احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد :
مرة �أخرى يحاول الإرهاب بوجهه القبيح �أن يظهر يف �صورة خمزية
تريد �أن تغتال الأمن وتق�ضي عليه يف �أ�شخا�ص رموزه والقائمني عليه
فلقد خطط �أتباع الفكر املنحرف خطة الغتيال م�ساعد وزير الداخلية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود ولكن
اهلل بف�ضله ورحمته �أجنى �سموه من هذا الإعتداء الآثم وخ�سر ه�ؤالء
املف�سدون الذين ك�شفوا بهذا الفعل ال�شنيع والعمل اخلبيث ما يعي�شونه
من �إفال�س وتخبط و�ضياع وعجز فاحلمد هلل وال�شكر له على نعمه
و�آالئه وليخ�س�أ املعتدون ول�سوف ترتد �أعمالهم ب�إذن اهلل �إىل نحورهم
و�إننا نهنئ �أنف�سنا ووالة �أمرنا وبالدنا ب�سالمة �سمو الأمري وجناته فلله
احلمد واملنة � .إن للأمن �أعداء ي�سهمون يف الإخالل به و�إحالل الفو�ضى
واخلوف مكانه ومن ه�ؤالء �أ�صحاب النفو�س املري�ضة و الأفكار املنحرفة
والتوجهات ال�ضالة الذين ي�سعون جاهدين ليحرموا النا�س من العي�ش يف
ظل الأمن والرخاء و كل ذلك من الغلو يف الدين الذي نهى الإ�سالم عنه
وحذر منه .
لقد عانى امل�سلمون قدمي ًا من اخلوارج الذين حملوا ال�سالح على امل�سلمني
ف�أ�شغلوا دولة الإ�سالم عن القيام بحمل الدين وتقدميه للعامل �سمح ًا
�صافي ًا رحيم ًا.
ولقد بدد �أتباع الفكر املنحرف يف هذا الع�صر قدرات املجتمع امل�سلم
و�شغلوه عن م�شاريع البناء و الإعمار ف�أي خري جنته املجتمعات امل�سلمة
من التوجهات ال�ضالة والتي �أنتجت هذه الأعمال الإجرامية ؟
و�أي تقدم ومناء ح�صل من حوادث الإرهاب و�سفك الدماء املع�صومة؟
و�أي ازدهار وتطور حققته الدعوة �إىل اهلل ب�سبب هذه الت�صرفات
الهوجاء ؟ �إن �إدانة هذه الأعمال ال�شريرة واجبة على اجلميع وال�شك
؛ ولكن الإدانة ال تتمثل فقط يف �سطور تكتب يف و�سيلة �إعالمية  ,وال يف
خطبة تلقى على منرب ,فالإدانة و�إظهار الزيف عمل طويل وجهد د�ؤوب
يتمثل يف ك�شف املف�سدين وف�ضح خططهم وتو�ضيح دجلهم وبيان زيفهم
وخطرهم و�ضررهم  .والرتبية على الو�سطية وحمبة النا�س والتعاون
على اخلري والرب يف البيوت وامل�ساجد واملدار�س ويف كل مكان وزمان فلي�س
امل�سلمون �أمام حتليل ظاهرة طارئة �أو حادثة عابرة ولكنهم �أمام ظاهرة
خطرية متثل حكاية وطن يراد زعزعة �أمنه  ,وحكاية �أمة يراد تفريقها
 ,وحكاية �شعب يراد متزيق �صفه ,وتبديد طاقاته وحكاية �شباب يراد
لهم �أن يكونوا معاول هدم لوطنهم  .واهلل عزوجل يقول  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭼ ويقول  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ ويقول:
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ .
اللهم من �أراد �أمننا وبالدنا و�أمن امل�سلمني وبالدهم ب�سوء ف�أ�شغله يف نف�سه
واجعل كيده يف نحره و�أدر عليه دائرة ال�سوء واجعل تدبريه تدمري ًا
عليه و�أرح امل�سلمني من �شره و�أذاه اللهم �آمني و�أخر دعوانا �أن احلمد هلل
رب العاملني .
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الدولــــــــــ��ة
وكتاب اهلل
ال يجد الباحث عن احلقيقة عناء كبير ًا في إدراك ما تقدمه
الدولة حفظها الله من كل شر ومكروه وأعز بها اإلسالم
واملسلمني من خدمات جليلة لكتاب الله وقد استعرضنا في
األعداد السابقة من اجمللة عدد ًا من تلك اخلدمات اجلليلة
كطباعة املصحف والعناية بحفظه وإتقانه على مستوى
العالم اإلسالمي كله من خالل املسابقات املتنوعة وكذلك
جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي املنتشرة في ربوع بالدنا
ً
مثاال واضح ًا
احلبيبة وها نحن في هذا العدد نستعرض
خلدمة الدولة لكتاب الله وهي :تعليم كتاب الله بشكل رسمي
وموسع في مدارس خاصة لتحفيظ القرآن الكرمي وإللقاء
الضوء على هذه املدارس وأهدافها ومزاياها وطريقة الدراسة
بها وتطورها خالل السنوات املاضية ألقينا بهذه التساؤالت
على طاولة مدير اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية بوزارة
التربية والتعليم :

الدكتور
سعود بن عبدالعزيز العاصم
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فإليكم ما قال حفظه الله :
مدارس حتفيظ القرآن الكرمي :
حر�ص ��ت وزارة الرتبي ��ة والتعليم على �إتقان الطالب تالوة القر�آن الكرمي
وحفظ ��ه ،لذلك افتتحت مدار�س متخ�ص�ص ��ة ذات �أهداف �س ��امية لتخريج
ط�ل�اب يحفظ ��ون كت ��اب اهلل خ�ل�ال درا�س ��تهم  ،واهتمامًا من ال ��وزارة بهذا
الأم ��ر  ،ولتك ��ون هذه املدار�س مركز �إ�ش ��عاع ثقايف ين�ي�ر للمجتمع الطريق
القومي ُكلفت الإدارة العامة للتوعية الإ�س�ل�امية بالإ�ش ��راف فن ًيا وتربو ًيا
على مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي.
أهداف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي :
أنشئت هذه املدارس لتحقق إضافة إلى أهداف التعليم
العام األهداف التالية :
1 .1الن�صيحة لكتاب اهلل تعاىل ب�صيانته ورعايته وحفظه وتعهد علومه
حتقيقًا ملقا�صد ال�سيا�سة التعليمية يف هذا املجال و�أهدافها.
2 .2تربية النا�شئ تربية �إ�سالمية ,تهدف �إىل رعاية منوه خلق ًيا وفكر ًيا
واجتماع ًي ��ا يف �ضوء العقيدة الإ�سالمية ,وتعهد تن�شئته وم�ساعدته
يف تكوين �شخ�صيته.
3 .3تزوي ��د النا�ش ��ئ مب ��ا يحت ��اج �إلي ��ه م ��ن العل ��وم والآداب والفن ��ون
والتدريب ��ات العملي ��ة ,حتى يك ��ون �أفراد اجلي ��ل مواطنني �صاحلني
م�ؤمنني باهلل ,مدركني لواجباتهم وحقوقهم معتزين ب�إ�سالمهم .
�4 .4إع ��داد الطال ��ب للحي ��اة العام ��ة ,و�إك�سابه امله ��ارات العملي ��ة و�إعداده
للدرا�سة يف املراحل العملية املختلفة .
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مزايا مدارس حتفيظ القرآن الكرمي :
1 .1يتخ ��رج الطال ��ب م ��ن مدار� ��س حتفي ��ظ الق ��ر�آن الك ��رمي وق ��د
حف ��ظ كت ��اب اهلل الك ��رمي كام�ل ً�ا وراجع ��ه ,ودر� ��س جتوي ��ده
وقراءات ��ه وتاري ��خ تدوين ��ه ,وترقيم ��ه و�شكل ��ه وتف�س�ي�ره وجمل ��ة
م ��ن �أحكام ��ه ,دون �أن يق ��ل م�ست ��واه التعليم ��ي يف امل ��واد الأخ ��رى� ,أو
ن�شاط ��ه ال�صف ��ي وغ�ي�ر ال�صف ��ي ع ��ن زميل ��ه يف املدار� ��س العام ��ة .
 2 .2تهيئ ��ة اجل ��و املنا�س ��ب للطال ��ب حلفظ كت ��اب اهلل وفهم ��ه ,والتخلق
ب�أخالق ��ه وتطبي ��ق �أحكام ��ه �أكرب هدي ��ة وميزة للطال ��ب وويل �أمره
واملجتمع .
3 .3ت�ص ��رف مكاف� ��أة �شهري ��ة لط�ل�اب مدار� ��س حتفي ��ظ الق ��ر�آن الكرمي
قدره ��ا ( )600ري ��ال يف املرحل ��ة الثانوي ��ة ,و ( )500ري ��ال يف املرحل ��ة
املتو�سطة و ( )250ريال يف املرحلة االبتدائية .وهذه املكاف�أة ت�صرف
للطالب على مدى �سنة كاملة مبا يف ذلك �أ�شهر العطلة ال�صيفية .
االنتقـال مـن مـدارس حتفيـظ القـرآن الكرمي وإليها :
م ��ن حق الطالب يف ه ��ذه املدار�س �سواء يف املرحل ��ة االبتدائية �أو املتو�سطة
االنتق ��ال �إىل م ��ا مياثل م�ستواه يف مدار� ��س التعليم العام من �أي �صف كان
– كما �أنه من حق الطالب يف التعليم العام االنتقال �إىل مدار�س حتفيظ
الق ��ر�آن الك ��رمي االبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة ح�س ��ب م�ست ��واه بع ��د جناح ��ه يف
حفظ املقرر الذي يدر�سه زميله من القر�آن الكرمي .
املراحل الدراسية ومناهجها :

 1 .1املرحل ��ة االبتدائي ��ة وم ��دة الدرا�س ��ة �س ��ت �سن ��وات يحف ��ظ الطال ��ب
فيه ��ا ( )15ج ��زءًا من الق ��ر�آن الكرمي ( من �س ��ورة الكهف �إىل �سورة
النا�س ) .
2 .2املرحل ��ة املتو�سط ��ة ومدة الدرا�سة بها ثالث �سن ��وات يحفظ الطالب
فيه ��ا ( )15جزءاً الباقية م ��ن القر�آن الكرمي ( من �سورة البقرة �إىل
�سورة الإ�سراء) .
3 .3املرحل ��ة الثانوية وم ��دة الدرا�سة بها ثالث �سن ��وات ويراجع الطالب
فيها حفظ القر�آن الكرمي كام ً
ال �إ�ضافة �إىل علم القراءات .
ملحوظة  :مرفق ج ��دول �إح�صائي بنمو عدد مدار� ��س حتفيظ القر�آن
الكرمي منذ �إن�شائها .
خالص���ة إحصائي���ة ع���ن م���دارس حتفي���ظ القرآن
الكرمي :
•يف عام 1367هـ افتتحت �أول مدر�سة حتفيظ قر�آن كرمي نظامية
باململكة يف املدينة النبوية و�سميت (معهد القراءات) ثم �أطلق
عليها فيما بعد ا�سم (مدر�سة �أبي بن كعب ) وال زالت حتمل نف�س
اال�سم .
•ويف العام 1371هـ افتتحت �أول مدر�سة مبكة املكرمة ( �أبي زيد
الأن�صاري ) .
•ويف العام 1378هـ افتتحت �أول مدر�سة يف مدينة الريا�ض( املدر�سة
الأوىل – ابن فريان حاليا ) .
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بلغ اجملموع النهائي لعدد املدارس والفصول والطالب للعام الدراسي 1430 -1429هـ على النحو التالي :
املدارس  ) 941 ( :ت�سع مئة و�إحدى و�أربعون مدر�ســـة .
الفصــول  ) 5011 ( :خم�سة �آالف و�أحد ع�شر ف�صـال .
الطـــالب  ) 111225 ( :مئة و�أحد ع�شــر �ألفاً و مئتان وخم�سة وع�شرون طـــــــــالبا .
وهذا اجلدول يحوي إحصائيات باملدارس والفصول والطالب من العام1396/95هـ إلى عام 1430/29هـ

العام
96/95
97/96
98/97
99/98
00/99
01/00
02/01
03/02
04/03
05/04
06/05
07/06
08/07
09/08
10/09
11/10
12/11
13/12
14/13
15/14
16/15
17/16
18/17
19/18
20/19
21/20
22/21
23/22
24/23
25/24
26/25
27/26
28/27
29/28
30/29

12
26
36
57
76
89
88
100
107
109
119
119
123
124
124
124
126
129
193
213
213
215
218
231
246
251
268
296
328
373
408
443
516
534
534

االبتدائية
ف�صول
89
118
145
362
472
667
581
745
888
972
1053
1083
1140
1189
1238
1228
1208
1162
1121
1327
1315
1347
1397
1539
1624
1637
1780
1974
2006
2577
2891
3372
3442
3460
3460

طالب
2033
2693
3293
8231
10735
15179
13218
16950
20377
22587
23675
24343
25611
27063
28691
29033
29003
29981
30501
30853
30834
31437
31997
33470
35938
37953
41911
45157
45957
57797
67740
73894
75644
76094
76094

4
4
5
5
6
10
6
18
26
28
36
37
47
62
62
62
62
66
109
108
108
114
117
122
148
172
192
212
215
217
224
223
251
253
278

املتو�سطة
ف�صول
8
6
8
18
23
42
21
34
69
89
115
130
157
197
237
250
248
250
296
464
455
481
490
499
540
600
669
780
783
965
1018
1049
1065
1067
1092

3

طالب
150
115
140
332
424
788
391
638
1031
1394
1960
2518
3232
4014
4845
5270
5156
6011
7336
10206
10207
10364
10286
10663
11739
12653
14301
17280
17340
19669
20698
25386
25706
25746
26246

2
3
4
4
5
5
5
6
8
11
12
15
19
20
20
20
27
43
42
42
47
51
52
52
52
60
65
79
87
99
110
128
129
129

الثانوية
ف�صول
4
5
6
8
15
7
10
16
18
26
33
43
56
70
77
79
88
113
164
151
169
180
208
215
224
214
248
262
356
387
426
442
459
459

طالب
55
75
88
115
229
97
146
191
238
320
450
666
957
1241
1391
1405
2068
2666
3445
3429
4577
3769
4160
4446
4563
4273
5064
5344
6876
7550
8430
8750
8885
8885

16
32
44
66
86
104
99
123
139
145
166
168
185
205
206
206
208
222
345
363
363
376
386
405
446
475
520
573
622
677
731
778
895
916
941

املجموع
ف�صول
97
128
158
386
503
724
609
789
973
1079
1194
1246
1340
1442
1545
1555
1535
1500
1530
1955
1921
1997
2067
2246
2379
2461
2663
3002
3051
3898
4296
4847
4949
4986
5011

طالب
2183
2863
3508
8651
11274
16196
13706
17734
21599
24219
25955
27311
29509
32034
34777
35694
35564
38060
40503
44504
44470
46378
46052
28293
52123
55169
60485
67501
68541
84342
95988

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده
وبعد:
ف�إن هذه املجلة التي ت�صدر عن جمعية حتفيظ القر�آن مبحافظة
الزلفي تعد من و�سائل الدعوة الناجحة يف هذا الع�صر ال�سيما و�أنها
تن�شر ف�ضل هذا الكتاب العزيز والدعوة �إليه ونبذ الرذيلة  ,وال�صراع
بني اخلري وال�شر قائم �إىل قيام ال�ساعة ولقد عرفت قوى ال�شر �أن
القر�آن هو �سر قوة امل�سلمني به عزوا  ,وبه �سادوا  ,وبه �أمتد ملكهم يف
�أقل من قرن من املحيط الأطل�سي �إىل جدار ال�صني .
لأنهم اتخذوه منهجاً حلياتهم و�سلوكاً يحكم ت�صرفاتهم  ,اتخذوه
عقيدة و�شريعة وعبادة وقيادة ديناً ودولة فحقق اهلل لهم �صادق
وعده .
و�أرى �أن على الدعاة وامل�صلحني �إن يكونوا على يقظة تامة مما
يدبر للأمة امل�سلمة  ,وما يو�ضع يف �سبيلها من عقبات  ,وذلك بالعمل
الإيجابي النافع  ,الذي يف�سد على الأعداء خططها  ,ويباعد بينها
وبني م�آربها .
وعلى املربني ومعلمي النا�س اخلري �أن يوجهوا النا�س وير�شدوهم
�إىل الف�ضائل ويحذروهم من الرذائل ,و�أهم تلك الرذائل الأفكار
الهدامة للأفراد واملجتمعات �أياً كان م�صدرها لأن احلاقدين على
هذا الدين و�أهله كرث �سواء كانوا من امل�سلمني �أنف�سهم � ,أو من اند�س
حتت �ستار الإ�سالم ظاهراً و�أبطن الكفر � ,أو ممن ن�صب العداء من
الكفار  ,فهم ال يدعون امل�سلمني �إىل ترك دينهم مبا�شرة بل يلج�ؤون
�إىل �أ�ساليب غري مبا�شرة تنطوي على اخلبث والتدرج وو�سيلتهم يف
ذلك ن�شر الأفكار ال�ضالة امل�ستوردة من بيئة غري امل�سلمني و�إلبا�سها
لبا�س الإ�سالم بزخرف القول و�صفوف من التلبيات وال�شبهات بق�صد
حرف املفاهيم لدى امل�سلمني .
لذا �أذ ّكر الدعاة بتحمل تلك الر�سالة العظيمة والدعوة �إىل
الدين مبختلف الو�سائل والأ�ساليب وب�شتى الطرق من و�سائل
الن�شر والتبليغ  ,لي�صل الإ�سالم �إىل العامل كما �أنزله اهلل منهجاً
مثالياً للحياة الدنيا والآخرة  ,كما يجب عليهم املحافظة على
و�سائل االت�صال العامة من �أن يتطرق �إليها خلل ي�سمح للمف�سدين
مبخاطبة املجتمع ون�شر تلبي�ساتهم.
و�إن البع�ض من النا�س يبذل جهده ووقته يف حتقيق مر�ضاة اهلل
تعاىل � ,سواء يف الدعوة �إىل دينه �أو ق�ضاء حوائج النا�س �أو ال�سعي يف

م�صالح الأمة � ,أو التعليم والتوجيه والرتبية  ,وبع�ض النا�س ي�سعى
وك�أنه يح�سن عم ً
ال يف هدم الدين وتقوي�ض �أركانه و �إحلاق ال�ضرر
بامل�سلمني وم�صاحلهم و�إيذائهم والت�ضييق عليهم ب�أرزاقهم ف�شتان
من عمله يف �سبيل اهلل ومن علمه يف �سبيل ال�شيطان .
و�إن مما يحزن �أن ين�ش�أ بع�ض �أطفال امل�سلمني بني �أيدي
ه�ؤالء املف�سدين يف بيئات ملوثة بال�سموم الفكرية  ,من �سموم
الف�ساد  ,فري�ضعون الرذيلة مع حليب الأم  ,وي�ستن�شقون الهواء امللوث
باجلراثيم املعنوية الفتاكة  ,فين�ش�أ �أحدهم �ضحل الثقافة  ,بعيداً عن
الدين منحرف الفكر وال�سلوك  ,مبلغ عمله خليط من الت�صورات
التائهة  ,واالهتمامات التافهة  ,ال يكاد يقيم �آية من القر�آن الكرمي
 ,مع ا�ستنكاره للمظاهر الإ�سالمية �إذا ر�آها ؛ لأنه مل يعتدها ومل
ي�ألفها  ,و�أنى له ذلك وقد ترعرع يف بيئة ملوثة .
وبهذا يتبني �أثر القر�آن يف حت�صني املجتمع و�صيانته من الأفكار
الهدامة  ,و�أنه دعامة قوية وهامة يحب املحافظة عليه  ,مع الرتبية
احلكيمة على االلتزام بالأخالق والآداب  ,دون �شدة �أو عنف ,
واملحافظة على الأ�س�س التي يقوم عليها املجتمع امل�سلم .
ودولتنا وفقها اهلل دولة قوية متما�سكة ومتحدة � ,آخذه ب�أ�سباب
القوة واملكنة  ,لها هيبة من �أعدائها فال يجر�ؤن على �آذائها �أو
التعر�ض لها ب�سوء  ,ف�سلم الأفراد واملجتمع من �شر املف�سدين ومن
عقائدهم اخلبيثة  .ومل يكن لها ذلك لوال مت�سكها بكتاب ربها و�سنة
نبيها حممد عليه ال�صالة وال�سالم  ,وتطبيقها ل�شرع اهلل املطهر
� ,أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري وال�صالح
لأمور الدنيا والآخرة �إنه جواد كرمي .

علي بن عبدالله بن حمد البدر
رئيس كتابة عدل محافظة الزلفي
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ومضة مسؤول

أثر القرآن في
تحصين المجتمع
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حفل جائزة ف
ً
حفال لتكرمي الفائزين بجائزة الفهد
أقامت اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي في محافظة الزلفي
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
اجلمعية اإللكتروني كما افتتح دار النور النسائية ثم بعد ذلك تفضل راعي احلفل معالي الشيخ  :صالح
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  150.000ألف ريال .
وإليكم أسماء الفائزين والفائزات باجلائزة وهم :

الفائزون في جائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي
م

م

مزامير آل داود

عشرة أجزاء

1

ثابت بن بدر البدر

 2000ريال

1

أيوب بن عبداملنعم العبداملنعم

 2000ريال

2

عبدالعزيز بن محمد املهنا

 2000ريال

2

معاذ بن محمد الدويش

 2000ريال

3

بدر بن أحمد الدويش

 2000ريال

3

معاذ بن علي العبداللطيف

 2000ريال

4

املعلم املتميز  /عبدالله بن سليمان الطوالة  5000ريال
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فوزان الفهد
م

العشرين جزء ًا

ً
كامال
القرآن

م

1

يوسف بن عبدالرحمن اجلبر

 3000ريال

1

عبدالعزيز بن محمد املنيع

 5000ريال

2

عبداإلله بن مزعل السويكت

 3000ريال

2

ياسر بن أحمد اخلنيني

 5000ريال

3

مدالله بن مطلق العنزي

 3000ريال

3

عمر بن عبدالرحمن الفحام

 2500ريال

4

عبدالرحمن بن أحمد احلمد

 2500ريال

م
1

أصغر حافظ
 2000ريال

مصطفى محمد السيد

الفائزات في جائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي
م

العشرة أجزاء

العشرين جزء ًا

م

1

هند بنت عبدالرحمن املوسى

 2000ريال

1

غنيمة بنت أحمد العقيلي

 3000ريال

2

نوال بنت عبدالعزيز الفحام

 2000ريال

2

حصة بنت زيد اخلنيني

 3000ريال

3

نورة بنت صالح الرزيزاء

 2000ريال

3

اجلوهرة بنت عثمان الضويحي

 3000ريال

م

ً
كامال
فرع القرآن

م

أصغر حافظة

1

مرمي بنت عبدالله اليوسف

 5000ريال

1

دينا بنت عبدالعزيز محمد

2

عائشة بنت عبدالله اليوسف

 5000ريال

م

املعلمة املتميزة

3

سامية بنت محمد امللحم

 5000ريال

1

هدى بنت عقيل العقيلي
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 2000ريال

 5000ريال
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صور من الحفل
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وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد
معايل ال�شيخ
�صالح بن عبدالعزيز بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ

يف حفل جائزة الفهد

احلمد لله حق احلمد وأوفاه وأشهد أن ال اله إال
الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمد ًا عبد الله
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و سلم
تسليم ًا كثير ًا أما بعد :
سعادة محافظ الزلفي األخ الكرمي زيد بن محمد
آل حسني  ،األخ الكرمي األستاذ فوزان بن فهد
بن عبد العزيز الفهد صاحب اجلائزة  ،أصحاب
الفضيلة أصحاب السعادة  ،أيها األخوة الكرام
 ،أبنائي حفظة كتاب الله واملتسابقني في هذه
اجلائزة  .السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .
و�إن هذا املقام مقام حمد عظيم متواتر متتابع هلل عز و جل �أن �سلك بنا هذا
ال�سبيل يف حب القر�آن الكرمي ويف ت�شجيع حملته وحم�صليه ومن رغب فيه
حفظ ًا ودر�س ًا وتعليم ًا و�إمدادا وتعاون .
وال �شك �أيها الأخوة �أن يف هذا الزمن ت�سابق ملثل هذا الأمر يعد من زكاء
النف�س لأن النف�س الزكية ت�سعى لزيادة تزكيتها ومن �أ�سباب زيادة تزكية
النف�س �أن ي�سهم قدر الإمكان كل �أحد يف جماله لن�شر اخلري وتقوية الدين يف
نفو�س �أهله والنظر للم�ستقبل برتبية الأبناء الرتبية القر�آنية املحمودة .
ولذلك ف�إننا نبتهلها حمد ًا و�شكر ًا هلل ثم ن�شكر لوالة �أمرنا خادم احلرمني
ال�شريفني وويل العهد الأمني و�سمو النائب الثاين و�أمري منطقة الريا�ض
وجميع امل�سئولني على حر�صهم على ن�شر هداية القر�آن بد ًا من حتفيظه
للنا�شئة و�إثابتهم على ذلك باجلوائز ال�سنية ثم ال �شك �إن جمعيات حتفيظ
القر�آن الكرمي يف عموم اململكة العربية ال�سعودية لها اجلهد الكبري يف حماية
النا�شئة من تالطم الأمواج من �شبهات و�شهوات ولذلك كل نا�صح هلل جل وعال
ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم ي�سعى يف تقويه وتو�سيع دائرة
حفظة كتاب اهلل واملتمثلني فيه در�س ًا وتربية و�سلوك ًا الن هذا من الباقيات
ال�صاحلات والباقيات ال�صاحلات خري عند ربك ثواب ًا وخري �أم ًال وهذا يجعلنا
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الكلمة التي �ألقاها

يف وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ويجعل �أهل العلم وطلبة العلم ويحتفلون مبثل
هذه املنا�سبات ويحر�صون عليها لأنها ت�شجيع حلملة كتاب اهلل تعاىل وجمعية
حتفيظ القر�آن الكرمي يف حمافظ الزلفي لها متيز عن غريها �أو عن الكثري
من اجلمعيات يف بالدنا احلبيبة من جهة �أخرى كونها جادة يف �إخراج حفظة
لكتاب اهلل من ذوي القدرة على احلفظ وح�سن الأداء كما �سمعنا �أمثلة لذلك
ومن جهة �آخري ح�سن ترتيبها الإداري وحمافظتها على اال�ستثمارات التي
تعود بالنفع العظيم لتحفيظ القر�آن الكرمي وحلقه والأعمال التي تت�صل
لذلك فبهذا املقام الكرمي لكم منا ال�شكر والتقدير و�أخ�ص بالذكر الأخ الكرمي
رئي�س اجلمعية ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد احلمد وفقه اهلل وجميع زمالئه
وهذه اجلائزة جائزة الفهد ال�سنوية لها ميزة وهي �أنها �سنت �سنة ح�سنة يف
هذه املحافظة ومن �سن �سنة ح�سنة فلهو �آجرها و�أجر من عمل بها �إىل قيام
ال�ساعة و�صاحب اجلائزة ورئي�س جمل�س �إدارتها و�أمني اجلائزة وجميع الأخوة
العاملني فيها لهم التقدير على حر�صهم على ذلك وهذا من العمل ال�صالح الذي
يحمد لهم تعاوننا على الرب والتقوى ونعلم جميع ًا �أن �أي عمل �صالح ال ميكن �أن
يكون له �أثر اجتماعي �إال يف تعاون بني ذوي قد ٍر خمتلفة وتعاونوا على الرب
والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان � ،أ�صحاب القدرة يختلفون فمنهم من
قدرته �شرعية ومنهم من قدرته علمية ومنهم من قدرته �إدارية ومنهم من
قدرته مالية وهذه الأمة مرحومة ب�أنها �أمة التكامل ال جمال فيها للإنفراد
فالذي يريد �أن ينتج خري ًا للأمة بعمل بنف�سه قد ينتج ولكن لو كان مع �إخوان
له لكن �أقوى وابعد �أثر لهذا قال عليه ال�صالة وال�سالم يف ما روى �أبو داود يف
�سننه ب�سند جيد �إن اهلل ليدخل يف ال�سهم الواحد ثالثة نفر اجلنة من �صنعه
يحت�سب �أجره من بر�أ نبله ومن رمى به يف �سبيل هلل فهذا ال�سهم �أدخل اهلل به
ثالثة نفر اجلنة ابتداء من ال�صناعة وانتهاء بالرمي وهذا يعطينا نتيجة
مهمة وهي �أن قوله تعاىل ( وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعانوا على الإثم
والعدوان ) هذه فيها احلظ الكبري على �أمرين  :الأمر الأول �إيجاد التعاون على
الرب والرب ا�سم جامع لكل ما يحبه اهلل تعاىل وير�ضاه من الأعمال التي تقرب
�إليه �سواء كانت ظاهرة �أم باطنة في�شمل الإميان وي�شمل ال�صالة وي�شمل �أنواع
الرب والإح�سان وال�صدقات ودلت الآية على �أن التعاون يكون �أي�ضا على التقوى
وتعاونوا على الرب والتقوى وذكر التقوى يف هذا املقام مهم الن النفو�س �إذا
تناف�ست رمبا حدها التناف�س �إىل غري ال�سبيل فكان لزام ًا �أن تتحلى يف تعاونها
وتناف�سها بتقوى اهلل جل وعال فاتقوا اهلل و�أ�صلحوا ذات بينكم ولهذا كان من
املقامات العالية لأ�صل النفو�س الزكية الذين �أحبوا القر�آن وجعلوه �سبيل لهم
�أنهم ميتثلون هذا القر�آن ميتثلونه تعليم ًا وميتثلونه عم ًال القر�آن ملن حمله
حقيق ًا ب�أن ميتثله �صاحب القر�آن �سواء �أكان معلم ًا �أو كان طالب ًا حافظ ًا �أم كان
�إداري ًا �أم كان م�سئو ًال ف�إنه ينبغي �إن يتحلى بحليه القر�آن .
فيما �أوجبه اهلل عليه لذلك �إذا حمل �أهل القر�آن على اختالف درجاتهم
�إذا حملوا قول اهلل تعاىل ( فاعبدوا اهلل خمل�صني له الدين ) حتتم عليهم
�إن ي�ستح�ضروا الإخال�ص و�إذا حملوا (و�أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول) ف�إنه
يتحتم عليهم �إن ي�ستح�ضروا طاعة اهلل وطاعة ر�سوله و�أن يعملوا بذلك و �إذا
حملوا قوله تعاىل ( يا �أيها الذين �آمنوا �أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل
الأمر منكم ) كانت طاعة اهلل وطاعة ر�سوله بني �أعينهم ثم كانت طاعة
�أولياء �أمورهم بني �أعينهم و�إذا حمل �صاحب القر�آن قوله تعاىل ( وق�ضى ربك
�أال تعبدوا �إال �إياه وبالوالدين �إح�سانا ) وجدته بر ًا رحيم ًا بوالديه و�إذا حمل
�صاحب القر�آن قوله تعاىل ( قل ال ي�ستوي اخلبيث والطيب ولو �أعجبك كرثه
اخلبيث ) وجدته �سمح ًا مبا طاب كاره ًا ملا خبث وان كرث و�إذا حمل �صاحب
القر�آن قوله تعاىل ( وان تطع �أكرث من يف الأر�ض ي�ضلوك عن �سبيل اهلل )
علم �أن احلق لي�س معترب ًا فيه الكرثة فقد تكون الكرثة على احلق وقد ال
تكون و�إمنا العربة تكون للحق نف�سه امل�ستمد من الدليل والربهان وكالم �أهل
العلم وهذا كله ينقلنا �إىل مدارج كبرية و�إىل مراقي متعددة يف وجوب �سلوكنا
واىل ما ي�صلحنا وي�صلح امتنا وي�صلح نا�شئتنا جعلني اهلل و�إياكم من الأبرار
وال�صاحلني الذين �سعوا يف اخلري جهدهم ختام ًا اكرر �شكري للأخ فوزان الفهد
على هذه اجلائزة ال�سخية وجلميع �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية على هذا
التنظيم والإعداد وا�س�أل اهلل الكرمي يل ولكم التوفيق وال�سداد وان يجعلنا
مباركني و�أن يقينا العثار يف القول والعمل و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا
و نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .

مرآة الجمعية

فوزان الفهد

لهذا السبب تبنيت الجائزة ..

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني  .وبعد :
يسرنا أن نلتقى مع صاحب جائزة الفهد حلفظ القرآن
الكرمي الشيخ فوزان بن فهد الفهد الذي تبنى جائزة
سنوية لتكرمي املتميزين في حفظ كتاب الله وفي تعليمه
نسأل الله أن يجزيه خير اجلزاء على ما بذل وأن يخلف
الله عليه بخير .

باملحافظة و�سكانها واخلري موجود يف اململكة العربية ال�سعودية ب�صفة
عامة و�أرجو منهم بذل املزيد كل يف جمال ا�ستطاعته و�أمتنى من كل
�شخ�ص مقتدر مادياً �أن يربز له م�شروعاً يخدم �أهل البلد ويبقى ثابتاً
يف حياته وبعد مماته والهدف الأ�سا�سي هو خدم الدين وخدمة الوطن
و املجتمع والإن�سان �سوف يجد هذه الأعمال ال�صاحلة لي�س يف حياته
فح�سب و�إمنا �سيجدها �أمامه �إن �شاء اهلل �إذا كانت نيته �صادقة وخمل�صة
هلل وهذا هو املت�أمل من اجلميع .

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

س  /تبنيتم حفظكم الله جائزة لتكرمي حفظة كتاب الله يف الواقع �أن اجلائزة �أول ما �أحدثت كان هناك عدة خيارات لقيمة اجلائزة
و نهنئكم بداية في هذا االختيار املوفق للبذل في كتاب حيث كانت اجلمعية متحم�سة تريد داعم للجائزة وكان من �ضمن املبالغ
الله نود منكم بيان فكرة تبني هذه اجلائزة وكيف بدأت
لقيمة اجلائزة كان من املقرتحات خم�سني �ألف ريال �أو �سبعني �ألف �أو
وكيف استوت على سوقها ؟
مائة �ألف فا�ستقر الو�ضع بيني وبني جمل�س الإدارة على �أن تكون �سبعني
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�ألف و�سارت الأمور وعندما جل�ست �أنا مع �أبنائي وناق�شنا هذا املو�ضوع
وعلى
حممد
نبينا
واملر�سلني
أنبياء
ل
ا
أ�شرف
�
وال�صالة وال�سالم على
�أ�شاروا و �أ�صروا على �أن ترفع قيمة اجلائزة من �سبعني �ألف ريال �إىل
�آله و�صحبه �أجمعني  .وبعد  :فكرة هذه اجلائزة املباركة �إن �شاء اهلل �أن مائة وخم�سني �ألف ريال وهذا املبلغ �سيتمر �إن �شاء اهلل و�أنا و�ضعت يف
بع�ض الأخوان يف �أع�ضاء اجلمعية عر�ضوا فكرة ا�ستحداث جائزة حلفظ خميلتي وواقعي �أن تكون دائمة وحتى بعد مماتي مادمت �أنا و �أوالدي
القر�آن الكرمي جلميع املواطنني وعر�ضوا على فكرة تبنى هذه اجلائزة قادرين على ا�ستمرار هذه اجلائزة فلن نت�أخر �أبد�أ قد تتغري الظروف
ً
وحقيقة �أنهم ملا عر�ض على اجلائزة مل �أ�ستعجل يف الأمر وبعد فرتة بالزيادة �أو النق�ص ح�سب متطلبات احلياة والظروف االقت�صادية ولكن
ح�صل ات�صال بيني وبينهم هل تقدم �أحد للجائزة قالوا �إىل الآن مل �إن �شاء اهلل الثبات موجود و�إن �شاء اهلل نطمح للزيادة ولي�س للنق�صان .
يتقدم �أحد فوافقت على تبنيها وذلك لعدة �أ�سباب :
د�ستورنا
وهو
وجل
السبب األول  :الإ�سهام يف خدمة كتاب اهلل عز
و�أخريا ن�شكر ال�شيخ فوزان على هذه الإجابات وكذلك ن�شكره على تبنى
وت�شجيع �أبناء وبنات املحافظة على حفظ القر�آن وتالوته وترتيله
ودعمه جلائزة الفهد حلفظ القر�آن الكرمي وكذلك ن�شكره لتعاونه
السبب الثاني  :الإقتداء بوالة الأمر بت�شجيع باجلوائز ودعم اجلمعيات امل�ستمر مع اجلمعية ون�س�أل اهلل �أن يجزيه خري الثواب و�أن يجعله �أثقل
اخلريية وعلى �سبيل املثال  :جائزة امللك عبد العزيز حلفظ القر�آن ما يكون يف ميزان ح�سناته يوم القيامة .
الكرمي و م�سابقة امللك عبد اهلل حلفظ القر�آن الكرمي وجائزة الأمري
�سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل حلفظ القر�آن على م�ستوى منطقة وختم فوزان حديثه بقوله :
الريا�ض والكثري من املحافظات على م�ستوى اململكة لها جوائز ت�شجع يف احلقيقة ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر جمل�س �إدارة اجلمعية وعلى ر�أ�سهم
وتدعم احلفظة ومن هذا املنطلق �أ�صبحت لدي هذه الرغبة لتحقيق ف�ضيلة ال�شيخ  /عبد الرحمن بن حممد احلمد وزمالءه �أع�ضاء
هذه اجلائزة وتبنيها وهي �أول جائزة م�ستحدثة على م�ستوىل املحافظات اجلمعية والعاملني فيها على اجلهود الطيبة وتفانيهم يف عملهم و�أرجو
وهي جائزة م�ستقلة بحفظة كتاب اهلل يف حمافظة الزلفي وعلى جميع من اهلل لهم التوفيق وال�سداد و�أ�شكر املدر�سني واملدر�سات على اجلهود
رجال الأعمال دعم املحافظة يف جميع املجاالت وخا�ص ًة يف القر�آن الكرمي التي يبذلونها يف حتفيظ القر�آن الكرمي وخا�ص ًة فيما يتعلق باجلائزة
وعلومه .
واجلهود املبذولة وهي عمل اجتهادي جزاهم اهلل كل خري و�أ�س�أل اهلل
س /كلمة توجهها لرجال األعمال ؟

نحمد اهلل �أن اهلل رزق هذه املحافظة برجال عندهم من الأريحية
وال�شهامة والكرم ما يتفوقون به على الكثري من املحافظات فالكل منهم
يبذل ماله وجهده ويبذل كل ما ميلك يف �أي جمال من �أجل الإرتقاء
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لهم التوفيق وال�سداد .
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .

أقامت اللجنة العليا جلائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي حفال ً تكرمي ًا للجان العاملة في جائزة الفهد حلفظ
القرآن الكرمي في قاعة احلمد للمناسبات وقد بدأ احلفل بالقرآن الكرمي ثم كلمة لرئيس اجلمعية الشيخ
عبد الرحمن بن محمد احلمد شكر فيها رؤساء وأعضاء اللجان على اجلهود املبذولة والتي ساهمت بعد
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 .
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تكـرمي اللجـان العـاملـة فـي حفــل
جائزة الفهد حلفظ القرآن الكرمي

مرآة الجمعية

العالقات العامة واإلعالم

مجمل ألعمال إدارة العالقات العامة واإلعالم خالل
الفترة  1430/5/1إلى 1430/9/1هـ
ً
أوال  :العالقات
تنظيم لقاءات متعددة على م�ستوى اجلمعية مع جمل�س الإدارة ملن�سوبي
اجلمعية مثل مديري الإدارات والعاملني فيها وامل�شرفني وامل�ساعدين
والكتاب ومعلمي احللق .
ً
ً
التوا�صل مع داعمي اجلمعية معنويا وماديا من خالل توزيع مطبوعات
اجلمعية ور�سائل اجلوال داخل املحافظة وخارجها .
التوا�صل مع ثلة من العلماء والباحثني واملتخ�ص�صني من خالل
ا�ستكتابهم يف جملة �ضياء واال�ستفادة من علمهم وخربتهم وجتاربهم .
ثاني ًا  :اإلعالم
•�إ�صدار العدد ال�ساد�س من جملة �ضياء .
•تزويد ال�صحف ب�أخبار اجلمعية و�أن�شطتها وتوثيق ذلك ب�إ�صدار
ملف �صحفي .
•حتديث لوحات امليادين بالعبارات التي تخدم �أهداف اجلمعية
وت�ساهم يف امل�شاركة يف املنا�سبات العامة .
•تويل مهام اللجنة الإعالمية يف حفل جائزة الفهد حلفظ القر�آن
الكرمي و�شمل ذلك كثرياً من الأعمال منها  :الإعالن عن احلفل
داخل ميادين املحافظة وعرب اللوحات الإلكرتونية وال�صحف
والرب�شورات وغريها .
•�إ�صدار كتيب خا�ص بهذه املنا�سبة �،إعداد ملف �صحفي ،ت�صميم
وطباعة ال�شهادات للفائزين .
•�إعداد عر�ضني مرئيني خا�صني باجلائزة بهذا احلفل .
•توثيق احلفل و�إخراجه يف �سيدي وتوزيعه مع املجلة .
•التعاون مع الإدارات والأق�سام يف اجلمعية يف �إعداد وت�صميم
وطباعة ما حتتاجه .
• القيام ب�أعمال التوثيق ملنا�سبات اجلمعية املختلفة ومنها  :حفل
املدر�سة التمهيدية  ،حفل تكرمي جمتازي الدورات التدريبية
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وافتتاح مقر التدريب بعد جتديده  ،زيارة وفد اجلمعية جلامعة
الق�صيم .
•امل�شاركة يف �إعداد �سيناريو العر�ض املرئي حلفل معهد معلمات
القر�آن الكرمي وت�صميم اللوحات وغريها من الأعمال
الإعالمية .
•التعاون مع ق�سم احلا�سب والتقنية يف ت�أ�سي�س وافتتاح املوقع
اخلا�ص للجمعية وعنوان املوقع :
http://www.quranzulfi.com
•�إ�صدار قر�ص ليزر يحوي برناجماً لرتكيب امل�صحف يف اجلوال
ب�صوت �ستة ع�شر قارئاً وبطبعات خمتلفة للم�صحف ويحوي كتباً
كثرية من كتب التف�سري .
•�إهداء الإ�صدار الأول من امل�صحف اجلوال للم�شايخ امل�شاركني
يف م�سابقة الأمري �سلمان حلفظ القر�آن الكرمي وتركيبه يف
جواالتهم بالإ�ضافة �إىل بع�ض املت�سابقني واملت�سابقات وقد مت
حتديث الإ�صدار و�إ�ضافة بع�ض الإ�ضافات له وتوزيعه مع املجلة
و�سيتم توزيعة على الدوائر احلكومية وعلى اجلمعيات .

قامت اجلمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي يف حمافظة الزلفي
بت�صميم مطوية وذلك تهنئة ب�سالمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن نايف بن عبدالعزيز من من الإعتداء الآثم الذي تعر�ض له
�سموه حفظ اهلل �سموه من كل مكروه وت�ضمنت املطوية تهنئة بال�سالمة
وا�ستنكار اجلمعية لهذا العمل الإجرامي وموع�ضة تذكر ال�شباب بجرم
هذا العمل � ،سائلني املوىل جلت قدرته �أن يحفظ لوطننا الغايل قيادته
الر�شيدة ورجاله الأوفياء ويدمي عليه نعمة الأمن والأمان واال�ستقرار .
أخبار الشؤون التعليمية (بنات)
•نظم مكتب الإ�شراف الن�سائي بالتن�سيق مع �إدارة الرتبية والتعليم
(بنات) م�سابقة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
حلفظ القر�آن الكرمي على م�ستوى املحافظة وقد �شكلت جلنة

•عقد مركز التدريب دورة مهارات ال�شخ�صية الناجحة على
فرتتني بواقع ثمان �ساعات لكل فرتة الدورة الأوىل كانت يومي
الثالثاء والأربعاء  1430/5/18 – 5/17هــ والثانية كانت يومي
ال�سبت والأحد  1430/6/7-6/6هــ وكان مكان �إقامة الدورة يف دار
الهدى.
•افتتح وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد دار
النور خالل رعايته حلفل جائزة الفهد حلفظ القر�آن الكرمي .
•�أمت حفظ القر�آن الكرمي  29حافظة ومت تكرميهن يف حفل خا�ص
يف يوم الأربعاء 1430/7/29هـ وقد تكفل بجوائز احلافظات
الأ�ستاذ :عبدالرحمن بن �سلمان احلاليف �ضمن م�شروعه لتكرمي
حفظة القر�آن الكرمي واخلا�ص بجمعية الزلفي (م�شروع �سلمان
عبدالرحمن احلاليف ووالديه لإكرام احلفاظ ) .
املدرسة التمهيدية
•�أقامت املدر�سة التمهيدية حفلها اخلتامي يوم الأحد املوافق
1430/6/28هـ وذلك يف ا�سرتاحة البحر على �شرف ف�ضيلة رئي�س
اجلمعية وجمل�س الإدارة يف اجلمعية وقد �شهد ذلك ح�ضورا كثيفا
من �أولياء الأمور وبد�أ احلفل ب�آي من القر�آن الكرمي ثم مناذج من
قراءات الطالب ثم عر�ض عن املدر�سة و�ألقى مدير املدر�سة كلمة
رحب فيها باجلميع و�شكرهم على ح�ضورهم ثم �ألقى ف�ضيلة رئي�س
اجلمعية كلمة �شكر فيها اجلميع على ح�ضورهم و�شكر القائمني
من املديرين وامل�شرفني على �أعمالهم ودعم �أهل اخلري املو�سرين ملا
يعود على �أبنائنا وجمتمعنا ووطننا باخلري .
•�أعلنت املدر�سة التمهيدية عن بدء الت�سجيل يف املدر�سة ابتدا ًء من
يوم ال�سبت املوافق 1430/7/4هـ علما ب�أن نظام الدرا�سة �سيكون يف
الفرتة ال�صباحية فقط .
•تربع ال�شيخ علي العبدالرزاق وفقه اهلل ب�إن�شاء مبنى متكامل
للمدر�سة التمهيدية وقد مت �شراء الأرا�ضي اخلا�صة يف املبنى
و�سيكلف البناء تقريبا ( مليونني ون�صف ريال ) .

اجمللة تزور شيخ القراء في املسجد النبوي
زار وفد من املجلة ف�ضيلة ال�شيخ �إبراهيم الأخ�ضر بن علي القيم يف منزله
يف طيبة الطيبة لت�سليمه ن�سخاً من املجلة فور �صدور العدد اخلام�س
حيث �أجري معه اللقاء احل�صري واملو�سع والذي كان له �صدىً كبرياً
وتفاع ً
ال منقطع النظري عند �أهل القر�آن واملهتمني بالإقراء والقراءات
وا�ستقبل ال�شيخ الوفد بكل حفاوة وتكرمي كما التقاه وفد املجلة �أي�ضاً يف
الريا�ض على هام�ش م�سابقة الأمري �سلمان حلفظ القر�آن الكرمي وقد
وعد ال�شيخ الوفد بزيارة ملحافظة الزلفي .

إجنازات قسم احلاسب والتقنية خالل شهري جمادى
الثاني ورجب لعام 1430هـ
•�إن�شاء املوقع الكرتوين للجمعية يقوم بن�شر ما ي�ستجد من الأخبار
املتعلقة باجلمعية ومعهد املعلمات وحلق القر�آن والدور الن�سائية
وعنوان املوقع www.quranzulfi.com
•عمل برنامج حا�سوبي خا�ص ب�إ�صدار بطاقات املوظفني .
•تفعيل بطاقات املوظفني .
•تفعيل جهاز التوقيع الإلكرتوين عن طريق الب�صمة .
•عمل بع�ض التعديالت الثانوية على الربنامج احلا�سوبي اخلا�ص
مبعهد املعلمات .
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ن�سائية الختيار الطالبات مكونة من الأ�ستاذة :
ح�صة الطوالة منرية الدوي�ش رو�ضة احلللي ،بتول �أبو بكر �ساتي،
هدى العقيلي  ،وقد �أنهت اللجنة اختيار الطالبات املتقدمات وقد
فاز على م�ستوى املحافظة كل من الطالبة غنيمة العقيلي عن
الفرع الثالث � ،سارة الق�شعمي عن الفرع الرابع  ،فاطمة احلمد
عن الفرع اخلام�س .

اإلشراف على الصفوف األولية
�صدر قرار ف�ضيلة رئي�س اجلمعية بتعيني الأ�ستاذ حممد بن �سعود احلمد
م�شرفا لل�صفوف الأولية والأ�ستاذ حممد من املعلمني املتميزين يف
تدري�س ال�صفوف الأولية وقد كان يعمل يف حلقات جامع الإمام في�صل بن
تركي ن�س�أل اهلل له العون والتوفيق .
تقيم اجلمعية الدورات ال�صيفية حلفظ القر�آن الكرمي يف �سبعة م�ساجد
يف املحافظة وقد عني لها �سبعة مديرين وعدد كبري من املعلمني وعملها
على فرتتني  ,الفرتة الأوىل  :وتبد�أ يوم ال�سبت املوافق 1430/7/11هـ
وتنتهي يوم الأربعاء 1430/7/29هـ وملدة ثالثة �أ�سابيع �صباحية من
ال�ساعة �9.45إىل ال�ساعة .11.45
وتبد�أ الفرتة الثانية  :يوم ال�سبت 1430/9/1هـ وحتى يوم الأربعاء املوافق
1430/9/19هـ والعمل فيها من بعد �صالة الع�صر وملدة �ساعة وربع .

مرآة الجمعية
جامعة القصيم تعتمد معهد معلمات القرآن الكرمي
تخريج الدفعة األولى من املعهد
مبحافظة الزلفي رسمي ًا
احتفت اجلمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي مبحافظة الزلفي
بعد افتتاح اجلمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي يف حمافظة يف يوم الأربعاء املوافق 1430/7/29هـ بتخريج الدفعة الأوىل من معهد
الزلفي معهد معلمات القر�آن الكرمي يف العام الدرا�سي 1429/1428هـ معلمات القر�آن الكرمي وعددهن  23طالبة وقد �أقيم لهن حفل تخريج مع
بهدف االرتقاء مب�ستوى مدر�سات تعليم وحتفيظ القر�آن الكرمي و�سد احلافظات لكتاب اهلل عز وجل من طالبات الدور على �شرف الدكتورة :
احتياج اجلمعية للمعلمات امل�ؤهالت علمياً وتربوياً ،ومنح الدار�سة �أفراح بنت علي احلمي�ضي  .وفيما يلي أسماء اخلريجات :
�شهادة دبلوم ت�أهيلي لتدري�س القر�آن الكرمي وعلومه يف مدار�س حتفيظ 1 .1هيا بنت م�شاري بن عبدالعزيز امل�شاري .
القر�آن الكرمي ومعاهد �إعداد معلمات القر�آن الكرمي والدور الن�سائية2 .2 ،خلود بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الفرهود .
رغبت اجلمعية يف �إ�سناد الإ�شراف الأكادميي على املعهد واعتماد وثيقة 3 .3حما�سن بنت نا�صر بن داود الداوود .
التخرج �إىل عمادة خدمة املجتمع يف جامعة الق�صيم ،وبحمد اهلل قد 4 .4هند بنت �سعد بن نا�صر الدوي�ش .
متت املوافقة على ذلك حيث اعتمدت وثائق الدفعة الأوىل للمتخرجات �5 .5أ�سماء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل النا�صر .
من اجلامعة .
�6 .6سلمى بنت عبداهلل بن �صالح الدوي�ش .
7 .7نورة بنت نا�صر بن �صالح اجلرب .
�8 .8سارة بنت حممد بن عبداهلل العبيد .
9 .9منى بنت قنيطري بن عبداهلل القنيطري .
1010نورة بنت فهد بن حممد احلمدة .
1111اجلوهرة بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الطوالة .
1212مها بنت �سليمان بن عبدالرحمن الطوالة .
1313منرية بنت را�شد بن �سليمان اجلديع .
1414منرية بنت حممد بن عبداملح�سن املن�صور .
1515نورة بنت حممد بن فهد العمار .
�1616أ�سماء بنت حمود بن حمد الذويخ .
اجلمعية تزور مدير جامعة القصيم
1717هند بنت عبداهلل بن حممد اليو�سف
بعد املوافقة على الإ�شراف الأكادميي على معهد معلمات القر�آن الكرمي 1818بدرية بنت نا�صر بن �صالح ال�صالح .
مبحافظة الزلفي من قِبل جامعة الق�صيم ؛ زار وفد من اجلمعية اخلريية �1919صفية بنت �سعود بن �إبراهيم ال�سويكت .
لتحفيظ القر�آن الكرمي باملحافظة وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ :عبدالرحمن بن 2020هيا بنت عبدالعزيز بن عبداهلل العمار .
حممد احلمد رئي�س اجلمعية ،جامعة الق�صيم وعمادة خدمة املجتمع 2121منرية بنت عبدالعزيز بن حممد املداهلل .
والتقى الوفد بكلٍ من :معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور :خالد 2222مرمي بنت عبدالعزيز بن حممد الطوالة .
بن عبدالرحمن احلمودي  ،ووكيل اجلامعة الدكتور � :أحمد الرقيبه �2323أ�سماء بنت مديد بن �إبراهيم ال�سويكت .
 ،وعميد عمادة خدمة املجتمع الدكتور :حممد بن �إبراهيم ال�شويعي،
القبول في معهد املعلمات للعام القادم
وذلك ل�شكرهم وتكرميهم على تعاونهم مع اجلمعية للإ�شراف على �أعلن املعهد عن فتح باب القبول والت�سجيل يف املعهد لل�سنة القادمة وقد
املعهد واعتماد وثائقه ،وعلى ما يولونه من خدمات وتعاون م�ستمر مع بد�أ يف 1430/6/20هـ وقد تقدم �إىل املعهد  74طالبة وبعد املقابلة واختبار
م�ؤ�س�سات املجتمع اخلريية واحلكومية ويف هذه املنا�سبة مت ت�سليمهم القبول الذي �أجري لهن مت قبول  49طالبة و�أعلنت �أ�سماء املقبوالت يف
دروعاً تذكارية �شكراً وتقديراً وعرفاناً مبا قدموا ف�أجزل اهلل لهم الأجر موقع اجلمعية الإلكرتوين ،علماً ب�أن بداية الدرا�سة يف ال�سنة القادمة
والثواب و�سدد على درب اخلري خطاهم .
يوم ال�سبت املوافق 1430/10/14هـ ب�إذن اهلل .
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أسماء خريجات الدفعة الثالثة من احلافظات

م

اسم الطالبة

التقدير

1

غنيمة بنت �أحمد العقيلي
مرمي بنت عبداهلل اليو�سف

ممتاز
ممتاز

3

فاطمة بنت ها�شم حممد

ممتاز

هويدا بنت زهران ر�ضوان

ممتاز

منتهى بنت عبدالغني الراعي

ممتاز

�سارة بنت عبدالعزيز الق�شعمي

ممتاز

دينا بنت عبدالعزيز يو�سف

ممتاز

حما�سن بنت نا�صر الداود

ممتاز

عائ�شة بنت عبداهلل اليو�سف

ممتاز

�أمل بنت �سليمان ال�سويد

ممتاز

�أماين بنت حممد اخلرباوي

ممتاز

منرية بنت �ضويحي الفحام

ممتاز

نورة بنت حممد الثنيان

ممتاز

نورة بنت عثمان ال�ضويحي

ممتاز

هند بنت �سعود احلمد

ممتاز

را�ضية بنت عبداللطيف الثنيان

ممتاز

فلوة بنت حممد الفريح

ممتاز

ح�صة بنت حممد الفريح

ممتاز

�إميان ال�سعيد اخلطاب

ممتاز

اجلوهرة بنت عثمان ال�ضويحي

ممتاز

مزنة بنت �سعود اخلنيني

جيد جداً

مرمي بنت �سعود املقحم

جيد جداً

�سامية بنت حممد امللحم

جيد جداً

هدى بنت �صالح اجلاراهلل

جيد جداً

مربوكة بنت عبدالوهاب ربيع

جيد جداً

ح�صة بنت زيد اخلنيني

جيد جداً

زينب بنت حممد الدوي�ش

جيد جداً

منرية بنت عبداهلل ال�سويكت

جيد جداً

�سلمى بنت �صالح الفحام

جيد جداً

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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أقامت إدارة التدريب في اجلمعية يوم السبت املوافق 1430 / 7 / 25هــ
ً
حفال تكرميي ًا للدفعة الثالثة من خريجي دورة منت حتفة
األطفال في التجويد وافتتاح مقر إدارة التدريب املقسم
إلى قاعتني وسميت األولى بقاعة الشيخ  /عبدالعزيز
بن باز والثانية بقاعة الشيخ محمد بن عثيمني رحمهما
الله :
برعاية أسواق ركن الندى املركزية لصاحبها  /عبد الله بن
محمد العضيب .
اجلدير بالذكر أن إدارة التدريب أقامت عدد ًا من الدورات
التدريبية خالل الفصل الدراسي السابق وإليكم خالصة
لها من خالل هذه اجلداول :

م

الربنامج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�شرح منت حتفة الأطفال يف
التجويد

املدرب

عدد املتدربني

را�شد احلميدي احلميدي
�أحمد بن حممد الذويخ
فهد بن حذيفة الطوالة

9
9
12
11
10
11
11
9
8
8

ماجد بن عبداهلل ال�سلمان
بدر بن علي احلمد
حممد بن �سعد العبيد

طريقة احلفظ احلديدية

امل�ستهدفون
معلمون

طالب

معلمون

�إح�صائية عن دورة �شرح منت حتفة الأطفال يف التجويد
عدد املجموعات
طالب
5

معلمني
3

عدد املتدربني
الإجمايل

عدد
املختربين

املجتازين

عدم اجتياز

مل يدخل
االختبار

حمروم ب�سبب
غيابه

منقطع بعذر

82

61

43

18

8

15

1

�أوائل املجموعات يف دورات حتفة الأطفال
الرتتيب

الأول

املعلمون

اخلم�سة الأوائل من الطالب

عبداهلل بن حمود الثنيان

علي بن عبداملح�سن الطواله

�شعيب بن حممد البدر

عبدالعزيز بن حمود الثنيان

عبدالعزيز بن عبدالرحمن العتيق
يا�سر بن �أحمد اخلنيني

عبداهلل بن �أحمد عبدال�سالم
احل�سن �سيد �صالح
معاذ بن �أحمد املحمود

املعلمون و الطالب احلا�صلون على تقدير ممتاز
اال�سم

اال�سم

اال�سم

عبداهلل بن علي الر�شيد

�أ�سامة بن �أحمد اخلنيني

عبداهلل بن حممد املعتق

حممد بن �أحمد اخلنيني

�سلطان بن �أحمد املنيع

�سليمان بن علي امل�شاري

طارق بن حممد اجلرب

عبدالعزيز بن عبداملح�سن ال�سالمة

حمني بن جودي احلربي
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لقاء
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.
1 .1متى أمتمت حفظ القرآن الكرمي ؟
�أنهيت حفظ القر�آن و�أنا يف ال�صف الأول متو�سط  ،وقد كان لل�شيخ :
�أحمد بن حممد الذويخ � ،أثر كبري يف توجيهي و�إر�شادي يف ذلك الوقت
حلفظ القر�آن ومراجعته – فجزاه اهلل خرياً .
2 .2كم استغرق حفظك للقرآن الكرمي ؟
كنت من بداية املرحلة االبتدائية  ،ملتحقاً بحلقات القر�آن  ،وكان
للوالدين  ،رزقني اهلل ب ّرهما – كبري الأثر وعظيمه يف حفظي للقر�آن
يف مرحلة مبكرة .
3 .3ما رأيك في جائزة الفهد حلفظ القرآن في عامها

األول  ،وأثرها على تطور أداء املعلمني ؟
ال�شك �أن بذل اجلهد  ،وا�ستغالل ما �أفاء اهلل به على العباد من النعم ،
بجعلها يف خدمة كتابه يعد توفيق منه �سبحانه للعبد لطريق مر�ضاته
وهداية منه ل�سبيله القومي .
وقد وفق اهلل ال�شيخ فوزان الفهد للقيام بهذا ال�شرف العظيم – فجزاه
اهلل خرياً – �أما عن �أثر اجلائزة يف تطوير �أداء املعلمني فقد �أحدثت
�أثراً كبرياً يف خلق روح التناف�س بني املعلمني  ،لنيل �شرف اخلريية التي
و�صفها – ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم – بقوله  « :خريكم من تعلم
القر�آن وعلمه » .
4 .4هل توقعت حصولك على اجلائزة ؟ وملاذا ؟
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نعم  ,فلقد كنت بف�ضل اهلل متوقعاً احل�صول عليها ؛ ملا وجدته من انطباق
8 .8هل حصل أحد من طالبك على اجلائزة ؟
�شروط امل�سابقة .
نعم ثالثة طالب وهلل احلمد .
5 .5إالم ترجع فوزك في اجلائزة ؟
�أرجع فوزي للم�سابقة لكبري ف�ضل اهلل وعظيم منته �سبحانه ثم ملا وجدته 9 .9كم أمت حفظ القرآن الكرمي من طالبك ؟
من جميل التعاون من زمالئي م�شريف احللقة على تي�سري ال�صعاب � ،سبعة بف�ضل اهلل .
استعدادا للجائزة في العام
وت�سهيل العوائق التي قد حت�صل �أمام الطالب  ،كما �أ�شكر مدير �إدارة 1010ما الذي تعتزم عمله
ً
احللقات يف م�سجدنا املبارك  ،فله اجلهد الوا�ضح يف هذا الأمر  ،فلهم مني
القادم ؟
الدعاء بالتوفيق وال�سداد يف الدنيا والآخرة .
�س�أقوم �إن �شاء اهلل بتهيئة عدد كبري من الطالب لال�شرتاك يف هذه
6 .6ما أثر هذا الفوز عليك وعلى من حولك من
امل�سابقة .
أسرتك وطالبك ؟
1111ما الرسائل التي توجهها لهؤالء :
وهلل احلمد فقد ر�سمت هذه اجلائزة مالمح الفرح على من حويل من
صاحب اجلائزة  :زادك اهلل من ف�ضله  ،و�أنالك �شرف خدمة كتابه ،
الأ�سرة  ،حينما وجدوا ابنهم مكرماً يف احلفل .
وحقق لك مرادك يف الدنيا والآخرة .
�أما عن الطالب ف�إن ذلك قد جعلهم ي�شمرون عن ال�سواعد يف التناف�س
زمالءك املعلمني :
بحفظ كتاب اهلل  ،لينالوا �شرف تعلم القر�آن ثم تعليمه .
�أعلمت �أ�شرفاً �أو �أجل من الذي **** يبني وين�شئ �أنف�ساً وعقوال
7 .7لم حتصل على اجلائزة إال لتميزك في تدريس
أبناءك الطالب :
طالبك  ،ونتائجهم املتميزة في حفظ القرآن
الكرمي فما الطريقة التي تتبعها في تدريسهم و وكتاب ربك �إن يف نفحاته **** من كل خري فوق ما يتوقع
1212كلمة أخيرة تريد أن تختم بها هذا اللقاء .
حتفيزهم على التنافس في احلفظ ؟
من امل�سلم به �أن اهلل قد وهب كل �شخ�ص قدرة متيزه عن غريه  ،فنجد �أ�شكر اهلل �سبحانه وتعاىل  ،ثم �أ�شكر جمعيتنا املباركة  ،للجهود امللحوظة
�شخ�صاً قد �أعطاه قدرة على احلفظ و�شخ�صاً �آخر �أعطاه قدرة على الفهم يف خدمة كتاب اهلل يف هذا البلد املبارك .
 ،وقد جعلت التناف�س كل بح�سبه  ،حتى ن�صل جميعاً �إىل املطلوب .

أعلن مشروع
( عبدالرحمن بن سلمان احلالفي ووالديه إلكرام احلفاظ )
عن طرح مسابقة لتصميم شعار للمشروع وجائزة التصميم للفائز
 3000ريال
تفاصيل الشروط على موقع اجلمعية اإللكتروني وعنوانه

www.quranzulfi.com
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تهنئة وشكر

إميان ًا ويقين ًا بقوله صلى الله عليه وسلم  :من حديث أبي
موسى األشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال  ( :إن من إجالل الله إكرام ذي الشيبة املسلم،
وحامل القرآن غير الغالي فيه واجلافي عنه ،وإكرام ذي
السلطان املقسط ) رواه أبو داود وحسنه النووي .

بادر األستاذ
عبدالرحمن بن سلمان احلالفي

بالتبرع السخي املستمر لتكرمي حفظة القرآن الكرمي بعنوان

(مشروع عبدالرحمن بن سلمان احلالفي
ووالديه إلكرام احلفاظ )
وذلك كل عام مببلغ وقدره  200,000ألف
ريال سنوي ًا

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

اقرأ ورتل
ي��ه��ـ��ـ��دي إل����ى اخل��ل��ـ��ـ��د الزي��ـ��ـ��ف وال ميل
(اق���ـ���ـ���رأ ورت���ـ���ـ���ل) ل��ه��ـ��ـ��ا ف���ي ال��ق��ل��ب ت��أوي��ل
وال اع��ت��ـ��ـ��راه م��ـ��ـ��ـ��ع األق���ـ���ـ���وال تـضــلــيل
ي��ه��ـ��ـ��ـ��دي إل��ـ��ـ��ى ال��رش��ـ��ـ��ـ��د آي ك��ـ��ـ��ل��ه عبر
بــوابـة احلفــظ إذ يــغـشاه تــرتيــــــل
ج��م��ع��ي��ـ��ة اخل��ي��ـ��ـ��ر ي��ـ��ـ��ا ن��ب��ـ��ع ال��ص��ف��اء وي��ا
ف��ي م��ـ��ـ��دح حــصن ول��ـ��ـ��ن ي��ـ��ـ��ردي��ه تقليـل
ن��ق��ـ��ـ��ول ش���ك���را وم��ـ��ـ��ا جت��ـ��ـ��دي مقولـتنا
ف��ي الــسر دعــم وفــي البأســأء تــذليل
ف��دأب��ـ��ـ��ه��ا ال��ـ��ـ��ج��د إذ ت��ع��ـ��ـ��ط��ي ب�ل�ا كلـــل
وش��ـ��ـ��أن��ه��ا ف��ـ��ـ��ي دروب ال��ع��س��ـ��ـ��ر تــسهيــل
والــشكر يتلى (ألف��ـ��ـ��راح) ( )1التـي َب َذلت
إال دع��ـ��ـ��اء لــه ف��ي القــلــب تهــليـــــــل
وال��ـ��ـ��ـ��داع��م��ون ع��ج��زن��ـ��ـ��ا أن نكــافئهم
وك��ـ��ـ��م مت��ـ��ـ��وت بلــقيــاه األبــاطـــيــــــل
ه��ـ��ذا ه��ـ��ـ��و ال��ـ��ذك��ر ك��ـ��ـ��م حت��ي��ـ��ا ب��ـ��ه أمـم
وال أت��ـ��ـ��ـ��اه مــن الــجـــهــال تبــديــــــل
ف��ه��ـ��ـ��و ال��ك��ت��ـ��ـ��ـ��اب ال��ـ��ـ��ذي ي��ح��م��ي��ه خالقنا
وف��اض��ـ��ـ�لات ل��ه��ـ��ـ��ا ف��ـ��ـ��ي ال��ـ��ـ��ـ��وزن تثقيـــل
ف��ـ��ـ��ق��ـ��ـ��د ت��رب��ـ��ـ��ى ع��ـ��ـ��ل��ـ��ـ��ى آي��ـ��ـ��ات��ه جنـب
مــن معهـد ش��ـ��ـ��أن��ه فــي اجل��ـ��ـ��د تكميـــل
وه��ـ��ـ��ـ��اه��ي ال��ي��ـ��ـ��وم ت��ع��ل��ون��ـ��ـ��ـ��ا ابتسامتنا
ف��ي م��وك��ـ��ـ��ب العــلم إذ آم��ـ��ـ��ـ��ال��ن��ا ســــيــل
ون��ح��ت��ف��ـ��ـ��ي اآلن ف��ـ��ـ��ي أول���ـ���ـ���ى نتائجـه
فيهــا ابتهجنــا ف��ـ��ـ��زاد ال��ـ��ـ��رب��ح والكيـــل
ودف��ع��ـ��ـ��ة احل��ف��ـ��ـ��ظ إذ ج��ـ��ـ��ـ��اءت كثالثه
م��ـ��ـ��ا زارن���ـ���ا ال��ـ��ـ��ص��ب��ح أو م��ـ��ـ��ا ض��ـ��م��ن��ا ليـل
ي���ـ���ـ���ارب ب���ـ���ـ���ارك ل��ن��ـ��ـ��ا ف��ي��م��ـ��ـ��ا تؤمــلــه
الشاعر /عبدالله بن سعود الدويش
( )1الداعية أفراح احلميضي والتي كان احلفل على شرفها

كتــاب اهلل يف دنيـاك عــــز
س�����ـ��ل��ام ك���ـ���ـ���ا ل�����������ورود ال����ع����ـ����ـ����اط����رات
ب���ح���ف���ـ���ـ���ل ف���ي���ـ���ـ���ه ت���ك���ـ���ـ���رمي وم��ج��ـ��ـ��ـ��ـ��د
ف���ـ���ـ���أه�ل�ا م����اب����ـ����ـ����دا ب����ـ����ال����ك����ون جن��ـ��ـ��ـ��م
ن���ق���ـ���ـ���ول ل���ك���ـ���ـ���ن أه����ـ����ـ��ل�ا ث������م أه���ـ���ـ�ل�ا
أق����ـ����ي����م احل����ف����ـ����ل ك������ي ن�����������زداد ف���خ���را
ح���ف���ظ���ن ك�����ت�����اب م������ن ق������د ق�������ال اق������رأ
ن���ح���ي���ـ���ـ���ي ك���ـ���ـ���ل ح����اف����ظ����ـ����ة ون���ـ���س���م���و
ف���ي���ـ���ا أخ�����ت�����ـ�����اه ق������د أع����ط����ي����ت ف��ض�لا
ف����ح����ف����ظ ك�����ت�����اب رب ال������ك������ون ف��خ��ر
ف���ه���ـ���ـ���ل ت���ن���ـ���س�ي�ن م������ا أع����ط����ي����ت م��ن��ه
ع���ل���ي���ـ���ـ���ه داوم�������ـ�������ي ف������ي ك����ـ����ـ����ل وق����ت
ك���ت���ـ���ـ���اب ال�����ل�����ه ف������ي دن����ي����ـ����اك ح��ص��ن
ك���ت���ـ���ـ���اب ال����ل����ه ف�����ي دن����ي����ـ����اك ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ز
ك���ت���ـ���ـ���اب ال�����ل�����ه ف������ي دن����ي����ـ����اك ح���ـ���رز
ك����ت����ـ����ـ����اب ال�����ل�����ه دس����ـ����ـ����ت����ور ح��ك��ـ��ـ��ي��م
ف���ف���ـ���ي آي����ات����ـ����ـ����ه ظ���ـ���ـ���ـ���ل ع��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ي��م
وف���ي���ـ���ـ���ـ���ه ح���ج���ـ���ـ���ـ���ة ال�����ل�����ه وح���ـ���ـ���ـ���ـ���ق
وف������ي������ه احل�����ك�����م�����ة ال�����ك�����ب�����رى ض����ي����اء
وي�������ش�������رح ص������درص������اح������ب������ه وي���ج���ل���و
وأج������ـ������ر ل�����ل�����ذي ي����رج����ـ����ـ����و ث���واب���ـ���ـ���ـ���ـ���ا
وه�����ـ�����ـ�����ذا امل����ع����ه����ـ����د امل��������رم��������وق م���ن���ه
ف����ه����ـ����ـ����ذي دف����ع����ـ����ـ����ة أول���������ى وف���ي���ه���ـ���ـ���ـ���ا
وث����ال����ـ����ث دف����ع����ـ����ة ف���ي���ـ���ـ���ه���ا اف���ت���خ���رن���ا
وإن������ـ������ا ال������ي������وم ن����ش����ك����رم����ن ي����ق����وم����وا
ف����ب����ـ����ـ����ذل امل�����ـ�����ـ�����ال م�����ن�����ج�����اة ورزق
وم����ع����ه����ـ����دن����ا ب����أه����ـ����ل اخل�����ي�����ر ي��ن��م��و
ه����ن����ي����ئ����ا ل������ل������ذي أع�����ط�����ـ�����ى وي���ع���ط���ي
خ���ت���ام���ـ���ـ���ـ���ا ي���اش���ـ���ـ���ق���ي���ق���ات���ي وداع��������ا
وخ������ي������ر خ�����ت�����ـ�����ام أب������ي������ات������ي ص��ل��اة

أق����دم����ـ����ـ����ـ����ه ل���ك���ـ���ـ���ـ���ل احل����ـ����ـ����ـ����اض����رات
وف���خ���ـ���ـ���ـ���ر ب���ال���ب���ن���ـ���ـ���ات امل���ل���ه���م���ـ���ـ���ات
ي�����ض�����ىء ال������ك������ون م������ن ك������ل اجل����ه����ات
وم����رح����ـ����ـ����ى ب����ال����ب����ن����ـ����ات احل����اف����ظ����ات
ب�����ن�����شء م������ن ب����ن����ـ����ـ����ـ����ات ص���ـ���ـ���احل���ات
وق���م���ـ���ـ���ن ن���ح���ـ���ـ���وه ب���ال���واج���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ات
ب���ه���ـ���ا ف�������وق ال����ن����ج����ـ����وم ال���زه���ـ���ـ���ـ���رات
وع����ـ����ـ����ـ����زا واب����ت����ه����ـ����ـ����ـ����اج ب���احل���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���اة
وم���ج���ـ���ـ���د ل���ل���ع���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ول ال���ط���ام���ح���ات
وه�����ـ�����ل ت���ل���ه���ي���ك دن�����ي�����ا امل���غ���ري���ـ���ـ���ـ���ات
وك���ـ���ـ���ـ���ون���ي ق����ـ����ـ����دوة ل��ل��ن��اش��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ئ��ات
ون�����ـ�����ـ�����ور ف������ي ال����ق����ب����ـ����ـ����ور امل���ظ���ل���م���ات
وف������ي األخ����ـ����ـ����رى س���ـ���ـ���ب���ي���ل ل��ل��ن��ج��ـ��ـ��اة
وت���ث���ب���ي���ـ���ـ���ت ل���ـ���ـ���ك ع���ن���ـ���ـ���د امل��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ات
وم���ن���ه���ـ���ـ���اج ب���ـ���ـ���ـ���آي م��ح��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ات
وت���ب���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ان ي���ح���ـ���ـ���ـ���ل امل���ع���ـ���ـ���ـ���ض�ل�ات
م���ب���ـ���ـ�ي�ن إذ أت����ـ����ـ����ى ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���امل���ع���ج���زات
وب����ره����ـ����ـ����ان ال���ع���ق���ـ���ـ���ـ���ـ���ول امل����ب����ص����رات
ه���م���وم���ـ���ـ���ا أو غ���م���وم���ـ���ـ���ـ���ا ع��ال��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ات
وت���ك���ف���ـ���ـ���ـ���ي���ر ًا ل��ك��ـ��ـ��ـ��ل ال��ـ��ـ��س��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ئ��ات
ج��ن��ي��ن��ـ��ـ��ا اخل���ـ���ـ���ـ���ي���ر ف�����ي م���ـ���ـ���اض وآت
ن���ـ���ـ���ـ���س���ط���ر ف���خ���رن���ـ���ـ���ا ب���امل���ك���رم���ـ���ـ���ـ���ـ���ات
ب��ج��ي��ـ��ـ��ل م���ـ���ـ���ن ب���ـ���ـ���ن���ات غ��ال��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ات
ب���ـ���دع���م ال��ع��ل��ـ��ـ��ـ��م ف����ي ب�����ذل ال��ـ��ـ��ـ��ص�لات
ل���ع���م���ـ���ـ���ري إن���ه���ـ���ـ���ا أس���ـ���ـ���م���ى ال��ه��ب��ـ��ـ��ات
وي���ـ���ـ���س���م���و ف�����ي ج����زي����ـ����ل األع���ط���ي���ـ���ات
ب���ـ���ـ���ـ���أج���ر ف����ي اجل���ن���ـ���ـ���ان ال��ع��ال��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ات
وط����ـ����ـ����اب ل���ـ���ق���ـ���ـ���اؤن���ـ���ـ���ا ب���ـ���ـ���ـ���ال���زائ���رات
ع��ـ��ـ��ـ��ل��ى م��ح��ب��وب��ن��ـ��ـ��ـ��ا خ���ي���ر ال���ه���ـ���ـ���داة

الشاعر  /عطاالله بن سليمان العطاالله

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 .
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أفال يتدبرون القرآن

مفهوم التدبر وغايته
مفهوم تدبر القرآن

�إن حتديد امل�صطلحات من الأمور املعرفية املهمة يف العملية التعليمية ،و التي ينبغي �أن
ُتبني للدار�سني بو�ضوح ،كي يعرفوا ما الأمر الذي �سيدر�سونه ،وما اجلوانب املتعلقة به،
وبالتايل ميكن قيا�س مدى ا�ستيعابهم ملا در�سوه� .أما �إذا مل تكن تلك امل�صطلحات وا�ضح ًة
ف�إن ذلك �سي�ؤثر على الأهداف والو�سائل والتقومي ،ولذلك �سيبد�أ البحث بتعريف املق�صود
بالتدبر .

التدبر ً
لغة :

النظر يف عواقب الأمور وهو قريب من التفكر� ،إال �أن التفكر ت�صرف القلب بالنظر يف
الدليل ،والتدبر ت�صرفه بالنظر يف العواقب» .وقال ابن كثري  :التدبر هو  « :تفهم معاين
�ألفاظه ،والتفكر فيما تدل عليه �آياته مطابق ًة ،وما دخل يف �ضمنها ،وما ال يتم من تلك
املعاين �إال به ،مما مل يعرج اللفظ على ذكره من الإ�شارات والتنبيهات ،وانتفاع القلب بذلك
بخ�شوعه عند مواعظه ،وخ�ضوعه لأوامره ،و�أخذ العربة منه » .
وعرفه بع�ض املعا�صرين ب�أنه « :التفكر با�ستخدام و�سائل التفكري والت�سا�ؤل املنطقي
للو�صول �إىل معانٍ جديدة  ،يحتملها الن�ص القر�آين وفق قواعد اللغة العربية ،وربط
اجلمل القر�آنية ببع�ضها ،وربط ال�سور القر�آنية ببع�ضها ،و�إ�ضفاء ت�سا�ؤالت خمتلفة حول
هذا الربط » .
ومن تعريفات « :الفهم ملا يتلى من القر�آن ،مع ح�ضور القلب ،وخ�شوع اجلوارح ،للعمل
مبقت�ضاه »
ولتحديد مفهوم التدبر فإنه يشمل األمور التالية :

•معرفة معاين الألفاظ  ،وما يراد بها .
•ت�أمل ما تدل عليه الآية �أو الآيات ،مما يُفهم من ال�سياق �أو تركيب اجلمل .
•اعتبار العقل بحججه ،وحترك القلب بب�شائره وزواجره .
•اليقني ب�أخباره ،واخل�ضوع لتعاليمه .
وم�صطلح التدبر لي�س املق�صود به هو جمرد قراءة �آيات القر�آن ،وتالوة حروفه ،وحفظ
كلماته ،بل الأمر يتعدى ذلك  ،يقول �أبوبكر الآجري« :وتدبر �آياته :اتباعه والعمل بعلمه،
�أما واهلل ما هو بحفظ حروفه و�إ�ضاعة حدوده ،حتى �إن �أحدهم ليقول :لقد قر�أت القر�آن
كله فما �أ�سقطت منه حرفاً ،وقد واهلل �أ�سقطه كله ،ما يرى له القر�آن يف خلق وال عمل» .
�أي �أنه لي�ست العربة بالقراءة النظرية املجردة ،و�إمنا الواجب �أن يظهر �أثر هذه القراءة يف
العبادة والأخالق واملعامالت والت�صرفات املختلفة.
ويقول احل�سن الب�صري « :نزل القر�آن ليتدبر ويعمل به ،فاتخذوا تالوته عمال « � ،أي
�أنهم اكتفوا بالقراءة والتالوة .ومع �أن قراءة القر�آن خري وبركة ،ولكن لي�س املق�صود
من القر�آن �أن يقر�أه الإن�سان ،كما يقر�أ الكتاب العادي ،ولكن الهدف �أن يُقر�أ ،ويظهر �أثر
القراءة يف �شخ�صية الفرد و�سلوكه ،وعالقاته ال�شخ�صية واالجتماعية ،وعباداته القلبية
واجلوارحية .

وينبغي �أن يكون لدى املتدبر اال�ستعداد الكلي
لتطبيق تعاليم القر�آن  ،والت�سليم بكل �أفكاره
ومعانيه
وعدم االلتفات �إىل امل�صالح ال�شخ�صية �أو التقاليد املجتمعية ،والإعرا�ض عنها �إذا خالفت
القر�آن ،ومن كان هذا حاله ف�سيعي�ش يف جنة الدنيا قبل جنة الآخرة .
ومن التدبر للآيات �أن يعمل املتعلم مبا يقر�أ �أو ي�ستمع ،وال يكن همه احلفظ فقط ،فمن
حفظ القر�آن عن ظهر قلب فقد حاز خرياً كثرياً ،ولكنه لن يبلغ مرتبة العلماء والفقهاء
�إذا مل تتوفر لديه الدواعي ليعمل مبقت�ضى كل ما حفظ ،يقول ابن تيمية « :املطلوب من
القر�آن هو فهم معانيه والعمل به ،ف�إن مل تكن هذه همة حافظه،مل يكن من �أهل العلم
والدين » .

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

الفروق الفردية في تالوة القرآن وتدبره

مع �أن الواجب على كل م�سلم �أن يتدبر القر�آن� ،إال �أنه ال بد هنا من الإ�شارة �إىل مو�ضوع
الفروق الفردية بني املتعلمني يف التعامل مع القر�آن ،فمن املتعلمني من يكرث من تالوة
الآيات و�إنهاء اخلتمات ،بال ت�أمل ،ولكن ابتغاء الأجور الواردة يف ذلك ،ومنهم من يجد
همته يف حفظ الآيات وا�ستظهارها عن ظهر قلب� ،أكرث مما يجده يف الوقوف عند الآيات
وت�أملها ،ومن املتعلمني من ال ت�ساعده خلفيته الثقافية وال�شرعية على بلوغ املراتب
العليا يف الت�أمل والتدبر ،بل �إن منهم من ي�شغل وقته بدرو�س العلم والفقه واحلديث،
ويق�ضي معها ال�ساعات الطوال ،لي�س جه ً
ال ب�أهمية التدبر ،ولكن ل�شعوره �أن تلك الدرو�س
هي من تدبر القر�آن ،وال �شك �أن تلك الدرو�س العلمية ت�ؤدي �إىل فهم كالم اهلل ،وفهم
حديث ر�سوله  ،rقال تعاىلَ } :و�أَن َز ْل َنا �إِ َل ْي َك ِّ
الذ ْك َر ِل ُت َب ِنّ َ
ّا�س مَا ُن ِّز َل ِ�إ َل ْي ِه ْم َو َل َع ّلَ ُه ْم
ي لِل َن ِ
َي َت َف َّك ُرو َن { النحل. 44
ً
وال �شك �أن هناك فرقا بني قراءة القر�آن وتدبر معانيه ،وبني قراءة كتب الفقه ،وذلك
من ناحية الأف�ضلية والأجر ،وهذا الأمر يختلف من �شخ�ص لآخر ،يف�صل ابن تيمية
رحمه اهلل يف هذه امل�س�ألة بقوله« :كالم اهلل ال يقا�س به كالم اخللق ..و�أما الأف�ضل يف
حق ال�شخ�ص :فهو بح�سب حاجته ومنفعته ،ف�إن كان يحفظ القر�آن وهو حمتاج �إىل تعلم
غريه ،فتعلمه ما يحتاج �إليه �أف�ضل من تكرار التالوة التي ال يحتاج �إىل تكرارها ،وكذلك
�إن كان حفظ من القر�آن ما يكفيه وهو حمتاج �إىل علم �آخر ،وكذلك

�إن كان قد حفظ القر�آن �أو بع�ضه ،وهو ال يفهم معانيه
 ،فتعلمه ملا يفهمه من معاين القر�آن �أف�ضل من تالوة ما
ال يفهم معناه.
و�أما من تعبد بتالوة الفقه فتعبده بتالوة القر�آن �أف�ضل ،وتدبره ملعاين القر�آن �أف�ضل من
تدبره لكالم ال يحتاج لتدبره » .
ومن املتعلمني من يكون همه فقط الذكر والت�سبيح ،ولي�ست لديه القدرة لفهم القر�آن،
وعندما �سئل �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل عمن يحفظ القر�آن �أميا �أف�ضل له  :تالوة القر�آن مع
�أمن الن�سيان� ،أو الت�سبيح وما عداه؟ ف�أجاب « :الواحد من ه�ؤالء يجد يف الذكر من اجتماع
قلبه ،وقوة �إميانه ،واندفاع الو�ساو�س عنه ،ومزيد ال�سكينة والنور والهدى ما ال يجده يف
قراءة القر�آن ،بل �إذا قر�أ القر�آن ال يفهمه� ،أو ال يح�ضر قلبه وفهمه » .

حقيقة التدبر :

من الق�ضايا املهمة �أن يعرف املرتبي �أن تدبر القر�آن يكون بالتفكر والت�أمل فيما يُدرك
بالعقل ،وما يقع يف حدود �إمكانيات العقل الب�شري� ،أما ما وراء ذلك من �أمور الغيبيات
فهي خارج نطاق العقل ،والواجب الت�سليم بها« ،فخال�صة الأمر �أن التدبر يقع يف املعلوم،
وهو معرفة التف�سري واال�ستنباط من القر�آن� ،أما ما ال يدركه العقل من الأمور الغيبية
التي ا�ست�أثر اهلل بعلمها فالواجب الإميان بها دون الدخول يف اجتهادات لبيانها ،وهي مما
ال يح�صل بيانه من جهة العقل ،ومتى وقع طلبها من جهته ح�صل االنحراف والزيغ يف
�شرع اهلل» .
ومن امتلأ فكره بتدبر القر�آن ،و�أ�صبح همه فهم املعاين ف�سيجد نف�سه تلقائياً يبحث عن
التطبيقات اخلارجية احلية ملوا�ضيع القر�آن ،وي�سعى جلعلها م�ؤثر ًة يف حياته و�سلوكه،
و�سيقارن بني الأ�شخا�ص ملعرفة الذين تنطبق عليهم �أو�صاف القر�آن .وال �شك �أن خري من
ميثل تطبيق تعاليم القر�آن هم �صحابة ر�سول اهلل  ، rولذا ال بد �أن يُع ّرف الأجيال بكيفية
قراءة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم وتنفيذهم ملراد اهلل يف قوله{ :يتلونه حق تالوته} ،حيث»
كانت قراءة ال�سلف ال�صالح من ال�صحابة القر�آن قراء ًة طبيعي ًة منتجة ،مفرز ًة ال�سلوك
الإيجابي الفعال� ،شاحن ًة الوجدان دافع ًة ال�سلوك �إىل جالئل الأعمال ،جتلو الب�صائر،
فتدرك وظيفة القراءة يف تكوين عادات التفكري النا�ضج ،وتدرك العالقة الالزمة بني
النية الطيبة والعمل الطيب ،وبني التعليم واال�ستثمار ،ولذلك ربطت بني العلم والعمل،
و�أدركت املعاين الأولية والثانوية » .
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حفظوا القرآن

مع انشغالهم بطلب املعيشة
أجرى احلوار  /أ  -أحمد بن محمد الذويخ

البطاقة الشخصية

اسمي  :أحمد بن سليمان بن عبدالكرمي العليوي .
توفي والدي و عمري  3سنوات  ,وتزوجت والدتي  -رحمها
ولدي أوالد
الله  -ناصر بن جديع اجلديع – رحمه الله –
َّ
وأحفاد  ,وقد جتاوزت الثمانني – وأسأل الله أن ميتعني متاع ًا
حسن ًا -

الهيئة عند تقاعدي ال�شيخ  /عبد العزيز الفايز و�ضع حف ً
ال
تكرميياً للمتقاعدين و�أهدوين م�شلحاً  ,وجمموعة كتب وهذه
�سابقة مل تكن من قبل يف الهيئة  ,وكان على �شرف الدكتور
عبداهلل بن حممد ال�شرثي – مدير عام فرع الرئا�سة العامة
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف منطقة الريا�ض -
وذلك يف 1418/8/24هـ .

املسيرة التعليمية
در�ستُ بنف�سي ومل يكن هناك من يدفعني للدرا�سة  ,ف�أبي مات
و�أنا �صغري كما ذكرت لك  ,و�إمنا تعلمت رغبة من نف�سي فدر�ست
على ال�شيخ عبد اهلل ال�سحيمي – رحمه اهلل  -يف الكتاتيب ثم
على يد ال�شيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن الغيث  -رحمه اهلل -
وكان يف ال�سابق يدفع املتعلم ريال فران�سي عند الدخول  ,وعند
ختم اجلزء الأول يدفع ريا ًال �آخر .و�إذا انتهى الطالب من قراءة
القر�آن و�أعاده مرة �أخرى وذلك تالوة فقط  .وهو ما ي�سمى يف
ال�سابق ( بالتجريد ) يدفع ل�شيخه ع�شرة رياالت فران�سي .
فت�أمل الواقع بني الأم�س و اليوم ,فالدار�سون يف اجلمعيات س /يذكر أن امللك عبدالعزيز – رحمه الله – يقول لوالدكم
ياخال  ،فما كيفية ذلك ؟ وهل شارك معه في توحيد أرجاء
ومدار�س التحفيظ يكرمون بعد حفظ القر�آن مبكاف�آت مالية �.أما
اململكة ؟
نحن يف ال�سابق فندفع مل�شايخنا مع قلة ذات اليد و�ضيق العي�ش  .لأن العليوي يعتربون �أخوا ًال لوالد جد امللك عبدالعزيز – رحمه
املسيرة العملية
اهلل – من قبل والدته ؛ حيث �إن والدة امللك عبدالعزيز �سارة بنت
عملت يف ال�سقْي والزراعة بريال وريالني يف ال�شهر ثم
�أحمد بن حممد ال�سديري – رحمهم اهلل جميعاً – جدها حممد
ذهبت للريا�ض وعملت يف الطني يف عمارة البيوت ،ولكنني
�أخواله العليوي  ,فمن هذه اجلهة ي�سمى امللك عبدالعزيز –
مل ا�ستمر .
رحمه اهلل – والدي خا ًال (. )1
ثم بعد �أن كان عندي دراهم ا�شرتيت بعارين وعملت مع اجلمالة ,
وقد �شارك والدي مع امللك عبدالعزيز – رحمه اهلل – يف وقائع
كنا نذهب للأح�ساء على الإبل .ون�أتي بالب�ضائع ب�أجرة .
كثرية ومنها :
ثم رجعت للزلفي وا�شتغلت يف الفالحة مرة �أخرى ( وقد �سقطت
•وقعة رو�ضة مهنا �سنة 1324هـ .
مرتني يف البئر ولكن اهلل �س ّلَم ) ثم عند افتتاح هيئة الأمر
•وقعة حائل �سنة 1340هـ .
باملعروف والنهي عن املنكر يف الزلفي كنت ع�ضواً من �أع�ضاء
•وقعة جدة �سنة 1344هـ .
الهيئة ملدة ع�شرين عاماً تقريباً حتى �أحلت على التقاعد عند بلوغ
وتويف والدي �أثناء رجوعه من وقعة جدة مت�أثراً مبر�ضه يف
ال�ستني عام 1418هـ .
ال�شبيكية – �إحدى قرى منطقة الق�صيم – غفر اهلل له ورحمه
س /كيف وجدت العمل في الهيئة ؟
العمل يف الهيئة ر�سالة عظيمة تتمثل بالقدوة احل�سنة و�أمر و�أ�سكنه ف�سيح جناته .
س /أبا سليمان حسب علمنا أن لك عالقة بالشيخ العالمة عبدالله
باملعروف ونهي عن املنكر  ,ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن رئي�س بن غديان  ,فيا ترى ما هذه العالقة ؟

امللك عبدالعزيز
يقول لوالدي
ياخال
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س /أنت إمام للمسجد ملدة طويلة نأمل أن حتدثنا عن بدايتكم ؟

كنت قبل �أن �أعني �إماماً ر�سمياً � ,أ�صلي بالنا�س يف بع�ض القرى
والهجر يف رم�ضان ف�صليت �إماماً يف قرية ( �أُ ّم ْيه الذيب ) �سنة
واحدة  ,ويف اللغف عند البدر �أكرث من رم�ضان .
ثم تعينت �إماماً ر�سمياً يف م�سجد الزبري بن العوام وكان يف ال�سابق
ي�سمى م�سجد ( احللة اجلديدة � ,أبو عالو ) وما زلت فيه �إىل الآن
ويل �أكرث من خم�سني �سنة من عام الثمانني تقريباً 1380هـ لكن
يف عام 1420هـ �أ�صبحت م�ؤذناً وتوىل الإمامة االبن عبدالعزيز ,
وكان امل�سجد عبارة عن ( ع�شة ) من جريد النخل ثم يف ال�شتاء
نن�صب خيمة حتى متت عمارة امل�سجد قبل �أربعني �سنة بحدود
عام 1390هـ وما زال امل�سجد قائماً ومرت عليه بع�ض التح�سينات
والرتميمات .
س /يا ترى ما سر بقائك هذه املدة الطويلة في املسجد إمام ًا مع أن

الواقع اليوم هو أن اإلمام يصلي سنوات قليلة ثم ينقطع ؟

�سبب بقائي يف امل�سجد ملدة تزيد عن اخلم�سني �سنة هو �أنني ال
�أحمل يف قلبي على �أحد من جماعة امل�سجد �شيئاً  ,و�أ�سامح من
�أ�ساء �إ ّ
يل  .ف�إمام امل�سجد املوفق يقبل من النا�س ن�صحهم وي�صفح
عن م�سيئهم  ,حمت�سباً الأجر من اهلل �سبحانه وتعاىل .
حفظك للقرآن
أنت من حفاظ القرآن ,فمتى حفظت القرآن ؟

ذكرت لك يف البداية �أنني در�ست بنف�سي ومل يكن هناك دافع يل
فقر�أت القر�آن نظراً ثم حفظت القر�آن يف �أوقات متفرقة فحفظت
ن�صف القر�آن ثم توقفت ولكنني يف الأخري وا�صلت احلفظ حتى
�أمتمت حفظه وقد حفظته على نف�سي ومل يكن هناك ثمة معلم
�أحفظ عليه .

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

لدي
�أ�صححه عن طريق �أوالدي و�أحفادي  ,بالإ�ضافة �إىل ذلك َّ
�سائق خا�ص جميد للقر�آن �أ�ستعني به بعد اهلل ف�أنا �أقر�أ وهو يتابع
علي �إن �أخط�أت .
قراءتي يف امل�صحف فيفتح ّ
س /ما هي وصيتك حلفاظ القرآن ؟

و�صيتي لهم �أن يت�أدبوا ب�آدابه ويتخلقوا ب�أخالقه و�أن يتعاهدوا
قراءته ومراجعته و�أن يحر�صوا على الإلتفاف حول علمائهم
ووالة �أمرهم  ,فحافظ القر�آن هو من يت�صف بذلك  ,و�أن يتنبهوا
ملا يخططه �أعداء الإ�سالم لهم فما نراه اليوم من وقوع بع�ض
ال�شباب يف فتنة ال�شهوات �أو ال�شبهات �سببه البعد عن الكتاب
وال�سنة والبعد عن العلماء الربانيني  ,و�أختم و�صيتي ف�أقول لهم
�أن ال ينخدعوا وراء الناعقني با�سم الدين ( �أولئك الإرهابيون )
الذين تنكروا لدينهم ووطنهم .
و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يحفظ على بالد احلرمني �أمنها وا�ستقرارها ,
ويحفظ ويوفق والة �أمرها  ,كما �أ�س�أله �سبحانه �أن يوفق العاملني
يف اجلمعيات اخلريية ملا يحبه وير�ضاه  .و�أ�شكر القائمني على
جمعيتنا املباركة يف حمافظتنا الغالية على جهودهم املوفقة
و�أخ�ص املجلة املباركة ( �ضياء ) بال�شكر والتقدير .
ونحن يف ختام هذا اللقاء الي�سعنا �إال �أن ن�شكركم على تلبية
دعوتنا وجميل �أخالقكم وكرمي خاللكم  ,و�أن يجزيكم عنا وعن
امل�سلمني خري اجلزاء  ,كما نتوجه بال�شكر اجلزيل البنكم الدكتور
عبدالعزيز الذي توىل التن�سيق والرتتيب لهذا اللقاء املبارك .

طريقتك في احلفظ

( )1عبدالرحمن بن �أحمد ال�سديري �أمري منطقة اجلوف
طريقتي يف احلفظ كما ذكرت لك على نف�سي وكذا مراجعتي
–رحمه اهلل ت�أليف جمموعة من الباحثني  ,م�ؤ�س�سة عبدالرحمن
�أراجع على نف�سي وقد ا�ستفدت بف�ضل اهلل ب�إمتام احلفظ و�ضبطه
ال�سديري اخلريية  ,اجلوف الطبعة الأوىل 1428هـ 2007 /م .
بكرثة املراجعة  ,و ا�ستعنت بعد اهلل بجهاز الت�سجيل يف حفظ
�سورة البقرة و�آل عمران والن�ساء .فكنت ا�سمعها كثرياً عرب هذا
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ال�شيخ ابن غديان يل معه عالقة رحم من جهة الن�ساء وهو �صديق اجلهاز حتى حفظتها و�أتقنتها .
مراجعتك للقرآن
قدمي يل وا�شتغلت معه يف عمارة بيته قدمياً يف الزلفي .
س /كنت في السابق تبصر وتقرأ وتعمل فمتى فقدت بصرك ؟ وهل بف�ضل اهلل �أراجع حفظي للقر�آن كثرياً وكانت النتائج بحمد اهلل
أثر ذلك في حياتك ؟
مثمرة ( �ضبطت حفظي جيدا ) .
العني اليمنى فقدت النظر فيها و�أنا �صغري �أثر مر�ض �أ�صابها أوقات املراجعة
وعمري � 22سنة و�أما العني الي�سرى التي �أب�صر بها ف�أ�صيبت �أراجع حفظي يف وقتني ثابتني بف�ضل اهلل بعد �صالة الفجر حتى
ب�ضعف قبل حوايل ثالثني �سنة و�أجريت يل عمليتان وفقدت تطلع ال�شم�س وبعد �صالة املغرب حتى �صالة الع�شاء و�أ�ستغل
ب�صري عام  1426هـ واحلمد هلل على كل حال و�أحمده �سبحانه الوقت بني الآذان والإقامة يف ال�صلوات .
�أنني مل �أفقد ب�صري �إال بعد �ضبطي للقر�آن و�إتقانه ف�أنا �أ�شتغل س /إذن تختم في كم ؟
�أختم يف كل �أربع ليال وهذا من ف�ضل اهلل – و�أ�س�أل اهلل الإخال�ص
علي .
بقراءته حفظاً  ,وهذا من كرم اهلل وم ِّنه ّ
يف القول والعمل .
إمامة املصلني

انشراح الصدر
احلمد الله القائل ( ألم نشرح لك صدرك )

ويقول تعاىل ( ومن �أعر�ض عن ذكري ف�إن له معي�شة �ضنكا) ويقول جل من قائل:
} َف َمن ُي ِر ِد اللهّ ُ �أَن َيهْدِ َي ُه ي َْ�ش َر ْح َ�ص ْد َر ُه ِللإِ ْ�س َ
ال ِم َومَن ُي ِر ْد �أَن ي ُِ�ض ّلَ ُه ي َْج َع ْل َ�ص ْد َر ُه
ُ
للهّ
َ�ض ِّيقاً َح َرجاً َك َ�أ مَّ َ
ال�س َماء َك َذل َِك ي َْج َع ُل ا ال ِّر ْج َ�س َعلَى ا َّلذِ ينَ َال ُي�ؤْمِ ُنو َن
نا ي ََّ�ص َّع ُد فيِ َّ
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من النا�س ال يبحث عن ال�سعادة ويهرب من العي�ش ال�ضنك واحلزن وال�شقاء �إن من
املعلوم بال�ضرورة �أن كل �إن�سان يبحث عن ال�سعادة ف�أين هي ال�سعادة ؟
و�إذا نظرت حلال النا�س اليوم لوجدت بعداً عن اهلل ،وان�شغا ًال بالدنيا ،وكرثة ح�صول
الهم والغم ،وال�شعور بامل�أ�ساة وامل�شقة .
وال�سعادة مطلب للنا�س جميعاً ،فبان�شراح ال�صدر ت�ؤدى العبادة وتزول الأحزان
وتطمئن الأبدان وتقل الأمرا�ض ( خا�صة ما ي�سمى ب�أمرا�ض الع�صر) وبان�شراح
ال�صدر تعم الطم�أنينة واملحبة والأخوة والتعاون والإنتاج وت�ؤدى الواجبات واملهمات
ولكن �أين ان�شراح ال�صدر و�أين ال�سعادة وما هي ؟ هل هي يف املال ؟ �أم يف املن�صب
وال�شهرة ؟ �أم يف اجلمال؟ �أم يف الق�صور واملراكب الفارهة؟ �أم يف تعدد الأبناء �أو كرثة
الرحالت ؟ �أم يف التجوال يف احلدائق والأ�سواق؟ �أم يف ال�صحة والأمن والأمان؟ �أم
يف ذلك كله؟!
املق�صود بان�شراح ال�صدر :فتحه ب�إذهاب ما فيه وي�صده عن الإدراك ،ويف قوله تعاىل
( �أمل ن�شرح لك �صدرك ) تقرير �أي :قد �شرحنا لك �صدرك .

السعادة احلقيقية :
ول�س ��ت �أرى ال�سع ��ادة جـم ��ع م ��ال ولك ��ن التق ��ي ه ��و ال�سعي ��د
وتق ��وى اهلل خ�ي�ر ال ��زاد ذخــ ��را وعن ��د اهلل للأتق ��ى مـــزيـ ��د
وم ��ا ال ب ��د �أن ي�أت ��ي قــريــ ��ب ولك ��ن ال ��ذي ميـ�ض ��ي بــعي ��د

و�أعر�ض فيما يلي �أيها االخوة والأخوات لبع�ض الو�سائل التي فيها ب�إذن اهلل ان�شراح
ال�صدر فلي�أت الإن�سان منها ما ا�ستطاع ،فكلما حر�ص على الأخذ ب�أكرث عدد ح�صل
على �أكرب قدر من االن�شراح .
أهم أسباب انشراح الصدر :

الإميان باهلل .يقول اهلل تعاىل ( �أال �إن �أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم يحزنون *
الذين �آمنوا وكانوا يتقون * لهم الب�شرى يف احلياة الدنيا ويف الآخرة ) .ويقول جل
�ش�أنه ( ف�أي الفريقني �أحق بالأمن �إن كنتم تعلمون* الذين �آمنوا ومل يلب�سوا �إميانهم
بظلم �أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) الأنعام 82
التوكل على اهلل ،ويف احلديث ( لو �أنكم تتوكلون على اهلل حق التوكل لرزقكم كما
يرزق الطري تغدو خما�صاً وتعود بطانا ) قال حامت الأ�صم لأوالده� :إين �أريد احلج.
فبكوا وقالوا� :إىل من تكلنا ؟فقالت ابنته لهم :دعوه فلي�س هو برازق .ف�سافر فباتوا
جياعا وجعلوا يوبخون البنت فقالت :اللهم ال تخجلني بينهم .فمر بهم �أمري البلد
وطلب ماء ،فناوله �أهل حامت كوزاً جديداً وماء بارداً ،ف�شرب وقال :دار من هذه ؟
فقالوا :دار حامت الأ�صم ،فرمى فيها قالدة من ذهب ،وقال لأ�صحابه :من �أحبني
فعل مثلي ،فرمى من حوله كلهم مثله .فخرجت البنت تبكي ،فقالت �أمها :ما يبكيك
؟ قالت :قد و�سع اهلل علينا ،ثم قالت :خملوق نظر �إلينا فا�ستغنينا ،فكيف لو نظر
اخلالق �إلينا .
�أداء العبادة ويف م�شروعية العبادة يرتب جل وعال عليها قوله �سبحانه ( لعلكم
تفلحون ،ويقول جل من قائل  ( :يا �أيها الذين �آمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم ( �أرحنا بال�صالة
يا بالل) .
اجتناب املحرمات � :أي �سعادة ينالها امل�ؤمن وهو يتجنب ما حرم اهلل .و�أي لذة يجدها
يف قلبه عندما يحيد عن طريق الزلل والفجور .يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
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�ض بَ�صَ َر ُه ِ�إ اَّل �أَ ْحد ََث هَّ ُ
و�سلم « :مَا مِ نْ م ُْ�سل ٍِم َين ُْظ ُر ِ�إلىَ محَ َ ا�سِ ِن امْ َر�أَ ٍة �أَ َّو َل َم َّر ٍة ُث َّم َي ُغ ُّ
الل
َل ُه عِ َبا َد ًة يَجِ ُد َحلاَ َو َتهَا .رواه �أحمد ،ويف احلديث ( النظرة �سهم م�سموم من �سهام
�إبلي�س لعنه اهلل فمن تركها خوفاً من اهلل �آتاه اهلل عز وجل �إمياناً يجد حالوته يف
قلبه» ( �أخرجه احلاكم و�صحح �إ�سناده ) .
�إن م ��ن يرك ��ب الفواح� ��ش �س ��ر ح�ي�ن يخل ��و ب�س ��ره غ�ي�ر خايل
كي ��ف يخل ��و وعن ��ده كاتـب ��اه �شاه ��داه ورب ��ه ذو اجل�ل�ال
من أسباب انشراح الصدر :

�1 .1س�ؤال اهلل ودعا�ؤه وطلبه �أن ي�شرح ال�صدر ويدعو ب�صالح الدنيا والدين.
2 .2الر�ضا بالق�ضاء والقناعة به .
3 .3الـقناعة والـورع .قال �سعد بن �أبي وقا�ص البنه « :يا بني� ،إذا طلبت الغنى
فاطلبه بالقناعة ..ف�إن مل تكن قناعة ..فلي�س يغنيك مال. » ..
4 .4احت�ساب الأجر ،وتذكر ثواب اهلل وعظيم مثوبته وجنته .
5 .5التعفف عما يف �أيدي اخللق .
6 .6ذكر اهلل وقراءة القر�آن والقر�آن الكرمي �أعظم الذكر وهو كما قال تعاىل
( �شفاء ملا يف ال�صدور ) ( �أال بذكر اهلل تطمئن القلوب ) ( ومن يع�ش عن
ذكر الرحمن نقي�ض له �شيطانا فهو له قرين) (فمن يرد اهلل �أن يهديه ي�شرح
�صدره للإ�سالم ومن يرد �أن ي�ضله يجعل �صدره �ضيقا حرجا ك�أمنا ي�صعد يف
ال�سماء ) .
7 .7ح�سن الظن باهلل .
8 .8حمبة اخللق والإح�سان �إليهم .
�9 .9سالمة ال�صدر جتاههم ،كما هو فعل ال�سلف وطريقتهم .
1010جتنب احل�سد ،و�أحب لإخوانك ما حتب لنف�سك .
�1111إعطاء كل ذي حق حقه .
�1212أداء الواجب ال�شرعي يف �أعماله وما ي�سند �إليه .
1313مقابلة الإ�ساءة بالإح�سان.وليتذكر الإن�سان �أنه مثل الطبيب فرمبا ت�ضايق
املري�ض ورمبا �آذاه فكيف يفعل �أيقابله بفعله� ،أو ي�صرب ويحت�سب .
1414اال�شتغال مبا ينفع من علم �أو عمل .
1515مقارنة املكاره بالنعم .
1616توطني النف�س على �أ�سو�أ االحتماالت؛ حتى ال يفاج�أ .
1717الإقالل من ف�ضول الطعام والكالم واملنام .
1818م�صاحبة الأخيار وجمانبة الأ�شرار .
1919وطن نف�سك على تقبل النقد والن�صح والتوجيه .
2020ح�سن اخللق و�أركانه:العلم واجلود وال�صرب ولني النف�س وطيبها وانقيادها،
وقوة الإميان ليتذكر الثواب واجلزاء .قال الأحنف ( �أال �أخربكم ب�أدو�أ
الداء؟قالوا :بلى ،قال  :اخللق الدين والل�سان البذي) .
والنف� ��س راغب ��ة �إذا رغبته ��ا و�إذا ت ��رد �إىل قلي ��ل تقن ��ع
وم ��ا النف� ��س �إال حي ��ث يجعله ��ا الفت ��ى ف� ��إن �أعطي ��ت تاق ��ت و�إال ت�سل ��ت

2121ترك الأخالق ال�سيئة واالبتعاد عن اخل�صال الذميمة من الغ�ضب والكرب و
العجب والبخل واحلر�ص على الدنيا واحل�سد واحلقد وغري ذلك مما يك�سب
اال�ضطراب والقلق ،قال اهلل تعاىل ( :وال متدن عينيك �إىل ما متعنا به �أزواجا
منهم زهرة احلياة لنفتنهم فيه ورزق ربك خري و�أبقى ) قيل لأعرابي كان
يجمع بني ال�ضرائر كيف تقدر على جمعهن؟ قال  :كان لنا �شباب ي�صابرهن
علينا ،ثم كان لنا مال ي�صربهن لنا  ،فلما ذهب ال�شباب واملال بقي لنا خلق
ح�سن فنحن نتعا�شر به ونتعاي�ش به .
د .عبد الواحد بن حمد املزروع
أستاذ مشارك بكلية املعلمني في الدمام
مدير املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بالدمام

آية و هداية
هذه اجلملة قطعة من �آية كرمية وردت يف �سياق �سورة « وهو من هو – « يا بني  »...وهذا �أدعى �إىل �سماع االبن وربطه
ال�صافات « يف ق�صة �إبراهيم عليه ال�سالم فبعد �أن دعا ربه قائ ً
ال ب�أبيه وطاعته له  ،كما �أن يف ذلك توا�ضعاً من الأب البنه .
ال�صالحِ ِ َ
َ } « :ر ِّب ه َْب ليِ مِ َن َّ
ني {ال�صافات « 100قال عز و جل  :لطف �إبراهيم عليه ال�سالم ور ّقة �أدبه مع ربه ومع ولده فقد
َ
َ
َ
« } َفلَ َّما َبلَ َغ َم َع ُه َّ َ
ال�س ْع َي قا َل َيا ُب َن َّي �إِ ِيّن �أ َرى فيِ المْ َ َنا ِم �أ ِيّن �أ ْذ َب ُح َك �ساق �أمر الر�ؤيا كما هي  ،و�أ�سند �أمر وقوع الر�ؤيا �إليه  ،كما
اللُ
انظ ْر مَا َذا َت َرى َقا َل َيا �أَبَتِ ا ْف َع ْل مَا ُت ْ�ؤ َم ُر َ�س َتجِ ُدنيِ ِ �إن َ�شاء هَّ
َف ُ
�أ�سند �أمر الذبح �إليه  ،ومل يقل � :إن ربي �أراين يف املنام � .أو �إن
ال�صا ِبر َ
ِين {ال�صافات102
مِ َن َّ
اهلل �أمرين بذبحك ت�أدباً وتلطفاً � ،إن كان ذلك �أ�ص ً
ال من اهلل
وقد ذهب �أكرث العلماء �إىل �أن هذا الغالم احلليم الذي ُب�شر فيه تعاىل ابتالء واختباراً .
�إبراهيم عليه ال�سالم هو �إ�سماعيل عليه ال�سالم  ،ولي�س �إ�سحاق �إعطاء الولد الثقة يف النف�س ويف الر�أي من قبل الوالد ،
 ،لأن �إ�سحاق عليه ال�سالم قد ذكر م�ستق ً
ال بعد ق�صة �إ�سماعيل وبخا�صة �إذا كان �أه ً
ال لنظر و�إبداء الر�أي  ،فقد قال �إبراهيم
ال�صالحِ ِ َ
يف قوله �سبحانه َ } « :و َب َّ�ش ْر َنا ُه ِب ِ�إ ْ�س َحا َق َن ِب ّياً ِّم َن َّ
ني { لإ�سماعيل بعد �سياق مهم جداً يتعلق بحياته ووجوده ..
ال�صافات112
« َف ُ
انظ ْر مَا َذا َت َرى » �أي  :ت� ّأمل يف الذي تقابل به هذا الأمر
والذي يعنينا هو اجلانب الرتبوي يف ق�صة �إبراهيم مع اخلطري الذي يتعلق بك وجوداً وعدماً  ،م�ست�صحباً حال كونه
�إ�سماعيل عليه ال�سالم يف �أعظم �ش�أن من �ش�ؤونها وهو حادثة من �أبيك امل�ؤمتر ب�أمر ربه جل وعال  ،ف�إبراهيم ينتظر ر ّد االبن
�أمر اهلل �إبراهيم بذبح ابنه �إ�سماعيل ابتالء من اهلل تعاىل لهما رداً منطلقا من حلم �إ�سماعيل املبني على قوة يقينه و�إميانه
عليهما ال�صالة وال�سالم  .ويف ذلك لطائف تربوية بالغية الذي ن�ش�أ عليه والده .
جتملها يف الآتي -:
�أن �سياق اخلرب الذي �أورده �إبراهيم البنه كان م�ؤكداً ب� ّإن يف

�أن الولد ال�صالح – ذكراً �أو �أنثى – نعمة من اهلل  ،ي�ستحب
للعبد �أن يدعو اهلل ب�أن يهبه �إ ّياه  ،بعد �أن يفعل الأ�سباب من
اختيار الزوجة ال�صاحلة و�إطابة املطعم وامل�شرب وامللب�س ،
وقول ما ورد عند املعا�شرة  « :ب�سم اهلل اللهم ج ّنبنا ال�شيطان
وج ّنب ال�شيطان ما رزقتنا» .
كان ر ّد االبن على �أبيه يف غاية الأدب وقوة اليقني  ،مع �أن الأمر
�أن هذا الغالم الذي وهب ِه �إبراهيم كان متميزاً ب�صفات عالية  ،يف غاية اخلطورة يف حق االبن وهو الذبح  ،ولكن يقني االبن
�أعظمها  :احللم  :وهو �صفة خلقية جتمع �أ�صالة الر�أي ومكارم باهلل تعاىل الذي �أورث الت�سليم والطاعة  ،وثقة االبن ب�أبيه
الأخالق والرحمة باملخلوق والأناة يف الأمور وكذلك كان املوحى �إليه من ر ّبه قاده �إىل هذا الرد البليغ املكني والذي هو
يف غاية الإيجاز الدال على كمال االمتثال وقد افتتحه بياء
�إ�سماعيل عليه ال�سالم  ،ومثل هذا الولد عزيز على والده .
�أن الأ�صل يف االبن �أن يكون يف نظر والده مطيعاً لأوامره �ساعياً النداء التي هي يف الأ�صل للنداء البعيد  ،فقد ن ّزل االبن �أباه يف
معه يف كل �ش�ؤونه  ،ال يخرج عن ر�أي �أبيه طرفة عني  ،وبخا�صة مقامات التقدير واالحرتام فناداه ب�أداة النداء البعيد  ،مبالغة
�سني الطفولة الأوىل  ،وقد �أر�شد �إىل هذا لفظ املع ّية يف قوله يف احرتامه و توقريه ثم ناده بلفظ الأ ّبوة امل�ضافة �إىل ياء
يف َّ
نُّ
املتكلم املعو�ضة عنها بالتاء � ،إ�شعار بالرقة والأدب و
التحن �إىل
ال�س ْع َي ».
« َفلَ َّما َبلَ َغ َم َع ُه َّ
�أبيه ب�أن يفعل ما �أومر به .
ح�سن الأدب وكماله من جانب الأب مع ابنه يف مقامات اخلطاب
وعر�ض الأمور على االبن ولو كان �صغرياً  ،فقد قال �إبراهيم – �أن االبن عبرّ عن الذبح بقوله « ما ت�ؤمر » كناية عنه  ،ومل
ي�ص ّرح به خ�شية �أن يثري م�شاعر �أبيه بذكر مادة الذبح  ،و�أمر
خرب الر�ؤيا ويف خرب م�ضمونها  ،وهذا يدل على �أن الأمور ذات
ال�ش�أن والبال ينبغي �أ ّال ت�ساق بعفوية بل مبا يحيط م�ضمونها
من املنبهات وامل�ؤ ّكدات حتى حتظى بال ّنظر والت�أمل وت�شد �إليها
الفكر والقلب معاً .
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آية و هداية

�آخر وهو الأهم وهو الإمياء �إىل ال�سبب الذي دفع الأب �إىل ذلك
كله كذلك ف�إن االبن ي�س ّلم وينقاد �إىل ما �أُمر به �أبوه طواعي ًة
واختياراً  ،فجمع �إ�سماعيل بهذا اجلواب بني الإذن وتعليله ،
�أي � :أذنت لك �أن تذبحني  ،لأن اهلل عز وجل �أمرك بذلك وهذا
اجلواب قمة يف الأدب وذروة يف االمتثال  ،وبرهان على كمال
الإميان .
�أن يف اجلواب املذكور جانباً تربوياً بني الآباء والأبناء  ،وهو �أن
على الآباء �أن يعر�ضوا على �أبنائهم امل�سائل املهمة التي تعني
�أبناءهم وت�ؤثر يف بنائهم وم�صائر حياتهم ب�أ�سلوب عامر بالأدب
واحلنان  ،ك�أن يعر�ض عليه رحلة تربوية تقيمها مدر�سته � ،أو
عمرة ي�ؤديها مع عائلته � ،أو ن�شاطاً بانياً يربي جوانب �شخ�صية
 ،وي�صقل مواهبه  ،ويكت�شف مهاراته وهكذا  ،ومن حقوق الآباء
على الأبناء �أن ي�سمعوا لإبائهم �سماع �أدب وا�ستجابة وطاعة
وامتثال  ،و�أن يقر يف نفو�سهم �أنهم ال ي�أمرونهم �إال مبا هو نافع
لهم يف حياتهم الدنيوية والأخروية .

ت�أمالته حولها قائ ً
ال  « :و�أن ّبهك على خ�صلة واحدة مما �أكرمه
اهلل به يف حمنته بذبح ولده  ،ف�إن اهلل –تبارك وتعاىل -جازاه
على ت�سليمه ولده لأمر اهلل ب�أن بارك يف ن�سله وكرثه حتى ملأ
ال�سهل واجلبل  ،ف�إن اهلل – تبارك وتعاىل – ال يتكرم عليه �أحد
 ،وهو �أكرم الأكرمني  ،فمن ترك لوجهه �أمراً وفعله لوجهه بذل
اهلل له �أ�ضعاف ما تركه من ذلك الأمر �أ�ضعافاً م�ضاعفة وجازاه
ب�أ�ضعاف ما فعله لأجله �أ�ضعافاً م�ضاعفة  ،فلما �أمر �إبراهيم
بذبح ولده فبادر لأمر اهلل ووافق عليه الولد �أباه ر�ضا ًء منهما
وت�سليماً  ،وعلم اهلل منهما ال�صدق و الوفاء – فداه بذبح عظيم
 ،و�أعطاهما ما �أعطاهما من ف�ضله  .وكان من بع�ض عطاياه
�أن بارك يف ذريتهما حتى مل�ؤا الأر�ض ف�إن املق�صود بالولد �إمنا
هو التنا�سل وتكثري الذرية  ،ولهذا قال �إبراهيم َ } « :ر ِّب ه َْب
ال�صالحِ ِ َ
اج َع ْلنِي ُمقِي َم
ليِ مِ َن َّ
ني {ال�صافات « 100وقال « } َر ِّب ْ
ال�ص َ
ال ِة َومِ ن ُذ ِّر َّيتِي { �إبراهيم .40فغاية ما كان يحذر ويخ�شى
َّ
من ذبح ولده انقطاع ن�سله  ،فلما بذل ولده هلل وبذل الولد
نف�سه �ضاعف اهلل له الن�سل  ،و بارك فيه وك ّ
رثه حتى مل�ؤا
الدنيا  ،وجعل النبوة والكتاب يف ذريته خا�صة  ،و�أخرج منهم
حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم. )1(...

كان من تتمة جواب �إ�سماعيل قوله « �ستجدين –�إن �شاء اهلل –
من ال�صابرين « فكان هذا جواباً �صريحاً  ،لأن ما قبله متهيد
له  ،ف�إنه بعد �أن ح ّثه على فعل ما �أمر به وعده باالمتثال له ،
وب�أنه ال يجزع وال يهلع بل يكون �صابراً حمت�سباً وعبرّ يف بقوله ( )1ال�ضوء املنري على التف�سري  152/5 :جمع  :علي بن حمد
« من ال�صابرين « با�سم الفاعل � :صابر � ،إ�شارة �إىل �أنه �سيكون ال�صاحلي .
يف عداد من ا�شتهروا ا بال�صرب وعرفوا به وعرف منهم  ،يف
ذلك طم�أنة ظاهرة للأب و�إدخال لل�سرور عليه لكونه قد ظفر كتبه
ال متكامال  ،ولذلك ثنى اهلل على �إ�سماعيل د  :ناصر بن عبد الرحمن اخلنني
بجواب ابنه كام ً
عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية في قسم البالغة
بقوله « } َوا ْذ ُك ْر فيِ ا ْل ِك َتابِ ِ�إ ْ�س َماعِ ي َل ِ�إ َّن ُه َكا َن َ
�صا ِد َق ا ْل َو ْعدِ َو َكا َن والنقد ومنهج األدب اإلسالمي
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
َر ُ�سو ًال َّن ِب ّياً {مرمي.54
�أن يف تعليق فعل �إ�سماعيل امل�ستقبلي بامل�شيئة �أدباً مع اهلل تعاىل
وا�ستعان على حتقيقه  ،مبا يحقق املراد ويفي بالوعد ولذا فمن
امل�شروع للعبد �إذا عزم على فعل يف امل�ستقبل �أن يقرنه مب�شيئة
اهلل تعاىل  ،امتثا ًال لقوله تعاىل « } َو اَل َت ُقو َل َّن ل َِ�ش ْي ٍء �إِ ِيّن َفاعِ ٌل
َذل َِك َغداً {� }23إِ اَّل �أَن َي َ�شا َء هَّ ُ
الل { الكهف. 23
لقد كانت نتيجة هذا االبتالء وثمرة هذه الق�صة �أن فدى اهلل
تعاىل �إ�سماعيل بذبح عظيم  ،بقي �سن ٌة ما�ضية �إىل يوم القيامة
 ،ذلك ما جنده متل ّوا يف قوله �سبحانه» } َفلَ َّما �أَ ْ�سلَ َما َو َت ّلَ ُه
ني {َ }103و َنا َد ْي َنا ُه �أَنْ َيا �إِ ْب َراهِ ي ُم {َ }104ق ْد َ�ص َّد ْقتَ
ِل ْل َج ِب ِ
ال ُّر�ؤْ َيا ِ�إ َّنا َك َذل َِك نجَ ْ زِي المْ ُ ْح�سِ ِن َ
ني{�ِ }105إ َّن َه َذا َل ُه َو ا ْل َبلاَ ء
المْ ُ ِب ُ
يم{« 107ال�صافات ()107-103
ني{َ }106و َف َد ْي َنا ُه بِذِ ْب ٍح عَظِ ٍ
ونختم وقفاتنا حول هذه الق�صة مبا ذكره ابن قيم اجلوزية يف
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األحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن

من أحكام سجود التالوة
لقد عظم اهلل القر�آن الكرمي وال غرابة يف ذلك فهو كالم اهلل �سبحانه  ،ف�شرع له �أحكاماً حتفظ هذه املنزلة ؛ منها �أحكام يف
العبادات  ،ويف املعامالت وغري ذلك  ،يح�سن بامل�سلم معرفتها ومراعاتها لكي ي�ضع كالم اهلل يف منزلته الالئقة به .
ويف هذه ال�سل�سلة من �أحكام القر�آن الكرمي �أذكر ب�إذن اهلل �أهم ما يحتاجه امل�سلم من هذه الأحكام  .وقد جعلت هذه امل�س�ألة فاحتة
ل�سل�سلة يتواىل ن�شرها ب�إذن اهلل تعاىل  ،وتتناول �أحكاماً متعلقة بالقر�آن الكرمي يحتاجها امل�سلم  ،ولي�س يف تقدمي �سجود التالوة
ق�صد حمدد،وال فيما �سيتلوه كذلك  ،و�إمنا الن�شر بح�سب ما يتم �إعداده ،وتتي�سر �أ�سبابه  ،واهلل �أ�س�أل �أن يحقق املقا�صد والغايات ،
و�أن يكتب الأجر وي�ضاعف احل�سنات .
سجود التالوة :
قال ابن القيم  « :وموا�ضع ال�سجدات �أخبار و�أوامر،خرب من اهلل عن �سجود خملوقاته
له،عموماً �أو خ�صو�صاً  ،فح�سن للتايل وال�سامع �أن يت�شبه بهم عند تالوة �آية ال�سجدة �أو
�سماعها و�آيات الأوامر بطريق الأوىل ».
 .1حكمه :

�أجمع العلماء على م�شروعية �سجود التالوة ( التبيان للنووي �ص )107ـ للتايل ـ
واختلفوا يف وجوب ذلك على قولني (: )1
�أرجحهما�:أن �سجود التالوة �سنة ولي�س بواجب.وهو مذهب اجلمهور.ودليل
�سنيته ما ثبت يف ال�صحيحني عن زيد بن ثابت�»:أنه قر�أ على النبي – �صلى اهلل
عليه و�سلم  -بالنجم فلم ي�سجد عليه ال�صالة وال�سالم»فرتك النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -ل�سجودها  ،و�إقراره لزيد ترك ال�سجود يدل على عدم وجوبه �إذ لو
كان واجباً ل�سجدها،ولأمر زيداً بها .
ويدل عليه ما رواه البخاري عن عمر بن اخلطاب �أنه قر�أ على املنرب يوم
اجلمعة ب�سورة النحل حتى �إذا جاء ال�سجدة نزل ف�سجد و�سجد النا�س حتى �إذا
كانت اجلمعة القابلة قر�أ بها حتى �إذا جاء ال�سجدة قال»:يا �أيها النا�س �إ ّنا منر
بال�سجود فمن �سجد فقد �أ�صاب ومن مل ي�سجد فال �إثم عليه»وكان هذا يف جممع
ال�صحابة ومل ينكروه فدل على �إجماعهم على �أنه لي�س بواجب .

 .2سبب سجود التالوة :

وا�ستدل اجلمهور على �أن ال�سجود للقارئ وامل�ستمع مبا ثبت يف ال�صحيحني عن
ابن عمر قال « :كان ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يقر�أ علينا ال�سورة فيها
ال�سجدة في�سجد ون�سجد حتى ما يجد �أحدنا مو�ضع جبهته ».
ـ و�أما ال�سامع :ومثله املار  ،فال ي�سن لهم ال�سجود ملا ثبت يف البخاري وو�صله
عبد الرزاق يف م�صنفه ب�إ�سناد �صحيح � ,أن عثمان قال� « :إمنا ال�سجود على من
ا�ستمع » .قال العيني  :وروى ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه عن ابن عمر �أنه قال :
ال�سجدة على من �سمعها .
ـ وا�شرتط احلنابلة ل�سجود امل�ستمع �شرطان :
�أو ًال� :أن ي�صلح القارئ للإمامة  :فلو �سمع الآية من امر�أة.وغري �آدمي كالببغاء
و�آلة الت�سجيل ()2ال ي�سن له ال�سجود (.)3ثانياً � :أن ي�سجد القارئ ( :)4ف�إذا مل
ي�سجد القارئ فال ي�سن للم�ستمع ال�سجود(. )5
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 .3تكرار السجود بتكرار التالوة :

الأقرب �أنه يكرر ال�سجود � ،إال �إن كرر التالوة حلاجة كتكرير حلفظ �،أو لفهم
معنى � ،أو ال�ستنباط حكم  ،فال يكرر ال�سجود �إال �إن طال الف�صل � ،أو نوى قطع
القراءة ثم ا�ست�أنف،ف�إنه يكرر ال�سجود .
 .4هل ي ِّ
ُذكر المستمع القارئ ؟

�إن احتمل �أنه نا�س فليذكره�،أما �إن كان متعمداً فال يذكره،كما لو تركها طالب
علم ليبني �أن �سجود التالوة �سنة ولي�س بواجب .

 .5شروط صحة سجود التالوة :
اختلف �أهل العلم يف ذلك على قولني :
القول األول :

�أن �سجود التالوة �صالة ،في�شرتط له ما ي�شرتط ل�صحة ال�صالة ؛من �سرت
العورة وا�ستقبال القبلة والطهارة.وهذا مذهب جمهور العلماء .

القول الثاني :

�أن �سجود التالوة لي�س ب�صالة وعليه فال ي�شرتط فيه ما ي�شرتط يف ال�صالة،فلو
�سجد حمدثاً �أو غري م�ستقبل القبلة ف�إن �سجوده �صحيح ،ولكن هي ب�شروط
ال�صالة �أف�ضل وال ينبغي �أن يخل بذلك �إال لعذر فال�سجود بال طهارة خري من
الإخالل .وهذا هو اختيار ابن جرير و�شيخ الإ�سالم .
وا�ستدلوا :ب�أن ال�شارع �إمنا �سماها �سجدة ف�أثبت لها مطلق ال�سجود ومل يثبت
دليل �شرعي يدل على �أنها �صالة.فال يجب فيها ما يجب يف ال�صالة �إال ما دل
الدليل عليه.وهذا القول هو الراجح .وقد ثبت يف البخاري تعليقاً �صحيحاً
و�صله ابن �أبي �شيبة�»:أن ابن عمر �سجد على غري و�ضوء».مع حر�صه على اتباع
ال�سنة .
مسألة :

ذهب بع�ض �أهل العلم �إىل �أنه ي�شرتط له �أن يكون يف غري �أوقات النهي  .وعن
�أحمد رواية �أخرى �أنه ي�سجد وبه قال ال�شافعي  .قيا�ساً على ال�صالة التي لها
�سبب �إذ �أن كل �صالة لها �سبب مثل حتية امل�سجد�،سنة الو�ضوء يجوز �أدا�ؤها يف �أي
وقت وحتى يف �أوقات النهي.وهذا هو الأقرب .
أخوكم .
د.أحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف
أستاذ الفقه املساعد بجامعة القصيم

سلسلة قراء العصر

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 .
إعداد د .عبدالله بن محمد بن سليمان اجلارالله
• أسانيده .
املدينة النبوية – ص.ب 882
• أجوبته وشيء من اختياراته .
Alajarallah2000@yahoo.com
• ملسة وفاء .
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ف�إ َّن من عباد اهلل من ا�صطفاهم خلدمة القر�آن العظيم ,واخت�صهم مبعرفة �أوجهه وقراءاته ,حاملني م�شعل هذا النور ,وقائمني بحفظه ومدار�سته,
نذروا حياتهم خلدمة الوحي اجلليل ,فظل القر�آن العظيم ,كالم اهلل الذي ال ي�شوبه �شك ,وال حتريف ,وال ت�أويل ,ومن ه�ؤالء الذين نح�سب �أ َّن اهلل
�شرفهم ثم �سخرهم وقي�ضهم للعناية بالقر�آن الكرمي؛ ف�ضيلة �شيخنا الكبري؛ ال�شيخ/عبد الرافع ر�ضوان علي ال�شرقاوي ,والذي �أطرح �سريته العطرة
بني يدي طالب العلم واملتخ�ص�صني ,لتتعرف الأمة على جتربته امل�ضيئة ,ورحلته الطويلة يف هذا العلم ال�شريف ,وليطلع طالب العلم على طرف من
�آرائه النرية ,واختياراته املعتربة يف بع�ض امل�سائل العلمية امل�شكلة ,لتكون تلك ال�سرية نربا�سا ي�ضيء لهم الطريق ,ولتتعلق القلوب بهذه القدوة الكبرية,
ع�سى اهلل �أن يجمعنا و�إ َّياه يف م�ستقر رحمته ,ودار كرامته.

مدخل ومتهيد -:
هو ف�ضيلة ال�شيخ الكبري ،واملقرئ النحرير  ,بقية العلماء املدققني
الكبار؛ ال�شيخ/عبد الرافع بن ر�ضوان بن علي ال�شرقاوي ,ولد يف قرية
«كفور الرمل» التابعة ملركز «قوي�سنا» مبحافظة املنوفية بجمهورية
م�صر العربية ,وذلك �سنة (1351هـ) املوافق (1932م) ,من �أوائل الأ�ساتذة
الكبار الذين �أفادوا ود َّر�سوا َ
وخ َّرجوا اجليل الأول من كلية القر�آن الكرمي
باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة� ,إ�شرافا ومناق�شة للر�سائل العلمية,
وتدري�سا للطالب وتعليما ,كما �أنه من �أوائل العلماء الكبار الذين �شاركوا
يف ع�ضوية اللجنة العلمية ملراجعة امل�صاحف املقروءة وامل�سموعة ,مبجمع
امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف  ,قام على مراجعة وتدقيق �أكرث من
�ستة ع�شر م�صحفا مقروءا وم�سموعا بالروايات املختلفة ,على غاية من
اال�ستح�ضار لأوجه القراءات وحتريراتها ,مع حفظ عجيب ملتون هذا
العلم ال�شريف ,عامل يف العربية ,و�أ�ستا ٌذ يف الأداء ,تتلمذ على كبار امل�شايخ
والعلماء واملقرئني ,فاجتمعت له غر ٌر ودر ٌر من امل�شايخ الفخام؛ كال�شيخ

�أحمد عبد العزيز الزيات ,وال�شيخ �إبراهيم بن علي علي ال�سمنوديّ  ,وال�شيخ
العنو�سي ,و�شيخ الأزهر ال�شيخ عبد احلليم
م�صطفى حممود �شاهني
ّ
حممود ,وال�شيخ املف�سر والداعية املفكر ال�شيخ  /حممد ال�سباعي عامر,
والتقى �شيخ الأزهر العالمة الكبري  /حممد اخل�ضر ح�سني ,وغريهم,
لبث زمنا طويال ميار�س الدعوة واخلطابة و�إمامة النا�س يف امل�ساجد,
فجمع بني القر�آن والعمل به ,كان وال زال متناهيا يف الف�ضل والدين,
منقطعا �إىل اخلري ,فيه ورع وزهد و�سكينة ,الزم الإقراء معظم دهره؛
فقر�أ عليه طالب كثريون بالقراءات املختلفة ,له رحلة مباركة تغ َّرب فيها
عن الولد والبلد للدعوة والإقراء وتعليم امل�سلمني ,عمل مدر�سا بق�سم
القراءات بكلية اللغة العربية بالأزهر ,ثم �أ�ستاذاً بكلية القر�آن الكرمي
باجلامعة الإ�سالمية ,ثم ا�ستقر به املقام ع�ضوا رئي�سيا متفرغا يف اللجنة
العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ,ويف جلنة الإ�شراف
على ت�سجيل امل�صاحف املرتلة ,له جمال�س معمورة بالقراءة والإقراء
باحلرم النبويّ ال�شريف كما هي يف بيته وح ِّيه يتزاحم عليها الطالب
من ِّ
كل مكان ,خدم القر�آن فنال بركاته ,متع اهلل به على طاعته ,و�أح�سن
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احلمد لله الذي جعل لكل ش���يء س���ببا ،وأنزل على عب���ده كتابا عجبا ،فيه
من كل ش���يء حكمة ونبا ،والصالة والسالم على س���يدنا ونبينا محمد؛ أشرف
اخلليق���ة عجما وعربا ،وأزكاهم حس���با ونس���با ،وعلى آله وأصحابه الس���ادة
النجبا ،وبعد:
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ختامه ,ونفع به امل�سلمني.
عناية والديه به وبره بهما -:
ولد ون�ش�أ ال�شيخ الكبري عبد الرافع ر�ضوان يف ج ٍو مل�ؤه احلنان والعطف
والرحمة ,وتعلوه مكارم الأخالق من الكرم واجلود والعطاء ,فكان والداه
مع قلة ذات اليد كرميني بالطبع ,فن�ش�أ يف �أبوين عنيا به �أ�شد عناية ,و�أخذا
بيده منذ �صغره يف طريق القر�آن ,فكان والده ميده بالتوجيه والن�صح
والإر�شاد ,ويبذل له دعوات خال�صة بالتوفيق وال�سداد ,قال عن والده:
علي �أن والدي -رحمه اهلل -كان حافظا
(من ف�ضل اهلل -تبارك وتعاىلَّ -
للقر�آن الكرمي ,جم ِّوداً له ,ف ُعن َِي بي �صغريا ,وعقد العزم -م�ستعينا
باهلل جلت قدرته -على �أن ي َُح ِّف َظني القر�آن الكرمي ,واحلمد هلل حفظت
على يديه ع�شرين جزءا من القر�آن الكرمي) ففي �سرية والده وعنايته
به يف ِّ
عملي ملا يجب �أن يكون عليه الوالد من حتمل
�سن الطلب ٌ
در�س ٌّ
للم�س�ؤوليةٌ ,
وبذل للأ�سباب اجلالبة ل�صالح الولد والذرية.
ُ
به ,وتدعو له ,وتطلب منه اال�ستمرار والثبات
و�أ َّما والدته فكانت ت�صَ ِرّ ُ
يف طريق القر�آن ,وكان له مع والدته ق�صة بر �سريتها عطرة ,و�شرحها
يطول فقد كان يعي�ش معها بفكره وقلبه وبره وهو بعيد عنها بج�سده
 ،يتوا�صل معها بات�صاالت ال تنقطع ,وي�سافر لزيارتها يف كل الإجازات
واملنا�سبات ,كان يحمل ه ّمها ,وي َُ�س ُّر بكالمها ,ويفرح بدعائها ,فقد كان
بعد اهلل تعاىل -دوا ًء جلراحها ,وبرداً على قلبها ,كما كانت هي –رحمهااهلل -زادا وعونا له بدعواتها� ,إذا �سافر لزيارتها قلبت البيت مبقدمه
عُر�ساً و�أفراحا  ,ملا ترى من بره و�إح�سانه.
ف�أنت �إذا �أمعنت النظر يف رحلة ال�شيخ الكبري يف حت�صيل هذا العلم
ال�شريف ,ثم عناية �أ�ساتذته وم�شايخه به ,و�صربه يف ذلك الطريق
وم�صابرته ,ك ُّل ذلك مع مباركة ال حتد من والده وقائد م�سريته ,وما
يقدمه له من التوجيه والإر�شاد ,وحزم وعزم برفق ولني ,عرفت �أ َّن هذا
العامل الكبري هو نتاج غر�سة مباركة من والدين حنونني ,مل ير�ضيا ب�أقل
من �أن يريا فلذة الكبد وقرة العني �إ َّال خادما للقر�آن بكل وجه ممكن,
وهكذا كان قدر اهلل تعاىل ,فحقق اهلل عز وجل الرجاء ,و�أجاب الدعاء,
وبارك اجلهود ,ف�أثمر ذلك الغر�س ,وكان ما كان من �أمر ال�شيخ اجلليل,
ولينعم اهلل تعاىل على الأمة برائدٍ من الرواد املحققني الكبار� ,س ّلَم له
بذلك �أهل العلم املتخ�ص�صون.
وليهن�أ الوالدين الكرميني يف قربيهما ,فقد �أثمر -بف�ضل اهلل -الغر�س
� مَّأيا ثمر ,و�أينع � مَّأيا �إيناع .
وفاؤه وذكره الطيب ملشايخه -:
و�أ َّما وفا�ؤه مل�شايخه وتوا�ضعه لهم فعجب من عجب ,فله مع الوفاء
ق�ص�ص تروى يف ٍّ
زمن ع َّز فيه الوفاء ,فقد كان مب�شايخه حف َّيا ,ولعلمهم
وعا ًء نق َّيا ,ف�أحبوه و�أحبهم ,و�صاغوا من �سبيكته ذهباً �صافيا زين الزمان
به جيدا جميال ,فهو دائم الذكر مل�شايخه و�أ�ساتذته ,كثري الدعاء لهم,
والرتحم عليهم ,واالعرتاف بجميلهم و�إح�سانهم ,يذكرهم يف جمال�س
الإقراء والدر�س والتعليم ,يخاطبهم يف مكاتباته ومرا�سالته �إليهم
ويوقرهم كما لو كان يف بداية الطريق ,فهو �شديد االحرتام للعلم
والعلماء �إىل درجة تزري مبا يقدمه �أبر التالميذ� ,إنه مدر�سة جتلت فيها
معاين الأدب ودرو�س الوفاء ,فقد كان –وال يزال -مع �أ�شياخه و�أ�ساتذته
براً وفياً حتى ا�شتكى منه الوفاء.
فعنايته ب�شيخه الكبري العالمة� /إبراهيم ال�سمنوديّ كانت وال زالت
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م�ضرب املثل والتقدير عند من يعرف ذلك ويطلع عليه؛ كان يتعاهده
بالزيارة واحلفاوة والهدية ,ويتفقد �أحواله كلما �سافر �إىل م�صر ,ولو كان
�سفره �أياما معدودات ,كان مع �شيخه وف َّيا حتى ملك قلبه ,فكان ال�شيخ
ال�سمنوديّ ينتظر زيارته ,ويح�سب الأيام لها ,ويعرف موعدها ,زرته مرة
فقلت له� :شيخنا عبد الرافع ر�ضوان يقرئكم ال�سالم ,فقال يل� :أيوه!
ما هو حينزل بعد ثالثة �أ�سابيع ,فعلمت �أنه منه يف �شغاف قلبه ,بل هو من
قلبه �شغاف ,و�أنه ملأ عليه فكره وعقله ,حتى �صار يعرف موعد �إجازته
وزيارته ,وهو ال�شيخ الذي كربت �سنه  ,فال يذكر �إال ما يحتاج �إليه.
وكان ال�شيخ عبد الرافع -وال يزال -كثريا ما يذكر لتالميذه وطالبه
ومن يقر�أ عليه اختيارات �شيخه وحتريراته ,فريبطهم به ,ويجعله ح َّيا
يف عقولهم ,وهذا فيه من الدرو�س ما ال يخفى من ن�سبة العلم �إىل �أهله,
ومن تدريب للطالب على حتري الدقة يف النقل والرواية بالعزو املحقق
لأولئك الأئمة الأعالم.
بل �إ َّنه عندما زار �شيخه ال�سمنوديّ قبل وفاته بفرتة ق�صرية؛ ودخل

صورة من مراسالته ملشايخه وما يظهر فيها من احملبة
والتواضع والوفاء
عليه ,وجده يف حالة �صعبة من اعتالل ال�صحة واملر�ض ,فلم يتحمل ذلك
وربا توجه �إىل
قلبه الرحيم ,فخرج يبكي بقلبه وبدمعه �شيخه الكبري ,مَّ
اجلامع القريب من بيت العالمة ال�سمنوديّ  ,ف�صلى ركعتني يرفع فيهما
يديه �إىل ال�سماء ,ودموعه تنهمر على وجنتيه ,ول�سانه يبتهل �إىل املوىل
الرحيم �أن يلطف بال�شيخ الكبري ويح�سن له اخلتام.
لقد �أدركت ال�شيخ �إبراهيم ال�سمنوديّ رحمه اهلل قبل وفاته ب�أ ّيام معدودات
وهو يلهج با�سم تلميذه الو ّيف ال�شيخ عبد الرافع ر�ضوان ,فك�أن حال ل�سانه
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فحدّث وال حرج ,ف�سل تالميذه �أجمعني
يقول :جزاك اهلل عني خري ما جزى تلميذا عن �أ�ستاذه ,هذا هو ال�شيخ و�أ َمّا توا�ضعه و�إنكاره لذاته ِ
جبل يف الوفاء كما هو ٌ
عبد الرافع ر�ضوان؛ ٌ
جبل يف القراءة والإقراء.
ينبوك باخلرب اليقني ,فك ُّل واحد له مع ال�شيخ الكبري ق�صة ومقال ,و�إين
لأعجز �أن �أ�صف ما يجول بخاطري ويختلج نف�سي ,ف� َّأي حكاية �أحكي ,بل
�أيّ ق�صة �أروي ,كان يرى نف�سه �إن�سانا عاديا مع ما جعل اهلل له من القبول
لدى تالميذه و�أقرانه ,ولو �أن ج�سداً خلق بغري ح�سد يف من ر�أينا من
النا�س لكان ال�شيخ الكبري عبد الرافع ,طلبت منه �شفاعته لدى �شيخه
معي كتاباً كان
العالمة �إبراهيم ال�سمنوديّ ف�إذا هو بقلبه الكبري يكتب َ
و�ساما على �صدري ,هو ٌ
�شيخ �إذا الزمته مل تلفه �إال ودوداً عطوفاً �صايف
القلب نقي ال�سريرة ال متل حديثه وال ميلك جمل�سه ,ال ت�سمع فيه غيبة
لأحد ,بل ال ي�سمح بذلك وال يرت�ضيه� ,أجمعت القلوب على حبه وتعظيمه
وتوقريه.
وهو يحر�ص على �ضيافة تالميذه و�أ�ضيافه بنف�سه ,فيقدم لهم بنف�سه
ما تي�سر من الطعام وال�شراب يف �صورة فريدة من التوا�ضع ال تو�صف
وال تطاق.
ث َّم هو يف جمل�سه للإقراء يجل�س يف مكان بعيد عن اجلماعة واالجتماع,
جل�سة واحدة متوجها فيها �إىل القبلة ,غري متكئ فيها �إىل حائط
وال جدار ,مت�أنقاً يف حديثه وملب�سه ,فهو يكون حالة �أخرى يف جمل�س
القراءة والإقراء.
وهو ال يقبل الهدية وال العطية من تالميذه ومن يقر�أ عليه ,وكان دائما
يق�ص علينا �سري ال�سابقني الأخيار ك�أبي عبد الرحمن ال�سلمي وحمزة
ما ُّ
وخلف البزار ,يف ورعهم ودفعهم للهدية والعطية رجاء ما عند اهلل العزيز
الغ ّفار.
خ�ص ُه بوقت ال ي�شاركه فيه
و�إذا ما وافق على �إقراء طالب من الطالب َّ
�أحد ,فهو يحرتم الطالب ويبجله ك�أ�شد ما يكون التبجيل ,فلقد �أحب
تالميذه ف�أحبوه ,وعطف عليهم ب�أبوته واحرتمهم ف�أحاطوه بكل �أنواع
املحبة والرعاية والتقدير ,يف قلبه �شفقة ورحمة على طالبه ,ال يقدر
عليها �إال مثله.
ُث َّم هو
يخ�ص طالب الأفاق مبزيد من العناية والرعاية واالهتمام,
ُّ
فيجرب خواطرهم ويطيب نفو�سهم ,فيعطيهم زيادة يف الوقت واجلهد,
مقدرا رحلتهم ,وم�شجعا لهم م�سريتهم يف التلقي والطلب.
وهو مع جاللة قدره و�إمامته ورحلة النا�س �إليه من كل مكان �إال �أ َّنه حب�س
نف�سه و�أفنى وقته وا�ستفرغ جهده يف �إقراء القر�آن وقراءاته ,وك�أنه يتمثل
ال�سلمي حني روى حديث عثمان بن
حال الإمام الأ َّول �أبي عبد الرحمن
ّ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :خريكم من تع ّلمَ
ع َّفان ر�ضي اهلل عنه �أ َّن ّ
القر�آن وع ّلَمه) ,فقال مقولته امل�شهورة :هذا الذي �أقعدين مقعدي هذا,
حيث ج ّلَ�س يقرئ النا�س يف اجلامع الأموي �أكرث من �أربعني عاما ,مع
حاجة النا�س �إليه يف خمتلف العلوم.
نشأته وبداياته في هذا العلم الشريف -:
كان ال�شيخ -حفظه اهلل -قد بد�أ حفظ القر�آن على يدي والده ,حيث
حفظ ع�شرين جزءا من القر�آن الكرمي ,ثم بعد ذلك ذهب به والده �إىل
ال�شيخ /حممد حممود �شاهني العنو�سي؛ �صاحب مدر�سة حتفيظ القر�آن
الكرمي بقرية �شربا بخوم ,مركز قوي�سنا ,حمافظة املنوفية ,بجمهورية
م�صر العربية ,ليكمل على يديه الأجزاء الع�شرة الباقية ,ف�أكمل حفظ
تواضع���ه وزه���ده وبذل���ه للمع���روف وس���يرته ف���ي الباقي من القر�آن الكرمي على يديه وحتت �إ�شرافه ,ثم عر�ض عليه ختمة
كاملة –من حفظه -مب�ضمن رواية حف�ص عن عا�صم ,بعدها نقله والده
اإلقراء -:
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�إىل ال�شيخ /م�صطفى حممود �شاهني العنو�سي؛ �صاحب مدر�سة الإقراء
ال�شهرية بقرية �شربا بخوم �أي�ضا ,ف�شرح له منت حتفة الأطفال لل�شيخ/
�سليمان اجلمزوري ,ومنت املقدمة اجلزرية؛ للإمام احلافظ� /أبي اخلري
حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يو�سف املعروف بابن اجلزري,
ثم عر�ض القر�آن الكرمي عليه برواية حف�ص عن عا�صم ,وبعدما انتهى
من القراءة طلب منه �شيخه �إح�ضار والده ,فلما ح�ضر والده �إىل جمل�س
ال�شيخ عر�ض عليه �أن َي ْد ُر�س –ابنه -القراءات ال�سبع على يديه ,وذلك ملا
ر�أى فيه �شيخه من النبوغ والذكاء و�شدة احلفظ واال�ستح�ضار ,فوافق
و�س َّر به �سرورا عظيما ,ثم طلب ال�شيخ من والده �أن
والده على هذا الر�أيُ ,
ي�شرتي له منت «ال�شاطبية» ليحفظه ويقوم ال�شيخ ب�شرحه ,فرحب والده
بالفكرة ,وا�شرتى له منت ال�شاطبية.
قال �شيخنا عبدالرافع� :إال �أنني ت�أثرت يومها بهذا االختيار ,فقد كانت
رغبتي �أن �ألتحق ب�أحد املعاهد الأزهرية  ,وبخا�صة و�أنني �أحفظ القر�آن
الكرمي حفظا جيدا وعمري يف ذلك الوقت ال يتجاوز العا�شرة ,ف�أخذ
والدي يقنعني ويقول يل  :توكل على اهلل ,واحفظ منت ال�شاطبية,
و َر�أْيُ ال�شيخ –�إن �شاء اهلل -فيه اخلري كله ,فال�شيخ ر�أى ال�صالح لك
حا�ضراً وم�ستقب ً
ال ,وللحقيقة كان يدفعني �إىل عدم الإقبال على درا�سة
القراءات ال�سبع يف تلك الفرتة ُب ْع ُد قرية ال�شيخ عن قريتنا التي �أقيم
فيها ,فبني القريتني �سبع كيلومرتات كنت �أم�شيها يوميا �صباحا وم�ساء,
ودون اال�ستعانة ب�أية و�سيلة من و�سائل املوا�صالت ,فلم يكن بني قريتنا
وقرية ال�شيخ طريق ممهد ت�سري فيه ال�سيارات ,و�إمنا هو طريق زراعي
ال ي�صلح �إال للم�شاة على �أرجلهم ,ولكن والدي –رحمه اهلل -كان مقتنعا
بر�أي ال�شيخ وحري�صا على تنفيذه ,و�سعيدا كل ال�سعادة بهذا االختيار,
فال�شيخ له يف قلب والدي منزلة كبرية مليئة بالتقدير واالحرتام؛ حيث
�إنه �شيخه الذي عر�ض عليه القر�آن الكرمي برواية حف�ص عن عا�صم ,وهو
يف �سن ال�شباب .واحلمد هلل رب العاملني الذي �أعانني ووفقني حلفظ منت
ال�شاطبية ,ودرا�سة القراءات ,وعر�ض القر�آن الكرمي بالقراءات ال�سبع
على �شيخي العالمة /م�صطفى حممود �شاهني العنو�سي.
وملا �أمتمت درا�سة القراءات ال�سبع وعر�ضها على �شيخي طلبت منه الإجازة,
فلم يوافق على �إعطائي الإجازة قائال� :إنك �صغري ال�سن؛ فعمري �آنذاك
كان ثالث ع�شرة �سنة ,وال عجب فقد كنت متفرغاً لدرا�سة القراءات
وحدها ,ثم طلب مني ال�شيخ �أن �أعر�ض القراءات ال�سبع ختمة ثانية عليه,
�أما والدي فهو موافق وراغب يف ختمة �أخرى بالقراءات ال�سبع على ال�شيخ
الكبري ,لعلمه �أن ذلك يف م�صلحتي ,فا�ستعنت باهلل و�شرعت يف ختمة
�أخرى بالقراءات ال�سبع على ال�شيخ ,وانتهيت منها وكان عمري خم�س
ع�شرة �سنة ون�صف ,تقريبا ,وبعد االنتهاء من اخلتمة الثانية� ,أجازين
�شيخي �إجازة �صحيحة ,وكان �شيخي ووالدي و�أنا معهم كلنا �سعداء بتمام
اخلتم ,وح�صول املق�صود ,هذه ق�صة البداية يف هذا العلم ال�شريف؛ علم
القراءة والقراءات.
وكان يزامله يف هذه املرحلة ال�شيخ اجلليل /حممود بن عبد اخلالق
جادو -رحمه اهلل تعاىل رحمة وا�سعة -فقد كان رفيقا له يف فرتة حفظ
القر�آن الكرمي  ,ويف درا�سة القراءات ال�سبع ,ويف جميع املراحل التعليمية
م�ستقبال.
مشايخه وأساتذته وأقرانه -:
و�أ َمّا �شيوخه الذين تعلم على �أيديهم فكثريون ,وكانوا -كما قال عنهم:-
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خمل�صني يف �أعمالهم ,مل يق�صروا يف واجباتهم ,يخافون ربهم ,وت�سمع
�أل�سنتهم دائما رطبة بذكر اهلل ,تعلمت منهم العلم النافع ,والعمل املفيد.
فـ�أخذ القراءة وال�ضبط والإتقان ثم القراءات ال�سبع عن �شيخه الكبري
ال�شيخ/م�صطفى حممود �شاهني العنو�سي؛ �أحد علماء الأزهر املخل�صني,
والذي كان من �أ�سرة عريقة معروفة بالقراءة والإقراء ,كما كان -رحمه
اهلل -مهيبا ,جم التوا�ضع ,مل يرفع �صوته �إال يف درو�س العلم والتعليم,
تلقى عنه كثريون ,وتخرج عنه عدد من كبار العلماء والقراء؛ كال�شيخ
حممود �سيبويه ,وال�شيخ/حممود جادو ,وغريهم.
ث َّم كانت درا�سته –حفظه اهلل -يف ق�سم القراءات بالأزهر ال�شريف؛ معقل
العلم والعلماء ,ف�أخذ عن كثري من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ,وكان ك ُّل
واحد منهم منوذجاً يحتذى يف الف�ضل والعلم ومكارم الأخالق؛ منهم:
�أ�ستاذ التـفـ�سري الـ�شـيـخ /حممد ال�سباعي حممد عامر؛ الداعية والكاتب
الإ�سالمي ,قال ال�شيخ عنه :ولقد ت�شرفت مبعرفته �أثناء الدرا�سة وبعدها,
علي كثرياً من املقاالت
وتعلمت منه العلم ال�صايف واخللق الكرمي� ,أَ ْملَى َّ
املدافعة عن الإ�سالم؛ والتي ن�شرت يف كثري من املجالت الإ�سالمية؛ مثل
جملة الإ�سالم ,ونور الإ�سالم ,والتقوى ,واالعت�صام ,وغريها ,رحمه اهلل
رحمة وا�سعة.
ثم كانت درا�سته يف املرحلة اجلامعية حيث تتلمذ –حفظه اهلل -على �أيدي
نخبة من العلماء الأجالء ,وا�ستفاد منهم الكثري يف جميع العلوم التي
�أخذها وتل َقّاها عنهم؛ فكان منهم:
• يف علم التف�سري ال�شيخ /حممد كامل ح�سن .
•ويف علم احلديث ال�شريف ف�ضيلة ال�شيخ /حممود عبد الغفار .
•ويف علم الفقه ال�شيخ /حممود عبد الدائم .
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•ويف علم �أ�صول الفقه ف�ضيلة ال�شيخ/يا�سني �سويلم .
•ويف علم العقيدة ف�ضيلة ال�شيخ� /سليمان دنيا ,وف�ضيلة ال�شيخ/
حممد عثمان عي�ش .
•ويف علم النحو وال�صرف ف�ضيلة ال�شيخ� /أحمد عمارة ,وف�ضيلة
ال�شيخ حممد داود بيهي .
•ويف الأدب العربي ف�ضيلة ال�شيخ /حممد الفحام ,وف�ضيلة ال�شيخ/
حممد ح�سن دروي�ش .
•ويف البالغة ف�ضيلة ال�شيخ /حممد بحريي .
•ويف الأخالق ف�ضيلة ال�شيخ د/.عبد احلليم حممود؛ �شيخ الأزهر .
•ويف الدرا�سات الإ�سالمية ف�ضيلة ال�شيخ /حممد الغزايل؛ الداعية
الكبري املعروف .
•ويف الكتب الإ�سالمية والبحوث االجتماعية ف�ضيلة ال�شيخ/عبد
احلميد �شقري .
قال ال�شيخ عبد الرافع :وال يفوتني و�أنا �أحتدث عن �شيوخي �أن �أذكر
يف طليعتهم �أ�ستاذي الكبري ,والعالمة التقي الورع ,ال�شيخ� /أحمد
عبد العزيز بن �أحمد بن حممد الزيات� ,أعلى القراء �سندا يف هذا الزمان,
فقد �أخذت عنه القراءات الع�شر الكربى من طريق طيبة الن�شر ,و�أخذت
عنه القراءات الثالث املتممة للقراءات الع�شر ال�صغرى من كتاب التي�سري

ال�سمنودي �أحد �شيوخ ال�ضيف الكبار قبل وفاته
ب�أيام ومعه الدكتور اجلار اهلل
للحافظ ابن اجلزري ,و�أجازين بهما �إجازة �صحيحة بعبارة مقبولة
�صريحة.
كما ال يفوتني �أن �أذكر بالف�ضل -بعد اهلل �سبحانه وتعاىل� -أ�ستاذي العالمة
املدقق ال�شيخ� /إبراهيم بن علي علي �شحاثة ال�سمنودي؛ الذي عرفته بعد
التحاقي بق�سم القراءات بالأزهر ال�شريف عن طريق م�ؤلفه الأول يف
التجويد امل�سمى ( لآيل البيان يف جتويد القر�آن ) حيث �صدر هذا الكتاب
و�أنا يف ال�سنة الأوىل من املرحلة الأوىل بق�سم القراءات ,ومل يكن الكتاب
علي بل كان مقررا على طالب �إجازة التجويد ,وكنت قد جتاوزتها
مقررا َّ
بعام ,فا�شرتيت ن�سخة من الكتاب وحفظته؛ ل�شموله على مو�ضوعات
مفيدة مل تكن موجودة يف غريه من كتب التجويد التي در�ستها ,وبد�أت
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علي فهمه ,ف�س�ألني عن ا�سمي؟ ويف �أيّ فدخلنا ف�إذا هو قائم ينتظرنا ,ثم �س ّلَم علينا واحداً واحدا ,ثم طلبنا
�أ�س�أل امل�ؤلف عن بع�ض ما �أ�شكل َّ
علي و�أين ا�شرتيته وحفظته منه اجللو�س فقال� :إمنا �أقف �إجالال للقر�آن العظيم الذي حتملونه يف
مقرر
غري
�سنة �أدر�س؟ ومل َّا عرف �أن الكتاب
َّ
�س َّر كثريا و�أخذ يجيبني عن �أ�سئلتي ,وكان ذلك عام (1950م) ,حتى �أنه �صدوركم ,فلم يجل�س حتى جل�سوا !! قلتُ  :وهكذا هم العلماء الربانيون,
كان �إذا قابلني يبادرين ب�شرح قاعدة يف الكتاب ,ومرت الأيام حتى د ّر�س يل �صدقوا اهلل فظهر �أثر ذلك ال�صدق يف �سلوكهم و�أخالقهم ,قال �شيخنا
القراءات الع�شر الكربى ,و�شاء اهلل تعاىل �أن �أقر�أ عليه القراءات الع�شر عبد الرافع :ث َّم �أمر بتكوين جلنة لدرا�سة مطالبنا وحقق لنا كل
الكربى بعد ما تخرجت يف ق�سم القراءات عام (1956م) ,وظلت عالقتي ماطلبناه  ,جزاه اهلل عن القر�آن الكرمي و�أهله خربا.
به قوية ,فكنت -و�أنا �أعمل يف املدينة املنورة� -ألتقي به كل عام يف الإجازة و�أ َمّا عن �أقرانه الذين �أدركهم وزاملهم فقال -حفظه اهلل :-من �أقراين
ال�صيفية ,و�أق�ضي معه يوما �سعيدا� ,أعر�ض عليه بع�ض ما ظهر يل من الذين �سبقوين �إىل دار البقاء واخللود :ال�شيخ /عبد الفتاح ال�سيد عجمي
خالل قراءتي واطالعي ,واحلق �أقول �إنني ا�ستفدت منه الكثري ,جزاه املر�صفي ،وال�شيخ /حممد ال�صادق قمحاوي ،وال�شيخ /عبدالرءوف حممد
اهلل جزاء املخل�صني ,وهكذا ظللت �أزوره و�ألتقيه حتى وفاته يف ال�سابع �سامل ،وال�شيخ /حممود حافظ برانق ،وال�شيخ /حممود �سيبويه البدوي،
من �شهر رم�ضان عام (1429هـ)� ,أنزله اهلل منازل الأطهار الأبرار ,وجعل وال�شيخ /حممود عبد اخلالق جادو ،وال�شيخ /عبد الرازق علي �إبراهيم
جمال�س القر�آن التي كان يعقدها كل يوم ي�صول فيها ويجول يف �صحائف مو�سى ،وال�شيخ عطية قابل ن�صر ,وال�شيخ عثمان عبد العال بخيت النمر
 ،وال�شيخ عبد العظيم حممد اخلياط.
�أعماله يوم يقوم النا�س لرب العاملني.
رحم اهلل م�شايخي جميعا رحمة وا�سعة ,فقد تعلمنا منهم العلم والعمل� ,أ�سال اهلل �أن يتغمدهم برحمته  ،وي�سكنهم ف�سيح جنته  ،ويلحقني بهم
على الإميان والطاعة ،ويجعل القر�آن العظيم �شفيعنا وقائدنا �إىل جنات
وجزاهم عن كل ما قدموه خري اجلزاء  ,وجعله يف �صحائف �أعمالهم.
كما �أنه �أدرك ال�شيخ العالمة الكبري/حممد اخل�ضر ح�سني ولقيه يف النعيم.
مكتبه يف الأزهر ال�شريف ,وكان يف جمموعة من طالب ق�سم القراءات و�أ َمّا �أقراين الذين مازالوا على قيد احلياة� ،أطال اهلل يف �أعمارهم ونفع
طلبوا لقا ًء مع �شيخ الأزهر ليعر�ضوا عليه بع�ض مطالبهم واحتياجاتهم بهم ,فمن بينهم �أ�صحاب الف�ضيلة :
•ال�شيخ� /إبراهيم الأخ�ضر بن على القيم؛ �شيخ القراء بامل�سجد
العلمية ,قال ال�شيخ عبد الرافع :ف�سلمنا على مدير مكتبه ثم طلبنا منه
النبوي ال�شريف،
لقاء ال�شيخ الكبري ,قال :فدخل مدير مكتبه عليه فقال له :طالبُ ق�سم
•ال�شيخ /حممد بن عبد احلميد �أبو روا�ش،
القراءات عند الباب يطلبون الإذن بالدخول ,فقال ال�شيخ حممد اخل�ضر
•ال�شيخ /عبد احلكيم بن عبد ال�سالم خاطر،
ح�سني ب�صوت مفخم� :أهل القر�آن عند بابنا ,فليتف�ضلوا بالدخول ,قال:
•وال�شيخ /حممد متيم بن م�صطفى
الزعبي.
هذا هو ال�شيخ الكبري عبد الرافع ر�ضوان؛
وه�ؤالء هم م�شايخه و�أ�ساتذته و�أقرانه
ومعا�صروه ,فقد منى يف حدائق ت�سقى مباء
واحد وتعطي ثماراً خمتلفة ,فكل م�شيخ ٍة
انتمى �إليها اختار �أطيب ما تزكو به النف�س
من �أخالقها وعلمها ,فهو رائد عا�صر الرواد,
وحمقق كبري تتلمذ على الأ�ساتذة الكبار,
وحجة ثبت قليل مثله �أو ال يكاد .
علي �أن �أقف وقفة
قلتُ  :و� ِيّإن لأجد لزاماً َّ
�إجاللٍ و�إكبار ,وترحم وا�ستغفار ,على
�أولئك النفر الأخيار الذين ا�ستفرغوا
اجلهد والوقت وال�صحة خدمة للقر�آن
�صورة نادرة جتمع بع�ضاً من العلماء الكبار؛ �أع�ضاء اللجنة العلمية لطباعة امل�صحف ال�شريف ,العظيم ,فحرروا وحققوا وراجعوا امل�صاحف,
وهم من ميني القاري �إىل ي�ساره� :أ�ستاذ هذا اجليل ,وعامل ع�صره ,العامل اللغويّ الكبري ,الأ�ستاذ و�أخرجوها للأجيال بي�ضاء نقية� ,أعني
الدكتور/عبد العظيم بن علي ال�شناوي رحمه اهلل ,وال�شيخ الكبري والعامل الزاهد الدكتور/حممود بذلك لجُ ْ نة مراجعة وتدقيق امل�صاحف
�سيبويه البدوي رحمه اهلل ,وال�شيخ املحقق والعالمة املدقق� ,صاحب ال�شروحات وامل�صنفات ,امل�سموعة واملقروءة يف جممع امللك فهد
ال�شيخ /عبد الفتاح بن ال�سيد عجمي امل َ ْر َ�صفي رحمه اهلل ,والعامل الكبري –حمقق �شرح �أبي �شامة لطباعة امل�صحف ال�شريفِّ ,
فنعطر الأ�سماع
ُوج ْد
على ال�شاطبية -ال�شيخ/حممود عبد اخلالق جادو رحمه اهلل ,وال�شيخ املحقق ,بقية العلماء املدققني ب�سريهم العطرة ,وحقاً �إ َّنهَا لجُ ْ َن ٌة لمَ ْ ي َ
الكبار ال�شيخ/عبدالرافع ر�ضوان �أطال اهلل يف عمره على طاعته ,ثم ال�شيخ الكبري عبدالرزاق علي مث ُلهَا يف هذا الع�صر ؛ لأنه َتوا َف َر لها كوكب ٌة
�إبراهيم مو�سى �صاحب امل�صنفات املفيدة رحمه اهلل  ,ثم ِّ
املف�س ُر الكبري ,واملربي الفا�ضل ,الأ�ستاذ من علماء هذا ال�ش�أن من النادر �أن يجتمعوا
الدكتور/عبد العزيز بن حممد عثمان رحمه اهلل.
مل�شرو ٍع واحدٍ  ،وقد بذ َلتْ هذه اللجن ُة جهوداً
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كبرية؛ حتى بلغ جممو ُع مراتِ القراءة لهذا امل�صحف �أكثرَ َ من مائ ِة َخ ْت َم ٍة
أ�صح طبع ٍة للم�صحف ال�شريف يف هذا
 ،فو�صلوا بف�ضل اهلل تعاىل �إىل � ِّ
الع�صرُ ,ث َّم كانت الطبعة الثانية من هذا امل�صحف ال�شريف ,وما بُذِ َل فيها
من اجلهود العظيمة التي ال يكافئهم عليها �أحد �إ َّال اهلل تعاىل.
ه�ؤالء العلماء الكبار حقهم �أن نذكرهم ,وندعو لهم ,و�أن ال نن�ساهم,
ونحفظ معروفهم الكبري مبا تطولوا به على الأمة ب�أوىل ما ت�صرف
أخ�ص
�إليه الهمة من خدمة الكتاب العزيز؛ مراجعة وحتقيقا وتدقيقا ,و� ُّ
بالذكر من انتقل منهم �إىل الرفيق الأعلى :كال�شيخ عامر بن ال�سيد
عثمان �شي ُخ املقارئ امل�صرية –رحمه اهلل -وقد ذكرت �شيئا من �سريته
العطرة يف العدد ال�سابق من هذه املجلة ,ومنهم ال�شي ُخ املحقق والعالمة
املدقق� ,صاحب امل�صنفات وال�شروحات ,ال�شيخ الكبري /عب ُد الفتاح
امل َ ْر َ�صفي ,والذي تو ّفاه اهلل تعاىل وهو يف جمل�س الإقراء ,حيث كان يقر�أ
عليه �أحد التالميذ ,وعندما و�صل �إىل قوله تعاىل�( :إن الذين يخ�شون
ربهم بالغيب لهم مغفرة و�أجر كبري) ا�ست�أذن من الطالب لكي يتو�ض�أ
وي�ستعد ل�صالة الع�صر ,ويف �أثناء الو�ضوء �أخذ ي�شعر ب�أمل يف �صدره,
وطلب منهم الذهاب به للم�ست�شفى ,وبينما هو يف الطريق فا�ضت روحه
�إىل باريها ,وذلك يف جمادى الثانية �سنة (1409هـ) ,ومنهم ال�شيخ الدكتور
والعامل الزاهد /حممود �سيبويه البدوي والذي كان �إمام امل�سجد النبويّ
ال�شيخ عبد العزيز بن �صالح ي�سميه :ب�سيبويه ع�صره ,مات ودفن يف بقيع
الغرقد باملدينة املنورة ,وذلك قبل رم�ضان بيومني من �سنة (1425هـ) ،
ومنهم ال�شي ُخ والعامل الكبري -حمقق �شرح �أبي �شامة على ال�شاطبية-
ال�شيخ/حممود عبد اخلالق جادو ,رفيق ال�شيخ عبد الرافع يف الطلب
و�صنوه ,غادر املدينة �إىل م�صر -تاركاً �أهله و�أوالده خلفه يف املدينة -وذلك
يف زيارة ق�صرية لأيام معدودات؛ لتفقد �أمور ولده والذي كان يدر�س يف
اجلامعة ,وبينما هو يف مطار القاهرة ينتظر الطائرة التي تقله للعودة
�إىل املدينة �سئل �صاحبه الذي بجنبه :كم بقي على �إقالع الطائرة؟
فقال له :بقي خم�سة و�أربعون دقيقة ,فقال :خريا �إن �شاء اهلل ,ثم مال
بر�أ�سه �إىل جهة اليمني وخرجت روحه الطاهرة ,فمات وهو يف �صالة
االنتظار ,وذلك قبل رم�ضان بع�شرة �أيام �أو تزيد قليال �سنة (1418هـ),
و�صدق اهلل العظيم( :وما تدري نف�س ب� ِّأي �أر�ض متوت) ,ومنهم ال�شيخ/
عبد الرازق �إبراهيم مو�سى� ,صاحب امل�ؤلفات العديدة وامل�صنفات املفيدة,
تويف يف دولة الكويت يف �شهر ذي احلجة من �سنة (1429هـ) ,وكان فيهم
�أ�ستاذ هذا اجليل ,وعامل ع�صره ,العامل اللغويّ الكبري� ,أح ُد �أئم ِة اللغ ِة
يف هذا الع�صر الأ�ستاذ الدكتور والعالمة النحويّ النحرير /عبدالعظيم
بن علي ال�شناوي -رحمه اهلل -حيث تويف يف م�صر عام (1991م)؛ وكان
فيهم الربوفي�سور /عبدالعزيز بن حممد عثمان ,والذي عمل �أ�ستاذاً
للتف�سري وعلوم القر�آن بجامعة �أم درمان ,ثم بعدها عمل �أ�ستاذا باجلامعة
الإ�سالمية باملدينة املنورة بق�سم التف�سري ,كان �إذا كتب ورقة علمية كتبها
مرة واحدة دون احلوجة لت�صحيحها ,و�إذا طلب منه تقدمي حما�ضرة ال
يحتاج معها �إىل حت�ضري م�سبق ,يتكلم الكالم الكثري ويعزوه �إىل الكتب
املختلفة ,ك�أمنا ينظر �إليها ويقر�أ منها ,مات يف ال�سودان �سنة (1430هـ),
فرحم اهلل نفو�س تلك الأج�ساد الطاهرة التي واراها الرثى ,و�أنزل عليها
�ش�آبيب الرحمة والغفران ,جزاء خدمتها للقر�آن و�أهله.
وبارك اهلل يف الأحياء من ه�ؤالء العلماء الكبار؛ �أع�ضاء اللجنة العلمية
ملراجعة امل�صحف ال�شريف ,الذين �أكملوا امل�سرية ,ووا�صلوا العطاء ,فكانت
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الطبعة الثانية من م�صحف املدينة النبوية على غاية من التحقيق
والتدقيق والإحكام.
تالميذه وطالبه ومن قرأ عليه -:
و�إليك مناذج م�ضيئة من �سري طالبه وتالميذه ,الذين �أفادوا من علمه,
وقر�ؤوا عليه ,و�أ�سندوا �إليه ,ول�ست ب�صدد ح�صرهم ,وال الإحاطة بهم,
فلي�س هذا مكانه.
1 .1ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور  /عبد الباري بن عوا�ض الثبيتي� ,إمام
وخطيب امل�سجد النبويّ � ,أ�ستا ٌذ يف الفقه ,ورائ ٌد يف بذل املعروف,
خطيب م�ؤثر بخطبه وكلماته ,توىل الأمانة العامة جلمعية رعاية
ٌ
الأ�سرة ,ف�أجرى اهلل على يديه للأمة خرياً كثرياً ,حتى �صار لهذه
اجلمعية ق�صب ال�سبق والريادة والتفوق يف هذا املجال ,م�ضرب املثل
يف بره ب�أمه و�أبيه ,ب ّلَ َغه اهلل فيهما ما يحب من ال�صحة والعافية
وح�سن اخلتام ,جعل اهلل له يف قلوب اخللق حمبة وقبوال ,قر�أ على
ال�شيخ الكبري بع�ضاً من القر�آن الكرمي ,متع اهلل به على طاعته
ونفع به الإ�سالم وامل�سلمني.
 2 .2ف�ضيلة ال�شيخ � /صالح بن حممد البدير� ,إمام وخطيب امل�سجد
خطيب مف َّوه,
النبويّ  ,والقا�ضي باملحكمة الكربى باملدينة املنورة,
ٌ
مع �صوت جميل بقراءة خا�شعة وعني دامعة ,عُرف بطلب العلم
منذ ال�صغر� ,أدرك العلماء الكبار وح�ضر درو�سهم وجمال�سهم ف�أفاد
منهم يف خمتلف العلوم وا�ستفاد ,ذو علم غزير ,له عناية بالعربية
وعلومها ,فتح اهلل عليه يف الت�أليف والت�صنيف؛ من م�ؤلفاته :بلوغ
ال�سعادة يف �أدلة توحيد العبادة ,و�شرح «المية الأفعال» يف علم
ال�صرف ,و�شرح منت «الورقات» ,و�شر ٌح منتظ ٌر على «�ألفية العراقي»
يف علم احلديث ,وغريها ,له جمال�س تدري�س للطالب يف الفقه
وعلومه� ,أدرك ال�شيخ �إبراهيم ال�سمنوديّ قبل وفاته ب�أيام معدودات
وقر�أ عليه بع�ض منظوماته و�شيئا من القر�آن الكرمي ,جعل اهلل له
يف الأمة ر�ضا وقبوال ,قر�أ على �شيخه الكبري ختمة برواية حف�ص
عن عا�صم من كتابي الرو�ضة وامل�صباح� ,سمعته يثني على �شيخه
ما ال� أح�صي كرثة ,متع اهلل به على الطاعة ونفع به الإ�سالم
وامل�سلمني.
3 .3ف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور � /سامي بن عبد الفتاح هالل؛ عميد كلية
القر�آن الكرمي بطنطا ,تخرج يف كلية القر�آن الكرمي باجلامعة
الإ�سالمية ,ثم ح�صل على درجتي املاج�ستري والدكتوراه من
جامعة الأزهر ,تتلمذ على امل�شايخ الكبار ,وعمل يف جممع امللك
فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ,حمكم دائم يف امل�سابقات القر�آنية,
ومدرب الأئمة واخلطباء بوزارة الأوقاف يف م�صر ,فتح اهلل عليه يف
الت�أليف والت�صنيف فكان ت�أليفه متينا وغزيرا� ,أ�شرف على كثري
من الر�سائل العلمية وناق�ش مثلها ,قر�أ على �شيخه ختمة بالقراءات
ال�سبع من طريق ال�شاطبية ,له جمال�س درو�س و�إقراء ,تقبل اهلل
منه البذل والعطاء.
النجار ,الب�صري بقلبه� ,إما ٌم وخطيب,
4 .4الأ�ستاذ الدكتور  /كمال املهدي َّ
و�أ�ستا ٌذ مرب ٌز يف علم التف�سري ,عمل يف كلية البنات التابعة جلامعة
الأزهر كما عمل يف ق�سم البنات بجامعة طيبة فتخرج على يديه
الأجيال� ,أ�شرف وناق�ش الكثري من الر�سائل العلمية� ,أدرك ال�شيخ
الكبري فقر�أ عليه بالقراءات الع�شر الكربى ,له جمال�س �إقرا ٍء يف
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بلده وم�سجده ,تقبل اهلل منه و�أح�سن خامتته.
5 .5ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور�/أحمد بن عبد اهلل املقري؛ الأ�ستاذ امل�شارك
بق�سم القراءات باجلامعة الإ�سالمية ,من �أوائل الأ�ساتذة املدر�سني
يف كلية القر�آن الكرمي ,تخرج عليه � ٌ
أجيال من طالب العلم بكلية
القر�آن� ,شارك يف التدري�س والتعليم ,كما قام بالإ�شراف واملناق�شة
لكثري من الر�سائل العلمية� ,أدرك ال�شيخ الكبري وتع ّلم على يديه
منذ ال�سنة الأوىل يف كلية القر�آن ,ثم قر�أ عليه ختمة برواية حف�ص
عن عا�صم من طريق ال�شاطبية ,نفع اهلل به طالب العلم وطالبيه.
6 .6ال�شيخ الدكتور  /يحيى بن �إبراهيم اليحيى؛ من الدعاة املخل�صني
الباذلني �أوقاتهم وجهودهم وقدراتهم يف خدمة الدين –نح�سبه
كذلك وال نزكي على اهلل �أحدا ,-ورائد من رواد العمل اخلريي يف
هذه البالد املباركة ,له رعاية وعناية بطالب اجلامعة الإ�سالمية,
يعينهم وير�شدهم ويق�ضي حاجاتهم مبا ي�ستطيع� ,سهامه يف �سبيل
اخلري ال حت�صى كرثة� ,أوقف مكتبته لطالب العلم وطالبيه ,من
�أوائل الذين قر�ؤوا على ال�شيخ الكبري ,فقر�أ عليه ختمة برواية
حف�ص عن عا�صم ,تقبل اهلل منه البذل والعطاء.
7 .7ومنهم ف�ضيلة الدكتور � /إبراهيم املحي�سن ,وكيل جامعة طيبة
ل�ش�ؤون البنات ,من الأ�ساتذة الأفا�ضل والرجال امل�ؤثرين� ,أدرك
ال�شيخ الكبري ف�أفاد منه كثرياً وا�ستفاد ,مل تثنه تلك امل�شاغل
واملهام عن العناية بالقر�آن وقراءاته ,ف�صار در�ساً عملياً للطالب
والدار�سني على عل ِّو الهمة و�سم ِّوها ,قر�أ على ال�شيخ برواية ور�ش
عن نافع ,ثم ختمة بالقراءات ال�سبع من طريق ال�شاطبية ,نفع اهلل
به البالد والعباد.
8 .8ف�ضيلة املقرئ الكبري ,والأ�ستاذ املتقن ال�شيخ � /سيد بن ال�شني بن
�أبو الفرح� ,سريته من ال�سري امل�شرفة يف القراءة والإقراء� ,أجمعت
القلوب على حبه وتعظيمه وتوقريه ,عليه توا�ضع و�سكينة ووقار,
تعلم وتتلمذ على الكبار� ,أوقف وقته كله يف القراءة والتعليم
رب للأ�ساتذة واملعلمني بوزارة الرتبية والتعليم,
والإقراء ,مدربٌ معت ٌ
وم�شارك يف امل�سابقات القر�آنية يف التحكيم ,ومربٍ بخلقه و�أخالقه,
ال تفي هذه ال�سطور يف ترجمته وال التعريف به ,قر�أ على �شيخه
الكبري عبد الرافع ر�ضوان ختمة برواية حف�ص على ق�صر املنف�صل
من طريق الطيبة ,له جمال�س �إقراء يف بيته ويف امل�سجد النبويّ
يتزاحم عليها الطالب من كل مكان ,تقبل اهلل منه خدمته للقر�آن
و�أهل القر�آن.
9 .9ال�شيخ الفا�ضل ,واملقرئ الكامل الدكتور � /سامل بن غرم اهلل
الزهراين� ,أ�ستاذ القراءات امل�ساعد بجامعة �أم القرى ,الذي �أخذ
القراءة بحقها وم�ستحقها عن م�شايخه و�أ�ساتذته ,من كبار تالميذ
ال�شيخ ,و�أ�ضبطهم يف التلقي عنه والإ�سناد �إليه� ,أدرك امل�شايخ الكبار
فتعلم منهم وا�ستفاد� ,إمام وخطيب ,وحمكم م�شارك يف امل�سابقات
املحلية والدولية ,قام على حتقيق ودرا�سة كتاب «غيث النفع يف
القراءات ال�سبع» ,قر�أ على �شيخه الكبري ختمة بالقراءات ال�سبع
من طريق ال�شاطبية ,له جمال�س �إقراء لطالب هذا العلم ال�شريف,
نفع اهلل به وتقبل منه.
1010ف�ضيلة الدكتور ح�سني بن حممد العواجي ,الأ�ستاذ امل�ساعد
باجلامعة الإ�سالمية ,ورئي�س ق�سم القراءات –�سابقا� ,-أدرك
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الرعيل الأَّول من العلماء الكبار يف كلية القر�آن ,وتعلم منهم ودر�س
على �أيديهم ,من �أوائل الذين قر�ؤوا على ال�شيخ و�أفادوا منه ,من
م�ؤلفاته :حتقيق ودرا�سة»مفردة يعقوب» للداين ,قر�أ على �شيخه
الكبري ختمة بالقراءات الع�شر ال�صغرى ,كثريا ما �سمعت ال�شيخ
عبد الرافع يثني عليه ويدعو له ,ملك قلب �شيخه فحظي عنده
بالقبول.
1111ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور � /أحمد بن علي ال�سدي�س ,رئي�س ق�سم
القراءات بكلية القر�آن باجلامعة الإ�سالمية� ,أ�ستاذ �ضابط ,وباحث
متمكن� ,أدرك اجليل الأول من الأ�ساتذة الكبار كال�شيخ �سيبويه,
وال�شيخ حممود جادو ,وغريهم ,ف�أفاد منهم وا�ستفاد� ,إمام وخطيب,
الرقي بق�سم
عليه �سمتٌ ووقار ,له جهود م�شكورة مقدرة يف �سبيل
ِّ
القراءات وطالبه ودار�سيه ,من رموز العمل القر�آين يف املدينة
املنورة ,له م�شاركة فاعلة يف العمل اخلرييّ باملدينة املنورة ,وله
ت�أليف وت�صنيف يف علم القراءات؛ قر�أ على �شيخه ختمة بالقراءات
ال�سبع من طريق ال�شاطبية , ,له جمل�س �إقراء يف م�سجده ,نفع اهلل
به طالب العلم وطالبيه.
1212ال�شيخ احلافظ ,والأ�ستاذ ال�ضابط ,الدكتور  /عادل بن �إبراهيم
الرفاعي ,وكيل كلية القر�آن الكرمي للدرا�سات العليا ,والأ�ستاذ
امل�ساعد بق�سم القراءات ,قر�أ على كبار امل�شايخ واملقرئني ,من
م�ؤلفاته :حتقيق ودرا�سة كتاب «تقريب الن�شر» البن اجلزري,
وحتقيق ودرا�سة كتاب «�شرح ابن الناظم» لطيبة الن�شر ,له مع
م�شايخه حمبة و�صلة ووفاء ,يقوم بالإمامة واخلطابة ,كما هو
م�شارك يف العديد من الربامج الإذاعية يف �إذاعة القر�آن الكرمي,
قر�أ على ال�شيخ الكبري ختمة بالقراءات الع�شر الكربى من طريق
طيبة الن�شر ,له جمل�س �إقراء معمور بالطالبني ,تقبل اهلل منه.
1313ومنهم طالب التف�سري وجامع القراءات ال�شيخ/عبدالقدير نا�صر
ال�شيخ من اليمن ال�سعيد دار�س يف مرحلة الدرا�سات العليا يف كلية
القر�آن الكرمي وطالب جمتهد يف حت�صيل العلوم له عند �شيخه
حظوة ومكانة قر�أ على ال�شيخ الكبري بالقراءات الع�شر من طريقي
ال�شاطبية والدرة
1414ومنهم ال�شيخ الدكتور  /عبد العزيز بن �سليمان املزيني� ,أ�ستاذ
القراءات امل�ساعد بجامعة الق�صيم ,من �أوائل الذين قر�ؤوا على
ال�شيخ الكبري بالقراءات ,بل هو �أولهم ختماً ,تخرج يف كلية القر�آن
الكرمي باجلامعة الإ�سالمية ,وفيها ح�صل على درجتي املاج�ستري
والدكتوراه ,قر�أ على �شيخه الكبري ختمة بالقراءات ال�سبع من
طريق ال�شاطبية ,ثم ختمة �أخرى بالقراءات الثالث من طريق
الدرة امل�ضية ,تقبل اهلل منه.
ال�شجي ,والأداء املتقن ,ال�شيخ /حممد
1515ومنهم �صاحب ال�صوت
ّ
بن عمر اجلنانيني ,باحث يف مرحلة الدكتوراه يف ق�سم القراءات
باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة ,رزقه اهلل �صوتا نديا ي�سعد
القلوب ويفرحها ,على درجة عالية من ال�ضبط والإتقانٌ ,
باذل
وحمت�سب وقته وجهده وعلمه يف خدمة القر�آن ,من م�ؤلفاته:
حتقيق ودرا�سة كتاب «مر�سوم خط امل�صحف» للعقيلي ,قر�أ على
�شيخه ختمة بالقراءات الع�شر من طريق ال�شاطبية والدرة ,نفع
اهلل به.

1616ومنهم ال�شيخ الدكتور  /خالد بن �سليمان امله َّنا ,الأ�ستاذ امل�ساعد
بق�سم ال�سنة يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ,له �صوت
�سجل م�صحفاً
بقراءة القر�آن عذب جميل ,مع قراءة �ضبط و�إتقانَّ ,
مرت ً
ال برواية حف�ص عن عا�صم مبجمع امللك فهد لطباعة امل�صحف
ال�شريف ,قر�أ على �شيخه ختمة برواية حف�ص عن عا�صم من طريق
ال�شاطبية ,له جمل�س �إقراء معمور بالطالبني ,تقبل اهلل منه.
1717ومنهم ال�شيخ علي بن �سعيد الغامدي ,حما�ض ٌر بجامعة امللك �سعود
مبدينة الريا�ض ,ودار�س يف الدرا�سات العليا بق�سم الكتاب وال�سنة
بجامعة �أم القرى ,له عناية �شديدة بكتب القراءات وخمطوطاتها,
ٌ
باذل مكتبته وما بيده من نفائ�س هذا العلم ال�شريف للدار�سني
والباحثني فجزاه اهلل خريا ,له رحلة يف حت�صيل هذا العلم
ال�شريف مع عنايه �شديده بكتب القراءات وخمطوطاته  ,قر�أ على
�شيخه ختمة برواية عا�صم من طريق ال�شاطبية ,له جمل�س �إقراء
وتدري�س ,تقبل اهلل منه.
1818ومنهم �صاحب الرحلة يف الطلب والتلقي عن الأ�شياخ؛ املتفنن يف
خمتلف العلوم ,ال�شيخ  /عبداهلل بن حوا�س احلوا�س ,من مدينة
الأح�ساء ,قر�أ على �شيخه ختمة برواية حف�ص عن عا�صم من طريق
ال�شاطبية.
1919ومنهم الأ�ستاذ الفا�ضل واملعلم الباذل وقته يف تعليم الن�شء
وتدري�سهم � /أحمد بن عبد العزيز الفالح  ,والذي قر�أ على ال�شيخ
ختمة برواية حف�ص من طريق طيبة الن�شر.
2020ومنهم ال�شيخ�/ضيف اهلل بن حممد ال�شمراين ,باحث ومعيد يف
كلية القر�آن الكرمي ,رزقه اهلل �أدا ًء �سهال و�صوتا عذبا ,له جهود
م�شهودة م�شكورة يف العمل القر�آين ,قر�أ على ال�شيخ ختمة برواية
حف�ص عن عا�صم .
الزعبي,
 2121ومنهم احلافظ املتقن  /عبد العزيز بن حممد متيم
ّ
عليه �سمت �أهل القر�آن ووقارهم ,له بوالديه بر عجيب  ،ذو �أداء
ماتع و�صوت خا�شع ،دار�س يف الدرا�سات العليا يف علم القراءات ،
الزم والده – املحقق – كظله ف�أفاد منه كثرياً وا�ستفاد  ،قر�أ على
والده ختمة بالقراءات الع�شر ال�صغرى ,ت�شرف بالقراءة على ال�شيخ
عبد الرافع ختمة برواية حف�ص عن عا�صم من طريق ال�شاطبية.
 2222ومنهم ال�شيخ  /حممد بن عايد الزليباين ,على درجة من ال�ضبط
والتحقيق والإتقان ,قر�أ ختمة برواية حف�ص عن عا�صم من طريق
ال�شاطبية .
2323ومنهم القارئ املتقن ال�ضابط  /طارق بن حممد اللحيدان ,طالب
ٌ
وم�شرف يف حلق التحفيظ ,له حتقيق
يف كلية ال�شريعة ,ومعلم
و�ضبط و�إتقان ,فاز باملركز الأول يف م�سابقة الأمري�سلمان املحلية
للقر�آن الكرمي ,ثم حقق املركز ذاته يف م�سابقة امللك عبد العزيز
الدولية ,قر�أ ختمة برواية حف�ص عن عا�صم من طريق ال�شاطبية.
العفا�سي,
2424ومنهم قارئ الكويت امل�شهور ال�شيخ  /م�شاري بن را�شد
ّ
والدكتور /عواد الرويثي ,والدكتور /عواد بن بالل العويف,
والدكتور/عبد اهلل بن �إبراهيم الزاحم ,وال�شيخ يو�سف بن م�صلح
الردادي ,املعيد بكلية القر�آن الكرمي ,وال�شيخ �سمري بن م�صباح بن
�صابر من ليبيا ,وال�شيخ الدكتور/خلف ال�شغديل الأ�ستاذ امل�ساعد
بجامعة حائل ,واخلطاط البارع/م�سعود حافظ ,وال�شيخ /م�أمون
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بن عبد الرحمن من ال�سودان ,وال�شيخ�/أحمد بن حممد �شعبان
من �سوريا ,وال�شيخ /حممد في�صل الدروبي من حم�ص ,وال�شيخ/
حممد �سامل مود من موريتانيا ,وال�شيخ/عبد الرحمن بن حممد
من الهند ,وغريهم كثري.
ه�ؤالء هم تالميذ ال�شيخ املحقق عبد الرافع ر�ضوان؛ �أئمة ,و�أ�ساتذة,
وقراء ,ومقرئني ,منت�شرين يف كل مكان من بالد الإ�سالم ,يقرئون
ويعلمون ,و�إىل �شيخهم الكبري ُين َْ�سبون ,و�إليه ي ُْ�سنِدون� ,أعطاهم ع�صارة
جهده ,وزبدة وقته ,و�أفا�ض عليهم من علمه ,فحال ل�سانهم يقول :جزاك
اهلل ع َّنا خريا ,فال نقابلك �إال بال ُدّعاء والوفاء.
قراءتي وتتلمذي عليه -:
ملك ال�شيخ الكبري قلبيَ ,
علي فِكري ,ب�سريته العطرة يف القراءة
و�ش َغ َل َّ
والإقراء والدر�س والتعليم ,فهو را�سخ يف العلم متني� ,أخذ هذا العلم بحقه
وم�ستحقه عن العلماء الكبار املحققني ,ثم هو ذو علم غزير ,وتدقيق
وحتقيق وحترير ,وتربية قر�آنية يف جمال�س الإقراء يزرعها يف نفو�س
طالبه مالها نظري ,كالمه بعلم ,و�سكوته بعلم ,له تاريخ يف الإقراء طويل,
فقد جعل القر�آن م�سالته بالغد ِّو والأ�صال ,فهو و�إ َّياه يف حل وترحال,
ف�س�ألت اهلل ر ِّبي �أن ي�شرح �صدر ال�شيخ الكبري لإقرائي والتلمذة على يديه,
و�أن يوقعني منه موقع الب�شر وال�سرور.
ثم �أعملت عقلي ,ورتبت �أمري ,وهي�أت نف�سي لزيارته ,وتقدمي طلبي بني
يديه ,ورغبتي التي ال تو�صف للقراءة والتلمذة عليه ,فرحب بي ترحيب
علي من مكارم �أخالقه ,ثم �أخربين بازدحام الطالب
الوالد ,و�أفا�ض َّ
عليه ,وعدم وفرة الوقت لديه ,و�أن الأوقات �أكرث من الواجبات ,فقبلت
عذره ,وقدرت ظرفه ,وقلتُ يف نف�سي هي ذنوبي منعتني ذلك اخلري
الكثري ,فالعبد يحرم اخلري بالذنب ي�صيبه ,ثم �أعدت الكرة مرة بعد مرة,

حتى كان يل بف�ضل اهلل ما رجوت ,ف�أكرمني ال�شيخ الكبري مبا مل يخطر
مني على بال ,فقر�أت عليه القر�آن العظيم بالقراءات الع�شر ال�صغرى من
طريق ال�شاطبية والدرة؛ ختمة كاملة م�سجلة من �أول القر�آن �إىل �آخره,
علي فيها جوابا �أو
�أوقفه عند كل م�س�ألة من م�سائل القراءات ,فيملي َّ
حتريرا.
ً
ً
ً
� ُ
أفدت منه علما وعمال وخريا كثريا؛ من �سمته وورعه ,كما �أفدت من
روايته ودرايتهُ � ,
أفدت من جلده العجيب على الإقراء و�صربه وم�صابرته,
كما �أفدت من توا�ضعه وتبجيله لطالب العلم ,وتعظيمه مل�شايخه
و�أ�ساتذته ,تعلمت منه منهجه يف الإقراء ,والأمانة يف النقل ,والعزو املحقق
�إىل الكتب والأئمة ,وحتقيق الأداءُ � ,
أفدت من تفانيه يف بذل املعروف,
وق�ضاء احلوائج ,و�سالمة ال�صدر ,وعدم البحث عن املثالب والأخطاء,
تعلمت منه �إنكار الذات ,وعدم االعتداد بالنف�س واتباع الأهواء ,لقد �أفدت
من جمال�سه وعلمه ما ال يت�سع املقام لذكره ,و�أنا منه بحول اهلل تعاىل يف
علي من بحر
ازدياد ,فلقد �أكرمني �أكرمه اهلل من وا�سع ف�ضله ,و�أفا�ض َّ
علمه ,ووهب يل من �صحته وخا�صة وقته ,تقبل اهلل منه البذل والعطاء,
وجعلني يف �إ�سنادي �إليه ,وختمي عليه ,خال�صا خمل�صا لوجهه الكرمي.

�أجوبته و�شيء من اختياراته
س /م���ا ه���ي قص���ة التحاقكم مبعه���د القراءات،
وتفاصي���ل املقابلة الش���خصية لدخ���ول املعهد ،وأين
كنت���م تس���كنون بعد م���ا مت قبولكم باملعه���د ،وقصة
تعلمكم للنحو والعربية على شيخكم الضرير ؟
يف ليلة من ليايل �شهر رم�ضان املبارك ذهب والدي لزيارة �أحد �أ�صدقائه يف
قرية جماورة لقريتنا فتقابل مع �أ ِخ �صديقه وتعرف عليه ,وعلم �أنه طالب
بكلية اللغة العربية بالأزهر ال�شريف ,فعر�ض عليه ق�صتي ,و�أنه يرغب يف
�إحلاقي بالتعليم ,فقال له الطالب :طاملا �أنه در�س القراءات ال�سبع وحفظ
منت ال�شاطبية فلعل من املنا�سب �أن تلحقه بق�سم القراءات التابع لكلية
اللغة العربية بالأزهر ,وقام الطالب من فوره بكتابة خطاب لإدارة ق�سم
القراءات لإر�سال ا�ستمارة التحاق بالق�سم و�أر�سل والدي اخلطاب بالربيد
العادي ,و�شاء اهلل تعاىل �أن تتم املرا�سلة ,و�أح�ضر امتحان القبول يف املوعد
املحدد.
و�أثناء االختبار قال يل رئي�س اللجنة� :أنت حروف قراءتك ممتازة ,على
بني؟ قلت له على �أ�ستاذي ال�شيخ م�صطفى
من قر�أت القر�آن الكرمي يا ّ
حممود العنو�سي ,وقد قر�أت عليه القر�آن الكرمي بالقراءات ال�سبع
37
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�أي�ضا !..
فقال م�ستغربا� :أنت حافظ ملنت ال�شاطبية ودار�س للقراءات؟ قلت له:
نعم ,ا�س�ألني يف القراءات ,فقال ال�شيخ :نحن مل ن�س�أل �إال يف القر�آن
الكرمي حفظا وجتويدا ,فقلت له :ا�س�أل يف كل �شيء ,فوجه يل �س�ؤالني:
�أحدهما يف وقف حمزة وه�شام ,والآخر يف فر�ش احلروف ,ف�أجبت بعون
ف�س َّر رئي�س اللجنة بي,
اهلل وقدمت ال�شاهد على �إجاباتي من ال�شاطبيةُ ,
وا�ستمر يف موا�صلة الأ�سئلة يف القر�آن الكرمي ,واحلمد هلل ظهرت نتيجة
االمتحان وكنت �أحد الناجحني واملقبولني.
وبد�أت الدرا�سة ومل �أجد م�شقة يف �أية مادة �إال مادة النحو ,ف�شيخ النحو
كان �أ�سلوبه يف التدري�س دون امل�ستوى املطلوب ,وعــندما كنا ن�ســ�أله -عفا
اهلل عنه -كان يقابل �أ�سئلتنا باجلفاء وال�شدة ,وم َّر �أكرث من �شهر ومل
ندر عن النحو �شيئا ,فقررت �أنا وزميلي ال�شيخ حممود جادو -رحمه اهلل-
�أن نذهب �إىل قريتنا وننقطع عن الدرا�سة؛ لأن النتيجة �آخر العام كانت
معلومة بالن�سبة لنا فنحن مل نفهم �شيئا يف مادة النحو ,ونظام االمتحان
يف ق�سم القراءات لي�س فيه دور ثان ,و�أخريا عدنا �إىل القرية ,وملا �س�ألني
والدي عن ترك الدرا�سة ؟ قلت له مل نفهم من �أ�ستاذ النحو �شيئا  ..فقال:
ارجعا ,واعتمدا على اهلل ,و�أنا �س�أدعو لكما بالتوفيق والنجاح .ومع ذلك
فقد انقطعنا عن الدرا�سة �شهرا كامال ,وملا يئ�سنا من البقاء يف القرية
رجعنا �إىل الدرا�سة مرة �أخرى لعل اهلل يجعل لنا من هذا ال�ضيق خمرجا.
وكانت املفاج�أة التي تتلخ�ص يف تغيري مدر�س النحو و�إحالل مدر�س �آخر
مكانه ,فجل�سنا يف حلقة الدر�س وا�ستمعنا ل�شرح الأ�ستاذ اجلديد الذي كان
عاملا يف مادته و�سل�سا يف �أ�سلوبه ومرناً مع طالبه فدخل �شرحه قلوبنا ,وزاد
�سعادتنا قول ال�شيخ  :هل فيكم �أحد ي�سكن يف حي �شربا م�صر؟ ف�أجبناه
�أنا وزميلي :بنعم ,ف�أعطانا عنوانه ,وحدد لنا موعدا للذهاب �إليه لنقر�أ
له الدر�س يف منزله ,وكان -رحمه اهلل -بعد ما ننتهي من قراءة الدر�س يف
�أكرث من حا�شية ي�شرح لنا الدر�س يف بيته ,ثم نح�ضر ال�شرح مرة �أخرى
مع الطالب يف ال�صباح ,وانتهى العام الدرا�سي ,وظهرت نتيجة االمتحان,
وح�صلتُ على الدرجة الكربى يف «النحو» الذي كان هو العقبة �أمام
موا�صلة الدرا�سة ,وكان ترتيبي /الثالث من جمموع الناجحني؛ وكان
عددهم خم�سة و�أربعني طالبا ,واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات,
و�أ�صبح علم النحو بعد ذلك حمببا �إىل قلبي ومقربا �إىل نف�سي ,وهذا
بف�ضل اهلل تعاىل ثم بجهود �أ�ستاذي ال�شيخ /حممود �إ�سماعيل ح�سن
حبل�ص؛ الذي ُعنِي بي وبزمالئي يف ال�سنة الأوىل التي در�سناها على
يديه ,جزاه اهلل عني وعن �إخواين �أح�سن اجلزاء ,و�أثابه ثواب املخل�صني
العاملني.
س /كان���ت اجلامعة اإلس�ل�امية هي احملطة األولى
التي بدأمت بها نش���اطكم القرآن���ي في املدينة املنورة،
ه���ل حتدثوننا عن تل���ك البداية ،ومواق���ف من تلك
الفترة ،ومن زاملكم من املشايخ واألقران في التدريس
بقسم القراءات وكم استغرق عملكم في اجلامعة ؟ ثم
كانت رحلتك���م في مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الش���ريف  ،فمت���ى ب���دأت ؟ وكي���ف كان انتقالكم من
اجلامعة إلى اجملمع ؟ ومن هم الذين ش���اركوكم العمل
في اجملمع من املش���ايخ ؟ وكم عدد املصاحف املكتوبة
واملسموعة التي شاركتم في تدقيقها ؟

نعم كانت اجلامعة الإ�سالمية هي املحطة الأوىل التي بد�أت بها ن�شاطي
القر�آين يف املدينة املنورة ,فقد كنت �أقوم ب�إقراء بع�ض طالب اجلامعة
الإ�سالمية بعد �صالة الع�صر �أو املغرب ح�سب ظروفهم ,ممن يرغبون يف
عر�ض القر�آن الكرمي؛ وفق رواية من الراويات� ,أو وفق القراءات ال�سبع,
�أو القراءات الثالث املتممة للقراءات الع�شر ,واحلمد هلل فقد َع ّلَ ْمتُ الكثري
من الطالب ,وكنت �أنا وزمالئي �أدفع الطالب �إىل الإقراء دفعا فما كان
ي�ستجيب لذلك يف �أول الأمر �إال النزر الي�سري من الطالب.
ومما يذكر �أنني �أخر العام و�أنا يف الطريق �إىل بيتي بعد �صالة الع�شاء
وجدت �أحد الطالب املتخرجني يف كلية القر�آن الكرمي ينتظرين على
ر�أ�س ال�شارع الذي �أ�سكن فيه ,ف�سلمت عليه ,و�س�ألته ماذا تريد؟ فقال
�أريد �أن �أ�شرب معك ال�شاي يف بيتك ,فرحبت به وا�صطحبته معي ,وبعد
ما �شربنا ال�شاي ,قال يل� :أنت تعلم �أين طالب جمتهد ,وح�صلت على
درجة امتياز ,و�أريد منك �إعطائي �سندا بالقراءات ال�سبع ,ف�أجبته لقد
علي القر�آن الكرمي بالقراءات
طلبت منك منذ ثالث �سنوات �أن تعر�ض َّ
ال�سبع خارج الكلية ولكنك مل ت�ستجب ,ف�أخذ يعتذر ,ويقول� :إن ال�سند
ويح�سن و�ضعي ,فقلت له �أنا
له يف بالدنا �ش�أن خا�ص وهذا �سريفع �ش�أين
ِّ
مل �أفعل ذلك من قبل ,ولن �أفعله �إن �شاء اهلل ما حييت! كيف �أعطي
�إ�سنادا دون �إقراء! فلم يقتنع وخرج من البيت غا�ضبا ,فقلت له :كيف �أوقع
علي ختمة كاملة من
بخطي على �سند مكتوب فيه� :أن فالنا جاءين وقر�أ َّ
علي القر�آن
حفظه بالقراءات ال�سبع �إىل �آخر �صيغة ال�سند!! فهل قر�أت َّ
كامال بالقراءات ال�سبع؟ قال :قر�أت مع الطالب يف الكلية قلت له� :أنت
�أحد الطالب الذين ا�شرتكوا يف القراءة ,وما فعلته معك هو ما ير�ضى
اهلل �سبحانه وتعاىل ,ثم تركني وان�صرف ,هذا موقف ال �أن�ساه ,وقد تكرر
هذا الطلب من بع�ض الطالب النابهني وكان موقفي هو هو مل يتغري ..
ال �سند بدون �إقراء !
�أما من رافقني يف تلك الفرتة بكلية القر�آن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية
فهم� :أ�صحاب الف�ضيلة :ال�شيخ/حممد ال�صادق قمحاوي ,وال�شيخ/
حممود �سيبويه البدوي ,وال�شيخ حممود عبد اخلالق جادو ,وال�شيخ عبد
الفتاح ال�سيد عجمي املر�صفي ,وال�شيخ عبد الرازق علي �إبراهيم مو�سى,
رحمهم اهلل جميعا ,وال�شيخ عبد احلكيم عبد ال�سالم خاطر �أطال اهلل يف
عمره ,واحلمد هلل �أدوا واجبهم على خري ما يكون ولهم يف نفو�س طالبهم
مكانة علمية ,جزى اهلل اجلميع عن كل ما قدموه خري اجلزاء.
هذا وقد ا�ستغرق عملي يف اجلامعة الإ�سالمية (ع�شرين �سنة) بذلت
فيها ق�صارى اجلهد ,متفانيا يف عملي ,واحلمد هلل الذي بنعمته تتم
ال�صاحلات.
ثم بد�أت املرحلة الثانية من حياتي الوظيفية :حيث مت نقل كفالتي
من اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة �إىل وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد يف 1415/4/15هـ ,لأعمل (مراقب ن�ص) يف
اللجنة العلمية ملراجعة م�صحف املدينة النبوية ,وجلنة الإ�شراف على
الت�سجيالت القر�آنية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ,وذلك
احلذيفي؛ �إمام
حتت رئا�سة ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور/علي بن عبدالرحمن
ّ
وخطيب امل�سجد النبويّ ورئي�س اللجنة العلمية باملجمع.
وقد �سعدت بالعمل مع الإخوة ال�شيخ حممود عبد اخلالق جادو ,وال�شيخ
عبد الرازق على �إبراهيم مو�سى رحمهما اهلل رحمة وا�سعة.
كما �سعدت بالعمل مع ال�شيخ عبد احلكيم عبد ال�سالم خاطر ,وال�شيخ
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الزعبي ,وال�شيخ حممد الإغاثة ولد ال�شيخ ,وال�شيخ حممد
حممد متيم
ّ
عبد الرحمن ولد �أطول عمر,وال�شيخ حممد عبدا هلل زين العابدين؛
�أطال اهلل يف عمر اجلميع .
علي بامل�شاركة يف �إعداد امل�صاحف
هذا وقد وفقني اهلل تعاىل وامنت َّ
الآتية :
•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية /حف�ص عا�صم.
•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية /ور�ش عن الإمام نافع.
•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية /حف�ص عن عا�صم( ,امل�شهور
مب�صحف احلرمني).
•م�صحف املدينة النبوية وفق /رواية الدوري عن �أبي عمرو
الب�صري.
•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية /قالون الإمام نافع املدين.
•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية /حف�ص عن عا�صم (الإ�صدار
الثاين).
•م�صحف املدينة النبوية وفق رواية� /شعبة عن عا�صم.
هذه هي امل�صاحف املقروءة التي �شاركت فيها.
�أما امل�صاحف امل�سموعة فقد كان يل �شرف الإ�شراف على امل�صاحف املرتلة
الآتية التي مت ت�سجيلها با�ستوديو املجمع وهي :
•امل�صحف املرتل ( برواية حف�ص عن عا�صم من طريق ال�شاطبية
) .ب�صوت ف�ضيلة ال�شيخ � /إبراهيم الأخ�ضر بن علي القيم
•امل�صحف املرتل (برواية حف�ص عن عا�صم من طريق ال�شاطبية
) .ب�صوت ف�ضيلة ال�شيخ د /.حممد �أيوب حممد يو�سف.
•امل�صحف املرتل (وفق رواية حف�ص بق�صر املنف�صل من طريق من
طيبة الن�شر) ب�صوت ال�شيخ د/.عماد زهري بن عبدالقادر حافظ. .
•امل�صحف املرتل ب�صوت ف�ضيلة ال�شيخ د /.عبدا هلل بن علي ب�صفر.
•امل�صحف املرتل (وفق رواية قالون عن الإمام نافع املدين) ب�صوت
ال�شيخ د /.علي بن عبدالرحمن احلذيفي.
•امل�صحف املرتل (وفق رواية ور�ش عن نافع املدين) ب�صوت ف�ضيلة
ال�شيخ د� /.إبراهيم بن �سعيد الدو�سري.
•امل�صحف املرتل (وفق رواية حف�ص من طريق ق�صر املنف�صل)
ب�صوت ف�ضيلة ال�شيخ /خالد بن �سليمان املهنا.
و�شيخنا الكبري هو الآن ب�صدد امل�شاركة ب�سماع وتدقيق ثالثة من امل�صاحف
امل�سجلة للم�شايخ الف�ضالء :
1 .1ماهر بن حمد املعيقلي �إمام امل�سجد احلرام وذلك ختمة برواية
حف�ص عن عا�صم.
2 .2عبداهلل بن عواد اجلهني �إمام امل�سجد احلرام وذلك ختمة برواية
الدوري عن �أبي عمرو الب�صري.
3 .3الدكتور عثمان بن حممد ال�صديقي املدير العام للجمعيات اخلريية
لتحفيظ القر�آن الكرمي وذلك ختمة برواية ال�سو�سي عن �أبي عمرو
الب�صري.
س /كان بينكم وبني رفيق العمر الش���يخ س���يبويه
رحمه الله محبة ومودة ووف���اء ،فهل تتحفونا بكلمة
في حق هذا العالم الكبير؟
نعم كان بيني و بني ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور حممود �سيبويه البدوي رحمه
اهلل حمبة و مودة فمعرفتي به ترجع �إىل �أكرث من �ستني �سنة و ذلك
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عند �أ�ستاذنا الذي تلقينا عنه القراءات ال�شيخ م�صطفى حممود �شاهني
العنو�سى فقد ذهبت لتلقى القراءات يف الوقت الذي كان ال�شيخ حممود
�سيبويه قد قر�أ القراءات الع�شر ال�صغرى من طريقي ال�شاطبية والدرة
و �أجيز بها.
و هذا كان �أول لقاء لنا على مائدة القر�آن الكرمي ,ثم امتدت معرفتنا
و ت�أ�صلت و ذلك من خالل درا�ستنا بق�سم القراءات التابع لكلية اللغة
العربية بالأزهر ال�شريف ومن خالل درا�ستنا بكلية الدرا�سات الإ�سالمية
و العربية بجامعة الأزهر ,وكذا عندما تلقينا القراءات الع�شر الكربى من
طريق طيبة الن�شر على �أ�ستاذنا ال�شيخ �أحمد عبد العزيز بن �أحمد بن
حممد الزيات ,كما �أننا ترافقنا يف حياتنا الوظيفية يف �أكرث من موقع؛
حتى عندما �أعرت للعمل يف املعاهد ال�شرعية التابعة لوزارة ال�ش�ؤون

الإ�سالمية و الأوقاف باجلمهورية العراقية (عام  )1969كان يل �شرف
مرافقة الأخ ال�شيخ حممود �سيبويه ,و ق�ضيت معه مدة الإعارة خم�س
�سنوات ,ثم توا�صلت معرفتنا بعد ذلك عندما تعاقدنا مع اجلامعة
الإ�سالمية للتدري�س بكلية القر�آن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية ,واحلمد
هلل رب العاملني ظلت هذه العالقة قوية را�سخة ت�ؤتي �أكلها كل حني ب�إذن
ربها حتى لقي ال�شيخ الدكتور حممود �سيبويه ربه عز وجل بعد عمر
حافل بالعطاء يف جمال الدرا�سات القر�آنية ,جمعنا اهلل به يف م�ستقر
رحمته ,وغفر له ,و جزاه �أح�سن اجلزاء ,وبارك يف ذريته.
س /فضيلة الش���يخ قد اس���تفرغتم اجلهد وبذلتم
االس���تطاعة وأفنيت���م العمر في خدمة ه���ذا الكتاب
العظي���م ،ومن تلك اجلهود املبارك���ة رحلتكم إلى بالد
الرافدين العراق ،فهل حتدثوننا عن تلك الرحلة ؟
بعد تخرجي يف ق�سم القراءات عام (1956م) عينت مدر�سا للقراءات بق�سم
القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر ال�شريف وذلك بعد اجتياز
م�سابقة يف ديوان املوظفني يف ال�سنة نف�سها �أي 1956م ,ويف �سنة (1964م)
التحقت بالق�سم العايل للدرا�سات الإ�سالمية والعربية بجامعة الأزهر,
ثم تخرجت فيه �سنة (1968م) ,ويف عام (1969م) �أُعِ رت �إىل اجلمهورية
العراقية ب�صحبة الأخ الكرمي ال�شيخ الدكتور /حممود �سيبويه �أحمد
البدوي لتدري�س التجويد والقراءات باملعاهد ال�شرعية التابعة لوزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف� ,إال �أننا فوجئنا بجداول يف اللغة العربية
بفروعها ,فت�سلمناها وعملنا يف تدري�س اللغة العربية يف الفرتة من
�أواخر �سنة (1969م) �إىل �آخر مايو �سنة (1974م) نهاية مدة الإعارة,
وذلك لأن من امل�ؤهالت العلمية التي ح�صلنا عليها من جامعة الأزهر:

�أ َمّا دورة القراءات؛ فقد تخرج فيها خم�سة من الدار�سني� ,أ�س�أل اهلل �أن
يبارك فيهم ,ويطيل �أعمارهم حتى يعلموا غريهم,ويزدهر علم القراءات
يف هذا اجلزء الطيب الذي �شهد ن�ش�أت علم القراءات وازدهاره  ,ويوفقنا
جميعا خلدمة كتابه العزيز والعمل مبا فيه.
س /م���ا رأيك���م في من يق���ول  :إن علم القراءات ال
طائل من ورائه واألولى االنشغال بغيره من العلوم ؟
من العجيب �أن ترتفع بع�ض الأ�صوات بهذه الكلمات ولو كان عند قائلها
م�سكة من عقل ملا نطق بها ،و�إي�ضاحاً لهذا �أقول :ملا هاجر الني �صلى اهلل
عليه و�سلم من مكة املكرمة �إىل املدينة املنورة ,وت�سامع �أهل الأم�صار بهذا
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -كثري
الكتاب ال�سماوى املعجز ,كان يفد على ّ
من القبائل بني �آونة و�أخرى لي�سمعوا منه  ،و�أل�سنتهم متعددة ،ولغاتهم
خمتلفة ,فاقت�ضت -رحمة اهلل تعاىل -بعباده �أن ينزل القر�آن الكرمي
ب�أف�صح لهجات العرب ,و�أقوم �أل�سنتها ،ف�أنزله على �سبعة �أحرف؛ ليقر�أ
النبي�-صلى اهلل عليه و�سلم -على كل قبيلة مبا يالئم لغتها ول�سانها
ولهجتها ،وتلقاه ال�صحابة -ر�ضي اهلل عنهم -من فيه �-صـلى اهلل عـليه
و�سلم-مبا نزل عليه من الأحرف ال�سبعة ،وتلقاه عن ال�صحابة التابعون،
وانح�صرت وجوه التلقي فيما تواتر موافقاً للر�سم العثماين والعربية.
ولو نظرنا يف �إنزال القر�آن الكرمي على �سبعة �أحرف جند لذلك حكماً
جليلة منها :
ً
� -1أن اهلل �سبحانه مل ير�سل ر�سوال �إال بل�سان قومه قال تعاىل  }:وما
�أر�سلنا من ر�سول �إال بل�سان قومه ليبني لهم { .
وملا كانت العرب �أمة �أمية ال تقر�أ وال تكتب وال حت�سب ،وكانت لغتهم
متعددة ,و�أل�سنتهم متباينة ،مل يكن من ال�سهل على كثري منهم �أن ينتقل
من لغة �إىل لغة �أخرى من لهجات القبائل العربية ،بل كان ذلك ع�سرياً
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(م�ؤهل الإجازة العالية يف الدرا�سات الإ�سالمية والعربية)� ,إال �أن ذلك مل
مينعنا من البحث عن و�سيلة متكننا من خدمة القر�آن الكرمي وجتويده
وقراءاته املتواترة ,فاتفقنا على �أن نذهب �إىل امل�س�ؤولني ونعر�ض عليهم
�إقامة دورة م�سائية كل عام لتجويد القر�آن الكرمي ,واحلمد هلل متت
املوافقة على ذلك ,وبذلنا فيها جهدا طيبا فن�س�أل اهلل �أن يتقبله ,ويجعله
يف �صحائف �أعمالنا ,ويف ال�سنة الثانية من الإعارة تقدمنا بطلب :لإقامة
دورة يف القراءات ال�سبع بجوار الدورة التجويدية ,ومتت املوافقة على
ذلك �أي�ضا ,واحلمد هلل رب العاملني.
ا�ستمرت الدرا�سة يف الدورتني على �أح�سن ما نرجو ففي كل �سنة يتخرج يف
الدورة التجويدية عدد جيد بعد اجتياز املتخرج امتحانا �شفويا وحتريريا,
ومينح املتخرج �شهادة م�صدقة من وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

�شاقاً على كثري منهم  ،رمبا كان متعذرا غري ممكن على �أفراد وطوائف
من العرب؛ كال�شيخ الفاين ,واملر�أة العجوز ,فتكليفهم بالعدول عن لغتهم
�إىل لغة �أخرى تكليف مبا اليطاق  ،فكان من تي�سري اهلل تعاىل ورحمته
بعباده �أن �أنزل القر�آن على �سبعة �أحرف ت�سهي ً
ال على النا�س ،ورفقاً بهم,
حتى ال يحرموا من قراءته والتدبر فيه ،وحتى تقر�أ كل قبيلة بل�سانها
وعلى عادتها ومنهجها الذي مل ت�ألف غريه.
ومن جهة ثانية ال يبلغ التحدي بالإتيان مبثله �أو مبثل �سورة منه مبلغه
من العموم وال�شمول جلميع العرب ,وذلك �أنه لو مل ينزل �إال على حرف
واحد فقط لقال الذين مل ينزل بلغتهم :لو نزل بلغتنا لعار�ضناه ,و�أتينا
بحديث مثله ,ف�سد اهلل عليهم الطريق من هذا الوجه؛ لتقوم احلجة
عليهم جميعاً بالكتاب العزيز.
 -2بيان حكم جممع عليه كقراءة �سعد بن �أبي وقا�ص وغريه( :و�إن كان
رجل يورث كاللة �أو امر�أة وله �أخ �أو �أخت من �أم ) يف �سورة الن�ساء ,ف�إن
هذه القراءة –و�إن كانت �شاذة -تبني �أن املراد بالإخوة هنا  :هم الإخوة
لأم ,وهذا هو مو�ضع اتفاق بني العلماء.
ويظهر �أثر تلك القراءة يف امر�أة ماتت عن :زوجها ,و�أمها ,وعن �أخوين
من الأم ,و�أخ �شقيق� ,أو �أكرث؛ فللزوج الن�صف ,وللأم ال�سد�س ,ويبقى
ثلث الرتكة؛ فيعطى للأخوة جميعا ,ويفرت�ض �أنهم ين�سبون �إىل الأم
فقط ,وال يلتفت �إىل �أب الأخ ال�شقيق� ,أو الأخوة الأ�شقاء ,وهذا مذهب
�أكرث ال�صحابة ,ومالك ,وال�شافعي ,والثوري ,وقال جماعة من ال�صحابة
 :يعطى ثلث الرتكة كله للأخوين من الأم ,وال�شيء لل�شقيق �أو الأ�شقاء؛
لظاهر القراءة ,وهو مذهب �أبي حنيفة ,وابن �أبي ليلى ,و�أحمد بن حنبل,
وداود الظاهري ,وغريهم ,وت�سمى هذا امل�س�ألة امل�شرتكة� ,أو امل ُ َ�ش َّر َكة.
 -3تو�ضيح حكم اختلف فيه؛ كقراءة بع�ضهم يف �آية الأميان�( :أو ك�سوتهم
�أو حترير رقبة م�ؤمنة) ,وبو�صف الإميان �أخذ ال�شافعي وغريه؛ عمال
بهذه القراءة ,وخالفه �أبو حنيفة؛ فلم ي�شرتط كون الرقبة م�ؤمنة.
� -4إفادة اجلمع بني حكمني خمتلفني مبجموع القرائتني؛ كقوله تعاىل
َّ
تقربوهن حتى يطهرن)؛
يف �سورة البقرة(:فاعتزلوا الن�ساء يف املحي�ض وال
قرئ( :ي َْط ُه ْر َن) ب�إ�سكان الطاء و�ضم الهاء خمففتني؛ من الطهر ,وقرئ:
بفتح الطاء والهاء م�شددتني ,وال يخفى �أن قراءة الت�شديد تفيد املبالغة
يف طهر الن�ساء من احلي�ض.
وي�ستفاد من جمموع القرائتني �أمران :الأول� :أن احلائ�ض ال يقربها
زوجها حتى يح�صل لها �أ�صل الطهر ,وذلك بانقطاع احلي�ض ,الثاين� :أنه
ال يقربها زوجها �إال �إذا بالغت يف الطهر ,وذلك باالغت�سال فال بد حينئذ
من الطهرين معا يف جواز مبا�شرة املر�أة؛ انقطاع احلي�ض واالغت�سال,
وهذا مذهب الإمام ال�شافعي ,ومن حذا حذوه.
 -5الداللة على حكمني �شرعيني ولكن يف حالني خمتلفني على البدل,
كقوله تعاىل يف �سورة املائدة( :يا �أيها الذين �آمنوا �إذا قمتم �إىل ال�صالة
فاغ�سلوا وجوهكم و�أيديكم �إىل املرافق وام�سحوا بر�ؤو�سكم و�أرجلكم �إىل
الكعبني)؛ قرئ( :و�أرجلكم) بن�صب الالم ,وجرها؛ فالن�صب :يفيد وجوب
غ�سل الرجلني؛ لأن (�أرجلكم) يكون حينئذ معطوفا على لفظ (وجوهكم)
املن�صوب ,وهو واجب الغ�سل ب�صريح الآية فيكون املعطوف مثله يف وجوب
الغ�سل ,واجلر يفيد طلب م�سحهما؛ لأن (و�أرجلكم) حينئذ يكون معطوفاً
على لفظ (ر�ؤو�سكم) املجرور ,والواجب فيه امل�سح بن�ص الآية ,فيكون
املعطوف مثله يف وجوب امل�سح ,وقد بني الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
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بقوله وفعله �أن امل�سح يكون بالن�سبة لالب�س اخلف ,و�أن الغ�سل يجب على
غري الب�س اخلف ,فحينئذ يكون احلكمان على البدل؛ مبعنى �أن حكمهما
يكون بدال عن الآخر يف حالة؛ فامل�سح يكون بدال عن الغ�سل يف حال لب�س
اخلف.
�أفبعد هذا يقال ما ن�سمع من تلك العبارات التي تدل على قلة ب�ضاعة
قائلها من �أن علم القراءات ال طائل من ورائه ,والأوىل اال�شتغال بغريه
من العلوم( ,كربت كلمة تخرج من �أفواههم �إن يقولون �إال كذبا).
س /م���ا ه���و منهجكم ف���ي األداء القرآني  ،والذي
تغرسونه في طالبكم ومن يقرأ عليكم ؟
منهجي يف الأداء الذي اجتهد يف ت�أ�صيله يف نف�س من ي�أخذ عني القراءة هو
�أن يكون الأداء خا�ضعا لقواعد التالوة و�أ�صولها ,فال �إفراط وال تفريط,
وال بخ�س وال تطفيف ,وال عربة مبا �أحدثه النا�س من قوالب ومقامات
�صوتية ,يقدمونها على القاعدة التجويديه وي�ؤثرونها عليها؛ فالغاية
ال�صوتي� ,أما قاعدة التالوة يف نظرهم
عندهم �أال يخرجوا عن �أ�صل املقام
ّ
فهي يف املحل الثاين ,ال يعرتفون بها وال يلتفتون �إليها ويكفي منها
القليل ,وهذا فكر جمانب لل�صواب ,وعمل مل ي�أذن به اهلل ,فعلى كل من
يقر�أ القران الكرمي �أن يلتزم حدود الدين عند قراءة القران الكرمي ,و�أن
يراعي �أحكام التالوة,وان يقتفي �أثار ال�سلف ال�صالح يف تالوة القر�آن؛فقد
كان �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم والتابعون و�أتباعهم مناذج
م�شرفة ,ومثال عليا يحتذى بهم يف رعاية حرمة القران الكرمي؛ وذلك
بكمال اخل�شوع والت�أثر ,والوجل والتدبر ,ي�ستويل على قلوبهم عميق
التفكر يف �آياته ,واالتعاظ ب�أوامره وزواجره,واالعتبار مبواعظه ,م�ؤمنني
ب�أن ما يقر�ؤونه هو كالم رب العاملني,نزل به الروح الأمني,على �سيد
املر�سلني ,فوعاه ف�ؤاده,ونطق به ل�سانه,وبلغه �إىل الأمة بكلماته وحروفه,
وبالكيفية التي لقنها �إياه جربيل عليه ال�سالم,عن رب العزة جل جالله,
فلم يزد الر�سول الأمني فيه حرفا ومل ينق�ص حرفا,ومل يبدل فيه كلمة,
ومل يَحِ ْد فيه عن الكيفية التي ُل ِّق َنهَا قيد �شعرة ,وبهذه الكيفية مت�سك
ال�صحابة والتابعون و�أتباعهم يف قراءة القران الكرمي؛ لأنهم كانوا
يعلمون �أنها ال جتوز خمالفتها ,وال العدول عنها �إىل غريها ,وبخا�صة و�أن
ال�صحابة تلقوه عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ,وتلقاه عن ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم -التابعون ,وتلقاه عن التابعني �أتباعهم حتى و�صل �إليناح�سبما تلقيناه من �أفواه امل�شايخ العارفني بكيفية �أداء القراءة.
س /ما اختياركم في مس���ألة ترقيق وتفخيم الراء
في كلمة (ونذر) من قوله تعالى ( :فكيف كان عذابي
ونذر) ؟
يف راء كلمة (ونذر) وقفا :وجهان �صحيحان؛ الرتقيق ,والتفخيم,
والرتقيق هو املقدم يف الأداء,ن�ص على ذلك العالمة ال�شيخ  /حممد
بن �أحمد بن احل�سن بن �سليمان ال�شهري :باملتويل؛�شيخ املقارئ امل�صرية
الأ�سبق(,ت1313هـ) ,يف كتابه(:فتح املعطي وغنية املقري يف �شرح مقدمة
ور�ش امل�صري ) حتت عنوان « :خامتة يف الوقف على الراء لكلهم » ,وقال
يف «فتح املجيد»(( :ال تخلو -يعني الراء -من �أن تـكون م�ضمومـة� ,أو
مفتـوحة� ,أو مك�سورة ,ف�إن ان�ضمت �أو انفتحت وكان قبلها م�ضموماً �أو
مفتوحاً وقف عليها بالتفخيم ,مثال امل�ضموم يف الوقف( :هو الأبرت),
ومثال املفتوح يف الوقف (الكوثر) ,و�إن كانت الراء م�ضمومة �أو مفتوحة
وكان قبلها ك�سرة رققت نحو (م�ستقر) ,و(قدر),وان كانت مك�سورة
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وماقبلها مك�سور وقف عليها بالرتقيق نحو (بقادر) ,و(�ساحر) ,وان
�ضم ما قبلها �أو فتح �أو �سكن وهي مك�سورة فخمت على الراجح كما يف
«الن�شر» ,مثال امل�ضموم ما قبلها( :بالنذر)( ,والعمر) ,ومثال املفتوح ما
قبلها( :الب�شر)( ,القمر) ,ومثال ال�ساكن ما قبلها( :الفجر)( ,القدر),
(الع�صر) (بال�صرب).
ولي�س (نذر) من قبيل امل�ضموم ,و(ي�سر) من قبيل ال�ساكن� ,إذا الراء
متو�سطة فيهما؛ لأن �أ�صلهما (نذري) ,و(ي�سري) ,بالياء ,وحكمهما:
الرتقيق على ما اختاره ابن اجلزري.و�أما الراء يف(:م�صر),و(القطر),ف�إنها
مفخمة يف الأول ,مرققة يف الثاين ,بال خالف يف الو�صل ,و�أما يف الوقف:
فاختار ابن اجلزري يف كتاب الن�شر :التفخيم يف الأول  ,والرتقيق يف
الثاين,كما يف الو�صل)) ,انتهى.
هذا �إذا كان الوقف بغري الروم � ,أما �إذا وقف به فاحلكم كالو�صل؛ تفخيماً
 ,وترقيقاً ,وقد قلت :
وال� � ��راج� � ��ح ال �ت �ف �خ �ي��م يف للبـــ�شر
ويف �إذا ي� ��� �س ��ر اخ � �ت � �ي� ��ار اجل� �ـ� �ـ ��زري

وم���ص��ر ف�ي��ه اخ �ت��ار �إن يفــخما
وال� ��روم ك��ال��و��ص��ل ع�ل��ى ما ُب ِّي َنا

وال� �ف� �ج ��ر �أي� ��� �ض ��ا وك � � ��ذا بنذر
ت� ��رق � �ـ � �ي � �ق� ��ه وه � � �ـ � � �ك � ��ذا ون� � �ـ � ��ذر
وعك�سه يف القطر عنه فاعلما
وذاك ك� �ل ��ه ب � �ح� ��ال وقفـــــنا

وقال ال�شيخ علي حممد ال�ضباع �شيخ املقارىء امل�صرية – الأ�سبق  -يف �آخر
باب الراءات يف كتابه «�إر�شاد املريد �إىل مق�صود الق�صيد»؛ �شرح ال�شاطبية:
(ولكن ي�ستح�سن الرتقيق يف� ( :إذا ي�سر ) ,و( نذر)  ,على قراءة حذف
الياء فيهما؛ للداللة على الياء� ,أو للفرق بني ك�سرة الإعراب وك�سرة
البناء ,وان وقفت عليها بالروم جرت جمراها يف الو�صل.
وقال �أ�ستاذنا ال�شيخ � /إبراهيم علي علي �شحاثه يف كتابه « لآلئ البيان يف
جتويد القر�آن » :
ورق را ي �� �س��ر و�أ� � �س � ��ر �أح � ��رى ك��ال�ق�ط��ر م��ع ن ��ذر ع�ك����س م�صر
وال ��روم كالو�صل وتتبع الألف ما قبلها والعك�س يف الغن �ألف
وقال ال�شيخ  /حممود خليل احل�صري يف كتابه « �أحكام قراءة القر�آن
الكرمي « يف باب �أحوال الراء ,بعدما ذكر كالم املحقق ابن اجلزري يف
الوقف على�( :أن �أ�سر ) ,وكذا (ف�أ�سر ) بالوجهني؛ الرتقيق ,والتفخيم,
�إال �أن الرتقيق مقدم ,وكذلك احلكم يف (والليل �إذا ي�سر ) ,قال (( :
وي�ؤخذ مما تقدم �أن كلمة (ونذر) يف �سورة القمر يف موا�ضعها ال�سته �إذا
وقف عليها بال�سكون يكون فيها وجهان؛ الرتقيق ,والتفخيم ,ويكون
الرتقيق �أوىل؛ لأن الأ�صل (ونذري) ,ثم حذفت الياء ,فبقى الرتقيق؛
ليدل على الأ�صل وهو  :الياء )).
وال يفوتني �أن �أذكر ماقاله �أ�ستاذنا ال�شيخ /حممد بن خلف احل�سيني
ال�شهري باحلداد �شيخ عموم القراء و املقارىء امل�صرية الأ�سبق املتوفى
�سنة (1357هـ) يف تفخيم الراء وترقيقها (( :و�إن كانت الراء �ساكنة ,ف�إن
كان �سكونها للوقف؛ وجب تفخيمها �إن مل ُي ْك َ�سر ماقبلها ,نحو( :د�سر),
و(على �سفر) ,ما مل تقع قبل ياء حذفت تخفيف�آ نحو( :ونذر) ,و�إ َّال جاز
فيها الوجهان؛ والأرجح :الرتقيق؛ لداللته على الياء املحذوفة,ف�إن ك�سر
وجب ترقيقها نحو( :قد قدر)( ,الكذاب الأ�شر)( ,مليك مقتدر)( ,هذا
�سحر)�( ,أهل الذكر) ,ما مل يف�صل بينها وبني الك�سر ال�صاد� ,أو الطاء,
املهملتان ,نحو( :م�صر) ,و(القطر) و�إ ّال جاز فيها التفخيم ,مع �أرجحية
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يف الأول ,والرتقيق ,مع �أرجحية يف الثاين)).
و�أما من ناحية ال�صفة فال�ضاد ت�شارك الظاء يف جميع ال�صفات ,ومتتاز
وقال ال�شيخ  /عثمان بن �سليمان مراد يف كتابة «ال�سل�سبيل ال�شايف يف ال�ضاد عن الظاء ب�صفة اال�ستطالة؛ وهي امتداد ال�صوت من �أول حافة
جتويد القر�آن» حتت عنوان»باب الراء» جاء فيه :
الل�سان �إىل �آخرها ,وقد بينا �أول احلافة و�آخرها يف بيان خمرج ال�ضاد.
فيجب احلر�ص على بيان خمرج (ال�ضاد) ,ومتييزها من (الظاء) ,وذلك
ورجحوا التفخيم يف وقف ك�سر ع � ��ن غ �ي��ر ك� ��� �س ��ر ي� ��� �س ��ر ون � ��ذر
باحلفاظ على خمرجها؛ �أى :ال�ضاد ,وو�ضوح �صفة اال�ستطالة؛ التي
وان ت�ق��ف ب��ال��روم راع الو�صال وال ت� �ـ� �ن� �ـ ��ون م � ��ع روم �أ� �ص �ـ�ل�ا
تتميز بها عن الظاء� ,إ�ضافة �إىل متيز خمرجها �أي�ضا.
وقال �أ�ستاذنا ال�شيخ  /عامر بن ال�سيد عثمان يف كتابه « كيف يتلى القر�آن» قال احلافظ ابن اجلزري يف مقدمته:
حتت عنوان «حروف تفخم �أو ترقق تبعاً للحالة وهي ثالثة :وذكر منها
وال �� �ض��اد ب��ا� �س �ت �ط��ال��ة وخم ��رج َم � ّي ��ز م��ن ال �ظ��اء و ك�ل�ه��ا جتى
الراء يف بع�ض الأحوال ,ثم قال (( :ويجوز التفخيم والرتقيق يف احلاالت
الآتية منها� :إذا كانت �ساكنة بعد �ضم ,وقبل ياء حمذوفة ,تخفيفاً ,نحو� :أ ّما االجتهاد يف خمرج ال�ضاد وخلطها مبخرج الظاء فهذا ٌ
عمل غري
(نذر) ,و(ي�سر) ,ف�أ�صلهما( :نذري)( ,ي�سري) ,والرتقيق �أرجح؛ لداللته �صحيح ومل نتلقه عن ال�شيوخ الأثبات ,واهلل املوفق والهادي �إىل �سواء
على الياء املحذوفة)),وقال �صاحب كتاب «العميد يف علم التجويد» ال�سبيل.
حتت عنوان « الدر�س احلادي والع�شرين :يف �أق�سام الراء و�أحوالها جاء
س /ما أحسن كتاب في التجويد في رأيكم ؟
ً
فيه الراء التي يجوز ترقيقها وتفخيمها,والرتقيق �أوىل وذكر منها� :أح�سن كتاب يف التجويد نرثا هو« :نهاية القول املفيد يف علم التجويد»
((الراء ال�ساكنة �سكونا عار�ضا يف �آخر الكلمة للوقف وبعدها ياء حمذوفة مل�ؤلفه ال�شيخ  /حممد مكي ن�صر,وكتاب «هداية القاري �إىل جتويد كالم
للتخفيف ,ومل ترد يف القر�آن �إال يف (ونذر) امل�سبوقة بالواو؛ وهي �ستة الباري» ,لل�شيخ  /عبد الفتاح ال�سيد عجمي املر�صفي,وكتاب «غاية املريد
موا�ضع :بـ(ـالقمر) ,ويف (الليل �إذا ي�سر) ,فمن رققها نظر �إىل الأ�صل يف علم التجويد» لل�شيخ /عطية قابل ,وكتاب «الربهان يف جتويد القر�آن
وهو الياء املحذوفة للتخفيف ,و�أجرى الوقف جمرى الو�صل� ,إذ هي يف لل�شيخ /حممد �صادق قمحاوي.
اللفظني مرققه عند و�صلها ,ومن فخمها مل ينظر �إىل الأ�صل ,وال �إىل �أما �أح�سن كتاب يف التجويد نظما ًفهو :كتاب منت «املقدمة اجلزرية» لإمام
الو�صل ,واعتد بالعار�ض ,وهو الوقف ,وحذف الياء)).
القراء /ابن اجلزري ,ومنت «حتفة الأطفال» لل�شيخ� /سليمان اجلمزوري,
ويف هذا القدر كفاية ,وهناك من الكتب املعتمدة التي ذكرت هذا املو�ضوع والتحفة ال�سمنود ّية يف جتويد الكلمات القر�آنية» ,و»كتاب لآلئ البيان يف
ماال يح�صى ,مل �أذكره خوف الإطالة ,و�صفوة القول� :أن الوجهني جتويد القر�آن» لناظمهما ال�شيخ� /إبراهيم على على �شحاثه ال�سمنوديّ .
�صحيحان يف كلمة (ونذر) ,وقفا ,فمن رقق قر�أ بالوجه املقدم �أداءً ,ومن
س /هل يش���ترط حفظ املتون كالشاطبية والدرة
فخم قر�أ بوجه �صحيح.
والطيبة جلم���ع القراءات والقراءة به���ا ؟ أم أنه ميكن
س /ما رأيكم في ما يس���مى بالضاد الظائية ؟ وما قراءة القراءات من غير تلك الكتب أو املتون ؟
القول الصحيح في مخرج حرف الضاد ؟
من يرد ال�سيطرة وا�ستح�ضار املعلومات يف القراءات فعليه بحفظ املتون
:
فنقول
ال�ضاد
خمرج
قبل �أن جنيب عن هذا ال�س�ؤال يجب علينا �أن نو�ضح
ال�شاطبي ,ومنت
أحمد
�
بن
خلف
بن
فرية
بن
القا�سم
إمام
ل
ل
كال�شاطبية
ّ
�إن (ال�ضاد) تخرج من �أول �إحدى حافتي الل�سان؛ �أي :جانبيه ,بعد خمرج الدرة امل�ضية يف القراءات الثالث للإمام احلافظ /حممد بن حممد ابن
الياء ,وقبل خمرج الالم ,م�ستطيلة �إىل �أول خمرج الالم مع ما يلي ال�ضاد حممد بن على بن يو�سف املعروف بابن اجلزرى ,وكذا منت طيبة الن�شر
من الأ�ضرا�س العليا ,و�أول احلافة مما يلي احللق ,ما يحاذي و�سط الل�سان يف القراءات الع�شر للإمام /حممد بن حممد بن حممد ال�شهري بابن
ُب َع ْي َد خمرج الياء ,و�آخ ُرها ما يحاذي �آخر الطواحن من جهة خارج الفم ,اجلزري,هذا هو الطريق ال�صحيح ملن يريد ال�سالمة يف القراءة ب�أية
وخروج ال�ضاد من اجلهة الي�سرى �أ�سهل و �أكرث ا�ستعماال ,ومن اجلهة رواية� ,أو قراءة�,أو جمع من القراءات� ,أما قراءة القراءات بدون حفظ منت
اليمنى �أ�صعب و �أقل ا�ستعماال ,و من اجلانبني معا �أعز و�أع�سر.
من املتون ال�سالفة الذكر قد يرتتب عليه عدم ا�ستح�ضار �أوجه اخلالف
و كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يخرجها من اجلانبني ,و كان فال تثبت يف الذهن ,وال ت�ستقر يف الذاكرة ,واخلط�أ معها حمقق .
عمر بن اخلطاب يحاكي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ويخرجها من
س /ما أحس���ن كتاب في علم الوقف واالبتداء في
اجلانبني.
رأيكم ؟
و على اجلملة فهي �أ�صعب احلروف خمرجا ,و �أ�شدها على الل�سان� ,أح�سن كتاب يف الوقف واالبتداء هو :كتاب /املكتفى يف الوقف واالبتدا,
وال ميكن �ضبط خمرجها �إال بامل�شافهة.
للإمام �أبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين ,وكذا كتاب /منار الهدى يف
قال ابن اجلرزي يف كتابه « التمهيد»(( :لي�س يف احلروف حرف يع�سر بيان الوقف واالبتدا ,لأحمد بن حممد بن عبد الكرمي الأ�شموين,
على الل�سان غريه)).
وكتاب /القطع و اال�ستئناف للنحا�س.
�أ َمّا (الظاء) :فتخرج من طرف الل�سان مع �أطراف الثنايا العليا؛ �أي
س /ما أحس���ن مصحف مطبوع في عالمات الوقف
ر�ؤو�سها ,وي�شاركها يف هذا املخرج الذال والثاء ,وت�سمى ِل ْث ِو َّية؛ لقرب واالبتداء في رأيكم ؟
خمرجها من لثة الأ�سنان ,فبني خمرج ال�ضاد وخمرج الظاء عدة خمارج؛ �أح�سن م�صحف مطبوع يف عالمات الوقف واالبتداء هو :م�صحف املدينة
هي :خمرج الالم ,وخمرج النون املتحركة �أو ال�ساكنة املظهرة ,وخمرج النبوية مبجمع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف وفق رواية حف�ص
الراء ,وخمرج الطاء والدال والتاء ,وخمرج ال�صاد وال�سني والزاي.
عن عا�صم.
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س /ما رأيكم في املصحف امللون باأللوان لإلش���ارة
للتجويد ونحوه ؟
امل�صحف امللون بالألوان للإ�شارة للتجويد مل ي�ستوعب �أحكام التجويد
وم�صطلحاته ,كما �أن من املعلوم �أن التجويد ال يعتمد فيه �إال على التلقي
وامل�شافهة ,والأخذ عن ال�شيوخ الأثبات.
س /متى يتصدر املقرئ لإلقراء ؟
قبل �أن يت�صدر املقرئ للإقراء يجب عليه �أن يعلم من الفقه ما ي�صلح به
�أمر دينه ,ويح�سن �أن يكون متمكناً يف الفقه بحيث ير�شد طلبته وغريهم
�إذا وقع لهم �شيء ،ويعلم من الأ�صول قدر ما يدفع به �شبهة من ي�س�أل
عن بع�ض القراءات ,و�أن يكون حم�ص ً
ال جانباً من النحو وال�صرف؛ بحيث
ي�ستطيع �أن يوجه القراءات التي ي�س�أل عنها ،وما �أح�سن قول الإمام �أبي
احل�سن احل�صري :

قبل �أن �أجيب على هذا ال�س�ؤال ينبغي �أن �أعرف ك ً
ال من:الإقالب,والإخفاء
ال�شفوي ,لغة و ا�صطالحا؛ ف�أقول  :الإقالب لغة  :حتويل ال�شيء عن
وجهه.
وا�صطالحاً :جعل حرف مكان �آخر ؛�أي قلب النون ال�ساكنة والتنوين ميماً
خمفاة قبل الباء مع بقاء الغنة الظاهرة وهذا ب�إجماع من القراء �سواء
كانت النون ال�ساكنة مع الباء يف كلمة واحدة �أو يف كلمتني �أما التنوين فال
يكون �إال يف كلمتني .
و�أما الإخفاء فمعناه لغة:ال�سرت ،ومعناه ا�صطالحا:النطق باحلرف
بحالة متو�سطة بني الإظهار والإدغام ,عاريا عن الت�شديد ,مع بقاء الغنة
يف احلرف الأول؛ واملراد باحلرف الأول هو امليم ال�ساكنة فال فرق حينئذ
بني (�أن بورك) وبني (ومن يعت�صم باهلل) �أي بني �أن تكون امليم مقلوبة
عند الباء �أو ميماً �ساكنة بعدها باء.
وي�سمى �إخفاء �شفوياً؛ لأن احلرفني :املخفي ,واملخفي عنده ,يخرجان

لقد يدعى علم القراءات مع�شر وباعهم يف النحو �أق�صر من �شرب
ف��إن قيل ما �إع��راب ه��ذا ووجهه ر�أيت طويل الباع يق�صــر عن فرت
كما يح�سن �أي�ضا �أن يح�صل طرفاً من التف�سري ,ويدر�س كتاباً مب�سطاً
يف العقيدة ,ويلزمه كذلك �أن يحفظ كتاباً م�شتم ً
ال على ما يقرئ به من
القراءات �أ�صو ًال وفر�شاً ,و�أن يكون قد عر�ض القراءات التي يقرئ بها
على بع�ض ال�شيوخ الأثبات ,ورواها عنه م�شافهة ,فلو حفظ كتابا مثل
كتاب التي�سري يف القراءات ال�سبع مث ً
ال امتنع عليه �إقرا�ؤه مبا فيه �إن
مل ي�شافهه من �شوفه به م�سل�س ً
ال؛ لأن يف القراءات �أ�شياء ال حتكم �إال
بال�سماع وامل�شافهة.
ونقل �أبو القا�سم الهذيل عن �أبي بكر بن جماهد �أنه قال ( :ال تغرتوا بكل
مقرئ� ,إذ النا�س على طبقات؛ فمنهم  :من حفظ الآية والآيتني ،وال�سورة
وال�سورتني ،وال علم له غري ذلك ,فال ت�ؤخذ عنه القراءة ,وال تنقل عنه
الرواية ،وال يقر�أ عليه ،ومنهم :من حفظ الروايات ومل يعلم معانيها وال
ا�ستنباطها من لغات العرب ونحوها ،فال ت�ؤخذ عنه؛ لأنه رمبا ي�صحف,
ومنهم :من يعلم العربية ،وال يتابع الأثر وامل�شايخ يف القراءة  ،فال تنقل
عنه الرواية؛ لأنه رمبا ح�سنت له العربية حرفاً ،ومل يقر�أ به ،والرواية
متبعة ،والقراءة �سنة ي�أخذها الآخر عن الأول ,ومنهم :من فهم التالوة,
وعلم الرواية ,و�أخذ حظاً من الدراية من النحو واللغة ,فت�ؤخذ منه
الرواية ويق�صد للقراءة ،ولي�س ال�شرط �أن يجتمع فيه جميع العلوم,
�إذا ال�شريعة وا�سعة ،والعمر ق�صري ,وفنون العلم كثرية ،ودواعيه قليلة,
والعوائق معلومة ،ت�شغل كل فريق مبا يعنيه) ,انتهى.
قال الإمام ابن اجلزري يف كتابه « :منجد املقرئني» معلقاً على هذا
بقوله(( :قلت :فح�سبك مت�سكاً بقول هذا الإمام يف املقرئ الذي ي�ؤخذ
عنه ويق�صد)).
هذا و�شرط املقرئ � :أن يكون مع ما تقدم ,عاق ً
ال ,م�سلماً ,مكلفاً ,ثقة,
م�أموناً� ,ضابطاً ,متنزهاً عن �أ�سباب الف�سق ,وم�سقطات املروءة ,كما
ينبغي له �أال يحرم نف�سه من مكارم الأخالق ,ومالزمة الورع ,واخل�شوع,
وال�سكينة والوقار ,وليحذر كل احلذر من :الرياء ,واحل�سد ,واحلقد,
والغيبة ,واحتقار غريه ,وي�ضع ن�صب عينيه قول ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ( :خريكم من تعلم القر�آن وعلمه ).
س /م���ا هو مذهبك���م اخملتار ف���ي النطق باإلقالب
واإلخفاء الشفوي ؟
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من ال�شفتني ,ووجه الإخفاء؛ احتاد امليم والباء يف املخرج وتقاربهما يف
ال�صفة.
والقول ب�إخفاء امليم ال�ساكنة عند الباء وجوبا مع الغنة هو ما ذهب �إليه
جمهور �أهل الأداء ،وهو مذهب �أئمة الأداء واملحققني؛ كالإمام ابن جماهد,
وابن ب�شري ,وغريهما ،و�إليه جنح الإمام �أبو عمرو الداين,واملحقق ابن
اجلزري ,وغريهما ممن ال يح�صون كرثة,وهو الذي عليه �أهل الأداء:
مب�صر ,وال�شام ,والأندل�س ,وذهب بع�ضهم �إىل �أن امليم ال�ساكنة �إذا
جاء بعدها حرف الباء كان حكمها الإظهار التام؛ �أي من غري غنة ,وهو
اختيار الإمام مكي بن �أبي طالب القي�سي وغريه ,وي�سمى احلكم على هذا
املذهب� :إظهاراً �شفوياً ,وعليه �أهل الأداء بالعراق ،والوجهان �صحيحان
مقروء بهما� ,إال �أن املذهب الأول هو الذي عليه العمل يف �سائر الأع�صار
والأم�صار ,والإخفاء �أظهر و�أ�شهر؛ للإجماع على �إخفاء امليم ال�ساكنة عند
القلب ،وعلى �إخفائها يف مذهب �أبي عمرو حالة الإدغام يف نحو ( :ب�أعلم
بال�شاكرين) ,وقال الإمام ابن اجلزري يف كتاب «الن�شر يف القراءات الع�شر»
(( :والوجهان �صحيحان م�أخوذ بهما �إال �أن الإخفاء �أوىل للإجماع على
�إخفائها عند القلب وعلى �إخفائها يف مذهب �أبي عمرو حالة الإدغام نحو

ال�صحيحة ,وال اجتهاد يف الأداء القر�آين �أ�صال ,واملطلوب هو العمل مبا
ثبت وتواتر.
س /ما أحسن كتاب للمبتدئ في القراءات السبع؟
والقراءات الثالث ؟ وفي علم توجيه القراءات ؟
�أح�سن كتاب للمبتدئ يف القراءات ال�سبع بالن�سبة للدرا�سة  :هو كتاب
الوايف �شرح ال�شاطبية لأ�ستاذنا ال�شيخ  /عبد الفتاح القا�ضي ,وكتاب �إر�شاد
املريد �إىل مق�صود الق�صيد �شرح ال�شاطبية لل�شيخ  /علي حممد ال�ضباع,
وكتاب �سراج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهى للإمام على بن عثمان
بن حممد بن �أحمد بن احل�سن القا�صح -رحمه اهلل.-
�أما بالن�سبة للعر�ض :فهو كتاب البدور الزاهرة لل�شيخ  /عبد الفتاح
عبد الغني القا�ضي ,وكتاب غيث النفع يف القراءات ال�سبع لل�شيخ  /على
النوري ال�صفاق�سى.
و�أح�سن كتاب يف القراءات الثالث بالن�سبة للدرا�سة:هو كتاب الإي�ضاح ملنت
الدرة يف القراءات الثالث لل�شيخ  /عبد الفتاح القا�ضي ,وكتاب البهجة
املر�ضية �شرح الدرة امل�ضية لل�شيخ  /علي ال�ضباع ,وكتاب الإمام  /حممد
بن حممد بن حممد �أبي القا�سم النويرى؛ امل�سمى �شرح الدرة امل�ضية يف
القراءات الثالث املروية.
و �أح�سن كتاب يف العر�ض :هو كتاب البدور الزاهرة يف القراءات الع�شر
املتواترة لل�شيخ /عبد الفتاح عبد الغني القا�ضي .
و�أح�سن كتاب يف توجيه القراءات  :هو كتاب الك�شف للإمام /مكى بن �أبي
طالب  ،وكتاب الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون لل�سمني احللبي .
س /م���ا رأيكم في حتضير الدرس في القراءات ثم
القراءة من التحضير عوضا عن القراءة غيبا ؟
حت�ضري الدر�س يف القراءات �أمر مهم �أما القراءة من التح�ضري نظراً
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( �ألي�س اهلل ب�أعلم بال�شاكرين) )).
قال العالمة املرع�شي (( :الظاهر �أن معنى �إخفاء امليم لي�س �إعدام
ذاتها بالكلية ،بل �إ�ضعافها ,و�سرت ذاتها يف اجلملة ,بتقليل االعتماد على
خمرجها؛ وهو ال�شفتان؛ لأن قوة احلرف وظهور ذاته �إمنا يكون بقوة
االعتماد على خمرجه)).
وطريق ال�سالمة عند النطق بالإخفاء ال�شفوي �أن يقلل القارئ اعتماده
على ال�شفتني.
س /هل يحتمل األداء القرآني االجتهاد ؟
الأداء القر�آين ال يحتمل االجتهاد �أ�ص ً
ال،فالأداء مبني على قواعد و �أ�صول
ت�ضمنتها كتب القراءات يجب االلتزام بها وذلك عرب م�سرية الإقراء

دون �إعمال فكر فهذا �شيء ال ينبغي �إطالقا؛ لأنه يدعو �إىل فتور الهمم
و �ضعف العزائم ,وعلى كل من يريد تعلم علم القراءات �أن يبادر بحفظ
منت يف القراءات التي يريد �أن يقر�أ وفقها ,ثم يقوم ب�شرحه حتى ي�ستوعب
در�سه ,وال داعي للقراءة من كتاب �أو من هام�ش م�صحف مكتوب.
س /م���ا رأيكم في ال���دورات املكثفة حلفظ القرآن
الكرمي في ش���هر أو شهرين  ،ال س���يما وأن فيها حفظ ًا
ألوقات الشباب مبا ينفعهم ؟
�إن كان بع�ض الطالب ي�ستطيع حفظ القر�آن الكرمي يف �شهر �أو �شهرين
فلماذا ال ن�شجعه على ذلك ,فاملواهب تختلف من �شخ�ص لآخر ,و الهمم
تتفاوت ,ومادام الأمر كذلك فال مانع �إذن من �إقامة هذه الدورات حتى
يكون هذا الفريق من ال�شباب قدوة لغريهم ,وبهذا يفتح باب التناف�س
�أمام الطالب الغتنام �أوقاتهم يف حفظ كتاب اهلل تعاىل ,قال تعاىل « :ويف
ذلك فليتناف�س املتناف�سون» ,ثم بعد �إمتام احلفظ و االنتهاء منه يقوم
الطالب بعر�ض القر�آن الكرمي على �أحد ال�شيوخ الأثبات وفق رواية حف�ص
عن عا�صم التي مت احلفظ بها ,كما يقوم ب�شرح منظومة يف التجويد
العلمي؛ مثل «حتفة الأطفال» لل�شيخ �سليمان اجلمزوري ,و»املقدمة
اجلزرية» للحافظ ابن اجلزري� ,أو «التحفة ال�سمنودية» ل�شيخنا العالمة
�إبراهيم علي على �شحاثة ال�سمنودي.
س /هل هناك مصطلح مبا يسمى مدارس اإلقراء؛
فنقول املدرسة الشامية ,واملدرسة املصرية  ،وهكذا ؟
لي�س هناك مدار�س للإقراء ,فالبع�ض يقول املدر�سة امل�صرية لها منهج و
املدر�سة ال�شامية لها منهج �آخر يختلف عن منهج املدر�سة امل�صرية -هذا
كالم لي�س له �أ�سا�س ,فالقراءة تخ�ضع ل�ضوابط ت�ضمنتها كتب القراءات,
يجب تطبيقها وااللتزام بها يف كل زمان و مكان ,وال يجوز اخلروج عنها
�إطالقا ,ف�أ�صول القراءات عند ِّ
كل قارئ واحدة ,والفر�ش واحد ,ومل يبق
ً
�إال العناية وااللتزام بهذه القواعد ,ومل يثبت �أن هناك اختالفا بني �إقليم
و�إقليم يف البالد الإ�سالمية.
س /هل تش���ترطون ش���روطا لإلق���راء مثل حفظ
«اجلزرية»  ،ونحو ذلك ؟
هناك فرق بني من يعر�ض القر�آن الكرمي على �شيخ متقن ثبت ليقر�أ
قراءة �صحيحة ,و ِل ُي َع ِّل َم غريه ,وبني من يعر�ض على �شيخ متقن ثبت ليقر�أ
قراءة �سليمة دون �أن يجل�س ليعلم غريه ,ف�إذا كان القارئ يريد �أن يت�صدر
للإقراء ويعلم غريه فالبد �أن يحفظ متنا من املتون يف علم التجويد
و ي�شرحه �شرحا وافيا حتى ي�ستطيع �أن يو�ضح لطالبه كل ما يعر�ض
لهم من �أحكام ,فالتجويد فيه الكثري من القواعد املهمة التي حتتاج �إىل
االهتمام و املعرفة؛ وذلك مثل خمارج احلروف ,و�صفاتها ,والرتقيق,
والتفخيم ,واملقطوع واملو�صول ,والتاءات املفتوحة ,وكيفية البدء بهمزة
الو�صل� ,إىل غري ذلك من الأحكام و القواعد.
�أما الذى يريد �أن ي�صحح قراءته و تالوته فيكيفيه عر�ض القر�آن الكرمي
على �شيخ متقن وال داعي حلفظ منت من املتون حتى ني�سر القر�آن للنا�س
و ن�سهل �أمر تالوته لكل امل�سلمني.
س /ه���ل يس���تحق الطال���ب اإلج���ازة مبجرد متام
قراءته وختمه على الشيخ ؟
ال ي�ستحق الطالب الإجازة من �شيخه مبجرد االنتهاء من عر�ض القر�آن
الكرمي عليه ,فهذا �أمر يتوقف على ال�شيخ؛ ف�إذا ر�أى ال�شيخ �أن الطالب
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م�ستوعب للرواية التي يعر�ضها ,م�ستح�ضر لها ,حافظ ملنظومة �شاملة
لها ,ملم بدقائقها ,حافظ للقر�آن الكرمي ,ي�ستفاد منه يف جمال الإقراء
والتعليم� ,إذا ر�أى ال�شيخ ذلك ف�إ َّنه ال مانع من �إعطائه الإجازة ,مبجرد
االنتهاء من عر�ضه القر�آن الكرمي ,هذا �إذا كان الطالب يعر�ض على �شيخه
رواية� ,أ َمّا �إذا كان الطالب يعر�ض قراءة ف�أكرث ,فال بد من حفظ منظومة
ت�شمل �أ�صول وفر�ش هذه القراءة �أو القراءات؛ حتى يكون الطالب حا�ضر
البديهة عند القراءة �أو الإقراء ,فال يخلط قراءة ب�أخرى ,ويكون جوابه
�شافيا عندما ي ُْ�س�أل عن عزو قراءة ل�صاحبها� ,أو بيان وجه ال�صواب فيما
جاء من قراءات يف �آية من الآيات.
وبهذه املنا�سبة عندما انتهيت من عر�ض القر�آن الكرمي بالقراءات ال�سبع
على �شيخي ,وكنت منقطعاً لدرا�سة ال�شاطبية وعر�ض القر�آن الكرمي
وفق ما ت�ضمنته من �أ�صول وفر�ش على �أ�ستاذي –غفر اهلل له -ومع
ذلك مل ي�سمح يل باحل�صول على الإجازة قائ ً
ال لوالدي� :إ َّن ابنك ما زال
�صغري ِّ
ال�سن مل يفهم معنى الإ�سناد ,لذا فهو يف حاجة �إىل قراءة القر�آن
الكرمي مرة �أخرى ,وكان عمري عندما انتهيت من عر�ض القر�آن الكرمي
بالقراءات ال�سبع يف املرة الأوىل ثالث ع�شرة ون�صف ,فا�ستجاب والدي
–رحمه اهلل -لكالم ال�شيخ ووافق عليه ,وقد انتهيت من اخلتمة الثانية
يف القراءات ال�سبع وكان عمري وقتها خم�س ع�شرة ون�صف ,واحلمد هلل
الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
و�أ َمّا ال�سرعة التي ن�شهدها يف هذه الأ َّيام يف منح الإجازات ف�إ َّنها غري
مقبولة؛ لأ َّنها تنعك�س �سلباً على الإقراء ,فهي تفرز قارئاً غري م�سيطر
على �أحكام القراءة ,فاهلل اهلل يا من تت�صدرون للإقراء عليكم قبل �أن
جتيزوا طالبكم �أن تت�أكدوا من حفظ القر�آن الكرمي �أو ًال ,وح�سن الأداء
ثانياً ,ثم من حفظ منظومة ت�شمل القراءات التي يعر�ض الطالب القر�آن
الكرمي َو ْف َقهَا عليكم ,حتى تنالوا �شرف اخلريية التي َوعَد بها ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف قوله« :خريكم من تع ّلَم القر�آن وع ّلَمه».
س /ما رأيك���م بالق���راءة باجلم���ع املعروف في علم
القراءات في اجملالس واحملافل ؟
قبل �أن نتكلم عن جمع القراءات يف املجال�س واملحافل ي َْج ُد ُر بِنا �أن نلقي
نظرة فاح�صة على ما كان عليه ال�سلف؛ لنرت�سم ُخ َطاهُ م ,ونقتفي
�آثارهم.
فقد كان الطالب يف القرونِ امل�شهود لها باخلريية يجل�س �إىل �شيخه
فيقر�أ عليه ما يريد من القراءات ,ولك َّنه ال يقر�أ الآية �أكرث من مرة
بل يقر�أ القر�آن الكرمي ك ّلَه وفق رواية واحدة ,ثم ي�ست�أنف قراءته وفق
الرواية الثانية ,فيقر�أ ختمة وفق رواية قالون ,و�أخرى وفق رواية ور�ش,
وثالثة وفق رواية البزيّ  ,ورابعة وفق رواية قنبل ,وهكذا ي�أتي على جميع
الروايات.
وعلى هذا املنهج كانت قراءة القر�آن الكرمي يف املحافل ,فكان القارئ
ال يقر�أ �أمام اجلمهور �إال وفق رواية واحدة ,ال يعيد �آية ,وال يكرر �أخرى.
وا�ستمر العمل حال التلقي ,وامل�شافهة ,والأخذ عن ال�شيوخ على هذا
النحو ,كما كانت قراءة القر�آن الكرمي يف املحافل على هذه الكيفية �أي�ضا,
�إال �أن الأ َّول يكون �أمام ال�شيخ ,والثاين يكون �أمام اجلمهور ,فلم تنقل لنا
كتب القراءات �أن اجلمع كان معروفا عند ال�سلف ال�صالح ,وظلت قراءة
القر�آن الكرمي على هذا النهج �إىل �أوائل القرن اخلام�س الهجري ,وكان
فيه من �أئمة القراءة الإمام �أبو عمرو عثمان بن �سعيد الداين؛ الذي قال
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بجمع القراءات يف اخلتمة الواحدة حال التلقي ,وكان الدافع �إىل هذا
ما ر�أى �أئمة القراءة يف هذا الع�صر من �ضعف يف العزائم ,وفتور يف الهمم,
واحتياج �إىل زمن طويل ميكن من تلقي علم القراءات فيه على طريقة
ال�سلف ال�صالح ,فر�أوا -تي�سرياً على طالب علم القراءات ,ومتكيناً له من
حت�صيل هذا العلم يف وقت وجيز� -أن ي ُْحدِ ثوا هذا اجلمع.
وهذا اجلمع الذي �أحدثوه حال التلقي وامل�شافهة والأخذ عن ال�شيخ مل
يتفق العلماء على جوازه ,بل منهم من �أجازه؛ نظراً ملا يرتتب عليه من
الفوائد ال�سالفة ,ومنهم من �أنكره؛ لأنه مل يكن من عادة ال�سلف.
قال احلافظ ابن اجلزري يف كتابه «الن�شر يف القراءات الع�شر»( :وكانوا
يقر�ؤون على ال�شيخ الواحد العدة من الروايات ,والكثري من القراءات ,كل
ختمة برواية ,ال يجمعون رواية �إىل غريها ,وهذا الذي كان عليه ال�صدر
الأول ومن َب ْعدَهُ م� ,إىل �أثناء املئة اخلام�سة؛ ع�صر الداين وابن �شيطا
والأهوازي والهذيل ومَن َب ْعدَهم ,فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات
يف اخلتمة الواحدة ,وا�ستمر �إىل زماننا ,وكان بع�ض الأئمة يكره ذلك من
حيث �إنه مل تكن عادة ال�سلف ال�صالح عليه ,ولكن الذي ا�ستقر عليه العمل
هو الأخذ به ,والتقرير عليه ,وتلقيه بالقبول ,و�إمنا دعاهم �إىل ذلك فتور
الهمم ,وق�صد �سرعة الرتقي واالنفراد)) ,انتهى.
ال�سيوطي يف «الإتقان»( :الذي كان عليه ال�سلف ال�صالح �أخذ
وقال اجلالل
ّ
كل ختمة برواية ,ال يجمعون رواية �إىل غريها �إىل �أثناء املائة اخلام�سة,
فظهر جمع القراءات يف اخلتمة الواحدة ,وا�ستقر عليه العمل)) ,انتهى.
وقال العالمة ال�صفاق�سي يف كتابه «غيث النفع يف القراءات ال�سبع»(( :مل
يكن يف ال�صدر الأول هذا اجلمع املتعارف يف زماننا ,بل كانوا الهتمامهم
باخلري ,وعكوفهم عليه ,يقرءون على ال�شيخ الواحد العدة من الروايات,
والكثري من القراءات ,كل ختمة برواية ,ال يجمعون رواية �إىل رواية,
وا�ستمر العمل على ذلك �إىل �أثناء املائة اخلام�سة؛ ع�صر الداين وابن
�شريح وابن �شيطا ومكي والأهوازي وغريهم ,فمن ذلك الوقت ظهر جمع
القراءات يف اخلتمة الواحدة ,وا�ستمر عليه العمل �إىل هذا الزمان ,وكان
بع�ض الأئمة ينكره من حيث �إنه مل يكن عادة ال�سلف ,قلتُ  :وهو ال�صواب,
�إذ من املعلوم �أن احلق وال�صواب يف كل �شيء مع ال�صدر الأول ,قال اهلل
تعاىل( :قل هذه �سبيلي �أدعوا �إىل اهلل على ب�صرية �أنا ومن اتبعني) ,وقال
�صلى اهلل عليه و�سلم(( :و�إنه من يع�ش منكم بعدي ف�سريى اختالفا
كثريا ,فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين املهديني من بعدي ,ع�ضوا
عليها بالنواجذ ,و�إ َّياكم وحمدثات الأمور ف�إن كل حمدثة بدعة ,وكل بدعة
�ضاللة ,وكل �ضاللة يف النار)) ,وقال ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه(( :من
كان منكم مت�أ�سيا فليت�أ�س ب�أ�صحاب حممد‑�صلى اهلل عليه و�سلم -ف�إنهم
كانوا �أبر هذه الأمة قلوباً ,و�أعمقها علماً ,و�أقلها تكلفاً ,و�أقومها هدياً,
و�أح�سنها حا ًال ,اختارهم اهلل تعاىل ل�صحبة نبيه –�صلى اهلل عليه و�سلم-
و�إقامة دينه ,فاعرفوا لهم ف�ضلهم ,واتبعوهم يف �آثارهم ,ف�إنهم كانوا على
الهدى امل�ستقيم)) ,انتهى.
ثم قال �صاحب «غيث النفع»(( :وانظر �إىل توقف �أف�ضل هذه الأمة بعد
نب ِّيها –�صلى اهلل عليه و�سلم� -أبي بكر وعمر وغريهما من ال�صحابة يف
جمع القر�آن ,و َك ْتبه يف امل�صاحف ,و�أ�شفقوا من ذلك مع �أنه يظهر يف بادئ
الر�أي �أنه حق و�صواب� ,إذ لوال جمعه وحفظه لذهب هذا الدين ,نعوذ
باهلل من ذلك ,وتوقف كثري من �أئمة التابعني و�أتباعهم يف نقْطِ هِ ,و�شكله,
و َك ْتبِ �أعْ َ�شارِه ,وفواحت �سوره ,وبع�ضهم �أنكر ذلك ,و�أمر مبحوه مع �أن فيه
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م�صلحة عظيمة لل�صغار ,ومن مل يقر�أ من الكبار يف زماننا وزمانهم ,ف�إذا �إىل الك�سر ,والذي عليه معظم �أهل الأداء هو املذهب الأول ,وعليه العمل,
كان �أعلم النا�س و�أف�ضلهم توقفوا يف مثل هذا ,وخافوا �أن يكون ذلك حدثاً قال بع�ضهم :
�أحدثوه يعد نبيهم –�صلى اهلل عليه و�سلم -فما بالك ب�أمر ال يرتتب
وقلقلة ق � ِّرب �إىل الفتح مطلقا والُ  ت ْتبعنْها ب��ال��ذي قب ُل ُتقْبال
نفع ,ورمبا يرتتب عليه الف�ساد والغلط واخللط ,والداعي
عليه كبري ٍ
�إليه النف�س؛ لتح�صيل حظوظها من الراحة ,وتق�صري زمن العبادة ,جنح وقال �شيخنا �إبراهيم بن علي �شحاثة ال�سمنوديّ :
�إىل هذا الك�ساىل واملق�صرون ,ووافقهم على ذلك �شفقة عليهم ,وخوفاً
ق �ل �ق �ل � ٌة ق� �ط ��ب ج � ��دٍ و ُق � � � ِّر ِب� � ��تْ ِل� َف� ْت��ح مخَ ْ ��رج على الأَ ْوىل َث َبتْ
من ان�سالخهم من اخلري بالكلية الأئمة املجتهدون)) ,انتهى من غيث
النفع.
�أمّ �أ الغنة فمعناها يف اللغة� :صوت يخرج من اخلي�شوم ,وا�صطالحاً� :صوت
مما تقدم يت�ضح �أن املراد باجلمع يف كالم الأئمة ال�سابقني هو ما يكون م�ستقر يف ج�سم النون ومثلها التنوين ,وامليم ,فالغنة من عالمات قوة
ن�ص العلماء على �أنها من ال�صفات الالزمة.
يف حال التلقي والأخذ عن ال�شيوخ  ,و�أن اجلمع الذي يكون يف املحافل مل احلرف ,وقد َّ
ينقل عن �أحد من علماء القر�آن جوازه و�إباحته.
قال الإمام اجلعربي( :الغنة �صفة النون ولو تنوينا وامليم حتركتا �أو
وحيث �إن اجلمع يف املحافل مل يكن يف ال�صدر الأول ,ومل ينقل �إلينا �أباحته �سكنتا ظاهرتني �أو خمفاتني �أو مدغمتني ,وهي يف ال�ساكن �أكمل من
وجوازه ,تعني �أن يكون جمع القراءات يف املحافل من البدع ال�ضارة ويكون املتحرك ,ويف ال�ساكن املخفي �أزيد من ال�ساكن املظهر ,ويف ال�ساكن املدغم
مندرجا حتت قوله –�صلى اهلل عليه و�سلم(( :-من �أحدث يف �أمرنا هذا �أوفى من ال�ساكن املخفي ,فيجب املحافظة عليها وعلى �إظهارها �أي�ضا من
ما لي�س منه فهو رد)).
امليم والنون امل�شددتني مطلقا مقدار �ألف؛ �أي حركتني ,ال يزاد وال ينق�ص
ً
فعلى قارئ القر�آن الكرمي �أن يقر�أ لراو واحد؛ �سواء كان حف�صا �أم غريه ,عن ذلك ,لأن ميزانها يف النطق بها كميزان املد الطبيعي يف النطق به).
وعليه �أال يقر�أ �إال �إذا كان واثقا مبا يقر�أ متثبتا من �أ�صول الراوي وفر�شه ,قال املرع�شي�( :أقوى الغنات غنة النون امل�شددة فهي �أكمل من غنة امليم
حتى ال يخلط بني راوية و�أخرى ,وحتى ال يقر�أ مبا مل يرد عن الراوي امل�شددة ,وغنة النون املخفاة �أكمل من غنة امليم املخفاة) ,انتهى.
الذي يقر�أ له ,واهلل املوفق والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
هذا والغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا ,ف�إن كان ما بعدها حرف
س /ما رأيك���م اخملت���ار في النط���ق بصفة القلقة  ،ا�ستعالء فخمت ,نحو( :ينطقون) ,و�إن كان ما بعدها حرف ا�ستفال رققت,
ومقدار الغنة ؟
نحو( :ما نن�سخ) ,قال �شيخنا �إبراهيم �شحاثة ال�سمنوديّ يف كتابه « لآلئ
القلقلقة معناها يف اللغة :اال�ضطراب والتحريك ,ويف اال�صطالح :قوة البيان يف جتويد القر�آن » :
ا�ضطراب �صوت احلرف ال�ساكن يف خمرجه ليظهر ظهوراً كام ً
ال ,وحروفها
الغن ُ�ألِفْ
وال ��روم كالو�صل وتتبع الألف ما قبلها والعك�س يف ِّ
خم�سة جمموعة يف كلمتي «قطب جد» ,وت�سمى هذه الأحرف مقلقلة؛
لأن �صوتها ال يكاد يتبني به �سكونها ما مل تخرج �إىل �شبه املتحرك ل�شدة مما تقدم تبني �أن مراتب الغنة خم�س؛ على النحو الآتي:
�أمرها ,وذلك لأنها �شديدة جمهورة ,فاجلهر مينع النف�س �أن يجري معها ,الأوىل :وهي �أقوى املراتب عند ت�شديد النون وامليم,
وال�شدة متنع �أن يجري �صوتها ,فلما اجتمع لها هذان املو�ضعان احتاجت الثانية :عند �إدغامهما,
�إىل التكلف يف بيانها ,ولوال قلقلة هذه الأحرف ملا تبينت لأنه �إذا امتنع الثالثة :عند �إخفائهما,
النف�س وال�صوت تعذر بيانها ما مل يتكلف القارئ ب�إظهار �أمرها.
الرابعة :عند �سكونهما مظهرتني,
وقال الإمام ابن اجلزري يف «الن�شر»( :و�سميت هذه احلروف بذلك لأنها اخلام�سة :عند حتركهما ,والدليل على �أن ال�ساكنتني املظهرتني
�إذا �سكنت �ضعفت فا�شتبهت بغريها فيحتاج �إىل ظهور �صوت ي�شبه النربة واملتحركتني فيهما �أ�صل الغنة �أنه لو ان�سد خمرج الغنة وهو اخلي�شوم
حال �سكونهن يف الوقف وغريه ,و�إىل زيادة �إمتام النطق بهنّ  ,فذلك لتع َّذر النطق بهما.
ال�صوت يف �سكونهن �أبني منه يف حركتهنّ  ,وهو يف الوقف �أمكن ,و�أ�صل والثابت من الغنة يف حال الت�شديد والإدغام والإخفاء؛ هو كمالها ,ويف
هذه احلروف القاف ,لأنه ال يقدر �أن ي�ؤتى به �ساكنا �إال مع �صوت زائد؛ حال الإظهار والتحرك؛ هو �أ�صلها.
ل�شدة ا�ستعالئه)) ,انتهى.
قال �شيخنا يف كتابه« :لآلئ البيان» م�شرياً �إىل حكم الغنة ومراتبها:
والقلقة �صفة الزمة لهذه الأحرف اخلم�سة يف حال �سكونها,
ُ
وغ � � � � � َّ�ن يف ن� � ��ون وم � �ي� ��م ب ��ادي ��ا �إن �� �ُ�ش� ��ددا ف � ُ��أدْغِ � �م� ��ا ف�أُخْ فِيا
املوقوف
امل�شدد
ومراتبها ثالث :الأوىل :وهي �أقواها ,تكون يف احلرف
ف� � ��أُ ْظ� � �ه � ��را ف� �ح ��رك ��ا و ُق� � � � ��درتْ ب� � ��أل � ��ف ال ف� �ي� �ه� �م ��ا ك� �م ��ا َث � � َب� ��تْ
عليه ,نحو :احلقّ  ,الثانية :تكون يف ال�ساكن املوقوف عليه ,نحو :وعيد,
ُ
الثالثة :تكون يف ال�ساكن غري املوقوف عليه ,نحو � :أفتطمعون.
س /يقول���ون  :صف���ة التكرار في ح���رف الراء ت ْعلم
ولقد ذهب جمهور �أهل الأداء يف كيفية القلقلة �إىل �أنها تكون مائلة �إىل لتجتنب  ،مارأي فضيلتكم ؟
الفتح مطلقا� ,سواء كان احلرف الذي قبلها م�ضموما� ,أم مفتوحا� ,أم التكرير معناه يف اللغة� :إعادة ال�شيء مرة بعد �أخرى ,ومعناه يف
مك�سورا.
اال�صطالح :ارتعاد ر�أ�س الل�سان؛ �أي اهتزازها عند النطق باحلرف ,وهو
وذهب بع�ضهم �إىل �أنها تكون بح�سب حركة احلرف الذي قبلها؛ ف�إن �صفة الزمة للراء ,وو�صفت الراء بالتكرير؛ لقبولها له ,فهو و�صف لها
ال�ضم ,و�إن كان قبلها مفتوحا بالقوة ال بالفعل كو�صفهم �إن�ساناً �أم ًّيا بالقراءة والكتابة نظرا لكونه
ما كان قبلها م�ضموما ف�إنها تكون مائلة �إىل ِّ
ف�إنها تكون مائلة �إىل الفتح ,و�إن كان ما قبلها مك�سورا ف�إنها تكون مائلة م�ستع ًدّا لها ومه َّيئاً لقبولها ,وقال الإمام ابن اجلزريّ يف كتابه الن�شر
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( :واحلرف املكرر هو الراء)  ,قال �سيبويه وغريه( :هو حرف �شديد جرى
فيه ال�صوت لتكرره ,وانحرافه �إىل الالم ف�صار كالرخوة ,ولو مل يكرر مل
يجر فيه ال�صوت) ,وقال املحققون( :هو بني ال�شدة والرخاوة) ,وظاهر
كالم �سيبويه �أن التكرير �صفة ذاتية يف الراء ,و�إىل ذلك ذهب املحققون,
فتكريرها؛ ربوها يف اللفظ و�إعادتها بعد قطعها ,ويتحفظون من �إظهار
�شدّدت ,قال الإمام ابن اجلزري يف «مقدمته» �أي�ضا:
تكريرها ,خ�صو�صا �إذا ِ
(و�أخف تكريرا �إذا ت�ش َدّد) ,وقال الإمام مكي يف كتابه «الرعاية»( :احلرف
�سمي بذلك لأنه يتكرر على الل�سان عند النطق به ,ك�أن
املكرر هو الراءِّ ,
طرف الل�سان يرتعد به ,و�أظهر ما يكون ذلك �إذا كانت الراء م�شددة,
فيجب على القارئ �أن يخفي تكرير الراء وال يظهره؛ لأنه متى �أظهره
فقد جعل من احلرف امل�شدد حروفا ,ومن املخفف حرفني ,ثم قال:
والتكرير يف الراء امل�شددة �أظهر و�أحوج �إىل الإخفاء منه يف املخففة)),
وقال املرع�شي( :لي�س معنى �إخفاء تكريره �إعدام تكريره بالكلية ب�إعدام
ارتعاد ر�أ�س الل�سان بالكلية ,لأن ذلك ال ميكن �إال باملبالغة يف �إل�صاق ر�أ�س
الل�سان باللثة ,بحيث ينح�صر ال�صوت بينهما بالكلية كما يف الطاء املهملة,
وذلك خط�أ ال يجوز؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إىل �أن تكون الراء من احلروف
ال�شديدة مع �أنه من احلروف البينية ,بل معناه تقوية ذلك الإل�صاق
بحيث ال يتبني التكرير واالرتعاد يف ال�سمع لئال يتولد من الراء مثلها)),
وقال اجلعربيّ ( :وطريق ال�سالمة منه �أن يل�صق الالفظ ظهر ل�سانه
ب�أعلى حنكه ل�صقا حمكما مرة واحدة بحيث ال يرتعد ,لأنه متى ارتعد
حدث من كل مرة راء ,فهذه ال�صفة يجب �أن تعرف لتجتنب ال لي�ؤتى بها,
بخالف �سائر ال�صفات ف�إنها تعرف ليعمل بها)).
س /ما رأيك���م ف���ي ما يس���مى بتعان���ق الوقف في
املصحف الشريف ؟
وقف املعانقة �أو وقف املراقبة هو �أن يجتمع يف �آية كلمتان ي�صح الوقف
على كل منهما ,لكن �إذا وقف على �إحداهما امتنع الوقف على الأخرى,
وذلك مثل قوله تعاىل( :ذلك الكتاب ال ريب فيه) ,فالكلمتان( :ريب),
و(فيه) ,ي�صح الوقف على كلٍ منهما ,لكن �إذا وقف على كلمة (ريب)
امتنع الوقف على كلمة (فيه) ,بل يتعني و�صلها مبا بعدها ,و�إذا وقف
على كلمة (فيه) امتنع الوقف على كلمة (ريب) ,بل يتعني و�صلها بكلمة
(فيه) ,فالقارئ خمري بني الوقف على الكلمة الأوىل �أو الوقف على
الكلمة الثانية ,وال ي�صح له الوقف عليهما معا ,وهذا هو ما� أراده احلافظ
ابن اجلزري يف كتابه «الن�شر يف القراءات الع�شر» حيث قال( :قد يجيزون
الوقف على حرف ,ويجيز �آخرون الوقف على �آخر ,ويكون بني الوقفني
مراقبة على الت�ضاد ,ف�إذا وقف على �أحدهما امتنع الوقف على الآخر,
كمن �أجاز الوقف على (ال ريب) ف�إنه ال يجيزه على (فيه) ,والذي يجيزه
على (فيه) ال يجيزه على (ال ريب)� ,إىل �أن قال :و�أول من نبه على املراقبة
يف الوقف الإمام الأ�ستاذ �أبو الف�ضل الرازي) ,انتهى .و�سمي هذا الوقف
وقف املعانقة؛ ملعانقة كل من الكلمتني الكلمة الأخرى ,واجتماعهما معاً
مو�ضع واحد ,و�سمي وقف املراقبة؛ لأن القارئ حال قراءته يراقب
يف
ٍ
املو�ضع الذي اجتمع فيه هاتان الكلمتان ليقف على �إحداهما� ,أو لأن
ال�سامع يراقب القارئ ويالحظه حني قراءته ليعرف الكلمة التي يقف
عليها ,ولري�شده �إىل الوقف على �إحدى الكلمتني �إذا وقف عليهما معا.
الصوتي للقراءات
س /ما رأي فضيلتكم بالتسجيل
ّ
السبع أو العشر جمع ًا ؟
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ال�صوتي للقراءات ال�سبع �أو الع�شر جمعاً عمل مفيد –�إن �شاء
الت�سجيل
ّ
اهلل ,-ولكن يجب �أن تو�ضع له �ضوابط؛ مبعنى �أنه ي ُْح َت َف ُظ به يف مكتبات
اجلامعات للرجوع �إليه عند احلاجة لال�ستيثاق والت�أكد من �أداء القراءة
املتواترة ,وذلك مثل �إ�شمام الأفعال املبنية للمجهول ,والإمالة املح�ضة,
والإمالة ال�صغرى ,وغري ذلك من الأحكام التي حتتاج �إىل امل�شافهة
وال�سماع من ال�شيوخ املتقنني ,وكذا من فوائد هذا الت�سجيل حفظ تواتر
القراءات� ,أ َمّا �أن يرتك الت�سجيل ليتداوله من ال يعرف عن هذا العلم
�شيئا فهذا �أمر ينبغي التحرز منه؛ لأنه رمبا ي�ؤدي �إىل التلفيق واخللط
بني الروايات والرتكيب بني قراءة وقراءة ,وذلك كمن يقر�أ قوله تعاىل:
(فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه) بن�صب كلمة (ءادم) ون�صب كلمة
(كلمات) �أو برفع الكلمتني ,وهذا مل يقر�أ به �أحد من القراء� ,إمنا املقروء
املكي� ,أ َّما الباقون من القراء
به ن�صب (ءادم) ورفع (كلمات) البن كثري ّ
فيقرءون برفع (ءادم) ون�صب (كلمات) بالك�سرة الظاهرة؛ لأنه جمع
م�ؤنث �سامل.
س /ه���ل بق���ي أحد م���ن املرجعي���ات العلمية التي
أدركتموها وتوصون بها ؟
�إذا كنتم تق�صدون باملرجعيات العلمية �شيوخنا الذين ا�ستفدنا منهم �أو
�أقرا َنهم فلم يبق منهم �أحد ,فقد كان �آخرهم �أ�ستاذنا العالمة ال�شيخ/
�إبراهيم بن علي علي �شحاثة ال�سمنوديّ  ,الذي لقي ربه عز وجل يوم ال�سابع
من رم�ضان �سنة ت�سع وع�شرين و�أربعمائة و�ألف من الهجرة النبوية بعد
حياة حافلة بخدمة القر�آن الكرمي؛ �إقرا ًء وت�أليفاً ونظماً لأحكام قراءاته,
جزاه اهلل عن ِّ
كل ما قدم خري اجلزاء ,و�أجزل له �أوفى العطاء.
َّ
ولكن الذي يب�شر باخلري ويطمئن �أن العناية بالقر�آن الكرمي وقراءاته
املتواترة ازدهرت ون�شطت يف هذه الأيام حتقيقاً لقول اهلل تعاىل�( :إ ّناَ
نحن نزلنا الذكر و�إ َّنا له حلافظون) ,فما من بلد من البالد الإ�سالمية
�إال وفيه من ُي ْع َنى بالقر�آن الكرمي وقراءاته ,ويعقد لذلك املجال�س لتعليم
الكبار وال�صغار ,ويرجع الف�ضل يف ذلك -بعد اهلل تعاىل� -إىل اجلامعات
الإ�سالمية التي انت�شرت يف البالد العربية ,و�أن�ش�أت الكليات املتخ�ص�صة يف
القراءات والدرا�سات الإ�سالمية ,و�أخل�صت النية يف تعليم �أبناء امل�سلمني,
جزى اهلل امل�سئولني عن �إن�شاء هذه الكليات �أح�سن اجلزاء ,قال تعاىل:
(وما كان امل�ؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم �إذا رجعوا �إليهم لعلهم يحذرون).
س /ه���ل من كلمة توجيهية ألبنائكم وبناتكم من
الطالب والطالبات من طالب هذا العلم الشريف ؟
بكل �إخال�ص �أقول لكل من يتعلم علم القراءات :هنيئاً لك معاي�شة هذا
العلم ال�شريف ,فاحلق �أقول � :إن �أ�سعد وقت يعي�ش فيه الإن�سان هو ما
يق�ضيه مع القر�آن الكرمي ،وذلك عن طريق تطبيق مبادئه ,وقيمه,
ومثله ,على نف�سه وعلى �أهله  ،فالقر�آن الكرمي هو كتاب اهلل احلكيم ،
و�صراطه امل�ستقيم� ,أنزله اهلل على ر�سله حممد �صلى اهلل عليه و�سلم؛
ليخرج به النا�س من الظلمات �إىل النور ،ويهديهم �صراطه امل�ستقيم,
فن�صيحتي لقارئ القر�آن الكرمي� :أن يراقب مواله يف �سره وجهره ،يف
خلوته وجلوته ،و�أن يرب�أ بنف�سه عند االنغما�س يف املنهيات وتعاطي
ال�شبهات  ،و�أن ي�أخذ نف�سه :باحللم والوقار ،والرفق ,والأدب ,وجتنب:
الكرب ,والعجب ،والبعد :عن املراء ,واجلدال .

وبني يدي �سريته العطرة نهدي �إىل �ساحته –حفظه اهلل -هذه الق�صيدة  ,والتي فا�ضت بها قريحة �أخينا ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن �سليمان املزيني,
يف �سرد �شيء من ف�ضائله ومناقبه ,تخليداً لذكره ,ووفاء لف�ضله ,وعرفانا مبا تطول به على الأمة ب�أوىل ما ت�صرف �إليه الهمة من خدمة القر�آن العظيم
و�أهله ,مع علمي بعدم ر�ضاه عن املدح والثناء ,فهو يرجو ما عند اهلل ,وما عند اهلل خري و�أبقى ,ولك َّنه �أداء لبع�ض الواجب يف تعريف الأمة بهذا العلم
الكبري واملقرئ ال�شهري.
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وختاما  :ف�إ َّن ما �شرعت فيه من بيان ل�سري ه�ؤالء الرواد ,وبيان ف�ضلهم ,وذكر مناقبهم ,والتنويه مبا لهم من الأعمال اجلليلة والأيادي البي�ضاء؛
هو مما �أتقرب به �إىل اهلل عز وجل؛ وذلك لإيقاظ الهمم وحفزها ,وتزويد املتخ�ص�صني ب�شيء من جتاربهم ,و�إطالع النا�شئة على هذه القدوة امل�ضيئة
ليم�شوا يف طريقها وي�سلكوا دروبها ,و�إين عازم -ب�إذن اهلل تعاىل -على �إخراج �سريته العطرة يف كتاب م�ستقل ,فال زال فيها الكثري من النفائ�س والفرائد
والعرب ,مع ذكر اختياراته يف الوقف واالبتداء ,وحتريراته يف امل�شكل من م�سائل القراءة والأداء ,فما كان من �صواب فمن اهلل وحده ,وما كان من خط�أ
وخطل فمن نف�سي وال�شيطان ,واهلل يتوالنا جميعا بحفظه ورعايته ,و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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سلسلة قراء العصر

لمسة وفاء
إلى فضيلة الشيخ الكبير /عبد الرافع رضوان حفظه الله

مقتطفات

مراتب التفخيم
فضيلة الشيخ :
إلياس بن أحمد حسني البرماوي
مدرس القرآن الكرمي والقراءات والتجويد باملسجد النبوي الشريف
و املوجه بجمعية حتفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة
احلمد لله القائل  :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ والصالة والسالم على
سيدنا رسول الله القائل :
« املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » وعلى آله وصحبه
ً
وسلسال ،ومن تبعهم بإحسان
الذين نقلوا لنا القرآن عذب ًا
إلى أن نلقى الله جل وعال  ،أما بعد :

فهذه �سل�سلة متتابعة – ب�إذن اهلل تعاىل – حتت عنوان  ( :مقتطفات
من � ) ...أذكر فيها م�سائل جتويدية ،وحتريرات يف القراءات ،وتراجم
للقراء ،و�أ�سانيد لأهل القر�آن ،مع ذكر امللحوظات يف ٍّ
كل� ،أ�س�أل اهلل �أن
يي�سر ذلك ،وما بعد ذلك� ،إنه �سميع جميب .
ونذكر يف هذا العدد ،بعنوان  ( :مقتطفات من كتاب  :مفاهيم يف
�صحح ) ف�أقول وباهلل التوفيق :
التجويد يجب �أن ُت َّ
يُذكر يف كتب التجويد ،يف باب التفخيم ،مراتب التفخيم ،ب�أنها خم�س
مراتب ،ويُذكر لكل مرتبة �أمثلة عليها ،ومن خالل التلقي والإقراء،
جند غري ذلك ،وتف�صيل ذلك ما يلي :
يقولون  :مراتب التفخيم خمسة ،وهي :
املرتبة األولى  :املفتوحة التي بعدها �ألف  ،نحو  :ﮋ ﮌ ﮊ ،
ﮋ ﭗ ﮊ  ،ﮋ ﭦ ﮊ  ،ﮋ ﭳﮊ  ،ﮋ ﮖﮊ .
املرتبة الثانية  :املفتوحة من دون �ألف  ،نحو  :ﮋ ﯵ ﮊ ،
ﮋ ﮊﮊ  ،ﮋ ﭵ ﮊ  ،ﮋ ﯿﮊ  ،ﮋ ﭛ ﮊ  ،ﮋ ﯮ ﮊ .
املرتبة الثالثة  :امل�ضمومة  ،نحو  :ﮋ ﮓﮊ  ،ﮋﮅ ﮊ ،
ﮋ ﯜﮊ  ،ﮋ ﮀ ﮊ  ،ﮋ ﮭﮊ  ،ﮋﮭﮊ .
املرتبة الرابعة  :ال�ساكنة  ،نحو  :ﮋ ﮭ ﮊ ،ﮋ ﭿﮊ ،
ﮋ ﯱﮊ ،ﮋ ﭹﮊ ،ﮋ ﭔﮊ  ،ﮋ ﯹﮊ ،ﮋ ﯞﮊ .
املرتبة اخلامسة  :املك�سورة  ،نحو  :ﮋ ﭬ ﮊ  ،ﮋ ﭔ ﮊ ،
ﮋ ﭶﮊ  ،ﮋ ﯕ ﮊ  ،ﮋ ﭬﮊ  ،ﮋ ﭡ ﮊ .

والكالم على هذا املو�ضوع من عدة جوانب :
األول  :من حيث املراتب .
الثاني  :من حيث الأمثلة .
الثالث  :القول ال�صحيح ،واملعمول به يف زماننا .
ً
أوال  :من حيث املراتب

ما ذكروه من مراتب؛ �أت�ساءل  :ما الفرق بني املرتبة الأوىل والثانية
والثالثة ،من حيث القراءة ،فقد ذكروا يف املرتبة الأوىل ،الأمثلة :

ﮋ ﮌ ﮊ  ،ﮋ ﭗﮊ  ،ﮋ ﭦ ﮊ  ،ﮋ ﮖﮊ .
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وفي املرتبة الثانية  :ﮋ ﯵﮊ  ،ﮋ ﮊ ﮊ  ،ﮋ ﭵ ﮊ،
ﮋ ﯿﮊ ،
ويف املرتبة الثالثة  :ﮋ ﮓ ﮊ ،ﮋ ﮅ ﮊ ،ﮋ ﯜ ﮊ،
ﮋ ﮀ ﮊ،
وفي املرتبة الرابعة  :ﮋ ﮭ ﮊ ،ﮋ ﭿ ﮊ ،ﮋ ﯱ ﮊ،
ﮋﭹﮊ.
أقول  :ما الفرق بني احلروف  :ال�ضاد ،وال�صاد ،والغني ،يف املراتب

الأربع ؟
�ألي�س نطقها واحد يف املراتب الأربع ؟
حيث �إن املرتبة الثانية وما بعدها ،ت�ستلزم ت�صغري – تنحيف –
احلرف ،فهل ح�صل ذلك يف احلروف املذكورة �آنفاً ؟ والتطبيق هو
احلجة والربهان .
قال الإمام املتويل (1251هـ1313-هـ) :
شاهد لقولنا
واالختبار
ٌ

فكن بصير ًا بالعلوم متقن ًا

وقد �س�ألت بع�ض الذين �أ َّلفوا يف هذا املجال ،وكثرياً ممن يرون
بهذه املراتب  ،وقلت لهم  :ما الفرق بني ال�ضاد يف كل من :
ﮋﭗﮊ  ،ﮋﯵﮊ  ،ﮋﮅ ﮊ  ،ﮋ ﭿﮊ وبني القاف يف كل
من  :ﮋ ﭒﮊ  ،ﮋ ﭜﮊ  ،ﮋﭣ ﮊ  ،ﮋ ﯓﮊ .
فتكون الإجابة  :ب�أن الفرق ن�سبي !! قلت  :وما الن�سبي ؟ هل هناك
ن�سبي بني املرتبة الأوىل والثانية ؟ �أو بني املرتبة الأوىل والرابعة ؟!
�إذن فما هو الن�سبي بني ما ذكر ؟ ولكن دون جدوى .
نعم ميكن القول ب�أن امل�ضمومة ينح�صر عندها املخرج ،فيقل التفخيم
ن�سبياً ،ولعله من �أجل هذا ،قال الإمام املتويل  ،يف منظومته :
ُث َّم امل ُ َف َّخ َم ُ
َعلَى َم َراتِبٍ ثَلاَ ثٍ وَهِ َي ْه
ـات َع ْن ُه ْم �آ ِت َي ْه
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
وحهَـا مَ�ض ُمو ُمهَا َمك ُ�سو ُرهَا َوتابِـ ٌع مَا ق ْبله َ�سا ِكنهَا
َم ْف ُت ُ
اخلال�صة
أقول  :ب�أن مراتب التفخيم اثنني� ،أو ثالثة – على ر�أي الإمام
املتويل وهي :
املرتبة األولى  :املفتوحة ( عموماً ) وامل�ضمومة .
املرتبة الثانية  :املك�سورة .
وهذا هو املعمول به يف زماننا .
وعلى ر�أي الإمام املتويل ،ثالث مراتب ،وهي :
املرتبة األولى  :املفتوحة ،نحو ﮋ ﭒﮊ  ،ﮋ ﭜﮊ .
املرتبة الثانية  :امل�ضمومة ،نحو  :ﮋﭣ ﮊ .
املرتبة الثالثة  :املك�سورة  ،نحو  :ﮋ ﭭﮊ .

كبير

وهنا مسألة :

�أحوال حروف التفخيم من حيث ت�أثرها باحلركة يف نف�سها� ،أو
بحركة غريها .
و�سنذكرها يف  :اجلانب الثاين .
أقول  :الأمثلة التي ُذكرت يف املراتب اخلم�سة ،وهي :
ﮋ ﭗ ﮊ ومثيالتها يف املرتبة الأوىل  ،و ﮋ ﯵ ﮊ ومثيالتها
يف املرتبة الثانية ،و ﮋ ﮅ ﮊ ومثيالتها يف املرتبة الثالثة ،و
ﮋ ﭿ ﮊ ومثيالتها يف املرتبة الرابعة ،و ﮋ ﭔ ﮊ ومثيالتها
يف املرتبة اخلام�سة .
�أقول � :أريد �أن �أعرف كيف ُتن َْطق ال�ضاد يف كلمة ﮋ ﭔ ﮊ التي
ُم ِّثلَت للمرتبة اخلام�سة� ،إذ ي�ستلزم يف هذه املرتبة تنحيف احلرف
وت�صغريه ،فكيف يتم تنحيف ال�ضاد ؟! �أريد جواباً ،ولكن ال جواب،
حيث �إن احلرف يف كل مرتبة بعد املرتبة الأوىل ،ال بد �أن يكون �أقل
من املرتبة الأعلى منها� ،أي � :أن حرف ال�ضاد �سيتحول �إىل دال،
وال�صاد �إىل �سني ،والطاء �إىل تاء ،والظاء �إىل ذال .
ف�أحرف الإطباق ال تتغري مع تغيري احلركات كما هو املعلوم ،وبذلك
قر�أت على جميع �شيوخي ،وكذلك �أُقرئ  ،وال ميكن تغيريها �أبداً،
مثل بقية حروف اال�ستعالء ،وهي اخلاء والغني والقاف .
لذلك فإن أحرف االستعالء لها ثالثة أحوال ،وهي :
األولى  :منها �أحرف ال تت�أثر باحلركات يف نف�سها  ،وال بحركات

غريها ،وهي حروف الإطباق ،كما مر .
الثانية  :ومنها �أحرف تت�أثر باحلركات يف نف�سها ،وبحركات غريها،
وهي اخلاء والغني .
الثالثة  :وحرف يت�أثر باحلركة يف نف�سها ،وال تت�أثر بحركة غريها
لقوتها  ،وهي القاف  ،نحو  :ﮋ ﮉ ﮊ ف�إننا نفخم القاف ،ومل
تت�أثر بالك�سر قبلها .

واخلالصة � :أن حروف الإطباق ال تت�أثر باحلركات يف نف�سها  ،وال
بحركات غريها .
قال الإمام �أحمد الطيبي :
َو ِت ْل َك َ�س ْب َع ٌة ِبلاَ َخ َفا ِء
َو َف ِّخ َمنْ �أَ ْح ُر َف الإِ ْ�س ِت ْعلاَ ِء
�ص َ�ض ْغ ٍط َو ْام َت َن ْع ُظهُو ُر اال ِْ�س ِت ْعلاَ ِء َم ْع َك ْ�س ٍر َي َق ْع
ي َْج َم ُعهَا ق ِْظ ُخ َّ
ِل َك ْ�س ٍر بِال َف ْت َح ِة وَهْ َو مخُ ْ طِ ي
َو ُم َدّعِ ي ِه َناطِ ٌق بِا ْل َـخ ْل ِط
ال�صا َد َّ
والطا �أُعْ جِ َمـا �أَ ْو ُ�أهْ مِ ـلاَ
َو َف ِّخ ْم امل ُ ْط َب َق مِ ْنهَا �أَ ْك َملاَ
َّ
وقال العالمة ال�شيخ حممد بن م�صطفى احل ّمامي :
كذلك امل�ضمو ُم ال ُ
مك�سو َر ُه َر ِّقق �سِ وى ما �أَ ْط َبقا
إ�سكان ا ْر َت َقى
وبهذه الأحوال ا�ستقر الإقراء ،وعليه قراء زماننا ،وبه تلقينا على
�شيوخ القراء يف البالد العربية .

وهو ال يدري
يوج ُد نف ٌر من النا�س بلغوا ال�سبعني �سنة ومل َّا يزالوا �صغاراً يف
عقولهم ،وحماقاتهم  ،ورعوناتهم ،ونظرتهم للأ�شياء .
فال يريدون �إال املداراة امل�ستمرة ،وال يقبلون � َّأي خمالفة
لر�أي من �آرائهم� ،أو ت�صرف من ت�صرفاتهم .
وجتد َمنْ حولهم مِ َن الأوالد� ،أو الإخوان� ،أو الأقارب� ،أو
الزمالء يعاملونهم بذلك املقت�ضى .
فه�ؤالء قوم قد َكبرِ وا وما َ�ش ُعروا بذلك ،بل ال تزال الطفولة
باقية يف نفو�سهم من جهة الت�صرف ال من جهة الرباءة،
والعفوية .
وهذا �ضرب مذموم ،ي�ص ُع ُب التعام ُل معه ،وال يرجى �أن
َي ْ�ص ُد َر منه خري كثري� ،أو عمل جليل .
بل رمبا يكون ق�صارى ذلك �أن يكون كفافاً ال له ،وال عليه .
ويف مقابل ذلك جتد �أن من النا�س َمنْ هو كبري يف �سنه� ،أو
عقله� ،أو علمه� ،أو جاهه� ،أو من�صبه ،ومع ذلك ال ي�شعر ب�أنه
كبري؛ من جهة توا�ضعه ،وقيامه ب�أعمال عظيمة ينطلق
بها على �سجيته ،فرياه َمنْ يعرفه وهو يقوم بتلك الأعمال،
وي�ستغرب لذلك �أ�شد الغرابة؛ �إذ كيف يقوم بذلك دون
�أدنى تكلف ،ودون �أن ينتظر جزا ًء �أو �شكوراً يف الوقت الذي
ي�ستنكف من هو �أق ُّل منه مبراحل �أن يقوم ببع�ض ما قام به
ذلك الكبري .
ْ
فهذا كبري حممودة �سريته ،م�شكور َ�صني ُعه ،ط َّي ٌب ِذك ُره .
فال بد يوم ًا للسموات يرتقي
ومن كان ذا نفس ترى األرض جولةً
د  :محمد بن إبراهيم احلمد
جامعة القصيم
واملشرف على موقع دعوة اإلسالم www.toislam.net

واهلل املوفق  ،،واحلمد هلل رب العاملني ..
50

مقتطفات

�أما ال�ساكنة فح�سب ما قبلها ،ف�إن كان قبلها مفتوح ،فهي يف املرتبة
الأوىل ،و�إن كان ما قبلها م�ضموم ،فهي يف املرتبة الثانية – على ر�أي
الإمام املتويل – و�إن كان ما قبلها مك�سور ،فهي يف املرتبة الأخرية،
وهذا الذي ا�ستقر عليه العمل عند قراء زماننا يف البالد العربية
وغريها .

تحقيق  /الورد اليومي للقرآن

استبيان حول ( الورد اليومي القرآني )
القر�آن الكرمي زاد امل�سلمني الروحي والذي ينهلون من عذب فراته ما يكون معيناً على هذه احلياة لي�ست�ضي�ؤا بنوره وينهلوا من معينه ويربطهم
بخالقهم وربهم ويوجههم للخلق القومي والنا�س يختلفون يف قرائتهم للقر�آن الكرمي فمنهم من جعل له ورداً يومياً وحدد له مقدا ًرا معيناً ومنهم من
لي�س كذلك بل يقر�أ ح�سب مايتي�سر له وملعرفة واقع النا�س يف هذا الباب وكان اال�ستبيان �سرياً ملزيد من الو�ضوح وال�شفافية خا�صة �أن هذه عبادة فيها
خ�صو�صية وجعلنا اال�ستبيان على ق�سمني �أحدهما الورد اليومي يف �شهر رم�ضان والثاين عن ورده يف غري �شهر رم�ضان و�إليكم خال�صة اال�ستبانة :
ما مقدار ما حتفظ من القرآن الكرمي :

وزعت اال�ستبانة على ت�سعني �شخ�صاً من املعلمني واملوظفني يف عدد من الدوائر املدنية والع�سكرية يف حمافظة الزلفي ووزعت اال�ستبانة على 200
�شخ�ص و�صل منها ت�سعون والذين يحفظون القر�آن الكرمي كام ً
ال منهم (  ) 3و  29مل يبينوا مقدار حفظهم و 61بينوا مقدار حفظهم وهم
كما يلي :
األجزاء

ال يحفظ شيء

0.5

1

2

2.5

3

4

5

6

8

10

12

15

20

لم يذكروا

العدد

4

3

9

10

1

11

4

7

1

2

2

2

1

2

29

وقسمنا االستبانة إلى قسمني األول عن شهر رمضان والثاني عن بقية األشهر

 .1في شهر رمضان املبارك
•هل تقرأ القرآن يومي ًا :
( ) 69

نعم

أحيان ًا ( ) 22

ال ( ) 1

لم يبني ( ) 7

•ما مقدار وردك اليومي :
عدد األجزاء

ال شيء

نصف جزء

1

2

3

4

5

10

عدد األشخاص

1

4

20

6

7

1

3

1

•يتراوح بني
األجزاء

0.5 -1

2-1

3-1

3-2

5-3

6-3

العدد

4

7

1

6

1

2

•مكان القراءة
البيت ( ) 16

املسجد ( ) 22

أخرى

كليهما ( )47

املزرعة ( ) 1

العمل ( ) 2

•كم املدة التي تختم خاللها القرآن الكرمي
اخلتمة
باأليام

3
أيام

أسبوع

5
أيام

10
أيام

أسبوعني

15
أسبوع

3
أسابيع

كل
شهر

أكثر من
شهر

6
أشهر

كل
سنتني

ال
أختم

العدد

2

21

2

7

7

3

1

22

3

1

1

1

 .2في بقية األشهر
•هل تقرأ القرآن يومي ًا :
نعم

( ) 21

ال ( ) 15

51

أحيان ًا ( ) 52

لم يبني ( ) 2

األجزاء

وال جزء

0.4

0.5

1

3

سور معينة

العدد

1

6

4

20

1

1

•يتراوح بني
األجزاء

0.5 -1

2-1

5-3

0.5-0.4

0.4-1

2-0.5

5-1

العدد

7

2

1

1

3

1

1

•مكان القراءة
املسجد
( ) 49

كليهما
( )19

البيت
( ) 13

العمل
()2

أخرى

اجلوال أو
احلاسب ( ) 1

في أي
مكان ( ) 2

السيارة
()2

•كم املدة التي تختم خاللها القرآن الكرمي
األيام

3
أيام

أسبوع

15
يوم

3
أسابيع

العدد

0

3

2

2

شهريا ً شهرين
2

5

وقد أخذنا تعليق بعض املشايخ الفضالء على هذه االستبانة
حيث قال فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الدويش يظهر من
خالل االطالع على االستبانة جوانب عدة ،منها أمور إيجابية
وتشمل :

•وجود احلر�ص ب�صفة عامة على تالوة القر�آن الكرمي .
•الإميان ب�أهمية االلتزام بالورد اليومي للقر�آن الكرمي .
•�أن هناك مزيد من االعتناء بتالوة القر�آن الكرمي وختمه يف رم�ضان .
•وجود قدر من االعتناء بختم القر�آن الكرمي يف غري �شهر رم�ضان .
وقال ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �إبراهيم بن �سابح الطيار معلقا على هذه
اال�ستبانة  :واحلقّ الذي ال مراء فيه �أنّ انطباعات كل م�سلم عن هذه اال�ستبانات
�سارة غاية ال�سرور مع العلم �أن الكثري ممن �أُر�سلت �إليهم هذه اال�ستبانات توقفوا
ومل يف�صحوا عن ذكر �أورادهم اليومية حيث �إن اال�ستمارات املوزعة بحدود مئتي
ا�ستمارة ومتت الإجابة على ت�سعني ا�ستمارة فقط يعني �أقل من الن�صف ي�ضاف
�إىل ذلك �أنّ بع�ض �أ�صحاب هذه اال�ستمارات يعترب وردهم اليومي قليل وامل�ؤمل
�أن يزيد يف امل�ستقبل .
ولكن ما الواقع املفرت�ض لورد من يحفظ القر�آن قال ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور
�إبراهيم بن �سابح الطيار � :إن الواقع املفرت�ض للورد اليومي ملن �أنعم اهلل عليه
بحفظ كتابه الكرمي وحرمه غريه �أن يفكر هذا احلافظ ويعتقد من قرارة
قلبه ب�أن اهلل عز وجل منحه مِ نْحة عظيمة وح ّمله �أمانة كبرية �أن يتعاهد ورده
اليومي يف جميع �أوقاته يف قعوده وقيامه ويف كل �أوقاته لأن حفظ القر�آن الكرمي
ثروة عظيمة وذخر جزيل ال يتعاهده وال يحافظ عليه �إال �أولو العزم من الذين
يعرفون قدر هذه الرثوة فال ينبغي لإن�سان �أنعم اهلل عليه بحفظ كتابة �أن يكرث
اخلو�ض والكالم يف غري هذا الكنز العظيم .
وبالن�سبة لعموم النا�س فمالورد املطلوب �أو املنا�سب قال ال�شيخ �إبراهيم :ال �شك
�أن قراءة القران والورد ب�آياته يقوي اجلانب املعنوي واالمياين يف الإن�سان  ,و�إذا
قوي اجلانب املعنوي يف الإن�سان ا�ستطاع بتوفيق اهلل �أن ي�صل �إىل قمة ال�سعادة
 ,ولهذا نرى �أن امل�سلم �صاحب الإميان والتقى واملبتعد عن ارتكاب املعا�صي
واملنكرات يعي�ش مطمئن القلب من�شرح ال�صدر م�سرور البال  ,ولو مل يكن يف

3
أشهر

4
أشهر

6
أشهر

سنة

7

3

1

8

ليس
له وقت ال أختم
محدد
6

3

لم
يكتبوا
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املداومة على الأوراد القر�آنية �إال ح�صول الأجر لكفى امل�سلم ذلك حيث ورد يف
احلديث ال�شريف « من قراء القران فله من بكل حرف ح�سنة واحل�سنة بع�شر
�أمثالها « فكيف و�أن املداومة على الورد القر�آين فيه ذهاب للغموم والهموم
والإحزان كمل ورد يف م�سند احمد  391 /1و�صححه .
الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة رقم  199و�شرح ابن القيم يف الفوائد �ص « 44
عن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( ما
قال عبد قط �إذا �إ�صابة هم �أو ُحزن ،اللهم �إين عبدك وابن عبدك وابن �أمتك
نا�صيتي بيدك ما�ض ّيف حكمك عدل ّيف ق�ضائك �أ�سالك بكل ا�سم هو لك �سميت
به نف�سك �أو �أنزلته يف كتابك �أو علمته �أحداً من خلقك �أو ا�ست�أثرت به يف علم
الغيب عندك �أن جتعل القران العظيم ربيع قلبي ونور �صدري وجالء حزين
وذهاب همي �إال �أذهب اهلل عزوجل همه و�أبدله مكان ُحزنه فرحا  ,قالوا يار�سول
اهلل ينبغي لنا �أن نتعلم ه�ؤالء الكلمات قال � :أجل ينبغي ملن �سمعهن �أن يتعلمهن
 ,انتهى .
أما املرأة فتقول  :اللهم �إين �أمتك و�أبنت عبدك و�أبنت �أمتك نا�صيتي بيدك
�إىل �أخره .
�إ�ضافة لكل ما�سبق ففي الأوراد القر�آنية �شفاء ب�إذن اهلل من كل مر�ض  ,فجدير
بكل م�سلم �أن يداوم على ورده من القر�آن يف جميع �أوقاته يف نهاره وعند نومه
وعند ا�ستيقاظه  ,وكم من �إن�سان �شفي ب�إذن اهلل بف�ضل اهلل ثم بف�ضل اهلل مداومة
على قراءة كتاب اهلل وتدبره  ,وبهذه املنا�سبة ف�إين اذكر ق�صة الفتاة املغربية «
كانت م�صابة ب�أورام يف ثدييها وبعد التحاليل تبني �أنها م�صابة بداء ال�سرطان
وقد �صالت وجالت بني الأطباء وامل�شعوذين كل يحاول ولكن دون فائدة فالداء
ي�سري وينت�شر فقررت الذهاب �إىل ( بلجيكا) لتلقي العالج ف�أخربها الأطباء
هناك �أنه عالج لها �إال بتناول جرعات كيماويه تت�سبب يف �سقوط �شعرها
فرف�ضت هذا العالج وقررت العودة �إىل بلدها ( املغرب ) و�سرعان ما تدهورت
حالها ونق�ص وزنها  ,و�أخرياً قررت الذهاب �إىل مكة لأداء العمرة وفع ً
ال �أتت �إىل
مكة و�أدت العمرة وا�ست�أذنت زوجها بالبقاء باحلرم ال�شريف مع �أن زوجها �سكن
يف �أحد الفنادق يف مكة  .عكفت يف احلرم تردد �أورادها تالوة وتدبرا مع ال�صيام
والإفطار بالتمر وماء زمزم طيلة �شهر وهي جال�سة يف احلرم وبعد م�ضي �شهر
�إذا بها ت�شعر بالقوة واحليوية والن�شاط وبعد الفحو�صات يف بع�ض امل�ست�شفيات
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•ما مقدار وردك اليومي :

تحقيق  /الورد اليومي للقرآن

كانت املفاجئة العظيمة بف�ضل اهلل ثم بف�ضل مداومتها على الأوراد القر�آنية �أن
�شفيت من مر�ضها متاماً »
حقيق بكل م�سلم عاقل لبيب املحافظة على �أوراده اليومية ففي املحافظة عليها
خري كثري دنيوي و�أخروي .
ما الأ�سباب التي ت�سهم يف زيادة الورد اليومي واملحافظة عليه قال ف�ضيلة ال�شيخ
حممد بن عبداهلل الدوي�ش امل�شرف العام على موقع املربي :
•�إدراك ف�ضل االلتزام بورد القر�آن الكرمي ،وف�ضل املداومة على العمل
ال�صالح عموماً .
•تعرف هدي الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته و�سلف الأمة يف
ذلك .
•�أن يختار الإن�سان ماينا�سبه؛ ف�إن كثريا من النا�س ت�أخذه الرغبة
واحلما�سة فيحدد لنف�سه قدرا عاليا ال ي�ستطيع املداومة عليه ،ومن املهم
�أن يختار الإن�سان القدر املنا�سب الذي يتالءم مع م�شاغله وظروفه ومع
حما�سته وليكن قليال ،ثم �إن ر�أى يف نف�سه فيما بعد همة للزيادة زاد يف
ذلك .
•تخ�صي�ص وقت حمدد؛ فكثري من النا�س يرغب يف ذلك ،وي�ستمر فرتة ثم
ينقطع لأنه مي�ضي عليه اليوم والآخر وهو مل يقر�أ �شيئا ،وال�سبب �أنه مل
يخ�ص�ص وقتا حمددا يلتزم فيه بذلك .

�أما هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف الورد اليومي للقر�آن فتكلم عنه ال�شيخ
د� .إبراهيم الطيار قائال ً :
هديه �صلى اهلل عليه و�سلم يف قراءة القر�آن �أكمل هدي فكان له حزب يقر�ؤه و
اليُخل به  ,مع ح�سن ال�صوت واخل�شوع والبكاء فكان يقر�أ ورده مرتال ال هادئ
و ال �سرعة بل قراءة مف�سرة حرفا حرفا ومداومته على ورده القر�آين وحر�صه
عليه كان ظاهرا  .وبذلك ورد ب�أنه �إذا �أوى �إىل فرا�شه قر�أ ورده وجمع كفيه
وم�سح على ج�سمه و�إذا ا�ستيقظ من نومه ذكر اهلل وقر�أ الآيات الأخرية من �سورة
�آل عمران (( �إن يف خلق ال�سماوات والأر�ض �....إىل �أخر ال�سورة )) .
وكان من �شدة �شوقه للقر�آن ي�ستمع �إىل قراءة �أ�صحابه كما فعل مع �أبي مو�سى
الأ�شعري ويحب �أن ي�سمع القر�آن من غريه عندما طلب من �أبي م�سعود �أن ي�سمعه
القر�آن فقر�أ عليه من �سورة الن�ساء حتى و�صل �إىل قوله تعاىل (( فكيف �إذا جئنا
من كل �أمة ب�شهيد وجئنا بك على ه�ؤالء �شهيداً )) قال البن م�سعود ح�سبك
ح�سبك �أي يكفى يقول ابن م�سعود فالتفت �إليه ف�إذا عينه تذرفان بالدموع .
ومما يدل على حمافظة ومالزمته لقراءة القر�آن يف جميع �أوقاته فرحه العظيم
بنزول �سورة الفتح ملا قفل من احلديبية �سنة  6هـ قال لأ�صحابه لقد انزل اهلل
علي البارحة �سورة �أحب �إيل مما طلعت عليه ال�شم�س ثم قر�أ (( �إنا فتحنا لك
ّ
فتحاً مبيناً ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما ت�أخر )) .

قراءة القرآن المستمرة اليومية

بكم كان صلى الله عليه وسلم يختم القرآن
وتتميمنا لهذا التحقيق وتتوجي ًا له نتساءل عن القدوة النبي
األكرم صلى الله عليه وسلم ما هديه في الورد اليومي وكم كان
حزبه صلى الله عليه وسلم توجهنا بهذا السؤال إلى الشيخ:
راشد بن عبدالرحمن البداح فقال حفظه الله  :كان للرسول
صلى الله عليه وسلم  -ورد يومي من كتاب الله عز وجل يداوم
معين ،وال يدع ذلك ولو
على قراءته حتى يختم القرآن مبقدار َّ
شغل عنه .

ويدل لذلك حديث �أَ ْو ِ�س ْب ِن ُح َذ ْي َف َة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال  :لمَ َّا َكا َنتْ
َل ْيلَ ًة �أَ ْب َط َ�أ ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ع َِن ا ْل َو ْقتِ ا َّلذِ ى َكا َن
َي�أْتِي َنا فِيهَِ ،ف ُق ْل َناَ :ل َق ْد �أَ ْب َط�أْ َت َع َّنا ال ّلَ ْيلَ َةَ .قا َل�ِ :إ َّن ُه َط َر�أَ َعلَ َّى ُج ْزئِى
مِ نَ ا ْل ُق ْر�آنِ َف َكرِهْ تُ �أَنْ َ�أجِ ى َء َح َّتى ُ�أتمِ َّ ُه ().
ولكن هذا املقدار مل ي�أت الت�صريح بتحديده ،لكن ميكن تقريبه
بنقاط تدريجية من خالل جملة من الن�صو�ص الآتية :
 -1مل يختم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم القر�آن يف �أقل من يوم ،
ومل يقر�أه كام ً
ال يف ليلة  ،لقول عائ�شة ر�ضى اهلل عنها َ :ال �أَعْ لَ ُم َنب َِّى
َ
الل �-صلى اهلل عليه و�سلم َ -ق َر�أ ا ْل ُق ْر�آ َن ُك ّلَ ُه فِى َل ْيلَةٍَ ،و َال َ�ص ّلَى َل ْيلَ ًة
هَّ ِ
ال�ص ْب ِح().
�إِلىَ ُّ
 -2مل يقر�أه يف �أقل من ثالث ليال :
وقد جاء يف ذلك حديث ح�سن ب�شواهده � :أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم كان ال يقر�أ القر�آن يف �أقل من ثالث().

هديه

[
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..ح َّتى َقا َل :ا ْق َر ْ�أ ُه فِى َ�س ْب ٍعَ .قا َل� :إِ ِّنى �أَ ْقوَى مِ نْ
َك ْم �أَ ْق َر ُ�أ ا ْل ُق ْر�آ َن؟ َ
َذل َِكَ .قا َلَ :ال َي ْف َق ُه َمنْ َق َر�أَ ُه فِى �أَ َق َّل مِ نْ َث َ
الثٍ ().
و�ص َّح من قول عبد هَّ
الل بن م�سعود  :ا ْق َرءُوا ا ْل ُق ْر�آ َن فِى َ�س ْب ٍع َ ،و َال
ِ
َت ْق َرءُو ُه فِى �أَ َق َّل مِ نْ َث َ
الثٍ َ ،و ْل ُي َحاف ِِظ ال َّر ُج ُل فِى َي ْومِ ِه َو َل ْيلَ ِت ِه َعلَى
ُج ْز ِئهِ().
قال ابن حجر  :وهذا اختيار �أحمد و�أبي عبيد و�إ�سحاق بن راهويه،
وغريهم().
� -3أجاز قراءته يف ثالثة �أيام :
ويدل عليه رواية �أبي داود يف حديث ق�صة ابن عمرو ملا قال � :إن بي
قوة ،فقال له النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :اقر�أه يف ثالث().
بل يف الن�ص التايل ما يدل �أنه قد يختم يف ثالث؛ فقد روى ابن
خزمية يف �صحيحه() ب�سنده عن �أن�س  -ر�ضي اهلل عنه – قال :وجد
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ذات ليلة �شي ًئا ،فلما �أ�صبح قيل:
يا ر�سول اهلل؛ �إن �أثر الوجع عليك لبينّ  .قال� :أما �إين على ما َت َرون
ال�س ْب َع ِّ
الطوال .
بحمد اهلل قد قر� ُأت البارحة َّ
وال�سبع الطوال  -وهي �أوائل امل�صحف من البقرة  -تبلغ ع�شرة
�أجزاء.
َ -4ح َّث على ختمه يف �سبعة �أيام؛ بل الظاهر �أن هذا هو فعله� -صلى
اهلل عليه و�سلم ..
وقد حدد النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -لعبد اهلل بن عمرو بن
العا�ص �أ�سبوعًا لقراءته ال يزيد عليه؛ فقال :ا ْق َر�أْ ُه فيِ َ�س ْب ٍع َو اَل َت ِز ْد
َعلَى َذل َِك().
بل جاء يف رواية ابن خزمية :قال :اقر�أه يف �سبع .قال :قلت :يا
ر�سول اهلل؛ دعني �أ�ستمتع من قوتي ،ومن �شبابي .قال :ف�أبى().
وملا تقدم من قول عبد هَّ
الل بن م�سعود  :ا ْق َرءُوا ا ْل ُق ْر�آ َن فِى َ�س ْب ٍع().
كما �أن يف حديث �أَ ْو ِ�س املتقدم داللة ظاهرة على اخلتم يف �أ�سبوع؛
الل �-صلى اهلل عليه
اب َر ُ�سولِ هَّ ِ
ففي �آخره �أن �أ ْو ً�سا َقا َل�َ :س�أَ ْلتُ �أَ ْ�ص َح َ
و�سلمَ :-ك ْي َف ي َُح ِّزبُو َن ا ْل ُق ْر�آ َن ؟ َقا ُلوا َ :ث َ
ال ٌثَ ،و َخ ْم ٌ�سَ ،و َ�س ْب ٌعَ ،وت ِْ�س ٌع،
َو�إِ ْحدَى ع َْ�ش َر َةَ ،و َث َ
ال َث ع َْ�ش َر َةَ ،وحِ ْز ُب المْ ُ َف َّ�صلِ َو ْح َدهُ().
فهذا يدل على �أنه الأف�ضل؛ ولهذا كان ال�صحابة يحزبون القر�آن
يف �سبع ليال ،وهي ثالث وخم�س و�سبع وت�سع و�إحدى ع�شر وثالث
ع�شر وحزب املف�صل واحد .
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  :ومل يعلم يف ال�صحابة على عهده من
داوم على قراءته دائ ًما فيما دون ال�سبع ،ولهذا كان الإمام �أحمد -
رحمه اهلل  -يقر�ؤه يف كل �سبع().
وقال الذهبي  :ولو تال ور َّتل يف �أ�سبوع وال َزم ذلك لكان عم ً
ال
فا�ض ً
ال ،فالدين ي ُْ�س ٌر..فمتى ت�شاغل العبد بختمة يف كل يوم فقد
خالف احلنيفية ال�سمحة ،ومل ينه�ض ب�أكرث ما ذكرناه().
نَّ
فتبي مما م�ضى �أن هديه – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف قراءة القر�آن
�أنه – والعلم عند اهلل – يختم كل �أ�سبوع مرة .

قال �أبو حامد الغزايل  :يف اخلتم �أربع درجات اخلتم يف يوم وليلة،
وقد كرهه جماعة ،واخلتم يف كل �شهر ؛ كل يوم جزء من ثالثني
جزءًا ،وك�أنه مبالغة يف االقت�صار  ،كما �أن الأول مبالغة يف اال�ستكثار،
وبينهما درجتان معتدلتان ؛ �إحداهما يف الأ�سبوع مرة ،والثانية يف
الأ�سبوع مرتني ،تقري ًبا من الثالث().
( يف التحزيب ت� ٍأ�س بال�سلف ر�ضوان اهلل عليهم ،وفيه  -عالوة على
ذلك  -حتقيق لهديه �صلى اهلل عليه و�سلم يف املداومة على العمل
ال�صالح؛ فقد كان عمله دميه..وفيه �أن الإن�سان يكتب له حزبه �إذا
�شغله عنه مر�ض �أو �سفر .وفيه �أي�ضا تعاهد للقر�آن )().
قال ال�شيخ ابن قا�سم  :وال ب�أ�س فيما دونه �أحيانا ،ويف الأزمنة
خ�صو�صا الليايل التي ترجى فيها ليلة
والأمكنة الفا�ضلة ،كرم�ضان
ً
القدر ،وكمكة ،واغتناما للزمان  ،واملكان  ،ويتقدر بالن�شاط وعدم
امل�شقة ،فمن ال�سلف من يختمه يف ليلة ،ويكره ت�أخري اخلتم فوق
�أربعني بال عذر ،ويحرم �إن خاف ن�سيانه().
قال النووي  :و�أما الذين ختموا القر�آن يف ركعة فال يُح�صون
لكرثتهم ،فمنهم عثمان ابن عفان ،ومتيم الدّاري ،و�سعيد بن جبري.
واملختار �أن ذلك يختلف باختالف الأ�شخا�ص().
قال ابن تيمية  :كم ممن يختم القر�آن يف اليوم مرة �أو مرتني ،و�آخر
ال ينام الليل ،و�آخر ال يفطر ،وغريهم �أقل عبادة منهم ،و�أرفع قد ًرا
يف قلوب الأمة().
() رواه �أبو داود ( )1395و�أحمد( .)19021وح�سنه العراقي يف تخريج الإحياء()672/1
وابن حجر كما يف الفتوحات البن عالن (.)922/3
() �صحيح م�سلم) 746 ( - 139 :
() �أخرجه ابن �سعد يف « الطبقات « (  ) 376 / 1و�أبو ال�شيخ يف « �أخالق النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم « ( �ص  ) 281 - 280قال ابن كثري يف تف�سريه ( :)83/1هذا حديث غريب
وفيه �ضعف .ولكن قد ح�سنه الألباين وذكر له �شواهد يف ال�سل�سلة ال�صحيحة ( برقم
.) 2466
() �سنن �أبى داود ( ) 1392
() م�صنف عبد الرزاق (  ) 5948وال�سنن الكربى للبيهقي( برقم ) 4230واملعجم الكبري
للطرباين (  ) 8707و�صححه ابن حجر يف فتح الباري ()97 / 9
() فتح الباري  -ابن حجر  -دار املعرفة )97 / 9( -
() �سنن �أبي داود ( .)1391وانظر حا�شية مقدمة التف�سري البن قا�سم ( �ص )97
() �صحيح ابن خزمية ( .) 1136
() �صحيح البخاري (  ) 4767و�صحيح م�سلم ( .) 2787
() �صحيح ابن حبان بتحقيق الأرنا�ؤوط ( ) 757
() تقدم تخريجه.
() تقدم تخريجه .وقال الزرك�شي يف الربهان يف علوم القر�آن ( :)471 / 1ورواه
الطربانى ب�سند جيد.
() جمموع الفتاوى ()407 / 13
() �سري �أعالم النبالء للذهبي( ) 86/3
() �إحياء علوم الدين للغزايل ()276 / 1
() حتزيب القر�آن الكرمي وهدي ال�سلف يف ذلك – لل�شيخ حممد الدوي�ش ( �ص )20
() حا�شية مقدمة التف�سري البت قا�سم ( �ص )97
() الأذكار النووية للنووي ( �ص )145
() جمموع الفتاوى ()48 / 16
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ولأجل هذا قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم البن َع ْمرو ملا �س�أله:فِى فوائد :

في بيتنا حفاظ

لقاء مع أسرة متميزة في
حفظ القرآن الكرمي

عبدلله بن محمد اليوسف
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 غالب ًا
ما يكون سبب ًا في استقرار ذلك البيت ودعامة قوية ألركان
ذلك لتمنحه مزيد ًا من الهدوء والطمأنينة ويتضاعف ذلك
األمر عندما يزيد عدد احلافظني ويزيد أكثر وأكثر عندما
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 :

نرحب بكم عم ونهنئك على حفظ هؤالء األبناء لكتاب الله
ونسأل الله أن يكون حجة لهم ال عليهم ونسألك عن الدور الذي
ً
كامال ؟
أسهم به البيت ليحفظوا القرآن

الدور الذي �أ�سهم بة البيت يف حفظ القر�آن  :ت�آزر الأ�سرة مع بع�ضها
,التعاون  ,الت�شجيع ,الدعاء لهم وكل ذلك بف�ضل اهلل وتوفيقه .
ما شعورك وأنت حتضر تكرمي أبناءك في حفل اجلمعية ؟

م�شاعري و�أنا �أح�ضرتكرمي �أبنائي يف حفل اجلمعية م�شاعرالميكن �أن
ت�سطرها الكلمات �أو ت�صفها العبارات فقد غمرتني ال�سعادة حينما �أمت
�أبنائي حفظ كتاب اهلل و�شعرت بف�ضل اهلل علي فكم من �أبناء كانوا م�صدر
بالء على والديهم و�أمتهم ...
نلتقي ً
أوال مع قائد هذه األسرة  :نرحب بك شيخ عبدالله و نود و�أقول لهم �إذ ا كان هذ ا تكرمي دنيا !!فكيف بتكرمي رب العاملني ...
التعرف على البطاقة الشخصية :

ما أثر حفظ القرآن على أبنائك وبناتك في سلوكهم الشخصي
داخل البيت وخارجه ؟

عبدهلل بن حممد بن عبدهلل اليو�سف
العمل

وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد  /فرع الزلفي
مدة اخلدمة

�25سنة

عدد األبناء والبنات احلافظني لكتاب الله :

�إبنان  4 /بنات

�أثر حفظ القر�آن على �سلوك �أبنائي داخل الأ�سرة وخارجها �سلوك زاد يف
الرب واحلر�ص على طاعة اهلل والتعاون مع الأ�سرة  ،وخدمة الوطن ،
ونفع النا�س ...
هل حلفظ القرآن أثر على متيز أبنائك في التفوق الدراسي ؟

نعم كان له �أثر يف تفوقهم الدرا�سي وهلل احلمد واملنه ...

ما نصيحتك لآلباء الذين لديهم أبناء ميتلكون القدرات على
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ما دور الوالدين في مواصلة احلفظ ؟

الوالدين كان لهم دور كبري يف موا�صلة حفظي بت�شجيعهم يل وحر�صهم
ومتابعتي والدعاء يل .

هل حفظك للقرآن في املسجد فقط ؟

حفظت القر�آن يف امل�سجد والبيت .
ماذا تقول لوالديك :

القرآن الكرمي ؟

ال تتعار�ض �أعباء املر�أة املنزلية �أو الدرا�سية �أوالعملية مع حفظ القر�آن
الكرمي مع وجود الهمة والعزمية والإ�صرار (فبقدر الهم ت�أتي الهمة ) .
وأجابت احلافظة الثانية فقالت :

متى بدأت حفظ القرآن ومتى أنهيته وأين كان ذلك ؟

مل تكن يل بداية حمددة يف حفظ القر�آن لأين كنت من طالبات حتفيظ
�أقول لوالدي جزاكم اهلل عني كل خري ...ولعلي �أ�ستطيع �أن �أرد لكم بع�ض
القر�آن الكرمي ومن املتفوقات يف مادة القر�آن الكرمي وهلل احلمد واملنة
ف�ضلكم علي ب�إلبا�سكم تاج الوقار �إن �شاء اهلل.
وبعد التحاقي بالدار ب�شكل متوا�صل قمت بتثبيته ومراجعته ومت يل
هل هناك تعاون بينك وبني أخيك في املراجعة واحلفظ ؟
بحمد اهلل االختبار يف �سنة 1428هـ وكان ذلك يف دار القر�آن الكرمي .
كان الفارق بيني وبني �أخي كبري لهذا مل يكن بيننا تناف�س يف احلفظ
ما األمور التي ساعدتك على إمتام احلفظ ؟

هل هناك تنافس بينك وبني أختك في حفظ القرآن ؟

نعم كان هناك تناف�س كبري بيني وبني �أختي يف حفظ القر�آن الكرمي
وب�شكل قوي .

الأمور التي �ساعدت على احلفظ بعد توفيق اهلل ,الأ�سرة  ,واحللقة
,وال�صحبة .
ما توجيهك لزميالتك الالتي يقفن عند بعض احلواجز أمام
ما خطتك املستقبلية في احملافظة على هذا الكنز العظيم ؟

حفظ القرآن الكرمي ؟

خطتي امل�ستقبلية يف املحافظة على هذا الكنز تعاهده باملراجعة  ,العمل �أقول لزميالتي الالتي يقفن عند بع�ض احلواجز �أمام حفظ القر�آن
مبا فيه .
الكرمي لو تعلمن حقيقة ما �ست�صلني �إليه من الأن�س وال�سعادة يف
هل قدمت لك اجلمعية كل ما تطمح إليه ؟
الدارين لنازعتي دقائق عمرك بال�سيوف منذ نعومة �أظفارك ..
يف
اهلل
فبارك
للحفظ
ال�سبل
نعم لقد قدمت اجلمعية يل وللأخوة جميع
فاحلمد هلل �أن الوقت مل يفت والعمر مل ينتهي بعد ف�شدي من همتك
جهودهم و�سعيهم وجعل ذلك يف موازين ح�سناتهم .
وبادري با�ستغالل وقتك وا�ست�شعري دائما قوله تعاىل (ولقد ي�سرنا
عن
ليجنب
البنات
ثم ننتقل إلى اجلانب اآلخر جانب
القر�آن للذكر فهل من مدكر) وتخطي كل احلواجز والعقبات وابدئي
بعض األسئلة ومع احلافظة األولى من البنات :
الآن الآن الآن (فالقمة ل�صاحبة الهمة ) قال تعاىل ( :ويف ذلك فليتناف�س
متى بدأت حفظ القرآن ومتى أنهيته وأين كان ذلك ؟
املتناف�سون ) .
بد�أت حفظي �سنة 1422هـ وكانت هي ال�سنة الأوىل يف التحاقي يف دار
رسالتك للجمعية :
القر�آن الكرمي �أنهيته �سنة 1428هـ وكان ذلك يف (دار القر�آن الكرمي ) .
ً
ر�سالتي للجمعية ماذا �أحكي فيك ,فلقد �سقيت قلوبا عط�شى بتلك الدور
من شجعك على حفظ القرآن ؟
وتلك احللقات �,أ�س�أل اهلل ثبات تلك اجلمعيات ور�سوخ تلك احللقات و�أن
كان الأثر الأكرب يف ت�شجيعي للحفظ بعد الأ�سرة فتح الدار حللقة
يجعلها عامرة دائمة ب�أهلها ,و�أن يجعل ذلك يف موازين ح�سناتهم ,ومن
(حفظ القر�آن يف �سنتني ) .
�أنار فكرة والدتها ,و�سعى يف ا�ستمرارها ,و�أخل�ص يف العطاء فيها ,وكفى
ما شعورك بعد إمتامك حلفظ القرآن الكرمي ؟
بقول احلبيب �صلى اهلل عليه و�سلم �شرفا(�أهل القر�آن هم �أهل اهلل
يف البداية �أقول (احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات )يف حلظات يكون
وخا�صته) .
فيها ال�صمت �أبلغ من الكالم ..عندما تريد ان تكتب كل �شىء فتكتفي بال
ويف اخلتام �أ�شكر اجلمعية اخلريية على جهودها وما تقدمه من جهود
�شئ ...لأن ما يحتويه قلبي �أكرب من �أحرف جمردة ال �أعلم ماذا �أقول
�أثمرت يف تي�سري حفظ كتاب اهلل تعاىل لأبناء هذا الوطن املعطاء  ،وهذه
وماذا �أقول فتلك �سعادة بحجم الدنيا كلها وفخر و�شكر ومنة و�شرف...ال
اجلمعية تعترب امتداداً ملا تقدمه حكومة موالي خادم احلرمني ال�شريفني
�أعلم هل �أخط م�شاعري باحلرب �أم �أن الدمع �أكرث بوحا و�أ�صدق �إح�سا�سا
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل من دعم وت�شجيع وتكرمي حلفظة
...هنا تن�ساب م�شاعري دومنا ا�ستئذان  ...ويلهج ل�ساين هلل الوهاب
كتاب اهلل تعاىل  ،فلهم منا ال�شكر والدعاء .
...ف�أ�س�أله �أن يجعلني قر�آنا مي�شي على الأر�ض..و�أن يقر عينا والدي بتاج
الوقار ...و�أن يرفعنا بالقر�آن الكرمي يف الدنيا والآخرة .
ماذا تقولني ملعلمتك التي حفظت على يديها القرآن ؟

�أقول ملعلماتي الالتي حفظت على �أيديهن بعد م�ضي تلك ال�سنوات التي
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في بيتنا حفاظ

حملت يف طياتها كل هم�سة ...وكل كلمة �أو و�صية �أو لرمبا �ضحكة �أهدتني
احلفظ ولم يعتنوا بحفظ القرآن الكرمي ؟
�إياها فعلقت يف ذهني ..والأعظم من ذلك والأجل �أن تلك الأيام وتلك
ن�صيحتي للآباء � :إحلاق فلذات �أكبادهم بحلقات حتفيظ القر�آن الكرمي ال�ساعات عند اهلل لبمكان�(...أن اهلل ومالئكته وحتى احلوت يف البحر
وت�شجيعهم ومتابعتهم وتهيئة اجلو املنا�سب للحفظ والدعاء لهم .
وحتى النمل يف جحورها ي�ستغفرون ملعلم النا�س اخلري)فهنيئا لك �أياما
وننتقل لإلبن إبراهيم
ق�ضيتيها و�ساعات عمرتيها بطاعة اهلل ...يوم �أن �سخرت نف�سك لبنيات
متى بدأت حفظ القرآن ومتى أنهيته وأين كان ذلك ؟
امل�سلمني تعلمنهن �أجل العلوم ف�شكرا لكن معلماتي من الأعماق وجزاءكن
بد�أت حفظي �سنة 1418هـ  ،و�أنهيته �سنة 1422هـ  ,وكان ذلك يف جامع امللك
من معلمات خري ما جزا به تلميذ معلمه ...
عبدالعزيز رحمه اهلل تعاىل .
أعباء املرأة املنزلية أو الدراسية أو العملية هل تتعارض مع حفظ

استطالع

ليكون حفظي متقن ًا
كيف أحفظ القرآن الكرمي ؟

كثير ًا ما طرح هذا السؤال ولكن اإلجابات عليه تعدد وتختلف باختالف اجمليبني وغالب
اإلجابات تكون عامة ووعظية وحث ملن يريد على االجتهاد واإلخالص وهذا مما الشك فيه
؛ ولكنه أيض ًا 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
وعلمائنا لنستفيد من علمهم وخبرتهم وجتربتهم ونطمح في مجلة ضياء أن تكون هذه
ً
سؤاال مما يحتاج اإلجابة إليه
االستطالعات أو األسئلة سلسلة نطرح فيها عدد كل منها
املشتغلون بتعلم القرآن وتعليمه ونص السؤال ما يلي :من يريد حفظ القرآن الكرمي (أو أي
منت علمي) فما الطريقة العملية للحفظ التي تنصحونه باستخدامها ليكون حفظه قوي ًا
وراسخ ًا.

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 :

يبد�أ الطالب بحفظ املقطع املراد حفظه بتكرار كلماته و�آياته كلمة
كلمة و�آية �آية ،ومن ثم يربط بني كل �آية والتي تليها ،ف�إذا انتهى من
حفظ املقطع كامال و�أتقن حفظه ف�إنه يتاكد عليه �أن يربط احلفظ بني
املقطعني ،وهكذا يفعل يف جميع ال�سورة .

وأضاف فضيلة الشيخ إلياس بن أحمد حسني البرماوي مدرس
القرآن الكرمي والقراءات والتجويد باملسجد النبوي الشريف
واملوجه بجمعية حتفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة فقال :

الإخال�ص واال�ستعانة باهلل عز و جل :

حفظ قر�آن الكرمي عبادة عمادها �إ�صالح الق�صد من �أجل اهلل تعاىل �1 .1أن يختار الوقت املنا�سب للحفظ واملراجعة .
والفوز بجنته  ،واحل�صول على مر�ضاته ،واهلل ويل العون والتوفيق .
�2 .2أن يختار مدر�ساً جيداً ومعروفاً ،ويهتم بطالبه من حيث احلفظ
وهكذا حفظ العلوم ال�شرعية يتعني فيها ح�سن الق�صد واللجوء �إىل اهلل
واملراجعة .
تعاىل رغبا ورهبا .
�3 .3أن يداوم كل يوم وال ينقطع �إال يوم اجلمعة فقط .
التحلي بالصبر والهمة العالية :
�4 .4أن يحفظ ويراجع يف غري وقت احللقة �أي�ضاً ،ك�أن يجعل وقتاً خا�صاً
وذلك بالرغبة اجلادة يف ال�سري على منوال احلفاظ والعلماء الأخيار
ال يتنازل عنه �أبد�أ �إال �أن يفرقه املوت ،والوقت مث ً
ال  :بني املغرب
الذين �صاروا �أئمة ب�سبب �صربهم وعلو همتهم .
والع�شاء� ،أو بعد �صالة الفجر حتى الإ�شراق .
5 .5يحاول دائماً ب�أن يجعل قراءاته يف ال�صلوات النوافل :الراتبة
التنظيم :
وغريها ،و�سيلة للمراجعة ،فال يقر�أ فيها �إال من حمفوظاته،
وهو التخطيط املحكم للقيام مبهمة احلفظ ،بحيث يحدد املقدار املراد
مرتبة على ح�سب مقدار حفظه .
حفظه يوميا ،وحتدد �أي�ضا �أوقات احلفظ ،وينبغي �أن تكون موزعة على
�6 .6أن ي�شارك يف االختبار الدوري ،خم�سة �أجزاء  ،ع�شرة ...
فرتات �صباحية وم�سائية لتجديد الن�شاط واحليوية .
�7 .7أن ي�صلي الرتاويح كل عام ك�إمام .
التركيز :
على الطالب عند حفظ القر�آن �أن يكون م�ستجمعا قواه ويف �أعلى درجات وتكون هذه الطريقة حتى يتم حفظه للقر�آن الكرمي ب�إذن اهلل تعاىل .
وسألنا ال�شيخ �إبراهيم بن �سعيد الدو�سري عن جتربته ال�شخ�صية يف
الرتكيز الذهني ليتمكن من �ضبط ما يحفظه .
احلفظ �سواء حفظ القر�آن الكرمي �أو �أي منت علمي فقال :
تفعيل احلوا�س ال�سمعية والب�صرية واللفظية :
•�أما القر�آن الكرمي فقد متثل بالرتكيز على حفظه �أوال والتفرغ له
يتم تفعيل تلك احلوا�س بح�سن اال�ستماع للمقطع املراد حفظه ليحفظ
تفرغا تاما وعدم االن�شغال معه بحفظ �آخر .
على الوجه ال�صحيح ،وال ي�ستخدم �إال م�صحفا واحدا ليت�صور مو�ضع ما
•و�أما املتون فقد كنت �أتفرغ لكل منت على حده ،فكنت �أبد�أ بت�أمل
يحفظه يف امل�صحف ،وعند احلفظ ي�سمع نف�سه ما يلفظ به من الآيات
املقطع املراد حفظه ومن ثم قراءة �شرحه باخت�صار ،ثم �أبد�أ باحلفظ
على الوجه ال�صحيح الذي ا�ستمع �إليه .
املتمثل يف التكرار ،ثم �أقر�أ احلوا�شي والتعليقات التي عليه و�أدون ما
التكرار :
ي�شكل علي لأ�س�أل �شيخي عنها بعد الت�سميع عليه .
وهو �أ�سا�س احلفظ ،بحيث يكرر ما يحفظ ،وال ينتقل الطالب منه حتى
يجيد حفظه متاما .
وإلى لقاء قادم مع استطالعات أخرى وننتظر اقتراحاتكم

الترابط :

لعناوين االستطالعات القادمة .
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اإلرهاب

نقاط
للحذر
من
اإلرهاب
الشيخ  /راشد بن عبدالرحمن البداح

أنا أخاف على أوالدي ،فكيف أجنبهم خطر
االنحراف الفكري ؟
حريصني على أوالدهما.
هذا سؤال يتردد في ذهن كل أب وأم
َ
واإلجابة عليه ُيمكن أن تتلخص في األسطر التالية :

على �شبكة الإنرتنت ،وبع�ض القنوات الف�ضائية املغر�ضة .
•دعوتهم لأخذ العربة مما وقع يف بع�ض البلدان التي ع�صف بها
الغلو واالنحراف� ،أو ما وقع قبل توحيد اجلزيرة ،وت�صوير احلال
فيما لو انفلت حبل الأمن ،و�أ�صبح الأمر فو�ضى .
•العمل على ن�شر العلم ال�شرعي ال�صحيح .
•التوجيه ملخططات الأعداء وما يريدونه بهذه الأمة .
•التوعية بالآثار ال�سلبية التي ي�ستدعيها من يخالف طريق الأنبياء
وي�ستعجل ح�صول املطلوب .
•احلث الدائم على االلتحاق بالأن�شطة الر�سمية؛ يف املدار�س،
واملراكز ال�صيفية ،وجمعيات حتفيظ القر�آن .
•بيان خطورة جل�ساء ال�سوء الذين توجد لديهم �أفكار �شاذة منحرفة،
�سواء كانت من قبيل الإفراط �أو التفريط ،وتبني لهم بع�ض عالمات
�صاحب الفكر املنحرف .
•�شغل الوقت بالعمل الإيجابي؛ فالفراغ مف�سدة �سواء ملن نزع نحو
الغلو �أو اجلفاء .
•بيان فقه الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وتوجيهه الوجهة
ال�سليمة؛ حتى ال يقع انحراف يف هذا الباب .
•فتح باب احلوار على م�صراعيه ،ب�أ�سلوب املناق�شة و�أدب احلوار،
وطريقة اتخاذ القرار ،ومهارات اال�ستماع ،واملناق�شة ،واحرتام
الر�أي والر�أي الآخر ،فالإبداع ينمو يف �أجواء احلوار ،وميوت يف
مهده يف �أجواء الدكتاتورية ال�صارمة.فال بد �أن يكون الأب واملربي
وثيق ال�صلة ب�أوالده ،يفتح لهم �صدره ،ل ُيدْلوا مبا لديهم ،ويبثوا
ما يختلج يف �صدورهم من �إ�شكاالت ُ
و�ش َبه بكل �صراحة وو�ضوح،
ف�إن ا�ستطاع �أن يجيب عليها فبها ،و�إ ّال فعليه �أن ينقل امل�شكلة لأحد
العلماء �أو مَن يقدر على �إجابة �شبههم .
•غر�س تعاليم الدين الإ�سالمي ال�صحيحة والقيم املعتدلة يف
الأبناء .
•�إ�شباع احتياجات الأوالد املباحة �أواملفيدة بقدر امل�ستطاع ،مع �ضرورة
متابعتهم عند ذلك .

الأ�سرة هي اللبنة الأوىل يف البناء االجتماعي ،وهي ذات �أهمية ق�صوى يف
تهيئة �أفراد املجتمع منذ ال�صغر ،فالدور الإيجابي الذي تلعبه الأ�سرة يف
وقاية �أفرادها من االنحراف واجلرمية ال ميكن تعوي�ضه عن طريق �أي
م�ؤ�س�سة اجتماعية �أخرى.
ببناء
مطالبة
اليوم
أ�سرة
ل
فا
ووقائي،
ا�ستباقي
والبد �أن يكون لها دور
االعتناء ببناء احلصانة الداخلية ،ليتسلح النشء بسالحني :
�سياج فكري �آمن لأبنائها ،حتى يكون درعاً وح�صناً واقياً لهم من اختطاف
•األول � :سالح العلم ال�شرعي امل�ؤ�صل بالورع والتقوى .
عقولهم.
•الثاني � :سالح العقل والتفكري ، ،وعلو �صوت العقل والتفكري على
ً
أوالده
�
ي�سري
اجتاه
أي
�
يف
مييز
،
ا
فطن
يكون
أن
�
واملربي
أب
ل
ا
من
واملطلوب
�صوت العاطفة واحلما�س .
وطالبه بعيداً عن �إ�ساءة الظنون بال قرائن وال بينات ،ف�إن الأفكار تبد�أ
بدايات طبيعية ي�سرية ،ثم تنمو �شيئاً ف�شيئاً.
نسأل الله أن يحفظ بالدنا وبالد املسلمني من كل سوء
ليجنب املربي والوالد
وفي النقاط التالية أساليب وقائية
ِّ
رعيته من الوقوع في خطر االنحراف الفكري :

•ا�ست�شعار امل�س�ؤولية الأمنية يف املحافظة على الأمن  ،على قاعدة:
املواطن رجل �أمن ،ورجل الأمن مواطن .
•التاكيد على �أهمية جمع الكلمة ،وااللتفاف حول والة �أمرنا
وعلمائنا بالطاعة والت�أييد ،والن�صح والت�سديد .
•الرتبية والإ�صالح ،فالفكر املنحرف الفا�سد ال بد �أن يقابل بالفكر
امل�ستقيم ال�صالح .
•احلذر ال�شديد من و�سائل الغزو الفكري ،املتمثلة يف املواقع امل�شبوهة

ومكروه ،وأن يعني اآلباء واملربني على القيام مبسؤولياتهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
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أن يحفظ اإلنسان القران وقد تيسرت له السبل فليس هذا مستغرب ًا ولكن عندما تكون
العوائق كثيرة جد ًا كعدم القدرة على القراءة والكتابة وضعف البصر جد ًا  ،فإن حفظ
القرآن يكون حتدي ًا صعب ًا وحري بنا أن نقف مع أحد هؤالء الذين خاضوا هذا التحدي
وتخطوا الصعاب ليحفظوا بشرف حفظ كتاب الله ويكون مؤنس ًا له مرافق ًا 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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بداي ًة كنت يف ال�صغر موجوداً يف حمافظة الزلفي فقر�أت على
املعلم املعروف وامل�شهور وهو من الف�ضالء ال�شيخ  /عبد اهلل بن
دحيم الطيار رحمة اهلل عليه ؛ من خالل ما يعرف بالكتاتيب يف
زمانه  ،وقد كان عمري يف بداية حفظي للقر�آن ت�سع �سنوات وذلك
عام 1369هـ ثم جل�ست عند ال�شيخ  /حمدان الباتل رحمة اهلل عليه
 ،وهذا كله قد كان  -كما ذكرت لك  -يف مقتبل العمر وابتداء
احلياة  ،ثم انتقلت �إىل منطقة اجلوف مع والدي رحمه اهلل تعاىل
فقر�أت على ال�شيخ  /في�صل بن مبارك رحمة اهلل عليه  ،وهو �شيخ
معروف لها م�ؤلفات نافعة وق�ص�ص عجيبة  ،وال زال �أهل تلكم
املنطقة يذكرونه بف�ضائله اجل ّمة و�صفاته احلميدة حتى يومنا
هذا  ،وال �أدل عل ّيه من �أن ا�سم اجلامع الكبري يف اجلوف هو على
ا�سمه الذي ُر�سم يف قلوب النا�س حمبة وف�ض ً
ال ؛ ثم تدرجنا يف
احلياة �إىل �أمكنة �أخرى فقر�أت �أخرياً عند ال�شيخ  /حممد بن
�صالح الغفيلي رحمة اهلل عليه القا�ضي يف تيماء .
ماسبب عدم التحاقك بالتعليم النظامي ؟

الذي يحفظ القرآن كم ينبغي له أن يراجع يومي ًا حتى
يصل إلى الضبط ؟

ج� /أهل القر�آن �سمعنا منهم �أنهم يقولون (من تعهد القر�آن يف
اخلم�س �أمن الطم�س) وقد يكون يف هذا املو�ضوع �صعوب ًة هذا
الزمان ؛ لكرثة ان�شغال النا�س وارتباطاتهم ؛ لكن تختلف مواهب
النا�س  ,فمن النا�س من ذاكرته  -ما �شاء اهلل  -قوية لكن البد
على �أقل الأحوال حلافظ القر�آن و خا�ص ًة يف م�ستقبل العمر �أن
يختم القر�آن على �أقل الأحوال �أربع مرات يف ال�شهر ؛ ومن �أك َ
رث
ف� ّإن اهلل �أكرث ؛ وكثرينا يعلم قول الرجل ال�صالح الذي بكته ابنته
حني موته ؛ فقال لها  :ال تبكي يا ُبن ّية ؛ ما ظنك ب�أربعة �آالف
ختمة يف هذه الزاوية ! فنعم الزاد هذا التزود واهلل .

لعل منها ما هو متعلق بي و�آخر متعلق به ؛ ف�أما الذي يتعلق
بي ف�إنه �ضعف ب�صري ال�شديد الذي يحول ب ّيني وبني القراءة
والكتابة – واحلمد هلل على كل حال وم�آل – �أما ما يتعلق به (
التعليم النظامي ) فقد كان انت�شار املدار�س النظام ّية بطيئاً تلكم
متو�سع به ؛ بخالف احلال الآن ؛ والذي انت�شر فيه
الفرتة وغري
ٍ
التعليم بف�ضل من اهلل تعاىل ثم بحر�ص ومتابعة من والة الأمر حدثنا عن العقبات والصعوبات التي واجهتك أثناء
حفظ القرآن الكرمي وكيف تغلبت عليها ؟
وفقهم اهلل و�سددهم .
ال ّ
ما أبرز العلوم التي درستها على يد هؤالء املشايخ ؟
�شك ب� ّأن العقبة الكئود قد متثلت يف �أمية القراءة والكتابة لدي
كانت م ّنوعة تلكم الدرو�س ؛ فمنها ما اخت�ص بالقران حفظاً ؛ �إذ �أين �ضعيف ب�صر ال �أ�ستطيعهما ؛ ف�صرت ال �أنال احلفظ
وتلقيناً ؛ ومنها ما قد
ّ
اخت�ص بفنون �شرعية �أخرى والتي منها �إ ّال مُردداً بعد م�شافهة ؛ ولكن اهلل تعاىل قد ق ّي�ض يل معلمني
علوم العقيدة والتوحيد والفقه وال�سرية النبوية .
�صادقني  ،وم�شايخ حمت�سبني – �أح�سبهم كذلك وال �أزكيهم على
من كان له دور كبير في توجيهك حلفظ القرآن اهلل تعاىل – ف�صربوا يل و�أمثايل ؛ و�صمدوا حلالتي و�أحوايل ؛
الكرمي ؟
فلهم مني  -ومن غريي من طلبتهم  -الدعاء العري�ض والأمنية
كان لوالدتي – حفظها اهلل و�أطال عمرها – دور كبري يف هذا الوا�سعة بالفوز الكبري من اهلل تعاىل ؛ فعليهم �ش�آبيب الرحمة
ال�ش�أن ؛ فقد كانت حتر�ص �شديد احلر�ص على متابعتي وحتفيزي واملغفرة والر�ضوان .
للدر�س واملواظبة عليه ؛ خا�صة بعد �سفر والدي رحمه اهلل تعاىل ما الطريقة التي يضبط بها القرآن الكرمي؟
يف طلب الرزق خارج الزلفي ؛ كما كان جلدي من �أمي (حممد ج /هذه الأمور كنا ن�أخذها من �أفواه امل�شايخ م�شافهة – كما
ُ
وذكرت لكم  -فهم يركزون �شديداً على هذه الأمور  ،من
الأحمد العبيد) رحمه اهلل تعاىل دور كبري يف ذلك ؛ وقد حفظت �أخربتكم
عليه قبل وفاته قرابة ثالث �أجزاء  ،ثم ح ّبب اهلل يل هذا الأمر – حيث التجويد وال�ضبط ومن حيث خمارج احلروف ومفرداتها ،
توفيقاً منه و�إ�سعاداً يل – فم�ضينا فيه ؛ ون�س�أل اهلل ختاماً ح�سناً وكما ال يخفى على جليل ف�ضلكم ف� ّإن هذه الأمور �إذا مل يبتدئها
ومرداً �صاحلاً وعم ً
ال خال�صاً .
الإن�سان يف طفولته ف�إنه ال ي�ستطيع عليها �إذا كرب  ,ولذا ؛ فيجب
كيف كنت حتفظ القرآن عند املشايخ ؟
أ�سا�س قبل البناء .
ال ُ
ج /ملا ابتالين اهلل فيه مما �أنا ٍ
را�ض به ؛ و�أعني بهذا ال�ضعف يا شيخ بعض احلفاظ ال ميكن أن يقرأ القرآن
ال�شديد يف الإب�صار عندي ؛ ف�إين كنتُ �أحفظ القران من خالل
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متى بدأت بتعلم القرآن الكرمي وحفظه وعلى يد من ؟

التلقني وامل�شافهة فقط ؛ فكنت �أردد بعد ال�شيخ قراءته ؛ ثم �أعود
ف�أراجع عليه ما قد حفظته منه ؛ ف ُيجيز هذا احلفظ �أو يطلب
مني جتويده لأم�ضي ملا بعده  .وعلى �أية حال فقد كنتُ �آخذ
الوجه والوجهني ف�أعكف عليهما ثالثة �أياما ترديداً وا�ستعادة
حتى تطمئن النف�س متاماً ل�صواب احلفظ و�سالمة القراءة .
فاحلفظ مداره على �أمرين �سالمة التلقي ودوام التعهد ؛ وقبل
كل �شيء النية ؛ فتعلم القر�آن للقر�آن هو املهم لكيما يكون القر�آن
قريناً لك يف الدنيا و�أني�ساً يف الرتبة ونوراً على ال�صراط ومنرب
نور يف الآخرة ؛ و�صو ًال للغاية العظمى ب�أن تكون من �أهل اهلل
وخا�صته ؛ ف�أهله – �سبحانه – هم حفظة القران وحملته ؛ ن�س�أل
اهلل لنا ولكم ذلك .

تجاربهم في الحفظ

وهو حافظ إال مبراجعة املصحف بحيث ال ينطلق
إال مبراجعة املصحف هل يعتبر هذا حافظ ؟ أو
احلافظ الذي يستطيع أن يقرأ باالنطالق التام بدون
مصحف ؟

ج /هذا الأمور مواهب من اهلل �سبحانه وتعاىل ؛ فبع�ض النا�س
موفق للحفظ واال�سرتجاع من ال�صدر  ،وبع�ضهم حافظ
ي�سرتجع من ال�سطر ؛ ويف كلٍ خري ونعمة  ،ولكن �أهل احلفظ
بعا ّمة هم الذين يتعاهدوا القر�آن ؛ فهذا هو املهم يف امل�س�ألة ،
م�ستوف
ومن كان حفظه متمكناً فهو بتوفيق اهلل �سبحانه وتعاىل
ٍ
للم�س�ألة ؛ لقول اهلل تعاىل { َب ْل هُ َو �آ َي ٌات َب ِّي َن ٌات فيِ ُ�صدُو ِر ا َّلذِ َ
ين
�أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم { و�أنا �أقولها لنف�سي ل�ست متقناً للحفظ ولكني �أحب
القوم ول�ست منهم  ،و�أقتفيهم ول�ستُ معهم ؛ وبينهم حمب ًة ول�ستُ
منهم متكناً .

الوسائل التي تعني على التعهد وكيف يستطيع احلافظ
أن يتقن احلفظ فنصيحتك وتوجيهك لهم ؟

وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
وحث على م�س�ألة التعهد
جّ /
ف�ضرب لها املثال و�أق�سم عليه ؛ فقال  « :تعاهدوا هذا القران فو
الذي نف�سي بيده �إنه لأ�شد تفلتاً من الإبل يف عقلها «  ،والن�صيحة
بن�صيحة ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – بدوام العهد
والتعهد  ،من خالل ترطب الل�سان الدائم بقراءة كالم اهلل تعاىل
؛ وو�ضع جدول زمني ملقدار هذا التعهد  ،مع ح�سب ٍة حفظية له
ال ينه�ش منها كدح احلياة وال �شغلها ؛ فكما �أ ّنا نعرف ما ندع يف
فنح�سب له !
الدنيا ؛ فما لنا ال نعرف ما نودع يف الآخرة
ُ
ويف هذا الزمان و�سائل كثرية ومتوفرة وي�سرية ؛ ف�إذا كان الإن�سان
ي�ضبط عن طريق الو�سائل ال�سمعية �أو �أن هذا الإن�سان هو بنف�سه
يحفظ ويراجع فخري كله ؛ ومن الطرق املفيدة يف هذا ال�ش�أن �أن
يقر�أ على النا�س �أو يقر�أ يف امل�سجد يف احللق ؛ لأن ال�شيء عندما
يقر�أ يف ال�صالة �أو يف اجلماعة ف�إنه ير�سخ �أكرث مما لو كان يقر�أ
على نف�سه لنف�سه .
كيف تتغلبون على عقبة ( عدم القراءة والكتابة ) في
طلب العلم والتحضير خلطبة اجلمعة ونحوها ؟

ي�سر يف هذا الع�صر الكثري من البدائل
من ف�ضل اهلل تعاىل �أن ّ
الناجعة ملن هم مثل حالتي وعليها ؛ فجاء التعوي�ض عن طريق
اال�ستماع للإذاعات املفيدة مثل �إذاعة القران الكرمي ؛ وكذلك
عن طريق �سماع املحا�ضرات والدرو�س العلمية بوا�سطة الأ�شرطة
املفيدة من حما�ضرات ودرو�س علمية ؛ بالإ�ضافة ملا قد يقر�ؤه يل
بع�ض البنني والبنات ؛ وفقهم اهلل وحفظهم و�أ�صلح �أمرهم .

هل لديكم دروس علمية ( أو طبيعة نشاطكم العلمي
والدعوي )

�أما عن العلم ؛ فما �أنا �إ ّال ٌ
قليل كثرّ ه ُح ُ
�سن ظنكم وطهار ُة �أنف�سكم
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 ،وقد ا�ستلم الراية فيه – �أي العلم ٌ -
عجب به ونن�ص ُح
جيل جديد ُن ُ
له من واقع التجربة وعُركة الأيام  ،و� ّأما عن الن�شاط الدعوي
ف�إ ّنه ينح�صر يف �إلقاء الكلمات يف امل�ساجد  ،وخطبة اجلمعة
الأ�سبوعية ؛ مع حر�ص على �أداء الزيارة وا�ستقبالها ممن نتبادل
معهم وفيهم ُح َ
�سن الظن وحم َل الهم ؛ �سائلني اهلل الإخال�ص
والقبول وقرار العمل ومناءه .
أخير ًا  :كلمة توجهها لطالب احللقات ؟

�أو ًال � :أ�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يكرث من هذه احللقات وه�ؤالء
احلفظة  ,ثم نن�صح �أنف�سنا ونن�صح �أهل القر�آن �أن ال يكونوا
كغريهم من الذين ي�ضيعون الأوقات و�أن يكون عليهم �سمة القر�آن
و�أولها الأدب معه والت�أدب منه  ،و�أن يعرفوا بورعهم وجهدهم
وحر�صهم على حفظ القر�آن والن�صح للآخرين  ،و�أن يلتحقوا
بهذه احللقات طلب ًة �أو معلمني �أو م�شريين ؛ لأن هذا القر�آن خري
كله ملن �سمعه وملن قر�أه وملن ع ّلمه �أو تعلمه  ،فالواجب على حفظة
القر�آن �أن يكونوا نوراً وهدى مي�شي على الأر�ض في�ستنري منه
النا�س ويقتدون  ،كما � ّأن الأمن ّية فيهم �أن يكونوا �أعالماً بارزين ال
م�ضيعني وال م�سوفني وال هازلني بالوقت وال النف�س وال مبعايل
الأمور وهمتها ؛ فما عليهم لي�س مثل الذي على غريهم ؛ لأنهم
يحملون هذا النور و هذا الهدى الذي ي�ست�ضيء به كل اخللق
؛ فلزاما لهم وعليهم ما قد قلته ورجوته فيهم ولهم  ،فن�س�أل
اهلل لهم كل التوفيق مع التوجه والتوجيه ال�صحيحني الثابتني
؛ واللذين يت�أتيان ملن حفظ وتخ ّلق ليجيء بعده النفع ال�صحيح
الرا�شد للعباد والبالد .
من املواقف الطريفة والتي ذكرها لنا �شقيقه عبد اهلل يقول
عن �أخيه :
�أنه كان ال يقر�أ وال يكتب وكان يحفظ عند ال�شيخ حممد بن
�صالح الغفيلي رحمه اهلل ويطلب منا �أن نقر�أ عليه عدة مرات
وذلك بعد الع�صر حيث كان در�سه بعد املغرب عند ال�شيخ
و�أحيانا يطلب منا بعد الع�شاء �أن نقر�أ عليه مرة �أخرى �إذا
مل يتقن حفظه عند ال�شيخ ويف �أحد الأيام كان هناك زواج
( وكان ذلك يف تيماء ) وكان الزواج يف تلك الأيام له مظاهر
منها �أن تكون هناك م�سرية بال�سيارات مع �ضرب البواري
وكان هذا امل�شهد ي�أ�سرنا نحن الأطفال يف تلك الفرتة و�ألزم
ال�شيخ نا�صر �أحد الأخوة بالبقاء معه وكان يراجع عليه يف
�سورة يون�س فكان يقر�أ عليه ويقول والذين ك�سبوا ال�سيارات
} يق�صد والذين ك�سبوا ال�سيئات فقلت يابن احلالل لي�س
يف القر�آن ال�سيارات فلما ر�أيته قلبه معهم قلت له اذهب ف�أنت
عتيق لوجه اهلل فقال �أح�سن اهلل �إليك كما �أح�سنت �إيل .

الفتاوى
أجاب عنها مفتى عام اململكة العربية السعودية

سماحة الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
حفظه الله
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
القرآن وربط الطالب به  ،فهل يصح متكينهم من القراءة في
املصاحف ؟ وكيف يتعامل املعلم واملعلمة مع هذه الفئة من جهة
التعامل مع املصحف .؟

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه
وبعد :
جاء يف الكتاب الذي كتبه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لعمرو بن حزم :
« �أال مي�س القر�آن �إال طاهر »
فهذا دليل على �أنه البد ملا�س امل�صحف �أن يكون على طهارة.وعلماء ال�سلف
ا�ستثنوا �ألواح الطالب التي تكتب فيها الآيات ثم تزال ا�ستثنوها للحاجة
 ،ف�إذا �أمكن �أن يعطى الطالب �أوراقاً ثم متزق حتى ال تهان فهو �أوىل� ،أو
�أن �أعودهم الو�ضوء و�أرغبهم فيه و�أحثهم عليه ،و�إذا حث املعلم الأبناء على
الو�ضوء �أو املعلمة ف�أرجو ــ �إن �شاء اهلل ــ �أن يطبقوه فهذا هو املطلوب .
يعني نقول :الأ�صل �أن ندرب الطالب والطالبات على الو�ضوء ونحثهم
عليه ،و�إذا مل ميكن ذلك وخفنا فليكن يف �أوراق ثم تتلف يف احلال .

أوقاف اجلمعيات
سماحة الشيخ – أحسن الله إليك -تقوم اجلمعيات اخليرية
لتحفيظ القرآن الكرمي على تبرعات احملسنني للقيام بدورها
في تعليم كتاب الله وتشجيع وحتفيز العاملني في ذلك  ،كما
أنها بحاجة إلى أوقاف دائمة الستمرار هذا العمل النبيل  ،فما
توجيه سماحتكم للموسرين بوضع أوقاف لتلك اجلمعيات ؟
وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم  « :خيركم من
تعلم القرآن وعلمه » .؟

ً
أوال  :الأوقاف للأعمال اخلريية م�شروعة وهذا فعل ال�سلف وكان
عاملنا الإ�سالمي يف القرون اخلالية ال يقوم التعليم وال الدرو�س �إال على
الأوقاف ،وكان هناك � ٌ
أوقاف عظيمة ،يقيمون املدار�س وغريها ،وهذه
الأوقاف ي نَّ
ُعي فيها املدر�سون  ,ويُعان الطالب وتكتب الكتب ،و�أوقاف على
املجاهدين ،حتى �إن بع�ضهم بالغ فجعل من ب�ستانه �ساقية ملا مير بها من
حيوان مبالغة يف الأوقاف .
املهم �أن الأوقاف يف الإ�سالم لها دور عظيم كانوا يقفون وي�سارعون �إليها

وهذا �شيء معروف عند ال�سلف ال�صالح.
ثاني ًا  :حب�س الوقف على حتفيظ القر�آن وتعليمه �أراه من ال�صدقات
اجلارية والأعمال التي �أرجو اهلل �أن يجعلها يف ميزان الواقف  ,وكما �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال»:خريكم من تعلم القر�آن وعلمه» فالذي
يوقف على املعلمني للقر�آن وعلى �إعانة الدار�سني هو ممن علم القر�آن ــ
�إن �شاء اهلل ــ .

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
فيها أو أحكام التجويد التي يدرسونها لتسهل عليهم املراجعة
والضبط فما رأيكم وتوجيهكم -أعلى الله قدركم  -؟

كل هذا ال ي�صلح فاللجنة الدائمة للإفتاء كتبوا ملجمع امللك فهد ملا طبعت
الطبعات الأوىل وكان يف �آخرها دعاء ختم القر�آن وكذلك �أدعية و�أ�شياء
�أخرى ،فطلبوا �أن يمُ َّح�ض امل�صحف للقر�آن فقط  ,و�أال ي�ضاف �إليه �شيء
�آخر مطلقاً ،ولهذا يقال � :إن من �أ�سباب عدم كتابة احلديث ؛ خوفاً من �أن
ي�شتبه بالقر�آن  ,فلما تويف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أمن ذلك ،جمع
ال�صحابة القر�آن يف عهد ال�صديق �أبي بكر وعثمان بن عفان ــ ر�ضي اهلل
عنهم ــ ثم بد�أ امل�سلمون بجمع ال�سنة .
فاملق�صود �أن امل�صحف ينبغي �أن يكون لكالم اهلل فقط  ,وهذه الأ�شياء
ميكن �أن تو�ضع على و�سيلة الإي�ضاح ويبني منها� ،أما �أن يجعل يف امل�صحف
فال  ,فهذا عبث يف امل�صحف .

اإلعالم في اجلمعيات
عد اإلعالم اخليري ضرورة
سماحة الشيخ – أحسن الله إليك ُ -ي ُّ
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 ؟

�إذا كان الإعالم اخلريي �سيقوم بهذه املهمة ب�أن يُع ِّرف فالإعالم له دور يف
ذلك� ،أن يكون يف �إعالمنا م�سموعاً ومرئياً وقتاً لعر�ض ن�شاط اجلمعية
وتالوة خمتارة من كل مُدر�س لي�سمع النا�س كالم اهلل ،وليعلموا ما لهذه
اجلمعيات من ن�شاط  ,ولئن كانت الإذاعة ال�سعودية يف رم�ضان ال �س ّيما
�إذاعة القر�آن تنت�شر يف اململكة وهي ت�سجل من قراء عدة  ,وكل ليلة ي�أتون
لنا بقارئ �أو قارئني ،لكن �أقول لو كان يف التلفاز �أو الإذاعة وقت خم�ص�ص
جلمعيات حتفيظ القر�آن في�سمع فيه تالوة التالني ثم ن�صائح وتوجيهات
وقد يكون فيها �إجابة على �إ�شكاالت لكان يف ذلك خري عظيم .
فاملهم �أن يعر�ض ن�شاط هذه اجلمعيات ويُع َّرف النا�س ب�أهميتها
ومكانتها.
وال ب�أ�س ببذل املال يف هذا اجلانب ويعترب من الداللة على اخلري �شريطة
�أال يبالغ يف ذلك ،ويكون ح�سب احلاجة عن طريق الأمناء الأكفاء ــ واهلل
امل�ستعان ــ
إعداد
د .عبدالعزيز بن أحمد بن سليمان العليوي
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الرابعة  :وهي قول اهلل ج ّل وعال يف الآية الثامنة والثمانون من �سورة
الإ�سراء
ن�س َوالجْ ِ ُّن َعلَى �أَن َي ْ�أ ُتواْ بمِ ِ ْثلِ هَـ َذا ا ْل ُق ْر�آنِ َال َي ْ�أ ُتو َن
} ُقل َّلئ ِِن ْاج َت َمعَتِ الإِ ُ
بمِ ِ ْث ِل ِه َو َل ْو َكا َن َب ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ�ض َظهِرياً {
اخلامسة  :جاء يف الآيتني الثالثة والثالثني والرابعة والثالثني يف �سورة
الطور
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
} َف ْل َي�أتوا ب َِحدِ يثٍ ِّمث ِل ِه �إِن كانوا َ�صا ِد ِقني {
اجتمع بهذا خم�س �آيات ح�سب ترتيب امل�صحف تواىل بع�ضها بع�ضاً يف
حتدّي ك ّفار قري�ش .
والعربي رغم رف�ضه للتحدي مهما كان  ،وجتربه املبني على �إح�سا�سه
بالتفوق البياين � :شعرا ونرثا �إال �أنه هنا  ،خ�ضع بكل جوارحه وعواطفه
لكالم رب العاملني  ،فلم جند منهم من حاول �أن يجاري البيان القر�آين ،
بل كان ال�صمت وال�سكوت هو امل�سيطر من قبل قري�ش يف هذا التحدي .
احلمد لله وحده  ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده وكم نقلت كتب ال�سري والأخبار �أن العربي الأول يقدم �إىل مكة وهو
يحمل على عاتقه ال�شر والبغ�ض لنبي اهلل عليه ال�صالة وال�سالم ولدعوته
أما بعد
فالبالغة العربية من العلوم التي دخلت يف ميدان الكتاب العزيز الكرمية ولكنه ما �إن ي�سمع ولو جزءا ي�سرياً من الكتاب العظيم حتى
من �أو�سع �أبوابه  ،ومن هنا جاء ف�ضلها  ،وجاء �سبقها لكثري من العلوم  ،يخر على ركبتيه من عظمة هذا الكتاب الكرمي .
بل �أ�صبح تعلمها من الأهمية مبكان عند علماء البيان  ،قال �أبو هالل
وال أدل على ذلك من قول الوليد بن املغيرة رغم ما يحمله
الع�سكري :
بالتح ُّفظ -بعد املعرفة باهلل جل ثنا�ؤه -ضد الدعوة وصاحبها عليه السالم من حقد وبغضاء،
ّ
أوالها
�
و
م،
ل
بالتع
العلوم
« �إن �أحق
َ
علم البالغة ،ومعرفة الف�صاحة ،الذي به يُعرف �إعجاز كتاب اهلل تعاىل ،عندما طلبت منه قريش أن يقول شيئا في القران :
(( إن له حلالوة  ،وإن عليه لطالوة  ،وإن أعاله ملثمر  ،وإن
الناطقِ باحلقّ  ،الهادي �إىل �سبيل الر�شد»...

تأمالت
بالغية

اإلعجاز البالغي

أسفله ملغدق  ،وما هو بكالم بشر ) )

فكالمه وا�ضح املق�صد  ،بني املراد �أن علم البالغة مدخل لفهم الإعجاز
البالغي يف الكتاب الكرمي  ،الذي كان هدفا لعلماء البالغة املتقدين
يف كتابة كتبهم  ،ور�سائلهم وحوا�شيهم  ،فلم يبخلوا بوقت  ،ومل ي�ضنوا
بجهد يف �سبيل فهمهم لإعجاز كتاب اهلل القومي .
ويف الع�صور املتقدمة – وقت التنزل القراين – �أخذ العرب ببالغة
الكتاب  ،و�أده�شتهم بالغته  ،و�شعروا ب�سموه عن قول الب�شر فطفقوا
ي�صفونه ب�صفات تربر هذا ال�سمو يف الألفاظ واملعاين والأ�سلوب  ،ومعنى
هذا �أنهم يعتقدون �أن القران الكرمي ال ي�ستطيع �أن يقوله �إال من �أوتي
قوة خارقة لي�ست من جن�س قوى الب�شر .
وكم كان القر�آن عظيما وهو يجابه هذه الده�شة التي انتهت بالتكذيب
والعناد بالتحدي ال�صريح  ،الذي قرع �أ�سماعهم  ،وزجر �أفئدتهم  ،وزلزل
قلوبهم  ،فطالبهم باملعار�ضة  ،و�ألح يف ذلك �إحلاحا :
التحدي في القرآن خمس :
فآيات
ّ

ما َن َّز ْل َنا َعلَى َع ْبدِ َنا
األولى  :من �سورة البقرة �آية َ } 23و ِ�إن ُكن ُت ْم فيِ َريْبٍ ِمّ َّ
َف�أْ ُتواْ ب ُِ�سو َر ٍة ِمّن ِّم ْث ِل ِه َوا ْدعُواْ ُ�ش َهدَاء ُكم ِمّن دُونِ اللهّ ِ �إِنْ ُك ْن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
ني {
الثانية  :وقول اهلل ج ّل وعال يف الآية الثامنة والثالثني من �سورة يون�س
} �أَ ْم َي ُقو ُلو َن ا ْفترَ َ ا ُه ُق ْل َف�أْ ُتواْ ب ُِ�سو َر ٍة ِّم ْث ِل ِه َوا ْدعُواْ م َِن ْا�س َت َط ْع ُتم ِمّن دُونِ
اللهّ ِ �إِن ُكن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
ني { .
الثالثة  :وهي قول اهلل ج ّل وعال يف الآية الثالثة ع�شرة من �سورة هود
} �أَ ْم َي ُقو ُلو َن ا ْفترَ َ ا ُه ُق ْل َف�أْ ُتواْ ِب َع ْ�ش ِر ُ�س َو ٍر ِّم ْث ِل ِه ُمفْترَ َ يَاتٍ َوا ْدعُواْ م َِن
ْا�س َت َط ْع ُتم ِمّن دُونِ اللهّ ِ �إِن ُكن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
ني { .
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ولي�س يف هذا الكالم عجب ،فهذا كالم اهلل عز وجل  ،الذي طال ت�أثريه
البياين اجلميع  :م�سلمهم وكافرهم  ،فتجد الكافر البعيد عنه كل البعد
عن اهلل تعاىل ودينه ما �إن ي�سمع �شيئاً من كالم اهلل ،وتالم�س �شغاف قلبه
حتى تراه يهتز من الأعماق مت�أثراً بعظمة هذا الكالم ،م�ستجيباً لهاتيك
املوعظة البليغة .
عب عن هذا امل�شهد امل�ؤثر جبري بن مطعم ـ ر�ضي اهلل عنه ـ حينما
وقد رَّ
�سمع �آيات من القر�آن من �سورة الطور من ّيف ر�سول اهلل فخفق ف�ؤاده،
وطار ل ُّبه ،وقال (( :كاد قلبي �أن يطري ))
وهذا م�صداق لقوله ـ عز وجل ـ } لو �أنزلنا هذا القر�آن على جبل لر�أيته
خا�شعاً مت�صدعاً من خ�شية اهلل وتلك الأمثال ن�ضربها للنا�س لعلهم
يتفكرون { احل�شر  ، 21 :فاجلبل على عظمته و�شموخه يخ�شع ويت�صدع،
فما بالك بقلب ابن �آدم ،تلك امل�ضغة الطرية ال�صغرية .
من هنا نخل�ص �إىل �أن القر�آن الكرمي قد �أخذ بقلوب القوم جميعا  ،ومن
كفر منهم باهلل ودعوة ر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم �إمنا كفر جحودا
وعنادا  ،وتكربا و�أ�شرا  ،وقد كان ال�سبب املبا�شر يف ن�ش�أة علم البالغة
العربية هو البحث عن �إعجاز القران الكرمي  ،ما الذي جعل العرب يقفون
خا�ضعني �أمام الن�ص القراين  ،ما الذي �أ�صاب ف�صاحتهم وقد بلغوا فيها
الغاية ؟ ،وما الذي حل ببالغتهم وقد �أوتوا فيها ما مل ي�ؤت غريهم ؟
هذا ال�س�ؤال الكبري هو ال�سبب املبا�شر يف ن�ش�أة البالغة العربية بل
وازدهارها على يد الإمام عبدالقاهر اجلرجاين 471هـ يف كتابه اخلالد
(( دالئل الإعجاز )) وقبله الكثري من العلماء الذين �ألفوا يف �إعجاز

وقد رف�ض عبدالقاهر اجلرجاين الر�أي الذي ذهب �إليه البع�ض من �أن
الإعجاز جاء عن الطريق ال�صرفة � ،أي �أن عجزهم لي�س عجزا بيانيا بل �إن
م�صدر عجزهم كان ب�سبب �صرف رب العاملني قلوبهم عن جماراة كتاب
اهلل  ،ولو �صح هذا القول فما الفائدة من �آيات التحدي املتعاقبة ؟ !!
و�أما القول ال�صحيح والذي �أجمع عليه العلماء قدميا وحديثا �أن الإعجاز
م�صدره (( النظم القراين ))  :وهو الإعجاز البياين وهو �أعظم وجوه
الإعجاز و�أهمها ،و�أع ّمها ،و�أبرز ما يظهر به هذا اللون من الإعجاز هو
النظم القر�آين ،فالنظم هو جوهر الإعجاز البياين ول ّبه وحقيقته .
وقد ع ّرف ال�شيخ عبد القاهر (النظم) ب�أنه :
تعليق الكالم بع�ضه على بع�ض
http://www.bayan-alquran.net/forums
وقال يف مو�ضع �آخر من كتابه « :اعلم �أنْ لي�س النظم �إال �أن ت�ضع كالمك
الو�ضع الذي يقت�ضيه علم النحو ،وتعمل على قوانينه و�أ�صوله ،وتعرف
مناهجه التي ُنه َِجت ،فال تزيغ عنها ،وحتفظ الر�سوم التي ر�سمت لك،
فال تخ ّل ب�شيء منها ،وذلك �أ ّنا ال نعلم �شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غري �أن
ينظر يف وجوه كل باب وفروقه ،فينظر يف اخلرب �إىل 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 ».
ويت�صرف يف التعريف والتنكري ،والتقدمي والت�أخري يف الكالم كله ،ويف
احلذف والتكرار ،والإ�ضمار والإظهار ،في�صيب ٍّ
بكل من ذلك مكانه،
وي�ستعمله على ال�صحة ،وعلى ما ينبغي له ».
لكل مكاناً
�أجم َل ال�شيخ عبد القاهر مباحث النظم يف هذه الفقرة ،وبينّ �أن ٍّ
ينا�سبه ،وا�ستعما ًال يقت�ضيه ،ومن هنا ف�إن النظرية التي احتواها كتاب
(الدالئل) �س ّميت نظرية النظم ،وهو ما عُرف فيما بعد بعلم املعاين.
وي�شرح لنا �أ.د .ف�ضل عبا�س املق�صو َد من كالم الإمام عبد القاهر ،حني
ع ّرف النظم ب�أنه اتباع معاين النحو ،حيث يقول « :نقر�أ يف علم النحو
مث ً
ال �أن الفعل ال بد له من فاعل ،وقد نرى اخلرب يتقدم على املبتد�أ،
واملفعول يتقدم على الفعل ،وحينما نبحث عن �س ّر هذا التقدمي ،ف�إ ّنا جند
�أن الأمر لي�س جزافاً ،وال ب ّد من غر�ض و�سبب من �أجله كان هذا التقدمي
للخرب على مبتدئه ،وللمفعول على فعله؛ لذلك يرى عبد القاهر ـ رحمه
اهلل ـ �أننا حينما ننطق ب� ِّأي جملة ،ونركبها من كلماتها ،ف�إن هذا الرتكيب
نا�شئ ـ �أو ًال وقبل كل �شيء ـ عن املعنى الذي ه ّي�أناه يف نفو�سنا ،و�أردنا �أن
نعرب عنه بهذه الألفاظ ».
فلي�س املراد من النحو ـ هنا ـ احلرك َة الإعرابية التي تظهر على الكلمات
بح�سب موقعها من اجلملة ،و�إمنا املراد معرفة �أ�ساليب الكالم ووجوهه،
ثم اختيار الأ�سلوب الذي ينا�سب املقام ،ويعطي �صورة مطابقة ملا يف
النف�س ،قال ال�شيخ عبد القاهر� « :إن الألفاظ �إذ كانت �أوعية للمعاين،
ملعنى �أن يكون �أو ًال يف
ف�إنها ال حمالة تتبع املعاين يف مواقعها ،ف�إذا وجب ً
النف�س ،وجب للفظ ّ
الدال عليه �أن يكون مثله �أو ًال يف النطق .
فـ» النظم ـ �إذن ـ ال بد له من �أمرين اثنني :املعنى الذي نريد التحدث عنه،
ثم اللفظ الذي نعبرّ به عن هذا املعنى ،ف�إذا اختلف املعنى الذي نريد
التعبري عنه ،فال بد �أن يختلف اللفظ ،حتى �إنْ كانت مادته واحدة ،فهناك

ومما سبق يتضح أن عبدالقاهر ربط مفهوم النظم بأمرين :
البد � :أن يكون موافقا لقواعد النحو .
األمر الثاني � :أن يكون النظم دقيقا يدل على ما هو مراد بال�ضبط بدون

زيادة وال نق�صان  ،وهذا ال يوجد يف كالم �أحد من النا�س  ،ولكنه يوجد
فقط يف كالم رب العاملني  ،وهو ما عرب عنه اجلرجاين بقوله (�أعجزتهم
مزايا ظهرت لهم يف نظمه وخ�صائ�ص �صادفوها يف �سياق لفظه وبدائع
راعتهم من مبادئ �آية ومقاطعها وجماري �ألفاظه ومواقعها ويف م�ضرب
كل مثل وم�ساق كل خرب و�صورة كل عظة وتنبيه و�إعالم وترغيب وترهيب
ومع كل حجة وبرهان و�صفة وبيان .) ....
هذا هو موطن الإعجاز الذي �أعجز العرب الف�صحاء البلغاء الذين
�سطروا �أجمل الق�صائد و�أروع الأبيات  ،وتناقل الالحقون ق�صيدهم بكثري
من الإعجاب  ،وجعلوا علماء اللغة يهيمون يف و�سط هذه اجلزيرة بحثا
عن �ألفاظهم املعربة  ،ومعانيهم اجلميلة  ،و�أ�سلوبهم الر�صني  ،وال نعجب
من ذلك وربهم يقول عنهم :
} وقالوا �أ�آلهتنا خري �أم هو ما �ضربوه لك �إال جدال بل هم قوم
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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تأمالت بالغية

القران الكرمي .

ال�صورة ،واملعنى الذي نعبرّ عنه بهذه ال�صورة ... ،حينما يختلف املعنى
تختلف ال�صورة  ...ذلك هو النظم الذي يعنيه عبد القاهر ـ رحمه اهلل ـ
تبني مما �سبق �أن النظم ال يُطلق على � ِّأي كالم ،و�إمنا يُطلق على كالم
مو�صوف بالرتابط اللفظي الناجت عن الرتابط الداليل،
خم�صو�ص،
ٍ
�آخذٍ بع�ضه بحجز بع�ض ،مرتب ٍة كلما ُته ترتيباً يطابق ترتيب املعاين يف
النف�س .
ومبا �أن ترتيب الألفاظ يف النطق يتبع ترتيب املعاين يف النف�س ،فهذا
يعني �أن املعنى ال ميكن التعبري عنه �إال بطريقة واحدة ،ف�إذا اختلفت طرق
الأداءّ ،
دل ذلك على اختالف املعاين .

من بالغة القرآن

أثر القرآن الكريم في
التعبير المهذب
قيما،
احلمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له
ً
عوجاً ،
وهدى للمتقني ،والصالة والسالم على إمام البلغاء وأتقى األتقياء
أما بعد،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني،

فمن ال�سمات البارزة يف الأ�سلوب القر�آين التنزه عن الفح�ش والبذاء
واللفظ القبيح والت�صريح مبا ي�ستحيا من ذكره  ،و�إذا احتاج �أن يعرب عن
املعنى الفاح�ش واملوقف الهابط ف�إمنا ي�صورهما ويعرب عنهما بلفظ �شريف؛
ي�صيب الغر�ض ،وال يثري الفح�ش ،ولذا ((جاء اخلطاب الإلهي �سام ًيا ،يدعو
�إىل التهذيب  ،ويت�سم باالحت�شام والرفعة ))() (( ،وهذا يدل على النهو�ض
بالنف�س الب�شرية ،و�إبعادها عن االبتذال؛ لأن احلياة ال�سوية مطلب القر�آن
الكرمي ))().
وقد اتخذ القر�آن �أ�ساليب عديدة ملثل هذا التعبري ،كاملجاز والت�شبيه والكناية
والتعري�ض والتلويح والإ�شارة والإمياء وغري ذلك().
قال ابن حجة احلموي يف باب الكناية  (( :والأبلغ يف هذا الباب والأبدع �أن
يكني املتكلم عن اللفظ القبيح باللفظ احل�سن )) وذكر كنايتني يف القر�آن
عن احلدث واجلماع ،ثم قال (( :وعلى اجلملة ال جتد معنى من هذه املعاين
يف الكتاب العزيز �إال بلفظ الكناية؛ لأن املعنى الفاح�ش متى عرب املتكلم عنه
بلفظه املو�ضوع له كان الكالم معي ًبا ))().
وقال املاوردي يف �آداب الكالم (( :ومن �آدابه � :أن يتجافى هُ جر القول
وم�ستقبح الكالم ،وليعدل �إىل الكناية عما يُ�ستقبح �صريحه ويُ�ستهجن
ف�صيحه؛ ليبلغ الغر�ض ول�سانه نزه و�أدبه م�صون ))().
وقد قال اهلل عز وجل } :ال يُحِ ُّب ُ
ِال�سو ِء مِ نَ ا ْل َق ْولِ �إِال َمنْ ُظ ِل َم
اهلل الجْ َ ْه َر ب ُّ
َو َكا َن ُ
اهلل َ�سمِ ي ًعا َعلِي ًما { (الن�ساء.)148 :
و�إن املتكلم البليغ �سيجد يف كتاب اهلل عز وجل مث ً
ال يحتذى يف �سمو اخللق
و�شرف التعبري ،ولينظر مث ً
ال يف التعبري عن ق�ضاء احلاجة التي هي من
َ
َ
طبيعة الإن�سان ،حيث يقول اهلل عز وجل� } :أ ْو َجا َء �أ َح ٌد مِ ْن ُك ْم مِ ن ال َغائ ِِط {
املائدة ،)6 :فعرب عن احلدث باملكان الذي يق�ضى عادة فيه؛ لأن الغائط هو
املكان املنخف�ض من الأر�ض ،ويق�صد عادة لق�ضاء احلاجة.
ريا
وحتى يف العالقة بني اجلن�سني؛ ف�إن املتكلم البليغ يجد يف القر�آن تعب ً
�شري ًفا ،فهو يعرب عنها باملودة والرحمة وال�سكن والعفة ،و�إذا حتدث عن
العالقة اجلن�سية الطبعية بينهما فنجد �سم ًوا يف التعبري مع تنوع �صوره،
فيعرب عنها باللبا�س ،وامل�س ،واللم�س ،واملبا�شرة ،والإف�ضاء ،والرفث،
ال�ص َيا ِم ال َّر َف ُث �إِلىَ
وال َّت ِّ
غ�شي ،وغريها ،واقر�أ هذه الآيات� } :أحِ َّل َل ُك ْم َل ْيلَ َة ِّ
ا�س َله َُّن َع ِل َم ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ّ
ب
ل
م
ت
ن
�
أ
و
م
ك
ل
ا�س
ب
ل
ن
م
اهلل َ�أ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم تَخْ َتا ُنو َن �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم
ِ
ِ
هُ
َ ٌ ْ َ ْ َ ٌ
ن َِ�سا ِئ ُك ْ
ُ
َ
َف َتابَ َعلَ ْي ُك ْم َو َع َفا َع ْن ُك ْم َفالآ َن بَا�شِ ُروهُ َّن َوا ْب َت ُغوا مَا َك َت َب اهلل َل ُك ْم َو ُك ُلوا
ي َل ُك ُم الخْ َ ْي ُط الأَ ْب َي ُ
َوا�شْ َربُوا َح َّتى َي َت َب نَّ َ
�ض مِ نَ الخْ َ ْي ِط الأَ ْ�س َو ِد مِ نَ ا ْل َف ْج ِر ُث َّم
َ
ال�ص َيا َم �إِلىَ ال ّلَ ْيلِ َوال ُتبَا�شِ ُروهُ َّن َو�أ ْن ُت ْم عَا ِك ُفو َن فيِ المْ َ َ�ساجِ دِ ِت ْل َك ُحدُو ُد
�أَتمِ ُّ وا ِّ
ُ
هلل َفال َت ْق َربُوهَا َك َذل َِك ُي َب ِنّ ُ
ا�س َل َع ّلَ ُه ْم َي َّت ُقو َن { (البقرة:
ا ِ
ي اهلل �آَيَا ِت ِه لِل َّن ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
لمْ
لمْ
ً
ي�ض
ي�ض قل هُ َو �أذى فاعْ َت ِزلوا ال ِّن َ�سا َء فيِ ا حِ ِ
َ } ،)187وي َْ�س�ألو َنك ع َِن ا حِ ِ
اهلل �إِ َّن َ
َوال َت ْق َربُوهُ َّن َح َّتى ي َْط ُه ْر َن َف�إِ َذا َت َط َّه ْر َن َف�أْ ُتوهُ َّن مِ نْ َح ْي ُث �أَ َم َر ُك ُم ُ
اهلل
يُحِ ُّب ال َّت َّوا ِب َ
ني َويُحِ ُّب المْ ُ َت َط ِّه ِرينَ (  ) 222ن َِ�سا�ؤُ ُك ْم َح ْر ٌث َل ُك ْم َف�أْ ُتوا َح ْر َث ُك ْم �أَ َّنى
َ
َ
�شِ ْئ ُت ْم َو َق ِّدمُوا لأ ْن ُف�سِ ُك ْم َوا َّت ُقوا اهلل وَاعْ لَ ُموا �أ َّن ُك ْم مُال ُقو ُه َوب َِّ�ش ِر المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني {
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(البقرةَ } ،)223 -222 :و�إِنْ َط ّلَ ْق ُتمُوهُ َّن مِ نْ َق ْبلِ �أَنْ تمَ َ ُّ�سوهُ َّن َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم
َله َُّن َفر َ
ِي�ض ًة َفن ِْ�ص ُف مَا َف َر ْ�ض ُت ْم �إِال �أَنْ َي ْع ُفو َن �أَ ْو َي ْع ُف َو ا َّلذِ ي ِب َيدِ ِه ُع ْق َد ُة ال ِّن َكا ِح
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ّ
ْ
ري {
َو�أَنْ َت ْع ُفوا �أقرَبُ لِلتقوَى َوال تن َْ�سوُا الف�ضل َب ْينك ْم �إِن اهلل بمِ َا ت ْع َملون ب َِ�ص ٌ
(البقرةَ } ،)237 :و َك ْي َف َت�أْ ُخ ُذو َن ُه َو َق ْد �أَ ْف َ�ضى َب ْع ُ�ض ُك ْم ِ�إلىَ َب ْع ٍ�ض َو�أَ َخ ْذ َن مِ ْن ُك ْم
مِ ي َثا ًقا َغل ً
ال�صال َة َو�أَ ْن ُت ْم
ِيظا { (الن�ساء } ،)21 :يَا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ال َت ْق َربُوا َّ
ُ�س َكا َرى َح َّتى َت ْعلَ ُموا مَا َت ُقو ُلو َن َوال ُج ُن ًبا �إِال عَا ِبرِي َ�سبِيلٍ َح َّتى َت ْغ َت�سِ ُلوا َو�إِنْ
ُك ْن ُت ْم َم ْر َ�ضى �أَ ْو َعلَى َ�س َفرٍ �أَ ْو َجا َء �أَ َح ٌد مِ ْن ُك ْم مِ نَ ا ْل َغائ ِِط �أَ ْو الم َْ�س ُت ُم ال ِّن َ�سا َء
َفلَ ْم تجَ ِ دُوا مَا ًء َف َت َي َّم ُموا َ�صعِيدًا َط ِّي ًبا َفامْ َ�س ُحوا ِبو ُُجوهِ ُك ْم َو َ�أيْدِ ي ُك ْم ِ�إ َّن َ
اهلل
َكا َن َع ُف ًّوا َغ ُفو ًرا { (الن�ساء } ،)43 :هُ َو ا َّلذِ ي َخلَ َق ُك ْم مِ نْ َن ْف ٍ�س وَاحِ َد ٍة َو َج َع َل
مِ ْنهَا َز ْو َجهَا ِل َي ْ�سكُنَ �إِ َل ْيهَا َفلَ َّما َت َغ َّ�شاهَا َح َملَتْ َح ْمال َخفِي ًفا َف َم َّرتْ ِب ِه َفلَ َّما
�أَ ْث َقلَتْ َد َعوَا َ
اهلل َر َّب ُه َما َلئِنْ �آ َت ْي َت َنا َ�صالحِ ً ا َل َن ُكو َن َّن مِ نَ َّ
ال�شا ِك ِرينَ { (الأعراف:
.)189
�إن القر�آن ي�صور هذه العالقة اجلن�سية الطبعية بجالء وو�ضوح؛ ولكن
ب�ألفاظ �شريفة مهذبة ال جتد فيها بعد قراءة هذه الآيات ما ي�شعل الغريزة
ويثري النف�س نحو التلذذ باجلن�س.
�إن املتكلم البليغ ي�ستطيع �أن ي�صور امل�شاعر والعواطف النظيفة بتعبري
نظيف ،كما عرب عنها القر�آن يف ق�صة ابنة �شيخ مدين مع مو�سى عليه
ال�سالم (�سورة الق�ص�ص ،)27-23 :كما �أنه ي�ستطيع �أن ي�صور حلظات ال�ضعف
والهبوط القذرة بكل �أمانة؛ �إال �إنه ي�صورها � ً
أي�ضا ت�صوي ًرا نظي ًفا ،بحيث ال
يثري التلذذ مب�شاعر اجلن�س املنحرفة ،والتمتع بلحظة الهبوط ،بل يثري يف
النف�س النفور من تلك الفطرة املنحرفة ،والتقزز من ذلك الهبوط ،وله خري
مثال يف طريقة القر�آن يف ق�ص موقف امر�أة العزيز مع يو�سف عليه ال�سالم
(�سورة يو�سف .)34-22
ولقد كان لهذا اخللق القر�آين يف التعبري �أثره يف تعبري النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وكيف ال يكون والقر�آن خلقه ،كما روى م�سلم ( )746عن �سعد بن ه�شام
�أنه �س�أل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها فقال :يا �أم امل�ؤمنني �أنبئيني عن خلق ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ؟ قالت� :أل�ست تقر�أ القر�آن؟ قلت :بلى .قالت« :ف�إن
خلق نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كان القر�آن» .ويف البخاري ( )3559وم�سلم
( )2321عن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنه قال« :مل يكن النبي �صلى اهلل
ً
متفح ً�شا»  ،ويف البخاري ( )6031عن �أن�س ر�ضي اهلل
عليه و�سلم
فاح�شا وال ِّ
فح ً
ا�شا وال ل َّعا ًنا ،كان
عنه قال« :مل يكن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �س َّبا ًبا وال َّ
يقول لأحدنا عند املعتبة :ما له ،ترب جبينه»  ،وحتى مع �سوء �أدب اليهود
جند اخللق الرفيع من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،كما روى البخاري (6030
و )6256وم�سلم ( )2165عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن يهود �أتوا النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فقالوا :ال�سام عليكم() .قالت عائ�شة :ففهمتها ،فقلت :عليكم
ال�سام ،ولعنكم اهلل ،وغ�ضب اهلل عليكم .فقال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
ال يا عَائ َِ�ش ُةَ ،علَ ْيكِ بِال ِّر ْفقِ  ،ف�إِ َّن َ
« َم ْه ً
اهلل يُحِ ُّب ال ِّر ْف َق يف الأَمْ ِر ُك ِّله ،و�إِ َيّاكِ
وال ُعن َْف وال ُف ْح َ�ش» قالت� :أومل ت�سمع ما قالوا ؟ قال�« :أَ َولمَ ْ َت ْ�س َمعِي ما ُق ْلتُ ؟
َق ْد ُق ْلتُ َ :و َعلَ ْي ُكمَ ،ر َدد ُْت َعلَ ْيهِم ،ف ُي ْ�س َت َجابُ يل ِف ْيهِم ،وال ي ُْ�س َت َجابُ لهم فيِ َّ».
رزقنا اهلل ح�سن الت�أدب بكتابه ،واتباع هديه وهدي ر�سوله ،و�صلى اهلل و�سلم
على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه.

الشيخ املقريء أبو احلسن الكردي إلى رحمة الله
تويف العامل الزاهد املقرئ املعمر �أبي احل�سن الكردي الدم�شقي رحمه اهلل رحمة وا�سعة  ,و�أ�سكنه ف�سيح جناته  ,وجعل القر�آن �شاهدا
و�شافعا له يوم القيامة وذلك بعد مغرب يوم اجلمعة املوافق 1430 / 8 / 16هـ عن عمر يزيد على املائة حيث ولد يف عام 1329هـ وهو من
كبار م�شايخ القراءات يف دم�شق وقد ت�صدّر للإقراء منذ �أن كان يف اخلام�سة والع�شرين من عمره  ،يعني ذلك �أنّه �أقر�أ النا�س يف دم�شق يف
مدّة تتجاوز ال�سبعني عاماً .
وقد كان للمجلة �شرف الرتجمة له يف عددها الرابع والذي �صدر يف رم�ضان 1429هـ و�أجرى اللقاء معه ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور  /عبد اهلل
بن حممد اجلار اهلل وتتقدم للمجلة لأ�سرة ال�شيخ وحمبيه و�أهل القر�آن والأمة الإ�سالمية بعامة ب�أحر التعازي و�أ�صدق املوا�ساة ون�س�أل اهلل
�أن يرحمه رحمة وا�سعة  ,و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يجعل القر�آن �شاهدا و�شافعا له يوم القيامة �إنه �سميع جميب .

حيــاة من نــور
الشيخ  /ابن جبرين رحمه اهلل

الشيخ  /عبد الوهاب بن ناصر الطريري

مل �أكن قد جاوزت �سن الطفولة �إال قلي ً
ال حني دخلت معهد �إمام الدعوة،
فكانت �أول قاعة �أمامي هي قاعة املكتبة ،توجهت �إليها ،ف�إذا بع�ض املراقبني
يتحدثون ب�صوت عال� ،أما طاولة القراءة فلم يكن عليها �إال هو ،نظرت
�إليه ،فامتلأت عيني مبر�آه ك�أمنا �أنظر �إليه الآن ،وجههه الآدم ال�سمح،
وحليته ال�سوداء امل�سنونة ،ونظارته ال�سميكة املقعرة ،وب�شته الأ�سود ،وكان
�أ�شد ما لفت نظري طريقته يف القراءة ،فقد ن�صب الكتاب �أمامه ،و�أم�سكه
بكلتا يديه ،وا�ستغرق يف قراءة نهمة جعلته ينف�صل ب�شعوره عمن حوله،
جل�ست �أنظر �إىل �إكبابه على الكتاب وقد �أبده ب�صره ك�أمنا هو يف جنوى مع
�صديق حميم ،ثم كرث لغط املراقبني حول غياب بع�ض الطلبة حتى ذكروا
طال ًبا با�سمه ،فلما �سمع اال�سم انف�صل عن عامله ،و�أقبل عليهم يتحدث
عن هذا الطالب ،ويذكر �أن له عذ ًرا يف غيابه ،وجعل يراجعهم يف قبول
معذرته ،حتى �إذا بلغت �شفاعته حملها عاد �إىل ا�ستغراقه مع كتابه ،ال يزال
امل�شهد ح ًّيا يف ذاكرتي ،ك�أمنا �أراه ال�ساعة ،وكانت هي �أول مرة ر�أيته فيها
عن قرب ،ثم ي�شاء اهلل �أن �أتعرف عليه يف عالقة قاربت الأربعني �سنة ،

�شرحا لهذا املوقف ،
فكانت حياته كلها ً
وكان هذا املوقف اخت�صا ًرا لتلك احلياة
انقطاع �إىل العلم ،وحر�ص على نفع النا�س .
لو �أردت �أن �أ�صف حياته العملية بكلمة واحدة لكانت :الد�أب ،كان د�ؤو ًبا
يف تعلمه ،فطلب العلم بنظام اليوم الكامل ،فكان يقر�أ على �شيخه بعد
الفجر ،وبعد الظهر ،وبعد الع�صر ،وبعد املغرب ،وبعد الع�شاء ،ف�إذا هو
أجنب الطلبة و�أجمعهم و�أوعاهم ،طلب العلم معه كثري فتفرقت بهم �سبل
� ُ
احلياة ،وظل هو يف نف�س الطريق ي�سري ُقدمًا ،ويعلو �صعدًا.
وكان د�ؤو ًبا يف تعليمه الذي مل يكن ميار�سه وظيفة �أكادميية ،ولكن كان

ميار�سه ر�سالة وعبادة ،فكان يوازي التدري�س يف املعهد واجلامعة تدري�سه
يف امل�ساجد ،وقد حفر ال�شيخ جمرى علم ًّيا وا�س ًعا من خالل الدرو�س
العلمية التي كان يلقيها يف م�ساجد الريا�ض ،والتي كانت �إحيا ًء للنمط
العلمي العتيق ،ولروح التعليم والتلقي املبارك يف امل�ساجد ،والتي امتدت يف
م�ساحة زمنية تقارب ن�صف قرن ،لقد نفر �إىل هذا ال�ش�أن يف فرتة مبكرة
من حياته ،وحب�س له نف�سه ،ف�سبق ال�صحوة العلمية ،والتوجه العلمي
الزاحف بعد ذلك ،جل�س ال�شيخ لهذه الدرو�س يف �شبابه املبكر ،قبل �أن
تظهر وت�شهر درو�س امل�ساجد وحلقها .
و�أقبل ال�شيخ بكليته على هذه الدرو�س ،حتى اجتاحت وقته كله ،وكم
ت�ساءل طالبه :متى يفرغ �شيخنا خلا�صة �ش�أنه؟! فله در�س بعد الفجر،
ودر�س بعد الظهر ،ودر�س بعد الع�صر ،ودر�س بعد املغرب ،ودر�س بعد
الع�شاء ،بحيث بلغت الكتب التي يقر�أها الطلبة عليه نح ًوا من خم�سني
كتا ًبا يف الأ�سبوع.
وكان عمله دمية� ،إذا عمل عم ً
ال �أثبته ،فقد ا�ستمرت بع�ض درو�سه �أزيد من
ثالثني �سنة ال يقطعها �إال �أ�سفاره العلمية .
وكان ال�شيخ قد احت�شد لدرو�سه تلك ،وجعل لها الأولوية يف �أعمال حياته،
كنا ثالثة طلبة نقر�أ عليه �ضحوة يوم يف امل�سجد ،وقد قارب الدر�س �أن
ينتهي ،و�إذا بال�شيخ يلتفت �إىل الباب ،فالتفتنا معه ،ف�إذا زوجه �أم حممد
رحمها اهلل _ وكانت امر�أة من عقائل الن�ساء ،وعونا لل�شيخ على طاعة
اهلل _ قد وقفت بالباب ت�ستدعيه ،ف�أقبل �إلينا ،وقال بود :عن �إذنكم .ثم
ذهب فق�ضى حاجة �أهله �سريعاً ثم عاد ،ونحن يف غاية العجب ،فقد كان
ي�سع ال�شيخ �أن يقول :مت املجل�س ،واحلمد هلل موعدنا غداً ،ولكنه قد جعل
مهمته التعليمية الأ�صل يف حياته ،وما �سواها ا�ستثناء �أو عار�ض عابر،
وكلما تذكرت هذا اليوم ت�ساءلت  :متى ن�شكر هذا املوقف ؟
و�أما الغزارة العلمية التي تتدفق يف تلك الدرو�س ،ف�شيء ي�أخذ بعجب
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احل�ضور لذاك الر�سوخ والتمكن واال�ستح�ضار ،وال �أن�سى وقد �سئل يف بيت
�أحد طالبه عن م�س�ألة لي�ست من م�شهور العلم ،فا�سرت�سل يتكلم بدون
�سابق �إعداد ،وكان يتدفق فيها ك�أنه �شالالت نياجرا ،حتى لو جمع كالمه
الذي قاله جلاء ر�سالة علمية �أو بح ًثا حمك ًما .
لقد كان علم ال�شيخ من العلم العتيق الذي تنامى عرب د�أب طويل،
وا�ستذكار دائم ،ولي�س ح�صيلة حت�ضري عاجل� ،أو �إعداد قريب ،ولذا كان
يبهر بقوة ا�ستح�ضاره وغزارة تدفقه ،ولذا فلم يكن ال�شيخ يف حياة طالبه
�شيخ مرحلة يعربها الطالب ثم يتجاوزها �إىل غريها ،ولكنه عامل كل
املراحل ،قر�أت عليه و�أنا يف املرحلة الثانوية ،ويف املرحلة اجلامعية ،وقر�أت
عليه و�أنا �أعد ر�سالة الدكتورة ،وكلما ازددت علماً زدادت معرفتي ب�سعة
علم ال�شيخ ،واحتياجي ملزيد اال�ستفادة منه  .وكان هذا الرثاء العلمي
يقدم يف وعاء تربوي جميل ؛

ف�ق��د ك ��ان ال���ش�ي��خ مي��ار���س ال�ت�ع�ل�ي��م �أب ��وة
وتربية ،فريفع احلجب بينه وبني طالبه ،
وي�شعرهم باحلفاوة واخل�صو�صية ،
وي�سعهم جمي ًعا على تفاوت قدراتهم ومداركهم بتحفيزه وت�شجيعه،
بحيث ي�ست�شعر كل منهم �أنه قارب �أن يبلغ �أمله .
لقد كان تعامله ال�سمح الرفيق يبني �شخ�صية الطالب ،ويعزز لديه
م�شاعر الثقة النف�سية ،وكم كنت �أن�صرف من در�سه و�أنا �أ�شعر بن�شوة
نف�سية عارمة؛ لأنه �أ�شركني يف مقابلة كتاب ينجزه� ،أو حدثني مبوقف
م�ؤثر من حياته .
كما كان ي�شد ال�شيخ �إىل طالبه توا�ضع فطري غري متكلف ،ولكنه
من�سجم مع �شخ�صية ال�شيخ ،فهو هكذا يرى نف�سه ،وهكذا يتعامل مع من
حوله ،و�أ�شق �شيء عليه �أن ي�سمع ثنا ًء �أو �إطراءً ،وال �أزال �أذكر �أين قدمت
ال�شيخ يومًا ليلقي كلمة ،فغلبتني عاطفتي جتاه �شيخي ،فو�صفته ببع�ض
ما ي�ستحق ،فلما قام ليلقي كلمته بد�أها قائلاً  :ا�ستغفر اهلل ا�ستغفر اهلل
ا�ستغفر اهلل .

نف�سية ،ولياقة عالية يف التعامل مع النا�س ،فامتد يف حياة النا�س بعمق
وا�ستوعبهم ،وكان فناء قلبه رح ًبا ال يزدحم النا�س فيه .
�أما �صربه ود�أبه ،فذاك الذي ال ينق�ضي منه العجب ،فهو يعطي عطاء
متوا�صلاً ال يكل وال ميل ،بحيث �إن مرافقيه ال ي�ستطيعون مرافقته يف
برناجمه اليومي كله ،و�إمنا يتعاقبون عليه ،والأعجب �أن ال يرى عليه
وهو يعطي كالل �أو مالل �أو �إعياء ،و�إمنا هو منتع�ش يف �آخر عطائه ،كما
هو يف �أوله ،بحيث ي�ست�شعر كل من يقرب منه �أن ال�شيخ يجد نف�سه ومتعته
وحياة روحه يف هذا العطاء ،ولذلك كانت عافيته ون�شاطه وبهجته يف
ًّ
منتع�شا
تتابع العطاء وغزارته ،فتجده يف در�سه الأخري بعد الع�شاء جامًا
كما كان يف در�سه الأول بعد �صالة الفجر .
ومل �أر من ابتذل نف�سه يف هذا الأمر كما ر�أيته ،فال يرتدد �أن يقطع �شقة
بعيدة� ،أو يق�صد قرية نائية؛ ليلقي كلمة �أو حما�ضرة �أو يعقد دورة ،ولقد
فوجئت عندما زرت قرية نائية يف جنوب اململكة وامل�سافة بعيدة ،والطريق
وعر ،حتى ظننت �أين �أول من زارها ،فلما ق ّلَبت �سجل الزيارات يف مركز
الدعوة وجدته قد ح�ضر يف �أول �صفحة ،ولقد �شهد طلبته الأوائل من
حاله هذه عج ًبا ،فقد كان يعقد الدر�س وال يحجزه عنه عدد احلا�ضرين
�أو �أعمارهم �أو جن�سياتهم ،ورمبا عقد الدر�س واحل�ضور طالب واحد،
ولقد �أقر اهلل عينه ،فر�أى طالبه �أ�ؤلئك وهم حملة لل�شهادات العليا يف
مدن وبالد عديدة� ،أعمارهم �صلة لعمره ،وجهودهم ثمرة جلهده .
�أما زهده ،ف�إن النا�س يقر�أون زهده يف الكماليات وترف احلياة ،فهو منكف
عن تطلب ذلك �أو الت�شاغل به ،ولكن الزهد الأكرب يف حياته زهده يف
حظوظ النف�س التي يتناف�س فيها املتناف�سون ..
�إن العجب العجاب �أن يبذل ال�شيخ جهدًا د�ؤو ًبا يف حتقيق فتاوى ابن تيمية
مع ال�شيخ ابن قا�سم ،ويف ت�صحيح حا�شية الرو�ض املربع ،ويف ت�صحيح كتب
ال�شيخ عبد العزيز ال�سلمان ،ومع ذلك ال جند له ذك ًرا يف �شيء من ذلك
وال ت�شو ًفا له ،وال �سمعته يومًا يتحدث عنه �إال ما ر�أيته بعيني �أو �سمعته
عنه من غريه ..
�إنها �صفحة من حياة الأتقياء الأخفياء .
وبعد فال زال يف النف�س عن ال�شيخ �شجون و�ش�ؤون ،وروائع �أخرى تقال ..
وقد وجدت جمال القول ذا �سعة ف����إن وج���دت ل�سانا ق��ائ�ًلااً فقل

واهلل ل��و علموا بقبح �سـريرتي لأب���ى ال�����س��ـ�لام ع��ل��ي م��ن يلقـاين
فاحلديث عن �سماحة ال�شيخ؛ هو احلديث عن الر�سوخ العلمي ،والتنوع
ولأعر�ضوا عني وم�� ّل��وا �صــحبتي ول��ب��ـ��ـ���ؤت ب��ع��د ك���رام���ـ���ة ب��ه��وان
يف الفنون ،والتبحر يف املعارف ،مع فقاهة النف�س ،وح�سن الت�صور ،وملكة
ل��ك��ن ���س�ترت م��ع��اي��ب��ي ومثـالبي وحلمت ع��ن زل��ل��ي وع��ن طغيـاين
اال�ستح�ضار .
ثم ترب�أ من كل ما قلته قبل �أن يبد�أ كلمته ..
احلديث عن �سماحة ال�شيخ هو حديث عن الآالف من الطلبة الذين تلقوا
�إن هذا التوا�ضع اجلميل جعل ال�شيخ قري ًبا من نفو�س طالبه  ،بل
عنه مبا�شرة ،وطلبوا العلم بني يديه ،ويف م�سرية تقارب ن�صف قرن.
م�ستحو ًذا عليها ،حتى كنا من �شدة ت�شبعنا ب�شخ�صية ال�شيخ نقلد حركاته
واحلديث عن �سماحة ال�شيخ حديث عن طلب العلم عندما يتحول
و�إ�شاراته تقليد املحب ل�شيخه املعجب به .
نه ًما و�إدما ًنا ،واحلديث عن الف�ضائل واملثل عندما تتج�سد �سم ًتا وهد ًيا
و�سلو ًكا .
احلديث عن �سماحة ال�شيخ حديث عن �ضميمة �أخالقية رائعة يجمعها
ح�سن اخللق .
رحم اهلل ال�شيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جربين ورفع درجاته يف
عليني ،وجزاه اهلل عنا وعن �أمة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم خري ما جزى
عباده ال�صاحلني ،و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون .
فال ي�ستبطن �سوء الظن ،وال ي�شغل نف�سه باحلذر والتحفز ،ولذلك �سلم
من عاهات �سوء الظن وفرز النا�س وامتحانهم ،و�ألقى كل ما عنده لكل كتبه  /عبدالوهاب الناصر الطريري
النا�س ،فو�سع النا�س علمه وحلمه وخلقه ،ولقد �أورثته هذه العافية �سكينة نائب املدير العام ملؤسسة اإلسالم اليوم

كان ال�شيخ يتمتع بعافية نف�سية
تامة ،ولذلك كان ظنه يف النا�س
ح�س ًنا  ،يحملهم على �أح�سن املحامل ،
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وتوا�صل جولتنا التقنية يف حلقتها ال�ساد�سة م�سريها  ،نتح�س�س فيها
ماخدمت فيه التقنية كتاب اهلل الكرمي  ،ونقف يف هذه احللقة مع
رائدات التقنية يف العامل وما قدمته خدم ًة لكتاب اهلل ؛ �شركة �إل جي
(  ) LGو�إنتل (  ، ) intelكما نقف مع مربمج ماليزي ي�صمم برناجماً
ي�ساعد وي�شجع ال�شباب امل�سلم هواة البالي �ستي�شن على قراءة القر�آن
الكرمي  ،وامل�ؤمل من قارئ هذا املقال �أن يكون له دور يف خدمة كتاب اهلل
 ،وذلك ب�إعمال الذهن يف فكرة تخدم كتاب اهلل ،ومرا�سلة �شركات التقنية
العاملية ،وطرح تلك الأفكار عليها ،لعلها تلقى ا�ستجابة فيكون لك دور
يف خدمة كتاب اهلل و�أجر ال ينقطع  ،ال حرمنا اهلل خدمة دينه وكتابه ،
ونرتككم مع هذه اجلولة وقتاً مفيداً نرجوه لكم .

إل ج��ي ُتطل��ق تلفزي��ون الـ « بالي ستيشن » ..
يحت��وي على ق��رآن كريم
لقراءة القرآن
داخلي
ال « بالي �ستي�شن » �أحدث و�سيلة لقراءة القر�آن .
�أعلنت �إل جي ،ال�شركة املتخ�ص�صة يف �صناعة ال�شا�شات امل�سطحة يف العامل ،يف حماولة ال�ستخدام التكنولوجيا احلديثة لربط ال�شباب امل�سلم بالقر�آن
عن �إطالق التلفزيون الأول والوحيد يف العامل الذي يحتوي على قر�آن الكرمي و�إقناع الأ�سرة باجلانب امل�شرق منها� ،صمم �شاب ماليزي برنامج
كرمي داخلي ،وذلك احتفا ًء مبقدم �شهر رم�ضان املبارك .
كمبيوتر «�سوفت وير» ي�سمح ب�إدخال ن�سخة من القر�آن الكرمي على �أجهزة
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التقنيـة
فـــــــــي
خدمــــة
القـــرآن

يتيح تلفزيون البالزما للم�شاهدين تالوة امل�صحف ال�شريف والبحث عن
الآيات وو�ضع عالمات على ال�سور واال�ستماع �إليها .ويت�ضمن التلفزيون
كذلك تقنية تامي ما�شني دي يف �آر التي تقدمها �إل جي لت�سجيل وت�شغيل
الربامج التلفزيونية .
قال �إ�س �سي �شوي مدير قطاع بي دي بي ملنطقة �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
و�إفريقيا� « :إن تلفزيون البالزما اجلديد من �إل جي والذي يحتوي
على القر�آن الكرمي �سيوفر للم�ؤمنني باهلل ور�سوله طريقة جديدة
للتالوة خالل �شهر رم�ضان املبارك والذي بتيمز بنفحة روحية خا�صة.
و�إل جي باعتبارها عالمة جتارية تكن احرتاماً عميقاً للم�سلمني ف�إنها
ملتزمة ب�ضمان تقدمي حلول تلبي االحتياجات املحلية ،ومن امل�ؤكد �أن
القر�آن الكرمي املدمج يف تلفزيوننا اجلديد ي�أتي كتعبري حقيقي عن هذا
االلتزام ».
تتميز امل�صحف ال�شريف التي يت�ضمنها تلفزيون البالزما اجلديد من �إل
جي ب�أنها ت�ضم جميع ال�سور ،الأمر الذي يتيح للم�ستخدمني البحث عن
�سورة معينة �أو �آية بعينها وو�ضع ما ي�صل �إىل ع�شر عالمات ترقيم على
املواقع التي يرغب امل�ستخدم يف الرجوع �إليها ،كما يوجد زر للت�سجيل
والإيقاف على جهاز التحكم عن بعد .
يت�ضمن التلفزيون واجهة متعددة اللغات للت�صفح ،وميكن تالوة امل�صحف
على ال�شا�شة باللغتني العربية والفار�سية .ويوجد �أعلى ال�شا�شة �شريط
يعر�ض ا�سم ال�سورة و�أرقام الآيات والوقت .
يتيح التلفزيون للم�شاهدين كذلك الإ�ستماع �إىل القر�آن ،وهي ميزة رائعة
تتيح للكثريين الفر�صة للتمعن واال�ستمتاع مبعاين الآيات يف الوقت
نف�سه .
و�إىل جانب املزايا اخلا�صة امل�صممة لتتالءم مع �شهر رم�ضان املبارك
ف�إن هذا التلفزيون يت�ضمن تقنية تامي ما�شني»�آلة الزمن» من �إل جي،
وهي تقنية ت�سمح للم�شاهد ب�إيقاف و�إعادة الربامج التلفزيونية املبا�شرة
وت�سجيل الربامج مل�شاهدتها الحقاً ،حيث ي�شتمل اجلهاز على قر�ص �صلب
ب�سعة  160غيغابايت يكفي لت�سجيل � 50ساعة .
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�ألعاب «بالي �ستي�شن» املحمولة ،متكن املولعني بهذه اللعبة من قراءة
القر�آن بو�سيلة تكنولوجية .

وجنح الطالب املاليزي « إخوان نذري » محمد أسران (21
عاما) ،في ابتكار هذا البرنامج الذي مت إضافته  -للمرة األولى
 -إلى ألعاب الـ بالي ستيشن اليدوية التي يتوفر بها خا�صية ال�سماع

وامل�شاهدة ،بح�سب وكالة الأنباء الفرن�سية .
جانب مشرق .

وحول الهدف من ابتكاره ،قال �إخوان نذري� :إنه حاول بابتكاره اجلديد
�أن يظهر لوالديه اجلانب امل�شرق للتكنولوجيا احلديثة ،ويبني لهما �أنه
ميكنه من خالل ذلك الربنامج �أن يحقق �أكرب ا�ستفادة ممكنة يف الربط
بني الدين والتقنيات احلديثة .
و�أ�ضاف �إخوان نذري الذي عاونه  10من زمالئه يف ت�صميم فكرته:
« حينما ي�سمع كثري من الآباء كلمة �إنرتنت ،يرتبط ب�أذهانهم �أنها �شيء
�ضار وي�ؤدي �إىل ف�ساد خلق ال�شباب ،وحينما نتحدث عن الـ بالي �ستي�شن
يرون �أنه جمرد لعبة ت�ضيع الوقت دون فائدة ويقومون بزجرنا ».
�إخوان نذري �أراد بهذا الربنامج �أن يو�صل ر�سالة لوالديه ولآخرين ب�أنه
ميكن ا�ستثمار التكنولوجيا مبا فيها الألعاب املختلفة يف خدمة الدين.
و�أو�ضح �أنه « بعد هذا االبتكار لن تعرت�ض والدتي على لعبي ».
وا�ستوحى الطالب املاليزي  -الذي يتمتع بذكاء عال يف جمال التكنولوجيا
 الفكرة من ن�سخة م�شابهة على بالي �ستي�شن تعر�ض ن�صو�ص الإجنيل،قائال  « :لقد فعلوا ذلك مع الإجنيل ،فلماذا ال نفعل نف�س ال�شيء مع
القر�آن الكرمي ».
مجاني .

وال يهدف �إخوان نذري من برناجمه اجلديد للربح ،و�إمنا قرر طرحه
« جمانا » لأقرانه ،ليتمكنوا من اال�ستفادة منه دون مقابل مادي.
وبح�سب وكالة الأنباء الفرن�سية ،ف�إن �إخوان نذري �سي�ضع الربنامج على
موقع �إنرتنت خا�ص به بعد يوم  19مايو  ،م�شريا �إىل �أن « كافة التعليمات
اخلا�صة بت�شغيل الربنامج �ستكون متوفرة ».
ي�شار �إىل �أن ت�صميم الربنامج ا�ستغرق عدة �أ�شهر حيث كان �إخوان نذري
ورفاقه يعملون يف �أوقات الفراغ لإمتامه ،ف�ضال عن �أنهم ي�سعون حاليا
لت�صميم برنامج جديد مزود بو�سائط �سمعية .

خدمة اإلسالم .

وي�ضيف �إخوان نذري  « :مثل هذا الربنامج ي�ساعد وي�شجع ال�شباب
امل�سلم على قراءة القر�آن ».
فكرة عر�ض القر�آن الكرمي على الـ بالي �ستي�شن لي�ست الوحيدة التي
قدمها �إخوان نذري ورفاقه خلدمة الإ�سالم -بح�سب قوله -فقد قاموا
من قبل بت�صميم العديد من الربامج التي تخدم الإ�سالم م�ستندة يف
فكرتها على التكنولوجيا .
ومن بني هذه اجلهود قيامه  -مع زمالئه ب�إطالق  -جملة (ذا رايز) باللغة
الإجنليزية علي الإنرتنت والتي تقوم بن�شر معلومات عن الإ�سالم .
وقال « :تركز املجلة الإلكرتونية على التعريف بالإ�سالم ،ونحاول �أن نزيل
ما يف عقول الآخرين من �أفكار �سيئة عن الإ�سالم ».
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إنتل العالمية تطرح
جهازين لتعليم القرآن !
تعتزم �شركة �إنتل عمالق تكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع �شركاء
حمليني يف دول من بينها ال�سعودية طرح جهازين جديدين مبنطقة
ال�شرق الأو�سط لتالوة وتعليم القر�آن الكرمي �،أحدهما كمبيوتر منخف�ض
التكلفة للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم من  12-6عاما والآخر جهاز
لتالوة وتعليم القر�آن الكرمي .
وقال كريج باريت رئي�س �شركة �إنتل ورئي�س جمل�س �إدارة االحتاد العاملي
لتقنيات املعلومات واالت�صاالت والتنمية التابع للأمم املتحدة يف مقابلة
مع رويرتز بالقاهرة� ،سيكون حجم اجلهاز املخ�ص�ص للأطفال يف املناطق
الفقرية ( كال�س ميت بي �سي ) �صغري للغاية .
 وقال خالد العمراوي املدير العام لإنتل يف م�صر وبلدان امل�شرق العربيو�شمال �إفريقيا  -تدر�س انتل حاليا مع �شركاء �سعوديني طرح دائرة معارف
الكرتونية عن القر�آن الكرمي ومعانيه يف جهاز �صغري ( الرتا موبايل بي
�سي ) ال يتعدى طوله �سبع بو�صات ب�سعة  40جيجابايت ويحوي  15لغة
يتوقع �أن ي�ستفيد منه كل امل�سلمني يف العامل �سواء املتحدثني بالعربية
وغري العربية يف العامل وميكنه االت�صال ال�سلكيا باالنرتنت للدخول على
مواقع �إ�سالمية  ،وتعمل �إنتل على تطوير بيئات العمل الالزمة لهذين
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 أيا 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
البرنامج يساعد الذين قاموا باحلفظ على مصحف املدينة لكونه طبق األصل من مصحف املدينة هذا باإلضافة إلى
إمكانية دمج  16تالوة 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 قارئ ًا .
الطبعات اإلضافية  :وفيه ثالث وعشرون طبعة .
كما أنه يحتوي على شرح مصور لطريقه التركيب وكيفية االستخدام .
هذا البرنامج بكامل ملحقاته مت حتميله من موقع « فائدة حللول اجلوال » www.benefit-ms.com
قام بجمع وترتيب وشرح هذه املادة اجلمعية اخليرية لتحفيظ القران الكرمي مبحافظة الزلفي بواسطة إدارة العالقات
العامة واإلعالم
للتواصل في سبيل نشر البرنامج ولالقتراحات وامللحوظات حول هذا القرص :
 - mofidco@hotmail.comولطلب الكميات من هذا القرص ((  )) 0500511556بسعر تكلفه النسخ .
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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

الحمل في األشهر الثالثة األخيرة

د .حصة بنت محمد اجلبر
استشارية نساء ووالدة
مستشفى قوى األمن بالرياض

األسبوع التاسع والعشرون  -احلركة تكون أقوى :

ماذا يحدث في األشهر الثالثة األخيرة من احلمل ؟

•يبلغ وزنه �أكرث من  1كغم بقليل  ،وطوله � 38سم .
•يكتمل منو العظام لكنها ما تزال طرية ومرنة .
•يبد�أ اجلنني بعملية تخزين عنا�صر احلديد و�أمالح الكال�سيوم
والف�سفور .
•ي�ستطيع فتح عينه و�إدارة ر�أ�سه ا�ستجابة لل�ضوء .
•تظهر �أظافره .
•تزداد طبقات الدهون يف ج�سمه .
•مع ا�ستمرار منوه  ،ف�إن حركته ت�صبح قوية وعنيفة لدرجة �أنه
قد توقفني نف�سك �أثناء احلركة ،كما تكون مرئية على البطن .

•العد العك�س بد�أ !
•انظري كيف ينمو ويتطور طفلك و�أنت تقرتبني من تاريخ
الو�ضع .
•نفاذ الب�صرية بد�أ ! الآن �أ�صبحت متعبة وجمهدة من احلمل،
األسبوع الثالثون  -زيادة الوزن :
وتتطلعني �إىل ر�ؤية وجه طفلك  ،لكن رحمك مازال م�شغو ًال .
•ي�صل وزنه �إىل  1.1كغم ويزداد مبعدل كل �أ�سبوع حتى الأ�سبوع
•لنتطلع معاً كيف ينمو ويتطور طفلك بالقرب من تاريخ الو�ضع .
ال�سابع والثالثني  ،وي�صل طوله حوايل � 38سم .
•منو اجلنني يكون �سريعاً .
األسبوع الثامن والعشرون  -فتح العينني :
•ميكنه القيام بعملية التنف�س عن طريق حركة احلجاب احلاجز
•طول اجلنني � 36.6سم ووزنه حوايل  875جم .
بانتظام .
•ميكنه �أن يفتح ويغلق عينيه  ،وقد مي�ص ا�صبعه .
•قد ت�شعرين بتقل�صات بالرحم عند قيامه بعملية ال�شهاق .
•يتحدد لون العينني ولكن ميكن �أن يتغري خالل الأ�شهر ال�ستة
الأوىل بعد الوالدة خا�صة �إذا كان لونهما �أزرق �أو ر�صا�صي مزرق .
األسبوع احلادي والثالثون  -استمرار منو اجلهاز التناسلي :

عند الوالدة :

•ي�ستطيع النوم متوا�ص ً
ال ملدة  30 -20دقيقة .
•حركته وا�ضحة جداً عندما تكونني جال�سة �أو م�ستلقية .
•يعتقد بع�ض اخلرباء �أنهم يحلمون يف هذا الأ�سبوع .
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•يبلغ طول اجلنني حوايل � 40سم  ،ووزنه يزداد با�ستمرار حتى
الوالدة .
•عند الذكور  ،اخل�صي تتحرك من مكانها قرب ال ُكلى �إىل ال�صفن
( وعاء اخل�صيتني ) .
ً
•عند الإناث  ،فتكون البظر بارزة نوعا ما ومل تغط بال�شفرين بعد .

األسبوع الثاني والثالثون  -تساقط الشعر الزغبي :

•طول اجلنني � 41سم  ،ووزنه  1.5كغم .
•ي�ستمر منو الذارعني وال�ساقني واجل�سم يف النمو �إىل �أن ت�صبح هذه
الأع�ضاء متنا�سقة يف احلجم مع الر�أ�س .
•يبدو �شبيهاً بطفل حديث الوالدة .
•يبد�أ ت�ساقط ال�شعر الزغبي اخلفيف الذي كان يغطي جلده .
•تكون حركة اجلنني ون�شاطه �أقل قوة من ال�سابق نتيجة لزيادة
منوه وتقل�ص احليز يف جتويف الرحم  ،لكن �إذا �شعرت �أن حركته
�أقل من ع�شر حركات يف اليوم فراجعي الطبيب .

األسبوع الثالث والثالثون  -إدراك الضوء :

األسبوع السادس والثالثون  -القيام بعملية املص :

•وزن اجلنني  2.4كجم  ،وطوله حوايل � 45سم .
•تكتمل الكليتني تركيباً ووظيفة .
•ت�ستطيع الكبد معاجلة بع�ض الف�ضالت .
•يت�سلى ب�أظافره .
•تنق�ص كمية ال�سائل الأمينو�سي .
•وجود الن�سيج الدهني يف الوجه  ،يعطيه ال�شكل الظاهري
الدائري .
•ع�ضالت امل�ص تكون م�ستعدة للوظيفة .
•يبد�أ اجلنني بالنزول بر�أ�سه �إىل �أ�سفل البطن ا�ستعداداً للوالدة .
•عند قيامه باحلركة قد يربز مرفقة  ،قدمه �أو ر�أ�سه عند
املعدة .

•يزن اجلنني حوايل  1.7كغم  ،وطوله ي�صل �إىل � 42سم .
•يكون ب�ؤب�ؤ العني قادراً على التقل�ص والتو�سع و�إدراك ال�ضوء .
•يزداد الوزن مبعدل بوند �أ�سبوعياً .
األسبوع السابع والثالثون  -متام النمو :
•يكتمل منو الرئتني  ،لكن عملية التنف�س مازالت با�ستن�شاق ال�سائل
•ي�صل وزنه �إىل  2.7كجم فيما يبلغ طوله � 45سم .
•يف نهاية هذا الأ�سبوع  ،يكون اجلنني مكتم ً
الأمينو�سي .
ال .
•عند الذكور  ،تربز اخل�صيتان يف ال�صفن ويف بع�ض احلاالت قد
•اخلرب ال�سعيد �أن حملك يكتمل وقد تنجبني طفلك يف �أي يوم
ال تتخذ �إحدى اخل�صيتني �أو كالهما مكانهما يف ال�صفن �إال بعد
( وحدة احلمل مكتملة عند متام الأ�سبوع ال�سابع والثالثني �إىل
الوالدة .
متام الأ�سبوع الثاين والأربعني ) .
•�إذا ولد الطفل يف هذا الأ�سبوع  ،ف�إنه يحتاج �إىل بع�ض العناية
•تكون الرئة نا�ضجة .
الزائدة  ،لكن معظمهم يكونون بو�ضع �صحي جيد .
•تتابع تراكم الدهون يف ج�سمه  ،يعطيه ال�شكل الدائري .
•يتجه ر�أ�س اجلنني �إىل �أ�سفل البطن بدرجة �أكرب .

األسبوع الرابع والثالثون  -زيادة سمك الغطاء الواقي للجلد :

•يزن اجلنني حوايل  2كجم ويبلغ طوله ما يقارب � 44سم .
•ما تزال اجلمجمة لينة وغري متما�سكة مما ي�سمح للجنني التحرر
من قناة الوالدة ال�ضيقة ن�سبياً .
•بقية عظام الهيكل العظمي ت�صبح �أكرث �صالبة .
•تزداد �سماكة الغ�شاء ال�شمعي للجنني  ،وقد يتم م�شاهدة بع�ضها
على جلد الطفل بعد الوالدة .
•يتم اختفاء طبقة الزغب ال�سفلية .
•ب�شرته ت�صبح �أقل حمرة وجتعداً .
•يبد�أ بتوجه ر�أ�سه لأ�سفل البطن .

األسبوع اخلامس والثالثون  -زيادة النمو مبعدل أسرع :

•ي�ستمر اجلنني يف زيادة الوزن ومعدل تراكم الدهون يف جميع
�أجزاء ج�سمه .
•ي�صل وزنه �أكرث من  2.2كغم  ،وطوله �أكرث من � 45سم .

األسبوع الثامن والثالثون  -وظائف األعضاء تستمر في حتسنها
الوظيفي :

•يحدث ت�صلب ملعظم العظام  ،لكن اجلمجمة ما تزال طرية ومرنة
بع�ض ال�شيء .
•ي�صل وزن اجلنني �إىل  2.8كغم  ،وطوله �إىل � 50سم .
•يتح�سن ويتطور �أداء الدماغ وجهازه الع�صبي يومياً  ،وهذه
العملية ت�ستمر خالل مرحلة الطفولة  ،واملراهقة .
•يحدث منو مكثف للدماغ .
•تطول الأظافر زيادة عند نهاية الأ�صابع .
ً
•تتم عملية اال�ستقرار �أ�سفل البطن ا�ستعدادا للوالدة  ،كما �أن وجود
الر�أ�س بني عظام احلو�ض واقياً له ومينح الفر�صة لنمو �ساقية
وم�ؤخرته .
•يقل ن�شاطه �أكرث .
•ي�صبح اجللد وردي اللون وناعم امللم�س .
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•تنمو الرئتان �أكرث  ،لكنها مل تن�ضج بعد .
•يزداد الهيكل العظمي ق�سوة و�صالبة .
•ي�ستمر الدماغ والع�ضالت بالنمو .
•يقوم بفتح و�إغالق عيناه  ،واال�ستجابة لل�ضوء .
•يتكون احلاجبان والأهداب .
•عند حدوث والدة يف هذا الأ�سبوع  ،ف�إن الطفل قد يحتاج �إىل عملية
التنف�س ال�صناعي مل�ساعدته � ،أما بالن�سبة الحتمال حدوث النزيف
الدماغي  ،فتكون �أقل من الأ�سابيع املا�ضية .

•تكونت حا�سة ال�سمع ب�شكل كامل وميكنه فهم �أمه عند التحدث
�إليه .
•ت�صبح حركته �أقل قوة  ،فقد ت�شعرين فقط بتمايل  ،هزات � ،أو
متدد �أثناء حركة اجلنني .
•يتم اكتمال معظم �أع�ضاء اجل�سم ما عدا الرئتني واجلهاز
الع�صبي .
•عند حدوث الوالدة عند هذه املرحلة ف�إن ن�سبة املعي�شة لديه
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•تختلف كثافة ال�شعر على ر�أ�س اجلنني كما قد يختلف لونه عن
لون �شعر �أبويه .
•يختفي جزء كبري من طبقة الزغب والطالء اجلبني الذي كان
يغطيه من قبل .
•يبتلع اجلنني الزغب والطبقة اخلارجية بالإ�ضافة �إىل �إفرازات
�أخرى يخزنها يف �أمعائه مت تتحول �إىل اللون الأ�سود وي�سمى العقي
( �أول ف�ضالته بعد الوالدة ) .
األسبوع التاسع والثالثون  -تزويد اجلنني باألجسام املضادة عن
طريق املشيمة :

•يتم تواجد الدهون حتت اجللد بكميات كافية للحفاظ على درجة
حرارة اجل�سم .
•يزن اجلنني ما بني � 3إىل  3.5كجم .
•تكتمل �أع�ضاء اجلنني وت�ستقر يف مكانها  ،ولكن تكون الرئتان �آخر
الأع�ضاء اكتما ًال حتى بعد الوالدة  ،قد ي�ستغرق الطفل ب�ضع �ساعات
قبل �أن يتنف�س ب�شكل طبيعي .
•تقوم امل�شيمة بتزويد اجلنني بالأج�سام امل�ضادة والتي ت�ساعده
على حماربة االلتهابات يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل بعد الوالدة .
•عندما تقومني بعملية الر�ضاعة الطبيعية  ،ف�إن ذلك �سيمده مبزيد
من تلك الأج�سام امل�ضادة .
األسبوع األربعون  -وصول تاريخ الوضع احملدد :

•يحدث تق�شر للطبقة ال�شمعية املغطية جللد اجلنني يف ال�سائل
الأمنيوين .
•يكون وزن اجلنني حوايل  3.4كغم ( الوزن الطبيعي 3.5 – 2.5
كغم )  ،وطوله حوايل � 51سم .
•يتحول ال�سائل الأمينو�سي الذي كان نقياً �إىل �سائل لزج وباهت
اللون ب�سبب الطالء اجلبني اخلا�ص بطفلك .
•تن�سلخ طبقات الب�شرة اخلارجية وتت�شكل حتتها ب�شرة جديدة .
•عند و�صول وزنه حوايل  8بوند  ،ي�صبح اجلنني قادراً على املعي�شة
خارج الرحم .
•وحالها �سوف ترين وجه طفلك ب�إذن اهلل .
•ال تقلقي عندما يتقدم �أو يت�أخر التاريخ املحدد للو�ضع  ،فمن
الطبيعي �أن ت�ضعي طفلك �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني قبل �أو بعد التاريخ
املحدد للو�ضع .
ماذا يجب عليك في هذه املرحلة ؟

على الرغم من �أن حملك �أو �شك على الإنتهاء  ،ف�إن احلياة ال�صحية تبقى
مهمة يف تلك املرحلة  ,فتذكري الأمور التالية :

و�ضعه يف الرحم  ،ومعاينة ال�سوائل حواليه  ،ونب�ض القلب  ،وفح�ص
البول لوجود �أي بروتني � ،سكر � ،أو �أحما�ض كيتونية .
•�أخذ الفيتامينات و�أقرا�ص احلديد ح�سب تعليمات الطبيب .
•املحافظة على الوزن ال�صحي .
•املحافظة على التمارين املنتظمة واملنا�سبة لك ح�سب تعليمات
الطبيب .
•املحافظة على الغذاء ال�صحي .
•�إخبار الطبيب عن جميع الأدوية التي تتناولينها .
•مناق�شة الفحو�صات ال�سابقة و�إجراء الالزم .
•الإجابة على �أ�سئلتك .
•�إخبار الطبيب عن �إي عالمات �أو �أعرا�ض الوالدة املبكرة  ،ك�آالم
البطن وخروج ال�سوائل من املهبل .
•�إجراء فحو�ص حتمل اجللوكوز للك�شف عن �سكر احلمل � ،إذا مل يتم
�إجرا�ؤه من قبل � ،أو كانت النتيجة الأوىل �سلبية ولديك عر�ضة
عالية حلدوثه وذلك عند الأ�سبوع الثالث والثالثني .
•�إعادة فح�ص فقر الدم والأج�سام امل�ضادة يف الدم عند الأ�سبوع
الثامن والع�شرين �،إذا كان لديك الري�سو�س ال�سلبي � ،سيتم حقنك
بامل�ضاد دي  Anti Dللق�ضاء على الأج�سام امل�ضادة يف دمك .
•�إجراء �أ�شعة �صوتية للمتابعة �إذا ا�ستدعى الأمر � ،أو ملتابعة امل�شيمة
�إذا كانت متقدمة يف �أوائل احلمل .
•�أخذ م�سحة مهبلية ال�ستبعاد البكترييا املكورة ب  ،ف�إذا كانت
النتيجة �إيجابية ف�إنك حتتاجني �إىل م�ضاد حيوي عند فتح ال�سائل
الأمينو�سي �أو عند الوالدة لوقاية طفلك منها .
•معاجلة الأمرا�ض املزمنة بامل�شاركة مع التخ�ص�صات الطبية
الأخرى �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك .
•عند الأ�سبوع ال�سابع والثالثني � ،إذا كان اجلنني و�ضعه مقعدياً
بالرحم  ،ف�إنه �سيناق�ش معك احتماليات تغري و�ضعه باليد ( �إذا
كان الو�ضع مالئماً له ) بطريقة ت�سمى « تعديل الر�أ�س من اخلارج
« �أو مناق�شة خيارات الوالدة �إذا ما بقي مقعدياً حتى الو�ضع �أو
نهاية فرتة احلمل .
•عند الأ�سبوع الثامن والثالثني � ،إذا كانت امل�شيمة متقدمة  ،ف�إنه
يتحدد موعد �إجراء الوالدة القي�صرية لك .
•يتم عملية �إجراء الدخول للم�ست�شفى عند �أي مرحلة وو�ضع
ي�ستدعي ذلك .
•عند الأ�سبوع احلادي والأربعني  ،ما مل ت�ضعي طفلك  ،فقد يجري
لك فح�ص مهبلي ملحاولة ف�صل الغ�شاء الأمينو�سي عن جدار
الرحم لدفع املخا�ض  ،ف�إذا اخرتت عدم الفح�ص �أو مل ي�ساعد
على دخول املخا�ض  ،ف�إنه �سيتم حثك عرب حتري�ض الوالدة .
ال تفعلي -:

أفعلي -:

•متابعة احلمل الدورية بانتظام  ،زيارة واحدة كل �أ�سبوعني حتى
الأ�سبوع ال�ساد�س والثالثني  ،ومن ثم �أ�سبوعياً حتى الو�ضع � ,إال �إذا
�أ�ستدعى الأمر �أقرب من ذلك ح�سب تعليمات الطبيب .
•يف كل زيارة يتم معاينة الوزن  ،و�ضغط الدم  ،وتورم ال�ساقني ،
وحتديد ن�شاط اجلنني  ،قيا�س ارتفاع الرحم  ،حجم اجلنني ،
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•ممار�سة التدخني وتعاطي الكحول والأدوية املحظورة باحلمل .
•ا�ستمتعي بالأيام الأخرية من حملك  ،فهذه مرحلة العمر  ،والف�صل
القادم من حياتك مع طفلك على و�شك البدء .

إعداد  /عبد الرحمن بن إبراهيم الرزق

�سبحا َنه َو َت َعالىَ بِا َ
جل َمالِ )
( َمعرف ًة ا ِ
هلل َ

ا�ضي َ ،و�أح َ
(ال�س َعا َد ُة َب َ
ال ِم املُ�س َتق َبل)
ني �أوهَا ِم امل َ ِ
َّ

ال�سبب يف َ�شقاء الإن�سان � /أ َّنه دَائماً يزهد فيِ َ�س َعادة يومه  ,ويلهو عنها مبا
جمال اهلل �سبحانه وتعاىل على �أربع مراتب  :جمال « الذات »  ,وجمال
َّ
أم�س ُه َكا َن َخرياً مِ ن
«ال�صفات»  ,وجمال « الأفعال »  ,وجمال « الأ�سماء » ؛ ف�أ�سما�ؤه كلها يتط ّلَع �إليه مِ ن �سعاد ِة َغد ِه  ,ف�إ َذا جا َء َغد ُه اعتقد �أ َّن � َ
َا�ضيه .
ا�ض ِر ِه َوم ِ
ح�سنى  ,و�صفاته كلها �صفات كمال  ,و�أفعاله كلها حكمة وم�صلحة وعدل يَومه ؛ َفهو الين َف ُّك َ�شقياً فيِ َح ِ
ورحمة  ,و�أ َمّا جمال الذات وماهو عليه ف�أم ٌر اليدرك ُه �سواه  ,وال يعلم ُه ُ
ال�صالِح)
ال�س ِ
لف َّ
(ط ُرق اكت َِ�ساب ُق َّوة احلِفظ فيِ َمنظو ِر َّ
غريه َ ..ج َّل عَن َّ
ال�شبي ِه وال َّنظري .
ُ
ا�صي) قال َّ
ال�ضحاك بن مزاحم  :مامن �أحد تعلم القر�آن
(ترك امل َ َع ِ
( َتق�سِ يم ابِن الق َِّيم ل ُأ�صولِ ا َ
خل َطا َيا)
فن�سيه �إال بذنب يحدثه  ,ومنها (االه ِت َمام) قال �سفيان  :اجعلوا احلديث
خل َطايَا كلها َثال َثة ( :الكِرب) وهو  :الذي �أ�صا َر �إبلي�س �إىل ما حديث �أنف�سكم  ,وفكر قلوبكم حتفظوه  ,وقال البخاري  :ال�أعلم �شيئاً
�أ�صول ا َ
َ
َ
ّ
�أ�صاره  ,و(احلِر�ص) وهو  :الذي �أخرج �آدم من اجلنة ,و(احل َ�سد) وهو � :أنفع للحفظ من نهمة الرجل  ,ومداومة النظر ,ومنها (التعود) قال
الذي ج َّر�أ �أحد ابني �آدم على �أخيه ؛ فمن ُوق َِي هذ ِه الثالثة فقد وقي َّ
ال�شر الزهري � :إن الرجل ليطلب وقلبه �شعب من ال�شعاب  ,ثم اليلبث �أن ي�صري
ً
ً
؛ فالكفر مِ ن الكرب  ,واملعا�صي مِ ن احلر�ص  ,والظلم مِ ن احل�سد .
واديا اليو�ضع فيه �شيئا �إال التهمه  ,ومنها (ال َع َمل بِه) قال ال�شعبي  :كنا
ال�س َّنة) ن�ستعني على حفظ احلديث بالعمل به  ,ومنها (اخ ِت َيار الوَقت امل ُ َنا�سِ ب)
(الآ َثا ُر ا َ
حل َ�س َنة ل ُّ
ِل�شرب ِب َثالث ِة �أن َفا�س فيِ َ�ضو ِء ُ
قال اخلطيب  :اعلم �أن للحفظ �ساعات ينبغي ملن �أراد التحفظ �أن يراعيها
مالك ر�ضي اهلل عنه  ,قال «
أن�س بن ٍ
روى م�سل ٌم يف �صحيح ِه  ,مِ ن حديثِ � ِ
اج َعة) قال ابن م�سعود  :تذاكروا العلم ف�إن حياته مذاكرته .
 ,ومنها (امل ُ َر َ
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتن َّف�س يف الإناء ثالثاً  ,ويقول (�إنه �أروى
بيان معنى احلديث ال�شريف  ،فا « �أروى » �أي �أكرث ُ
(ط ُرق ال ُّرق َية َّ
ني ال�س َّنة)
ال�شرع َّية ال َوا ِردَة فيِ َمع ِ
 ,و�أمر�أ  ,و�أبر�أ) و�أ َمّا ُ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
َ
ر َّياً ؛ لرتدده على املعدة امللتهبة دفعات  ،و « �أبر�أ » �أي �أبر�أ من �أمل العط�ش للرق َية ال�شرع َّية ـ والتي تكون ب�آيات القر�آن  ,وال ّتعويذات ال�شرع َّية ـ لها
ال�سحرة
 ,وقيل �أ�سلم من املر�ض � ,أو الأذى احلا�صل ب�سبب ال�شرب ِب َن َف�س واحد ؛ طرق متتا ُز ِبهَا عَن طرقِ ال َدّجلة  ,و�أباطيلِ امل�شعوذين  ,وخرافاتِ َّ
لأ َّنه اليهجم على حرارة املعدة دفعة واحدة و« �أمر�أ» �أي �أ�سهل ان�سياغاً  , ,وهذيانِ ال َكه َنة  ,فمِ َّما ورد يف ال�س َّنة ( /النفث وال َّتفل مَع الرقية) ودليلها
الف حديث عائ�شة يف البخاري  , 5304/5310وم�سلم  , 4069/4065و�أي�ضاً
و�أكرث لذة  ,وقيل �أنه �أ�سر ُع انحِ دَاراً عَن املريء ل�سهولته وخفته  ,بِخِ َ
ورد (الرقية من دون نفث) ودليلها حديث عائ�شة عند البخاري ,5243
مَا َلو َ�شربه دفعة واحدة .
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وحديث �أبي �سعيد اخلدري عند م�سلم  , 4056و�أي�ضاً ورد (خلط بع�ض الو�ضع  ,والأ�سلوب  ,وال َدّاللة لكل منهما (� )4أن يكتب القر�آن �أو ًال  ,ثم
الرتاب مع الريق) ودليلها حديث عائ�شة عند البخاري  , 5304و�أي�ضاً ورد ي�ؤتى بعده بتف�سريه  ,ثم يتبع هذا برتجمته التف�سريية ؛ حتى اليتوهم
(م�سح اجل�سد باليد) ودليلها حديث عائ�شة عند البخاري  , 5302و�أي�ضاً متوهم �أ َّن هذه الرتجمة ترجمة حرفية للقر�آن ؛ هذه هي ّ
ال�شروط التي
َ
ً
ري لغته  ,تف�سريا يَ�سلم من
ورد (و�ضع اليد على مو�ضع الأمل) ودليلها حديث عثمان بن �أبي العا�ص يجب مراعاتها ملن يريد �أن يف�سر القر�آن بغ ِ
يوجه .
عند م�سلم  , 4082و�أي�ضاً ورد (الرقية باملاء ثم �شربه �أو الإغت�سال به) ُنقل كل نقد َّ
ابن ع َّبا�س َر�ضي اهلل عَن ُه َما فيِ
من فعله عليه ال�صالة وال�سالم كما عند �أبي داود  , 3387وهذه الطريقة (منْ �أَ�س َرا ِر ُنبو ِغ ِ
الأخرية هي قول عائ�شة ر�ضي اهلل عنها  ,و�أخذ بها الإمام ابن القيم ,
و�أفتى بها ال�شيخ ابن باز  ,وال�شيخ ابن عثيمني رحمة اهلل على اجلميع  .ال َّتف�سِ ري )
بالإمكان �إرجاع هذه ُّ
ال�شهرة العلمية  ,وهذا النبوغ الوا�سع الف َّيا�ض
(�ش ُر ُ
وط اع ِت َبار رَّ
ُ
ري َّية)
الت َج َمة ال َّتف�سِ ِ
َلدَى حرب الأ َمّة  ,وترجمان القر�آن �إىل جمل ٍة من الأمور من �أبرزها :
لقد ق َّرر العلماء جمل ًة من ُّ
ال�شروط العتبا ِر رَّ
التجمة ال َّتف�سريية ؛ *دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم له بقوله «اللهم فقهه بالدين  ,وعلمه
ُ
ّ
واملراد ِبهَا تف�سري القر�آن بِغ ِ
ري لغ ِت ِه  ..فمن تلك ال�شروط � )1( :أن تكون الت�أويل» *ومنها ن�ش�أته يف بيت النبوة  ,ومالزمته لر�سول اهلل �صلى اهلل
التجمة على �شريطة ال َّتف�سري و�أ�صوله ؛ فال يع َّول عليها �إ َّ
رَّ
كانت
إذا
�
ال
عليه و�سلم من عهد التمييز  ,؛ فكان ي�سمع منه ال�شيء الكثري  ,وي�شهد
م�ستمدة من الأحاديث ال�شريفة  ,وعلوم اللغة العربية  ,والأ�صول املقررة كثرياً من الظروف التي نزلت فيها بع�ض �آيات القر�آن * ,ومنها مالزمته
يف ال�شريعة الإ�سالمية (� )2أن يكون املُترَ جِ م �سائر على �أ�صول العقيدة لأكابر ال�صحابة ي�أخذ عنهم  ,ويروي لهم * ,ومنها حفظه للغة العربية
الإ�سالمية ؛ َّ
ال�صافية من �شوائب العقائد الزائفة  ,والأهواء التي ت�ؤثر  ,ومعرفته لغريبها  ,و�أ�سرارها  ,و�أ�ساليبها  ,و�ألفاظها ؛ ولذا نرى كثرياً
على العقل والفكر  ,ومن ث َّم ت�ؤثر على الرتجمة (� )3أن يكون املُترَ جِ م َعالمِ َاً
ماي�ست�شهد بال�شعر والأدب يف تقريب املعاين  ,وبيان الألفاظ  .ومنها
باللغتني  :املُترَ َجم منها  ,واملُترَ َجم �إليها ؛ خبرياً ب�أ�سرارهما  ,يعلم جهة
بلوغه مرتبة االجتهاد يف هذا ال�ش�أن .
!

االجتماعات األسرية
وعودة الطيور ألوكارها

�إن مما يثلج ال�صدر ،وتق ّر به العني  ,و ُت�س ّر به النف�س ،مانراه
يف الآونة الأخرية من حر�ص على االجتماعات الأ�سرية  ،التي
جاءت لت�ؤوي اجلميع  ,يف وقت ن�صب فيه �أعداء هذه الأمة
�شباكهم  ,وحاكوا خططهم  ,لتقوي�ض �أوا�صر العز وال�س�ؤدد فيها
 ,وتفكيك �أ�سباب القوة منها  ,ومدار�س تخريج الأفذاذ � ,إنها
الأ�سرة التي كان يف �سابق علم اهلل ف�ضل �صالحها على الأمم
 ,بل على الكون �أجمع  ,فنظمها ووزع احلقوق والواجبات بني
�أفرادها،وح�ض على التمام �شملها وترابطها .
فكانت هذه االجتماعات الأ�سرية املباركة ؛ لتحت�ضن �أفرادها فتقويَ الأوا�صر وجتدد الوالء بينهم  ،وبذلك ت�صلح املجتمعات ,وت�ستقر الأوطان
وتنعم الأ�سر ,فيقرتب كبريها من �صغريها  ,وبعيدها من قريبها  ,وغنيها من فقريها  ,ويف ظالل هذه االجتماعات ينبغي على كل فرد فيها
�أن يحتوي الآخر  ,و�أن يتنازل عن حظوظ النف�س  ,بل حظوظ ال�شيطان منه ومن ذوي رحمه،والتي ال طائل منها �إال النكد يف العي�ش  ,و�أكل
حما�سن الأعمال .
فلنعقد العزم على �أن تكون اجتماعاتنا منارة هدى  ,وداللة �إر�شاد � ,إىل �أيتامنا وفقر�آئنا و�أراملنا ومر�ضانا  ,واحتواء �شبابنا  ,وال�سعي يف
�صالح ن�سائنا  ,قال �صلى اهلل عليه و�سلم �»:أنا وكافل اليتيم كهاتني و�أ�شار بال�سبابة والتي تليها «،فكيف واليتيم قريب؟! وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم  « :القائم على الأرملة وامل�سكني كقائم الليل �صائم النهار » فكيف والأرملة وامل�سكني �أرحام ؟! وقال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه  « :لأن �أكون
يف حاجة �أخي خري من �أن اعتكف �شهراً يف م�سجدي هذا ».
وختاماً  :ما �أجمل �أن يتوىل هذه املنا�سبات اجلليلة من يتطلع �إىل ال�سمو� ,إىل ر�ضى الرحمن ومن يرتقب �أجور املنان  ,فيعمل ويكد ويكدح
وير�سم ويخطط لتحقيق �أهدافها  ,دون �أن يرجو من ب�شرٍ جزا ًء �أو �شكورا.
								

75

منيرة عبدالعزيز الدويش
وكيلة مكتب اإلشراف

على ر�صيف الذكريات
كثرية هي ال�ساعات التي توقفنا  ،لننظر �إىل الوراء لبث
التنهدات على ما�ضينا ..
حينما ت�ؤذن �شم�س يوم بوداع ف�إنها حتمل بني طياتها
ريا من الأحداث التي تنتظم النتظار قبولها يف �سجل
كث ً
الذكريات  ،حينما ت�صعد يف جبل قريب من بيتك � ،أو تطل
من �شرفة منزلك � ،أو تذهب حليك القدمي  ،ف�إمنا �أنت
بذلك تطلب من �شريط ذكرياتك �أن يعيد لك املا�ضي ،
بحلوه ومره ..
جميع ما يف املا�ضي حلو  ،حتى ال�ساعات التي �شاط فيها
غ�ضبك � ،أو حزنت لها  ،ف�إنها �ستتحول �إىل ذكرى عجيبة
 ،نعم هي عجيبة  ،لكونك ا�ستطعت جتاوزها بنجاح ف�إنك
تتذوق حالوته ال مرارتها .
حينما تدخل يديك يف جيبك  ،وتنظر برهة �إىل الأر�ض
ثم حتدق ب�صرك �إىل ال�سماء  ،ثم تعيده �إىل الأ�شياء من
حولك  ،وحت�س حالوتها الن�سيم يف ف�ؤادك  ،ف�إنك ن�ستن�شق
عبق ما�ضيك  ،وحتاول ا�ستجداء عينيك لتعرب عما يف
�صدرك ..
حينما تنكث على رمل ال�شاطئ � ،أو تلعب بح�صوات الأر�ض
نف�سا عميقاً ـ
�أو جتل�س على كر�سي الر�صيف  ،وت�أخذ ً
ك�أمنا �أ�ؤذنت بانقطاعه ـ وحينما تتظاهر باالن�شغال �أمام
�أهلك فتقفل جوالك  ،ثم تخرج لوحدك لتنظر يف الكون
ً
مقرت�ضا منه
واحلياة ف�إنك بهذا تدق باب الذكريات ،
بع�ض املفرحات ..
مت�شي على ر�صيف ذكرياتك  ،وي�ستوقفك كل م�شهد منه
طال �أو ق�صر  ،تفت�ش فيه عن ما�ضيك  ،وتتعجب كيف
م�ضى بعفوية  ،وطوى �صفحاته بني جناحاتك يف دنياك
فتتعرث فيه بحجر � ،أو ت�ؤذيك �شوكة � ،أو جيفة  ،فاعلم
�أنك جتاوزتها يف حياتك  ،فال جتعل منها حاجزا منطلقا
من ذكرياتك .
متعب بن عبد احملسن احلمادي
جامعة اإلمام مجمد بن سعود اإلسالمية

�إن املت�أمل حلال كثري من املربني �آباء كانوا �أو معلمني �أو غريهم  ,يجد �إخال ًال
كبريا لركن من �أركان الرتبية و�أ�سا�س من �أ�س�سها� , أال وهو الرتبية بالقدوة
وقد نبه اهلل �سبحانه يف كتابه على هذا بقوله  ( :يا �أيها الذين �آمنوا مل تقولون
ماال تفعلون ) الآية .
وقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قدوة بحق  ,ومثال يحتذى به يف �أفعاله
قبل �أقواله ولهذا كان له من الت�أثري بعد توفيق اهلل ما نراه �إىل اليوم .
و بع�ض املربني ي�شتكي من عدم ا�ستجابة من يربون  ,مع كرثة ما يدلون به
عليهم من ن�صائح وتوجيهات  ,فعليهم هنا مراجعة �أنف�سهم قبل البحث عن
الأ�سباب وامل�سببات .
يقول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل مو�صياً م�ؤدب �أوالد �أمري امل�ؤمنني  :ليكن ما
تبد�أ به من �إ�صالح �أوالد �أمري امل�ؤمنني �إ�صالح نف�سك  ،ف�إن �أعينهم معقودة
بعينك  ,فاحل�سن عندهم ما حت�سنه  ,والقبيح عندهم ما تكرهه � .أ .هـ .
وت�شري الدرا�سات �إىل انه خالل �أي ات�صال بني النا�س ف�إن %55من االت�صال
يكون بلغة اجل�سم  ,و %38من حلن اخلطاب  ,و %7من الكلمات امل�ستخدمة .
ولهذا قالوا � :إن الدليل بالفعل �أر�شد من الدليل بالقول  ,وهناك جتربة ميكن
�أن تقوم بها بنف�سك  ,قل لطالب عندك �أو ابن لك ام�سك �أنفك و�أنت ام�سك
�أذنك ,مبا�شرة �سوف مي�سك �أذنه لأنه ينفذ مايرى غالباً ال ما ي�سمع .
فليعلم املربي والأب وال�شيخ ومدر�س احللقة �أنهم م�سئولون �أمام اهلل عز وجل
يف �سلوكهم وتطبيقاتهم  ,خ�صو�صا �إذا الحظ املرتبون ذلك وقلدوهم وا�ستفادوا
منهم .
سلطان سليمان الفايز

مدرس حلقة عثمان بن عفان

سلعة اهللالغالية

عندما يحرتق امل�ؤمن �شوقاً �إليها  ,ويذوب قلبه حنيناً لر�ؤيتها  ,وتلتهب
م�شاعره ل�سكناها ؛ يبذل الغايل والنفي�س لأجلها  ,ويتحمل امل�صائب و
امل�شاق لي�صل �إليها  ,يهون عنده كل �شيء يف �سبيلها  ,فعند امل�شقة والن�صب
�إذا تذكرها علت همته وزادت عزميته  ,في�صرب ويتحمل ويبذل  ,وعند
البالء �إذا تذكرها �صرب واحت�سب ذلك عند اهلل  ,لن يتوقف امل�ؤمن ولن
تهد�أ نف�سه  ,حتى ي�صل �إليها ويبلغها ؛ �أتدرون ما هي ؟ �إنها �سلعة اهلل
الغالية � ,إنها اجلنة وكفى !!!
نورة العبدالسالم  /الزلفي
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على رصيف
الذكريات

التربية بالقدوة

ملتقى القراء  /المشاركات

اجمع أحرف العمود السادس لتحصل على آية قرآنية
1 .1من �سور القر�آن الكرمي مل تبد�أ بالب�سملة .
2 .2ال�سورة التي ورد فيها ذكر �شهر رم�ضان املبارك .
� 3 .3أف�ضل �سورة يف القر�آن الكرمي .
4 .4معنى (( لرتكنب طبقا عن طبق )) .
5 .5احل�شرة التي تكلمت يف القر�آن .
6 .6طائر ورد ذكره يف القر�آن .
 7 .7املق�صود يف قوله (( علمه �شديد القوى)) .
8 .8ال�سورة التي وردت بها ق�صة �أ�صحاب اجلنتني وذي القرنني .
 9 .9حيوان �أتهم كذبا يف �إحدى ق�ص�ص الأنبياء .
�1010سورة تعدل ربع القر�آن .
 1111يف �سورة التوبة.امل�سجد الذي نهى اهلل ر�سوله وامل�ؤمنون ال�صالة
فيه .
1212من �سور القر�آن الكرمي ت�سمى املانعة واملنجية والواقية .
•قال ابن مسعود « :من أراد العلم فليقرأ هذا القرءان فإن فيه علم األولني واآلخرين» مصنف
ابن أبي شيبة

!

اقرأ اآلية
قال فيها �أحد املف�سرين :حتى �إذا ذاق بنو �إ�سرائيل ويالت الغلب والقهر
والذل؛ فرجعوا �إىل ربهم  ،و�أ�صلحوا �أحوالهم و�أفادوا من البالء
امل�سلط عليهم  .وحتى �إذا ا�ستعلى الفاحتون وغرتهم قوتهم  ،فطغوا هم
الآخرون و�أف�سدوا يف الأر�ض � ،أدال اهلل للمغلوبني من الغالبني  ،ومكن
للم�ست�ضعفني من امل�ستكربين .

!

ما هو الشهر
هناك مناسبات كثيرة وجميلة في السنة القمرية منها عيد الفطر واحلج إلى بيت الله احلرام  ,وهناك أيضا مناسبات مهمة
حدثت في عصر النبوة أو في العصر احلديث اقترنت بأحد الشهور القمرية حاول حل اللغز وتوصل إلى الشهر واملناسبات التي
حدثت فيه .

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1لي�س يف �شهر رجب �أو �شعبان .
2لي�س يف الربع الثاين من العام .
3لي�س يف �شهر حمرم �أو �صفر .
4لي�س يف ال�شهور الزوجية .
5لي�س يف احلادي ع�شر .
6فما هو ال�شهر ؟ فيه غزوة وفتح وحرب .
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الكلمة المفقودة
قال ابن تيمية  :من �أراد ال�سعادة الأبدية فليزم عتبة .
ا�شطب الكلمات التي بني الأقوا�س �إما عامودياً �أو �أفقيا �أو مائ ً
ال
لتكمل العبارة ال�سابقة :
(�� �س� �ت� �ن ��دم �إن رح � �ل� ��ت ب� �غ�ي�ر زاد
ف�م��ا( ل��ك) لي�س يعمل فيك وعظ
(ف � �ت� ��ب ع� �م ��ا ج� �ن� �ي ��ت و�أن� � � � ��ت حي
�أت��ر� �ض��ى (�أن) ت �ك��ون (رف �ي��ق) قوم

وت� ��� �ش� �ق ��ى �إذ ي � �ن� ��ادي� ��ك امل� � �ن � ��ادي)
وال زج � ��ر ك � ��أن� ��ك ( م� ��ن ) جماد
وك � � ��ن م� �ت� �ي� �ق � ً�ظ ��ا ق� �ب ��ل ال� � ��رق� � ��اد )
ل � �ه � ��م زاد وأن���ت بغير زاد

ً
فضال للصيام على سائر العبادات » ابن عبدالبر
•« كفى بقوله  ( :الصوم لي )

ألغاز فقهية
.1
.2
.3
.4

1ما ر�أيك فيمن �أكل بعدما �أ�صبح وهو �صائم و�صيامه �صحيح ؟
2ما تقول يف رجل جامع زوجته يف نهار رم�ضان متعمداً ولي�س عليه �إال الق�ضاء وال تلزمه الكفارة ؟
3ما تقول يف امر�أة �ضحكت وهي �صائمة فبطل �صومها ؟
4يف ليل رم�ضان يباح الأكل وال�شرب واجلماع ،فما تقول يف رجل مينع من اجلماع يف ليل رم�ضان ؟

بال نقط والحركات
كتبت هذه اجلمل الأوىل بال نقط والأخرى بال حركات  ,حاول و�ضع النقط واحلركات لت�صبح جم ً
ال مفيدة :

•قال عبد الرزاق  « :كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على
قراءة القرآن » .
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•روي عن احلسن بن أبي احلسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال« :إن الله –عز
وجل  -جعل شهر رمضان مضمار ًا 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» .
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من أسماء اهلل
بعد حل الكلمات املتقاطعة  ,اجمع الأحرف التي داخل
الدوائر لتح�صل على ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل ورد يف
خم�سة موا�ضع من القر�آن الكرمي.

الكلمات الرأسية

الرقم

الكلمات األفقية

الرقم

1

السورة التى اشتملت على معظم األحكام واحلدود ـ اخلوف
الشديد (معكوسة) .

1

قاعدة ـ ثانى اطول سورة بالقرآن .

2

مادة قاتلة ـ هيبة ـ احلروف ( م – ا – ي  -و ) .

2

رجاء ( معكوسة )  -حكموا البالد (معكوسة) ـ يسأم .

3

سورة سميت باسم ليلة مباركة  -يصلح الشىء .

3

السورة التى نزلت فى بدر عن املغامن (معكوسة) ـ دق اجلرس

4

سورة نزلت بالوعيد لزوجة ابى لهب ـ حيوان برى حلمه
طيب .

4

من االبراج الفلكية ( معكوسة ) ـ الـ  ....من الكواكب .

5

غياب النجم (معكوسة) ـ احدد الهدف متوجها ً اليه بغرض
رميه ـ والد .

5

ضد احدث ـ متس الشىء ـ للنهى .

6

مدينة في اليمن ـ ذهبت الى مكان آخر ( معكوسة ) .

6

سورة بدأت بالتسبيح لتقص اعظم رحلة للرسول الكرمي
( معكوسة ) ـ للتخيير .

7

ما يفيض من النبع ـ عطايا ونِعم من اهلل .

7

الوجهة ( معكوسة ) ـ احلروف ( م – ا – ي ) .

8

مبعوثيهم ـ آل ـ حقد ( معكوسة ) .

8

احلرفني ( و  -ت ) ـ نلمسه ( مبعثرة ) .

9

حقق االمن ـ ِعلم .

9

القائد ااملسلم البطل الذى فتح مصر .

10

طعام غير ناضج ـ اترفع ( معكوسة ) .

10

 ...بن ياسر أوصاه الرسول هو بالصبر وبشرهم باجلنة
( معكوسة ) ـ للتعريف ـ حيوان قطبي .

11

ضد حلو ـ الصاحب .

11

االنحياز لفئة معينة ( معكوسة ) ـ اجلماعة .

12

ذات  .....لقب لُقبت به اسماء بنت ابى بكر رضى اهلل عنها ـ
حفر بغرض البحث عن كنز او أثر ( معكوسة ) .

12

لفظ يقال عن االستغراب ـ حكمة وأسلوب ادبى متميز ـ
بيت الدجاج .

كيف تعرف رقم الصفحة التي يبدأ به الجزء؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ما رقم ال�صفحة التي يبد�أ فيها اجلزء التا�سع مث ً
ال
2نقوم بعملية ب�سيطة
3اجلزء التا�سع �أي رقم ت�سعه ...؟
4ت�سعة ناق�ص واحد = ثمانية
5ثمانية �ضرب اثنني = 16
6ثم ن�ضيف الرقم اثنني �إىل ميني الرقم  16في�صبح 162
7هذا هو رقم ال�صفحة التي يبد�أ بها اجلزء التا�سع .
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مسابقات العدد
!

مسابقة آيات
تأمل هذه الصورة ثم اربطها بآية
قرآنية من كتاب الله عز وجل !!

المسابقة الثقافية

!

السؤال األول :
قال تعاىل ((يا �أيها الذين �أمنوا كتب عليكم ال�صيام  ))...مل جاء الفعل
مبنيا للمجهول ومل يذكر الفاعل يف الآية الكرمية .
السؤال الثاني :
ا�شرح قوله تعاىل  ( :من كان يظن �أن لن ين�صره اهلل يف الدنيا والآخرة
فليمدد ب�سبب �إىل ال�سماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ)
السؤال الثالث :
قال تعاىل ( وقال الر�سول يا رب �إن قومي اتخذوا هذا القر�آن مهجورا) ..
اذكر �أنواع هجر القر�آن ؟

السؤال الرابع :
قال الإمام حممد بن عبد الوهاب يف الأ�صول الثالثة�( :أربع قواعد يف
الدعوة �إىل اهلل  :العلم  ..العمل  ..الدعوة �إليه  ..ال�صرب على الأذى
فيه) م�ست�شهدا ب�آيات يف جزء عم ما هي ؟
السؤال اخلامس :
�آية يف جزء تبارك تبني �أن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا  .قال
فيها حممد ن�سيب الرفاعي( :مانعوا الزكاة حرموا من مالهم يف الدنيا
والآخرة) ؟

جوائز المسابقة
•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 :ريال.

إجابات المسابقات
« ثم رددنا لكم الكرة عليهم و�أمددناكم ب�أموال وبنني وجعلناكم �أكرث نفريا » من �أ�سماء اهلل (الرقيب) الكلمة املفقودة (العبودية)
اآلية القرآنية :

1 .1غرك عزك فاخ�ش فاح�ش فِعلك فع ّلَك بهذا تهد�أ.
َ 2 .2منْ َمنّ مِ نْ َمنْ َمنّ اهلل عليه ؟
بال نقط والحركات

.4

.1
.2
.3

1نعم �صيامه �صحيح� ،أ�صبح �أي ا�ست�صبح بامل�صباح .
2هذا رجل �سافر مع زوجته وهما �صائمان ثم بدا له �أن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه م�سافر وامل�سافر يجوز له الفطر يف نهار رم�ضان.
�3ضحكت �أي :حا�ضت فبطل �صومها ،على تف�سري من ف�سر الآية «وامر�أته قائمة ف�ضحكت فب�شرناها ب�إ�سحاق « �سورة هود –  71فقد ُف�سرت
ف�ضحكت �أي فحا�ضت.
4ذلك �صائم معتكف ف�إنه يحرم على املعتكف اجلماع لقوله تعاىل« :وال تبا�شروهن و�أنتم عاكفون « �سورة البقرة – 187

ألغاز فقهية :
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المشاركة في المسابقات
•تو�ضع الإجابة يف ظرف وحدها ويكتب عليه ا�سم امل�سابقة وا�سم املت�سابق ورقم جواله .
•ت�سلم لإدارة العالقات العامة والرعالم باجلمعية .
•�آخر موعد ال�ستالم الإجابة 1430/11/20هـ .

إجابة مسابقات العدد السابق
مسابقة آيات :
ً
•الآية املنا�سبة  « :يخلقكم يف بطون �أمهاتكم خلقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث »...
املسابقة الثقافية :
اإلجابات :
1 .1يف زيادة التاء يف الفعل ا�ستطاع تدل على زيادة املبنى وزيادة املبنى يف اللغة زيادة للمعنى وهي �أن ال�صعود على ال�سد �أهون
من �إحداث نقب فيه ( .تف�سري ابن عثيمني)
2 .2لأن الإن�سان يدري ماذا �سيعمل غداً لكن اليدري هل يك�سبه �أو ال( .فتاوى ابن عثيمني)
3 .3لأن يو�سف م�سلم والعزيز كافر وال تكون ال�سيادة �أبداً لكافر ( .البقاعي _ نظم الدرر)
4 .4تنزي ً
ال للغ�ضب منزلة ال�سلطان الآمر الناهي ( .ابن القيم _ اغاثة اللهفان)
5 .5لإ�شاعة اخلرب ف�إن النف�س �إىل �سماع �أخبار �أويل املكانة �أميل ( .البقاعي _ نظم الدرر)
6 .6لأن احلجارة التذوب يف النار بخالف احلديد والر�صا�ص ( .تف�سري ابن �سعدي)

نتائج مسابقة مجلة ضياء  /العدد الخامس
مسابقة آيات

املسابقة الثقافية
األول  /هيا عبدالكرمي القشعمي

األول  /حصة خالد املريخي

الثاني /عمشاء أحمد املليفي

الثاني  /سعود عبدالله الطوالة

الثالث  /نورة عبدالرحمن الدويش
الثالث  /فاطمة محمد الفهيد

الرابع  /عبدالعزيز سعدون العبداملنعم
اخلامس  /ضحى سعود احلمد
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مسؤولو اجلمعيات ..

جتربة ثرية وبيوت
خبرة
الدكتور عبد الرحمن ال�سميط احد �أبرز الدعاة الذين اهتموا بن�شر
اال�سالم وبخا�صة يف افريقيا فهو م�ؤ�س�س جمعية العون املبا�شر ( م�سلمي
�أفريقيا �سابقا ) يف الكويت التي �أثمرت بف�ضل اهلل تعاىل �إ�سالم �أكرث من
 6ماليني �شخ�ص يف خمتلف دول �أفريقيا ..
الدكتور عبد الرحمن ق�ضى �أكرث من � 25سنه يف هذا املجال ولذا فهو
ميثل جتربة وخربة طويلة يف العمل الدعوي وبخا�صة يف القارة ال�سوداء
قل �أن يجدها املرء لدى �أحد غريه ..
كنت �أ�ستمع بقدر من االهتمام �إىل ثالث ا�سطوانات من �إنتاج قرطبة
متثل �أكرث من ثالث �ساعات من احلوار حول جتربته وجوانب من جهوده
وجتربته الرثية ور�ؤاه جتاه �أفريقيا والعمل الدعوي فيها وم�ستقبل
ذلك ..
وبرغم �أين اجتمعت به وقر�أت له وا�ستمعت و�شاهدت له حديثا �سابقا ،
ومع �أن تلك التجربة ي�صعب �أن حتتويها عدة �ساعات �إال �أنها مع ذلك
جديرة بالت�أمل لأنها متتلئ بالكثري مما يجدر اال�ستماع �إليه  ..وبخا�صة
ما يحفز املهتمني ب�أمور امل�سلمني وتعليمهم كتاب اهلل تعاىل� ..إذ كم هو
جميل �أن جتد يف �أدغال �أفريقيا من يحفظ كتاب اهلل تعاىل ورمبا �أ�صبح
يعلمه لأبناء قومه وذلك بجهود و�إنفاق قد يتقاله النا�س ولكن اهلل يجعل
فيه خريا كثريا ..
جتربة الدكتور عبد الرحمن ال ميكن �أن يفيد منها �آخرون دون �أن تعمل
الكثري من و�سائل الإعالم املطبوعة وامل�سموعة واملرئية ومواقع االنرتنت
على ن�شرها و�إبراز الكثري من تفا�صيلها  ..وبالتايل ميكن نقل اخلربة
كاملة �إىل جيل جديد يفيد من كل معطيات تلك التجربة وي�ؤ�س�س عليها
دون �أن تبد�أ من جديد كما هو �ش�أن الكثري من امل�ؤ�س�سات الدعوية ..
نحن هنا يف اململكة ويف اخلليج منتلك بف�ضل اهلل تعاىل العديد من هذه

د  /مساعد بن عبد الله احمليا
أستاذ مشارك  /قسم اإلعالم
 1430 / 9/ 6هـ
ص .ب (  ) 93204الرياض ( ) 11673
الهاتف  :عمل ()2585019
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اإلعالم الخيري

احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله

اخلربات يف خمتلف املجاالت وبخا�صة التعليمية والدعوية � ،إذ منتلك على
�صعيد جمعيات حتفيظ القر�آن الكرمي الكثري من اخلربات ممن مار�سوا
التدري�س �أو الإ�شراف واملتابعة ملختلف مدار�س وجمعيات التحفيظ يف كل
مدن اململكة ولذا فكم �سيكون جميال �أن ن�سرب غور هذه ال�شخ�صيات و�أن
ن�صل بعمق �إىل جتاربهم وما واجهوه من �صعوبات ومعوقات وم�شكالت
وكيف ا�ستطاعوا نقل العملية التعليمية من �إطار املجموعة ال�صغرية
جدا �إىل �أن �أ�صبحت يف كل م�سجد من م�ساجد املدينة والقرية وكيف
بد�أت فكرة تعليم املر�أة �ضمن برامج اجلمعيات � ..إذ متثل تلك التجارب
واخلربات الرثية يف جمموعها يف تقديري بيوت خربة قمن �أن نكون
حفيني بها ومبا تثمره ال�سيما ونحن نواجه الكثري من املتغريات التي
حتتم احلفاظ على كل املكت�سبات يف تعليم القر�آن الكرمي لأبنائنا وبناتنا
� ،إذ لذلك �أثره الوا�ضح يف امل�ضي نحو اهتمام جمعيات حتفيظ القر�آن
بالعمل امل�ؤ�س�سي املنظم الذي يبتعد عن التخبط والتجارب غري النا�ضجة
وغري املفيدة ..
�إنني �أحفز الكثري من و�سائلنا الإعالمية �إىل �أن تر�صد تلك اخلربات
وتوثقها وقد ينتج عن ذلك م�ؤلفات وبرامج ومواد �سمعية ومرئية تتم
قراءتها وم�شاهدتها عرب االنرتنت لكل من �شاء يف �أي مكان من العامل
 ،وما �أعظم �أن ن�سهم عرب جتربة وخربة منتلكها يف بناء طرق وا�ساليب
ومدار�س علمية يف مناطق متعددة من العامل فنكون ممن �أ�سهم يف ن�شر
كتاب اهلل يف تلك املناطق و�إن مل ن�سافر �إليها ..
�أدرك ان البع�ض رمبا يرى �أن احلديث حول بع�ض التجارب واملواقف هو
حديث عن الذات وبالتايل فهو �شكل من ا�شكال الرياء الذي قد يف�سد
العمل وهو تخوف م�شروع �إذ قد يتحول احلديث �إىل لوحة �شخ�صية
يتحدث فيها املرء عن نف�سه وك�أنه �صنع ذلك ليعلم النا�س ما �صنع وبالتايل
فاملحذور لدى ه�ؤالء �أن يقعوا فيما جاء به احلديث الذي �أخرجه م�سلم
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول� :إن �أول النا�س يق�ضى فيه يوم القيامة ثالثة وذكر منهم رجال تعلم
العلم وعلمه وقر�أ القران  ،ف�أتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت
فيها؟ قال :تعلمت فيك العلم وعلمته وقر�أت فيك القران .فقال :كذبت
ولكنك تعلمت ليقال هوعامل فقد قيل وقر�أت القران ليقال:هو قارئ فقد
قيل .ثم �أمر به ف�سحب على وجهه حتى �ألقي يف النار ..
وغني عن القول بان احلديث يف مثل هذه اجلوانب عندما ي�ستهدف فيه
املرء نفع �إخوانه يكون مثال كمن ينقل ق�صة والق�ص�ص يف القر�آن وال�سنة
مليئة بالعرب لقد كان فى ق�ص�صهم عربة لأوىل الألباب ..
ولذا ف�إن هذه املواقف والتجارب تعد فنا قائما بذاته يقوم على الطرح
ال�شيق واملمتع وهو ما �أح�سب �أن الكثريين اليوم يح�سنون احلديث فيه
بعيدا عن �أي حمذور �أو ق�صور � ..سدد اهلل اخلطى .

األخيرة

ّ
موكل بالمنطق
البالء

قال �صالح بن عبد القدو�س :
ال تنطقن مقالة يف جمل�س تخ�شىعواقبهاوكنذامَ�صدَق
احفظل�سانك�أنتقولفتبتلى �إن البالء مو ّكل باملنطق
قيل �إن �أول من قال هذا املثل ( :البالء مو ّكل باملنطق) عبداهلل
بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه .
وقال احل�سن الب�صري رحمه اهلل  :ما عقل دينه من مل يحفظ
ل�سانه .
لقد كان ال�سلف ال�صالح يحرتزون من �إطالق �أل�سنتهم مبا
اليجوز .
ويقول �أبو مو�سى الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه  :لو ر�أيت رج ً
ال ير�ضع
�شاة يف الطريق ف�سخرت منه خفت �أال �أموت حتى �أر�ضعها .
وقال �إبراهيم النخعي �:إين لأجد نف�سي حتدثني بال�شيء
فما مينعني �أن �أتكلم به �إال خمافة �أن ابتلى به .
ومن الأمثلة على ح�صول البالء للإن�سان ب�سبب ل�سانه ما
قاله فرعون لزوجته قال تعاىل  ( :وقالت امر�أة فرعون قرة
عني يل ولك ال تقتلوه ع�سى �أن ينفعنا �أو نتخذه ولداً وهم
ال ي�شعرون ) ورد يف تف�سري هذه الآية �أن �آ�سية �أتت فرعون ملا
وجدوا مو�سى يف النهر فقالت  ( :قرة عني يل ولك ) ..
فقال فرعون  :يكون قرة عني لك ف�أما �أنا فال حاجة يل .
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :والذي ُيحلف به لو �أقر
فرعون �أن يكون قرة عني ( يعنى لهو ) كما �أق ّرت امر�أته لهداه
اهلل كما هداها ولكن اهلل حرمه ذلك ) �أخرجه الن�سائي قال
البو�صريي  :هذا �إ�سناده �صحيح .
وهذا مثال �آخر  :عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم دخل على رجل يعوده فقال  :ال ب�أ�س طهور
�إن �شاء اهلل فقال  :كال !! بل حمى تفور على �شيخ كبري كيما
تزيره القبور قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  :فنعم �إذاً  .ويف
رواية �أخرى �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال له � :أما �إذا
�أبيت فهي كما تقول وما ق�ضى اهلل فهو كائن  ,فما �أم�سى من
الغد �إال ميتا ) �أخرجه البخاري
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ومن الأمثلة �أي�ضا ما ذكره الذهبي رحمه اهلل يف كتابه تاريخ
الإ�سالم قال  :اجتمع الك�سائي و اليزيدي وكالهما من �شيوخ
القراءة اجتمعا عند الر�شيد فح�ضرت �صالة الع�شاء فقدموا
الك�سائي فارجت عليه قراءة ( قل يا �أيها الكافرون ) فقال
اليزيدي قراءة هذه ال�سورة ترجت على قارئ �أهل الكوفة قال
فح�ضرت �صالة فقدموا اليزيدي فارجت عليه يف الفاحتة فلما
�س ّلم قال  :احفظ ل�سانك ال تقول فتبتلى �إن البالء موكل
باملنطق .
ومن الأمثلة �أي�ضا ما ذكره الإمام ابن اجلوزي رحمه اهلل
يف كتاب �صيد اخلاطر �أن حممد بن �سريين رحمه اهلل
قال  :عيرّ ت رج ً
ال بالفقر فافتقرت بعد �أربعني �سنة .
ويف كتاب وفيات الأعيان البن خلكان �أن �إبراهيم احلربي
قال  :قال مقاتل بن �سليمان � :سلوين عما دون العر�ش فقال
له رجل � :آدم عليه ال�صالة وال�سالم حني حج من حلق ر�أ�سه
فقال له  :لي�س هذا من علمكم ولكن اهلل تعاىل �أراد �أن يبتليني
ملا �أعجبتني نف�سي .
وبعد فال يخفى �أن النا�س يرون وي�سمعون من ي�سخر بناق�ص
عقل �أو بذي عاهة �أو مبن يعجز عن تربية �أبنائه فيبتلى ذلك
ال�ساخر ب�أن يرزق مثل من �سخر به فما �أجمل �أن يحفظ
الإن�سان ل�سانه و�أن ال يعجب بنف�سه وال ي�سخر من غريه يقول
ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ( �إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني
ما فيها يهوي بها يف النار �أبعد ما بني امل�شرق واملغرب ) رواه
البخاري .
عبدالرحمن بن محمد احلمد
رئيس اجلمعية واملشرف العام على اجمللة

