






احلمد هلل رب العاملني  وال�سالة وال�سالم على  ر�سول اهلل وبعد : 

خمزية  �سورة  يف  يظهر  اأن  القبيح  بوجهه  الإرهاب  يحاول  اأخرى  مرة 

اأ�سخا�ص رموزه والقائمني عليه  اأن تغتال الأمن وتق�سي عليه يف  تريد  

فلقد خطط اأتباع الفكر املنحرف خطة لغتيال م�ساعد وزير الداخلية 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري   حممد بن نايف بن عبدالعزيز  اآل �سعود ولكن 

اهلل بف�سله ورحمته  اأجنى  �سموه من هذا الإعتداء الآثم وخ�سر هوؤلء 

املف�سدون  الذين ك�سفوا بهذا الفعل ال�سنيع والعمل اخلبيث ما يعي�سونه 

نعمه  على  له  وال�سكر  هلل  فاحلمد  وعجز   و�سياع  وتخبط  اإفال�ص  من 

نحورهم   اإىل  اهلل  باإذن  اأعمالهم  ترتد  ول�سوف  املعتدون  وليخ�ساأ  واآلئه 

واإننا نهنئ اأنف�سنا وولة اأمرنا وبالدنا ب�سالمة �سمو الأمري وجناته فلله 

احلمد واملنة . اإن لالأمن اأعداء ي�سهمون يف الإخالل به  واإحالل الفو�سى 

واخلوف مكانه ومن هوؤلء اأ�سحاب النفو�ص املري�سة و الأفكار املنحرفة 

والتوجهات ال�سالة الذين ي�سعون جاهدين ليحرموا النا�ص من العي�ص يف 

ظل الأمن والرخاء و كل ذلك من الغلو يف الدين الذي نهى الإ�سالم عنه 

وحذر منه .

لقد عانى امل�سلمون قدميًا من اخلوارج الذين حملوا ال�سالح على امل�سلمني 

�سمحًا  للعامل  وتقدميه  الدين  بحمل  القيام  عن  الإ�سالم  دولة  فاأ�سغلوا 

�سافيًا رحيمًا.

امل�سلم  املجتمع  قدرات  الع�سر   هذا  يف  املنحرف  الفكر  اأتباع  بدد  ولقد   

و�سغلوه عن م�ساريع البناء و الإعمار فاأي خري جنته املجتمعات امل�سلمة 

من التوجهات ال�سالة والتي اأنتجت هذه الأعمال الإجرامية ؟

املع�سومة؟  الدماء  و�سفك  الإرهاب  حوادث  من  ح�سل  ومناء  تقدم  واأي   

الت�سرفات  هذه  ب�سبب  اهلل  اإىل  الدعوة  حققته  وتطور  ازدهار  واأي 

اإدانة هذه الأعمال ال�سريرة واجبة على اجلميع ول�سك  اإن  الهوجاء ؟ 

؛ ولكن الإدانة ل تتمثل فقط يف �سطور تكتب يف و�سيلة اإعالمية , ول يف 

خطبة تلقى على منرب, فالإدانة واإظهار الزيف عمل طويل وجهد دوؤوب 

يتمثل يف ك�سف املف�سدين وف�سح خططهم وتو�سيح دجلهم وبيان زيفهم 

والتعاون  النا�ص  وحمبة  الو�سطية  على  والرتبية   . و�سررهم  وخطرهم 

على اخلري والرب يف البيوت وامل�ساجد واملدار�ص ويف كل مكان وزمان  فلي�ص 

امل�سلمون اأمام حتليل ظاهرة طارئة اأو حادثة عابرة ولكنهم اأمام ظاهرة 

خطرية متثل حكاية وطن يراد زعزعة اأمنه , وحكاية اأمة يراد تفريقها 

, وحكاية �سعب يراد متزيق �سفه,  وتبديد طاقاته وحكاية �سباب يراد 

لهم اأن يكونوا معاول هدم لوطنهم  . واهلل عزوجل يقول :  چ ڦ  ڦ  ڄ    

ويقول:                     کچ    ک   ڑ   ڑ    چ      : ويقول  ڄچ   ڄ   ڄ    
چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ .

اللهم من اأراد اأمننا وبالدنا واأمن امل�سلمني وبالدهم ب�سوء فاأ�سغله يف نف�سه 

تدمريًا  تدبريه  واجعل  ال�سوء  دائرة  عليه  واأدر  نحره  يف  كيده  واجعل 

عليه واأرح امل�سلمني من �سره واأذاه اللهم اآمني واأخر دعوانا اأن احلمد هلل 

رب العاملني .
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فإليكم ما قال حفظه الله :

مدارس حتفيظ القرآن الكرمي  :
حر�ص���ت وزارة الرتبي���ة والتعليم على اإتقان الطالب تالوة القراآن الكرمي 

وحفظ���ه، لذلك افتتحت مدار�س متخ�ص�ص���ة ذات اأهداف �ص���امية لتخريج 

ط���الب يحفظ���ون كت���اب اهلل خ���الل درا�ص���تهم ، واهتماًما من ال���وزارة بهذا 

الأم���ر ، ولتك���ون هذه املدار�س مركز اإ�ص���عاع ثقايف ين���ر للمجتمع الطريق 

القومي ُكلفت الإدارة العامة للتوعية الإ�ص���المية  بالإ�ص���راف فنًيا وتربوًيا 

على مدار�س حتفيظ القراآن الكرمي.

أهداف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي : 
أنشئت هذه املدارس لتحقق إضافة إلى أهداف التعليم 

العام األهداف التالية :
الن�صيحة لكتاب اهلل تعاىل ب�صيانته ورعايته وحفظه وتعهد علومه  1 .

حتقيًقا ملقا�صد ال�صيا�صة التعليمية يف هذا املجال واأهدافها.

تربية النا�صئ تربية اإ�صالمية، تهدف اإىل رعاية منوه خلقًيا وفكرًيا  2 .

واجتماعًي���ا يف �صوء العقيدة الإ�صالمية،  وتعهد تن�صئته وم�صاعدته 

يف تكوين �صخ�صيته.

والفن���ون  والآداب  العل���وم  م���ن  اإلي���ه  يحت���اج  مب���ا  النا�ص���ئ  تزوي���د  3 .

والتدريب���ات العملي���ة، حتى يك���ون اأفراد اجلي���ل  مواطنني �صاحلني 

موؤمنني باهلل، مدركني لواجباتهم وحقوقهم معتزين باإ�صالمهم .

اإع���داد الطال���ب للحي���اة العام���ة، واإك�صابه امله���ارات العملي���ة واإعداده  4 .

للدرا�صة يف املراحل العملية املختلفة .

ال يجد الباحث عن احلقيقة عناء كبيرًا في إدراك ما تقدمه 
اإلسالم  بها  وأعز  ومكروه  شر  كل  من  الله  حفظها  الدولة 
في  استعرضنا  وقد  الله  لكتاب  جليلة  خدمات  من  واملسلمني 
اجلليلة  اخلدمات  تلك  من  عددًا  اجمللة  من  السابقة  األعداد 
مستوى  على  وإتقانه  بحفظه  والعناية  املصحف  كطباعة 
وكذلك  املتنوعة  املسابقات  خالل  من  كله  اإلسالمي  العالم 
بالدنا  ربوع  في  املنتشرة  الكرمي  القرآن  حتفيظ  جمعيات 
واضحًا  مثااًل  نستعرض  العدد  هذا  في  نحن  وها  احلبيبة 
خلدمة الدولة لكتاب الله وهي: تعليم كتاب الله بشكل رسمي 
وإللقاء  الكرمي   القرآن  لتحفيظ  خاصة  مدارس  في  وموسع 
الضوء على هذه املدارس وأهدافها ومزاياها وطريقة الدراسة 
التساؤالت  بهذه  ألقينا  املاضية  السنوات  خالل  وتطورها  بها 
بوزارة  اإلسالمية  للتوعية  العامة  اإلدارة  مدير  طاولة   على 

التربية والتعليم  :

الدكتور 
 سعود بن عبدالعزيز العاصم  
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مزايا مدارس حتفيظ القرآن الكرمي : 
وق���د  الك���رمي  الق���راآن  حتفي���ظ  مدار����س  م���ن  الطال���ب  يتخ���رج  1 .

جتوي���ده  ودر����س  وراجع���ه،  كام���اًل  الك���رمي  اهلل  كت���اب  حف���ظ 

وجمل���ة  وتف�ص���ره  و�صكل���ه  وترقيم���ه  تدوين���ه،  وتاري���خ  وقراءات���ه 

م���ن اأحكام���ه، دون اأن يق���ل م�صت���واه التعليم���ي يف امل���واد الأخ���رى، اأو 

ن�صاط���ه ال�صف���ي  وغ���ر ال�صف���ي ع���ن زميل���ه يف املدار����س العام���ة .      

. 2 تهيئ���ة اجل���و املنا�ص���ب للطال���ب حلفظ كت���اب اهلل وفهم���ه، والتخلق     

باأخالق���ه وتطبي���ق اأحكام���ه اأكرب هدي���ة وميزة للطال���ب وويل اأمره  

واملجتمع . 

ت�ص���رف مكاف���اأة �صهري���ة لط���الب مدار����س حتفي���ظ الق���راآن الكرمي   3 .

قدره���ا )600( ري���ال يف املرحل���ة الثانوي���ة، و )500( ري���ال يف املرحل���ة 

املتو�صطة و )250( ريال يف املرحلة البتدائية. وهذه املكافاأة ت�صرف 

للطالب على مدى �صنة كاملة مبا يف ذلك اأ�صهر العطلة ال�صيفية .

االنتقـال مـن مـدارس حتفيـظ القـرآن الكرمي وإليها :
م���ن حق الطالب يف ه���ذه املدار�س �صواء يف املرحل���ة البتدائية اأو املتو�صطة 

النتق���ال اإىل م���ا مياثل م�صتواه يف مدار����س التعليم العام من اأي �صف كان 

– كما اأنه من حق الطالب يف التعليم العام النتقال اإىل مدار�س حتفيظ 
الق���راآن الك���رمي البتدائي���ة واملتو�صط���ة ح�ص���ب م�صت���واه بع���د جناح���ه يف 

حفظ املقرر الذي يدر�صه زميله من القراآن الكرمي .

املراحل الدراسية ومناهجها : 

. 1 املرحل���ة البتدائي���ة وم���دة الدرا�ص���ة �ص���ت �صن���وات يحف���ظ الطال���ب         

فيه���ا )15( ج���زًءا من الق���راآن الكرمي ) من  �ص���ورة الكهف اإىل �صورة              

النا�س ( .  

املرحل���ة املتو�صط���ة ومدة الدرا�صة بها ثالث �صن���وات يحفظ الطالب  2 .

فيه���ا )15( جزءاً الباقية م���ن القراآن الكرمي ) من �صورة البقرة اإىل 

�صورة الإ�صراء( .

املرحل���ة الثانوية وم���دة الدرا�صة بها ثالث �صن���وات ويراجع الطالب    3 .

فيها حفظ القراآن الكرمي كاماًل اإ�صافة اإىل علم القراءات .

ملحوظة : مرفق ج���دول اإح�صائي بنمو عدد مدار����س حتفيظ القراآن 
الكرمي منذ اإن�صائها . 

خالصـــة إحصائيـــة عـــن مـــدارس حتفيـــظ القرآن     
الكرمي :

نظامية  كرمي  قراآن  حتفيظ  مدر�صة  اأول  افتتحت  ه�  • 	1367 عام  يف 

اأطلق  ثم  القراءات(  )معهد  و�صميت  النبوية  املدينة  يف  باململكة 

عليها فيما بعد ا�صم )مدر�صة اأبي بن كعب ( ول زالت حتمل نف�س       

ال�صم .

زيد  اأبي    ( املكرمة  مبكة  مدر�صة  اأول  افتتحت  ه�  • 	1371 العام  ويف 

الأن�صاري ( .

ه� افتتحت اأول مدر�صة يف مدينة الريا�س) املدر�صة  • ويف العام 1378	

الأوىل – ابن فريان حاليا ( .
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بلغ اجملموع النهائي لعدد املدارس والفصول والطالب للعام الدراسي 1429- 1430هـ على النحو التالي :
املدارس : ) 941 ( ت�صع مئة واإحدى واأربعون مدر�ص���ة .  

الفصــول : ) 5011 ( خم�صة اآلف واأحد ع�صر ف�ص�ال .
الطـــالب : ) 111225 ( مئة واأحد ع�ص��ر األفاً و مئتان وخم�صة وع�صرون ط���������البا .

وهذا اجلدول يحوي إحصائيات باملدارس والفصول والطالب من العام1396/95هـ إلى عام 1430/29هـ
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العام
املجموعالثانويةاملتو�صطةالبتدائية

طالبف�صولطالبف�صولطالبف�صولطالبف�صول

96/951289203348150---16972183

97/96261182693461152455321282863

98/97361453293581403575441583508

99/985736282315183324688663868651

00/997647210735623424481158650311274

01/008966715179104278851522910472416196

02/01885811321862139157979960913706

03/0210074516950183463851014612378917734

04/03107888203772669103161619113997321599

05/041099722258728891394818238145107924219

06/051191053236753611519601126320166119425955

07/061191083243433713025181233450168124627311

08/071231140256114715732321543666185134029509

09/081241189270636219740141956957205144232034

10/0912412382869162237484520701241206154534777

11/1012412282903362250527020771391206155535694

12/1112612082900362248515620791405208153535564

13/1212911622998166250601127882068222150038060

14/131931121305011092967336431132666345153040503

15/1421313273085310846410206421643445363195544504

16/1521313153083410845510207421513429363192144470

17/1621513473143711448110364471694577376199746378

18/1721813973199711749010286511803769386206746052

19/1823115393347012249910663522084160405224628293

20/1924616243593814854011739522154446446237952123

21/2025116373795317260012653522244563475246155169

22/2126817804191119266914301602144273520266360485

23/2229619744515721278017280652485064573300267501

24/2332820064595721578317340792625344622305168541

25/2437325775779721796519669873566876677389884342

26/25408289167740224101820698993877550731429695988

27/2644333727389422310492538611042684307784847

28/2751634427564425110652570612844287508954949

29/2853434607609425310672574612945988859164986

30/2953434607609427810922624612945988859415011



أثر القرآن في 
تحصين المجتمع

بعده               نبي  ل  من  على  وال�سالم  وال�سالة  وحده  هلل  احلمد     

وبعد: 

  فاإن هذه املجلة التي ت�صدر عن جمعية حتفيظ القراآن مبحافظة 

الزلفي تعد من و�صائل الدعوة الناجحة يف هذا الع�صر ل�صيما واأنها 

تن�صر ف�صل هذا الكتاب العزيز والدعوة اإليه ونبذ الرذيلة ، وال�صراع 

بني اخلر وال�صر قائم اإىل قيام ال�صاعة ولقد عرفت قوى ال�صر اأن 

القراآن هو �صر قوة امل�صلمني به عزوا ، وبه �صادوا ، وبه اأمتد ملكهم يف 

اأقل من قرن من املحيط الأطل�صي اإىل جدار ال�صني .

  لأنهم اتخذوه منهجاً حلياتهم و�صلوكاً يحكم ت�صرفاتهم ، اتخذوه 

�صادق    لهم  اهلل  فحقق  ودولة  ديناً  وقيادة  وعبادة  و�صريعة  عقيدة 

وعده .

مما  تامة  يقظة  على  يكونوا  اإن  وامل�صلحني  الدعاة  على  اأن  واأرى    

يدبر لالأمة امل�صلمة ، وما يو�صع يف �صبيلها من عقبات ، وذلك بالعمل 

الإيجابي النافع ، الذي يف�صد على الأعداء خططها ، ويباعد بينها 

وبني ماآربها .

  وعلى املربني ومعلمي النا�س اخلر اأن يوجهوا النا�س وير�صدوهم 

الأفكار  الرذائل  تلك  واأهم  الرذائل،  من  ويحذروهم  الف�صائل  اإىل 

على  احلاقدين  لأن  م�صدرها  كان  اأياً  واملجتمعات  لالأفراد  الهدامة 

هذا الدين واأهله كرث �صواء كانوا من امل�صلمني اأنف�صهم ، اأو من اند�س 

حتت �صتار الإ�صالم ظاهراً واأبطن الكفر ، اأو ممن ن�صب العداء من 

الكفار ، فهم ل يدعون امل�صلمني اإىل ترك دينهم مبا�صرة بل يلجوؤون 

اإىل اأ�صاليب غر مبا�صرة تنطوي على اخلبث والتدرج وو�صيلتهم يف 

ذلك ن�صر الأفكار ال�صالة امل�صتوردة من بيئة غر امل�صلمني واإلبا�صها 

لبا�س الإ�صالم بزخرف القول و�صفوف من التلبيات وال�صبهات بق�صد 

حرف املفاهيم لدى امل�صلمني .

اإىل  والدعوة  العظيمة  الر�صالة  تلك  بتحمل  الدعاة  اأذّكر  لذا    

و�صائل  من  الطرق  وب�صتى  والأ�صاليب  الو�صائل  مبختلف  الدين 

اأنزله اهلل منهجاً  العامل   كما  اإىل  ، لي�صل الإ�صالم  الن�صر والتبليغ 

على  املحافظة  عليهم  يجب  كما   ، والآخرة  الدنيا  للحياة  مثالياً 

و�صائل الت�صال العامة من اأن يتطرق اإليها خلل ي�صمح للمف�صدين 

مبخاطبة املجتمع ون�صر تلبي�صاتهم.

النا�س يبذل جهده ووقته يف حتقيق مر�صاة اهلل  البع�س من  واإن    

تعاىل ، �صواء يف الدعوة اإىل دينه اأو ق�صاء حوائج النا�س اأو ال�صعي يف 

م�صالح الأمة ، اأو التعليم والتوجيه والرتبية ، وبع�س النا�س ي�صعى 

وكاأنه يح�صن عماًل يف هدم الدين وتقوي�س اأركانه و اإحلاق ال�صرر 

ف�صتان  باأرزاقهم  والت�صييق عليهم  واإيذائهم  بامل�صلمني وم�صاحلهم 

من عمله يف �صبيل اهلل ومن علمه يف �صبيل ال�صيطان .

اأيدي  بني  امل�صلمني  اأطفال  بع�س  ين�صاأ  اأن  يحزن  مما  واإن     

�صموم                         من   ، الفكرية  بال�صموم  ملوثة  بيئات  يف  املف�صدين  هوؤلء 

الف�صاد ، فر�صعون الرذيلة مع حليب الأم ، وي�صتن�صقون الهواء امللوث 

باجلراثيم املعنوية الفتاكة ، فين�صاأ اأحدهم �صحل الثقافة ، بعيداً عن 

الت�صورات  ، مبلغ عمله خليط من  وال�صلوك  الفكر  الدين منحرف 

التائهة ، والهتمامات التافهة ، ل يكاد يقيم اآية من القراآن الكرمي 

يعتدها ومل  لأنه مل  ؛  راآها  اإذا  الإ�صالمية  للمظاهر  ا�صتنكاره  مع   ،

ياألفها ، واأنى  له ذلك وقد ترعرع يف بيئة ملوثة .

اأثر القراآن يف حت�صني املجتمع و�صيانته من الأفكار    وبهذا يتبني 

الهدامة ، واأنه دعامة قوية وهامة يحب املحافظة عليه ، مع الرتبية 

 ، عنف  اأو  �صدة  دون   ، والآداب  بالأخالق  اللتزام  على  احلكيمة 

واملحافظة على الأ�ص�س التي يقوم عليها املجتمع امل�صلم .

باأ�صباب  اآخذه   ، ومتحدة  متما�صكة  قوية  دولة  اهلل  وفقها  ودولتنا    

اأو  اآذائها  على  يجروؤن  فال  اأعدائها  من  هيبة  لها   ، واملكنة  القوة 

التعر�س لها ب�صوء ، ف�صلم الأفراد واملجتمع من �صر املف�صدين ومن 

عقائدهم اخلبيثة . ومل يكن لها ذلك لول مت�صكها بكتاب ربها و�صنة 

املطهر  اهلل  ل�صرع  وتطبيقها   ، وال�صالم  ال�صالة  عليه  حممد  نبيها 

وال�صالح  اخلر  فيه  ملا  اجلميع  يوفق  اأن  القدير  العلي  اهلل  اأ�صاأل   ،

لأمور الدنيا والآخرة اإنه جواد كرمي .

علي بن عبدالله بن حمد البدر
رئيس كتابة عدل محافظة الزلفي
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    أقامت اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي في محافظة الزلفي حفاًل لتكرمي الفائزين بجائزة الفهد 
حلفظ القرآن الكرمي والذي أقيم بعد مغرب يوم األربعاء العاشر من شهر جمادى اآلخرة حتت رعاية معالي 

الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة و اإلرشاد 

    وقد بدأ احلفل بالقرآن الكرمي  ثم كلمة  االفتتاح ألقاها األستاذ عبد الرحمن بن محمد الشايع ثم كلمة 
رئيس اجلمعية )أمني اجلائزة( الشيخ عبدالرحمن بن محمد احلمد ثم نبذة عن مشاريع اجلمعية ثم بعد 

ذلك عرض مرئي عن اجلائزة .

    ثم بعد ذلك  النموذج األول من قراءات الطالب   ثم كلمة الفائزين ألقاها الفائز  معاذ بن محمد الدويش
ثم النموذج الثاني وبعد ذلك  لوحة إلقائية طالبية ثم النموذج الثالث من قراءات الطالب  ثم كلمة رئيس 
مجلس اجلائزة الشيخ : فوزان بن فهد الفهد .ثم النموذج الرابع وبعد ذلك قام راعي احلفل بافتتاح موقع 
: صالح  الشيخ  معالي  راعي احلفل  تفضل  ذلك  بعد  ثم  النسائية   النور  دار  افتتح  كما  اإللكتروني  اجلمعية 
ابن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بإلقاء كلمته في هذه املناسبة 
)كلمته كاملة منشورة في اجمللة( وبعد ذلك وزعت الدروع واجلوائز . وبعد نهاية احلفل توجه اجلميع لتناول 

طعام العشاء في قاعة احلمد للمناسبات .

اجلدير بالذكر أن مبلغ اجلائزة 150.000 ألف ريال .
وإليكم أسماء الفائزين والفائزات  باجلائزة وهم :

حفل جائزة فوزان الفهد

ية
مع

ج
 ال

رآة
م

5

الفائزون في جائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي

عشرة أجزاءممزامير آل داودم
2000 ريالأيوب بن عبداملنعم العبداملنعم20001 ريالثابت بن بدر البدر1

2000 ريالمعاذ بن محمد الدويش20002 ريالعبدالعزيز بن محمد املهنا2

2000 ريالبدر بن أحمد الدويش3
2000 ريالمعاذ بن علي العبداللطيف3

5000 ريالاملعلم املتميز / عبدالله بن سليمان الطوالة4



حفل جائزة فوزان الفهد
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القرآن كاماًلمالعشرين جزءًام
5000 ريالعبدالعزيز بن محمد املنيع30001 رياليوسف بن عبدالرحمن اجلبر1

5000 ريالياسر بن أحمد اخلنيني30002 ريالعبداإلله بن مزعل السويكت2

3000 ريالمدالله بن مطلق العنزي3
2500 ريالعمر بن عبدالرحمن الفحام3

2500 ريالعبدالرحمن بن أحمد احلمد4

أصغر حافظم
2000 ريالمصطفى محمد السيد1

الفائزات في جائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي

العشرين جزءًامالعشرة أجزاء م
3000 ريالغنيمة بنت أحمد العقيلي20001 ريالهند بنت عبدالرحمن املوسى1

3000 ريالحصة بنت زيد اخلنيني20002 ريالنوال بنت عبدالعزيز الفحام2

3000 ريالاجلوهرة بنت عثمان الضويحي20003 ريالنورة بنت صالح الرزيزاء3

أصغر حافظةمفرع القرآن كاماًلم
2000 ريالدينا بنت عبدالعزيز محمد50001 ريالمرمي بنت عبدالله اليوسف1

املعلمة املتميزةم5000 ريالعائشة بنت عبدالله اليوسف2
5000 ريالهدى بنت عقيل العقيلي50001 ريالسامية بنت محمد امللحم3
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واإن هذا املقام مقام حمد عظيم متواتر متتابع هلل عز و جل اأن �سلك بنا هذا 

فيه  الكرمي ويف ت�سجيع حملته وحم�سليه ومن رغب  القراآن  ال�سبيل يف حب 

حفظًا ودر�سًا وتعليمًا واإمدادا وتعاون .

زكاء  من  يعد  الأمر  هذا  ملثل  ت�سابق  الزمن  هذا  يف  اأن  الأخوة  اأيها  �سك  ول 

تزكية  زيادة  اأ�سباب  ومن  تزكيتها  لزيادة  ت�سعى  الزكية  النف�ص  لأن  النف�ص 

النف�ص اأن ي�سهم قدر الإمكان كل اأحد يف جماله لن�سر اخلري وتقوية الدين يف 

نفو�ص  اأهله والنظر للم�ستقبل برتبية الأبناء الرتبية القراآنية املحمودة .

احلرمني  خادم  اأمرنا  لولة  ن�سكر  ثم  هلل  و�سكرًا  حمدًا  نبتهلها  فاإننا   ولذلك 

الريا�ص   منطقة  واأمري  الثاين   النائب  و�سمو  الأمني  العهد  وويل  ال�سريفني 

حتفيظه  من  بدًا  القراآن  هداية  ن�سر  على  حر�سهم  على  امل�سئولني  وجميع 

للنا�سئة واإثابتهم على ذلك باجلوائز ال�سنية ثم ل �سك اإن جمعيات حتفيظ 

القراآن الكرمي يف عموم اململكة العربية ال�سعودية لها اجلهد الكبري يف حماية 

النا�سئة من تالطم الأمواج من �سبهات و�سهوات ولذلك كل نا�سح هلل جل وعال 

دائرة  وتو�سيع  تقويه  يف  ي�سعى  وعامتهم  امل�سلمني  ولأئمة  ولر�سوله  ولكتابه 

الباقيات  حفظة كتاب اهلل واملتمثلني فيه در�سًا وتربية و�سلوكًا لن هذا من 

ال�ساحلات والباقيات ال�ساحلات خري عند ربك ثوابًا وخري اأماًل وهذا يجعلنا 

العلم ويحتفلون مبثل  العلم وطلبة  اأهل  الإ�سالمية ويجعل  ال�سوؤون  وزارة  يف 

هذه املنا�سبات ويحر�سون عليها لأنها ت�سجيع حلملة كتاب اهلل تعاىل وجمعية 

اأو عن  الكثري  حتفيظ القراآن الكرمي يف حمافظ الزلفي لها متيز عن غريها 

من اجلمعيات يف بالدنا احلبيبة من جهة اأخرى كونها جادة يف اإخراج حفظة 

لكتاب اهلل من ذوي القدرة على احلفظ وح�سن الأداء كما �سمعنا اأمثلة لذلك 

التي  ال�ستثمارات  على  وحمافظتها  الإداري  ترتيبها  ح�سن  اآخري  جهة  ومن 

تت�سل  التي  والأعمال  وحلقه  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  العظيم  بالنفع  تعود 

لذلك فبهذا املقام الكرمي  لكم منا ال�سكر والتقدير واأخ�ص بالذكر الأخ الكرمي 

رئي�ص اجلمعية ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد احلمد وفقه اهلل وجميع زمالئه  

وهذه اجلائزة جائزة الفهد ال�سنوية لها ميزة وهي اأنها �سنت �سنة ح�سنة يف 

هذه املحافظة ومن �سن �سنة ح�سنة فلهو اآجرها واأجر من عمل بها اإىل قيام 

ال�ساعة و�ساحب اجلائزة ورئي�ص جمل�ص اإدارتها واأمني اجلائزة وجميع الأخوة 

العاملني فيها لهم  التقدير على حر�سهم على ذلك وهذا من العمل ال�سالح الذي 

يحمد لهم تعاوننا على الرب والتقوى ونعلم جميعًا اأن اأي عمل �سالح ل ميكن اأن 

يكون له اأثر اجتماعي اإل يف تعاون بني ذوي قدٍر خمتلفة وتعاونوا على الرب 

والتقوى ول تعاونوا على الإثم والعدوان , اأ�سحاب القدرة يختلفون فمنهم من 

اإدارية ومنهم من  �سرعية ومنهم من قدرته علمية ومنهم من قدرته  قدرته 

قدرته مالية وهذه الأمة مرحومة باأنها اأمة التكامل ل جمال فيها لالإنفراد 

فالذي يريد اأن ينتج خريًا لالأمة بعمل بنف�سه قد ينتج ولكن لو كان مع اإخوان 

له لكن اأقوى وابعد اأثر لهذا قال عليه ال�سالة وال�سالم يف ما روى اأبو داود يف 

�سننه ب�سند جيد اإن اهلل ليدخل يف ال�سهم الواحد ثالثة نفر  اجلنة من �سنعه 

يحت�سب اأجره من براأ نبله ومن رمى به يف �سبيل هلل فهذا ال�سهم اأدخل اهلل به 

ال�سناعة وانتهاء بالرمي وهذا يعطينا نتيجة  ابتداء من  ثالثة نفر  اجلنة 

مهمة وهي اأن قوله تعاىل ) وتعاونوا على الرب والتقوى ول تعانوا على الإثم 

والعدوان ( هذه فيها احلظ الكبري على اأمرين : الأمر الأول اإيجاد التعاون على 

الرب والرب ا�سم جامع لكل ما يحبه اهلل تعاىل وير�ساه من الأعمال التي تقرب 

اإليه �سواء كانت ظاهرة اأم باطنة  في�سمل الإميان وي�سمل ال�سالة وي�سمل اأنواع 

الرب والإح�سان وال�سدقات ودلت الآية على اأن التعاون يكون اأي�سا على التقوى 

اإذا  النفو�ص  لن  مهم  املقام  هذا  يف  التقوى  وذكر  والتقوى  الرب  على  وتعاونوا 

تناف�ست رمبا حدها التناف�ص اإىل غري ال�سبيل فكان لزامًا اأن تتحلى يف تعاونها 

وتناف�سها بتقوى اهلل جل وعال فاتقوا اهلل واأ�سلحوا ذات بينكم ولهذا كان من 

املقامات العالية لأ�سل النفو�ص الزكية الذين اأحبوا القراآن وجعلوه �سبيل لهم 

حمله  ملن  القراآن  عماًل  وميتثلونه  تعليمًا  ميتثلونه  القراآن  هذا  ميتثلون  اأنهم 

حقيقًا باأن ميتثله �ساحب القراآن �سواء اأكان معلمًا اأو كان طالبًا حافظًا اأم كان 

اإداريًا اأم كان  م�سئوًل فاإنه ينبغي اإن يتحلى بحليه القراآن .

درجاتهم  اختالف  على  القراآن  اأهل  حمل  اإذا  لذلك  عليه  اهلل  اأوجبه  فيما 

اإذا حملوا قول اهلل تعاىل ) فاعبدوا اهلل خمل�سني له الدين ( حتتم عليهم 

فاإنه  الر�سول(  واإذا حملوا )واأطيعوا اهلل واأطيعوا  اإن ي�ستح�سروا الإخال�ص 

يتحتم عليهم اإن ي�ستح�سروا طاعة اهلل وطاعة ر�سوله واأن يعملوا بذلك و اإذا 

حملوا قوله تعاىل ) يا اأيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأويل 

طاعة  كانت  ثم  اأعينهم  بني  ر�سوله  وطاعة  اهلل  طاعة  كانت   ) منكم  الأمر 

اأولياء اأمورهم بني اأعينهم واإذا حمل �ساحب القراآن قوله تعاىل ) وق�سى ربك 

األ تعبدوا اإل اإياه وبالوالدين اإح�سانا ( وجدته برًا رحيمًا بوالديه واإذا حمل 

�ساحب القراآن قوله تعاىل ) قل ل ي�ستوي اخلبيث والطيب ولو اأعجبك كرثه 

واإذا حمل �ساحب  ملا خبث وان كرث  �سمحًا مبا طاب كارهًا  اخلبيث ( وجدته 

�سبيل اهلل (  اأكرث من يف الأر�ص ي�سلوك عن  القراآن قوله تعاىل ) وان تطع 

ل  وقد  احلق  على  الكرثة  تكون  فقد  الكرثة  فيه  معتربًا  لي�ص  احلق  اأن  علم 

تكون واإمنا العربة تكون للحق نف�سه امل�ستمد من الدليل والربهان وكالم اأهل 

العلم وهذا كله ينقلنا اإىل مدارج كبرية واإىل مراقي متعددة يف وجوب �سلوكنا 

واىل ما ي�سلحنا وي�سلح امتنا وي�سلح نا�سئتنا جعلني اهلل واإياكم من الأبرار 

وال�ساحلني الذين �سعوا يف اخلري جهدهم ختامًا اكرر �سكري لالأخ فوزان الفهد 

هذا  على  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  وجلميع  ال�سخية  اجلائزة  هذه  على 

التنظيم والإعداد وا�ساأل اهلل الكرمي يل ولكم التوفيق وال�سداد وان يجعلنا 

مباركني واأن يقينا العثار يف القول والعمل  و�سلى اهلل و�سلم  وبارك على �سيدنا 

و نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .

     احلمد لله حق احلمد وأوفاه وأشهد أن ال اله إال 
الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله 
آله وصحبه و سلم  الله عليه وعلى  ورسوله صلى 

تسليمًا كثيرًا أما بعد :

  سعادة محافظ الزلفي األخ الكرمي زيد بن محمد 
فهد  بن  فوزان  األستاذ  الكرمي  األخ   ، حسني  آل 
أصحاب   ، اجلائزة  صاحب  الفهد  العزيز  عبد  بن 
الكرام  األخوة  أيها   ، السعادة  أصحاب  الفضيلة 
هذه  في  واملتسابقني  الله  كتاب  حفظة  أبنائي   ،

اجلائزة  . السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .

الكلمة التي األقاها

وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد

معايل ال�سيخ

�سالح بن عبدالعزيز بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ

يف حفل جائزة الفهد



فوزان الفهد

  لهذا السبب تبنيت الجائزة ..
احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني . وبعد :
 

القرآن  حلفظ  الفهد  جائزة  صاحب  مع  نلتقى  أن  يسرنا 
جائزة  تبنى  الذي  الفهد  فهد  بن  فوزان  الشيخ  الكرمي 
سنوية لتكرمي املتميزين في حفظ كتاب الله وفي تعليمه 
نسأل الله أن يجزيه خير اجلزاء على ما بذل وأن يخلف 

الله عليه بخير  .

س / تبنيتم حفظكم الله جائزة لتكرمي  حفظة كتاب الله 
و نهنئكم بداية في هذا  االختيار املوفق للبذل في كتاب 
الله  نود منكم بيان  فكرة تبني هذه اجلائزة وكيف بدأت 

وكيف استوت على سوقها ؟
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

وعلى  حممد  نبينا  واملر�صلني  الأنبياء  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة 

اآله و�صحبه اأجمعني . وبعد : فكرة هذه اجلائزة املباركة اإن �صاء اهلل اأن 

بع�س الأخوان يف اأع�صاء اجلمعية عر�صوا فكرة ا�صتحداث جائزة حلفظ 

القراآن الكرمي جلميع املواطنني  وعر�صوا على فكرة تبنى هذه اجلائزة 

فرتة  وبعد  الأمر  يف  اأ�صتعجل  مل  اجلائزة  على  عر�س  ملا  اأنهم  وحقيقًة 

مل  الآن  اإىل  قالوا  للجائزة  اأحد  تقدم  هل  وبينهم  بيني  ات�صال  ح�صل 

يتقدم اأحد  فوافقت على تبنيها وذلك لعدة اأ�صباب :

د�صتورنا  وهو  وجل   عز  اهلل  كتاب  خدمة  يف  الإ�صهام   : األول  السبب 
وت�صجيع اأبناء وبنات املحافظة على حفظ القراآن وتالوته وترتيله 

السبب الثاني : الإقتداء بولة الأمر بت�صجيع باجلوائز ودعم اجلمعيات 
القراآن  حلفظ  العزيز  عبد  امللك  جائزة    : املثال  �صبيل  وعلى  اخلرية 

الأمر  الكرمي وجائزة  القراآن  امللك عبد اهلل  حلفظ  الكرمي و م�صابقة 

منطقة  م�صتوى  على  القراآن  حلفظ  اهلل  حفظه  العزيز  عبد  بن  �صلمان 

ت�صجع  جوائز  لها  اململكة  م�صتوى  على  املحافظات  من  والكثر  الريا�س 

لتحقيق  الرغبة  هذه  لدي  اأ�صبحت  املنطلق  هذا  ومن  احلفظة  وتدعم 

هذه اجلائزة وتبنيها وهي اأول جائزة م�صتحدثة على م�صتوىل املحافظات 

الزلفي وعلى جميع  وهي جائزة م�صتقلة بحفظة كتاب اهلل يف حمافظة 

رجال الأعمال دعم املحافظة يف جميع املجالت وخا�صًة يف القراآن الكرمي 

وعلومه  .

 س/ كلمة توجهها لرجال األعمال ؟
الأريحية  من  عندهم  برجال  املحافظة  هذه  رزق  اهلل  اأن  اهلل  نحمد   

وال�صهامة والكرم  ما يتفوقون به على الكثر من املحافظات فالكل منهم 

يبذل ماله وجهده ويبذل كل  ما ميلك  يف اأي جمال من اأجل الإرتقاء 

باملحافظة و�صكانها واخلر موجود يف اململكة العربية ال�صعودية ب�صفة 

عامة واأرجو منهم بذل املزيد كل يف  جمال ا�صتطاعته  واأمتنى من كل 

اأهل البلد ويبقى ثابتاً  اأن يربز له م�صروعاً يخدم  �صخ�س مقتدر مادياً 

يف حياته وبعد مماته والهدف الأ�صا�صي هو خدم الدين وخدمة الوطن 

ال�صاحلة لي�س يف حياته  الأعمال   املجتمع والإن�صان �صوف يجد هذه  و 

فح�صب واإمنا �صيجدها اأمامه اإن �صاء اهلل اإذا كانت نيته �صادقة وخمل�صة 

هلل وهذا هو املتاأمل من اجلميع  .

س/ كيف تفكرون في املستقبل للجائزة من حيث االستمرار 
واملبلغ الذي يرصد لها ؟

يف الواقع اأن اجلائزة  اأول ما اأحدثت كان هناك عدة خيارات لقيمة اجلائزة 

حيث كانت اجلمعية متحم�صة تريد داعم للجائزة وكان من �صمن املبالغ  

اأو  األف  اأو �صبعني  األف ريال  لقيمة اجلائزة كان من املقرتحات خم�صني 

مائة األف  فا�صتقر الو�صع بيني وبني جمل�س الإدارة على اأن  تكون �صبعني 

األف  و�صارت الأمور وعندما جل�صت اأنا مع اأبنائي وناق�صنا هذا املو�صوع 

اإىل  األف ريال  اأن ترفع قيمة اجلائزة من �صبعني  اأ�صروا على   اأ�صاروا و 

واأنا و�صعت يف  �صاء اهلل  اإن  املبلغ �صيتمر  األف ريال وهذا  مائة وخم�صني 

اأولدي  و  اأنا  اأن تكون دائمة وحتى بعد مماتي مادمت  خميلتي وواقعي 

الظروف  تتغر  اأبداأ قد  نتاأخر  فلن  ا�صتمرار هذه اجلائزة  قادرين على 

بالزيادة اأو النق�س ح�صب متطلبات احلياة والظروف القت�صادية ولكن 

اإن �صاء اهلل الثبات موجود واإن �صاء اهلل نطمح للزيادة ولي�س للنق�صان .

واأخرا ن�صكر ال�صيخ فوزان على هذه  الإجابات وكذلك ن�صكره على تبنى 

لتعاونه  ن�صكره  وكذلك  الكرمي   القراآن  حلفظ  الفهد  جلائزة  ودعمه 

امل�صتمر مع اجلمعية  ون�صاأل اهلل اأن يجزيه خر الثواب واأن يجعله  اأثقل 

ما يكون يف  ميزان ح�صناته يوم القيامة .

وختم فوزان حديثه بقوله : 
راأ�صهم  وعلى  اإدارة اجلمعية  اأ�صكر جمل�س  اأن  اإل  ي�صعني  يف احلقيقة ل 

اأع�صاء  وزمالءه  احلمد  حممد  بن  الرحمن  عبد   / ال�صيخ  ف�صيلة 

اجلمعية والعاملني فيها على اجلهود الطيبة وتفانيهم يف عملهم واأرجو 

واملدر�صات على اجلهود  املدر�صني  واأ�صكر  وال�صداد  التوفيق  لهم  من اهلل 

القراآن الكرمي وخا�صًة فيما يتعلق باجلائزة  التي يبذلونها يف حتفيظ 

اهلل  واأ�صاأل  اهلل كل خر   اجتهادي جزاهم  املبذولة وهي عمل  واجلهود 

لهم التوفيق وال�صداد . 

و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني .        
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أقامت اللجنة العليا جلائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي حفالً  تكرميًا للجان العاملة في جائزة الفهد حلفظ 
القرآن الكرمي في قاعة احلمد للمناسبات وقد بدأ احلفل بالقرآن الكرمي ثم كلمة لرئيس اجلمعية الشيخ 
بعد  ساهمت  والتي  املبذولة  اجلهود  على  اللجان  وأعضاء  رؤساء  فيها  شكر  احلمد  محمد  بن  الرحمن  عبد 
توفيق الله سبحانه وتعالى في جناح حفل اجلائزة ثم ألقى رئيس اجلائزة الشيخ فوزان بن فهد الفهد كلمة 

أبدى  فيها سعادته بنجاح احلفل وشكر جميع اللجان ومتنى لهم التوفيق .
ثم وزعت شهادات شكر وتقدير من اجلمعية للجان العاملة .  

تكـرمي اللجـان العـاملـة فـي حفــل 
جائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي
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العالقات العامة واإلعالمم

مجمل ألعمال إدارة العالقات العامة واإلعالم خالل 
الفترة 1430/5/1 إلى 1430/9/1هـ

أواًل :  العالقات
تنظيم لقاءات متعددة على م�صتوى اجلمعية مع جمل�س الإدارة ملن�صوبي 

وامل�صاعدين  وامل�صرفني  فيها  والعاملني  الإدارات  مديري  مثل  اجلمعية 

والكتاب ومعلمي احللق .

التوا�صل مع داعمي اجلمعية معنوياً ومادياً من خالل توزيع مطبوعات 

اجلمعية ور�صائل اجلوال داخل املحافظة وخارجها .

خالل  من  واملتخ�ص�صني  والباحثني  العلماء  من  ثلة  مع  التوا�صل 

ا�صتكتابهم يف جملة �صياء وال�صتفادة من علمهم وخربتهم وجتاربهم .

ثانيًا : اإلعالم
•اإ�صدار العدد ال�صاد�س من جملة �صياء . 	

باإ�صدار  ذلك  وتوثيق  واأن�صطتها  باأخبار اجلمعية  ال�صحف  •تزويد  	
ملف �صحفي .

اجلمعية  اأهداف  تخدم  التي  بالعبارات  امليادين  لوحات  •حتديث  	
وت�صاهم يف امل�صاركة يف املنا�صبات العامة .

•تويل مهام اللجنة الإعالمية يف حفل جائزة الفهد حلفظ القراآن  	
الكرمي و�صمل ذلك كثراً من الأعمال منها : الإعالن عن احلفل 

وال�صحف  الإلكرتونية  اللوحات  وعرب  املحافظة  ميادين  داخل 

والرب�صورات وغرها .

،ت�صميم  �صحفي  ملف  ،اإعداد  املنا�صبة  بهذه  خا�س  كتيب  •اإ�صدار  	
وطباعة ال�صهادات للفائزين . 

•اإعداد عر�صني مرئيني خا�صني باجلائزة بهذا احلفل . 	
•توثيق احلفل واإخراجه يف �صيدي وتوزيعه مع املجلة . 	

وت�صميم  اإعداد  يف  اجلمعية  يف  والأق�صام  الإدارات  مع  •التعاون  	
وطباعة ما حتتاجه .

التوثيق ملنا�صبات اجلمعية املختلفة ومنها : حفل  باأعمال  القيام   • 	
التدريبية  الدورات  جمتازي  تكرمي  حفل   ، التمهيدية  املدر�صة 

وافتتاح مقر التدريب بعد جتديده ، زيارة وفد اجلمعية جلامعة 

الق�صيم .

معلمات  معهد  حلفل  املرئي  العر�س  �صيناريو  اإعداد  يف  •امل�صاركة  	
الأعمال         من  وغرها  اللوحات  وت�صميم  الكرمي  القراآن 

الإعالمية .

املوقع  وافتتاح  تاأ�صي�س  يف  والتقنية  احلا�صب  ق�صم  مع  •التعاون  	
اخلا�س للجمعية وعنوان املوقع :

   http://www.quranzulfi.com                                       

اجلوال  يف  امل�صحف  لرتكيب  برناجماً  يحوي  ليزر  قر�س  •اإ�صدار  	
ب�صوت �صتة ع�صر قارئاً وبطبعات خمتلفة للم�صحف ويحوي كتباً 

كثرة من كتب التف�صر .

امل�صاركني  للم�صايخ  اجلوال  امل�صحف  من  الأول  الإ�صدار  •اإهداء  	
يف  وتركيبه  الكرمي  القراآن  حلفظ  �صلمان  الأمر  م�صابقة  يف 

مت  وقد  واملت�صابقات  املت�صابقني  بع�س  اإىل  بالإ�صافة  جوالتهم 

املجلة  وتوزيعه مع  له  الإ�صافات  بع�س  واإ�صافة  الإ�صدار  حتديث 

و�صيتم توزيعة على الدوائر احلكومية وعلى اجلمعيات .

قامت اجلمعية اخلرية لتحفيظ القراآن الكرمي يف حمافظة الزلفي 
الأمر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ب�صالمة  تهنئة  وذلك  مطوية  بت�صميم 

حممد بن نايف بن عبدالعزيز من من الإعتداء الآثم  الذي تعر�س له 

�صموه حفظ اهلل �صموه من كل مكروه وت�صمنت املطوية تهنئة بال�صالمة 

وا�صتنكار اجلمعية لهذا العمل الإجرامي وموع�صة تذكر ال�صباب بجرم 

هذا العمل ، �صائلني املوىل جلت قدرته اأن يحفظ لوطننا الغايل قيادته 

الر�صيدة ورجاله الأوفياء ويدمي عليه نعمة الأمن والأمان وال�صتقرار .

أخبار الشؤون التعليمية )بنات(
•نظم مكتب الإ�صراف الن�صائي بالتن�صيق مع اإدارة الرتبية والتعليم  	
)بنات( م�صابقة �صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلمان بن عبدالعزيز 

جلنة  �صكلت  وقد  املحافظة  م�صتوى  على  الكرمي  القراآن  حلفظ 
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ن�صائية لختيار الطالبات مكونة من الأ�صتاذة :

ح�صة الطوالة  منرة الدوي�س رو�صة احلللي، بتول اأبو بكر �صاتي، 

هدى العقيلي ، وقد اأنهت اللجنة اختيار الطالبات املتقدمات وقد 

عن  العقيلي  غنيمة  الطالبة  من  كل  املحافظة  م�صتوى  على  فاز 

احلمد  فاطمة   ، الرابع  الفرع  عن  الق�صعمي  �صارة   ، الثالث  الفرع 

عن الفرع اخلام�س .   

على  الناجحة  ال�صخ�صية  مهارات  دورة  التدريب  مركز  •عقد  	
فرتتني بواقع ثمان �صاعات لكل فرتة الدورة الأوىل كانت يومي 

يومي  كانت  والثانية  ه��   1430/5/18 –  5/17 والأربعاء  الثالثاء 

ال�صبت والأحد 6/6-1430/6/7 ه�� وكان مكان اإقامة الدورة يف دار      

الهدى.

دار  والإر�صاد  والدعوة  والأوقاف  الإ�صالمية  ال�صوؤون  وزير  •افتتح  	
النور خالل رعايته حلفل جائزة الفهد حلفظ القراآن الكرمي . 

• حافظة ومت تكرميهن يف حفل خا�س  اأمت حفظ القراآن الكرمي 29	

احلافظات  بجوائز  تكفل  وقد  1430/7/29ه�  الأربعاء  يوم  يف 

الأ�صتاذ: عبدالرحمن بن �صلمان احلاليف �صمن م�صروعه  لتكرمي 

حفظة القراآن الكرمي واخلا�س بجمعية الزلفي )م�صروع �صلمان 

عبدالرحمن احلاليف ووالديه لإكرام احلفاظ ( .

املدرسة التمهيدية 
املوافق  الأحد  يوم  اخلتامي  حفلها  التمهيدية  املدر�صة  •اأقامت  	
1430/6/28ه� وذلك يف ا�صرتاحة البحر  على �صرف  ف�صيلة رئي�س 

اجلمعية وجمل�س الإدارة يف اجلمعية وقد �صهد ذلك ح�صورا كثيفا 

من اأولياء الأمور وبداأ احلفل باآي من القراآن الكرمي ثم مناذج من 

قراءات الطالب ثم عر�س عن املدر�صة واألقى مدير املدر�صة كلمة 

رحب فيها باجلميع و�صكرهم على ح�صورهم ثم األقى ف�صيلة رئي�س 

القائمني  و�صكر  ح�صورهم  على  اجلميع  فيها  �صكر  كلمة  اجلمعية 

من املديرين وامل�صرفني على اأعمالهم ودعم اأهل اخلر املو�صرين ملا 

يعود على اأبنائنا وجمتمعنا ووطننا باخلر .

•اأعلنت املدر�صة التمهيدية عن بدء الت�صجيل يف املدر�صة ابتداًء من  	
يوم ال�صبت املوافق 1430/7/4ه� علما باأن نظام الدرا�صة �صيكون يف 

الفرتة ال�صباحية فقط .

متكامل  مبنى  باإن�صاء  اهلل  وفقه  العبدالرزاق  علي  ال�صيخ  •تربع  	
املبنى  يف  اخلا�صة  الأرا�صي  �صراء  مت  وقد  التمهيدية  للمدر�صة 

و�صيكلف البناء تقريبا ) مليونني ون�صف ريال ( .

اإلشراف على الصفوف األولية
�صدر قرار ف�صيلة رئي�س اجلمعية بتعيني الأ�صتاذ حممد بن �صعود احلمد 

يف  املتميزين  املعلمني  من  حممد  والأ�صتاذ  الأولية  لل�صفوف  م�صرفا 

تدري�س ال�صفوف الأولية وقد كان يعمل يف حلقات جامع الإمام في�صل بن 

تركي ن�صاأل اهلل له العون والتوفيق .

تقيم  اجلمعية الدورات ال�صيفية حلفظ القراآن الكرمي يف �صبعة م�صاجد 

يف املحافظة وقد عني لها �صبعة مديرين وعدد كبر من املعلمني وعملها 

1430/7/11ه�  املوافق  ال�صبت  ، الفرتة الأوىل : وتبداأ يوم  على فرتتني 

من  �صباحية  اأ�صابيع  ثالثة  وملدة  1430/7/29ه�  الأربعاء  يوم  وتنتهي 

ال�صاعة 9.45اإىل ال�صاعة 11.45.

وتبداأ الفرتة الثانية : يوم ال�صبت 1430/9/1ه� وحتى يوم الأربعاء املوافق 

1430/9/19ه� والعمل فيها من بعد �صالة الع�صر وملدة �صاعة وربع . 

اجمللة تزور شيخ القراء في املسجد النبوي
زار وفد من املجلة ف�صيلة ال�صيخ اإبراهيم الأخ�صر بن علي القيم يف منزله 

اخلام�س  العدد  فور �صدور  املجلة  من  ن�صخاً  لت�صليمه  الطيبة  يف طيبة 

كبراً  �صدًى  له  كان  والذي  واملو�صع  احل�صري  اللقاء  معه  اأجري  حيث 

وتفاعاًل منقطع النظر عند اأهل القراآن واملهتمني بالإقراء والقراءات 

وا�صتقبل ال�صيخ الوفد بكل حفاوة وتكرمي  كما التقاه وفد املجلة اأي�صاً يف 

الريا�س على هام�س م�صابقة الأمر �صلمان حلفظ القراآن الكرمي وقد 

وعد ال�صيخ الوفد بزيارة ملحافظة الزلفي  .

إجنازات قسم احلاسب والتقنية خالل شهري جمادى 
الثاني ورجب لعام 1430هـ

•اإن�صاء املوقع الكرتوين للجمعية يقوم بن�صر ما ي�صتجد من الأخبار  	
الن�صائية  والدور  القراآن  وحلق  املعلمات  ومعهد  باجلمعية  املتعلقة 

www.quranzulfi.com     وعنوان املوقع

•عمل برنامج حا�صوبي خا�س باإ�صدار بطاقات املوظفني .  	
•تفعيل بطاقات املوظفني .  	

•تفعيل جهاز التوقيع الإلكرتوين عن طريق الب�صمة .  	
•عمل بع�س التعديالت الثانوية على الربنامج احلا�صوبي اخلا�س  	

مبعهد املعلمات .
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الكرمي  القرآن  معلمات  معهد  تعتمد  القصيم  جامعة 
مبحافظة الزلفي رسميًا

حمافظة  يف  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلرية  اجلمعية  افتتاح  بعد 

1429/1428ه�  الدرا�صي  العام  يف  الكرمي  القراآن  معلمات  معهد  الزلفي 

القراآن الكرمي و�صد  بهدف الرتقاء مب�صتوى مدر�صات تعليم وحتفيظ 

الدار�صة  ومنح  وتربوياً،  علمياً  املوؤهالت  للمعلمات  اجلمعية  احتياج 

�صهادة دبلوم تاأهيلي لتدري�س القراآن الكرمي وعلومه يف مدار�س حتفيظ 

القراآن الكرمي ومعاهد اإعداد معلمات القراآن الكرمي والدور الن�صائية، 

اإ�صناد الإ�صراف الأكادميي على املعهد واعتماد وثيقة  رغبت اجلمعية يف 

قد  اهلل  وبحمد  الق�صيم،  جامعة  يف  املجتمع  خدمة  عمادة  اإىل  التخرج 

متت املوافقة على ذلك حيث اعتمدت وثائق الدفعة الأوىل للمتخرجات 

من اجلامعة .

اجلمعية تزور مدير جامعة القصيم
بعد املوافقة على الإ�صراف الأكادميي على معهد معلمات القراآن الكرمي 

مبحافظة الزلفي من ِقبل جامعة الق�صيم ؛ زار وفد من اجلمعية اخلرية 

لتحفيظ القراآن الكرمي باملحافظة وعلى راأ�صهم ال�صيخ: عبدالرحمن بن 

املجتمع  وعمادة خدمة  الق�صيم  رئي�س اجلمعية، جامعة  حممد احلمد 

خالد  الدكتور:  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  من:  بكٍل  الوفد  والتقى 

الرقيبه  اأحمد   : الدكتور  اجلامعة  ووكيل   ، احلمودي  عبدالرحمن  بن 

ال�صويعي،  اإبراهيم  بن  حممد  الدكتور:  املجتمع  خدمة  عمادة  وعميد   ،

على  لالإ�صراف  اجلمعية  مع  تعاونهم  على  وتكرميهم  ل�صكرهم  وذلك 

املعهد واعتماد وثائقه، وعلى ما يولونه من خدمات وتعاون م�صتمر مع 

ت�صليمهم  مت  املنا�صبة   هذه  ويف  واحلكومية  اخلرية  املجتمع  موؤ�ص�صات 

دروعاً تذكارية �صكراً وتقديراً وعرفاناً مبا قدموا  فاأجزل اهلل لهم الأجر 

والثواب و�صدد على درب اخلر خطاهم .

تخريج الدفعة األولى من املعهد
الزلفي  مبحافظة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلرية  اجلمعية  احتفت 

يف يوم الأربعاء املوافق 1430/7/29ه� بتخريج الدفعة الأوىل من معهد 

معلمات القراآن الكرمي وعددهن 23 طالبة وقد اأقيم لهن حفل تخريج مع 

احلافظات لكتاب اهلل عز وجل من طالبات الدور على �صرف      الدكتورة : 

اأفراح بنت علي احلمي�صي . وفيما يلي أسماء اخلريجات :

هيا بنت م�صاري  بن عبدالعزيز امل�صاري . 1 .

خلود بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الفرهود . 2 .

حما�صن بنت نا�صر بن داود الداوود . 3 .

هند بنت �صعد بن نا�صر الدوي�س . 4 .

اأ�صماء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل النا�صر . 5 .

�صلمى بنت عبداهلل بن �صالح الدوي�س . 6 .

نورة بنت نا�صر بن �صالح اجلرب . 7 .

�صارة بنت حممد بن عبداهلل العبيد . 8 .

بن عبداهلل القنيطر . منى بنت قنيطر . 9

نورة بنت فهد بن حممد احلمدة . 10 .

اجلوهرة بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الطوالة . 11 .

مها بنت �صليمان بن عبدالرحمن الطوالة . 12 .

منرة بنت را�صد بن �صليمان اجلديع . 13 .

منرة بنت حممد بن عبداملح�صن املن�صور . 14 .

نورة بنت حممد بن فهد العمار . 15 .

اأ�صماء بنت حمود بن حمد الذويخ . 16 .

هند بنت عبداهلل بن حممد اليو�صف 17 .

بدرية بنت نا�صر بن �صالح ال�صالح . 18 .

�صفية بنت �صعود بن اإبراهيم ال�صويكت . 19 .

هيا بنت عبدالعزيز بن عبداهلل العمار . 20 .

منرة بنت عبدالعزيز بن حممد املداهلل . 21 .

مرمي بنت عبدالعزيز بن حممد الطوالة . 22 .

اأ�صماء بنت مديد بن اإبراهيم ال�صويكت . 23 .

القبول في معهد املعلمات للعام القادم
اأعلن املعهد عن فتح باب القبول والت�صجيل يف املعهد لل�صنة القادمة  وقد 

بداأ يف 1430/6/20ه� وقد تقدم اإىل املعهد 74 طالبة وبعد املقابلة واختبار 

القبول الذي اأجري لهن مت قبول 49 طالبة واأعلنت اأ�صماء املقبولت يف 

القادمة  ال�صنة  الدرا�صة يف  باأن بداية  موقع اجلمعية الإلكرتوين، علماً 

يوم ال�صبت املوافق 1430/10/14ه�  باإذن اهلل . 
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أسماء خريجات الدفعة الثالثة من احلافظات 

التقديراسم الطالبةم

ممتازغنيمة بنت اأحمد العقيلي  1

ممتازمرمي بنت عبداهلل اليو�صف  2

ممتازفاطمة بنت ها�صم حممد                  3

ممتازهويدا بنت زهران ر�صوان                     4

ممتازمنتهى بنت عبدالغني الراعي5

ممتاز�صارة بنت عبدالعزيز الق�صعمي         6

ممتازدينا بنت عبدالعزيز يو�صف7

ممتازحما�صن بنت نا�صر الداود8

ممتازعائ�صة بنت عبداهلل اليو�صف9

ممتازاأمل بنت �صليمان ال�صويد   10

ممتازاأماين بنت حممد اخلرباوي          11

ممتازمنرة بنت �صويحي الفحام12

ممتازنورة بنت حممد الثنيان 13

ممتازنورة بنت عثمان ال�صويحي 14

ممتازهند بنت �صعود احلمد  15

ممتازرا�صية بنت عبداللطيف الثنيان 16

ممتازفلوة بنت حممد الفريح17

ممتازح�صة بنت حممد الفريح  18

ممتازاإميان ال�صعيد اخلطاب19

ممتازاجلوهرة بنت عثمان ال�صويحي            20

جيد جداًمزنة بنت �صعود اخلنيني21

جيد جداًمرمي بنت �صعود املقحم  22

جيد جداً�صامية بنت حممد امللحم 23

جيد جداًهدى بنت �صالح اجلاراهلل  24

جيد جداًمربوكة بنت عبدالوهاب ربيع            25

جيد جداًح�صة بنت زيد اخلنيني 26

جيد جداًزينب بنت حممد الدوي�س  27

جيد جداًمنرة بنت عبداهلل ال�صويكت   28

جيد جداً�صلمى بنت �صالح الفحام                   29
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اإح�صائية عن دورة �صرح منت حتفة الأطفال يف التجويد

عدد املتدربني عدد املجموعات

الإجمايل

عدد 

املختربين
عدم اجتيازاملجتازين

مل يدخل 

الختبار

حمروم ب�صبب 

غيابه
منقطع بعذر

طالبمعلمني

35826143188151

اأوائل املجموعات يف دورات حتفة الأطفال

اخلم�صة الأوائل من الطالباملعلمونالرتتيب

 

الأول 

علي بن عبداملح�صن الطوالهعبداهلل بن حمود الثنيان

عبدالعزيز بن حمود الثنيان�صعيب بن حممد البدر 

عبداهلل بن اأحمد عبدال�صالمعبدالعزيز بن عبدالرحمن العتيق

احل�صن �صيد �صالحيا�صر بن اأحمد اخلنيني

معاذ بن اأحمد املحمود

املعلمون و الطالب احلا�صلون على تقدير ممتاز

ال�صمال�صمال�صم

عبداهلل بن حممد املعتقاأ�صامة بن اأحمد اخلنينيعبداهلل بن علي الر�صيد 

�صليمان بن علي امل�صاري�صلطان بن اأحمد املنيعحممد بن اأحمد اخلنيني

حمني بن جودي احلربيعبدالعزيز بن عبداملح�صن ال�صالمةطارق بن حممد اجلرب

امل�صتهدفونعدد املتدربنياملدربالربنامجم

1

�صرح منت حتفة الأطفال يف 

التجويد

9را�صد احلميدي احلميدي

معلمون 9اأحمد بن حممد الذويخ2

12فهد بن حذيفة الطوالة3

4
ماجد بن عبداهلل ال�صلمان

11

طالب

510

6

بدر بن علي احلمد

11

711

89

9
حممد بن �صعد العبيدطريقة احلفظ احلديدية

8
معلمون

108

حفاًل تكرمييًا للدفعة الثالثة  من خريجي دورة منت حتفة 
املقسم  التدريب  إدارة  مقر  وافتتاح  التجويد  في  األطفال 
عبدالعزيز   / الشيخ  بقاعة  األولى  وسميت  قاعتني  إلى 
رحمهما         عثيمني  بن  محمد  الشيخ  بقاعة  والثانية  باز  بن 

الله :
 برعاية أسواق ركن الندى املركزية لصاحبها / عبد الله بن 

محمد العضيب .
اجلدير بالذكر أن إدارة التدريب أقامت عددًا من الدورات 
خالصة  وإليكم  السابق  الدراسي  الفصل  خالل  التدريبية 

لها من خالل هذه اجلداول :

أقامت إدارة التدريب في اجلمعية يوم السبت املوافق 25  /  7  /  1430هــ
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     اعتادت مجلة )ضياء( البحث عن املتميزين في تعلم القرآن الكرمي أو تعليمه للتعرف على 
جوانب ذلك التميز, ونقله إلى من يربو السمو بنفسه وطالبه إلى مستوى متقدم ، ومبناسبة 
إعالن نتائج الفائزين في مسابقة جائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي في عامها األول نلتقي 
في هذا العدد الفائز األول من املعلمني في تلك اجلائزة لينقل لنا سر هذا النجاح فإلى هذا 

اللقاء : 
في البداية نرحب بضيف هذا اللقاء ، ونشكره على تلبية الدعوة لضيافة اجمللة ، ونطلب منه 

التعريف بنفسه :
االسم : عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الطوالة.

متى أمتمت حفظ القرآن الكرمي ؟. 1
 : لل�صيخ  كان  وقد    ، متو�صط  الأول  ال�صف  يف  واأنا  القراآن  حفظ  اأنهيت 

اأحمد بن حممد الذويخ ، اأثر كبر يف توجيهي واإر�صادي يف ذلك الوقت 

حلفظ القراآن ومراجعته – فجزاه اهلل خراً .

كم استغرق حفظك للقرآن الكرمي ؟. 2 
وكان   ، القراآن  بحلقات  ملتحقاً   ، البتدائية  املرحلة  بداية  من  كنت 

– كبر الأثر وعظيمه  يف حفظي للقراآن  ، رزقني اهلل بّرهما  للوالدين 

يف مرحلة مبكرة .

ما رأيك في جائزة الفهد حلفظ القرآن في عامها  3 .

األول ، وأثرها على تطور أداء املعلمني  ؟ 
 ، اأفاء اهلل به على العباد من النعم  ، وا�صتغالل ما  اأن بذل اجلهد  ل�صك 

بجعلها يف خدمة كتابه يعد توفيق منه �صبحانه للعبد لطريق مر�صاته 

وهداية منه ل�صبيله القومي .

وقد وفق اهلل ال�صيخ فوزان  الفهد للقيام بهذا ال�صرف العظيم – فجزاه 

اأحدثت  فقد  املعلمني  اأداء  تطوير  يف  اجلائزة  اأثر  عن  اأما   – خراً  اهلل 

اأثراً كبراً يف خلق روح التناف�س بني املعلمني ، لنيل �صرف اخلرية التي 

و�صفها –  ر�صول اهلل �صلى  اهلل عليه و�صلم – بقوله : » خركم من تعلم 

القراآن وعلمه « .

هل توقعت حصولك على اجلائزة ؟ وملاذا ؟. 4
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نعم ، فلقد كنت بف�صل اهلل متوقعاً احل�صول عليها ؛ ملا وجدته من انطباق 

�صروط امل�صابقة .

إالم ترجع فوزك في اجلائزة ؟. 5
 اأرجع فوزي للم�صابقة لكبر ف�صل اهلل وعظيم منته �صبحانه ثم ملا وجدته 

 ، ال�صعاب  تي�صر  على  احللقة  م�صريف  زمالئي  من  التعاون  جميل  من 

اإدارة  مدير  اأ�صكر  كما   ، الطالب  اأمام  حت�صل  قد  التي  العوائق  وت�صهيل 

احللقات يف م�صجدنا املبارك ، فله اجلهد الوا�صح يف هذا الأمر ، فلهم مني 

الدعاء بالتوفيق وال�صداد يف الدنيا والآخرة .

من  حولك  من  وعلى  عليك  الفوز  هذا  أثر  ما  6 .
أسرتك وطالبك ؟

الفرح على من حويل من  ر�صمت هذه اجلائزة مالمح  وهلل احلمد فقد 

الأ�صرة ، حينما وجدوا ابنهم مكرماً يف احلفل .

اأما عن الطالب فاإن ذلك قد جعلهم ي�صمرون عن ال�صواعد يف التناف�س 

بحفظ كتاب اهلل ، لينالوا �صرف تعلم القراآن ثم  تعليمه .

لم حتصل على اجلائزة إال لتميزك في تدريس  7 .
القرآن   حفظ  في  املتميزة  ونتائجهم   ، طالبك 
الكرمي   فما الطريقة التي تتبعها في تدريسهم و 

حتفيزهم على التنافس في احلفظ ؟ 
اأن اهلل قد وهب كل �صخ�س قدرة متيزه عن غره ، فنجد  من امل�صلم به 

�صخ�صاً قد اأعطاه قدرة على احلفظ و�صخ�صاً اآخر اأعطاه قدرة على الفهم 

، وقد جعلت التناف�س كل بح�صبه ، حتى ن�صل جميعاً اإىل املطلوب .

هل حصل أحد من طالبك على اجلائزة ؟. 8
نعم ثالثة طالب وهلل احلمد .

كم أمت حفظ القرآن الكرمي  من طالبك ؟. 9
�صبعة بف�صل اهلل .

ما الذي تعتزم عمله استعداًدا للجائزة  في العام  10 .
القادم ؟

هذه  يف  لال�صرتاك  الطالب  من  كبر  عدد  بتهيئة  اهلل  �صاء  اإن  �صاأقوم 

امل�صابقة .

ما الرسائل التي توجهها لهؤالء : . 11
 ، كتابه  خدمة  �صرف  واأنالك   ، ف�صله  من  اهلل  زادك   : اجلائزة  صاحب 

وحقق لك مرادك يف الدنيا والآخرة .

زمالءك املعلمني : 
   اأعلمت اأ�صرفاً اأو اأجل من الذي **** يبني وين�صئ اأنف�صاً وعقول 

أبناءك الطالب : 
     وكتاب ربك اإن يف نفحاته **** من كل خر فوق ما يتوقع

كلمة أخيرة تريد أن تختم  بها  هذا  اللقاء .. 12      
 اأ�صكر اهلل �صبحانه وتعاىل ، ثم اأ�صكر جمعيتنا املباركة ، للجهود امللحوظة 

يف خدمة كتاب اهلل يف هذا البلد املبارك .

 أعلن مشروع
) عبدالرحمن بن سلمان احلالفي ووالديه إلكرام احلفاظ ( 

عن طرح مسابقة لتصميم شعار للمشروع وجائزة التصميم للفائز 
3000 ريال

تفاصيل الشروط على موقع اجلمعية  اإللكتروني وعنوانه 

www.quranzulfi.com



   إميانًا ويقينًا بقوله صلى الله عليه وسلم : من حديث أبي 
موسى األشعري  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
املسلم،  الشيبة  ذي  إكرام  الله  إجالل  من  إن   (  : قال  وسلم 
ذي  وإكرام  عنه،  واجلافي  فيه  الغالي  غير  القرآن  وحامل 

السلطان املقسط ( رواه  أبو داود وحسنه النووي .

بادر األستاذ
عبدالرحمن بن سلمان احلالفي

بالتبرع السخي املستمر لتكرمي حفظة القرآن الكرمي   بعنوان

احلالفي  سلمان  بن  عبدالرحمن  )مشروع 
ووالديه إلكرام احلفاظ ( 

ألف  وقدره 200,000  وذلك كل عام مببلغ 
ريال سنويًا

من  الله  كتاب  حفظة  من  اجلمعية  خريجي  لتكرمي  وذلك 
املباركة  ملبادراته  امتداد  هي  املبادرة  وهذه  والبنات  البنني 
على  له  التهنئة  اجلميع  من  تستحق  احملافظة  هذه  على 
هذا  على  له  والشكر  املسدد،  املشروع  لهذا  التوفيق  هذا 
العطاء املبارك واإلنفاق املستمر نسأل الله أن يبارك له فيما        

أبقى، وأن يتقبل منه ما أنفق .  

تهنئة وشكر
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هاتان القصيدتان قيلتا مبناسبة حفل تخريج الدفعة الثالثة من احلافظات لكتاب الله والدفعة األولى  
من خريجات معهد املعلمات والذي أقيم في يوم األربعاء 1430/7/29هـ في استراحة الثريا .

ــب تــأويــل ــقــل )اقـــــــــــرأ ورتـــــــــــل( لــهــــــــا فـــي ال
عبر كــــــــلــه  آي  ــد  ـــ ـــ الــرشـــ ــى  ـــ ـــ إل ــــــــدي  يــهـــ
ــا ــاء وي ــف ــص ـــــا نــبـــــع ال ــر يـــ ـــ جــمــعــيـــــة اخلــيـــ
مقولـتنا ــدي  ـــ ـــ جت ــا  ـــ ـــ وم شـــكـــرا  ــول  ـــ ــقـــ ن
كلـــل بـــال  تــعــــــــطــي  إذ  ـــــجــد  الـــ ــهــا  ـــ فــدأبـــ
َبَذلت التـي   )1( )ألفــــــــراح(  يتلى  والــشكر 
نكــافئهم أن  ــا  ـــ ـــ عــجــزن والـــــــــــداعــمــون 
ــه أمـم ـــ ــر كــــــــم حتــيـــــا ب ــذك ـــ ـــــو ال هـــــذا هـــ
خالقنا يــحــمــيــه  ــذي  ـــ ـــ ال الــكــتـــــــــــاب  فــهــــــــو 
ــه جنـب ــات ـــ ـــ آي ــى عــــــــلــــــــى  ـــ ـــ ــرب فــــــــقــــــــد ت
ابتسامتنا تــعــلــونـــــــــــا  ــوم  ـــ ـــ ــي ال ــاهــي  ـــ ـــ وهـــ
نتائجـه أولـــــــــــى  ــي  ـــ ـــ ف اآلن  ـــــي  ونــحــتــفـــ
كثالثه ــاءت  ـــ ـــ ـــ ج إذ  ــظ  ـــ احلــفـــ ــة  ـــ ـــ ــع ودف
تؤمــلــه ـــــا  فــيــمـــ ــا  ـــ لــنـــ بـــــــــــارك  يـــــــــــارب 

ميل  وال  الزيــــــــف  ــد  ـــ ـــ اخلــل إلــــى  ــدي  ـــ يــهـــ
تـضــلــيل األقـــــــــــوال  مـــــــــــع  ــراه  ـــ ـــ اعــت وال 
تــرتيــــــل يــغـشاه  إذ  احلفــظ  بــوابـة 
تقليـل يــــــــرديــه  ولــــــــن  حــصن  مــــــــدح  ــي  ف
تــذليل البأســأء  وفــي  دعــم  الــسر  فــي 
تــسهيــل الــعــســــــــر  دروب  فــــــــي  وشــــــــأنــهــا 
تهــليـــــــل القــلــب  ــي  ف لــه  ـــــاء  دعـــ إال 
األبــاطـــيــــــل بلــقيــاه  متــــــــوت  وكــــــــم 
تبــديــــــل الــجـــهــال  مــن  أتـــــــــــاه  وال 
تثقيـــل ــوزن  ـــ ـــ ـــ ال فــــــــي  لــهــــــــا  ــالت  ـــ وفــاضـــ
تكميـــل اجلــــــــد  فــي  شــــــــأنــه  معهـد  مــن 
ســــيــل آمـــــــــــالــنــا  إذ  العــلم  مــوكــــــــب  ــي  ف
والكيـــل الــــــــربــح  فــــــــزاد  ابتهجنــا  فيهــا 
ليـل ضـــــمــنــا  مــــــــا  أو  الــــــــصــبــح  ـــا  ــــ زارن مــــــــا 

الشاعر/ عبدالله بن سعود الدويش
)1( الداعية أفراح احلميضي والتي كان احلفل على شرفها

اقرأ ورتل

كتــاب اهلل يف دنيـاك عــــز

الشاعر / عطاالله بن سليمان العطاالله

ـــــــــــورود الــــعــــــــــــــاطــــرات ـــــالم كـــــــــــا ل ســــــ
ــد ـــ ـــ ـــ ـــ ــج ـــرمي وم ــــ ـــكــــ بـــحـــفـــــــــــل فـــيـــــــــــه ت
ــم ـــ ـــ ـــال مــــابــــــــــــــدا بـــــــــالــــكــــون جنـــ ـــأه ــــ ــــ ف
ـــــــال ــــال ثــــــم أهــــ ـــــ ـــن أهـــــ ــــ ــــ ـــك نـــقـــــــــــول ل
ــــل كــــــي نـــــــــــزداد فـــخـــرا   ــــيــــم احلــــفـــــ أقـــــ
ـــــــال اقــــــرأ ـــن كـــــتـــــاب مــــــن قــــــد ق ـــظ ـــف ح
ـــي كـــــــــــل حــــافــــظـــــــــة ونـــــــســـمـــو ــــ نـــحـــيــــ
ــال ــض فـــيـــــــا أخـــــتـــــــــــاه قــــــد أعــــطــــيــــت ف
فــخــر ــــــون  ــــــك ال رب  ـــــاب  ـــــت ك فــــحــــفــــظ 
ــه ــن ــــت م ـــني مــــــا أعــــطــــي ـــس ــــ ـــن ـــل ت ــــ ــــ ـــه ف
ــــت ـــــــي فــــــي كــــــــــــــل وق ـــه داومــــــــ ــــ ــــ ـــي عـــل
ــن ــص كـــتـــــــــــاب الـــــلـــــه فــــــي دنــــيـــــــــاك ح
ــز ـــ ـــ ـــ ــــاك عـــ ـــــ ــــي ـــــي دن ـــاب الــــلــــه ف ــــ ــــ ـــت ك
ـــرز كـــتـــــــــــاب الـــــلـــــه فــــــي دنــــيـــــــــاك حــــ
ــم ــي ـــ ـــ ــك ــــور ح ــــت ـــــ ـــــه دســـــ ـــــل كــــتــــــــــــــاب ال
ــم ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ــم ـــل ع ــــ ــــ ــــ ــــه ظ ـــــ ـــــ ــــات فـــفـــــــي آي
ـــــه وحـــــــــــــــــــق ـــة الـــــل ــــ ــــ ـــه حـــجــــ ــــ ــــ ــــ ـــي وف
ـــــرى ضــــيــــاء  ـــــب ـــــك وفــــــيــــــه احلـــــكـــــمـــــة ال
ـــــــرح صــــــدرصــــــاحــــــبــــــه ويـــجـــلـــو ـــــــش وي
ـــــــا ــــ ــــ وأجـــــــــــــر لـــــلـــــذي يــــرجــــــــــــــو ثـــوابــــ
ــــد املــــــــرمــــــــوق مـــنـــه ـــــ ــــه ــــع ـــــذا امل ــــــ ــــــ وه
ـــــــــى وفـــيـــهـــــــــــــــا فــــهــــــــــــــذي دفــــعــــــــــــــة أول
ـــــــهـــا افـــتـــخـــرنـــا ــــث دفــــعـــــــــة فـــيــــ ـــــ ــــال وث
ــــــوم نــــشــــكــــرمــــن يــــقــــومــــوا ــــــي ــــــا ال ـــــــ وإن
ورزق مـــــنـــــجـــــاة  املـــــــــــــــــال  ــــذل  ـــــ ـــــ ــــب ف
ـــــر يــنــمــو ـــــي ــــل اخل ـــــ ــــأه ــــدنــــا ب ومــــعــــهـــــ
ـــي ـــط ـــع هــــنــــيــــئــــا لــــــلــــــذي أعـــــطـــــــــــى وي
ـــي وداعــــــــا ـــات ـــق ـــي ـــق ــــ ــــ ـــاش ـــا ي ــــ ــــ ــــ ـــام ـــت خ
ـــــالة ــــــي ص ــــــات ــــــي ـــــام أب ــــــ ـــــت وخــــــيــــــر خ

ـــل احلـــــــــــــــــــاضــــرات ــــ ــــ ـــكــــ أقــــدمـــــــــــــــــــه ل
ـــات ــــ ـــر بـــالـــبـــنـــــــــــات املـــلـــهـــمــــ ــــ ــــ ــــ ـــخ وف
يـــــضـــــىء الــــــكــــــون مــــــن كــــــل اجلــــهــــات
ــــظــــات ــــى بــــالــــبــــنـــــــــات احلــــاف ـــــ ــــرحـــــ وم
بـــــنـــــشء مــــــن بــــنـــــــــــــــــــات صـــــــــــاحلـــات
ـــوه بـــالـــواجـــبـــــــــــــــــــــــــــات ــــ ــــ ـــح ـــن ن ــــ ــــ ـــم وق
ــــوم الـــزهـــــــــــــــرات ـــــــوق الــــنــــجـــــ ـــا ف ــــ ـــه ب
ــــزا وابــــتــــهـــــــــــــــــــاج بـــاحلـــيـــــــــــــــــــاة ـــــ ـــــ وعـــــ
ـــــــول الـــطـــامـــحـــات ــــ ــــ ومـــجـــــــــــد لـــلـــعـــقــــ
ـــات ــــ ــــ ــــ ـــري ـــغ ـــــيـــــا امل ـــك دن ـــي ـــه ـــل ـــــل ت وهــــــ
ــات ــئ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاش ــن ــل ل ــــدوة  ـــــ قـــــ ـــي  ـــون ــــ ــــ ــــ  وك
ـــات ـــم ـــل ـــظ ـــــــــور امل ونـــــــــــــــــور فــــــي الــــقــــبـــــ
ــاة ـــ ـــ ــج ــن ــل وفــــــي األخــــــــــــــرى ســـــــــــبـــيـــل ل
ـــك عـــنـــــــــــد املــــــــــــــمــات ــــ ــــ وتـــثـــبـــيـــــــــــت ل
ــات ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــك ــح ـــآي م ــــ ــــ ــــ ومـــنـــهـــــــــــاج ب
ـــــــــــضـــالت ـــل املـــعــــ ــــ ــــ ـــان يـــحــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي ـــب وت
بـــــــــــــــــــــــــــاملـــعـــجـــزات أتــــــــــــــى  إذ  ـــــــني  مـــبــــ
ـــول املــــبــــصــــرات ــــ ــــ ــــ ــــ ـــق ـــع ــــان ال ـــــ ـــــ ــــره وب
ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ــق ــال ع غـــمـــومـــــــــــــــا  أو  هـــمـــومـــــــــــا 
ــئــات ـــ ـــ ـــ ــيـــ ـــ ـــ ـــــســـ ــل الـــ ـــ ـــ ـــ ــك وتـــكـــفـــــــــــــــيـــرًا ل
وآت ـــاض  ــــ ــــ م فـــــي  اخلـــــــــــــــيـــر  جــنــيــنــــــــا 
ـــا بـــاملـــكـــرمـــــــــــــــــــات ــــ ــــ نـــــــــــــــســـطـــر فـــخـــرن
ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــل مـــــــــــن بـــــــــــنـــات غــال ـــ ـــ ــي ــج ب
ــصــالت ـــ ـــ ـــ ـــــذل ال ــم فــــي ب ـــ ـــ ـــ ــل ــع بـــــــدعـــم ال
ـــمـــى الــهــبــــــــات ــــ ـــا أســــ ــــ ـــهــــ لـــعـــمـــــــــــري إن
ـــات ــــ ـــي ـــط ـــــي جــــزيـــــــــل األع ـــســـمـــو ف ــــ ويــــ
ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــال ــع ـــان ال ــــ ــــ ــــي اجلـــن بـــــــــــــــأجـــر ف
ـــرات ـــزائ ـــال ــــ ــــ ــــ ــــاب لـــــــقـــــــــــاؤنـــــــــــا ب ـــــ وطـــــ
ـــداة ــــ ـــر الـــهــــ ـــي ــا خ ـــ ـــ ـــ ــن ــوب ــب ــح عـــــــــــلــى م
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أفال يتدبرون القرآن

مفهوم تدبر القرآن
اإن حتديد امل�صطلحات من الأمور املعرفية املهمة يف العملية  التعليمية، و التي ينبغي اأن 

ُتبني  للدار�صني بو�صوح، كي يعرفوا ما الأمر الذي �صيدر�صونه، وما اجلوانب املتعلقة به، 

وبالتايل ميكن قيا�س مدى ا�صتيعابهم ملا در�صوه. اأما اإذا مل تكن تلك امل�صطلحات وا�صحًة 

فاإن ذلك �صيوؤثر على الأهداف والو�صائل والتقومي، ولذلك �صيبداأ البحث بتعريف املق�صود 

بالتدبر .

التدبر لغًة : 
بالنظر يف  القلب  التفكر ت�صرف  اأن  اإل  التفكر،  الأمور وهو قريب من  النظر يف عواقب 

الدليل، والتدبر ت�صرفه بالنظر يف العواقب«. وقال ابن كثر : التدبر هو : » تفهم معاين 

األفاظه، والتفكر فيما تدل عليه اآياته مطابقًة، وما دخل يف �صمنها، وما ل يتم من تلك 

املعاين اإل به، مما مل يعرج اللفظ على ذكره من الإ�صارات والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك 

بخ�صوعه عند مواعظه، وخ�صوعه لأوامره، واأخذ العربة منه « .

املنطقي  والت�صاوؤل  التفكر  و�صائل  با�صتخدام  التفكر   « باأنه:  املعا�صرين  بع�س  وعرفه 

وربط  العربية،  اللغة  وفق  قواعد  القراآين  الن�س  ، يحتملها  اإىل معاٍن جديدة  للو�صول 

اجلمل القراآنية ببع�صها، وربط ال�صور القراآنية ببع�صها، واإ�صفاء ت�صاوؤلت خمتلفة حول 

هذا الربط « .

القلب، وخ�صوع اجلوارح، للعمل  القراآن، مع ح�صور  ملا يتلى من  الفهم   « ومن تعريفات: 

مبقت�صاه « 

ولتحديد مفهوم التدبر فإنه يشمل األمور التالية :
•معرفة معاين الألفاظ ، وما يراد بها . 	

•تاأمل ما تدل عليه الآية اأو الآيات، مما ُيفهم من ال�صياق اأو تركيب   اجلمل . 	
•اعتبار العقل بحججه، وحترك القلب بب�صائره وزواجره . 	

•اليقني باأخباره، واخل�صوع لتعاليمه . 	
وم�صطلح التدبر لي�س املق�صود به هو جمرد قراءة اآيات القراآن، وتالوة حروفه، وحفظ 

كلماته، بل الأمر يتعدى ذلك ، يقول اأبوبكر الآجري: »وتدبر اآياته: اتباعه والعمل بعلمه، 

اأما واهلل ما هو بحفظ حروفه واإ�صاعة حدوده، حتى اإن اأحدهم ليقول: لقد قراأت القراآن 

كله فما اأ�صقطت منه حرفاً، وقد واهلل اأ�صقطه كله، ما يرى له القراآن يف خلق ول عمل« . 

اأي اأنه لي�صت العربة بالقراءة النظرية املجردة، واإمنا الواجب اأن يظهر اأثر هذه القراءة يف 

العبادة والأخالق واملعامالت والت�صرفات املختلفة.

اأي   ،  « به، فاتخذوا تالوته عمال  ليتدبر ويعمل  القراآن  » نزل  الب�صري:  ويقول احل�صن 

املق�صود  لي�س  ولكن  وبركة،  خر  القراآن  قراءة  اأن  ومع  والتالوة.  بالقراءة  اكتفوا  اأنهم 

من القراآن اأن يقراأه الإن�صان، كما يقراأ الكتاب العادي، ولكن الهدف اأن ُيقراأ، ويظهر اأثر 

القراءة يف �صخ�صية الفرد و�صلوكه، وعالقاته ال�صخ�صية والجتماعية، وعباداته القلبية 

واجلوارحية . 

وعدم اللتفات اإىل امل�صالح ال�صخ�صية اأو التقاليد املجتمعية، والإعرا�س عنها اإذا خالفت 

القراآن، ومن كان هذا حاله ف�صيعي�س يف جنة الدنيا قبل جنة الآخرة .

ومن التدبر لالآيات اأن يعمل املتعلم مبا يقراأ اأو ي�صتمع، ول يكن همه احلفظ فقط، فمن 

حفظ القراآن عن ظهر قلب فقد حاز خراً كثراً، ولكنه لن يبلغ مرتبة العلماء والفقهاء 

اإذا مل تتوفر لديه الدواعي ليعمل مبقت�صى كل ما حفظ، يقول ابن تيمية: » املطلوب من 

القراآن هو فهم معانيه والعمل به، فاإن مل تكن هذه همة حافظه،مل يكن من اأهل العلم 

والدين « .

الفروق الفردية في تالوة القرآن وتدبره
مع اأن الواجب على كل م�صلم اأن يتدبر القراآن، اإل اأنه ل بد هنا من الإ�صارة اإىل مو�صوع 

الفروق الفردية بني املتعلمني يف التعامل مع القراآن، فمن املتعلمني من يكرث من تالوة 

الواردة يف ذلك، ومنهم من يجد  الأجور  ابتغاء  تاأمل، ولكن  واإنهاء اخلتمات، بال  الآيات 

همته يف حفظ الآيات وا�صتظهارها عن ظهر قلب، اأكرث مما يجده يف الوقوف عند الآيات 

املراتب  بلوغ  على  وال�صرعية  الثقافية  خلفيته  ت�صاعده  ل  من  املتعلمني  ومن  وتاأملها، 

واحلديث،  والفقه  العلم  بدرو�س  وقته  ي�صغل  منهم من  اإن  بل  والتدبر،  التاأمل  يف  العليا 

ويق�صي معها ال�صاعات الطوال، لي�س جهاًل باأهمية التدبر، ولكن ل�صعوره اأن تلك الدرو�س 

اإىل فهم كالم اهلل، وفهم  توؤدي  العلمية  الدرو�س  اأن تلك  القراآن، ول �صك  هي من تدبر 

َوَلَعلَُّهْم           َلْيِهْم  اإِ َل  ُنِزّ َما  ِللَنّا�ِس   َ ِلُتَبنِيّ ْكَر  الِذّ اإَِلْيَك  نَزْلَنا 
َ
َواأ r، قال تعاىل: {  حديث ر�صوله 

ُروَن } النحل44 . َيَتَفَكّ

وذلك  الفقه،  وتدبر معانيه، وبني قراءة كتب  القراآن  بني قراءة  اأن هناك فرقاً  �صك  ول 

تيمية  ابن  يف�صل  لآخر،  �صخ�س  من  يختلف  الأمر  وهذا  والأجر،  الأف�صلية  ناحية  من 

الأف�صل يف  واأما  اخللق..  به كالم  يقا�س  ل  اهلل  »كالم  بقوله:  امل�صاألة  اهلل يف هذه  رحمه 

حق ال�صخ�س: فهو بح�صب حاجته ومنفعته، فاإن كان يحفظ القراآن وهو حمتاج اإىل تعلم 

غره، فتعلمه ما يحتاج اإليه اأف�صل من تكرار التالوة التي ل يحتاج اإىل تكرارها، وكذلك 

اإن كان حفظ من القراآن ما يكفيه وهو حمتاج اإىل علم اآخر، وكذلك 

واأما من تعبد بتالوة الفقه فتعبده بتالوة القراآن اأف�صل، وتدبره ملعاين القراآن اأف�صل من 

تدبره لكالم ل يحتاج لتدبره « .

 ومن املتعلمني من يكون همه فقط الذكر والت�صبيح، ولي�صت لديه القدرة لفهم القراآن، 

وعندما �صئل �صيخ الإ�صالم رحمه اهلل عمن يحفظ القراآن اأميا اأف�صل له : تالوة القراآن مع 

اأمن الن�صيان، اأو الت�صبيح وما عداه؟ فاأجاب: » الواحد من هوؤلء يجد يف الذكر من اجتماع 

قلبه، وقوة اإميانه، واندفاع الو�صاو�س عنه، ومزيد ال�صكينة والنور والهدى ما ل يجده يف 

قراءة القراآن، بل اإذا قراأ القراآن ل يفهمه، اأو ل يح�صر قلبه وفهمه « .

حقيقة التدبر :
اأن تدبر القراآن يكون بالتفكر والتاأمل فيما ُيدرك  اأن يعرف املرتبي  من الق�صايا املهمة 

اأمور الغيبيات  اأما ما وراء ذلك من  الب�صري،  اإمكانيات العقل  بالعقل، وما يقع يف حدود 

فهي خارج نطاق العقل، والواجب الت�صليم بها، »فخال�صة الأمر اأن التدبر يقع يف املعلوم، 

وهو معرفة التف�صر وال�صتنباط من القراآن، اأما ما ل يدركه العقل من الأمور الغيبية 

التي ا�صتاأثر اهلل بعلمها فالواجب الإميان بها دون الدخول يف اجتهادات لبيانها، وهي مما 

ل يح�صل بيانه من جهة العقل، ومتى وقع طلبها من جهته ح�صل النحراف والزيغ يف 

�صرع اهلل« .

ومن امتالأ فكره بتدبر القراآن، واأ�صبح همه فهم املعاين ف�صيجد نف�صه تلقائياً يبحث عن 

و�صلوكه،  حياته  يف  موؤثرًة  جلعلها  وي�صعى  القراآن،  ملوا�صيع  احلية  اخلارجية  التطبيقات 

و�صيقارن بني الأ�صخا�س ملعرفة الذين تنطبق عليهم اأو�صاف القراآن. ول �صك اأن خر من 

ميثل تطبيق تعاليم القراآن هم �صحابة ر�صول اهلل r ، ولذا ل بد اأن ُيعّرف الأجيال بكيفية 

قراءة ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم وتنفيذهم ملراد اهلل يف قوله: }يتلونه حق تالوته{، حيث« 

ال�صلوك  القراآن قراءًة طبيعيًة منتجة، مفرزًة  ال�صالح من ال�صحابة  ال�صلف  كانت قراءة 

الب�صائر،  جتلو  الأعمال،  جالئل  اإىل  ال�صلوك  دافعًة  الوجدان  �صاحنًة  الفعال،  الإيجابي 

بني  الالزمة  العالقة  وتدرك  النا�صج،  التفكر  عادات  تكوين  يف  القراءة  وظيفة  فتدرك 

النية الطيبة والعمل الطيب، وبني التعليم وال�صتثمار، ولذلك ربطت بني العلم والعمل، 

واأدركت املعاين الأولية والثانوية « .

مفهوم التدبر وغايته   إعداد: د. هاشم األهدل – جامعة أم القرى مبكة املكرمة 

الكلي  ال�ستعداد  املتدبر  لدى  يكون  اأن  وينبغي 

اأفكاره  بكل  والت�سليم   , القراآن  تعاليم  لتطبيق 

ومعانيه

اإن كان قد حفظ القراآن اأو بع�سه, وهو ل يفهم معانيه 

, فتعلمه ملا يفهمه من معاين القراآن اأف�سل من تالوة ما 

ل يفهم معناه.



البطاقة الشخصية
 اسمي : أحمد بن سليمان بن عبدالكرمي العليوي . 

والدتي - رحمها  , وتزوجت  والدي و عمري 3 سنوات  توفي 
أوالد  ولدَيّ  الله –  ناصر بن جديع اجلديع – رحمه   - الله 
وأحفاد , وقد جتاوزت الثمانني – وأسأل الله أن ميتعني متاعًا 

حسنًا -
املسيرة التعليمية

مات  فاأبي   ، للدرا�صة  يدفعني  يكن هناك من  بنف�صي ومل  در�صُت 

واأنا �صغر كما ذكرت لك ، واإمنا تعلمت  رغبة من نف�صي فدر�صت 

– رحمه اهلل -  يف الكتاتيب  ثم  على ال�صيخ عبد اهلل ال�صحيمي 

الغيث - رحمه اهلل -  الرحمن  ال�صيخ  عبد اهلل بن عبد  على يد 

، وعند  املتعلم ريال فران�صي عند الدخول  ال�صابق يدفع  وكان يف 

ختم اجلزء الأول يدفع رياًل اآخر  .واإذا انتهى الطالب من قراءة 

القراآن واأعاده مرة اأخرى  وذلك تالوة فقط . وهو ما ي�صمى يف 

ال�صابق ) بالتجريد ( يدفع ل�صيخه ع�صرة ريالت فران�صي .    

اجلمعيات  يف  فالدار�صون  اليوم،  و  الأم�س  بني  الواقع  فتاأمل 

ومدار�س التحفيظ يكرمون بعد حفظ القراآن مبكافاآت مالية .اأما 

نحن يف ال�صابق فندفع مل�صايخنا مع قلة ذات اليد و�صيق العي�س .

املسيرة العملية 
ثم  ال�صهر  يف  وريالني  بريال  والزراعة  ال�صْقي  يف  عملت 

ولكنني                                      البيوت،  عمارة  يف  الطني  يف  وعملت  للريا�س  ذهبت 

مل ا�صتمر .

ثم بعد اأن كان عندي دراهم ا�صرتيت بعارين وعملت مع اجلمالة ، 

كنا نذهب لالأح�صاء على الإبل .وناأتي بالب�صائع باأجرة .

ثم رجعت للزلفي وا�صتغلت يف الفالحة مرة اأخرى ) وقد �صقطت 

الأمر  هيئة  افتتاح  عند  ثم   ) �صلَّم  اهلل  ولكن  البئر  يف  مرتني 

اأع�صاء  من  ع�صواً  كنت  الزلفي  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

الهيئة ملدة ع�صرين عاماً تقريباً حتى اأحلت على التقاعد عند بلوغ 

ال�صتني عام 1418ه� .

س/ كيف وجدت العمل في الهيئة ؟
واأمر  احل�صنة  بالقدوة  تتمثل  عظيمة  ر�صالة  الهيئة  يف  العمل 

رئي�س  اأن  اإليه  الإ�صارة  جتدر  ومما   ، املنكر  عن  ونهي  باملعروف 

حفاًل  و�صع  الفايز  العزيز  عبد   / ال�صيخ  تقاعدي  عند  الهيئة 

وهذه  كتب  وجمموعة   ، م�صلحاً  واأهدوين  للمتقاعدين  تكرميياً 

الدكتور  �صرف  على  وكان   ، الهيئة  يف  قبل  من  تكن  مل  �صابقة 

العامة  الرئا�صة  فرع  عام  مدير   – ال�صرثي  حممد  بن  عبداهلل 

  - الريا�س  منطقة  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  لهيئة 

وذلك يف 1418/8/24ه� .

لوالدكم       يقول   – الله  رحمه   – عبدالعزيز  امللك  أن  يذكر  س/ 
أرجاء      توحيد  في  معه  شارك  وهل  ؟  ذلك  كيفية  فما   ، ياخال 

اململكة ؟ 
لأن العليوي يعتربون اأخواًل لوالد جد امللك عبدالعزيز – رحمه 

اهلل – من قبل والدته ؛ حيث اإن والدة امللك عبدالعزيز �صارة بنت 

اأحمد بن حممد ال�صديري – رحمهم اهلل جميعاً – جدها حممد 

 – عبدالعزيز  امللك  ي�صمى  اجلهة  هذه  فمن   ، العليوي  اأخواله 

رحمه اهلل – والدي خاًل )1( .

وقد �صارك والدي مع امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل – يف وقائع 

كثرة  ومنها : 

ه� . • وقعة رو�صة مهنا �صنة 1324	

ه� . • وقعة حائل �صنة 1340	

ه� .     • وقعة جدة �صنة 1344	

يف  مبر�صه  متاأثراً  جدة  وقعة  من  رجوعه  اأثناء  والدي  وتويف 

ال�صبيكية – اإحدى قرى منطقة الق�صيم – غفر اهلل له ورحمه 

واأ�صكنه ف�صيح جناته .

س/ أبا سليمان حسب علمنا أن لك عالقة بالشيخ العالمة عبدالله 
بن غديان  , فيا ترى ما هذه العالقة ؟

أجرى احلوار / أ - أحمد بن محمد الذويخ

حفظوا القرآن 
مع انشغالهم بطلب املعيشة

2122

ل
ح

رت
م

 ال
ال

ح
ال

امللك عبدالعزيز 
يقول لوالدي 

ياخال



ال�صيخ ابن غديان يل معه عالقة رحم من جهة الن�صاء وهو �صديق 

قدمي يل وا�صتغلت معه يف عمارة بيته قدمياً يف  الزلفي .

س/ كنت في السابق تبصر وتقرأ وتعمل فمتى فقدت بصرك ؟ وهل 
أثر ذلك في حياتك ؟

اأ�صابها  مر�س  اأثر  �صغر  واأنا  فيها  النظر  فقدت  اليمنى  العني 

فاأ�صيبت  بها  اأب�صر  التي  الي�صرى  العني  واأما  �صنة   22 وعمري 

وفقدت  عمليتان  يل  واأجريت  �صنة  ثالثني  حوايل  قبل  ب�صعف 

�صبحانه  واأحمده  حال  كل  على  هلل  واحلمد  ه�   1426 عام  ب�صري 

اأ�صتغل  اإل بعد �صبطي للقراآن واإتقانه فاأنا  اأفقد ب�صري  اأنني مل 

بقراءته حفظاً ، وهذا من كرم اهلل ومِنّه علّي .

إمامة املصلني
س/ أنت إمام للمسجد ملدة طويلة نأمل أن حتدثنا عن بدايتكم ؟

القرى  بع�س  بالنا�س يف  اأ�صلي   ، ر�صمياً  اإماماً  اأعني  اأن  قبل  كنت 

�صنة   ) الذيب  ّمْيه 
ُ
اأ  ( اإماماً يف قرية  والهجر يف رم�صان ف�صليت 

واحدة ، ويف اللغف عند البدر اأكرث من رم�صان .

ثم تعينت اإماماً ر�صمياً يف م�صجد الزبر بن العوام وكان يف ال�صابق 

ي�صمى م�صجد  ) احللة اجلديدة ، اأبو عالو ( وما زلت فيه اإىل الآن 

1380ه� لكن  ويل اأكرث من خم�صني �صنة من عام الثمانني تقريباً 

 ، اأ�صبحت موؤذناً وتوىل الإمامة البن عبدالعزيز  1420ه�  يف عام 

وكان امل�صجد عبارة عن ) ع�صة (  من جريد النخل ثم يف ال�صتاء 

بحدود  �صنة  اأربعني  قبل  امل�صجد  عمارة  متت  حتى  خيمة  نن�صب 

عام 1390ه�  وما زال امل�صجد قائماً ومرت عليه بع�س التح�صينات 

والرتميمات .

س/ يا ترى ما سر بقائك هذه املدة الطويلة في املسجد إمامًا مع أن 
الواقع اليوم هو أن اإلمام يصلي سنوات قليلة ثم ينقطع ؟  

ل  اأنني  هو  �صنة  اخلم�صني  عن  تزيد  ملدة  امل�صجد  يف  بقائي  �صبب 

واأ�صامح من   ، �صيئاً  امل�صجد  اأحد من جماعة  قلبي على  اأحمل يف 

اأ�صاء اإيّل . فاإمام امل�صجد املوفق يقبل من النا�س ن�صحهم وي�صفح 

عن م�صيئهم ، حمت�صباً الأجر من اهلل �صبحانه وتعاىل .

حفظك للقرآن
أنت من حفاظ القرآن, فمتى حفظت القرآن ؟

ذكرت لك يف البداية اأنني در�صت بنف�صي ومل يكن هناك دافع يل 

فقراأت القراآن نظراً ثم حفظت القراآن يف اأوقات متفرقة فحفظت 

ن�صف القراآن ثم توقفت ولكنني يف الأخر وا�صلت احلفظ حتى 

اأمتمت حفظه وقد حفظته على نف�صي ومل يكن هناك ثمة معلم 

اأحفظ عليه .

طريقتك في احلفظ
مراجعتي  وكذا  نف�صي  على  لك  ذكرت  كما  احلفظ  يف  طريقتي 

اأراجع على نف�صي وقد ا�صتفدت بف�صل اهلل باإمتام احلفظ و�صبطه 

حفظ  يف  الت�صجيل  بجهاز  اهلل   بعد  ا�صتعنت  و   ، املراجعة  بكرثة 

ا�صمعها كثراً عرب هذا  .فكنت  والن�صاء  واآل عمران  البقرة  �صورة 

اجلهاز حتى حفظتها واأتقنتها .

مراجعتك للقرآن
بف�صل اهلل اأراجع حفظي للقراآن كثراً وكانت النتائج بحمد اهلل 

مثمرة ) �صبطت حفظي جيدا ( . 

أوقات املراجعة 
اأراجع حفظي يف وقتني ثابتني بف�صل اهلل بعد �صالة الفجر حتى 

واأ�صتغل  الع�صاء  �صالة  حتى  املغرب  �صالة  وبعد  ال�صم�س  تطلع 

الوقت بني الآذان والإقامة يف ال�صلوات .

س/ إذن تختم في كم ؟
اأختم يف كل اأربع ليال وهذا من ف�صل اهلل – واأ�صاأل اهلل الإخال�س 

يف القول والعمل .

تصحح  فكيف  أخطأت  فإذا  تبصر  ال  سليمان  أبا  يا  اآلن  أنت  س/ 
اخلطأ ؟

لدَيّ  ذلك  اإىل  بالإ�صافة   ، واأحفادي  اأولدي  طريق  عن  اأ�صححه 

�صائق خا�س جميد للقراآن اأ�صتعني به بعد اهلل فاأنا اأقراأ وهو يتابع 

قراءتي يف امل�صحف فيفتح علّي اإن اأخطاأت .

س/ ما هي وصيتك حلفاظ القرآن ؟
يتعاهدوا  واأن  باأخالقه  ويتخلقوا  باآدابه  يتاأدبوا  اأن  لهم  و�صيتي 

علمائهم  حول  الإلتفاف  على  يحر�صوا  واأن  ومراجعته  قراءته 

وولة اأمرهم ، فحافظ القراآن هو من يت�صف بذلك ، واأن يتنبهوا 

بع�س  وقوع  من  اليوم  نراه  فما  لهم  الإ�صالم  اأعداء  يخططه  ملا 

الكتاب  عن  البعد  �صببه  ال�صبهات  اأو  ال�صهوات  فتنة  يف  ال�صباب 

وال�صنة والبعد عن العلماء الربانيني ، واأختم و�صيتي فاأقول لهم 

اأن ل ينخدعوا وراء الناعقني با�صم الدين  ) اأولئك الإرهابيون ( 

الذين تنكروا لدينهم ووطنهم .

واأ�صاأل اهلل تعاىل اأن يحفظ على بالد احلرمني اأمنها وا�صتقرارها ، 

ويحفظ ويوفق ولة اأمرها ، كما اأ�صاأله �صبحانه اأن يوفق العاملني 

على  القائمني  واأ�صكر   . وير�صاه  يحبه  ملا  اخلرية  اجلمعيات  يف 

املوفقة  جهودهم  على  الغالية  حمافظتنا  يف  املباركة  جمعيتنا 

واأخ�س املجلة املباركة ) �صياء ( بال�صكر والتقدير .

تلبية  على  ن�صكركم  اأن  اإل  لي�صعنا  اللقاء  هذا  ختام  يف  ونحن 

دعوتنا وجميل اأخالقكم وكرمي خاللكم ، واأن يجزيكم عنا وعن 

امل�صلمني خر اجلزاء ، كما نتوجه بال�صكر اجلزيل لبنكم الدكتور 

عبدالعزيز الذي توىل التن�صيق والرتتيب لهذا اللقاء املبارك .  

اجلوف  منطقة  اأمر  ال�صديري  اأحمد  بن  عبدالرحمن   )1(

–رحمه اهلل تاأليف جمموعة من الباحثني ، موؤ�ص�صة عبدالرحمن 
ال�صديري اخلرية ،  اجلوف الطبعة الأوىل 1428ه� / 2007م .
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احلمد الله القائل ) ألم نشرح لك صدرك ( 
ويقول تعاىل ) ومن اأعر�س عن ذكري فاإن له معي�صة �صنكا( ويقول جل من قائل:   

ْدَرُه  �صَ َيْجَعْل  لَُّه  ُي�صِ ن 
َ
اأ ُيِرْد  َوَمن  ِلالإِ�ْصاَلِم  ْدَرُه  �صَ َي�ْصَرْح  َيْهِدَيُه  ن 

َ
اأ  

ُ ّ
اهلل ُيِرِد  َفَمن   }

ِذيَن  َل ُيوؤِْمُنوَن  ْج�َس َعلَى اَلّ  الِرّ
ُ ّ
َماء َكَذِلَك َيْجَعُل اهلل ُد يِف ال�َصّ َعّ ا َي�َصّ َ مَنّ

َ
�َصِيّقاً َحَرجاً َكاأ

} الأنعام 125

من النا�س ل يبحث عن ال�صعادة ويهرب من العي�س ال�صنك واحلزن وال�صقاء اإن من 

املعلوم بال�صرورة اأن كل اإن�صان يبحث عن ال�صعادة فاأين هي ال�صعادة ؟ 

واإذا نظرت حلال النا�س اليوم لوجدت بعداً عن اهلل، وان�صغاًل بالدنيا، وكرثة ح�صول 

الهم والغم، وال�صعور باملاأ�صاة وامل�صقة . 

الأحزان  وتزول  العبادة  توؤدى  ال�صدر  فبان�صراح  جميعاً،  للنا�س  مطلب  وال�صعادة 

وبان�صراح  الع�صر(  باأمرا�س  ي�صمى  ما  خا�صة   ( الأمرا�س  وتقل  الأبدان  وتطمئن 

ال�صدر تعم الطماأنينة واملحبة والأخوة والتعاون والإنتاج وتوؤدى الواجبات واملهمات 

املن�صب  يف  اأم  ؟  املال  يف  هي  هل  ؟  هي  وما  ال�صعادة  واأين  ال�صدر  ان�صراح  اأين  ولكن 

وال�صهرة ؟ اأم يف اجلمال؟ اأم يف الق�صور واملراكب الفارهة؟ اأم يف تعدد الأبناء اأو كرثة 

اأم  اأم يف ال�صحة والأمن والأمان؟  اأم يف التجوال يف احلدائق والأ�صواق؟  الرحالت ؟ 

يف ذلك كله؟!

املق�صود بان�صراح ال�صدر: فتحه باإذهاب ما فيه وي�صده عن الإدراك، ويف قوله تعاىل    

) اأمل ن�صرح لك �صدرك ( تقرير اأي: قد �صرحنا لك �صدرك .

السعادة احلقيقية :
                   

واأعر�س فيما يلي اأيها الخوة والأخوات لبع�س الو�صائل التي فيها باإذن اهلل ان�صراح 

ال�صدر فلياأت الإن�صان منها ما ا�صتطاع، فكلما حر�س على الأخذ باأكرث عدد ح�صل 

على اأكرب قدر من الن�صراح .

أهم أسباب انشراح الصدر :
الإميان باهلل. يقول اهلل تعاىل ) األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم ول هم يحزنون * 

الذين اآمنوا وكانوا يتقون * لهم الب�صرى يف احلياة الدنيا ويف الآخرة (. ويقول جل 

�صاأنه ) فاأي الفريقني اأحق بالأمن اإن كنتم تعلمون* الذين اآمنوا ومل يلب�صوا اإميانهم 

بظلم اأولئك لهم الأمن وهم مهتدون( الأنعام 82

التوكل لرزقكم كما  اأنكم تتوكلون على اهلل حق  التوكل على اهلل، ويف احلديث ) لو 

يرزق الطر تغدو خما�صاً وتعود بطانا ( قال حامت الأ�صم لأولده: اإين اأريد احلج. 

فبكوا وقالوا: اإىل من تكلنا ؟فقالت ابنته لهم: دعوه فلي�س هو برازق. ف�صافر فباتوا 

جياعا وجعلوا يوبخون البنت فقالت: اللهم ل تخجلني بينهم. فمر بهم اأمر البلد 

دار من هذه ؟  بارداً، ف�صرب وقال:  وماء  اأهل حامت كوزاً جديداً  وطلب ماء، فناوله 

اأحبني  وقال لأ�صحابه: من  فيها قالدة من ذهب،  الأ�صم، فرمى  دار حامت  فقالوا: 

فعل مثلي، فرمى من حوله كلهم مثله. فخرجت البنت تبكي، فقالت اأمها: ما يبكيك 

اإلينا فا�صتغنينا، فكيف لو نظر  ؟ قالت: قد و�صع اهلل علينا، ثم قالت: خملوق نظر 

اخلالق اإلينا .

لعلكم   ( �صبحانه  قوله  عليها  وعال  جل  يرتب  العبادة  م�صروعية  ويف  العبادة  اأداء 

تفلحون، ويقول جل من قائل : ) يا اأيها الذين اآمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب 

على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( ويقول �صلى اهلل عليه و�صلم ) اأرحنا بال�صالة 

يا بالل( .

اجتناب املحرمات : اأي �صعادة ينالها املوؤمن وهو يتجنب ما حرم اهلل. واأي لذة يجدها 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  يقول  والفجور.  الزلل  طريق  عن  يحيد  عندما  قلبه  يف 

 
ُ َّ
ْحَدَث اهلل

َ
َلّ اأ ٍة ُثَمّ َيُغ�ُسّ َب�َصَرُه اإِ َل َمَرّ َوّ

َ
ٍة اأ

َ
ا�ِصِن اْمَراأ ىَل حَمَ و�صلم: » َما ِمْن ُم�ْصِلٍم َيْنُظُر اإِ

َلُه ِعَباَدًة َيِجُد َحاَلَوَتَها. رواه اأحمد، ويف احلديث  ) النظرة �صهم م�صموم من �صهام 

اإمياناً يجد حالوته يف  اآتاه اهلل عز وجل  اإبلي�س لعنه اهلل فمن تركها خوفاً من اهلل 

قلبه« ) اأخرجه احلاكم و�صحح اإ�صناده ( .

             

              

   من أسباب انشراح الصدر : 

�صوؤال اهلل ودعاوؤه وطلبه اأن ي�صرح ال�صدر ويدعو ب�صالح الدنيا والدين. 1 .

الر�صا بالق�صاء والقناعة به . 2 .

الغنى  طلبت  اإذا  بني،  يا   « لبنه:  وقا�س  اأبي  بن  �صعد  قال  وال�ورع.  ال�قناعة  3 .

فاطلبه بالقناعة.. فاإن مل تكن قناعة.. فلي�س يغنيك مال.. « . 

احت�صاب الأجر، وتذكر ثواب اهلل وعظيم مثوبته وجنته . 4 .

التعفف عما يف اأيدي اخللق . 5 .

تعاىل               قال  كما  وهو  الذكر  اأعظم  الكرمي  والقراآن  القراآن  وقراءة  اهلل  ذكر  6 .

عن  يع�س  ومن   (  ) القلوب  تطمئن  اهلل  بذكر  األ   (  ) ال�صدور  يف  ملا  �صفاء   (

ذكر الرحمن نقي�س له �صيطانا فهو له قرين( )فمن يرد اهلل اأن يهديه ي�صرح 

�صدره لالإ�صالم ومن يرد اأن ي�صله يجعل �صدره �صيقا حرجا كاأمنا ي�صعد يف 

ال�صماء ( .

ح�صن الظن باهلل .  7 .

حمبة اخللق والإح�صان اإليهم .  8 .

�صالمة ال�صدر جتاههم، كما هو فعل ال�صلف وطريقتهم . 9 .

جتنب احل�صد، واأحب لإخوانك ما حتب لنف�صك . 10 .

اإعطاء كل ذي حق حقه . 11 .

اأداء الواجب ال�صرعي يف اأعماله وما ي�صند اإليه . 12 .

ت�صايق  فرمبا  الطبيب  مثل  اأنه  الإن�صان  بالإح�صان.وليتذكر  الإ�صاءة  مقابلة  13 .

املري�س ورمبا اآذاه فكيف يفعل اأيقابله بفعله، اأو ي�صرب ويحت�صب .

ال�صتغال مبا ينفع من علم اأو عمل . 14 .

مقارنة املكاره بالنعم . 15 .

توطني النف�س على اأ�صواأ الحتمالت؛ حتى ل يفاجاأ . 16 .

الإقالل من ف�صول الطعام والكالم واملنام . 17 .

م�صاحبة الأخيار وجمانبة الأ�صرار . 18 .

وطن نف�صك على تقبل النقد والن�صح والتوجيه . 19 .

وانقيادها،  النف�س وطيبها  ولني  وال�صرب  واجلود  واأركانه:العلم  ح�صن اخللق  20 .

باأدواأ  اأخربكم  األ   ( الأحنف  قال  واجلزاء.  الثواب  ليتذكر  الإميان  وقوة 

الداء؟قالوا: بلى، قال : اخللق الدين والل�صان البذي( .

و  والكرب  الغ�صب  الذميمة من  والبتعاد عن اخل�صال  ال�صيئة  الأخالق  ترك  21 .

العجب والبخل واحلر�س على الدنيا واحل�صد واحلقد وغر ذلك مما يك�صب 

ال�صطراب والقلق، قال اهلل تعاىل: ) ول متدن عينيك اإىل ما متعنا به اأزواجا 

كان  لأعرابي  قيل   ) واأبقى  خر  ربك  ورزق  فيه  لنفتنهم  احلياة  زهرة  منهم 

يجمع بني ال�صرائر كيف تقدر على جمعهن؟ قال : كان لنا �صباب ي�صابرهن 

لنا خلق  واملال بقي  ال�صباب  ، فلما ذهب  لنا  لنا مال ي�صربهن  علينا، ثم كان 

ح�صن فنحن نتعا�صر به ونتعاي�س به .  

         د. عبد الواحد بن حمد املزروع 
         أستاذ مشارك بكلية املعلمني في الدمام 

         مدير املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بالدمام

اأرى ال�صع���ادة ج�م���ع م���ال  ول�ص���ت 

ذخ�����را ال���زاد  خ���ر  اهلل  وتق���وى 

ق��ري�����ب ياأت���ي  اأن  ب���د  ل  وم���ا 

ال�صعي���د ه���و  التق���ي  ولك���ن 

م���زي����د لالأتق���ى  اهلل  وعن���د 

ب��عي���د مي��ص���ي  ال���ذي  ولك���ن 

اإن م���ن يرك���ب الفواح����س �ص���ر

كات�ب���اه وعن���ده  يخل���و  كي���ف 

ح���ني يخل���و ب�ص���ره غ���ر خايل

اجل���الل ذو  ورب���ه  �صاه���داه 

رغبته���ا اإذا  راغب���ة  والنف����س 

وم���ا النف����س اإل حي���ث يجعله���ا الفت���ى

تقن���ع قلي���ل  اإىل  ت���رد  واإذا 

ت�صل���ت واإل  تاق���ت  اأعطي���ت  ف���اإن 

انشراح الصدر
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 « �صورة  �صياق  يف  وردت  كرمية  اآية  من  قطعة  اجلملة  هذه 

ال�صافات » يف ق�صة اإبراهيم عليه ال�صالم فبعد اأن دعا ربه قائاًل 

نَي }ال�صافات100 » قال عز و جل :  احِلِ : » {َرِبّ َهْب يِل ِمَن ال�َصّ

ْذَبُحَك 
َ
يِنّ اأ

َ
َرى يِف امْلََناِم اأ

َ
ْعَي َقاَل َيا ُبَنَيّ اإِيِنّ اأ ا َبلََغ َمَعُه ال�َصّ » {َفلََمّ

 
ُ َّ
ن �َصاء اهلل َمُر �َصَتِجُديِن اإِ َبِت اْفَعْل َما ُتوؤْ

َ
َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا اأ

اِبِريَن }ال�صافات102  ِمَن ال�َصّ

وقد ذهب اأكرث العلماء اإىل اأن هذا الغالم احلليم الذي ُب�صر فيه 

اإبراهيم عليه ال�صالم هو اإ�صماعيل عليه ال�صالم ، ولي�س اإ�صحاق 

، لأن اإ�صحاق عليه ال�صالم قد ذكر م�صتقاًل بعد ق�صة اإ�صماعيل 

نَي }  احِلِ َن ال�َصّ �ْصَحاَق َنِبّياً ِمّ ْرَناُه ِباإِ يف قوله �صبحانه : » { َوَب�َصّ

ال�صافات112 

مع  اإبراهيم  ق�صة  يف  الرتبوي  اجلانب  هو  يعنينا  والذي 

�صوؤونها وهو حادثة  �صاأن من  اأعظم  ال�صالم يف  اإ�صماعيل عليه 

اأمر اهلل اإبراهيم بذبح ابنه اإ�صماعيل ابتالء من اهلل تعاىل لهما 

بالغية  تربوية  لطائف  ذلك  ويف   . وال�صالم  ال�صالة  عليهما 

جتملها يف الآتي :-

ي�صتحب   ، اهلل  – نعمة من  اأنثى  اأو  – ذكراً  ال�صالح  الولد  اأن 

الأ�صباب من  اأن يفعل  ، بعد  اإّياه  باأن يهبه  اأن يدعو اهلل  للعبد 

 ، وامللب�س  وامل�صرب  املطعم  واإطابة  ال�صاحلة  الزوجة  اختيار 

وقول ما ورد عند املعا�صرة : » ب�صم اهلل اللهم جّنبنا ال�صيطان 

وجّنب ال�صيطان ما رزقتنا« .

اأن هذا الغالم الذي وهبِه اإبراهيم كان متميزاً ب�صفات عالية ، 

اأعظمها : احللم : وهو �صفة خلقية جتمع اأ�صالة الراأي ومكارم 

كان  وكذلك  الأمور  يف  والأناة  باملخلوق  والرحمة  الأخالق 

اإ�صماعيل عليه ال�صالم ، ومثل هذا الولد عزيز على والده .

اأن الأ�صل يف البن اأن يكون يف نظر والده مطيعاً لأوامره �صاعياً 

معه يف كل �صوؤونه ، ل يخرج عن راأي اأبيه طرفة عني ، وبخا�صة 

يف �صنَيّ الطفولة الأوىل ، وقد اأر�صد اإىل هذا لفظ املعّية يف قوله  

ْعَي «. ا َبلََغ َمَعُه ال�َصّ » َفلََمّ

ح�صن الأدب وكماله من جانب الأب مع ابنه يف مقامات اخلطاب 

وعر�س الأمور على البن ولو كان �صغراً ، فقد قال اإبراهيم – 

وهو من هو – » يا بني ...«  وهذا اأدعى اإىل �صماع البن وربطه 

باأبيه وطاعته له ، كما اأن يف ذلك توا�صعاً من الأب لبنه .

اأدبه مع ربه ومع ولده فقد  اإبراهيم عليه ال�صالم ورّقة  لطف 

كما   ، اإليه  الروؤيا  وقوع  اأمر  واأ�صند   ، هي  كما  الروؤيا  اأمر  �صاق 

اأ�صند اأمر الذبح اإليه ، ومل يقل : اإن ربي اأراين يف املنام . اأو اإن 

اأ�صاًل من اهلل  اإن كان ذلك   ، تاأدباً وتلطفاً  اأمرين بذبحك  اهلل 

تعاىل ابتالء واختباراً .

 ، الوالد  قبل  من  الراأي  ويف  النف�س  يف  الثقة  الولد  اإعطاء 

اإبراهيم  ، فقد قال  الراأي  واإبداء  اأهاًل لنظر  كان  اإذا  وبخا�صة 

                .. ووجوده  بحياته  يتعلق  جداً  مهم  �صياق  بعد  لإ�صماعيل 

الأمر  هذا  به  تقابل  الذي  يف  تاأّمل   : اأي   » َتَرى  َماَذا  َفانُظْر   «

اخلطر الذي يتعلق بك وجوداً وعدماً ، م�صت�صحباً حال كونه 

من اأبيك املوؤمتر باأمر ربه جل وعال ، فاإبراهيم ينتظر رّد البن 

واإميانه  يقينه  قوة  على  املبني  اإ�صماعيل  حلم  من  منطلقا  رداً 

الذي ن�صاأ عليه والده .

يف  باإّن  موؤكداً  كان  لبنه  اإبراهيم  اأورده  الذي  اخلرب  �صياق  اأن 

خرب الروؤيا ويف خرب م�صمونها ، وهذا يدل على اأن الأمور ذات 

ال�صاأن والبال ينبغي اأّل ت�صاق بعفوية بل مبا يحيط م�صمونها 

من املنبهات واملوؤّكدات حتى حتظى بالّنظر والتاأمل وت�صد اإليها 

الفكر والقلب معاً .

كان رّد البن على اأبيه يف غاية الأدب وقوة اليقني ، مع اأن الأمر 

يف غاية اخلطورة يف حق البن وهو الذبح ، ولكن يقني البن 

باأبيه  البن  وثقة   ، والطاعة  الت�صليم  اأورث  الذي  تعاىل  باهلل 

املوحى اإليه من رّبه قاده اإىل هذا الرد البليغ املكني والذي هو 

بياء  افتتحه  وقد  المتثال  كمال  على  الدال  الإيجاز  غاية  يف 

النداء التي هي يف الأ�صل للنداء البعيد ، فقد نّزل البن اأباه يف 

مقامات التقدير والحرتام فناداه باأداة النداء البعيد ، مبالغة 

ياء  اإىل  امل�صافة  الأّبّوة  بلفظ  ناده  ثم  توقره  و  احرتامه  يف 

املتكلم املعو�صة عنها بالتاء ، اإ�صعار بالرقة والأدب و التحُنّ  اإىل 

اأبيه باأن يفعل ما اأومر به .

ومل   ، عنه  كناية   » توؤمر  ما   « بقوله  الذبح  عن  عرّب  البن  اأن 

ي�صّرح به خ�صية اأن يثر م�صاعر اأبيه بذكر مادة الذبح ، واأمر 

ية
دا

ه
و 

ة 
آي
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اآخر وهو الأهم وهو الإمياء اإىل ال�صبب الذي دفع الأب اإىل ذلك 

مر به اأبوه طواعيًة 
ُ
كله  كذلك فاإن البن ي�صّلم وينقاد اإىل ما اأ

     ، وتعليله  الإذن  بني  اجلواب  بهذا  اإ�صماعيل  فجمع   ، واختياراً 

اأي : اأذنت لك اأن تذبحني  ، لأن اهلل عز وجل اأمرك بذلك وهذا 

اجلواب قمة يف الأدب وذروة  يف المتثال  ، وبرهان على كمال 

الإميان .

اأن يف اجلواب املذكور جانباً تربوياً بني الآباء والأبناء ، وهو اأن 

تعني  التي  املهمة  امل�صائل  اأبنائهم  على  يعر�صوا  اأن  الآباء  على 

اأبناءهم وتوؤثر يف بنائهم وم�صائر حياتهم باأ�صلوب عامر بالأدب 

واحلنان ، كاأن يعر�س عليه رحلة تربوية تقيمها مدر�صته ، اأو 

عمرة يوؤديها مع عائلته ، اأو ن�صاطاً بانياً يربي جوانب �صخ�صية 

، وي�صقل مواهبه ، ويكت�صف مهاراته وهكذا ، ومن حقوق الآباء 

وطاعة  وا�صتجابة  اأدب  �صماع  لإبائهم  ي�صمعوا  اأن  الأبناء  على 

وامتثال ، واأن يقر يف نفو�صهم اأنهم ل ياأمرونهم اإل مبا هو نافع 

لهم يف حياتهم الدنيوية والأخروية .

كان من تتمة جواب اإ�صماعيل قوله » �صتجدين –اإن �صاء اهلل – 

من ال�صابرين » فكان هذا جواباً �صريحاً ، لأن ما قبله متهيد 

له ، فاإنه بعد اأن حّثه على فعل ما اأمر به  وعده بالمتثال له ، 

وباأنه ل يجزع ول يهلع بل يكون �صابراً حمت�صباً وعرّب يف بقوله 

» من ال�صابرين » با�صم الفاعل : �صابر ، اإ�صارة اإىل اأنه �صيكون 

يف   ، منهم  وعرف  به  وعرفوا  بال�صرب  ا  ا�صتهروا  من  عداد  يف 

ذلك طماأنة ظاهرة لالأب واإدخال لل�صرور عليه لكونه قد ظفر 

اإ�صماعيل  على  اهلل  ثنى  ولذلك   ، متكامال  كاماًل  ابنه  بجواب 

اِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن  ُه َكاَن �صَ بقوله » { َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب اإِ�ْصَماِعيَل اإَِنّ

ِبّياً }مرمي54. َر�ُصوًل َنّ

اأن يف تعليق فعل اإ�صماعيل امل�صتقبلي بامل�صيئة اأدباً مع اهلل تعاىل 

وا�صتعان على حتقيقه ، مبا يحقق املراد ويفي بالوعد ولذا فمن 

امل�صروع للعبد اإذا عزم على فعل يف امل�صتقبل اأن يقرنه مب�صيئة 

اهلل تعاىل ، امتثاًل لقوله تعاىل » { َوَل َتُقوَلَنّ ِل�َصْيٍء اإِيِنّ َفاِعٌل 

 } الكهف23 . 
ُ َّ
ن َي�َصاَء اهلل

َ
َذِلَك َغداً }23{ اإَِلّ اأ

لقد كانت نتيجة هذا البتالء وثمرة هذه الق�صة اأن فدى اهلل 

تعاىل اإ�صماعيل بذبح عظيم ، بقي �صنٌة ما�صية اإىل يوم القيامة 

َوَتلَُّه  �ْصلََما 
َ
اأ ا  َفلََمّ  } �صبحانه«  قوله  يف  متلّوا  جنده  ما  ذلك   ،

ْقَت  َدّ �صَ َقْد   }104{ اإِْبَراِهيُم  َيا  ْن 
َ
اأ َوَناَدْيَناُه   }103{ ِلْلَجِبنِي 

اْلَباَلء  َلُهَو  َهَذا  اإَِنّ  امْلُْح�ِصِننَي}105{  ِزي  جَنْ َكَذِلَك  ا  اإَِنّ وؤَْيا  الُرّ

امْلُِبنُي}106{ َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم}107 »ال�صافات )107-103(

ونختم وقفاتنا حول هذه الق�صة مبا ذكره ابن قيم اجلوزية يف 

تاأمالته حولها قائاًل : » واأنّبهك على خ�صلة واحدة مما اأكرمه 

اهلل به يف حمنته بذبح ولده ، فاإن اهلل –تبارك وتعاىل- جازاه 

على ت�صليمه ولده لأمر اهلل باأن بارك يف ن�صله وكرثه حتى مالأ 

ال�صهل واجلبل ، فاإن اهلل – تبارك وتعاىل – ل يتكرم عليه اأحد 

، وهو اأكرم الأكرمني ، فمن ترك لوجهه اأمراً وفعله لوجهه بذل 

اهلل له اأ�صعاف ما تركه من ذلك الأمر اأ�صعافاً م�صاعفة وجازاه 

اإبراهيم   اأمر  ، فلما  اأ�صعافاً م�صاعفة  باأ�صعاف ما فعله لأجله 

بذبح ولده فبادر لأمر اهلل ووافق عليه الولد اأباه ر�صاًء منهما 

وت�صليماً ، وعلم اهلل منهما ال�صدق و الوفاء – فداه بذبح عظيم 

اأعطاهما من ف�صله . وكان من بع�س عطاياه  ، واأعطاهما ما 

اأن بارك يف ذريتهما حتى ملوؤا الأر�س فاإن املق�صود بالولد اإمنا 

هو التنا�صل وتكثر الذرية ، ولهذا قال اإبراهيم : » { َرِبّ َهْب 

نَي }ال�صافات100 » وقال » {َرِبّ اْجَعْلِني ُمِقيَم  احِلِ يِل ِمَن ال�َصّ

ِتي } اإبراهيم40. فغاية ما كان يحذر ويخ�صى  َيّ اَلِة َوِمن ُذِرّ ال�َصّ

الولد  وبذل  هلل  ولده  بذل  فلما   ، ن�صله  انقطاع  ولده  ذبح  من 

ملوؤا  حتى  وكرّثه  فيه  بارك  و   ، الن�صل  له  اهلل  �صاعف  نف�صه 

واأخرج منهم   ، ذريته خا�صة  والكتاب يف  النبوة  ، وجعل  الدنيا 

حممداً �صلى اهلل عليه و�صلم...)1( .

 )1( ال�صوء املنر على التف�صر : 152/5 جمع : علي بن حمد 

ال�صاحلي .

كتبه 
د : ناصر بن عبد الرحمن اخلنني

عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية في قسم البالغة 
والنقد ومنهج األدب اإلسالمي 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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سجود التالوة :
قال ابن القيم : » وموا�صع ال�صجدات اأخبار واأوامر،خرب من اهلل عن �صجود خملوقاته 

له،عموماً اأو خ�صو�صاً ، فح�صن للتايل وال�صامع اأن يت�صبه بهم عند تالوة اآية ال�صجدة اأو 

�صماعها واآيات الأوامر بطريق الأوىل «.

1. حكمه :
اأجمع العلماء على م�صروعية �صجود التالوة ) التبيان للنووي �س107( � للتايل � 

واختلفوا يف وجوب ذلك على قولني )1( :

اجلمهور.ودليل  مذهب  بواجب.وهو  ولي�س  �صنة  التالوة  �صجود  اأرجحهما:اأن 

�صنيته ما ثبت يف ال�صحيحني عن زيد بن ثابت:«اأنه قراأ على النبي – �صلى اهلل 

عليه و�صلم - بالنجم فلم ي�صجد عليه ال�صالة وال�صالم«فرتك النبي - �صلى اهلل 

عليه و�صلم - ل�صجودها ، واإقراره لزيد ترك ال�صجود يدل على عدم وجوبه اإذ لو 

كان واجباً ل�صجدها،ولأمر زيداً بها .

يوم  املنرب  على  قراأ  اأنه  اخلطاب  بن  عمر  عن  البخاري  رواه  ما  عليه  ويدل 

اجلمعة ب�صورة النحل حتى اإذا جاء ال�صجدة نزل ف�صجد و�صجد النا�س حتى اإذا 

كانت اجلمعة القابلة قراأ بها حتى اإذا جاء ال�صجدة قال:«يا اأيها النا�س اإّنا منر 

بال�صجود فمن �صجد فقد اأ�صاب ومن مل ي�صجد فال اإثم عليه«وكان هذا يف جممع 

ال�صحابة ومل ينكروه فدل على اإجماعهم على اأنه لي�س بواجب .

2. سبب سجود التالوة :
وا�صتدل اجلمهور على اأن ال�صجود للقارئ وامل�صتمع  مبا ثبت يف ال�صحيحني عن 

ابن عمر قال: » كان ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم - يقراأ علينا ال�صورة فيها 

ال�صجدة في�صجد ون�صجد حتى ما يجد اأحدنا مو�صع جبهته «.

، فال ي�صن لهم ال�صجود ملا ثبت يف البخاري وو�صله  املار  ال�صامع :ومثله  � واأما 

عبد الرزاق يف م�صنفه باإ�صناد �صحيح ، اأن عثمان قال: » اإمنا ال�صجود على من 

ا�صتمع «. قال العيني : وروى ابن اأبي �صيبة يف م�صنفه عن ابن عمر اأنه قال : 

ال�صجدة على من �صمعها .

� وا�صرتط احلنابلة ل�صجود امل�صتمع �صرطان :

اأوًل: اأن ي�صلح القارئ لالإمامة : فلو �صمع الآية من امراأة.وغر اآدمي كالببغاء 

واآلة الت�صجيل )2(ل ي�صن له ال�صجود )3(.ثانياً : اأن ي�صجد القارئ )4(: فاإذا مل 

ي�صجد القارئ فال ي�صن للم�صتمع ال�صجود)5( .

3. تكرار السجود بتكرار التالوة :
،اأو لفهم  اإن كرر التالوة حلاجة كتكرير حلفظ  اإل   ، اأنه يكرر ال�صجود  الأقرب 

معنى ، اأو ل�صتنباط حكم ، فال يكرر ال�صجود اإل اإن طال الف�صل ، اأو نوى  قطع 

القراءة ثم ا�صتاأنف،فاإنه يكرر ال�صجود . 

ر المستمع القارئ ؟ 4. هل ُيذكِّ
اإن احتمل اأنه نا�س فليذكره،اأما اإن كان متعمداً فال يذكره،كما لو تركها طالب 

علم ليبني اأن �صجود التالوة �صنة ولي�س بواجب . 

5. شروط صحة سجود التالوة :
اختلف اأهل العلم يف ذلك على قولني :

القول األول : 
�صرت  ؛من  ال�صالة  ل�صحة  ي�صرتط  ما  له  ،في�صرتط  �صالة  التالوة  �صجود  اأن 

العورة وا�صتقبال القبلة والطهارة.وهذا مذهب جمهور العلماء . 

القول الثاني :
 اأن �صجود التالوة لي�س ب�صالة وعليه فال ي�صرتط فيه ما ي�صرتط يف ال�صالة،فلو 

ب�صروط  هي  ،ولكن  �صحيح  �صجوده  فاإن  القبلة  م�صتقبل  غر  اأو  حمدثاً  �صجد 

ال�صالة اأف�صل ول ينبغي اأن يخل بذلك اإل لعذر فال�صجود بال طهارة خر من 

الإخالل .وهذا هو اختيار ابن جرير و�صيخ الإ�صالم .

اإمنا �صماها �صجدة فاأثبت لها مطلق ال�صجود ومل يثبت  ال�صارع  وا�صتدلوا :باأن 

دليل �صرعي يدل على اأنها �صالة.فال يجب فيها ما يجب يف ال�صالة اإل ما دل 

�صحيحاً  تعليقاً  البخاري  يف  ثبت  .وقد  الراجح  هو  القول  عليه.وهذا  الدليل 

و�صله ابن اأبي �صيبة:«اأن ابن عمر �صجد على غر و�صوء«.مع حر�صه على اتباع 

ال�صنة .

مسألة : 
ذهب بع�س اأهل العلم اإىل اأنه ي�صرتط له اأن يكون يف غر اأوقات النهي . وعن 

اأنه ي�صجد وبه قال ال�صافعي . قيا�صاً على ال�صالة التي لها  اأخرى  اأحمد رواية 

�صبب اإذ اأن كل �صالة لها �صبب مثل حتية امل�صجد،�صنة الو�صوء يجوز اأداوؤها يف اأي 

وقت وحتى يف اأوقات النهي.وهذا هو  الأقرب .

أخوكم . 
د.أحمد بن عبدالله بن محمد  اليوسف 

أستاذ الفقه املساعد بجامعة القصيم 

اأحكام يف  املنزلة ؛ منها  اأحكاماً حتفظ هذه  ، ف�صرع له  الكرمي ول غرابة يف ذلك فهو كالم اهلل �صبحانه  القراآن  لقد عظم اهلل 

العبادات ، ويف املعامالت وغر ذلك ، يح�صن بامل�صلم معرفتها ومراعاتها لكي ي�صع كالم اهلل يف منزلته الالئقة به . 

ويف هذه ال�صل�صلة من اأحكام القراآن الكرمي اأذكر باإذن اهلل اأهم ما يحتاجه امل�صلم من هذه الأحكام . وقد جعلت هذه امل�صاألة فاحتة 

ل�صل�صلة يتواىل ن�صرها باإذن اهلل تعاىل ، وتتناول اأحكاماً متعلقة بالقراآن  الكرمي يحتاجها امل�صلم ، ولي�س يف تقدمي �صجود التالوة 

ق�صد حمدد،ول فيما �صيتلوه كذلك ، واإمنا الن�صر بح�صب ما يتم اإعداده، وتتي�صر اأ�صبابه ، واهلل اأ�صاأل اأن يحقق املقا�صد والغايات ، 

واأن يكتب الأجر وي�صاعف احل�صنات .
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قراء العصر سير وعبر 
اللقاء الحصري والموسع مع فضيلة المقرىء الكبير  

عبد الرافع بن رضوان بن علي الشرقاوي

        مدخل ومتهيد
	 أبرز صفاته ومناقبه .

	 نشأته وبداياته في هذا العلم الشريف .
	  مشايخه وأساتذته وأقرانه ومعاصروه .

	  املناصب التي توالها.
	  وفاؤه وذكره الطيب ملشايخه .

	  عناية والديه به وبره بهما .
	  تواضعه وزهده وبذله للمعروف وسيرته في اإلقراء .

	  مؤلفاته .
	  مكانته العلميه وثناء العلماء عليه .

	  تالميذه وطالبه ومن قرأ عليه .
	  قراءتي وتتلمذي عليه .

	  أسانيده .
	  أجوبته وشيء من اختياراته .

	  ملسة وفاء . 
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إعداد د. عبدالله بن محمد بن سليمان اجلارالله
املدينة النبوية – ص.ب 882

Alajarallah2000@yahoo.com
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احلمد لله الذي جعل لكل شـــيء ســـببا، وأنزل على عبـــده كتابا عجبا، فيه 
من كل شـــيء حكمة ونبا، والصالة والسالم على ســـيدنا ونبينا محمد؛ أشرف 
اخلليقـــة عجما وعربا، وأزكاهم حســـبا ونســـبا، وعلى آله وأصحابه الســـادة 

النجبا، وبعد: 
فاإَنّ من عباد اهلل من ا�صطفاهم خلدمة القراآن العظيم، واخت�صهم مبعرفة اأوجهه وقراءاته، حاملني م�صعل هذا النور، وقائمني بحفظه ومدار�صته، 

اأَنّ اهلل  نذروا حياتهم خلدمة الوحي اجلليل، فظل القراآن العظيم، كالم اهلل الذي ل ي�صوبه �صك، ول حتريف، ول تاأويل، ومن هوؤلء الذين نح�صب 

�صرفهم ثم �صخرهم وقي�صهم للعناية بالقراآن الكرمي؛ ف�صيلة �صيخنا الكبر؛ ال�صيخ/عبد الرافع ر�صوان علي ال�صرقاوي، والذي اأطرح �صرته العطرة 

بني يدي طالب العلم واملتخ�ص�صني، لتتعرف الأمة على جتربته امل�صيئة، ورحلته الطويلة يف هذا العلم ال�صريف، وليطلع طالب العلم على طرف من 

اآرائه النرة، واختياراته املعتربة يف بع�س امل�صائل العلمية امل�صكلة، لتكون تلك ال�صرة نربا�صا ي�صيء لهم الطريق، ولتتعلق القلوب بهذه القدوة الكبرة، 

اه يف م�صتقر رحمته، ودار كرامته. ع�صى اهلل اأن يجمعنا واإَيّ

مدخل ومتهيد :-
املدققني  العلماء  بقية   ، النحرير  واملقرئ  الكبر،  ال�صيخ  ف�صيلة  هو 

ال�صرقاوي، ولد يف قرية  ال�صيخ/عبد الرافع بن ر�صوان بن علي  الكبار؛ 

بجمهورية  املنوفية  مبحافظة  »قوي�صنا«  ملركز  التابعة  الرمل«  »كفور 

م�صر العربية، وذلك �صنة )1351ه�( املوافق )1932م(، من اأوائل الأ�صاتذة 

جوا اجليل الأول من كلية القراآن الكرمي  �صوا وَخَرّ الكبار الذين اأفادوا ودَرّ

باجلامعة الإ�صالمية باملدينة املنورة، اإ�صرافا ومناق�صة للر�صائل العلمية، 

وتدري�صا للطالب وتعليما، كما اأنه من اأوائل العلماء الكبار الذين �صاركوا 

يف ع�صوية اللجنة العلمية ملراجعة امل�صاحف املقروءة وامل�صموعة، مبجمع 

امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف ، قام على مراجعة وتدقيق اأكرث من 

�صتة ع�صر م�صحفا مقروءا وم�صموعا بالروايات املختلفة، على غاية من 

هذا  ملتون  عجيب  حفظ  مع  وحتريراتها،  القراءات  لأوجه  ال�صتح�صار 

العلم ال�صريف، عامل يف العربية، واأ�صتاٌذ يف الأداء، تتلمذ على كبار امل�صايخ 

والعلماء واملقرئني، فاجتمعت له غرٌر ودرٌر من امل�صايخ الفخام؛ كال�صيخ 

اأحمد عبد العزيز الزيات، وال�صيخ اإبراهيم بن علي علي ال�صمنودّي، وال�صيخ 

عبد احلليم  ال�صيخ  الأزهر  و�صيخ  العنو�صّي،  �صاهني  حممود  م�صطفى 

حممود، وال�صيخ املف�صر والداعية املفكر ال�صيخ / حممد ال�صباعي عامر، 

الكبر / حممد اخل�صر ح�صني، وغرهم،  العالمة  الأزهر  والتقى �صيخ 

امل�صاجد،  يف  النا�س  واإمامة  واخلطابة  الدعوة  ميار�س  طويال  زمنا  لبث 

والدين،  الف�صل  يف  متناهيا  ول زال  كان  به،  والعمل  القراآن  بني  فجمع 

دهره؛  معظم  الإقراء  لزم  و�صكينة،  وزهد  ورع  فيه  اخلر،  اإىل  منقطعا 

ب فيها  فقراأ عليه طالب كثرون بالقراءات املختلفة، له رحلة مباركة تغَرّ

بق�صم  مدر�صا  عمل  امل�صلمني،  وتعليم  والإقراء  للدعوة  والبلد  الولد  عن 

الكرمي  القراآن  بكلية  اأ�صتاذاً  ثم  بالأزهر،  العربية  اللغة  بكلية  القراءات 

باجلامعة الإ�صالمية، ثم ا�صتقر به املقام ع�صوا رئي�صيا متفرغا يف اللجنة 

العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف، ويف جلنة الإ�صراف 

والإقراء  بالقراءة  معمورة  جمال�س  له  املرتلة،  امل�صاحف  ت�صجيل  على 

الطالب  عليها  يتزاحم  وحِيّه  بيته  يف  هي  كما  ال�صريف  النبوّي  باحلرم 

من كِلّ مكان، خدم القراآن فنال بركاته، متع اهلل به على طاعته، واأح�صن 
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ختامه، ونفع به امل�صلمني.

عناية والديه به وبره بهما :-
ولد ون�صاأ ال�صيخ الكبر عبد الرافع ر�صوان يف جٍو ملوؤه احلنان والعطف 

والرحمة، وتعلوه مكارم الأخالق من الكرم واجلود والعطاء، فكان والداه 

مع قلة ذات اليد كرميني بالطبع، فن�صاأ يف اأبوين عنيا به اأ�صد عناية، واأخذا 

بيده  منذ �صغره يف طريق القراآن، فكان والده ميده بالتوجيه والن�صح 

والده:  عن  قال  وال�صداد،  بالتوفيق  خال�صة  دعوات  له  ويبذل  والإر�صاد، 

)من ف�صل اهلل -تبارك وتعاىل- علَيّ اأن والدي -رحمه اهلل- كان حافظا 

-م�صتعينا  العزم  وعقد  �صغرا،   بي  فُعِنَي  له،  داً  جمِوّ الكرمي،  للقراآن 

َظني القراآن الكرمي، واحلمد هلل حفظت  باهلل جلت قدرته- على اأن ُيَحِفّ

وعنايته  والده  �صرة  الكرمي( ففي  القراآن  يديه ع�صرين جزءا من  على 

حتمل  من  الوالد  عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  عملٌيّ  در�ٌس  الطلب  �صِنّ  يف  به 

للم�صوؤولية، وبذٌل لالأ�صباب اجلالبة ل�صالح الولد والذرية.

والثبات  ال�صتمرار  له، وتطلب منه  ه، وتدعو  ُ ُت�َصرِبّ والدته فكانت  ا  واأَمّ  

القراآن، وكان له مع والدته ق�صة بر �صرتها عطرة، و�صرحها  يف طريق 

بج�صده  عنها  بعيد  وهو  وبره  وقلبه  بفكره  معها  يعي�س  كان  فقد  يطول 

الإجازات  كل  يف  لزيارتها  وي�صافر  ل تنقطع،  بات�صالت  معها  يتوا�صل   ،

كان  فقد  بدعائها،  ويفرح  بكالمها،  وُي�َصُرّ  هّمها،  يحمل  كان  واملنا�صبات، 

-بعد اهلل تعاىل- دواًء جلراحها، وبرداً على قلبها، كما كانت هي –رحمها 

مبقدمه  البيت  قلبت  لزيارتها  �صافر  اإذا  بدعواتها،  له  وعونا  زادا  اهلل- 

ُعر�صاً واأفراحا ، ملا ترى من بره واإح�صانه. 

العلم  هذا  حت�صيل  يف  الكبر  ال�صيخ  رحلة  يف  النظر  اأمعنت  اإذا  فاأنت 

الطريق  ذلك  يف  و�صربه  به،  وم�صايخه  اأ�صاتذته  عناية  ثم  ال�صريف، 

وما  م�صرته،  وقائد  والده  من  ل حتد  مباركة  مع  ذلك  كُلّ  وم�صابرته، 

يقدمه له من التوجيه والإر�صاد، وحزم وعزم برفق ولني، عرفت اأَنّ هذا 

العامل الكبر هو نتاج غر�صة مباركة من والدين حنونني، مل ير�صيا باأقل 

ممكن،  وجه  بكل  للقراآن  خادما  اإَلّ  العني  وقرة  الكبد  فلذة  يريا  اأن  من 

الدعاء،  واأجاب  الرجاء،  اهلل عز وجل  تعاىل، فحقق  اهلل  قدر  كان  وهكذا 

وبارك اجلهود، فاأثمر ذلك الغر�س، وكان ما كان من اأمر ال�صيخ اجلليل، 

له  �صلَّم  الكبار،  املحققني  الرواد  برائٍد من  الأمة  ولينعم اهلل تعاىل على 

بذلك اأهل العلم املتخ�ص�صون.

اأثمر -بف�صل اهلل- الغر�س  الوالدين الكرميني يف قربيهما، فقد  وليهناأ 

ا اإيناع . ا ثمر، واأينع اأمَيّ اأمَيّ

وفاؤه وذكره الطيب ملشايخه :-
الوفاء  مع  فله  عجب،  من  فعجب  لهم  وتوا�صعه  مل�صايخه  وفاوؤه  ا  واأَمّ

ا، ولعلمهم  ق�ص�س تروى يف زمٍنّ عَزّ فيه الوفاء، فقد كان مب�صايخه حفَيّ

ا، فاأحبوه واأحبهم، و�صاغوا من �صبيكته ذهباً �صافيا زين الزمان  وعاًء نقَيّ

لهم،  الدعاء  كثر  واأ�صاتذته،  مل�صايخه  الذكر  دائم  فهو  جميال،  جيدا  به 

جمال�س  يف  يذكرهم  واإح�صانهم،  بجميلهم  والعرتاف  عليهم،  والرتحم 

اإليهم  ومرا�صالته  مكاتباته  يف  يخاطبهم  والتعليم،  والدر�س  الإقراء 

للعلم  الحرتام  �صديد  فهو  الطريق،  بداية  يف  كان  لو  كما  ويوقرهم 

والعلماء اإىل درجة تزري مبا يقدمه اأبر التالميذ، اإنه مدر�صة جتلت فيها 

معاين الأدب ودرو�س الوفاء، فقد كان –ول يزال- مع اأ�صياخه واأ�صاتذته 

براً وفياً حتى ا�صتكى منه الوفاء.

ول زالت  كانت  ال�صمنودّي  اإبراهيم  العالمة/  الكبر  ب�صيخه  فعنايته 

يتعاهده  كان  عليه؛  ويطلع  ذلك  يعرف  عند من  والتقدير  املثل  م�صرب 

بالزيارة واحلفاوة والهدية، ويتفقد اأحواله كلما �صافر اإىل م�صر، ولو كان 

ال�صيخ  اأياما معدودات، كان مع �صيخه وفَيّا حتى ملك قلبه، فكان  �صفره 

ال�صمنودّي ينتظر زيارته، ويح�صب الأيام لها، ويعرف موعدها، زرته مرة 

اأيوه!  يل:  فقال  ال�صالم،  يقرئكم  ر�صوان  عبد الرافع  �صيخنا  له:  فقلت 

ما هو حينزل بعد ثالثة اأ�صابيع، فعلمت اأنه منه يف �صغاف قلبه، بل هو من 

قلبه �صغاف، واأنه مالأ عليه فكره وعقله، حتى �صار يعرف موعد اإجازته 

وزيارته، وهو ال�صيخ الذي كربت �صنه ، فال يذكر اإل ما يحتاج اإليه.

وطالبه  لتالميذه  ما يذكر  كثرا  يزال-  -ول  عبد الرافع  ال�صيخ  وكان 

ا  ومن يقراأ عليه اختيارات �صيخه وحتريراته، فربطهم به، ويجعله حَيّ

يف عقولهم، وهذا فيه من الدرو�س ما ل يخفى من ن�صبة العلم اإىل اأهله، 

ومن تدريب للطالب على حتري الدقة يف النقل والرواية بالعزو املحقق 

لأولئك الأئمة الأعالم.

ودخل  ق�صرة؛  بفرتة  وفاته  قبل  ال�صمنودّي  �صيخه  زار  عندما  اإَنّه  بل 

عليه، وجده يف حالة �صعبة من اعتالل ال�صحة واملر�س، فلم يتحمل ذلك 

ا توجه اإىل  قلبه الرحيم، فخرج يبكي بقلبه وبدمعه �صيخه الكبر، ورمَبّ

اجلامع القريب من بيت العالمة ال�صمنودّي، ف�صلى ركعتني يرفع فيهما 

يديه اإىل ال�صماء، ودموعه تنهمر على وجنتيه، ول�صانه يبتهل اإىل املوىل 

الرحيم اأن يلطف بال�صيخ الكبر ويح�صن له اخلتام.

لقد اأدركت ال�صيخ اإبراهيم ال�صمنودّي رحمه اهلل قبل وفاته باأّيام معدودات 

وهو يلهج با�صم تلميذه الويّف ال�صيخ عبد الرافع ر�صوان، فكاأن حال ل�صانه 

صورة من مراسالته ملشايخه وما يظهر فيها من احملبة 
والتواضع والوفاء

29
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ال�صيخ  اأ�صتاذه، هذا هو  يقول: جزاك اهلل عني خر ما جزى تلميذا عن 

عبد الرافع ر�صوان؛ جبٌل يف الوفاء كما هو جبٌل يف القراءة والإقراء.

تواضعـــه وزهـــده وبذلـــه للمعـــروف وســـيرته فـــي           
اإلقراء :-

اأجمعني  تالميذه  ف�صل  ول حرج،  ث  فحِدّ لذاته  واإنكاره  توا�صعه  ا  واأَمّ

ينبوك باخلرب اليقني، فكُلّ واحد له مع ال�صيخ الكبر ق�صة ومقال، واإين 

لأعجز اأن اأ�صف ما يجول بخاطري ويختلج نف�صي، فاأَيّ حكاية اأحكي، بل 

اأّي ق�صة اأروي، كان يرى نف�صه اإن�صانا عاديا مع ما جعل اهلل له من القبول 

من  راأينا  بغر ح�صد يف من  خلق  اأن ج�صداً  ولو  واأقرانه،  لدى تالميذه 

�صيخه  لدى  �صفاعته  منه  طلبت  عبد الرافع،  الكبر  ال�صيخ  لكان  النا�س 

كان  كتاباً  يكتب معَي  الكبر  بقلبه  فاإذا هو  ال�صمنودّي  اإبراهيم  العالمة 

�صايف  اإل ودوداً عطوفاً  تلفه  اإذا لزمته مل  �صيٌخ  و�صاما على �صدري، هو 

القلب نقي ال�صريرة ل متل حديثه ول ميلك جمل�صه، ل ت�صمع فيه غيبة 

لأحد، بل ل ي�صمح بذلك ول يرت�صيه، اأجمعت القلوب على حبه وتعظيمه 

وتوقره.

بنف�صه  لهم  فيقدم  بنف�صه،  واأ�صيافه  تالميذه  �صيافة  على  يحر�س  وهو 

ل تو�صف  التوا�صع  من  فريدة  �صورة  يف  وال�صراب  الطعام  من  ما تي�صر 

ول تطاق. 

ثَمّ هو يف جمل�صه لالإقراء يجل�س يف مكان بعيد عن اجلماعة والجتماع، 

حائط  اإىل  فيها  متكئ  غر  القبلة،  اإىل  فيها  متوجها  واحدة  جل�صة 

جمل�س  يف  اأخرى  حالة  يكون  فهو  وملب�صه،  حديثه  يف  متاأنقاً  ول جدار، 

القراءة والإقراء. 

وهو ل يقبل الهدية ول العطية من تالميذه ومن يقراأ عليه، وكان دائما 

ما يق�ُسّ علينا �صر ال�صابقني الأخيار كاأبي عبد الرحمن ال�صلمي وحمزة 

وخلف البزار، يف ورعهم ودفعهم للهدية والعطية رجاء ما عند اهلل العزيز 

الغّفار.  

فيه  ل ي�صاركه  بوقت  ُه  الطالب خ�َصّ اإقراء طالب من  على  وافق  ما  واإذا 

اأحب  فلقد  التبجيل،  ما يكون  كاأ�صد  ويبجله  الطالب  يحرتم  فهو  اأحد، 

اأنواع  بكل  فاأحاطوه  واحرتمهم  باأبوته  عليهم  فاأحبوه، وعطف  تالميذه 

ل يقدر  طالبه،  على  ورحمة  �صفقة  قلبه  يف  والتقدير،  والرعاية  املحبة 

عليها اإل مثله.

والهتمام،  والرعاية  العناية  من  مبزيد  الأفاق  طالب  يخ�ُسّ  هو  ُثَمّ 

الوقت واجلهد،  زيادة يف  فيعطيهم  نفو�صهم،  فيجرب خواطرهم ويطيب 

مقدرا رحلتهم، وم�صجعا لهم م�صرتهم يف التلقي والطلب.  

وهو مع جاللة قدره واإمامته ورحلة النا�س اإليه من كل مكان اإل اأَنّه حب�س 

نف�صه واأفنى وقته وا�صتفرغ جهده يف اإقراء القراآن وقراءاته، وكاأنه يتمثل 

ل اأبي عبد الرحمن ال�صلمّي حني روى حديث عثمان بن  حال الإمام الأَوّ

ان ر�صي اهلل عنه اأَنّ النبّي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: )خركم من تعلَّم  عَفّ

القراآن وعلَّمه(، فقال مقولته امل�صهورة: هذا الذي اأقعدين مقعدي هذا، 

مع  عاما،  اأربعني  من  اأكرث  الأموي  اجلامع  يف  النا�س  يقرئ  جلَّ�س  حيث 

حاجة النا�س اإليه يف خمتلف العلوم.

نشأته وبداياته في هذا العلم الشريف :-
حيث  والده،  يدي  على  القراآن  حفظ  بداأ  قد  اهلل-  -حفظه  ال�صيخ  كان 

حفظ ع�صرين جزءا من القراآن الكرمي، ثم بعد ذلك ذهب به والده اإىل 

ال�صيخ/ حممد حممود �صاهني العنو�صي؛ �صاحب مدر�صة حتفيظ القراآن 

املنوفية، بجمهورية  الكرمي بقرية �صربا بخوم، مركز قوي�صنا، حمافظة 

م�صر العربية، ليكمل على يديه الأجزاء الع�صرة الباقية،  فاأكمل حفظ 

الباقي من القراآن الكرمي على يديه وحتت اإ�صرافه، ثم عر�س عليه ختمة 

كاملة –من حفظه- مب�صمن رواية حف�س عن عا�صم، بعدها نقله والده 
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اإىل ال�صيخ/ م�صطفى حممود �صاهني العنو�صي؛ �صاحب مدر�صة الإقراء 

ال�صهرة بقرية �صربا بخوم اأي�صا، ف�صرح له منت حتفة الأطفال لل�صيخ/

�صليمان اجلمزوري، ومنت املقدمة اجلزرية؛ لالإمام احلافظ/ اأبي اخلر 

بابن اجلزري،  املعروف  يو�صف  بن  بن علي  حممد بن حممد بن حممد 

انتهى  القراآن الكرمي عليه برواية حف�س عن عا�صم، وبعدما  ثم عر�س 

من القراءة طلب منه �صيخه اإح�صار والده، فلما ح�صر والده اإىل جمل�س 

ال�صيخ عر�س عليه اأن َيْدُر�س –ابنه- القراءات ال�صبع على يديه، وذلك ملا 

فوافق  وال�صتح�صار،  و�صدة احلفظ  والذكاء  النبوغ  �صيخه من  فيه  راأى 

والده على هذا الراأي، و�ُصَرّ به �صرورا عظيما، ثم طلب ال�صيخ من والده اأن 

ي�صرتي له منت »ال�صاطبية« ليحفظه ويقوم ال�صيخ ب�صرحه، فرحب والده 

بالفكرة، وا�صرتى له منت ال�صاطبية. 

تاأثرت يومها بهذا الختيار، فقد كانت  اأنني  اإل  قال �صيخنا عبدالرافع: 

األتحق باأحد املعاهد الأزهرية ، وبخا�صة واأنني اأحفظ القراآن  اأن  رغبتي 

فاأخذ  العا�صرة،  يتجاوز  ل  الوقت  ذلك  يف  وعمري  جيدا  حفظا  الكرمي 

ال�صاطبية،  منت  واحفظ  اهلل،  على  توكل   : يل  ويقول  يقنعني  والدي 

لك  ال�صالح  راأى  فال�صيخ  كله،  اخلر  فيه  اهلل-  �صاء  –اإن  ال�صيخ  وَراأُْي 

اإىل عدم الإقبال على درا�صة  حا�صراً وم�صتقباًل، وللحقيقة كان يدفعني 

اأقيم  التي  قريتنا  عن  ال�صيخ  قرية  ُبْعُد  الفرتة  تلك  يف  ال�صبع  القراءات 

فيها، فبني القريتني �صبع كيلومرتات كنت اأم�صيها يوميا �صباحا وم�صاء، 

املوا�صالت، فلم يكن بني قريتنا  باأية و�صيلة من و�صائل  ودون ال�صتعانة 

واإمنا هو طريق زراعي  ال�صيارات،  ال�صيخ طريق ممهد ت�صر فيه  وقرية 

ل ي�صلح اإل للم�صاة على اأرجلهم، ولكن والدي –رحمه اهلل- كان مقتنعا 

الختيار،  بهذا  ال�صعادة  كل  و�صعيدا  تنفيذه،  على  وحري�صا  ال�صيخ  براأي 

فال�صيخ له يف قلب والدي منزلة كبرة مليئة بالتقدير والحرتام؛ حيث 

اإنه �صيخه الذي عر�س عليه القراآن الكرمي برواية حف�س عن عا�صم، وهو 

يف �صن ال�صباب. واحلمد هلل رب العاملني الذي اأعانني ووفقني حلفظ منت 

ال�صبع  بالقراءات  الكرمي  القراآن  وعر�س  القراءات،  ودرا�صة  ال�صاطبية، 

على �صيخي العالمة/ م�صطفى حممود �صاهني العنو�صي.

 وملا اأمتمت درا�صة القراءات ال�صبع وعر�صها على �صيخي طلبت منه الإجازة، 

فلم يوافق على اإعطائي الإجازة قائال: اإنك �صغر ال�صن؛ فعمري اآنذاك 

القراءات  لدرا�صة  متفرغاً  كنت  فقد  عجب  ول  �صنة،  ع�صرة  ثالث  كان 

وحدها، ثم طلب مني ال�صيخ اأن اأعر�س القراءات ال�صبع ختمة ثانية عليه، 

اأما والدي فهو موافق وراغب يف ختمة اأخرى بالقراءات ال�صبع على ال�صيخ 

ختمة  يف  و�صرعت  باهلل  فا�صتعنت  م�صلحتي،  يف  ذلك  اأن  لعلمه  الكبر، 

خم�س  عمري  وكان  منها  وانتهيت  ال�صيخ،  على  ال�صبع  بالقراءات  اأخرى 

اأجازين  الثانية،   اخلتمة  النتهاء من  وبعد  تقريبا،  ون�صف،  �صنة  ع�صرة 

�صيخي اإجازة �صحيحة،  وكان �صيخي ووالدي واأنا معهم كلنا �صعداء بتمام 

اخلتم، وح�صول املق�صود، هذه ق�صة البداية يف هذا العلم ال�صريف؛ علم 

القراءة والقراءات.

اخلالق  عبد  بن  حممود  اجلليل/  ال�صيخ  املرحلة  هذه  يف  يزامله  وكان 

جادو -رحمه اهلل تعاىل رحمة وا�صعة- فقد كان رفيقا له يف فرتة حفظ 

القراآن الكرمي ، ويف درا�صة القراءات ال�صبع، ويف جميع املراحل التعليمية 

م�صتقبال.

 مشايخه وأساتذته وأقرانه :-

ا �صيوخه الذين تعلم على اأيديهم فكثرون، وكانوا -كما قال عنهم-:  واأَمّ

وت�صمع  ربهم،  واجباتهم، يخافون  يق�صروا يف  اأعمالهم، مل  خمل�صني يف 

األ�صنتهم دائما رطبة بذكر اهلل، تعلمت منهم العلم النافع، والعمل املفيد.

 ف�اأخذ القراءة وال�صبط والإتقان ثم القراءات ال�صبع عن �صيخه الكبر 

ال�صيخ/م�صطفى حممود �صاهني العنو�صي؛ اأحد علماء الأزهر املخل�صني، 

والذي كان من اأ�صرة عريقة معروفة بالقراءة والإقراء، كما كان -رحمه 

العلم والتعليم،  اإل يف درو�س  التوا�صع، مل يرفع �صوته  اهلل- مهيبا، جم 

كال�صيخ  والقراء؛  العلماء  كبار  من  عدد  عنه  وتخرج  كثرون،  عنه  تلقى 

حممود �صيبويه، وال�صيخ/حممود جادو، وغرهم. 

ثَمّ كانت درا�صته –حفظه اهلل- يف ق�صم القراءات بالأزهر ال�صريف؛ معقل 

كُلّ  وكان  املتخ�ص�صني،  الأ�صاتذة  من  كثر  عن  فاأخذ  والعلماء،  العلم 

واحد منهم منوذجاً يحتذى يف الف�صل والعلم ومكارم الأخالق؛ منهم: 

اأ�صتاذ الت�ف��صر ال��ص�ي�خ/ حممد ال�صباعي حممد عامر؛ الداعية والكاتب 

الإ�صالمي،  قال ال�صيخ عنه: ولقد ت�صرفت مبعرفته اأثناء الدرا�صة وبعدها، 

ْملَى علَيّ كثراً من املقالت 
َ
اأ وتعلمت منه العلم ال�صايف واخللق الكرمي، 

املدافعة عن الإ�صالم؛ والتي ن�صرت يف كثر من املجالت الإ�صالمية؛ مثل 

جملة الإ�صالم، ونور الإ�صالم، والتقوى،  والعت�صام، وغرها،  رحمه اهلل 

رحمة وا�صعة. 

ثم كانت درا�صته يف املرحلة اجلامعية حيث تتلمذ –حفظه اهلل- على اأيدي 

التي  العلوم  جميع  يف  الكثر  منهم  وا�صتفاد  الأجالء،  العلماء  من  نخبة 

اها عنهم؛ فكان منهم: اأخذها وتلَقّ

• يف علم التف�صر  ال�صيخ/ حممد كامل ح�صن . 	
•ويف علم احلديث ال�صريف ف�صيلة ال�صيخ/ حممود عبد الغفار . 	

•ويف علم الفقه ال�صيخ/ حممود عبد الدائم . 	
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•ويف علم اأ�صول الفقه ف�صيلة ال�صيخ/يا�صني �صويلم . 	
ال�صيخ/  وف�صيلة  دنيا،   �صليمان  ال�صيخ/  ف�صيلة  العقيدة  علم  •ويف  	

حممد عثمان عي�س .

وف�صيلة  عمارة،   اأحمد  ال�صيخ/  ف�صيلة  وال�صرف  النحو  علم  •ويف  	
ال�صيخ حممد داود بيهي .

•ويف الأدب العربي ف�صيلة ال�صيخ/ حممد الفحام، وف�صيلة ال�صيخ/  	
حممد ح�صن دروي�س .

•ويف البالغة ف�صيلة ال�صيخ/ حممد بحري . 	
•ويف الأخالق ف�صيلة ال�صيخ د./عبد احلليم حممود؛ �صيخ الأزهر . 	

•ويف الدرا�صات الإ�صالمية ف�صيلة ال�صيخ/ حممد الغزايل؛ الداعية  	
الكبر املعروف .

ال�صيخ/عبد  ف�صيلة  الجتماعية  والبحوث  الإ�صالمية  الكتب  •ويف  	
احلميد    �صقر .

اأذكر  اأن  �صيوخي  عن  اأحتدث  واأنا  يفوتني  ول  عبد الرافع:  ال�صيخ  قال 

اأحمد  ال�صيخ/  الورع،  التقي  والعالمة  الكبر،  اأ�صتاذي  طليعتهم   يف 

عبد العزيز بن اأحمد بن حممد الزيات، اأعلى القراء �صندا يف هذا الزمان، 

فقد اأخذت عنه القراءات الع�صر الكربى من طريق طيبة الن�صر، واأخذت 

عنه القراءات الثالث املتممة للقراءات الع�صر ال�صغرى من كتاب التي�صر 

مقبولة  بعبارة  �صحيحة  اإجازة  بهما  واأجازين  اجلزري،   ابن  للحافظ 

�صريحة.

كما ل يفوتني اأن اأذكر بالف�صل -بعد اهلل �صبحانه وتعاىل- اأ�صتاذي العالمة 

املدقق ال�صيخ/ اإبراهيم بن علي علي �صحاثة ال�صمنودي؛ الذي عرفته بعد 

يف  الأول  موؤلفه  طريق  عن  ال�صريف  بالأزهر  القراءات  بق�صم  التحاقي 

التجويد امل�صمى ) لآيل البيان يف جتويد القراآن ( حيث �صدر هذا الكتاب 

واأنا يف ال�صنة الأوىل من املرحلة الأوىل بق�صم القراءات، ومل يكن الكتاب 

مقررا علَيّ بل كان مقررا على طالب اإجازة التجويد، وكنت قد جتاوزتها 

مو�صوعات  على  ل�صموله  وحفظته؛  الكتاب  من  ن�صخة  فا�صرتيت  بعام، 

مفيدة مل تكن موجودة يف غره من كتب التجويد التي در�صتها، وبداأت 

ال�صمنودي اأحد �صيوخ ال�صيف الكبار قبل وفاته 

باأيام ومعه الدكتور اجلار اهلل
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اأّي  ا�صمي؟ ويف  اأ�صكل علَيّ فهمه، ف�صاألني عن  املوؤلف عن بع�س ما  اأ�صاأل 

�صنة اأدر�س؟ وملَّا عرف اأن الكتاب غر مقرر علَيّ واأين ا�صرتيته وحفظته 

�صَرّ كثرا واأخذ يجيبني عن اأ�صئلتي،  وكان ذلك عام )1950م(، حتى اأنه 

كان اإذا قابلني يبادرين ب�صرح قاعدة يف الكتاب، ومرت الأيام حتى دّر�س يل 

الع�صر  القراءات  اأقراأ عليه  اأن  تعاىل  و�صاء اهلل  الكربى،  الع�صر  القراءات 

الكربى بعد ما تخرجت يف ق�صم القراءات عام )1956م(، وظلت عالقتي 

به قوية، فكنت -واأنا اأعمل يف املدينة املنورة- األتقي به كل عام يف الإجازة 

ال�صيفية،  واأق�صي معه يوما �صعيدا، اأعر�س عليه بع�س ما ظهر يل من 

الكثر، جزاه  ا�صتفدت منه  اإنني  اأقول  خالل قراءتي واطالعي،  واحلق 

ال�صابع  واألتقيه حتى وفاته يف  اأزوره   املخل�صني، وهكذا ظللت  اهلل جزاء 

من �صهر رم�صان عام )1429ه�(، اأنزله اهلل منازل الأطهار الأبرار،  وجعل 

جمال�س القراآن التي كان يعقدها كل يوم ي�صول فيها ويجول يف �صحائف 

اأعماله يوم يقوم النا�س لرب العاملني. 

رحم اهلل م�صايخي جميعا رحمة وا�صعة، فقد تعلمنا منهم العلم والعمل، 

وجزاهم عن كل ما قدموه خر اجلزاء ، وجعله يف �صحائف اأعمالهم.

يف  ولقيه  ح�صني  اخل�صر  الكبر/حممد  العالمة  ال�صيخ  اأدرك  اأنه  كما 

القراءات  ق�صم  طالب  من  جمموعة  يف  وكان  ال�صريف،  الأزهر  يف  مكتبه 

طلبوا لقاًء مع �صيخ الأزهر ليعر�صوا عليه بع�س مطالبهم واحتياجاتهم 

العلمية، قال ال�صيخ عبد الرافع: ف�صلمنا على مدير مكتبه ثم طلبنا منه 

لقاء ال�صيخ الكبر، قال: فدخل مدير مكتبه عليه فقال له: طالُب ق�صم 

القراءات عند الباب يطلبون الإذن بالدخول، فقال ال�صيخ حممد اخل�صر 

ح�صني ب�صوت مفخم: اأهل القراآن عند بابنا، فليتف�صلوا بالدخول، قال: 

طلبنا  ثم  واحدا،  واحداً  علينا  �صلَّم  ثم  ينتظرنا،  قائم  هو  فاإذا  فدخلنا 

الذي حتملونه يف  العظيم  اإجالل للقراآن  اأقف  اإمنا  منه اجللو�س فقال: 

�صدوركم، فلم يجل�س حتى جل�صوا !! قلُت: وهكذا هم العلماء الربانيون، 

�صيخنا  قال  واأخالقهم،  �صلوكهم  ال�صدق يف  ذلك  اأثر  اهلل فظهر  �صدقوا 

كل  لنا  وحقق  مطالبنا  لدرا�صة  جلنة  بتكوين  اأمر  ثَمّ  عبد الرافع:  

ماطلبناه ، جزاه اهلل عن القراآن الكرمي واأهله خربا.  

اأدركهم وزاملهم فقال -حفظه اهلل-: من اأقراين  اأقرانه الذين  ا عن  واأَمّ

الذين �صبقوين اإىل دار البقاء واخللود: ال�صيخ/ عبد الفتاح ال�صيد عجمي 

املر�صفي، وال�صيخ/ حممد ال�صادق قمحاوي، وال�صيخ /عبدالرءوف حممد 

�صامل، وال�صيخ/ حممود حافظ برانق، وال�صيخ/ حممود �صيبويه البدوي، 

اإبراهيم  الرازق علي  وال�صيخ/ عبد  وال�صيخ /حممود عبد اخلالق جادو، 

مو�صى، وال�صيخ عطية قابل ن�صر، وال�صيخ عثمان عبد العال بخيت النمر 

، وال�صيخ عبد العظيم حممد اخلياط.

بهم  ويلحقني   ، ف�صيح جنته  وي�صكنهم   ، برحمته  يتغمدهم  اأن  اهلل  اأ�صال 

على الإميان والطاعة،  ويجعل القراآن العظيم �صفيعنا وقائدنا اإىل جنات 

النعيم.

ا اأقراين الذين مازالوا على قيد احلياة، اأطال اهلل يف اأعمارهم ونفع  واأَمّ

بهم، فمن بينهم اأ�صحاب الف�صيلة : 

بامل�صجد  القراء  �صيخ  القيم؛  على  بن  الأخ�صر  اإبراهيم  •ال�صيخ/  	
النبوي ال�صريف، 

•ال�صيخ/ حممد بن عبد احلميد اأبو روا�س،  	
•ال�صيخ /عبد احلكيم بن عبد ال�صالم خاطر، 	

•وال�صيخ/ حممد متيم بن م�صطفى  	
الزعبي.

ر�صوان؛  عبد الرافع  الكبر  ال�صيخ  هو  هذا 

واأقرانه  واأ�صاتذته  م�صايخه  هم  وهوؤلء 

ومعا�صروه، فقد منى يف حدائق ت�صقى مباء 

م�صيخٍة  فكل  خمتلفة،  ثماراً  وتعطي  واحد 

النف�س  به  ما تزكو  اأطيب  اختار  اإليها  انتمى 

من اأخالقها وعلمها، فهو رائد عا�صر الرواد، 

الكبار،  الأ�صاتذة  على  تتلمذ  كبر  وحمقق 

وحجة ثبت قليل مثله اأو ل يكاد .

وقفة  اأقف  اأن  علَيّ  لزاماً  لأجد  واإيِنّ   : قلُت 

على  وا�صتغفار،  وترحم  واإكبار،  اإجالٍل 

ا�صتفرغوا  الذين  الأخيار  النفر  اأولئك 

للقراآن  خدمة  وال�صحة  والوقت  اجلهد 

العظيم، فحرروا وحققوا وراجعوا امل�صاحف، 

اأعني  نقية،  بي�صاء  لالأجيال  واأخرجوها 

امل�صاحف  وتدقيق  مراجعة  نة  جُلْ بذلك 

فهد  امللك  جممع  يف  واملقروءة  امل�صموعة 

الأ�صماع  ر  فنعِطّ ال�صريف،  امل�صحف  لطباعة 

ُيوَجْد  مَلْ  َنٌة  جُلْ َها  اإَنّ العطرة، وحقاً  ب�صرهم 

مثُلَها يف هذا الع�صر ؛ لأنه َتواَفَر لها كوكبٌة 

من علماء هذا ال�صاأن من النادر اأن يجتمعوا 

مل�صروٍع واحٍد ، وقد بذَلْت هذه اللجنُة جهوداً 
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ال�صريف،  امل�صحف  لطباعة  العلمية  اللجنة  اأع�صاء  الكبار؛  العلماء  من  بع�صاً  نادرة جتمع  �صورة 

وهم من ميني القاري اإىل ي�صاره: اأ�صتاذ هذا اجليل، وعامل ع�صره، العامل اللغوّي الكبر، الأ�صتاذ 

الدكتور/عبد العظيم بن علي ال�صناوي رحمه اهلل، وال�صيخ الكبر والعامل الزاهد الدكتور/حممود 

وامل�صنفات،  ال�صروحات  �صاحب  املدقق،  والعالمة  املحقق  وال�صيخ  رحمه اهلل،   البدوي  �صيبويه 

في رحمه اهلل، والعامل الكبر –حمقق �صرح اأبي �صامة  ال�صيخ/ عبد الفتاح بن ال�صيد عجمي املَْر�صَ

على ال�صاطبية- ال�صيخ/حممود عبد اخلالق جادو رحمه اهلل، وال�صيخ املحقق، بقية العلماء املدققني 

الكبار ال�صيخ/عبدالرافع ر�صوان اأطال اهلل يف عمره على طاعته، ثم ال�صيخ الكبر عبدالرزاق علي 

الأ�صتاذ  الفا�صل،  الكبر، واملربي  ُر  املف�ِصّ ، ثم  املفيدة رحمه اهلل  امل�صنفات  اإبراهيم مو�صى �صاحب 

الدكتور/عبد العزيز بن حممد عثمان رحمه اهلل. 
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كبرة؛ حتى بلغ جمموُع مراِت القراءة لهذا امل�صحف اأكرَثَ من مائِة َخْتَمٍة 

هذا  يف  ال�صريف  للم�صحف  طبعٍة  اأ�صِحّ  اإىل  تعاىل  اهلل  بف�صل  فو�صلوا   ،

الع�صر، ُثَمّ كانت الطبعة الثانية من هذا امل�صحف ال�صريف، وما ُبِذَل فيها 

من اجلهود العظيمة التي ل يكافئهم عليها اأحد اإَلّ اهلل تعاىل.

ل نن�صاهم،  واأن  لهم،  وندعو  نذكرهم،  اأن  حقهم  الكبار  العلماء  هوؤلء 

ما ت�صرف  باأوىل  الأمة  على  به  تطولوا  مبا  الكبر  معروفهم  ونحفظ 

اإليه الهمة من خدمة الكتاب العزيز؛ مراجعة وحتقيقا وتدقيقا، واأخ�ُسّ 

ال�صيد  بن  عامر  كال�صيخ  الأعلى:  الرفيق  اإىل  منهم  انتقل  من  بالذكر 

�صرته  من  �صيئا  ذكرت  وقد  اهلل-  امل�صرية –رحمه  املقارئ  �صيُخ  عثمان 

العطرة يف العدد ال�صابق من هذه املجلة، ومنهم ال�صيُخ املحقق والعالمة 

الفتاح  عبُد  الكبر/  ال�صيخ  وال�صروحات،  امل�صنفات  �صاحب  املدقق، 

في، والذي توّفاه اهلل تعاىل وهو يف جمل�س الإقراء، حيث كان يقراأ  املَْر�صَ

اأحد التالميذ، وعندما و�صل اإىل قوله تعاىل: )اإن الذين يخ�صون  عليه 

يتو�صاأ  لكي  الطالب  من  ا�صتاأذن  كبر(  واأجر  مغفرة  لهم  بالغيب  ربهم 

�صدره،  يف  باأمل  ي�صعر  اأخذ  الو�صوء  اأثناء  ويف  الع�صر،  ل�صالة  وي�صتعد 

وطلب منهم الذهاب به للم�صت�صفى، وبينما هو يف الطريق فا�صت روحه 

اإىل باريها، وذلك يف جمادى الثانية �صنة )1409ه�(، ومنهم ال�صيخ الدكتور 

والعامل الزاهد/ حممود �صيبويه البدوي والذي كان اإمام امل�صجد النبوّي 

ال�صيخ عبد العزيز بن �صالح ي�صميه: ب�صيبويه ع�صره، مات ودفن يف بقيع 

 ، �صنة )1425ه�(  املنورة، وذلك قبل رم�صان بيومني من  باملدينة  الغرقد 

ال�صاطبية-  على  �صامة  اأبي  �صرح  -حمقق  الكبر  والعامل  ال�صيُخ  ومنهم 

الطلب  يف  عبد الرافع  ال�صيخ  رفيق  جادو،  عبد اخلالق  ال�صيخ/حممود 

و�صنوه، غادر املدينة اإىل م�صر -تاركاً اأهله واأولده خلفه يف املدينة- وذلك 

يف زيارة ق�صرة لأيام معدودات؛ لتفقد اأمور ولده والذي كان يدر�س يف 

التي تقله للعودة  الطائرة  القاهرة ينتظر  اجلامعة، وبينما هو يف مطار 

الطائرة؟  اإقالع  على  بقي  كم  بجنبه:  الذي  �صاحبه  �صئل  املدينة  اإىل 

�صاء اهلل، ثم مال  اإن  واأربعون دقيقة، فقال: خرا  له: بقي خم�صة  فقال 

�صالة  يف  وهو  فمات  الطاهرة،  روحه  وخرجت  اليمني  جهة  اإىل  براأ�صه 

)1418ه�(،  �صنة  قليال  تزيد  اأو  اأيام  بع�صرة  رم�صان  قبل  النتظار، وذلك 

و�صدق اهلل العظيم: )وما تدري نف�س باأِيّ اأر�س متوت(، ومنهم ال�صيخ/

عبد الرازق اإبراهيم مو�صى، �صاحب املوؤلفات العديدة وامل�صنفات املفيدة، 

تويف يف دولة الكويت يف �صهر ذي احلجة من �صنة )1429ه�(، وكان فيهم 

اللغِة  اأئمِة  اأحُد  الكبر،  اللغوّي  العامل  اأ�صتاذ هذا اجليل، وعامل ع�صره، 

يف هذا الع�صر الأ�صتاذ الدكتور والعالمة النحوّي النحرير/ عبدالعظيم 

وكان  عام )1991م(؛  م�صر  يف  تويف  حيث  اهلل-  -رحمه  ال�صناوي  علي  بن 

اأ�صتاذاً  عمل  والذي  عثمان،  حممد  بن  عبدالعزيز  الربوفي�صور/  فيهم 

للتف�صر وعلوم القراآن بجامعة اأم درمان، ثم بعدها عمل اأ�صتاذا باجلامعة 

الإ�صالمية باملدينة املنورة بق�صم التف�صر، كان اإذا كتب ورقة علمية كتبها 

مرة واحدة دون احلوجة لت�صحيحها، واإذا طلب منه تقدمي حما�صرة ل 

يحتاج معها اإىل حت�صر م�صبق، يتكلم الكالم الكثر ويعزوه اإىل الكتب 

ال�صودان �صنة )1430ه�(،  اإليها ويقراأ منها، مات يف  املختلفة، كاأمنا ينظر 

فرحم اهلل نفو�س تلك الأج�صاد الطاهرة التي واراها الرثى، واأنزل عليها 

�صاآبيب الرحمة والغفران، جزاء خدمتها للقراآن واأهله.

العلمية  اللجنة  اأع�صاء  الكبار؛  العلماء  الأحياء من هوؤلء  وبارك اهلل يف 

ملراجعة امل�صحف ال�صريف، الذين اأكملوا امل�صرة، ووا�صلوا العطاء، فكانت 
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التحقيق  من  غاية  على  النبوية  املدينة  م�صحف  من  الثانية  الطبعة 

والتدقيق والإحكام.

تالميذه وطالبه ومن قرأ عليه :-
واإليك مناذج م�صيئة من �صر طالبه وتالميذه، الذين اأفادوا من علمه، 

بهم،  الإحاطة  ول  ح�صرهم،  ب�صدد  ول�صت  اإليه،  واأ�صندوا  عليه،  وقروؤوا 

فلي�س هذا مكانه.

اإمام  الثبيتي،  عوا�س  بن  عبد الباري   / الدكتور  ال�صيخ  ف�صيلة  1 .

املعروف،  بذل  يف  ورائٌد  الفقه،  يف  اأ�صتاٌذ  النبوّي،  امل�صجد  وخطيب 

خطيٌب موؤثر بخطبه وكلماته، توىل الأمانة العامة جلمعية رعاية 

الأ�صرة، فاأجرى اهلل على يديه لالأمة خراً كثراً، حتى �صار لهذه 

اجلمعية ق�صب ال�صبق والريادة والتفوق يف هذا املجال، م�صرب املثل 

والعافية  ال�صحة  ما يحب من  فيهما  اهلل  بلََّغه  واأبيه،  باأمه  بره  يف 

وح�صن اخلتام، جعل اهلل له يف قلوب اخللق حمبة وقبول، قراأ على 

طاعته  على  به  اهلل  متع  الكرمي،  القراآن  من  بع�صاً  الكبر  ال�صيخ 

ونفع به الإ�صالم وامل�صلمني.     

امل�صجد  اإمام وخطيب  البدير،  / �صالح بن حممد  ال�صيخ  . 2 ف�صيلة 

ه،  النبوّي، والقا�صي باملحكمة الكربى باملدينة املنورة، خطيٌب مفَوّ

العلم  بطلب  ُعرف  دامعة،  وعني  خا�صعة  بقراءة  جميل  �صوت  مع 

منذ ال�صغر، اأدرك العلماء الكبار وح�صر درو�صهم وجمال�صهم فاأفاد 

منهم يف خمتلف العلوم وا�صتفاد، ذو علم غزير، له عناية بالعربية 

وعلومها، فتح اهلل عليه يف التاأليف والت�صنيف؛ من موؤلفاته: بلوغ 

علم  يف  الأفعال«  »لمية  و�صرح  العبادة،  توحيد  اأدلة  يف  ال�صعادة 

ال�صرف، و�صرح منت »الورقات«، و�صرٌح منتظٌر على »األفية العراقي« 

الفقه  يف  للطالب  تدري�س  جمال�س  له  وغرها،  احلديث،  علم  يف 

وعلومه، اأدرك ال�صيخ اإبراهيم ال�صمنودّي قبل وفاته باأيام معدودات 

وقراأ عليه بع�س منظوماته و�صيئا من القراآن الكرمي، جعل اهلل له 

يف الأمة ر�صا وقبول، قراأ على �صيخه الكبر ختمة برواية حف�س 

�صيخه  يثني على  �صمعته  وامل�صباح،  الرو�صة  كتابي  عا�صم من  عن 

الإ�صالم  به  ونفع  الطاعة  على  به  اهلل  متع  كرثة،  ما ل اأح�صي 

وامل�صلمني.

ف�صيلة الأ�صتاذ الدكتور / �صامي بن عبد الفتاح هالل؛ عميد كلية  3 .

باجلامعة  الكرمي  القراآن  كلية  يف  تخرج  بطنطا،  الكرمي  القراآن 

من  والدكتوراه  املاج�صتر  درجتي  على  ح�صل  ثم  الإ�صالمية، 

امللك  جممع  يف  وعمل  الكبار،  امل�صايخ  على  تتلمذ  الأزهر،  جامعة 

فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف، حمكم دائم يف امل�صابقات القراآنية، 

ومدرب الأئمة واخلطباء بوزارة الأوقاف يف م�صر، فتح اهلل عليه يف 

كثر  على  اأ�صرف  وغزيرا،  متينا  تاأليفه  فكان  والت�صنيف  التاأليف 

من الر�صائل العلمية وناق�س مثلها، قراأ على �صيخه ختمة بالقراءات 

تقبل اهلل  واإقراء،  درو�س  له جمال�س  ال�صاطبية،  ال�صبع من طريق 

منه البذل والعطاء.

ار، الب�صر بقلبه، اإماٌم وخطيب،  الأ�صتاذ الدكتور / كمال املهدي النَجّ 4 .

واأ�صتاٌذ مربٌز يف علم التف�صر، عمل يف كلية البنات التابعة جلامعة 

يديه  على  فتخرج  بجامعة طيبة  البنات  ق�صم  كما عمل يف  الأزهر 

اأدرك ال�صيخ  اأ�صرف وناق�س الكثر من الر�صائل العلمية،  الأجيال، 

اإقراٍء يف  له جمال�س  الكربى،  الع�صر  بالقراءات  عليه  فقراأ  الكبر 

بلده وم�صجده، تقبل اهلل منه واأح�صن خامتته. 

ف�صيلة ال�صيخ الدكتور/اأحمد بن عبد اهلل املقري؛ الأ�صتاذ امل�صارك  5 .

بق�صم القراءات باجلامعة الإ�صالمية، من اأوائل الأ�صاتذة املدر�صني 

العلم بكلية  اأجياٌل من طالب  القراآن الكرمي، تخرج عليه  يف كلية 

التدري�س والتعليم، كما قام بالإ�صراف واملناق�صة  القراآن، �صارك يف 

الكبر وتعّلم على يديه  ال�صيخ  اأدرك  العلمية،  الر�صائل  لكثر من 

منذ ال�صنة الأوىل يف كلية القراآن، ثم قراأ عليه ختمة برواية حف�س 

عن عا�صم من طريق ال�صاطبية، نفع اهلل به طالب العلم وطالبيه.

ال�صيخ الدكتور / يحيى بن اإبراهيم اليحيى؛ من الدعاة املخل�صني  6 .

–نح�صبه  الدين  خدمة  يف  وقدراتهم  وجهودهم  اأوقاتهم  الباذلني 

كذلك ول نزكي على اهلل اأحدا-، ورائد من رواد العمل اخلري يف 

هذه البالد املباركة، له رعاية وعناية بطالب اجلامعة الإ�صالمية، 

يعينهم وير�صدهم ويق�صي حاجاتهم مبا ي�صتطيع، �صهامه يف �صبيل 

العلم وطالبيه، من  اأوقف مكتبته لطالب  اخلر ل حت�صى كرثة، 

برواية  ختمة  عليه  فقراأ  الكبر،  ال�صيخ  على  قروؤوا  الذين  اأوائل 

حف�س عن عا�صم، تقبل اهلل منه البذل والعطاء. 

طيبة  جامعة  وكيل  املحي�صن،  اإبراهيم   / الدكتور  ف�صيلة  ومنهم  7 .

اأدرك  املوؤثرين،  والرجال  الأفا�صل  الأ�صاتذة  من  البنات،  ل�صوؤون 

امل�صاغل  تلك  تثنه  مل  وا�صتفاد،  كثراً  منه  فاأفاد  الكبر  ال�صيخ 

للطالب  عملياً  در�صاً  ف�صار  وقراءاته،  بالقراآن  العناية  عن  واملهام 

ها، قراأ على ال�صيخ برواية ور�س  والدار�صني على علِوّ الهمة و�صمِوّ

عن نافع، ثم ختمة بالقراءات ال�صبع من طريق ال�صاطبية، نفع اهلل 

به البالد والعباد.

ف�صيلة املقرئ الكبر، والأ�صتاذ املتقن ال�صيخ / �صيد بن ل�صني بن  8 .

اأجمعت  اأبو الفرح، �صرته من ال�صر امل�صرفة يف القراءة والإقراء، 

القلوب على حبه وتعظيمه وتوقره، عليه توا�صع و�صكينة ووقار، 

والتعليم  القراءة  يف  كله  وقته  اأوقف  الكبار،  على  وتتلمذ  تعلم 

والإقراء، مدرٌب معترٌب لالأ�صاتذة واملعلمني بوزارة الرتبية والتعليم، 

وم�صارك يف امل�صابقات القراآنية يف التحكيم، ومرٍب بخلقه واأخالقه، 

�صيخه  على  قراأ  به،  ول التعريف  ترجمته  ال�صطور يف  ل تفي هذه 

الكبر عبد الرافع ر�صوان ختمة برواية حف�س على ق�صر املنف�صل 

النبوّي  امل�صجد  ويف  بيته  يف  اإقراء  جمال�س  له  الطيبة،  طريق  من 

يتزاحم عليها الطالب من كل مكان، تقبل اهلل منه خدمته للقراآن 

واأهل القراآن.    

اهلل  غرم  بن  �صامل   / الدكتور  الكامل  واملقرئ  الفا�صل،  ال�صيخ  9 .

اأخذ  الذي  القرى،  اأم  بجامعة  امل�صاعد  القراءات  اأ�صتاذ  الزهراين، 

القراءة بحقها وم�صتحقها عن م�صايخه واأ�صاتذته، من كبار تالميذ 

ال�صيخ، واأ�صبطهم يف التلقي عنه والإ�صناد اإليه، اأدرك امل�صايخ الكبار 

امل�صابقات  اإمام وخطيب، وحمكم م�صارك يف  فتعلم منهم وا�صتفاد، 

يف  النفع  »غيث  كتاب  ودرا�صة  حتقيق  على  قام  والدولية،  املحلية 

ال�صبع  بالقراءات  ختمة  الكبر  �صيخه  على  قراأ  ال�صبع«،  القراءات 

من طريق ال�صاطبية، له جمال�س اإقراء لطالب هذا العلم ال�صريف، 

نفع اهلل به وتقبل منه. 

امل�صاعد  الأ�صتاذ  العواجي،  حممد  بن  ح�صني  الدكتور  ف�صيلة  10 .

اأدرك  –�صابقا-،  القراءات  ق�صم  ورئي�س  الإ�صالمية،  باجلامعة 
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ول من العلماء الكبار يف كلية القراآن، وتعلم منهم ودر�س 
َّ
الرعيل الأ

ال�صيخ واأفادوا منه، من  اأوائل الذين قروؤوا على  اأيديهم، من  على 

�صيخه  على  قراأ  للداين،  يعقوب«  ودرا�صة«مفردة  موؤلفاته: حتقيق 

ال�صيخ  ما �صمعت  كثرا  ال�صغرى،  الع�صر  بالقراءات  ختمة  الكبر 

عنده  فحظي  �صيخه  قلب  ملك  له،  ويدعو  عليه  يثني  عبد الرافع 

بالقبول.

ق�صم  رئي�س  ال�صدي�س،  علي  بن  اأحمد   / الدكتور  ال�صيخ  ف�صيلة  11 .

القراءات بكلية القراآن باجلامعة الإ�صالمية، اأ�صتاذ �صابط، وباحث 

�صيبويه،  كال�صيخ  الكبار  الأ�صاتذة  من  الأول  اجليل  اأدرك  متمكن، 

وال�صيخ حممود جادو، وغرهم، فاأفاد منهم وا�صتفاد، اإمام وخطيب، 

عليه �صمٌت ووقار، له جهود م�صكورة مقدرة يف �صبيل الرقِيّ بق�صم 

املدينة  يف  القراآين  العمل  رموز  من  ودار�صيه،  وطالبه  القراءات 

وله  املنورة،  باملدينة  اخلرّي  العمل  يف  فاعلة  م�صاركة  له  املنورة، 

تاأليف وت�صنيف يف علم القراءات؛ قراأ على �صيخه ختمة بالقراءات 

ال�صبع من طريق ال�صاطبية، ، له جمل�س اإقراء يف م�صجده، نفع اهلل 

به طالب العلم وطالبيه.

اإبراهيم  بن  عادل   / الدكتور  ال�صابط،  والأ�صتاذ  احلافظ،  ال�صيخ  12 .

والأ�صتاذ  العليا،  للدرا�صات  الكرمي  القراآن  كلية  وكيل  الرفاعي، 

من  واملقرئني،  امل�صايخ  كبار  على  قراأ  القراءات،  بق�صم  امل�صاعد 

اجلزري،  لبن  الن�صر«  »تقريب  كتاب  ودرا�صة  حتقيق  موؤلفاته: 

مع  له  الن�صر،  لطيبة  الناظم«  ابن  »�صرح  كتاب  ودرا�صة  وحتقيق 

هو  كما  واخلطابة،  بالإمامة  يقوم  ووفاء،  و�صلة  حمبة  م�صايخه 

الكرمي،  القراآن  اإذاعة  الإذاعية يف  الربامج  العديد من  م�صارك يف 

قراأ على ال�صيخ الكبر ختمة بالقراءات الع�صر الكربى من طريق 

طيبة الن�صر، له جمل�س اإقراء معمور بالطالبني، تقبل اهلل منه.

ومنهم طالب التف�صر وجامع القراءات ال�صيخ/عبدالقدير نا�صر  13 .

ال�صيخ من اليمن ال�صعيد دار�س يف مرحلة الدرا�صات العليا يف كلية 

�صيخه  عند  له  العلوم  حت�صيل  يف  جمتهد  وطالب  الكرمي  القراآن 

حظوة ومكانة قراأ على ال�صيخ الكبر بالقراءات الع�صر من طريقي 

ال�صاطبية والدرة

اأ�صتاذ  املزيني،  �صليمان  بن  عبد العزيز   / الدكتور  ال�صيخ  ومنهم  14 .

على  قروؤوا  الذين  اأوائل  من  الق�صيم،  بجامعة  امل�صاعد  القراءات 

ال�صيخ الكبر بالقراءات، بل هو اأولهم ختماً، تخرج يف كلية القراآن 

الكرمي باجلامعة الإ�صالمية، وفيها ح�صل على درجتي املاج�صتر 

من  ال�صبع  بالقراءات  ختمة  الكبر  �صيخه  على  قراأ  والدكتوراه، 

طريق  من  الثالث  بالقراءات  اأخرى  ختمة  ثم  ال�صاطبية،  طريق 

الدرة امل�صية، تقبل اهلل منه.

حممد  ال�صيخ/  املتقن،  والأداء  ال�صجّي،  ال�صوت  �صاحب  ومنهم  15 .

القراءات  ق�صم  الدكتوراه يف  باحث يف مرحلة  اجلنانيني،  بن عمر 

ي�صعد  نديا  �صوتا  اهلل  رزقه  املنورة،  باملدينة  الإ�صالمية  باجلامعة 

باذٌل  والإتقان،  ال�صبط  من  عالية  درجة  على  ويفرحها،  القلوب 

موؤلفاته:  من  القراآن،  خدمة  يف  وعلمه  وجهده  وقته  وحمت�صب 

على  قراأ  للعقيلي،  امل�صحف«  خط  كتاب »مر�صوم  ودرا�صة  حتقيق 

نفع  والدرة،  ال�صاطبية  طريق  من  الع�صر  بالقراءات  ختمة  �صيخه 

اهلل به.

امل�صاعد  الأ�صتاذ  املهَنّا،  �صليمان  بن  خالد   / الدكتور  ال�صيخ  ومنهم  16 .

بق�صم ال�صنة يف جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، له �صوت 

ل م�صحفاً  بقراءة القراآن عذب جميل، مع قراءة �صبط واإتقان، �صَجّ

مرتاًل برواية حف�س عن عا�صم مبجمع امللك فهد لطباعة امل�صحف 

ال�صريف، قراأ على �صيخه ختمة برواية حف�س عن عا�صم من طريق 

ال�صاطبية، له جمل�س اإقراء معمور بالطالبني، تقبل اهلل منه.

ومنهم ال�صيخ علي بن �صعيد الغامدي، حما�صٌر بجامعة امللك �صعود  17 .

مبدينة الريا�س، ودار�س يف الدرا�صات العليا بق�صم الكتاب وال�صنة 

بجامعة اأم القرى، له عناية �صديدة بكتب القراءات وخمطوطاتها، 

للدار�صني  ال�صريف  العلم  هذا  نفائ�س  من  وما بيده  مكتبته  باذٌل 

العلم  هذا  حت�صيل  يف  رحلة  له  خرا،  اهلل  فجزاه  والباحثني 

ال�صريف مع عنايه �صديده بكتب القراءات وخمطوطاته ، قراأ على 

�صيخه ختمة برواية عا�صم من طريق ال�صاطبية، له جمل�س اإقراء 

وتدري�س، تقبل اهلل منه.

املتفن يف  الأ�صياخ؛  الرحلة يف الطلب والتلقي عن  ومنهم �صاحب  18 .

مدينة  من  احلوا�س،  حوا�س  بن  عبداهلل   / ال�صيخ  العلوم،  خمتلف 

الأح�صاء، قراأ على �صيخه ختمة برواية حف�س عن عا�صم من طريق 

ال�صاطبية.

الن�سء  تعليم  يف  وقته  الباذل  واملعلم  الفا�صل  الأ�صتاذ  ومنهم  19 .

وتدري�صهم / اأحمد بن عبد العزيز الفالح ، والذي قراأ على ال�صيخ 

ختمة برواية حف�س من طريق طيبة الن�صر.

يف  ومعيد  باحث  ال�صمراين،  حممد  بن  اهلل  ال�صيخ/�صيف  ومنهم  20 .

جهود  له  عذبا،  و�صوتا  �صهال  اأداًء  اهلل  رزقه  الكرمي،  القراآن  كلية 

م�صهودة م�صكورة يف العمل القراآين، قراأ على ال�صيخ ختمة برواية 

حف�س عن عا�صم .

الزعبّي،  متيم  حممد  بن  عبد العزيز   / املتقن  احلافظ  ومنهم   21 .

اأداء  ذو   ، عجيب  بر  بوالديه  له  ووقارهم،  القراآن  اأهل  �صمت  عليه 

 ، القراءات  علم  يف  العليا  الدرا�صات  يف  دار�س  خا�صع،  و�صوت  ماتع 

لزم والده – املحقق – كظله فاأفاد منه كثراً وا�صتفاد ، قراأ على 

والده ختمة بالقراءات الع�صر ال�صغرى، ت�صرف بالقراءة على ال�صيخ 

عبد الرافع ختمة برواية حف�س عن عا�صم من طريق ال�صاطبية.

. 22 ومنهم ال�صيخ / حممد بن عايد الزليباين، على درجة من ال�صبط 

والتحقيق والإتقان، قراأ ختمة برواية حف�س عن عا�صم من طريق 

ال�صاطبية .

ومنهم القارئ املتقن ال�صابط / طارق بن حممد اللحيدان، طالب  23 .

حتقيق  له  التحفيظ،  حلق  يف  وم�صرٌف  ومعلم  ال�صريعة،  كلية  يف 

و�صبط واإتقان، فاز باملركز الأول يف م�صابقة الأمر�صلمان املحلية 

العزيز  عبد  امللك  م�صابقة  ذاته يف  املركز  ثم حقق  الكرمي،  للقراآن 

الدولية، قراأ ختمة برواية حف�س عن عا�صم من طريق ال�صاطبية.

العفا�صّي،  را�صد  ال�صيخ / م�صاري بن  امل�صهور  الكويت  ومنهم قارئ  24 .

العويف،  بالل  بن  عواد  والدكتور/  الرويثي،  عواد  والدكتور/ 

الزاحم، وال�صيخ يو�صف بن م�صلح  اإبراهيم  والدكتور/عبد اهلل بن 

الردادي، املعيد بكلية القراآن الكرمي، وال�صيخ �صمر بن م�صباح بن 

امل�صاعد  الأ�صتاذ  ال�صغديل  الدكتور/خلف  وال�صيخ  ليبيا،  �صابر من 

البارع/م�صعود حافظ، وال�صيخ/ ماأمون  بجامعة حائل، واخلطاط 



�صعبان  حممد  بن  وال�صيخ/اأحمد  ال�صودان،  من  عبد الرحمن  بن 

من �صوريا، وال�صيخ/ حممد في�صل الدروبي من حم�س، وال�صيخ/

حممد �صامل مود من موريتانيا، وال�صيخ/عبد الرحمن بن حممد 

من الهند، وغرهم كثر. 

واأ�صاتذة،  اأئمة،  ر�صوان؛  عبد الرافع  املحقق  ال�صيخ  تالميذ  هم  هوؤلء 

يقرئون  الإ�صالم،  بالد  من  مكان  كل  يف  منت�صرين  ومقرئني،  وقراء، 

ويعلمون، واإىل �صيخهم الكبر ُيْن�َصبون، واإليه ُي�ْصِندون، اأعطاهم ع�صارة 

جهده، وزبدة وقته، واأفا�س عليهم من علمه، فحال ل�صانهم يقول: جزاك 

عاء والوفاء.  اهلل عَنّا خرا، فال نقابلك اإل بالُدّ

قراءتي وتتلمذي عليه :-
ملك ال�صيخ الكبر قلبي، و�َصَغَل علَيّ ِفكري، ب�صرته العطرة يف القراءة 

والإقراء والدر�س والتعليم، فهو را�صخ يف العلم متني، اأخذ هذا العلم بحقه 

وتدقيق  غزير،  علم  ذو  هو  ثم  املحققني،  الكبار  العلماء  عن  وم�صتحقه 

نفو�س  يف  يزرعها  الإقراء  جمال�س  يف  قراآنية  وتربية  وحترير،  وحتقيق 

طالبه مالها نظر، كالمه بعلم، و�صكوته بعلم، له تاريخ يف الإقراء طويل، 

وترحال،  حل  يف  اه  واإَيّ فهو  والأ�صال،  بالغدِوّ  م�صالته  القراآن  جعل  فقد 

ف�صاألت اهلل رِبّي اأن ي�صرح �صدر ال�صيخ الكبر لإقرائي والتلمذة على يديه، 

واأن يوقعني منه موقع الب�صر وال�صرور.

ثم اأعملت عقلي، ورتبت اأمري، وهياأت نف�صي لزيارته، وتقدمي طلبي بني 

يديه، ورغبتي التي ل تو�صف للقراءة والتلمذة عليه، فرحب بي ترحيب 

الطالب  بازدحام  اأخربين  ثم  اأخالقه،  مكارم  من  علَيّ  واأفا�س  الوالد، 

الواجبات، فقبلت  اأكرث من  الأوقات  واأن  لديه،  الوقت  وفرة  عليه، وعدم 

اخلر  ذلك  منعتني  ذنوبي  هي  نف�صي  يف  وقلُت  ظرفه،  وقدرت  عذره، 

الكثر، فالعبد يحرم اخلر بالذنب ي�صيبه، ثم اأعدت الكرة مرة بعد مرة، 

حتى كان يل بف�صل اهلل ما رجوت، فاأكرمني ال�صيخ الكبر مبا مل يخطر 

مني على بال، فقراأت عليه القراآن العظيم بالقراءات الع�صر ال�صغرى من 

طريق ال�صاطبية والدرة؛ ختمة كاملة م�صجلة من اأول القراآن اإىل اآخره، 

اأو  جوابا  فيها  علَيّ  فيملي  القراءات،  م�صائل  من  م�صاألة  كل  عند  اأوقفه 

حتريرا. 

من  اأفدت  كما  وورعه،  �صمته  من  كثرا؛  وخراً  وعماًل  علماً  منه  اأفدُت 

روايته ودرايته، اأفدُت من جلده العجيب على الإقراء و�صربه وم�صابرته، 

مل�صايخه  وتعظيمه  العلم،  لطالب  وتبجيله  توا�صعه  من  اأفدت  كما 

واأ�صاتذته، تعلمت منه منهجه يف الإقراء، والأمانة يف النقل، والعزو املحقق 

املعروف،  بذل  يف  تفانيه  من  اأفدُت  الأداء،  وحتقيق  والأئمة،  الكتب  اإىل 

والأخطاء،  املثالب  عن  البحث  وعدم  ال�صدر،  و�صالمة  احلوائج،  وق�صاء 

تعلمت منه اإنكار الذات، وعدم العتداد بالنف�س واتباع الأهواء، لقد اأفدت 

من جمال�صه وعلمه ما ل يت�صع املقام لذكره، واأنا منه بحول اهلل تعاىل يف 

اأكرمه اهلل من وا�صع ف�صله، واأفا�س علَيّ من بحر  اأكرمني  ازدياد، فلقد 

علمه، ووهب يل من �صحته وخا�صة وقته، تقبل اهلل منه البذل والعطاء، 

وجعلني يف اإ�صنادي اإليه، وختمي عليه، خال�صا خمل�صا لوجهه الكرمي. 

اأجوبته و�سيء من اختياراته

      س/  مـــا هـــي قصـــة التحاقكم مبعهـــد القراءات، 
وتفاصيـــل املقابلة الشـــخصية لدخـــول املعهد، وأين 
كنتـــم تســـكنون بعد مـــا مت قبولكم باملعهـــد، وقصة 

تعلمكم للنحو والعربية على شيخكم الضرير ؟
يف ليلة من ليايل �صهر رم�صان املبارك ذهب والدي لزيارة اأحد اأ�صدقائه يف 

قرية جماورة لقريتنا فتقابل مع اأِخ �صديقه وتعرف عليه، وعلم اأنه طالب 

بكلية اللغة العربية بالأزهر ال�صريف، فعر�س عليه ق�صتي، واأنه يرغب يف 

اإحلاقي بالتعليم،  فقال له الطالب: طاملا اأنه در�س القراءات ال�صبع وحفظ 

منت ال�صاطبية فلعل من املنا�صب اأن تلحقه بق�صم القراءات التابع لكلية 

اللغة العربية بالأزهر،  وقام الطالب من فوره بكتابة خطاب لإدارة ق�صم 

القراءات لإر�صال ا�صتمارة التحاق بالق�صم واأر�صل والدي اخلطاب بالربيد 

العادي، و�صاء اهلل تعاىل اأن تتم املرا�صلة، واأح�صر امتحان القبول يف املوعد 

املحدد. 

واأثناء الختبار قال يل رئي�س اللجنة: اأنت حروف قراءتك ممتازة، على 

ال�صيخ م�صطفى  اأ�صتاذي  على  له  قلت  يا بنّي؟  الكرمي  القراآن  قراأت  من 

ال�صبع       بالقراءات  الكرمي  القراآن  عليه  قراأت  وقد  العنو�صي،  حممود 
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اأي�صا ..!

له:  قلت  للقراءات؟  ودار�س  ال�صاطبية  ملنت  حافظ  اأنت  م�صتغربا:  فقال 

القراآن  يف  اإل  ن�صاأل  مل  نحن  ال�صيخ:  فقال  القراءات،  يف  ا�صاألني  نعم، 

الكرمي حفظا وجتويدا، فقلت له: ا�صاأل يف كل �صيء، فوجه يل �صوؤالني: 

اأحدهما يف وقف حمزة وه�صام، والآخر يف فر�س احلروف،  فاأجبت بعون 

اهلل وقدمت ال�صاهد على اإجاباتي من ال�صاطبية،  ف�ُصَرّ رئي�س اللجنة بي، 

وا�صتمر يف موا�صلة الأ�صئلة يف القراآن الكرمي،  واحلمد هلل ظهرت نتيجة 

المتحان وكنت اأحد الناجحني واملقبولني.

وبداأت الدرا�صة ومل اأجد م�صقة يف اأية مادة اإل مادة النحو،  ف�صيخ النحو 

كان اأ�صلوبه يف التدري�س دون امل�صتوى املطلوب، وع��ندما كنا ن�ص��األه -عفا 

ومل  �صهر  من  اأكرث  ومَرّ  وال�صدة،  باجلفاء  اأ�صئلتنا  يقابل  كان  عنه-  اهلل 

ندر عن النحو �صيئا، فقررت اأنا وزميلي ال�صيخ حممود جادو -رحمه اهلل- 

اأن نذهب اإىل قريتنا وننقطع عن الدرا�صة؛ لأن النتيجة اآخر العام كانت 

معلومة بالن�صبة لنا فنحن مل نفهم �صيئا يف مادة النحو، ونظام المتحان 

يف ق�صم القراءات لي�س فيه دور ثان، واأخرا عدنا اإىل القرية، وملا �صاألني 

والدي عن ترك الدرا�صة ؟ قلت له مل نفهم من اأ�صتاذ النحو �صيئا .. فقال: 

ارجعا، واعتمدا على اهلل، واأنا �صاأدعو لكما بالتوفيق والنجاح. ومع ذلك 

القرية  البقاء يف  يئ�صنا من  وملا  �صهرا كامال،  الدرا�صة  انقطعنا عن  فقد 

رجعنا اإىل الدرا�صة مرة اأخرى لعل اهلل يجعل لنا من هذا ال�صيق خمرجا. 

وكانت املفاجاأة التي تتلخ�س يف تغير مدر�س النحو واإحالل مدر�س اآخر 

مكانه، فجل�صنا يف حلقة الدر�س وا�صتمعنا ل�صرح الأ�صتاذ اجلديد الذي كان 

عاملا يف مادته و�صل�صا يف اأ�صلوبه ومرناً مع طالبه فدخل �صرحه قلوبنا، وزاد 

�صعادتنا قول ال�صيخ : هل فيكم اأحد ي�صكن يف حي �صربا م�صر؟ فاأجبناه 

اإليه لنقراأ  اأنا وزميلي: بنعم، فاأعطانا عنوانه، وحدد لنا موعدا للذهاب 

له الدر�س يف منزله، وكان -رحمه اهلل- بعد ما ننتهي من قراءة الدر�س يف 

اأكرث من حا�صية ي�صرح لنا الدر�س يف بيته، ثم نح�صر ال�صرح مرة اأخرى 

مع الطالب يف ال�صباح، وانتهى العام الدرا�صي، وظهرت نتيجة المتحان، 

اأمام  العقبة  هو  كان  الذي  »النحو«  يف  الكربى  الدرجة  على  وح�صلُت 

وكان  الناجحني؛   الثالث من جمموع  ترتيبي/  وكان  الدرا�صة،  موا�صلة 

عددهم خم�صة واأربعني طالبا، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، 

وهذا  نف�صي،  اإىل  ومقربا  قلبي  اإىل  حمببا  ذلك  بعد  النحو  علم  واأ�صبح 

ح�صن  اإ�صماعيل  حممود  ال�صيخ/  اأ�صتاذي  بجهود  ثم   تعاىل  اهلل  بف�صل 

على  در�صناها  التي  الأوىل  ال�صنة  يف  وبزمالئي  بي   ُعِني  الذي  حبل�س؛ 

يديه، جزاه اهلل عني وعن اإخواين اأح�صن اجلزاء، واأثابه ثواب املخل�صني 

العاملني. 

      س/ كانـــت اجلامعة اإلســـالمية هي احملطة األولى 
التي بدأمت بها نشـــاطكم القرآنـــي في املدينة املنورة، 
هـــل حتدثوننا عن تلـــك البداية، ومواقـــف من تلك 
الفترة، ومن زاملكم من املشايخ واألقران في التدريس 
بقسم القراءات وكم استغرق عملكم في اجلامعة ؟ ثم 
كانت رحلتكـــم في مجمع امللك فهد لطباعة املصحف 
الشـــريف ، فمتـــى بـــدأت ؟ وكيـــف كان انتقالكم من 
اجلامعة إلى اجملمع ؟ ومن هم الذين شـــاركوكم العمل 
في اجملمع من املشـــايخ ؟ وكم عدد املصاحف املكتوبة 

واملسموعة التي شاركتم في تدقيقها ؟

نعم كانت اجلامعة الإ�صالمية هي املحطة الأوىل التي بداأت بها ن�صاطي 

اجلامعة  طالب  بع�س  باإقراء  اأقوم  كنت  فقد  املنورة،  املدينة  يف  القراآين 

الإ�صالمية بعد �صالة الع�صر اأو املغرب ح�صب ظروفهم، ممن يرغبون يف 

عر�س القراآن الكرمي؛ وفق رواية من الراويات، اأو وفق القراءات ال�صبع، 

اأو القراءات الثالث املتممة للقراءات الع�صر، واحلمد هلل فقد َعلَّْمُت الكثر 

من الطالب، وكنت اأنا وزمالئي اأدفع الطالب اإىل الإقراء دفعا فما كان 

ي�صتجيب لذلك يف اأول الأمر اإل النزر الي�صر من الطالب. 

الع�صاء  بعد �صالة  بيتي  اإىل  الطريق  واأنا يف  العام  اأخر  اأنني  يذكر  ومما 

على  ينتظرين  الكرمي  القراآن  كلية  يف  املتخرجني  الطالب  اأحد  وجدت 

فقال  تريد؟   ماذا  و�صاألته  عليه،  ف�صلمت  فيه،  اأ�صكن  الذي  ال�صارع  راأ�س 

اأريد اأن اأ�صرب معك ال�صاي يف بيتك،  فرحبت به وا�صطحبته معي،  وبعد 

على  وح�صلت  جمتهد،  طالب  اأين  تعلم  اأنت  يل:  قال  ال�صاي،  �صربنا  ما 

لقد  فاأجبته  ال�صبع،  بالقراءات  �صندا  اإعطائي  منك  واأريد  امتياز،  درجة 

اأن تعر�س علَيّ القراآن الكرمي بالقراءات  طلبت منك منذ ثالث �صنوات 

ال�صند  اإن  ويقول:  يعتذر،  فاأخذ  ت�صتجب،  ولكنك مل  الكلية  ال�صبع خارج 

ن و�صعي، فقلت له اأنا  له يف بالدنا �صاأن خا�س وهذا �صرفع �صاأين ويح�ِصّ

اأعطي  كيف  حييت!   ما  اهلل  �صاء  اإن  اأفعله  ولن  قبل،  من  ذلك  اأفعل  مل 

اإ�صنادا دون اإقراء! فلم يقتنع وخرج من البيت غا�صبا، فقلت له: كيف اأوقع 

بخطي على �صند مكتوب فيه: اأن فالنا جاءين وقراأ علَيّ ختمة كاملة من 

حفظه بالقراءات ال�صبع اإىل اآخر �صيغة ال�صند!! فهل قراأت علَيّ القراآن 

كامال بالقراءات ال�صبع؟  قال: قراأت مع الطالب يف الكلية قلت له: اأنت 

القراءة، وما فعلته معك هو ما ير�صى  اأحد الطالب الذين ا�صرتكوا يف 

اهلل �صبحانه وتعاىل، ثم تركني وان�صرف، هذا موقف ل اأن�صاه، وقد تكرر 

هذا الطلب من بع�س الطالب النابهني وكان موقفي هو هو مل يتغر .. 

ل �صند بدون اإقراء ! 

اأما من رافقني يف تلك الفرتة بكلية القراآن الكرمي والدرا�صات الإ�صالمية 

وال�صيخ/  قمحاوي،  ال�صادق  ال�صيخ/حممد  الف�صيلة:  اأ�صحاب  فهم: 

حممود �صيبويه البدوي، وال�صيخ حممود عبد اخلالق جادو،  وال�صيخ عبد 

الفتاح ال�صيد عجمي املر�صفي،  وال�صيخ عبد الرازق علي اإبراهيم مو�صى، 

رحمهم اهلل جميعا، وال�صيخ عبد احلكيم عبد ال�صالم خاطر اأطال اهلل يف 

عمره، واحلمد هلل اأدوا واجبهم على خر ما يكون ولهم يف نفو�س طالبهم 

مكانة علمية، جزى اهلل اجلميع عن كل ما قدموه خر اجلزاء.

بذلت  �صنة(  )ع�صرين  الإ�صالمية  اجلامعة  يف  عملي  ا�صتغرق  وقد  هذا 

تتم  بنعمته  الذي  هلل  واحلمد  عملي،   يف  متفانيا  اجلهد،  ق�صارى  فيها 

ال�صاحلات.                   

كفالتي  نقل  مت  حيث  الوظيفية:  حياتي  من  الثانية  املرحلة  بداأت  ثم 

الإ�صالمية  ال�صوؤون  وزارة  اإىل  املنورة  باملدينة  الإ�صالمية  اجلامعة  من 

1415/4/15ه�، لأعمل )مراقب ن�س( يف  والإر�صاد يف  والدعوة  والأوقاف 

على  الإ�صراف  وجلنة  النبوية،  املدينة  م�صحف  ملراجعة  العلمية  اللجنة 

الت�صجيالت القراآنية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�صريف، وذلك 

حتت رئا�صة ف�صيلة ال�صيخ الدكتور/علي بن عبدالرحمن احلذيفّي؛ اإمام 

وخطيب امل�صجد النبوّي ورئي�س اللجنة العلمية باملجمع.

وقد �صعدت بالعمل مع الإخوة ال�صيخ حممود عبد اخلالق جادو، وال�صيخ 

عبد الرازق على اإبراهيم مو�صى رحمهما اهلل رحمة وا�صعة. 

وال�صيخ  خاطر،  ال�صالم  عبد  احلكيم  عبد  ال�صيخ  مع  بالعمل  �صعدت  كما 



حممد متيم الزعبّي،  وال�صيخ حممد الإغاثة ولد ال�صيخ،  وال�صيخ حممد 

العابدين؛  زين  هلل  عبدا  حممد  عمر،وال�صيخ  اأطول  ولد  الرحمن  عبد 

اأطال اهلل يف عمر اجلميع .

امل�صاحف       اإعداد  يف  بامل�صاركة  علَيّ  وامنت  تعاىل  اهلل  وفقني  وقد  هذا 

الآتية :

•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية/ حف�س عا�صم. 	
•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية/ ور�س عن الإمام نافع. 	

عا�صم، )امل�صهور  عن  حف�س  رواية/  النبوية وفق  املدينة  •م�صحف  	
مب�صحف احلرمني(.

عمرو  اأبي  عن  الدوري  رواية  وفق/  النبوية  املدينة  •م�صحف  	
الب�صري.

•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية/ قالون الإمام نافع املدين.   	
عا�صم )الإ�صدار  عن  حف�س  رواية/  وفق  النبوية  املدينة  •م�صحف  	

الثاين(.

•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية/ �صعبة عن عا�صم. 	
هذه هي امل�صاحف املقروءة التي �صاركت فيها.

اأما امل�صاحف امل�صموعة فقد كان يل �صرف الإ�صراف على امل�صاحف املرتلة 

الآتية التي مت ت�صجيلها با�صتوديو املجمع وهي : 

ال�صاطبية  طريق  من  عا�صم  عن  حف�س  برواية   ( املرتل  •امل�صحف  	
(. ب�صوت ف�صيلة ال�صيخ / اإبراهيم الأخ�صر بن علي القيم 

ال�صاطبية  طريق  من  عا�صم  عن  حف�س  املرتل )برواية  •امل�صحف  	
(. ب�صوت ف�صيلة ال�صيخ د./ حممد اأيوب حممد يو�صف. 

•امل�صحف املرتل )وفق رواية حف�س بق�صر املنف�صل من طريق من  	
طيبة الن�صر( ب�صوت ال�صيخ د./عماد زهر بن عبدالقادر حافظ. .

•امل�صحف املرتل ب�صوت ف�صيلة ال�صيخ د./ عبدا هلل بن علي ب�صفر. 	
•امل�صحف املرتل )وفق رواية قالون عن الإمام نافع املدين( ب�صوت  	

ال�صيخ د./ علي بن عبدالرحمن احلذيفي.

•امل�صحف املرتل )وفق رواية ور�س عن نافع املدين( ب�صوت ف�صيلة  	
ال�صيخ د./ اإبراهيم بن �صعيد الدو�صري.

املنف�صل(  ق�صر  طريق  من  حف�س  رواية  )وفق  املرتل  •امل�صحف  	
ب�صوت ف�صيلة ال�صيخ/ خالد بن �صليمان املهنا.

و�صيخنا الكبر هو الآن ب�صدد امل�صاركة ب�صماع وتدقيق ثالثة من امل�صاحف 

امل�صجلة للم�صايخ الف�صالء :

برواية  ختمة  وذلك  احلرام  امل�صجد  اإمام  املعيقلي  حمد  بن  ماهر  1 .

حف�س عن عا�صم.

امل�صجد احلرام وذلك ختمة برواية  اإمام  عبداهلل بن عواد اجلهني  2 .

الدوري عن اأبي عمرو الب�صري.

الدكتور عثمان بن حممد ال�صديقي املدير العام للجمعيات اخلرية  3 .

لتحفيظ القراآن الكرمي وذلك ختمة برواية ال�صو�صي عن اأبي عمرو 

الب�صري.

      س/ كان بينكم وبني رفيق العمر الشـــيخ ســـيبويه 
رحمه الله محبة ومودة ووفـــاء، فهل تتحفونا بكلمة 

في حق هذا العالم الكبير؟
نعم كان بيني و بني ف�صيلة ال�صيخ الدكتور حممود �صيبويه البدوي رحمه 

ذلك  و  �صنة  �صتني  من  اأكرث  اإىل  ترجع  به  فمعرفتي  مودة  و  حمبة  اهلل 

ال�صيخ م�صطفى حممود �صاهني  اأ�صتاذنا الذي تلقينا عنه القراءات  عند 

العنو�صى فقد ذهبت لتلقى القراءات يف الوقت الذي كان ال�صيخ حممود 

�صيبويه قد قراأ القراءات الع�صر ال�صغرى من طريقي ال�صاطبية والدرة 

و اأجيز بها.

معرفتنا  امتدت  ثم  الكرمي،  القراآن  مائدة  على  لنا  لقاء  اأول  كان  هذا  و 

اللغة  لكلية  التابع  القراءات  بق�صم  درا�صتنا  خالل  من  ذلك  و  تاأ�صلت  و 

العربية بالأزهر ال�صريف ومن خالل درا�صتنا بكلية الدرا�صات الإ�صالمية 

و العربية بجامعة الأزهر، وكذا عندما تلقينا القراءات الع�صر الكربى من 

اأحمد بن  اأحمد  عبد العزيز بن  اأ�صتاذنا ال�صيخ  طريق طيبة الن�صر على 

اأننا ترافقنا يف حياتنا الوظيفية يف اأكرث من موقع؛  حممد الزيات، كما 

ال�صوؤون  لوزارة  التابعة  ال�صرعية  املعاهد  يف  للعمل  اأعرت  عندما  حتى 

�صرف  يل  كان   )1969 )عام  العراقية  باجلمهورية  الأوقاف  و  الإ�صالمية 

خم�س  الإعارة  مدة  معه  ق�صيت  و  �صيبويه،  حممود  ال�صيخ  الأخ  مرافقة 

اجلامعة  مع  تعاقدنا  عندما  ذلك  بعد  معرفتنا  توا�صلت  ثم  �صنوات، 

الإ�صالمية للتدري�س بكلية القراآن الكرمي والدرا�صات الإ�صالمية، واحلمد 

هلل رب العاملني ظلت هذه العالقة قوية را�صخة توؤتي اأكلها كل حني باإذن 

عمر  بعد  وجل  عز  ربه  �صيبويه  حممود  الدكتور  ال�صيخ  لقي  حتى  ربها 

م�صتقر  يف  به  اهلل  جمعنا  القراآنية،  الدرا�صات  جمال  يف  بالعطاء  حافل 

رحمته، وغفر له، و جزاه اأح�صن اجلزاء، وبارك يف ذريته.

         
    س/ فضيلة الشـــيخ قد اســـتفرغتم اجلهد وبذلتم 
االســـتطاعة وأفنيتـــم العمر في خدمة هـــذا الكتاب 
العظيـــم، ومن تلك اجلهود املباركـــة رحلتكم إلى بالد 

الرافدين العراق، فهل حتدثوننا عن تلك الرحلة ؟
بعد تخرجي يف ق�صم القراءات عام )1956م( عينت مدر�صا للقراءات بق�صم 

ال�صريف وذلك بعد اجتياز  بالأزهر  العربية  اللغة  التابع لكلية  القراءات 

م�صابقة يف ديوان املوظفني يف ال�صنة نف�صها اأي 1956م،  ويف �صنة )1964م( 

الأزهر،  بجامعة  والعربية  الإ�صالمية  للدرا�صات  العايل  بالق�صم  التحقت 

ِعرت اإىل اجلمهورية 
ُ
اأ ثم تخرجت فيه �صنة )1968م(،  ويف عام )1969م( 

اأحمد  �صيبويه  حممود  الدكتور/  ال�صيخ  الكرمي  الأخ  ب�صحبة  العراقية 

لوزارة  التابعة  ال�صرعية  باملعاهد  والقراءات  التجويد  لتدري�س  البدوي 

العربية  اللغة  اأننا فوجئنا بجداول يف  اإل  والأوقاف،  الإ�صالمية  ال�صوؤون 

من  الفرتة  يف  العربية  اللغة  تدري�س  يف  وعملنا  فت�صلمناها  بفروعها، 

الإعارة،  مدة  نهاية  )1974م(  �صنة  مايو  اآخر  اإىل  )1969م(  �صنة  اأواخر 

الأزهر:  التي ح�صلنا عليها من جامعة  العلمية  املوؤهالت  وذلك لأن من 
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)موؤهل الإجازة العالية يف الدرا�صات الإ�صالمية والعربية(، اإل اأن ذلك مل 

مينعنا من البحث عن و�صيلة متكننا من خدمة القراآن الكرمي وجتويده 

وقراءاته املتواترة،  فاتفقنا على اأن نذهب اإىل امل�صوؤولني ونعر�س عليهم 

متت  هلل  واحلمد  الكرمي،   القراآن  لتجويد  عام  كل  م�صائية  دورة  اإقامة 

املوافقة على ذلك، وبذلنا فيها جهدا طيبا فن�صاأل اهلل اأن يتقبله،  ويجعله 

يف �صحائف اأعمالنا، ويف ال�صنة الثانية من الإعارة تقدمنا بطلب: لإقامة 

على  املوافقة  التجويدية،  ومتت  الدورة  بجوار  ال�صبع  القراءات  يف  دورة 

ذلك اأي�صا،  واحلمد هلل رب العاملني.

ا�صتمرت الدرا�صة يف الدورتني على اأح�صن ما نرجو ففي كل �صنة يتخرج يف 

الدورة التجويدية عدد جيد بعد اجتياز املتخرج امتحانا �صفويا وحتريريا، 

ومينح املتخرج �صهادة م�صدقة من وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف.

اأن  اهلل  اأ�صاأل  الدار�صني،  فيها خم�صة من  القراءات؛ فقد تخرج  دورة  ا  اأَمّ

يبارك فيهم، ويطيل اأعمارهم حتى يعلموا غرهم،ويزدهر علم القراءات 

يف هذا اجلزء الطيب الذي �صهد ن�صاأت علم القراءات وازدهاره ،  ويوفقنا 

جميعا خلدمة كتابه العزيز والعمل مبا فيه.  

      س/ مـــا رأيكـــم في من يقـــول : إن علم القراءات ال 
طائل من ورائه واألولى االنشغال بغيره من العلوم ؟

من العجيب اأن ترتفع بع�س الأ�صوات بهذه الكلمات ولو كان عند قائلها 

م�صكة من عقل ملا نطق بها،  واإي�صاحاً لهذا اأقول: ملا هاجر الني �صلى اهلل 

عليه و�صلم من مكة املكرمة اإىل املدينة املنورة،  وت�صامع اأهل الأم�صار بهذا 

الكتاب ال�صماوى املعجز، كان يفد على النبّي -�صلى اهلل عليه و�صلم- كثر 

من القبائل بني اآونة واأخرى لي�صمعوا منه ، واأل�صنتهم متعددة، ولغاتهم 

الكرمي  القراآن  ينزل  اأن  بعباده  تعاىل-  اهلل  -رحمة  فاقت�صت  خمتلفة، 

اأحرف؛ ليقراأ  األ�صنتها، فاأنزله على �صبعة  باأف�صح لهجات العرب،  واأقوم 

ول�صانها  لغتها  يالئم  مبا  قبيلة  كل  على  و�صلم-  عليه  اهلل  النبي-�صلى 

ال�صحابة -ر�صي اهلل عنهم- من فيه -�ص�لى اهلل ع�ليه  ولهجتها، وتلقاه 

و�صلم-مبا نزل عليه من الأحرف ال�صبعة،  وتلقاه عن ال�صحابة التابعون،  

وانح�صرت وجوه التلقي فيما تواتر موافقاً للر�صم العثماين والعربية.

لذلك حكماً  اأحرف جند  �صبعة  على  الكرمي  القراآن  اإنزال  يف  نظرنا  ولو 

جليلة منها :

بل�صان قومه قال تعاىل :{ وما  اإل  1- اأن اهلل �صبحانه مل ير�صل ر�صوًل 
اأر�صلنا من ر�صول اإل بل�صان قومه ليبني لهم } .

لغتهم  وكانت  حت�صب،  ول  تكتب  ول  تقراأ  ل  اأمية  اأمة  العرب  كانت  وملا 

متعددة، واأل�صنتهم متباينة، مل يكن من ال�صهل على كثر منهم اأن ينتقل 

من لغة اإىل لغة اأخرى من لهجات القبائل العربية،  بل كان ذلك ع�صراً 

�صاقاً على كثر منهم ، رمبا كان متعذرا غر ممكن على اأفراد وطوائف 

من العرب؛ كال�صيخ الفاين، واملراأة العجوز، فتكليفهم بالعدول عن لغتهم 

اإىل لغة اأخرى تكليف مبا ليطاق ، فكان من تي�صر اهلل تعاىل ورحمته 

بعباده اأن اأنزل القراآن على �صبعة اأحرف ت�صهياًل على النا�س، ورفقاً بهم،  

حتى ل يحرموا من قراءته والتدبر فيه،  وحتى تقراأ كل قبيلة بل�صانها 

وعلى عادتها ومنهجها الذي مل تاألف غره.

ومن جهة ثانية ل يبلغ التحدي بالإتيان مبثله اأو مبثل �صورة منه مبلغه 

من العموم وال�صمول جلميع العرب، وذلك اأنه لو مل ينزل اإل على حرف 

واحد فقط لقال الذين مل ينزل بلغتهم:  لو نزل بلغتنا لعار�صناه، واأتينا 

بحديث مثله،  ف�صد اهلل عليهم الطريق من هذا الوجه؛  لتقوم احلجة 

عليهم جميعاً بالكتاب العزيز.

2- بيان حكم جممع عليه كقراءة �صعد بن اأبي وقا�س وغره: )واإن كان 
رجل يورث كاللة اأو امراأة وله اأخ اأو اأخت من اأم ( يف �صورة الن�صاء،  فاإن 

الإخوة  بالإخوة هنا : هم  املراد  اأن  �صاذة- تبني  –واإن كانت  القراءة  هذه 

لأم،  وهذا هو مو�صع اتفاق بني العلماء.

ويظهر اأثر تلك القراءة يف امراأة ماتت عن: زوجها، واأمها، وعن اأخوين 

ويبقى  ال�صد�س،   ولالأم  الن�صف،  فللزوج  اأكرث؛  اأو  �صقيق،  واأخ  الأم،  من 

الأم  اإىل  ين�صبون  اأنهم  ويفرت�س  جميعا،  لالأخوة  فيعطى  الرتكة؛  ثلث 

الأ�صقاء، وهذا مذهب  الأخوة  اأو  ال�صقيق،  الأخ  اأب  اإىل  يلتفت  فقط،  ول 

اأكرث ال�صحابة،  ومالك، وال�صافعي، والثوري، وقال جماعة من ال�صحابة 

:  يعطى ثلث الرتكة كله لالأخوين من الأم،  ول�صيء لل�صقيق اأو الأ�صقاء؛ 

لظاهر القراءة،  وهو مذهب اأبي حنيفة، وابن اأبي ليلى، واأحمد بن حنبل، 

َكة.  وداود الظاهري،  وغرهم،  وت�صمى هذا امل�صاألة امل�صرتكة،  اأو املُ�َصَرّ

3- تو�صيح حكم اختلف فيه؛ كقراءة بع�صهم يف اآية الأميان: )اأو ك�صوتهم 
ال�صافعي وغره؛ عمال  اأخذ  الإميان  وبو�صف  موؤمنة(،   رقبة  اأو حترير 

بهذه القراءة، وخالفه اأبو حنيفة؛ فلم ي�صرتط كون الرقبة موؤمنة.

4- اإفادة اجلمع بني حكمني خمتلفني مبجموع القرائتني؛ كقوله تعاىل 
يف �صورة البقرة:)فاعتزلوا الن�صاء يف املحي�س ول تقربوهَنّ حتى يطهرن(؛ 

قرئ: )َيْطُهْرَن( باإ�صكان الطاء و�صم الهاء خمففتني؛ من الطهر، وقرئ: 

بفتح الطاء والهاء م�صددتني، ول يخفى اأن قراءة الت�صديد تفيد املبالغة 

يف طهر الن�صاء من احلي�س.

يقربها  ل  احلائ�س  اأن  الأول:  اأمران:  القرائتني  جمموع  من  وي�صتفاد 

زوجها حتى يح�صل لها اأ�صل الطهر، وذلك بانقطاع احلي�س، الثاين: اأنه 

ل يقربها زوجها اإل اإذا بالغت يف الطهر، وذلك بالغت�صال فال بد حينئذ 

والغت�صال،  احلي�س  انقطاع  املراأة؛  مبا�صرة  جواز  يف  معا  الطهرين  من 

وهذا مذهب الإمام ال�صافعي، ومن حذا حذوه.

5- الدللة على حكمني �صرعيني ولكن يف حالني خمتلفني على البدل، 
كقوله تعاىل يف �صورة املائدة: )يا اأيها الذين اآمنوا اإذا قمتم اإىل ال�صالة 

فاغ�صلوا وجوهكم واأيديكم اإىل املرافق وام�صحوا بروؤو�صكم واأرجلكم اإىل 

الكعبني(؛ قرئ: )واأرجلكم( بن�صب الالم، وجرها؛ فالن�صب: يفيد وجوب 

غ�صل الرجلني؛ لأن )اأرجلكم( يكون حينئذ معطوفا على لفظ )وجوهكم( 

املن�صوب، وهو واجب الغ�صل ب�صريح الآية فيكون املعطوف مثله يف وجوب 

الغ�صل، واجلر يفيد طلب م�صحهما؛ لأن )واأرجلكم( حينئذ يكون معطوفاً 

فيكون  الآية،  بن�س  امل�صح  فيه  والواجب  املجرور،   )روؤو�صكم(  لفظ  على 

و�صلم  الر�صول �صلى اهلل عليه  امل�صح،  وقد بني  املعطوف مثله يف وجوب 



بقوله وفعله اأن امل�صح يكون بالن�صبة لالب�س اخلف، واأن الغ�صل يجب على 

غر لب�س اخلف، فحينئذ يكون احلكمان على البدل؛  مبعنى اأن حكمهما 

يكون بدل عن الآخر يف حالة؛  فامل�صح يكون بدل عن الغ�صل يف حال لب�س 

اخلف.

ب�صاعة  قلة  تدل على  التي  العبارات  تلك  ن�صمع من  ما  يقال  اأفبعد هذا 

قائلها من اأن علم القراءات ل طائل من ورائه،  والأوىل ال�صتغال بغره 

من العلوم، )كربت كلمة تخرج من اأفواههم اإن يقولون اإل كذبا(.

      س/ مـــا هـــو منهجكم فـــي األداء القرآني ، والذي 
تغرسونه في طالبكم ومن يقرأ عليكم ؟

منهجي يف الأداء الذي اجتهد يف تاأ�صيله يف نف�س من ياأخذ عني القراءة هو 

اأن يكون الأداء خا�صعا لقواعد التالوة واأ�صولها، فال اإفراط ول تفريط، 

اأحدثه النا�س من قوالب ومقامات  ول بخ�س ول تطفيف، ول عربة مبا 

فالغاية  عليها؛  ويوؤثرونها  التجويديه  القاعدة  على  يقدمونها  �صوتية، 

عندهم األ يخرجوا عن اأ�صل املقام ال�صوتّي، اأما قاعدة التالوة يف نظرهم 

منها  ويكفي  اإليها  ول يلتفتون  بها  ل يعرتفون  الثاين،  املحل  يف  فهي 

القليل، وهذا فكر جمانب لل�صواب، وعمل مل ياأذن به اهلل، فعلى كل من 

يقراأ القران الكرمي اأن يلتزم حدود الدين عند قراءة القران الكرمي، واأن 

يراعي اأحكام التالوة،وان يقتفي اأثار ال�صلف ال�صالح يف تالوة القراآن؛فقد 

اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم والتابعون واأتباعهم مناذج  كان 

م�صرفة، ومثال عليا يحتذى بهم يف رعاية حرمة القران الكرمي؛  وذلك 

عميق  قلوبهم  على  ي�صتويل  والتدبر،  والوجل  والتاأثر،  اخل�صوع  بكمال 

التفكر يف اآياته، والتعاظ باأوامره وزواجره،والعتبار مبواعظه، موؤمنني 

�صيد  الأمني،على  الروح  به  العاملني،نزل  رب  كالم  هو  يقروؤونه  ما  باأن 

املر�صلني، فوعاه فوؤاده،ونطق به ل�صانه،وبلغه اإىل الأمة بكلماته وحروفه،  

وبالكيفية التي لقنها اإياه جربيل عليه ال�صالم،عن رب العزة جل جالله، 

فلم يزد الر�صول الأمني فيه حرفا ومل ينق�س حرفا،ومل يبدل فيه كلمة، 

َنَها قيد �صعرة، وبهذه الكيفية مت�صك  ُلِقّ َيِحْد فيه عن الكيفية التي  ومل 

كانوا  لأنهم  الكرمي؛  القران  قراءة  يف  واأتباعهم  والتابعون  ال�صحابة 

يعلمون اأنها ل جتوز خمالفتها، ول العدول عنها اإىل غرها، وبخا�صة واأن 

ال�صحابة تلقوه عن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، وتلقاه عن ال�صحابة 

-ر�صي اهلل عنهم- التابعون، وتلقاه عن التابعني اأتباعهم حتى و�صل اإلينا 

ح�صبما تلقيناه من اأفواه امل�صايخ العارفني بكيفية اأداء القراءة.

      س/ ما اختياركم في مســـألة ترقيق وتفخيم الراء 
في كلمة )ونذر( من قوله تعالى : )فكيف كان عذابي 

ونذر( ؟
والتفخيم،   الرتقيق،   �صحيحان؛  وجهان  وقفا:  )ونذر(  كلمة  راء  يف 

حممد   / ال�صيخ  العالمة  ذلك  على  الأداء،ن�س  يف  املقدم  هو  والرتقيق 

بن اأحمد بن احل�صن بن �صليمان ال�صهر: باملتويل؛�صيخ املقارئ امل�صرية 

الأ�صبق،)ت1313ه�(، يف كتابه:)فتح املعطي وغنية املقري يف �صرح مقدمة 

ور�س امل�صري ( حتت عنوان: » خامتة يف الوقف على الراء لكلهم «، وقال 

اأو  م�صموم�ة،  ت�كون  اأن  من  الراء-  -يعني  تخلو  ))ل  املجيد«:  »فتح  يف 

اأو  م�صموماً  قبلها  وكان  انفتحت  اأو  ان�صمت  فاإن  اأو مك�صورة،  مفت�وحة، 

الأبرت(،  )هو  الوقف:  يف  امل�صموم  مثال  بالتفخيم،  عليها  وقف  مفتوحاً 

ومثال املفتوح يف الوقف )الكوثر(، واإن كانت الراء م�صمومة اأو مفتوحة 

مك�صورة  كانت  و)قدر(،وان  )م�صتقر(،  نحو  رققت  ك�صرة  قبلها  وكان 

وان  و)�صاحر(،  )بقادر(،  نحو  بالرتقيق  عليها  وقف  مك�صور  وماقبلها 

كما يف  الراجح  على  �صكن وهي مك�صورة فخمت  اأو  فتح  اأو  قبلها  ما  �صم 

»الن�صر«، مثال امل�صموم ما قبلها: )بالنذر(، )والعمر(، ومثال املفتوح ما 

قبلها: )الب�صر(، )القمر(،  ومثال ال�صاكن ما قبلها: )الفجر(،  )القدر(،  

)الع�صر(  )بال�صرب(.  

الراء  اإذا  ال�صاكن،  قبيل  من  و)ي�صر(  امل�صموم،   قبيل  من  )نذر(  ولي�س 

وحكمهما:  بالياء،   و)ي�صري(،  )نذري(،   اأ�صلهما  لأن  فيهما؛  متو�صطة 

الرتقيق على ما اختاره ابن اجلزري.واأما الراء يف:)م�صر(،و)القطر(،فاإنها 

مفخمة يف الأول،  مرققة يف الثاين، بال خالف يف الو�صل، واأما يف الوقف:  

يف  والرتقيق   ، الأول  يف  التفخيم  الن�صر:  كتاب  يف  اجلزري  ابن  فاختار 

الثاين،كما يف الو�صل((، انتهى.

هذا اإذا كان الوقف بغر الروم ، اأما اإذا وقف به فاحلكم كالو�صل؛  تفخيماً 

، وترقيقاً، وقد قلت : 

                                                           

وقال ال�صيخ علي حممد ال�صباع �صيخ املقارىء امل�صرية – الأ�صبق - يف اآخر 

باب الراءات يف كتابه »اإر�صاد املريد اإىل مق�صود الق�صيد«؛ �صرح ال�صاطبية: 

، على قراءة حذف  (، و) نذر(  ي�صر  اإذا   ( ي�صتح�صن الرتقيق يف:  )ولكن 

وك�صرة  الإعراب  ك�صرة  بني  للفرق  اأو  الياء،  على  للدللة  فيهما؛  الياء 

البناء،  وان وقفت عليها بالروم جرت جمراها يف الو�صل.

وقال اأ�صتاذنا ال�صيخ / اإبراهيم علي علي �صحاثه يف كتابه » لآلئ البيان يف 

جتويد القراآن « :

 

القراآن  قراءة  اأحكام   « كتابه  يف  احل�صري  خليل  حممود   / ال�صيخ  وقال 

يف  اجلزري  ابن  املحقق  كالم  ذكر  بعدما  الراء،  اأحوال  باب  يف   « الكرمي 

الوقف على: )اأن اأ�صر (،  وكذا )فاأ�صر ( بالوجهني؛ الرتقيق، والتفخيم، 

 ((  : قال    ،) ي�صر  اإذا  )والليل  يف  احلكم  وكذلك  مقدم،  الرتقيق  اأن  اإل 

ويوؤخذ مما تقدم اأن كلمة )ونذر( يف �صورة القمر يف موا�صعها ال�صته اإذا 

ويكون  والتفخيم،   الرتقيق،  وجهان؛   فيها  يكون  بال�صكون  عليها  وقف 

الياء، فبقى الرتقيق؛  الأ�صل )ونذري(،  ثم حذفت  اأوىل؛ لأن  الرتقيق 

ليدل على الأ�صل وهو : الياء ((.

احل�صيني  بن خلف  ال�صيخ/ حممد  اأ�صتاذنا  ماقاله  اأذكر  اأن   يفوتني  ول 

املتوفى  الأ�صبق  امل�صرية  املقارىء  و  القراء  عموم  �صيخ  باحلداد  ال�صهر 

�صنة )1357ه�( يف تفخيم الراء وترقيقها : ))واإن كانت الراء �صاكنة، فاإن 

كان �صكونها للوقف؛ وجب تفخيمها اإن مل ُيْك�َصر ماقبلها، نحو:  )د�صر(، 

و)على �صفر(،  ما مل تقع قبل ياء حذفت تخفيفاآ نحو: )ونذر(،  واإَلّ جاز 

فيها الوجهان؛ والأرجح:  الرتقيق؛ لدللته على الياء املحذوفة،فاإن ك�صر 

وجب ترقيقها نحو: )قد قدر(، )الكذاب الأ�صر(،  )مليك مقتدر(، )هذا 

�صحر(، )اأهل الذكر(، ما مل يف�صل بينها وبني الك�صر  ال�صاد،  اأو الطاء، 

املهملتان، نحو: )م�صر(، و)القطر( واإّل جاز فيها التفخيم،  مع اأرجحية 
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للب����صر يف  ال���ت���ف���خ���ي���م  وال�������راج�������ح 

اجل��������������زري اخ����ت����ي����ار  ي�������ص���ر  اإذا  ويف 

بنذر وك��������ذا  اأي���������ص����ا  وال����ف����ج����ر 

ت����رق���������ي����ق����ه وه�������������ك������ذا ون�����������ذر

يف��خما اإن  اخ��ت��ار  ف��ي��ه  وم�����ص��ر 

َنا ماُبِيّ ع��ل��ى  ك��ال��و���ص��ل  وال�����روم 

فاعلما عنه  القطر  يف  وعك�صه 

وقف�����نا ب����ح����ال  ك����ل����ه  وذاك 

اأح������رى واأ������ص�����ر  ي�������ص���ر  را  ورق 

الألف وتتبع  كالو�صل  وال����روم 

ك��ال��ق��ط��ر م��ع ن���ذر ع��ك�����س م�صر

األف الغن  يف  والعك�س  ما قبلها 



يف الأول،  والرتقيق، مع اأرجحية يف الثاين((.

يف  ال�صايف  »ال�صل�صبيل  كتابة  يف  مراد  �صليمان  بن  عثمان   / ال�صيخ  وقال 

جتويد القراآن« حتت عنوان«باب الراء« جاء فيه :

وقال اأ�صتاذنا ال�صيخ / عامر بن ال�صيد عثمان يف كتابه » كيف يتلى القراآن« 

حتت عنوان »حروف تفخم اأو ترقق تبعاً للحالة وهي ثالثة: وذكر منها  

الراء يف بع�س الأحوال، ثم قال : ))ويجوز التفخيم والرتقيق يف احلالت 

الآتية منها: اإذا كانت �صاكنة بعد �صم، وقبل ياء حمذوفة، تخفيفاً، نحو: 

)نذر(،  و)ي�صر(، فاأ�صلهما: )نذري(، )ي�صري(، والرتقيق اأرجح؛ لدللته 

التجويد«  علم  يف  »العميد  كتاب  �صاحب  املحذوفة((،وقال  الياء  على 

واأحوالها جاء  الراء  اأق�صام  والع�صرين: يف  الدر�س احلادي   « حتت عنوان 

منها:  وذكر  اأوىل  وتفخيمها،والرتقيق  ترقيقها  يجوز  التي  الراء  فيه 

))الراء ال�صاكنة �صكونا عار�صا يف اآخر الكلمة للوقف وبعدها ياء حمذوفة 

امل�صبوقة بالواو؛ وهي �صتة  اإل يف )ونذر(   للتخفيف، ومل ترد يف القراآن 

الأ�صل  اإىل  نظر  رققها  فمن  ي�صر(،  اإذا  )الليل  ويف  ب�)�القمر(،  موا�صع: 

اإذ هي يف  وهو الياء املحذوفة للتخفيف، واأجرى الوقف جمرى الو�صل، 

اللفظني مرققه عند و�صلها، ومن فخمها مل ينظر اإىل الأ�صل، ول اإىل 

الو�صل، واعتد بالعار�س، وهو الوقف، وحذف الياء((. 

ويف هذا القدر كفاية، وهناك من الكتب املعتمدة التي ذكرت هذا املو�صوع 

الوجهني  اأن  القول:  و�صفوة  الإطالة،   خوف  اأذكره  مل  يح�صى،  مال 

�صحيحان يف كلمة  )ونذر(،  وقفا،  فمن رقق قراأ بالوجه املقدم اأداًء،  ومن 

فخم قراأ بوجه �صحيح.

      س/ ما رأيكم في ما يســـمى بالضاد الظائية ؟ وما 
القول الصحيح في مخرج حرف الضاد ؟

قبل اأن جنيب عن هذا ال�صوؤال يجب علينا اأن نو�صح خمرج ال�صاد فنقول : 

اإن )ال�صاد( تخرج من اأول اإحدى حافتي الل�صان؛ اأي: جانبيه،  بعد خمرج 

الياء،  وقبل خمرج الالم، م�صتطيلة اإىل اأول خمرج الالم مع ما يلي ال�صاد 

من الأ�صرا�س العليا، واأول احلافة مما يلي احللق، ما يحاذي و�صط الل�صان 

ُبَعْيَد خمرج الياء، واآخُرها ما يحاذي اآخر الطواحن من جهة خارج الفم، 

اجلهة  ومن  ا�صتعمال،  اأكرث  و  اأ�صهل  الي�صرى  اجلهة  من  ال�صاد  وخروج 

اليمنى اأ�صعب و اأقل ا�صتعمال،  و من اجلانبني معا اأعز واأع�صر.

كان  و  اجلانبني،  من  يخرجها  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  كان  و 

عمر بن اخلطاب يحاكي ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ويخرجها من 

اجلانبني.

الل�صان،  على  اأ�صدها  و  خمرجا،  احلروف  اأ�صعب  فهي  اجلملة  على  و 

ول ميكن �صبط خمرجها اإل بامل�صافهة.

التمهيد«: ))لي�س يف احلروف حرف يع�صر   « ابن اجلرزي يف كتابه  قال 

على الل�صان غره((.

اأي  العليا؛  الثنايا  اأطراف  مع  الل�صان  طرف  من  فتخرج  )الظاء(:   ا  اأَمّ

لقرب  ِلْثِوَيّة؛  وت�صمى  والثاء،  الذال  املخرج  هذا  يف  وي�صاركها  روؤو�صها، 

خمرجها من لثة الأ�صنان، فبني خمرج ال�صاد وخمرج الظاء عدة خمارج؛ 

وخمرج  املظهرة،  ال�صاكنة  اأو  املتحركة  النون  وخمرج  الالم،  خمرج  هي: 

الراء،  وخمرج الطاء والدال والتاء،  وخمرج ال�صاد وال�صني والزاي.

واأما من ناحية ال�صفة فال�صاد ت�صارك الظاء يف جميع ال�صفات، ومتتاز 

اأول حافة  ال�صوت من  امتداد  ال�صتطالة؛ وهي  الظاء ب�صفة  ال�صاد عن 

الل�صان اإىل اآخرها، وقد بينا اأول احلافة واآخرها يف بيان خمرج ال�صاد. 

فيجب احلر�س على بيان خمرج )ال�صاد(، ومتييزها من )الظاء(، وذلك 

التي  ال�صتطالة؛  �صفة  وو�صوح  ال�صاد،   اأى:  خمرجها؛  على  باحلفاظ 

تتميز بها عن الظاء، اإ�صافة اإىل متيز خمرجها اأي�صا.

قال احلافظ ابن اجلزري يف مقدمته:

                        

غر  عمٌل  فهذا  الظاء  مبخرج  وخلطها  ال�صاد  خمرج  يف  الجتهاد  اأّما 

�صواء  اإىل  والهادي  املوفق  واهلل  الأثبات،  ال�صيوخ  عن  نتلقه  ومل  �صحيح 

ال�صبيل.

      س/ ما أحسن كتاب في التجويد في رأيكم ؟
اأح�صن كتاب يف التجويد نرثاً هو: »نهاية القول املفيد يف علم التجويد« 

ملوؤلفه    ال�صيخ / حممد مكي ن�صر،وكتاب »هداية القاري اإىل جتويد كالم 

الباري«، لل�صيخ / عبد الفتاح ال�صيد عجمي املر�صفي،وكتاب »غاية املريد 

يف علم التجويد« لل�صيخ/ عطية قابل، وكتاب »الربهان يف جتويد القراآن 

لل�صيخ/ حممد �صادق قمحاوي.

اأما اأح�صن كتاب يف التجويد نظما ًفهو: كتاب منت »املقدمة اجلزرية« لإمام 

القراء/ ابن اجلزري،  ومنت »حتفة الأطفال« لل�صيخ/ �صليمان اجلمزوري، 

والتحفة ال�صمنودّية يف جتويد الكلمات القراآنية«،  و«كتاب لآلئ البيان يف 

جتويد القراآن« لناظمهما ال�صيخ/ اإبراهيم على على �صحاثه ال�صمنودّي. 

      س/ هل يشـــترط حفظ املتون كالشاطبية والدرة 
والطيبة جلمـــع القراءات والقراءة بهـــا ؟ أم أنه ميكن 

قراءة القراءات من غير تلك الكتب أو املتون ؟
من يرد ال�صيطرة وا�صتح�صار املعلومات يف القراءات فعليه بحفظ املتون 

كال�صاطبية لالإمام القا�صم بن فرة بن خلف بن اأحمد ال�صاطبّي،  ومنت 

الدرة امل�صية يف القراءات الثالث لالإمام احلافظ/ حممد بن حممد ابن 

حممد بن على بن يو�صف املعروف بابن اجلزرى، وكذا منت طيبة الن�صر 

بابن  ال�صهر  حممد  بن  حممد  بن  حممد  لالإمام/  الع�صر  القراءات  يف 

باأية  القراءة  يف  ال�صالمة  يريد  ملن  ال�صحيح  الطريق  هو  اجلزري،هذا 

رواية، اأو قراءة،اأو جمع من القراءات، اأما قراءة القراءات بدون حفظ منت 

من املتون ال�صالفة الذكر قد يرتتب عليه عدم ا�صتح�صار اأوجه اخلالف 

فال تثبت يف الذهن، ول ت�صتقر يف الذاكرة، واخلطاأ معها حمقق . 

      س/ ما أحســـن كتاب في علم الوقف واالبتداء في 
رأيكم ؟

والبتدا،  الوقف  املكتفى يف  كتاب/  والبتداء هو:  الوقف  كتاب يف  اأح�صن 

يف  الهدى  منار  كتاب/  وكذا  الداين،  �صعيد  بن  عثمان  اأبي عمرو  لالإمام 

الأ�صموين،   الكرمي  عبد  بن  حممد  بن  لأحمد  والبتدا،  الوقف  بيان 

وكتاب/ القطع و ال�صتئناف للنحا�س.

      س/ ما أحســـن مصحف مطبوع في عالمات الوقف 
واالبتداء في رأيكم ؟

اأح�صن م�صحف مطبوع يف عالمات الوقف والبتداء هو: م�صحف املدينة 

ال�صريف وفق رواية حف�س  امل�صحف  امللك فهد لطباعة  النبوية مبجمع 

عن عا�صم.   
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      س/ ما رأيكم في املصحف امللون باأللوان لإلشـــارة 
للتجويد ونحوه ؟

التجويد  اأحكام  ي�صتوعب  مل  للتجويد  لالإ�صارة  بالألوان  امللون  امل�صحف 

وم�صطلحاته، كما اأن من املعلوم اأن التجويد ل يعتمد فيه اإل على التلقي 

وامل�صافهة، والأخذ عن ال�صيوخ الأثبات.

      س/ متى يتصدر املقرئ لإلقراء ؟
قبل اأن يت�صدر املقرئ لالإقراء يجب عليه اأن يعلم من الفقه ما ي�صلح به 

اأمر دينه، ويح�صن اأن يكون متمكناً يف الفقه بحيث ير�صد طلبته وغرهم 

ي�صاأل  به �صبهة من  الأ�صول قدر ما يدفع  اإذا وقع لهم �صيء، ويعلم من 

عن بع�س القراءات، واأن يكون حم�صاًل جانباً من النحو وال�صرف؛ بحيث 

ي�صتطيع اأن يوجه القراءات التي ي�صاأل عنها، وما اأح�صن قول الإمام اأبي 

احل�صن احل�صري :

          

مب�صطاً  كتاباً  ويدر�س  التف�صر،  من  طرفاً  يح�صل  اأن  اأي�صا  يح�صن  كما 

يف العقيدة، ويلزمه كذلك اأن يحفظ كتاباً م�صتماًل على ما يقرئ به من 

بها  يقرئ  التي  القراءات  عر�س  قد  يكون  واأن  وفر�صاً،  اأ�صوًل  القراءات 

كتابا مثل  فلو حفظ  م�صافهة،   عنه  ورواها  الأثبات،  ال�صيوخ  بع�س  على 

اإن  فيه  مبا  اإقراوؤه  عليه  امتنع  مثاًل  ال�صبع  القراءات  يف  التي�صر  كتاب 

اإل  حتكم  ل  اأ�صياء  القراءات  يف  لأن  م�صل�صاًل؛  به  �صوفه  من  ي�صافهه  مل 

بال�صماع وامل�صافهة. 

ونقل اأبو القا�صم الهذيل عن اأبي بكر بن جماهد اأنه قال : )ل تغرتوا بكل 

مقرئ، اإذ النا�س على طبقات؛ فمنهم : من حفظ الآية والآيتني، وال�صورة 

وال�صورتني، ول علم له غر ذلك، فال توؤخذ عنه القراءة،  ول تنقل عنه 

الرواية، ول يقراأ عليه، ومنهم: من حفظ الروايات ومل يعلم معانيها ول 

ا�صتنباطها من لغات العرب ونحوها، فال توؤخذ عنه؛ لأنه رمبا ي�صحف، 

ومنهم: من يعلم العربية، ول يتابع الأثر وامل�صايخ يف القراءة ، فال تنقل 

عنه الرواية؛ لأنه رمبا ح�صنت له العربية حرفاً، ومل يقراأ به، والرواية 

متبعة، والقراءة �صنة ياأخذها الآخر عن الأول، ومنهم:  من فهم التالوة، 

منه  فتوؤخذ  واللغة،  النحو  من  الدراية  من  حظاً  واأخذ  الرواية،  وعلم 

العلوم،  جميع  فيه  يجتمع  اأن  ال�صرط  ولي�س  للقراءة،  ويق�صد  الرواية 

العلم كثرة، ودواعيه قليلة،  والعمر ق�صر، وفنون  وا�صعة،  ال�صريعة  اإذا 

والعوائق معلومة، ت�صغل كل فريق مبا يعنيه(،  انتهى.

هذا  على  معلقاً  املقرئني«  »منجد   : كتابه  يف  اجلزري  ابن  الإمام  قال 

بقول هذا الإمام يف املقرئ الذي يوؤخذ  بقوله: ))قلت: فح�صبك مت�صكاً 

عنه ويق�صد((.

ثقة،  مكلفاً،  م�صلماً،  عاقاًل،  تقدم،  ما  مع  يكون  اأن   : املقرئ  و�صرط  هذا 

كما  املروءة،  وم�صقطات  الف�صق،  اأ�صباب  عن  متنزهاً  �صابطاً،  ماأموناً، 

ينبغي له األ يحرم نف�صه من مكارم الأخالق، ومالزمة الورع، واخل�صوع، 

واحلقد،  واحل�صد،  الرياء،  من:  احلذر  كل  وليحذر  والوقار،  وال�صكينة 

والغيبة،  واحتقار غره،  وي�صع ن�صب عينيه قول ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم : )خركم من تعلم القراآن وعلمه (.

    س/ مـــا هو مذهبكـــم اخملتار فـــي النطق باإلقالب 
واإلخفاء الشفوي ؟

قبل اأن اأجيب على هذا ال�صوؤال ينبغي اأن اأعرف كاًل من:الإقالب،والإخفاء 

عن  ال�صيء  : حتويل  لغة  فاأقول : الإقالب  ا�صطالحا؛  و  لغة  ال�صفوي، 

وجهه. 

وا�صطالحاً: جعل حرف مكان اآخر ؛اأي قلب النون ال�صاكنة والتنوين ميماً 

القراء �صواء  باإجماع من  الغنة الظاهرة وهذا  الباء مع بقاء  خمفاة قبل 

كانت النون ال�صاكنة مع الباء يف كلمة واحدة اأو يف كلمتني اأما التنوين فال 

يكون اإل يف كلمتني . 

باحلرف  ا�صطالحا:النطق  ومعناه  لغة:ال�صرت،  فمعناه  الإخفاء  واأما 

بحالة متو�صطة بني الإظهار والإدغام، عاريا عن الت�صديد، مع بقاء الغنة 

يف احلرف الأول؛ واملراد باحلرف الأول هو امليم ال�صاكنة فال فرق حينئذ 

اأن تكون امليم مقلوبة  اأي بني  بني )اأن بورك( وبني )ومن يعت�صم باهلل( 

عند الباء اأو ميماً �صاكنة بعدها باء.

يخرجان  عنده،  واملخفي  املخفي،  احلرفني:  لأن  �صفوياً؛  اإخفاء  وي�صمى 

من ال�صفتني، ووجه الإخفاء؛  احتاد امليم والباء يف املخرج وتقاربهما يف 

ال�صفة.

والقول باإخفاء امليم ال�صاكنة عند الباء وجوبا مع الغنة هو ما ذهب اإليه 

جمهور اأهل الأداء، وهو مذهب اأئمة الأداء واملحققني؛ كالإمام ابن جماهد،  

ابن  الداين،واملحقق  اأبو عمرو  الإمام  واإليه جنح  ب�صر،  وغرهما،  وابن 

الأداء:  اأهل  عليه  الذي  كرثة،وهو  يح�صون  ل  ممن  وغرهما  اجلزري، 

اإذا  ال�صاكنة  امليم  اأن  اإىل  بع�صهم  وذهب  والأندل�س،   وال�صام،   مب�صر، 

جاء بعدها حرف الباء كان حكمها الإظهار التام؛ اأي من غر غنة، وهو 

اختيار الإمام مكي بن اأبي طالب القي�صي وغره، وي�صمى احلكم على هذا 

املذهب: اإظهاراً �صفوياً،  وعليه اأهل الأداء بالعراق، والوجهان �صحيحان 

مقروء بهما، اإل اأن املذهب الأول هو الذي عليه العمل يف �صائر الأع�صار 

والأم�صار، والإخفاء اأظهر واأ�صهر؛ لالإجماع على اإخفاء امليم ال�صاكنة عند 

القلب، وعلى اإخفائها يف مذهب اأبي عمرو حالة الإدغام يف نحو : )باأعلم 

بال�صاكرين(، وقال الإمام ابن اجلزري يف كتاب »الن�صر يف القراءات الع�صر« 

: ))والوجهان �صحيحان ماأخوذ بهما اإل اأن الإخفاء اأوىل لالإجماع على 

اإخفائها عند القلب وعلى اإخفائها يف مذهب اأبي عمرو حالة الإدغام نحو 
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لقد يدعى علم القراءات مع�صر

ف��اإن قيل ما اإع��راب ه��ذا ووجهه

وباعهم يف النحو اأق�صر من �صرب

راأيت طويل الباع يق�ص��ر عن فرت
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) األي�س اهلل باأعلم بال�صاكرين( ((. 

اإعدام  لي�س  امليم  اإخفاء  معنى  اأن  ))الظاهر   : املرع�صي  العالمة  قال 

ذاتها بالكلية، بل اإ�صعافها، و�صرت ذاتها يف اجلملة، بتقليل العتماد على 

بقوة  يكون  اإمنا  ذاته  وظهور  احلرف  قوة  لأن  ال�صفتان؛  وهو  خمرجها؛ 

العتماد على خمرجه((.

اأن يقلل القارئ اعتماده  وطريق ال�صالمة عند النطق بالإخفاء ال�صفوي 

على ال�صفتني.      

      س/ هل يحتمل األداء القرآني االجتهاد ؟
الأداء القراآين ل يحتمل الجتهاد اأ�صاًل،فالأداء مبني على قواعد و اأ�صول 

الإقراء  م�صرة  عرب  وذلك  بها  اللتزام  يجب  القراءات  كتب  ت�صمنتها 

اأ�صال، واملطلوب هو العمل مبا  ال�صحيحة، ول اجتهاد يف الأداء القراآين 

ثبت وتواتر. 

      س/ ما أحسن كتاب للمبتدئ في القراءات السبع؟ 
والقراءات الثالث ؟ وفي علم توجيه القراءات ؟

كتاب  هو  للدرا�صة :  بالن�صبة  ال�صبع  القراءات  يف  للمبتدئ  كتاب  اأح�صن   

الوايف �صرح ال�صاطبية لأ�صتاذنا ال�صيخ / عبد الفتاح القا�صي، وكتاب اإر�صاد 

املريد اإىل مق�صود الق�صيد �صرح ال�صاطبية لل�صيخ / علي حممد ال�صباع، 

وكتاب �صراج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهى لالإمام على بن عثمان 

بن حممد بن اأحمد بن احل�صن القا�صح -رحمه اهلل-.

الفتاح  عبد   / لل�صيخ  الزاهرة  البدور  كتاب  فهو  للعر�س:  بالن�صبة  اأما 

عبد الغني القا�صي،  وكتاب غيث النفع يف القراءات ال�صبع لل�صيخ / على 

النوري ال�صفاق�صى. 

واأح�صن كتاب يف القراءات الثالث بالن�صبة للدرا�صة:هو كتاب الإي�صاح ملنت 

البهجة  القا�صي، وكتاب  الفتاح  لل�صيخ / عبد  الثالث  القراءات  الدرة يف 

املر�صية �صرح الدرة امل�صية لل�صيخ / علي ال�صباع،  وكتاب الإمام / حممد 

بن حممد بن حممد اأبي القا�صم النويرى؛ امل�صمى �صرح الدرة امل�صية يف 

القراءات الثالث املروية. 

الع�صر  القراءات  الزاهرة يف  البدور  كتاب  العر�س: هو  كتاب يف  اأح�صن  و 

املتواترة لل�صيخ /عبد الفتاح عبد الغني القا�صي . 

واأح�صن كتاب يف توجيه القراءات :  هو كتاب الك�صف لالإمام/ مكى بن اأبي 

طالب ، وكتاب الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون لل�صمني احللبي .

      س/ مـــا رأيكم في حتضير الدرس في القراءات ثم 
القراءة من التحضير عوضا عن القراءة غيبا ؟

نظراً  التح�صر  من  القراءة  اأما  مهم  اأمر  القراءات  يف  الدر�س  حت�صر 

دون اإعمال فكر فهذا �صيء ل ينبغي اإطالقا؛  لأنه يدعو اإىل فتور الهمم 

و �صعف العزائم،  وعلى كل من يريد تعلم علم القراءات اأن يبادر بحفظ 

منت يف القراءات التي يريد اأن يقراأ وفقها، ثم يقوم ب�صرحه حتى ي�صتوعب 

در�صه،  ول داعي للقراءة من كتاب اأو من هام�س م�صحف مكتوب.

      س/ مـــا رأيكم في الـــدورات املكثفة حلفظ القرآن 
الكرمي في شـــهر أو شهرين ، ال ســـيما وأن فيها حفظًا 

ألوقات الشباب مبا ينفعهم ؟  
 اإن كان بع�س الطالب ي�صتطيع حفظ القراآن الكرمي يف �صهر اأو �صهرين 

فلماذا ل ن�صجعه على ذلك، فاملواهب تختلف من �صخ�س لآخر، و الهمم 

تتفاوت،  ومادام الأمر كذلك  فال مانع اإذن من اإقامة هذه الدورات حتى 

التناف�س  ال�صباب قدوة لغرهم، وبهذا يفتح باب  يكون هذا  الفريق من 

اأمام الطالب لغتنام اأوقاتهم يف حفظ كتاب اهلل تعاىل، قال تعاىل : »ويف 

يقوم  منه  النتهاء  و  احلفظ  اإمتام  بعد  ثم  املتناف�صون«،  فليتناف�س  ذلك 

الطالب بعر�س القراآن الكرمي على اأحد ال�صيوخ الأثبات وفق رواية حف�س 

التجويد  يف  منظومة  ب�صرح  يقوم  كما  بها،  احلفظ  مت  التي  عا�صم  عن 

و«املقدمة  اجلمزوري،  �صليمان  لل�صيخ  الأطفال«  »حتفة  مثل  العلمي؛ 

اجلزرية« للحافظ ابن اجلزري، اأو »التحفة ال�صمنودية« ل�صيخنا العالمة 

اإبراهيم علي على �صحاثة ال�صمنودي.

      س/ هل هناك مصطلح مبا يسمى مدارس اإلقراء؛ 
فنقول املدرسة الشامية, واملدرسة املصرية ، وهكذا ؟

لي�س هناك مدار�س لالإقراء، فالبع�س يقول املدر�صة امل�صرية لها منهج و 

املدر�صة ال�صامية لها منهج اآخر يختلف عن منهج املدر�صة امل�صرية -هذا 

كالم لي�س له اأ�صا�س، فالقراءة تخ�صع ل�صوابط ت�صمنتها كتب القراءات، 

يجب تطبيقها واللتزام بها يف كل زمان و مكان، ول يجوز اخلروج عنها 

اإطالقا، فاأ�صول القراءات عند كِلّ قارئ واحدة، والفر�س واحد، ومل يبق 

اإل العناية واللتزام بهذه القواعد، ومل يثبت اأن هناك اختالفاً بني اإقليم 

واإقليم يف البالد الإ�صالمية.

      س/ هل تشـــترطون شـــروطا لإلقـــراء مثل حفظ 
»اجلزرية« ، ونحو ذلك ؟

ليقراأ  ثبت  �صيخ متقن  الكرمي على  القراآن  يعر�س   هناك فرق بني من 

قراءة �صحيحة، وِلُيَعِلَّم غره، وبني من يعر�س على �صيخ متقن ثبت ليقراأ 

قراءة �صليمة دون اأن يجل�س ليعلم غره، فاإذا كان القارئ يريد اأن يت�صدر 

التجويد  علم  املتون يف  متنا من  اأن يحفظ  ويعلم غره فالبد  لالإقراء 

يعر�س  ما  كل  لطالبه  يو�صح  اأن  ي�صتطيع  حتى  وافيا  �صرحا  ي�صرحه  و 

لهم من اأحكام، فالتجويد فيه الكثر من القواعد املهمة التي حتتاج اإىل 

والرتقيق،  و�صفاتها،  احلروف،  خمارج  مثل  وذلك  املعرفة؛  و  الهتمام 

بهمزة  البدء  وكيفية  املفتوحة،  والتاءات  واملو�صول،  واملقطوع  والتفخيم، 

الو�صل، اإىل غر ذلك من الأحكام و القواعد.

اأما الذى يريد اأن ي�صحح قراءته و تالوته فيكيفيه عر�س القراآن الكرمي 

على �صيخ متقن ول داعي حلفظ منت من املتون حتى ني�صر القراآن للنا�س 

و ن�صهل اأمر تالوته لكل امل�صلمني.

      س/ هـــل يســـتحق الطالـــب اإلجـــازة مبجرد متام 
قراءته وختمه على الشيخ ؟

ل ي�صتحق الطالب الإجازة من �صيخه مبجرد النتهاء من عر�س القراآن 

اأن الطالب  اأمر يتوقف على ال�صيخ؛ فاإذا راأى ال�صيخ  الكرمي عليه، فهذا 



التي يعر�صها، م�صتح�صر لها، حافظ ملنظومة �صاملة  م�صتوعب للرواية 

لها، ملم بدقائقها، حافظ للقراآن الكرمي، ي�صتفاد منه يف جمال الإقراء 

الإجازة، مبجرد  اإعطائه  فاإَنّه ل مانع من  ال�صيخ ذلك  راأى  اإذا  والتعليم، 

النتهاء من عر�صه القراآن الكرمي، هذا اإذا كان الطالب يعر�س على �صيخه 

ا اإذا كان الطالب يعر�س قراءة فاأكرث، فال بد من حفظ منظومة  رواية، اأَمّ

ت�صمل اأ�صول وفر�س هذه القراءة اأو القراءات؛ حتى يكون الطالب حا�صر 

البديهة عند القراءة اأو الإقراء، فال يخلط قراءة باأخرى، ويكون جوابه 

�صافيا عندما ُي�ْصاأل عن عزو قراءة ل�صاحبها، اأو بيان وجه ال�صواب فيما 

جاء من قراءات يف اآية من الآيات.

وبهذه املنا�صبة عندما انتهيت من عر�س القراآن الكرمي بالقراءات ال�صبع 

الكرمي  القراآن  وعر�س  ال�صاطبية  لدرا�صة  منقطعاً  وكنت  �صيخي،  على 

ومع  له-  اهلل  –غفر  اأ�صتاذي  على  وفر�س  اأ�صول  من  ما ت�صمنته  وفق 

ذلك مل ي�صمح يل باحل�صول على الإجازة قائاًل لوالدي: اإَنّ ابنك ما زال 

�صغر ال�صِنّ مل يفهم معنى الإ�صناد، لذا فهو يف حاجة اإىل قراءة القراآن 

الكرمي مرة اأخرى، وكان عمري عندما انتهيت من عر�س القراآن الكرمي 

والدي  فا�صتجاب  ون�صف،  ع�صرة  ثالث  الأوىل  املرة  يف  ال�صبع  بالقراءات 

–رحمه اهلل- لكالم ال�صيخ ووافق عليه، وقد انتهيت من اخلتمة الثانية 
ال�صبع وكان عمري وقتها خم�س ع�صرة ون�صف، واحلمد هلل  القراءات  يف 

الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.

غر  فاإَنّها  الإجازات  منح  يف  ام  الأَيّ هذه  يف  ن�صهدها  التي  ال�صرعة  ا  واأَمّ

قارئاً غر م�صيطر  الإقراء، فهي تفرز  على  �صلباً  تنعك�س  لأَنّها  مقبولة؛ 

اأن  قبل  عليكم  لالإقراء  تت�صدرون  يا من  اهلل  فاهلل  القراءة،  اأحكام  على 

جتيزوا طالبكم اأن تتاأكدوا من حفظ القراآن الكرمي اأوًل، وح�صن الأداء 

ثانياً، ثم من حفظ منظومة ت�صمل القراءات التي يعر�س الطالب القراآن 

الكرمي َوْفَقَها عليكم، حتى تنالوا �صرف اخلرية التي َوَعد بها ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم يف قوله: »خركم من تعلَّم القراآن وعلَّمه«.

      س/ ما رأيكـــم بالقـــراءة باجلمـــع املعروف في علم 
القراءات في اجملالس واحملافل ؟

قبل اأن نتكلم عن جمع القراءات يف املجال�س واملحافل َيْجُدُر ِبنا اأن نلقي 

ونقتفي  ُخَطاُهم،  لنرت�صم  ال�صلف؛  عليه  ما كان  على  فاح�صة  نظرة 

اآثارهم.

�صيخه  اإىل  يجل�س  باخلرية  لها  امل�صهود  القروِن  يف  الطالب  كان  فقد 

مرة  من  اأكرث  الآية  ل يقراأ  ولكَنّه  القراءات،  من  ما يريد  عليه  فيقراأ 

وفق  قراءته  ي�صتاأنف  ثم  واحدة،  رواية  وفق  كلَّه  الكرمي  القراآن  يقراأ  بل 

الرواية الثانية، فيقراأ ختمة وفق رواية قالون، واأخرى وفق رواية ور�س، 

وثالثة وفق رواية البزّي، ورابعة وفق رواية قنبل، وهكذا ياأتي على جميع 

الروايات.

القارئ  فكان  املحافل،  يف  الكرمي  القراآن  قراءة  كانت  املنهج  هذا  وعلى 

ل يقراأ اأمام اجلمهور اإل وفق رواية واحدة، ل يعيد اآية، ول يكرر اأخرى.

هذا  على  ال�صيوخ  عن  والأخذ  وامل�صافهة،  التلقي،  حال  العمل  وا�صتمر 

النحو، كما كانت قراءة القراآن الكرمي يف املحافل على هذه الكيفية اأي�صا، 

ل يكون اأمام ال�صيخ، والثاين يكون اأمام اجلمهور، فلم تنقل لنا  اإل اأن الأَوّ

ال�صلف ال�صالح، وظلت قراءة  اأن اجلمع كان معروفا عند  كتب القراءات 

القراآن الكرمي على هذا النهج اإىل اأوائل القرن اخلام�س الهجري، وكان 

فيه من اأئمة القراءة الإمام اأبو عمرو عثمان بن �صعيد الداين؛ الذي قال 

هذا  اإىل  الدافع  وكان  التلقي،  حال  الواحدة  اخلتمة  يف  القراءات  بجمع 

ما راأى اأئمة القراءة يف هذا الع�صر من �صعف يف العزائم، وفتور يف الهمم، 

واحتياج اإىل زمن طويل ميكن من تلقي علم القراءات فيه على طريقة 

ال�صلف ال�صالح، فراأوا -تي�صراً على طالب علم القراءات، ومتكيناً له من 

حت�صيل هذا العلم يف وقت وجيز- اأن ُيْحِدثوا هذا اجلمع.

اأحدثوه حال التلقي وامل�صافهة والأخذ عن ال�صيخ مل  وهذا اجلمع الذي 

يتفق العلماء على جوازه، بل منهم من اأجازه؛ نظراً ملا يرتتب عليه من 

الفوائد ال�صالفة، ومنهم من اأنكره؛ لأنه مل يكن من عادة ال�صلف.

الع�صر«: )وكانوا  القراءات  ابن اجلزري يف كتابه »الن�صر يف  قال احلافظ 

يقروؤون على ال�صيخ الواحد العدة من الروايات، والكثر من القراءات، كل 

ختمة برواية، ل يجمعون رواية اإىل غرها، وهذا الذي كان عليه ال�صدر 

�صيطا  وابن  الداين  ع�صر  اخلام�صة؛  املئة  اأثناء  اإىل  َبْعَدُهم،  ومن  الأول 

َبْعَدهم، فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات  والأهوازي والهذيل وَمن 

يف اخلتمة الواحدة، وا�صتمر اإىل زماننا، وكان بع�س الأئمة يكره ذلك من 

حيث اإنه مل تكن عادة ال�صلف ال�صالح عليه، ولكن الذي ا�صتقر عليه العمل 

هو الأخذ به، والتقرير عليه، وتلقيه بالقبول، واإمنا دعاهم اإىل ذلك فتور 

الهمم، وق�صد �صرعة الرتقي والنفراد((، انتهى. 

وقال اجلالل ال�صيوطّي يف »الإتقان«: )الذي كان عليه ال�صلف ال�صالح اأخذ 

كل ختمة برواية، ل يجمعون رواية اإىل غرها اإىل اأثناء املائة اخلام�صة، 

فظهر جمع القراءات يف اخلتمة الواحدة، وا�صتقر عليه العمل((، انتهى.

وقال العالمة ال�صفاق�صي يف كتابه »غيث النفع يف القراءات ال�صبع«: ))مل 

يكن يف ال�صدر الأول هذا اجلمع املتعارف يف زماننا، بل كانوا لهتمامهم 

باخلر، وعكوفهم عليه، يقرءون على ال�صيخ الواحد العدة من الروايات، 

رواية،  اإىل  رواية  ل يجمعون  برواية،  ختمة  كل  القراءات،  من  والكثر 

وابن  الداين  ع�صر  اخلام�صة؛  املائة  اأثناء  اإىل  ذلك  على  العمل  وا�صتمر 

�صريح وابن �صيطا ومكي والأهوازي وغرهم، فمن ذلك الوقت ظهر جمع 

القراءات يف اخلتمة الواحدة، وا�صتمر عليه العمل اإىل هذا الزمان، وكان 

بع�س الأئمة ينكره من حيث اإنه مل يكن عادة ال�صلف، قلُت: وهو ال�صواب، 

الأول، قال اهلل  ال�صدر  وال�صواب يف كل �صيء مع  اأن احلق  املعلوم  اإذ من 

تعاىل: )قل هذه �صبيلي اأدعوا اإىل اهلل على ب�صرة اأنا ومن اتبعني(، وقال 

اختالفا  ف�صرى  بعدي  منكم  يع�س  من  ))واإنه  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى 

كثرا، فعليكم ب�صنتي و�صنة اخللفاء الرا�صدين املهديني من بعدي، ع�صوا 

اكم وحمدثات الأمور فاإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة  عليها بالنواجذ، واإَيّ

�صاللة، وكل �صاللة يف النار((، وقال ابن م�صعود ر�صي اهلل عنه: ))من 

كان منكم متاأ�صيا فليتاأ�س باأ�صحاب حممد-�صلى اهلل عليه و�صلم- فاإنهم 

هدياً،  واأقومها  تكلفاً،  واأقلها  علماً،  واأعمقها  قلوباً،  الأمة  هذه  اأبر  كانوا 

واأح�صنها حاًل، اختارهم اهلل تعاىل ل�صحبة نبيه –�صلى اهلل عليه و�صلم- 

واإقامة دينه، فاعرفوا لهم ف�صلهم، واتبعوهم يف اآثارهم، فاإنهم كانوا على 

الهدى امل�صتقيم((، انتهى.

ثم قال �صاحب »غيث النفع«: ))وانظر اإىل توقف اأف�صل هذه الأمة بعد 

اأبي بكر وعمر وغرهما من ال�صحابة يف  نبِيّها –�صلى اهلل عليه و�صلم- 

جمع القراآن، وَكْتبه يف امل�صاحف، واأ�صفقوا من ذلك مع اأنه يظهر يف بادئ 

نعوذ  الدين،  هذا  لذهب  وحفظه  جمعه  لول  اإذ  و�صواب،  حق  اأنه  الراأي 

باهلل من ذلك، وتوقف كثر من اأئمة التابعني واأتباعهم يف نْقِطِه، و�صكله، 

وَكْتِب اأْع�َصاِره، وفواحت �صوره، وبع�صهم اأنكر ذلك، واأمر مبحوه مع اأن فيه 
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م�صلحة عظيمة لل�صغار، ومن مل يقراأ من الكبار يف زماننا وزمانهم، فاإذا 

كان اأعلم النا�س واأف�صلهم توقفوا يف مثل هذا، وخافوا اأن يكون ذلك حدثاً 

ل يرتتب  باأمر  فما بالك  و�صلم-  عليه  اهلل  نبيهم –�صلى  يعد  اأحدثوه 

والداعي  واخللط،  والغلط  الف�صاد  عليه  يرتتب  ورمبا  نفٍع،  كبر  عليه 

اإليه النف�س؛ لتح�صيل حظوظها من الراحة، وتق�صر زمن العبادة، جنح 

وخوفاً  عليهم،  �صفقة  ذلك  على  ووافقهم  واملق�صرون،  الك�صاىل  هذا  اإىل 

غيث  من  انتهى  املجتهدون((،  الأئمة  بالكلية  اخلر  من  ان�صالخهم  من 

النفع.

ال�صابقني هو ما يكون  املراد باجلمع يف كالم الأئمة  اأن  مما تقدم يت�صح 

يف حال التلقي والأخذ عن ال�صيوخ ، واأن اجلمع الذي يكون يف املحافل مل 

ينقل عن اأحد من علماء القراآن جوازه واإباحته.

وحيث اإن اجلمع يف املحافل مل يكن يف ال�صدر الأول، ومل ينقل اإلينا اأباحته 

وجوازه، تعني اأن يكون جمع القراءات يف املحافل من البدع ال�صارة ويكون 

مندرجا حتت قوله –�صلى اهلل عليه و�صلم-: ))من اأحدث يف اأمرنا هذا 

ما لي�س منه فهو رد((.

فعلى قارئ القراآن الكرمي اأن يقراأ لراو واحد؛ �صواء كان حف�صاً اأم غره، 

وعليه األ يقراأ اإل اإذا كان واثقا مبا يقراأ متثبتا من اأ�صول الراوي وفر�صه، 

الراوي  حتى ل يخلط بني راوية واأخرى، وحتى ل يقراأ مبا مل يرد عن 

الذي يقراأ له، واهلل املوفق والهادي اإىل �صواء ال�صبيل. 

      س/  ما رأيكـــم اخملتـــار في النطـــق بصفة القلقة ، 
ومقدار الغنة ؟  

قوة  ال�صطالح:  والتحريك، ويف  ال�صطراب  اللغة:  القلقلقة معناها يف 

ا�صطراب �صوت احلرف ال�صاكن يف خمرجه ليظهر ظهوراً كاماًل، وحروفها 

مقلقلة؛  الأحرف  هذه  وت�صمى  جد«،  كلمتي »قطب  يف  جمموعة  خم�صة 

لأن �صوتها ل يكاد يتبني به �صكونها ما مل تخرج اإىل �صبه املتحرك ل�صدة 

اأمرها، وذلك لأنها �صديدة جمهورة، فاجلهر مينع النف�س اأن يجري معها، 

وال�صدة متنع اأن يجري �صوتها، فلما اجتمع لها هذان املو�صعان احتاجت 

اإذا امتنع  اإىل التكلف يف بيانها، ولول قلقلة هذه الأحرف ملا تبينت لأنه 

النف�س وال�صوت تعذر بيانها ما مل يتكلف القارئ باإظهار اأمرها.

وقال الإمام ابن اجلزري يف »الن�صر«: )و�صميت هذه احلروف بذلك لأنها 

اإذا �صكنت �صعفت فا�صتبهت بغرها فيحتاج اإىل ظهور �صوت ي�صبه النربة 

فذلك  بهّن،  النطق  اإمتام  زيادة  واإىل  وغره،  الوقف  يف  �صكونهن  حال 

واأ�صل  اأمكن،  الوقف  وهو يف  اأبني منه يف حركتهّن،  �صكونهن  ال�صوت يف 

هذه احلروف القاف، لأنه ل يقدر اأن يوؤتى به �صاكنا اإل مع �صوت زائد؛ 

ل�صدة ا�صتعالئه((، انتهى. 

والقلقة �صفة لزمة لهذه الأحرف اخلم�صة يف حال �صكونها،

املوقوف  امل�صدد   تكون يف احلرف  اأقواها،  الأوىل: وهي  ومراتبها ثالث: 

املوقوف عليه، نحو: وعيد،  ال�صاكن  الثانية: تكون يف  عليه، نحو: احلّق، 

الثالثة: تكون يف ال�صاكن غر املوقوف عليه، نحو : اأفتطمعون.

ولقد ذهب جمهور اأهل الأداء يف كيفية القلقلة اإىل اأنها تكون مائلة اإىل 

اأم  مفتوحا،  اأم  م�صموما،  قبلها  الذي  احلرف  كان  �صواء  مطلقا،  الفتح 

مك�صورا.

فاإن  قبلها؛  الذي  احلرف  حركة  بح�صب  تكون  اأنها  اإىل  بع�صهم  وذهب 

، واإن كان قبلها مفتوحا  ما كان قبلها م�صموما فاإنها تكون مائلة اإىل ال�صِمّ

فاإنها تكون مائلة اإىل الفتح، واإن كان ما قبلها مك�صورا فاإنها تكون مائلة 

اإىل الك�صر، والذي عليه معظم اأهل الأداء هو املذهب الأول، وعليه العمل، 

قال بع�صهم :

وقال �صيخنا اإبراهيم بن علي �صحاثة ال�صمنودّي :

اأّماأ الغنة فمعناها يف اللغة: �صوت يخرج من اخلي�صوم، وا�صطالحاً: �صوت 

قوة  فالغنة من عالمات  وامليم،  التنوين،  ومثلها  النون  م�صتقر يف ج�صم 

احلرف، وقد ن�َسّ العلماء على اأنها من ال�صفات الالزمة.

اأو  حتركتا  وامليم  تنوينا  ولو  النون  �صفة  )الغنة  اجلعربي:  الإمام  قال 

من  اأكمل  ال�صاكن  يف  وهي  مدغمتني،  اأو  خمفاتني  اأو  ظاهرتني  �صكنتا 

املتحرك، ويف ال�صاكن املخفي اأزيد من ال�صاكن املظهر، ويف ال�صاكن املدغم 

اأوفى من ال�صاكن املخفي، فيجب املحافظة عليها وعلى اإظهارها اأي�صا من 

امليم والنون امل�صددتني مطلقا مقدار األف؛ اأي حركتني، ل يزاد ول ينق�س 

عن ذلك، لأن ميزانها يف النطق بها كميزان املد الطبيعي يف النطق به(.

قال املرع�صي: )اأقوى الغنات غنة النون امل�صددة فهي اأكمل من غنة امليم 

امل�صددة، وغنة النون املخفاة اأكمل من غنة امليم املخفاة(، انتهى.

حرف  ما بعدها  كان  فاإن  وترقيقا،  تفخيما  ما بعدها  تتبع  والغنة  هذا 

ا�صتعالء فخمت، نحو: )ينطقون(، واإن كان ما بعدها حرف ا�صتفال رققت، 

نحو: )ما نن�صخ(، قال �صيخنا اإبراهيم �صحاثة ال�صمنودّي يف كتابه » لآلئ 

البيان يف جتويد القراآن « :

مما تقدم تبني اأن مراتب الغنة خم�س؛ على النحو الآتي:

الأوىل: وهي اأقوى املراتب عند ت�صديد النون وامليم، 

الثانية: عند اإدغامهما، 

الثالثة: عند اإخفائهما،

 الرابعة: عند �صكونهما مظهرتني، 

املظهرتني  ال�صاكنتني  اأن  على  والدليل  حتركهما،  عند  اخلام�صة: 

اخلي�صوم  وهو  الغنة  خمرج  ان�صد  لو  اأنه  الغنة  اأ�صل  فيهما  واملتحركتني 

ر النطق بهما. لتعَذّ

ويف  كمالها،  هو  والإخفاء؛  والإدغام  الت�صديد  الغنة يف حال  والثابت من 

حال الإظهار والتحرك؛ هو اأ�صلها.

قال �صيخنا يف كتابه: »لآلئ البيان« م�صراً اإىل حكم الغنة ومراتبها:

      س/ يقولـــون : صفـــة التكرار في حـــرف الراء ُتْعلم 

لتجتنب ، مارأي فضيلتكم ؟
يف  ومعناه  اأخرى،  بعد  مرة  ال�صيء  اإعادة  اللغة:  يف  معناه  التكرير 

ال�صطالح: ارتعاد راأ�س الل�صان؛ اأي اهتزازها عند النطق باحلرف، وهو 

بالتكرير؛ لقبولها له، فهو و�صف لها  الراء  �صفة لزمة للراء، وو�صفت 

لكونه  نظرا  والكتابة  بالقراءة  ا  اأمًيّ اإن�صاناً  كو�صفهم  ل بالفعل  بالقوة 

الن�صر  كتابه  يف  اجلزرّي  ابن  الإمام  وقال  لقبولها،  ومهَيّئاً  لها  ا  م�صتعًدّ

مطلقا الفتح  اإىل  ب  ق��ِرّ ُتْقبالوقلقلة  قبُل  ب��ال��ذي  ول ُتْتبعْنها 

ِب�������ْت َثَبْتق���ل���ق���ل���ٌة ق���ط���ب ج������ٍد وُق�������ِرّ ْوىل 
َ
الأ على  ���رج  خَمْ ِل��َف��ْت��ح 

الألف وتتبع  كالو�صل  ِلْفوال����روم 
ُ
اأ الغِنّ  يف  والعك�س  ما قبلها 
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ب����ادي����ا ن�������ون وم����ي����م  وُغ�����������َنّ يف 
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ْخِفيا
ُ
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ُ
ف����اأ ����ددا  �����صُ اإن 

ب�����األ�����ف ل ف���ي���ه���م���ا ك����م����ا َث����َب����ْت



: )واحلرف املكرر هو الراء( ، قال �صيبويه وغره: )هو حرف �صديد جرى 

فيه ال�صوت لتكرره، وانحرافه اإىل الالم ف�صار كالرخوة، ولو مل يكرر مل 

والرخاوة(، وظاهر  ال�صدة  املحققون: )هو بني  ال�صوت(، وقال  يجر فيه 

كالم �صيبويه اأن التكرير �صفة ذاتية يف الراء، واإىل ذلك ذهب املحققون، 

فتكريرها؛ ربوها يف اللفظ واإعادتها بعد قطعها، ويتحفظون من اإظهار 

دت، قال الإمام ابن اجلزري يف »مقدمته« اأي�صا:  تكريرها، خ�صو�صا اإذا �صِدّ

د(، وقال الإمام مكي يف كتابه »الرعاية«: )احلرف  )واأخف تكريرا اإذا ت�صَدّ

ي بذلك لأنه يتكرر على الل�صان عند النطق به، كاأن  املكرر هو الراء، �صِمّ

م�صددة،  الراء  كانت  اإذا  ذلك  ما يكون  واأظهر  به،  يرتعد  الل�صان  طرف 

اأظهره  الراء ول يظهره؛ لأنه متى  اأن يخفي تكرير  القارئ  فيجب على 

قال:  ثم  حرفني،  املخفف  ومن  حروفا،  امل�صدد  احلرف  من  جعل  فقد 

املخففة((،  يف  منه  الإخفاء  اإىل  واأحوج  اأظهر  امل�صددة  الراء  يف  والتكرير 

وقال املرع�صي: )لي�س معنى اإخفاء تكريره اإعدام تكريره بالكلية باإعدام 

ارتعاد راأ�س الل�صان بالكلية، لأن ذلك ل ميكن اإل باملبالغة يف اإل�صاق راأ�س 

الل�صان باللثة، بحيث ينح�صر ال�صوت بينهما بالكلية كما يف الطاء املهملة، 

احلروف  من  الراء  تكون  اأن  اإىل  يوؤدي  ذلك  لأن  ل يجوز؛  خطاأ  وذلك 

الإل�صاق  ذلك  تقوية  معناه  بل  البينية،  احلروف  من  اأنه  مع  ال�صديدة 

بحيث ل يتبني التكرير والرتعاد يف ال�صمع لئال يتولد من الراء مثلها((، 

ل�صانه  ظهر  الالفظ  يل�صق  اأن  منه  ال�صالمة  اجلعربّي: )وطريق  وقال 

ارتعد  باأعلى حنكه ل�صقا حمكما مرة واحدة بحيث ل يرتعد، لأنه متى 

حدث من كل مرة راء، فهذه ال�صفة يجب اأن تعرف لتجتنب ل ليوؤتى بها، 

بخالف �صائر ال�صفات فاإنها تعرف ليعمل بها((.

      س/ ما رأيكـــم فـــي ما يســـمى بتعانـــق الوقف في 
املصحف الشريف ؟

الوقف  اآية كلمتان ي�صح  اأن يجتمع يف  املراقبة هو  اأو وقف  املعانقة  وقف 

الوقف على الأخرى،  اإحداهما امتنع  اإذا وقف على  على كل منهما، لكن 

فالكلمتان: )ريب(،  الكتاب ل ريب فيه(،  وذلك مثل قوله تعاىل: )ذلك 

)ريب(  كلمة  على  وقف  اإذا  لكن  منهما،  كٍل  على  الوقف  ي�صح  و)فيه(، 

وقف  واإذا  بعدها،  مبا  و�صلها  يتعني  بل  )فيه(،  كلمة  على  الوقف  امتنع 

على كلمة )فيه( امتنع الوقف على كلمة )ريب(، بل يتعني و�صلها بكلمة 

على  الوقف  اأو  الأوىل  الكلمة  على  الوقف  بني  خمر  فالقارئ  )فيه(، 

الكلمة الثانية، ول ي�صح له الوقف عليهما معا، وهذا هو ما اأراده احلافظ 

ابن اجلزري يف كتابه »الن�صر يف القراءات الع�صر« حيث قال: )قد يجيزون 

الوقف على حرف، ويجيز اآخرون الوقف على اآخر، ويكون بني الوقفني 

الآخر،  على  الوقف  امتنع  اأحدهما  على  وقف  فاإذا  الت�صاد،  على  مراقبة 

كمن اأجاز الوقف على )ل ريب( فاإنه ل يجيزه على )فيه(، والذي يجيزه 

على )فيه( ل يجيزه على )ل ريب(، اإىل اأن قال: واأول من نبه على املراقبة 

الوقف  انتهى. و�صمي هذا  الرازي(،  اأبو الف�صل  الأ�صتاذ  الإمام  الوقف  يف 

وقف املعانقة؛ ملعانقة كل من الكلمتني الكلمة الأخرى، واجتماعهما معاً 

يراقب  قراءته  حال  القارئ  لأن  املراقبة؛  وقف  و�صمي  واحد،  مو�صٍع  يف 

لأن  اأو  اإحداهما،  على  ليقف  الكلمتان  هاتان  فيه  اجتمع  الذي  املو�صع 

التي يقف  الكلمة  القارئ ويالحظه حني قراءته ليعرف  ال�صامع يراقب 

عليها، ولر�صده اإىل الوقف على اإحدى الكلمتني اإذا وقف عليهما معا. 

      س/ ما رأي فضيلتكم بالتسجيل الصوتّي للقراءات 
السبع أو العشر جمعًا ؟

اأو الع�صر جمعاً عمل مفيد –اإن �صاء  الت�صجيل ال�صوتّي للقراءات ال�صبع 

اهلل-، ولكن يجب اأن تو�صع له �صوابط؛ مبعنى اأنه ُيْحَتَفُظ به يف مكتبات 

اجلامعات للرجوع اإليه عند احلاجة لال�صتيثاق والتاأكد من اأداء القراءة 

املح�صة،  والإمالة  للمجهول،  املبنية  الأفعال  اإ�صمام  مثل  وذلك  املتواترة، 

امل�صافهة  اإىل  حتتاج  التي  الأحكام  من  ذلك  وغر  ال�صغرى،  والإمالة 

وال�صماع من ال�صيوخ املتقنني، وكذا من فوائد هذا الت�صجيل حفظ تواتر 

العلم  هذا  عن  ل يعرف  من  ليتداوله  الت�صجيل  يرتك  اأن  ا  اأَمّ القراءات، 

�صيئا فهذا اأمر ينبغي التحرز منه؛ لأنه رمبا يوؤدي اإىل التلفيق واخللط 

بني الروايات والرتكيب بني قراءة وقراءة، وذلك كمن يقراأ قوله تعاىل: 

)فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه( بن�صب كلمة )ءادم( ون�صب كلمة 

)كلمات( اأو برفع الكلمتني، وهذا مل يقراأ به اأحد من القراء، اإمنا املقروء 

ا الباقون من القراء  اأَمّ به ن�صب )ءادم( ورفع )كلمات( لبن كثر املكّي، 

جمع  لأنه  الظاهرة؛  بالك�صرة  )كلمات(  ون�صب  )ءادم(  برفع  فيقرءون 

موؤنث �صامل.       

      س/ هـــل بقـــي أحد مـــن املرجعيـــات العلمية التي 
أدركتموها وتوصون بها ؟

اأو  ا�صتفدنا منهم  الذين  �صيوخنا  العلمية  باملرجعيات  تق�صدون  كنتم  اإذا 

ال�صيخ/  العالمة  اأ�صتاذنا  اآخرهم  كان  فقد  اأحد،  منهم  يبق  فلم  اأقراَنهم 

اإبراهيم بن علي علي �صحاثة ال�صمنودّي، الذي لقي ربه عز وجل يوم ال�صابع 

من رم�صان �صنة ت�صع وع�صرين واأربعمائة واألف من الهجرة النبوية بعد 

حياة حافلة بخدمة القراآن الكرمي؛ اإقراًء وتاأليفاً ونظماً لأحكام قراءاته، 

جزاه اهلل عن كِلّ ما قدم خر اجلزاء، واأجزل له اأوفى العطاء.

الكرمي وقراءاته  بالقراآن  العناية  اأن  ولكَنّ الذي يب�صر باخلر ويطمئن 

تعاىل: )اإَنّا  اهلل  لقول  حتقيقاً  الأيام  هذه  يف  ون�صطت  ازدهرت  املتواترة 

ا له حلافظون(، فما من بلد من البالد الإ�صالمية  نحن نزلنا الذكر واإَنّ

اإل وفيه من ُيْعَنى بالقراآن الكرمي وقراءاته، ويعقد لذلك املجال�س لتعليم 

الكبار وال�صغار، ويرجع الف�صل يف ذلك -بعد اهلل تعاىل- اإىل اجلامعات 

الإ�صالمية التي انت�صرت يف البالد العربية، واأن�صاأت الكليات املتخ�ص�صة يف 

القراءات والدرا�صات الإ�صالمية، واأخل�صت النية يف تعليم اأبناء امل�صلمني، 

تعاىل:  قال  اجلزاء،  اأح�صن  الكليات  هذه  اإن�صاء  عن  امل�صئولني  اهلل  جزى 

طائفة  منهم  فرقة  كل  من  نفر  فلول  كافة  لينفروا  املوؤمنون  )وما كان 

ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم اإذا رجعوا اإليهم لعلهم يحذرون(. 

      س/ هـــل من كلمة توجيهية ألبنائكم وبناتكم من 
الطالب والطالبات من طالب هذا العلم الشريف ؟

بكل اإخال�س اأقول لكل من يتعلم علم القراءات: هنيئاً لك معاي�صة هذا 

ما  الإن�صان هو  فيه  يعي�س  اأ�صعد وقت  اإن   : اأقول  ال�صريف، فاحلق  العلم 

وقيمه،  مبادئه،  تطبيق  طريق  عن  وذلك  الكرمي،  القراآن  مع  يق�صيه 

  ، احلكيم  اهلل  كتاب  هو  الكرمي  فالقراآن   ، اأهله  وعلى  نف�صه  على  ومثله، 

و�صلم؛  عليه  اهلل  �صلى  حممد  ر�صله  على  اهلل  اأنزله  امل�صتقيم،  و�صراطه 

امل�صتقيم،  �صراطه  ويهديهم  النور،  اإىل  الظلمات  من  النا�س  به  ليخرج 

يف  وجهره،  �صره  يف  موله  يراقب  اأن  الكرمي:  القراآن  لقارئ  فن�صيحتي 

وتعاطي  املنهيات  يف  النغما�س  عند  بنف�صه  يرباأ  واأن  وجلوته،  خلوته 

وجتنب:   والأدب،  والرفق،  والوقار،  باحللم  نف�صه:  ياأخذ  واأن   ، ال�صبهات 

الكرب، والعجب، والبعد: عن املراء،  واجلدال .  
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 وختاما : فاإَنّ ما �صرعت فيه من بيان ل�صر هوؤلء الرواد، وبيان ف�صلهم، وذكر مناقبهم، والتنويه مبا لهم من الأعمال اجلليلة والأيادي البي�صاء؛ 

هو مما اأتقرب به اإىل اهلل عز وجل؛ وذلك لإيقاظ الهمم وحفزها، وتزويد املتخ�ص�صني ب�صيء من جتاربهم، واإطالع النا�صئة على هذه القدوة امل�صيئة 

ليم�صوا يف طريقها وي�صلكوا دروبها، واإين عازم -باإذن اهلل تعاىل- على اإخراج �صرته العطرة يف كتاب م�صتقل، فال زال فيها الكثر من النفائ�س والفرائد 

والعرب، مع ذكر اختياراته يف الوقف والبتداء، وحتريراته يف امل�صكل من م�صائل القراءة والأداء،  فما كان من �صواب فمن اهلل وحده، وما كان من خطاأ 

وخطل فمن نف�صي وال�صيطان، واهلل يتولنا جميعا بحفظه ورعايته، و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
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إلى فضيلة الشيخ الكبير/ عبد الرافع رضوان حفظه الله 
وبني يدي �صرته العطرة نهدي اإىل �صاحته –حفظه اهلل- هذه الق�صيدة ، والتي فا�صت بها قريحة اأخينا ال�صيخ الدكتور عبدالعزيز بن �صليمان  املزيني، 

يف �صرد �صيء من ف�صائله ومناقبه، تخليداً لذكره، ووفاء لف�صله، وعرفانا مبا تطول به على الأمة باأوىل ما ت�صرف اإليه الهمة من خدمة القراآن العظيم 

واأهله، مع علمي بعدم ر�صاه عن املدح والثناء، فهو يرجو ما عند اهلل، وما عند اهلل خر واأبقى، ولكَنّه اأداء لبع�س الواجب يف تعريف الأمة بهذا العلم 

الكبر واملقرئ ال�صهر.  

ــــــــــَدا ــــــــــَؤَبّ ـــــــــــــدأُت بـــــحـــــمـــــِد الــــــلــــــه حـــــــمـــــــدًا ُم ب
ــــْي ــــب ــــن ـــــــــي عـــــلـــــى ال ــــــه رب وثــــــنــــــيــــــُت صـــــلـــــى الــــــل
ـــــٍة ـــــل كــــــــذلــــــــك أتــــــــــــبــــــــــــاٌع عـــــــلـــــــى خــــــــيــــــــِر م
ـــــــــورى ـــــى ال ـــــــُد فـــــقـــــد َمــــــــــــــَنّ اإللــــــــــــــُه عـــــل ـــــــع وب
ــــــــوٍخ أجــــــلــــــٍة ــــــــن شــــــــي فــــــلــــــم يـــــــخـــــــُل قـــــــــــــرٌن م
ــــــــــى شـــــيـــــُخـــــنـــــا أبـــــو ــــــــــذا أت فـــــفـــــي قـــــرنـــــنـــــا ه
هــــــو الـــــشـــــيـــــُخ عـــــبـــــُد الــــــــرافــــــــِع بــــــــُن األمــــــاجــــــِد
ــــِه ــــوِغ ــــل ب ـــــَل  ـــــب ق ـــــِم  ـــــعـــــل ال درَب  َشــــــــــــَقّ  ـــــْد  ـــــق ف
ـــِه ـــِل ـــض ـــف ــــي احلــــــفــــــِظ َقــــــــــْد َمـــــــــــَنّ اإللـــــــــــُه ب ــــف ف
أْن َقـــــــْبـــــــَل  كــــــــان  حـــــفـــــُظـــــُه  األمــــــــانــــــــْي  فــــــحــــــرُز 
ـــــــــــْت أَت وطـــــــيـــــــبـــــــٌة  أيـــــــــضـــــــــًا  ٌة  ُدَرّ ـــــــــــذا  ك
ـــــــــِنّ يــــحــــفــــُظــــهــــا َكـــــَمـــــا ـــــــــَف ـــــــــــذاك مـــــــتـــــــوُن ال ك
ــــُه ــــُم ــــْل ــــِو والــــتــــفــــســــيــــِر والـــــفـــــقـــــِه ِع ــــح ــــن وفـــــــي ال
ــــــــــــــــــورُع عــــــالــــــٍم ــــــــــــذا ت ـــــــــــــــْع عـــــــلـــــــِمـــــــِه ه وم
مبــــــالــــــِه يـــــــــجـــــــــوُد  أعــــــــطــــــــى  إذا  كـــــــــــــــرمٌي 
ـــــــــــــــراِض يـــــْكـــــُتـــــُم َغـــــْيـــــَظـــــُه ــــٌف عــــــن األع ــــي ــــف ع
ــــى ــــق ــــت ـــــــِة وال ـــــــزاه ـــــــن ـــــــي ال ــــــــًا ف ــــــــام ـــــــاَر إم ـــــــص ف
ــــــــزًا ــــــــَيّ ــــــــَم وإقـــــــــــــــــــــــراؤُه الــــــــــقــــــــــرآَن صـــــــــــــاَر ُم
ــــــــْت عـــــالمـــــًة ــــــــَح ـــــــي الــــــعــــــلــــــِم أض ـــــــُه ف ـــــــُت ـــــــان أم
ـــــــٍة ـــــــآم َس دوَن  اإلقــــــــــــــــــــــراَء  الزَم  ـــــــــــد  وق
ــــــرُئ جــــالــــســــًا ــــــق ــــــاِت ي ــــــاع ــــــس ــــــُث ال ــــــُك ـــــْد مي ـــــق ف
ــــا ــــن ــــِخ ــــي ــــش وكــــــــلــــــــيــــــــُة الـــــــــــــقـــــــــــــرآِن كـــــــــــــان ل
ــــــــــــــاِن ِعــــْلــــِمــــَهــــا ــــــــــَن ارك ــــــًا ِم ــــــن فـــــكـــــان بــــهــــا رك
ــــــِل عـــــنـــــايـــــٌة ــــــي ــــــل ــــــــــذا كـــــــــــــاَن لـــــلـــــشـــــيـــــِخ اجل ك
ــــــِة ُمـــــْصـــــَحـــــٍف ــــــن أعـــــــضـــــــاِء جْلــــــن ــــــــذا صــــــــــاَر م ل
ـــــٍع ـــــــــــــاِح صـــــــــــرَح مـــــجـــــَمّ ـــــــُت بـــــــه يـــــــا َص ـــــــْي َعـــــــَن
ــــــــِب شــــيــــِخــــِه ــــــــِل ــــــــَوي وهــــــــــــذا خـــــــتـــــــاٌم مـــــــن ُط
شــــيــــَخــــنــــا ـــــــــَت  ـــــــــِبّ ـــــــــَث ُي أن  ربــــــــــي  ـــــــــأُل  ـــــــــأس ف
ويـــــــــرزَقـــــــــُه اإلخـــــــــــــالَص مــــــــْع َخـــــــْتـــــــِم ُعـــــــْمـــــــِرِه
ــــــــا َجـــــــــــَزى ــــــــُه عــــــنــــــا بـــــــأفـــــــضـــــــِل م ــــــــزَي ــــــــج وي
ـــــى الــــنــــبــــي ـــــل ــــــصــــــالة ع ــــــال وأخــــــــتــــــــم قــــــولــــــي ب

ــــــًا وُمـــــبـــــَتـــــَدا ــــــَم ــــــْت ــــــــقــــــــرآِن َخ ــــِة ال ــــم ــــع ــــى ن ــــل ع
ـــــــــدا ـــــــــْرَم وصـــــــحـــــــٍب وتــــســــلــــيــــمــــًا كــــــثــــــيــــــرًا وَس
َدا وَرَدّ ــــــــًا  ــــــــْدق ِص ــــــــرآَن  ــــــــق ال حــــفــــظ  ــــــــــــْن  وَم
ــــــــــــــــْوِرَدا ِبــــــَمــــــْن َنــــــَقــــــُلــــــوا الـــــــقـــــــرآَن عــــــذبــــــًا وَم
ــــِظ الــــــذكــــــِر والــــنــــقــــِل ُمــــْســــَنــــَدا ــــف وا حل ــــــــَصــــــــَدّ َت
األدا مـــــــــــَع  ــــــعــــــشــــــٍر  ل ــــــــــرْي  ــــــــــق امل مــــــحــــــمــــــٍد 
دا ــــى َتــــــــَســــــــَوّ ــــت ــــه احِلـــــــــــــــْرُص ح ــــن ــــد كــــــــان م ــــق ف
ـــــــــَدا ـــــــــَوِقّ ـــــــــَت ــــــــــــــَزّ أقــــــــــرانــــــــــًا لـــــــه ُم ــــــــــــــْد َب وَق
َدا ــــــــِرّ ــــــــَف ــــــــَت عـــــلـــــى شـــــيـــــِخـــــَنـــــا حـــــتـــــى َغـــــــــــــَدا ُم
ـــــــــَدا ـــــــــؤَكّ ــــــوَغ امل ــــــل ــــــب ـــــــــَمّ مـــــــن الـــــعـــــمـــــِر ال ـــــــــِت َي
َدا ـــــِر جـــــــــــاَء ُمــــــــــَجــــــــــَوّ ـــــري ـــــح ـــــت ـــــــــــــــٌلّ مـــــــــَع ال وُك
ـــــدا ـــــْســـــَن ـــــــاصـــــــاِح ُم ــــــــى حـــــفـــــُظـــــُه لــــلــــحــــمــــِد ي أت
َدا ــــــــَدّ ــــــــَم غــــــزيــــــٌر َكـــــمـــــا فــــــي الـــــــوعـــــــِظ بـــــحـــــٌر َت
ــــــــَدا ــــــــَزِهّ ــــــــَت بـــــــل الـــــشـــــيـــــُخ أضــــــحــــــى بــــــعــــــده ُم
َدا ــــــْد بــــــه َمــــــــــْن َتـــــــــَجـــــــــَرّ ـــــــُه يــــــْشــــــَه ـــــــُع ـــــــواُض ت
ــــــَدى ــــــــِن اْعــــــَت ـــهـــى َم ـــن وعـــــــن غــــيــــبــــِة اإلخـــــــــــــواِن ي
ـــــدى ـــــن ـــــــــِل وال ـــــــعـــــــدِل والـــــعـــــلـــــِم املـــــــــؤَصّ وفــــــــي ال
األدا عـــــلـــــى  وحـــــــــــــرٍص  وتـــــصـــــحـــــيـــــٍح  بـــــضـــــبـــــٍط 
ــــــَدا ــــــِيّ ــــُخ َج ــــي ــــش ـــــه ال ــــُه ُيــــــــْعــــــــَرْف ب ــــُط ــــب كـــــــذا ض
ـــــــــــــَدا ـــــًا فــــــيــــــِه بـــــــل كـــــــــــاَن أزَي ـــــاب ـــــب فـــــأفـــــنـــــى ش
ـــــدا ـــــَج ـــــْس ـــــًا وَع ـــــَن ـــــْي ـــــَج ِبـــــــال َمـــــــَلـــــــٍل ُيــــــْلــــــِقــــــْي ُل
ـــــدا ـــــوائ ـــــف ال ــــــي  ــــــِل ــــــْم ُي كـــــــــان  إذ  صـــــــولـــــــٌة  بـــــهـــــا 
ــــــَدا ــــــَنّ َف ـــــــِنّ  ـــــــَف ال فـــــي  اإلْشـــــــــَكـــــــــاُل  ُأْوِرَد  إذا 
ــــــــَدا بــــــــرســــــــٍم وضــــــــبــــــــٍط لــــــــلــــــــقــــــــَرآِن ُمــــــــَقــــــــَيّ
َدا ـــــــــــــــاَك ُمــــــــــــَجــــــــــــَوّ لـــــطـــــبـــــٍع وتـــــســـــجـــــيـــــٍل أت
ــــــــَدا ــــــــَم ـــــــــذا مــــــديــــــنــــــَة أْح ـــــــا ه ِبـــــــَطـــــــْيـــــــَبـــــــَة ي
أبـــــــــي مـــــــالـــــــٍك جنـــــــــِل املــــــزيــــــنــــــْي الـــــــــــذي َبـــــــــَدا
ـــــــــــــــــْوِرَدا ــــــنــــــِة اإلقـــــــــــــــراِء َصـــــــــــــــــْدَرًا وَم ــــى ُس ــــل ع
ـــــــــــــــــَدا َوَوَحّ آَب  الـــــعـــــبـــــِد  حــــــــــاِل  ـــــِر  ـــــي خ ــــى  ــــل ع
ــــــَدا ــــــَلّ ــــــَخ ـــــــطـــــــالِب أجــــــــــــرًا ُم ــــــوخــــــًا عــــــن ال ــــــُي ُش
وأصـــــــحـــــــاِبـــــــه مـــــــا غــــــــــــاَب جنــــــــــٌم ومــــــــــا َبــــــــــَدا

لمسة وفاء



احلمد لله القائل : ژ ٿ  ٿ    ٿ  ژ  والصالة والسالم على 
سيدنا رسول الله القائل : 

» املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة « وعلى آله وصحبه 
تبعهم بإحسان  القرآن عذبًا وسلساًل، ومن  لنا  نقلوا  الذين 

إلى أن نلقى الله جل وعال ، أما بعد :

فهذه �صل�صلة متتابعة – باإذن اهلل تعاىل – حتت عنوان : ) مقتطفات 

من ... ( اأذكر فيها م�صائل جتويدية، وحتريرات يف القراءات، وتراجم 

، اأ�صاأل اهلل اأن  للقراء، واأ�صانيد لأهل القراآن، مع ذكر امللحوظات يف كٍلّ

يي�صر ذلك، وما بعد ذلك، اإنه �صميع جميب .

: مفاهيم يف  كتاب  ) مقتطفات من   : بعنوان  العدد،  ونذكر يف هذا 

ح ( فاأقول وباهلل التوفيق : التجويد يجب اأن ُت�صَحّ

ُيذكر يف كتب التجويد، يف باب التفخيم، مراتب التفخيم، باأنها خم�س 

مراتب، وُيذكر لكل مرتبة اأمثلة عليها، ومن خالل التلقي والإقراء، 

جند غر ذلك، وتف�صيل ذلك ما يلي :

يقولون : مراتب التفخيم خمسة، وهي :
              ، ژ  ڑ  ژ    : نحو   ، األف  بعدها  التي  املفتوحة   : األولى  املرتبة 

ژ پ  ژ ، ژ ٹ ژ ، ژ ڄژ ، ژ ڳژ .
                    ، ژ  ۈئ   ژ   : نحو   ، األف  دون  من  املفتوحة   : الثانية  املرتبة 

ژ ژژ  ، ژ ڄ  ژ    ، ژ یژ ، ژ ڀ   ژ ، ژ وئ ژ .

               ، ژ  ژڌ   ، گژ   ژ   : نحو   ، امل�صمومة   : الثالثة  املرتبة 
ژ ۈژ  ، ژ ڇ   ژ  ، ژ ھژ  ، ژھژ . 

                         ، ڇژ  ژ  ژ،  ھ      ژ   : نحو   ، ال�صاكنة   : الرابعة  املرتبة 
ژ ۇئ  ژ  ، ژ ڃ  ژ  ، ژ ٻ  ژ   ، ژ ىئ  ژ  ، ژ ۋ  ژ .

                       ، ژ  ٻ   ژ   ، ژ    ڤ  ژ   : نحو   ، املك�صورة   : اخلامسة  املرتبة 
ژ ڃژ   ، ژ ڭ  ژ  ، ژ ڤژ  ، ژ ٺ  ژ .

والكالم على هذا املو�صوع من عدة جوانب :

األول : من حيث املراتب .
الثاني : من حيث الأمثلة .

الثالث : القول ال�صحيح، واملعمول به يف زماننا .
أواًل : من حيث املراتب

ما ذكروه من مراتب؛ اأت�صاءل : ما الفرق بني املرتبة الأوىل والثانية 

    : الأمثلة  الأوىل،  املرتبة  القراءة، فقد ذكروا يف  والثالثة، من حيث 

ژ ڑ ژ ، ژ پژ ، ژ ٹ ژ  ، ژ ڳژ .

ژ،                           ڄ   ژ   ، ژ  ژ   ژ   ، ۈئژ  ژ   : الثانية  املرتبة  وفي 
ژ ی  ژ ، 

ژ،                     ۈ   ژ  ژ،  ڌ    ژ  ژ،  گ   ژ   : الثالثة  املرتبة  ويف 

ژ ڇ   ژ، 
ژ،          ۇئ   ژ  ژ،  ڇ   ژ  ژ،  ھ      ژ   : الرابعة  املرتبة  وفي 

ژ ڃ   ژ .
أقول : ما الفرق بني احلروف : ال�صاد، وال�صاد، والغني، يف املراتب 

الأربع ؟

األي�س نطقها واحد يف املراتب الأربع ؟

 – تنحيف   – ت�صغر  ت�صتلزم  بعدها،  وما  الثانية  املرتبة  اإن  حيث 

والتطبيق هو  ؟  اآنفاً  املذكورة  احلرف، فهل ح�صل ذلك يف احلروف 

احلجة والربهان .

قال الإمام املتويل )1251ه�-1313ه�( :

    واالختبار شاهٌد لقولنا      فكن بصيرًا بالعلوم متقنًا          

يرون  ممن  وكثراً  املجال،  هذا  يف  اأَلّفوا  الذين  بع�س  �صاألت  وقد 

                                        : من  كل  يف  ال�صاد  بني  الفرق  ما   : لهم  وقلت   ، املراتب  بهذه 

ژ پژ ، ژ ۈئژ ، ژڌ   ژ    ، ژ ڇژ وبني القاف يف كل 
من : ژ ٻژ   ، ژ ڀژ   ، ژٿ  ژ   ، ژ ڭژ .

فتكون الإجابة : باأن الفرق ن�صبي !! قلت : وما الن�صبي ؟ هل هناك 

ن�صبي بني املرتبة الأوىل والثانية ؟ اأو بني املرتبة الأوىل والرابعة ؟! 

اإذن فما هو الن�صبي بني ما ذكر ؟ ولكن دون جدوى .

نعم ميكن القول باأن امل�صمومة ينح�صر عندها املخرج، فيقل التفخيم 

ن�صبياً، ولعله من اأجل هذا، قال الإمام املتويل ، يف منظومته :

َم�اُت َعْنُهْم اآِتَيْه                  َعلَى َمَراِتٍب َثاَلٍث َوِهَيْه            ُثَمّ املَُفَخّ

ُموُمَها َمْك�ُصوُرَها      َوَتاِب�ٌع َما َقْبلَُه �َصاِكُنَها         َمْفُتوُحَه�ا َم�صْ

اخلال�صة 

الإمام  راأي  على   – ثالثة  اأو  اثنني،  التفخيم  مراتب  باأن   : أقول 
املتويل وهي :

املرتبة األولى : املفتوحة ) عموماً ( وامل�صمومة .
املرتبة الثانية : املك�صورة .

وهذا هو املعمول به يف زماننا .

وعلى راأي الإمام املتويل، ثالث مراتب، وهي :

املرتبة األولى : املفتوحة، نحو ژ  ٻژ    ، ژ ڀژ .
املرتبة الثانية : امل�صمومة، نحو : ژٿ  ژ .

املرتبة الثالثة : املك�صورة ، نحو : ژ ڤژ .

فضيلة الشيخ : 
إلياس بن أحمد حسني البرماوي

مدرس القرآن الكرمي والقراءات والتجويد باملسجد النبوي الشريف  
و املوجه بجمعية حتفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة

مراتب التفخيم ت
فا

ط
قت

م
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اأما ال�صاكنة فح�صب ما قبلها، فاإن كان قبلها مفتوح، فهي يف املرتبة 

الأوىل، واإن كان ما قبلها م�صموم، فهي يف املرتبة الثانية – على راأي 

– واإن كان ما قبلها مك�صور، فهي يف املرتبة الأخرة،  الإمام املتويل 

العربية  البالد  يف  زماننا  قراء  عند  العمل  عليه  ا�صتقر  الذي  وهذا 

وغرها .

وهنا مسألة :
اأو  نف�صها،  يف  باحلركة  تاأثرها  حيث  من  التفخيم  حروف  اأحوال 

بحركة غرها .

و�صنذكرها يف : اجلانب الثاين .

أقول : الأمثلة التي ُذكرت يف املراتب اخلم�صة، وهي : 
ژ ومثيالتها  ۈئ   ژ  ، و  ژ ومثيالتها يف املرتبة الأوىل  پ   ژ 
و                 الثالثة،  املرتبة  يف  ومثيالتها  ژ   ڌ    ژ  و  الثانية،  املرتبة  يف 

ژ ومثيالتها  ٻ   ژ  ژ ومثيالتها يف املرتبة الرابعة، و  ڇ   ژ 
يف املرتبة اخلام�صة .

التي  ژ  ٻ   ژ  كلمة  يف  ال�صاد  ُتْنَطق  كيف  اأعرف  اأن  اأريد   : اأقول 

احلرف  تنحيف  املرتبة  هذه  يف  ي�صتلزم  اإذ  اخلام�صة،  للمرتبة  ُمِثّلَت 

وت�صغره، فكيف يتم تنحيف ال�صاد ؟! اأريد جواباً، ولكن ل جواب، 

حيث اإن احلرف يف كل مرتبة بعد املرتبة الأوىل، ل بد اأن يكون اأقل 

دال،  اإىل  �صيتحول  ال�صاد  حرف  اأن   : اأي  منها،  الأعلى  املرتبة  من 

وال�صاد اإىل �صني، والطاء اإىل تاء، والظاء اإىل ذال .

فاأحرف الإطباق ل تتغر مع تغير احلركات كما هو املعلوم، وبذلك 

اأبداً،  تغيرها  ميكن  ول   ، قرئ 
ُ
اأ وكذلك  �صيوخي،  جميع  على  قراأت 

مثل بقية حروف ال�صتعالء، وهي اخلاء والغني والقاف .

لذلك فإن أحرف االستعالء لها ثالثة أحوال، وهي :
بحركات  ول   ، نف�صها  يف  باحلركات  تتاأثر  ل  اأحرف  منها   : األولى 

غرها، وهي حروف الإطباق، كما مر .

الثانية : ومنها اأحرف تتاأثر باحلركات يف نف�صها، وبحركات غرها، 
وهي اخلاء والغني .

الثالثة : وحرف يتاأثر باحلركة يف نف�صها، ول تتاأثر بحركة غرها 

القاف، ومل  فاإننا نفخم  ژ  ڈ    ژ   : ، نحو  القاف  ، وهي  لقوتها 

تتاأثر بالك�صر قبلها .

اأن حروف الإطباق ل تتاأثر باحلركات يف نف�صها ، ول  واخلالصة : 
بحركات غرها .

قال الإمام اأحمد الطيبي :

ْحُرَف الإِ�ْصِتْعاَلِء                 َوِتْلَك �َصْبَعٌة ِباَل َخَفاِء                  
َ
َمْن اأ َوَفِخّ

َيْجَمُعَها ِقْظ ُخ�َسّ �َصْغٍط َواْمَتَنْع      ُظُهوُر اِل�ْصِتْعاَلِء َمْع َك�ْصٍر َيَقْع    

ِطي        ِعيِه َناِطٌق ِباْل�َخْلِط                     ِلَك�ْصٍر ِبالَفْتَحِة َوْهَو خُمْ َوُمَدّ

ْهِم�اَل   
ُ
ْو اأ

َ
ْعِجَم�ا اأ

ُ
ا اأ اَد والَطّ ْكَماَل                   ال�َصّ

َ
ْم املُْطَبَق ِمْنَها اأ َوَفِخّ

وقال العالمة ال�صيخ حممد بن م�صطفى احلّمامي :

ْطَبقا       
َ
ق �ِصوى ما اأ كذلك امل�صموُم الإ�صكاُن اْرَتَقى           مك�صوَرُه َرِقّ

على  تلقينا  وبه  زماننا،  قراء  وعليه  الإقراء،  ا�صتقر  الأحوال  وبهذه 

�صيوخ القراء يف البالد العربية .

واهلل املوفق ،، واحلمد هلل رب العاملني ..

كبير
 وهو ال يدري

يوجُد نفٌر من النا�س بلغوا ال�صبعني �صنة وملَّا يزالوا �صغاراً يف 

عقولهم، وحماقاتهم ، ورعوناتهم، ونظرتهم لالأ�صياء .

خمالفة  اأَيّ  يقبلون  ول  امل�صتمرة،  املداراة  اإل  يريدون  فال 

لراأي من اآرائهم، اأو ت�صرف من ت�صرفاتهم .

اأو  الأقارب،  اأو  الإخوان،  اأو  الأولد،  ِمَن  حولهم  َمْن  وجتد 

الزمالء يعاملونهم بذلك املقت�صى .

فهوؤلء قوم قد َكرِبوا وما �َصُعروا بذلك، بل ل تزال الطفولة 

الرباءة،  جهة  من  ل  الت�صرف  جهة  من  نفو�صهم  يف  باقية 

والعفوية .

اأن  يرجى  ول  معه،  التعامُل  ي�صُعُب  مذموم،  �صرب  وهذا 

ُدَر منه خر كثر، اأو عمل جليل . َي�صْ

بل رمبا يكون ق�صارى ذلك اأن يكون كفافاً ل له، ول عليه .

ويف مقابل ذلك جتد اأن من النا�س َمْن هو كبر يف �صنه، اأو 

عقله، اأو علمه، اأو جاهه، اأو من�صبه، ومع ذلك ل ي�صعر باأنه 

ينطلق  عظيمة  باأعمال  وقيامه  توا�صعه،  جهة  من  كبر؛ 

بها على �صجيته، فراه َمْن يعرفه وهو يقوم بتلك الأعمال، 

دون  بذلك  يقوم  كيف  اإذ  الغرابة؛  اأ�صد  لذلك  وي�صتغرب 

اأو �صكوراً يف الوقت الذي  اأدنى تكلف، ودون اأن ينتظر جزاًء 

ي�صتنكف من هو اأقُلّ منه مبراحل اأن يقوم ببع�س ما قام به 

ذلك الكبر .

نيُعه، طَيٌّب ِذْكُره . فهذا كبر حممودة �صرته، م�صكور �صَ

    فال بد يومًا للسموات يرتقي                

                         ومن كان ذا نفس ترى األرض جولًة

د : محمد بن إبراهيم احلمد 
جامعة القصيم 

www.toislam.net واملشرف على موقع دعوة اإلسالم
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استبيان حول ) الورد اليومي القرآني (
امل�صلمني الروحي والذي ينهلون من عذب فراته ما يكون معيناً على هذه احلياة لي�صت�صيوؤا بنوره وينهلوا من معينه ويربطهم  القراآن الكرمي زاد 

بخالقهم وربهم  ويوجههم للخلق القومي  والنا�س يختلفون يف قرائتهم للقراآن الكرمي فمنهم من جعل له ورداً يومياً وحدد له مقداًرا معيناً ومنهم من 

لي�س كذلك بل يقراأ ح�صب مايتي�صر له وملعرفة واقع النا�س يف هذا الباب وكان ال�صتبيان �صرياً ملزيد من الو�صوح وال�صفافية خا�صة اأن هذه عبادة فيها 

خ�صو�صية  وجعلنا ال�صتبيان على ق�صمني  اأحدهما الورد اليومي يف �صهر رم�صان والثاين عن ورده يف غر �صهر رم�صان واإليكم خال�صة ال�صتبانة :

ما مقدار ما حتفظ من القرآن الكرمي :
 200 وزعت ال�صتبانة على ت�صعني �صخ�صاً من املعلمني واملوظفني يف عدد من الدوائر املدنية والع�صكرية يف حمافظة الزلفي ووزعت ال�صتبانة على 

وهم                   حفظهم  مقدار  بينوا  و61  حفظهم  مقدار  يبينوا  مل   29 و   )   3   ( منهم  كاماًل   الكرمي  القراآن  يحفظون  والذين  ت�صعون  منها  و�صل  �صخ�س 

كما يلي :

وقسمنا االستبانة إلى قسمني األول عن شهر رمضان  والثاني عن بقية األشهر
1. في شهر رمضان املبارك

	 هل تقرأ القرآن يوميًا :     

	 ما مقدار وردك اليومي :  

	 يتراوح بني

	 مكان القراءة

	 كم املدة التي تختم خاللها القرآن الكرمي

2. في بقية األشهر
	 هل تقرأ القرآن يوميًا :     
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	 ما مقدار وردك اليومي :  

	 يتراوح بني

	 مكان القراءة

	 كم املدة التي تختم خاللها القرآن الكرمي

االستبانة  هذه  على  الفضالء  املشايخ  بعض  تعليق  أخذنا  وقد 
حيث قال فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الدويش يظهر من 
خالل االطالع على االستبانة جوانب عدة، منها أمور إيجابية 

وتشمل :
•وجود احلر�س ب�صفة عامة على تالوة القراآن الكرمي . 	
•الإميان باأهمية اللتزام بالورد اليومي للقراآن الكرمي . 	

•اأن هناك مزيد من العتناء بتالوة القراآن الكرمي وختمه يف رم�صان . 	
•وجود قدر من العتناء بختم القراآن الكرمي يف غر �صهر رم�صان .  	

هذه        على  معلقا  الطيار  �صابح  بن  اإبراهيم  الدكتور  ال�صيخ  ف�صيلة  وقال 

ال�صتبانة : واحلّق الذي ل مراء فيه اأّن انطباعات كل م�صلم عن هذه ال�صتبانات 

ر�صلت اإليهم هذه ال�صتبانات توقفوا 
ُ
�صارة غاية ال�صرور مع العلم اأن الكثر ممن اأ

ومل يف�صحوا عن ذكر اأورادهم اليومية حيث اإن ال�صتمارات املوزعة بحدود مئتي 

ا�صتمارة ومتت الإجابة على ت�صعني ا�صتمارة فقط يعني اأقل من الن�صف ي�صاف 

اإىل ذلك اأّن بع�س اأ�صحاب هذه ال�صتمارات يعترب وردهم اليومي قليل واملوؤمل 

اأن يزيد يف امل�صتقبل .

ولكن ما الواقع املفرت�س لورد من  يحفظ القراآن قال ف�صيلة ال�صيخ الدكتور 

اإبراهيم بن �صابح الطيار : اإن الواقع املفرت�س للورد اليومي ملن اأنعم اهلل عليه 

قرارة  من  ويعتقد  احلافظ  هذا  يفكر  اأن  غره  وحرمه  الكرمي  كتابه  بحفظ 

قلبه باأن اهلل عز وجل منحه ِمْنحة عظيمة وحّمله اأمانة كبرة اأن يتعاهد ورده 

اليومي يف جميع اأوقاته يف قعوده وقيامه ويف كل اأوقاته لأن حفظ القراآن الكرمي 

ثروة عظيمة وذخر جزيل ل يتعاهده ول يحافظ عليه اإل اأولو العزم من الذين 

يعرفون قدر هذه الرثوة فال ينبغي لإن�صان اأنعم اهلل عليه بحفظ كتابة اأن يكرث 

اخلو�س والكالم يف غر هذا الكنز العظيم .

وبالن�صبة لعموم النا�س فمالورد املطلوب اأو املنا�صب قال ال�صيخ اإبراهيم: ل �صك 

اأن قراءة القران والورد باآياته يقوي اجلانب املعنوي والمياين يف الإن�صان ، واإذا 

قوي اجلانب املعنوي يف الإن�صان ا�صتطاع بتوفيق اهلل اأن ي�صل اإىل قمة ال�صعادة 

املعا�صي  ارتكاب  عن  واملبتعد  والتقى  الإميان  �صاحب  امل�صلم  اأن  نرى  ولهذا   ،

، ولو مل يكن يف  البال  ال�صدر م�صرور  القلب من�صرح  واملنكرات يعي�س مطمئن 

اإل ح�صول الأجر لكفى امل�صلم ذلك حيث ورد يف  املداومة على الأوراد القراآنية 

ال�صريف » من قراء القران فله من بكل حرف ح�صنة واحل�صنة بع�صر  احلديث 

والهموم  للغموم  ذهاب  فيه  القراآين   الورد  على  املداومة  واأن  فكيف    « اأمثالها 

والإحزان كمل ورد يف م�صند احمد 1/ 391 و�صححه .

الألباين  يف ال�صل�صلة ال�صحيحة رقم 199 و�صرح ابن القيم يف الفوائد �س 44 » 

عن عبد اهلل بن م�صعود ر�صي اهلل عنه اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال ) ما 

اأمتك  اإين عبدك وابن عبدك وابن  اللهم  اأو ُحزن،  اإ�صابة هم  اإذا  قال عبد قط 

نا�صيتي بيدك ما�س يّف حكمك عدل يّف ق�صائك اأ�صالك بكل ا�صم هو لك �صميت 

به نف�صك اأو اأنزلته يف كتابك اأو علمته اأحداً من خلقك اأو ا�صتاأثرت به  يف علم 

حزين  وجالء  �صدري  ونور  قلبي  ربيع  العظيم  القران  جتعل  اأن  عندك  الغيب 

وذهاب همي اإل اأذهب اهلل عزوجل همه واأبدله مكان ُحزنه فرحا ، قالوا يار�صول 

اهلل ينبغي لنا اأن نتعلم هوؤلء الكلمات قال : اأجل ينبغي ملن �صمعهن اأن يتعلمهن 

، انتهى .

أما املرأة فتقول : اللهم اإين اأمتك واأبنت عبدك واأبنت اأمتك نا�صيتي بيدك 
اإىل اأخره .

اإ�صافة لكل ما�صبق ففي الأوراد القراآنية �صفاء باإذن اهلل من كل مر�س ، فجدير 

بكل م�صلم اأن يداوم على ورده من القراآن يف جميع اأوقاته يف نهاره  وعند نومه 

وعند ا�صتيقاظه ، وكم من اإن�صان �صفي باإذن اهلل بف�صل اهلل ثم بف�صل اهلل مداومة 

على قراءة كتاب اهلل وتدبره ، وبهذه املنا�صبة فاإين اذكر ق�صة الفتاة املغربية » 

كانت م�صابة باأورام يف ثدييها وبعد التحاليل تبني اأنها م�صابة بداء ال�صرطان 

وقد �صالت وجالت بني الأطباء وامل�صعوذين كل يحاول ولكن دون فائدة  فالداء 

الأطباء  فاأخربها  العالج  لتلقي  بلجيكا(   ( اإىل  الذهاب  فقررت  وينت�صر  ي�صري 

�صعرها  �صقوط  يف  تت�صبب  كيماويه  جرعات  بتناول  اإل  لها  عالج  اأنه  هناك 

فرف�صت هذا العالج وقررت العودة اإىل بلدها ) املغرب ( و�صرعان ما تدهورت 

حالها ونق�س وزنها ، واأخراً قررت الذهاب اإىل مكة لأداء العمرة وفعاًل اأتت اإىل 

مكة واأدت العمرة وا�صتاأذنت زوجها بالبقاء باحلرم ال�صريف مع اأن زوجها �صكن 

يف اأحد الفنادق يف مكة . عكفت يف احلرم تردد اأورادها تالوة وتدبرا مع ال�صيام 

والإفطار بالتمر وماء زمزم طيلة �صهر وهي جال�صة يف احلرم وبعد م�صي �صهر 

اإذا بها ت�صعر بالقوة واحليوية والن�صاط وبعد الفحو�صات يف بع�س امل�صت�صفيات 
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وتتميمنا لهذا التحقيق وتتوجيًا له نتساءل عن القدوة النبي 
األكرم صلى الله عليه وسلم  ما هديه  في الورد اليومي وكم كان 
الشيخ:  إلى  السؤال  بهذا  توجهنا  وسلم   عليه  الله  صلى  حزبه 
للرسول  كان   : الله  حفظه  فقال  البداح  عبدالرحمن  بن  راشد 
صلى الله عليه وسلم - ورد يومي من كتاب الله عز وجل يداوم 
ن، وال يدع ذلك ولو  على قراءته حتى يختم القرآن مبقدار معَيّ

شغل عنه . 
ْو�ِس ْبِن ُحَذْيَفَة - ر�صي اهلل عنه - قال : مَلَّا َكاَنْت 

َ
ويدل لذلك حديث اأ

 ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم - َعِن اْلَوْقِت اَلِّذى َكاَن 
َ

ْبَطاأ
َ
َلْيلًَة اأ

 َعلََىّ ُجْزِئى 
َ
ُه َطَراأ َنّ ْبَطاأَْت َعَنّا اللَّْيلََة. َقاَل: اإِ

َ
َياأِْتيَنا ِفيِه، َفُقْلَنا: َلَقْد اأ

ُه )(.  مِتَّ
ُ
ِجىَء َحَتّى اأ

َ
ْن اأ

َ
ِمَن اْلُقْراآِن َفَكِرْهُت اأ

تقريبه  ميكن  لكن  بتحديده،  الت�صريح  ياأت  مل  املقدار  هذا  ولكن 

بنقاط تدريجية من خالل جملة من الن�صو�س الآتية :

 ، اأقل من يوم  القراآن يف  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  مل يختم   -1

ْعلَُم َنِبَىّ 
َ
ومل يقراأه كاماًل يف ليلة ، لقول عائ�صة ر�صى اهلل عنها : َل اأ

لَّى َلْيلًَة   اْلُقْراآَن ُكلَُّه ِفى َلْيلٍَة، َوَل �صَ
َ
ِ -�صلى اهلل عليه و�صلم - َقَراأ

َّ
اهلل

ْبِح)(. اإِىَل ال�صُّ

2- مل يقراأه يف اأقل من ثالث ليال :

وقد جاء يف ذلك حديث ح�صن ب�صواهده : اأن النبي �صلى اهلل عليه 

و�صلم كان ل يقراأ القراآن يف اأقل من ثالث)(.

قراءة القرآن المستمرة اليومية

بكم كان صلى الله عليه وسلم يختم القرآن

هديه 
[

في الورد 
اليومي
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كانت املفاجئة العظيمة بف�صل اهلل ثم بف�صل مداومتها على الأوراد القراآنية اأن ت

�صفيت من مر�صها متاماً « 

حقيق بكل م�صلم عاقل لبيب املحافظة على اأوراده اليومية ففي املحافظة عليها 

خر كثر دنيوي واأخروي .

ما الأ�صباب التي ت�صهم يف زيادة الورد اليومي واملحافظة عليه قال ف�صيلة ال�صيخ 

حممد بن عبداهلل الدوي�س امل�صرف العام على موقع املربي :

العمل  على  املداومة  وف�صل  الكرمي،  القراآن  بورد  اللتزام  ف�صل  •اإدراك  	
ال�صالح عموماً .

يف      الأمة  و�صلف  و�صحابته  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  هدي  •تعرف  	
ذلك .

الرغبة  تاأخذه  النا�س  من  كثرا  فاإن  ماينا�صبه؛  الإن�صان  يختار  •اأن  	
واحلما�صة فيحدد لنف�صه قدرا عاليا ل ي�صتطيع املداومة عليه، ومن املهم 

اأن يختار الإن�صان القدر املنا�صب الذي يتالءم مع م�صاغله وظروفه ومع 

اإن راأى يف نف�صه فيما بعد همة للزيادة زاد يف  حما�صته وليكن قليال، ثم 

ذلك .

•تخ�صي�س وقت حمدد؛ فكثر من النا�س يرغب يف ذلك، وي�صتمر فرتة ثم  	
ينقطع لأنه مي�صي عليه اليوم والآخر وهو مل يقراأ �صيئا، وال�صبب اأنه مل 

يخ�ص�س وقتا حمددا يلتزم فيه بذلك . 

اأما هدي النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف الورد اليومي للقراآن فتكلم عنه ال�صيخ 

د. اإبراهيم الطيار قائال ً :

هديه �صلى اهلل عليه و�صلم يف قراءة القراآن اأكمل هدي فكان له حزب يقروؤه و 

لُيخل به ، مع ح�صن ال�صوت واخل�صوع والبكاء فكان يقراأ ورده مرتال ل هادئ 

و ل �صرعة بل قراءة مف�صرة حرفا حرفا ومداومته على ورده القراآين وحر�صه 

كفيه  وجمع  ورده  قراأ  فرا�صه  اإىل  اأوى  اإذا  باأنه  ورد  وبذلك   . ظاهرا  كان  عليه 

وم�صح على ج�صمه واإذا ا�صتيقظ من نومه ذكر اهلل وقراأ الآيات الأخرة من �صورة 

اآل عمران )) اإن يف خلق ال�صماوات والأر�س ....اإىل اأخر ال�صورة (( .

وكان من �صدة �صوقه للقراآن ي�صتمع اإىل قراءة اأ�صحابه كما فعل مع اأبي مو�صى 

الأ�صعري ويحب اأن ي�صمع القراآن من غره عندما طلب من اأبي م�صعود اأن ي�صمعه 

القراآن فقراأ عليه من �صورة الن�صاء حتى و�صل اإىل قوله تعاىل )) فكيف اإذا جئنا 

ح�صبك  م�صعود  لبن  قال   )) �صهيداً  هوؤلء  على  بك  وجئنا  ب�صهيد  اأمة  كل  من 

ح�صبك اأي يكفى يقول ابن م�صعود فالتفت اإليه فاإذا عينه تذرفان بالدموع .

ومما يدل على حمافظة ومالزمته لقراءة القراآن يف جميع اأوقاته فرحه العظيم 

بنزول �صورة الفتح ملا قفل من احلديبية �صنة 6 ه� قال لأ�صحابه لقد انزل اهلل 

علّي البارحة �صورة اأحب اإيل مما طلعت عليه ال�صم�س ثم قراأ )) اإنا فتحنا لك 

فتحاً مبيناً ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تاأخر (( .
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ولأجل هذا قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لبن َعْمرو ملا �صاأله:ِفى 

ِمْن  ْقَوى 
َ
اأ اإِِنّى  َقاَل:  �َصْبٍع.  ِفى  ُه  اْقَراأْ َقاَل:  ..َحَتّى  اْلُقْراآَن؟   

ُ
ْقَراأ

َ
اأ َكْم 

َقَلّ ِمْن َثاَلٍث )(.
َ
ُه ِفى اأ

َ
َذِلَك. َقاَل: َل َيْفَقُه َمْن َقَراأ

َوَل   ، �َصْبٍع  اْلُقْراآَن ِفى  اْقَرُءوا   :  بن م�صعود 
َّ

َحّ من قول عبد اهلل و�صِ

ُجُل ِفى َيْوِمِه َوَلْيلَِتِه َعلَى  َقَلّ ِمْن َثاَلٍث ، َوْلُيَحاِفِظ الَرّ
َ
َتْقَرُءوُه ِفى اأ

ُجْزِئِه)(. 

قال ابن حجر : وهذا اختيار اأحمد واأبي عبيد واإ�صحاق بن راهويه، 

وغرهم)(.

3- اأجاز قراءته يف ثالثة اأيام :

ويدل عليه رواية اأبي داود يف حديث ق�صة ابن عمرو ملا قال : اإن بي 

قوة، فقال له النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: اقراأه يف ثالث)(.

ابن  اأنه قد يختم يف ثالث؛ فقد روى  التايل ما يدل  الن�س  بل يف 

خزمية يف �صحيحه)( ب�صنده عن اأن�س - ر�صي اهلل عنه – قال: وجد 

ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم - ذات ليلة �صيًئا، فلما اأ�صبح قيل: 

يا ر�صول اهلل؛ اإن اأثر الوجع عليك لبنّي. قال: اأما اإين على ما َتَرون 

وال . ْبَع الِطّ بحمد اهلل قد قراأُت البارحة ال�َصّ

ع�صرة  تبلغ   - البقرة  من  امل�صحف  اأوائل  وهي   - الطوال  وال�صبع 

اأجزاء.

4- َحَثّ على ختمه يف �صبعة اأيام؛ بل الظاهر اأن هذا هو فعله- �صلى 

اهلل عليه و�صلم ..

بن  عمرو  بن  اهلل  لعبد  و�صلم-  عليه  اهلل  -�صلى  النبي  حدد  وقد 

العا�س اأ�صبوًعا لقراءته ل يزيد عليه؛ فقال: اْقَراأُْه يِف �َصْبٍع َوَل َتِزْد 

َعلَى َذِلَك)(.

يا  قلت:  قال:  �صبع.  يف  اقراأه  قال:  خزمية:  ابن  رواية  يف  جاء  بل 

ر�صول اهلل؛ دعني اأ�صتمتع من قوتي، ومن �صبابي. قال: فاأبى)(.

 بن م�صعود : اْقَرُءوا اْلُقْراآَن ِفى �َصْبٍع)(. 
َّ

وملا تقدم من قول عبد اهلل

اأ�صبوع؛  املتقدم دللة ظاهرة على اخلتم يف  ْو�ِس 
َ
اأ اأن يف حديث  كما 

ِ -�صلى اهلل عليه 
َّ

َحاَب َر�ُصوِل اهلل �صْ
َ
ْلُت اأ

َ
ففي اآخره اأن اأْو�ًصا َقاَل: �َصاأ

ُبوَن اْلُقْراآَن ؟ َقاُلوا : َثاَلٌث، َوَخْم�ٌس، َو�َصْبٌع، َوِت�ْصٌع،  و�صلم-: َكْيَف ُيَحِزّ

ِل َوْحَدُه)(.  َواإِْحَدى َع�ْصَرَة، َوَثاَلَث َع�ْصَرَة، َوِحْزُب امْلَُف�َصّ

القراآن  ال�صحابة يحزبون  كان  ولهذا  الأف�صل؛  اأنه  فهذا يدل على 

يف �صبع ليال، وهي ثالث وخم�س و�صبع وت�صع واإحدى ع�صر وثالث 

ع�صر وحزب املف�صل واحد .

قال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية : ومل يعلم يف ال�صحابة على عهده من 

داوم على قراءته دائًما فيما دون ال�صبع، ولهذا كان الإمام اأحمد - 

رحمه اهلل - يقروؤه يف كل �صبع)(. 

عماًل  لكان  ذلك  ولَزم  اأ�صبوع  يف  ورَتّل  تال  ولو   : الذهبي  وقال 

فقد  يوم  كل  يف  بختمة  العبد  ت�صاغل  ُي�ْصٌر..فمتى  فالدين  فا�صاًل، 

خالف احلنيفية ال�صمحة، ومل ينه�س باأكرث ما ذكرناه)(. 

فتبنَيّ مما م�صى اأن هديه – �صلى اهلل عليه و�صلم – يف قراءة القراآن 

اأنه – والعلم عند اهلل – يختم كل اأ�صبوع مرة .

فوائد :

قال اأبو حامد الغزايل : يف اخلتم اأربع درجات اخلتم يف يوم وليلة، 

وقد كرهه جماعة، واخلتم يف كل �صهر ؛ كل يوم جزء من ثالثني 

جزًءا، وكاأنه مبالغة يف القت�صار ، كما اأن الأول مبالغة يف ال�صتكثار، 

اإحداهما يف الأ�صبوع مرة، والثانية يف  وبينهما درجتان معتدلتان ؛ 

الأ�صبوع مرتني، تقريًبا من الثالث)(.

) يف التحزيب تاأ�ٍس بال�صلف ر�صوان اهلل عليهم، وفيه - عالوة على 

ذلك - حتقيق لهديه �صلى اهلل عليه و�صلم يف املداومة على العمل 

اإذا  ال�صالح؛ فقد كان عمله دميه..وفيه اأن الإن�صان يكتب له حزبه 

�صغله عنه مر�س اأو �صفر. وفيه اأي�صا تعاهد للقراآن ()(.

الأزمنة  ويف  اأحيانا،  دونه  فيما  باأ�س  ول   : قا�صم  ابن  ال�صيخ  قال 

ا الليايل التي ترجى فيها ليلة  والأمكنة الفا�صلة، كرم�صان خ�صو�صً

بالن�صاط وعدم  ويتقدر   ، واملكان   ، للزمان  واغتناما  وكمكة،  القدر، 

فوق  تاأخر اخلتم  ويكره  ليلة،  ال�صلف من يختمه يف  امل�صقة، فمن 

اأربعني بال عذر، ويحرم اإن خاف ن�صيانه)(. 

ُيح�صون  فال  ركعة  يف  القراآن  ختموا  الذين  واأما   : النووي  قال 

لكرثتهم، فمنهم عثمان ابن عفان، ومتيم الّداري، و�صعيد بن جبر. 

واملختار اأن ذلك يختلف باختالف الأ�صخا�س)(.

قال ابن تيمية : كم ممن يختم القراآن يف اليوم مرة اأو مرتني، واآخر 

ل ينام الليل، واآخر ل يفطر، وغرهم اأقل عبادة منهم، واأرفع قدًرا 

يف قلوب الأمة)(.

)(  رواه اأبو داود )1395( واأحمد)19021(. وح�صنه العراقي يف تخريج الإحياء)672/1( 

وابن حجر كما يف الفتوحات لبن عالن )922/3(.

)(  �صحيح م�صلم: 139 - ) 746 (

)(  اأخرجه ابن �صعد يف » الطبقات » ) 1 / 376 ( واأبو ال�صيخ يف » اأخالق النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم » ) �س 280 - 281 ( قال ابن كثر يف تف�صره )83/1(: هذا حديث غريب 

ال�صل�صلة ال�صحيحة ) برقم  وفيه �صعف. ولكن قد ح�صنه الألباين وذكر له �صواهد يف 

.) 2466

)(  �صن اأبى داود ) 1392 (

)(  م�صنف عبد الرزاق ) 5948 ( وال�صن الكربى للبيهقي) برقم4230 ( واملعجم الكبر 

للطرباين ) 8707 ( و�صححه ابن حجر يف فتح الباري )9 / 97(

)(  فتح الباري - ابن حجر - دار املعرفة - )9 / 97(

)(  �صن اأبي داود )1391(. وانظر حا�صية مقدمة التف�صر لبن قا�صم ) �س 97(

)(  �صحيح ابن خزمية ) 1136 (.

)(  �صحيح البخاري ) 4767 ( و�صحيح م�صلم ) 2787 (.

)(  �صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناوؤوط ) 757 (

)(  تقدم تخريجه.

ورواه   :)471  /  1( القراآن  علوم  يف  الربهان  يف  الزرك�صي  وقال  تخريجه.  تقدم    )(

الطربانى ب�صند جيد.

)(  جمموع الفتاوى )13 / 407(

)(  �صر اأعالم النبالء للذهبي) 86/3 (

)(  اإحياء علوم الدين للغزايل )1 / 276(

)(  حتزيب القراآن الكرمي وهدي ال�صلف يف ذلك – لل�صيخ حممد الدوي�س ) �س 20(

)(  حا�صية مقدمة التف�صر لبت قا�صم ) �س 97(

)(  الأذكار النووية للنووي ) �س 145(

)(  جمموع الفتاوى )16 / 48(
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حفظ القرآن الكرمي نعمة عظمى ومنحة جلى مين بها الله على 
من يشاء من عباده وهي من أسباب السعادة واألنس والقرب من 
الله واالطمئنان ووجود حافظ القرآن الكرمي في أي بيت غالبًا 
ألركان  قوية  ودعامة  البيت  ذلك  استقرار  في  سببًا  يكون  ما 
ذلك  ويتضاعف  والطمأنينة  الهدوء  من  مزيدًا  لتمنحه  ذلك 
عندما  وأكثر  أكثر  ويزيد  احلافظني  عدد  يزيد  عندما  األمر 
يكن حفظ القرآن من نصيب البنات ألنهن ًا س التربية في البت 
في هذه الزواية نلتقي فيها مع إحدى األسر التي فيها عدد من 
احلفظة لكتاب الله من البنني والبنات لنشد من أزرهم ونفيد من 
جتربتهم  أسرتنا في هذا العدد أسرة الشيخ عبدالله بن محمد  

اليوسف :
 

نلتقي أواًل مع قائد هذه األسرة : نرحب بك شيخ عبدالله  و نود 
التعرف على البطاقة الشخصية :

عبدهلل بن حممد بن عبدهلل اليو�صف 

العمل 
وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد / فرع الزلفي 

مدة اخلدمة 
25�صنة

عدد األبناء والبنات احلافظني لكتاب الله :
اإبنان / 4 بنات

الله  لكتاب  األبناء  هؤالء  حفظ  على  ونهنئك  عم  بكم  نرحب 
ونسأل الله أن يكون حجة لهم ال عليهم ونسألك عن الدور الذي 

أسهم به البيت ليحفظوا القرآن كاماًل ؟
بع�صها  مع  الأ�صرة  : تاآزر  القراآن  حفظ  يف  البيت  بة  اأ�صهم  الذي  الدور 

،التعاون ، الت�صجيع ،الدعاء لهم وكل ذلك بف�صل اهلل وتوفيقه .

ما شعورك وأنت حتضر تكرمي أبناءك في حفل اجلمعية ؟
اأن  م�صاعرلميكن  اجلمعية  حفل  يف  اأبنائي  اأح�صرتكرمي  واأنا  م�صاعري 

اأمت  حينما  ال�صعادة  غمرتني  فقد  العبارات  ت�صفها  اأو  الكلمات  ت�صطرها 

اأبنائي حفظ كتاب اهلل و�صعرت بف�صل اهلل علي فكم من اأبناء كانوا م�صدر 

بالء على والديهم واأمتهم ...

واأقول لهم اإذ ا كان هذ ا تكرمي دنيا !!فكيف بتكرمي رب العاملني ... 

ما أثر حفظ القرآن على أبنائك وبناتك في سلوكهم الشخصي 
داخل البيت وخارجه ؟

اأثر حفظ القراآن على �صلوك اأبنائي داخل الأ�صرة وخارجها �صلوك زاد يف 

 ، الوطن  وخدمة   ، الأ�صرة  مع  والتعاون  اهلل  طاعة  على  واحلر�س  الرب 

ونفع النا�س ...

هل حلفظ القرآن أثر على متيز أبنائك في التفوق الدراسي ؟
نعم كان له اأثر يف تفوقهم الدرا�صي وهلل احلمد واملنه ... 

على  القدرات  ميتلكون  أبناء  لديهم  الذين  لآلباء  نصيحتك  ما 

عبدلله بن محمد اليوسف 

لقاء مع أسرة متميزة في 
حفظ القرآن الكرمي
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احلفظ  ولم يعتنوا بحفظ القرآن الكرمي ؟
ن�صيحتي لالآباء : اإحلاق فلذات اأكبادهم بحلقات حتفيظ القراآن الكرمي 

وت�صجيعهم ومتابعتهم وتهيئة اجلو املنا�صب للحفظ والدعاء لهم .

وننتقل لإلبن إبراهيم
متى بدأت حفظ القرآن ومتى أنهيته وأين كان ذلك ؟

بداأت حفظي �صنة 1418ه� ، واأنهيته �صنة 1422ه� ، وكان ذلك يف جامع امللك 

عبدالعزيز رحمه اهلل تعاىل .

ما دور الوالدين في مواصلة احلفظ ؟
الوالدين كان لهم دور كبر يف موا�صلة حفظي بت�صجيعهم يل وحر�صهم 

ومتابعتي والدعاء يل .

هل حفظك للقرآن في املسجد فقط ؟ 
حفظت القراآن يف امل�صجد والبيت .

ماذا تقول لوالديك :
اأقول لوالدي جزاكم اهلل عني كل خر ...ولعلي اأ�صتطيع اأن اأرد لكم بع�س 

ف�صلكم علي باإلبا�صكم تاج الوقار اإن �صاء اهلل.

هل هناك تعاون بينك وبني أخيك في املراجعة واحلفظ ؟
كان الفارق بيني وبني اأخي كبر لهذا مل يكن بيننا تناف�س يف احلفظ 

ما األمور التي ساعدتك على إمتام احلفظ ؟
واحللقة   ، ،الأ�صرة  اهلل  توفيق  بعد  احلفظ  على  �صاعدت  التي  الأمور 

،وال�صحبة .

ما خطتك املستقبلية في احملافظة على هذا الكنز العظيم ؟ 
، العمل  خطتي امل�صتقبلية يف املحافظة على هذا الكنز تعاهده باملراجعة 

مبا فيه . 

هل قدمت لك اجلمعية كل ما تطمح إليه ؟
نعم لقد قدمت اجلمعية يل ولالأخوة جميع ال�صبل للحفظ فبارك اهلل يف 

جهودهم و�صعيهم وجعل ذلك يف موازين ح�صناتهم  .

 ثم ننتقل إلى اجلانب اآلخر جانب البنات  ليجنب عن 
بعض األسئلة ومع احلافظة األولى من البنات :

متى بدأت حفظ القرآن ومتى أنهيته  وأين كان ذلك ؟
دار  يف  التحاقي  يف  الأوىل  ال�صنة  هي  وكانت  1422ه�  �صنة  حفظي  بداأت 

القراآن الكرمي اأنهيته �صنة 1428ه� وكان ذلك يف )دار القراآن الكرمي ( .

من شجعك على حفظ القرآن ؟
حللقة     الدار  فتح  الأ�صرة  بعد  للحفظ  ت�صجيعي  يف  الأكرب  الأثر  كان 

)حفظ القراآن يف �صنتني ( .

ما شعورك بعد إمتامك حلفظ القرآن الكرمي ؟
يف البداية اأقول )احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات (يف حلظات يكون 

فيها ال�صمت اأبلغ من الكالم ..عندما تريد ان تكتب كل �صىء فتكتفي بال 

اأقول  ماذا  اأعلم  ل  اأحرف جمردة  اأكرب من  قلبي  يحتويه  ما  ...لأن  �صئ 

وماذا اأقول فتلك �صعادة بحجم الدنيا كلها وفخر و�صكر ومنة و�صرف...ل 

اأعلم هل اأخط م�صاعري باحلرب اأم اأن الدمع اأكرث بوحا واأ�صدق اإح�صا�صا 

الوهاب  هلل  ل�صاين  ويلهج   ... ا�صتئذان  دومنا  م�صاعري  تن�صاب  ...هنا 

...فاأ�صاأله اأن يجعلني قراآنا مي�صي على الأر�س..واأن يقر عينا والدي بتاج 

الوقار ...واأن يرفعنا بالقراآن الكرمي يف الدنيا والآخرة .

ماذا تقولني ملعلمتك التي حفظت على يديها القرآن ؟
اأقول ملعلماتي الالتي حفظت على اأيديهن بعد م�صي تلك ال�صنوات التي 

حملت يف طياتها كل هم�صة ...وكل كلمة اأو و�صية اأو لرمبا �صحكة اأهدتني 

وتلك  الأيام  تلك  اأن  والأجل  ذلك  من  ..والأعظم  ذهني  يف  فعلقت  اإياها 

البحر  يف  احلوت  وحتى  ومالئكته  اهلل  لبمكان...)اأن  اهلل  عند  ال�صاعات 

وحتى النمل يف جحورها ي�صتغفرون ملعلم النا�س اخلر(فهنيئا لك اأياما 

لبنيات  نف�صك  �صخرت  اأن  ...يوم  و�صاعات عمرتيها بطاعة اهلل  ق�صيتيها 

امل�صلمني تعلمنهن اأجل العلوم ف�صكرا لكن معلماتي من الأعماق وجزاءكن 

من معلمات خر ما جزا به تلميذ معلمه ...

أعباء املرأة املنزلية أو الدراسية أو العملية هل تتعارض مع حفظ 
القرآن الكرمي ؟

القراآن  اأوالعملية مع حفظ  الدرا�صية  اأو  املنزلية  املراأة  اأعباء  تتعار�س  ل 

الكرمي مع وجود الهمة والعزمية والإ�صرار )فبقدر الهم تاأتي الهمة ( .

وأجابت احلافظة الثانية فقالت : 
متى بدأت حفظ القرآن ومتى أنهيته  وأين كان ذلك ؟

مل تكن يل بداية حمددة يف حفظ القراآن لأين كنت من طالبات حتفيظ 

واملنة  الكرمي وهلل احلمد  القراآن  املتفوقات يف مادة  الكرمي ومن  القراآن 

يل  ومت  ومراجعته  بتثبيته  قمت  متوا�صل  ب�صكل  بالدار  التحاقي  وبعد 

بحمد اهلل الختبار يف �صنة 1428ه� وكان ذلك يف دار القراآن الكرمي .

هل هناك تنافس بينك وبني أختك في حفظ القرآن ؟
الكرمي  القراآن  حفظ  يف  اأختي  وبني  بيني  كبر  تناف�س  هناك  كان  نعم 

وب�صكل قوي .

أمام  احلواجز  بعض  يقفن عند  الالتي   لزميالتك  توجيهك  ما 
حفظ القرآن الكرمي ؟

القراآن  حفظ  اأمام  احلواجز  بع�س  عند  يقفن  الالتي  لزميالتي  اأقول 

يف  وال�صعادة  الأن�س  من  اإليه  �صت�صلني  ما  حقيقة  تعلمن  لو  الكرمي 

الدارين لنازعتي دقائق عمرك بال�صيوف منذ نعومة اأظفارك ..

الوقت مل يفت والعمر مل ينتهي بعد ف�صدي من همتك  اأن  فاحلمد هلل 

ي�صرنا  )ولقد  تعاىل  قوله  دائما  وا�صت�صعري  وقتك  با�صتغالل  وبادري 

وابدئي  والعقبات  احلواجز  كل  وتخطي  مدكر(  من  فهل  للذكر  القراآن 

الآن الآن الآن )فالقمة ل�صاحبة الهمة ( قال تعاىل : )ويف ذلك فليتناف�س 

املتناف�صون ( .

رسالتك للجمعية :
ر�صالتي للجمعية ماذا اأحكي فيك ،فلقد �صقيت قلوباً عط�صى بتلك الدور 

،اأ�صاأل اهلل ثبات تلك اجلمعيات ور�صوخ تلك احللقات واأن  وتلك احللقات 

يجعلها عامرة دائمة باأهلها ،واأن يجعل ذلك يف موازين ح�صناتهم ،ومن 

،وكفى  العطاء فيها  ،واأخل�س يف  ا�صتمرارها  ،و�صعى يف  اأنار فكرة ولدتها 

اهلل  اأهل  هم  القراآن  �صرفا)اأهل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  احلبيب  بقول 

وخا�صته( .

تقدمه من جهود  اأ�صكر اجلمعية اخلرية على جهودها وما  ويف اخلتام 

اأثمرت يف تي�صر حفظ كتاب اهلل تعاىل لأبناء هذا الوطن املعطاء ، وهذه 

اجلمعية تعترب امتداداً ملا تقدمه حكومة مولي خادم احلرمني ال�صريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل من دعم وت�صجيع وتكرمي حلفظة 

كتاب اهلل تعاىل ، فلهم منا ال�صكر والدعاء . 
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وقد أجاب فضيلة الشيخ  أ.د إبراهيم بن سعيد الدوسري أستاذ 
القرآن الكرمي وعلومه بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

فقال :

أوال / أهم قواعد احلفظ :
الإخال�س وال�صتعانة باهلل عز و جل :

تعاىل  اهلل  اأجل  من  الق�صد  اإ�صالح  عمادها  عبادة  الكرمي  قراآن  حفظ 

والفوز بجنته ، واحل�صول على مر�صاته، واهلل ويل العون والتوفيق .

وهكذا حفظ العلوم ال�صرعية يتعني فيها ح�صن الق�صد واللجوء اإىل اهلل 

تعاىل رغبا ورهبا .

التحلي بالصبر والهمة العالية :
الأخيار   والعلماء  احلفاظ  منوال  على  ال�صر  يف  اجلادة  بالرغبة  وذلك 

الذين �صاروا اأئمة  ب�صبب �صربهم وعلو همتهم .

التنظيم :
وهو  التخطيط املحكم للقيام مبهمة احلفظ،  بحيث يحدد املقدار املراد 

اأن تكون موزعة على  اأوقات احلفظ، وينبغي  اأي�صا  حفظه يوميا، وحتدد 

فرتات �صباحية وم�صائية لتجديد الن�صاط واحليوية .

التركيز : 
على الطالب عند حفظ القراآن اأن يكون م�صتجمعا قواه ويف اأعلى درجات 

الرتكيز الذهني ليتمكن من �صبط ما يحفظه .

تفعيل احلوا�س ال�صمعية والب�صرية واللفظية : 

يتم تفعيل تلك احلوا�س بح�صن ال�صتماع للمقطع املراد حفظه ليحفظ 

على الوجه ال�صحيح، ول ي�صتخدم اإل م�صحفا واحدا ليت�صور مو�صع ما 

الآيات  به من  نف�صه ما يلفظ  ي�صمع  امل�صحف، وعند احلفظ  يحفظه يف 

على الوجه ال�صحيح الذي ا�صتمع اإليه . 

التكرار :
 وهو اأ�صا�س احلفظ، بحيث يكرر ما يحفظ، ول ينتقل الطالب منه حتى 

يجيد حفظه متاما .

الترابط :

كلمة  واآياته  كلماته  بتكرار  حفظه  املراد  املقطع  بحفظ  الطالب  يبداأ 

اآية والتي تليها، فاإذا انتهى من  اآية، ومن ثم  يربط  بني كل  كلمة واآية 

حفظ املقطع كامال واأتقن حفظه فاإنه يتاكد عليه اأن يربط  احلفظ بني 

املقطعني، وهكذا يفعل يف جميع ال�صورة . 

وأضاف فضيلة الشيخ  إلياس بن أحمد حسني البرماوي مدرس 
الشريف   النبوي  باملسجد  والتجويد  والقراءات  الكرمي  القرآن 
واملوجه بجمعية حتفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة  فقال :

اأن يختار الوقت املنا�صب للحفظ واملراجعة . 1 .

اأن يختار مدر�صاً جيداً ومعروفاً، ويهتم بطالبه من حيث احلفظ  2 .

واملراجعة .

اأن يداوم كل يوم ول ينقطع اإل يوم اجلمعة فقط . 3 .

اأن يحفظ ويراجع يف غر وقت احللقة اأي�صاً، كاأن يجعل وقتاً خا�صاً  4 .

: بني املغرب  املوت، والوقت مثاًل  اأن يفرقه  اإل  اأبداأ  يتنازل عنه  ل 

والع�صاء، اأو بعد �صالة الفجر حتى الإ�صراق .

الراتبة  النوافل:  ال�صلوات  يف  قراءاته  يجعل  باأن  دائماً  يحاول  5 .

حمفوظاته،  من  اإل  فيها  يقراأ  فال  للمراجعة،  و�صيلة  وغرها، 

مرتبة على ح�صب مقدار حفظه .

اأن ي�صارك يف الختبار الدوري، خم�صة اأجزاء ، ع�صرة ... 6 .

اأن ي�صلي الرتاويح كل عام كاإمام . 7 .

وتكون هذه الطريقة حتى يتم حفظه للقراآن الكرمي باإذن اهلل تعاىل .

 وسألنا ال�صيخ اإبراهيم بن �صعيد الدو�صري عن جتربته ال�صخ�صية يف 

احلفظ �صواء حفظ القراآن الكرمي اأو اأي منت علمي فقال :

•اأما القراآن الكرمي فقد متثل بالرتكيز على حفظه اأول والتفرغ له  	
تفرغا تاما وعدم الن�صغال معه بحفظ اآخر . 

بتاأمل  اأبداأ  اأتفرغ لكل منت على حده، فكنت  املتون فقد كنت  •واأما  	
املقطع املراد حفظه ومن ثم قراءة �صرحه باخت�صار، ثم اأبداأ باحلفظ 

املتمثل يف التكرار، ثم اأقراأ احلوا�صي والتعليقات التي عليه واأدون ما 

ي�صكل علي لأ�صاأل �صيخي عنها بعد الت�صميع عليه .

اقتراحاتكم  وننتظر  أخرى  استطالعات  مع  قادم  لقاء  وإلى 
لعناوين االستطالعات القادمة .

كيف أحفظ القرآن الكرمي ؟  
وغالب  اجمليبني  باختالف  وتختلف  تعدد  عليه  اإلجابات  ولكن  السؤال  هذا  طرح  ما  كثيرًا 
اإلجابات تكون عامة ووعظية وحث ملن يريد على االجتهاد واإلخالص وهذا مما الشك فيه 
؛ ولكنه أيضًا يحتاج باإلضافة إلى ذلك إلى توضيح اجلانب العملي الواقعي الذي يحدد فيه 
للسائل خطوات ميشي عليها ليصل إلى ما يريد  وتوجهنا بالسؤال اآلتي إلى بعض مشايخنا 
هذه  تكون  أن   ضياء  مجلة  في  ونطمح  وجتربتهم  وخبرتهم  علمهم  من  لنستفيد  وعلمائنا 
إليه  اإلجابة  يحتاج  منها سؤااًل  مما  كل  فيها عدد  نطرح  األسئلة سلسلة  أو  االستطالعات 
املشتغلون بتعلم القرآن وتعليمه  ونص السؤال ما يلي: من يريد حفظ القرآن الكرمي )أو أي 
ليكون حفظه قويًا  باستخدامها  التي تنصحونه  للحفظ  العملية  الطريقة  فما  منت علمي( 

وراسخًا. 

ليكون حفظي متقنًا
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خطر  أجنبهم  فكيف  أوالدي،  على  أخاف  أنا 
االنحراف الفكري ؟

هذا سؤال يتردد في ذهن كل أب وأم حريَصني على أوالدهما.
واإلجابة عليه ُيمكن أن تتلخص في األسطر التالية :

الأ�صرة هي اللبنة الأوىل يف البناء الجتماعي، وهي ذات اأهمية ق�صوى يف 

تهيئة اأفراد املجتمع منذ ال�صغر، فالدور الإيجابي الذي تلعبه الأ�صرة يف 

وقاية اأفرادها من النحراف واجلرمية ل ميكن تعوي�صه عن طريق اأي 

موؤ�ص�صة اجتماعية اأخرى.

ببناء  مطالبة  اليوم  فالأ�صرة  ووقائي،  ا�صتباقي  دور  لها  يكون  اأن  ولبد 

�صياج فكري اآمن لأبنائها، حتى يكون درعاً وح�صناً واقياً لهم من اختطاف 

عقولهم.

واملطلوب من الأب واملربي اأن يكون فطناً، مييز يف اأي اجتاه ي�صر اأولده 

اإ�صاءة الظنون بال قرائن ول بينات، فاإن الأفكار تبداأ  وطالبه بعيداً عن 

بدايات طبيعية ي�صرة، ثم تنمو �صيئاً ف�صيئاً.

ب املربي والوالد  وفي النقاط التالية أساليب وقائية ليجِنّ
رعيته من الوقوع في خطر االنحراف الفكري :

، على قاعدة:  الأمن  املحافظة على  الأمنية يف  امل�صوؤولية  •ا�صت�صعار  	
املواطن رجل اأمن، ورجل الأمن مواطن .

اأمرنا  ولة  حول  واللتفاف  الكلمة،  جمع  اأهمية  على  •التاكيد  	
وعلمائنا بالطاعة والتاأييد، والن�صح والت�صديد .

•الرتبية والإ�صالح، فالفكر املنحرف الفا�صد ل بد اأن يقابل بالفكر  	
امل�صتقيم ال�صالح .

•احلذر ال�صديد من و�صائل الغزو الفكري، املتمثلة يف املواقع امل�صبوهة  	

على �صبكة الإنرتنت، وبع�س القنوات الف�صائية املغر�صة .

بها  ع�صف  التي  البلدان  بع�س  يف  وقع  مما  العربة  لأخذ  •دعوتهم  	
الغلو والنحراف، اأو ما وقع قبل توحيد اجلزيرة، وت�صوير احلال 

فيما لو انفلت حبل الأمن، واأ�صبح الأمر فو�صى .

•العمل على ن�صر العلم ال�صرعي ال�صحيح . 	
•التوجيه ملخططات الأعداء وما يريدونه بهذه الأمة . 	

•التوعية بالآثار ال�صلبية التي ي�صتدعيها من يخالف طريق الأنبياء  	
وي�صتعجل ح�صول املطلوب .

املدار�س،  يف  الر�صمية؛  بالأن�صطة  اللتحاق  على  الدائم  •احلث  	
واملراكز ال�صيفية، وجمعيات حتفيظ القراآن .

•بيان خطورة جل�صاء ال�صوء الذين توجد لديهم اأفكار �صاذة منحرفة،  	
�صواء كانت من قبيل الإفراط اأو التفريط، وتبني لهم بع�س عالمات 

�صاحب الفكر املنحرف .

•�صغل الوقت بالعمل الإيجابي؛ فالفراغ مف�صدة �صواء ملن نزع نحو  	
الغلو اأو اجلفاء .

الوجهة  وتوجيهه  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  فقه  •بيان  	
ال�صليمة؛ حتى ل يقع انحراف يف هذا الباب .

احلوار،  واأدب  املناق�صة  باأ�صلوب  م�صراعيه،  على  احلوار  باب  •فتح  	
واحرتام  واملناق�صة،  ال�صتماع،  ومهارات  القرار،  اتخاذ  وطريقة 

يف  وميوت  احلوار،  اأجواء  يف  ينمو  فالإبداع  الآخر،  والراأي  الراأي 

مهده يف اأجواء الدكتاتورية ال�صارمة.فال بد اأن يكون الأب واملربي 

ويبثوا  لديهم،  لُيْدلوا مبا  لهم �صدره،  يفتح  باأولده،  ال�صلة  وثيق 

وو�صوح،  �صراحة  بكل  و�ُصَبه  اإ�صكالت  من  �صدورهم  يف  يختلج  ما 

فاإن ا�صتطاع اأن يجيب عليها فبها، واإّل فعليه اأن ينقل امل�صكلة لأحد 

العلماء اأو َمن يقدر على اإجابة �صبههم .

يف    املعتدلة  والقيم  ال�صحيحة  الإ�صالمي  الدين  تعاليم  •غر�س  	
الأبناء . 

•اإ�صباع احتياجات الأولد املباحة اأواملفيدة بقدر امل�صتطاع، مع �صرورة  	
متابعتهم عند ذلك .

االعتناء ببناء احلصانة الداخلية، ليتسلح النشء بسالحني :
األول :	  �صالح العلم ال�صرعي املوؤ�صل بالورع والتقوى .

الثاني :	  �صالح العقل والتفكر، ، وعلو �صوت العقل والتفكر على 
�صوت العاطفة واحلما�س .

سوء  كل  من  املسلمني  وبالد  بالدنا  يحفظ  أن  الله  نسأل 
ومكروه، وأن يعني اآلباء واملربني على القيام مبسؤولياتهم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

نقاط 
للحذر 

من 
اإلرهاب

اإلرهاب

الشيخ / راشد بن عبدالرحمن البداح
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أن يحفظ اإلنسان القران وقد تيسرت له السبل فليس هذا مستغربًا ولكن عندما تكون 
العوائق كثيرة جدًا كعدم القدرة على القراءة والكتابة وضعف البصر جدًا ، فإن حفظ 
القرآن يكون حتديًا صعبًا وحري بنا أن نقف مع أحد هؤالء الذين خاضوا هذا التحدي 
وتخطوا الصعاب ليحفظوا بشرف حفظ كتاب الله ويكون مؤنسًا له مرافقًا له في حياته 

وموته .

البطاقة الشخصية
االسم : ناصر بن أحمد بن ناصر  املوسى 

من مواليد الزلفي في 1360/9/6هـ .
املؤهل العلمي : درســت القـرآن وجلسـت في التسمـع والتفقــه على يد العلماء مبا يعرف 
باجلثي على الركب عند املشايخ القدمـاء و بالنسبة للدراسة النظامية فلم تتيسر لي . 

والعمل احلالي :
 داعية متقاعد وإمام و خطيب جامع عثمان بن عفان في محافظة تيماء .

  أجرى احلوار
راشد احلميدي
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متى بدأت بتعلم القرآن الكرمي وحفظه وعلى يد من ؟
على  فقراأت  الزلفي  حمافظة  يف  موجوداً  ال�صغر  يف  كنت  بدايًة 

ال�صيخ / عبد اهلل بن  املعلم املعروف وامل�صهور وهو من الف�صالء 

دحيم الطيار رحمة اهلل عليه ؛ من خالل ما يعرف بالكتاتيب يف 

زمانه  ، وقد كان عمري يف بداية حفظي للقراآن ت�صع �صنوات وذلك 

عام 1369ه�  ثم جل�صت عند ال�صيخ / حمدان الباتل رحمة اهلل عليه 

وابتداء  العمر  - يف مقتبل  - كما ذكرت لك  كان   كله قد  ، وهذا 

احلياة ، ثم انتقلت اإىل منطقة اجلوف مع والدي رحمه اهلل تعاىل 

فقراأت على ال�صيخ / في�صل بن مبارك رحمة اهلل عليه ، وهو �صيخ 

تلكم  اأهل  زال  ول   ، عجيبة  وق�ص�س  نافعة  موؤلفات  لها  معروف 

يومنا  و�صفاته احلميدة حتى  اجلّمة  بف�صائله  يذكرونه  املنطقة 

هذا ، ول اأدل علّيه من اأن ا�صم اجلامع الكبر يف اجلوف هو على 

؛ ثم تدرجنا يف  النا�س حمبة وف�صاًل  ُر�صم يف قلوب  الذي  ا�صمه 

بن  حممد   / ال�صيخ  عند  اأخراً  فقراأت  اأخرى  اأمكنة  اإىل  احلياة 

�صالح الغفيلي رحمة اهلل عليه القا�صي يف تيماء .

ماسبب عدم التحاقك بالتعليم النظامي ؟
يتعلق  الذي  فاأما  ؛  به  متعلق  واآخر  بي  متعلق  هو  ما  منها  لعل 

القراءة  وبني  بّيني  يحول  الذي  ال�صديد  ب�صري  �صعف  فاإنه  بي 

والكتابة – واحلمد هلل على كل حال وماآل – اأما ما يتعلق به ) 

التعليم النظامي ( فقد كان انت�صار املدار�س النظامّية بطيئاً تلكم 

الفرتة وغر متو�صٍع به ؛ بخالف احلال الآن ؛ والذي انت�صر فيه 

التعليم بف�صل من اهلل تعاىل ثم بحر�س ومتابعة من ولة الأمر 

وفقهم اهلل و�صددهم .

ما أبرز العلوم التي درستها على يد هؤالء املشايخ ؟
حفظاً  بالقران  اخت�س  ما  فمنها  ؛  الدرو�س  تلكم  مّنوعة  كانت 

وتلقيناً ؛ ومنها ما قد اخت�ّس  بفنون �صرعية اأخرى والتي منها 

علوم العقيدة والتوحيد والفقه وال�صرة النبوية . 

القرآن            حلفظ  توجيهك  في  كبير  دور  له  كان  من 
الكرمي ؟

هذا  كبر يف  – دور  واأطال عمرها  اهلل  – حفظها  لوالدتي  كان 

ال�صاأن ؛ فقد كانت حتر�س �صديد احلر�س على متابعتي وحتفيزي 

للدر�س واملواظبة عليه ؛ خا�صة بعد �صفر والدي رحمه اهلل تعاىل 

اأمي )حممد  ؛ كما كان جلدي من  الزلفي  الرزق خارج  يف طلب 

الأحمد العبيد( رحمه اهلل تعاىل دور كبر يف ذلك ؛ وقد حفظت 

عليه قبل وفاته قرابة ثالث اأجزاء ، ثم حّبب اهلل يل هذا الأمر – 

توفيقاً منه واإ�صعاداً يل – فم�صينا فيه ؛ ون�صاأل اهلل ختاماً ح�صناً 

ومرداً �صاحلاً وعماًل خال�صاً .

كيف كنت حتفظ القرآن عند املشايخ ؟
ال�صعف  بهذا  واأعني  ؛  به  را�ٍس  اأنا  مما  فيه  اهلل  ابتالين  ملا  ج/ 

اأحفظ القران من خالل  ال�صديد يف الإب�صار عندي ؛ فاإين كنُت 

التلقني وامل�صافهة فقط ؛ فكنت اأردد بعد ال�صيخ قراءته ؛ ثم اأعود 

اأو يطلب  فاأراجع عليه ما قد حفظته منه ؛ فُيجيز هذا احلفظ 

اآخذ  كنُت  فقد  حال  اأية  وعلى   . بعده  ملا  لأم�صي  جتويده  مني 

وا�صتعادة  ترديداً  اأياما  ثالثة  عليهما  فاأعكف  والوجهني  الوجه 

 . القراءة  و�صالمة  احلفظ  ل�صواب  متاماً  النف�س  تطمئن  حتى 

فاحلفظ مداره على اأمرين �صالمة التلقي ودوام التعهد ؛ وقبل 

كل �صيء النية ؛ فتعلم القراآن للقراآن هو املهم لكيما يكون القراآن 

قريناً لك يف الدنيا واأني�صاً يف الرتبة ونوراً على ال�صراط ومنرب 

اهلل  اأهل  من  تكون  باأن  العظمى  للغاية  و�صوًل  ؛  الآخرة  يف  نور 

وخا�صته ؛ فاأهله – �صبحانه – هم حفظة القران وحملته ؛ ن�صاأل 

اهلل لنا ولكم ذلك .

الذي يحفظ القرآن كم ينبغي له أن يراجع يوميًا حتى 
يصل إلى الضبط ؟

القراآن يف  تعهد  اأنهم يقولون )من  �صمعنا منهم  القراآن  اأهل  ج/ 

هذا  �صعوبًة  املو�صوع  هذا  يف  يكون  وقد  الطم�س(  اأمن  اخلم�س 

الزمان ؛ لكرثة ان�صغال النا�س وارتباطاتهم ؛ لكن تختلف مواهب 

،  فمن النا�س من ذاكرته - ما �صاء اهلل - قوية لكن لبد  النا�س 

اأن  اأقل الأحوال حلافظ القراآن و خا�صًة يف م�صتقبل العمر  على 

يختم القراآن على اأقل الأحوال اأربع مرات يف ال�صهر ؛ ومن اأكرَث 

فاإّن اهلل اأكرث ؛ وكثرنا يعلم قول الرجل ال�صالح الذي بكته ابنته 

اآلف  باأربعة  ُبنّية ؛ ما ظنك  حني موته ؛ فقال لها : ل تبكي يا 

ختمة يف هذه الزاوية ! فنعم الزاد هذا التزود واهلل .

أثناء  واجهتك  التي  والصعوبات  العقبات  عن  حدثنا 
حفظ القرآن الكرمي وكيف تغلبت عليها ؟

ل �صّك باأّن العقبة الكئود قد متثلت يف اأمية القراءة والكتابة لدي 

احلفظ  اأنال  ل  ف�صرت  ؛  اأ�صتطيعهما  ل  ب�صر  �صعيف  اأين  اإذ  ؛ 

قّي�س يل معلمني  تعاىل قد  اهلل  ولكن  ؛  بعد م�صافهة  ُمردداً  اإّل 

�صادقني ، وم�صايخ حمت�صبني – اأح�صبهم كذلك ول اأزكيهم على 

اهلل تعاىل – ف�صربوا يل واأمثايل ؛ و�صمدوا حلالتي واأحوايل ؛ 

فلهم مني - ومن غري من طلبتهم - الدعاء العري�س  والأمنية 

الرحمة  �صاآبيب  فعليهم  ؛  تعاىل  اهلل  الكبر من  بالفوز  الوا�صعة 

واملغفرة والر�صوان .

ما الطريقة التي يضبط بها القرآن الكرمي؟
كما   – م�صافهة  امل�صايخ  اأفواه  من  ناأخذها  كنا  الأمور  هذه  ج/ 

اأخربتكم وذكرُت لكم - فهم يركزون �صديداً على هذه الأمور ، من 

حيث التجويد وال�صبط ومن حيث خمارج احلروف ومفرداتها ، 

وكما ل يخفى على جليل ف�صلكم فاإّن هذه الأمور اإذا مل يبتدئها 

الإن�صان يف طفولته فاإنه ل ي�صتطيع عليها اإذا كرب ، ولذا ؛ فيجب 

الأ�صا�ُس قبل البناء . 

القرآن                     يقرأ  أن  ميكن  ال  احلفاظ  بعض  شيخ  يا 
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ينطلق  ال  بحيث  املصحف  مبراجعة  إال  حافظ  وهو 
أو  ؟  حافظ  هذا  يعتبر  هل  املصحف  مبراجعة  إال 
التام بدون           احلافظ الذي يستطيع أن يقرأ باالنطالق 

مصحف ؟
ج/ هذا الأمور مواهب من اهلل �صبحانه وتعاىل ؛ فبع�س النا�س 

حافظ  وبع�صهم   ، ال�صدر  من  وال�صرتجاع  للحفظ  موفق 

اأهل احلفظ  ، ولكن  كٍل خر ونعمة  ؛ ويف  ال�صطر  ي�صرتجع من 

 ، امل�صاألة  يف  املهم  هو  فهذا  ؛  القراآن  يتعاهدوا  الذين  هم  بعاّمة 

ومن كان حفظه متمكناً  فهو بتوفيق اهلل �صبحانه وتعاىل م�صتوٍف 

ِذيَن  ُدوِر اَلّ َناٌت يِف �صُ للم�صاألة  ؛ لقول اهلل تعاىل }َبْل ُهَو اآَياٌت َبِيّ

وُتوا اْلِعْلَم } واأنا اأقولها لنف�صي ل�صت متقناً للحفظ ولكني اأحب 
ُ
اأ

القوم ول�صت منهم ، واأقتفيهم ول�صُت معهم ؛ وبينهم حمبًة ول�صُت 

منهم متكناً .

الوسائل التي تعني على التعهد وكيف يستطيع احلافظ 
أن يتقن احلفظ فنصيحتك وتوجيهك لهم ؟

ج/ وّجه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وحّث على م�صاألة التعهد 

ف�صرب لها املثال واأق�صم عليه  ؛ فقال : » تعاهدوا هذا القران فو 

الذي نف�صي بيده اإنه لأ�صد تفلتاً من الإبل يف عقلها » ، والن�صيحة 

العهد  بدوام   – و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   – اهلل  ر�صول  بن�صيحة 

والتعهد ، من خالل ترطب الل�صان الدائم بقراءة كالم اهلل تعاىل 

، مع ح�صبٍة حفظية له  التعهد  ؛ وو�صع جدول زمني ملقدار هذا 

ل ينه�س منها كدح احلياة ول �صغلها ؛ فكما اأّنا نعرف ما ندع يف 

الدنيا ؛ فما لنا ل نعرف ما نودع يف الآخرة فنح�صُب له !

ويف هذا الزمان و�صائل كثرة ومتوفرة وي�صرة ؛ فاإذا كان الإن�صان 

ي�صبط عن طريق الو�صائل ال�صمعية اأو اأن هذا الإن�صان هو بنف�صه 

يحفظ ويراجع فخر كله ؛ ومن الطرق املفيدة يف هذا ال�صاأن  اأن 

يقراأ على النا�س اأو يقراأ يف امل�صجد يف احللق ؛ لأن ال�صيء عندما 

يقراأ يف ال�صالة  اأو  يف اجلماعة فاإنه ير�صخ اأكرث مما لو كان يقراأ 

على نف�صه لنف�صه .

كيف تتغلبون على عقبة ) عدم القراءة والكتابة (  في 
طلب العلم  والتحضير خلطبة اجلمعة ونحوها ؟

البدائل  الكثر من  الع�صر  ي�ّصر يف هذا  اأن  من ف�صل اهلل تعاىل 

الناجعة ملن هم مثل حالتي وعليها ؛ فجاء التعوي�س عن طريق 

وكذلك  ؛  الكرمي  القران  اإذاعة  مثل  املفيدة  لالإذاعات  ال�صتماع 

عن طريق �صماع املحا�صرات والدرو�س العلمية بوا�صطة الأ�صرطة 

املفيدة من حما�صرات ودرو�س علمية ؛ بالإ�صافة ملا قد يقروؤه يل 

بع�س البنني والبنات ؛ وفقهم اهلل وحفظهم واأ�صلح اأمرهم .

هل لديكم  دروس علمية   ) أو طبيعة نشاطكم العلمي 
والدعوي (

اأما عن العلم ؛ فما اأنا اإّل قليٌل كرّثه ُح�صُن ظنكم وطهارُة اأنف�صكم 

، وقد ا�صتلم الراية فيه – اأي العلم - جيٌل جديد ُنعجُب به ونن�صُح 

الدعوي  الن�صاط  واأّما عن   ، الأيام  وُعركة  التجربة  واقع  له من 

اجلمعة  وخطبة   ، امل�صاجد  يف  الكلمات  اإلقاء  يف  ينح�صر  فاإّنه 

الأ�صبوعية ؛ مع حر�س على اأداء الزيارة وا�صتقبالها ممن نتبادل 

الإخال�س  اهلل  �صائلني  ؛  الهم  وحمَل  الظن  ُح�صَن  وفيهم  معهم 

والقبول وقرار العمل ومناءه .

 أخيرًا : كلمة توجهها لطالب احللقات ؟
 اأوًل : اأ�صاأل اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يكرث من هذه احللقات وهوؤلء 

يكونوا  ل  اأن  القراآن  اأهل  ونن�صح  اأنف�صنا  نن�صح  ثم   ، احلفظة 

كغرهم من الذين ي�صيعون الأوقات واأن يكون عليهم �صمة القراآن 

وجهدهم  بورعهم  يعرفوا  واأن   ، منه  والتاأدب  معه  الأدب  واأولها 

يلتحقوا  واأن   ، لالآخرين  والن�صح  القراآن  حفظ  على  وحر�صهم 

بهذه احللقات طلبًة اأو معلمني اأو م�صرين ؛ لأن هذا القراآن خر 

كله ملن �صمعه وملن قراأه وملن عّلمه اأو تعلمه ، فالواجب على حفظة 

منه  في�صتنر  الأر�س  على  مي�صي  وهدى  نوراً  يكونوا  اأن  القراآن 

النا�س ويقتدون ، كما اأّن الأمنّية فيهم اأن  يكونوا اأعالماً بارزين ل 

م�صيعني ول م�صوفني ول هازلني بالوقت ول النف�س ول مبعايل 

الأمور وهمتها  ؛ فما عليهم لي�س مثل الذي على غرهم ؛  لأنهم 

يحملون هذا النور و هذا الهدى  الذي ي�صت�صيء به  كل اخللق 

فن�صاأل   ، ولهم  فيهم  ورجوته  قلته  قد  ما  وعليهم  لهم  فلزاما  ؛ 

اهلل لهم كل التوفيق مع التوجه والتوجيه ال�صحيحني الثابتني  

؛ واللذين يتاأتيان ملن حفظ وتخّلق ليجيء بعده النفع ال�صحيح 

الرا�صد للعباد والبالد . 

من املواقف الطريفة والتي ذكرها لنا �صقيقه عبد اهلل يقول 

عن اأخيه : 

 اأنه كان ل يقراأ ول يكتب وكان يحفظ عند ال�صيخ حممد بن 

�صالح الغفيلي رحمه اهلل  ويطلب منا اأن نقراأ عليه عدة مرات 

ال�صيخ  عند  املغرب  بعد  در�صه  كان  حيث  الع�صر  بعد  وذلك 

اإذا  اأخرى  اأن نقراأ عليه مرة  الع�صاء  واأحيانا يطلب منا بعد 

زواج  الأيام كان هناك  اأحد  ال�صيخ ويف  يتقن حفظه عند  مل 

) وكان ذلك يف تيماء ( وكان الزواج يف تلك الأيام له مظاهر 

البواري  �صرب  مع  بال�صيارات  م�صرة  هناك  تكون  اأن  منها 

وكان هذا امل�صهد ياأ�صرنا نحن الأطفال يف تلك الفرتة  واألزم 

بالبقاء معه وكان يراجع عليه يف  اأحد الأخوة  ال�صيخ نا�صر 

�صورة يون�س فكان يقراأ عليه ويقول   والذين ك�صبوا ال�صيارات 

{ يق�صد والذين ك�صبوا ال�صيئات   فقلت يابن احلالل لي�س 

يف القراآن ال�صيارات فلما راأيته قلبه معهم قلت له اذهب فاأنت 

عتيق لوجه اهلل فقال اأح�صن اهلل اإليك كما اأح�صنت اإيل .
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وضوء الصغار
سماحة الشيخ – أحسن الله إليك – يدرس في حلقات حتفيظ 
القرآن الكرمي والدور النسائية طالب وطالبات دون سن التمييز 
وقد ال يحسنون الوضوء ، وهذا السن من أفضل األوقات لتحفيظ 
في  القراءة  من  متكينهم  يصح  فهل   ، به  الطالب  وربط  القرآن 
املصاحف ؟ وكيف يتعامل املعلم واملعلمة مع هذه الفئة من جهة 

التعامل مع املصحف .؟
 احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وعلى اآله و�صحبه 

وبعد :

     جاء يف الكتاب الذي كتبه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لعمرو بن حزم :    

     » األ مي�س القراآن اإل طاهر «

فهذا دليل على اأنه لبد ملا�س امل�صحف اأن يكون على طهارة.وعلماء ال�صلف 

ا�صتثنوا األواح الطالب التي تكتب فيها الآيات ثم تزال ا�صتثنوها للحاجة 

، فاإذا اأمكن اأن يعطى الطالب اأوراقاً ثم متزق حتى ل تهان فهو اأوىل، اأو 

اأن اأعودهم الو�صوء واأرغبهم فيه واأحثهم عليه، واإذا حث املعلم الأبناء على 

الو�صوء اأو املعلمة فاأرجو �� اإن �صاء اهلل �� اأن يطبقوه فهذا هو املطلوب .

الو�صوء ونحثهم  اأن ندرب الطالب والطالبات على  الأ�صل  يعني نقول: 

عليه، واإذا مل ميكن ذلك وخفنا فليكن يف اأوراق ثم تتلف يف احلال .

أوقاف اجلمعيات
اخليرية  اجلمعيات  تقوم  إليك-  الله  أحسن   – الشيخ  سماحة   
بدورها  للقيام  احملسنني  تبرعات  على  الكرمي  القرآن  لتحفيظ 
، كما  العاملني في ذلك  الله وتشجيع  وحتفيز  في تعليم كتاب 
أنها بحاجة إلى أوقاف دائمة الستمرار هذا العمل النبيل ، فما 
؟  اجلمعيات  لتلك  أوقاف  بوضع  للموسرين  سماحتكم  توجيه 
وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : » خيركم من 

تعلم القرآن وعلمه « .؟
وكان  ال�صلف  فعل  وهذا  م�صروعة  اخلرية  لالأعمال  الأوقاف   : أواًل 
عاملنا الإ�صالمي يف القرون اخلالية ل يقوم التعليم ول الدرو�س اإل على 

وهذه  وغرها،  املدار�س  يقيمون  عظيمة،  اأوقاٌف  هناك  وكان  الأوقاف، 

الأوقاف ُيعنَيّ فيها املدر�صون ، وُيعان الطالب وتكتب الكتب، واأوقاف على 

املجاهدين، حتى اإن بع�صهم بالغ فجعل من ب�صتانه �صاقية ملا مير بها من 

حيوان مبالغة يف الأوقاف .

املهم اأن الأوقاف يف الإ�صالم لها دور عظيم كانوا يقفون وي�صارعون اإليها 

وهذا �صيء معروف عند ال�صلف ال�صالح.

ال�صدقات  اأراه من  القراآن وتعليمه  الوقف على حتفيظ  : حب�س  ثانيًا 
اأن  اأن يجعلها يف ميزان الواقف ، وكما  اأرجو اهلل  اجلارية والأعمال التي 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال:«خركم من تعلم القراآن وعلمه« فالذي 

 �� يوقف على املعلمني للقراآن وعلى اإعانة الدار�صني هو ممن علم القراآن 

اإن �صاء اهلل �� .

الكتابة على املصحف
 سماحة الشيخ – أحسن الله إليك- يحتاج الطالب والطالبة أثناء 
الدراسة في املساجد أو املدارس أو الدور إلى كتابة اسمه وبعض 
املعلومات على املصحف ، كما يلجأ بعض املعلمني أو املعلمات إلى 
تعويد الطالب على وضع خطوط حتت الكلمات التي يخطئون 
التي يدرسونها لتسهل عليهم املراجعة  أو أحكام التجويد  فيها 

والضبط فما رأيكم وتوجيهكم -أعلى الله قدركم  - ؟
كل هذا ل ي�صلح فاللجنة الدائمة لالإفتاء كتبوا ملجمع امللك فهد ملا طبعت 

واأ�صياء  اأدعية  القراآن وكذلك  اآخرها دعاء ختم  الأوىل وكان يف  الطبعات 

�س امل�صحف للقراآن فقط ، واأل ي�صاف اإليه �صيء  اأخرى، فطلبوا اأن مُيَحّ

اآخر مطلقاً، ولهذا يقال : اإن من اأ�صباب عدم كتابة احلديث ؛ خوفاً من اأن 

ي�صتبه بالقراآن ، فلما تويف النبي �صلى اهلل عليه و�صلم واأمن ذلك، جمع 

�� ر�صي اهلل  اأبي بكر وعثمان بن عفان  ال�صحابة القراآن يف عهد ال�صديق 

عنهم �� ثم بداأ امل�صلمون بجمع ال�صنة . 

الأ�صياء  وهذه   ، فقط  اهلل  لكالم  يكون  اأن  ينبغي  امل�صحف  اأن  فاملق�صود 

ميكن اأن تو�صع على و�صيلة الإي�صاح ويبني منها، اأما اأن يجعل يف امل�صحف 

فال ، فهذا عبث يف امل�صحف .

اإلعالم في اجلمعيات
سماحة الشيخ – أحسن الله إليك - ُيعُدّ اإلعالم اخليري ضرورة 
في هذا العصر إلبراز جهود اجلمعيات اخليرية ألهل اخلير من 
املوسرين وذلك الستمرار الدعم ، فما رأى سماحتكم ببذل املال 
لهذا اجلانب ؟ وهل يعتبر من الداللة على اخلير ؟  وما توجيهكم 

للجمعيات في هذا اجملال أحسن الله إليكم ؟   
ف فالإعالم له دور يف  اإذا كان الإعالم اخلري �صيقوم بهذه املهمة باأن ُيعِرّ

اإعالمنا م�صموعاً ومرئياً وقتاً لعر�س ن�صاط اجلمعية  اأن يكون يف  ذلك، 

وتالوة خمتارة من كل ُمدر�س لي�صمع النا�س كالم اهلل، وليعلموا ما لهذه 

اجلمعيات من ن�صاط ، ولئن كانت الإذاعة ال�صعودية يف رم�صان ل �صّيما 

اإذاعة القراآن تنت�صر يف اململكة وهي ت�صجل من قراء عدة ، وكل ليلة ياأتون 

لنا بقارئ اأو قارئني، لكن اأقول لو كان يف التلفاز اأو الإذاعة وقت خم�ص�س 

جلمعيات حتفيظ القراآن في�صمع فيه تالوة التالني ثم ن�صائح وتوجيهات 

وقد يكون فيها اإجابة على اإ�صكالت لكان يف ذلك خر عظيم .

باأهميتها  النا�س  ف  وُيعَرّ اجلمعيات  هذه  ن�صاط  يعر�س  اأن  فاملهم 

ومكانتها.

ول باأ�س ببذل املال يف هذا اجلانب ويعترب من الدللة على اخلر �صريطة 

األ يبالغ يف ذلك، ويكون ح�صب احلاجة عن طريق الأمناء الأكفاء �� واهلل 

امل�صتعان  ��

إعداد
د. عبدالعزيز بن أحمد بن سليمان العليوي

الفتاوى
أجاب عنها مفتى عام اململكة العربية السعودية

سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله  آل الشيخ

حفظه الله
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اإلعجاز البالغي
    احلمد لله وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده  

أما بعد 
العزيز  الكتاب  ميدان  يف  دخلت  التي  العلوم  من  العربية  فالبالغة      

من اأو�صع اأبوابه ، ومن هنا جاء ف�صلها ، وجاء �صبقها لكثر من العلوم  ، 

اأبو هالل  قال   ، البيان  علماء  عند  الأهمية مبكان  تعلمها من  اأ�صبح  بل 

الع�صكري :

» اإن اأحق العلوم بالتعّلم، واأولها بالتَحُفّظ- بعد املعرفة باهلل جل ثناوؤه- 

علم البالغة، ومعرفة الف�صاحة، الذي به ُيعرف اإعجاز كتاب اهلل تعاىل، 

الناطِق باحلّق، الهادي اإىل �صبيل الر�صد...«

فكالمه وا�صح املق�صد ، بني املراد اأن علم البالغة  مدخل لفهم الإعجاز 

املتقدين  البالغة  لعلماء  هدفا  كان   الذي   ، الكرمي  الكتاب  يف  البالغي 

يف كتابة كتبهم ، ور�صائلهم وحوا�صيهم  ، فلم يبخلوا بوقت ، ومل ي�صنوا 

بجهد يف �صبيل فهمهم  لإعجاز كتاب اهلل القومي .

ببالغة  العرب  اأخذ   – القراين  التنزل  وقت   – املتقدمة  الع�صور  ويف   

فطفقوا  الب�صر  قول  عن  ب�صموه  و�صعروا   ، بالغته  واأده�صتهم   ، الكتاب 

ي�صفونه ب�صفات تربر هذا ال�صمو يف الألفاظ واملعاين والأ�صلوب  ، ومعنى 

اأوتي  اإل من  اأن يقوله  اأن القران الكرمي ل ي�صتطيع  اأنهم يعتقدون  هذا 

قوة خارقة لي�صت من جن�س قوى الب�صر .

 وكم كان القراآن عظيما وهو يجابه هذه الده�صة التي انتهت  بالتكذيب 

والعناد بالتحدي ال�صريح ، الذي قرع اأ�صماعهم ، وزجر اأفئدتهم ، وزلزل 

قلوبهم ، فطالبهم باملعار�صة ، واألح يف ذلك اإحلاحا :

فآيات التحّدي في القرآن خمس :
ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا  ا َنَزّ َّ األولى : من �صورة البقرة اآية 23 {  َواإِن ُكنُتْم يِف َرْيٍب مِمّ

اِدِقنَي }  ِ اإِْن ُكْنُتْم �صَ
ّ

ن ُدوِن اهلل ْثِلِه َواْدُعواْ �ُصَهَداءُكم ِمّ ن ِمّ َفاأُْتواْ ِب�ُصوَرٍة ِمّ

الثانية : وقول اهلل جّل وعال يف الآية الثامنة والثالثني من �صورة يون�س  
ن ُدوِن  ْثِلِه َواْدُعواْ َمِن ا�ْصَتَطْعُتم ِمّ اُه ُقْل َفاأُْتواْ ِب�ُصوَرٍة ِمّ ْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ

َ
{ اأ

اِدِقنَي } . ِ اإِن ُكنُتْم �صَ
ّ

اهلل

الثالثة : وهي قول اهلل جّل وعال يف الآية الثالثة ع�صرة من �صورة هود        
َمِن  َواْدُعواْ  َياٍت  ُمْفرَتَ ْثِلِه  ِمّ �ُصَوٍر  ِبَع�ْصِر  َفاأُْتواْ  ُقْل  اُه  اْفرَتَ َيُقوُلوَن  ْم 

َ
اأ  }

اِدِقنَي } .   ِ اإِن ُكنُتْم �صَ
ّ

ن ُدوِن اهلل ا�ْصَتَطْعُتم ِمّ

الرابعة : وهي قول اهلل جّل وعال يف الآية الثامنة والثمانون من �صورة 
الإ�صراء

ْثِل َه�َذا اْلُقْراآِن َل َياأُْتوَن  ن َياأُْتواْ مِبِ
َ
ُنّ َعلَى اأ ِئِن اْجَتَمَعِت الإِن�ُس َواجْلِ { ُقل َلّ

ُهْم ِلَبْع�ٍس َظِهراً  } ْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْع�صُ مِبِ

اخلامسة : جاء يف الآيتني الثالثة والثالثني والرابعة والثالثني يف �صورة 
الطور

اِدِقنَي }  ْثِلِه اإِن َكاُنوا �صَ { َفْلَياأُْتوا ِبَحِديٍث ِمّ

يف  بع�صاً  بع�صها  تواىل  امل�صحف  ترتيب  ح�صب  اآيات  خم�س  بهذا  اجتمع 

حتّدي كّفار قري�س .

 والعربي رغم  رف�صه للتحدي  مهما كان ، وجتربه املبني على اإح�صا�صه 

بالتفوق البياين : �صعرا ونرثا  اإل اأنه هنا   ، خ�صع بكل جوارحه  وعواطفه 

لكالم رب العاملني ، فلم جند منهم من حاول اأن  يجاري البيان القراآين  ، 

بل كان ال�صمت  وال�صكوت هو امل�صيطر من قبل قري�س يف هذا التحدي .

وهو  مكة   اإىل  يقدم  الأول  العربي  اأن  والأخبار  ال�صر  كتب  نقلت  وكم   

يحمل على عاتقه ال�صر والبغ�س لنبي اهلل عليه ال�صالة وال�صالم ولدعوته 

العظيم حتى  الكتاب  اإن ي�صمع ولو جزءا  ي�صراً  من  الكرمية ولكنه ما 

يخر على ركبتيه من عظمة  هذا الكتاب الكرمي .

وال أدل على ذلك من قول الوليد بن املغيرة رغم ما يحمله  
وبغضاء،   حقد  من  السالم   عليه  وصاحبها  الدعوة  ضد 

عندما طلبت منه قريش أن يقول شيئا في القران : 
))  إن له حلالوة ، وإن عليه لطالوة ، وإن أعاله ملثمر ، وإن 

أسفله ملغدق ، وما هو بكالم بشر  ( (

 ولي�س يف هذا الكالم عجب، فهذا كالم اهلل عز وجل ، الذي طال تاأثره 

البياين  اجلميع : م�صلمهم وكافرهم ، فتجد الكافر  البعيد عنه كل البعد 

عن اهلل تعاىل ودينه  ما اإن ي�صمع �صيئاً من كالم اهلل، وتالم�س �صغاف قلبه 

حتى تراه يهتز من الأعماق متاأثراً بعظمة هذا الكالم، م�صتجيباً لهاتيك 

املوعظة البليغة .

وقد عرَبّ عن هذا امل�صهد املوؤثر جبر بن مطعم � ر�صي اهلل عنه � حينما 

اآيات من القراآن من �صورة الطور من يّف ر�صول اهلل  فخفق فوؤاده،  �صمع 

وطار لُبّه، وقال: )) كاد قلبي اأن يطر (( 

وهذا م�صداق لقوله � عز وجل � { لو اأنزلنا هذا القراآن على جبل لراأيته 

لعلهم  للنا�س  ن�صربها  الأمثال  وتلك  اهلل  خ�صية  من  مت�صدعاً  خا�صعاً 

يتفكرون }  احل�صر : 21 ، فاجلبل على عظمته و�صموخه يخ�صع ويت�صدع، 

فما بالك بقلب ابن اآدم، تلك امل�صغة الطرية ال�صغرة .

  من هنا نخل�س اإىل  اأن القراآن الكرمي  قد اأخذ بقلوب القوم جميعا ، ومن  

اإمنا كفر جحودا  ال�صالة وال�صالم   كفر منهم باهلل  ودعوة ر�صوله عليه 

البالغة  علم  ن�صاأة  يف  املبا�صر  ال�صبب  كان  وقد   ، واأ�صرا  وتكربا   ، وعنادا 

العربية هو البحث عن اإعجاز القران الكرمي ، ما الذي جعل العرب يقفون 

خا�صعني اأمام  الن�س القراين  ، ما الذي اأ�صاب ف�صاحتهم  وقد بلغوا فيها 

الغاية ؟، وما الذي حل ببالغتهم وقد اأوتوا  فيها  ما مل يوؤت غرهم ؟ 

بل  العربية  البالغة  ن�صاأة  يف  املبا�صر  ال�صبب  هو   الكبر  ال�صوؤال  هذا   

وازدهارها  على يد الإمام عبدالقاهر اجلرجاين  471ه�  يف كتابه اخلالد  

اإعجاز  يف  األفوا  الذين  العلماء  من  الكثر  وقبله    )) الإعجاز  دلئل   ((
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القران الكرمي .

وقد رف�س عبدالقاهر  اجلرجاين الراأي الذي ذهب اإليه البع�س من اأن 

الإعجاز جاء عن الطريق ال�صرفة ، اأي اأن عجزهم لي�س عجزا بيانيا بل اإن 

م�صدر عجزهم كان ب�صبب �صرف  رب العاملني قلوبهم  عن جماراة كتاب 

اهلل ، ولو �صح هذا القول فما الفائدة من اآيات التحدي املتعاقبة ؟ !!

واأما القول ال�صحيح والذي اأجمع عليه العلماء قدميا وحديثا اأن الإعجاز 

م�صدره )) النظم القراين (( : وهو الإعجاز البياين وهو  اأعظم وجوه 

الإعجاز هو  اللون من  به هذا  واأبرز ما يظهر  واأعّمها،  واأهمها،  الإعجاز 

النظم القراآين، فالنظم هو جوهر الإعجاز البياين ولّبه وحقيقته .

وقد عّرف ال�صيخ عبد القاهر )النظم( باأنه : 

تعليق الكالم بع�صه على بع�س 

http://www.bayan-alquran.net/forums
وقال يف مو�صع اآخر من كتابه: » اعلم اأْن لي�س النظم اإل اأن ت�صع كالمك 

الو�صع الذي يقت�صيه علم النحو، وتعمل على قوانينه واأ�صوله، وتعرف 

ر�صمت لك،  التي  الر�صوم  تزيغ عنها، وحتفظ  ُنِهَجت، فال  التي  مناهجه 

فال تخّل ب�صيء منها، وذلك اأّنا ل نعلم �صيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غر اأن 

ينظر يف وجوه كل باب وفروقه، فينظر يف اخلرب اإىل الوجوه التي تراها 

يف قولك : » زيد منطلق «، و» زيد ينطلق «، و» ينطلق زيد «، و» منطلق 

زيد «، و» زيد املنطلق«، و» املنطلق زيد«، و» زيد هو املنطلق«، و» زيد هو 

منطلق «.

ويف  كله،  الكالم  والتاأخر يف  والتقدمي  والتنكر،  التعريف  ويت�صرف يف 

مكانه،  ذلك  من  بكٍلّ  في�صيب  والإظهار،  والإ�صمار  والتكرار،  احلذف 

وي�صتعمله على ال�صحة، وعلى ما ينبغي له «.

اأجمَل ال�صيخ عبد القاهر مباحث النظم يف هذه الفقرة، وبنّي اأن لكٍلّ مكاناً 

كتاب  احتواها  التي  النظرية  فاإن  هنا  ومن  يقت�صيه،  وا�صتعماًل  ينا�صبه، 

)الدلئل( �صّميت نظرية النظم، وهو ما ُعرف فيما بعد بعلم املعاين. 

القاهر، حني  املق�صوَد من كالم الإمام عبد  اأ.د. ف�صل عبا�س  وي�صرح لنا 

النحو  نقراأ يف علم   « النحو، حيث يقول:  اتباع معاين  باأنه  النظم  عّرف 

املبتداأ،  على  يتقدم  نرى اخلرب  وقد  فاعل،  له من  بد  ل  الفعل  اأن  مثاًل 

واملفعول يتقدم على الفعل، وحينما نبحث عن �صّر هذا التقدمي، فاإّنا جند 

اأن الأمر لي�س جزافاً، ول بّد من غر�س و�صبب من اأجله كان هذا التقدمي 

للخرب على مبتدئه، وللمفعول على فعله؛ لذلك يرى عبد القاهر � رحمه 

اهلل � اأننا حينما ننطق باأِيّ جملة، ونركبها من كلماتها، فاإن هذا الرتكيب 

اأن  � عن املعنى الذي هّياأناه يف نفو�صنا، واأردنا  اأوًل وقبل كل �صيء   � نا�صئ 

نعرب عنه بهذه الألفاظ «.

فلي�س املراد من النحو � هنا � احلركَة الإعرابية التي تظهر على الكلمات 

بح�صب موقعها من اجلملة، واإمنا املراد معرفة اأ�صاليب الكالم ووجوهه، 

يف  ملا  مطابقة  �صورة  ويعطي  املقام،  ينا�صب  الذي  الأ�صلوب  اختيار  ثم 

للمعاين،  اأوعية  كانت  اإذ  الألفاظ  اإن   « القاهر:  عبد  ال�صيخ  قال  النف�س، 

فاإنها ل حمالة تتبع املعاين يف مواقعها، فاإذا وجب ملعنًى اأن يكون اأوًل يف 

النف�س، وجب للفظ الداّل عليه اأن يكون مثله اأوًل يف النطق .

ف�« النظم � اإذن � ل بد له من اأمرين اثنني: املعنى الذي نريد التحدث عنه، 

نريد  الذي  املعنى  اختلف  فاإذا  املعنى،  هذا  عن  به  نعرّب  الذي  اللفظ  ثم 

التعبر عنه، فال بد اأن يختلف اللفظ، حتى اإْن كانت مادته واحدة، فهناك 

املعنى  ... حينما يختلف  ال�صورة،  ال�صورة، واملعنى الذي نعرّب عنه بهذه 

تختلف ال�صورة ... ذلك هو النظم الذي يعنيه عبد القاهر � رحمه اهلل � 

ُيطلق على كالم  واإمنا  اأِيّ كالم،  ُيطلق على  النظم ل  اأن  �صبق  تبني مما 

الدليل،  الرتابط  عن  الناجت  اللفظي  بالرتابط  مو�صوٍف  خم�صو�س، 

املعاين يف       ترتيب  يطابق  ترتيباً  كلماُته  بع�صه بحجز بع�س، مرتبٍة  اآخٍذ 

النف�س . 

فهذا  النف�س،  يف  املعاين  ترتيب  يتبع  النطق  يف  الألفاظ  ترتيب  اأن  ومبا 

يعني اأن املعنى ل ميكن التعبر عنه اإل بطريقة واحدة، فاإذا اختلفت طرق 

الأداء، دّل ذلك على اختالف املعاين .

 ومما سبق يتضح  أن عبدالقاهر ربط مفهوم النظم بأمرين :
البد :  اأن يكون موافقا لقواعد النحو .

األمر الثاني  : اأن يكون النظم دقيقا يدل على ما هو مراد بال�صبط بدون 
زيادة ول نق�صان ، وهذا ل يوجد يف كالم اأحد من النا�س ، ولكنه يوجد 

فقط يف كالم رب العاملني ، وهو ما عرب عنه اجلرجاين بقوله )اأعجزتهم 

�صياق لفظه وبدائع  مزايا ظهرت لهم يف نظمه وخ�صائ�س �صادفوها يف 

راعتهم من مبادئ اآية ومقاطعها وجماري األفاظه ومواقعها ويف م�صرب 

كل مثل وم�صاق كل خرب و�صورة كل عظة وتنبيه واإعالم وترغيب وترهيب 

ومع كل حجة وبرهان و�صفة وبيان .... (. 

الذين  البلغاء  الف�صحاء  العرب  اأعجز  الذي  الإعجاز  موطن  هو  هذا 

�صطروا اأجمل الق�صائد واأروع الأبيات ، وتناقل الالحقون ق�صيدهم بكثر 

من الإعجاب ، وجعلوا علماء اللغة يهيمون يف و�صط هذه اجلزيرة بحثا 

عن األفاظهم املعربة ، ومعانيهم اجلميلة ، واأ�صلوبهم الر�صني ، ول نعجب 

من ذلك وربهم يقول عنهم :

قوم          هم  بل  جدل  اإل  لك  �صربوه  ما  هو  اأم  خر  اأاآلهتنا  وقالوا   }

خ�صمون }

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني 

 د /  فهد بن محمد بن فهد العمار
وكيل كلية اللغة العربية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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الكتاب ولم يجعل له عوًجا، قيًما،  احلمد لله أنزل على عبده 
وهدى للمتقني، والصالة والسالم على إمام البلغاء وأتقى األتقياء 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني،               أما بعد،
والبذاء  الفح�س  عن  التنزه  القراآين  الأ�صلوب  يف  البارزة  ال�صمات  فمن 

اأن يعرب عن  احتاج  واإذا   ، ذكره  ي�صتحيا من  والت�صريح مبا  القبيح  واللفظ 

املعنى الفاح�س واملوقف الهابط فاإمنا ي�صورهما ويعرب عنهما بلفظ �صريف؛ 

ي�صيب الغر�س، ول يثر الفح�س، ولذا ))جاء اخلطاب الإلهي �صامًيا، يدعو 

اإىل التهذيب ، ويت�صم بالحت�صام والرفعة (()(، )) وهذا يدل على النهو�س 

بالنف�س الب�صرية، واإبعادها عن البتذال؛ لأن احلياة ال�صوية مطلب القراآن 

الكرمي (()(.

وقد اتخذ القراآن اأ�صاليب عديدة ملثل هذا التعبر، كاملجاز والت�صبيه والكناية 

والتعري�س والتلويح والإ�صارة والإمياء وغر ذلك)(.

قال ابن حجة احلموي يف باب الكناية : )) والأبلغ يف هذا الباب والأبدع اأن 

القراآن  (( وذكر كنايتني يف  باللفظ احل�صن  القبيح  اللفظ  املتكلم عن  يكني 

عن احلدث واجلماع، ثم قال: )) وعلى اجلملة ل جتد معنى من هذه املعاين 

يف الكتاب العزيز اإل بلفظ الكناية؛ لأن املعنى الفاح�س متى عرب املتكلم عنه 

بلفظه املو�صوع له كان الكالم معيًبا (()(.

القول  ُهجر  يتجافى  اأن   : اآدابه  ومن   (( الكالم:  اآداب  يف  املاوردي  وقال 

وُي�صتهجن  �صريحه  ُي�صتقبح  عما  الكناية  اإىل  وليعدل  الكالم،  وم�صتقبح 

ف�صيحه؛ ليبلغ الغر�س ول�صانه نزه واأدبه م�صون (()(.

وِء ِمَن اْلَقْوِل اإِل َمْن ُظِلَم  ْهَر ِبال�ُصّ  اجْلَ
ُ
وقد قال اهلل عز وجل:  { ل ُيِحُبّ اهلل

 �َصِميًعا َعِليًما } )الن�صاء: 148(.
ُ
َوَكاَن اهلل

واإن املتكلم البليغ �صيجد يف كتاب اهلل عز وجل مثاًل يحتذى يف �صمو اخللق 

من  هي  التي  احلاجة  ق�صاء  عن  التعبر  يف  مثاًل  ولينظر  التعبر،  و�صرف 

َحٌد ِمْنُكْم ِمن الَغاِئِط } 
َ
ْو َجاَء اأ

َ
طبيعة الإن�صان، حيث يقول اهلل عز وجل: { اأ

املائدة: 6(، فعرب عن احلدث باملكان الذي يق�صى عادة فيه؛ لأن الغائط هو 

املكان املنخف�س من الأر�س، ويق�صد عادة لق�صاء احلاجة.

تعبًرا  القراآن  يجد يف  البليغ  املتكلم  فاإن  اجلن�صني؛  بني  العالقة  وحتى يف 

عن  حتدث  واإذا  والعفة،  وال�صكن  والرحمة  باملودة  عنها  يعرب  فهو  �صريًفا، 

تنوع �صوره،  التعبر مع  �صمًوا يف  بينهما فنجد  الطبعية  العالقة اجلن�صية 

والرفث،  والإف�صاء،  واملبا�صرة،  واللم�س،  وامل�س،  باللبا�س،  عنها  فيعرب 

اإِىَل  َفُث  الَرّ َياِم  ّ ال�صِ َلْيلََة  َلُكْم  اأِحَلّ   } الآيات:  واقراأ هذه  ي، وغرها،  والَتّغ�ِصّ

ْنُف�َصُكْم 
َ
ُكْم ُكْنُتْم َتْخَتاُنوَن اأ َنّ

َ
 اأ

ُ
ْنُتْم ِلَبا�ٌس َلُهَنّ َعِلَم اهلل

َ
ِن�َصاِئُكْم ُهَنّ ِلَبا�ٌس َلُكْم َواأ

َوُكُلوا  َلُكْم   
ُ
اهلل َكَتَب  َما  َواْبَتُغوا  َبا�ِصُروُهَنّ  َفالآََن  َعْنُكْم  َوَعَفا  َعلَْيُكْم  َفَتاَب 

�ْصَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثَمّ 
َ
ْيِط الأ ْبَي�ُس ِمَن اخْلَ

َ
ْيُط الأ َ َلُكُم اخْلَ َوا�ْصَرُبوا َحَتّى َيَتَبنَيّ

ْنُتْم َعاِكُفوَن يِف امْلَ�َصاِجِد ِتْلَك ُحُدوُد 
َ
َياَم اإِىَل اللَّْيِل َول ُتَبا�ِصُروُهَنّ َواأ ّ وا ال�صِ مِتُّ

َ
اأ

)البقرة:   { َيَتُّقوَن  َلَعلَُّهْم  ِللَنّا�ِس  اآََياِتِه   
ُ
اهلل  ُ ُيَبنِيّ َكَذِلَك  َتْقَرُبوَها  َفال  اهلِل 

امْلَِحي�ِس  يِف  الِنّ�َصاَء  َفاْعَتِزُلوا  ًذى 
َ
اأ ُهَو  ُقْل  امْلَِحي�ِس  َعِن  ُلوَنَك 

َ
َوَي�ْصاأ  }  ،)187

 
َ
 اإَِنّ اهلل

ُ
َمَرُكُم اهلل

َ
ْرَن َفاأُْتوُهَنّ ِمْن َحْيُث اأ َول َتْقَرُبوُهَنّ َحَتّى َيْطُهْرَن َفاإَِذا َتَطَهّ

َنّى 
َ
ِريَن ) 222 ( ِن�َصاوؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفاأُْتوا َحْرَثُكْم اأ اِبنَي َوُيِحُبّ امْلَُتَطِهّ َوّ ُيِحُبّ الَتّ

 { امْلُوؤِْمِننَي  ِر  َوَب�ِصّ ُمالُقوُه  ُكْم  َنّ
َ
اأ َواْعلَُموا   

َ
اهلل ُقوا  َواَتّ لأْنُف�ِصُكْم  ُموا  َوَقِدّ �ِصْئُتْم 

ُتْم  وُهَنّ َوَقْد َفَر�صْ �ُصّ ْن مَتَ
َ
)البقرة: 222- 223(، { َواإِْن َطلَّْقُتُموُهَنّ ِمْن َقْبِل اأ

َكاِح  ْو َيْعُفَو اَلِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة الِنّ
َ
ْن َيْعُفوَن اأ

َ
ُتْم اإِل اأ ُف َما َفَر�صْ ًة َفِن�صْ َلُهَنّ َفِري�صَ

ٌر }  ا َتْعَمُلوَن َب�صِ  مِبَ
َ
َل َبْيَنُكْم اإَِنّ اهلل ْقَرُب ِللَتّْقَوى َول َتْن�َصُوا اْلَف�صْ

َ
ْن َتْعُفوا اأ

َ
َواأ

َخْذَن ِمْنُكْم 
َ
ىَل َبْع�ٍس َواأ ُكْم اإِ ى َبْع�صُ ْف�صَ

َ
)البقرة: 237(، { َوَكْيَف َتاأُْخُذوَنُه َوَقْد اأ

ْنُتْم 
َ
الَة َواأ ِذيَن اآَمُنوا ل َتْقَرُبوا ال�َصّ َها اَلّ ُيّ

َ
ِميَثاًقا َغِليًظا } )الن�صاء: 21(، { َيا اأ

�ُصَكاَرى َحَتّى َتْعلَُموا َما َتُقوُلوَن َول ُجُنًبا اإِل َعاِبِري �َصِبيٍل َحَتّى َتْغَت�ِصُلوا َواإِْن 

الِنّ�َصاَء  ْو لَم�ْصُتُم 
َ
اأ اْلَغاِئِط  ِمَن  ِمْنُكْم  َحٌد 

َ
اأ َجاَء  ْو 

َ
اأ �َصَفٍر  َعلَى  ْو 

َ
اأ َمْر�َصى  ُكْنُتْم 

 
َ
اهلل َنّ  اإِ ْيِديُكْم 

َ
َواأ ِبُوُجوِهُكْم  َفاْم�َصُحوا  ًبا  َطِيّ ِعيًدا  ُموا �صَ َفَتَيَمّ َماًء  ُدوا  جَتِ َفلَْم 

ا َغُفوًرا } )الن�صاء: 43(، { ُهَو اَلِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل  َكاَن َعُفًوّ

ا  َفلََمّ ِبِه  ْت  َفَمَرّ َخِفيًفا  َحْمال  َحَملَْت  اَها  َتَغ�َصّ ا  َفلََمّ اإَِلْيَها  ِلَي�ْصُكَن  َزْوَجَها  ِمْنَها 

اِكِريَن } )الأعراف:  ا َلَنُكوَنَنّ ِمَن ال�َصّ احِلً  َرَبُّهَما َلِئْن اآَتْيَتَنا �صَ
َ
ْثَقلَْت َدَعَوا اهلل

َ
اأ

.)189

ولكن  وو�صوح؛  بجالء  الطبعية  اجلن�صية  العالقة  هذه  ي�صور  القراآن  اإن 

باألفاظ �صريفة مهذبة ل جتد فيها بعد قراءة هذه الآيات ما ي�صعل الغريزة 

ويثر النف�س نحو التلذذ باجلن�س.

بتعبر  النظيفة  والعواطف  امل�صاعر  ي�صور  اأن  ي�صتطيع  البليغ  املتكلم  اإن 

عليه  مو�صى  مع  مدين  �صيخ  ابنة  ق�صة  يف  القراآن  عنها  عرب  كما  نظيف، 

ال�صالم )�صورة الق�ص�س: 23-27(، كما اأنه ي�صتطيع اأن ي�صور حلظات ال�صعف 

ا ت�صويًرا نظيًفا، بحيث ل  والهبوط القذرة بكل اأمانة؛ اإل اإنه ي�صورها اأي�صً

يثر التلذذ مب�صاعر اجلن�س املنحرفة، والتمتع بلحظة الهبوط، بل يثر يف 

النف�س النفور من تلك الفطرة املنحرفة، والتقزز من ذلك الهبوط، وله خر 

مثال يف طريقة القراآن يف ق�س موقف امراأة العزيز مع يو�صف عليه ال�صالم 

)�صورة يو�صف 34-22(.

ولقد كان لهذا اخللق القراآين يف التعبر اأثره يف تعبر النبي �صلى اهلل عليه 

و�صلم، وكيف ل يكون والقراآن خلقه، كما روى م�صلم )746( عن �صعد بن ه�صام 

اأنه �صاأل عائ�صة ر�صي اهلل عنها فقال: يا اأم املوؤمنني اأنبئيني عن خلق ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ؟ قالت: األ�صت تقراأ القراآن؟ قلت: بلى. قالت: »فاإن 

خلق نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم كان القراآن«. ويف البخاري )3559( وم�صلم 

)2321( عن عبد اهلل بن عمرو ر�صي اهلل عنه قال: »مل يكن النبي �صلى اهلل 

�ًصا« ، ويف البخاري )6031( عن اأن�س ر�صي اهلل  عليه و�صلم فاح�ًصا ول متفِحّ

اًنا، كان  ا�ًصا ول لَعّ اًبا ول فَحّ عنه قال: »مل يكن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم �صَبّ

اليهود  اأدب  ، وحتى مع �صوء  املعتبة: ما له، ترب جبينه«  يقول لأحدنا عند 

جند اخللق الرفيع من النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، كما روى البخاري )6030 

و6256( وم�صلم )2165( عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها اأن يهود اأتوا النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقالوا: ال�صام عليكم)(. قالت عائ�صة: ففهمتها، فقلت: عليكم 

ال�صام، ولعنكم اهلل، وغ�صب اهلل عليكم. فقال الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: 

اِك  واإَِيّ ُكِلّه،  ْمِر 
َ
الأ ْفَق يف  الِرّ ُيِحُبّ   

َ
اهلل فاإَِنّ  ْفِق،  ِبالِرّ َعلَْيِك  َعاِئ�َصُة،  يا  »َمْهاًل 

َومَلْ َت�ْصَمِعي ما ُقْلُت ؟ 
َ
والُعْنَف والُفْح�َس« قالت: اأومل ت�صمع ما قالوا ؟ قال: »اأ

َقْد ُقْلُت: َوَعلَْيُكم، َرَدْدُت َعلَْيِهم، فُي�ْصَتَجاُب يل ِفْيِهم، ول ُي�ْصَتَجاُب لهم يِفَّ«.

رزقنا اهلل ح�صن التاأدب بكتابه، واتباع هديه وهدي ر�صوله، و�صلى اهلل و�صلم 

على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه.

أثر القرآن الكريم في 
التعبير المهذب
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حيــاة من نــور

مل اأكن قد جاوزت �صن الطفولة اإل قلياًل حني دخلت معهد اإمام الدعوة، 

فكانت اأول قاعة اأمامي هي قاعة املكتبة، توجهت اإليها، فاإذا بع�س املراقبني 

اإل هو، نظرت  اأما طاولة القراءة فلم يكن عليها  يتحدثون ب�صوت عال، 

ال�صمح،  الآدم  وجههه  الآن،  اإليه  اأنظر  كاأمنا  مبراآه  عيني  فامتالأت  اإليه، 

وحليته ال�صوداء امل�صنونة، ونظارته ال�صميكة املقعرة، وب�صته الأ�صود، وكان 

اأ�صد ما لفت نظري طريقته يف القراءة، فقد ن�صب الكتاب اأمامه، واأم�صكه 

بكلتا يديه، وا�صتغرق يف قراءة نهمة جعلته ينف�صل ب�صعوره عمن حوله، 

جل�صت اأنظر اإىل اإكبابه على الكتاب وقد اأبده ب�صره كاأمنا هو يف جنوى مع 

�صديق حميم، ثم كرث لغط املراقبني حول غياب بع�س الطلبة حتى ذكروا 

يتحدث  عليهم  واأقبل  عامله،  انف�صل عن  ال�صم  �صمع  فلما  با�صمه،  طالًبا 

اأن له عذًرا يف غيابه، وجعل يراجعهم يف قبول  عن هذا الطالب، ويذكر 

معذرته، حتى اإذا بلغت �صفاعته حملها عاد اإىل ا�صتغراقه مع كتابه، ل يزال 

امل�صهد حًيّا يف ذاكرتي، كاأمنا اأراه ال�صاعة، وكانت هي اأول مرة راأيته فيها 

عن قرب، ثم ي�صاء اهلل اأن اأتعرف عليه يف عالقة قاربت الأربعني �صنة ، 

انقطاع اإىل العلم، وحر�س على نفع النا�س .

دوؤوًبا  الداأب، كان  العملية بكلمة واحدة لكانت:  اأ�صف حياته  اأن  اأردت  لو 

بعد  �صيخه  على  يقراأ  فكان  الكامل،  اليوم  بنظام  العلم  تعلمه، فطلب  يف 

هو  فاإذا  الع�صاء،  وبعد  املغرب،  وبعد  الع�صر،  وبعد  الظهر،  وبعد  الفجر، 

اأجنُب الطلبة واأجمعهم واأوعاهم، طلب العلم معه كثر فتفرقت بهم �صبل 

احلياة، وظل هو يف نف�س الطريق ي�صر ُقدًما، ويعلو �صعًدا.

 وكان دوؤوًبا يف تعليمه الذي مل يكن ميار�صه وظيفة اأكادميية، ولكن كان 

ميار�صه ر�صالة وعبادة، فكان يوازي التدري�س يف املعهد واجلامعة تدري�صه 

الدرو�س  خالل  من  وا�صًعا  ا  علمًيّ جمرى  ال�صيخ  حفر  وقد  امل�صاجد،  يف 

اإحياًء للنمط  الريا�س، والتي كانت  التي كان يلقيها يف م�صاجد  العلمية 

العلمي العتيق، ولروح التعليم والتلقي املبارك يف امل�صاجد، والتي امتدت يف 

م�صاحة زمنية تقارب ن�صف قرن، لقد نفر اإىل هذا ال�صاأن يف فرتة مبكرة 

العلمي  والتوجه  العلمية،  ال�صحوة  ف�صبق  نف�صه،  له  وحب�س  حياته،  من 

اأن  قبل  املبكر،  �صبابه  يف  الدرو�س  لهذه  ال�صيخ  جل�س  ذلك،  بعد  الزاحف 

تظهر وت�صهر درو�س امل�صاجد وحلقها .

وكم  كله،  وقته  اجتاحت  حتى  الدرو�س،  هذه  على  بكليته  ال�صيخ  واأقبل 

ت�صاءل طالبه: متى يفرغ �صيخنا خلا�صة �صاأنه؟! فله در�س بعد الفجر، 

بعد  ودر�س  املغرب،  بعد  ودر�س  الع�صر،  بعد  ودر�س  الظهر،  بعد  ودر�س 

الطلبة عليه نحًوا من خم�صني  التي يقراأها  الكتب  الع�صاء، بحيث بلغت 

كتاًبا يف الأ�صبوع.

وكان عمله دمية، اإذا عمل عماًل اأثبته، فقد ا�صتمرت بع�س درو�صه اأزيد من 

ثالثني �صنة ل يقطعها اإل اأ�صفاره العلمية .

وكان ال�صيخ قد احت�صد لدرو�صه تلك، وجعل لها الأولوية يف اأعمال حياته، 

اأن  الدر�س  امل�صجد، وقد قارب  نقراأ عليه �صحوة يوم يف  كنا ثالثة طلبة 

ينتهي، واإذا بال�صيخ يلتفت اإىل الباب، فالتفتنا معه، فاإذا زوجه اأم حممد 

رحمها اهلل _ وكانت امراأة من عقائل الن�صاء، وعونا لل�صيخ على طاعة 

اهلل _ قد وقفت بالباب ت�صتدعيه، فاأقبل اإلينا، وقال بود: عن اإذنكم. ثم 

ذهب فق�صى حاجة اأهله �صريعاً ثم عاد، ونحن يف غاية العجب، فقد كان 

ي�صع ال�صيخ اأن يقول: مت املجل�س، واحلمد هلل موعدنا غداً، ولكنه قد جعل 

عابر،  عار�س  اأو  ا�صتثناء  �صواها  وما  حياته،  يف  الأ�صل  التعليمية  مهمته 

وكلما تذكرت هذا اليوم ت�صاءلت : متى ن�صكر هذا املوقف ؟

بعجب  ياأخذ  ف�صيء  الدرو�س،  تلك  تتدفق يف  التي  العلمية  الغزارة  واأما   

الشيخ املقريء أبو احلسن الكردي إلى رحمة الله 
�صاهدا  القراآن  ، وجعل  واأ�صكنه ف�صيح جناته   ، وا�صعة  الدم�صقي رحمه اهلل رحمة  الكردي  اأبي احل�صن  املعمر  املقرئ  الزاهد  العامل  تويف 

و�صافعا له يوم القيامة وذلك بعد مغرب يوم اجلمعة املوافق 16 / 8 / 1430ه� عن عمر يزيد على املائة حيث ولد يف عام 1329ه�  وهو من 

كبار م�صايخ القراءات يف دم�صق وقد ت�صّدر لالإقراء منذ اأن كان يف اخلام�صة والع�صرين من عمره ، يعني ذلك اأّنه اأقراأ النا�س يف دم�صق يف 

مّدة تتجاوز ال�صبعني عاماً .

 وقد كان للمجلة �صرف الرتجمة له يف عددها الرابع والذي �صدر يف رم�صان 1429ه� واأجرى اللقاء معه ف�صيلة ال�صيخ الدكتور / عبد اهلل 

بن حممد اجلار اهلل وتتقدم للمجلة لأ�صرة ال�صيخ وحمبيه واأهل القراآن والأمة الإ�صالمية بعامة باأحر التعازي واأ�صدق املوا�صاة ون�صاأل اهلل 

اأن يرحمه رحمة وا�صعة ، واأن ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يجعل القراآن �صاهدا و�صافعا له يوم القيامة اإنه �صميع جميب .

  فكانت حياته كلها �صرًحا لهذا املوقف ، 

وكان هذا املوقف اخت�صاًرا لتلك احلياة

الشيخ / عبد الوهاب بن ناصر الطريري الشيخ / ابن جبرين رحمه اهلل
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احل�صور لذاك الر�صوخ والتمكن وال�صتح�صار، ول اأن�صى وقد �صئل يف بيت 

اأحد طالبه عن م�صاألة لي�صت من م�صهور العلم، فا�صرت�صل يتكلم بدون 

�صابق اإعداد، وكان يتدفق فيها كاأنه �صاللت نياجرا، حتى لو جمع كالمه 

الذي قاله جلاء ر�صالة علمية اأو بحًثا حمكًما .

طويل،  داأب  عرب  تنامى  الذي  العتيق  العلم  من  ال�صيخ  علم  كان  لقد 

وا�صتذكار دائم، ولي�س ح�صيلة حت�صر عاجل، اأو اإعداد قريب، ولذا كان 

يبهر بقوة ا�صتح�صاره وغزارة تدفقه، ولذا فلم يكن ال�صيخ يف حياة طالبه 

كل  عامل  ولكنه  غرها،  اإىل  يتجاوزها  ثم  الطالب  يعربها  مرحلة  �صيخ 

املراحل، قراأت عليه واأنا يف املرحلة الثانوية، ويف املرحلة اجلامعية، وقراأت 

ب�صعة  معرفتي  زدادت  علماً  ازددت  وكلما  الدكتورة،  ر�صالة  اأعد  واأنا  عليه 

العلمي  الرثاء  هذا  وكان   . منه  ال�صتفادة  ملزيد  واحتياجي  ال�صيخ،  علم 

يقدم يف وعاء تربوي جميل ؛ 

وت�صجيعه،  بتحفيزه  ومداركهم  قدراتهم  تفاوت  على  جميًعا  وي�صعهم 

بحيث ي�صت�صعر كل منهم اأنه قارب اأن يبلغ اأمله .

لديه  ويعزز  الطالب،  �صخ�صية  يبني  الرفيق  ال�صمح  تعامله  كان  لقد 

بن�صوة  اأ�صعر  واأنا  در�صه  من  اأن�صرف  كنت  وكم  النف�صية،  الثقة  م�صاعر 

اأو حدثني مبوقف  ينجزه،  كتاب  اأ�صركني يف مقابلة  لأنه  نف�صية عارمة؛ 

موؤثر من حياته .

ولكنه  متكلف،  غر  فطري  توا�صع  طالبه  اإىل  ال�صيخ  ي�صد  كان  كما    

من�صجم مع �صخ�صية ال�صيخ، فهو هكذا يرى نف�صه، وهكذا يتعامل مع من 

حوله، واأ�صق �صيء عليه اأن ي�صمع ثناًء اأو اإطراًء، ول اأزال اأذكر اأين قدمت 

ال�صيخ يوًما ليلقي كلمة، فغلبتني عاطفتي جتاه �صيخي، فو�صفته ببع�س 

ما ي�صتحق، فلما قام ليلقي كلمته بداأها قائاًل : ا�صتغفر اهلل ا�صتغفر اهلل 

ا�صتغفر اهلل . 

  

                    

ثم ترباأ من كل ما قلته قبل اأن يبداأ كلمته .. 

بل   ، طالبه  نفو�س  من  قريًبا  ال�صيخ  جعل  اجلميل  التوا�صع  هذا  اإن 

م�صتحوًذا عليها، حتى كنا من �صدة ت�صبعنا ب�صخ�صية ال�صيخ نقلد حركاته 

واإ�صاراته تقليد املحب ل�صيخه املعجب به .

فال ي�صتبطن �صوء الظن، ول ي�صغل نف�صه باحلذر والتحفز، ولذلك �صلم 

واألقى كل ما عنده لكل  النا�س وامتحانهم،  من عاهات �صوء الظن وفرز 

النا�س، فو�صع النا�س علمه وحلمه وخلقه، ولقد اأورثته هذه العافية �صكينة 

نف�صية، ولياقة عالية يف التعامل مع النا�س، فامتد يف حياة النا�س بعمق 

وا�صتوعبهم، وكان فناء قلبه رحًبا ل يزدحم النا�س فيه .

العجب، فهو يعطي عطاء  الذي ل ينق�صي منه  وداأبه، فذاك  اأما �صربه 

متوا�صاًل ل يكل ول ميل، بحيث اإن مرافقيه ل ي�صتطيعون مرافقته يف 

عليه  يرى  اأن ل  والأعجب  عليه،  يتعاقبون  واإمنا  كله،  اليومي  برناجمه 

وهو يعطي كالل اأو مالل اأو اإعياء، واإمنا هو منتع�س يف اآخر عطائه، كما 

هو يف اأوله، بحيث ي�صت�صعر كل من يقرب منه اأن ال�صيخ يجد نف�صه ومتعته 

يف  وبهجته  ون�صاطه  عافيته  كانت  ولذلك  العطاء،  هذا  يف  روحه  وحياة 

ا  تتابع العطاء وغزارته، فتجده يف در�صه الأخر بعد الع�صاء جاًما منتع�ًصّ

كما كان يف در�صه الأول بعد �صالة الفجر .

ومل اأر من ابتذل نف�صه يف هذا الأمر كما راأيته، فال يرتدد اأن يقطع �صقة 

بعيدة، اأو يق�صد قرية نائية؛ ليلقي كلمة اأو حما�صرة اأو يعقد دورة، ولقد 

فوجئت عندما زرت قرية نائية يف جنوب اململكة وامل�صافة بعيدة، والطريق 

وعر، حتى ظننت اأين اأول من زارها، فلما قلَّبت �صجل الزيارات يف مركز 

الأوائل من  �صهد طلبته  اأول �صفحة، ولقد  الدعوة وجدته قد ح�صر يف 

حاله هذه عجًبا، فقد كان يعقد الدر�س ول يحجزه عنه عدد احلا�صرين 

واحد،  طالب  واحل�صور  الدر�س  عقد  ورمبا  جن�صياتهم،  اأو  اأعمارهم  اأو 

العليا يف  لل�صهادات  اأوؤلئك وهم حملة  اأقر اهلل عينه، فراأى طالبه  ولقد 

مدن وبالد عديدة، اأعمارهم �صلة لعمره، وجهودهم ثمرة جلهده .

اأما زهده، فاإن النا�س يقراأون زهده يف الكماليات وترف احلياة، فهو منكف 

يف  زهده  حياته  يف  الأكرب  الزهد  ولكن  به،  الت�صاغل  اأو  ذلك  تطلب  عن 

حظوظ النف�س التي يتناف�س فيها املتناف�صون .. 

اإن العجب العجاب اأن يبذل ال�صيخ جهًدا دوؤوًبا يف حتقيق فتاوى ابن تيمية 

مع ال�صيخ ابن قا�صم، ويف ت�صحيح حا�صية الرو�س املربع، ويف ت�صحيح كتب 

ال�صيخ عبد العزيز ال�صلمان، ومع ذلك ل جند له ذكًرا يف �صيء من ذلك 

ول ت�صوًفا له، ول �صمعته يوًما يتحدث عنه اإل ما راأيته بعيني اأو �صمعته 

عنه من غره .. 

اإنها �صفحة من حياة الأتقياء الأخفياء .

وبعد فال زال يف النف�س عن ال�صيخ �صجون و�صوؤون، وروائع اأخرى تقال .. 

  

العلمي، والتنوع  الر�صوخ  ال�صيخ؛ هو احلديث عن  فاحلديث عن �صماحة 

يف الفنون، والتبحر يف املعارف، مع فقاهة النف�س، وح�صن الت�صور، وملكة 

ال�صتح�صار .

احلديث عن �صماحة ال�صيخ هو حديث عن الآلف من  الطلبة الذين تلقوا 

عنه مبا�صرة، وطلبوا العلم بني يديه، ويف م�صرة تقارب ن�صف قرن.

يتحول  عندما  العلم  طلب  عن  حديث  ال�صيخ  �صماحة  عن  واحلديث 

واإدماًنا، واحلديث عن الف�صائل واملثل عندما تتج�صد �صمًتا وهدًيا     نهًما 

و�صلوًكا .

رائعة يجمعها  اأخالقية  ال�صيخ حديث عن �صميمة  �صماحة  احلديث عن 

ح�صن اخللق .

درجاته يف  ورفع  بن جربين  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  ال�صيخ  اهلل  رحم 

عليني، وجزاه اهلل عنا وعن اأمة حممد �صلى اهلل عليه و�صلم خر ما جزى 

عباده ال�صاحلني، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون .

كتبه / عبدالوهاب الناصر الطريري
نائب املدير العام ملؤسسة اإلسالم اليوم 

يلقـاين ــن  م عــلــي  الــ�ــســـــالم  لأبـــى 

ــوان ــه ــد كـــرامـــــــة ب ــع ولــبــــــــوؤت ب

طغيـاين ــن  وع زلــلــي  عــن  وحلمت 

�سـريرتي بقبح  علموا  لــو  واهلل 

�ســحبتي ومــّلــوا  عني  ولأعر�سوا 

ومثـالبي مــعــايــبــي  �ــســرتت  لــكــن 

فقل قــائــاًل  ل�سانا  وجـــدت  فـــاإن  �سعة ذا  القول  جمال  وجدت  وقد 

   ف��ق��د ك���ان ال�����ص��ي��خ مي��ار���س ال��ت��ع��ل��ي��م اأب���وة 

وتربية، فرفع احلجب بينه وبني طالبه ، 

وي�صعرهم باحلفاوة واخل�صو�صية ،

نف�صية  بعافية  يتمتع  ال�صيخ  كان    

النا�س                               يف  ظنه  كان  ولذلك  تامة، 

 
ح�صًنا ، يحملهم على اأح�صن املحامل ،
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فيها  نتح�ص�س   ، م�صرها  ال�صاد�صة  حلقتها  يف  التقنية  جولتنا  وتوا�صل 

مع  احللقة  هذه  يف  ونقف   ، الكرمي  اهلل  كتاب  التقنية  فيه  ماخدمت 

جي                           اإل  �صركة  ؛  اهلل  لكتاب  خدمًة  قدمته  وما  العامل  يف  التقنية  رائدات 

) LG ( واإنتل ) intel ( ، كما نقف مع مربمج ماليزي ي�صمم برناجماً 

القراآن  قراءة  على  �صتي�صن  البالي  هواة  امل�صلم  ال�صباب  وي�صجع  ي�صاعد 

الكرمي ، واملوؤمل من قارئ هذا املقال اأن يكون له دور يف خدمة كتاب اهلل 

، وذلك باإعمال الذهن يف فكرة تخدم كتاب اهلل، ومرا�صلة �صركات التقنية 

دور  لك  فيكون  ا�صتجابة  تلقى  لعلها  عليها،  الأفكار  تلك  ،وطرح  العاملية 

 ، يف خدمة كتاب اهلل واأجر ل ينقطع ، ل حرمنا اهلل خدمة دينه وكتابه 

ونرتككم مع هذه اجلولة وقتاً مفيداً نرجوه لكم .

تلفزي��ون  ُتطل��ق  إل ج��ي 
يحت��وي على ق��رآن كريم 

داخلي
اأعلنت اإل جي، ال�صركة املتخ�ص�صة يف �صناعة ال�صا�صات امل�صطحة يف العامل، 

عن اإطالق التلفزيون الأول والوحيد يف العامل الذي يحتوي على قراآن 

كرمي داخلي، وذلك احتفاًء مبقدم �صهر رم�صان املبارك . 

يتيح تلفزيون البالزما للم�صاهدين تالوة امل�صحف ال�صريف والبحث عن 

اإليها. ويت�صمن التلفزيون  الآيات وو�صع عالمات على ال�صور وال�صتماع 

كذلك تقنية تامي ما�صني دي يف اآر التي تقدمها اإل جي لت�صجيل وت�صغيل 

الربامج التلفزيونية . 

اآ�صيا وال�صرق الأو�صط  اإ�س �صي �صوي مدير قطاع بي دي بي ملنطقة  قال 

يحتوي  والذي  جي  اإل  من  اجلديد  البالزما  تلفزيون  اإن   « واإفريقيا: 

جديدة  طريقة  ور�صوله  باهلل  للموؤمنني  �صيوفر  الكرمي  القراآن  على 

للتالوة خالل �صهر رم�صان املبارك والذي بتيمز بنفحة روحية خا�صة. 

فاإنها  للم�صلمني  باعتبارها عالمة جتارية تكن احرتاماً عميقاً  واإل جي 

اأن  املوؤكد  ومن  املحلية،  الحتياجات  تلبي  حلول  تقدمي  ب�صمان  ملتزمة 

القراآن الكرمي املدمج يف تلفزيوننا اجلديد ياأتي كتعبر حقيقي عن هذا    

اللتزام «. 

تتميز امل�صحف ال�صريف التي يت�صمنها تلفزيون البالزما اجلديد من اإل 

جي باأنها ت�صم جميع ال�صور، الأمر الذي يتيح للم�صتخدمني البحث عن 

�صورة معينة اأو اآية بعينها وو�صع ما ي�صل اإىل ع�صر عالمات ترقيم على 

للت�صجيل  زر  يوجد  كما  اإليها،  الرجوع  يف  امل�صتخدم  يرغب  التي  املواقع 

والإيقاف على جهاز التحكم عن بعد . 

يت�صمن التلفزيون واجهة متعددة اللغات للت�صفح، وميكن تالوة امل�صحف 

�صريط  ال�صا�صة  اأعلى  ويوجد  والفار�صية.  العربية  باللغتني  ال�صا�صة  على 

يعر�س ا�صم ال�صورة واأرقام الآيات والوقت . 

يتيح التلفزيون للم�صاهدين كذلك الإ�صتماع اإىل القراآن، وهي ميزة رائعة 

الوقت  يف  الآيات  مبعاين  وال�صتمتاع  للتمعن  الفر�صة  للكثرين  تتيح 

نف�صه . 

املبارك  رم�صان  �صهر  مع  لتتالءم  امل�صممة  اخلا�صة  املزايا  جانب  واإىل 

فاإن هذا التلفزيون يت�صمن تقنية تامي ما�صني«اآلة الزمن«  من اإل جي، 

وهي تقنية ت�صمح للم�صاهد باإيقاف واإعادة الربامج التلفزيونية املبا�صرة 

وت�صجيل الربامج مل�صاهدتها لحقاً، حيث ي�صتمل اجلهاز على قر�س �صلب 

ب�صعة 160 غيغابايت يكفي لت�صجيل 50 �صاعة . 

ال� » بالي ستيشن « .. 

لقراءة القرآن 
ال » بالي �صتي�صن « اأحدث و�صيلة لقراءة القراآن  .

يف حماولة ل�صتخدام التكنولوجيا احلديثة لربط ال�صباب امل�صلم بالقراآن 

الكرمي واإقناع الأ�صرة باجلانب امل�صرق منها، �صمم �صاب ماليزي برنامج 

كمبيوتر »�صوفت وير« ي�صمح باإدخال ن�صخة من القراآن الكرمي على اأجهزة 

التقنيـة 
فـــــــــي 
خدمــــة 
القـــرآن
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قراءة ال من  اللعبة  بهذه  املولعني  متكن  املحمولة،  �صتي�صن«  »بالي  األعاب 

القراآن بو�صيلة تكنولوجية .

 21( أسران  محمد   » نذري  إخوان   « املاليزي  الطالب  وجنح 
عاما(، في ابتكار هذا البرنامج الذي مت إضافته - للمرة األولى 
- إلى ألعاب الـ بالي ستيشن اليدوية التي يتوفر بها خا�صية ال�صماع 

وامل�صاهدة، بح�صب وكالة الأنباء الفرن�صية . 

جانب مشرق .
وحول الهدف من ابتكاره، قال اإخوان نذري: اإنه حاول بابتكاره اجلديد 

اأنه  اأن يظهر لوالديه اجلانب امل�صرق للتكنولوجيا احلديثة، ويبني لهما 

ميكنه من خالل ذلك الربنامج اأن يحقق اأكرب ا�صتفادة ممكنة يف الربط 

بني الدين والتقنيات احلديثة .

فكرته:               ت�صميم  يف  زمالئه  من   10 عاونه  الذي  نذري  اإخوان  واأ�صاف 

» حينما ي�صمع كثر من الآباء كلمة اإنرتنت، يرتبط باأذهانهم اأنها �صيء 

�صار ويوؤدي اإىل ف�صاد خلق ال�صباب، وحينما نتحدث عن ال� بالي �صتي�صن 

يرون اأنه جمرد لعبة ت�صيع الوقت دون فائدة ويقومون بزجرنا «.

اإخوان نذري اأراد بهذا الربنامج اأن يو�صل ر�صالة لوالديه ولآخرين باأنه 

الدين.  املختلفة يف خدمة  الألعاب  التكنولوجيا مبا فيها  ا�صتثمار  ميكن 

واأو�صح اأنه » بعد هذا البتكار لن تعرت�س والدتي على لعبي «.

وا�صتوحى الطالب املاليزي - الذي يتمتع بذكاء عال يف جمال التكنولوجيا 

- الفكرة من ن�صخة م�صابهة على بالي �صتي�صن تعر�س ن�صو�س الإجنيل، 

ال�صيء مع  نف�س  نفعل  فلماذا ل  الإجنيل،  ذلك مع  فعلوا  لقد   «  : قائال 

القراآن الكرمي «.

مجاني .
قرر طرحه         واإمنا  للربح،  برناجمه اجلديد  نذري من  اإخوان  يهدف  ول 

» جمانا « لأقرانه، ليتمكنوا من ال�صتفادة منه دون مقابل مادي.

وبح�صب وكالة الأنباء الفرن�صية، فاإن اإخوان نذري �صي�صع الربنامج على 

موقع اإنرتنت خا�س به بعد يوم 19 مايو ، م�صرا اإىل اأن » كافة التعليمات 

اخلا�صة بت�صغيل الربنامج �صتكون متوفرة «.

ي�صار اإىل اأن ت�صميم الربنامج ا�صتغرق عدة اأ�صهر حيث كان اإخوان نذري 

اأنهم ي�صعون حاليا  اأوقات الفراغ لإمتامه، ف�صال عن  ورفاقه يعملون يف 

لت�صميم برنامج جديد مزود بو�صائط �صمعية .

خدمة اإلسالم .
وي�صيف اإخوان نذري : » مثل هذا الربنامج ي�صاعد وي�صجع ال�صباب 

امل�صلم على قراءة القراآن «.

التي  الوحيدة  لي�صت  �صتي�صن  بالي  ال�  على  الكرمي  القراآن  عر�س  فكرة 

الإ�صالم -بح�صب قوله- فقد قاموا  اإخوان نذري ورفاقه خلدمة  قدمها 

يف  م�صتندة  الإ�صالم  تخدم  التي  الربامج  من  العديد  بت�صميم  قبل  من 

فكرتها على التكنولوجيا .

ومن بني هذه اجلهود قيامه - مع زمالئه باإطالق - جملة )ذا رايز( باللغة 

الإجنليزية علي الإنرتنت والتي تقوم بن�صر معلومات عن الإ�صالم .

وقال: » تركز املجلة الإلكرتونية على التعريف بالإ�صالم، ونحاول اأن نزيل 

ما يف عقول الآخرين من اأفكار �صيئة عن الإ�صالم «.

إنتل العالمية تطرح 
جهازين لتعليم القرآن ! 

�صركاء  مع  بالتعاون  املعلومات  تكنولوجيا  عمالق  اإنتل  �صركة  تعتزم 

مبنطقة  جديدين  جهازين  طرح  ال�صعودية  بينها  من  دول  يف  حمليني 

ال�صرق الأو�صط لتالوة وتعليم القراآن الكرمي ،اأحدهما كمبيوتر منخف�س 

جهاز  والآخر  عاما   12-6 من  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  لالأطفال  التكلفة 

لتالوة وتعليم القراآن الكرمي .

وقال كريج باريت رئي�س �صركة اإنتل ورئي�س جمل�س اإدارة الحتاد العاملي 

لتقنيات املعلومات والت�صالت والتنمية التابع لالأمم املتحدة يف مقابلة 

مع رويرتز بالقاهرة، �صيكون حجم اجلهاز املخ�ص�س لالأطفال يف املناطق 

الفقرة ) كال�س ميت بي �صي ( �صغر للغاية .

- وقال خالد العمراوي املدير العام لإنتل يف م�صر وبلدان امل�صرق العربي 

و�صمال اإفريقيا - تدر�س انتل حاليا مع �صركاء �صعوديني طرح دائرة معارف 

الكرتونية عن القراآن الكرمي ومعانيه يف جهاز �صغر ) الرتا موبايل بي 

�صي ( ل يتعدى طوله �صبع بو�صات ب�صعة 40 جيجابايت ويحوي 15 لغة 

بالعربية  املتحدثني  �صواء  العامل  امل�صلمني يف  كل  ي�صتفيد منه  اأن  يتوقع 

وغر العربية يف العامل وميكنه الت�صال ل�صلكيا بالنرتنت للدخول على 

اإنتل على تطوير بيئات العمل الالزمة لهذين  ، وتعمل  اإ�صالمية  مواقع 

اجلهازين .

إعداد
أ. عبدالله بن راشد الغيث

مشرف التوعية اإلسالمية 
بإدارة التربية والتعليم مبحافظة الزلفي
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ما هو برنامج مصحف الجوال ؟ 
هو برنامج يتم تركيبه على اجلوال و يعرض هذا البرنامج املصحف بطبعة املدينة املنورة على شاشة اجلوال ) كطبعة 

أساسية باإلضافة إلى طبعات أخرى ( ، هذا بجانب احتوائه على عدة مميزات أخرى كثيرة .
	 البرنامج مجاني ويحق ألي شخص استخدامه ونسخه وتوزيعه ، و لكن مينع إجراء أي تعديل على محتوى البرنامج       

أو  ملفاته .
	 البرنامج يتم تنصيبه عبر جهاز الكمبيوتر إلى اجلوال ) بعد استخدام أياً من الوسائل التي ميكن من خاللها توصيل       

اجلوال بجهاز الكمبيوتر ، و ال ميكن تنصيبه من اجلوال في الوقت احلالي .

 ما هو أكثر ما يميز البرنامج ؟ 
    أكثر ما مييز برنامج مصحف اجلوال هو عرضه للمصحف كصورة طبق األصل من مصحف املدينة املنورة     

) الطبعة القدمية واجلديدة ( ،
     وهذا ما مييزه على كثير من املصاحف التي انتشرت على شاشات اجلوال والتي حتتوي على كثير من األخطاء كما أن   
إلى  باإلضافة  املدينة هذا  األصل من مصحف  لكونه طبق  املدينة  باحلفظ على مصحف  قاموا  الذين  يساعد  البرنامج 
إمكانية دمج 16 تالوة صوتية ملشاهير القراء مع البرنامج ) قابلة للزيادة في املستقبل إن شاء اهلل ( ، وميكن االستماع 
إليهم أو إلى واحد منهم في نفس وقت عرض صفحة املصحف على شاشة اجلوال ، باإلضافة إلى وجود عدة كتب ميكن 
دمجها أيضا مع البرنامج والرجوع إليها بكل سهولة عند احلاجة إليها في نفس الصفحة ، هذا باإلضافة إلى املميزات 

األخرى والتي من أهمها سهوله تركيبه واستخدامة .

وأهم محتويات القرص هي :
المصحف : وفيه ثالث فئات حسب نوع اجلوال .

التفاسير : )حزمة الكتب( : وفيه ثالثة عشر كتابا .
التالوات الصوتية : وفيه ستة عشر قارئًا .

الطبعات اإلضافية : وفيه ثالث وعشرون طبعة .

 كما أنه يحتوي على شرح مصور لطريقه التركيب وكيفية االستخدام .
www.benefit-ms.com » هذا البرنامج بكامل ملحقاته مت حتميله من موقع  » فائدة حللول اجلوال

العالقات  إدارة   بواسطة  الزلفي  مبحافظة  الكرمي  القران  لتحفيظ  اخليرية  اجلمعية  املادة  هذه  وشرح  وترتيب  بجمع  قام 
العامة واإلعالم 

للتواصل في سبيل نشر البرنامج ولالقتراحات وامللحوظات حول هذا القرص :
mofidco@hotmail.com - ولطلب الكميات من هذا القرص )) 0500511556 (( بسعر تكلفه النسخ .

آن
قر

 ال
مة

خد
ي 

ة ف
ني

تق
ال



د. حصة بنت محمد اجلبر
استشارية نساء ووالدة

مستشفى قوى األمن بالرياض

ماذا يحدث في األشهر الثالثة األخيرة من احلمل ؟
•العد العك�س بداأ !  	

تاريخ        من  تقرتبني  واأنت  طفلك  ويتطور  ينمو  كيف  •انظري  	
الو�صع .

احلمل،  من  وجمهدة  متعبة  اأ�صبحت  الآن   ! بداأ  الب�صرة  •نفاذ  	
وتتطلعني اإىل روؤية وجه طفلك ، لكن رحمك مازال م�صغوًل .

•لنتطلع معاً كيف ينمو ويتطور طفلك بالقرب من تاريخ الو�صع . 	

األسبوع الثامن والعشرون - فتح العينني :
• جم . طول اجلنني 36.6 �صم ووزنه حوايل 875	

•ميكنه اأن يفتح ويغلق عينيه ، وقد مي�س ا�صبعه . 	
ال�صتة  الأ�صهر  خالل  يتغر  اأن  ميكن  ولكن  العينني  لون  •يتحدد  	

الأوىل بعد الولدة خا�صة اإذا كان لونهما اأزرق اأو ر�صا�صي مزرق . 

عند الوالدة :
• دقيقة .  ي�صتطيع النوم متوا�صاًل ملدة 20- 30	

•حركته وا�صحة جداً عندما تكونني جال�صة اأو م�صتلقية . 	
•يعتقد بع�س اخلرباء اأنهم يحلمون يف هذا الأ�صبوع . 	

األسبوع التاسع والعشرون - احلركة تكون أقوى :
• �صم . يبلغ وزنه اأكرث من 1 كغم بقليل ، وطوله 38	

•يكتمل منو العظام لكنها ما تزال طرية ومرنة . 	
•يبداأ اجلنني بعملية تخزين عنا�صر احلديد واأمالح الكال�صيوم  	

والف�صفور .

•ي�صتطيع فتح عينه واإدارة راأ�صه ا�صتجابة لل�صوء . 	
•تظهر اأظافره . 	

•تزداد طبقات الدهون يف ج�صمه . 	
اأنه  لدرجة  وعنيفة  قوية  ت�صبح  حركته  فاإن   ، منوه  ا�صتمرار  •مع  	

قد توقفني نف�صك اأثناء احلركة، كما تكون مرئية على البطن .

األسبوع الثالثون - زيادة الوزن :
الأ�صبوع  حتى  اأ�صبوع  كل  مبعدل  ويزداد  كغم   • 	1.1 اإىل  وزنه  ي�صل 

ال�صابع والثالثني ، وي�صل طوله حوايل 38 �صم .

•منو اجلنني يكون �صريعاً . 	
احلاجز  احلجاب  حركة  طريق  عن  التنف�س  بعملية  القيام  •ميكنه  	

بانتظام .

•قد ت�صعرين بتقل�صات بالرحم عند قيامه بعملية ال�صهاق . 	

األسبوع احلادي والثالثون - استمرار منو اجلهاز التناسلي :
حتى  با�صتمرار  يزداد  ووزنه   ، �صم   • 	40 حوايل  اجلنني  طول  يبلغ 

الولدة .

اإىل ال�صفن       الُكلى  ، اخل�صي تتحرك من مكانها قرب  •عند الذكور  	
) وعاء اخل�صيتني ( .

•عند الإناث ، فتكون البظر بارزة نوعاً ما ومل تغط بال�صفرين بعد . 	

الحمل في األشهر الثالثة األخيرة

       في العدد السابق حتدثت الدكتورة حصة بنت محمد اجلبر عن املرحلة الثانية من مراحل احلمل وهي 
األشهر الوسطى ) الرابع واخلامس والسادس ( 

في هذا العدد تختم حديثها عن ) املرحلة الثالثة من مراحل منو اجلنني (  وهي األشهر الثالثة األخيرة
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•تنمو الرئتان اأكرث ، لكنها مل تن�صج بعد . 	
•يزداد الهيكل العظمي ق�صوة و�صالبة . 	

•ي�صتمر الدماغ والع�صالت بالنمو . 	
•يقوم بفتح واإغالق عيناه ، وال�صتجابة لل�صوء . 	

•يتكون احلاجبان والأهداب . 	
•عند حدوث ولدة يف هذا الأ�صبوع ، فاإن الطفل قد يحتاج اإىل عملية  	
التنف�س ال�صناعي مل�صاعدته ، اأما بالن�صبة لحتمال حدوث النزيف 

الدماغي ، فتكون اأقل من الأ�صابيع املا�صية .

األسبوع الثاني والثالثون - تساقط الشعر الزغبي :
• كغم . طول اجلنني 41 �صم ، ووزنه 1.5	

•ي�صتمر منو الذارعني وال�صاقني واجل�صم يف النمو اإىل اأن ت�صبح هذه  	
الأع�صاء متنا�صقة يف احلجم مع الراأ�س .

•يبدو �صبيهاً بطفل حديث الولدة . 	
•يبداأ ت�صاقط ال�صعر الزغبي اخلفيف الذي كان يغطي جلده . 	

لزيادة  نتيجة  ال�صابق  من  قوة  اأقل  ون�صاطه  اجلنني  حركة  •تكون  	
اإذا �صعرت اأن حركته  منوه وتقل�س احليز يف جتويف الرحم ، لكن 

اأقل من ع�صر حركات يف اليوم فراجعي الطبيب .

األسبوع الثالث والثالثون - إدراك الضوء :
• �صم . يزن اجلنني حوايل 1.7 كغم ، وطوله ي�صل اإىل 42	

•يكون بوؤبوؤ العني قادراً على التقل�س والتو�صع واإدراك ال�صوء . 	
•يزداد الوزن مبعدل بوند اأ�صبوعياً . 	

•يكتمل منو الرئتني ، لكن عملية التنف�س مازالت با�صتن�صاق ال�صائل  	
الأمينو�صي .

قد  احلالت  بع�س  ويف  ال�صفن  يف  اخل�صيتان  تربز   ، الذكور  •عند  	
بعد  اإل  ال�صفن  اأو كالهما مكانهما يف  اإحدى اخل�صيتني  تتخذ  ل 

الولدة .

العناية  بع�س  اإىل  يحتاج  فاإنه   ، الأ�صبوع  هذا  يف  الطفل  ولد  •اإذا  	
الزائدة ، لكن معظمهم يكونون بو�صع �صحي جيد .

األسبوع الرابع والثالثون - زيادة سمك الغطاء الواقي للجلد :
• �صم . يزن اجلنني حوايل 2 كجم ويبلغ طوله ما يقارب 44	

•ما تزال اجلمجمة لينة وغر متما�صكة مما ي�صمح للجنني التحرر  	
من قناة الولدة ال�صيقة ن�صبياً .

•بقية عظام الهيكل العظمي ت�صبح اأكرث �صالبة . 	
بع�صها  م�صاهدة  يتم  وقد   ، للجنني  ال�صمعي  الغ�صاء  �صماكة  •تزداد  	

على جلد الطفل بعد الولدة .

•يتم اختفاء طبقة الزغب ال�صفلية . 	
•ب�صرته ت�صبح اأقل حمرة وجتعداً . 	
•يبداأ بتوجه راأ�صه لأ�صفل البطن . 	

األسبوع اخلامس والثالثون - زيادة النمو مبعدل أسرع :
جميع  يف  الدهون  تراكم  ومعدل  الوزن  زيادة  يف  اجلنني  •ي�صتمر  	

اأجزاء ج�صمه .

• �صم . ي�صل وزنه اأكرث من 2.2 كغم ، وطوله اأكرث من 45	

التحدث  عند  اأمه  فهم  وميكنه  كامل  ب�صكل  ال�صمع  حا�صة  •تكونت  	
اإليه .

اأو   ، هزات   ، بتمايل  فقط  ت�صعرين  فقد   ، قوة  اأقل  حركته  •ت�صبح  	
متدد اأثناء حركة اجلنني .

واجلهاز      الرئتني  عدا  ما  اجل�صم  اأع�صاء  معظم  اكتمال  •يتم  	
الع�صبي .

لديه  املعي�صة  ن�صبة  فاإن  املرحلة  هذه  عند  الولدة  حدوث  •عند  	
ت�صل اإىل 99 % .

األسبوع السادس والثالثون - القيام بعملية املص :
• �صم . وزن اجلنني 2.4 كجم ، وطوله حوايل 45	

•تكتمل الكليتني تركيباً ووظيفة . 	
•ت�صتطيع الكبد معاجلة بع�س الف�صالت . 	

•يت�صلى باأظافره . 	
•تنق�س كمية ال�صائل الأمينو�صي . 	

الظاهري  ال�صكل  يعطيه   ، الوجه  يف  الدهني  الن�صيج  •وجود  	
الدائري .

•ع�صالت امل�س تكون م�صتعدة للوظيفة . 	
•يبداأ اجلنني بالنزول براأ�صه اإىل اأ�صفل البطن ا�صتعداداً للولدة . 	

عند  راأ�صه  اأو  قدمه   ، مرفقة  يربز  قد  باحلركة  قيامه  •عند  	
املعدة .

األسبوع السابع والثالثون - متام النمو :
• �صم . ي�صل وزنه اإىل 2.7 كجم فيما يبلغ طوله 45	

•يف نهاية هذا الأ�صبوع ، يكون اجلنني مكتماًل .  	
يوم     اأي  يف  طفلك  تنجبني  وقد  يكتمل  حملك  اأن  ال�صعيد  •اخلرب  	
اإىل  والثالثني  ال�صابع  الأ�صبوع  متام  عند  مكتملة  احلمل  وحدة   (

متام الأ�صبوع الثاين والأربعني ( .

•تكون الرئة نا�صجة . 	
•تتابع تراكم الدهون يف ج�صمه ، يعطيه ال�صكل الدائري . 	

•يتجه راأ�س اجلنني اإىل اأ�صفل البطن بدرجة اأكرب . 	

األسبوع الثامن والثالثون - وظائف األعضاء تستمر في حتسنها 
الوظيفي :

•يحدث ت�صلب ملعظم العظام ، لكن اجلمجمة ما تزال طرية ومرنة  	
بع�س ال�صيء .

• �صم . ي�صل وزن اجلنني اإىل 2.8 كغم ، وطوله اإىل 50	

وهذه   ، يومياً  الع�صبي  وجهازه  الدماغ  اأداء  ويتطور  •يتح�صن  	
العملية ت�صتمر خالل مرحلة الطفولة ، واملراهقة .

•يحدث منو مكثف للدماغ . 	
•تطول الأظافر زيادة عند نهاية الأ�صابع . 	

•تتم عملية ال�صتقرار اأ�صفل البطن ا�صتعداداً للولدة ، كما اأن وجود  	
�صاقية  لنمو  الفر�صة  ومينح  له  واقياً  احلو�س  عظام  بني  الراأ�س 

وموؤخرته .

•يقل ن�صاطه اأكرث . 	
•ي�صبح اجللد وردي اللون وناعم امللم�س . 	
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عن  لونه  يختلف  قد  كما  اجلنني  راأ�س  على  ال�صعر  كثافة  •تختلف  	
لون �صعر اأبويه .

كان  الذي  اجلبني  والطالء  الزغب  طبقة  من  كبر  جزء  •يختفي  	
يغطيه من قبل .

اإفرازات  اإىل  بالإ�صافة  اخلارجية  والطبقة  الزغب  اجلنني  •يبتلع  	
اأخرى يخزنها يف اأمعائه مت تتحول اإىل اللون الأ�صود وي�صمى العقي 

) اأول ف�صالته بعد الولدة ( .

األسبوع التاسع والثالثون - تزويد اجلنني باألجسام املضادة عن 
طريق املشيمة :

•يتم تواجد الدهون حتت اجللد بكميات كافية للحفاظ على درجة  	
حرارة اجل�صم .

• كجم . يزن اجلنني ما بني 3 اإىل 3.5	

•تكتمل اأع�صاء اجلنني وت�صتقر يف مكانها ، ولكن تكون الرئتان اآخر  	
الأع�صاء اكتماًل حتى بعد الولدة ، قد ي�صتغرق الطفل ب�صع �صاعات 

قبل اأن يتنف�س ب�صكل طبيعي .

ت�صاعده  والتي  امل�صادة  بالأج�صام  اجلنني  بتزويد  امل�صيمة  •تقوم  	
على حماربة اللتهابات يف الأ�صهر ال�صتة الأوىل بعد الولدة .

•عندما تقومني بعملية الر�صاعة الطبيعية ، فاإن ذلك �صيمده مبزيد  	
من تلك الأج�صام امل�صادة .

األسبوع األربعون - وصول تاريخ الوضع احملدد :
ال�صائل  يف  اجلنني  جللد  املغطية  ال�صمعية  للطبقة  تق�صر  •يحدث  	

الأمنيوين .

 • 	3.5 –  2.5 3.4 كغم  ) الوزن الطبيعي  يكون وزن اجلنني حوايل  

كغم ( ، وطوله حوايل 51 �صم .

وباهت  لزج  �صائل  اإىل  نقياً  كان  الذي  الأمينو�صي  ال�صائل  •يتحول  	
اللون ب�صبب الطالء اجلبني اخلا�س بطفلك .

•تن�صلخ طبقات الب�صرة اخلارجية وتت�صكل حتتها ب�صرة جديدة . 	
• بوند ، ي�صبح اجلنني قادراً على املعي�صة  عند و�صول وزنه حوايل 8	

خارج الرحم .

•وحالها �صوف ترين وجه طفلك باإذن اهلل . 	
فمن   ، للو�صع  املحدد  التاريخ  يتاأخر  اأو  يتقدم  عندما  تقلقي  •ل  	
اأو بعد التاريخ  اأ�صبوعني قبل  اأو  اأ�صبوع  اأن ت�صعي طفلك  الطبيعي 

املحدد للو�صع .

ماذا يجب عليك في هذه املرحلة ؟
على الرغم من اأن حملك اأو �صك على الإنتهاء ، فاإن احلياة ال�صحية تبقى 

مهمة يف تلك املرحلة ، فتذكري الأمور التالية :

أفعلي :- 
حتى  اأ�صبوعني  كل  واحدة  زيارة   ، بانتظام  الدورية  احلمل  •متابعة  	
الأ�صبوع ال�صاد�س والثالثني ، ومن ثم اأ�صبوعياً حتى الو�صع ، اإل اإذا 

اأ�صتدعى الأمر اأقرب من ذلك ح�صب تعليمات الطبيب .

 ، ال�صاقني  وتورم   ، الدم  و�صغط   ، الوزن  معاينة  يتم  زيارة  كل  •يف  	
 ، اجلنني  حجم   ، الرحم  ارتفاع  قيا�س   ، اجلنني  ن�صاط  وحتديد 

و�صعه يف الرحم ، ومعاينة ال�صوائل حواليه ، ونب�س القلب ، وفح�س 

البول لوجود اأي بروتني ، �صكر ، اأو اأحما�س كيتونية .

•اأخذ الفيتامينات واأقرا�س احلديد ح�صب تعليمات الطبيب . 	
•املحافظة على الوزن ال�صحي . 	

تعليمات  ح�صب  لك  واملنا�صبة  املنتظمة  التمارين  على  •املحافظة  	
الطبيب .

•املحافظة على الغذاء ال�صحي . 	
•اإخبار الطبيب عن جميع الأدوية التي تتناولينها . 	

•مناق�صة الفحو�صات ال�صابقة واإجراء الالزم . 	
•الإجابة على اأ�صئلتك . 	

كاآلم   ، املبكرة  الولدة  اأعرا�س  اأو  عالمات  اإي  عن  الطبيب  •اإخبار  	
البطن وخروج ال�صوائل من املهبل .

•اإجراء فحو�س حتمل اجللوكوز للك�صف عن �صكر احلمل ، اإذا مل يتم  	
عر�صة  ولديك  �صلبية  الأوىل  النتيجة  كانت  اأو   ، قبل  من  اإجراوؤه 

عالية حلدوثه وذلك عند الأ�صبوع الثالث والثالثني .

الأ�صبوع  عند  الدم  يف  امل�صادة  والأج�صام  الدم  فقر  فح�س  •اإعادة  	
الثامن والع�صرين ،اإذا كان لديك الري�صو�س ال�صلبي ، �صيتم حقنك 

بامل�صاد دي Anti D للق�صاء على الأج�صام امل�صادة يف دمك .

•اإجراء اأ�صعة �صوتية للمتابعة اإذا ا�صتدعى الأمر ، اأو ملتابعة امل�صيمة  	
اإذا كانت متقدمة يف اأوائل احلمل .

كانت  فاإذا   ، ب  املكورة  البكتريا  ل�صتبعاد  مهبلية  م�صحة  •اأخذ  	
النتيجة اإيجابية فاإنك حتتاجني اإىل م�صاد حيوي عند فتح ال�صائل 

الأمينو�صي اأو عند الولدة لوقاية طفلك منها .

الطبية  التخ�ص�صات  مع  بامل�صاركة  املزمنة  الأمرا�س  •معاجلة  	
الأخرى اإذا ا�صتدعى الأمر ذلك .

مقعدياً  و�صعه  اجلنني  كان  اإذا   ، والثالثني  ال�صابع  الأ�صبوع  •عند  	
اإذا   ( باليد  و�صعه  تغر  احتماليات  معك  �صيناق�س  فاإنه   ، بالرحم 

كان الو�صع مالئماً له ( بطريقة ت�صمى » تعديل الراأ�س من اخلارج 

اأو  الو�صع  حتى  مقعدياً  بقي  ما  اإذا  الولدة  خيارات  مناق�صة  اأو   «

نهاية فرتة احلمل .

، فاإنه  امل�صيمة متقدمة  اإذا كانت   ، الثامن والثالثني  الأ�صبوع  •عند  	
يتحدد موعد اإجراء الولدة القي�صرية لك .

وو�صع  مرحلة  اأي  عند  للم�صت�صفى  الدخول  اإجراء  عملية  •يتم  	
ي�صتدعي ذلك .

•عند الأ�صبوع احلادي والأربعني ، ما مل ت�صعي طفلك ، فقد يجري  	
جدار  عن  الأمينو�صي  الغ�صاء  ف�صل  ملحاولة  مهبلي  فح�س  لك 

ي�صاعد  مل  اأو  الفح�س  عدم  اخرتت  فاإذا   ، املخا�س  لدفع  الرحم 

على دخول املخا�س ، فاإنه �صيتم حثك عرب حتري�س الولدة .

ال تفعلي :- 
•ممار�صة التدخني وتعاطي الكحول والأدوية املحظورة باحلمل . 	

•ا�صتمتعي بالأيام الأخرة من حملك ، فهذه مرحلة العمر ،  والف�صل  	
القادم من حياتك مع طفلك على و�صك البدء .
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)َمعرفًة اهلِل �صبَحاَنه َوَتَعاىَل ِباجَلَماِل(

، وجمال   » » الذات  اأربع مراتب : جمال  جمال اهلل �صبحانه وتعاىل على 

كلها     فاأ�صماوؤه  ؛   » الأ�صماء   « وجمال   ،  » الأفعال   « وجمال   ، »ال�صفات« 

ح�صنى ، و�صفاته كلها �صفات كمال ، واأفعاله كلها حكمة وم�صلحة وعدل 

، ول يعلمُه  ا جمال الذات وماهو عليه فاأمٌر ليدركُه �صواه  ، واأَمّ ورحمة 

بيِه والَنّظر . غره .. َجَلّ َعن ال�َصّ

وِل اخَلَطاَيا( )َتق�ِصيم اِبن القَيِّم لأ�صُ

ما  اإىل  اإبلي�س  اأ�صاَر  الذي   : وهو  )الِكرب(   : َثالَثة  كلها  اخَلَطاَيا  اأ�صول 

اأ�صاره ، و)احِلر�س( وهو : الذي اأخرج اآدم من اجلنة، و)احَل�َصد( وهو : 

ر  اأ اأحد ابني اآدم على اأخيه ؛ فمن ُوِقَي هذِه الثالثة فقد وقي ال�َصّ الذي جَرّ

؛ فالكفر ِمن الكرب ، واملعا�صي ِمن احلر�س ، والظلم ِمن احل�صد .

رب ِبَثالثِة اأنَفا�س يِف �َصوِء ال�ُصَنّة( )الآَثاُر احَل�َصَنة ِلل�ُصّ

روى م�صلٌم يف �صحيحِه ، ِمن حديِث اأن�ِس بن مالٍك ر�صي اهلل عنه ، قال » 

�س يف الإناء ثالثاً ، ويقول )اإنه اأروى  كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يتنَفّ

ا بياُن معنى احلديث ال�صريف ، فا » اأروى « اأي اأكرث  ، واأمراأ ، واأبراأ( واأَمّ

اً ؛ لرتدده على املعدة امللتهبة دفعات ، و » اأبراأ « اأي اأبراأ من اأمل العط�س  رَيّ

، وقيل اأ�صلم من املر�س ، اأو الأذى احلا�صل ب�صبب ال�صرب ِبَنَف�س واحد ؛ 

 ، اأ�صهل ان�صياغاً  لأَنّه ليهجم على حرارة املعدة دفعة واحدة و» اأمراأ« اأي 

واأكرث لذة ، وقيل اأنه اأ�صرُع انِحَداراً َعن املريء ل�صهولته وخفته ، ِبِخاَلف 

َما َلو �َصربه دفعة واحدة .

ي ، َواأحاَلِم املُ�صَتقَبل( َعاَدُة َبنَي اأوَهاِم املَا�صِ )ال�َصّ

بب يف �َصقاء الإن�صان / اأَنّه َدائماً يزهد يِف �َصَعادة يومه ، ويلهو عنها مبا  ال�َصّ

يتطلَّع اإليه ِمن �صعادِة َغدِه ، فاإَذا جاَء َغدُه اعتقد اأَنّ اأم�َصُه َكاَن َخراً ِمن 

يه  . ِرِه َوَما�صِ َيومه ؛ َفهو لينَفُكّ �َصقياً يِف َحا�صِ

اِلح( لِف ال�َصّ ة احِلفظ يِف َمنظوِر ال�َصّ )ُطُرق اكِت�َصاب ُقَوّ

القراآن  تعلم  اأحد  مامن   : مزاحم  بن  حاك  ال�صَّ قال  ي(  املََعا�صِ )ترُك 

فن�صيه اإل بذنب يحدثه ، ومنها )الهِتَمام( قال �صفيان : اجعلوا احلديث 

�صيئاً  لاأعلم   : البخاري  وقال   ، حتفظوه  قلوبكم  وفكر   ، اأنف�صكم  حديث 

قال         )الَتّعود(  ومنها  النظر،  ومداومة   ، الرجل  نهمة  من  للحفظ  اأنفع 

الزهري : اإن الرجل ليطلب وقلبه �صعب من ال�صعاب ، ثم ليلبث اأن ي�صر 

وادياً ليو�صع فيه �صيئاً اإل التهمه ، ومنها )الَعَمل ِبه( قال ال�صعبي : كنا 

ن�صتعني على حفظ احلديث بالعمل به ، ومنها )اخِتَيار الَوقت املَُنا�ِصب(

قال اخلطيب : اعلم اأن للحفظ �صاعات ينبغي ملن اأراد التحفظ اأن يراعيها 

، ومنها )املَُراَجَعة( قال ابن م�صعود : تذاكروا العلم فاإن حياته مذاكرته .

رعَيّة الَواِرَدة يِف َمعنِي ال�صَنّة( قَية ال�َصّ )ُطُرق الُرّ

� لها  رعَيّة  ، والَتّعويذات ال�َصّ � واَلّتي تكون باآيات القراآن  رعَيّة  للرقَية ال�َصّ

حرة  جلة ، واأباطيِل امل�صعوذين ، وخرافاِت ال�َصّ طرق متتاُز ِبَها َعن طرِق الَدّ

ا ورد يف ال�صَنّة / )النفث والَتّفل َمع الرقية( ودليلها  ، وهذياِن الَكهَنة ، فِمَمّ

واأي�صاً   ،  4069/4065 وم�صلم   ،  5304/5310 البخاري  يف  عائ�صة  حديث 

 ،5243 ورد  )الرقية من دون نفث( ودليلها حديث عائ�صة عند البخاري 
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بع�س مل ورد )خلط  واأي�صاً   ،  4056 �صعيد اخلدري عند م�صلم  اأبي  وحديث 

الرتاب مع الريق( ودليلها حديث عائ�صة عند البخاري 5304 ، واأي�صاً ورد 

)م�صح اجل�صد باليد( ودليلها حديث عائ�صة عند البخاري 5302 ، واأي�صاً 

ورد )و�صع اليد على مو�صع الأمل( ودليلها حديث عثمان بن اأبي العا�س 

عند م�صلم 4082 ، واأي�صاً ورد )الرقية باملاء ثم �صربه اأو الإغت�صال به( ُنقل 

من فعله عليه ال�صالة وال�صالم كما عند اأبي داود 3387 ، وهذه الطريقة 

 ، القيم  ابن  الإمام  بها  واأخذ   ، عنها  اهلل  ر�صي  عائ�صة  قول  هي  الأخرة 

واأفتى بها ال�صيخ ابن باز ، وال�صيخ ابن عثيمني رحمة اهلل على اجلميع . 

َجَمة الَتّف�ِصِرَيّة( )�ُصُروُط اعِتَبار الرَتّ

؛  الَتّف�صرية  جمة  الرَتّ لعتباِر  روط  ال�ُصّ من  جملًة  العلماء  ر  قَرّ لقد 

روط : )1( اأن تكون  واملراد ِبَها تف�صر القراآن ِبغِر لغِتِه .. فمن تلك ال�ُصّ

اإذا كانت  اإَلّ  ل عليها  واأ�صوله ؛ فال يعَوّ الَتّف�صر  جمة على �صريطة  الرَتّ

م�صتمدة من الأحاديث ال�صريفة ، وعلوم اللغة العربية ، والأ�صول املقررة 

العقيدة  اأ�صول  �صائر على  املرَُتِجم  يكون  اأن  الإ�صالمية )2(  ال�صريعة  يف 

افية من �صوائب العقائد الزائفة ، والأهواء التي توؤثر  الإ�صالمية ؛ ال�َصّ

على العقل والفكر ، ومن ثَمّ توؤثر على الرتجمة )3( اأن يكون املرَُتِجم َعامِلَاً 

باللغتني : املرَُتَجم منها ، واملرَُتَجم اإليها ؛ خبراً باأ�صرارهما ، يعلم جهة 

اأوًل ، ثم  اأن يكتب القراآن  للة لكل منهما )4(  الو�صع ، والأ�صلوب ، والَدّ

يوؤتى بعده بتف�صره ، ثم يتبع هذا برتجمته التف�صرية ؛ حتى ليتوهم 

متوهم اأَنّ هذه الرتجمة ترجمة حرفية للقراآن  ؛ هذه هي ال�ّصروط التي 

َي�صلَم من  يجب مراعاتها ملن يريد اأن يف�صر القراآن بغِر لغته ، تف�صراً 

ه .  كل نقد يوَجّ

يِف        َعنُهَما  اهلل  َر�صي  عَبّا�س  ابِن  ُنبوِغ  �صَراِر 
َ
اأ )مْن 

الَتّف�ِصر (

الفَيّا�س  الوا�صع  النبوغ  وهذا   ، العلمية  هرة  ال�ُصّ هذه  اإرجاع  بالإمكان 

 : اأبرزها  من  الأمور  اإىل جملٍة من  القراآن  وترجمان   ، ة  الأَمّ َلَدى حرب 

*دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�صلم له بقوله »اللهم فقهه بالدين ، وعلمه 

التاأويل« *ومنها ن�صاأته يف بيت النبوة ، ومالزمته لر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم من عهد التمييز ، ؛ فكان ي�صمع منه ال�صيء الكثر ، وي�صهد 

كثراً من الظروف التي نزلت فيها بع�س اآيات القراآن ، *ومنها مالزمته 

لأكابر ال�صحابة ياأخذ عنهم ، ويروي لهم ، *ومنها حفظه للغة العربية 

، ومعرفته لغريبها ، واأ�صرارها ، واأ�صاليبها ، واألفاظها ؛ ولذا نرى كثراً 

ومنها   . الألفاظ  وبيان   ، املعاين  تقريب  يف  والأدب  بال�صعر  ماي�صت�صهد 

بلوغه مرتبة الجتهاد يف هذا ال�صاأن .

اإن مما يثلج ال�صدر،  وتقّر به العني ، وُت�صّر به النف�س، مانراه 

، التي  يف الآونة الأخرة من حر�س على الجتماعات الأ�صرية 

الأمة  هذه  اأعداء  فيه  ن�صب  وقت  يف   ، اجلميع  لتوؤوي  جاءت 

�صباكهم ، وحاكوا خططهم ، لتقوي�س اأوا�صر العز وال�صوؤدد فيها 

اإنها   ، الأفذاذ  تخريج  ومدار�س   ، منها  القوة  اأ�صباب  وتفكيك   ،

الأمم  على  �صالحها  ف�صل  اهلل  علم  �صابق  يف  كان  التي  الأ�صرة 

والواجبات بني  ، فنظمها ووزع احلقوق  اأجمع  الكون  بل على   ،

اأفرادها،وح�س على التمام �صملها وترابطها .

فكانت هذه الجتماعات الأ�صرية املباركة ؛ لتحت�صن اأفرادها فتقوَي الأوا�صر وجتدد الولء بينهم ، وبذلك ت�صلح املجتمعات، وت�صتقر الأوطان 

وتنعم الأ�صر، فيقرتب كبرها من �صغرها ، وبعيدها من قريبها ، وغنيها من فقرها ، ويف ظالل هذه الجتماعات ينبغي  على كل فرد فيها 

اأن يحتوي الآخر ، واأن يتنازل عن حظوظ النف�س ، بل حظوظ ال�صيطان منه ومن ذوي رحمه،والتي ل طائل منها اإل النكد يف العي�س ، واأكل 

حما�صن الأعمال .

وال�صعي يف   ، �صبابنا  واحتواء   ، ومر�صانا  واأراملنا  وفقراآئنا  اأيتامنا  اإىل   ، اإر�صاد  ودللة   ، منارة هدى  اجتماعاتنا  تكون  اأن  على  العزم  فلنعقد 

�صالح ن�صائنا ، قال �صلى اهلل عليه و�صلم :«اأنا وكافل اليتيم كهاتني واأ�صار بال�صبابة والتي تليها »،فكيف واليتيم قريب؟! وقال �صلى اهلل عليه            

و�صلم : » القائم على الأرملة وامل�صكني كقائم الليل �صائم النهار « فكيف والأرملة وامل�صكني اأرحام ؟! وقال ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه : » لأن اأكون 

يف حاجة اأخي خر من اأن اعتكف �صهراً يف م�صجدي هذا «.

وختاماً : ما اأجمل اأن يتوىل هذه املنا�صبات اجلليلة من يتطلع اإىل ال�صمو، اإىل ر�صى الرحمن ومن يرتقب اأجور املنان ، فيعمل ويكد ويكدح 

وير�صم ويخطط لتحقيق اأهدافها ، دون اأن يرجو من ب�صٍر جزاًء اأو �صكورا. 

          منيرة  عبدالعزيز الدويش
                                                                                                                                                   وكيلة مكتب اإلشراف 

االجتماعات األسرية
وعودة الطيور ألوكارها  

!
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على ر�صيف الذكريات 

الوراء لبث  اإىل  ، لننظر  التي توقفنا  ال�صاعات  كثرة هي 

التنهدات على ما�صينا ..

طياتها  بني  حتمل  فاإنها  بوداع  يوم  �صم�س  توؤذن  حينما 

كثًرا من الأحداث التي تنتظم لنتظار قبولها يف �صجل 

الذكريات ، حينما ت�صعد يف جبل قريب من بيتك ، اأو تطل 

اأنت  فاإمنا   ، القدمي  اأو تذهب حليك   ، �صرفة منزلك  من 

 ، املا�صي  لك  يعيد  اأن  ذكرياتك  �صريط  من  تطلب  بذلك 

بحلوه ومره ..

جميع ما يف املا�صي حلو ، حتى ال�صاعات التي �صاط فيها 

غ�صبك ، اأو حزنت لها ، فاإنها �صتتحول اإىل ذكرى عجيبة 

، نعم هي عجيبة ، لكونك ا�صتطعت جتاوزها بنجاح فاإنك 

تتذوق حالوته ل مرارتها .

الأر�س  اإىل  ، وتنظر برهة  حينما تدخل يديك يف جيبك 

ثم حتدق ب�صرك اإىل ال�صماء ، ثم تعيده اإىل الأ�صياء من 

حولك ، وحت�س حالوتها الن�صيم يف فوؤادك ، فاإنك ن�صتن�صق 

يف  عما  لتعرب  عينيك  ا�صتجداء  وحتاول   ، ما�صيك  عبق 

�صدرك ..

حينما تنكث على رمل ال�صاطئ ، اأو تلعب بح�صوات الأر�س 

 � عميقاً  نف�ًصا  وتاأخذ   ، الر�صيف   كر�صي  على  جتل�س  اأو 

اأمام  بالن�صغال  تتظاهر  وحينما   � بانقطاعه  اأوؤذنت  كاأمنا 

اأهلك فتقفل جوالك ، ثم تخرج لوحدك لتنظر يف الكون 

منه  ا  مقرت�صً  ، الذكريات  باب  تدق  بهذا  فاإنك  واحلياة 

بع�س املفرحات ..

مت�صي على ر�صيف ذكرياتك ، وي�صتوقفك كل م�صهد منه 

كيف  وتتعجب   ، ما�صيك  عن  فيه  تفت�س   ، ق�صر  اأو  طال 

م�صى بعفوية ، وطوى �صفحاته بني جناحاتك يف دنياك 

فاعلم   ، اأو جيفة   ، �صوكة  توؤذيك  اأو   ، بحجر  فيه  فتتعرث 

اأنك جتاوزتها يف حياتك ، فال جتعل منها حاجزا منطلقا 

من ذكرياتك .

متعب بن عبد احملسن احلمادي
جامعة اإلمام مجمد بن سعود اإلسالمية

اإن املتاأمل حلال كثر من املربني اآباء كانوا اأو معلمني اأو غرهم ، يجد اإخالًل 

بالقدوة  األ وهو الرتبية  اأ�ص�صها ،  واأ�صا�س من  اأركان الرتبية  كبرا لركن من 

وقد نبه اهلل �صبحانه يف كتابه على هذا بقوله : ) يا اأيها الذين اآمنوا مل تقولون 

مال تفعلون ( الآية .

وقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قدوة بحق ، ومثال يحتذى به يف اأفعاله 

قبل اأقواله ولهذا كان له من التاأثر بعد توفيق اهلل ما نراه اإىل اليوم .

و بع�س املربني ي�صتكي من عدم ا�صتجابة من يربون ، مع كرثة ما يدلون به 

البحث عن  اأنف�صهم قبل  ، فعليهم هنا مراجعة  عليهم من ن�صائح وتوجيهات 

الأ�صباب وامل�صببات .

يقول الإمام ال�صافعي رحمه اهلل مو�صياً موؤدب اأولد اأمر املوؤمنني : ليكن ما 

اأعينهم معقودة  فاإن   ، نف�صك  اإ�صالح  املوؤمنني  اأمر  اأولد  اإ�صالح  به من  تبداأ 

بعينك ، فاحل�صن عندهم ما حت�صنه ، والقبيح عندهم ما تكرهه . اأ. ه� .

الت�صال  55%من  فاإن  النا�س  بني  ات�صال  اأي  خالل  انه  اإىل  الدرا�صات  وت�صر 

يكون بلغة اجل�صم ، و38% من حلن اخلطاب ، و7% من الكلمات امل�صتخدمة .

ولهذا قالوا : اإن الدليل بالفعل اأر�صد من الدليل بالقول ، وهناك جتربة ميكن 

اأنفك واأنت ام�صك  اأو ابن لك ام�صك  ، قل لطالب عندك  اأن تقوم بها بنف�صك 

اأذنك ،مبا�صرة �صوف مي�صك اأذنه لأنه ينفذ مايرى غالباً ل ما ي�صمع .

 

فليعلم املربي والأب وال�صيخ ومدر�س احللقة اأنهم م�صئولون اأمام اهلل عز وجل 

يف �صلوكهم وتطبيقاتهم ، خ�صو�صا اإذا لحظ املرتبون ذلك وقلدوهم وا�صتفادوا 

منهم .

سلطان سليمان الفايز
 مدرس حلقة عثمان بن عفان

  على رصيف        
    الذكريات

التربية بالقدوة

سلعة اهللالغالية
، وتلتهب  لروؤيتها  ، ويذوب قلبه حنيناً  اإليها  عندما يحرتق املوؤمن �صوقاً 

و  امل�صائب  ويتحمل   ، لأجلها  والنفي�س  الغايل  يبذل  ؛  ل�صكناها  م�صاعره 

امل�صاق لي�صل اإليها ، يهون عنده كل �صيء يف �صبيلها ، فعند امل�صقة والن�صب 

وعند   ، ويبذل  ويتحمل  في�صرب   ، عزميته  وزادت  همته  علت  تذكرها  اإذا 

املوؤمن ولن  ، لن يتوقف  اإذا تذكرها �صرب واحت�صب ذلك عند اهلل  البالء 

اهلل  �صلعة  اإنها  ؟  ما هي  اأتدرون  ؛  ويبلغها  اإليها  ي�صل  ، حتى  نف�صه  تهداأ 

الغالية ، اإنها اجلنة وكفى !!!

نورة العبدالسالم /  الزلفي
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من �صور القراآن الكرمي مل تبداأ بالب�صملة . 1 .

ال�صورة التي ورد فيها ذكر �صهر رم�صان املبارك . 2 .

. 3 اأف�صل �صورة يف القراآن الكرمي .

معنى )) لرتكنب طبقا عن طبق (( . 4 .

احل�صرة التي تكلمت يف القراآن . 5 .

طائر ورد ذكره يف القراآن . 6 .

. 7 املق�صود يف قوله )) علمه �صديد القوى(( .

ال�صورة التي وردت بها ق�صة اأ�صحاب اجلنتني وذي القرنني . 8 .

. 9 حيوان اأتهم كذبا يف اإحدى ق�ص�س الأنبياء .

�صورة تعدل ربع القراآن . 10 .

. 11 يف �صورة التوبة.امل�صجد الذي نهى اهلل ر�صوله واملوؤمنون ال�صالة 

فيه .

من �صور القراآن الكرمي ت�صمى املانعة واملنجية والواقية . 12 .

اجمع أحرف العمود السادس لتحصل على آية قرآنية

قال فيها اأحد املف�صرين: حتى اإذا ذاق بنو اإ�صرائيل ويالت الغلب والقهر 

البالء  من  واأفادوا  اأحوالهم  واأ�صلحوا   ، ربهم  اإىل  فرجعوا  والذل؛ 

امل�صلط عليهم . وحتى اإذا ا�صتعلى الفاحتون وغرتهم قوتهم ، فطغوا هم 

الآخرون واأف�صدوا يف الأر�س ، اأدال اهلل للمغلوبني من الغالبني ، ومكن 

للم�صت�صعفني من امل�صتكربين .

اقرأ اآلية 

!
 

!

	 قال ابن مسعود: » من أراد العلم فليقرأ هذا القرءان فإن فيه علم األولني واآلخرين« مصنف 
ابن أبي شيبة

, وهناك أيضا مناسبات مهمة  الله احلرام  إلى بيت  الفطر واحلج  القمرية منها عيد  السنة  هناك مناسبات كثيرة وجميلة في 
حدثت في عصر النبوة أو في العصر احلديث اقترنت بأحد الشهور القمرية حاول حل اللغز وتوصل إلى الشهر واملناسبات التي 

حدثت فيه .  
لي�س يف �صهر رجب اأو �صعبان . 1 .

لي�س يف الربع الثاين من العام . 2 .

لي�س يف �صهر حمرم اأو �صفر . 3 .

لي�س يف ال�صهور الزوجية . 4 .

لي�س يف احلادي ع�صر .  5 .

فما هو ال�صهر ؟ فيه غزوة وفتح وحرب . 6 .

ما هو الشهر
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قال ابن تيمية :  من اأراد ال�صعادة الأبدية فليزم عتبة .

ا�صطب الكلمات التي بني الأقوا�س اإما عامودياً اأو اأفقيا اأو مائاًل 

لتكمل العبارة ال�صابقة :

زاد                 ب����غ����ر  رح�����ل�����ت  اإن  )�����ص����ت����ن����دم 

وعظ         فيك  يعمل  لي�س  ل��ك(  ف��م��ا) 

)ف�����ت�����ب ع����م����ا ج���ن���ي���ت واأن�����������ت حي                 

قوم           )رف���ي���ق(  ت��ك��ون  )اأن(  اأت��ر���ص��ى 

امل�����ن�����ادي( ي����ن����ادي����ك  اإذ  وت�������ص���ق���ى 

جماد  ) م�����ن   ( ك�����اأن�����ك  زج������ر  ول 

وك�������ن م���ت���ي���ق���ًظ���ا ق����ب����ل ال������رق������اد (

زاد بغير  وأن���ت  زاد  ل�����ه�����م 

الكلمة المفقودة

	 روي عن احلسن بن أبي احلسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال: »إن الله –عز 
وجل - جعل شهر رمضان مضمارًا خللقه، يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا، وتخلف 
قوم فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك الالعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب 

فيه املبطلون ، أما والله لو كشف الغطاء الشتغل احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته« .

	 » كفى بقوله : ) الصوم لي ( فضاًل للصيام على سائر العبادات «  ابن عبدالبر

ما راأيك فيمن اأكل بعدما اأ�صبح وهو �صائم و�صيامه �صحيح ؟ 1 .

ما تقول يف رجل جامع زوجته يف نهار رم�صان متعمداً ولي�س عليه اإل الق�صاء ول تلزمه الكفارة ؟ 2 .

ما تقول يف امراأة �صحكت وهي �صائمة فبطل �صومها ؟ 3 .

يف ليل رم�صان يباح الأكل وال�صرب واجلماع، فما تقول يف رجل مينع من اجلماع يف ليل رم�صان ؟ 4 .

ألغاز فقهية

كتبت هذه اجلمل الأوىل بال نقط والأخرى بال حركات ، حاول و�صع النقط واحلركات لت�صبح جماًل مفيدة :

بال نقط والحركات

وأقبل على  العبادة  إذا دخل رمضان ترك جميع  الثوري  كان سفيان   «  : الرزاق  	 قال عبد 
قراءة القرآن « .



ما رقم ال�صفحة التي يبداأ فيها اجلزء التا�صع مثاًل  1 .

نقوم بعملية ب�صيطة 2 .

اجلزء التا�صع اأي رقم ت�صعه ...؟ 3 .

ت�صعة ناق�س واحد = ثمانية  4 .

ثمانية �صرب اثنني = 16. 5

ثم ن�صيف الرقم اثنني اإىل ميني الرقم 16 في�صبح 162. 6

هذا هو رقم ال�صفحة التي يبداأ بها اجلزء التا�صع . 7 .

كيف تعرف رقم الصفحة التي يبدأ به الجزء؟

بعد حل الكلمات املتقاطعة ، اجمع الأحرف التي داخل 

الدوائر لتح�صل على ا�صم من اأ�صماء اهلل تعاىل ورد يف 

خم�صة موا�صع من القراآن الكرمي.

من أسماء اهلل

الكلمات األفقيةالرقم

السورة التى اشتملت على معظم األحكام واحلدود � اخلوف 1
الشديد )معكوسة( .

مادة قاتلة � هيبة � احلروف ) م – ا – ي - و ( .2

سورة سميت باسم ليلة مباركة - يصلح الشىء .3

سورة نزلت بالوعيد لزوجة ابى لهب � حيوان برى حلمه 4
طيب .

غياب النجم )معكوسة( � احدد الهدف متوجهاً اليه بغرض 5
رميه � والد .

مدينة في اليمن � ذهبت الى مكان آخر ) معكوسة ( .6

ما يفيض من النبع � عطايا ونِعم من اهلل .7

مبعوثيهم � آل � حقد ) معكوسة ( .8

حقق االمن � ِعلم .9

طعام غير ناضج � اترفع ) معكوسة ( .10

ضد حلو � الصاحب .11

ذات ..... لقب لُقبت به اسماء بنت ابى بكر رضى اهلل عنها � 12
حفر بغرض البحث عن كنز او أثر ) معكوسة ( .

الكلمات الرأسيةالرقم

قاعدة � ثانى اطول سورة بالقرآن .1

رجاء ) معكوسة ( - حكموا البالد )معكوسة( � يسأم .2

السورة التى نزلت فى بدر عن املغامن )معكوسة( � دق اجلرس 3

من االبراج الفلكية ) معكوسة ( � ال� .... من الكواكب .4

ضد احدث � متس الشىء � للنهى .5

6
الكرمي     بالتسبيح لتقص اعظم رحلة للرسول  سورة بدأت 

) معكوسة ( � للتخيير .

الوجهة ) معكوسة ( � احلروف ) م – ا – ي ( .7

احلرفني ) و - ت ( � نلمسه ) مبعثرة ( .8

القائد ااملسلم البطل الذى فتح مصر .9

باجلنة               10 وبشرهم  بالصبر  هو  الرسول  أوصاه  ياسر  بن   ...
) معكوسة ( � للتعريف � حيوان قطبي .

االنحياز لفئة معينة ) معكوسة ( � اجلماعة .11

ادبى متميز � 12 لفظ يقال عن االستغراب � حكمة وأسلوب 
بيت الدجاج .
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إجابات المسابقات

ألغاز فقهية :
1نعم �صيامه �صحيح، اأ�صبح اأي ا�صت�صبح بامل�صباح .  .

2هذا رجل �صافر مع زوجته وهما �صائمان ثم بدا له اأن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه م�صافر وامل�صافر يجوز له الفطر يف نهار رم�صان.  .

3 فقد ُف�صرت   . �صحكت اأي: حا�صت فبطل �صومها، على تف�صر من ف�صر الآية »وامراأته قائمة ف�صحكت فب�صرناها باإ�صحاق » �صورة هود – 71

ف�صحكت اأي فحا�صت. 

4  . ذلك �صائم معتكف فاإنه يحرم على املعتكف اجلماع لقوله تعاىل: »ول تبا�صروهن واأنتم عاكفون » �صورة البقرة – 187

بال نقط والحركات
1غرك عزك فاخ�س فاح�س ِفعلك فعلَّك بهذا تهداأ.  .

2َمْن َمّن ِمْن َمْن َمّن اهلل عليه ؟  .

اآلية القرآنية : 
» ثم رددنا لكم الكرة عليهم واأمددناكم باأموال وبنني وجعلناكم اأكرث نفرا « من اأ�صماء اهلل  )الرقيب(   الكلمة املفقودة )العبودية(  

مسابقات العدد

اربطها بآية  تأمل هذه الصورة ثم 
قرآنية من كتاب الله عز وجل !!

السؤال األول : 
قال تعاىل ))يا اأيها الذين اأمنوا كتب عليكم ال�صيام ...(( مل جاء الفعل 

مبنيا للمجهول ومل يذكر الفاعل يف الآية الكرمية .

السؤال الثاني : 
ا�صرح قوله تعاىل : ) من كان يظن اأن لن ين�صره اهلل يف الدنيا والآخرة 

فليمدد ب�صبب اإىل ال�صماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ( 

السؤال الثالث : 
قال تعاىل ) وقال الر�صول يا رب اإن قومي اتخذوا هذا القراآن مهجورا( .. 

اذكر اأنواع هجر القراآن ؟

السؤال الرابع : 
قال الإمام حممد بن عبد الوهاب يف الأ�صول الثالثة: )اأربع قواعد  يف 

الدعوة اإىل اهلل :  العلم ..  العمل  ..  الدعوة اإليه  ..  ال�صرب على الأذى 

فيه( م�صت�صهدا باآيات يف جزء عم ما هي ؟

السؤال اخلامس : 
قال   . رزقا  به  فيحرم  الذنب  ليذنب  العبد  اأن  تبني  تبارك  جزء  يف  اآية 

فيها حممد ن�صيب الرفاعي: )مانعوا الزكاة حرموا  من مالهم يف الدنيا 

والآخرة( ؟

• ريال. المسابقة الثقافية :  الأول : 400 ريال    الثاين : 300 ريال    الثالث : 200 ريال    الرابع : 100 ريال    اخلام�س : 50	

• ريال. مسابقة آيات :  الأول : 150 ريال    الثاين : 100 ريال    الثالث : 50	

مسابقة آيات

جوائز المسابقة 

المسابقة الثقافية

!

!
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نتائج مسابقة مجلة ضياء /  العدد الخامس

مسابقة آياتاملسابقة الثقافية
األول / حصة خالد املريخياألول / هيا عبدالكرمي القشعمي

الثاني /  سعود عبدالله الطوالةالثاني/ عمشاء أحمد املليفي

الثالث / نورة عبدالرحمن الدويش

الثالث /  فاطمة محمد الفهيد الرابع /  عبدالعزيز سعدون العبداملنعم

اخلامس / ضحى سعود احلمد

•تو�صع الإجابة يف ظرف وحدها ويكتب عليه ا�صم امل�صابقة وا�صم املت�صابق ورقم جواله . 	
•ت�صلم لإدارة العالقات العامة والرعالم باجلمعية . 	

ه� . • اآخر موعد ل�صتالم الإجابة 1430/11/20	

المشاركة في المسابقات

مسابقة آيات : 
•الآية املنا�صبة : » يخلقكم يف بطون اأمهاتكم خلقاً من بعد خلق يف ظلمات ثالث ...« 	

املسابقة الثقافية :
اإلجابات :

يف زيادة التاء يف الفعل ا�صتطاع تدل على زيادة املبنى وزيادة املبنى يف اللغة زيادة  للمعنى وهي اأن ال�صعود على ال�صد اأهون  1 .

من اإحداث نقب فيه . )تف�صر ابن عثيمني(

لأن الإن�صان يدري ماذا �صيعمل غداً لكن ليدري هل يك�صبه اأو ل. )فتاوى ابن عثيمني( 2 .

لأن يو�صف م�صلم والعزيز كافر ول تكون ال�صيادة اأبداً لكافر . )البقاعي _ نظم الدرر( 3 .

تنزياًل للغ�صب منزلة ال�صلطان الآمر الناهي . )ابن القيم _ اغاثة اللهفان( 4 .

لإ�صاعة اخلرب فاإن النف�س اإىل �صماع اأخبار اأويل املكانة اأميل . )البقاعي _ نظم الدرر( 5 .

لأن احلجارة لتذوب يف النار بخالف احلديد والر�صا�س . )تف�صر ابن �صعدي( 6 .

إجابة مسابقات العدد السابق
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احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله 

مسؤولو اجلمعيات .. 
جتربة ثرية وبيوت 

خبرة 
بن�صر  اهتموا  الذين  الدعاة  اأبرز  احد  ال�صميط  الرحمن  عبد  الدكتور 

ال�صالم وبخا�صة يف افريقيا فهو موؤ�ص�س جمعية العون املبا�صر ) م�صلمي 

اأفريقيا �صابقا ( يف الكويت التي اأثمرت بف�صل اهلل تعاىل  اإ�صالم  اأكرث من 

6 ماليني �صخ�س يف خمتلف دول اأفريقيا ..

فهو  ولذا  املجال  هذا  يف  �صنه   25 من  اأكرث  ق�صى  الرحمن  عبد  الدكتور 

ميثل جتربة وخربة طويلة يف العمل الدعوي وبخا�صة يف القارة ال�صوداء 

قل اأن يجدها املرء لدى اأحد غره ..

قرطبة  اإنتاج  من  ا�صطوانات  ثالث  اإىل  الهتمام  من  بقدر  اأ�صتمع  كنت 

متثل اأكرث من ثالث �صاعات من احلوار حول جتربته وجوانب من جهوده 

وم�صتقبل     فيها  الدعوي  والعمل  اأفريقيا  جتاه  وروؤاه  الرثية  وجتربته 

ذلك ..   

 ، �صابقا  له حديثا  و�صاهدت  وا�صتمعت  له  به وقراأت  اجتمعت  اأين  وبرغم 

ذلك   مع  اأنها  اإل  �صاعات  عدة  حتتويها  اأن  ي�صعب  التجربة  تلك  اأن  ومع 

جديرة بالتاأمل لأنها متتلئ بالكثر مما يجدر ال�صتماع اإليه .. وبخا�صة 

اإذ كم هو  باأمور امل�صلمني وتعليمهم كتاب اهلل تعاىل..  ما يحفز املهتمني 

جميل اأن جتد يف اأدغال اأفريقيا من يحفظ كتاب اهلل تعاىل ورمبا اأ�صبح 

يعلمه لأبناء قومه وذلك بجهود واإنفاق قد يتقاله النا�س ولكن اهلل يجعل 

فيه خرا كثرا ..

جتربة الدكتور عبد الرحمن ل ميكن اأن يفيد منها اآخرون دون اأن تعمل 

الكثر من و�صائل الإعالم املطبوعة وامل�صموعة واملرئية ومواقع النرتنت 

نقل اخلربة  وبالتايل ميكن   .. تفا�صيلها  الكثر من  واإبراز  ن�صرها  على 

كاملة اإىل جيل جديد يفيد من كل معطيات تلك التجربة ويوؤ�ص�س عليها 

دون اأن تبداأ من جديد كما هو �صاأن الكثر من املوؤ�ص�صات الدعوية ..

نحن هنا يف اململكة ويف اخلليج منتلك بف�صل اهلل تعاىل العديد من هذه 

اخلربات يف خمتلف املجالت وبخا�صة التعليمية والدعوية ، اإذ منتلك على 

�صعيد جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي الكثر من اخلربات ممن مار�صوا 

التدري�س اأو الإ�صراف واملتابعة ملختلف مدار�س وجمعيات التحفيظ يف كل 

مدن اململكة ولذا فكم �صيكون جميال اأن ن�صرب غور هذه ال�صخ�صيات واأن 

اإىل جتاربهم وما واجهوه من �صعوبات ومعوقات وم�صكالت  ن�صل بعمق 

ال�صغرة  املجموعة  اإطار  من  التعليمية  العملية  نقل  ا�صتطاعوا  وكيف 

وكيف  والقرية  املدينة  م�صاجد  من  م�صجد  كل  يف  اأ�صبحت  اأن  اإىل  جدا 

بداأت فكرة تعليم املراأة �صمن برامج اجلمعيات .. اإذ متثل تلك التجارب 

نكون  اأن  قمن  خربة  بيوت  تقديري  يف  جمموعها  يف  الرثية  واخلربات 

التي  املتغرات  الكثر من  نواجه  ونحن  ل�صيما  تثمره  بها ومبا  حفيني 

حتتم احلفاظ على كل املكت�صبات يف تعليم القراآن الكرمي لأبنائنا وبناتنا 

القراآن  حتفيظ  اهتمام جمعيات  نحو  امل�صي  يف  الوا�صح  اأثره  لذلك  اإذ   ،

بالعمل املوؤ�ص�صي املنظم الذي يبتعد عن التخبط والتجارب غر النا�صجة 

وغر املفيدة ..

اخلربات  تلك  تر�صد  اأن  اإىل  الإعالمية  و�صائلنا  من  الكثر  اأحفز  اإنني 

تتم  �صمعية ومرئية  وبرامج ومواد  ينتج عن ذلك موؤلفات  وتوثقها وقد 

اأي مكان من العامل  قراءتها وم�صاهدتها عرب النرتنت لكل من �صاء يف 

، وما اأعظم اأن ن�صهم عرب جتربة وخربة منتلكها يف بناء طرق وا�صاليب 

ومدار�س علمية يف مناطق متعددة من العامل فنكون ممن اأ�صهم يف ن�صر 

كتاب اهلل يف تلك املناطق واإن مل ن�صافر اإليها ..

اأدرك ان البع�س رمبا يرى اأن احلديث حول بع�س التجارب واملواقف هو 

يف�صد  قد  الذي  الرياء  ا�صكال  من  �صكل  فهو  وبالتايل  الذات  عن  حديث 

�صخ�صية  لوحة  اإىل  احلديث  يتحول  قد  اإذ  م�صروع  تخوف  وهو  العمل  

يتحدث فيها املرء عن نف�صه وكاأنه �صنع ذلك ليعلم النا�س ما �صنع وبالتايل 

فاملحذور لدى هوؤلء اأن يقعوا فيما  جاء به احلديث الذي اأخرجه م�صلم 

عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

يقول: اإن اأول النا�س يق�صى فيه يوم القيامة ثالثة وذكر منهم رجال تعلم 

العلم وعلمه وقراأ القران ، فاأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت 

فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقراأت فيك القران. فقال: كذبت 

ولكنك تعلمت ليقال هوعامل فقد قيل وقراأت القران ليقال:هو قارئ فقد 

قيل. ثم اأمر به ف�صحب على وجهه حتى األقي يف النار ..

وغني عن القول بان احلديث يف مثل هذه اجلوانب عندما ي�صتهدف فيه 

املرء نفع اإخوانه يكون مثال كمن ينقل ق�صة والق�ص�س يف القراآن وال�صنة 

مليئة بالعرب لقد كان فى ق�ص�صهم عربة لأوىل الألباب ..

الطرح  على  يقوم  بذاته  قائما  فنا  تعد  والتجارب  املواقف  فاإن هذه  ولذا 

اليوم يح�صنون احلديث فيه  الكثرين  اأن  اأح�صب  ال�صيق واملمتع وهو ما 

بعيدا عن اأي حمذور اأو ق�صور .. �صدد اهلل اخلطى .

د / مساعد بن عبد الله احمليا
أستاذ مشارك  / قسم اإلعالم

6 /9 /  1430 هـ
ص .ب ) 93204 ( الرياض ) 11673 (

الهاتف : عمل )2585019(
نقال )0555449986(
الفاكس : )2694521(

muhaya1@yahoo.com



البالء موّكل بالمنطق

قال �صالح بن عبد القدو�س :

  

قيل اإن اأول من قال هذا املثل : )البالء موّكل باملنطق( عبداهلل 

بن م�صعود ر�صي اهلل عنه .

وقال احل�صن الب�صري رحمه اهلل : ما عقل دينه من مل يحفظ 

ل�صانه .

مبا  األ�صنتهم  اإطالق  من  يحرتزون  ال�صالح  ال�صلف  كان  لقد 

ليجوز . 

ويقول اأبو مو�صى الأ�صعري ر�صي اهلل عنه : لو راأيت رجاًل ير�صع 

�صاة يف الطريق ف�صخرت منه خفت األ اأموت حتى اأر�صعها .

بال�صيء  حتدثني  نف�صي  لأجد  :اإين  النخعي  اإبراهيم  وقال 

فما مينعني اأن اأتكلم به اإل خمافة اأن ابتلى به .

ما  ل�صانه  ب�صبب  لالإن�صان  البالء  ح�صول  على  الأمثلة  ومن 

قاله فرعون لزوجته قال تعاىل : ) وقالت امراأة فرعون قرة 

وهم                            ولداً  نتخذه  اأو  ينفعنا  اأن  ع�صى  تقتلوه  ل  ولك  يل  عني 

اأتت فرعون ملا  اآ�صية  اأن  ل ي�صعرون ( ورد يف تف�صر هذه الآية 

وجدوا مو�صى يف النهر فقالت : ) قرة عني يل ولك ( .. 

فقال فرعون : يكون قرة عني لك فاأما اأنا فال حاجة يل .

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : ) والذي ُيحلف به لو اأقر 

فرعون اأن يكون قرة عني ) يعنى لهو ( كما اأقّرت امراأته لهداه 

قال     الن�صائي  اأخرجه   ) ذلك  حرمه  اهلل  ولكن  هداها  كما  اهلل 

البو�صري : هذا اإ�صناده �صحيح .

وهذا مثال اآخر : عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما اأن ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم دخل على رجل يعوده فقال : ل باأ�س طهور 

اإن �صاء اهلل فقال : كال !! بل حمى تفور على �صيخ كبر كيما 

تزيره القبور قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم : فنعم اإذاً . ويف 

رواية اأخرى اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال له : اأما اإذا 

اأبيت فهي كما تقول وما ق�صى اهلل فهو كائن ، فما اأم�صى من 

الغد اإل ميتا ( اأخرجه البخاري 

اأي�صا ما ذكره الذهبي رحمه اهلل يف كتابه تاريخ  ومن الأمثلة 

الإ�صالم قال : اجتمع الك�صائي و اليزيدي وكالهما من �صيوخ 

فقدموا  الع�صاء  �صالة  فح�صرت  الر�صيد  عند  اجتمعا  القراءة 

فقال   ) الكافرون  اأيها  يا  قل   ( قراءة  عليه  فارجت  الك�صائي 

قال  الكوفة  اأهل  قارئ  ال�صورة ترجت على  قراءة هذه  اليزيدي 

فح�صرت �صالة فقدموا اليزيدي فارجت عليه يف الفاحتة فلما 

موكل  البالء  اإن  فتبتلى  تقول  ل  ل�صانك  احفظ   : قال  �صّلم 

باملنطق .

اهلل  رحمه  اجلوزي  ابن  الإمام  ذكره  ما  اأي�صا  الأمثلة  ومن 

اهلل                                 رحمه  �صرين  بن  حممد  اأن  اخلاطر  �صيد  كتاب  يف 

قال : عّرت رجاًل بالفقر فافتقرت بعد اأربعني �صنة .

احلربي          اإبراهيم  اأن  خلكان  لبن  الأعيان  وفيات  كتاب  ويف 

قال : قال مقاتل بن �صليمان : �صلوين عما دون العر�س فقال 

راأ�صه  وال�صالم حني حج من حلق  ال�صالة  اآدم عليه   : له رجل 

فقال له : لي�س هذا من علمكم ولكن اهلل تعاىل اأراد اأن يبتليني 

ملا اأعجبتني نف�صي .

وبعد فال يخفى اأن النا�س يرون وي�صمعون من ي�صخر بناق�س 

عقل اأو بذي عاهة اأو مبن يعجز عن تربية اأبنائه فيبتلى ذلك 

يحفظ  اأن  اأجمل  فما  به  �صخر  من  مثل  يرزق  باأن  ال�صاخر 

الإن�صان ل�صانه واأن ل يعجب بنف�صه ول ي�صخر من غره يقول 

ر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ) اإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني 

ما فيها يهوي بها يف النار اأبعد ما بني امل�صرق   واملغرب ( رواه 

البخاري .  

بن محمد احلمد عبدالرحمن 
العام على اجمللة رئيس اجلمعية واملشرف 
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جمل�س يف  مقالة  تنطقن  ل 

احفظ ل�صانك اأن تقول فتبتلى

تخ�صى عواقبها وكن ذا َم�صَدق

باملنطق موّكل  البالء  اإن 






