احلفظ ويساعد على زيادة االستيعاب 
فهذه فوائد دراسية أما الفوائد االجتماعية 
باألخالق  التحلي  على  الطالب  فتساعد 
الفاضلة واحلسنة لكسب الناس وأما املطلب 
األول واألخير هو قصد وجه اهلل تعالى لكي 

ينال شرفا وعزاً يوم القيامة .

سرعة الفهم
الطالب  الزويد  إبراهيم  بن  صالح  ويشير 
في الصف الثالث الطبيعي في ثانوية امللك 
واملطبق  للقرآن  احلافظ  أن  إلى  عبدالعزيز  
أثبتت  ذا فهم سريع كما  ملا جاء فيه يكون 
الدراسات، بل نحن نرى وهلل احلمد أن احلافظني 

لكتاب اهلل يكونون من األوائل في املدارس.
قوة اللغة وبالغة اللسان

الطالب  الفهد   أحمد  بن  عمر  ويذكر 
بثانوية التحفيظ  في الصف الثاني  إن من 
كان حافظاً لكتاب اهلل عامال بتعاليم كتاب 
ربه تظهر عليه عالمات الوقار وجتد لسانه قد 

ارتفعت لغته واتزن بيانه .

حفظ القرآن لصاحبه عن الوقوع في 
التدخني واخملدرات

يرى األستاذ داوود بن سليمان الفايز املشرف 
على عيادة مكافحة التدخني أن حامل القرآن 
السلوك  عن  االبتعاد  إلى  حفظه  يدفعه 
من  حياًء  أو  القرآن  لهذا  تقديراً  إما  السيئ 
أثرها  لها  الصحبة  أن  ، كما  اآلخرين  نظرات 
أن  يستبعد  وبالتالي   ، الشخص  في  البالغ 
يقع من ينتسب حللقات التحفيظ في مثل 
أن  مبينا   .) التدخني   ( السيئة  العادة  هذه 
ترفع  القرآن  قراءة  يعود ألن  ذلك  السبب في 
في قلب قارئه درجة اإلميان وبها يتغلب على 
في  املكوث  كثرة  أن  كما   ، سيئة  عادة  كل 
املسجد وترديد القرآن الكرمي لتثبيت احلفظ 

تصرفه عن كل عادة سيئة .
مكافحة  وحدة  مدير  يؤكد  جانبه  ومن 
عبد  بن  صالح   / املقدم  الزلفي  في  اخملدرات 
الثنيان  إلى أن طالب العلم بصفة  الرحمن 
خاصة  بصفة  اهلل  كتاب  وحفظة  عامة 
التي  واملزايا  الصفات  من  بالكثير  يحضون 
اجملتمع  من  غيرهم  عن  ومتيزهم  تؤهلهم 
االستقامة  من  درجة  على  إنهم  حيث 
اهلل  من  واخلوف  والعلم  والتقوى  والصالح 
سبحانه وتعالى بطاعته وجتنب معصيته مما 

الحافظ يحظى بثقة 
الطالب والمعلمين

السبب في تميز أهل 
القرآن من الطالب يرجع 
إلى تعظيمهم لكتاب 

ربهم وتطبيقهم لما جاء 
فيه

ق
قي

حت



ضياء  ...  العدد الخامس
ربيع اآلخر  1430 هـ

56

ق
قي

حت

سواء  واجلرائم  باملعاصي  الوقوع  من  مينعهم 
كانت جرمية مخدرات أو غيرها إضافة إلى أمر 
وهلل  أمثالهم  من  جلساءهم  أن   وهو  مهم 
درجة  ولكون حفظة كتاب اهلل على   ، احلمد 
ويعرفون  اخملدرات  ومخاطر  بأضرار  العلم  من 
بعض  أن  مشيراً  بتحرميها  الشرعي  احلكم 
بعد  اخملدرات  عن  وابتعد  تعافى  قد  املدمنني  
حتفيظ  بحلق  والتحاقه   ، جلسائه  تغيير 

القرآن .
اخملالفات  عن  اهلل  كتاب  حفظة  بُعد 

الشرعية والسلوكية
السلمان  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ  يذكر 
رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
في الزلفي أنه من واقع مسؤوليتي ومن خالل 
أرى أن طالب  ما مير علينا من مخالفات فإني 
حلق حتفيظ القرآن الكرمي من أبعد الناس وهلل 
مبالغاً  أكون  ال  لعلي  بل  اخملالفات  عن  احلمد 
إن قلت أنه لم يسجل وال مخالفة على أحد 
طالب حتفيظ القرآن وإن حصل خطأ فهو في 
حكم النادر وفي مخالفات يسيرة ال تؤثر على 
ما  وسرعان  مكانته  على  وال  الشاب  سلوك 
ينتبه خلطئه ويعود لرشده بل جندهم من أقرب 
ولرسوله  هلل  طاعة  وفعله  اخلير  إلى  الناس 
ولوالديهم وأسرهم ووالة أمورهم فبارك اهلل 
بجهود العاملني وسدد خطاهم. مذكرا أن من 
أن  البالد  هذه  في  علينا  شأنه  جل  اهلل  نعم 
قيض لنا والة أمر يحكمون بالقرآن ويتحاكمون 
إليه ويولونه جل عنايتهم واهتمامهم حفظاً 
لهم  اهلل  أجزل  للمسابقات  وإجراًء  وتعليماً 

املثوبة واألجر.
دور احللقات اإلصالحي في اجملتمع

أنهم  السلمان  عبداهلل  الشيخ  ويذكر 
الشرعية  باخملالفات  يقع  من  يوجهون 
والسلوكية إلى االلتحاق بحلق حتفيظ القران 
نظراً ملا ملسناه منها في دور إصالحي وثمرات 
أغلبهم  أن  بل  اعوجاجهم  تقومي  في  طيبة 
يدرك ذلك ويطلب منا أن نساعده في االلتحاق 
جل  اهلل  توفيق  بعد  له  معني  أول  ،ألن  بها 
أوامره واجتناب  والتزام  الكرمي  القرآن  وعال هو 
نواهيه فبحفظه وتدبره تتسع مدارك الشاب 
ويستحي  قلبه،  ويطمئن  وتقواه  إميانه  ويزيد 
من فعل املعصية ويؤنبه إميانه عند فعلها إذا 
وبفضل  الكرمي  القرآن  آيات  وتذكر  استحضر 
توجيههم  مت  من  أن جميع  وتوفيقه  اهلل  من 
الطريق   التزموا  احللقات  هذه  إلى  وإرشادهم 
والوسطية  اخلير  مسالك  وسلكوا  السوي 
فاطمأنت  اجملتمع  لبنات صاحلة في  وأصبحوا 
الشر  من  كثير  وانكف  البال  وهدأ  األسرة 
الطريق  على  وإياهم  اهلل  ثبتنا  واخملالفات 

املستقيم.
أثر حفظ القرآن على السجناء :

ــي أن قرار  ــير هنا إلى نقطة مهمة وه ونش
ــجني الذي  ــن الس ــات  ع ــض احملكومي تخفي
يحفظ أكثر من جزأين قد ساهم بشكل كبير 

ــير مدير  ــجناء ، وإلى  ذلك يش في صالح الس
ــي بن محمد  ــجن الزلفي املقدم عل وحدة س
ــكر  ــم حيث يقول : أوالً:  أود أن أش العبداملنع
ــة لتحفيظ  ــة اخليري ــى اجلمعي ــني عل القائم
القرآن الكرمي مبحافظة الزلفي على جهودهم 
ــة بإقامة حلقة منذ فترة  الواضحة وامللموس
ــجناء  ــجن الزلفي لتحفيظ الس ــة بس طويل
ــذه احللقة نفع كبير  ــاب اهلل حيث كان له كت
على أخالق السجني من خالل تعامله وحسن 
ــات املفروضة عليه  ــه بالواجب ــه والتزام خلق
واحلرص على تعلم ما ينفعه ويبعده عن تكرار 
ــجن أما بالنسبة  أخطائه التي قادته إلى الس
ــن يحفظ القرآن  ــرار تخفيض احملكومية مل إلق
ــن جزأين  ــك إذا حفظ م ــجني بالش ــإن الس ف
فأكثر فإنه يتم اختباره من قبل اللجنة وكلما 
ــكل أكبر فالسجناء  ــتفاد بش زاد حفظه اس
يتسابقون حلفظ كتاب اهلل ويجري اختبارهم 

ــكلة لهذا الغرض  ــهريا من قبل جلنة مش ش
ــم حريصون على احلفظ وااللتحاق باحللقة  وه
ــابق من قبل  ــجيع وتس وكان لهذا القرار تش
السجناء حلفظ كتاب اهلل فهم دائما يسعون 
ــم ودنياهم وقد أدى هذا  ــا يفيدهم في دينه مل
ــجون من  ــف الِعبء على الس ــرار لتخفي الق
ــراح من  خالل تخفيض احملكوميات وإطالق س

يستفيد من ذلك.
محمد  للعقيد  مهمة  إحصائية  هنا  ونذكر 
للسجون  العامة  اإلدارة  في  قرين  عوض  ابن 
عمل  ورقة  في  قدمها  دراسة  ضمن  ذكرها 
اململكة  بسجون  الكرمي  القرآن  )حلق  بعنوان 
سلوك  تقومي  في  وأثرها  السعودية  العربية 
الرابع  للملتقى  قدمها  والتي  السجناء( 
للجمعيات والذي أقيم في املنطقة الشرقية 
دراسته..  في  جاء  حيث  2/29-1430/3/1هـ 

ينظر جدول 1
القرآن  هذا  إن   (  : القائل  اهلل  صدق  وأخيراً 
من  لنا  تبني  حيث   ) أقوم  هي  للتي  يهدي 
على  الكرمي  القرآن  أثر  التحقيق  هذا  خالل 
قارئه وسامعه وحافظه ، إذ رصدنا تلك اآلراء 
والتربويني  املسؤولني  من  متعددة  فئات  من 

والطالب ... .
باخللق  أقرانه  عن  يتميز  القرآن  فحافظ  
احلسن ، واحترام اآلخرين ؛ وذلك لكثرة تالوته 
الذي  املنير  والسراج  العظيم  النبراس  لهذا 
 ، مستقيم  صراط  إلى  هداه  به  متسك  من 
معصوم   األوصاف  كامل  أنه   يعني  ال  وهذا 
في  الناس  أقل  من  ولكنه  ؛  والزلل  اخلطأ  من 

الغالب وقوعاً في ذلك ألن القرآن يردعه ومينعه 

إذ هو احلصن احلصني الذي يعصمه بإذن اهلل 

من الفنت واملعاصي  ■

الطالب  الدارس لكتاب 
اهلل يكون على صلة 

بخالقه فيشعر بالطمأنينة 
والراحة النفسية ويبتعد عن 
المحرمات التي تسبب القلق.

) جدول 1(  إحصائيات سجون ست مناطق عن مدى نسبة العوده إلى السجن 
ممن حفظوا القرآن الكرمي أو أجزاء منه

سجون 
املنطقة

حفظ القرآن 

كامالً

عدد 
العائدين

حفظ أجزاء 
من القرآن

عدد 
العائدين

مجموع 
احلفظة

مجموع 
العائدين

نسبة 
العوده

1.06%91228623774تبوك

املدينة 
املنورة

6003457535175%0.15

0.16%14063816521الباحة

0%5302117021700حائل

0%40018802280جازان

0%10066106710جنران

0.14%268273478761510اجملموع

ال
مق
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د. محمد بن عبداهلل الدويش
املشرف العام على موقع املربي 

 dweesh@dweesh.com

السبب الواحد 
والحل الواحد

ــر اإلنــســانــيــة  ــواه ــظ ال
واالجتماعية متداخلة ومعقدة، 
فيها  الوصول  الصعوبة  ومن 
حني  صحيحة  استنتاجات  إلى 

بتبسيطها. نقوم 
كثيرًا  الظواهر  هذه  تتصل 
مجاال  يجعلها  مما  بحياتنا، 
مجالس  في  للنقاش:  واسًعا 
الناس ومنتدياتهم االجتماعية، 
الدعوة  مجالس  في  االجتماعية،  عالقاتهم  في 

والعلم وعبر املنابر، عبر وسائل اإلعالم....
ال  الظواهر  بهذه  االهتمام  دائــرة  واتساع 
يجعلها خاصة بفئة ممن يحملون تخصًصا بعينه 

بل هي محط اهتمام اجلميع.
عن  مثال  اجلميع  يتناقش 
مشكلة غالء املهور، أو الطالق، أو 
التعامل مع تعدد الزوجات، أو مترد 
في  التحصيل  ضعف  أو  األوالد، 

املدارس.....إلخ.
وتتناقض  اآلراء،  وتختلف 
الظواهر،  هذه  تفسير  في  األفكار 
حاالت  وفي  لها،  احللول  اقتراح  أو 

أو  الظاهرة  تفسير  حسم  في  نخفق  كثيرة 
اكتشاف احلل لها.

أهمها:  ومن  عدة،  أسباب  له  اإلخفاق  وهذا 

متغير  خالل  من  الظاهرة  فهم  على  نُصرُّ  أننا 
واحد، فكل مشكلة نعتقد أن هناك سبباً واحدا 
حللها،  واحدة  وسيلة  هناك  أن  ونعتقد  وراءها، 
إلى  نصل  ال  أننا  ذلك  من  واألهم  اآلراء،  فتتباين 

النتيجة التي نريد.
اإلنسانية  الظاهرة  ترتبط  أن  جداً  النادر  من 
هي  بل  واحد،  وعامل  واحد  بسبب  واالجتماعية 

ظاهرة معقدة متشعبة.
ويضاف إلى ذلك أن تعدد العوامل وراء الظاهرة 
بالدرجة  بالظاهرة  ترتبط  أنها  يعني  ال  الواحدة 

نفسها، فدرجات االرتباط تتفاوت.
فحني نقول على سبيل املثال إن هذه الظاهرة 
يفسر  قد  األول  السبب  فإن  أسباب،  أربعة  لها 
والثاني  الظاهرة،  من   %30
25% وكل من والثالث والرابع 
ميكن   %11 ويبقى   %17
عوامل  خالل  من  تفسيرها 

أخرى غير بارزة.
الظروف  في  نستطيع  وال 
نسب  إلى  الوصول  العادية 
األمور،  هذه  مثل  في  دقيقة 
املنطقية  هذه  امتالك  لكن 
يوسع أفقنا في التعامل مع الظواهر اإلنسانية 
الشخصية  حياتنا  في  كثيراً  نعايشها  التي 

واألسرية واجملتمعية. ■

ال
مق

من النادر جداً أن 
ترتبط الظاهرة 

اإلنسانية 
واالجتماعية بسبب 
واحد وعامل واحد
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لمست أثر حفظ القرآن  
على تفوق أبنائي دراسيا

 / األستاذ  األسرة  هذه  قائد  مع  أوالً  نلتقي 
أحمد والد االبنني محمد و ياسر  نرحب بك 

أستاذ/ أحمد 
و نتعرف على البطاقة الشخصية :

أحمد بن صالح اخلنيني
العمل ومدة اخلدمة :

مدير العالقات العامة واإلعالم التربوي بإدارة 
ومدة  الزلفي   مبحافظة  والتعليم  التربية 

اخلدمة )25( سنة . 

حفظ  أمتوا  الذين  والبنات  األبناء  عدد  كم 
القرآن الكرمي ؟

أربعة وهلل احلمد واملنة
مادور األسرة في هذا التميز ؟

- أعتقد أن دور األسرة هو احملور في هذا اجملال: 
وذلك من حيث التحفيز والتشجيع وتهيئة 
متابعة  على  األبناء  تساعد  التي  الظروف 

احلفظ .
هذا  في   – اهلل  بعد   - الفضل  ترجع  ملن   

اإلجناز؟
فمهما   ، وحرصه  وإصراره  احلافظ  لعزمية   -
كان التشجيع من األسرة تبقى العزمية هي 
عظيما  فضال  للجمعية  أن  كما  األساس 
للحفظة  األجواء  هيئت  حيث  اهلل  بعد 

واستقطبت املعلمني . 
ما شعورك وأنت حتضر تكرمي ابنك في حفل 

اجلمعية ؟
ما  الدنيا  في  فليس   – بالغبطة  أشعر   -
فرصة  أجدها  وهنا   ، اللحظة  تلك  يعادل 
لشكر القائمني على اجلمعية بارك اهلل في 
خطاهم  اخلير  طريق  على  وسدد  جهودهم 
على  النشء  تربية  في  كبيرة  فرسالتهم 

مائدة القرآن الكرمي  .
ما أثر حفظ القرآن على سلوك أبنائك ؟

في  الكرمي يسهم  القرآن  أن حفظ  - الشك 
مبا  اخلاطئة  السلوكيات  من  األبناء  حفظ 
يضفيه القرآن الكرمي على صاحبه من الوقار 

والسكينة  .
في  أبنائك  متيز  على  أثر  القرآن  حلفظ  هل 

التفوق الدراسي ؟
- أثره ملموس بال شك ، فهم يحققون تفوقاً 

في نتائج االختبارات املدرسية وهلل احلمد . 
الطالب  مهارات  على  أثر  القرآن  حلفظ  هل 

األخرى ؟
يسهم  الكرمي  القرآن  حفظ  بالتأكيد   -
ملكته  من  ويرفع   ، احلافظ  ثقافة  زيادة  في 

اللغوية وقدرته على التعبير .
ما توجيهك لآلباء الذين لديهم أبناء ميتلكون 

القدرات على احلفظ ؟
- أن يساعدوهم في ذلك ويشجعوهم على 
: فإن في ذلك مصلحة  القرآن الكرمي  حفظ 
االبن أوالً ومصلحة مجتمعه بشكل عام .   

ثم ننتقل إلى االبن محمد :

متى بدأت حفظ القرآن ؟
منذ املرحلة االبتدائية 

ما دور الوالدين في مواصلة احلفظ ؟
شيئاً  ويظهران  ذلك  على  يشجعانني  كانا 

من املتابعة واحلرص .
هل حفظك للقرآن في املسجد فقط ؟

ال بل في البيت واحللقة واملسجد .
هل هناك تعاون بينك وبني أخيك في املراجعة 

واحلفظ ؟

نعم.
ما األمور التي ساعدتك على إمتام احلفظ ؟

- تشجيع الوالدين وتهيئة الظروف املناسبة 
إلمتام احلفظ  .

ما خطتك املستقبلية في احملافظة على هذا 
الكنز العظيم ؟ 

التفسير  ودارسة   ، له  املراجعة  -استمرار 
ملعرفة معاني اآليات وأسباب النزول واألحكام 

املتعلقة بها   .
        

ثم ننتقل إلى االبن ياسر  :

متى بدأت حفظ القرآن ؟
منذ خمس سنوات تقريباً .

من شجعك على حفظ القرآن ؟
- شجعني والداّي الكرميان ومعلم احللقة .

هل هناك تنافس بينك وبني أخيك في حفظ 
القرآن ؟

-هناك تنافس وتعاون في نفس الوقت . 
ما شعورك عند إمتامك حلفظ القرآن الكرمي؟

شعوري ال يوصف ألن كل إنسان له هدف إذا 
حققه يشعر بالراحة والطمأنينة .
ما دور األسرة في حفظك للقرآن ؟

حفظ  في  اهلل  بعد  الكبير  الفضل  لهم   -
القرآن الكرمي ، فاالبن يحتاج إلى التوجيه من 

أسرته إلى ما ينفعه   .
ما توجيهك لزمالئك الذين يقفون عند بعض 

احلواجز أمام حفظ القرآن الكرمي ؟
فإن  همتهم  في  ويزيدوا  باهلل  يثقوا  -أن 
على  وحرص  اجتهد  ما  إذا  العبد  يعني  اهلل 

اخلير.■

ظ
اف

ح
نا 

يت
ي ب

عندما يحفظ الشاب القرآن الكرمي فإن ذلك يدل على وجود أسرة داعمة ومشجعة له ف
حتى يتم هذا العمل اجلليل الذي ال يحققه إال من له همة عالية ، ولكن عندما يتم 
احلفظ شابان من أسرة واحدة في فترة زمنية متقاربة ) حيث مت تكرميهما في حفل 

ر تتميز به تلك األسرة نحاول في  اجلمعية االخير 7 / 11 / 1429 هـ ( فإن هذا دليل على سٍّ
هذا اللقاء التعرف على جوانب هذه األسرة من خالل اللقاء مع بعض  أفرادها وهذه األسرة 

هي أسرة األستاذ / أحمد اخلنيني .

حوار : عبدالرحمن بن رومي الرومي
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العمل التطوعي في مجاالت اخلير املتنوعة 
عمل نبيل، يدل على صدق، وإخالص، واحتساب.

والذي يقوم به حريٌّ باألجر، والرفعة في الدنيا 
واآلخرة.

ولكن ثمت مسألة تعتري نفراً ممن يعملون 
في هذا اجملال.

أال وهي مسألة االنتظام في العمل التطوعي، 
مبسؤولياته  والقيام  مواعيده،  في  واالنضباط 
على الوجه الذي ينبغي؛ حيث إن بعض العاملني 
في ذلك امليدان يظن أنه إذا كان يعمل بدون أجر 
يأخذه مقابل عمله _ فإن له اخليارَ في أن يأتي 
يطالَُب  مبا  ُمطالٍَب  غيرُ  وأنه  وكيف شاء،  متى 
َمْن هذا  لذا جتد  أجراً؛  يأخذ على عمله  َمْن  به 
شأنُه ال يبالي بأوقات الدوام، وال يعنيه أن يقوم 

باألعمال التي تسند إليه.
ربح  إمنا هو  به من عمل  يأتي  ما  أن  يرى  بل 
لتلك اجلهة التي ينتمي إليها، وأنه غير مطالب 
وما  محسن  أنه  يرى  ألنه  إليه؛  يسند  ما  بكل 

على احملسنني من سبيل.
وال ريب أن ذلك الصنيَع غيرُ صحيح؛ إذ هو مما 
يقلل إنتاج العمل، وجودته، ويوقع املسؤولني في 
حرج؛ فهم يودُّون أن يسير العمل كما ينبغي، 
ويستحيون - في الوقت نفسه - من محاسبة 
على  يأخذ  ال  لكونه  معاتبته؛  أو  املقصر  ذلك 

عمله أجراً.
والذي يجب على من انتظم في سلك العمل 

به على  يناط  الذي  بالعمل  يقوم  أن  التطوعي 
عنه  التخفيف  يطلب  أن  أو  املطلوب،  الوجه 
إذا كان ال يستطيع القيام بكل ما أنيط به، أو 
يتنحى جانباً، ويدع اجملال لغيره إذا لم يكن لديه 

استعداد لالنضباط.
ثم  ما،  عمٍل  في  القيام  على  يوافق  أن  أما 
ر في أدائه؛ بحجة أنه تطوع منه - فليس  يَُقصِّ
التطوعي  العمل  أن  ذلك  املروءة في شيء؛  من 
له أركان وواجبات ، وإن كان في أصله مستحباً 
مندوباً، شأنُه شأُن غيره من القرب املستحبة ؛ 
فاحلج النافلة على سبيل املثال - ال يجب على 
إمتاُمه،  عليه  به وجب  تلبس  إذا  ولكن  املسلم، 
وَحرَُم عليه اإلخالل بشيء من أركانه وواجباته، 

وَحُسن به القيام مبسنوناته ومستحباته.
الوقوف  أن يدع  فهل يسوغ ملن حج تطوعاً 
َحجُّ  أنه  بحجة  بالبيت  الطواف  أو  عرفة  في 

تطوٍع؟ اجلواب: ال.
وكذلك إذا أدى السنة الراتبة، أو سنة الضحى 
هل يسوغ له ترك الركوع أو السجود بحجة أن 

تلك الصالة غير مفروضة عليه؟ اجلواب: ال.
وهكذا العمل التطوعي - وإن كان ال يشبه 

املثالني السابقني من جميع الوجوه - .
وباجلملة فإن على من رغب في القيام بالعمل 

التطوعي أن يُْقِبل عليه بجد، وإخالص .
تقصيره  في  وغيرَه  نَْفَسه  يحرج  فال  وإال 

وإخالله. ■

الشيخ  د. محمد بن إبراهيم احلمد
مشرف موقع دعوة اإلسالم

www.toislam.net
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مجلة ضياء أضاءتها أقالم الفضالء ، ولكن أشارك في هذا العمل املبارك  فقط. 
أذكر اآليات املتشابهات التي تكررت في القرآن ، وألفاظها متفقة لكن وقع في بعضها 
زيادة أو نقصان ، أو تقدمي أو تأخير أو إبدال حرف مكان حرف ، فأنا أذكر هذه من باب ماال 

يتم الواجب إال به فهو واجب ، فال يكون احلافظ حافظاً إال بحفظ املتشابهات .
 وسأذكر قاعدة واحدة تريح القارئ وتساعد على ضبط احلفظ ، وهي : أن الزيادة تكون 

في السورة األطول وإليك أمثلة ذلك : 

)1(  ] وَُقلَْنا يَا آدَُم اْسُكْن [   )البقرة 35( . ] وَيَا آدَُم اْسُكْن [   )األعراف( 19.

)2(  ] وَيَْقُتلُوَن النَِّبيِّنَي بَِغْيرِ احلَقِّ َ[  )البقرة61(.  ] وَيَْقُتلُوَن األَنِْبَياَء [   )آل عمران(  112   .

)3(  ] وَِعيَسى وََما أُوتَِي النَِّبيُّوَن [  )البقرة  136(  .  ] وَِعيَسى وَالنَِّبيُّوَن [   )آل عمران( 84 .

)4(  ] وَلََنا أَْعَمالَُنا [  )البقرة 139(  . ] لََنا أَْعَمالَُنا [    )القصص 55(.

)5(  ] وَإِلَُهُكْم [ )البقرة 163(    .   ] إِلَُهُكْم [ )النحل 22( .

)6( ] يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُْؤِمُن [ )البقرة 232( ، ] يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن يُْؤِمُن  [ )الطالق2(.

)7(  ]وَإِنََّك مَلَِن املُرَْسلنَِي[ ) البقرة 252( ، ] إِنََّك مَلَِن املُرَْسلنَِي[ )يس3(

)8(  ]إاِلَّ بُْشرَى لَُكْم وَلَِتْطَمِئنَّ ُقلُوبُُكْم به[ )آل عمران 126(    ]إاِلَّ بُْشرَى وَلَِتْطَمِئنَّ بِِه ُقلُوبُُكْم[ )األنفال10(

)9( ]لَِقْوِمِه يَا َقْوِم اذُْكُروا[ )املائدة 20(  ، ]لَِقْوِمِه اذُْكُروا [ )إبراهيم 6(.

َا[ )التغابن 12( َا [ )املائدة 92(     ]َفإِْن تََولَّْيُتْم َفإمِنَّ )10( ]َفإِْن تََولَّْيُتْم َفاْعلَُموا أمَنَّ

)11( ]اََل أَُقوُل لَُكْم إِنِّي [ ) األنعام 0 5(    ]واَلَ أَُقوُل إِنِّي[ ) هود31(

اَللَُة [ ) النحل 36( اَللَُة[. ) األعراف 30 (    ]َعلَْيِه الضَّ )12( ]َعلَْيِهُم الضَّ

)13( ]َمْن آََمَن بِِه وَتَْبُغونََها[ )األ عراف 86(       ]َمْن آََمَن تَْبُغونََه[ ) آل عمران 99 (

)14( ]إِنَّ رَبََّك لََسرِيُع الِعَقاِب[ ) األعراف 167 (    ]إِنَّ رَبََّك َسرِيُع الِعَقاِب[ ) األنعام 165 (

)15( ]وََمْن يَُشاِقِق اهلَل وَرَُسولَُه[ ) األنفال 13 (     ]وََمْن يَُشاقِّ اهلَل[.) احلشر 4(

)16( ]وََقاَل إِنِّي بَرِيٌء ِمْنُكْم [ ) األنفال 48 (      ]إِنِّي بَرِيٌء ِمْنَك [ ) احلشر16 (

)17( ]وََمْن يََتَولَُّهْم ِمْنُكْم فأولئك[ ) التوبة 23(     ]وََمْن يََتَولَُّهْم َفأُولَِئَك[ ) املمتحنة 9(

)18(  ]وَبِِنْعَمِة اهلِل ُهْم يَْكُفُروَن[ ) النحل 72(       ]وَبِِنْعَمِة اهلِل يَْكُفُروَن [ )العنكبوت 67( .

َاَ[ ) القصص 50( َا[  )هود14(    ]َفإِْن لَْم يَْسَتِجيُبوا لََك َفاْعلَْم أمَنَّ )19( ]َفإِْن لَْم يَْسَتِجيُبوا لَُكْم َفاْعلَُموا أمَنَّ

)20( ]وََكَفى بِرَبَِّك بُِذنُوِب ِعَبادِِه [ ) اإلسراء 17(     ] وََكَفى بِِه بُِذنُوِب ِعَبادِِه[ ) الفرقان 58(.

)21( ]رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا وَذِْكرَى[ )األنبياء84 ( ، ]رَْحَمًة ِمنَّا وَذِْكرَى[ )ص43(.

)22( ]وَأَْن أَلِْق َعَصاَك[       وفي نفس اآلية ]  يَا ُموَسى أَْقِبْل واََل تََخْف[     )القصص31(

        ]وَأَلِْق َعَصاَك[            وفي نفس اآلية ] يَا ُموَسى اَل تََخْف[     )النمل 10(

َّا َجاَءُهْم َهَذا ِسْحٌر ُمِبنٌي[ ) االحقاف 7( َّا َجاَءُهْم إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي [ ) سبأ 43(         ] مَل )23 ( ] مَل

)24( ]و ََسَواء [ )يس10(        ]َسَواٌء[ ) املنافقون 6(

َُّه َكانَْت تَأْتِيِهْم [ ) التغابن 6( )25( ] ذَلَِك بِأَنَُّهْم َكانَْت تَأْتِيِهْم[ ) غافر22(             ] ذَلَِك بِأَن

َّا يَْشَتُهوَن[ )الطور 22( َّا يَْشَتُهوَن [) الواقعه21(               ] وحََلٍْم مِم )26( ]وحََلِْم َطْيٍر مِم

وهناك استثناءات لهذه القاعدة ، حيث تكون بعكسها ، بحيث تكون الزيادة في السورة القصيرة، ومثال ذلك: 
] واََل تَُكْن[ ) النمل 70(        ]واََل تَُك[ )النحل 127( .

وأخيرا أقول إلخواني القراء ال ميكن ضبط املتشابهات اللفظية إال بكثرة املراجعة والقراءة لكتاب اهلل العظيم ■

نقيب اهلل سيد خان
مدرس في حلقات حتفيظ القرآن 

في محافظة الزلفي

المتشابهات 
اللفظية
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نوابغ

نضرة،   ووجوه  عطرة،  سير  عن  احلديث  يزال  ال 
 – يدل  وهذا  الصغر،  منذ  القرآن  حفظت  لصبية 
يعرفون حق  مربُّني صاحلني،  وراءهم  أن   – بالتأكيد 

املعرفة مب يبدؤون بتربية ذرياتهم.
أَبَْدأُ  إلَْيك؛  أََحبُّ  أَيُُّهَما  أحمد:  اإلمام  وملا سئل 
قيل:  بِالُْقرْآِن،  اَل   : َقاَل  بِاحْلَِديِث؟  أَوْ  بِالُْقرْآِن  ابِْني 

أَُعلُِّمُه ُكلَُّه ؟ َقاَل : إالَّ أَْن يَْعُسرَ َفُتَعلَِّمُه ِمْنُه .
على  معلًِّقا  احلنبلي  مفلح  ابن  احلافظ  قال 
الُْقرْآِن  ِحْفَظ  ُم  َفُيَقدِّ ِغيُر  الصَّ ا  وَأَمَّ  (  : القول  هذا 
مُيِْكُن  ِعَبادٌَة  َُّه  وَأِلَن  . امْلَْعَنى  ِمْن  أَْحَمُد  ذََكرَُه  مِلَا 
وَالِْعلُْم   ، َغالًِبا  َغرِ  الصِّ ِفي  ِمْنَها  وَالَْفرَاُغ  إدْرَاُكَها 
َحَسَب  بَْيَنُهَما  َفُيْجَمُع  ِمْنُه  يُْفرَُغ  اَل  الُْعُمرِ  ِعَبادَُة 

اإْلِْمَكاِن ( . اآلداب الشرعية - )2 / 98(
يكمل  لم  أنثى  أو  ذكرًا   – الولد  أن  لنفرض  ثم 
بقبض  قضى  اهلل  ألن  أو  عليه،  لُعْسره  احلفظ 
روحه في صغره، فإن وقع ذلك فإن والديه ومعلمه 
حتى  عملهم،  لهم  يجري  اهلل  أن  باخلير  يبشرون 

بعد وفاة صبيهم الذي كان دؤوبًا على احلفظ.
قال اإلمام ابن القيم – رحمه اهلل تعالى - : )إن 
بعد  عباده  من  السعادة  ألهل  يكمل  تعالى  اهلل 
.. حتى قيل:  الدنيا  الذي كان في  النقص  موتهم 
إن من مات وهو طالب للعلم كمل 
وكذلك  موته،  بعد  حصوله  له 
واهلل  القرآن  يتعلم  وهو  مات  من 

أعلم(. حتفة املودود - )ص 57(
وقبل أن نقف مع قصة حافظنا 
الصغير لهذا العدد، فالبد أن نعلم 
رمبا  بل   ، كثيرًا  خيرًا  بناتنا  في  أن 
يُفْقن األبناء في كثير من األحيان، 
فالبنات كما األبناء تنبت كالنبات 

إذا سقيت مباء املكرمات.
إحدى  مع  موعد  اليوم  ولنا 
بيوت  من  خرجن  الالتي  الصغيرات  البنات  أولئَك 

املكرمات.
لطفلة  قصة  محيط  موقع  في  جاء  وقد 

القرآن  حتفظ  فلسطينية 
فقط  ــر  ــه أش  8 خـــالل 
فقط؛  سنة   11 وعمرها 
الطفلة  اختصرت  فقد 
»ريهام  الفلسطينية 
أعــوام   3 مــدة  الهبيل« 
القرآن  حلفظ  مخصصة 
مشروع  ضمن  ــكــرمي  ال
ترعاه  الــذي  »الشفيع«، 
العاملية  الرحمة  مؤسسة 

في  الكرمي  القرآن  دار  جمعية  وتنفذه  الكويتية، 
مدينة غزة، إلى ثمانية أشهر فقط، إذ أمتت حفظ 

القرآن كامالً خالل هذه املدة. 
وتبلغ ريهام من العمر 11 عاماً، وهي من سكان 
حلقات  بإحدى  والتحقت  غزة،  في  النصر  حي 
عدد  زيادة  إلى  يهدف  والذي  »الشفيع«  مشروع 
حفظة القرآن الكرمي في فلسطني. ويعد مشروع 

األول من نوعه في فلسطني. وفاجأت  »الشفيع« 
اختصار مدة  بتمكنها من  اجلميع  ريهام  الطفلة 
3 أعوام احملددة إلمتام حفظ القرآن إلى ثمانية  الـ 

أشهر فقط. 
في  الهبيل  ريهام  تقول  ذلك  من  متكنها  وعن 
كنت  الفلسطينية»  اإلعالمية  للشبكة  حديث 
صفحتني  أحفظ  ثم  الفجر،  لصالة  استيقظ 
وبعد  دروســي،  ملراجعة  اجته  ثم  املصحف،  من 
أجتهز  ثم  البيت،  بعمل  والدتي  أساعد  االنتهاء 

للمدرسة«. 
وتابعت »بعد االنتهاء من الدوام أذهب مباشرة 
بحفظ  الفور  على  وأشرع  الكرمي،  القرآن  دار  إلى 
ثالث صفحات أخرى، بعد ذلك أذهب للبيت وأتناول 

الطعام«. 
بعض  »ريهام  تخصيص  وعن 
األطــفــال،  مــع  لتلهو  الــوقــت 
أوضحت أن يوم اجلمعة له نصيب 
جلهاز  تذهب  حيث  ــك؛  ذل من 
البرامج  بعض  وتفتح  الكمبيوتر، 
املسلية، كبرنامج بنك املعلومات، 
مصحوباً  شديد  بخجل  وأضافت 
عروسة  »عندي  بريئة  بابتسامة 

بالستيكية ألهو بها وأزينها«.
القرآن  بدار  ظة  احملفِّ وأكدت 
الكرمي - آمنة كحيل - ضرورة إحلاق طلبة املدارس 
تفوقهم،  لضمان  الكرمي  القرآن  حتفيظ  مبراكز 
املتفوقات  من  الهبيل  ريهام  الطالبة  إن  وقالت: 
في املدرسة، وحتصل كل عام على أعلى الدرجات 
مراحل  جميع  في  الطالب  نتائج  أن  موضحة   ،
ممن  هم  املتفوقني  معظم  أن  أثبتت  الدراسة 

يلتحقون مبراكز حفظ القرآن الكرمي. ■

تحفظ القرآن 
خالل 8 أشهر 

وعمرها 11 سنة فقط
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يحتاج كل منا ـ دوماً ـ إلى البحث في دقائق التعبير القرآني ؛ رغبة في 
الوصول إلى كمال التأثر بالقرآن الكرمي والوقوف عند مواطن اإلعجاز فيه .

أن  الذهن  إلى  يتبادر  قد  القرآني  اللفظ  التأمل في بعض ظواهر  فعند 
فيها ترادفاً، وهي ليست كذلك ،واحلقيقة أن الترادف ليس مما يتفق العلماء 
على اإلقرار به في لغتنا العربية ـ  بل وفي القرآن الكرمي على وجه اخلصوص 
ـ فبعض العلماء من املتقدمني واحملدثني أقرَّ به وعدَّ بعض األلفاظ مؤدية 
ملعنى واحد ،وعلى ذلك فألفاظ القرآن الكرمي تختلف باختالف سياقها،وما 
يضاف إليه،فالكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق معني، ومعنى 
آخر في سياق مختلف . وتركيب الكالم يفيد معنى على وجه، ومعنى آخر 
إن  بل   ، كالم  كالمه  مستوى  إلى  يصل  ال  من  فسبحان  ؛  غيره  وجه  على 

كالمه يعلو على كل كالم ! 
وإنني بهذه اإلضمامة اخملتصرة جملتهدـ  قدر استطاعتيـ  في دراسة بعض 
الفروق اللغوية في بعض آيات القرآن الكرمي مستعيناً باهلل ثم بقراءاتي في 
كتب علماء اللغة والتفسير ، وتأويل ما يظهر لي منها مستعيذاً باهلل أن 

أقول في كتاب اهلل ما ليس فيه أو أن أقول ما ليس لي به علم .
وما سأقف عنده هما آيتان من كتاب اهلل في سورتني مختلفتني ، اآلية 
األولى : هي قول اهلل تعالى في سورة البقرة  : ) وَإِذِ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه 
ُكلُّ  َعلَِم  َقْد  َعْيناً  َعْشرََة  اثَْنَتا  ِمْنُه  َفانَفَجرَْت  احْلََجرَ  بَِّعَصاَك  اْضرِب  َفُقلَْنا 
 ) ِفي األَرِْض ُمْفِسِديَن  تَْعَثْواْ  ِ واَلَ 

رِّزِْق اهللَّ ِمن  وَاْشرَبُواْ  ُكلُواْ  ْشرَبَُهْم  أُنَاٍس مَّ
ْعَناُهُم اثَْنَتْي  البقرة 60، والثانية هي قوله تعالى في سورة األعراف : )وََقطَّ
َعْشرََة أَْسَباطاً أمَُماً وَأَوَْحْيَنا إِلَى ُموَسى إِذِ اْسَتْسَقاُه َقْوُمُه أَِن اْضرِب بَِّعَصاَك 
ْشرَبَُهْم وََظلَّلَْنا  احْلََجرَ َفانَبَجَسْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشرََة َعْيناً َقْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّ
لَْوى ُكلُواْ ِمن َطيَِّباِت َما رَزَْقَناُكْم وََما  َعلَْيِهُم الَْغَماَم وَأَنزَلَْنا َعلَْيِهُم امْلَنَّ وَالسَّ

َظلَُمونَا وَلَـِكن َكانُواْ أَنُفَسُهْم يَْظلُِموَن ( األعراف 160 .
دقَّة  ـ  وإحساسه  بشعوره  ـ  فيهما  ليعيش  اآليتني  هاتني  في  واملتأمل 
عظيمة وبالغة عالية من القول، إذ إنهـ  أي القارئـ  سيقف عند فروق بالغية 
محكمة البيان بني سياقي اآليتني عندما يعقد مقارنة بينهما ، فاآليتان ـ 

د. عبداهلل بن خليفة السويكت 
مشرف اللغة العربية بتعليم الزلفي

من دقائق اإلعجاز القرآني

الفروق اللغوية 
أنموذجًا

ت
ويا

لغ
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ت
ويا

لغ

يدل   ، السياق  متشابهتا  ـ  عمومهما  في 
على ذلك ما ذكره اإلمام الشوكانيـ  رحمه 
حيث  األعراف  آية  تفسير  آخر  في  ـ  اهلل 
قال : » وقد تقدم في البقرة مافيه كفاية 
ابن  اإلمام  لكن   ،  )1  (« اإلعادة  عن  مغنية 
إثبات  من  الرغم  على  ـ  اهلل  رحمه  كثيرـ 
التشابه بني السياقني إال أنه فرَّق بينهما 
اآلية  نزول  مكاُن  حيُث  من  لطيفاً  تفريقاً 
، فقال : » وهذه القصة شبيهة بالقصة 
التي في سورة األعراف ولكن تلك مكية، 
فلذلك كان اإلخبار عنهم بضمير الغائب؛ 
ـ  رسوله  على  يقص  ـ  تعالى  ـ  اهلل  ألن 
 . لهم  مافعل  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
وأما في هذه السورة ـ وهي سورة  البقرة 
فيها  اخلطاب  كان  فلهذا  ؛  مدنية  فهي  ـ 

متوجهاً إليهم » ) 2(.
ولعل أول مايسترعي انتباه قارئ اآليتني 
 ) انفجرت   ( الفعلني  لفظ  اختالف  هو 
سورة  في   ) انبجست  و)  البقرة  سورة  في 
األعراف مع تشابه احلدث،وقد يبتدر الذهن 
كما  اآلخر  عن  أحدهما  ونيابة  ترادفهما 
اآلية  لهذه  تفسيره  في  الزمخشري  عند 
 . فانفجرت    ) فانبجست   (  «  : قال  عندما 
بهذا  ولعلنا نسلم   ،   )  3  (« واحد  واملعنى 
 ، القرآن  بغير  األمر  يتعلق  عندما  األمر 
فسيكون  القرآن  في  يكون  عندما  لكن 
ـ  ابن كثيرـ رحمه اهلل  يرى   ، بخالف ذلك  
مختلفتني  قوتني  يتضمنان  الفعلني  أن 
في خروج املاء ؛ ولذا فهو يقول في تفسير 
أي في سورة  ـ  هناك  وأخبر   «  : البقرة  آية 
اثنتا  منه  فانبجست   (  : بقوله  ـ  األعراف 

عشرة عيناً( وهو أول االنفجار ، وأخبر ههنا 
مبا آل إليه احلال آخراً وهو االنفجار فناسب 
ذكر االنفجار ههنا وذاك هناك واهلل أعلم 
») 4 ( ورأي ابن كثير يفسره سياق اآليتني ، 
الذي استسقى  أن  البقرة نلحظ  آية  ففي 

ربه هو موسى ـ عليه السالم ـ قال تعالى 
: )وَإِذِ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه ( ، فناسب 
 . ههنا  الغزير  الكثير  املاء  بانفجار  إجابته 
في حني أن الذي استسقى في آية األعراف 
أن  موسى  من  طلبوا  أي  موسى  قوم  هم 
يستسقي لهم، قال تعالى : ) إِذِ اْسَتْسَقاُه 
َقْوُمُه ( ، وعلى هذا فإن احلالة األولى أكمل 

وأبلغ في النعمة .
األمر  حيث  من  فرقاً  اآليتني  بني  إن  ثم 
األمر  جاء  البقرة  آية  ففي   ، احلجر  بضرب 
مباشرة بالقول:   ) َفُقلَْنا اْضرِب ( ولم يوح 
إليه وحياً كما جاء في آية األعراف في قوله 
تعالى : ) وَأَوَْحْيَنا إِلَى ُموَسى إذ استسقاه 
قومه أَِن اْضرِب  ( فناسب في احلالة األولى 
لفظ انفجار املاء ـ وهو أقوى ـ وفي الثانية 
بني  الفرق  لنا  يتبنّي  هنا  ومن   . انبجاسه 

االنفجار واالنبجاس وانتفاء الترادف بينهما 
ملوضعه  مناسباً  به  جيء  تعبير  كل  ألن  ؛ 

الذي جاء فيه في سياقي اآليتني .
ومما تتميز به آية البقرة عن آية األعراف 
أن اهلل تعالى جمع لبني إسرائيل بني األكل 
رِّزِْق  ِمن  وَاْشرَبُواْ  ُكلُواْ   ( فقال:   ، والشرب 
تفسيره  في  الزمخشري  ذكر  فقد   ،)  ِ

اهللَّ
لرزق اهلل الوارد في هذه اآلية أن املأكول هو 
، وأن املشروب هو ماء  طعام املن والسلوى 
اهلل  رزق  يفسر  آخر  قوالً  ذكر  ثم   ، العيون 
 ، والثمار  الزروع  منه  ينبت  الذي  املاء  بأنه 
فهو رزق يؤكل منه ويشرب ) 5 (، بينما في 
آية األعراف لم يرد ذكر الشرب وإمنا اقتصر 
على  األكل فقط ، فقال تعالى : ) ُكلُواْ ِمن 

َطيَِّباِت َما رَزَْقَناُكْم ( ، واهلل أعلم . ■

ــــــــــــــــــــ
 الهوامش :

الرواية والدراية  )1( فتح القدير اجلامع بني فني 
محمد  بن  علي  بن  محمد   ، التفسير  علم  من 
 /  2  ،  ) ت   . د   (  ، بيروت  الكتب،  عالم   ، الشوكاني 

. 256
)2( تفسير القرآن العظيم ، احلافظ عماد الدين 
الريان  مؤسسة   ، كثير  بن  إسماعيل  الفداء  أبو 

للطباعة والنشر والتوزيع ، ) د . ت ( ، 1 / 136 .
)3( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 
عمر  بن  محمود  القاسم  ألبي   ، التأويل  وجوه  في 
العربي  التراث  إحياء  دار   ، اخلوارزمي  الزمخشري 
 /  2  ، 2001م   / 1421هـ   ، الثانية  الطبعة   ، بيروت   ،

.159
)4( تفسير القرآن العظيم ، 1  / 136 .

وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  انظر   )  5(
األقاويل في وجوه التأويل ، 1 / 173 .

فالكلمة الواحدة قد يكون 
لها معنى في سياق معين، 

ومعنى آخر في سياق 
مختلف . وتركيب الكالم 

يفيد معنى على وجه، 
ومعنى آخر على وجه غيره
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الشيخ د. عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر
اجلامعة االسالمية

الّتحذير  من 
اللَّعن 

الّرحمة في أهدافه  إّن دين اإلسالم ديُن 
وأّمة  ومعامالته،  أعماله  وفي  وغاياته 
اإلسالم أّمُة ُمتراحمة ) وَتََواَصْوا بِامْلَرَْحَمِة (  
، ورحمة اإلسالم عالمٌة ُمشرقٌة  البلد: 17 
عن  خرج  فمن  لهم،  بارزة  وسمٌة  ألهله 

دائرتها إمنا ميثِّل نفسه وال ميثل اإلسالم. 
ونبيُّ اإلسالم عليه الّصالة والسالم نبيُّ 
أَرَْسلَْناَك  وََما   ( تعالى  اهلل  قال  الّرحمة، 
وفي   ،]107 ]األنبياء:  لِّلَْعامَلنَِي(    رَْحَمًة  إاِلَّ 
هريرة  أبي  حديث  من  مسلم  صحيح 
رضي اهلل قال: قيل: يا رسول اهلل ادُع على 
وإمنا  لّعاناً  أُبعث  لم  ))إني  قال:  املشركني، 

بُعثت رحمة((.
واللَّعان هو الذي جتري على لسانه كلمة 
الّلعن في كل وقت ومناسبة، والّلعن دعاء 
من  واإلبعاد  بالّطرد 
وليس  اهلل  رحــمــة 
أهل  شــأن  من  هــذا 
تدعو  مما  وال  اإلسالم 
اإلسالم،  رحمة  إليه 
إلى  دعا  اإلســالُم  بل 
والتواُصل  التراُحم 
بالّسالمة  والــّدعــاء 
والبركة؛  والّرحمة 
شعارُ  كــان  ولذلك 
عليكم  الّسالم  تالقيهم:  في  املسلمني 

ورحمة اهلل وبركاته.
يجري  من  ـ  باهلل  والعياذ  ـ  الّناس  ومن 

اللعُن  لسانه  على 
على  يجري  ممــا  أكثر 
والّرحمة  الّسالم  لسانه 

والبركة. 
أن  ينبغي  ال  والّلّعان 
يقني  الّصدِّ من  يكون 
األّمة  أعلى  هم  الذين 
صحيح  ففي  ــًة،  ــب رت
هريرة  أبي  عن  مسلم 

اهلل  صلى  اهلل  رسول  أّن  عنه،  اهلل  رضي 
أن  يق  لصدِّ ينبغي  ))ال  قال:  وسلم   عليه 
يكون لّعانا((. ويقول عليه الّصالة والّسالم 

الفضيلة  أهــل  ــان  اإلمي أهــل  عموم  عن 
والترمذي  أحمد  اإلمام  رواه  فيما  والكمال 
من  واحلاكم  حبان  ابن  وصححه  وحسنه 
اهلل  رضي  مسعود  بن  اهلل  عبد  حديث 
ان وال  الّلعَّ وال  ان  بالّطعَّ املؤمُن  ))ليس  عنه: 

الفاحش وال البذيء((. 
الّصفة  بهذه  اإلنسان  يكون  وعندما 
يوم  يكون  ألَْن  أهالً  يكون  ال  لّعاناً  طّعاناً 
شفيعاً  وال  اإلميان  ألهل  شهيداً  القيامة 
الّشهادة  ألنَّ   ، وعال  جّل  اهلل  عند  لهم 
كر  والذِّ باخلير  اإلميان  أهل  ذكر  على  مبناها 
الّدعاء  على  مبناها  والّشفاعة  اجلميل، 
صحيح  ففي  العاقبة،  وحسن  باخلير  لهم 
مسلم عن أبي الّدرداء رضي اهلل عنه قال: 
 : وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال 
))ال يكون اللّعانون شفعاء وال شهداء يوم 

القيامة((.
جسيمة  وأضرارُه  خطير  شأنُه  فالّلعُن 
الدنيا  في  وخيمة  صاحبه  على  وعواقبه 
وأقبحه  ــَوُؤه  وأَس الّلعن  وأشــُد  واآلخــرة 
جرماً  وأشــّده  وأنكاه  وأفضعه  وأشنعه 
لعن  أو  ـ  باهلل  والعياذ  ـ  العاملني  رّب  لعن 
عليه  الكرمي  الّنبيِّ  لعن  أو  اإلسالم  دين 
الّصالة والّسالم، ومثل هذا الّلعن إذا صدر 
اإلسالم  عن  مرتًدا  بذلك  كان  مسلم  من 
خارجاً من دائرته ليس من أهل اإلسالم بل 
اهلل  يقبل  ال  زنديق  ملحٌد  مرتٌد  كافر  هو 
تبارك وتعالى منه صرفاً وال عدالً، وأيُّ جرم 
من  وأشنع  أفضع 

هذا؟!. 
لعن  إّن  ثـــم 
سيما  وال  املؤمنني 
خيارَهم وأفاضلهم 
مقّدمة  في  ويأتي 
صحابة  اإلميان  أهل 
عليه  الكرمي  الّنبي 
والّسالم  الّصالة 
وقد خّصهم عليه الّصالة والّسالم بالّذكر 
الصحيحني من  في  املسألة كما  في هذه 
عنه،  اهلل  رضي  اخلدرّي  سعيد  أبي  حديث 

ان
س

لل
ة ا

س
حرا

وعندما تصدر اللَّعنة من 
اإلنسان على غير مستِحّق 
لها من الجماد أو الحيوان 
أو اإلنسان فإنها ترجع 

إلى صاحبها
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عليه  اهلل  صلى  النبيُّ  قال  قال: 
وسلم : ))ال تسُبوا أصحابي فلو أنَّ 
أحَدكم أنفق مثَل أُُحد ذهباً ما بلغ 

ُمدَّ أحدهم وال نصيفه((. 
ثم إّن لعن املسلم ألخيه أمٌر في 
يكون  ما  أشّد  وفي  اخلطورة  غاية 
من الضرر والعياذ باهلل بل صّح عن 
أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
متفق  كقتله((  املؤمن  ))لعُن  قال: 
عليه من حديث ثابت بن الضحاك 

رضي اهلل عنه.
من  أيضاً  الّصحيحني  وفــي 
حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فسوق،  املسلم  ))سباُب   : وسلم 

وقتاله كفر((. أي : كفر أصغر
من  اللَّعنة  تصدر  وعندما 
اإلنسان على غير مستِحّق لها من 
فإنها  اإلنسان  أو  احليوان  أو  اجلماد 
ترجع إلى صاحبها روى أبو داود في 
الدرداء  أبي  عن  ثابت  بسند  سننه 
صلى  النبي  أن  عنه  اهلل  رضــي 
العبد  ))إنَّ  قال:  وسلم   عليه  اهلل 
إلى  الّلعنُة  صعدت  شيئاً  لعن  إذا 
السماء  ــواُب  أب فُتغلق  الّسماء 
دونها، ثم تهبط إلى األرض فُتغلق 
مييناً  تأخذ  ثم  دونها،  أبوابها 
وشماالً فإذا لم جتد مساغاً رجعْت 
إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهالً 

وإال رجعت إلى قائلها((. 
حتّل  الّلعنات  من  كم  تصّور 
لسانه  يكون  عندما  اإلنسان  على 
فال  له  مستدمياً  الّلعن  من  مكثراً 
وحتّل  عليه  تتوالى  الّلعنات  تزال 
لنفسه  املتسبِّب  هو  ويكون  عليه 

بحلولها. 
فيما  اللعن  من  يكون  ما  وأشّد 
يتعلق بالناس لعن اإلنسان لوالديه 
أو  تسبًُّبا  سواء  ـ  باهلل  والعياذ  ـ 
صلى  النبي  عن  صحَّ  فقد  ابتداء؛ 

))لعن  قال:  أنه  وسلم   عليه  اهلل 
مسلم  رواه  والديه((  لعن  من  اهلل 

من حديث علي رضي اهلل عنه.
 وما جاء في السنة الّصحيحة 
وسلم   عليه  اهلل  صلى  النبي  عن 
الواجب  فإّن  باألوصاف  الّلعن  من 
جاءْت  كما  بهذا  السنة  التزام 
عليه  اهلل  صلى  النبي  كلعن 
وكاتبه  وموكله  الربا  آكل  وسلم  
الّصالة  عليه  وكلعنه  وشاهديه، 
والسالم في اخلمر عشرة، وكلعنه 
والواشمة  واملستوصلة  للواصلة 
واملستوشمة واملتفلجات للحسن، 
الرجال  من  للمتشبهني  وكلعنه 
النساء  من  واملتشّبهات  بالنساء 

الّصالة  عليه  وكلعنه  بالرجال، 
إلى  له  واحمللَّل  للمحلِّل  والسالم 
اهلل  صلى  عنه  جاء  مما  ذلك  غير 
باألوصاف  اللَّعن  من  وسلم   عليه 
ال بالتعيني. وفي مثل هذا يأتي املرء 
بهذا األمر كما جاء في السنة فمن 
هذه  من  شيئاً  يفعل  شخصا  رأى 
األفعال ال يحلُّ له أن يلعنه بعينه 
ألنه قد يتوب وقد يكون قد قام فيه 
مانع من موانع حلول اللَّعنة عليه  
القائل  على  الّلعنة  رجعت  فلرمبا 
بني  العلماء  فرَّق  وقد  سبق،  كما 
بالتعيني  والّلعن  بالتعميم  الّلعن 
فروى  السّنة،  بذلك  ثبتت  كما 
عنه:  اهلل  رضي  عمر  عن  البخاريُّ 
أّن رجالً على عهد الّنبيِّ صلى اهلل 

عليه وسلم  كان اسمه عبد اهلل 
يُضحك  وكان  حماراً  يلقب  وكان 
رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عليه  اهلل  صلى  الّنبيُّ  وكــان   ،
وسلم  قد جلده في الّشراب، فأُتي 
به فُجلد، فقال رجل  فأمر  يوماً  به 
أكثر  ما  العنه  الّلهّم  القوم:  من 
ما يؤتى به! فقال النبيُّ صلى اهلل 
عليه وسلم : ))ال تلعنوه فواهلِل ما 
علمت إال أنه يحب اهلل ورسوله((. 
ين  الدِّ هذا  أهَل  اإلسالم  أمَة  إّن 
شأنُهم  ليَس  املــبــارك  احلنيف 
شأنهم  الذين  النار  أهِل  كالكّفار 
دخلت  كلما   ( اهلل  وصــف  كما 
 38 األعــراف:   ) أختها  لعنت  أمة 
والتواُصل  التراُحم  شأنهم  بل   ،
كما  والتقوى  البر  على  والّتعاون 
ــْوا  ــَواَص وَتَ  ( وعــال  جــّل  قــال اهلل 
عليه  وقال  البلد:17،    ) بِامْلَرَْحَمِة 
املؤمنني  ))مثل  والسالم:  الّصالة 
في تواّدهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضٌو 
بالسهر  اجلسد  سائر  له  تداعى 
حديث  من  عليه  متفق  واحلمى(( 

النعمان بن بشير.
إخوانه  جتــاه  املسلم  فشأن 
رحمُتهم واإلحسان إليهم والّدعاء 
ال  لهم  واالستغفار  باخلير  لهم 
والوقوع  بهم  والّطعن  لعنهم 

باملسّبة. فيهم 
الّلهّم اجعلْنا متراحمني برحمة 
الّنبيِّ  بهدي  مقتدين  ــالم  اإلس
الكرمي عليه الّصالة والّسالم وأَِعْذنا 
ومن  الّرجيم  الّشيطان  من  الّلهّم 
أعمالنا  وسيِّئات  أنفسنا  شرور 
اهلل  وصّلى  مجيب.  سميٌع  إّنك 
وسّلم على نبيِّنا محّمد وعلى آله 

وصحبه أجمعني. ■

فمن رأى شخصا 
يفعل شيئًا من هذه 
األفعال ال يحلُّ له 

أن يلعنه بعينه
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أخي القارئ الكرمي ، وتستمر جولتنا في حلقتها اخلامسة في استعراض بعض ماخدمت به 
التقنية كتاب اهلل العظيم ، وجولتنا في هذا العدد في نوع من األجهزة التي سخرت خلدمة 

كتاب اهلل ، فقد شهدنا في األعوام األخيرة نقلة نوعية في طريقة تعليم وحتفيظ القرآن 
الكرمي وذلك بتسخير التقنية احلديثة من أجله.

 فقد سخر اهلل له جنودًا مجندين حلفظه وتفسيره وترجمته وكتابته وطباعته، ومن اإلعجاز 
لهذا الكتاب العظيم ، أن اهلل سبحانه وتعالى سخر له املسلم وغير املسلم .

وقد استوقفتنا بعض األجهزة املنتشرة في السوق السعودي واخلليجي والتي حتمل شعار 
)مكتبة دار السالم للنشر والتوزيع بالرياض( واخلاصة بتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه.

التقنية في 
خدمة كتاب اهلل

اسم اجلهاز :
جهاز املعلم املطور 

وصف اجلهاز :
القـرآن الكـرمي كامـالً في شريـط واحـد وخمسة كتب

مميزات اجلهاز :
يعمـل على قراءة القرآن الكرمي واملساعدة على حفظه، فما 
على املتعلم إال حتديد رقم الصفحة التي يقرأ فيها ثم ملس 

اآلية املراد االستماع إليها بالقلم اإللكتروني، فيستمع إليها 

وميكنه من خالل القلم:
االستماع إلى القرآن  آية آية.

االستماع إلى الصفحة كاملة.
تكرار اآلية للمساعدة على حفظها.

واجلهاز يعمل على العديد من الكتب غير القرآن الكرمي، 
مثل: كتاب لتعليم التجويد ، كتاب في السيرة النبوية ، 

كتاب رياض الصاحلني كامالً، كتاب لتعليم اللغة اإلجنليزية... 
وغيرها.

1

أ. عبداهلل بن راشد الغيث
مشرف التوعية االسالمية بإدارة التربية 

والتعليم مبحافظةالزلفي
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    وقد أفادنا الشيخ/ محمد املعتاز –املشرف على 
الشركة املنتجة مكتبة دار السالم أن نشاطهم الرئيسي 

هو ترجمة الكتب اإلسالمية إلى اللغات اخملتلفة ومنها  
القرآن الكرمي الذي مت ترجمة معانيه إلى أكثر من 15 لغة ، 
ولكن مت استحداث قسم خاص بتلك األجهزة اإللكترونية 

التي تخدم كتاب اهلل تعالى وتهدف إلى تعليم الصغار 
الكتاب والتعاليم اإلسالمية.

وذكر الشيخ/ عبداملالك مجاهد –املدير املسؤول بالدار- 
عن تلك التجربة الرائدة، أنه مت البدء بجهاز واحد مت اقتباس 

فكرته من جهاز بالسوق كان يحتوي على أصوات بعض 
احليوانات وعلى األحرف العربية واإلجنليزية، ومت تعديل اجلهاز 

ليكون أول جهاز ناطق لتعليم األطفال سور القرآن الكرمي 
وبعض األدعية واألذكار وقد سمي )بابا سالم1(، وقد القى 

هذا اجلهاز إقباالً عظيًما من مجتمعنا السعودي مما شجعنا 
على استحداث مجموعة أخرى من األجهزة تؤدي نفس 

الغرض التعليمي، وصلت اآلن إلى أكثر من 35 جهازاً.

 وسوف نلقي الضوء على أهم تلك األجهزة :
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اسم اجلهاز :
سلسلة الكتب املسموعة

وصف اجلهاز :
أجهزة خاصة بتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي، صدر منها 

خمسة أجهزة
جهاز جزء عّم – جهاز ربع يس – جهاز القرآن كامالً 

بصوت املنشاوي – جهاز القرآن الكرمي كامالً بصوت 
أئمة احلرم ، جهاز جزء عم مع ترجمة املعاني باللغة 

اإلجنليزية )صوتًيا(.

مميزات اجلهاز :
يحتوي كل جهاز على كتاب مطبوع به نص القرآن 

الكرمي مع تفسير اجلاللني، يصاحبه جهاز يشتمل على 

األصوات اخلاصة باجلهاز، وهو سهل االستخدام ذو فائدة 
كبيرة في املساعدة على التالوة واملراجعة واحلفظ ، 

فيمكن:
االستماع حسب ترتيب الصفحات.

االستماع حسب ترتيب السور.
العودة إلى السورة/ الصفحة السابقة.
االنتقال إلى السورة/ الصفحة الالحقة.

العودة إلى اآلية السابقة.
االنتقال إلى اآلية الالحقة.

حتديد مجموعة من اآليات واالستماع إليها.
تكرار مستمر لآليات احملددة.

2

اسم اجلهاز :
بابا سالم 4 املطور ) لألطفال(

وصف اجلهاز :
80 مفتاًحا حتتوي على جزء عّم 
كامالً مع تعليم طريقة الصالة 

وبعض األدعية واألذكار .

مميزات اجلهاز :
مسجل بصوت الشيخ/ محمد 

صديق املنشاوي.
كل زر من األزرار يحتوي على سورة أو دعاء.

به إمكانية القراءة آية آية.
سهل االستخدام بالنسبة للصغار.

يتميز بسهولة التنقل بني اآليات والسور.

اسم اجلهاز :
القرآن الكرمي بتقنية رقمية )ديجتال قرآن(موديالت مختلفة 

وصف اجلهاز :
جهاز بحجم اجليب يحتوي على القرآن الكرمي كامالً بأصوات 

مجموعة من القراء: الشرمي- السديس- املنشاوي – عبداهلل بصفر- 
مع ترجمة املعاني إلى اللغات: اإلجنليزية،  األوردية )صوتًيا( وترجمة 

املعاني )نصًيا( بـ 25 لغة.

مميزات اجلهاز :
خفيف الوزن، وسهل احلمل.
مفيد في التالوة واملراجعة.

به إضاءة ذاتية للمساعدة على القراءة في الظالم.
به ترجمة لعدة لغات.

به ترجمة مسموعة للغة اإلجنليزية واللغة األوردية.

3

5

اسم اجلهاز :
العشر األخير

وصف اجلهاز :
) يحتوي على األجزاء )28 – 29 – 30( (.

مميزات اجلهاز :
مسجل بصوت الشيخ/ محمد صديق املنشاوي.

كل زر من األزرار يحتوي على سورة.
به إمكانية القراءة آية آية.

سهل االستخدام بالنسبة للصغار.
سهولة التنقل بني اآليات والسور.

4
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َعلَْيَك  )وَنَزَّلَْنا  الذكر:  ُمحكم  في  القائل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الِْكَتاَب تِْبَياناً لُِّكلِّ َشْيٍء وَُهًدى وَرَْحَمًة وَبُْشرَى لِلُْمْسلِِمنَي(، احلمد هلل 
الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا، والصالة والسالم على أشرف 
 ، أجمعني  وأصحابه  آله  وعلى  د  محمَّ سيدنا  النبيني  وخامت  املرسلني 

وبعد: 
لقد أدى ظهور جهاز احلاسب اآللي إلى إمكانية التخزين الكبيرة 
لكم هائل من البيانات ضمن وحدات تخزين صغيرة ميكن البحث فيها 
بسرعة عالية واستخراج النتائج بدقة متناهية، وقد مت استخدام هذه 
امليزة في العديد من العلوم ومن ضمنها علوم القرآن الكرمي، فتم إنتاج 
 : املهام نذكر أهمها  العديد من  بتنفيذ  برمجية تقوم  أدوات  وتطوير 
التالوة ، التفسير ، التحفيظ بإمكانية التكرار ، التفسير، الترجمة ، 

البحث عن كلمة معينة ...
وبعد أن يتم االنتهاء من تطوير هذه األدوات البرمجية يتم نشرها 
بواسطة األقراص املدمجة )األقراص الليزرية ( عبر املكتبات أو بواسطة 

املواقع اإللكترونية عبر الشبكة العاملية لإلنترنت.
في  مشكلة  وجود  نالحظ  بسيطة  وبدراسة 
ويعود   ، البرمجية  األدوات  هذه  نتائج  وصحة  دقة 
السبب في ذلك إلى أن هذه األدوات البرمجية التي 
تلتزم  الكرمي لم  القرآن  تضمنت مواضيع في علوم 
مبنهج علمي ثابت وواحد لعدم وجود قواعد وأسس 
متينة يتم االعتماد عليها في استخراج املعطيات 
وتزداد املشكلة تفاقماً  الرقمي،  النص  الرقمية من 
بعد  يوماً  البرمجية  األدوات  لهذه  االنتشار  بازدياد 
يوم بدون أي ضوابط لإلنتاج والنشر والتوزيع ، على 
عكس ما يجري لدى طباعة أي مصحف في أي دولة 
اإلجراءات  العديد من  بواسطة  يتم  إسالمية حيث 
قرآننا  على  احلفاظ  سبيل  في  والصارمة  الدقيقة 

الكرمي والعظيم بدقة متناهية .
بعد دراسة عدد من األقراص املدمجة التي حتتوي 
من  عدد  عن  الصادرة  الكرمي  للقرآن  برمجيات  على 
الدول اإلسالمية اخملتلفة نستخرج عدداً من النتائج 

الكرمي في هذه  القرآن  البحث عن كلمة معينة في  بند  التي تخص 
القرآن  علوم  مجال  في  الباحثني  من  كبير  عدد  تهم  والتي  األقراص 
الكرمي ونورد هنا اجلدول )1(  الذي يحتوي على نتائج البحث عن كلمة 

لفظ اجلاللة مع بعض أسماء اهلل احلسنى و كلمة القرآن .
نتائج  في  الواضح  االختالف  ومالحظة  اجلدول  هذا  في  التأمل  إن 
البحث يعطي دليالً قاطعاً على عدم وجود قواعد أساسية الستخراج 

نتائج البحث عن الكلمات في النص القرآني، مما يعني ضرورة توخي 
احليطة واحلذر واالنتباه عند استخراج البيانات أو املعلومات  اخملتلفة 
من هذه البرمجيات السابقة الذكر، ورمبا كان من األفضل االستفادة 
منها في مجال االستماع للتالوة أو التجويد أو اتباع طريقة التحفيظ 

بإمكانية التكرار.
لهذا! ودرءاً لهذه الشبهات وحرصاً على كتاب اهلل تعالى، فإنه ال 
من  لكل  مرتكزاً  تكون  والقواعد  األسس  من  مجموعة  وضع  من  بد 
يرغب في إنتاج أدوات برمجية في علوم القرآن الكرمي ، ووسيلة لكل 
مطمئناً  القلب  ليكون  الدراسات  هذه  صدق  من  يتأكد  أن  أحب  من 
ونبني عقيدتنا على أسس صلبة ومتينة، ونتعامل مع القرآن الكرمي 

مبا يليق بجالل ُمَنـزِّله.
عندما  العلم  أجمل  وما  بالعلم،  ميتزج  عندما  اإلميان  أجمل  فما 

ميتزج باإلميان!  
ََّنا ال تُزِْغ ُقلُوبََنا بَْعَد إِذْ َهَديَْتَنا وََهْب لََنا ِمْن لَُدنَْك رَْحَمًة إِنََّك أَنَْت  رَب

اُب الَْوهَّ

اجلدول رقم )1(
مطابق : البحث عن كلمة مطابقة للكلمة املطلوب البحث   )1(

عنها .
للكلمة  التصريف  نفس  لها  كلمة  عن  البحث   : صرفي   )2(

املطلوب البحث عنها .

م
الكلمة 

التي نبحث 
عنها

القرص الرابعالقرص الثالثالقرص الثانيالقرص األول
القرص 
اخلامس

مطابق
)1(

صرفي
)2(

مطابق 
سابق/
الحق

مطابق 
سابق/
الحق

مطابق
البحث عن 

جزء من كلمة

100110011566174515661745173817461736اهلل1

8810164646464646464العزيز2

8512736363636363636العظيم3

231203333333الكرمي4

4531045484548484848الرحمن5

9531034343434343434الرحيم6

1286251261069825106314110721065رب7

467643504350505034القرآن8

467636936976744قرآن9

محمد سـليمان احلسـن
جامعة طيبة

elhassan_moh@hotmail.com

التقنية في خدمة القرآن

تحذيرات من بعض البرمجيات آن
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ال تفقد 
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حتى 
ال تفقد 
البصر

د. عبد الرحمن بن خلف اخللف 
 استشاري طب وجراحة عيون

التي  البصر  نعمة  الكثيرة  اهلل  نعم  من 
يحمد اهلل عليها الكثير من اخمللوقات  لكن 
الكثير منا ال يستشعر هذه النعمة إال حني  
كتب  أناساً  يعايش  أو  بصره  من  جزء  يفقد 
اهلل عليهم العمى اجلزئي أو الكلي في أحدى 
علينا  يفتح  أن  اهلل  نسأل  العينني  كلتا  أو 

وعليهم بصيرتنا وبصائرنا.
الوالدة  من  تبدأ  البصر  على  احملافظة 
فالطفل حني يولد يفحص عليه فوراً طبيب 
في  َخلْقية  عيوب  أي  الستبعاد  األطفال 
األهل  يلحظ  ما  عادة  ذلك  بعد  .ثم   العينني 
حجمها،انحرافها  العني  لون  في  تغير  أي 
األشياء  رؤية  على  الطفل  مقدرة  عدم  أو 
القرب  أو  واضحة  تبدو  بأشياء  )كاالصطدام 
جداً  مهمة  املرحلة  فهذه   ) مثالً  التلفاز  من 
عيوب  أي  تدارك  ويجب  للعني  منو  كمرحلة 
لتحاشي  السابعة  سن  قبل  وتصحيحها 
حدوث كسل وظيفي في العني ال ميكن عالجه 
نظارة  الطفل  واحتاج  حدث  وإذا   ، بعد  فيما 
طبية فيجب استعمالها  دائماً واحلرص على 
اخملتص  العيون  طبيب  مع  الدورية  املتابعة 

باألطفال .
كثيرا ما نسأل عن الطرق املثلى للقراءة ، 

وهناك بعض اإلرشادات يجب اتباعها :
الطبية  النظارة  استعمال  يجب   -
املوصوفة حسب اإلرشادات وخصوصاً ملن هم 
النظر  قصر   من  ويعانون  األربعني  سن  فوق 

الشيخوخي .

• من كان يستعمل النظارة من الصغر قد 
يجد القراءة من غير نظارة فوق سن األربعني 
أوضح ، فال مانع من ذلك  ، لكن هذا – عادة 

–  مؤقت  و بعدها يحتاج لنظارة .
الالصقة  العدسات  يلبس  ملن  ينصح   •
القراءة  عند  النظارة  واستعمال  إزالتها 

لفترات طويلة .
واالحمرار  لإلجهاد  العني  تتعرض  قد   •
لذا   ، طويلة  لفترات  القراءة  عند  واحلــرارة 
االستراحة  دقيقة   20 كل  عند  ينصح 
استعمال  أو  متكررة  ملرات  العني  وإغماض 
فترة  خالل  التحديق  ألن   ( املرطبة  القطرات 
الطبيعية  الرمش  مرات  عدد  يقلل  القراءة 

لكل دقيقة ( .

متوسطة  ــاءة  إض في  القراءة  يجب   •
واضحة ،   واحلرص على وضعية اجلسد والرأس 

لتجنب أي إجهاد على العني والعضالت .
• املسافة املثالية للقراءة بني 30- 40 سم 

. تقريباً 

وضوح  عدم  أو  إجهاد  أي  مالحظة  عند   •
زيارة  فيجب  القراءة  عند  متكررة  الرؤية  في 

طبيب العيون .
وملن يعاني من صعوبة في القراءة بسبب 
مرض  أو  الكبر  نتيجة  األبيض  املاء  تكون 
كان  كما  طويالً  االنتظار  يجب  فال  السكر 
مع  بل   .  ) يجمد  حلني   ( السابق  في  سائداً 
األبيض  املاء  إزالة  اآلن  يتم  العلمي  التطور 
غير  ومن  العني  في  صغيرة  فتحة  خالل  من 
صوتية  أجهزة  وباستعمال  جراحية  خيوط 
اليومية  حياته  ملمارسة  بعدها  املريض  يعود 

بعد فترة نقاهة قصيرة جداً .
عملية  هي  شيوعاً  األسئلة  أكثر  ومن   •
التخلص من النظارة بواسطة الليزك . فهي 
مستوى  على  شيوعاً  العمليات  أكثر  من 
 ،  %98 إلى  تصل  بنسبة  جداً  وآمنة  العالم 
ولكن يجب إجراء بعض الفحوصات الدقيقة 
قبل إجرائها وهذا ما يتبع عادة في العيادات 
وجود   ، اخملروطية  القرنية  الستبعاد  اخملتصة 
التهابات داخل العني ، أو عدم استقرار القوة 

االنكسارية للعني لضمان النتائج املثلى .
السكر  مرض  من  يعانون  الذين  املرضى   *
يجب عليهم مراجعة طبيب العيون بشكل 
دوري لفحص الشبكية الستبعاد أي اعتالالت 

ناجتة عن ذلك .
وشكراً لإلخوة القائمني على مجلة ضياء، 
البصر  نعمة  عليكم  يدمي  أن  املولى  سائلني 

وتقبلوا حتياتي ■

يجب أن تكون القراءة 
في إضاءة متوسطة 
واضحة ، والحرص على 
وضعية الجسد والرأس 
لتجنب أي إجهاد على 

العين والعضالت
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الثالثة  األشهر  في  يحدث  ماذا  س/ 
الوسطى من احلمل ؟

في  جديدة  معان  اجلنني  تطور  يأخذ 
 ، الوسطى من احلمل  الثالثة  األشهر 
فيبدأ طفلك يُحاكي ويشابه الطفل 
املولود ، كما ميكنه السماع لصوتك .

فإن   ، بالتطور  حملك  استمرار  مع 
طفلك يبدو بالظهور للحقيقة أكثر ، 
وميكنك سماع نبض القلب عند زيارة 

طبيبك .
يجبرك  بطنك  حجم  زيادة  أن  كما 
إلى  املفضلة  مالبسك  إبعاد  على 

اخللف في خزانة املالبس .
بينما أنت تكيفي نفسك مع تغيرات 
احلمل ، فإن طفلك يتخذ طرقاً ومعانياً 

جديدة في التطور .
عن  عبارة  كان طفلك   ، قبل شهرين 
واآلن   ، بسيطة  خاليا  من  مجموعة 
وعضالت  فعالة  أعضاء  لديه  أصبح 

وأعصاب .
ومن خالل ما يلي ، رمبا تكونني متعجبة 
كيف يتغير طفلك  من أسبوع آلخر .

األسبوع الثالث عشر :
 الطفل ينحني ويرجف .

بشرياً  شكالً  اجلنني  وجه  يتخذ   •
أكثر.

• طوله حوالي 5.5 سم ، ويزن أقل من 
14 جم .

• ميكنه أن يثني بدنه ، ويرجف برجليه 
لكنك ال تشعرين بها بعد .

• يضع أصبع اإلبهام في فمه ، ويحرك 
يديه إلى وجهه ورأسه .
• تقترب العينان أكثر .

• يكون جفنا العينني ملتحمني لتقي 
العينني .

مكانهما  في  األذنان  تستقر   •
الطبيعي على جانبي الرأس .

وفي   ، الرأس  حول  العظام  تتكون   •
األطراف العلوية والسفلية .

الصدري  القفص  ضلوع  تبدأ   •
بالظهور .

تفرز  بينما   ، الصفراء  الكبد  يفرز   •
الكليتان البول في املثانة .

وتتشكل  العصبية  اخلاليا  تتكاثر   •
ويبدأ  الدماغ  في  العصبية  الروابط 
أو  اليدين  ملس  عند  باالستجابة 

القدمني أو اجلفنني .

األسبوع الرابع عشر :
 إفراز الهرمونات يزيد .

ويزن  سم   8  –  7 اجلنني  طول  يبلغ   •
حوالي 23 غرام أي نصف حجم حبة 

املوز .
في  واضحاً  يكون  الهرمونات  تأثير   •

هذه املرحلة .
البروستات  ، تنمو غدة  • عند الذكور 
من  املبايض  تتحرك   ، اإلناث  وعند   ،

البطن لتستقر في احلوض .
 – تبدأ األمعاء بتكوين غائط اجلنني   •

أول فضالت الطفل بعد الوالدة .
يكتمل  األسبوع  هذا  نهاية  في   •

تكوين سقف الفم .
• تتشكل بصمات أصابعه الدقيقة . 

تكوين  بدء   : عشر  اخلامس  األسبوع 
اجللد .

• يبلغ طول اجلنني 9سم ويزن 43 غم.
• يبدأ اجللد يتكون ويكون شفافاً في 

مراحله األولى .
الرأس  وفروة  احلواجب  شعر  يبدأ   •

بالظهور .
بإفراز  الشعرية  احلويصالت  تبدأ   •
إلى  الشعر  لون  لتغيير  الصبغة 

األغمق .
• يستمر منو العظام ، ونخاع العظام 

التي تكون الهيكل العظمي .

العينني  من  كل  شكل  يصبح   •
واألذنني كالشكل احلقيقي للمولود ، 
وتصل األذنان إلى موقعهما النهائي .

• يستطيع اجلنني أن يغلق قبضة يديه 
 ، جبينه  ويقطب   ، عنينه  ويغمض   ،
ويغير قسمات وجهه وقد يتحكم في 

مص إبهامه .

األسبوع السادس عشر : 
ظهور تعابيـر الوجه .

• طول اجلنني 11سم ووزنه حوالي 70 
جم .

• ميكنه قبض يديه .
• تزداد ساقاه طوالً أكثر من الذراعني .

• تكون أظافره كاملة .
• ميكنه حتريك كل املفاصل .

فتعطي   ، الوجه  عضالت  منو  يتم   •
التحديق   : مثل  له  مختلفة  تعابير 

بالعينني ، والعبوس .
الشهاق  بعمليات  القيام  ميكنه   •

املتكررة .
• عند اإلناث تتكون ماليني البويضات 

في املبايض .
عبر  اجلنني  جنس  معرفة  ميكن   •

التصوير باألشعة ما فوق الصوتية .

األسبوع السابع عشر : 
تراكم ) زيادة ( الدهون. 

• حجم اجلنني كحجم حبة األفوكادو 
و 100 جرام  ) حوالي 11.6 سم طوالً 

وزناً (.
• يقوم كل من اجلهاز البولي والدموي 

بتأدية وظيفته على أكمل وجه .
• يستنشق اجلنني السائل املوجود في 
الرحم ) السائل األمينوسي ( ويطلق 

عبر رئتيه .
• يبدأ تخزين الدهون حتت اجللد ، حيث 
يوفر له الطاقة ويساعده على احلفاظ 

على درجة احلرارة بعد الوالدة .

األسبوع الثامن عشر : 
بدء السمع .

• يبلغ طوله 13 سم ويزن حوالي 140 
جم .

• يبدو الهيكل العظمي كالغضروف 
املطاطي .

امليلني(   ( تسمى  وقائية  مادة  تبدأ   •
واألنسجة  العصبي  احملور  تغلف 
احلبل  حول  وتلتف  العصبية 

النخاعي.
• يتم اكتمال وصول نهاية األعصاب 
وعندها   ، األذنني  إلى  الدماغ  من 
قلبك  نبض  يسمع  أن  للجنني  ميكن 
وحترك معدتك وجريان الدم في احلبل 

السري.
باألصوات   ) يروع   ( يجفل  أن  ميكن   •

العالية .
• ميكنه البلع وفتح عينيه .

واضحاً  قلبه  نبض  سماع  ميكن   •
والذي يشبه عدو احلصان .

األسبوع التاسع عشر : 
تغطية اجللد بالزغب .

ويزن  سم   14.2 اجلنني  طول  يبلغ   •
حوالي 190 جم .

• يغطي اجللد بطبقة خفيفة تعرف 
بالزغب .

• يتحرك صدره صعوداً وهبوطاً كأنه 
يتنفس .

ويتم   ، البول  بتكوين  الكلى  تبدأ   •
األمنيوني  السائل  كيس  في  إخراجه 

الذي يحيط باجلنني .
ميكنه   ، السمعي  اجلهاز  تقدم  مع   •
إدراك صوتك أثناء احملادثة مع شخص 

آخر .
• تتطور األعصاب احلركية ، فهنا تكون 

حركة اجلنني واضحة ومحسوسة .
املهبل  من  يتشكل كالً  اإلناث  عند   •
والرحم ، وقناتي فالوب ، وعند الذكور 

اجلنني  منو  ملراحل  األسبوعي  التقومي  بتقدمي  بدأنا  قد  املاضي  العدد  في  كنا 
خالل األشهر التسعة للحمل وذكرنا أنها مقسمة على ثالث مراحل مع بيان 
األولى  املرحلة  عن  احلديث  أنهينا  وقد   ، مرحلة  في كل  احلامل  على  مايجب 
)الثالثة األشهر األولى ( ونواصل احلديث في هذا العدد وعن املرحلة الثانية ، 
التي اشتملت على هذا املوضوع  بأعداد اجمللة  باالحتفاظ  ونوصي كل حامل 

ألهميتها وشموليتها ووضوحها .    

مــــراحل تــطور الجنين
د/ حصة بنت محمد اجلبر

استشارية نساء ووالدة 
مستشفى قوى األمن بالرياض 
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ميكن متييز أعضائه التناسلية .

األسبوع العشرون : 
منتصف الطريق 

ووزنه  • طول اجلنني ما يقارب 15سم 
نحو 240 جم .

• حركته واضحة جداً .
وتتكون  سماكة  اجللد  طبقة  تزداد   •

في طبقات متعددة .
• تتكون حواجب رفيعة ويظهر شعر 

في فروة الرأس .
• تصبح األطراف كاملة .

السائل  بلع  بعملية  يبدأ   •
األمينوسي 

• تستمر الكلى في إفراز البول .
ما  باألشعة  جنسه  معرفة  ميكن   •

فوق الصوتية .
 ، ذروته  احلسية  األعصاب  منو  يبلغ   •
تؤمن  التي  العصبية  اخلاليا  أن  كما 
حواس الذوق والشم والسمع والنظر 
أماكنها  في  حالياً  تستقر   ، واللمس 

في الدماغ .
فيما  العصبية  اخلاليا  إفراز  يتباطأ   •
يكبر حجم اخلاليا العصبية املوجودة 

وتشكل روابط أكثر تعقيداً .
لكنه   ، تتكون  حاسة  آخر  البصر   •
ميكنه الشعور بالضوء عند جلوسك 

في مكان مضيء.

األسبوع احلادي والعشرون : 
التطور في التغذية .

ويزداد   ، 16.5 سم  اجلنني  يبلغ طول   •
وزنه بشكل ثابت .

لزجة  دهنية  مادة  من  طبقة  تبدأ   •
وتدعى الطالء اجلبني بتغطية البشرة 
طويلة  فترة  البقاء  خالل  لوقايتها 
،كما تسهل  األمينوسي  السائل  في 

عملية اإلجناب .
تقوم  املشيمة  أن  من  الرغم  على   •
أنه  إال   ، اجلنني  تغذية  على  إجماالً 
بامتصاص  يبدأ  األسبوع  هذا  في 
كميات قليلة من السكر في السائل 
باجتاه  الباقي  ويدفع  األمينوسي 

األمعاء الغليظة .
خاليا  بتصنيع  العظم  نخاع  يبدأ   •
الدم ، ولكن معظمها ينتج بواسطة 

الكبد والطحال .

األسبوع الثاني والعشرون :
تكون حليمات الذوق .

جم   360 حوالي  اجلنني  وزن  يبلغ   •
وطوله 27 سم .

• يبدأ منو حليمات الذوق في اللسان .

• تتم عملية تشكيل حاسة اللمس 
، فيشعر اجلنني بأطرافه ، ووجهه وأي 

شيء يصل إليه .
• يتم تكون احلاجبني واجلفنني .

• تغطي األظافر رؤوس األصابع .
• عند الذكور ، تبدأ اخلصي بالنزول في 

البطن .
الرحم  من  ، فيكون كالً  اإلناث  • عند 
مع  مكانه  في  استقر  قد  واملبايض 

اكتمال عدد البويضات في املبايض .

األسبوع الثالث والعشرون : 
جتهيز الرئتني للمعيشة خارج الرحم 
• يبلغ طول اجلنني أكثر من 27 سم ، 

ويزن حوالي 430 جم .
مادة  بإفراز  اجلنني  رئتا   تبدأ   •
على  تساعد  والتي   Surfactant
الرئة  انتفاخ احلويصالت الهوائية في 
والتالصق  التقلص  من  وحتفظها 

ببعضها عند خروج الهواء منها .
السائل  حترك  التنفس  عملية   •

األمنيوني إلى وخارج الرئتني .
• تصبح الشفتان أكثر بروزاً 

القزحية  أن  غير  العينان  تتكون   •
نقصها الصباغ .

• يتكون البنكرياس .
• تظهر اإلشارات األولى لألسنان على 

شكل براعم أسنان حتت خط اللثة .
للمولود  أقرب  شكالً  يبدو  اجلنني   •
مع عملية ازدياد سمك اجللد وتراكم 
مازالت  بشرته  لكن   ، حتته  الدهون 

متجعدة .

األسبوع الرابع والعشرون : 
الشعور بالتوازن 

وطوله  جم   500 اجلنني  وزن  يبلغ   •
حوالي 29 سم .

• تتكون بصمة األصابع .
األذن  ووظيفة  منو  اكتمال  بعد   •
بالشعور  اجلنني  يبدأ   ، الداخلية 

بالتوازن واجتاهه ، ومكانه بالرحم .
أن  وميكنه   ، السمع  تكتمل حاسة   •
وقرقرة  قلبك  ونبضات  صوتك  مييز 

معدتك .
• يقوم بعملية النوم واالستيقاظ.

حلديثي  املركزة  العناية  تقدم  مع   -
في  املولود  للطفل  ميكن   ، الوالدة 
املعيشة  والعشرين  الرابع  األسبوع 
عند  املضاعفات  ولكن   %  50 بنسبة 
عالية  تكون  احلمل  من  العمر  هذا 
وخطيرة مثل النزيف الداخلي ، عتمة 
في الرؤية والسمع ، وضعف الرئة ، ... 

إلخ.

األسبوع اخلامس والعشرون : 
استمرارية الوضوح 

• يزن اجلنني أكثر من 600 جم وطوله 
30 سم .

• ينمو دماغه بسرعة .
اكتمال  عدم  من  الرغم  على   •
منو  أن  إال   ، لليدين  املغذية  األعصاب 

اليدين يكون قد اكتمل .
في  الداخلية  التراكيب  بتوضيح   •
 ( متعة  عن  تعبر  أن  ميكنها   ، الرحم 

تسلية ( اجلنني األولية .

األسبوع السادس والعشرون : 
مازالت العينان مغلقتني 

غم   660 حوالي  اجلنني  وزن  يكون   •
ويبلغ طوله 35 سم .

• يقوم بحركات كأنه يتنفس ، ولكن 
ال يوجد هواء في رئتيه .

احلواجب  من  كٍل  منو  اكتمال  يتم   •
والرموش والعينني .

• يزداد شعر فروة الرأس طوالً ويصبح 
أكثر غزارة .

• يتم اكتمال منو العينني ، لكنه قد ال 
يتم فتحها إال بعد أسبوعني آخرين .

• تقوم األعصاب البصرية بوظائفها ، 
فقد يحرك رأسه عند تسليط الضوء 

على بطن األم .
متاماً  ومزاجه  اجلنني  تصرفات  تكون   •
كالطفل بعد الوالدة وتشمل عمليات 
 ، البكاء   ، االبتسامة   ، اجللد  حك 

الشهاق ، واملص . 

األسبوع السابع والعشرون : 
نهاية األشهر الثالثة الوسطى 

من  لكل  النضج  عملية  تستمر   •
الرئتني ، الكبد ، واجلهاز املناعي .

• ينمو اجلنني كشخص ويصبح طوله 
في  طوله  أضعاف  أربعة  أو  ثالثة 
 ، سم   35.6 أي  الثاني عشر  األسبوع 

ووزنه أكثر من 760 جم 
• بدأت عيناه تتفتحان .

أكثر  لألصوات  استجابته  تغدو   •
ثباتاً.

• يستمر في التنفس بشكل متقطع 
، مع أنه يستنشق املاء وليس الهواء . 

• منوه يكون سريعاً وخاصة الدماغ .
• إذا ولد اجلنني في هذه املرحلة ، فإن 
 %  85 إلى  تصل  له  املعيشة  نسبة 
املضاعفات  حدوث  لكن   ، األقل  على 

املذكورة سابقاً مازال محتمالً .

ماذا يجب عليك في هذه املرحلة من 
احلمل ؟

املرحلة  تلك  خالل  الصحية  احلياة   -
طفلك  منو  تدعم  سوف   ، احلمل  من 
ما  أتباع  وميكنك   ، سليمة  بطريقة 

يلي :- 
افعلي :-

و  وبانتظام  الدورية  احلمل  متابعة   -
أقرب  األمر  4 أسابيع  واحدة كل  زيارة 

من ذلك حسب تعليمات طبيبك .
 ، الوزن  معاينة  يتم  زيارة  كل  في   -
وضغط الدم ، وتورم الساقني ، وحتديد 
 ، الرحم  ارتفاع  قياس   ، اجلنني  نشاط 
حجم اجلنني ، وضعه في الرحم ، نبض 
القلب ، وفحص البول لوجود أي بروتني 

، سكر ، أو أحماض كيتونية .
احلديد  وأقراص  الفيتامينات  أخذ   -

حسب تعليمات الطبيب .
- احملافظة على الوزن الصحي .

املنتظمة  التمارين  على  احملافظة   -
تعليمات  حسب  لك  واملناسبة 

الطبيب .
- احملافظة على الغذاء الصحي .

التي  األدوية  عن  إخبارالطبيب   -
تتناولينها 

الفحوصات   نتائج  مناقشة   -
السابقة واتخاذ الالزم . 
- اإلجابة على أسئلتك .

وأعراض  الطبيب عن عالمات  إخبار   -
وخروج  البطن  كآالم  املبكرة  الوالدة 

السوائل من املهبل .
- إجراء فحص حتمل اجللوكوز للكشف 
األسبوعني  بني  ما   ، احلمل  سكر  عن 
الرابع والعشرين والثامن والعشرين ، 

إذا لم يتم إجراؤه قبل ذلك .
- إعادة فحص فقر الدم .

- إجراء أشعة صوتية بني األسبوعني 
والعشرين  والرابع  والعشرين  الثاني 
في  تكوينه  عيوب  أي  وجود  لتحديد 
ثم  ومن   ، املشيمة  وموقع   ، اجلنني 

املتابعة حسب النتائج .
- إذا كنت تخضعني لالختبار الرباعي 
حول متالزمة داون ) املنغولية ( ، فيجب 
األسبوعني  بني  ما  الفحص  إجراء 
واألفضل   ، والعشرين  عشر  الرابع 
اخلامس  األسبوعني  بني  ما  إجراؤه 

عشر والسادس عشر .
- حضور محاضرات عن خيارات الوالدة 

، مسكنات األلم .... إلخ .
ال تفعلي :- 

- تناول األدوية احملظورة في احلمل .
طفلك ينمو ويتغير كل يوم ، لتعطي 
اعتني   ، احلسنة  البداية  طفلك 

بنفسك جيداً . ■
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تستحي وهي 
في الكفن !!

قلبك  أعماق  ومن   ، حتبينها  أّنِك  شك  ال  امرأة  قصة  هي 
جتلينها ..كيف ال وهي هي ابنة أحب اخللق صلى اهلل عليه 

وسلم .
إنها الزهراء فاطمة .. رضي اهلل عنها..

تستشعري  أن  السطور،  هذه  تقرئني  وأنت  غالية  يا  أريد 
املوقف ، وكأنك تسمعني كالمها وحتسني بإحساسها.

بنت عميس  أسماء  ملا كانت جالسة رضي اهلل عنها مع 
حديثها  في  مسترسلة  أسماء  وكانت  عنها  اهلل  رضي 

لفاطمة وتقول :
كنا باحلبشة وحصل كذا وكذا إذ نظرت إلى فاطمة رضي 

اهلل عنها سارحة الذهن شاردة البال!!
فسألتها قائلة : 

بالغالية  فإذا  إلّي؟؟  تسمعي  فال  أحدثك  لي  ما  فاطمة  يا 
ترد وتلقي بالدرر التي ال يدركها إال من اختصه اهلل بنفس 

تلك املشاعر . 
قالت : عذراً يا أسماء لكني كنت أفكر !!

ما الذي تظنني أنه أشغل فكرها ؟!!
هل هو الفستان الذي ستلبسه في إحدى املناسبات ؟؟؟ أم 

تفكر بالتسريحة واملاكياج ؟؟ 
قالت : يا أسماء إني أفكر في نفسي غداً إذا مت !!! واهلل 
ليس  النهار  وضح  في  الرجال  عند  أخرج  أن  ألستحي  إّني 

علي إال الكفن !!!
سبحان اهلل تستحي وهي ميتة مكفنة في خمسة أثواب!!! 

ما الذي سيظهر منها ؟؟ ومن الذين سيحملونها؟؟
وهل هو موقف فيه أي نوع من أنواع الفتنة؟؟ فهي ليست 

في سوق أو حديقة أو متنزه !! بل في موقف حزن ..
احلبشة  رأيته في  أصنع لك شيئاً  أال   : لها أسماء  فقالت 
.. نضع أعمدة على أركان النعش حتى يرتفع الغطاء على 

األعمدة فال يبني أي شيء .
فردت فاطمة قائلة : اللهم استرها كما سترتني .

هلل درُّها تستحي وهي ميتة فما بال األحياء ال يستحون ؟
 !! اليوم  أسواقنا  في  عنها  اهلل  رضي  فاطمة  مرت  فلو 
ورأت من مات حياؤها !! فخّصرت العباءة ؛ ولونت أطرافها  
رائحة  وفاحت  ضحكتها   وعلت  مشيتها   في  وتكسرت 

عطرها !!!
فماذا ستقول رضي اهلل عنها ؟؟

فاطمة  هل  معقدات  إنهن  احملتشمات  عن  تقول  فيامن   
معقدة ؟؟ إذا كانت معقدة فهنيئاً للمعقدات!!وإن لم تكن 

فأهالً باملقتديات .
قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم )احلياء ال يأتي إال بخير( 

رواه البخاري .
 أ : باسمة الشعيبي  
دار القرآن

دنياي

مع طيور النورس املهاجرة إلى ديار األحبة ، فوق بحر من الوفاء ، وحتت سماء 
اإلخالص ، أبث معها كلمات عابرة ، بخطوط الشمس الذهبية في الدنيا 
املتحركة ، إلى درة قلّما حتصل على نوعيتها البشرية ، درة أجبرتني على 
أن أشرع لها أبواب قلبي وبكل االجتاهات ، وغرست شجرة طويلة الفروع 

معقدة األغصان ، شيئاً فشيئاً كبرت ومنت ، فاستقرت في منبت أصيل طاهر 
، ومتددت داخل نفسي ، تلك اإلنسانة فيها احلب واحلنان واألمن والسعادة 

والراحة واإلخالص ،إنها أمي وكفى . 
مشاركة / هند الفحام . دار البيان

المشاركة الفائزة في العدد الماضي هي 
مشاركة : الحياة بين التفاؤل واليأس لألخت 

هند الحمد وذلك بجائزة قدرها 300 ريال

هل ُتستر الزينة 
بزينة ؟؟!

أختي احلبيبة: حكمي عقلك وفكري 
في لبسك للعباءة  ذات الزينة ، 

فهل يعقل أن نستر الزينة بزينة 
أخرى؟! وهل شرع احلجاب إال إلخفاء  

تلك الزينة؟!
قفي  قفي وتفكري أخيتي ، وكوني 

على بينة من أمرك، ولتعلمي أن 
أعداء اإلسالم يحيكون مؤامرة 

على حجابك، فيا أيتها املسلمة 
أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل،   

واآلخرة خير ملن اتقى،  فال تغتري 
مبالك وجمالك ، فإن ذلك اليغني 

عنك  من اهلل شيئاً.
وإني أنذرك وأذكرك  بأن النبي 

صلى اهلل علية وسلم قد عرضت 
عليه النار ، و رأى أكثر أهلها 

النساء،وأذكرك  بقول النبي صلى 
اهلل عليه وسلم  في النساء وأنِت 

إحداهن )اتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ 
فإن أول فتنة بني إسرائيل  كانت 

في النساء( فأنقذي نفسِك من النار 
، واعلمي أنك أعجز من أن  تطيقي 

عذاب النار، فإن اجلبال لو سيرت 
في النار لذابت، فأين أنت من اجلبال 

الراسيات والقمم الشامخات ؟!! 
استجيبي ملنادي احلق واعلمي أن من 
ترك شيئاً هلل عوضه اهلل خيراً منه 

وأن اآلخرة هي مسعانا وإن طالت 
اآلمال في الدنيا، فماذا تريدين يا 

أخية من هذه العباءة املزركشة التي 
تشترينها باملئات وأنت ستوضعني 

في القبر في كفن من أرخص 
األقمشة فهل تنفعك هذه العباءة 

في ظلمة القبر؟؟! 
فتذكري نفسك وأنت في هذا 

الوضع !!
لعلك أدركت اآلن أن هذه العباءة من 

كيد الشيطان حيث إنها تؤدي إلى 
الفتنة....

بقلم نورة أحمد الباتل  . دار الفرقان

..  مشاركات القراءمشاركات القراء .. 
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فاعلية الذات

تطوير الذات عنصر أساس حلياة أكثر فاعلية ؛ إذ إن اإلنسان لكون عمره 
محدودًا يضطر دوًما إلى االستفادة من كل حلظة من وجوده في هذه احلياة ، و 
أهمية التدريب نابعة من كون الفرد يعتريه ما يعتري أخاه اإلنسان من جوانب 

النقص التي هي من جبلته ، وليس النقص عيًبا بحد ذاته بقدر ما يكون 
اخللل في استمراء هذا النقص والتعايش معه ، ومن دون االعتراف به ، فضالً 

عن محاولة تصحيحه.
كل واحد منا معشر البشر لديه جوانب يرغب في تصحيحها ، أو تعيقه 

في احلصول على كثير من األمور احلياتية ؛ لكن حرصنا على التدريب 
والتطوير يكاد يكون معدوما ، لكوننا ال نرغب إال مبا نحصل على ثمرته 

مباشرة ، فقلما تكون دورة تدريبية ما سبًبا في التحاقك بهذه الوظيفة 
أو ترقيتك ، لكن لو فكر الواحد منا ملًيا لوجد أن تطوير الذات يسهل على 
اإلنسان الكثير من األمور التي لوالها لعانى الكثير من املتاعب واملصاعب ، 

فباستحضارك مهارة اإلقناع مثالً ستقنع مديرك ملنحك إجازة ال تقدر بثمن  
، وبحضور دورة في ضبط النفس  ستتمالك غضبك وانفعالك في أمور لو 

فكرت فيها ملًيا ملا اضطررت لالنفعال أو العصبية ، )فالعلم بالتعلم واحللم 
بالتحلم( كما قال نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

التطوير والتدريب ليس حفًظا لنصوٍص واستظهارها بقدر ما هو ممارسة 
فعلية ملا تعلمته ، فلن يفيدني شيء معرفتي بحق املتكلم أن ينهي فكرته 

إذا كنت أعقد أصابعي عًدا ألخطائه .
والتدريب منه ما هو اجتماعي كمهارات التواصل والقيادة واحلوار و دورات 

املقبلني على الزواج ، ومنه ما هو نفسي كالثقة بالنفس والشعور بالرضا 
والبعد عن القلق وغير ذلك كالتدريب املهني والتقني والرياضي واللغوي 
والعلمي  كلما يعود على اإلنسان بالنفع والفائدة من غرس قيم جديدة 

ومهارات وسلوكيات .
وتطوير الذات ليس حكرًا على الدورات فهناك احملاضرات والكتب واألشرطة 

واملواقع اإللكترونية واخلبرات الفردية التي نستقيها ممن سبقونا ، أو حتى 
التطوير الذاتي بأن ميسك الواحد منا قلماً ويكتب كل سلوك أو صفة يرغب 

باستبعادها من ذاته ، وكل مهارة أو سلوك يرغب في حتقيقها ووضع تاريخ 
معني لها ، أو حتى سؤال األصدقاء عن النقاط اإليجابية والسلبية التي 

تكتنف شخصيته.
فاملهم هو أن جنعل من االرتقاء بالذات هاجًسا لتحقيق الفاعلية التي 

نرجوها ، فباطن كل واحد منا الكثير من الطاقات الكامنة التي نحتاج إلى 
االستفادة منها.

متعب بن عبد احملسن احلمادي
جامعة اإلمام مجمد بن سعود اإلسالمية

أين من يتأمل؟!

املشاهد لصروف الدهر يجد أنها تتغير وتتبدل ثواٍن فدقائق 
فساعات ثم أيام تطوى ولياٍل  تنقضي ، عام يقدم ثم يتصرم 
حثيثاً في خطى العام الذي قبله ، ونطوي معه أفراحاً وأحزاناًَ 

وأمراضاً ومصائب وتشييع موتى ، ولكننا ال نتأمل في خللنا 
وذنوبنا وإضاعة أوقاتنا !!! متى سنصحو من نومنا ونفيق من 
غفلتنا ؟!! أمتنى أن يكون ذلك قبل أن يحل بنا األجل ، حتى ال 

نندم حيث ال ينفع الندم .
بقلم أ / خيرية البكر
دار الهدى

غذاء العقل
كثيراً مايتردد ذكرها على مسامعي ، وينصحني بها الكثير ، 
ولكني أجتاهلها و ال ألقي لها باال ، ولست وحدي بل كثير من 

شباب اليوم يعيش نفس ما أعيشه ، ويحس بنفس اإلحساس 
الذي أحس به ، فقد كنت أبحث عن شيء في وقت فراغي 

ولكن إذا أتى ذكرها جتاوزتها ، لن جتد مسؤوالً أو صاحب منصب  
أو ذا مكانة في اجملتمع ال يلقي لها باالً وال يعرها اهتمام ، بل 
ألهميتها ورد ذكرها في القرآن الكرمي في أول آية نزلت على 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أال وهي ) القراءة (. وبعدما 
جتاوزت السنة الثانية عشرة أحسست بالنقص الذي في 

داخلي ، وقلت في نفسي إلى متى وأنا على هذه احلال ؟ وكيف 
سلكت هذا الطريق ؟ ومن ثم أخذت عهداً على نفسي أن 

أعطيها اهتماماً ولو كان يسيراً ، وفعالً بدأت بالقراءة ، وفعالً 
بدأت بالقراءة ، وعندما بدأت بها  أحسست بشعور لم أشعر 

به من قبل ، وقد كنت في السابق إذا طرح موضوع ال أعرف 
كيف أكتب عنه وخاصة في مادة) التعبير ( ، ولكن بعد القراءة 

حصلت على مخزون لغوي يساعدني في  الكتابة ، وصرت ال 
أحترج من أي موضوع يطرح علي ، وختاماً إذا وجدت كاتباً مثقفاً 

أو أديباً متألقاً فأجزم أنك سوف تسأل نفسك سؤاالً تلقائياً 
قائالً : كيف اكتسب هذا اخملزون اللغوي ؟ وكيف وظفه في 

مقاالته وكتاباته ؟ طبعاً اإلجابة واضحة وضوح الشمس في 
رابعة النهار !! 

بقلم  : أسامة بن أحمد اخلنيني 

..  مشاركات القراءمشاركات القراء .. 
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قرابتك أولى ببرك 
العلم  من  نصيباً  اهلل  أعطاهم  ممن  أناساً  نرى  إننا 
الدروس،  ويقيمون  املنابر  يعتلون   ، الدين  في  والفقه 
لكننا  ذلك،  في  خير  على  وهم  وينصحون،  ويعلمون 
الناس  أبعد  من  حولهم  مبن  عالقاتهم  في  نراهم 
اهلل  صلوات  املثلى  القدوة  وعن   ، النبوة  منهج  عن 
واجلفاء  والشدة  الغلظة  منهم  فنرى  عليه  وسالمه 
أحدهم  دخل  فإذا   ، وزوجاتهم  وأقاربهم  والديهم  مع 
اجلبني،  وتقطيب  العبوس  إال  أهله  منه  يرى  فال  بيته 

فأين التعامل وهو من الدين مبكان رفيع ؟؟ !! 
عالقاتنا  في  وذلك  منه  نعجب  كذلك  آخر  أمر 
ألتفه  األقارب  قطيعة  تكثر  حيث  االجتماعية، 
عن  ويتغاضى  يعفو  ممن  نكون  ال  فلماذا  األسباب، 
واللني  املعاملة  حسن  في  أولى   فهم  هفواتهم؟! 

والعطف واإلحسان من غيرهم!!
من  نصيبا  اهلل  رزقها  امرأة   من  أيضا  ألعجب  وإني 
الدين والعلم، ونراها كثيرا ما تنصح طالباتها، وتبذل 
الوقت واجلهد في نفع الناس، بينما نراها تسكن مع 
أن تسلم  دون  أكثر  أو  الشهر  عليها  ومير  زوجها  أهل 
عليهم وإذا سئلت عن السبب في ذلك؟! اعتذرت بأن 
القلوب ليست مجتمعة!!! والرسول صلى اهلل عليه 
وسلم يقول : )الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
خير من الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم ( 
فما فائدة العلم إذا لم يقترن  بالعمل، ثم أليس هؤالء 

ممن تربطك بهم رابطة الدين والقرابة؟!!
عليه  اهلل  صلى  النبي   سيرة  في  النظر  أمعنا  ولو 
وسلم لرأينا مصداق قول احلق سبحانه  ]وإنك لعلى 

خلق عظيم[ القلم 4
فقد كان يزور قبر أمه ويستغفر لها مع أنها مشركة، 
إلى أن نهي عن االستغفار لها وزار شابا يهوديا يعوده 
مات  ثم  فأسلم  االسالم  إلى  فدعاه  موته  مرض  في 
ذلك الشاب . وال ننسى تعامله صلى اهلل عليه وسلم 
مع قومه الذين عادوه وحاربوه ، فبعد أن متكن منهم 
قال لهم: )اذهبوا فأنتم الطلقاء( صفحا منه وعفوا، 
فكيف بنا نحن تربطنا رابطة الدين ؟! وأين نحن من 
حياته صلى اهلل عليه وسلم مع أهل بيته التي ملئت 
مبواقف يغمرها احلب واحلنان ، والرأفة واإلعانة واملزاح ، 

التي نفتقدها في كثير من بيوتنا اليوم؟!!
اإلحسان  الصدر  انشراح  أسباب  من  أن  نعلم  ونحن 
إلى الناس وبخاصة األقارب ، وال يكن هم اإلنسان حظ 
انتقم  ما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  فالرسول  نفسه 

لنفسه قط فهل من معاملة مع اهلل؟! أرجو ذلك

حصة بنت عبداهلل التميمي
الرياض

كيف يتعامل اإلنسان 
مع الضغوط النفسية 

قد يتعرض اإلنسان لبعض الضغوط النفسية في حياته،وهذه بعض النصائح 
املفيدة مع هذه الضغوط واملصائب:

أوالً:  قوة اإلميان باهلل واللجوء إليه.
ثانياً: الصبر على أقدار اهلل.

ثالثاً: الثبات والثقة بالنفس.
رابعاً: تقبل ما مير عليك بنفس راضية.

خامساً: عدم االستسالم للتوتر واالنزعاج.
سادساً: التفاؤل بخير.

سابعاً: تهوين البالء
ثامناً: فهم احلياة وأنها ال تخلو من كدر.

تاسعاً: املوازنة بني احلياة الفانية واحلياة الباقية.
واهلل ولي التوفيق  وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

األستاذ: علي بن سليمان السمحان 
معلم/ حلقة التنزيل مبسجد أبي مسعود البدري رضي اهلل عنه.

زيارة البناء
زيارة اشبعت نفسي ثقة وروحي علوا...

زيارة مألت وجداني حباً للخير وأهله...
لوحة  في  الرجولة  أمامي  ورسمت 

جميلة،
زينتها بسمات الصاحلني أهل القرآن،

عندما  ليالً  العاشرة  الساعة  كانت 
أنه  وأبلغني  املشرفني  أحد  هاتفني 
منزلي  على  الغد  في  ضيفاً  سيحل 
املشرفني  من  مجموعة  بصحبة   ،
ومعلمي احللقات ، طالباً مني أن استأذن 
الفرحة  تسعني  ،لم  ذلك  في  أسرتي 
تلك الليلة؛ فقد أشعرتني تلك املكاملة 
لي  أصبح  إذ  ؛  الرجال  بلغت مبلغ  بأني 
ضيوٌف ، وهذا بنى في نفسي صرحاً من 

الثقة بالذات ، والشعور باملسؤولية.

وأرشدهم  القرآن  علمهم  هكذا 
على  واحلفاظ  النْشء   احتضان  إلى 
من   ، وسلوكهم  وأفكارهم  معتقدهم 
 ، فاسد  وجليس   ، باطل  معتقد  كل 
،وإشباع  وفكر ضال    ، وسلوك منحرف 
طاقاتهم  وتفريغ   ، الشابة  رغباتهم 
مجتمعاتهم   وعلى  عليهم  يعود  فيما 

بالنفع والفائدة في الدنيا واألخرة.
معلم  لكل  ناجحة  جتربة  إنها   ، حقاً 
ينشد النجاح في تقوية عالقته بطالبه 

،  وزرع الثقة فيهم واحلفاظ عليهم .
لن أنسى هذه الزيارة ...ولن متحى آثارها 

الطيبة من نفسي .
 ، فيهم  وبارك  مسعاهم  اهلل  فشكر 

وأكثر من أمثالهم 
معاذ بن عبداهلل احلمد

حلقات األحنف بن قيس

..  مشاركات القراءمشاركات القراء .. 
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اهلل أكبر اهلل أكبر ، الصبح آت والليل أدبر ، كلما صدح األذان واعتلى في 
كل مكان ، فلك أيها املؤذن األجر ، حتى احلجر والشجر سيشهدان لك ، 
فكلما اعتلى صوتك كبرنا بتكبيرك وهللنا بتهليلك ووحدنا موالنا بعد 

سماع توحيدك فال حرمك اهلل األجر والثواب .
فأنت بذكر ربك رطب اللسان ، تدعو لثاني األركان ، حي على الصالة حي 
على الفالح خمس مرات في اليوم ، تذكر الغافل ، وتوقظ النائم ) الصالة 
 ، للبشر  النوم  يحلو  حني  السحر  أذان  ذلك  على  ويزيد   ،) النوم  من  خير 
ن رجاه، فمد  مذكراً لهم بأن اهلل ال ينام ، يجيب من دعاه ، و ال يغفل عمَّ
إليه يديك وارفع إليه شكواك فهو يسمعك ويراك ، ثم بعد فراقك أيها 
املؤذن لهذه الدنيا الفانية ؛ تبقى دعواتنا لك باقية ، كلما نادى املنادي ، قلنا 
: رحمك اهلل وغفر لك فلقد خلد هذا النداء ذكرك ، فبم سنخلد ذكرانا 
؟؟!! والذكر لإلنسان عمر ثاني وكما قيل : عمر الفتى ذكره ال طول مدته   

وموته خزيه ال يومه الداني

لطيفة بنت عبد اهلل املوسى 
معلمة في دار الفرقان        

شكوى
تائٌه في بيداء احلياة ..

درب طويل ، وأبواب مؤصدة ،وال حياة ملن تنادي،
هم اعتراه،ومرض أصابه ، وحلم وظيفة تراوده 

، و..واحلكاية تطول هذه مالمح ألشخاص 
ضاقت بهم السبل ، وُغلِقت في وجوههم 
األبواب ، هرعوا ألناس مثلهم،  الحول لهم 

وال قوة، فذاقوا مرارة الذل ، وسكبوا ماتبقى 
لهم من كرامة،ونسوا بأن الشكوى لغير اهلل 

مذلة، نسوا الباب الذي اليوصد ، والعطاء الذي 
ال ينفد من عند رَب كرمي  رحيم،من عند رب 

يدعونا جميعاً فيقول »ادعوني أستجب لكم«.
ومع ذلك نحن بعيدون كل البعد عنه سبحانه 

إال من رحم ربي . اهلل يدعونا فيقول جل 
وعال )فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً 

يرسل السماء عليكم مدراراً وميددكم بأموال 
وبنني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً( 

موضحاً أبسط الطرق لتحقيق 
جميع مآربنا ..لكن ما من 

مجيب !!!
»احفظ اهلل يحفظك ، احفظ 

اهلل جتده جتاهك..«حديث 
تعلّمناه منذ نعومة أظافرنا ، 

لكن هل طبقناه؟!!
أليس هو من أخرج يونس من 

بطن احلوت؟! أليس هو من جعل 
النار برداً وسالماً على إبراهيم ؟! 

فما بالنا تخاذلنا عن الشكوى 
هلل ومد أيدينا واالفتقار إليه 

وطلب احلاجة منه؟!
سبحانك يا اهلل.. سبحانك ما 
ألطفك..سبحانك ما أعظمك..

ال حول لنا وال قوة إال بك.
بقلم رقية املنيفي
دار الفرقان 

..  مشاركات القراءمشاركات القراء .. 

)حي على الصالة ..  
حي على الفالح (
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ُقُيوٌد ِللُحريَّْة !!االستراحة

ْة !! َياَدِة احَلقَّ َموِطُن السِّ

الَوَلُد الَعاْق !!

َعاَلَم الَهمُّ إَِذْن !!

َموِقُع ِلَسان الَعاِقل َواجَلاِهل !!

أَنَواُع اإلخَواْن !!

َهَدايَا !! َدْة !! الَفَرُج بَْعَد الشِّ

ْة !! أََماَناِن ِلَهِذِه األمَّ

َسَعُة ِحلِم اهلل ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ َعَلى َخْلِقْه !!

ِمْن أََساِليب املَُناَصَحِة اجمُلَرَّبْة !

إعداد /  عبد الرحمن بن إبراهيم الرزق
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إني ألعجب ممن قرأ القرءان ولم يعلم 
تأويله كيف يلتذ بقراءته ! ! 

اجمع أحرف العمود السادس لتحصل على آية قرآنية.
من سور القرآن تسمى سورة بني إسرائيل.  .1

في سورة احلاقة مبعنى صديد أهل النار.  .2
اسم اجمللة.  .3

سورة تعدل ربع القرآن.  .4
في سورة املرسالت مبعنى شديد العذوبة.  .5

أحد األنبياء صام عن الطعام أياما ثالثة ليرزقه اهلل ولدا.  .6
في سورة القارعة مبعنى الصوف املصبوغ.  .7

سورة ذكر فيها آية احلجاب.  .8
في سورة البلد مبعنى تعب ومشقة.  .9

أعظم سورة في القرآن الكرمي .  .10
11.  أحد األنبياء عوقب قومه بأن قلبت قراهم عاليها سافلها.

نبي أعطاه اهلل معجزات كثيرة وكرر قصته في القرآن الكرمي.  .12
نبي وصفه اهلل بأنه صادق الوعد.  .13

قال صلى اهلل عليه وسلم:)) خيركم من ........ القرآن وعلمه((.  .14
نبي بعث مع أخيه إلى بني إسرائيل وخلف أخاه في قومه.  .15

حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكر اسمه في القرآن الكرمي.  .16
17.  من أسماء اهلل احلسنى ذكر في سورة احلشر.

في سورة الغاشية )نبات في النار(.  .18
في سورة املطففني )عني في اجلنة(.  .19

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ) إن هلل تسعة وتسعني اسما. 
مئة إال واحدا . من أحصاها دخل اجلنة ( 

كلمة السر  / اسم من أسماء اهلل احلسنى يتكون من مقطع واحد 
وستة أحرف ذكر في عدة مواضع من القرآن الكرمي .

يا – عامراً – خلراب – الدار – مجتهداً –    باهلل – هل – خلراب – العمر 
– عمران –      ويا – حريصاً – على – األموال – جتمعها – أنسيت – أن 

– سرور – املال – أحزان –  أحسن – إلى – الناس – تستعبد – قلوبهم – 
فطاملا – استعبد – املرء– إحسان –    من 

آية قرآنية

كلمة السر
هـللابرادلااي

ابارخلهـأرماع

مجتهـدالبارخل

حريصانارمعلا

الاموالنارمع

انسيتليلعايو

تلاملااهـعمجت

سانازحاورورس

القلوبهـمنسحا

نيبنمادبعتست

لاحساناملاطف

اءرملادبعتسا
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اقرأ اآلية
آية تكلم اهلل فيها عن مكانة نساء النبي 

صلى اهلل عليه وسلم وطهارتهن.

حروف وخطوط
قم بتوصيل كل حرف باحلرف الذي مياثله دون أن 

تتقاطع احلروف عن الشكل املربع.

ما تقول ...
1. في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها أحد غيرك.

2. في رجل سها في صالته ولم يجز له أن يسجد سجود 
السهو وصالته صحيحة.

3. في رجل في ديار املسلمني أجبره القاضي على بيع أحد 
أمالكه، وإن أبى أن يبيعه أخذ منه غصبا. وليس في املسألة 

دين وال إعسار.

فكر بسرعة
1. ما قرابة والد زوج امرأة أخيك إلى أخت شقيق والد 

أختك ؟
2. شخص لبس خفا في رجل واحدة وجاز املسح عليها.

3. لو افترضنا أن األخت الوحيدة لشقيق أمك الوحيد 
لها ابن وحيد فماذا تكون صلة القربى بينك وبني هذا 

االبن الوحيد .
4. ما درجة قرابة طفل من والده احلقيقي إذا لم يكن 

هذا الطفل ابنه ؟
5. شيء طاهر يجوز أكله وال يجوز بيعه.

6. تقابل ستة أصدقاء في إحدى املناسبات فتصافحوا 
باليد.. فكم حدثت املصافحة من مرة.

نتائج مسابقة مجلة ضياء العدد الرابع :

نرجو من الفائزين مراجعة قسم العالقات العامة في مقر اجلمعية الستالم جوائزهم 
اآلية املناسبة  : 

َماء َماء َفَسالَْت أَوْدِيٌَة بَِقَدرَِها ( الرعد17 )أَنزََل ِمَن السَّ

أواًل المسابقة الثقافية :
األول / ندى بنت عماد مرسى

الثاني / باسم بن حمدان اجلديع
الثالث / خلود بنت عبدالرحمن اخلنيني

ثانيًا : مسابقة آيات :
األول / عبد اهلل بن سليمان احلمد

الثاني / مطيره بنت عبد اهلل املسعود
الثالث / ناصر بن محمد احلمد

بجب

أ

أ

ج



79 ضياء  ...  العدد الخامس
ربيع اآلخر    1430 هـ

مسابقات العدد
المسابقة الثقافية مسابقة آيات

تأمل هذه الصورة 
ثم اربطها بآية قرآنية من كتاب اهلل عز وجل.

شروط املشاركة :

جوائز المسابقات
•  املسابقة الثقافية:

•  مسابقة آيات: 

السؤال األول: 

السؤال الثاني: 

السؤال الثالث: 

السؤال الرابع: 

السؤال اخلامس: 

السؤال السادس: 

املراجع:  

شروط املشاركة :



 رأيك يهمنا 
أخي العزيز : 

 ، والزوايا  األبواب  بعض  فأعجبتك   ، عنها  عامة  فكرة  لديك  تكونت   ، أفيائها  بني  وتنقلت  هذه  مجلتنا  قرأت  أن  بعد 
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 هذا االستبيان وإرساله على عنوان 

اجمللة ، واعلم أن رأيك محط اهتمامنا ، ووقود جناحنا ، شاكرين ومقدرين لك حسن التجاوب :

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

2- رأيكفي 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 ؟
 أ -....................................................................................................................................................................................
ب -....................................................................................................................................................................................
ج -....................................................................................................................................................................................

5- ما األشياء التي لم تعجبك في اجمللة ؟
 أ -.....................................................................................................................................................................................
ب -....................................................................................................................................................................................
ج -....................................................................................................................................................................................

6- األشياء التي ترى أن اجمللة أغفلتها أو قّصرت فيها .
 أ -.....................................................................................................................................................................................
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) اإلزدحام ( كلمة النحبذ سماعها ، وتعاني 
في   ، وآالمها  ونتجرع غصصها   ، ويالتها  من 
الطرقات وفي األسواق واملتاجر ونحوها ، ولذا 
املتواصلة  الدراسات  يجرون  املتخصصني  جند 
احللول  إلى  والتوصل  املشكلة  هذه  لبحث 
وفك   ، االزدحامات  على  للقضاء  املناسبة 
االختناقات كل في مجاله ، وعند التأمل في 
منشأ هذه املشكلة جند أن السبب األكبر في 

حدوثها هو َمن يشتكي منها !!!
توزيع  في  متادى  بل   ، بذلك  اكتفى  وليته 
املرور،  أجهزة  على  تارة   ، اآلخرين  على  التهم 
 ، التنظيم  عن  املسؤولة  اللجان  على  وتارة 
وأخرى على التجار . .وهكذا ونسي أنه املتسبب 
األول فيها وأنَّ العالج الناجع يبدأ منه وينتهي 
إليه ، ولعلي أسوق في األسطر القادمة أمثلة 
في  املتسببون  أننا  لنا  ليتبني  ماذكرت  على 
األذى  على  ضررها  اليقتصر  التي  االزدحامات 
النفسي والبدني ، بل يتعداه إلى التأثير على 
العبادات من خالل ضياع األوقات وعدم التزود 

من الطاعات .
غير  لعله   : العزيز  أخي 
لعلك  بل  عليك   خاٍف 
شدة  من  وتأذيت  عانيت 
الزحام على املتاجر ومحالت 
يوم  آخر  في  الغذائية  املواد 
لك  بدا  حتى   ، شعبان  من 
على  مقبلون  الناس  أن 
ثم   ، األيام  قادم  في  مجاعة 
هل  نفسك!!  بسؤال  بادرت 
شهر  املبارك  رمضان  شهر 
املأكوالت  فيه  تضاعف 
شهر  هو  أم   ، واملشروبات 
والتزود  احلسنات  مضاعفة 
من الطاعات ؟!! عجيب أمرنا نتلقى العادات، 
 !!! تفكير  أو  دراسة  أدني  دون  عليها  ونسير 
املشتريات  تضاعف  لم   ، أنفسنا  سألنا  هل 
حدث  وإذا  ؟!!  املأكوالت  فيه  تقل  شهر  في 
نتفادى  ؛ حتى  في شرائها  النتقدم  فلَِم  هذا 

الزحام ونتفرغ للعبادة في شهر الصيام ، ثم 
 ، ولياليه  أيامه  وتصرمت  الشهر  انتصف  إذا 
ليالي  أفضل  هي  التي  العشر  ليالي  وقربت 
العام وفيها ليلة خير من ألف شهر اكتظت 
لشراء  والنساء  بالرجال  واحملالت  األسواق 
تلك  متضي  وهكذا   ، الفطر  عيد  مستلزمات 
األسواق  في  الناس  وأكثر  الفاضلة  الليالي 
من  بدالً  اآلثام  يكتسبون  الزحام  وسط 
احلسنات !! فلِم النشتري مانريد وقت السعة 
في شعبان ، ونتفرغ في شهر رمضان ، لصفاء 
؟!! ومايقال عن  الرحمن  والتقرب من  النفس 
عيد  على  ينسحب  الفطر  عيد  في  الزحام 
األضحى ، حيث تكتظ احملالت باملتسوقني في 
األيام التسعة األولى من شهر ذي احلجة التي 
ويعاني   ، اإلطالق  على  العام  أيام  أفضل  هي 
الناس من الزحام وآالمه ؛ ويذهب شهر احلج 
 ، بالزحام  النفوس  ؛ فيا شقاء  أيامه  وتتصرم 
وياخسارة من فاتته تلك األيام ، ويحق لنا هنا 
إلى الرمق  أن نتساءل لم نؤخر أعمالنا غالباً 
األخير من الوقت ؟! وهل هذه الصفة خاصة 
بنا نحن العرب أم هي ظاهرة عاملية ؟؟ حقاً إنه 
أمر عجيب يعجز العاقل عن إدراكه ، متر أيامنا 
باستغاللها  نفكر  ولم  فراغ  من  مافيها  مع 
بتأمني مانريد من مشتريات قبل وقت كاف ؟! 
نؤجل ذلك مع علمنا املسبق بتلك املناسبات!! 
أمرنا  عجيب   !! الزحام  من  نشتكي  ثم  ومن 
غيرنا  على  واملالمة  الشكاوى  بإلقاء  نتفنن 
 !! املشاكل  بتلك  املتسببون  أننا  وننسى   ،
احملالت  فيه  أرى  الذي  اليوم  يأتي  أن  أمتنى  كم 
الغذائية  واملستودعات  العيد  ليالي  التجارية 
قبيل  الدراسية  واملكتبات  رمضان  عشية 
بداية الدراسة : أقول كم أمتنى أن يأتي اليوم 
الذي أرى فيه هذه احملالت في تلك األوقات كما 
أراها في سائر أيام العام ، فال تأخير وال ازدحام 
، ويكون ذلك بتفهم املرء لتلك األمور واملبادرة 
بالشراء قبل تلك املناسبات بوقت كاف ، فبادر 
..... وعلى دروب اخلير نلتقي  أخي فاحلل بيدك 

بإذن اهلل تعالى 

العالج الناجع 
يبدأ منك 
وينتهي إليك

ك
يد
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أحمد بن محمد البدر  



يسعدنا تواصلكم معنا :
الزلفي ص ب 438 

الرمز البريدي 11932
هاتف : 064222837

تحويلة : 107
فاكس : 064226056
جوال : 0500511556

أو مباشرة 
قسم  العالقات العامة واإلعالم

البريد االلكتروني
diyaa9@gmail.com

أخي القارئ الكريم :
بآرائكم  وملحوظاتكم    

واقتراحاتكم  ومشاركتكم 
وتواصلكم معنا 

تنضج 
مجلتكم 
 وتكبر
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أ. سلمان بن محمد الُعمري
مدير العالقات العامة واالعالم بوزارة الشؤون 

االسالمية واالوقاف والدعوة االرشاد
 alomari1420@yahoo.com

اإلعالم في 
العمل الخيري !!

فجأة ، قامت الدنيا ضد مؤسسات وهيئات 
ــي باململكة ،  ــاني واإلغاث ــري واإلنس ــل اخلي العم
ــات ـــ على الرغم من سمو  ووجدت هذه املؤسس
ــاني  أهدافها ودورها الرائع في توفير الدعم اإلنس
ــها  ــي الداخل واخلارج ـــ نفس ــلمني ف آلالف املس
ــة طوفان هجوم محموم  تقف وحيدة في مواجه
ــوات فضائية وصحف  ــات وقن منظم من مؤسس
ــا االتهامات  ــت تكيل له ــع إنترن ــالت ومواق ومج

ــرف . ــاب والتط ــم اإلره ــوى دع بدع
ــات ،  ــن خيرية هذه املؤسس ــم م ــى الرغ   وعل
ــالم  ــالتها من تعاليم اإلس وانطالقها في أداء رس
التي حتض على التكافل والتراحم وإغاثة امللهوف 
ــروب والدعوة إلى اهلل باحلكمة  وتفريج كربة املك
ــتطع أن تواجه هذا  ــم تس ــنة ، ل واملوعظة احلس
الطوفان من االتهامات ، بل على العكس تراجعت 
ــتفيد من خيرية  ــتطع أن تس وتقهقرت ، ولم تس
ــي تفنيد ما  ــانية ف ــة واإلنس ــطها الدعوي مناش
ــع ذلك أنها لم  ــن اتهامات ، ومرج ــكال ضدها م ي
جتد الدعم اإلعالمي القادر على الدفاع عنها وعن 
ــي إغاثة وتفريج  ــطها ، وإجنازاتها ف ــة مناش خيري
ــلمني وغير املسلمني في أنحاء متفرقة  كربة املس
ــق ، إذا قلنا :  ــادة احل ــم وال نحيد عن ج ــن العال م
ــة ،  ــالم احمللي ــائل اإلع إن أداء وس
يرق  ــم  ل ــالمية  ــة واإلس والعربي
ــتوى الدفاع الفاعل عن  إلى مس
بل  ــاته  ومؤسس ــري  اخلي العمل 
اجنرف بعضها مع تيار االتهامات 
فأخذ يردد ويترجم ويروج ما يقال 
ــتثناء بعض  عنها في اخلارج باس
التي حتركت  الفردية  االجتهادات 
ــق العاطفة واحلماس،  من منطل
ــات  اآللي ــى  إل ــرت  افتق ــا  لكنه
الالزمة خلوض غمار هذه املعركة 
ــت في خضم  ــة ، وضاع اإلعالمي
ــن للحرب  ــادر املعل ــوت اله الص

ــري . واحلديث عن  ــل اخلي ــى العم عل
ــي في هذا  ــباب القصور اإلعالم أس
ــل  ــول وإن كان ال ينفص ــدد يط الص
ــن عجز اإلعالم  ــال من األحوال ع بح
ــالمي عموماً وافتقاره  العربي واإلس
إلى استراتيجية واضحة ومدروسة 
لتبني قضاياه وعرضها ليس للعالم 
ــى ملواطنيه  ــي فقط ، بل حت اخلارج

ــالمية . داخل الدول العربية واإلس
ــي  ــني ف ــون مبالغ ــى ال نك وحت
حتميل اإلعالم وحده هذه املسؤولية 
ــات العمل  ــل مؤسس ــد أن نحم الب

ــور وعدم  ــؤولية قص ــزءاً من مس ــري أيضاً ج اخلي
ــي  ــة ف ــف املهني ــي ، وضع ــة األداء اإلعالم فاعلي
الدفاع عنها ورد الشبهات التي استهدفتها ، ألن 
هذه املؤسسات اخليرية ، لم تقدم لوسائل اإلعالم 
ــا ميكن اإلعالميني من خوض غمار هذه املعركة  ، م

ــات موثقة تنفي  ــات وإحصائيات ومعلوم من بيان
ــع القائمون  ــا ولم يس ــة إليه ــم املوجه كل الته
على هذه املؤسسات اخليرية إليجاد قنوات اتصال 
ــائل اإلعالم في الداخـــــل أو اخلارج على  مع وس
حد سواء ، واكتفى عدد كبير من هذه املؤسسات 
ــرات باهته فقيرة ، أو تقارير مت توزيعها  بإصدار نش
على العاملني بها وبعض املسؤولني ، وبالطبع لم 
ــرات أو التقارير التي تخاطب  ــتطع هذه النش تس
ــد لغتها ، هذا  ــر الذي ال يجي ــذات أن تقنع اآلخ ال
ــائمني إذا  ــالً .. وال نكون متش ــه أص ــت إلي إن وصل
ــرت  ــات العمل اخليري ، قد خس ــا : إن مؤسس قلن
ــتطع  ــة من املعركة اإلعالمية ولم تس هذه اجلول
ــس أدل على ذلك  ــف بخيرية جهودها ، ولي التعري
ــت قليلة من املواطنني تأثروا  ــريحة ليس من أن ش
ــات  ــات املوجهة ضد املؤسس ــالت واالتهام باحلم
ــي مصداقية هذه  ـــــارة ال تعن ــن هذه اخلس ، لك
االتهامات وال تعني جتميد العمل اخليري ، بل تعنى 
ــات اخليرية ، بحاجة إلى آليات إعالمية  أن املؤسس
ــع نطاقها وتأثيرها ليشمل املواطنني  فاعلة يتس
ــة االهتمام  ــل ، بنفس درج ــي الداخ ــني ف واملقيم
باخلارج ، ومن باب اإلنصاف ، فإن إيجاد هذه اآلليات 
ــات اخليرية ، ويتطلب تضافر  يفوق قدرات املؤسس
ــن ، إليجاد  ــني واملثقفني واملفكري ــود اإلعالمي جه
نواة إلعالم متخصص في العمل اخليري .. ألننا إذا 
ــالم املتخصص في مجاالت  ــا نعيش عصر اإلع كن
ــؤون املرأة . االقتصاد والرياضة والثقافة والفن وش

ــالم متخصص في دعم  ــة إلى إع ــا بحاج  فإنن
ــالم احلاقدين  ــح إع ــل أن ينج ــر ، قب ــط اخلي مناش
ــاع ليس العالم  ــالم اجلاهلني به في إقن على اإلس
اخلارجي فقط ، بل وحتى أبناء الشعوب اإلسالمية 
ــانية والدعوية واإلغاثية  في أن أعمال اخلير اإلنس
ــات الغربية ذات  ــاب حتى يخلو اجلو للمؤسس إره
ــبوهة .. فهل  ــة واألدوار املش ــات الضخم اإلمكان
ــا ال يدرك كله ال  ــا تركناه ، فم ــتدرك بعضاً مم نس
ــذات ليس هو احلل  ــه ، واالنكفاء على ال ل ــرك جُّ يت
القصور  ــب  جلوان ــب  املناس
ــات اخليرية  في أداء املؤسس
ـــ تعالى ـــ :}  ــال اهلل ــ ، ق
اهلُل  ــيرى  اِعملوا فس ــل  وق
عملكم ورسوله واملؤمنون{ 
)التوبة : 105( ، بل مبواجهة 
 ، ــة  احلقيقي ــاء  األخط
شفافية  بكل  وتصحيحها 
ــة ، والعمل على عدم  وجدي
ــتفادة  ــع االس ــا ، م تكراره
ــية التي  من التجربة القاس
ــبتمبر ،  ــري بعد أحداث 11 س ــت بالعمل اخلي حل
ــوق الداخل وحاجات اخلارج ، فهل  واملوازنة بني حق
ــح اجملال ألصحاب  ــون ؟ أم أننا سنفس ــن فاعل نح
املناهج املناوئة لتجييش املسلمني والعالم ضدنا 

ــا . ■ ــر دارن ــي عق ــا ف ، ومحاصرتن

ري
خلي

م ا
عال

اال

البد أن نحمل 
مؤسسات العمل 
الخيري أيضًا جزءاً 

من مسؤولية قصور 
وعدم فاعلية األداء 

اإلعالمي
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والبر والصلة  الوالدين من اإلحسان  حق 
قريناً  اهلل  جعله  عظيم  أوالدهما  على 
للتوحيد : )قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم 

أال تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا (
وملكانة بر الوالدين واإلحسان إليهما فقد 
امتدح اهلل به النبيني فقال عن يحي بن زكريا 
عليهما السالم : ) وبراً بوالديه ولم يكن جباراً 

عصيا ( 
روى  الكبائر  أكبر  من  فهو  العقوق   وأما 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  ومسلم  البخاري 
عليه وسلم قال : أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
باهلل  اإلشراك   : قال  اهلل  يارسول  بلى  قلنا 

وعقوق الوالدين . .  إلخ احلديث 
إن من ينظر إلى أحوال الناس اليوم : يجد 
التعامل  في  وجفافاً  البعض  لدى  قسوًة 
الوالدين فهم غافلون عن واجبهم جتاه  جتاه 
الدار  إلى  عنهم  ارحتلوا  ما  فإذا   ، والديهم 
اآلخرة انتبهوا وندموا ورمبا تداركوا تقصيرهم 
مع أن البر واجب في حياة 

الوالدين وبعد وفاتهما.
 إن جفاف التعامل  مع 
عدة  صور  له  الوالدين 

فمن ذلك :
1- رفع الصوت عليهما 
معهما  الكالم  وخشونة 

واهلل يقول :
.وقل  والتنهرهما   (
وحتى    ) كرميا  قوالً  لهما 
لو كان أحد الوالدين لديه 
في  الرفق  الولد  فواجب  شرعية  مخالفات 
الوالدين  هداية  البر  أعظم  من  وإن  التعامل 
بل   ، إليهما  واآلخرة  الدنيا  خيري  وإيصال 
حتى لو كان الولدان  كافرين فإن ذلك المينع 
باملعروف  واملصاحبة  عليهما  الشفقة  من 
واحلرص على هدايتهما )وإن جاهداك على أن 
به علم فال تطعهما  بي ماليس لك  تشرك 

وصاحبهما في الدنيا معروفا (
النظر  حتديد  التعامل  في  اجلفاف  ومن   -2
واخفض   (   : تعالى  اهلل  يقول  الوالدين  إلى 
النظر   إن    ) الرحمة  من  الذل  جناح  لهما 
واالحترام  للتوقير  مناف  بشزر  الوالدين  إلى 
 – )وإذا تكلموا  -أي الصحابة   : ففي احلديث 
خفضوا أصواتهم عنده – أي عند رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم -
رواه  له(   تعظيماً  النظر  إليه  ومايحّدون 
الوالدين  احترام  من  أن  واملقصود  البخاري 

عدم حتديد النظر إليهما.

 : األبوين  جتاه  التعامل  جفاف  3-ومن   
وترك  الكبر  عند  خدمتهما  عن  التخلي 
املرحلة  هذه  في  فاألبوان  عندهما  اجللوس 
بحاجة إلى زيادة اإلحسان والبر ،  وكم يأنس 
الوالدان باجللوس عندهما وبخدمة أوالدهما، 
فإذا   ، غيرهما  خدمهما  إذا  ما  بخالف  لهما 
كان بإمكان األبناء أن يتناوبوا اخلدمة والزيارة 
في  فإن   ، واملقدرة  اإلمكان  واجللوس بحسب 
الثواب العظيم واألجر اجلزيل، ومن غير  ذلك 
القيام  عن  األبناء  بعض  يتخلى  أن  الالئق 
قد كفاهم  األبناء  أحد  أن  بحجة  بالواجب،  
املؤونة وقام مبا يلزم وما ذلك إال ألن بر الوالدين 
شرف ورفعة ، وهو مجال رحب للتنافس على 

اخلير واملسارعة إليه .
االقتصار   : األبوين  جتاه  التقصير  ومن   -4
على برهما إذا كانا على قيد احلياة وترك البر 
بعد  للبر  الوالدين  حاجة  إن   ، وفاتهما  بعد 
وهما على  إليه  أعظم من حاجتهما  الوفاة 
قيد احلياة ، وإن من بر الوالدين بعد وفاتهما : 
1- االستغفار لهما ففي احلديث ، إن اهلل 
ليرفع درجة العبد الصالح في اجلنة فيقول: 
باستغفار  الرب  فيقول  ؟  هذا  لي  أّني  يارب 

ولدك لك (رواه اإلمام أحمد 
2- أداء الدين عن الوالدين والسيما إذا خّلفا 
شيئا  يتركا  لم  فإن  الدين  أصحاب  مايسدد 
فمن البر بهما اإلسراع في أداء الدين عنهما 
وطلب السماح عنهما من أصحاب احلقوق .  
 - اهلل  بإذن   - فهي  عنهما  الصدقة   -3
تكّفر سيئات من تُصدق عنه، عن ابن عباس 
رضي اهلل عنهما أن رجالً قال للرسول صلى 
أينفعها  توفيت  أمه  إن   ( وسلم  عليه  اهلل 
لي  فإن   : قال  نعم،  قال  ؟  عنها  تصدقت  إن 
به  تصدقت  قد  أني  أشهدك  فأنا  مخرافاً 

عنها ( رواه البخاري 
4- صلة ذي األرحام التي التوصل إال بهما 
فالعم  واخلاالت  واألخوال  والعمات  كاألعمام 
والد كما  في احلديث : العم والد ( صححه 

األلباني 
والعمة لها حكم العم إذ هي أخت األب، 
واخلالة مبنزلة األم واخلال له حكم اخلالة فهو 

أخ األم .
5- صلة أصدقاء الوالدين يقول صلى اهلل 
عليه وسلم : » إن من أبر البر صلة الرجل أهل 

وّد أبيه » رواه مسلم  
التوفيق  وللجميع  لنا  اهلل  نسأل  وختاماً 
اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم  والسداد 

وبركاته ■
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