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شكرًا خادم الحرمين
به  تقوم  لما  ارتياح  من  أبديتموه  ما  على  الحرمين  خادم  شكرًا  نعم 
مرة  وشكرًا   ، النشىء  تجاه  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخيرية  الجمعيات 
أخرى على الدعم السخي الذي أمرتم بتخصيصه لكل الجمعيات بشكل 
بالتوفيق  لكم  الدعوات  نكرر  أن  إال  نملك  ال   ) ضياء   ( في  ونحن  عاجل 
وأن يجعلكم ممن يساهمون في تعلم وتعليم القرآن الكريم ، وألهمية 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخيرية  الجمعيات  بدعم  وأمركم  كلماتكم 

يسعدنا أن نعيد نشرها في مجلتنا: 

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وأثره  الكريم،  الكتاب  وتعلم  حفظ  أهمية  من  انطالقًا 
منا  كل  وجدان  في  ترسخ  متى  النشء،  تربية  على  المبارك 
بعيدًا  السمحة،  مقاصده  وإدراك  العظيمة،  معانيه  فهم 
المبارك  للعمل  مّنا  وارتياحًا  والتطرف،  الغلو  مفاهيم  عن 
الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم:

     أمرنا بما هو آت 

مائتي   )200.000.000( مبلـغـ  عاجل  بشكل  ُيخصص   : أواًل 
تحت  الكريم،  القرآن  تحفيظ  جمعيات  لدعم  ريال  مليون 
والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  إشراف 

واإلرشاد.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز
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تضطلع الجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بدور هام 
يف بناء املجتمع الصالح ، وذلك من خالل مساهمتها الفاعلة يف إعداد 
شباب يجمع بني حفظ كتاب الله تعاىل من جهة والتحيل بأخالقه 
وآدابه من جهة أخرى ، فيكون داعية للخري بأقواله وأفعاله ، عىل 
رصاط مستقيم بنينَّ ، ال غلو فيه وال تقصري ، يستضئ بنور القرآن 
، ويهتدي بسنة سيد األنام ، ومن ثمنَّ يسهم يف املحافظة عىل دينه 
ووطنه ، ويكون درعاً يف وجه دعاة الفتنة والفرقة واألفكار  املضلة 
، وهذا ما أكدته كلمة خادم الحرمني ودعمه للجمعيات الخريية 
الله لكل خري  - عىل  أكدنَّ – وفقه  الكريم حيث  القرآن  لتحفيظ 
أهمية حفظ وتعلنَّم الكتاب الكريم ، وأثره املبارك عىل تربية النشء 
، متى ترسخ يف الوجدان فهُم معانيه العظيمة ، وإدراك مقاصده 
السمحة بعيداً عن مفاهيم الغلو والتطرف ، وأبدى ارتياحه  للعمل 
املبارك تضطلع به الجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم ، ثم 
أمر بتخصيص مبلغ )200.000.000(    ريال لدعمها بشكل 

عاجل .
إن كلمات خادم الحرمني الرشيفني – حفظه الله – وأوامره  
األخرية ، جاءت لتضع النقاط عىل الحروف ، وتؤكد للجميع أن 
القرآن الكريم وجمعيات العناية به وتحفيظه ، تقف صفاً واحداً 
مع علمائنا األفاضل  ورجال أمننا البواسل ، وبقية أجهزة الدولة 
ومؤسساتها ، تحت قيادة حكومتنا الرشيدة ، ضد كل من يريد 
زعزعة أمن هذا الوطن واستقراره ، واملساس بعقيدته ، والعبث 
بمقدراته . فشكر الله لخادم الحرمني ثقته الغالية بتلك الجمعيات 
ومنسوبيها ، تلك الثقة التي ضاعفت من مسؤوليتهم تجاه النشء 

وترتبيتهم عىل منهج القرآن الكريم والسنة املحمدية .  

االفتتاحية

8
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فقدت  األمة علماً كبرياً من أعالمها  ورجالً خالداً من 
رجاالتها إنه األمري سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ذلك 
الرمز العظيم الذي افتقده الوطن بل األمة جمعاء، كما 
افتقده أهل القرآن وطالبه،، وإن مجلة ضياء باسم أهل 
الرشيدة، كما  للقيادة  التعزية  القرآن تتقدم بخالص 
تتقدم بأخلص الدعاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته 

وعظيم غفرانه،
إن خدمة القرآن الكريم وتشجيع الشباب عىل حفظه 
والعناية به من أجل األعمال التي يحبها الله ورسوله، 
الله_ يف ذلك  ولقد كان لسمو األمري سلطان _يرحمه 
املناشط  جهود مشهودة؛، بدا ذلك واضحاً من خالل 
القرآنية الكثرية التي كان يرعاها وينفق عليها ويحرض  
القرآنية  املناشط  تلك  غدت  حتى  فعالياتها  بنفسه 
باختالف أنواعها رموزاً حارضة وأمثلة تحتذى،، ومن 
تلك األعمال الجليلة؛ جمعية األمري سلطان لحفظ القرآن 
الكريم، والتي تغطي فروعها جميع مناطق اململكة ، 
ومسابقة األمري سلطان املحلية لحفظ القرآن الكريم 
للعسكريني والتي أقيمت هذه السنة يف شهر ربيع األول 
سلطان  األمري  ومسابقة  1433/3/27هـ،،  بتاريخ 
ومسابقة  للعسكريني،  الكريم  القرآن  لحفظ  الدولية 
أفريقيا،  لقارة  الكريم  القرآن  لحفظ  سلطان  األمري 
القرآن  ومسابقة األمري سلطان بن عبدالعزيز لحفظ 
الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك، وغريها 

من املناشط والفعاليات. 
الله_  _يرحمه  جهوده  عىل  الحارضة  األمثلة  فمن 
بن  سلطان  األمري  مسابقة   ، وأهله  القرآن  خدمة  يف 
عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول 
آسيان والباسفيك، وهي من الفعاليات التي تقام سنوياً 
معايل  من  خاصة  عناية  وتلقى  أندونيسيا،  دولة  يف 
واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزير 
الشيخ صالح بن عبدالعزيز آلشيخ، كما تلقى جهوداً 
العامة  األمانة  من  النظري  منقطع  وتنظيماً  مخلصة 
ملسابقة القرآن الكريم الكريم بوزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد وعىل رأسها فضيلة الدكتور 
منصور بن محمد السميح والذي لم يأل جهدا يف سبيل 
الرقي باملسابقة والوصول بها إىل أعىل املستويات، تقبل 

الله من الجميع بذلهم وإخالصهم.
 ولقد رحبت جمهورية إندونيسيا بمشاركة اململكة 
الرشف  نالت  مسابقة  واحتضنت   ، ترحيب  أجمل 
برعاية  بالدها، وحظيت  مهد  وانطلقت من  برعايتها 
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اإلندونيسية الذي 

يكرم الفائزين ويستضيفهم يف كل عام.  
ويف هذا العرص امتن الله عىل أهل هذه البالد املباركة 

باالهتمام بتعليم القرآن الكريم ، حيث اعتنت اململكة 
العربية السعودية بإقامة مسابقات متعددة يف الداخل 
والخارج تهدف إىل ربط النشء بالقرآن الكريم وسنة 
نبيه صىل الله عليه وسلم واإلسهام يف بث روح التنافس 
القرآن  تحفيظ  حلقات  نتاج  من  وهذا  الناشئة،  بني 
الكريم التي عنيت بها الدولة ــ وفقها الله ــ حتى 
أصبحْت حلقات تحفيظ القرآن الكريم اليوم رضورة   
؛  األخرى  الرتبوية  امليادين  تؤازر  ألنها  املجتمع  يف 
كاألرسة واملدرسة ، يف تهذيب النشء وتزكيته وحمايته 
تحفيظ  بحلقات  العناية  فإن   ، وعليه  االنحراف،  من 
القرآن الكريم هي عناية بإصالح أبناء املجتمع الذين 
حيث  الخصوص،  وجه  عىل  الحلقات  بهذه  التحقوا 
تستمر تالوتهم لكتاب الله ، وفهمُهم ملعانيه، وتطبيقُهم 
ألحكامه وتوجيهاته، األمر الذي يؤدي إىل حماية النشء 
من االنحرافات الخلقية والفكرية. والهدف األسمى من 
الرتبية عىل القرآن الكريم هو إخراج جيل متمسك بدينه 
وعقيدته اإلسالمية ولحمايتهم من كل مظاهر االنحراف 

والغلو. 
إن مثل هذه املسابقات املباركة تشجع الناشئة عىل 
 ، الخري والعطاء  فيهم  الكريم، وتغرس  القرآن  حفظ 
ليكونوا بذرًة طيبة يف مجتمعهم فيقوموا بواجبهم تجاه 

دينهم ووطنهم ،  

نبذة عن املسابقة يف أعوامها املاضية
القرآن  لحفظ  مسابقة  إقامة  فكرة  بدأت    
الكريم والسنة النبوية منذ عام 1422 هـ حيث رفع 
مكتب امللحق الديني يف جاكرتا هذا املقرتح ملقام الوزارة 
الوزارة  وكيل  فضيلة  من  والـتأييد  املباركة  فوجد   ،
للشؤون اإلسالمية ، حيث عرض ذلك عىل معايل الوزير 
الشيخ  آل  الشيخ / صالح  بن عبدالعزيز بن محمد 
الرتحيب  الفكرة ودعمها كما وجدت  بارك هذه  الذي 
واملباركة الرسمية من قبل معايل وزير الشؤون الدينية 
االهتمام من سعادة سفري خادم  وكذلك  اإلندونيسية 
الحرمني الرشيفني  فأقيمت املسابقة منذ عام 1422 
هـ إىل عام 1427 هـ بمسمى املسابقة السنوية لحفظ 

القرآن والسنة النبوية عىل مستوى إندونيسيا. 
ونظراً للنجاح الباهر للمسابقة وتأييد كبار   
املسؤولني يف جمهورية إندونيسيا لهذا العمل الجليل  
اسم شخصية  أن تحمل  املسابقة  القائمون عىل  رأى 
عىل  فاتفقوا  والسنة  القرآن  خدمة  يف  بارزة  عاملية 
اختيار اسم صاحب السمو امللكي األمري/ سلطان ابن 
عبدالعزيز ــ  رحمه الله ــ وعرض األمر عىل سموه 
نفقاتها،  بجميع  وتكفل  بذلك  سموه  فرحب  الكريم 
إندونيسيا  مستوى  هـ  عىل   1428 عام  يف  فأقيمت 
فكرة  فطرحت  مرة،  ألول  الكريم  سموه  اسم  تحمل 
فوجد  آسيان  مستوى  عىل  لتكون  باملسابقة  التوسع 
التأييد واملباركة من فخامة رئيس جمهورية  املقرتح 

إندونيسيا ، فأقيمت عام 1429 هـ عىل هذا املستوى.

أهداف املسابقة :
ال غرو أن للمسابقة  أهدافاً سامية  وهي :

1-تشجيع أبناء املسلمني بدول جنوب رشق آسيا عىل 
حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وحفظ السنة 

النبوية.
2-ربط الجيل الجديد بكتاب الله الكريم وسنة نبيه 
واالهتداء  بهما  صلتهم  وتقوية  وسلم  عليه  الله  صىل 

بأحكامهما والتخلق بآدابهما.
3-تحصني أبناء املسلمني بغرس العقيدة الصحيحة 

يف قلوبهم وبما يحميهم بإذن الله من األهواء والفتن.
الرابطة األخوية بني مسلمي دول جنوب  4-تقوية 

رشق آسيا. 

الجهات املنظمة للمسابقة :
كل  تعقد  ولكونها  املسابقة  ألهمية  نظرا   
عام فقد صدرت املوافقة من فخامة رئيس الجمهورية 
اإلندونيسية ومن صاحب السمو امللكي األمري / سلطان 

أكثر من خمس مسابقات وفعاليات قرآنية تحت رعاية 
األمير سلطان ويتحمل نفقاتها رحمه اهلل

من مآثر الفقيد األمير سلطان بن عبدالعزيز: مسابقة األمير سلطان بن عبدالعزيز آل 
سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك لعام 1432هـ

من جهود الدولة في خدمة القرآن 
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ـ بأن يتم تنظيم املسابقة  ـ رحمه اللهـ  بن عبدالعزيزـ 
من قبل الجهات التالية:

1- وزارة الشؤون الدينية يف جمهورية إندونيسيا
2- سفارة خادم الحرمني الرشيفني ممثلة يف مكتب 

امللحق الديني بالسفارة السعودية يف إندونيسيا
3- املجلس األعىل اإلندونييس للدعوة اإلسالمية

4- رابطة الدعاة اإلندونيسيني.

الجهات أو الدول املشاركة : 
عن  آسيا  رشق  جنوب  دول  لجميع  الدعوة  توجه 
طريق وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية بالتنسيق مع 
مكتب امللحق الديني بسفارة خادم الحرمني الرشيفني 
وسفارات  اإلندونيسية  الخارجية  ووزارة  جاكرتا  يف 
إندونيسيا يف الدول املذكورة، وأن يخصص لكل دولة 
 ، ، بروناي  إندونيسيا   املشاركني: فتشارك  عدد من 
ماليزيا ، تايالند  سنغافورة، الفلبني ، بورما )ميانمارا( 
، كمبوديا ، فيتنام ، الوس ، كازخستان ، أوزبكستان 
، طاجكستان ، اسرتاليا، نيوزلندا والزال هناك توسع 

بمشيئة الله تعاىل ليشمل عدداً من دول آسيا .

أقسام املسابقة وفروعها :
فرع مسابقة القرآن الكريم

الفرع األول: حفظ القرآن الكريم كامال  
الفرع الثاني: حفظ عرشين جزءا من القرآن الكريم  

الفرع الثالث:  حفظ خمسة عرش جزءاً من القرآن 
الكريم

الفرع الرابع : حفظ عرشة أجزاء من القرآن الكريم  
مسابقة حفظ السنة النبوية تتكون من حفظ 100 

حديث سنداً ومتناً وحفظ 400 حديث بال سند
من كتاب بلوغ املرام .

من كتاب رياض الصالحني.
من كتاب األربعني النووية.  

 الجـوائـز : 
حددت اللجنة العليا جوائز املسابقة عىل النحو التايل:

الفرع
الفائز 
األول

الفائز 
الثاني

الفائز 
الثالث

16.00014.00013.000األول

13.00012.00011.000الثاني

10.0009.0008.000الثالث

7.0006.0005.000الرابع

أما فرع حفظ السنة النبوية فقد ُحددت جوائزه عىل 
النحو التايل : 

يمنح الفائزون الثالثة األوائل الجوائز التالية بالريال 
السعودي :

)) األول 10.000 (( 
)) الثاني 9.000 (( 
)) الثالث 8.000 ((

الكريم  القرآن  ملسابقة  العام  األمني  فضيلة  قال 
الدكتور منصور بن محمد السميح: ))هنيئاً ملن دعم 
وساند مثل هذه األعمال املباركة التي تعنى بالقرآن 
الكريم وعىل رأسهم صاحب السمو امللكي األمري سلطان 
بن عبد العزيز ــ رحمه الله وأسكنه الفردوس األعىل 
باملال والتشجيع،  املسابقات  القرآن وداعم  ــ خادم 
فقد كان _يرحمه الله_ يتابع شخصياً مراحل نموها 
وتطورها  عاماً بعد عام، وإنني أسال الله تعاىل الكريم 
الفئة من  تلك  القرآن وشجع  أهل  أكرم  لسموه  كما 
يجعله  وأن  ورضوانه،  بمغفرته  يكرمه  أن  الشباب 
الخريية  شملتهم  ممن  يكون  وأن  النعيم،  جنات  يف 
يف حديث النبي صىل الله عليه وسلم   ))خريكم من 
تعلم القرآن وعلمه(( ، فهو راع هذه الجائزة، والداعم 
األساس لها منذ انطالقتها، فتقبل الله منه بذله وإنفاقه 

وأنزل عىل قربه شآبيب رحمته ورضوانه((.

معايل وزير االٔوقاف الشيخ صالح آلشيخ وفضيلة الدكتور سعود الرشيم معايل وزير الشؤون اإلسالمية واالٔوقاف والدعوة واالٕرشاد الشيخ صالح آل الشيخ

متسابق من كمبوديالجنة التحكيم عام 1432هـ 

من جهود الدولة في خدمة القرآن 
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منهج  عىل  زالت_  _وال  املباركة  البالد  هذه  قامت 
تعاىل،  الله  كتاب  من  ورفعته  قوته  يستلهم  حكيم 
انطلقت  الله عليه وسلم. ومن هنا  نبيه صىل  وسنة 
الكريم  للقرآن  عبدالعزيز  بن  نايف  األمري  جائزة 
اهتمام والة األمر حفظهم  للقطاعات األمنية، لتؤكد 
لوالة  املطيع  لربه..  املحب  األمن   رجل  بتأهيل  الله 
أمره.. هديه القرآن.. وهمه إسعاد كل إنسان.. يحفظ 
األمن ويؤدي األمانة، كما يحفظ آيات القرآن ويؤدي 
}النَِّذيَن  التنزيل:  محكم  يف  تعاىل  قال  وقد  أمانتها، 
األَْمُن  لَُهُم  أُْولَـئَِك  ِبُظلٍْم  إِيَماَنُهم  َيلْبُِسواْ  َولَْم  آَمُنواْ 
ْهتَُدوَن{، وعىل رحاب هذه الجهود املباركة يف  وَُهم مُّ
العناية برجل األمن وخدمة كتاب الله تعاىل صدرت 
املباركة،  املسابقة  هذه  بإقامة  الكريمة  التوجيهات 
اإلرشاد  إدارة  وتنفيذها  بإعدادها  ترشفت  والتي 
األولية  بالتصفيات  بدءاً  العام  باألمن  والتوجيه 
ملنسوبي  القطاعات األمنية يف جميع مناطق اململكة، 
لها  تأهل  والتي  النهائية  التصفيات  إىل  ووصوالً 
)157( مائة وسبعة وخمسون متسابقاً يف نسختها 
األوىل والثانية خاضوا هذه املنافسات يف جو إيماني 
مطلق  بدعم  املسابقة  هذه  حظيت  ولقد   .. وأخوي 
صاحب  وداعمها  الجائزة  صاحب  من  كبري  وتأييد 
السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز والذي وجه 
وجه   كما  املسابقة  هذه  يف  املشاركني  أمور  بتيسري 
مختلف  يف  األمن  رجل  ُب  ُترَغِّ التي  الحوافز  بإيجاد 

أنحاء اململكة للمشاركة واملنافسة يف هذه املسابقة. 
فمن هذه الحوافز واملميزات منح كل متسابق من 
املتسابقني انتداب عرشة أيام، ومكافأة مالية فورية 

يستلمها بعد انتهاء قراءته. 
املسابقة فرصة الستحداث برامج  كما كانت هذه 
علمية تساعد الحفظة من رجال األمن يف كل مناطق 
أسانيدهم  اتصال  وعىل  الحفظ  تقوية  عىل  اململكة 
الله  صىل  النبي  إىل  املتصلة  الصحيحة  باإلجازات 
عليه وسلم، ومن تلك الربامج العلمية برنامج اإلقراء 
عن بعد؛ وهو عبارة عن برنامج يرعاه ويقوم عليه 
األستاذ  الفريح  عبدالله  بن  أحمد  الدكتور  فضيلة 
أم  لجامعة  التابع  إجادة  مكتب  ورئيس  املشارك 

القرى. 
األوىل  نسختها  يف  املسابقة  هذه  كانت  ولقد 
من  حرضها  ومن  التحكيم  لجنة  بشهادة  والثانية 
املتخصصني من أكثر املسابقات تنافساً وإثارة ومن 
وتالوة، وكانت هناك تماذج  أقواها مستوى وحفظاً 
مرشفة وأصواتاً جميلة من املتسابقني تم توثيق ذلك 

صوتاً وصورة.

تعاىل  الله  من  الكثري  واألجر  والتقدير  والشكر 
بن  نايف  بن  محمد  األمري  امللكي  السمو  لصاحب 
بهذه  يتعلق  ما  كل  يتابع شخصياً  الذي  عبدالعزيز 
إىل  موصول  والشكر  ويتبناها،  ويدعمها  املسابقة 
الوجه املرشف لرجال األمن الفريق أول محمد سعيد 
القحطاني والذي كان فرحه ورسوره بهذه املسابقة 
القرآن،  وأهل  للقرآن  وتعظيم  حب  عن  يعرب  فرحاً 
تقبل الله من الجميع هذا البذل وذلك العطاء، وحفظ 

الله مملكتنا الغالية.
فكرة الجائزة

خاصة  الكريم  القرآن  حفظ  يف  سنوية  جائزة 
بمنسوبي القطاعات األمنية بوزارة الداخلية، تحمل 
اسم صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ويل  سعود  آل 

وزير الداخلية، تحت مسمى :
القرآن  لحفظ  عبدالعزيز  بن  نايف  األمري  )جائزة 

الكريم ملنسوبي القطاعات األمنية( .

 أهداف الجائزة
بوزارة  األمنية  القطاعات  منسوبي  إعانة   -1

الداخلية عىل حفظ وتجويد كتاب الله .
بوزارة  األمنية  القطاعات  منسوبي  ربط   -2

الداخلية بكتاب الله عز وجل علماً وعمالً.
رجل  لدى  وتعزيزه  اإليماني  الجانب  تقوية   -3

األمن .
4- إبراز دور وزارة الداخلية يف املساهمة يف خدمة 

كتاب الله عز وجل .

خالل  من  األمن  رجال  لدى  الرقابة  تقوية   -5
حفظه لكتاب الله تعاىل .

رشوط الجائزة
أن يكون املتسابق من منسوبي القطاعات األمنية 
أفراد – موظفني(  وال  الداخلية ) ضباط –  بوزارة 

يزال عىل رأس العمل.
تعبئة بطاقة الرتشيح الخاصة باملسابقة وإرسالها 

إىل إدارة الشؤون الدينية بالقطاع الذي يتبع له . 
يف  واملوضحة  املحددة  املسابقة   بمواعيد  االلتزام 

إعالن املسابقة.
دخول واجتياز التصفيات األولية والتي ستقام عىل 

مستوى املناطق بنسبة ال تقل   عن %85.
يف  الرسمي  بالزي  العسكري  املتسابق  يلتزم  أن 

جميع مراحل املسابقة .
بطاقة  يف  له  املحدد  بالفرع  املتسابق  يلتزم  أن 

الرتشيح .

فروع الجائزة
الرتتيل  مع  كامالً  القرآن  حفظ   : األول  الفرع 

والتجويد .
الفـرع الثانـي : حفـظ عرشين جزءاً مـع الرتتيل 

والتجويد .
الرتتيل  مع  أجزاء  عرشة   حفظ   : الثالث  الفرع 

والتجويد .
الرتتيل  مع  أجزاء  خمسة   حفظ   : الرابع  الفرع 

والتجويد .
الرتتيل  مع  جزأين  حفظ   : الخامس  الفرع 

والتجويد.

مراحل الجائزة 
النحو  الجائزة من مرحلتني رئيستني عىل  تتكون 

التايل :
املرحلة األوىل : ) مرحلة التصفيات األولية (

له  سبق  الذي  املتسابق  يتقدم  املرحلة  هذه  يف 
الرتشيح  بطاقة  عرب  املسابقة  دخول  بطلب  التقدم 
جمعية  مقر  يف  الواقعة  األولية  التحكيم  لجنة  إىل 
لها.  يتبع  التي  املنطقة  يف  الكريم  القران  تحفيظ 
حيث تقوم اللجنة باختبار املتقدمني ورصد النتائج. 
ومن ثم ترشيح الثالثة األوائل من كل فرع من فروع 

املسابقة بغض النظر عن القطاع.        
)يتم ترشيح الستة األوائل يف كل من منطقة مكة 

املكرمة ومنطقة الرياض  واملنطقة الرشقية (  .

تأهيل لرجل أمن .. يحفظ األمن 
والقرآن ويؤدي أمانتهما

  جائزة األمير نايف بن عبدالعزيز
 لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات األمنية

من جهود الدولة في خدمة القرآن 
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مرحلة   (  : الثانية  املرحلة 
التصفيات النهائية (

يف هذه املرحلة يتقدم املرشحون من 
لجنة  إىل  األولية  التحكيم  لجان  قبل 
التحكيم الرئيسية  يف مدينة الرياض 
إعالن  يتم  االختبار  عملية  ،وبعد 
الثالثة  أسماء  وإعالن  العامة  النتائج 

األوائل من كل فرع . 

معلومات عن مراحل تنفيذ 
الجائزة 

اللجان التنظيمية لتنفيذ 
الجائزة: 

: وتتوىل جميع  التحكيم  أ. لجنة 
التحكيم  بلجان  املتعلقة  اإلجراءات 
الفرعية والرئيسة والرتشيح للمسابقة 
وأداء االختبارات أمام لجان التحكيم. 
وتتوىل   : الضيافة  لجنة  ب. 
بضيافة  املتعلقة  اإلجراءات  جميع 
ولجان  املتسابقني  وإعاشة  وسكن 

التحكيم يف الجائزة . 
وتتوىل   : اإلعالمية  اللجنة  ج. 
باإلعالم  املتعلقة  اإلجــراءات  جميع 
والتواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة 
وتنفيذ املطبوعات والوسائل الدعائية 

للجائزة . 
واملكافآت  الجوائز  لجنة  د. 

املتعلقة  اإلجــراءات  جميع  وتتوىل   :
بالجوائز العينية والنقدية للمتسابقني 
وهدايا  التحكيم  لجان  وأعضاء 

الضيوف يف الحفل الختامي . 
ه . اللجنة اإلدارية: وتتوىل جميع 
املكتبية  واألعمال  اإلدارية  اإلجراءات 

املتعلقة بأعمال الجائزة .  

الفرعية  التحكيم  لجان  تقوم 
األولية  التصفيات  بإجراء  باملناطق 
األوائل  الفروع  جميع  يف  للمتسابقني 
من كل فرع حيث بلغ عدد املرشحني 
للتصفيات النهائية من جميع املناطق 

)157( متسابقاً . 
باستقبال  الضيافة  لجنة  تقوم 
جميع املتسابقني املتأهلني للتصفيات 
كل  وتهيئة  الضيافة  مقر  يف  النهائية 
لتيسري  واملعيشية  التنظيمية  السبل 
املسابقة وأداء  املتسابقني يف  مشاركة 
بكل  التحكيم  لجنة  أمام  االختبار 

أريحية واطمئنان . 

التصفيات 	  ــراء  إج يتم 
لجنة  طريق  عن  للجائزة  النهائية 

التحكيم الرئيسية املكونة من:
محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة   .1

بن فوزان العمر عضواَ .
عبدالله  الدكتور  الشيخ  فضيلة   .2

بن محمد الجار الله عضواَ.
بن  ــارق  د.ط الشيخ  فضيلة   .3

محمد الخويطر عضوا.
للجائزة  الختامي  الحفل  أقيم 
بحضور معايل مدير األمن العام نيابة 
مساعد  امللكي  السمو  صاحب  عن 
يف  األمنية   للشؤون  الداخلية  وزير 
نسختها األوىل مساء يوم األحد املوافق 
1432/6/5هــ ويف النسخة الثانية 
بقاعة  1433/6/7هـ  السبت  يوم 
نادي ضباط قوى األمن الداخيل وذلك 
بحضور جمع غفري من القيادات عىل 
بوزارة  األمنية  القطاعات  مستوى 
الجائزة  ضيوف  من  وعدد  الداخلية 
وجرى تكريم الفائزين الثالثة األوائل 
من  فرع  كل  يف  الفائزين  وتكريم 
فروع الجائزة وأعضاء لجنة التحكيم 
وبعض األفراد والجهات التي كان لها 

جهود مميزة يف نجاح الجائزة . 

جوائز املسابقة

الفائز الثالثالفائز الثانيالفائز األولالفرع

الفرع األول:  حفظ 
القرآن الكريم كامالً

45 ألف ريال48 ألف ريال50 ألف ريال

الفرع الثاني:  حفظ 
ً عرشين جزءا

35 ألف ريال38 ألف ريال40 ألف ريال

الفرع الثالث:  حفظ 
عرشة أجزاء  

25 ألف ريال28 ألف ريال30 ألف ريال

الفرع الرابع:  حفظ 
عرشة أجزاء  

15 ألف ريال18 ألف ريال20 ألف ريال

الفرع الخامس:  
حفظ جزئني

10 آالف 
ريال

5 آالف ريال8 آالف ريال

من جهود الدولة في خدمة القرآن 

د عبدالله بن محمد الجاراللهد عثمان بن محمد الصديقيد محمد بن فوزان العمر

معايل مدير األمن العام 
الفريق أول : محمد بن سعيد القحطاني
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معايل الشيخ 
د. صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء

وئ    ەئ       ەئ   ائ   ائ   چ  ٹ  ٹ 
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ 
يف هـذه اآليـة الكريمـة وعـد اللـه الذيـن 
يتلـون كتابـه ويعملون بـه فيقيمـون الصالة 
ويؤتون الزكاة أن يرزقهم تجارة لن تبور وهو 

حصولهم عـىل الجنات 
والنعيـم املقيم ألن هذا 
كمـا  العظيـم  القـرآن 

ٿ   ٿ   چ  تعاىل  قال 
وتالوتـه  ٿچ   ٿ  
العمـل به،  إىل  وسـيلة 
والعمل به هو املقصود 
ويتضمن  تالوتـه  مـن 
قبـل  تعلمـه  تالوتـه 
ذلك ليتلـوه عىل الوجه 

املطلوب ، ولهذا قال النبي صىل الله عليه وسلم 
:) خريكـم من تعلـم القرآن وعلمـه ( وهذا مما 
يحث ويشـجع عىل تعليم القرآن واملشـاركة يف 
تعليمـه باملال والعمـل فما تقوم بـه جمعيات 
تحفيظ القـرآن عمل جليل ومرشوع نافع مفيد 

للفرد  واملجتمع. 
وال يكفى تعلم القرآن وتالوته بل ال بد من 
تدبره ومعرفـة معانيه ألنه اليمكن العمل به إال 

بعد تدبره . وال يجوز االبتعاد عن القرآن تعلماً 
وتعليماً وتدبراً وعمالً فذلك ما شكاه النبي صىل 

الله عليه وسـلم إىل ربـه فقال :چ ۆ  ۈ     ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    چ وهجـر القـرآن 
تركه أياً كان هذا الرتك إما برتك تعلمه وتعليمه 
أو تـرك تالوتـه أو تـرك تدبره أو تـرك العمل 
بـه أو تـرك الحكـم بـه يف 
االختالف بـني الناس حينئذ 
يف  رسـماً  القـرآن  يصبـح 
املصحـف فقط ، ومن أعظم 
هجـر القـرآن تـرك معانيه 
بغري  وتفسـريه  الصحيحـة 
معانيـه وذلـك بالتحريـف 
والتأويـل أو اتخـاذه حرفة 
املحافل  بتالوتـه يف  للتـآكل 
وبالقــــراءات  والتعـازي 
امللحنة عىل مقامات األغاني الصوفية أو املباهاة 
بتالوتـه والتلذذ والتطريب بصوت القارئ فقط 
. كل هـذا مـن هجر القـرآن وتـرك االنتفاع به 
هداية وعلما  وعبادة وال حول وال قوة إال بالله . 
نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن   الذين 
يتلونـه حق تالوته ويعملـون بحكمه ويؤمنون 
بمتشـابهه وأن يجعل القرآن حجـة لنا ال علينا 
وصىل الله وسـلم عىل نبينا محمد وآله وصحبه 

يرجون 
تجارة 
لن تبور

آية وهداية

من أعظم هجر القرآن ترك 
معانيه الصحيحة وتفسيره 

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

محمد بن سعود اإلسالمية

إضاءات حول القراءات

قال مكي بن أبي طالب: )) وملا مات النبي ملسو هيلع هللا ىلصخرج 
الله  بكر وعمر ريض  أبي  أيام  يف  الصحابة  من  جماعة 
عنهما إىل ما افتتح من األمصار؛ ليعلِّموا الناس القرآن 
والدين ،فعلنَّم كل واحد منهم أهل مرصه عىل ما كان يقرأ 
األمصار عىل  أهل  قراءة  ،فاختلفت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عهد  عىل 
نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم (( . اهـ .

عنه  الله  ريض  عثمان  خالفة  من  واحدة  سنة  وبعد 
– أي بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأربع عرشة سنة عىل  وجه 
التقريب -استرشى الخالف بني املسلمني يف القراءات ، 
: )) يا أمري  الله عنهما -  فقال حذيفة لعثمان - ريض 
الكتاب  يف  يختلفوا  أن  قبل  األمة  هذه  أدرك  املؤمنني 

اختالف اليهود والنصارى (( أخرجه البخاري .
من  جملة  ساق  أن  بعد   – الطربي  جعفر  أبو  قال 
األخبار الواردة يف جمع القرآن- : )) وما أشبه ذلك من 
الكتاب،واآلثار  جميعها  باستيعاب  يطول  التي  األخبار 
بن  عثمان  املؤمنني  وأمري  املسلمني  إمام  أن  عىل  الدالة 
 ، لهم  منه  نظرًا  املسلمني  جمع  عنه  الله  ريض  عفان 
من  الردة  بهم، حذار  منه  ورأفة   ، عليهم  منه  وإشفاقا 
بعضهم بعد اإلسالم والدخول يف الكفر بعد اإليمان – إذ 
ظهر من بعضهم بمحرضه ويف عرصه التكذيب ببعض 
سماع  ،مع  القرآن  عليها  نزل  التي  السبعة  األحرف 
أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص النهي عن 
التكذيب بيشء منها، وإخباره إياهم أن املراء فيها كفر 
يف  بينهم  ذلك ظاهرًا  رأى  إذ  عليه  الله  ،فحملهم رحمة 
رسول  وفراق  القرآن،  بنزول  عهدهم  ،وبحداثة  عرصه 
الله ملسو هيلع هللا ىلص إياهم بما أمن عليهم،معه عظيم البالء يف الدين 

من تالوة القرآن عىل حرف واحد ((.اهـ جامع البيان 
 وما قرره ابن جرير،أعني حمل عثمان األمة عىل حرف 

واحد هو الذي عليه أكثر العلماء،ونرصه الحذاق منهم.
عنه  الله  ريض  عثمان  اختاره  الذي  الحرف  هذا  وإن 
من  أخذ  الذي  هو  بعدهم  ومن  الصحابة  وارتضاه 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف العرضة األخرية،وعليه استقر العمل يف 
آخر حياته كما رصح بذلك غري واحد من السلف ،)) وعن 
َسُمرَة قال: ُعرض القرآن عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عرضات 

،فيقولون :إن قراءتنا هذه هي العرضة األخرية ((.
القراءات  تعدد  يف  القول  :ما  فقال  سائل  سأل  فإن 

كلمات  يف  القراء  عن  الواردة 
الله  ريض  عثمان  أن  ،مع  القرآن 
عنه جمع األمة عىل حرف واحد ؟

 : يقال  أن  ذلك  عن  فالجواب 
إنما  الله عنه ))  إن عثمان ريض 
واحداً  حرًفا  أو  واحًدا  لفظا  أراد 
،فجاز  بعينه  ذلك  نعلم  ال  ،لكنا 
روايته  صحت  بما  نقرأ  أن  لنا 
مما يحتمله ذلك الخط ؛ لنتحرى 
ومن  عنه  الله  عثمان ريض  مراد 

تبعه من الصحابة وغريهم ((.
وأما من خالف الرسم العثماني 
مخالفة  فيه  ألن  ؛  به  ُيقرأ  فال 

الجماعة.
أهل  كتب  يف  مبثوثة  للرسم  املخالفة  األحرف  وهذه 
ما  ومنها   ، الصحيح  منها  أحادياً،  نقالً  منقولة  العلم 

دون ذلك.

، وتلقى  الصحابة  القراءات عن  التابعون  تلقى  ثم 
القرون  مضت  فلما   ، كبارهم  عن  ذلك  التابعني  تابعو 
أهلها  الخريية بإذن ربها وانقضاء  التي أحرزت قصب 
)) ظهرت البدع ظهوًرا فاشيًا ... وتغريت األحوال تغريًا 
الله  ،ولكن   )) اآلن  إىل  نقص  األمر يف  يزل  ،ولم  شديًدا 
ال يخلف وعده؛ فلم يخل عرص من األعصار من فحول 
مدققني ،وأئمة محققني ،هم أهل القرآن، فلقد )) بالغوا 
الحروف  وجمعوا  واملراد،  الحق  وبينوا  االجتهاد  يف 
املشهور  ،وبينوا  والروايات  الوجوه  وعزوا   ، والقراءات 
وأركان  لوها  أصنَّ ،بأصول  والفاذ  والصحيح  والشاذ، 
فّصلوها (( حتى وصلت إلينا القراءات غضة كما أنزلت 

،فجزاهم الله الجزاء األوىف .
وكانت لهم طرائق متعددة يف نقل القراءات وحفظها، 
ويف مقدمتها قراءة العرض ،أي ضبط القراءات بالقراءة 
عىل األشياخ واألخذ عنهم ،وقد استنبط العلماء من قراءة 

ابن مسعود 
عليه  الله  صىل   - الله  رسول  عىل   - عنه  الله  ريض 
عليه  الله  صىل  الرسول  النساء،وقراءة  سورة  وسلم-  
وسلم  سورة البينة عىل أبيِّ بن كعب أن عرض القرآن 

عىل املشايخ سنة من سنن الهدى .
أبي  ،فعن  والسماع  العرض  بني  القراءة  وربما جمع 
لمي أنه قال : )) قرأت عىل أمري املؤمنني  عبدالرحمن السُّ
عليه  ،وأمسكت  كثريًا  القرآن  عنه-  الله  ريض   - عيلّ 

املصحف فقرأ عيلّ(( .اهـ.
أو  الشيوخ  الحروف عىل  إىل ذلك قراءة  وربما ضموا 

سماعها منهم مجردة عن التالوة.
 ، واإلقراء  القراءة  عىل  عجيباً  صرباً  الله  رزقهم  ولقد 
وبيان   ، بأخبارهم  والرتاجم  الطبقات  كتب  فحفلت 

أحوالهم .
 نذكر من هذه األخبار ما أخرب به اإلمام ابن مجاهد عن 
نفسه،حيث قال: )) فأما قراءة نافع بن أبي ُنعيم فإني 
قرأت بها عىل عبدالرحمن بن  َعبُْدوس من أول القرآن 
الُحرصي  وقرأ   .)) مرة  عرشين  من  نحوًا  خاتمته  إىل 
القراءات السبع عىل الَقرْصي تسعني ختمة )) كلما ختم 

ختمة قرأ غريها حتى أكمل ذلك يف مدة عرش سنني((.
ويف أثناء املئة الخامسة صار القراء يجمعون القراءات 
الواحدة،واستمر  الختمة  يف 
هذا  زماننا  إىل  ذلك  العمل عىل 
بجمع  األخذ  كيفية  يف  ولهم   ،
مبينة  وطرق  رشوط  القراءات 

محددة .
واألخذ  التحمل  طرق  ومن 
اإلجازة  أيًضا  املشايخ  عن 
وإن  القراءات  برواية  واإلذن 
من  السماع  التلقي  عن  تجرد 
اإلسناد  يف  العلو  املجيز؛ألجل 
اُلمجاز  وتقويته، رشيطة كون 

أهالً لإلجازة
عن  الحديث  فإن  وبعد، 
يصعب  القراءات  تاريخ 
استيعاب معامله يف هذه الورقات ، ويف هذا القدر كفاية 

n . والله أعلم

القراءات 
بعد وفاة 
الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص

وإن هذا الحرف الذي 
اختاره عثمان رضي اهلل 

عنه وارتضاه الصحابة ومن 
بعدهم هو الذي أخذ من 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في العرضة 

األخيرة
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تحت رعاية  صاحب السمو امللكي 
رئيس  سلمان  بن  سلطان  األمري 
واآلثار  للسياحة  العامة  الهيئة 
أقامت الجمعية الخريية لتحفيظ 
القرآن الكريم يف محافظة الزلفي 
بجائزة  الخاص  السنوي  حفلها 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الفهد 
األربعاء  مساء  الثالث  عامها  يف 

1432/7/29هـ .
األستاذ  الزلفي  محافظ  بحضور  و 
ومحافظ  حسني  آل  محمد  بن  زيد 
السديري  عبدالله  األستاذ  الغاط 

لشؤون  العايل  التعليم  وزارة  ووكيل 
االبتعاث د.عبدالله املوىس وعدد كبري 
املحافظة  ووجهاء  املسؤولني  من 

واملواطنني.
الكريم  بالقرآن  الحفل  بدئ  وقد 
رئيس  كلمة  تلتها  االفتتاح  كلمة  ثم 

الجمعية )أمني الجائزة( .
الشيخ  الجائزة  صاحب  ألقى  ثم 
إن   : فيها  قال  كلمة  الفهد  فوزان 
القرآن الكريم هو رشيعة أهل األرض 
وقد  منرياً  لهم ورساجاً  ليكون هادياً 
العظيم  الفضل  لهذا  الناس  تسابق 

غري  كامالً  وصلنا  أن  إىل  فحفظوه، 
نتفاخر  العهد  هذا  ويف  منقوص، 
بحفظه، ونتعاهد عىل فهمه، ومن هنا 
جاءت فكرة هذه الجائزة التي تدخل 
لجمعية  تابعة  وهي  الثالث،  عامها 
بالزلفي،  الكريم  القرآن  تحفيظ 
مشرياً إىل ما ملسه أولياء أمور الطالب 
من  بالجائزة  املشاركني  والطالبات 
أثر حفظ القرآن الكريم لدى أبنائهم 
الجائزة كان  أن مبلغ  وبناتهم، وأكد 
يف عامها الثاني 200 ألف ريال، ويف 
بمبلغ  الجائزة  تقيد  لم  العام  هذا 

، قيمتها  من  زاد  ما  وهذا   معني 
وتقديره  شكره  الفهد  الشيخ  ووجه 
بن  سلطان  األمري  لسمو  الجزيل 
الدعوة  بقبول  تفضله  عىل   ، سلمان 
وهذا  الجائزة،  حفل  يف  واملشاركة 
ليس بمستغرب من رجال هذا الوطن 
بن  سلمان  األمري  ابن  فهو  العظيم، 
لجميع  األكرب  الداعم  عبدالعزيز، 

األعمال الخريية .
بن  عيل  الطالب  ألقى  ذلك  بعد 
  ، الفائزين  كلمة  القشعمي  سليمان 
ثم  العواد  سعد  للشاعر  قصيدة  ثم 

السعودية أكبر مؤسسة لتحفيظ القرآن الكريم
وقيام الدولة على القرآن والسنة حماها من 

االضطرابات

األمير سلطان بن سلمان بعد رعايته حفل جائزة الفهد الثالث:

مرآة اجلمعية
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)تفاءل  بعنوان  إلقائية  لوحة 
قدمها  السعداء(  زمرة  يف  تعش 
بن  محمد  اإلمام  ثانوية  طالب 
قدم  اللوحة   هذه  وبعد  سعود 
االستاذ  والتعليم  الرتبية  مدير 
املدرسة  ومدير  الطريقي  محمد 
درعاً  الفحام  عبدالله  األستاذ 
سلطان  األمري  لسمو  تكريمياً 
املناسبة،  بهذه  سلمان  بن 
من  نماذج  الحفل  تخلل   وقد 
مرئي  وعرض  الطالب  قراءات 
تطورها .  ومراحل  الجائزة  عن 
الحفل  راعي  تفضل  ذلك  وبعد 
األمري  امللكي  السمو  صاحب 
بإلقاء  سلمان  بن  سلطان 
فيها  شكر  املناسبة  بهذه  كلمة 
من أتاح له حضور هذه املناسبة 
وأضاف قائالً: إنني وأنا استمع 
هذه  من  املباركة  التالوات  لهذه 
العرض  وهذا  الطيبة  الوجوه 
بالخري  استذكر  إنما  الجميل 
املباركة  الليلة  هذه  يف  أننا 
 نجتمع عىل الخري ويف بلد الخري .

العربية  اململكة  بالدكم  وتكاد 

جمعية  أكرب  تكون  السعودية 
أكرب  وهي  العالم  يف  خريية 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  مؤسسة 
يف العالم وال أعترب هذه املؤسسة 
الشجرة  لهذه  فرع  إال  بالزلفي 
الطيبة  املناسبة  وهذه  املباركة  
الخري  عىل  الناس  واجتماع 
من  والعالم  وبركة  وباطمئنان 
والدول  بالرباكني  يتفجر  حولنا 
كان  ما  باالضطرابات  تعج 
ليتحقق ذلك إال أن الدولة قامت 
أساساً عىل كتاب الله وسنّة نبيه 
تؤدي  والسالم  الصالة  عليه 
وتقوم  املساجد  وتبني  عباداتها 
بهذه املناسبات، والحمد لله تجد 
اململكة . يف  الخري  وأهل   الخري 

واألخ فوزان الفهد جزاه الله خري 
الذي  الخري  أهل  أحد  الجزاء هو 
سّخر ما أعطاه الله ألعمال الخري، 
واليوم ال يمكن أن يزايد أحد عىل 
وتمسكهم  وأهلها  اململكة  مركز 
بكتاب الله وسنّة نبيه وال يمكن 
الدولة  هذه  عىل  أحد  يزايد  أن 
املباركة واجتماع أهلها عىل الخري 

وهذه  الكتاب  هذا  لوال  ووالله 
الحمد  ولله  اجتمعت  العقيدة 
وهذه القيم اإلسالمية التي يعتز 
وتمسكهم  البلد  هذا  أبناء  بها 
االجتماع . هذا  كان  ملا   بها 
هذه  قائد  الحمد  ولله  نرى  كما 
عبدالله  امللك  املحبوب  البالد 
والعافية  الصحة  عليه  الله  أدام 
األمري  األمني  عهده  ويل  وسمو 
الثاني  النائب  وسمو  سلطان 
األمري نايف وكل املسؤولني نرى 
قائد هذه البالد يقول قبل يومني 
ألي  قائد  أي  يقله  لم  ما  فقط 
األمة حيث  كانت هذه  مهما  أمة 
الشعب  لهذا  خادم  )أنا  قال: 
يحفظه  ألنه  خادم(  من  وأقل 
املواطنني  خدمة  أن  يعرف  الله 
الفخر  درجات  أعظم  هي 
لله  تواضع  من  وأن  واالعتزاز 
رفعه ومن خدم املواطن ووصل 
إليه يف بلدته أو يف قريته وشعر 
العمل  درجات  أعىل  فذلك  به 
صلب  يف  أساساً  وهذا  الصالح 
العظيم . اإلسالمي  الدين   هذا 

مرآة اجلمعية

اجتماع الناس على 
الخير وباطمئنان يعود 
لقيام الدولة على كتاب 
اهلل وسنة رسوله صلى 

اهلل عليه وسلم

األمير سلطان بن 
سلمان : األخ فوزان 

الفهد هو أحد أهل الخير 
وقد سخر ما أعطاه اهلل 

ألعمال الخير
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ونحن منا من أعطاه الله وأكرمه 
كهؤالء الشباب الخريين من يقوم 
ويحفظه  القرآن  ويقرأ  بالليل 
بأداء  الله  أعطاه  من  ومنّا 
سخره  ولكن  الدينية  واجباته 
آخر  باب  من  الخري  عمل  ألداء 
والدعوة  والهندسة  الطب  كباب 
ترون  وأنتم  الوطن  وحماية 
أخصهم  الذين  الوطن  حماة 
لوال  ألننا  خاص  بتقدير  اليوم 
تكاتف املواطن ولوال رجل األمن 
الذي حقق اليوم إنجازات كبرية 
التحديات  كل يوم وليلة يف هذه 
العظيمة التي تمر بها بالدنا التي 
هي بال شك مستهدفة ألنها أوالً 
بالد اإلسالم والحرمني الرشيفني 
والربكة  والخري  التقنية  وبالد 
لكان  ذلك  بعد  الله  توفيق  ولوال 
بتأثره  سموه  ونوّه  آخر  أمراً 
لطالب  تالوات  من  سمعه  بما 
الجمعية مطالباً رئيس الجمعية 
الحمد  عبدالرحمن  الشيخ 
منها . مرئية  بنسخة   بتزويده 

الحفل  مقدم  أن  سموه  وأبان 
يحرص  مصطلحاً  استخدم 
ويويص  استخدامه  عىل  سموه 
وهو  عديدة  مناسبات  يف  بذلك 
استبدال لفظة  ذوي االحتياجات 
الخاصة بذوي القدرات الخاصة 
مشريًا  له  شكره  قدم  حيث 
أنك  املعقول  من  ليس  أنه  إىل 
واملفكرين  اإلسالم  عظماء  ترى 
الذين  املعوقني  من  واملخرتعني 
يمرون بظروف صعبة يف الحياة 
ومع ذلك يتجاوزونها ويحفظون 
من  ويتخرجون  الكريم  القرآن 
ويحققون  ويكافحون  املدارس 
يقال  أن  يعقل  فهل  اإلنجازات 
ذوي  من  إنه  الشخص:  لهذا 
هو  بل  الخاصة،  االحتياجات 
الخاصة . القدرات  ذوي   من 
وأشار سموه إىل زيارات سابقة 
خصوصاً  الزلفي  ملحافظة  له 
بعد عودته من رحلته الفضائية 
الزيارات  تلك  يستذكر  يزال  فال 
وقتاً  فيها  قىض  التي  الجميلة 

ممتعاً ال ينىس .

شباب  شاهد  عندما  إنه  وقال: 
الزلفي وهم يتسابقون يف خدمة 
رأى  بهم  والرتحيب  الضيوف 
الواجهة  وهذه  الثقافة  هذه  أن 
أنها  بد  ال  للزلفي  الحضارية 
أنفسهم  الزلفي  أهل  من  أتت 
تربيتهم  خالل  من  بيوتهم  ومن 
إنني  نفيس  يف  وقلت  ألبنائهم 
بالزلفي  أعيش  لو  تمنيت 
وأنا  بها  أبنائي  ربيت  وأنني 
ودائماً  الرأي  هذا  عند  الزلت 
أعتز وأسعد أنني أحرض لهذه 

املحافظة .

ويف الختام تفضل سموه بتكريم 
الداعمني للجمعية والفائزين بها 
ثم رّشف حفل العشاء الذي أقيم 
الزلفي  غادر  ثم  املناسبة  بهذه 

مودعاً بالحفاوة والتكريم.

سمو األمير يطلب 
نسخة من تالوات 

الطالب مبديًا تأثره بها

األمير سلطان بن سلمان: 
تمنيت لو أعيش بالزلفي 
وأنني ربيت أبنائي بها 

وأنا ال زلت عند هذا الرأي 
ودائمًا أعتز وأسعد أنني 
أحضر لهذه المحافظة 

مرآة اجلمعية
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الفائزون يف مسابقات القرآن الكريم

)جزأن()خمسة أجزاء()عرشة أجزاء()عرشون جزءاً()القرآن كامالً(

عبدالرحمن بن محمد الصحنعبدالله بن خلف الحربيمحمد بن سليمان الحمدتركي بن مقرن العبداملنعمعيل بن محمد الطيار

عبدالله بن محمد الطيارريان بن مهنا املداللهيارس بن صالح الفحامأحمد بن إبراهيم الرزقحمود بن ضويحي الضويحي

عبدالله بن الحميدي الحميديمحمد بن عبداملحسن البدرعبدالعزيز بن جديع الجديععيل بن سليمان القشعميإبراهيم بن مقرن العبداملنعم

لولو بنت بندر املسعودابتهال بنت عبدالله  الزويدوضحى بنت عبدالله الطوالةرشوق بنت موىس الخميسندى بنت عبدالعزيز الغانم

ريما بنت موىس  العمارأسماء بنت عبدالله  املوىسسمية بنت عبدالله املوىسهدى بنت عبدالرحمن املوىسمويض بنت إبراهيم  النتيفي

منرية بنت أحمد الزويدأروى بنت عبدالعزيز العنقريحنان بنت عبدالله النتيفيهيلة بنت سليمان العتيقخديجة بنت محمد الدويش

أسماء الفائزين والفائزات يف مسابقة الحلقات

االسمالصفةالرتتيباالسمالصفةالرتتيب

األول

ابن عثيمنيالحلقة

الثاني

األوزاعيالحلقة

خالد بن أحمد السبتاملعلممحمد بن سعد الجرباملعلم

الطالب

عيل بن سليمان القشعمي

الطالب

عمر بن عبدالرحمن العبداملنعم

عمر بن راشد الحميديإبراهيم بن عبدالله املال

أيوب بن عبداملنعم العبداملنعم عبدالعزيز بن جديع الجديع
)رحمه الله (

االسمالصفةالرتتيباالسمالصفةالرتتيب

األول

عائشة بنت أبي بكرالحلقة

الثاني

أم سلمة الحلقة

الجوهرة بنت سليمان الطوالةاملعلمةحصة بنت محمد املليفياملعلمة

الطالبات

زهى بنت صالح الدريويش

الطالبات

العنود بنت زيد املنيفي

هند بنت عبدالله امللحمصفية بنت محمد املنصور

أسماء بنت حمدان الجديعمنرية بنت عبدالعزيز القشعمي

أسماء الفائزين 
والفائزات يف جائزة التميز

املدير املتميز

سليمان بن محمد الزنيدي

املعلم املتميز

محمد بن سعد الجرب

أصغر حافظ

هاشم بن أبو بكر عبدالله السيد

مزامري آل داود

صهيب  بن بدر البدر
عمر بن عبدالرحمن العبداملنعم

معاذ بن عيل العبداللطيف

املديرة املتميزة

هيا بنت عبدالعزيز العمار

املعلمة املتميزة

أسماء بنت عبدالعزيز النارص

أصغر حافظة

نورة بنت محمد الدويش

مرآة اجلمعية
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راعي الجائزة الوجيه عبدالرحمن الحاليف يقبل راس أصغر حافظ للقرآن

مرآة اجلمعية
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 أقامـت الجمعية حفل ) مرشوع 
الحـاليف  سـلمان  بـن  عبدالرحمـن 
ووالديه إلكـرام الحفـاظ ( لتخريج 
الدفعـة العـارشة مـن الحفظة عىل 
رشف فضيلة الشيخ الدكتور: عثمان 
بـن محمـد الصديقـي املديـر العام 
لـإلدارة العامة للجمعيـات الخريية 
لتحفيـظ القـرآن الكريـم وبحضور 
سـعادة األسـتاذ/ زيد بن محمد آل 
حسـني محافـظ  الزلفـي  السـابق 
،والوجيه األسـتاذ / عبدالرحمن بن 
املرشوع  الحـاليف صاحـب  سـلمان 
وعـدد مـن املسـؤولني والعلماء من 
داخـل املحافظـة وخارجهـا وجمع 
غفـري ،حيث امتألت القاعة الرئيسـة 

والسـاحة الخارجية  التي نقل إليها 
الحفل  مبـارشة وذلك يـوم األربعاء 
صـالة  بعـد  1432/3/20هــ 
العشـاء بالقاعة املاسـية لالحتفاالت 

واملؤتمرات يف محافظة الزلفي  
وبـدأ الحفـل بآيات مـن القرآن 
الكريم تالهـا الحافظ محمد املطوع 
، ثـم فقـرة مسـرية الحفـاظ حيث 
دخلوا بانتظام أمام الحضور وأخذوا 
مواقعهم، و  بعد   ذلك  توالت فقرات 
الحفـل حيث قـرأ عدد مـن الحفاظ 
وهم : عبدالرحمن بن صالح  العمر، 
وأحمد بـن إبراهيم الـرزق  وتركي 
بن مقـرن  العبداملنعم باإلضافة إىل 
الحافظ عـيل الصعيب الحاصل عىل 

الحالفي : إن لم نكن من حفظة القرآن فلنساهم في 
تكريمهم ، و من لم يستثمر في المشاريع الخيرية لم 

يستثمر أبدًا في حياته !!!

بعد رعايته لمشروع عبدالرحمن الحالفي ووالديه إلكرام الحفاظ 
المدير العام للجمعيات : تطور جمعية الزلفي كل عام جعلها تتميز عن غيرها .

مرآة اجلمعية

الوجيه األستاذ : 
عبدالرحمن بن سلمان الحاليف

الشيخ الدكتور: 
عثمان بن محمد الصديقي
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إجـازة بقراءة حفص عـن عاصم ، 
كذلك قدم الشـبل ثابت البحر لوحة 
بعنـوان ) دون أن تعلم يا والدي (، 
وبعد ذلك شـاهد الجميـع العرض 

املرئي بعنوان ) مفتاح النور( .
ثم  ألقى رئيس الجمعية  الشيخ 
عبدالرحمـن بن محمـد الحمد كلمة  
حمـد اللـه  فيها عىل سـالمة خادم 
إىل  الرشيفـني ووصولـه  الحرمـني 
أرض الوطـن سـاملاً معـاىف ورحب 
بالحارضين وشـكر والة األمور عىل 
تشـجيعهم تعلم وتعليم القرآن كما 
شـكر األسـتاذ عبدالرحمن الحاليف 

عىل تبنيه هذا املرشوع الرائع،

وبعد ذلك  ألقى الوجيه األستاذ/ 
عبدالرحمـن بـن سـلمان الحـاليف 
صاحـب املـرشوع كلمـة بـني فيها 
أهميـة الجائـزة ورسوره بها  حيث 
قال : إخواني سفراء القرآن ليت أني 

معكم وأحـد غريي يكـون مكاني ، 
أسأل الله أن يبارك لكم فيما حفظتم 
.كلمتـي هـذا اليوم لرجـال األعمال 
من لم يسـتثمر يف املشاريع الخريية 
صدقونـي أنـه لم يسـتثمر أبـداً يف 
حياتـه ،وإن لـم نكن  مـن العلماء 
فلنكـن معهم يف نرش  علمهم وإن لم 
نكن من حفظة القرآن فلنكن معهم 
يف تكريمهم ،أسأل الله أن يكونوا من 
العلماء وأن يكون القرآن شـفيعاً يل  
ولوالدي يوم القيامة ، أشـكركم عىل 

حضوركم بارك الله يل ولكم .
ويف ختـام الحفـل تـم توزيـع 

الجوائز والدروع عىل النحو التايل :
1 ـ درع لراعـي الحفل فضيلة 
الشـيخ الدكتور: عثمـان بن محمد 
مجلـس  مـن  مقـدم  الصديقـي 

املرشوع.
 / األسـتاذ  للوجيـه  درع  ـ   2
عبدالرحمن بن سلمان الحاليف مقدم 

من الجمعية.
3 ـ درع ملجموعة نجوم السالم.

 / الدكتـور  للشـيخ  درع  ـ   4
عبدالعزيز بن أحمد العليوي.

5ـ  درع مصمم شعار املرشوع/  
محمد بن عبدالله الحاليف.

الحاصلـني  الحفـاظ  درع  ـ   6
عىل إجازة بقراءة حفص عن عاصم 

وهم:
) عيل بن أحمد الصعيب ، عبدالله 
بن حمـود الثنيـان، عبدالرحمن بن 
حمـود الثنيان،شـعيب بـن محمـد 

البدر، خالد بن أحمد السبت (.
ويف نهايـة الحفل الـذي أعطى 
صـورة واضحـة عن هـذا املرشوع 
صاحـب  أبـى  وأهميتـه   وفضلـه 
املـرشوع إال أن يكون له كلمة كانت 

مسك الختام حيث قال: 
اللهم لك الحمد عىل أن وفقنا  ملا 
شـاهدت لهذا اليوم   حقيقًة لم أكن 

أعلم عظم هذا املرشوع وهذه الراحة 
النفسـية التي أحسـها ، وقد وفقني 
اللـه لتخصيـص  هـذا املبلـغ الذي 
أمرنـي اللـه به ولم يكـن من نفيس 
ولم أخطط له بل إن الله سريني لهذا 
املكان وهذا املرشوع وما شـاهدناه  
يف هذا اليوم من جهود الجمعية وما 
شـاهدت من أهايل محافظة الزلفي  
من اهتماماتهم و تشجيعهم بجميع 
فئاتهم رجاالً ونساًء شيوخاً وأطفاال 
، فإنـي أعلـن عن رفع املسـاهمة يف 
هذا املرشوع من 200،000 ريال إىل 

300،000 ريال إن شاء الله.

ونحـن يف الجمعيـة نتوجـه له 
بالشـكر الجزيل والدعـاء لله تعاىل 
بـأن يخلف عليـه خـرياً وأن يجعل 
إسهامه يف التشجيع عىل حفظ كتاب 
الله شفيعاً له ولوالديه يوم يلقاه إنه 

سميع مجيب

مرآة اجلمعية
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الحفاظ املكرمون يف هذا الحفل

محمد بن أحمد بن عبدالرزاق املطوع1

تركي بن مقرن أحمد العبداملنعم2

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم حمزة3

أحمد بن إبراهيم عبدالرحمن الرزق4

عبدالرحمن بن صالح بن سالم العمر5

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان املطري6

أيوب بن جديع بن سليمان الجديع7

الحسن السيد صالح السيد حسانني عيساوي8

عيل بن محمد بن عيل الطيار9

عبدالله بن محمد بن يوسف الفحام10

عبدالرحمن بن جمال بن عبدالعظيم محمد11

فهد بن سعود بن نارص الحربي12

يوسف بن دخيل بن عبدالله الفهيد13

عبدالوهاب بن صالح بن عبدالله الفحام14

أسامة جديع عيدالرحمن الجديع15

ثامر بن سليمان بن أحمد الدويش16

حامد بن عبدالله بن حميدي املطريي17

ماجد بن عبدالعزيز بن محمد الفحام18

مدالله بن مطلق الطرقي العنزي19

عبدالرحمن بن أحمد بن مساعد الحمد20

عبداإلله بن مزعل بن عبدالله السويكت21

مصطفى بن محمد بن عبدالله السيد22

أحمد بن محمد بن سعود الحمد23

مرآة اجلمعية

صورة لتسليم أحد الحفاظ املكرمني لجائزته من راعي الحفل

صورة جماعية للطالب الخاتمني  

جانب من الحضور الغفري يف العرض الخارجي 

صورة تذكارية للطالب الحافظني لكتاب الله مع رعاة الحفل
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قاعات  يف  أقيم  الذي  الحفل  بدئ  وقد  هذا 
الكريم ثم كلمة  للقرآن  للمناسبات بتالوة  الثريا 
بن  عبدالرحمن  الشيخ  الجمعية  رئيس  لفضيلة 
حصة  األستاذة  عنه  نيابة  ألقتها  الحمد  محمد 
حيث  النسائي  اإلرشاف  مكتب  مديرة  الطوالة 
مملكتنا  حكومة  تبذلها  التي  الجهود  عىل  أثنى 
خدمة  يف  الرشيفني  الحرمني  خادم  رأسها  وعىل 
األستاذ  للوجيه  بالشكر  وتوجه  الكريم  القرآن 
هذا  تبنيه  عىل  الحاليف  سلمان  بن  عبدالرحمن 
السمو  بصاحبة  رحب  ،كما  املبارك  املرشوع 
األمرية جواهر بنت عبدالله بن فرحان آل سعود 
عىل رعايتها للحفل ثم ألقيت قصيدة ترحبية ثم 
كلمة لراعية الحفل صاحبة السمو األمرية جواهر 
فيها  شكرت  سعود  آل  فرحان  بن  عبدالله  بنت 
التوجيهات  بعض  مع  املرشوع  وراعي  الجمعية 
للحافظات ثم نماذج من قراءات الحافظات وتال 
وكلمة  املعهد  وخريجات  الحافظات  كلمة  ذلك 

توجيهية للحافظات قدمتها الدكتورة نوال العيد 
وحرض الحفل وكيلة جامعة القصيم و الدكتورة 
الحاليف  ابتسام  واألستاذة  الجارالله  فاطمة 
واألستاذة منرية الحاليف واألستاذة سارة الحاليف 
امرأة ويف   700 أكثر من  الحفل  هذا وقد حرض 
الحفل  لراعية  الجمعية  قدمت  الحفل  نهاية 
بن  عبدالله  بنت  جواهر  األمرية  السمو  صاحبة 

تذكاريا ، كما تم تكريم  فرحان آل سعود درعاً 
عىل  والحاصالت  املعهد  وخريجات  الحافظات 
الجهات  ، كما تم تكريم عدد من  إجازة بالسند 

التي شاركت يف هذا الحفل .
األمرية  سمو  تحدثت  الحفل  نهاية  وعقب 
كم   : فقالت  اللقاء  هذا  عن  سعود  آل  جواهر 
بزيارة  بها  التي ترشفت  الزيارة  هذه  أسعدتني 
اسطره  أن  يمكن يل  مارأيته ال  ، حقيقة  الزلفي 
أو أعرب عنه يف أحرف وكلمات ، كان الهدف من 
الزيارة تكريم حافظات للقرآن تحت رعاية األخ 
عبدالرحمن الحاليف ـ الحرمه الله األجر ـ ، ولقد 
ولعل   .. رائع  من  أكثر  تنظيمه  يف  الحفل  كان 
من امللفت لالنتباه تكاتف الجميع لهذه املناسبة 
فمن متربع بماله ومن متربع بمكان الحفل ومن 
الحفل  هذا  لنجاح  األسباب  أكرب  ومن   ،... ومن 
العمل بروح الفريق الواحد ، وشد انتباهي علو 
عىل  ترشف  من  منهن  أن  وذلك  الحافظات  همة 

تحت رعاية صاحبة السمو األمرية جواهر بنت عبدالله بن فرحان آل سعود 
أقامت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي حفل ) مرشوع 
عبدالرحمن بن سلمان الحاليف ووالديه إلكرام الحفاظ ( وذلك لتخريج 27 حافظة 
للقرآن كامالً و11 حافظة ومجازات بالسند إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم 

مع تكريم دفعة جديدة من خريجات معهد املعلمات. 

األميرة جواهر : شد انتباهي علو همة 
الحافظات وزيارتي للزلفي ال يمكن أن أنساها

بعد رعايتها حفل مشروع عبدالرحمن الحالفي ووالديه لتخريج 27 حافظة 
و 11 مجازة بالسند إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :

مرآة اجلمعية

تخريج 27 حافظة 
و 11 مجازة بالسند 

إلى الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم



21

 
العدد 9 - شعبان -  1433 هـ

أو تدرس فيها باإلضافة إىل استمرارها يف  دار 
الحفظ يف نفس الوقت إضافة إىل مسؤولياتهن 
التي كانت ترشف  الحنون  األم  ، وتلك  األرسية 
عىل هذا الحفل بكامله وتفرح بكل اسم حافظة 
األستاذة  وهي  أال  ابنتها  وكأنها  رأسها  وتقبل 
شدني  ومما   ، فيها  الله  بارك   ، الطوالة  حصة 
يف هذه الزيارة جمال روح أهل الزلفي وحسن 
لن  عنها  التي مهما تحدثت  كرمهم وضيافتهم 
أوفيها حقها ، زيارة اليمكن أن أنساها ماحييت 
أشكر الله أن أتاح يل هذه الفرصة بارك الله يف 
أهل الزلفي وبارك الله يف الحافظات وبارك ملن 
وإياهم من  سعى لخدمة كتابه وجعلنا جميعاً 

أهل القرآن وخاصته . 
هذا  عن  العيد  نوال  الدكتورة  وتحدثت 
الحفل فقالت : رشفت يف ليلة األربعاء بحضور 
لحفظة  ووالديه  الحاليف  عبدالرحمن  جائزة 
التي  الطيبة  الفكرة  ، وسعدت بهذه  الله  كتاب 
تكافئ من استثمروا أوقاتهم يف حفظ كتاب الله 
ولكن  بالخري  وقته  يعمر  من  ليس  والعظيم   ،
من يجعل أوقات الناس عامرة أيضا، أسعدني 
يف حفل الجائزة إقبال الفتيات عىل حفظ كتاب 
اإلجازة  أخذن  ، وتكريم 27 خريجة و11  الله 
للزلفي  هنيئا   ، عاصم  عن  حفص  رواية  يف 
وحافظات  وبالخريجات  الحاليف  بعبدالرحمن 
تحفيظ  جمعية  عىل  وبالقائمني  الله  كتاب 

القرآن ، أجزل الله للجميع األجر .
سلمان  بنت  ابتسام  األستاذة  تحدثت  كما 
الحاليف فقالت : أحمد الله سبحانه وتعاىل أن من 
وأحمده   ، والقرآن  واإليمان  األمن  بنعمة  علينا 
كل  فمن   ، الحفل  هذا  حضور  يل  يرس  أن  عىل 

قلبي أشكر القائمني عليه ملا وجدناه من عناية 
واهتمام فاق التصور ، واستقبال أهايل الزلفي 
له  كان  صدورهم  وسعة  وتميزهم  وبشاشتهم 
اللقاء  نجدد  أن  وأتمنى   ، نفوسنا  يف  كبري  أثر 
الوعود  من  لنا  وللمقبالت  قادمة  مرات  بهم 
والحفاوة  الكرم  شدة  وأحرجنا   ، خري  مافيه 
شعوري  كان  ولقد   ، النسائي  الطاقم  من 
والتميز  باإلنجاز  افتخار  شعور  بالحافظات 
بكتابه  للعمل  يوفقهن  أن  الله  وأدعو  لبناتنا 
الكريم ، ولقد استمعنا إىل آيات الله الكريمات 
إىل  واستمعنا  الحافظات  من  جميل  بصوت 
الحفل  راعية  وكلمة  الجمعية  رئيس  كلمة 
الحافظات  وتكريم  سعود  آل  جواهر  األمرية 
جعله الله يف موازين حسناتهم ، وليس بغريب 
فيها  القرآن  دولة  فنحن  بالقرآن  االهتمام  هذا 
ومن   ، دستورها  وهو  دولتنا  تحكم  وبه  نزل 
برفع  العيد  نوال  الدكتورة  أثلجت صدورنا  ثم 
السند  عىل  الحاصالت  وتكريم  الطالبات  همم 

فجزاها الله خري الجزاء .
إىل  يهدف  املرشوع  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
حيث  الجمعية  يف  الله  لكتاب  الحفاظ  تكريم 
الحفاظ  من  عدد  سنوًيا  الجمعية  من  يتخرج 
النسائية  الدور  أو  البنني  حلقات  من  سواء 
بن  عبدالرحمن  األستاذ  الوجيه  اعتمد  وقد   ،
سلمان الحاليف إكرام الحفاظ بمبلغ 300.000 
ريال سنوياً لهذا املرشوع، وذلك بواقع 5000 
ريال ملن حصل عىل تقدير ممتاز و4700ريال 
ريال  و4500  جداً  جيد  تقدير  عىل  حصل  ملن 
إتمام  شـهادة  مع  جيد  تقدير  عىل  حصل  ملن 

الحفظ.

أسماء الحافظات 
 لكتاب الله لعام 1432 هـ

االسمم

رشوق بنت موىس بن مدالله الخميس1

أفنان بنت عبدالرحمن بن عبدالله الطوالة2

ندى بنت عبدالعزيز بن زيد الغانم3

هند بنت سعد بن نارص الدويش4

هدى بنت عبدالرحمن بن إبراهيم املوىس5

أبرار بنت أحمد بن محمد الدخيل6

سعاد بنت راشد بن سليمان الرومي6

مويض بنت إبراهيم بن صالح النتيفي8

أنفال بنت عبدالرحمن بن محمد الحمد9

ريم بنت سليمان بن عبدالله املطري10

خديجة بنت محمد بن عبدالعزيز الدويش11

نورة بنت صالح بن محمد الرزيزاء12

لطيفة بنت داود بن سليمان العمار13

نورة بنت محمد بن عبدالله الزويد14

نورة بنت عبدالله بن صالح املحيا15

هيا بنت عبدالله بن محمد املسعود16

مويض بنت سعود بن إبراهيم السويكت17

نوف بنت سليمان بن عبدالرحمن الحميدي18

مزنة بنت أحمد بن محمد العمر19

هيلة بنت سليمان بن عيل العتيق20

هيا بنت عبدالرحمن بن عبدالله الفحام21

بدرية بنت عبدالله بن عبدالرحمن الطوالة22

لولوه بنت محمد بن عبدالله املنصور23

قبيلة بنت عبدالله بن عبدالرحمن القشعمي24

منال محمد رمضان رفاعي25

وفاء محمد عبدالغني حامد26

تسنيم حسني محمد27

د. نوال العيد : العظيم ليس من يعمر وقته بالخير 
ولكن من يجعل أوقات الناس عامرة بذلك

مرآة اجلمعية
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أقامت أمانة مرشوع عبدالرحمن بن سلمان 
الجمعية  يف  الحفاظ   إلكرام  ووالديه  الحاليف 
بمحافظة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية 
1432/4/24هـ   الثالثاء  يوم  مساء  الزلفي 
العاملة  للجان  تكريمياً  حفالً   الحمد  قاعة  يف 
سلمان  بن  عبدالرحمن  مرشوع  حفل  يف 
أقيم  والذي  الحفاظ  إلكرام  ووالديه  الحاليف 
بدأ  حيث  1432/3/20هـ  األربعاء  يوم  يف 
الحفل بآيات من القرآن الكريم تالها الحافظ : 
محمد بن أحمد املطوع ثم ألقى فضيلة الشيخ 
الجمعية  رئيس  الحمد  محمد  بن  عبدالرحمن 

ثم  والحضور  الحفل  برعاة  فيها  رحب  كلمًة 
حمد الله الذي هيأ لهذه البالد والة أمر يدعمون 
بالدعاء  كلمته  وختم  الله  كتاب  وتعليم  تعلم 
لصاحب املرشوع ثم ألقى الشاعران األستاذ / 
بن  أحمد  واألستاذ  الدويش  سعود  بن  عبدالله 
سعود الحمد  قصيدتني يف الحث عىل تعلم كتاب 
ألقى سعادة األستاذ  بالداعم ثم  الله و اإلشادة 
مخترصة  كلمة  الحاليف  سلمان  بن  عبدالرحمن 
هذا  له  يرس  الذي  لله  الفضل  أن  فيها  أوضح 
إىل  وأملح  لوالده  ثم  املرشوع”  “تبنى  املجال 
فينبغي  والبذل  بالتفكري  مطالب  إنسان  كل  أن 

وأهله ووطنه وأشار  نفسه  بما يخدم  يفكر  أن 
الحفل  وتخلل  واملال  بالنفس  الجهاد  عظم  إىل 
ثم  أوالً  لله  الشكر  تضمنت  للحفاظ  كلمات 
خاصة  مال  أو  بجهد  ساهم  من  وكل  للجمعية 
وختم  الحاليف  سلمان  بن  عبدالرحمن  األستاذ 
ثم  الحفل  يف  العاملة  اللجان  بتكريم  الحفل 

تناول الجميع طعام العشاء.
وقد كان برفقة سعادة األستاذ / عبدالرحمن 
بن سلمان الحاليف والده الشيخ سلمان الحاليف 
واألستاذ فهد بن سلمان الحاليف واألستاذ محمد 

بن عبدالعزيز املنيع .

تكريم اللجان العاملة في حفل المشروع
نفذته أمانة الجائزة لمشروع الحالفي

انطباعات
مرشوع عبدالرحمن بن سلمان الحاليف ووالديه إلكرام الحفاظ

عمل طيب مبارك تفضل به األستاذ الوجيه عبدالرحمن بن سلمان الحاليف وقد تحقق يف هذا املرشوع مقاصد رفيعة حيث تحقق 
فيه إكرام حملة القرآن ، وتشجيع القائمني عليه ، وتحقق فيه سخاوة نفس الوجيه عبدالرحمن وبره بوالديه ، ووفاؤه ملسقط رأسه 
الزلفي ، فجزاه الله خري الجزاء وغفر له ولوالديه ، وجعله مفتاحاً للخري مغالقاً للرش ، مباركاً  أينما وأدخله يف زمرة أهل القر آن .
وقد يرس الله يل الحضور حفل املرشوع يف يوم األربعاء 1432/3/20هـ  فرأيت ما يرس من حسن االستقبال وروعة التنظيم ، 

والعمل بروح الفريق الواحد ، مما يبني تطور جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي  .

فضيلة الشيخ د. محمد بن إبراهيم الحمد
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طباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات .. انطباعات
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   أقامت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
بمحافظـة الزلفي بعد صالة العشـاء يوم األربعاء 
1433/5/19هــ  يف جامـع امللـك عبدالعزيز – 
رحمه الله - حفالً  تكريمياً لخريجي مرشوع شفاء 
الصـدور -والذي كان قراءة للتفسـري امليرس كامال 
مـع املناقشـة واالختبـارات الدوريـة - عىل رشف  
صاحب الفضيلة الشـيخ صالح بـن محمد البدير 
إمام وخطيب املسـجد النبـوي وبحضور أصحاب 
الفضيلة وعدد من مديري الدوائر الحكومية وجمع 

كبري امتألت به جنبات الجامع.  
   وقـد بـدأ الحفل بتـالوة من كتـاب الله تالها 
الطالب / محمد بن أحمد املطوع  ثم ألقى الشـيخ 
عبدالرحمن بـن محمد الحمد رئيس الجمعية كلمًة 
رحـب فيها برعاة الحفـل والحضور ثم بني عظمة 
كتاب الله وأهمية التمسك فيه وأنه ال فالح لألمة إال 

التمسك به . ثم بني إقبال األمة اإلسالمية عىل كتاب 
الله وتنافس أبنائها وأن وراء ذلك جهود أهل البذل 
واإلحسـان ثم أوضح جهود اململكة يف خدمة كتاب 
اللـه ومن ذلك االهتمام البالـغ بالجمعيات الخريية 
لتحفيظ القرآن الكريم  ثم تحدث عن عظمة القرآن 
الذي هو كالم الله وبني آثار اتباعه ومن ذلك قيادة 
الفـرد واألمـة إىل كل خري وعز ، ثم شـكر الداعمني 
لهذا املرشوع وهم الشـيخان / تركي وعبدالرحمن 
أبنـاء عبداللـه الطوالة وختـم كلمته ببيـان عظم 
السـعادة الغامرة لحضور فضيلة الشيخ / صالح 
البدير وبالجمع الكبري يف هذا الجامع املبارك  وألقى 
الشـاعر األسـتاذ / فهد بن عبدالله الحمد قصيدة 

بعنوان ) َروح الُروح ( 
وبعد ذلك استمع الحضور إىل تعريف باملرشوع 
قدمه د . راشـد بن حمود الثنيـان ثم ناقش نماذج 

مـن امللتحقني بالـدورة حول الفائـدة منها وطرح 
عليهم أسئلة يف التفسري . 

   ثـم ألقى صاحب الفضيلة الشـيخ  صالح بن 
محمـد البدير كلمة قال فيهـا إن الله تكفل بحفظ 
القـرآن وأن من حفـظ الله له منع الشـياطني من 
اسرتاق السمع وكذلك حفظه من التحريف والزيادة 
والنقصان حتـى وصل إلينا محفوظـاً بحفظ الله 
له ثـم توجه إىل الله بالشـكر أن هيأ للجمعية هذه 
املسابقة ثم شكر رئيس الجمعية وأهل البذل ودعا 
لهم وشـكر املشـايخ واألسـاتذة الذين أرشفوا عىل 

املرشوع وقاموا بتعليم الطالب .
وبعـد ذلك أثنى عىل مسـتوى الذين شـاركوا يف 
النماذج من الطالب وهنأهم عىل حسـن مسـتواهم 
ودعـا لهم بالثبات عـىل دين الله وتثبيـت العلم يف 
صدورهم وبـني فضيلته أن هذه الدورة تحتسـب 

جمعية تحفيظ الزلفي تقيم حفل مشروع شفاء الصدور
على شرف إمام الحرم المدني فضيلة الشيخ صالح بن محمد البدير

مرآة اجلمعية
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سـابقة للجمعية ثم شـكر الله عز وجل الـذي هيأ لنا هذه 
الحكومة الرشـيدة وهـؤالء الوالة املوحديـن الذين يدعمون 
كتاب الله وسـنة رسـوله صـىل الله عليه وسـلم وكل خري 
وختـم كلمته بدعوة الجميع إىل الحفاظ عىل أمن هذه البالد 

موضحاً النتائج التي ترتتب عىل فقد األمن . 
ثم  تم تكريم املشـاركني يف الدورة من مرشفني ومعلمني 
وخريجني ثم قدمت الجمعية دروعاً لفضيلة الشـيخ صالح 
البديـر والداعمني تركـي وعبدالرحمن الطوالـة ومنتديات 

الزلفي ستي الراعي االلكرتوني للحفل .
    وبعـد الحفل قام فضيلته بزيـارة لدار القرآن الكريم 
النسـائية اطلع عـىل مرافق الدار واسـتمع عـىل رشح عما 

تقدمه الدور.
 ثـم تنـاول طعـام العشـاء يف منـزل الشـيخني تركي 

وعبدالرحمن الطوالة.
  يشار إىل أن فضيلته قام بزيارة إىل مقر الجمعية عرص 
ذلك اليـوم وكان يف اسـتقباله رئيس الجمعيـة وأعضاؤها 
والعاملون فيها وقام بجولة عىل إداراتها وأقسامها واستمع 

إىل الجهود التي تقدمها الجمعية لتحقيق أهدافها.

َروح الرُّوح
قصيدة األستاذ فهد بن عبدالله الحمد ألقاها يف الحفل التكريمي 

ملرشوع شفاء الصدور

هاِم السنَّ يف  غمامك  الظالِمُيظلّهُم  يف  ضياؤك  ويهديهم 
صاٍد كل  السواقي  واملُقامويبتدر  باملحلّة  ويهنأ 
عنٌي الله  كتاب  من  األناموتنُبع  من  الكرام  ُيفّجرها 
عطاٌش قوم  الثرى  أكل  العصاميإذا  النّهم  عذبها  تضلّع 
هواٍد آيات  الرُّوح  املناموَروح  طيب  مؤمنا  تبرّش 
آٍي شفاء  الصدور  الَجماموريحان  طوَل  مثقل  وجنّة 
وُسعدا أنسا  زادنا  اإلمامومما  العلم  زورة  وبرشًى 
فينا وأنت  حللت،  قد  الحرامصالح  البيت  من  نربح  فلم 
ُتتىل باآليات  فوك  الزحامويعذب  يف  صالتك  ُشهدت  وقد 

حبٍّ جواب  والجموع  الكالموتسأل  فوق  حضورهم  ووقع 
أناخوا وقد  للحضور  عامفهبني  كل  يف  جيئة  وهبهم 

للتوايص يهدي  الذكر  بالسالموهذا  لألحبة  ووصٍل 

كــــرب لكل  بالدعاء  شامويأمر  بأهل  البالء  نزل  وقد 

وجنـــد بأحزاب  ُدخلوا  الزؤاموقد  الحرب  شّدة  وذاقوا 

الِحمامإذا فزنا بتفسري وذكــــــــٍر يف  ُيتىل  الذكر  فخري 

ائتالٍق ذا  املبرّش  الربق  بالغمامأرى  الرواعد  وتتلوه 

فجر صباح  النهار  كل  !وما  كالتماِم  الليايل  كل  وال 

كلمة فضيلة الشيخ صالح بن محمد البدير ملجلة ضياء

مرآة اجلمعية
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عىل رشف فضيلة الشيخ إبراهيم األخرض شيخ 
القـراء يف املسـجد النبوي وبحضـور فضيلة 
رئيـس الجمعية الشـيخ: عبدالرحمـن الحمد 
تـم افتتاح مقـر برنامج االرتقـاء وذلك عرص 
 يـوم االثنـني املوافـق 30 / 4 / 1432 هــ.
وقد تجول الحضور يف املقر برفقة املرشف عىل 
الربنامج األستاذ عبدالرحمن بن رومي الرومي 

واستمعوا لرشح كاٍف عن الربنامج.
هذا وقد سـبق حفـل االفتتاح تكريـم اللجان 
العاملـة يف تطويـر الربنامـج ، وكذلك توزيع 
عـىل  التدريبيـة  الـدورة  شـهادات حضـور 
الربنامـج للمختربيـن واملوظفـني يف الجمعية 

واإلدارات.. 
    يهدف الربنامج  إىل  حفظ الطالب للقرآن 
الكريم عرب منهجية متدرجة يربط فيها الطالب 
حفظه  من أول املصحف وحتى يختم  وُيقينَّم 
من خالل اختبارات مركزية يف الجمعية  ومن 

وقد  مالية   وجائزة  عىل شهادة  يحصل  ينجح 
بتطوير  سواًء  تطويرية  نقلة  الربنامج  شهد 
ليوافق  املسمى  بتغيري  أو  وزيادتها  املرتقيات 
باعتماد  وكذلك  ورتل...(  وارتق  )اقرأ  الحديث 

شعار خاص بالربنامج 
الجدول  خالل   من  التطويرات  أغلب  وتظهر   

املرفق ..

برنامج االرتقاء .. منهجية متدرجة يربط فيها الطالب حفظه

الشيخ إبراهيم األخضر يفتتح المقر الجديد لبرنامج االرتقاء

الفاتحة

ممتاز 325 املائدة

ً جيد جدا 315 ممتاز 300 يونس

جيد 305 جيد جداً 290 ممتاز 275 الكهف

98-100% = أ+ جيد 280 جيد جداً 265 ممتاز 250 النمل

ممتاز 95-97%= أ جيد 255 جيد جداً 240 ممتاز 225 الزمر

عن عبدالله بن عمرو ريض الله عنهما قال : 
قال رسول الله صىل الله عليه وسلم ) يقال 
لصاحب القران اقرأ  و ارتق ورتل كما كنت 

ترتل يف  الدنيا فإن منزلتك عند آخر  آية 
تقرؤها(.)صحيح الجامع8122(.

92-94 % = ب+ جيد 230 جيد جداً 215 ممتاز 200 ق

جيد جداً 88-91% = ب جيد 205 جيد جداً 190 ممتاز 175 امللك

+50 ريال إضافية للحاصلني  عىل 
الدرجة الكاملة يف املرتقيات العليا

84-87 %=ج+ جيد 180 جيد جداً 165 ممتاز 150

جيد 80-83%=ج جيد 155 جيد جداً 140

1- جميع املرتقيات تبدأ من الناس.  2-  نجاح الطالب يبدأ من 80  % . 3-  ينتقل الطالب بعد النجاح يف مرتقى الفاتحة إىل حلقة )املهرة (. جيد 130

سلم الرباعم
القارعة البلد املطففني النبأ الجن يرصف للطالب جائزة السلم بمجرد وصوله 

10لسور السلم ألول مرة بدون اختبار. 20 30 40 50

برنامج االرتقاء وجوائزه

مرآة اجلمعية
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قسم اإلرشاف  سعي حثيث للتطوير 
يسـعى قسـم األرشاف لتطويـر العمـل يف قسـم 

اإلرشاف من خالل وسائل عديدة ومن ذلك 
إعـداد وتصميـم وطباعة منهجيـات خاصة 	 

بالصفوف األوليـة يف دفرت خاص  لكل فصل 
درايس .

وإعـداد منهجيـات خاصة بمرتقيـات  امللك 	 
، ق ، الزمـر تـم توزيعها عـىل جميع الطالب 
املسـتهدفني وتهـدف هذه املنهجيـات إلعانة 
الطالب عىل الحفظ واملراجعة من خالل رسم 

منهج محدد يناسـب متوسـطي الطالب وال 
يعيق املبدعني عن االنطالق .

افتتاح إدارة جديـدة يف جامع رياض الجنان 	 
وبلغ عدد طالبها أكثر من 90 طالباً

فتح حلق جديدة يف بعض املسـاجد يف أنحاء 	 
متفرقة من املحافظة .

تفعيـل برنامج تبادل الزيـارات بني املعلمني 	 
وبلغ عدد املعلمني املستفيدين 120 معلماً.

احتيـاج 	  بحسـب  متنوعـة  دورات  تنسـيق 
املعلمني مع قسم التدريب بالجمعية .

لقاء مديري املجمعات القرآنية الفصيل حيث 	 
يلتقـي جميع مديـري املجمعـات باإلرشاف 
ملناقشـة واقع العمل والعقبات التي تعرتض 

طريقهم والسعي لحل جميع املشكالت .
الشيخ. محمد الحمد يلتقي معلمي الجمعية

رتب قسم اإلرشاف لقاء مع فضيلة الشيخ د/ محمد 
بن إبراهيـم الحمد يوم االثنـني 1433/3/28هـ 
التقى بـه معلمي ومـرشيف الجمعيـة للحديث عن 
فضل تعلم القـرآن وتعليمه وقد بلغ عدد الحضور 

أكثر من مئة معلم ومرشف.

 اسـتضافت  الجمعيـة الخرييـة لتحفيـظ القرآن 
الكريـم بمحافظـة الزلفي معايل الشـيخ  الدكتور 
عبدالله بـن عيل الركبان عضو هيئـة كبار العلماء 
سابقاً و عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد 
بن سـعود اإلسـالمية  بعد صالة العشـاء يف مبنى 
الجمعيـة وذلك يف يوم الثالثـاء 1433/6/10هـ 
، وكان يف اسـتقباله رئيس الجمعية فضيلة الشيخ 
عبدالرحمـن بـن محمـد الحمـد ونائـب  الرئيس 
األستاذ سـليمان الطوالة  واملدير التنفيذي األستاذ 
عبدالرحمـن الحربـي  وعـدد من أعضـاء مجلس 

اإلدارة ومديري اإلدارات.
     هـذا وقـد اسـتمع معاليـه إىل رشح موجز عما 
تقدمـه الجمعية من جهود ومناشـط خدمة لكتاب 

الله ثم مساهمة يف خدمة هذا الوطن املعطاء .

    ويف ختـام الزيـارة  َدونَّن َ معاليه كلمة يف سـجل 
الزيارات حيث قال فيها :        

     فلقـد رشفـت بزيـارة جمعيـة تحفيـظ القرآن 
بمحافظة الزلفي واطلعت عـىل األعمال التي تقوم 
بها والنشـاطات التي تمارسـها ولقد رسرت كثرياً 
بهـذه املجهودات املثمرة سـائالً الله عـز وجل أن 

يثيب القائمني عليها وأن يعظم لهم األجر .
    وحيث إن هـذه الجمعيات تحتاج للقيام بعملها 
عـىل الوجـه األكمل ومواصلـة جهودهـا إىل الدعم 
املـادي فإني أهيـب بالقادريـن أن يسـاهموا بما 
يسـتطيعون حتـى تتمكـن الجمعيـة مـن القيام 
بالدور املأمول منها عىل الوجه األكمل وأحتسب أن 
اإلنفـاق يف هذا املجال من أهـم ما تنفق فيه األموال 
طلبـاً للثواب األخـروي جعل الله ذلـك يف موازين 

العاملني يف الجمعية والداعمني لها.
    وصـىل اللـه وسـلم عـىل نبينـا محمد وعـىل آله 

وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين .

قسم اإلشراف  سعي حثيث لتطوير مستوى المعلمين
الشوون التعليمية بنين

معالي الشيخ عبداهلل الركبان في ضيافة  الجمعية
أهاب بالقادرين أن يساهموا مع الجمعية لكي تقوم بدورها المأمول

تسعى الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم يف محافظة الزلفي لتطوير العمل 
ورفـع كفاءة املعلمني وذلك باسـتقطاب عدد من الكفـاءات املؤهلة لإلرشاف عىل 
الحلقات يف املساجد وعىل حلقات املهرة )لتأهيل الحفاظ لالختبار النهائي ( حيث 
اعتمـد فضيلة الشـيخ عبدالرحمن بن محمـد الحمد رئيس الجمعيــة عدداً من 

قرارات التعيني وهي كما ييل :
أ / بدر بن عيل الحمد مرشفاً يف قسم الحفظة .

أ / أحمد بن عبدالكريم املطوع مرشفاً يف حلق املهرة .
أ/ سليمان بن عبدالعزيز البهالل يف قسم التعليم املوزاي

أ/ صالح بن عبدالله الذويخ يف قسم املسابقات
ويف قسم اإلرشاف عىل الحلق
أ /إبراهيم بن محمد الحميدان.

أ / أيوب بن فريح البهالل  
أ/ صالح بن عبدالله البهالل
أ/ يوسف بن راشد الثنيان 

أ/ نايف بن عبدالرحمن الجرب 

قسم اإلشراف يضاعف طاقته بانضمام تسعة مشرفين
تعيين مشرفين في جمعية التحفيظ بالزلفي

مرآة اجلمعية



27

 
العدد 9 - شعبان -  1433 هـ

تولـت إدارة العالقـات اإلرشاف الكامل عىل 	 
تنظيـم و ترتيـب لجان حفل جائـزة الفهد 
لحفـظ القـرآن الكريم بالتعـاون مع مدير 
الجمعيـة األسـتاذ/ عبدالرحمن بـن خالد 
الحربـي وبمتابعـة مسـتمرة مـن الشـيخ 
عبدالرحمن بن محمد الحمد رئيس الجمعية 
والذي أقيم  عىل رشف صاحب السمو امللكي 
األمري سـلطان بن سـلمان بـن عبدالعزيز  
وكذلـك اإلرشاف عىل حفـل جائزة مرشوع 
عبدالرحمـن بـن سـلمان الحـاليف ووالديه 
إدارة  الحفـاظ عـىل رشف مديـر  إلكـرام 
الجمعيات الخرييـة لتحفيظ القرآن الكريم 

الدكتور:عثمان بن محمد الصديقي . 
 إصدار العدد التاسع  من مجلة ضياء.	 
املشـاركة يف إعـداد الخطـة االسـرتاتيجية  	 

للجمعية وتنفيذ ما يتعلق بإدارة الحلقات .
توزيع إصـدارات الجمعية مثل مجلة ضياء 	 

و بيـان هيئة كبـار العلماء و قـرص ليزر 
حفـالت الجمعيـة وبعض مناشـطها  عىل 
اإلدارات والقطاعـات  الحكوميـة ومدارس 

البنني والبنات وداعمي الجمعية .
العمـل عىل إصـدار الدليـل الشـامل الذي 	 

يسـهل من خالله التواصل  مع كافة رشائح 
املجتمع. 

العمـل عىل إصدار عـرض مرئي عن أعمال 	 
الجمعية ومناشطها.

اسـتقبال  وفد من مركـز الذيبية وذلك يوم 	 
الخميـس 1432/11/15وقـد ضم الوفد 

مجموعة من املعلمني وطالبهم
تشـكيل لجنـة لتطويـر موقـع الجمعيـة 	 

ليتناسـب مع التطور الذي تعيشه الجمعية 
للتواصل مع جميع محبـي الجمعية خدمة 

لكتاب الله   . 
نظمت إدارة العالقات لقاء املعايدة ملنسوبي 	 

الجمعية بعد العيدين .
تنظيم لقـاء يجمع بني منسـوبي الجمعية 	 

خـارج إطـار العمل لزيـادة روح التواصل 
واملودة بني العاملني يف الجمعية .

-طباعـة اإلصـدار األول من الكتـب ، وهو 	 
كتـاب تحقيق املنـال رشح تحفـة األطفال 
لفضيلة الشـيخ سـليمان  بن خالد الحربي 
وقـد تم اعتمـاد الكتاب مرجعا أساسـيا يف 
الرشح للدورات التي يقيمها مركز التدريب.

إصدار )موائد التالوات( إصدار مرئي لتالوة 	 
الطالب يف حفالت الجمعية الخمس املاضية 

تنفيذ حملة لزيادة املستقطعني للجمعية.	 
تنظيـم معرض الجمعيـة يف مهرجان ربيع 	 

الزلفي
اإلعـداد والرتتيـب لحفـل مـرشوع شـفاء 	 

الصدور عىل رشف فضيلة الشيخ صالح بن 
محمد البدير إمام وخطيب املسـجد النبوي 

الرشيف .

ترتيب الحفالت والعروض المرئية 
وحملة االستقطاع ومجلة ضياء

أبرز أعمال إدارة العالقات العامة واإلعالم

مرآة اجلمعية
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       بفضـل اللـه ومنتـه تـم  افتتاح املقـر الجديد 
للمدرسـة التمهيديـة التابعـة للجمعيـة الخرييـة 
لتحفيـظ القـرآن الكريـم بمحافظة الزلفـي والتي 
تكفل  فاعل خـري ببناءها ، إذ يتوفر يف املبنى جميع 
املرافـق املتكاملـة  والحديثـة و األجهـزة املتطورة 
من خالل فصـول مجهزة ومهيـأة ومعمل متكامل 
بأجهزة الحاسب  ومعمل خاص بالقرآن الكريم مع 
وجـود صالة ألعـاب كبرية متعددة األغـراض  التي 

تسهم يف أداء املدرسة لرسالتها.

 وتقـدر قيمـة تكلفة بنـاء هـذه املدرسـة املباركة 
بحوايل 3 ماليني ريال . حيث تبلغ مسـاحة املدرسة 
2600 مـرت مربـع حيث إن املدرسـة تقع عىل ثالثة 
شـوارع   ويقـع املبنـى الجديد يف )حـي الريموك( 
بجـوار قاعة خيال ، عىل طريق شـارع الخوارزمي، 
حيث إن املدرسـة تتطلع أنت تكون متميزة يف تعليم 
القراءة والكتابة الصحيحة يف سن مبكر قبل مرحلة 
الدراسـة من حيث  تعليم القـراءة والكتابة بطريقة 
علميـة صحيحـة يف بيئـة تربويـة متميـزة وتتميز 

املدرسـة بالعناية بربط األطفال الصغار بكتاب الله 
تعاىل وسـنة نبيه صىل الله عليه وسـلم بتحفيظهم 
ما يناسـب من قصار السـور ، والرتبيـة عىل اآلداب 

واألخالق الفاضلة .

     سـائلني اللـه تعاىل أن يجزل األجـر واملثوبة ملن 
تكفـل ببناء هـذا املبنى الخاص  الـذي يحتوي عىل 
كل ما من شـأنه أن يسهم يف تحقيق رسالة املدرسة 

وخدمة ألبناء املحافظة  إنه سميع قريب .

المدرسة التمهيدية تنتقل للمبنى الجديد
بمبلغ 3 ماليين ريال و 500 ألف ريال تكفل بها فاعل خير

مرآة اجلمعية
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-أقام مكتب اإلرشاف النسائي يوم األربعاء 25 / 4 / 1432هـ 
ملتقى لطالبـات كلية الرتبية للبنات بمحافظة الزلفي اسـتضاف 

خالله مجموعة من أستاذات الكلية ومجموعة من الطالبات.
وقـد أقيم حفل خطابي بهذه املناسـبة بدأ بالقـرآن الكريم ثم 
كلمة مديرة مكتب اإلرشاف النسـائي األسـتاذة حصة الطوالة ثم 
توالـت فقرات الحفـل نماذج قراءة ملحمـة )قرآني نبض حياتي( 
مقـدم من دار القرآن الكريم وأوبريت الوطن مقدم من دار البيان 
وأوبريت نبي الرحمة مقدم من دار النور ثم شـاهد الجميع عرضاً 

عن الدور النسائية.
ويف نهايـة امللتقى تقدمت الحارضات بالشـكر ملكتب اإلرشاف 
النسـائي عىل ما يقـوم به من عمل لصالح طالبـات الكلية خاصًة 

وبنات املحافظة بشكل عام .

 اسـتؤنفت الدراسة يف دار الفرقان النسائية  يوم السبت 
1433/5/8هـ ، وتقع الدار يف حي سمنان يف مقر مدرسة 
ابن كثري سابقاً وكانت بداية الدراسة يف الدار عام1427هـ  
يف مبنـى مسـتأجر وبعد افتتاح  الجمعيـة ملبناها الجديد ) 
دار النور( يف حي الصديق توقفت الدراسـة يف دار الفرقان 
اكتفاًء بـدار النور ولكن كثافة عدد الدارسـات واللواتي يف 
االنتظار جعلت الجمعية تسـتأنف الدراسـة يف دار الفرقان 
ويف مبنـى -خـاص ملالكه األسـتاذ نارص بـن دخيل الجرب 
والـذي أتاح املبنى للدار مجاناً وبدون أجره فجزاه الله خري 

الجزاء وبارك يف أهله وماله وعمله الصالح-  .

مكتب اإلشراف النسائي يقيم ملتقى 
لطالبات وأساتذة كلية التربية للبنات

الشؤون التعليمية بنات

عدد املدربةاملستهدفوناسم الدورة
املدة املتدربات

الثقة يف 
النفس

طالبات معهد 
معلمات 

مزنة بنت 
عبدالعزيز الفراج

55 متدربة 
 3

ساعات

الحلقة 
ورحلة 
التغيري

معلمات الدور 
النسائية 

منرية بنت 
عبدالعزيز الدويش

40 متدربة
 4

ساعات

خطواتي 
لتحقيق 

أهدايف

طالبات املرحلة 
الثانوية والجامعية

نوال بنت 
سليمان الفوزان

40 طالبة 
 3

ساعات 

تحسني 
التالوة 

والتجويد

معلمات الدور 
النسائية

األستاذة املقرئة / 
روضة الحليل

40 معلمة 
 18
يوماً 

افتتاح دار الفرقان في حي 
مركز التدريب النسائي حيوية ونشاطسمنان 

مرآة اجلمعية
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      اسـتقبلت  دار النور النسـائية 
التابعـة للجمعيـة الخرييـة لتحفيظ 
القرآن الكريم بمحافظة الزلفي وفداً 
من كلية الرتبية للبنات وذلك صبيحة  
يـوم األحـد 1433/5/16هـ  حيث 
كان يف استقبال الزائرات مديرة الدار 

ومنسوباتها.
   وبـدأ الربنامج باإلطالع  عىل ركن 
األطبـاق وهو من إبداعـات الطالبات 
ثم ركن الريف الشعبي املعد من قبل 
طالبـات حلقـة خديجة بنـت خويلد 
املكون مـن األطباق الشـعبية بعدها 

توجه الوفـد إىل األركان األخرى وهي 
ركن الحلويات وركن املعجنات وركن 

املحايش وركن معلمات التمهيدي .
   ثـم اطلع الوفد عـىل مرافق الدار 
وعىل الحلقـات القرآنية وختم زيارته 
وذلـك  الـدار  مصـىل  إىل  باالنتقـال 
ملشـاهدة  عرض عن الدور النسائية 
ثـم قدمـت منسـوبات الـدار عرضاً 
بعنـوان ) حققـي حلمـك يف حفـظ 
القـرآن الكريـم ( وهو نشـاط يقدم 
يف فـرتة الدراسـة ثم وزعـت الهدايا 

التذكارية عىل الزائرات .

   هـذا وقـد أثنـت األسـتاذة لولو 
العتيق ومرافقاتها عىل حسن التنظيم 
والرتتيب واإلبداع الذي تميزت به دار 
النور والدور الذي تقوم به كما أبدين 
إعجابهن بإبداع الطالبات والذي ترك 
انطباعـاً  جيداً لديهـن ، حيث عقدن 
العـزم عـىل االلتحاق بـدور تحفيظ 

القرآن الكريم .
     ثم سجلت األستاذة لولو العتيق 
انطباعها يف سـجل الزيارات وقدمت 
شـهادة شـكر وتقدير من منسوبات 

الكلية ملديرة الدار.

شـارك وفد من دار القـرآن الكريم النسـائية  
التابعـة للجمعية الخريية لتحفيـظ القرآن الكريم 
بمحافظة الزلفي بربنامج ) التأهيل ملا بعد التعليم 
الجامعـي ( املقـام يف كلية الرتبيـة بالزلفي وحدة 

التوجيه واإلرشاد وكان مسار الربنامج كالتايل : 
دورة بعنوان ) التهيئة ملا بعد التعليم الجامعي 
( للدكتورة : سـارة املبارك ومدتها سـاعة تحدثت 
فيـه عما بعـد التخـرج والطموح واآلمـال وكذلك 
التخطيـط وبعدهـا ألقت وكيلة شـؤون الطالبات 
الدكتـورة / فاطمة الحمد كلمة عميد الكلية والتي 
حثـت  فيهـا الخريجات عـىل خدمـه الوطن بعد 

التخرج والعمل عىل نهضته ونمائه .

وبعد ذلك بدء املسـار الفعـيل للربنامج وكانت 
الجهات املشاركة باإلضافة إىل الجمعية عىل النحو 

التايل : 
   إدارة الرتبيـة والتعليـم ومركـز الحاسـب 
ومـرصف الراجحي وجمعية إنسـان وجمعية الرب 

الخريية وتوعية الجاليات 
ومستشفى الزلفي العام .

  هـذا وقـد كانـت الجمعية الخرييـة لتحفيظ 
القـرآن الكريـم هي املتحـدث الرابـع يف الربنامج 

حيث دار الحديث حول :
معهد معلمات القرآن الكريم ورشوط االلتحاق 

به .
مركز التدريب. 

قـراءة  القرآن بالسـند املتصل إىل رسـول الله 
صىل الله عليه وسلم . 

الـدور النسـائية ) مواقعهـا يف املحافظـة ـ 
أهدافها ـ الدور الذي تقوم به ـ برنامج املرتقيات 
ـ جائـزة الفهد مسـابقة يف حفظ القـرآن الكريم 
ومـرشوع الحـاليف لحفـظ القـرآن (وقـد قدمت 
الربنامج األسـتاذة : هيـا بنت عبدالعزيـز العمار 

مديرة دار القرآن الكريم
      كما أقيم ركن مصاحب للربنامج .

  وتأتي مشـاركة الجمعية يف الربنامج املذكور 
حرصـاً من الجمعيـة ممثلة بالدور النسـائية عىل 
إطالع كافة رشائح املجتمـع عىل الدور الذي تقوم 
به الجمعية خدمة لكتاب الله تعاىل أوالً ثم مساهمة 

يف بناء الوطن الغايل . 

دار النور  تستقبل وفدًا من كلية 
التربية

الشؤون التعليمية بنات

دار القرآن الكريم تمثل الجمعية في 
برنامج كلية التربية 

 

الدور النسائية 
وبدايتها يف مسرية 

الجمعية

بداية التعليم النسائي
ومقره مدارس التعليم العام

 دار القرآن الكريم  
حي الفاروق

دار الهدى
يف مركز علقة

دار الفرقان
حي سمنان

دار البيان 
 حي اليمامة

دار النور
 حي الصديق

1430هـ1428هـ1427هـ14201426هـ1408هـ
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نظم قسم التدريب بالجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي دورة لحفظ ورشح وتطبيقات عىل متن الشاطبية: )حرز 
 األماني ووجه التهاني يف القراءات السبع(

 ومدة هذه الدورة سنتان بواقع يوم واحد يف األسبوع، ويتوىل الرشح والتدريب فضيلة الشيخ : سليمان بن خالد الحربي .
هذا وقد اشرتط لاللتحاق بالدورة حفظ القرآن الكريم والحصول عىل إجازة يف رواية حفص عن عاصم أو يف طريقه لإلجازة وكذلك 

 اجتياز رشح متني التحفة والجزرية يف علم التجويد.
وقد بلغ  عدد املتدربني سبعة عرش متدرباً ، يشار إىل أن قسم  التدريب تقوم بتنظيم دورات يف متن الجزرية ومتن التحفة ملعلمي وطالب 

الجمعيـة يف كل فصل درايس .

التدريب خالل العام الدرايس  1433/1432هـ
العدداملستهدفوناملدرباسم الدورةم

بدرالحمدالتحفة1
منصور الرميح
راشدالحميدي
ماجد السلمان
فهد الطوالة

سليمان الحيدان

28املعلمون والطالب

13املعلمون والطالبالجزرية2

10املعلمونعبدالعزيز بن موىس املوىسحل املشكالت يف الحلقات القرآنية3

18املعلمونراشد بن الحميدي الحميديالجديد يف الحلقة4

7املوظفون+الكتاب باإلداراتعبدالرحمن بن رومي الروميفن تحرير الخطابات5

9مديري اإلداراتد. حسني بن عيل األشدقالتخطيط )مفهومه ومبادئه(6

3الكتاب والسكرتاريةعبدالرحمن الطياربرنامج اإلكسل7

11معلمو الصفوف األوليةسليمان بن محمد الذويخفن التعامل مع طالب الصفوف األولية8

20املعلمونمحمد بن سعد العبيدالطريقة الحديدية لحفظ القرآن الكريم9

24املعلمونمحمد بن رميح الرميحالعادات العرش للشخصية الناجحة10

15املعلمونجريد بن سالم الضبيبتنمية مهارات التفكري11

15املعلمونخزعل بن دخيل العصيميأنماط تعديل السلوك12

15معلمو الصفوف األوليةسليمان بن محمد الذويخإدارة الصف13

15املعلمونعبدالعزيز بن موىس املوىسخطوات نحو النجاح14

خالصة بأعداد املتدربني  يف مركز التدريب من عام  1429 إىل عام 1432هـ
املجموع النهائيالتفصيل الربنامج التدريبي

207268 طالب و 61 معلماًدورات التحفة

3879 طالباً  و 41 معلماًدورات الجزرية

1919متدرباً دورة الشاطبية يف القراءات السبع

505505الدورات التطويرية

871املجموع النهائي

أبرزها دورة الشاطبية في القراءات السبع
التدريب يقيم عددًا من الدورات لمنسوبي الجمعية
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حرصا من الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم يف محافظة 
الزلفي يف إبراز الدور الذي تقوم به يف تعليم كتاب الله ومساهمة 
منها يف املشاركة بكل ما يخدم املحافظة فقد شاركت يف مهرجان 
)الزلفي ربيعنا 33( الذي افتتح يوم  الخميس 1433/4/29هـ 
والتعريف  وبرسالتها  بالجمعية  التعريف  عىل  املعرض  واشتمل 
واملدرسة  املعلمات  ومعهد  النسائية  والدور  وأقسامها  بإداراتها 
تاريخه..  تأسيسها حتى  منذ  الجمعية  بيان مسرية  مع  التمهيدية 
وقد افتتح املعرض سعادة محافظ الزلفي االستاذ : زيد بن محمد 
الحسني بعد افتتاحه للمهرجان وكان يف استقباله عدد من أعضاء 
واٍف  إىل رشح  املعرض واستمع  أخذ جولة يف جنبات  ثم  الجمعية 
الحميدي  بن  راشد   : األستاذ  واإلعالم  العامة  العالقات  مدير  من 
الجمعية  احتواه معرض  بما  إعجابه  أبدى سعادته  وقد  الحميدي 
الجمعية  يف  شهادتي  وقال  الجمعية  به  تقوم  الذي  الدور  مثمنا 

مجروحة.
فمناشـطها متعـددة وللـه الحمـد وحفـظ كتـب اللـه كثـر 
متميزيـن عـىل مسـتوى الوطـن و لله الحمـد فحلـق التحفيظ 

موجودة يف كل مسـجد .  
و قال مدير املجلس البلدي األستاذ سليمان بن عبدالله القشعمي 
للزائر  كبرياً  انطباعاً  يعطي  و  يعرب  املهرجان  يف  الجمعية  مقر  أن 
عن جهود الجمعية املباركة التي انترشت يف أنحاء املحافظة و كان 

لها األثر البالغ يف حفظ كتاب الله ملختلف الفئات العمرية . 
و أكد سعادة مدير املستشفى األستاذ نارص بن راشد الصايف أن 
الكبرية  الجهود  تبني  التي  القيمة  باملعلومات  ثري  الجمعية  موقع 

املبذولة لتعليم كتاب الله .
ورصح سعادة مدير الرتبية و التعليم بمحافظة الزلفي األستاذ 
قائالً  الجمعية  بعد جولته يف معرض  الطريقي  عبدالله  بن  محمد 
تصوراً  أعطت  الجمعية  ملعرض  الخفيفة  الزيارة  هذه  خالل  من 
برامجها  و  خططها  و  أنشطتها  و  الجمعية  أعمال  عن  واضحاً 
خاصة و أنها استخدمت لغة األرقام كما أنها تبني الخدمات املقدمة 
التحفيزية  املسابقات  وجود  فيها  شد  كما  عام  بشكل  للمجتمع 
كجائزة الفهد و مرشوع الحاليف و شدنا تفوق طالب الجمعية يف 

مسابقة األمري سلمان .   

محافظ الزلفي آل حسين : شهادتي في الجمعية مجروحة

الجمعية تشارك في مهرجان )ربيع الزلفي  33 (

رئيس املجلس البلدي 
يتحدث لضياء

سعادة مدير مستشفى 
الزلفي

سعادة مدير الرتبية والتعليم 
خالل زيارته للمعرض

جانب من املعرض

جانب من املعرضسعادة محافظ الزلفي يستمع لرشح عن املعرض

مرآة اجلمعية
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   قـام رئيس وأعضـاء مجلس اإلدارة يف 
الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
بمحافظة الزلفي بزيارة لسعادة محافظ 
الزلفي األسـتاذ فيحان بن عبدالعزيز بن 
لبـدة والذي بارش العمل محافظاً للزلفي 

يوم الثالثاء 1433/5/11هـ.
   هذا وقد هنأ الوفد سعادة املحافظ بهذه 

الثقة سائلني الله أن يعينه ويسدده 
كمـا جرى الحديـث حول أهميـة الدور 
الذي تقوم به الجمعية من  تعليم القرآن 
الكريم للنشء وأثر ذلـك عليهم ليقوموا 

بدورهم يف خدمة دينهم ثم وطنهم .
  ويف نهاية الزيارة شكر سعادة املحافظ 

وفد الجمعية عىل هذه الزيارة .

            نظـراً للتعـاون املسـتمر بني املؤسسـات الحكومية والخاصة  مع 
الجمعيـة الخريية لتحفيظ القرآن الكريـم يف املحافظة، خدمة لكتاب الله 
تعاىل  ،بفضل من الله ومنة تم وضع أول شاشة إلكرتونية للجمعية وذلك 
عنـد تقاطع طريق امللك سـعود مع طريق األمري سـلمان بـن عبدالعزيز 
)والتي تسـمي إشـارة مديرية الزراعة(  والتي تهـدف  إليه الجمعية من 
وضـع هذه الشاشـة اإللكرتونيـة  هو خدمة كتـاب الله إعالمياً سـهولة 
التواصـل بـني الجمعية وبني أفـراد املجتمـع  خارج الجمعية وسـهولة 
إدخال البيانات لها ويتم فيه إبراز بعض أعمال الجمعية وبداية الدراسـة 
ونهايتهـا وكذلك دعوة لحضور حفالت الجمعيـة ومواعيدها ، مع وجود 
بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية و بعض املواعظ للسلف الصالح  
- رحمهم الله -  ويرسنا هنا أن نتقدم بالشـكر الجزيل إىل الله سـبحانه 
وتعاىل ثم إىل القائمني عىل مديرية الزراعة عىل التفضل بالسـماح بوجود 
اللوحة داخل أسوارها فلهم منا جزيل الشكر واالمتنان  جعلنا الله جميعاً 

من أهل القرآن وخاصته .

            حـرض وفـد من الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة 
الزلفي  برئاسـة فضيلة رئيس الجمعية الشيخ عبدالرحمن الحمد ورافقه 
املديـر التنفيـذي للجمعية األسـتاذ عبدالرحمن بن خالـد الحربي  ومدير 
الشـؤون التعليمية بنات األسـتاذ فهد بن حمني الحمني ومرشف برنامج 
االرتقاء األستاذ عبدالرحمن بن رومي الرومي حرضوا ) امللتقى التنسيقي 
للمؤسسـات العاملة يف خدمة القرآن الكريم  باململكة العربية السـعودية 
( والذي أقامته الجمعية العلمية السـعودية للقـرآن الكريم وعلومه والتي 
يـرأس مجلـس إدارتهـا أ.د. محمد الرسيـع ، وذلك صباح يـوم  األربعاء 
املوافـق 1433/5/12 وشـمل امللتقى عدة فعاليات منهـا حفل االفتتاح 
عىل رشف سماحة مفتي عام اململكة وفضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس 
إمام املسـجد الحرام الرئيس العام لشـؤون الحرمني ومعايل مدير جامعة 
اإلمام ، وشهد هذا االفتتاح توقيع عدد من االتفاقيات بني الجمعية العلمية 

السعودية للقرآن الكريم وعلومه وعدد من الجهات األخرى .
ثم زار املشـاركون املعرض املصاحب للملتقى للجهـات العاملة يف خدمة 
القرآن الكريم ، ثم توزع املشاركون عىل أربع ورش تدريبية حول  التنسيق 

بني تلك الجهات  ومجاالته ووسائله ومعوقاته وسبل تجاوزها.

    كرمـت الجمعية الخريية لتحفيظ القـرآن الكريم بمحافظة 
الزلفـي مؤسسـة مميزتـك وذلـك نظـري تعاون املؤسسـة مع 
الجمعيـة من خالل تقديـم بعض الخدمات مثل: االسـتضافة 
املجانيـة ملوقـع الجمعية وإهداء بعـض األجهزة وعمل برامج 

تسـهم يف مسـريتها.
املديـر  الحربـي  عبدالرحمـن  األسـتاذ  الجمعيـة  ومثـل    
إدارة  مديـر  نائـب  السـمحان  نـارص  األسـتاذ  و  التنفيـذي 
الطيـار  عبدالعزيـز  واألسـتاذ  واإلعـالم  العامـة  العالقـات 
يف  موظـف  البهـالل  بهـالل  واألسـتاذ  الحاسـب  مسـؤول 
العالقـات بزيارة للمؤسسـة وتقديـم درع الجمعية وقد كان 
يف اسـتقبال الوفد األسـتاذ صالـح بن نارص البكر واألسـتاذ 

خالـد بـن إسـماعيل الدخيـل.

الجمعية  تشارك في الملتقى التنسيقي 
للمؤسسات العاملة في خدمة القرآن 
الكريم  بالمملكة العربية السعودية

وفد من الجمعية يزور سعادة 
المحافظ

شاشة إلكترونية للجمعية الجمعية تكرم مؤسسة
 مميز تك

سعادة محافظ الزلفي 
األستاذ فيحان بن 
عبدالعزيز بن لبدة

مرآة اجلمعية
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احتفـل اثنـان مـن موظفـي 
إدارة العالقات العامة واإلعالم  
بزواجهمـا نهاية شـهر ربيع 
الثانـي 1433 وهما بهالل بن 
نارص البهالل وطارق بن داود 
العصيمـي وكان زواجهمـا يف 
يومني متتاليني فبارك الله لهم 
وبارك عليهـم وجمع بينهم يف 

خري .

أقامت شـعبة الحفظة بالتعـاون مع مركز التدريـب بالجمعية  
)برنامج املاهر( للشـيخ أسـامة بن عيل  الغانم والذي استهدف 
الحفظة والحافظات من طالب ومعلمي الجمعية وهدف إىل بيان 
بعـض األخطاء يف مخارج الحـروف وصفاتها  وإىل التعرف عىل 
قواعد األداء القرآني والتصوير األدائي و أيضا ضبط املتشابهات 
يف القـرآن الكريم  وبلغ عدد املشـاركني يف هذا الربنامج خمسـة 

وثالثني متدربا ومتدربة 

البهالل والعصيمي 
يحتفالن بزواجهما

شعبة الحفظة 
تقيم برنامج الماهر

بهالل البهالل

إعداد سلم رواتب جديد 
يشجع على االلتحاق 
واالستمرار بوظائف 

الجمعية

الشؤون اإلدارية والمالية

تعيين مشرفين في 
إدارة العالقات العامة 
واإلعالم في الجمعية 

البدر والمنيع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية  سلم الرواتب الجديد والذي قامت 
بإعداده إدارة الشؤون املالية واإلدارية بعد دراسة وضع الجمعية 

وموظفيها والسلم السابق  ومقارنتها  بالجمعيات املماثلة 
واملشابهة  مع مراعاة الحاجة إىل االستقرار الوظيفي   و يشجع 

الطاقات الجيدة واملؤهلة من الشباب السعودي عىل االلتحاق 
بوظائف الجمعية واالستمرار فيها   .وبما يتناسب مع إمكانيات 

الجمعية وقدراتها.

    اعتمد رئيس الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة 
الزلفي الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحمد

املنيع واألستاذ خالد  الشيخ عبداملجيد بن أحمد   : تعيني كُل من 
بن سعود البدر مرشفني يف إدارة العالقات العامة واإلعالم وذلك 
إدراكاً ألهمية الدور الذي تقوم به اإلدارة يف املساهمة يف مسرية 
من  املجتمع  رشائح  كافة  مع  العالقات  وتقوية  إعالمياً  الجمعية 

خالل وسائل متنوعة ومتعددة.

الشيخ عبداملجيد بن أحمد املنيع األستاذ خالد بن سعود البدر

مرآة اجلمعية
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أ.د. ناصر بن عبدالرحمن بن محمد اجلديع
األستاذ في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة 

بكلية أصول الدين بالرياض 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

كالم اهلل

من األمور البدهية التي يؤمن بها كل مسلم أن 
القران الكريم كالم الله تبارك وتعاىل،

حيث تكلم به سبحانه وتعاىل حقيقة عىل الوجه 
الله  تعاىل عىل رسوله محمد صىل  ، وأنزله  به  الالئق 
عليه  جربيل  امللكي  الرسول  بواسطة  وسلم  عليه 

السالم.
 ، وسلم  عليه  الله  صىل  محمداً  جربيل  وأسمعه 

الله  صىل  محمد  وأسمعه 
وليس   ، أمتَه  وسلم  عليه 
وال  السالم  عليه  لجربيل 
عليه  الله  صىل  ملحمد 

وسلم إال التبليغ واألداء .
 {  : تعاىل  الله  قال 
الُْمرْشِِكنَي  ِمَن  أََحٌد  َوإِْن 
َحتنَّى  َفأَِجرُْه  اْستََجاَرَك 
أَْبلِْغُه  ُثمنَّ  اللنَِّه  َكاَلَم  َيْسَمَع 
اَل  َقوٌْم  ِبأَننَُّهْم  َذلَِك  َمأَْمنَُه 
َيْعلَُموَن  { . سورة  التوبة 

، اآلية : 6 .
من  الصحيحني  ويف 
الله  ريض  عائشة  حديث 
عنها أنها قالت – يف قصة 

اإلفك - :
أظّن  كنت  ما  والله   (

أن الله ُينزل براءتي وحياُ ُيتىل ، ولشأني يف نفيس كان 
أحقر من أن يتكلم الله يفنَّ بأمر ُيتىل .. ( .

من  وغريهما  والرتمذي  داود  أبي  سنن  يف  وجاء 
حديث جابر بن عبدالله ريض الله عنهما أنه قال : كان 
الناس  الله عليه وسلم يعرض نفسه عىل  النبي صىل 
باملوقف فيقول : ))هل من رجل يحملني إىل قومه ؟ 
فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كالم ربي عز وجل (( 

الحديث .
الباري  كالم  الكريم  القرآن  بأن  القطع  ومع 
سبحانه إال أّن هناك سؤاالً يفرض نفسه مفاده : هل 

عند  الحقيقة  هذه  استشعرنا 
وهل  ؟  الكريم  للقرآن  قراءتنا 
آية  قرأنا  كلما  ذلك  استصحبنا 

من كتاب الله أو سمعناها ؟!
هذه  إدراك  أن  ريب  وال 
الحقيقة معني عىل االنتفاع بهذا 
يشتمل  الذي   ، املجيد  الكتاب 
دنياهم  يف  الخلق  مصالح  عىل 

وأخراهم .
بني  عظيم  فرق  فهناك 
وكالم  وتعاىل  تبارك  الله  كالم 
تعاىل  فكالمه   ، خلقه  من  أحد 
وال   ، الكالم  أحسن  وتقدس 

يشبه كالم املخلوقني .
الله  صىل  النبي  أن  وغريه  الرتمذي  سنن  يف  جاء 
عليه وسلم قال : )) فضل كالم الله عىل سائر الكالم 

كفضل الله عىل خلقه (( .

عند  الطهارة  اشرتطت   – أعلم  والله   – ولهذا 
قراءة القرآن الكريم يف املصحف ، كما هو معلوم، فال 
أو الحيض أو  يجوز ملن عليه حدث أكرب - كالجنابة 
عليه حدث  من  وكذا   ، املصحف  يمّس  أن   – النفاس 
أصغر ، وال يجوز للُجنب قراءة القرآن الكريم ولو عن 
القدرة  عدم  عند  يتيمم  أو   ، يغتسل  حتى  قلب  ظهر 

عىل الغسل .
األحكام  من  ذلك  غري  إىل 
الخاصة بقراءة القرآن الكريم 
هذا  منزلة  عظم  عىل  الدالة   ،

الكتاب ، ووجوب احرتامه .
كالم  بأن  ر  أذكنَّ أن  وأود 
الكريم  القرآن   ( العاملني  رب 
( ليس مجرد حروف وكلمات 
تتىل، ولم ُينّزل لُيتعبّد بتالوته 
فحسب ، وإنما البد من تعلمه 
بمقتضاه  والعمل   ، وتدبره 
واالهتداء   ، أحكامه  وتنفيذ   ،
منهج  فهو   ، القويم  بهديه 

كامل للحياة.
وال غرو إذن من وصف أم 
املؤمنني عائشة ريض الله عنها 
للنبي صىل الله عليه وسلم بأن 

خلقه القرآن الكريم .
ومن يطلع عىل أحوال سلفنا الصالح رحمهم الله 
القران  عىل  يقبلون  إنهم  حيث   ، العجب  يرى  تعاىل 
الكريم بكل جدية وحرص ،يتلون آياته ويتدبرونها ، 

وينفذون أحكامه ، ويتأثرون بمواعظه.
 { تعاىل  الله  قول  نزل  ملا   ( أنه  ذلك  نماذج  ومن 
َمْن َذا النَّذِي ُيْقرُِض اللنََّه َقرًْضا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه لَُه َولَُه 
أَْجٌر َكِريٌم { سورة الحديد ، اآلية:11 قال أبو الدحداح 
الله  وإن   ، الله  رسول  يا  عنه:  الله  ريض  األنصاري  
.قال  الدحداح  أبا  يا  نعم   : قال  ؟   القرض  منا  يريد 
فإني   : قال  يده.  فناوله   ، الله  يا رسول  يدك  أرني   :
قد أقرضت ربي حائطي - وله 
وأم  نخلة-  ستمائة  فيه  حائط 
فجاء  وعيالها،  فيه  الدحداح 
أم  يا  فناداها:  الدحداح  ابو 

الدحداح .
قالت : لبيك ،قال: اخرجي، 
وجل-  عز  ربي-  أقرضته  فقد 
قالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح 
، ونقلت منه متاعها وصبيانها 
أبي  وابن  أحمد  اإلمام  رواه   )

حاتم .
كثرية  هذا  يف  والنماذج 

ومعروفة .

فهيا أخي املسلم إىل مداومة اإلقبال عىل كتاب ربنا 
قراءة وتدبراً وعمالً ، وفقني الله وإياك اىل ذلك ، إنه 

سميع مجيب .

القرآن 
الكريم 
كالم اهلل 
تعالى

كالم رب العاملني 
)القرآن الكريم( ليس 
مجرد حروف وكلامت 
تتىل، ومل ُيّنزل لُيتعّبد 

بتالوته فحسب
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والدكم  مجيء  قصة  ما   ، الشيخ  فضيلة   -
الكريم من شنقيط ، وهل كان لها سبب ؟

نعم الشيخ رحمة الله علينا وعليه ملا دخلت فرنسا 
موريتانيا ورآها تستعمر البلد ، قال أصابني هم وغم، 
وال  أرى شيئاً يؤثر يف نفيس مثل أن أرى راية الكفر 
عىل البلد ، قال: ونفعني الله تعاىل بأن أحدهم جعلني  
يف عمٍل يعطيني حصانة منهم ، فنويت أن ال أتعامل 
مركز  يف  فوضعوني   ، رشهم  ربي  ليكفيني  معهم 
اللجنة أو املجلس هو  القتل ، وهذه  اسمه: الحكم يف 
الذي يبت يف القتل ، و يعطي صاحبه حصانة قوية 
، ألنه مركز كبري ، قال : كنت أُعلَِّم الناس ، وإذا جاء 
الخصوم اجعل كل واحد يكتب حجته ، وبعد ذلك كان 

يحكم بينهم ، ويرىض الناس .
 ، والدتي  منعتني  الحج   أريد  كنت  ملا   : قال       
ورأيتها   ، أبنائي  ببعض  والدتي  تعلقت  أنجبت  وملا 
يوماً متأثرة ملرض أحدهم فقلت إذن تأذن يل بالحج 
، فأذنت يل والدتي بالحج وكان ذلك  سنة 1367هـ 
فيه  بذهابي عن محل  فرحت  ركبت وسافرت  فلما   ،
استقلت  قد  وجدتها  ذلك  بعد  رجعت  ملا  ثم    ، كفار 
الكفار  أن  كبرياً   فرحاً  ففرحت  مسلمة  راية  وفيها 

خرجوا من البلد وأن الحكم فيه صار للمسلمني.
    وكان امللك عبدالعزيز رحمه الله قد أوىص الشيخ 

املسجد  إمام  عبدالله  الشيخ  عم   - الزاحم  عبدالله 
علماء  من  عالم  جاء  إذا  له  وقال   - سابقاً  النبوي 
عبدالله  وكان   ، فأخربني  العلم  يف  متمكن  املسلمني 
الزاحم يويص الناس أن يخربوه ، فلما جاء الوالد رحمة 
الشيخ  أقرباء  من  وصاهم  من  بعض  جاء  عليه  الله 
وقالوا له العالم الذي كنت تبحث عنه جاء )يقصدون 
الوالد عليه رحمة الله( فاتصل به وتكلم معه ، وناقشه 
غزارة  له  فتبني   ، والعقدية  العلمية  األمور  بعض  يف 
علمه ، فكتب الشيخ عبدالله إىل امللك عبدالعزيز بذلك ، 
فسمح له بالتدريس يف الحرم ، فدرس فيه وأقبل عليه 
بن  محمد  الشيخ  طريق  عن  منه  طلبوا  ثم   ، الطلبة 
إبراهيم مفتي الديار السعودية أن يأتي للرياض فقال 
الرياض  إىل  الذهاب  يرغب  ولم  للمدينة،  جئت  أنا   :
الله صىل  رسول  جوار مسجد  املدينة  يف  البقاء  يريد 
بيننا وبينك   : الشيخ محمد  له  فقال  عليه وسلم  الله 
كتاب الله فنحن دولة مسلمة وعندنا نقص يف بعض 
،  وأنت رجل لديك  الله  ، ونريد أن نقيم رشع  املواد 
علم فيجب عليك أن تعلمنا وال تمتنع ، فأحرجه الشيخ 
محمد ، وكان يقول : ما رأيت أعقل من الشيخ محمد 
يشيد  ،وكان  عيني  رأت  من  أعقل  فهو   ، إبراهيم  بن 
رحمه   – ورصامته  وشجاعته  وحكمته  وعلمه  بعقله 

الله- .                 

الفقه  أصول  يدرس  بدأ  الرياض  إىل  جاء  فلما      
وقتئذ  وكان   ، إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  مسجد  يف 
، و جلس يف  املنطقة  األصول يف  يدرس  ال يوجد من 
الرياض عرش سنوات  حتى فتحت الجامعة اإلسالمية 
فرجع إىل املدينة املنورة ، وقد أصبح بينه وبني امللك 
العجيب  اليشء  واملحبة  الود  من  وأبنائه  عبدالعزيز 
وينصحونه  لهم  وينصح   ، ويحبونه  يحبهم  فهو   ،
يرحم  أن  الله  نرجو   ، الله خرياً   فجزاهم   ، وأكرموه 

الذي مات ويحفظ الباقني.
يف  وعمله  منصبه  كان  هل  الشيخ   فضيلة   -

الدولة قبل مجيء االستعمار ، ومن الذي عينه؟
ملا نبغ الشيخ وضعوه يف رشيعة الدماء من غري أن 
يدري ، عينه واختاره بعض الشيوخ ، وكان االستعمار 
ذهابه  عارض  الحج  أراد  ملا  ولذلك   ، حينئٍذ  موجوداً 

كثري من شيوخ البلد وقالوا ال يجوز أن يغادر البلد .
     وملا جاء إىل اململكة قال الشيخ محمد بن إبراهيم 
للملك عبدالعزيز رحمهم الله : هذا الشيخ ال يمكن أن 
تفرط به دولته لو كان لديهم دولة ؛ ولكن جاءكم من 

الصحراء ، فهذا كنز وال يرتك ليسافر .
سفره  من  يريد  كان  هل  الشيخ  فضيلة   -

االستقرار يف املدينة ؟
ال  ، كان ينوي الحج ثم يرجع ؛ ولذلك كان عنده 

 الشيخ العالمة محمد األمني الشنقيطي  صاحب كتاب أضواء البيان عالم جليل متفنن انتقل 
إىل هذه البالد من بلده شنقيط بعد قصة عجيبة وتوافق غريب فنفع الله به البالد والعباد، فهو 
كالغيث حيثما حل نفع ، وكذلك أهل العلم ألن معهم علم الرشيعة ،الذي جعله الله نوراً ييضء 
للناس طريقهم ،  أقام يف الرياض عرش سنني وقىض أغلب حياته يف مدينة املصطفى صىل الله 
عليه وسلم ودرس يف مسجده سنوات طويلة أحببنا يف هذا اللقاء الخاص مع ابنه البار الشيخ 
الدكتور عبدالله بن محمد األمني الشنقيطي املدرس يف الجامعة اإلسالمية أن نلقي الضوء عىل 
بعض النقاط من سرية الشيخ والتي نظن أن كثرياً من طلبة العلم يرغبون يف التعرف عليها من 
سرية الشيخ وإال فسريته ال يمكن أن توفيها صفحات املجلة ولكن يكفي من القالدة ما أحاط 

بالعنق ونرتككم مع اللقاء .

الملك عبدالعزيز أوصى الشيخ ابن زاحم بالبحث 
عن علماء متمكنين في العلم ليدرسوا في الحرم 

الشيخ الدكتور عبداهلل بن العالمة محمد األمين الشنقيطي يتحدث عن والده

ضيف العدد

حوار :
راشد بن احلميدي احلميدي

مدير التحرير
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 ، ليعلمهم  الجهات  بعض  مع  موعد 
لوجود  البلد  لرتك  يتطلع  كان  ولكن 

االستعمار.
القرآن  يف  الشيخ  شيوخ  أبرز   -

الكريم والتجويد ؟
خاله  القرآن  يف  الشيخ  شيوخ  أبرز 
محمد،  السيد  محمد  سيدي  عمه  وابن 
ترجمت  التي  الكتب  يف  مدون  وهذا 
وذلك  واسعة  رحمة  الله  رحمه  للشيخ 
الشيخ  كتبها  التي  الرسالة   : مثل 
ما  أوثق  وهذا  السديس  عبدالرحمن 
الشيخ  أيضاً  عنه  وكتب  عنه،  كتب 
بكرأبو  والشيخ   ، سالم   محمد  عطية 
زيد ، وكذلك الشيخ الضويان ترجم له 
يف رسالته عن الشيخ يف توحيد األسماء 
منه  وكثري  جيد  كالم  ففيها  والصفات 

موثق .

القرآن  يف  إجازة  الشيخ  مع  هل 
الكريم ؟

عمه  ابن  عن  القرآن  أخذ  الشيخ 
وجلس  محمد  السيد  الشيخ  وخاله 
ال  محمد  الشيخ  وكان   ، سنوات  عنده 
صغري  ألنه  إجازة  يعطيه  أن  يستطيع 
السن ويلعب ، وبعد عدة سنوات أعطاه 

إجازة يف القرآن الكريم .
 ، العلم  متون  يدرس  بدأ  ذلك  بعد 
وكان يقول : كان الشيوخ يقولون يل: 

عليك  عني  فرض  الكفاية  فروض  إن 
إنسان  وجد  إذا   : قالوا  الفقهاء  ألن   ،
علوم  من  فالرضوري  الذكاء  خارق 
الرشيعة  تكون فرض عني عليه ، فاتق 
الله واحفظ  لألمة دينها ، ونفعني الله 

بهذا الكالم ، ثم حبب الله إيلّ القراءة .
يف  طريقتنا  كانت   : يقول  وكان 
يف  املراجع  نجمع  أوالً   ، العلم  طلب 
ثم  املتن  بحفظ  نبدأ  ثم  الواحد  الفن 
 ، االعرتاضات  ثم   ، املتن  عىل  الرشوح 
فإذا   ، االعرتاضات  االعرتاضات عىل  ثم 

أو  يوماً  نجلس  الباب  هذا  من  انتهينا 
يومني أو أسبوعاً أو شهراًً حتى نضبطه 
 ، وهكذا   ، الثاني  بالكتاب  نبدأ  ثم   ،
لذلك الشيخ كانت دراسته منذ صغره 

جردية .
جموع  يدرسني  الشيخ  كان  ومرة 
التكسري ، فلوال أني مالزم للشيخ سبع 
هذه  يدرس  شهراً  له  إن  لقلت  سنني 
املادة ، فسألته عن هذا ، فقال : يا إبني 
فن الترصيف مركوز يف جبلتي ؛ وذلك 

ألنه  من صغره درس وحفظ .

)وقال يل ذات مرة : كل آية يف القرآن 
الشيخ  يل  )وقال   ، حدة(  عىل  درستها 
عطية محمد سالم رحمه الله إن الشيخ 
قال له : كل ما قال األقدمون يف القرآن 

أحفظه( .
لكتاب  بالنسبة  الكريم  شيخنا   -
من  هو  هل  البيان  أضواء  تفسري 
من  أو  إمالئه  من  أو  الوالد  تحرير 
كتبها  الكتابة  جميع  وهل  طالبه 

الشيخ ؟
 تفسري أضواء البيان من كتابة الوالد 
 ، )ص(  سورة  بداية  إىل  وصل  أن  إىل 
ويأخذ  ، وكان يجلس  تحريراً  وكتابته 
إن  ثم   ، بكتابته  بنفسه  ويحرر  الكتب 
يسود  ما  يبيضون  طالبه  من  كتبة  له 

ويكتب، و كانت لهم رواتب .
  – الله  رحمه   – الشيخ  كان  و    
كثري  والعلم  قليل  العمر  إن  يقول: 
الجوانب  يف  يكتب  أن  للعالم  فينبغي 
الكتابة  أن  أو   ، فيها  يكتب  لم  التي 
فيها ناقصة ، ليكمل العلم ، وال ينبغي 
هذه  يف  إال  يكتب  أن  األهلية  عنده  ملن 
أول  فإن  ولذلك   ، الناقصة  الجوانب 
االضطراب  إيهام  دفع  كتاب  كتب  ما 
القرآن  ملهنديس  وهو  الكتاب  آيات  عن 
 ، والعلماء  العلم  طلبة  إشكاالت  لحل 
ثم ألف أضواء البيان وكان هذا الكتاب 
، النقطة األوىل : اآلية  يف نقطتني أصالً 

كان الشيوخ يقولون لي : إن فروض الكفاية 
فرض عين عليك ، ألن الفقهاء قالوا : إذا 

وجد إنسان خارق الذكاء فالضروري من علوم 
الشريعة  تكون فرض عين عليه ، فاتق اهلل 

واحفظ  لألمة دينها

قال لي ذات مرة : )كل آية في القرآن درستها 
على حدة( ، )وقال لي الشيخ عطية محمد 

سالم رحمه اهلل إن الشيخ قال له : كل ما قال 
األقدمون في القرآن أحفظه( .

ضيف العدد
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التي لها آية مبينة باسم املفعول يأتي 
آية مبينة  لها  التي ليس  ، واآليات  بها 
ال  و  التفسري  موضوع  من  ليست  لها 
الناس  بعض  ولذلك   ، أصالً  فيه  ترد 
 ، كثري  فيه سقط  الكتاب  هذا  يقولون 
ألنهم ال يفهمون مراده من هذا الكتاب 
، فهو أضواء البيان يف إيضاح  القرآن 
املبينة  اآلية  تكون  أحياناً  و   ، بالقرآن 
باسم  توضحها  اآليات  عرشات  لها 

املفعول. 
اآليات  كانت  إذا   : الثانية  النقطة   
ووضحتها  املبينة  اآلية  بينت  التي  
وكانت تتعلق باألحكام الرشعية التزم 
وبأدلتهم  العلماء  بمذاهب  يأتي  أن 
الدليل  رجحه  ما  ويرجح  ويناقشها 
فكل  يزيد  الكتاب  الذي  جعل  وهذا   ،
جزء وراءه جزء أكرب منه ، وكان يقول: 
القرآن  بيان  إىل  أشري  أن  أريد  كنت 
إقباالً  للناس  رأيت  ملا  ولكن  بالقرآن 
وأضع  أفيدهم  أن  أردت  الكتاب  عىل 

فيه مادة علمية كبرية.
واللغوية  النحوية  األبحاث  أما    
واملنطقية  واألصولية  والبالغية 
وكيف  األمة  واقع  وعالج  والرتبوية 
فهذه  الحضاري  الركب  تطور  تساير 
هذا  )إن  كبحث   ، عرضاً  تأتي  أبحاث 
القرآن يهدي للتي هي أقوم ( يف سورة 
 ، القيمة  األبحاث  من  إرسائيل  بني 
وبحث )أفال يتدبرون القرآن( يف سورة 
) سليمان  )ففهمناها  وبحث   ، محمد 
فابعثوا   ( وبحث   ، األنبياء  سورة  يف 
الكهف يف  ( يف سورة  بورقكم  أحدكم 
الوكالة والرشكة  فإنه تكلم فيه كالًما 
األمة  تحتاجها  أموًرا  فيه  وبني  رائًعا 
داخل  ويف  ذلك،  يف  العلماء  ومذاهب 
الكتاب رسائل وأبحاث يف غاية األهمية 

.
كتب  فالشيخ  اإلمالء  قضية   أما   
إىل  وحــرره  البيان   أضــواء  بنفسه 
فضعف  )ص(  سورة  إىل  وصل  أن 
عليه  تشق  أحياناً  الكتابة  وأصبحت 
بعد  فما   ، الطالب  عىل  يميل  فأصبح 
 ، الشيخ  من  إمالء  هو  )ص(  سورة 
ووقف  الحرش  سورة  وصل  أن  إىل 
أال  الله  حزب  )أولئك  تعاىل  قوله  عىل 
، فوقف   ) املفلحون  الله هم  إن حزب 
هذه  عند  خاتمته  وكانت  الحرش  عند 

اآليات الطيبة - نرجو الله أن يحرشنا 
البار  تلميذه  وقام   - الصالحني  مع 
الله  الشيخ عطية محمد سالم  رحمه 
جهداً  فيه  وبذل  يكمله  أن  فحاول   ،
نرجو  و  موجودة  والتكملة   ، مشكوراً 
الله أن يجزي الجميع خرياً، وقد طلبوا 
مني أن أقوم بإكمال الكتاب ، فأخذت 
أردت  فلما  املراجع  وجمعت  األوراق 
الله  ورحم   ، عاجز  أنا  فإذا  أكتب  أن 
فاعتذرت   ، وتركته  قدره  عرف  امرءاً 
عن ذلك ، فقام الشيخ عطية جزاه الله 
خريًا بمشورة من الشيخ / عبدالعزيز 
جهداً  وبذل   – الله  رحمه   – باز  بن 
أنهاه  حتى  الكتاب  وأكمل   ، مشكوراً 
يف مجلدين ضخمني ، نسأل الله أن ال 

يحرمه األجر.
فتحاً  جاء  البيان(  )أضواء  وكتاب 
 ، كبرية  موهبة  عىل  يدل  ،و  إالهياً 
فاآليات تتوارد عليه عندما يمسك القلم 
من  أمر  هذا   : يقول  كان  و   ، ليكتب 
الله ال دخل يل فيه أما اإلتيان بمذاهب 
العلماء وبأدلتهم ومناقشتها فهذا أمر 
العلم  طالب  يعرفه  الكتب  يف  موجود 
والعلماء . ولهذا كان يكتب مرة يف قوله 
ذريتهم  واتبعتهم  آمنوا  )الذين  تعاىل 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم 
من عملهم من يشء( فقال يل هل لهذه 
اآلية آية مبينة ؟ قلت : ال أدري ، قال 
: نعم لها آية مبينة ،هي قوله تعاىل يف 
إال  وادياً  يقطعون  وال   ( التوبة  سورة 
كتب لهم( ، كم بينهما من األجزاء هذه 
يف التوبة وهذه يف الطور ، وإذا  تأملت 
لآلية  يأتي  تجده  البيان  أضواء  يف 
الواحدة بعرش آيات وباثنتي عرش آية 

مبينة  لها .
وقلة  العلم  بكثرة  الكتاب  ويمتاز   
أن  أيضاً  الكتاب  ميز  ومما   ، الحشو 
والرجوع  التوقف  يف  يرتدد  ال  الشيخ 
ويقول ال أعلم وإذا ظهر له خالف ما 

كتب يقول الحق كذا وما كتبناه خطأ، 
وقد أعلن ذلك يف الحرم ملا أتى إىل قوله 
تعاىل : )إن عدة الشهور عند الله اثنا 
خلق  يوم  الله  كتاب  يف  شهراً  عرش 
حرم   أربعة  منها  واألرض  السموات 
األشهر  حرمة  أن  التحقيق   : فقال   )
الحافظ  بكالم  واغرترت  باقية  الحرم 
ابن كثري ولكن الذي يظهر أنها باقية 

– رحمة الله عليه – .
ــات  ورشوح كتب  توجد  هل 
ودروس   للشيخ مسجلة صوتاً لم 

تخرج بعد ؟
لم  جيدان  كتابان  للشيخ  ؛   نعم 
فروع  يف  نظم  أحدهما   ، للنور  يظهرا 
آخر  إىل  البيوع  من  مالك  مذهب 
الله  رحمه  وقال   ، الخليل  مخترص 
حفظت   : النظم  هذا  تأليف  سبب  يف 
بدأ  أشهر  ستة  وبعد  مالك  مذهب 
فنظمته  حفظي  عيلنَّ  ويتفلت  يضيع 
و   ، النظم  بعض  وجدنا  وقد   . فثبت 
يف  ماجستري  طالب  يحققه  منه  جزء 

كلية الرشيعة ، وهو نظم محكم .
كما أن له رحمه الله ألفية يف املنطق 
هذا   ، تعليقات  ولها  بعضها  وجد   ،

الذي لم يظهر إىل النور بعد .
أما األرشطة فأغلب املسجل مفرغ و 
مطبوع ، وقد بذل فيها جهًدا مشكوًرا  
الله  جزاه  السبت  خالد  الشيخ  أخونا 
خرياً وتابعها ، نرجو الله أن يتقبل منا 
ومنه صالح العمل ، وهي موجودة يف 
خمسة أجزاء ، وفيها منهج آخر للشيخ 
ليس كمنهجه يف كتاب أضواء البيان ، 
من  نوع  الحرم  دروس  يف  كان  فقد 
الفسحة ، فيوظف الشيخ فيها معارفه 
لتفهيم الناس القرآن ، وهذه الطريقة 
امتاز بها الوالد رحمة الله عليه ، فهو 
يوظف النحو دائًما والرصف والبالغة 
ألن  األخرى  واملعارف  الفقه  وأصول 
ُيفِهم القرآن ، لذلك تجد يف كالمه نوعا 

من املتعة والوضوح والسهولة ملقدرته 
)والقرآن  املعارف،  توظيف  عىل 
حقيقته أنه تبيان لكل يش ، فمن عرف 
يف  نقص  ومن   ، القرآن  فهم  العلوم 
ذلك  من  القرآن  فهم  يف  نقص  جانب 
، لذلك تجد أن املفرسين كل  الجانب( 
واحد منهم يربع يف جوانب من التفسري 
دون أخرى ، باستثاء اإلمام ابن جرير 
الطربي فقد قال عنه الحافظ ابن حجر 
: أنه كان عاملاً يف التفسري ويف القراءات 
ويف التاريخ ويف الحديث ويف النحو ويف 
موسوعة  جاء  فكتابه   ، اللغة  معرفة 
،وقال عنه ابن خزيمة : ما رأيت تحت 
أديم السماء أعلم من ابن جرير . لذلك 
أول تفسري كامل للقرآن بني أيدينا هو 
كتابه ، وقد قرص عن تفسريه كل من 
فرس القرآن ، وهو أقوى من تكلم عىل  
فعنده  هذا  ومع   ، واملنسوخ  الناسخ 
كالم مرجوح يف القراءات ، إما ألنها لم 
تصل يف ذلك الوقت إىل  ما وصلت إليه 
اآلن بسبب التدوين ، أو عنده اصطالح 
مجاهد  ابن  قبل  جاء  ألنه   ، خاص 
بعرشين سنة ، وابن مجاهد هو الذي 
، املهم أن له مع جاللته  سبع السبعة 
ال  القراءات  يف  أقوال  وعلمه  وإمامته 
تقبل ، لذلك قال مالك رحمه الله : كل 
يؤخذ من كالمه ويرد إال صاحب هذا 

القرب .
 ، كثرية  فليست  الشيخ  كتب  أما 
زيد  جزاه  أبو  بكر  الشيخ  قام   ولقد 
فيها  وبذل  بجمعها  ورحمه  خرياً  الله 
جهداً مشكوراً ، وجردها عن أي كالم 
فمثالً   - له  رأي  وهذا   - للشيخ  ليس 
مراقي  كتاب  رشح  يكمل  لم  الشيخ 
السعود ، وأكمله بعض طالبه ، فنزعه 
 ، الكتاب  مع  يطبعه  ولم  بكر  الشيخ 
مؤسسة  طبعتها  التي  املجموعة  وهي 
الله  الخريية جزاها  الراجحي  سليمان 
وللبيع  للتوزيع  مرتني  وقد طبع  خريًا 
املخفض ، واآلن قد تطبع مرة أخرى .

أخرجها  التي  األرشطة  هي  ما 
الدكتور خالد السبت ؟ 

الدكتور خالد السبت أخرج أرشطة 
دروس تفسريالقرآن الكريم للشيخ يف 
النبوي والتي هي تفسري سور  الحرم 
 ، التوبة  من  وجزء  واألنفال  األعراف 
رحمه  وكان   ، النمري  العذب  وسماها 

إن العمر قليل والعلم كثير فينبغي 
للعالم أن يكتب في الجوانب التي لم 

يكتب فيها ، أو أن الكتابة فيها ناقصة ، 
ليكمل العلم 

 للشيخ كتابان جيدان لم يظهرا للنور 

يقول والدي : حفظت مذهب مالك وبعد 
ستة أشهر بدأ يضيع ويتفلت عليَّ حفظي 

فنظمته فثبت 

ضيف العدد
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الله عليه  الله يتكلم عىل اآلية بما فتح 
بيان  وفيه  أُنس  و  كثري   علم  وفيها 
خلفية الشيخ رحمة الله عليه يف العلوم 
يف الفقه ويف النحو والرصف ويف السرية 
ويف األحكام ويف العلوم املساعدة ، ويف 
اإلنصاف ، وقد تميز الشيخ باإلنصاف 
فال يغمط  أحداً حقه ، وأسهل ما عليه 

قول ال أدري . 
هل للشيخ تراجعات ؟

الحرم  األشهر  عن حرمة  رجع  نعم 
يفِت  لم  السبعة  األحرف  يف  وتوقف   ،
فيها ، وعن متعلق النهي يف األصول  ، 
وكان يقول هذه األمور ال أتكلم فيها ال 

أفهمها وال أعرفها .
ما مدى  اعتناء الشيخ بتالميذه ؟ 

وهل تذكر مواقفه معهم  ؟
من  بكل  يعتني  الله  رحمه  الشيخ 
يخالطه ، ويرفق به ، وكان عنده أدب 
جم ، وعفة  يف اللسان ، عديم النظري ، 
وزهد غري متكلف ، فلم يجعل الله له 
أرباً يف الدنيا ، فهي ليست يف قلبه ، و 
من  الدنيا  هذه  متاع  من  عنده  ما  كل 
ما  قدر  منه  يأخذ  ومال  وبيت  سيارة 
أوالً  جاء  من  يعطيه  والباقي   ، يكفيه 
ثم  فيها  يركب  سيارته  فمثالً   ، بأول 
الجريان والطالب  يسمح ملن  جاء من 
 ، حمولتها  تأخذ  حتى  فيها  بالركوب 
والباقي  ينفقه  ما  منه  يأخذ  وراتبه 
يوزعه عىل من جاء أوالً بأول ، ويقول 
: الذي يفرحنا أن الدنيا لو كانت ميتة 
ألباح الله منها سد الخلة ونحن ال نريد 

إال سد الخلة الرضورية .
يف  الله  رحمه  الشيخ  كان  كيف 

تنظيم وقته ؟
، كان عند الشيخ تنظيم دقيق  نعم 
الوقت  تنظيم  يف  آية  كان  فقد   ، لوقته 
للقراءة  ووقت  للصالة  وقت  فعنده   ،
ووقت  للشاي  ووقت  لألكل  ووقت 
ووقت  الليل  لقيام  ووقت  للقنص 
منظم   ، للضيوف  ووقت  للتصحيح 
بل  تكلف  غري  من  كالساعة  لوقته 
جبلة ، ويقول : الذي ال ينظم وقته ال 

يستفيد.
وكان عنده يوم يف األسبوع للقنص 
ليلة  الخميس  يوم  خصص  حيث 
الله  رحمه  وكان   ، للقنص   الجمعة 

عنده  وكانت   ، قنصه  يف  يخطئ  ال 
يف  يقنص  ويذهب  وساكتون  شوزن 
الجبال والوديان واستمر عىل ذلك إىل 
أن ضعف ، وكان يقول : ال تقتلوا إال 
ما تأكلون  ، كما أن له وقتاً مخصصاً 
مسألة  عن  سألته  إذا  وكنت   ، للشاي 
يقول : ال تسويها لنا مدرسة هذا وقت 
الشاي وكل يش يف وقته ، ووقت الشاي 
الغداء،  مع  ساعة  ثلث  أو  ساعة  ربع 
وكان إذا رأى معي كتاباً يوم الجمعة 
الكتاب  ضع  راحة  اليوم  هذا   : يقول 

واسرتح .
الشيخ  إن   : عطية  الشيخ  يل  قال   
كان يأخذ كتاب ديوان رصيع الغواني 
ويقرأه  الرقيات  قيس  بن  لعبدالله 
الجمعة  يوم  يف  القصائد  ويتصفح 
يوم  يف  تقرأ  كيف  شيخ  يا   : له  فقال 
يا  له:  قال   ، الكتاب  هذا  مثل  الجمعة 
ابني طوال األسبوع بني حالل وحرام 
وأحكام ، والنفس تمل ، وهذا ينشطنا 

عىل القيام بهذه الواجبات .
تذكر مواقف  الشيخ هل  فضيلة 

للشيخ  مع طالبه ؟
الشيخ - رحمة الله عليه - ال يواجه 
أحداً بما يكره ، لكن ال يقبل أن يتكلم 
أحد يف عرض أحد يف مجلسه مهما كان 
املواقف  ومن   ، فيه   يجامل  ال  فهذا   ،
من  طالب  يوم  ذات  جاءه  ؛  العجيبة 
وكان  حديثة  أسئلة  وسألوه  الكويت 
جالساً فلما سألوه تحفز وقال أجيبكم 
واستعدوا  الناس  ففرح   ، الله  بكتاب 
 ، ممتلئاً  وقتها  املجلس  وكان  لإلجابة 
، أجبت بكتاب  الله تعاىل أعلم   : فقال 
ما  تقف  )وال  تعاىل:  يقول  حيث  الله 
ليس  األسئلة  وهذه  علم(  به  لك  ليس 

لدي فيها علم ال يف كتاب وال يف سنة .

أحد  فيه  وكان  مكة  يف  كنا  ومرة   
اإلخوان من املوريتانيني قد رشح نظماً 
ملن  شيخ  النظم  وهذا  البحر،  يسمى 
اإلنسان يحفظ  ، فإذا كان  له  ال شيخ 
يف  أو  مصحف  عنده  وليس  القرآن 
ليس عنده  أو  فيه كهرباء  ليس  مكان 
شيخ يقرأ عليه ، وأراد أن يقرأ القرآن 
فإن هذا النظم يكون شيخاً له ، فيقول 
تكذبان   (( املتشابه  يف  مثال  الناظم 
بعدها خلق  رب مرج يخرج  وله كٌل 
معرش  ويا  وسنفرغ  من   يسأله  جيل 
يرسل فإذا انشقت عيا فيوم إذ يعرف 
هذه وملن خاف ذواتا فيهما باثنني عن 
وثلة مع وقليل قدم وثلة أيضا بثانيها 
نمي (( وبعدها يقول ))إنك لن ألم أقل 
لك وإنك ولن وكيف يف األول قال الثان 
وقال أن سألتك الثالث بان وركبا قدم 
لن  بأتيا  ولتختمن  ثانية  بلقيا  وجيء 
مغرب  أخري  وتستطع  قدم  تستطيع 

تغرب وعني صدري (( 
 فكان هذا الشيخ املوريتاني  يعرض 
 ، بالبحر  املسمى  النظم  لهذا  رشحه 
وكان   ، الرشح  من  أقوى  النظم  وكان 
للشيخ  يصحح  األمني  محمد  الشيخ 
املوريتاني رشحه ، وكان بجانبي أحد 
املشايخ الزمالء فهمس يف أذني و نحن 
التأليف  ويكره   (( فقال:  الشيخ  أمام 
فقال   ، أنا  فضحكت   ،  )) مقرص  من 
الشيخ ما الذي عملته لكم تأكلون لحم 
 ، الحرام  البيت  عند  الغيبة   ، أخيكم 
وكان   ، الكلمة  هذه  عىل  الشيخ  وتأثر 
يف  الرجل  يكون   : يقول  الله  رحمه 
منه حسناته  يأخذ  من  فيأتي   ، عافية 

وهو ال يستفيد .
هل ركب الشيخ الطائرة ؟

نعم ركب الطائرة وقال : الحمد لله 

له  قدموا  وملا   ، السماء  يف  بآية  عملنا 
يف الطائرة خمر أو رشاب شك فيه أو 
اآلية  بهذه  عملنا  اآلن  نحن  قال  طعام 
واألرض  السماء  بني  يقول  بالسماء 

فالحمد لله.
اإلجابة   : اسمها  لطيفة  وله رسالة   
الصادرة يف صحة الصالة يف الطائرة، 
يف  تكون  وقد   ، مطبوعة  رأيتها  وما 
يف  ألحقها  قد   ، بكر  الشيخ  مجموعة 

الفتاوى .
فضيلة الشيخ هناك قصة تروى 
يقول:  كان  أنه  بكر  الشيخ  عن 
كان  السلف  أن  من  أتعجب  كنت 
بعضهم يقرأ القرآن يف ليلة فذكرت 
من  تعجب  هل  فقال  للشيخ  ذلك 
هذا،يقول: فدعاني يف إحدى الليايل 

وصليت معه فقرأ القرآن يف ليلة ؟
ال أعرف هذا ، وما عندي علم منه. 

فضيلة الشيخ ؛ ما منهج الشيخ 
التعليم؛ شدته ولينه  الله يف  رحمه 

؟
يكلم  ال  أن  الشيخ  منهج  من  كان 
بل  مبارش،  بكالم  أبناءه  وال  طالبه 
يكلمهم بتعريض و إيحاء ، وكان دائما 
األرضية  الكرة   (  : يكرر  و  يل  يقول 
 ،) وطناً  للرجل  تكون  أن  من  أصغر 
متقوقعاً  يكون  ال  املسلم  أن  يعني 
، بل يكون للمسلمني كلهم  عىل نفسه 
وللعالم أجمع فيمدهم بعلمه وفضله، 
إما  »اإلنسان  يقول:  دائما  وكــان 
مستهلك أو مكنز ، فاملستهلك ال يكفيه 
يكفيه  ال  واملكنز   ، األرض   أهل  مال 
من  الناس  وأسعد   ، األرض  أهل  مال 
يوجب  لم  والله   ، الكفاف  الله  أعطاه 
عليك أن تجمع املال كي تعطيه للناس 

، فاشتغل بما ينفعك« . 
من  وأبناءه  طالبه  يحذر  كان  و 
الدنيا ويقول : » هذه الدنيا من اشتغل 
يقول  والشيطان   ، عبداً  جعلته  بها 
لك اجمعها من أجل أن تتصدق و لن 
فاحذر  للدنيا  عبداً  فتكون   ، تتصدق 

من الدنيا«  . 
ويقول : ِمن أسعد الناس َمن عنده 
الكفاف ، ويقول : عندنا كنز لن يضيع 
الله عليه  ، وكان رحمة  القناعة   وهو 
ما عنده يأخذ منه نفقته وينفق الباقي 

له رحمه اهلل ألفية في المنطق ، وجد 
بعضها وعليها تعليقات

)والقرآن حقيقته أنه تبيان لكل شي ، 
فمن عرف العلوم فهم القرآن ، ومن 

نقص في جانب نقص في فهم القرآن 
من ذلك الجانب( 

سيارته يركب فيها ثم يسمح لمن  جاء من 
الجيران والطالب بالركوب فيها حتى تأخذ 

حمولتها ، وراتبه يأخذ منه ما ينفقه والباقي 
يوزعه على من جاء أواًل بأول

ضيف العدد
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يف  الدنيا  فليست   ، يشء  منه  يرتك  وال 
قلبه.

هل كان ألوالده نصيب من وقته؟ 
و كيف كان منهجه يف ذلك ؟

مخصص  وقت  للشيخ   كان  نعم 
الله  رحمه  وكان   ، وللطالب   لألوالد 
يجلس مع كل من جاءه سواء كان من 
أوالده أو من طالبه أو من الناس؛  فمرة 
املطريي،  فيحان  الشيخ  زميلنا  جاءه 
وكنا زمالء دراسة  أنا وأخي مختار يف 
الكليات  لرئاسة  التابع  العلمي  املعهد 
واملعاهد العلمية ) جامعة اإلمام حالياً 
املعهد  إىل  وأخي  أنا  انتقلت  وقد   ،   )
العلمي التابع للجامعة اإلسالمية ، عن 
طريق الوالد  ألن نظام الجامعة يسمح 
يف  أبنائهم  بإلحاق  الجامعة  ألساتذة 
املعهد ، فجاءه الشيخ فيحان وقال له : 
أريد أن أنقل إىل املعهد التابع للجامعة 
، فقال له الشيخ : إذا نجحت من املعهد 
الشيخ  عليه  فألح    ، لنقلك  نسعى 
تقول  أنت  ابني  يا  له  فقال   ، فيحان 
ال  وأنا  الجامعة   ملعهد  أوالده  نقل  قد 
هذا  إن  والله   ، إليه  ينقلني  أن  يريد 
هو نظام الجامعة ، فأساتذة الجامعة 
أدخلهم  لم  أنا   وإال   ، لهم خصوصية 
تعال  الثانوي  أخذت  إذا  ولكن   ، عنك 
قال  ؛  بقبولك  سأحاول  الله  شاء  وإن 
الشيخ فيحان بعد ذلك : كنت أتعجب  
كيف كان يتلطف معي ويبني يل حاله  
وزميلنا الشيخ فيحان هو من الفقهاء 

املعروفني.
كيف كان الشيخ ينظم وقته ؟ 

 كان الشيخ يخصص وقت الصباح 
بعد  من  وكان   ، للتأليف  الظهر  إىل 
فيجلس   ، للناس  العشاء  إىل  العرص 
عنده  ويحرض  البيت  يف  العرص  بعد 
أحرض  وكنت   ، عليه  ليدرسوا  الطالب 
 ، األقرباء  وبعض  مختار  والشيخ  أنا 
ففي  العشاء  أذان  إىل  املغرب  بعد  أما 
، وكان  للتدريس  أو  للتصحيح  الحرم 
العشاء يحرص أن ال يقابل أحداً  بعد 
أو  ضيف  يوجد  أن  مثل  للرضورة  إال 

مجلس علم.
كيف حبب لكم الشيخ رحمه الله  

العلم ؟ 
الحقيقة أن الذي يجلس مع الشيخ 
العلم  ، ألنه كان يرغب يف  العلم  يحب 
ويذكر اآلثار يف فضله وفضل أهله ، و 
كانت حياة الشيخ كلها علم ، مجلسه 
 ، علم  وجلوسه   ، علم  وسمته   ، علم 
وتعامله مع الناس علم ، فحياته كلها 
علم ، حتى يف أيامه األخرية ملا ضعف 
الركوب  يتسابقون عىل  الطالب  ، كان 
أن  يعرفون  ألنهم  الشيخ  سيارة  يف 
الركوب ملن سبق ، فكان يقول للسائق 
: خذ تعهداً عىل من ركب من الطالب 
وحلقي  مريض  ألني  يسألني  ال  أن 

يؤملني وال نريد أن نكتم علماً .
يف  يــراقــب  ــان  ك ــه  أن سمعنا 

االختبارات وكان يجيب الطالب ؟
 ، مناع  الشيخ  عند  سمعته  هذا 
وسألت الشيخ نفسه عنها فقال يل: يا 

ابني هذه نكتة ، ليست صحيحة .
كيف كان ورد الشيخ اليومي من 

القرآن الكريم ؟
 ، القرآن  يقرأ  دائماً  الله  كان رحمه 
وكان   ، ويراجعها  محفوظاته  ويقرأ 
يراه بعض الناس يميش لوحده ويتكلم 
، فيقولون: ماذا أصاب الشيخ ، فقيل 
له : ما لك يا شيخ تتكلم لوحدك ، فقال 
: أراجع محفوظاتي كي ال تضيع وكان 

يقرأ القرآن دائماً إذا وجد فرصة.

الشيخ  هل  ؛  الشيخ  فضيلة 
مالكي املذهب أم محقق و محرر ؟
يفتي  ال  حياته  آخر  يف  الشيخ  كان 
كالم   : يقول  وكان   ، بالنصوص  إال 
الناس ال تتحمله ذمتي ، وهذه املسألة 
ألحوا عليه  ، وإذا  ال أعرف فيها دليالً 

كذا   قال  وفالن  كذا  قال  فالن  قال: 
آخر  ففي   ، تشاءون  ما  خذوا  وأنتم 
يقول  وكان   ، مجتهًدا  أصبح  حياته 
لإلخوان الذين يتعصبون : أنا املالكي 
وما  غريه  من  مالك  كالم  أعرف  ألني 
أما   ، خالفه  وما  الدليل  فيه  وافق 
ال  املالكي  املذهب  يف  يتكلم  ممن  كثري 
أصحابه  وكالم  مالك  كالم  بني  يفرق 
، والشيخ رحمة الله عليه كان يف آخر 

حياته ال يلتزم إال بالنص والدليل.
 

يعرف  ال  ــان  ك ــه  أن سمعنا 
الفلوس؟

الشيخ  كان  فقد   ، مبالغه  هذا   . ال   
البيان  أضواء  ألف  قد  إنه  ثم   ، ذكياً 
كان  لكن   ، الفلوس  يعرف  ال  فكيف 
 ، وألف  مئة  ريال  بني  فرق  ال   : يقول 
تضييع  ويحرم   ، ريال  تضييع  يحرم 
مئة ، ويحرم تضييع ألف ، فإذا رصفت 
مرصفها  يف  ألفاً  أو  مرصفه  يف  رياالً 
الكمية  هو  املهم  فليس   ، سواء  فهما 
القضية  فليست   ، الكيفية  هو  املهم 
كثرة الرصف القضية كيفية الرصف ، 

فاملهم أن يكون رصفه يف محله .  
طالبه  مع  الشيخ  منهج  ما 
مع  يتعامل  وكيف  يناقشهم  هل 

املخطيء ؟
كان الشيخ رحمه الله يسأل الطالب 
الجيد  عىل  يثني  وكان    ، يعنف  وال 
واملتميز ، وكذلك يثني عىل العلم ويثني 
عىل االستقامة ، وكان ال يكلم الطالب 
أنه يثني  مبارشة ،بل له أساليب منها 
 ، وأهله  الجهل  وذم  وأهله  العلم  عىل 
فليتعلم  الدنيا  أراد  من   : يقول  فكان 
ومن أراد اآلخرة فليتعلم ومن أرادهما 

فليتعلم ، ويقول أيضاً : من طال عمره 
فأحسن يشء له أن يكون متعلماً ، ومن 
قرص عمره فأحسن يشء له أن يكون 
ويذم  أمامك  العلم  فيمدح    . متعلماً 
الجهل فقط ، وال يكون كالمه مبارشاً 
ويكون  العام  بالكالم  يتكلم  وكان   ،
مع  كذلك حتى  وكان    ، إيحاءات  فيه 
أبنائه ، وكان الشيخ مشغوالً يف نفسه ، 

مشغالً لها بالعبادة وبالتأليف.
كلمه أخرية ملجلة ضياء .

ونرجو   ، عليها  القائمني  نشكر  أوالً 
وأن   ، بالنجاح  الجهود  يكلل  أن  الله 
أوصيهم  يشء   وأهم   ، وإياهم  يوفقنا 
به االهتمام بالجوانب التي لم تطرق أو 
طرقت باستحياء حتى يكملوا النقص 
، وتكون املجلة رائدة يف هذا ، ألن العلم 
األوائل  ترك  وكم  قليل  والوقت  كثري 

لألواخر، فهذا الجانب يهتم به . 
األمور  من  حصل  ما   : الثاني  األمر 
املرجوحة واألخطاء تبني بأدب وتكون 
مع  الحق  بيان  يف  رائدة  أيضا  املجلة 
باملعلومة  واإلتيان  األدب  ألن   ، األدب 
وال   ، رائع  أمر  هذا  مفيدة  قوالب  يف 
يسلم أحد من الخطأ ، فتكون رائده يف 
بيان  أيضا يف  اإلبداع يف جانب ورائدة 

الخطأ باإلبداع .
اإلنسان  يقف  أن  اإلبداع  وحقيقة 
عىل ما قاله الناس ثم يبحث عن منافذ 
 ، قالوه  ما  يف  يبدع  أو   ، عليهم  ليزيد 
قاله  ما  عىل  تقف  أن  هو  اإلبداع  ألن 
إليه بعض  الناس وتحاول أن تضيف 
أو  قرأ  من  وكل  الناقصة،  الجوانب 
تحتاج إىل يشء من  تأمل وجد جوانباً 
 ، إيضاح  إىل  تحتاج  أموراً  و  التكميل، 
 ، التعليقات  بعض  إىل  تحتاج  وأموراً 
فيكون جانب اإلبداع بني أعينكم ، ومن 
األمور التي تهتمون بها أرجو الله أن 

يوفقنا وإياكم .
شيخنا  نشكرك  اللقاء  ختام  ويف 
الله  رفع   ، صدرك  رحابة  عىل  الكريم 
والله   ، دارك  الجنة  وجعل   ، قدرك 
عليكم  والسالم  ويرعاكم  يحفظكم 

ورحمة الله وبركاته .

كان دائما يقول: )) اإلنسان إما مستهلك 
أو مكنز ، فالمستهلك ال يكفيه مال أهل 

األرض  ، والمكنز ال يكفيه مال أهل 
األرض ((

خصص يوم الخميس ليلة الجمعة للقنص  ، 
وكان رحمه اهلل ال يخطئ في قنصه ، وكانت 
عنده شوزن وساكتون ويذهب يقنص في 

الجبال والوديان 

ضيف العدد

كان دائما يقول لي و يكرر :
 ) الكرة األرضية أصغر من أن تكون 

للرجل وطنًا (
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 فيصل بن عبداإلله مولوي
معلم احللقة النموذجية بجامع سماحة 
الشيخ ابن باز مبكة واملعلم بوزارة التربية 

والتعليم - جدة

األمثال في القرآن

 فوائد األمثال يف القرآن 
ترضب األمثال لعدة فوائد منها :

يلمسه 	  الذي  املحسوس  صورة  يف  املعقول  إلبراز 
املعقولة  املعاني  ألن  العقل  فيتقبله   ، الناس 
التستقر يف الذهن إال إذا صيغت يف صورة حسية 
قريبة الفهم كما رضب الله مثالً لحال املنفق رياء 
الثواب  من  يشء  عىل  إنفاقه  من  اليحصل  حيث   ،
تراٌب  عليه  َصْفوَاٍن  كمثل  فمثله   (  : تعاىل  فقال 
ا  فأصابه وَاِبٌل فرتكه َصلْداً اليقدرون عىل يشٍء ممنَّ

كسبوا ( . 
للكشف عن الحقائق . كما يف قوله تعاىل : ) الذين 	 

يأكلون الرٍّبا اليقومون إال كما يقوم الذي يتخبنَُّطه 
الشيطان من املَسِّ ( . 

كاألمثال 	  موجزة  عبارة  يف  الرائع  املعنى  لدمج 
الكامنة واألمثال املرسلة .

لحال 	  الله مثالً  للرتغيب يف املمثل به ، كما رضب 
املنفق يف سبيل الله حيث يعود عليه اإلنفاق بخري 
كثري فقال تعاىل : ) مثل الذين ينفقون أموالهم يف 

سبيل الله كمثل حبٍة أنبتت 
سنبلٍة  كل  يف  سنابل  سبع 
يضاعف  والله  حبة  ِماَئُة 
ملن يشاء والله واسٌع عليم ( 

املمثل 	  يكون  حيث  للتنكري 
 . النفوس  تكرهه  مما  به 
عن  النهي  يف  تعاىل  كقوله 
أََحُدُكم  أَُيِحبُّ   (  : الغيبة 
َميْتاً  أخيه  لحم  يأكل  أن 

فكرِْهُتُموه ( 
كقوله 	  به  املمثل  ــدح  مل

ذلك   (  : الصحابة  تعاىل يف 
وَمثلُُهم  التوراة  يف  َمثَلُُهم 

فاْستَْغلََظ  فآَزَرُه  َشْطأَُه  أخرج  كزرٍع  اإلنجيل  يف 
بهم  لِيَِغيَظ  الزُّرنَّاع  ُيْعِجُب  ُسوِقِه  عىل  فاستوى 

الكفار ( 

كما 	  به  املمثل  يف  الناس  يستقبحها  صفة  لوجود 
فتنكب  كتابه  الله  آتاه  لحال من  الله مثالً  رضب 
الطريق عن العمل به ، وانحدر يف الدنيا منغمساً 

. قال تعاىل : چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    چ  ڭ  چ  ڻ   ڻ  
ۅ   ۋۋ   ٴۇ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې  ې   ى  
ى  ائ  چ ألن املثل أوقع يف النفس وأبلغ 
ولقد   (  : تعاىل  قال   . الزجر  يف  وأقوى  الوعظ  يف 
لعلهم  َمثٍَل  كل  من  القرآن  هذا  يف  للناس  رضبنا 

يتذكرون ( 

كراهية رضب األمثال بالقرآن :
يكره رضب األمثال بالقرآن ويف كتاب فضائل القرآن 
ألبي عبيد عن النخعي قال : كانوا يكرهون أن يتلوا 
اآلية عند يشء يعرض من أمور الدنيا ، كأن يلتقي 

شخصان فيقول أحدهما لآلخر :  
اإلستخفاف  من  فهذا   ) ياموىس  قَدٍر  عىل  )ِجئَْت 
بالقرآن ، ومنه قول ابن شهاب 
: التناظر بكتاب الله وال بسنة 
عليه  الله  صىل   - الله  رسول 

وسلم- . 
قال أبو عبيد : يقول : التجعل 
لهما نظرياً من القول وال الفعل 

.
ـــــــــــــــــــــــ

املراجع و املصادر :
محمد - 1 الدين  بــدر 

الزركيش – الربهان يف علوم القرآن 
– ج 1 – دار الفكر – ط 3 .

ــن - 2 ــدي ــــالل ال ج
السيوطي – اإلتقان يف علوم القرآن – ج 2 – املكتبة 

الثقافية .
3 - –  2 ط   – القرآن  علوم  يف  مباحث    – القطان  مناع 

مكتبة املعارف بالرياض .

 فوائد 
األمثال 
في 
القرآن 

كانوا يكرهون أن يتلوا 
اآلية عند شيء يعرض من 

أمور الدنيا
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زيارة

ترشفت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن 
إبراهيم  الشيخ  فضيلة  باستضافة  الكريم  
يف  القراء  شيخ  القيم  عيل  بن  األخرض  بن 
الثانية   الزيارة  يف   الرشيف  النبوي  املسجد 
أيام  الزلفي والتي   استغرقت ستة  ملحافظة 
-27 الجمعة  يوم   يف  الزيارة  ابتدأت  حيث 

األربعاء  يوم  حتى  واستمرت  4-1432هـ  
الشيخ  برنامج  أغلب  1432/5/2هـ  وكان 
يف هذه الزيارة اإلقراء حيث يقرئ النساء من 
الساعة التاسعة إىل صالة الظهر وبعد صالة 
للرجال وكذلك  إقراء  املغرب  قبيل  إىل  العرص 

بعد املغرب كما زار الشيخ فضيلة الشيخ د. 
محمد بن إبراهيم الحمد يف موقعه وقد ألقى 
فضيلته كلمة عن فضل القرآن ، وعن تجاربه 
يف اإلقراء، وذكر قصصاً عن مشايخه يف الصرب 

عىل اإلقراء .
عىل  جولة  الزيارة  جدول  تضمن   كما 
بعض مشاريع الجمعية حيث اطلع عىل معهد 
املعلمات الذي تحت اإلنشاء، ثم زار دار النور 
التمهيدية   املدرسة  مبنى  إىل  اتجه  ،وبعدها 
الهدى  دار  وكذلك   ، البيان  دار  إىل  اتجه  ثم 
الكريم  القرآن  دار  بزيارة  جولته  واختتم    ،

من  تجوله  أثناء  واف  رشح  إىل  استمع  وقد 
الشؤون  إدارة  مدير  الحمني  فهد   / األستاذ 
التعليمية ) بنات( وقد أبدى فضيلته إعجابه 
الشديد بما شاهده وبما استمع إليه من تقرير 
ومعهد  النسائية  الدور  يف  الدراسة  سري  عن 
نهاية  ويف  تحققت،  التي  والنتائج  املعلمات 
الجمعيـة  رئيس  تفضل  للمحافظة  زيارته 
بتقديم درع تقديراً لفضيلته ثم رافق فضيلته 
عدد من منسوبي الجمعية لتوديعه يف مطار 
القصيم عىل آمل تكرار الزيارة والجميع بعفو 

وعافية  .

إقراء في الصباح وفي المساء
الشيخ إبراهيم األخضر في زيارته الثانية 



43

 
العدد 9 - شعبان -  1433 هـ

األخـرضا وحـي  الزلفـي  ربـى  يف  قـم 

رشفتنـا إذ  نحريـر  يـا  حييـت 

عامـرا  سـوقا  لإلقـراء  وأقمـت 

فيضـه مـن  نفحـة  ربـي  أعطـاك 

أصابنـا  الرحيـل  وقـت  دنـا  ملـا 

يشكرا أن  حقه  من  إذ  واشكره 

الورى سادات  أرض  من  قادما  يا 

أثمرا قد  عوده  غرسا  وغرست   

قيرصا أو  عندها  كرسى  ملك  ما 

تحدرا الشؤون  غرب  وذا  هم 

خاطرة  د. محمد بن إبراهيم الحمد

َعَناِويَن 
 الِوَداِد

قم في ربى 
الزلفي

الشاعر األستاذ: 
 عبدالعزيزبن عبدالرحمن الزنيدي
 

زيارة

ُميَِمَما الِحَجـاِز  ــوَْب  َص ُمَسلَِّمـاَياَطاِئرَاً  اْنتََهـيَْت  إَذا  لِلَْحبِيِْب  ُقْل 
َتلَقاِئِه ِمْن  الَغرِب  َبــْرُق  َناَض  َما؟!َهْل  َتبَسنَّ الَْكرْيُم  ُمَحينَّاُه  َذا  أْم 
ُجـلّـُُه َخـرْيٌ  الَْغـرْبيِّ  ــاِرُق  َهـَمىالــبَ ــى  أننَّ ُكلُُّه  َخـرٌي  يُْخ  والشنَّ
ُحبنَُّه ْنَا  َشـرِبـ ــْد  َق ــا  أننَّ ُه  ـــرِبْ َماأْخ وََقسنَّ ــاَم  األََن َفَطَر  ــذِْي  النَّ باِْسِم 
ِكتَابِه ــَي  وَع اللُه  ـَـاُه  َحب َمـاوِبَما  ـِ َعلّ ـُ وم َماً  ُمـتََعلِـّ َوُلزْوِمـِه 
انة وَأََمَ َعــَدالَــًة  اَض  ـَ اْستَف َماوِبَما  ُمَحكنَّ البُيوِْت  َنْجوَى  َفَغَدالَدَى 
ُه َضمنَّ ــْدراً  َص الــُقــرْآُن  ُيْشِعُل  ُمـْظلَِمـاَكــْم  َغـاَراً  َجـاَفـاُه  َمْن  وُيِحيُْل 
لـْفـَظُه ُيَسـاِبـُق  ـَى  املْعن َتايِلَ  َتوْأَمـايا  املََسـاِمِع  يف  اْستََقـرنَّا  َحتنَّى 
أْخَضـرا ثوباً  الوَقَت  َكَسوَْت  َماياَمْن  َتوَسُّ الِجَهاُت  لَِصيِّبَك  َفهَفْت 
ِبَقلْبِـه الَْعِظيَْم  اللَه  َم  َعظنَّ َمامن  وَُمَعظنَّ ُمبََجالً  وَب  ـُ الُْقل َمـلََك 
َعـالٍِم ِمْن  َمنْزاِلً  أْرَفـَع  َتَسننََّمـا!؟أَعـلِْمَت  وِْم  ـُ الُعـل ِمَن  َاِة  الرسُّ َفْوَق 
َهــا وِدنَّ َتبْـُذُل  الزُّلْـِفيُّ  َكـاَنْت  ُمَقـدنََّمـاَما  ـَداَق  الصنَّ ِمنْـَك  َتنَْل  لَوْلْم 

ارٍة ـَ ِبـزي لَيْتَمـا   : َتُبثُّـَك  اَكاَنْت  ـَ ُمتََكـرِم ُمتََفِضـالً  فأَجبْتََها 

َتُمرَُّنا ـــالُح  املِ لـيَاليْـَك  لَيْتََمافــإَذا  يف  نـَزْل  َولْم  َحاِب  السنَّ مـرنَّ 

َعاِشـٌق َكْهـٌل  ْعُر  والشِّ َسـيِّدي  ُمْغرَمـايا  ُحْسٍن  ِبُكلِّ  الزنََّماَن  َصِحَب 

وْصِفـكْم عْن  لََقارِصٌ  البَيَاَن  ُمتَـلَْعـثَِماإننَّ  ــْم  إزاَءُك َباَت  والَحرُْف 

َزَماِننَا ــدَر  َب الّشْمُس  توَّجتَك  األْنُجـَماَقــْد  تــؤمنَّ  بــأْن  إليـَك  ــْت  وَرَن

ً َقَصائدا ِفيَْك  ــدُّرنَّ  ال َنَظْمُت  ُمْعتَِماَمْهَما  ِضياِئَك  ِمْن  ُدرنَّا  َسيََظـُل 

وَِجــيْــزًَة ـــوَِداِد  ال َعنَاِويَن  َترَْجَماَفاْقبَل  ِكتَـاٍب  َعْن  َحــرٍف  ــربنَّ  َولَ

ــرّدَدا ُم الــدنَّوَاِم  َعىَل  ـالُم  السنَّ ــَك  وَأَْحرََمـاَولَ وََصــاَم  َصىّل  َمْن  ِتْعـَداَد 
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قدر القراءة 
في الصالة 
المفروضة  

الله  رسول  عىل  والسالم  والصالة  لله  الحمد 
وبعد: 

من املسائل التي اختلفت أنظار أهل العلم فيها 
املفروضة  الصالة  يف  القراءة  قدر  مسألة  وتباينت 

وهل لكل صالة قدر محدد يف السنة أم ال ؟
والفرَض  الباب  هذا  يف  األصل  أن  يظهر  والذي 
املصلني  أحوال  مراعاة  هو  مراعاته  يجب  الذي 
العلم  أهل  ، بل ذهب بعض  التشديد عليهم  وعدم 
الباب سنة مخصوصة عن رسول  يف  ليس  أنه  إىل 
الله صىل الله عليه وسلم يف تحديد السور التي تقرأ 
يف الصلوات املفروضة ، وإنما السنة هو التخفيف 
الصالة  إىل  الحضور  عند  إضجارهم  وعدم  عليهم 
ما  هو  األصل  هذا  ودليل   ، القراءة  طول  بسبب 
يف  كما  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  عن  ثبت 
أنه  البدري  مسعود  أبي  حديث  من  الصحيحني 
قال » أيها الناس إنكم منفرون فمن صىل بالناس 
فليخفف فإن فيهم املريض والضعيف وذا الحاجة( 
وسبب هذا الزجر منه صىل الله عليه وسلم كما 
اللنَِّه  َرُسوِل  إىَِل  َرُجٌل  َجاَء  أوله  يف سبب الحديث يف 
َصىلنَّ اللنَُّه َعلَيِْه وََسلنََّم َفَقاَل َيا َرُسوَل اللنَِّه وَاللنَِّه إِنِّي 
إَِماَمُهْم  َيْعنِي  ُفاَلٍن  َمَخاَفَة  الَْغَداِة  َصاَلِة  يِف  ُر  أَلََتأَخنَّ
وََسلنََّم  َعلَيِْه  اللنَُّه  َصىلنَّ  اللنَِّه  َرُسوَل  َرأَْيُت  َفَما  َقاَل 
الحديث  ثم ذكر  َيوَْمئٍِذ  ِمنُْه  َموِْعَظٍة  يِف  َغَضبًا  أََشدنَّ 
إن منكم منفرين ومن املعلوم أن صالة الغداة هي 
صىل  النبي  فيها  يطيل  كان  التي  الصلوات  أطول 
الله عليه وسلم القراءة ومع ذلك أنكر الرسول صىل 
الله عليه وسلم عىل اإلمام وسماه منفرا وجعل له 

أصال يميش عليه وهو مراعاة املصلني  
بل إنه صىل الله عليه وسلم ملا عني أحد الصحابة 
عىل إمامة قومه = لم يوصه بيشء مما يقرأ وإنما 
كما يف صحيح  وإضجارهم  إماللهم  بعدم  أوصاه 
الثنََّقِفىُّ  الَْعاِص  أَِبى  ْبُن  ُعثَْماُن  حديث  من  مسلم 

عليه  الله  -صىل  الننَّبِىنَّ  أَننَّ 
َقوَْمَك  أُمنَّ   « لَُه  َقاَل  وسلم- 
اللنَِّه  َرُسوَل  َيا  ُقلُْت  َقاَل   .»
َشيْئًا.  َنْفىِس  ىِف  أَِجُد  إِنِّى 
َفَجلنََّسنِى   .» اْدُنْه   « َقاَل 
ُه  َكفنَّ وََضَع  ُثمنَّ  َيَدْيِه  َبنْيَ 
ُثمنَّ  َثْدَيىنَّ  َبنْيَ  َصْدِرى  ىِف 
َفوََضَعَها   .» َتَحونَّْل   « َقاَل 
ُثمنَّ  َكتَِفىنَّ  َبنْيَ  َظْهرِى  ىِف 
أَمنَّ  َفَمْن  َقوَْمَك  أُمنَّ   « َقاَل 
ِفيِهُم  َفإِننَّ  َفلُْيَخفِّْف  َقوًْما 
الَْمِريَض  ِفيِهُم  َوإِننَّ  الَْكبرِيَ 
َوإِننَّ  ِعيَف  الضنَّ ِفيِهُم  َوإِننَّ 
ِفيِهْم َذا الَْحاَجِة َوإَِذا َصىلنَّ 

رواية  يف  بل   .» َشاَء  َكيَْف  َفلُْيَصلِّ  وَْحَدُه  أََحُدُكْم 
اللنَِّه  َرُسوُل  إىَِلنَّ  َعِهَد  َما  آِخُر   « مسلم  عند  أخرى 
-صىل الله عليه وسلم- » إَِذا أََمْمَت َقوًْما َفأَِخفنَّ ِبِهُم 

الََة «. الصنَّ
ما  آخر  والقراءة وهي  اإلمامة  قاعدة  هذه هي   
وما   ، الناس  أحوال  مراعاة   = حياته  آخر  يف  عهد 
أعظم تلك الحادثة التي وقعت يف زمن النبي صىل 
الله عليه وسلم مع إمام أطال بالناس فانظر كيف 
فيما  وذلك  عليه وسلم  الله  النبي صىل  إنكار  كان 
َقاَل  أَننَُّه  َجاِبٍر  حديث  من  صحيحه  يف  مسلم  رواه 
الِْعَشاَء  ألَْصَحاِبِه  األَْنَصاِرىُّ  َجبٍَل  ْبُن  ُمَعاُذ  َصىلنَّ 
َف َرُجٌل ِمننَّا َفَصىلنَّ َفأُْخرِبَ ُمَعاٌذ  َفَطونََّل َعلَيِْهْم َفاْنرَصَ
َدَخَل  الرنَُّجَل  َذلَِك  َبلََغ  ا  َفلَمنَّ ُمنَاِفٌق.  إِننَُّه  َفَقاَل  َعنُْه 
َعىَل َرُسوِل اللنَِّه -صىل الله عليه وسلم- َفأَْخرَبَُه َما 
َقاَل ُمَعاٌذ َفَقاَل لَُه الننَّبِىُّ -صىل الله عليه وسلم- » 
أَُتِريُد أَْن َتُكوَن َفتنَّاًنا َيا ُمَعاُذ إَِذا أََمْمَت الننَّاَس َفاْقرَأْ 
وَاْقرَأْ  األَْعىَل.  َربَِّك  اْسَم  وََسبِِّح  وَُضَحاَها.  ْمِس  ِبالشنَّ

ِباْسِم َربَِّك. وَاللنَّيِْل إَِذا َيْغَش «.
يف الحديث عدة فوائد :

الرسول  وأمره  العشاء  صالة  كانت  أنها   : أوال 
بقراءة هذه السور » الشمس ، األعىل ، العلق ، الليل 
لم  وسلم  عليه  الله  صىل  الرسول  أن   : ثانيا 
يستفصل من معاذ يف السورة التي قرأها مما يدل 
عىل أن الجماعة يجب مراعاتها قبل كل يشء ولهذا 
كان من هديه صىل الله عليه وسلم كما يف صحيح 
مسلم إذا سمع صبيا يبكي خفف الصالة َقاَل أََنٌس 
َيْسَمُع  وسلم-  عليه  الله  -صىل  اللنَِّه  َرُسوُل  َكاَن 
وَرِة  الَِة َفيَْقرَأُ ِبالسُّ ِه وَُهَو ىِف الصنَّ بِىِّ َمَع أُمِّ ُبَكاَء الصنَّ

وَرِة الَْقِصريَِة. الَْخِفيَفِة أَْو ِبالسُّ
ومن مراعاة أحوال الناس يف الرشيعة يف الصالة 
حكمة القرص فصالة السفر تنقص يف عدد ركعاتها 

من أجل مراعاة أحوال الناس 
ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إىل أنه ال يوجد 
سور محددة للصلوات بل أصلهم هو التخفيف يف 
الله  رحمه  عبدالرب  ابن  قال  اإلطالة  وعدم  القراءة 
 :146  /  9 التمهيد  يف  كما 
ال  أن  عىل  دليل  كله  ذلك  ويف 
صالة  يف  القراءة  يف  توقيت 
بدالئل  غريها  وكذلك  املغرب 
 : قال  أن  إىل    ) ذكرها  يطول 
عىل  العلماء  دليل  فيكون   (
استحباب ما استحبوا من ذلك 
قوله صىل الله عليه و سلم من 
وليخفف  فليقرص  الناس  أم 
والحمد لله الذي جعل يف ديننا 
سعة ويرسا وتخفيفا ال رشيك 
االستذكار 1  وقال يف  إ.هـ  له 
/ 426 : ال توقيت يف القراءة 
عند العلماء بعد فاتحة الكتاب  
وهذا إجماع من علماء املسلمني ويشهد لذلك قوله 
ولم   « فليخفف  الناس  أم  من   «  – السالم  عليه   -

يحد شيئا (

الشيخ سليمان بن خالد الحربي
خطيب جامع الفالح بالزلفي

قطوف

 ليس في الباب سنة 
مخصوصة عن رسول 

اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم في تحديد السور 
التي تقرأ في الصلوات 

المفروضة
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والدليل عىل هذا املذهب دليالن :
أحوال  مراعاة  هو  األصل  أن  سبق  ما   : األول 
املأمومني لقوله أيكم أم الناس فليخفف وقوله إن 

منكم منفرين وقوله » أفتان أنت يا معاذ » 
الصلوات  األدلة ففي كل  : هو اختالف  الثاني 
املغرب  يف  فمثال  والتقصري  التطويل  فيها  روي 
والطور  باملرسالت  وقرأ  باألعراف  قرأ  أنه  روي 
ابن  نقل  بل  املفصل  بقصار  يقرأ  كان  أنه  وثبت 
قصار  قراءة  عىل  اإلجماع  الباري  فتح  يف  رجب 
املفصل يف املغرب وقل مثل ذلك يف الفجر وبقية 
السور  قراءة  فيها  ثبت  صالة  فكل  الصلوات 
يف  كما  السفاقيس  قال  ولهذا  والقصرية  الطويلة 
عمدة الباري 9 / 179: ) هذه األحاديث تدل عىل 

أنه ال توقيت يف القراءة فيها بل بحسب الحال (
 /  3 للمشكاة  رشحه  عىل  املباركفوري  وقال 
368: إن تطويل الخلفاء الراشدين كما يدل عليه 
 ، خلفهم  من  برضا  لعلمهم  كان  املتقدمة  اآلثار 
اليوم فالتخفيف  ، وأما  التطويل  وبحرصهم عىل 
أوىل هو واجب لقوله }صىل الله عليه وسلم{ : من 

أم الناس فليخفف.
البخاري  لصحيح  رشحه  يف  بطال  ابن  وقال 
فهموا  أنهم  السلف  عن  االختالف  هذا  فدل   (  :
قراءة  ىف  والتقصري  التطويل  إباحة  الرسول  عن 
الفجر وأنه ال حدنَّ ىف ذلك ال يجوز تعديه، ويمكن 
من  فيها  القراءة  طّول  من  يكون  أن  أعلم،  والله 

التطويل  عىل  خلفهم  من  حرص  علمه  الصحابة 
وأما اليوم فينبغى التزام التخفيف؛ ألن ىف الناس 

السقيم والكبري وذا الحاجة (
رشح  يف  املسالك  رشحه  يف  العربي  ابن  وقال 
فالتخفيف  اليوم  وأما   (  : مالك 2 / 353  موطأ 

أجمل ألن الناس لم يعتادوا ذلك ( 
الصواب  أن  عىل  تدل  وغريها  النقول  هذه  كل 

وعند  الصيف  وقت  يف  فمثال  تراعى  الجماعة  أن 
قرص الليل والناس اعتادت عىل السهر بل وعندهم 
أعمال معيشية ملزمون بها فال يناسب التطويل 

الناس  فإن  رمضان  قيام  يف  وكذلك  واإلتعاب 
يحيون الليل كله يف الصالة ثم يتسحرون فيأتون 

وقد أجهدوا أنفسهم 
وأكثر  ألزم  الفرض  صالة  إن  قائل  قال  فإن 
أجرا من صالة الليل فكيف يراعون من أجل سنة 

عىل حساب الفرض ؟
أصله  الفرض  أن  سبق  إنه  يقال  أن  والجواب 
اعتبار  التخفيف ألجل  التخفيف وإنما هنا يتأكد 

آخر 
وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن الصواب هو 
التطويل يف الفجر وعدم مراعاة الناس يف هذا وأن 
وقد  وسلم  عليه  الله  صىل  الرسول  فعل  هو  هذا 
انترص ابن تيمية لهذا الرأي ورد ابن القيم رحمه 
الله عىل املخالفني له لكن الذي يظهر هو ما ذهب 
إليه ابن عبدالرب وغريه من أن السنة هو التخفيف  
رسعة  حيث  من  تختلف  األئمة  فقراءة  وعليه 
القراءة ومن حيث تطبيق التجويد والرتتيل فمن 
الناس من لو قرأ وجها يف صفحة واحدة لضجر 
الناس ومنهم من لو قرأ وجها ونصفا ملا ضجروا  
وال  لإلمام  الجماعة  ارتياح  هو  فالضابط  ولهذا 
مانع أن يسأل اإلمام جماعته عن صالته وهل هم 

راضون عن قراءته أم ال 

آله  وعىل  محمد  نبينا  عىل  وسلم  الله  وصىل 
وصحبه أجمعني 

قطوف

ال توقيت في القراءة 
عند العلماء بعد فاتحة 
الكتاب  وهذا إجماع من 

علماء المسلمين
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الهمام،  والحرب  اإلمام،  الشيخ  هو 
غفوته  من  الدهر  جفن  أيقظ  الذي 
لكالم  األسنى  الرتتيل  منهج  عىل 
بحق  فكان  شأنه-،  -جل  املوىل 
قىض  واإلقراء،  األداء  أنوار  مشكاة 
َنْهلة  حامالً  بتالوته،  مشتغالً  عمره 
بها  ليمتع  السابقني  أيام  ثنايا  من 
بحسن  الالحقني،  بقايا  من  نخباً 
القيم  إىل  ناظراً  ثناياه،  يف  التدبر 
معانيه  من  املستوحاة  الروحية 
طرباً  الجماد  فيسرتقص  السامية، 
حسن  من  الله-  -رحمه  أوتيه  بما 
ابتسم  حتى  الكريم،  بالقرآن  اللفظ 
أسلوبه،  بجمال  والليايل  األيام  ثغر 
ُغصن  ومال  فهومه،  تنويع  ومتعة 
فما  إدراكه،  ِحسِّ  من  طرباً  َبانها 
أو  زمانه  يف  بقي  ممن  أحداً  علمنا 
أدركناهم-  -ممن  زمانه  بعد  جاء 
أدب رفيع،  له  أو قارب،  بلغ منزلته 
من  إنه  بديع،  النظم  عىل  واقتدار 
أَْسَعد الحفاظ بعلمه ومدرسته، ومن 
القراءة  علم  يف  بالبنان  إليه  يشار 
األداء،  أهل  فرسان  وإمام  واإلقراء، 
من كان معهداً لألنس، تكحلت األيام 

بطلته وطلعته، حتى صدق فيه قول 
الشاعر:

يا إماماً يف زماٍن أسعد الله 
أناساً رأوك قبل املمات

شاهدوا فيك من صفات العىل
 ُجمالً أخربت عن الباقيات
املحقق،  الشيخ  الدنيا،  عالم 
بن  عبدالفتاح  املدقق،  واملقرئ 
عبدالغني بن محمد القايض -رحمه 

مولده ونشأته الله تعاىل-.
وأسرته

ولد -رحمه الله- يف بلده ومسقط 
رأسه ومستقر أرسته؛ بلدة دمنهور، 
وذلك  )البحرية(  محافظة  عاصمة 
شهر  من  والعرشين  الخامس  يف 
املوافق  )1325هـ(،  لعام  شعبان 
من  أكتوبر  شهر  من  عرش  للرابع 
عام )1907م(، فشب ونشأ يف أرسة 
يف  األرس  أعيان  من  وعريقة  فقرية 

محافظة البحرية.
الناس  عامة  مع  دراسته  كانت 
يف مدارس دمنهور، لكنه كان طالباً 
نجيباً متفوقاً فكان األول عىل أقرانه 

عبدالفتاح بن عبدالغني بن 
محمد القاضي

سيرة عطرة وتاريخ مجيد

عالم الدنيا وشيخ المقرئين

د.عبداهلل بن محمد بن سليمان اجلاراهلل
املدينة املنورة ص.ب: 882

aljarallah2000@yahoo.com
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يف كل مراحل الدراسة. بعد حصوله 
عىل ما كان يعرف بالشهادة العاملية  
الليسانس-  درجة  تعادل  -والتي 
حتى  وذلك  بها؛  االكتفاء  يف  ر  فكنَّ
يشارك والده يف تحمل أعباء الحياة، 
لكن الوالد الرحيم كان بعيد النظر؛ 
الحبيب  ولده  يف  يرى  كان  فقد 
يمده  والده  كان  لقد  أمة،  مرشوع 
ويبذل  واإلرشاد،  والنصح  بالتوجيه 
له دعوات خالصة بالتوفيق والسداد، 
الدراسة،  ولذلك لم يوافقه عىل ترك 
بل أمره أن يستكمل دراسته، وحثه 
للعلم  وقلبه  فكره  يفرغ  أن  عىل 
البار  االبن  فقد حقق  وطلبه، وفعالً 
رغبة والده، واستكمل دراسته حتى 
حصل عىل شهادة التخصص، والتي 
عام  ذلك  وكان  بالدكتوراه،  ُعودلت 
1936م -وهي السنة التي تويف فيها 
والده-، فليهنأ الوالد الجليل يف قربه، 
أينَّما  غرسه  الله-  -بفضل  أثمر  فقد 

ثمر، وأينع أينَّما إيناع. 
-بعد  القايض  الشيخ  وجد  لقد 

عن  مسئوالً  نفسه  والده-  وفاة 
أرسة مكونة من أم وأربع شقيقات، 
وثالثة أخوة، كما أنه كان قد تزوج 
عىل  -وذلك  الجامعية  دراسته  أثناء 
عادة كثري من أهل زمانه- لكن هذا 
الزواج لم ُيكتب له التوفيق، فأضيف 
وفاة  بعد  تحملها  -التي  األعباء  إىل 
والده- أعباء ما بعد الطالق ملطلقته 

والبنته الوحيدة ثمرة هذا الزواج.
بعد أن ُعني الشيخ مدرساً للتفسري 
الديني،  القاهرة  بمعهد  والحديث 
أما  بالقاهرة،  يقيم  أن  عليه  كان 
دمنهور  يف  فظلت  الكبرية  أرسته 
حتى تمكن من ترتيب أمور السكن 
واإلقامة فنقلها بصحبته إىل القاهرة.

يكتب  لم  -الذي  األول  زواجه  بعد 
الكبري  الشيخ  تزوج  التوفيق-،  له 
دربه  ورفيق  صديقه  شقيقة  من 
الشيخ  وهو  والطلب؛  الدراسة  يف 
هذا  وكان  دعبيس،  إبراهيم  محمود 
الزواج -بفضل الله- موفقاً وناجحاً، 
ومنه كانت أرسته املكونة من ابنتني 

وخمسة أبناء، وهم عىل النحو التايل: 
عبدالفتاح - 1 صالح 

1943م،  عام  واملولود  القايض؛ 
بجامعة  الزراعة  كلية  من  ومتخرج 
العمل  عن  تقاعد  وقد  اإلسكندرية، 

منذ وقت قريب.
عبدالفتاح - 2 محمود 

1945م،  عام  واملولود  القايض؛ 
الهندسة  يف  الدكتوراه  عىل  حصل 
ويعمل  بريطانيا،  من  امليكانيكية 
األزهر،  بجامعة  للهندسة  أستاذاً 
والتعليم  الرتبية  لوزير  ومستشاراً 

للتعليم الفني.
عبدالفتاح - 3 عبداملنعم 

1947م،  عام  واملولود  القايض؛ 
درس الهندسة بجامعة اإلسكندرية، 
العسكرية،  الفنية  بالكلية  والتحق 
وتدرج  مهندساً،  ضابطاً  وتخرج 
رتبة  بلغ  حتى  العسكرية  سلك  يف 
عميد، ثم تفرغ للتجارة، وقد أصبح 
نائب  فهو  الصناعة،  رجال  من  اآلن 
لصناعة  املغذية  الصناعات  رابطة 

ومتقن  حافظ  هو  كما  السيارات، 
مجاز بالقرآن الكريم.

أحمد عبدالفتاح القايض، - 4
من  متخرج  1950م،  عام  واملولود 
كلية الزراعة، عمل -يف حياة والده- 
اإلسالمية  الجامعة  بمعهد  مدرساً 
مرص  إىل  انتقل  ثم  املنورة،  باملدينة 
عليه  الله  فتح  وقد  والده،  وفاة  بعد 
كون  حيث  التجارية  األعمال  يف 
مرص  داخل  فروع  لها  كبرية  رشكة 

وخارجها.
عبدالفتاح - 5 عصام 

القايض، واملولود عام 1959م، وقد 
َرَشُف بمرافقة والده باملدينة املنورة، 
الثانوية  املرحلة  درس  أنه  كما 
بثانوية طيبة، ثم التحق بكلية الطب 
-بعد  والتحق  شمس،  عني  بجامعة 
تخرجه- بالقوات املسلحة، وهو اآلن 
الدموية  األوعية  جراحي  كبار  من 
جراحة  قسم  ورئيس  عميد،  برتبة 
املعادي  بمستشفى  الدموية  األوعية 
ممتحن  أنه  كما  املسلحة،  للقوات 

ابناء الشيخ القايض؛ وهم من يمني القاري: العميد الطبيب عصام 
القايض، ثم العميد املهندس عبداملنعم القايض، ثم األستاذ صالح 

القايض، _وهو االبن األكرب من الذكور للشيخ القايض_،  ثم األستاذ 
أحمد القايض ثم األستاذ محمد بن عبداملنعم القايض
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لجراحة  الربيطانية  للزمالة  معتمد 
األوعية الدموية.

القايض  الشيخ  بنات  أما 
األوىل  البنت  بنات؛  بثالث  ُرزق  فقد 
البواب،  كمال  الشيخ  من  تزوجت 
يف  ويعمل  األزهر  مشايخ  من  وكان 
مجال التجارة، والثانية تزوجت من 
األستاذ الدكتور حسن أحمد مرعي، 
جامعة  يف  الرشيعة  بكلية  األستاذ 
بجامعة  أيضاً  عمل  كما  األزهر، 
وأما  عديدة،  لسنوات  القرى  أم 
التي  الوحيدة  فهي  الثالثة؛  البنت 
العلوم  يف  الجامعي  تعليمها  أتمت 
األستاذ  من  وتزوجت  التجارية، 
عميد  بديوي؛  محمد  كمال  الدكتور 
انتقل  وقد  بالقاهرة،  الهندسة  كلية 
هذه  كتابة  أثناء  -يف  الله  رحمة  إىل 

الرتجمة-.

طلبه للعلم 
ومشايخه 
وأساتذته

جرت  -كما  الطلب  يف  بدايته  كانت 
السلف  علماء  من  األفذاذ  سنة  عليه 
الكريم،  القرآن  بحفظ  والخلف- 
الشيخ/عيل  بُكتنَّاب  التحق  حيث 
الشيخ  كتنَّاب  إىل  انضم  ثم  عينَّاد؛ 
والشيخ  غزال،  محمد  محمود 
الدين،  نرص  محمد  محمود 
عليهما  وتعلمنَّ  عندهما،  قرأ  حيث 
تحفة  بمضمن  التجويد  أحكام 
–كما  الجزرية  واملقدمة  األطفال 
املتخصصني  عند  به  معمول  هو 
وبدأ  الرشيف،  العلم  هذا  سلك  يف 
طريق  من  السبع  القراءات  بعرض 
الشاطبية، واستكمل عليها القراءات 

العرش.
كما تلقى القراءات العرش املتواترة 
-يف القاهرة- عىل الشيخني الجليلني؛ 
همام  بقلبه  البصري  الرضير  الشيخ 
من  كان  والذي  عبدالهادي،  قطب 
كما  ومدرسيه،  األزهر  علماء  كبار 
والشيخ  اإلسناد،  بعلو  متميزاً  كان 
حسن صبحي؛ شيخ مقرأة الحسني 
بالقاهرة، قال الشيخ عبدالرافع لقد 
بذكر  يلهج   (( القايض  الشيخ  كان 

شيخه الشيخ حسن صبحى ويعوِّل 
عليه كثريا وما ذاك إال لعلو كعبه يف 

هذا العلم الرشيف((.
ثم أكمل دراسته يف املعهد األزهري 
عىل  حصل  حتى  باإلسكندرية، 
يسمى  ما  وهي  األولية؛  الشهادة 
الشهادة  ثم  بـ)اإلعدادية(،  حالياً 
باملعهد  دراسته  وكانت  الثانوية. 
يف  العلماء  بنخبة  احتكاكه  بداية 
الحظ  وملنَّا  اإلسكندرية،  مدينة 
وتقدمه  نبوغه  ومعلموه  أساتذته 
االهتمام  منهم  لقي  فإنه  وذكاءه 

الكبري والعناية القصوى.
األزهري  املعهد  يف  َدَرس  وقد 
الرشعية؛  العلوم  األسكندرية:  يف 
والعقيدة،  والحديث،  كالتفسري، 
العربية؛  وعلوم  وأصوله،  والفقه 
كالنحو والرصف، والبالغة، واملنطق، 

واألدب، وأدب البحث واملناظرة.
مدينة  إىل  ذلك  بعد  انتقل  ثم 
بكبار  تعجُّ  كانت  والتي  القاهرة، 
العلماء واملثقفني والكفاءات العلمية 
النادرة والتي قلما يجود الزمان بها، 
الطلب،  دائرة  عنده  اتسعت  وهنا 
وعلت همته حتى كادت تالمس عنان 
األفذاذ،  أولئك  عىل  فتتلمذ  السماء، 
العناية  من  عندهم  وجد  أنه  كما 
له  عوناً  كان  ما  واملحبة  والحظوة 
عىل كمال التلقي والجد يف التحصيل 

والطلب.
القاهرة  إىل  انتقاله  بعد  التحق 
األزهر  )جامعة  العايل  بالقسم 
حالياً(، وحصل عىل الشهادة العاملية 

النظامية عام 1931م-1932هـ.
بقسم  ذلك  بعد  التحق  ثم 
التخصص القديم )الدكتوراه حالياً( 

عام 1934-1935هـ. 
الدكتور  األستاذ  تلميذه  قال 
كان  ))لقد  إسماعيل:  شعبان 
همة  ذا  القايض  عبدالفتاح  الشيخ 
عن  والبحث  العلم  طلب  يف  عالية 
العلوم  سائر  يف  املؤصلني  العلماء 
عاملاً  غدا  حتى  والعربية  الرشعية 
شيوخه  تعدد  خالل  من  موسوعياً 
ال  همة  وهي  تخصصاتهم،  وتنوع 
تكاد توجد عند غريه من املتخصصني 

يف هذا العلم الرشيف((.
لقد أتيحت للشيخ القايض فرصة 
كبار  عىل  والدراسة  للتتلمذ  نادرة 
وهي  العلماء،  وسادة  األشياخ 
إال  أظنها  ال  فريدة  عجيبة  تجربة 
اصطفاء من الله واختيار؛، انظر إىل 
من  وأساتذته  أشياخه  بعض  سري 
الرس  لتعرف  الكبار  العلماء  هؤالء 

وينكشف لك الغطاء. 
املعقول  يف  عنهم  أخذ  فممن 
واألصول؛  والفروع  واملنقول، 
والبحر  العربية،  إمام  الكبري،  اإلمام 
نظري،  ماله  الرشيعة  علوم  يف  الذي 
الشيخ  وبيانه،  بقلمه  املجاهد 
التونيس  حسني  الخرض  محمد 
األزهر  شيخ  )1293-1377هـ(، 
مشيخة  توىل  من  وآخر  وإمامه، 
إىل  هاجر  العلماء،  برتشيح  األزهر 
دمشق بعد أن حكم عليه االستعمار 
الفرنيس باإلعدام، وبعد أن استقر يف 

لقطة جماعية الٔبناء الشيخ القايض مع د عبدالله الجارالله معد السلسلة

االٔستاذ الدكتور محمود 
عبدالفتاح القايض، مستشار 

وزير التعليم العايل وأستاذ 
الهندسة.
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الشام والتف حوله الطالب والعلماء، 
بعذابه  الفرنيس  االستعمار  لحقه 
فيها  وكان  مرص  إىل  فرحل  ونكاله، 
بكبار  التقى  حيث  وقراره،  مستقره 
مورًدا  كان  كما  ورجالها،  علمائها 
للفقه  أستاذاً  كان  عليه طالبها،  يرد 
يف كلية أصول الدين بجامعة األزهر، 
يف  العربية  اللغة  بمجمع  وعضواً 
العلمي  املجمع  يف  وعضواً  القاهرة، 
جماعة  يف  عضواً  كان  كما  بدمشق، 
القضاء يف مدينة  العلماء، توىل  كبار 
بعد  القضاء  ترك  ثم  بتونس  بنزرت 
الدعوة  وبني  بينه  حال  أنه  وجد  أن 
تدريس  توىل  والجهاد،  اإلصالح  إىل 
جامعة  يف  والرشعية  العربية  العلوم 
يف  التدريس  توىل  كما  الزيتونة، 
من  كان  بتونس،  الصادقية  مدرسة 
يف  الحديثة  العلمية  النهضة  أسباب 
برسوخ  متصفاً  وكان  الشام،  بالد 
واللطف  الخلق،  والتواضع يف  العلم، 
املحبة،  يف  واإلخالص  الحديث،  يف 
لهمِّ  حامالً  الناس،  إىل  واإلحسان 
بما  حياضه  عن  والذب  الدين 
القرآن  أهل  يجل  كان  يستطيع، 
كان  فقد  التاريخ؛  له  سجله  إجالالً 
-من  القراءات  معهد  لطالب  يسمح 
بالدخول  األزهر-  طالب  سائر  بني 
بال موعد وال ترتيب، فإذا ما حرضوا 

عىل  يقوى  ال  فإنه  مكتبه  باب  عند 
جميع  يلبي  كان  أنه  كما  ردهم، 
طلباتهم ومطالبهم؛ جاءه مرة طالب 
الشيخ  حدثني  -كما  القراءات  قسم 
كان  وقد  رضوان  عبدالرافع  الكبري 
مكتبه  إىل  مجتمعني  منهم-  واحًدا 
من غري موعد وال ترتيب، وطلبوا من 
مدير املكتب أن يقابلوا الشيخ اإلمام، 
وأخربه  مكتبه  مدير  عليه  فدخل 
بابه  عند  القراءات  قسم  طالب  أن 
مرحباً  له:  فقال  مقابلته،  يطلبون 
بإدخالهم،  أمر  ثم  القرآن،  بأهل 
وانتظر حتى يجلسوا وهم ينتظرونه 
الجلوس،  منه  طلبوا  فلما  ليجلس، 
قال لهم بتواضعه الجم: أنا ال أجلس 
الذي  للقرآن  تعظيماً  تجلسوا  حتى 
سألهم  ثم  صدوركم،  يف  تحملونه 
ومنها:  له؛  فذكروها  حاجاتهم  عن 
طلب رصف مكافآت شهرية لطالب 
لألوائل  مكافآت  ورصف  القراءات، 
منهم، ومطالب أخرى، أمر بتحقيقها 
جميعها؛  كان -كما قال عنه تلميذه 
االختيار فيما  البيطار- حسن  بهجة 
يدرسه لطالبه، مع ذوق سليم، وقوة 
يف العلم، وحرص شديد عىل النهوض 
بطالبه، وإعدادهم للنهوض بأمتهم، 
الشيخ  أحدث  إن  ريب  فال  وعليه 
الشيخ  نفس  يف  حسني  الخرض 

جلياً  ذلك  ظهر  كبرياً،  أثراً  القايض 
العلمية  القايض  الشيخ  شخصية  يف 
الشيخ  صار  حتى  الفكري،  وبنائه 
درسه  مجالس  -يف  يلهج  القايض 
وإقرائه- بذكر الخرض حسني ويثني 
الشيخ  كان  وقد  كيف  كثرياً،  عليه 
وحبيب  رسه،  مستودع  هو  القايض 
بال  عليه  يدخل  كان  إنه  حتى  قلبه، 

حاجب وال بواب. 
تتلمذ  الذين  العلماء  سري  ومن 
الشيخ القايض عىل أيديهم ونهل من 
معينهم وارتوى من نبعهم وسقائهم؛ 
النقّي، والعالم الفقيه،  التقّي  الشيخ 
الدكتور/  األستاذ  األملعي،  ر  واملفكِّ
-1894( دراز  عبدالله  محمد 
األزهر  ملشيخة  ح  ُرشُّ 1958م(، 
حسني،  الخرض  الشيخ  اختيار  قبل 
علم  بيت  سليل  دراز  الشيخ  كان 
بالتقوى  متصفاً  كان  كما  ودين، 
فكان  والشامل،  الواسع  بمعناها 
كما  الكريم،  للقرآن  نهماً  قارئاً 
وما  الليل  وصالة  التهجد  عنه  ُعرف 
وصفه  فقد  الليل،  صالة  ما  أدراك 
يف  ُيَشاهد  ال  بأنه  وأصحابه  طالبه 
مصلياً،  أو  للقرآن  قارئاً  إال  خلوته 
مبتعثاً  سنوات  عرش  من  أكثر  قىض 
فلم  بفرنسا،  السوربون  جامعة  إىل 
يضعف أمام مغريات الحياة الغربية 

بدينه،  تمسكاً  ازداد  وإنما  َيلِْن،  ولم 
وإظهار  مبادئه  تجلية  عىل  وحرصاً 
كنوزه، عاد إىل مرص بعد هذه الرحلة 
كما  واالغرتاب  الغربة  من  الطويلة 
خرج منها لم تغريه األيام والسنون، 
-وقد  زهرة  أبو  محمد  الشيخ  قال 
كان جليساً له قبل االبتعاث-: ))وقد 
عاد -يعني الشيخ عبدالله دراز- بعد 
هذه الرحلة الطويلة الشاقة املجهدة، 
وتوقعنا أن نجد تغرياً يف مظهره أو 
ملبسه أو عاداته أو تدينه، كما رأينا 
بعض  وأقاموا  ذهبوا  من  بعض  يف 
تركناه  كما  وجدناه  ولكننَّا  إقامته، 
بذلك  فأثبت  وإيماناً،  وديناً  خلقاً 
املعادن  جيد  ألن  جوهره؛  سالمة 
الحوادث  وتصقله  التجارب،  تجلوه 
ازداد  ولقد  ويبىل،  يفنى  أن  غري  من 
فزاد  فيه،  وتشدداً  بدينه  استمساكاً 
الشيخ  كان  وجالالً((،  ونوراً  بهاًء 
بالتمسك  معروفاً  دراز  عبدالله 
بعوايل األمور والشغف بها واالبتعاد 
عن سفاسفها، هذا ديدنه منذ نعومة 
املرتبة  يف  كان  فقد  ولهذا  أظفاره، 
مراحل  جميع  يف  أقرانه  عىل  األوىل 
القايض؛  الشيخ  عنه  أخذ  التعليم، 
الحجة،  قوة  عنه  أخذ  كما  التفسري، 
الكلمة،  ورصانة  البصرية،  ونفاذ 

وإرشاقة النص.

األستاذ الدكتور شعبان إسماعيل أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى متحدثاً عن شيخه عبدالفتاح القايض، ويبدو عىل يمني القاري 
الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح األستاذ املشارك بجامعة أم القرى، ومحمد بن عبدالله الجا رالله.
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عنهم  تلقى  الذين  األساتذة  ومن 
والبالغة  األدب  القايض  الشيخ 
عيل  بن  سيد  الشيخ  واللغة؛ 
والذي  )ت1350هـ(،  املرصفي 
العلماء،  كبار  بجماعة  عضواً  كان 
وتتلمذ عىل يديه أعالم األدب واللغة؛ 
عبدالحميد،  الدين  محي  كمحمد 
وطه حسني، ومصطفى املنفلوطي، 
أمني،  واحمد  شاكر،  ومحمود 
برنَّز  الزيات وآخرين،  وأحمد حسن 
التدريس،  يف  برنَّز  كما  التأليف  يف 
عىل  مهمة  تصويبات  له  فكانت 
له  أن  كما  العرب«،  لسان  »معجم 
املسائل  من  الكثري  يف  تصويبات 
كتاب  يف  ذكرها  واألدبية  اللغوية 
الكامل«،  كتاب  من  اآلمل  »رغبة 
كان خطيباً فخماً، كما أنه من كبار 
اإلمام  إليه  عهد  الشعراء،  فحول 
العربية  اللغة  محمد عبده بتدريس 
يف األزهر، وكان طه حسني كثرياً ما 
يذكر فضله عليه، حيث أشاد به يف 
بعض كتبه؛ ككتاب األدب الجاهيل، 

وكتاب »األيام«. 

تلقى  الذين  القايض  أشياخ  ومن 
الكبري  الشيخ  التفسري:  علم  عنهم 
الجبايل  حسن  بن  إبراهيم 
)1878-1950م(، من كبار العلماء 
واملدرس  الدين،  هذا  خدموا  الذين 
أكثر  ومعاهده،  الرشيف  األزهر  يف 
القرآن،  وعلوم  التفسري  يف  تصنيفه 
عبده  محمد  الشيخ  عىل  تتلمذ 
شيخ  تالميذه  أشهر  ومن  وغريه، 

األزهر عبدالحليم محمود.
املنطق  علم  يف  مشايخه  ومن 
وإمامه  األزهر  شيخ  والتفسري؛ 
الشيخ محمود شلتوت )1893-

صاحب  املفرس،  الفقيه  1963م(، 
املؤلفات العديدة يف العلوم املختلفة، 
االجتهاد  باب  بفتح  القائلني  ومن 

والتجديد يف علوم الرشيعة. 
التفسري؛  علم  يف  أشياخه  ومن 
الدين، والشيخ  تاج  الشيخ محمد 
والشيخ  قادوم،  أحمد  عبدالحليم 
أحمد  والشيخ  العرتيس،  محمد 
جاد،  عبدالله  والشيخ  مكي، 
والشيخ  الدجوي،  يوسف  والشيخ 

أحمد مكي. 
الشيخ  الحديث؛  يف  شيوخه  ومن 
محمود  والشيخ  الرشيف،  حسن 

خطاب السبكي.
الشيخ  العقيدة؛  يف  شيوخه  ومن 
والشيخ  رسور،  محمود  أمني 
محمد  والشيخ  خاطر،  إبراهيم 

العربي.
الفقه؛  أصول  يف  شيوخه  ومن 

الشيخ محمد العرتيس.
الشيخ  الفقه؛  يف  أشياخه  ومن 
والشيخ  عبدالدايم،  عيل  محمود 
إسماعيل املالوي، والشيخ محمد 
محمد  والشيخ  الجزار،  عبدالله 

حسن الطودي.
الشيخ  البالغة؛  يف  شيوخه  ومن 
محمد  والشيخ  املنييس،  شحاثة 

العرتيس.
وأدب  املنطق  يف  شيوخه  ومن 
الشيخ  واملناظرة؛  البحث 

عبدالحليم أحمد قاروم.
ونخب أخر من فرائد الزمان الذين 
أفاد منهم الشيخ القايض يف مختلف 
الشيخ  كان  لقد  والفنون.  العلوم 
بمشايخه  الله-  -رحمه  القايض 
نقيا،  مخلصاً  وعاًء  ولعلمهم  حفينَّا، 
من  وصاغوا  وأحبهم،  فأحبوه 
سبيكته ذهباً خالصاً زينَّن الزمان به 
جيداً جميالً، لقد كان يف سريته مع 

أشياخه آياٍت وعجبا!.
القايض  الشيخ  أن  عجٍب  ومن   
الذي  تخصصه  كان  الله-  -رحمه 
العليا  الدراسات  مرحلة  يف  درسه 
التفسري  شعبة  يف  )الدكتوراه( 
والحديث، ولكننَّ تخصص القراءات 
العلوم  يف  إبداعاته  عىل  طغى 
اآلفاق  شهرته  وطبقت  األخرى، 
ال  كاد  الرشيف، حتى  العلم  هذا  يف 
ُيعرف إال بعلم القراءات واإلقراء وال 

ينسب إال إليه.

وكان له مع العربية وعلومها شأن 
أدق  عىل  مطلعاً  كان  فقد  عجيب؛ 
متذوقاً  بأرسارها،  عاملاً  تفاصيلها، 
إبراهيم  الشيخ  قال  ألشعارها، 
األخرض: كان شيخنا الجليل دائماً 
ما يذكر العيون والنوادر من الشعر 
املؤثرة  املفردات  ويذكر  العربي، 
والعزيزة، والكلمات الجزلة الفخمة 
والتي  وكالمهم،  العرب  مكنوز  من 
وكانت  الشعر،  ميزان  يف  قيمة  لها 
نادر  وتذوق  شعرية  حاسة  لديه 
ملوسيقى  َولَه  له  وكان  للشعر، 

تميز  كما  خطري،  بشكل  الشعر 
بحسن إلقائه للشعر تميزاً ال تجده 
املتخصصني،   الشعراء  عند  حتى 
شعراً  العرب  كالم  يتذوق  إنه 
قلُت:  نظري.  له  ليس  تذوقاً  ونثراً 
رس  وُيْعلم  العجب  يزول  هنا  ومن 
األخرض  إبراهيم  الشيخ  فصاحة 
وحفظه لكثري من شعر العرب، ثم 
يف  وإبداعه  الشعر،  إلقاء  يف  تميزه 
العبارات  وسوق  الكلمات  صياغة 
عندما يكون يف مقام الخطابة أو يف 

املناسبات. 
الدين  صالح  محمد  ابنه  وقال 
شغوفاً  والدي  كان  لقد  القايض: 
بشعر أحمد شوقي، فيتغنى بشعره، 
ويبالغ يف استحسانه، وكانت تعجبه 
قصيدته الخالدة يف مدح النبي صىل 
يف  قصيدته  وكذا  وسلم،  عليه  الله 
رثاء سعد زغلول والتي هي بعنوان 
معجباً  كان  كما  الشمس(،  )شيعوا 
كثرياً بشعر حافظ إبراهيم، وشاعر 
كثرياً  وكان  محرم،  أحمد  العربية 
يحفظه  ما  مسامعنا  عىل  يردد  ما 
العربي، كما كان  الشعر  من نوادر 
كثري القراءة واملطالعة إلنتاج األدباء 
الكبار؛ كمصطفى صادق الرافعي، 
وكان يوصيني بقراءة كتابه )وحي 
به،  االنتفاع  عىل  ويحثني  القلم(، 
كتب  يقرأ  الله-  -رحمه  كان  كما 
يقرأ  وكان  الزيات،  حسن  أحمد 
له  حرض  وربما  حسني  طه  كتب 
بعض املحارضات التي كان يلقيها 

يف الجامعة األمريكية بالقاهرة. 
وأسماء  سري  من  سقته  ومما 
ما  ثم  الكبار،  أشياخه  من  بعض 
ذكرته من سريته يف التلمذة والتلقي 
الفنون  مختلف  عىل  واطالعه 
وصربه  العلوم،  لجميع  واستيعابه 
عناية  مع  كله،  ذلك  يف  ومصابرته 
علم  تعلم  به،  ومشايخه  أساتذته 
وتعاىل  سبحانه  الله  بأننَّ  اليقني، 
الرواد  من  برائٍد  األمة  عىل  أنعم  قد 
له  املحققون  الكبار، سلم  املحققني 
أن  نجد  كما  عليه،  وأجمعوا  بذلك 
العلمية  مسريته  يف  القايض  الشيخ 
ومثاالً  فريداً  نوعاً  كان  بتفاصيلها 

نادراً يحتذى يف الدراسة والطلب.  
إسماعيل:  شعبان  الشيخ  قال 
يف  السبق  القايض  شيخنا  حاز  لقد 
منهج  عىل  العلمية  شخصيته  بناء 

اإللهي،  املنهج  بأساس  فبدأ  سوي، 
وتجويدا،  حفظاً،  الكريم،  القرآن 
وقراءات وروايات، قبل أن يرحل إىل 
لتلقي  باإلسكندرية  األزهري  املعهد 
بقية العلوم الرشعية والعربية التي 
تعترب كلها يف خدمة القرآن الكريم؛ 
والعقيدة،  والحديث،  كالتفسري، 
واألدب،  والفقه،  العربية،  وعلوم 
البحث واملناظرة، وإذا كانت  وأدب 
رحلته إىل اإلسكندرية تمثل املرحلة 
شخصيته  بناء  يف  املتوسطة 
من  والكّم  النوع  حيث  من  العلمية 
العلوم واملعارف، فقد استكمل ذلك 
إحداهما  أخريني؛  مرحلتني  يف 
باألزهر  العايل  القسم  إىل  رحلته 
العلماء  حيث  بالقاهرة،  الرشيف 
اإلجالء الكبار أصحاب التخصصات 
القائمة  املختلفة  واملذاهب  املتنوعة، 
والغوص  واملقارنة،  البحث  عىل 
التي  واملؤلفات  الكتب  بطون  يف 
العصور  من  العلماء  كبار  تركها 
املرحلة  هذه  نهاية  ويف  السابقة، 
عام  »العاملية«  شهادة  عىل  حصل 
الثانية:  املرحلة  أما  1352هـ، 
شعبة  القديم؛  التخصص  مرحلة 
يطلق  ما  وهي  والحديث،  التفسري 
عليها اآلن: التخصص الدقيق، وهي 
بعض  يف  والتعمق  الرتكيز  تعني 
حالياً،  العليا  الدراسات  مثل  املواد 
حجة  الطالب  يكون  حتى  وذلك 
وقد  فيه،  تخصص  فيما  ومرجعاً 
املرحلة  هذه  القايض  الشيخ  أكمل 
التخصص  شهادة  عىل  بحصوله 
تعادل  وهي  والحديث  التفسري  يف 

درجة الدكتوراه، عام 1355هـ.
الثالث  املراحل  هذه  وبمجموع 
استكمل  قد  القايض  الشيخ  يكون 
وأصبح  العلمية،  شخصيته  بناء 

أهالً للتصدر والرياسة والتعليم.

طلبه  يف  القايض  الشيخ  هو  هذا 
أشياخه  هم  وهؤالء  وتلمذته،  للعلم 
وأساتذته، لقد نمى يف حدائق ُتسقى 
مختلفة،  ثماراً  وُتعطي  واحد،  بماء 
اختار  إليها  انتمى  مشيخة  فكل 
النفس من  به  منها أطيب ما تزكو 
للشيخ  فاجتمعت  وعلمها،  أخالقها 
اإلمام غرر ودرر من املشايخ الفخام 
الذين قلنَّ أن يجتمعوا يف تلمذة عالم 

واحد أو إمام.
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أسانيده
واملتوافر  املشهور  إسناده  أما 
اطلعت  التي  اإلجازات  يف  واملوجود 
إبراهيم  الشيخ  كإجازة  عليها؛ 
بن  منري  الشيخ  وإجازة  األخرض، 
إسناد  فإنه  التونيس،  املظفر 
القاهريني؛ والذي مداره عىل الشيخ 
فإن  وعليه  املتويل،  محمد  العالمة 
ال  املتويل  اإلمام  من  ابتدًءا  إسناده 
القاهرة  أهل  أسانيد  عن  يختلف 

املشهورة يف يشء، قال -رحمه الله- 
للشيخ  منحها  التي  اإلجازة  يف 
إبراهيم األخرض ما نصه: ))هذا وقد 
جاء إيلنَّ ابني الشيخ إبراهيم األخرض 
القيم، املقيم يف املدينة املنورة، حني 
رشفُت بالجوار الطاهر لسيد األولني 
واآلخرين، وقرأ عيلنَّ ختمة كاملة من 
أول القرآن الكريم إىل آخره بقراءات 
األئمة الثالثة ورواتهم بمضمن متن 
بن  محمد  املحقق  لإلمام  الدرة 

الثالثة؛  الجزري، واألئمة  محمد بن 
القعقاع  بن  يزيد  جعفر  أبو  هم: 
إسحاق  بن  محمد  وأبو  املدني، 
محمد  وأبو  البرصي،  الحرضمي 
البغدادي،  البزار  هشام  بن  خلف 
األئمة  بقراءات  يقرأ  أن  أجزته  وقد 
متن  يف  املبينني  ورواتهم  الثالثة 
غريه  يقرئ  وأن  املذكورة،  الدرة 
قطر  وأي  حل  مكان  أي  يف  بذلك 
علماء  عند  املعترب  برشطه  نزل، 

األثر.
عن  ذلك  تلقيت  أني  وأُْخرِبُُه 
املدقق  العالمة  الفضيلة  صاحب 
الفضيلة  صاحب  وأستاذي  سيدي 
الشيخ/ املحقق  العالمة  األستاذ 
عبدالهادي،  بن  قطب  بن  همام 

ومدرسيه،  األزهر  علماء  كبار  من 
شيخه  عن  ذلك  تلقى  أنه  وأخربني 
املدقق  العالمة  الفضيلة  صاحب 
خلف  عيل  بن  الشيخ/محمد 
من  بالحداد؛  الشهري  الحسيني 
كبار علماء األزهر وشيخ قراء مرص 
ذلك  تلقى  وهو  األسبق،  ومقارئها 
بن خلف  الشيخ/حسن  عن شيخه 
عن  ذلك  تلقى  قد  وهو  الحسيني، 
خاتمة  دهره  وفريد  عرصه  وحيد 
املحققني العالمة الشيخ/محمد بن 
قراء  شيخ  باملتويل؛  الشهري  أحمد 
أخذ  وهو  األسبق،  ومقارئها  مرص 
ذلك عن الشيخ املتقن السيد/أحمد 
شيخ  عن  وهو  التهامي،  الدُّري 
محمد  بن  الشيخ/أحمد  وقته  قراء 

اجازة فضيلة الشيخ ابراهيم األخضر من الشيخ عبدالفتاح القاضي

الشيخ إبراهيم األخرض يطلع الدكتور عبد الله الجار الله عىل أصل إجازته يف القراءات الثالث 
من طريق الدرة املضية والتي حصل عليها من الشيخ القايض
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السيد/ عن  بـ)سلمونة(،  املعروف 
إبراهيم العبيدي، وهو عن مشايخ...

الخ((. 
إبراهيم  إجازة شيخنا  اتفقت  وقد 
األخرض القيم وإجازة الشيخ الجليل 
اإلسناد  سياق  يف  التونيس،  منري 

ورجاله من أوله إىل آخره.

شعبان  الشيخ  ذكر  وقد 
إسماعيل طريقاً أخر إلسناد الشيخ 
الشيخ  عن  روايته  من  القايض 
الشيخ/ قراءة  وهو:  قطب؛  همام 
الشيخ/ عىل  القايض  عبدالفتاح 

عبدالهادي، عىل  بن  بن قطب  همام 
عبدالرحمن، وهو  بن  الشيخ/سبيع 
الكبري،  الجرييس  حسن  الشيخ  عىل 
الدري  الشيخ/أحمد  عىل  وهو 
التهامي، وهو عىل الشيخ/أحمد بن 

محمد املعروف بـ)سلمونة(. 
أن  هو  اإلسنادين؛  بني  والفرق 
صارت  قطب  همام  الشيخ  رواية 
من طريقني؛ ففي الطريق األوىل -يف 
إجازات الشيخ األخرض والشيخ منري 
العالمة  شيخه  عن  يروي  التونيس- 
خلف  عيل  بن  محمد  الشيخ  املدقق 
الحسيني الشهري بالحداد، وهو عن 
العالمة املتقن الشيخ حسن بن خلف 

محمد  الشيخ  عم  )وهو  الحسيني 
الطريق  يف  بينما  آنفاً(،  املذكور 
يرويها  التي  الطريق  -وهي  الثانية 
الشيخ شعبان إسماعيل- فإن همام 
بن  الشيخ/سبيع  عن  يروي  قطب 
عبدالرحمن، وهو عىل الشيخ حسن 
الثاني؛  والفرق  الكبري.  الجرييس 
فيها  جاء  قد  األوىل  الطريق  أن  هو 
اسم الشيخ املتويل، عن شيخه أحمد 
اسم  سقط  بينما  التهامي،  الدري 
فصارت  الثاني،  الطريق  من  املتويل 
الدري  أحمد  اإلمام  عن  الرواية 

التهامي مبارشة.
ثالث  وطريق  إسناد  وهناك 

لرواية الشيخ القايض وإجازاته؛ 
الطريق  أو  باإلسناد  يسمى  ما  وهو 
أهل  مقرأة  إسناد  وهو  األحمدي، 
طنطا؛ وذلك من قراءته -أي الشيخ 
غزال،  الشيخ/محمد  عىل  القايض- 
غزال،  محمود  والده/  عن  وهو 
محمد  بن  يوسف  الشيخ/  عن 
عبداملنعم  الشيخ/  عن  املحروقّي، 
الشيخ/  عن  السمنودّي،  البندارّي 
عن  األحمدّي،  الشهداوّي  سليمان 
الشيخ/ مصطفى بن عيل امليهّي، إىل 
-ابتداء  اإلسناد  وهذا  األسناد،  آخر 
هو  املحروقي-  يوسف  الشيخ  من 
نفس إسناد شيخنا الكبري العالمة/

وهو  السمنودي،  شحاثة  إبراهيم 
الكبري  شيخنا  إسناد  نفس  كذلك 
وكذلك  رضوان،  الشيخ/عبد الرافع 
الكبري/ الشيخ  إسناد  نفس  هو 
الشيخ/ إن  حيث  سيبويه،  محمود 

شيخه  عىل  قرأ  السمنودي  إبراهيم 
عىل  قرأ  وهو  عبدالجواد،  السيد 
وهو  البنوي،  سعيد  إبراهيم  شيخه 
املحروقي،  يوسف  الشيخ  عىل  قرأ 
الشيخ/ الجليالن  الشيخان  وأما 
والشيخ/ رضوان،  عبدالرافع 

القراءات  قرآ  فقد  سيبويه  محمود 
مصطفى  الشيخ/  عىل  السبع 
قرأ  وهو  العنويّس،  شاهني  محمود 

 
أجل تالميذ الشيخ القايض وأحبهم إليه الشيخ أبي عبدالله منري بن محمد املظفر التونيس مستقبال _يف بيته بتونس_ الدكتور عبدالله 

الجارالله.

اجازة الشيخ أبو عبداهلل منير بن محمد بن املظفر التونسي
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صفاته ومناقبه
عبدالفتاح  الشيخ  تفرد  لقد 
يف  ُتر  لم  بمواهب وصفات  القايض 
ممن  أقرانه  أو  أشياخه  من  غريه 

عارصوه أو جاءوا بعده. 
-رحمه  صفاته  أخص  فمن 
يف  فريداً  نسيجاً  كان  أنه  الله- 
وقوة  الحرف،  وفصاحة  القراءة، 
تلك  أعطته  حيث  القرآنية،  الحاسة 
التعابري  معرفة  يف  تميزاً  الصفات 
بشكل  -تعاىل-  الله  بكالم  املختلفة 
يف  اإلعجاب  يثري  كما  الدهشة  يثري 
فلو  تالوته،  عند  والقلوب  املسامع 
ويتكلم،  يرشح  أو  يقرأ  سمعته 
وقلَت إن ملكاً يتكلم يف فمه أو يقرأ 
عىل لسانه فلن تجد من ينكر عليك 

ذلك ممن يعرف ذلك. 
قال الشيخ األخرض: كان شيخنا 
من  أوتي  قد  الله-  -رحمه  القايض 
قدراً  األداء  وحسن  اللفظ  جمال 
عظيماً، وكأننَّ أزهار رياض القراءة 
واإلقراء قد تفتحت يف قلبه ويف فمه، 
سامعة  الزمان  أيام  ابتسمت  ولقد 
متلذذة بجمال عرضه للقرآن، طرد 

وسٍن  من  اعرتاها  ما  أجفانها  عن 
فابتسم ثغرها ممتنة بصنيعه. 

األخرض  شيخنا  يستطرد  ثم 
أقمنا  لو  املقام  بنا  ويطول  قائالً: 
هذه  لنا  كحنَّ ولو  دوحته،  نصف 
القارئ  يقرؤها  التي  السطور 
يف  املجيد  تاريخه  بإْثِمد  الكريم 
القارئ  من   رسدنا  ولو  القراءة، 
الكريم لسطورنا، ولكننا نعرتف له 
هذه  مثل  يف  الرتجمة  إذ  بالتقصري، 
املجلة املباركة هي لنتٍّف من سريته 

العطرة، وتاريخه املجيد.
لقد  صالح:  األكرب  ابنه  قال 
خطبه  معظم  والدي  مع  حرضت 
يف  املساجد  يف  يلقيها  كان  التي 
الناس  وكان  القاهرة؛  ويف  دمنهور 
كما  الخطب،  تلك  من  يبكون 
عند  أكثر  ويخشعون  يبكون  كانوا 
إماماً  القرآن  يتلو  له وهو  سماعهم 

بهم يف صالتهم
يلبس  كان  أنه  مناقبه  ومن 
ال  الطيب،  ويحب  الثياب،  أحسن 
يخرج إىل الناس إال بالجبة األزهرية 

من  كل  أجمع  ولقد  العلماء،  وزيِّ 
أنه  عىل  وزواره  طالبه  من  لقيته 
كان مضيافاً كريماً باذالً بذل من ال 
يخش الفقر، وأن بيته كان مفتوحاً 
بطالب  عامراً  ملتًقى  وكان  للزوار، 
باب  يفتح  وكان  والعلماء،  العلم 
شقته لجلسائه، وكان يقول لهم: إذا 
وجدتم باب الشقة مفتوحاً فادخلوا 
يمل  ال  االستئذان،  إىل  حاجة  بدون 
وال يكل من لقياهم والجلوس معهم 
رفض  إنه  حتى  سنه،  تقدم  مع 
يقلل  بأن  أوالده  وأم  أوالده  نصح 
من ذلك الجدول املزحوم، وهو بهذا 
الصلة بينه  البذل وثق  الكرم وذلك 

وبني طالب العلم والعلماء. 
للحق،  اع  أنه رجَّ ومن مناقبه: 
ال يستنكف من الرجوع للحق متى 
بالرأي  الصواب، وال يضيق  له  بان 
عبدالله  أبو  الشيخ  قال  األخر، 
))ومما  التونيس:  املظفر  منري 
كان يعزز مكانة الشيخ -رحمه الله 
من  انزعاجه  عدم  نفيس  يف  تعاىل- 
مخالفة الواحد منا له -وأعني نفيس 
جازماً- وقد صارت يل معه مواقف 
بينة  واضحة  شواهد  كلها  متعددة 
عىل أنه -رحمه الله- ال يعرتض عىل 
الناس  الخالفية، وال يحمل  املسائل 
عىل رأيه، وكان من تواضعه -رحمه 
أبحث  أن  سألني  ربما  أنه  الله- 

املسائل  بعض  يف  الراجح  عن  له 
وكان  الخالف،  فيها  احتدم  التي 
والدليل  الحجة  يحب  كبرياً  عاملاً 
من  املتحررين  شأن  وهذا  املقنع، 
يف  تكلم  ملا  ولذلك  التقليد،  ربقة 
بها-  الناس  إلزام  -أي  التحريرات 
القراء  لبعض  الكالم  هذا  يرق  لم 
من  الحطِّ  إىل  ببعضهم  حدا  مما 
مكانته، أو ال يكاد يذكره حني ُيذكر 
أكابر علماء القراءات، وهكذا يفعل 
التعصب املقيت والتقليد بأربابه((. 
والحكم  الكتب  قراءة  يف  وله 
عىل مؤلفيها طريقة ال توجد عند 
غريه ونظرة قل من ينظر بها؛ قال 
قراءة  إن  التونيس:  منري  تلميذه 
أحسب-  -فيما  القايض  الشيخ 
ليست قارصة عىل ما ُيكتب فحسب، 
تحليلية  دراسة  إىل  ذلك  تتعدنَّى  بل 

لنفسية الكاتب أو املؤلف. 
فراسة  له  أن  مناقبه  ومن 
كثرية  مواقف  ذلك  يف  وله  عجيبة؛ 
الشيخ  قال  تخطئ،  تكاد  ال 
توقع  لقد  القاري:  عبدالعزيز 
تاريخ  -بفراسته-  القايض  الشيخ 
ابتداء  يف  أنه  وذلك  ومماته،  وفاته 
الدراسة -يف شهر ذي القعدة- من 
السنة التي تويف فيها عزمت الكلية 
عىل تسجيل دروسه التي كان يلقيها 
وأخربناه  الكلية،  يف  الطالب  عىل 

شاهني  الشيخ/محمود  والده  عىل 
بن  الشيخ/يوسف  عن  العنويّس، 
محمد املحروقّي، فالفرق بني إسناد 
الشيخ  وإسناد  القايض،  الشيخ 
الشيخني؛  وإسناد  السمنودي، 
محمود  والشيخ  عبدالرافع رضوان 
سبيويه، إنما هو يف الرجلني اللذين 
قبل الشيخ يوسف املحروقي، وعليه 
رضوان  عبدالرافع  الشيخ  فإن 
والشيخ محمود سيبويه بإسنادهما 
من هذا الطريق يستويان يف الرتبة 
الشيخ  مع  األسانيد  رجال  وعدد 
القايض،  العالمة/عبدالفتاح 
فمن  السمنودي،  إبراهيم  والعالمة 
رضوان  عبد الرافع  الشيخ  عىل  قرأ 
بالقراءات  سيبويه  محمود  والشيخ 
يكون  الشاطبية،  السبع من طريق 
وعدد  العلوِّ  حيث  من  إسناده  يف 
الشيخ/ عىل  قرأ  كأنه  الرجال 

عبدالفتاح القايض –رحمه الله-، أو 
-رحمه  السمنودي  إبراهيم  الشيخ 

عبدالرافع  الشيخ  قال  الله-، 
رضوان: كان الشيخ القايض كثرياُ 
سيبويه:  محمود  للشيخ  يقول  ما 

أنت أخي يف السند.

من  يدي  بني  التي  األسانيد  وكلُّ 
اإلجازات التي منحها الشيخ القايض 
املشايخ  من  أفدته  ما  أو  لتالميذه 
من  أسانيده  هي  إنما  املتخصصني 
والتيسري  والدرة  الشاطبية  طريق 
من  بالطيبة  عنايته  أما  والتحبري، 
جهة الدراية فالشواهد عليها كثرية 
يف  منها  بعضاً  ذكرت  مشهورة، 
الرتجمة،  هذه  من  متفرقة  مواضع 
يتبني  فلم  الرواية  جهة  من  أما 
وقد  عليه،  ُيعتمد  يشء  ذلك  يف  يل 
تالميذه  من  لقيته  من  كل  سألت 
إبراهيم  -كالشيخ  ومعارصيه 
التونيس،  منري  والشيخ  األخرض، 
والشيخ  الحذيفي،  عيل  والشيخ 
فلم  وغريهم-  إسماعيل،  شعبان 

يؤكدوا أو ينفوا تلقيه للطيبة رواية 
الجليل  شيخنا  كان  وإن  وإجازة، 
يميل  رضوان  عبدالرافع  الشيخ 
يكون  ربما  القايض  الشيخ  أن  إىل 
ذلك كالماً  الطيبة، وذكر يف  قرأ  قد 
مفيًدا؛ موجزه: أن الشيخ عبدالفتاح 
القايض قرأ القراءات عىل أهل بلده 
محمد  الشيخ  وتحديداً  دمنهور 
والشيخ محمود محمد نرص  غزال، 
إىل  دمنهور  من  رحل  ثم  الدين، 
لتلقي  األزهري باإلسكندرية  املعهد 
والعربية  الرشعية  العلوم  بقية 
الكريم؛  القرآن  كلها يف خدمة  التي 
والعقيدة،  والحديث،  كالتفسري، 
واألدب،  والفقه،  العربية،  وعلوم 
يف  حلنَّ  ثم  واملناظرة،  البحث  وأدب 
القسم  القاهرة، وانتهى من دراسة 
العايل والتخصص باألزهر الرشيف 
عىل  حصل  املرحلة  هذه  نهاية  ويف 
1352هـ،  عام  »العاملية«  شهادة 
بالشيخ  ذلك  بعد  اتصاله  كان  ثم 

همام قطب، والشيخ حسن صبحي، 
وقراءته  تصدره  بعد   - عىس  فما 
بلده  أشياخ  عىل  العرش  للقراءات 
وجمعه لكل تلك املعارف والعلوم- 
صبحي  حسن  الشيخ  عىل  يقرأ  أن 
وكذا الشيخ همام قطب، -رحمهما 
عادة  جرت  قد  وأنه  السيما  الله-؟ 
أن  األزمان  تلك  يف  العلم  طالب 
من  مرحلة  أتقن  إذا  منهم  الواحد 
للمرحلة  ينتقل  الطلب فإنه  مراحل 
القراءات  قرأ  فلو  بعدها،  التي 
السبع فإنه ينتقل للقراءة بالقراءات 
العرش  القراءات  قرأ  وإذا  العرش، 
من  بعدها  ملا  ينتقل  فإنه  الصغرى 
مراحل الطلب يف هذا العلم الرشيف 
عبدالحكيم  الشيخ  ذكر  ))وقد 
بعض  عنه  نقله  _فيما  عبداللطيف 
القايض:  للشيخ  قال  أنه  تالميذه_ 
الزيات،  الشيخ  عىل  قرأتها  الطيبة 
ألنها  الطيبة  أقرأ  لم  أنا  ال  ال  قال: 

عويصة ال تحفظ((.
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وكان  الكلية،  مجالس  أحد  يف  بذلك 
عيل  الشيخ  املجلس  ذلك  يف  حارضاً 
الحذيفي -وكان يعمل وكيالً للكلية 
الجزائري  بكر  أبو  والشيخ  آنذاك-، 
التفسري-،  لقسم  رئيساً  -وكان 
املجلس،   أعضاء  من  وغريهما 
الشيخ  عىل  القايض  الشيخ  فالتفت 
رأيك  أيه  قائالً:  الجزائري  بكر  أبي 
يف كالمهم، فقال أبو بكر الجزائري: 
علمك  نرش  ويحبون  يحبونك  إنهم 
من بعدك، فقال القايض: أنا عندهم 
منذ ثمان سنني ما فكروش يسجلوا 
-يعني  ناويها  أنا  اآلن!  إال  درويس 
بكر  أبو  فقال  الحج،  بعد  الوفاة- 
بعد محمد -صىل  أوحيٌّ  الجزائري: 
الله عليه وسلم-! وفعالً كانت وفاته 

يف شهر محرم -رحمه الله تعاىل-.
كان عىل  الله-  إنه -يرحمه  ثم 
وأنفة  عجيب،  الورع  من  قدر 
يفكر  ال  فكان  غريه،  عند  ال ُتْعرَف 
الشيخ  قال  املدراء،  الرؤساء وال  يف 
القارئ: لقد لبثت معه ثمان سنني 
لرئيس  خذني  يوماً  يل  يقل  لم 

الجامعة أو غريه من القيادات.
عن  يعتذر  كان  أنه  ورعه  ومن 
أن  يحب  ال  ألنه  لإلذاعة؛  التسجيل 
يف  يرد  مما  بغريه  القرآن  يخلط 

اإلذاعة والتلفزيون مما ال يليق.
الصادقة  محبته  مناقبه  ومن 
وكان  الطيبة،  لطابة  وتعظيمه 
ارزقنا  اللهم  بقوله:  كثرياً  يدعو 
حسن األدب يف مدينة رسولك -صىل 
ما  كثرياً  وكان  وسلم-،  عليه  الله 
يبكي مع نفسه ويقول: هل أستحق 
ما  يعني  املقام؛  هذا  يف  أكون  أن 

اإلقامة  من  به  عليه  الله  تفضل 
الجوار  ورشف  النبوية،  باملدينة 
وذلك  البكاء  هذا  وما  واملجاورة، 
وتلك  الطاهر  الجوار  لذلك  التعظيم 
الصدق  دليل  إال  املتواضعة  النفس 

واملحبة والقبول بإذن الله.
ومن مناقبه زهده يف هذه الدنيا 
لم يكن  إليها؛  وعدم تطلع نفسه 
أحد  يستلمه  كان  بل  راتبه  يستلم 
لزوجة  ثم يسلمه  منه،  بدالً  تالميذه 
الشيخ  فكان  صالح،  أم  الشيخ 
شيئا،  راتبه  عن  يعرف  ال  القايض 
فال يستلم الراتب وال يسلمه، وِمثْلُُه 
-يف اإلعراض عن الدنيا واإلقبال عىل 
القرآن بكل جهد ممكن- كان الشيخ 
العجيبة  القصص  ومن  املرصفي، 
تم  أنه  املرصفي-؛  -أي  سريته  يف 
خمسون  مقدارها  مكافأة  رصف 
مراجعة  من  االنتهاء  بعد  ريال  ألف 
مصحف املدينة النبوية، فلما وصله 
فإذا  فيه؛  الذي  املبلغ  وقرأ  الشيك 
فسأل  ريال«،  ألف  »خمسون  هو 
الشيخ عبدالعزيز القاري: هل جميع 
الشيخ  له  فقال  يل،  ملك  املبلغ  هذا 
-املرصفي-:  قال  ثم  نعم،  القاري: 
إنه لم يدخل حسابي مثل هذا املبلغ 
القاري: ثم إن  من قبل، قال الشيخ 
قائالً:  شاورني  املرصفي   الشيخ 
أعمل فيها -أي الخمسني ألف- إيه؟ 
األوالد  أم  أعطه  -مازحاً-  له  فقلت 
ومثل  ترصفه،  كيف  ستعرف  وهي 
الشيخ  واملرصفي  القايض  الشيخني 
الحسن  أبو  العابد  الزاهد  الكبري 
الكردي تأتيه الدنيا من كل النواحي 
ومقاله:  حاله  بلسان  يناديها  وهو 

الشيخ  وأما  غريي،  غرِّي  دنيا  يا 
هذه  تعنيه  فال  رضوان  عبدالرافع 
الدنيا يف يشء، وذلك ظاهر يف عفته 
وجميع  مسكنه  يف  وبساطته  وبذله 
شؤونه، وهذا الشيخ الحذيفي يدخل 
-وأنا  العقار  تجار  من  رجل  عليه 
عليه  ويعرض  مجلسه-  يف  حارض 
ولكنه  املائة،  يف  مائة  رابحة  رشاكة 
يعتذر منه رغبة عن هذه الدنيا، وهذا 
سيد  العابد  واملقرئ  الزاهد  الشيخ 
الشني؛ شارك يف تحكيم مسابقة دبي 
للقرآن الكريم، وبعد انتهاء املسابقة 
ألف  خمسون  قدرها  مكافأة  أعطي 
ثم رصفها صدقة يف  فأخذها  ريال، 
للمال،  حاجته  شدة  مع  الله،  سبيل 

ألنه يرى أن القرآن ال عوض له وال 
عوض عنه، وهذا الشيخ أبي عبدالله 
له  التونيس؛  املظفر  محمد  بن  املنري 
القرآن  تعظيم  يف  عجيبة  مواقف 
سالمة  عىل  حتى  وتقديمه  الكريم 
يخري  فكان  الجسد؛  وراحة  النفس 
للسلطات  والتسليم  السجن  بني 
بوظيفة  الخروج  وبني  الظاملة 
مدرس للقرآن -لتكون له مخرجا-، 
أن  يرى  ألنه  الوظيفة؛  تلك  فريفض 
مقام القرآن الكريم يف أعىل املقامات، 
ويفضل السجن عىل أن يبقى القرآن 
وآخرون  الرفيع،  مقامه  يف  الكريم 
الله  نعلمهم  ال  األخيار-  أولئك  -من 
شأن  الدنيا  مع  لهم  كان  يعلمهم، 

أخص تالميذ الشيخ القايض وأمني رسه وحبيب قلبه الشيخ إبراهيم األخرض شيخ القراء باملسجد النبوي متحدثاً عن شيخه وأستاذه الشيخ 
عبدالفتاح القايض

فضيلة الشيخ سيد الشني أبو الفرح رحمه الله
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سريته مع 
تالميذه وطالبه

عالقة  بطالبه  عالقته  كانت  لقد 
نفس  عىل  بتفاصيلها  تدل  فريدة 
الكبري،  الشيخ  جوانح  تمأل  كبرية 
وعظمة يستمدها من عظمة الكتاب 
يف  حياته  ونذر  أحبه  الذي  العزيز 
أعينهم  تكحلت  ملن  فهنيئاً  خدمته، 
برؤية الشيخ الكبري، وطربت أذانهم 
وسماع  درسه  مجالس  بحضور 

حديثه ونفائس رشحه. 
القاري:  الشيخ عبدالعزيز  قال 
لقد كان الشيخ -رحمه الله- شديد 
الطالب،  أبنائه  العناية والحدب عىل 
واحداً،  واحداً  يتفقدهم  كان  حيث 
حسناً  يزيدها  مؤثرة،  جذابة  بروح 
ما كان يمتاز به من دعابة ال تفارقه 
قوة  من  رأيُت  وقد  أحيانه،  غالب 
أشياء  علمه  وبركة  طالبه  يف  تأثريه 
حسناً  ذكراً  لتكون  ُتحكى  عجيبة 
جميع  كان  لقد  املربون؛  بها  يتأىس 
من درس عليه يتعلق به أشد التعلق؛ 
وذلك ملا آتاه الله من حسن البيان يف 
املسألة  إن  حتى  املشكلة،  املسائل 
طويالً  وقتاً  يأخذ غريه  التي  املعينة 
حررها  عليه  عرضت  إذا  لرشحها 

ال لبس فيه  ورشحها رشحاً واضحاً 
وال غموض، وما ذاك إال لصدق نيته 
مع  حسيبه-،  والله  كذلك  -نحسبه 
أفنى  الذي  وهو  العلم،  يف  رسوخ 
الرشيف  العلم  هذا  يف  كله  عمره 
قراءة وإقراء وتعلماً وتعليماً، وبحثاً 

وتأليفاً وتحقيقاً.
الشيخ  الكبري  العالمة  وقال 
الله  شاء  رضوان:  عبدالرافع 
-جلت قدرته- أن أقرتب من شيخنا 
-رحمه  القايض  عبدالفتاح  الشيخ 
عندما  وذلك  واسعة-  رحمة  الله 
الطالب  من  عدد  مع  إليه  ذهبت 
واشتكينا له -ونحن طالب يف السنة 
مدرس  القراءات-  معهد  يف  األوىل 
عىل  يقدر  ال  أنه  وكيف  النحو  مادة 
املعلومة  وتوصيل  والبيان  الرشح 
الطالب  إخفاق  يف  يتسبب  قد  مما 
الدراسة  تركنا  وبسببه  ورسوبهم، 
الشيخ  وزمييل  -أنا  لقريتنا  وذهبنا 
-رحمه  جادوا  عبدالخالق  محمود 
آخر  نجاحنا  أن  لعلمنا  وذلك  الله-؛ 
بسبب  املنال  صعب  أصبح  العام 
الشيخ  تدخل  هنالك  املدرس،  هذا 
الطالب،  طمأن  حيث  القايض؛ 

النحو،  مدرس  بتغيري  وبرشهم 
حيث اْسُتبِْدَل مدرس النحو بالشيخ 
الجليل كفيف البرص وبصري القلب؛ 
حبلص،  حسن  إسماعيل  محمود 
والذي كان عىل درجة كبرية من العلم 
ذلك  يزين  الكريم،  والخلق  والذكاء 
وإخالص  ورسوله،  بالله  إيمان  كله 
والْتفنَّ  طالبه،  عىل  وحرص  لدينه، 
واستفادوا  وأحبوه،  حوله،  الطالب 
وأقبلوا  بعلمه،  وانتفعوا  كثرياً،  منه 
وكان  وتقدير،  بكل حب  عىل درسه 
سهلة  النحو  مادة  جعل  يف  سبباً 
ودعا  تعاىل،  الله  بتوفيق  ميرسة 
يف  بالتوفيق  القايض  للشيخ  الطالب 
شأنه،  ورفعة  ومستقبله،  حارضه 
وعلو قدره، عىل ما بذله من جهد من 
قول  مرددين  رغبتهم،  تحقيق  أجل 

أبي الطيب املتنبي:
عىل قدر أهل العزم تأتي العزائم   
وتأتي عىل قدر الكرام املكارم
عبدالفتاح  شيخنا  الله  رحم 
القايض وأجزل له العطاء؛ فلقد كان 
مواصلة  يف  الله-  -بعد  الفضل  له 

مسريتنا العلمية.
العيون  جراح  تلميذه  وقال 
ترك  لقد  زيني:  الدكتور/ممدوح 
نفوس  يف  كبرياً  أثراً  القايض  الشيخ 
تالميذه وكل من قابله أو أفاد منه أو 
التي  املواقف  إليه، كانت كل  استمع 
أدركتها معه مواقف تربوية مؤثرة، 
التواضع  يعلمنا بحاله ومقاله روح 
يوماً  والطلب، سألته  الدراسة  يف 
بدأت  قد  املستشفي -وكنت  وهو يف 
قصرية-  فرته  منذ  التجويد  دروس 

الجاللة  لفظ  يف  الالم  نرقق  ملاذا 
حني تقرا )قل الله(، أجاب بتواضع 
التقاء  السبب  العلماء »ممكن يكون 
ساكنني ؟«، كان يعلمنا بأن املعلومة 
إذا ُربطت بقصة أو طرفة أو موقف 

فإنها ال تنىس أبداً.   
رؤوفاً  الله-  -رحمه  كان  لقد 
يتفقد شؤونهم  بهم،  بطالبه رحيماً 
إذا لقيهم، يعرفهم بأسمائهم، ويقلق 
من طول غيبتهم وانقطاعهم، وربما 
وبخهم إذا لم يزوروه يف بيته ومكان 
أبنائه،  من  كانوا  لو  كما  إقامته، 
بيوتهم،  يف  لزارهم  استطاع  لو  إنه 
املظفر  بن  منري  الشيخ  حدثني 
طالباً  كان  أن  -يوم  أنه  التونيس 
كثرياً  كان  اإلسالمية-  الجامعة  يف 
غرفته  إىل  القايض  الشيخ  يدعو  ما 
بالجامعة،  الطالب  الواقعة يف سكن 
يعتذر  أو  الكبري  الشيخ  يأنف  فلم 
جاءت  لكونها  الدعوة  إجابة  عن 
الرابعة  السنة  يف  يدرس  طالب  من 
البسيطة  بإمكاناته  الكلية  من 
كان  منري:  الشيخ  قال  املتواضعة، 
كلما  دعوتي  يجيب  الجليل  الشيخ 
دعوته، فإذا خرجنا من الكلية أخذت 
بيده أقوده إىل حيث غرفتي، فندخل 
من  تيسري  ما  له  وأقدم  الغرفة،  يف 
الضيافة، ويرشفني بتجاذب أطراف 
مما  شيئاً  أسمعته  وربما  الحديث، 
َيرُسُّه من خالل جهاز التسجيل، ثم 
أنرصف به إىل بيته الواقع عىل شارع 

قباء.
الحذيفي  عىل  الشيخ  وكان 
قباء- ملسجد  إماماً  وقتها  -ويعمل 

شيئا،  لهم  تعني  تكن  فلم  عجيب؛ 
فإذا ما وقع يشء من تلك الدنيا يف يد 
أحد من أولئك النخب الطاهرة فإنهم 
يصبحون يف ضيق شديد؛ ال يدرون 
نفوسهم  تهدأ  فال  بها،  يفعلون  ما 
طلقوا  لقد  منها،  يتخلصوا  حتى 
أنها  وعلموا  الفتن،  وخافوا  الدنيا 
ليست لحي وطنا، وكأني بهم نادوا 
هذه الدنيا بصوت واحد فقالوا لها: 
يا دنيا غرِّي غرينا، ألنا تعرضت؟ أم 
قد  هيهات!  هيهات  تشونَّفت؟  إلينا 
فعمرك  فيها،  رجعة  ال  ثالثاً  بايننَّاك 
قلة  من  آه  حقري،  وخطرك  قصري، 
الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق. 
ينادي:  الرشيف  الحديث  كان  وإذا 
)من شغله القرآن عن ذكري أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلني(، فما ظنك 
الدنيا  طلب  عن  القرآن  شغله  بمن 

وتحصيلها؟ ما أسعدهم حني أرضوا 
كتابه،  بخدمة  فاشتغلوا  ربهم؛ 
وأفنوا أعمارهم يف حفظ كالمه، لقد 
يف  والقرآن  هم  األخيار  أولئك  كان 
فقد  ولهذا  آخر،  واد  يف  والناس  واد 
عىل  تدل  وخواتيمهم  سريهم  كانت 
ويف  العجيب  الزهد  ذلك  يف  صدقهم 
فصارت  الدنيا؛  عن  اإلعراض  ذلك 
حياتهم بالقرآن، ومتعتهم يف خدمة 
كالم الرحمن؛ فمات الشيخ القايض 
صالة  وأدى  الليل،  قام  أن  بعد 
الشيخ املرصفي وهو  الفجر، ومات 
القارئ  كان  إقرائه حيث  يف مجلس 
يقرأ قوله تعاىل: )إن الذين يخشون 
وأجر  مغفرة  لهم  بالغيب  ربهم 
الحسن  أبو  الشيخ  ومات  كبري(، 
غيبوبة  يف  دخل  أن  بعد  الكردي 
بني  ما  منها  يصحو  أسبوع  ملدة 

يتلو  أخذ  صحا  فإذا  وأخرى  فرتة 
من  هم  )والذين  تعاىل:  الله  قول 
املرات  عذاب ربهم مشفقون( مئات 
حتى يدخل يف الغيبوبة مرة أخرى، 
آيات  يردد  حاله  استمرت  وهكذا 
أبو  وابتيل  الله،  توفاه  حتى  القرآن 
عبدالله منري بن املظفر التونيس بالء 
زمناً  وسجن  واعتقل  وُعذب  شديداً 
-بفضل  يتغري  لم  هو  وهو  طويالً، 
يف  له  الله  وبارك  يتبدل،  أو  الله- 
الحرم  شيخ  وأما  وأبنائه،  ذريته 
بن  عيل  محمد  أبو  وإمامه  النبوي 
الحذيفي فسل جلساءه  عبدالرحمن 
عن  ينبوك  به  والعارفني  وتالميذه 
اليقني،  زهده وعظيم صدقه بالخرب 
وأما الشيخ الكبري عبدالرافع رضوان 
وأما  عجب،  من  عجب  فسريته 
-رحمه  الشني  سيد  الزاهد  تلميذه 

الله- فقد أكرمه الله يف حياته وعند 
له  فحقق  مماته  وبعد  احتضاره 
منهم  لألحياء  الله  فغفر  مراده،  كل 
األموات  ومتع بهم عىل طاعته، وأما 
الله  وارتهم، ونور  الله قبوراً  فعطر 
القبور  يف  وجعلهم  ضمتهم،  أجداثاً 
الله  وبمغفرة  فرحني،  -بقرآنهم- 

ورضوانه مرسورين. 

الشيخ  مناقب  فإن  وختاماً: 
أن  من  أوسع  القايض  عبدالفتاح 
بما  الله  جمله  لقد  تحرص،  أو  تعد 
واملناقب  الشمائل  من  له  جمعه 
الشيخ  قيل:  والصفات،حتى 
باملجان؛  ل  مجمنَّ القايض  عبدالفتاح 
من  الله  أعطاه  بما  جميالً  فكان 
املعتدل،  والقوام  الحسن،  الخلق 

والهيبة التي لم تكن لغريه.
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للقراءة  القايض  الشيخ  عىل  يرتدد   ،
أن  مرة  وحدث  عليه،  والتلمذة 
بعارض  الحذيفي  الشيخ  انشغل 
من  فرتة  للدرس  الذهاب  من  منعه 
للشيخ  -والكالم  فسألني  الوقت، 
عن  القايض  الشيخ  التونيس-  منري 
ال  أن  الحذيفي وعىس  الشيخ  صحة 
يكون أصابه مكروه، قلت ال علم يل 
بيشء من ذلك، قال: فطلب مني أن 
نزور الشيخ الحذيفي يف بيته، قال: 
ذهبنا  ثم  بسيارتي،  الشيخ  فأخذت 
الحذيفي، فوجدناه،  الشيخ  إىل بيت 
فسلمنا عليه ودعا له الشيخ بالعافية 
والشفاء، بل إن الشيخ الكبري يحمل 
فقد  موته؛  بعد  حتى  طالبه  هم 
القايض:  عبداملنعم  ابنه  حدثني 
خاصاً  موقعاً  شيدوا  أن  بعد  أنهم 
أبناؤه  لقبور أرسة آل قايض، أجمع 
عىل نقل رفاته الطاهر إىل تلك املقابر 
يف  مشغولون  هم  وبينما  الجديدة، 
لعبداملنعم  زال  ال  -والحديث  ذلك 
املنام؛  يف  والدي  رأيت  القايض- 
فأخربته بما رشعنا به من نقل قربه 
إىل مقابر أرسة القايض؛ فقال يل: ال 
إني لدينَّ درس لإلقراء فإذا  تفعلوا، 
إىل  الطالب  يأتي  فسوف  نقلتموني 
الدرس ولن يجدوني، قال عبداملنعم: 
فألغينا مرشوع نقل قربه من مكانه، 
يوم  القايض  الشيخ  الله  رحم  قلُت: 

ولد ويوم مات ويوم يبعث حينَّا. 

محبة الناس 
للشيخ 

عبدالفتاح 
القاضي

إن هذا الجانب يعترب من أجمل ما 
يوصف من سرية الشيخ الكبري؛ قال 
الشيخ إبراهيم األخرض: لقد حمل 
مبادئ  شعلة  بيده  القايض  الشيخ 
األخالق الفاضلة، فكان رجالً لطيفاً 
الصور  ُيعجز  بشكل  تعامله  يف 
سمٌح،  فهو:  تصفه،  أن  الكالمية 
ولهذه  بالحنان،  قلبه  امتأل  شفوٌق، 
الصفات وغريها من صفات الجمال 
كعبة  أصبح  الشيخ  فإن  والكمال 
املحبني يطوفون به؛ ملا يجدون فيه 
والذكاء  واللطف  األنس  روافد  من 
العلم  أراد  ومن  واألخبار،  واملُلَح 
القايض  فالشيخ  املسائل  وتحرير 

هو امليقات الذي يحرم منه القاصد 
فقد  بالناس  صلته  وأما  الباحث، 
ذلك  يف  وله  عجب،  من  عجب  كانت 
مدى  عىل  تدل  وقصص  مواقف 
الناس له ومحبته لهم، وإنها  محبة 
لعالمة عىل الرىض والقبول بإذن الله 

تعاىل.
عبدالفتاح  الشيخ  حلنَّ  حينما 
القايض يف الجامعة اإلسالمية، وكان 
الشيخ يلقي عىل الطالب الدرس، ثم 
بعد أن يفرغ من رشح الدرس ويريد 
الذهاب إىل بيته يتسابق الطالب إىل 
مرافقته والحظوة بتوصيله إىل حيث 
الطالب  لهؤالء  يطيب  فال  يريد، 
مكان  إىل  الشيخ  يصطحبوا  أن  إال 
يظفر  من  والسعيد  وبيته،  إقامته 
الطالب  أولئك  كان  لقد  بذلك،  منهم 
الشيخ  إجالل  أن  يرون  واملحبون 
من املناسك، فمن قرصنَّ يف يشء منها 
فعليه دم، وتجد الشيخ يبادلهم تلك 

املشاعر وذلك الحب العجيب. 
أصيب  األخرض:  الشيخ  قال 
عينه،  يف  بمرض  القايض  الشيخ 
ُيْجرى له عملية  احتاج عىل إثره أن 
العملية  تلك  لكن  جراحية يف مرص، 
إجازة  انتهت  النجاح،  لها  ُيكتب  لم 
إىل  بعدها  فرجع  الكبري  الشيخ 
تتألم،  تزل  ملنَّا  وعينه  النبوية  املدينة 
مرسعاً  أخذته  للمدينة  عودته  وبعد 
طب  جراحة  يف  طبيب  أحسن  إىل 
األستاذ  وهو  وقته؛  يف  العيون 
كان  والذي  زيني،  الدكتور/ممدوح 
بالحرة  العيون  يعمل يف مركز طب 
الرشقية باملدينة النبوية، عندها قرر 
الطبيب املعالج أن يتم تنويم الشيخ 
إعادة  بغرض  وذلك  املستشفى  يف 

األويل  التقرير  وكان  العملية،  إجراء 
أظهر أن الشيخ حتى يحافظ عىل ما 
تبقى من برصه -وهو أصالً ضعيف 
البرص- فإنه ال بد أن يجري العملية، 
وأنها إلزامية، وافق الشيخ عىل عمل 
عىل  العملية  إجراء  وتم  العملية، 
الوجه املريض، فحصل لنا الطمأنينة 
املستشفى  يف  يكن  ولم  ذلك،  بعد 
وإنما  للمرىض،  خاصة  غرف  آنذاك 
هي غرف كبرية واسعة، بها ثمانية 
منها  رسير  كل  تزيد،  أو  أرسة 
مستقل عن األخر. ويف يوم من األيام 
ملا جئُت لزيارة الشيخ يف املستشفى، 
وجدت الطبيب الجراح منزعجاً جداً، 
فقال  الله؛  شاء  إن  خرياً  له  فقلت 
هي؟  ما  فقلت  كبرية،  مشكلة  لدينا 
الشيخ من  أن تخرج  أريد منك  قال 
فوراً،  بيته  إىل  وتأخذه  املستشفى 
فقلت هل انتهى عالجه أم ال؟ فقال 
ال لم يكتمل عالجه؛ لكن وجوده يف 
املستشفى سبب لنا مشكلة صحية، 
تعال  قال  ذلك؟  كيف  له:  فقلت 
غرفة  حيث  إىل  معه  فذهبت  معي، 
الشيخ ومكانه، فوجدت جمعاً كثرياً 
املستشفى  يف  املنومون  املرىض  من 
منهم  الشيخ؛  رسير  حول  ملتفني 
الجالس عىل األرض، ومنهم الواقف، 
بأعداد ال يمكن وصفها، قلت  وذلك 
إنهم  يل:  فقال  هؤالء؟  من  للطبيب 
وهؤالء  العنابر،  يف  املنومون  املرىض 
ولكنهم  الشيخ  يعرفون  ال  كلهم 
يحيونه ليالً ونهاراً، وقد طلبنا منهم 
وذلك  واالجتماع  التجمع  عدم  مراراً 
الجروح،  والتهاب  للعدوى  منعاً 
طلبنا  مرة  فكل  جدوى،  بال  ولكن 
ثم  يذهبون  لغرفهم  الذهاب  منهم 

األمر  فأصبح  يرجعون،  ما  رسعان 
القايض؛  الشيخ  غدا  لقد  يطاق،  ال 
كاملغناطيس يجلب الناس من قريب 
ومن بعيد، مع أن معظم الحارضين 
األعني  معصوبي  كانوا  املرىض  من 
كان  لكن  الصحية،  لحالتهم  تبعاً 
قال  الشيخ،  صوت  سماع  يكفيهم 
تلك  عىل  معقباً  األخرض  الشيخ 
تتصور  أن  لك  املثرية:  الواقعة 
أعني  الواقعة،  وتلك  املظهر  هذا 
مرصون  وهم  املرىض  أولئك  منظر 
وسماع  الشيخ  إىل  الجلوس  عىل 
من  الحالة  تلك  عىل  وهم  حديثه، 
عرف  بمن  فكيف  واملرض،  األلم 
لطافته  ورأى  قرب  عن  الشيخ 
علمه،  وسعة  كالمه  ومالحة  وُظرََفُه 
عن  يتحدث  سمعه  بمن  كيف 
األدب  ومواطن  القرآن  جماليات 
بمن  كيف  فيه،  والبالغة  والرتبية 
وصفه  وحسن  بفصاحته  يثري 
الصحابة  بسري  اإلعجاب  وبالغته 
لك  يبحث  بمن  كيف  والتابعني، 
يدك  ويضع  خيالك  يف  هي  صوراً 
مقام  إنه  الدقيقة،  تضاريسها  عىل 
فال  يستحيل،  وقد  وصفه  يصعب 
أحد  الصور  هذه  ُيَقدِّر  أن  يمكن 
إنها كمن  الخيال،  مهما استغرق يف 
األسود  والحجر  الكعبة  له  وُصفت 
اشتعل  حتى  وعاش  الخليل  ومقام 
الرأس منه شيبا وهو يسمع عن تلك 
من  مجرداً  سماعاً  املقدسة  األماكن 
به يف  ثم جيء  واللقاء،  النظر  متعة 
ضحوة النهار فإذا هو يجد نفسه يف 
مقابل البيت العتيق، يتلمس الكعبة 
ويتأمل  زواياها،  إىل  وينظر  بيديه، 
وهو  أنامله  تأثر  ويرى  انبساطها، 

الدكتور ممدوح زيني أستاذ جراحة العيون باملدينة والذي كان يعالج الشيخ رحمه الله مع 
د.الجارالله وابنه عبدالعزيز
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يمسح  وكأنه  املكان،  هذا  يتحسس 
يده عليها، فيحس أنه مسح تاريخه 
القديم ذا األوصاف السمعية وأثبت 

تاريخه الجديد  نظراً وحساً. 
لم يكن الشيخ القايض إنساناً عادياً 
حينما يقرأ أو يتكلم أو يخطب، لكنه 
ُيْحسُن  ال  حقائق  عن  مرتجماً  كان 
غريه لغة ترجمتها، لقد كان -رحمه 

الله- مهرجاناً للجمال!.  

سريته مع زوجه 
وأوالده

أما سريته يف حياته مع زوجته 
نموذجاً  فيها  كان  فقد  أوالده  ومع 
إال  معهم  يتعامل  ال  الكريم،  للخلق 
كان  الكالم،  من  والطرائف  بامللح 
دائما ما ينادمهم ويدعو لهم ويرجو 
وزوجته  أبناؤه  كان  لقد  سعادتهم، 
حارضين يف قلبه عىل كل حال، وكان 
الدعاء  تالميذه  من  يطلب  ما  دائما 
يف  الله-  -رحمه  يكن  ولم  ألبنائه، 
أو  باملادة،  مهتماً  أرسته  مع  عرشته 
الراتب  يعطيهم  فهو  فيها،  يفكر 
أنتم  به  ترصفوا  لهم:  ويقول  كامالً 
كما تريدون، وكان يصطحب بعض 
التي  الجمعة  خطب  إىل  معه  أبنائه 
يف  متعددة  مساجد  يف  يلقيها  كان 
ودسوق،  وطنطا  ودمنهور  القاهرة 
معه  منهم  بعضاً  يصحب  كان  كما 
عضواً  كان  عندما  اإلذاعة  دار  إىل 
يعنى  وكان  القراء،  اختيار  بلجنة 
بحسب  قرآنية  تربية  أبنائه  برتبية 

ابنه  قال  واالستطاعة،  الجهد 
كان  التي  األمور  من  صالح:  األكرب 
التعامل  حسن  الوالد؛  عليها  يربينا 
دائماً  كان  حيث  املسلمني،  غري  مع 
سورة  آية  إىل  أنظارنا  يلفت  ما 
))ال  تعاىل:  الله  قول  وهي  املمتحنة؛ 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم يف 
أن  الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
تربوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
املعاني  من  تحمله  وما  املقسطني((، 
أبنائه  من  سمعت  ولقد  العظيمة، 
التي  والنوادر  القصص  من  كثرياً 
والدهم،  مع  عالقتهم  يف  يحكونها 
قصة  والده  مع  له  منهم  واحد  فكل 
األحفاد  من  حفيد  كل  بل  وحكاية، 
-الذين أدركوه- له مع الشيخ الكبري 

موقف ورواية.  

سريته يف وفاءه 
للعلماء واملشايخ 

السابقني
الله-  القايض -رحمه  الشيخ  تميز 
ملا يجب  بأخالق عالية تعترب معايري 
والعالقات  الصالت  عليه  تكون  أن 
العلماء،  واألساتذة  العلم  طالب  بني 
وملا يجب أن تكون عليه العالقة بني 

العلماء بعضهم مع بعض.
الشيخ  البار  تلميذه  قال 
مظاهر  من  رأيت  لقد  األخرض: 
لهم  واعرتافه  للعلماء،  تقديسه 
يف  وتقديمهم  والجميل،  بالفضل 

الوصف  عنه  يعجز  ما  شأن،  كل 
دائماً  كان  لقد  البيان.  دونه  ويقرص 
ويلهج  شمائلهم،  عن  يتحدث  ما 
بأنه  ويقول  وتمجيدهم،  بمديحهم 
أنعم  مما  أُوتوا  ما  معشار  يبلغ  لن 
والفضل  العلم  من  عليهم  به  الله 
بركة  أن  عىل  يؤكد  وكان  العظيم، 
فيها  والعلماء ال مراء  األشياخ  أولئك 
وال نزاع، وكان كثرياً ما يقول عنهم: 
لقد ألنَّفوا ما ألنَّفوه وصنفوا ما صنفوه 
بذلك  فنالوا  تعاىل  الله  وجه  ابتغاء 
وزمناً  أدركوه،  زمناً  زمانني؛  حظوة 
يقول  ما  كثرياً  وكان  بعدهم،  أتى 
لنا: إن الناس عالة وعيال عىل موائد 
تلك النخب فال ينبغي لالحق مننَّا أن 
يدرك شأو فاضل منهم، فالسابقون 

السابقون أولئك املقربون.
-والكالم  القايض  الشيخ  كان  لقد 
يغضب  األخرض-  للشيخ  زال  ال 
أو سمع من  إذا رأى  غضبة مرضية 
يزدري  أو  العلماء  شأن  من  يقلل 
وال  منظراً  منه  يقبل  وال  فضلهم، 
يف  الله-  -رحمه  قاله  ومما  مخرباً، 
هذا الباب: إن ازدراء العلماء جريمٌة 
علميٌة واجتماعية. لقد كان ذلك شأنه 
مع العلم وأهله، حتى ورنَّثه ذلك سنام 
أقرانه  عند  املرموقة  واملكانة  التقدُّم 
وتالميذه، فهو لم ينرش علماً وحسب، 
بل شقنَّ طريقاً يبساً يف بحر التاريخ 
آمناً.  الله-  -بإذن  كان  سلكه  من 
علومهم،  عىل  يثني  ما  كثرياً  وكان 
التي  يف مصنفاتهم  مناقبهم  ويظهر 
إبراهيم  الشيخ  قال  صنفوها، 
يقول  البعيد  املثال  ففي  األخرض: 

رشح  أكتب  كنت  ملا  الله-:  -رحمه 
الشاطبية املسمى بالوايف كان كثرياً ما 
-رحمه  الشاطبي  كلمات  تستوقفني 
الكلمات  طاوعته  كيف  متأمالً  الله- 
بغرر  جاء  حتى  صخرها  له  والََن 
أبواٍب  من  كثرية  مناسبات  يف  الكالم 
تميزت بالصعوبة يف أضيق املجاالت، 
فعجبت كيف لم تغب أريحية الغزل 
كان  وإن  األندلسية حتى  الروح  عن 
يفته  فلم  البرص،  أعمى  صاحبها 
وجريان  زينب  تميش  عن  الحديث 
كوامن  فأثارت  حظرت  إذ  نسيمها، 
جمعه  من  أخرى؛  وعجبت  خاطره، 
)قرآن(  كلمة  يف  القراءة  صفه  بني 
وبني كلمة )دواء(، فجمع بني وصف 
القرآن املنزه الذي هو كالم الله وبني 
من  ينتهي عجبي  وال  القراءة،  شكل 

بالغة نظمه وفصاحة اختياره. 
فمنهج  األخرض:  الشيخ  قال 
ونظائره  هذا  يف  القايض  الشيخ 
فلسفة شقنَّت طريقها بمنطق لغويُّ 
استطردنا  ولو   ، ووصفيٌّ ومعنويُّ 
الكثرية  واملُلَِح  اللطائف  يف رسد هذه 
يذكرها يف مجالس  الشيخ  التي كان 
الدرس واإلقراء لحظينا برشح ممتع 
منظومته،  يف  الشاطبي  أدب  من 
الشيخ  أن  للمالحظ  متعة  كان  إذ 
يف  شاطبياً  يكن  لم  ولو  القايض 
نسبه، لكنه كان شاطبياً بأدبه وعلمه 

وتواضعه الجّم.
أدب  بتتبع  ُعني  وممن  قلُت: 
يف  البالغة  ومظاهر  الشاطبي 
الشيخ  األماني«  »حرز  منظومته 
الشامية؛  بالديار  القراء  الكبري شيخ 

شيخ القراء باملسجد النبوي الشيخ إبراهيم األخرض يروي للدكتور عبدالله الجار الله طرفاً من أخبار الشيخ القايض ومواقفه الكثرية
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طالبه وتالميذه 
ومن تشرف 
بالقراءة عليه

قال الشيخ إبراهيم األخرض: هذا 
ملعرفته  الناس  يتشوق  مما  العنوان 
هذا  وراء  واملفاجأة  وتوضيحه، 
فإن  جداً،  غريبة  الجميل  العنوان 

االستفادة  هو  التلمذة؛  معنى  كان 
املطلقة من علمه املنثور واملبثوث يف 
أن  البديهي  فمن  وكتبه  مؤلفاته 
يكون العجز مصري الباحث املحيص؛ 
إذ ال يكاد يوجد طالب من طالب هذا 

العلم الرشيف بل وال متصدر وعالم 
لكتب  مقتن  وهو  إال  علمائه  من 
منها  يفيد  ومؤلفاته  الشيخ 
ويستفيد، أما إن كان معنى التلمذة 
هو  العنوان؛  هذا  وراء  من  املراد 
التلقني املعروف لدى الجميع؛ وهو: 
أو  منه  بعضاً  مشافهة  القرآن  أخذ 
من  يكن  لم  الشيخ  فإن  كامالً  كله 
صنف املشايخ الذين برعوا يف عملية 
التلقني واملشافهة، وذلك ألمر مهم ال 
أن  وهو  وبيانه؛  إيضاحه  من  بد 
الله-  -رحمه  القايض  الشيخ  منهج 
يف اإلقراء، منهج يتطلب جهداً كبرياً 
الشيخ  لينال استحسان  الطالب  من 
يف  أمور  عدة  يطلب  فهو  ورضاه، 
أن تجتمع  منهجه لإلقراء، ويريدها 
بناء  عىل  يعمل  فهو  واحد،  وقت  يف 

لغوي  قالب  يف  وصناعتها  الكلمة 
مميز، ويشدِّد عىل مجافاة ما غلبت 
األلسن،  يف  العامية  اللهجة  به 
ويعرف  اإلقراء،  منهج  يف  وتأثريها 
وما  سبقها  بما  الكلمة  صلة  بدقة 
الفاصلة  ُخلُوص  أن  ويرى  يتلوها، 
بمعانيها السامية وسيلة حينَُّة إلعادة 
الحقيقية  القراءة  روح  إىل  الحياة 
املؤثرة إىل القراءة التي جعلت رسول 
يبكي  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله 
تأثر  ويتأثر  تارة،  سماعها  عند 
تارة  الله  بنعمة  املستبرش  الفرح 
أخرى، وهي كذلك ذات املنهج الذي 
الفاروق  وعمر  الصديق  ُيبكي  كان 
والصحابة األطهار عندما كان يتلون 
الشيخ  أيقظ  لقد  تعاىل.  الله  كالم 
القايض جفن الزمان من غفوته عىل 

كان  حيث  راجح،  كريم  محمد 
أدب  -أعني  الجانب  هذا  يثري 
يف  كثرياً  الشاطبية-  يف  الشاطبي 
واإلقراء، ويرضب  الدرس  مجالس 
ويتغنى  الكثرية،  األمثلة  لذلك 
يف  الشاطبي  بأدب  والعناية  بها، 
مواضعه  تتبع  عىل  يقدر  ال  نظمه 
يف  إماماً  كان  من  إال  داللته  وفهم 
ما  وهو  اإلقراء،  يف  إماماً  العربية 
الجليلني؛  العاملني  هذين  يف  اجتمع 

راجح.  كريم  ومحمد  القايض، 
مع  القايض  الشيخ  قصة  وأما 
ُتْرَوى  قصة  فتلك  عامر  الشيخ 
العملية  الدروس  منها  ليؤخذ 
شكل  عليه  تكون  أن  يجب  ما  يف 

َعلَِم  لقد  العلماء،  بني  العالقة 
بوجود  عثمان  السيد  عامر  الشيخ 
املنورة،  املدينة  يف  القايض  الشيخ 
أخرب  األخرض:  للشيخ  فقال 
لقاءه،  أحب  أني  القايض  الشيخ 
سأخربه،  األخرض  الشيخ  فقال 
النبوي  املسجد  يف  إليك  به  وسآتي 
موعداً،  للقاء  فرضبوا  الرشيف، 
النبوي  املسجد  املكان  وكان 
األخرض:  الشيخ  يقول  الرشيف، 
بيده  ماسكاً  بالقايض  فأتيت 
الشيخ عامر  إىل حيث مكان  أقوده 
املكان  وردنا  فلما  عثمان،  السيد 
يصيل،  قائماً  عامر  الشيخ  وجدنا 
هو  هذا  القايض:  الشيخ  فقال 

قائماً  إال  عهدته  ما  عامر  الشيخ 
الكريم،  للقرآن  قارئاً  أو  يصيل، 
صالته،  من  فرغ  حتى  فانتظرناه 
عىل  الجليالن  الشيخان  سلم  ثم 
يسبق  منهما  واحد  كل  بعضهما، 
وإظهار  يده  تقبيل  يف  األخر 
الحال  هذه  عىل  ولبثا  به،  الحفاوة 
صور  يف  دقيقة  عرشين  من  أكثر 
العلماء  تواضع  صور  من  بديعة 

لبعض. واحرتامهم  وتبجيلهم 
مع  القايض  الشيخ  ومواقف 
معروفة  الشاعر  حسن  الشيخ 
يف  عليه  يرد  كان  حيث  مشهورة، 
الحرم  يف  وإقرائه  درسه  مجالس 
عليه  ويسلم  الرشيف،  النبوي 

مرة  وزاره  صحته،  عىل  ويطمنئ 
أن  يف  ليستأذنه  إقرائه  مجلس  يف 

األخرض. الشيخ  ُيقرئ 

أشياخه  يذكر  القايض  كان  لقد 
ويثني  ويمدحهم  بأسمائهم 
ودروسه  إقرائه  مجالس  يف  عليهم 
الشيخ  قال  ومحبيه،  طالبه  مع 
سمعت  ما  كثرياً  التونيّس:  منري 
شيخه  عىل  يثني  القايض  الشيخ 
الله- -رحمه  حسني  الخرض 
عبدالرافع  الشيخ  وقال   ،
القايض  الشيخ  كان  لقد  رضوان: 
حسن  شيخه  كثرياً  ويذكر  يثني 

. صبحي

األستاذ الدكتور عبدالعزيز القاري عميد كلية القرآن وخطيب مسجد قباء _سابقاً_ ومن كان سبباً يف استقطاب الشيخ القايض إىل املدينة 
متحدثاً عن شيخه وأستاذه عبدالفتاح القايض.
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املنهج األسنى لرتتيل كالم الله تعاىل.
الحذيفي؛  عيل  الشيخ  وأخربني 
كان  القايض  عبدالفتاح  الشيخ  بأن 
التالميذ،  اختيار  يف  التحرز  شديد 
يقرأ  من  نوعية  يف  التحفظ  شديد 
عليه، فإذا ما طلب أحد القراءة عليه 
وألح يف ذلك وكثنَّر وتشفع إليه، فإنه 
استأنس  إذا  ثم  قراءته  إىل  يستمع 
سمح  ربما  وأدائه  وتالوته  بصوته 

له، وقد يعتذر إليه.
إال  عيلنَّ  يقرأ  ال  يقول:  وكان 
عبدالعزيز  الشيخ  قال  املتقنون. 
أن  اإلخوة  أحد  مني  طلب  القاري: 
ليقرأ  القايض  الشيخ  عند  له  أشفع 
طريق  من  السبع  بالقراءات  عليه 
مستواه  أن  أعلم  وكنت  الشاطبية، 
القايض،  للشيخ  يروق  ال  قد  وأداءه 
فحاولت أن أثنيه عن ذلك، ولكنه ألح 
يف طلبه، فكلمت له الشيخ القايض، 
ووافق وحرضت أنا وذلك الطالب يف 
مجلس الشيخ القايض، ثم طلب منه 
القرآن،  من  ُيْسِمَعُه شيئاً  أن  الشيخ 
فلما استمع لتالوته، تضايق الشيخ، 

ثم اعتذر عن قبوله.
عبدالفتاح  الشيخ  تشديد  إن  قلُت: 
األدائية  املسائل  هذه  عىل  القايض 
جعل من الصعوبة بمكان أن يوجد 
أو  الشيخ  عىل  يصربون  طالب 
عليهم،  الشيخ  يصرب  أن  باألحرى 
الله يف تأليفه وتصنيفه،  وكما بارك 
فقد بارك سبحانه وتعاىل يف تالميذ 
الشيخ القايض الذين قرؤوا وتتلمذوا 
صاروا  حتى  ومشافهة  تلقيناً  عليه 
الله  نفع  الذين  املقرئني  كبار  من 
بهم البالد والعباد، وأنا أسوق بعض 
األمثلة املضيئة ألولئك األخيار الذين 
رشفوا بالقراءة والتلمذة عىل الشيخ 
من  اآلن  وهم  القايض،   عبدالفتاح 

كبار القراء وسادة املقرئني. 
بن - 1 عـــيل  ــخ  ــي ــش ال

الشيخ  الحذيفي؛  عبدالرحمن 
إمام  العابد،  ــام  واإلم الــزاهــد، 
اللجنة  ورئيس  الرشيفني،  الحرمني 
التسجيالت الصوتية  العلمية ولجنة 
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  بمجمع 
القراءات  بقسم  واألستاذ  الرشيف، 
قلب  يف  له  اإلسالمية،  بالجامعة 
الشيخ القايض محبة وإجالل، وكان 
ويظهر  للدرس  قدومه  عند  يكرمه 
ما  وكثرياً  والتبجيل،  الحفاوة  له 
ملقامه  تبجيالً  بـ)موالنا(،  يدعوه 
الله  -صىل  محمد  النبي  محراب  يف 
صوت  يعجبه  وكان  وسلم-،  عليه 

الشيخ الحذيفي وُيرَسُّ بتالوته، قال 
الله  وقد يرس  الحذيفي:  الشيخ عيل 
يل أن قرأت عليه القرآن الكريم كله 
برواية حفص عن عاصم عىل قرص 
أحكام  يف  أفادني  وقد  املنفصل، 
أحكام  يف  منه  أفدت  كما  التالوة، 
أقرأ  أن  منه  طلبت  وكنت  التجويد، 
اقرأ  أن  ووعدني  النرش،  طيبة  عليه 
عليه بقراءة نافع، لكن األجل وافاه، 
رحم الله شيخنا عبدالفتاح القايض.

الدكتور - 2 األستاذ 
عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري؛ 
أمام وخطيب مسجد قباء -سابقاً- 
لطباعة  العلمية  اللجنة  ورئيس 
توىل  -سابقاً-،  الرشيف  املصحف 
عمادة كلية القرآن الكريم بالجامعة 
اإلسالمية، فأجرى الله عىل يديه خرياً 
كثرياً، حيث كان سبباً يف استقطاب 
الفخام  واألئمة  الكبار  األعالم 
عامر  والشيخ  الزيات،  -كالشيخ 
عبدالفتاح  والشيخ  عثمان،  السيد 
البالد  بهم  الله  نفع  الذين  القايض- 
والعباد، كما شارك يف وضع مناهج 
مراحلها،  أول  يف  وتأسيسها  الكلية 
وكان له السبق يف املشاركة يف إقرار 
طبعته  يف  النبوية  املدينة  مصحف 
األوىل، وذلك من خالل رئاسته للجنة 
الرشيف  املصحف  لطباعة  العلمية 
بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف، 
خطيب مفوه ومتكلم متمكن، وعالم 
ثروة  يملك  ومواقعها،  املدينة  بآثار 
هائلة ورصيداً ضخماً من املعلومات 
عن التاريخ العلمي املعارص للمدينة 
يبذلها  أسبوعية  دروس  له  النبوية، 
عىل  قرأ  وطالبيه،  العلم  لطالب 
القرآن،  من  بعضاً  القايض  الشيخ 
يف  وبذله  سابقته  منه  الله  تقبل 

خدمة القرآن وأهله.
الشيخ الزاهد، واملقرئ - 3

الجميل  الصوت  صاحب  الكبري، 
من  مزماراً  أوتي  لكأنه  -حتى 
أبو  الشيخ  داوود-  آل  مزامري 
بن  محمد  بن  منري  عبدالله 
املظفر التونيّس، أوذي كثرياً يف ذات 
حياته  تكون  أن  كادت  -حتى  الله 
كلها بالء وابتالء- فصابر واصطرب، 
املنتظر،  الفرج  الله  من  جاءه  ثم 
املدخر،  األجر  األعىل  ربه  عند  وله 
والثواب املنتظر، يف مقعد صدق عند 
عام  صفاقس  يف  ولد  مقتدر،  مليك 
يف  متناهياً  زال  وال  كان  1370هـ، 
الفضل والدين، أصلح الله له زوجه 
وولده، له رحلة طويلة يف طلب العلم 
فقرأ  الكبار؛  األشياخ  عن  والبحث 
القرآن عىل الشيخ الكبري عبدالعزيز 
-أي  عنه  يقول  وكان  السود،  عيون 

من  إنه  السود-  عيون  الشيخ  عن 
الشيخ  عىل  وقرأ  املقرئني،  أخلص 
عيل  والشيخ  القايض،  عبدالفتاح 
املقرئني يف مدينة  الجريا -من كبار 
عبدالغفار  والشيخ  صفاقس-، 
يف  العلماء  أجلة  -من  الدروبي 
يف  وقرأ  كثريا،  به  وتأثر  حمص- 
الدين  نارص  الشيخ  عىل  الحديث 
األنصاري،  حماد  والشيخ  األلباني، 
ويف الفقه عىل الشيخ محمد الحجار 
يف حمص، ويف العربية عىل الشيخ أبو 
الشيخ  كان  لقد  السعود يف حمص، 
أدركوا  الذين  من  التونيس  منري 
بالتلمذة  وترشفوا  القايض  الشيخ 
الذين  أوائل  من  هو  بل  يديه،  عىل 
باملدينة  القايض  الشيخ  من  أفادوا 
املنورة، حيث درس عليه منذ السنة 
تخرج  أن  إىل  القرآن  كلية  يف  األوىل 
بل  القالئل  من  وكان  الكلية،  من 
الشيخ  عن  تلقوا  الذين  النوادر  من 
الرواية والدراية، كما أنه من القالئل 
املقرئني  األشياخ  أدركوا  الذين 
القرآن  كلية  يف  درسوا  الذي  الكبار 
واستفاد،  كثرياً  منهم  فأفاد  الكريم، 
الجليلني؛  الشيخني  بالذكر  وخصنَّ 
والشيخ  سيبويه،  محمود  الشيخ 
كان  ما  كثرياً  رضوان،  عبدالرافع 
وسمعت  عليه  يثني  القايض  الشيخ 
الكبار؛  املشايخ  من  جمع  من  ذلك 
كالشيخ األخرض، والشيخ الحذيفي، 
وغريهما،  له جهود عظيمة يف الدعوة 
حلنَّ  أرض  كل  يف  تعاىل  الله  إىل 
صوتية  تسجيالت  وله  ونزل،  فيها 
ومصاحف مسجلة ببعض الروايات 
والقراءات، قال عن عالقاته بالشيخ 
شيخي  -مع  تواصلت  لقد  القايض: 
القايض-  عبدالفتاح  الكبري  املقرئ 
وعشياً،  ضًحى  قارئ،  وغري  قارئاً 
رغبة  وزدُت  الختمة  أتممت  حتى 
مني، وكان قد وعدني بتدرييس علم 
ذلك  وبني  بيني  حيل  ولكن  املنطق 
بسبب إقامتي املحدودة التي ال خيار 
يل فيها. قرأ الشيخ منري التونيس عىل 
الشيخ القايض بالقراءات العرش من 
والتيسري  والدرة  الشاطبية  طريق 
الرتاجم  والتحبري، وقد شاع يف كتب 
وعند املتخصصني -بل إنهم أجمعوا 
التونيس  منري  الشيخ  أن  ذلك-  عىل 
بالقراءات  القايض  الشيخ  عىل  قرأ 
العرش من طريق طيبة النرش، فذكر 
عند  القارئ  عبدالعزيز  الشيخ  ذلك 
ذكر  كما  القايض،  للشيخ  ترجمته 
ذلك كل من نقل عنه من املرتجمني، 
الشيخ  به  أفادني  الذي  والصواب 
املثبت  -وهو  نفسه  التونيس  منري 
من  له  املمنوحة  الخطية  اإلجازة  يف 

القراءات  قرأ  أنه  القايض-  الشيخ 
والدرة  الشاطبية  طريق  من  العرش 
إجازة  ونصُّ  والتحبري،  والتيسري 
جاءني  ))قد  له:  القايض  الشيخ 
عند  الواقف  املهذب  النبيل  الطالب 
حدود الله تعاىل املتتبع أثار السلف 
محمد  بن  منري  الشيخ  الصالح؛ 
املظفر وكنيته أبو عبدالله، وهو من 
وطلب  تونس،  أعمال  من  صفاقس 
األئمة  قراءات  عني  يتلقى  أن  إيلنَّ 
العرشة، فأجبته ملا طلب، وقرأ عيلَّ 
العرش  بالقراءات  العظيم  القرآن 
والشاطبية  التيسري  طرق  من 
أني  وأُْخرِبُُه  والدرة،  والتحبري 
الطرق  من  العرش  القراءات  تلقيت 
وأستاذي  سيدي  عن  املذكورة 
الكبري  األستاذ  الفضيلة  صاحب 
قطب  بن  الشيخ/همام  املحقق 
علماء  كبار  من  عبدالهادي،  بن 
أخربني  وقد  ومدرسيه،  األزهر 
عن  ذلك  تلقى  أنه  املذكور  الشيخ 
العالمة  الفضيلة  صاحب  شيخه 
خلف  عيل  بن  محمد  الشيخ  املدقق 
كبار  من  بالحداد  الشهري  الحسيني 
علماء األزهر وشيخ القراء واملقاري 
الشيخ  تلقى  وقد  املرصية،  بالديار 
العالمة  شيخه  عن  ذلك  املذكور 
خلف  بن  الشيخ/حسن  املتقن 
عن  ذلك  تلقى  قد  وهو  الحسيني، 
خاتمة  دهره  وفريد  عرصه  وحيد 
النافعة  املؤلفات  صاحب  املحققني 
محمد  الشيخ  املبدعة  واملصنفات 
شيخ  باملتويل  الشهري  أحمد  بن 
وهو  األسبق،  ومقارئها  مرص  قراء 
السيد/ املتقن  الشيخ  عن  ذلك  أخذ 

أحمد الدري التهامي...الخ((، وإنما 
من  بالطيبة  قراءته  شبهة  جاءت 
كان  التونيس  منري  الشيخ  إن  حيث 
يحفظ طيبة النرش ولم يكن يحفظ 
يف  يستدل  وكان  والدرة  الشاطبية 
الشيخ  عىل  بالقراءات  قراءته  أثناء 
القايض بمتن الطيبة مكان الشاطبية 
والدرة، بل إنه كان يفعل ذلك حتى 
يف أيام دراسته يف كلية القرآن، فكان 
املقرر عليهم يف الكلية يف ذلك الوقت 
-وال يزال- هو متن الشاطبية ومتن 
التونيس  منري  الشيخ  ولكن  الدرة- 
يف  الشواهد  منه  لَِب  ُطُ إذا  كان 
االختبارات الشفهية والتحريرية من 
الشاطبية والدرة فإن يستدل بطيبة 
الشاطبية  يحفظ  ال  لكونه  النرش، 
والدرة، وكان أساتذته يعطونه -كما 
أفادني- نصف الدرجة؛ كرامة ملتن 
عىل  الطيبة  الحتواء  وتأوالً  الطيبة 
القراءة  بدأ  والدرة،  الشاطبية  طرق 
الرواة  بإفراد  القايض  الشيخ  عىل 
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من  الجمع  بدأ  ثم  البقرة،  سورة  يف 
الشيخ  ه  وخرينَّ عمران،  آل  سورة 
بمن  الجمع  يستفتح  بأن  القايض 
يسمى  ما  -وهي  القراء  من  يريد 
فكان  املطلقة-،  بالطريقة  بالجمع 
عمرو،  أبي  بقراءة  الدرس  يستفتح 
قال  القراء،  بقية  عليه  يجمع  ثم 
الشيخ منري: وإنما اخرتت االستفتاح 
خالف  مدار  ألن  عمرو  أبي  بقراءة 
يدور  أصولهم-  معظم  -يف  القراء 
عىل قراءته، قال عن درسه وقراءته 
الشيخ  كان  القايض:  الشيخ  عىل 
الدرس،  مواعيد  يف  دقيقاً  القايض 
دقيقة  وال  تتأخر  ال  يل:  يقول  وكان 
واحدة، قلُت: وإن ألرجو أن أفرد له 
ترجمة مستقلة بإذن الله تعاىل، فإن 
يف سرية أبي عبدالله منري بن املظفر 

عربة وعجباً.
مصطفى - 4 الشيخ 

القراء  كبار  من  إسماعيل؛  
بحسن  تميزوا  الذين  املرصيني 
صيته  طبق  األداء،  وقوة  الصوت 
اآلفاق، هو القارئ املقدم عند شيخنا 
وهو  السمنودي،  إبراهيم  العالمة 
عند  املبجل  والشيخ  املفضل  القارئ 
وكنت  القايض،  عبدالفتاح  الشيخ 
أفضل  عن  السمنودي  الشيخ  سألت 
مصحف  فقال  املسجلة؟  املصاحف 
الشيخ  وكان  إسماعيل،  مصطفى 
وجمال  بتالوته  يفرح  القايض 
صوت  إن  عنه:  قال  حتى  صوته، 
أبداً،  يتكرر  لن  إسماعيل  مصطفى 
الناس  جماهري  قلوب  يف  له  كان 
لغريه  تعرف  ال  جارفة  شعبية 
كان  إنه  حتى  القراء،  مشاهري  من 
الكربى  املناسبات  الفتتاح  ُيْدعى 
ألن حضوره يكون سبباً يف حضور 
عالقته  وكانت  الناس،  من  اآلالف 
جداً؛  مميزة  القايض  الشيخ  مع 
وكان علية القوم يطلبون من الشيخ 
الشيخ  عند  لهم  الشفاعة  القايض 
مصطفى إسماعيل ليجيب دعواتهم، 
كان الشيخ مصطفى إسماعيل يجل 
ومن  عجيباً؛  إجالالً  القايض  الشيخ 
وقته  يف  البحرية  محافظ  أن  ذلك 
)وجيه أباظة( -وكان من قادة ثورة 
يف  كبرياً  مرشوعاً  افتتح  يوليو-   23
مصطفى  الشيخ  وُدعي  املحافظة، 
بقراءة  الحفل  الفتتاح  إسماعيل 
القرآن، وحرض اآلالف من الناس من 
أجل سماع قراءة مصطفى إسماعيل 
واكتمل  الجميل،  العذب  بصوته 
وكبار  باملحافظ  الحفل  حضور 
ودخل  الناس،  وآالف  الضيوف 
الشيخ مصطفى إسماعيل حيث قام 
الجميع باستقباله استقبال العظماء، 

ثم جلس عىل يمني املحافظ بانتظار 
الحفل، وبينما هم كذلك  ببدء  اإلذن 
القايض  عبدالفتاح  بالشيخ  إذ 
وكبار  البحرية  محافظ  يكن  -ولم 
يدخل  قبل-  من  يعرفونه  الضيوف 
مقبالً عليهم فإذا بالشيخ مصطفى 
مرسعاً  مكانه  من  يقوم  إسماعيل 
عليه  ويسلم  القايض  الشيخ  باتجاه 
ويقبل رأسه ويديه طويالً؛ والناس 
جميعاً يسألون من هذا الذي استحق 
كل هذا الحفاوة والتكريم من الشيخ 
مصفى إسماعيل، ثم أخذ بيد الشيخ 
بجانب  مكانه  وأجلسه  القايض، 
وكان  املحافظ،  عىل  وعرفه  املحافظ 
موافقة  يف  السبب  هو  املوقف  هذا 
القراءات  معهد  افتتاح  عىل  املحافظ 

بدمنهور.
خليل - 5 محمود  الشيخ 

الحرصي؛ من كبار القراء املرصيني، 
كان يسمى )أول املرتلني( و)القارئ 
كثريون،  بقراءته  وأسلم  الرحالة( 
املرصية،  للمقارئ  مفتًشا  عنّي 
مشيخة  توىل  أن  إىل  لها  وكيالً  ثم 
املقارئ املرصية عام 1960م، سجل 
حفص  األربع:  بالروايات  مصحًفا 
أبي  عن  والدوري  وورش  وقالون 
عمرو البرصي، وكان الشيخ القايض 
عضو اللجنة التي شاركت يف تدقيق 
تلك املصاحف وتحكيمها، قرأ الشيخ 
الحرصي القراءات الثالث من طريق 
الدرة عىل الشيخ القايض -كما رصح 
ترجم  عندما  الحرصي  الشيخ  بذلك 

لنفسه يف تسجيل صوتي متوافر-.
عبدالباسط - 6 الشيخ 

األعالم  من  عبدالصمد؛  محمد  بن 
املرصيني،  القراء  مشاهري  وكبار 
أقايص  يف  )قنا(  مدينة  من  قدم 
األمة  يف  له  الله  جعل  وقد  الصعيد، 
رىًض وقبوال، قرأ يف املساجد الثالثة: 

النبوي،  واملسجد  الحرام،  املسجد 
واملسجد األقىص، يوصف بأنه مبدع 
مشيخة  لعموم  نائبًا  عني  القراءة، 
عىل  قرأ  1982م،  سنة  املقارئ 
الشيخ القايض؛ بالقراءات الثالث من 
الشيخ  ذلك  ذكر  -كما  الدرة  طريق 
رسد  تسجيل  يف  نفسه  عبدالباسط 

فيه سريته ومشايخه-.
إبراهيم - 7 الشيخ 

عامر  الشيخ  تالميذ  من  رضوان، 
السيد عثمان، وكان مدرساً يف مدرسة 
أبي بن كعب باملدينة النبوية، وكان 
متناهية،   وفصاحة  عالية  بالغة  ذا 
قال الشيخ األخرض: وقد رأيته يقرأ 
متن الطيبة من حفظه قراءة رسيعة 
فإذا  إليه،  يستمع  القايض  والشيخ 
أو  رضوان  إبراهيم  الشيخ  غلط  ما 
أخطأ كان الشيخ يشري إليه بيده أو 
صوب  فإذا  خطأه،  ليصوب  أصبعه 
الخطأ قال له الشيخ القايض: )آه(؛ 
الشيخ  قال  الصواب،  هو  هذا  يعني 
الشيخ  من  طلبت  وقد  األخرض: 
طيبة  متن  يل  يسجل  أن  القايض 
سجلها  حيث  ففعل،  بصوته  النرش 
ذلك  يف  فظهر  أمامه،  حارض  وأنا 
يف  معه  وصوتي  صوته  التسجيل 
معي،  تحدث  إذا  املواضع  بعض 
األصول  قسم  إال  يسجل  لم  لكنه 
وغريها  القصة  فهذه  الطيبة،  من 
بتصحيح  عنايته  مع  الشواهد  من 
عىل  تدل  وتدقيقه  النرش  طيبة  متن 
الشيخ  الطيبة يف ذهن  حضور متن 

القايض.
محمد - 8 شعبان  الشيخ 

الكتاب  بقسم  األستاذ  إسماعيل؛ 
فيه  القرى،  أم  بجامعة  والسنة 
يف  تخرج  جم،  وتواضع  سكينة 
وحصل  بالقاهرة،  القراءات  معهد 
بالقرآن  التخصص  شهادة  عىل 

اللغة  قسم  يف  وتخرج  والقراءات، 
اإلسالمية،  والدراسات  العربية 
املاجستري  شهادة  عىل  حصل  ثم 
الفقه، وتدّرج  والدكتوراه يف أصول 
يف السلم األكاديمي حتى حصل عىل 
يف  أستاًذا  عمل  األستاذية.  درجة 
والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية 
لقسم  رئيًسا  ثم  األزهر،  بجامعة 
الدراسات  لكلية  ووكيالً  الرشيعة 
للعمل  تنّقل  والعربية،  اإلسالمية 
الجامعات  من  العديد  بني  أستاًذا 
بالدول اإلسالمية، درس عىل الشيخ 
ثم  القراءات،  معهد  يف  القايض 
اللجان  من  كثري  عضوية  يف  صحبه 
املصاحف  مراجعة  يف  املتخصصة 
خدمة  لجان  من  وغريها  وتدقيقها، 

القرآن الكريم.
النبيل - 9 الفاضل  الشيخ 

صادق  محمد  الكبري  واملحقق 
الشيخ  تالميذ  أََحبنَّ  ِمْن  قمحاوي؛ 
كان  نفسه،  إىل  وأقربهم  القايض 
الشيخ  كتب  بعض  طباعة  يتوىل 
هذا  يف  تحتاجه  وما  ومراجعتها 
ال  القايض  الشيخ  وكان  املضمار، 
فهو  صادق؛  الشيخ  غري  بأحد  يثق 
النفس،  نزيه  جداً،  متمكن  عالم 
باسم الوجه، وافر االطالع واملخزون 
العلمي يف علوم مختلفة، مع اشتهار 
غنية  له مؤلفات  بالقراءات،  بالعمل 
بالعلم والتحرير؛ ككتاب )الربهان يف 
الدري(  و)الكوكب  القرآن(،  تجويد 
يف رشح طيبة النرش، وغريها، توفاه 
قائم  وهو  العشاء  صالة  بعد  الله 
يصيل يف املسجد النبوي -رحمه الله 

رحمة واسعة-.
املتقن - 10 األستاذ  فضيلة 

بن  الشني  بن  الشيخ/سيد 
رحمة  إىل  انتقل  والذي  أبو الفرح، 
عام  من  رمضان  شهر  بعد  الله 

فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود طنطاوي، من الرعيل األول، نائب رئيس لجنة تصحيح املصاحف 

باألزهر الرشيف، متحدثا عن الشيخ القايض
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قراءة وتلمذة الشيخ 
األخضر على الشيخ 

عبدالفتاح القاضي

إليه  يشار  ومن  الكبري  الشيخ  أما 
بالبنان يف علم التجويد واألداء، شيخ 
النبوي،  باملسجد  والقراء  اإلقراء 
الشيخ  -سابقاً-،  الحرمني  وإمام 
إبراهيم  املدقق،  واملقرئ  املحقق، 
بن األخرض بن عيل القيم، فإن يف 
قصصاً  القايض  الشيخ  عىل  تلمذته 
عجباً، وكيف ال تكون تلمذته كذلك 
ثمان  من  أكثر  شيخه  الزم  وقد 
سنوات، كان فيها هو التلميذ املقدم، 
كان  املبجل،  والشيخ  املدلل،  واالبن 
وأعرف  قلبه،  وحبيب  رسه،  أمني 
الناس بحاله ومقاله، أفاد من علمه 
كثرياً واستفاد، حتى قال فيه الشيخ 
)يكفيني  الشهرية:  مقولته  القايض 
إبراهيم  بالشيخ  الله  ألقى  أن 
محمد  أبي  شيخنا  سألت  األخرض(. 
قصة  يل  يروي  أن  األخرض  إبراهيم 
القايض  الشيخ  عىل  وتلمذته  قراءته 
يف  فقال:  والنجاح-  التفوق  -قصة 
الحقيقة إن هذا السؤال يثري شجوناً، 
التاريخ  يد  خضاب  عن  ويكشف 
يا  رأيتم  فهل  الوضاح،  بنورها 
كنت  فيها مصباح؟  سادتي مشكاة 
وانضمامي  الشيخ  عىل  قراءتي  قبل 
أني  أحسُب  املنري  إقرائه  ديوان  إىل 
أكاد  قبله-  أنجزت  بما  الفخر  -من 
قالت  األيام  وكأن  أطري،  أجنحة  بال 
تذكرني  آيات  عيل  وتلت  مهالً،  يل: 
الخطري،  الغرور  بمرض  فيها 
وانطوت صفحات من الليايل واأليام 
أخي  -يا  رَْتنِي  َذكنَّ حتى  مىض  بما 
فعجبت  الذكريات،  بهذه  الكريم- 
لها -أي األيام- تنىس وقلبَي حافظ، 
والسيد  الكريم،  الوالد  شيخنا  كان 

املهاب؛ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
يف  الكريم  القرآن  كلية  فتح  قرر  قد 
بالجامعة  العلمية  الكليات  منظومة 
عطرة،  بشارة  وكانت  اإلسالمية، 
الله  أسأل  لشخصه،  كريمة  ومنقبة 
التقوى  أهل  منازل  ينزله  أن  تعاىل 
مع  الجامعة  فتعاقدت  واإلحسان، 
الشيخ/ الجبني؛  األيام، وضاح  غرة 

القايض،  عبدالغني  بن  عبدالفتاح 
التي  كتبه  عرب  الشيخ  أعرف  وكنت 
اإلمام  املبجل  شيخنا  عند  بها  نقرأ 
الشاعر،  إبراهيم  بن  الشيخ/حسن 
شيخ القراء باملسجد النبوي األسبق، 
القايض  الشيخ  أن  أتخيل  أكن  ولم 
وعزمت  املدينة،  يف  بيننا  سيكون 
الفاضل  األخ  وسألت  لقائه،  عىل 
القاري  الدكتور/عبدالعزيز  األستاذ 
أن يكلمه ملعرفته به، وألنه كان من 
لجنة التعاقد معه يف مرص، فأخربني 
بجواب الشيخ بأنه سيعطيني فرصة 
ذهبت  املوعد  حل  وحني  للقائه، 
مثاالً  خيايل  يف  أُْنِشأُُ  وجعلت  إليه 
لشكله، ُترى هل هو عمالق طويل؟ 
ترى  أم  املنكبني؟  عريض  هو  هل 
الطبع؟  هادئ  الطول،  متوسط  هو 
ينشئها  التي  األسئلة  من  ذلك  وغري 
الباب  وطرقت  للمتخيل،  الخيال 
بعد وصويل إىل باب بيته، وأخربتهم 
باسمي ومقصدي، فقالوا: إن الشيخ 
يسكن  الذي  جارنا  عند  اآلن  يجلس 
أمام بيتنا، فذهبُت إليه هناك، وبعد 
االسئذان دخلت عليه، وسلمت عليه 
رأسه  وقبلت  بخوف،  امتزج  بأدب 
حرينَّة  لنواظري  أترك  وأنا  ويده، 
ومحوت  عليه،  هو  ما  عىل  تصويره 

1432هـ، سريته من السري املرشفة 
القلوب  أجمعت  واإلقراء،  القراءة  يف 
عليه  وتوقريه،  وتعظيمه  حبه  عىل 
تواضع وسكينة ووقار، تعلم وتتلمذ 
عىل الكبار، شاع وانترش أنه قرأ عىل 
الشيخ القايض بالقراءات العرش من 
الذي  والصواب  النرش،  طريق طيبة 
عنه  نقله  -فيما  بنفسه  هو  حكاه 
طشكندي-  سلمان  الشيخ  تلميذه 
أنه قرأ عىل شيخه عبدالفتاح القايض 
القرآن  من  حزب-  -أو  جزء  كل 
الرواة؛ فقرأ -مثالُ-  برواية راو من 
والجزء  قالون،  برواية  األول  الجزء 
الثالث  الثاني برواية ورش، والجزء 
برواية البزي، والجزء الرابع برواية 
قنبل، وهكذا، ولم يحصل عىل إجازة 
مكتوبة منه، وعليه فإن قراءته عىل 
بالقراءات  تكن  لم  القايض  الشيخ 
العرش فضالً عن أن تكون بالقراءات 
سيد  الشيخ  ويذكر  الكربى،  العرش 
كثرياً  أفاد  أنه  الله-  -رحمه  الشني 

تصحيح  يف  القايض  شيخه  من 
النطق بالحروف وتحقيق األداء.    

الشيخ متويل الشعراوي - 11
تالميذ  من  نفسه  يعد  كان  والذي 
وكان  القايض،  عبدالفتاح  الشيخ 
نزل  كلما  القايض  الشيخ  يزور 
الشعراوي  وكان  املنورة،  للمدينة 
يقول للدكتور عصام بن عبدالفتاح 
فهو  شيخي  والدك  إن  القايض: 
حيث  العاملية،  يف  نجحني  الذي 
دعمه وآزره ملا رأى فيه من النباهة 
متويل  الشيخ  فكان  العلوم،  وحفظ 
الشعراوي يحفظها للشيخ القايض. 
عليه  درسوا  الذين  تالميذه  ومن 
عيل  الشيخ  النبوية؛  املدينة  يف 
واألستاذ  العمري،  مرشف  بن 
السرب؛  عبدالعزيز  الدكتور 
وعلومه  القرآن  بقسم  األستاذ 
سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة 
الدكتور  واألستاذ  اإلسالمية، 
األستاذ  األمني،  سيدي  محمد 

والشيخ  اإلسالمية،  بالجامعة 
إبراهيم  عبدالرحيم  محمد 
املدرس  بـ)إسحاق(؛  املعروف 
النبوي. والشيخ سيدي  باملسجد 
محمد الحبيب األستاذ بجامعة أم 

القرى، والشيخ فوزي محمود.
وممن درس عليه يف معهد القراءات 
الشيخ  الفضيلة  صاحب  القاهرة  يف 
محيسن،  سالم  محمد  الدكتور 
وصاحب  املشهور  القراءات  أستاذ 
والشيخ  العديدة،  املصنفات 
رضوان  عبدالرافع  الكبري  املحقق 
الرشقاوي، والشيخ الكبري محمود 
عالم  املحقق  والشيخ  جادوا، 
محمود  الشيخ  والقراءات  العربية 
عبدالرؤوف  والشيخ  سيبيويه، 
محمد سالم، وشيخ عموم املقارئ 
خليل  رزق  -سابقاً-  املرصية 
املقارئ  عموم  شيخ  ونائب  حبة، 
محمود  الجليل  الشيخ  املرصية 
الكبري  والشيخ  طنطاوي،  أمني 

عبدالله  عبداللطيف  عبدالحكيم 
عبدالعظيم  والشيخ  سليمان، 
أحمد  صالح  والشيخ  الخياط، 
عبدالله  والشيخ  الشيمي،  حسن 
الجوهري، والشيخ محمد عبدالله 
املصحف  لجنة  رئيس  مندور 
منظور،  محمد  والشيخ  باألزهر، 
وأخوه الشيخ عبدالله منظور، ومن 
تالميذه الشيخ سعيد أحمد محمد 
زكريا  والدكتور  السندي،  عيىس 
سابقاً-،  األوقاف  الربي-وزير 
الشيخ  الكبري  اإلسالمي  والداعية 
واملحدث  السقا،  الغزايل  محمد 
شاهني  موىس  الدكتور  األستاذ 
األزهر  جامعة  رئيس  نائب  الشني، 
كتاب  وصاحب  العليا،  للدراسات 
مسلم،  صحيح  رشح  املنعم  فتح 
حجازي  الله  عوض  والدكتور 
األزهر-،  لجامعة  األسبق  -الرئيس 

وغريهم.
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عنه،  كنت رسمته  ما  كل  من خيايل 
بما  الشيخ  رأيت  قد  ذا  أنا  فها 
ورحب  أريد،  الذي  املعنى  من  فيه 
البيت،  صاحب  بي  رحب  كما  بي 
حديثه،  ألسمع  الشيخ  إىل  وجلست 
بكل  لتستمتع  حوايس  أعطيته  وقد 
من  فرصة  إنها  والله  وقلت:  يشء، 
أسعد لحظات الحياة، وداعبني مما 
خفف عني مؤونة االنبهار بشخصه 
وجدت  إذ  كثرياً،  بذلك  فاستأنست 
عاملاً أريباً وأديباً فيه تواضع العلماء 
سألُت  يل:  وقال  شخصيتهم،  وقوة 
الشاعر  حسن  الشيح  تالميذ  عن 
الثمني،  عقده  من  أنت  فذكروك 
وداخلني زهٌو بأنه يعرف عني شيئاً 
جمٍّ  بأدب  مني  طلب  ثم  رسه،  قد 
ربي  فألهمني  قراءتي،  أسمعه  أن 
النفوس  يحمل  جميالً  استفتاحاً 
فقرأت  وتهواه،  تحبه  مقصٍد  إىل 
الجنة  )وأزلفت  تعاىل:  الله  قول 
بأناة  فاستمع  بعيد(،  غري  للمتقني 
السورة،  أنهيت  حتى  وأدب  ولطف 
عدت  ثم  بعدها،  أمور  يف  وتحدث 
سمع  ما  يف  وانتقدني  قراءتي،  إىل 
ثم  رفيع،  وذوق  بلطف  قراءتي  من 
إىل  عاد  ثم  أخر،  حديث  يف  خضنا 
موضوع القراءة فقال يل ماذا تريد؟ 
الباب  يرتك  فلم  تريد،  كما  له  فقلت 
املوضوع  يف  أدخل  قال  مفتوحاً،  يل 
رأساً، فقلت: كنت أريد أن أقرأ عليك 
أمكن  فإن  بذلك-،  تكرمت  -إذا 
الثامن  اإلمام  قراءة  عليك  فسأقرأ 
ألبي جعفر يزيد بن القعقاع، وإن لم 
يمكن فأقرأ عليك ما تجود به نفسك 
أو  صفحة  ولو  الكتاب  فاتحة  بعد 

صفحتني، فأجابني قائالً: أخش أنك 
إذا قرأت ألبي جعفر تقول يل: أريد 
فلماذا  لخلف،  ثم  ليعقوب  أقرأ  أن 
املتممة  الثالث  القراءات  ال نقرأ 
فقلت:  الدرة،  طريق  من  للعرشة 
الدرة  إن  الله طريقك،  نور  يا شيخ 
وتحتاج  الصعوبة،  بالغة  منظومة 
أني...  تعلم  وأنت  طويل،  وقت  إىل 
فقاطعني الشيخ الجليل قائالً: أنت 
تريد أن تقول: إنك تخش أن أموت 
أنا -الشيخ يتحدث عن نفسه- وأنت 
لم تكمل القراءة، فقلت كتب الله لك 
العمر املديد عىل طاعته ليس هذا ما 
هذا  بل  يل-:  -مداعباً  فقال  أقصده، 
بيشء؛  سأخربك  ولكن  تقصده،  ما 
أنوي  ال  السنة  هذه  يف  أني  وهو: 
فربما  -ممازحاً-  فقلت   أموت،  أن 
فقال  أنا،  فأموت  تعاىل  الله  يقيض 
الشيخ: بدعابته املعهودة: أنت حر يف 
ذلك، ويف أي وقت تريد أن تموت فال 
مانع! وانقضت ليلة سمر عجيبة، ثم 
أريدك  مودعاً:  أصافحه  وأنا  يل  قال 
أن تعاهدني بالله أن ال ترتكني أبداً، 
مفاجأة  فكانت  معي!  تبقى  وأن 
سارة لم تخطر يل عىل بال، حيث كان 
يكفيني بل وغاية منيتي أن يعطيني 
شيئاً  كان  ولو  وقته  من  تيرس  ما 
قليالً، فإذا به يعطيني معظم وقته، 
فقلت له: لك ذلك، مع أني سأرشف 
بطلبك هذا. فكانت هذه صورة أول 
شهر  يف  وكانت  وبينه،  بيني  لقاء 
رمضان املبارك، اللهم ارحم شيخنا 
ذنبه،  واغفر  البار،  ووالدنا  الكريم، 
وأنزله منازل السعداء، وتجاوز عن 

سيئاته، يا أرحم الراحمني.

األخرض  الشيخ  التزم  ولقد  قلُت: 
الصحبة  من  شيخه  عليه  عاهد  بما 
واملالزمة فكان مالزماً له إىل ساعات 
قبل إصابته -يرحمه الله- بالجلطة 
عن  غياب  يف  دخوله  ثم  الدماغية 
إبراهيم  تلميذه  علم  وملنَّا  الوعي، 
إليه،  مرسعاً  جاء  بمرضه،  األخرض 
ووجده يف تلك الحال الصعبة، وكان 
يفقه  ال  بكالم  يهذي  الله-  -رحمه 
)الله  العظيم:  لله  تكبري  إال  منه 
برتتيب  األخرض  الشيخ  قام  أكرب(، 
حتى  وصحبه  القاهرة،  إىل  سفره 
أجلسه عىل كريس الطائرة، ثم ودعه 
يف  بينهما  الله  جمع  األخري،  الوداع 
كما  كرامته  ودار  رحمته  مستقر 
جمع بينهما يف الدنيا عىل ما يرضيه 

من تعلم وتعليم كتابه العزيز.
عصام  الطبيب  العميد  يل  قال 
القايض -استشاري جراحة األوعية 
لوالده  مصاحباً  كان  وقد  الدموية- 
باملدينة املنورة: يف الحقيقة أن الشيخ 
الشيخ  إىل  قادم  أول  كان  األخرض 
بعد وصولنا إىل املدينة، كما كان هو 
راعي شؤون الوالد، واملسؤول األول 
عن كل أمورنا اإلدارية، وكان الوالد 
يعول عليه كثرياً يف أموره كلها، لقد 
كان يقوم عىل خدمة الوالد كأشد ما 
ويبارك  يكرمه  ربنا  القيام،  يكون 
فيه، لقد تبنانا تبني غري عادي، بل 

إنه كان كاالبن للشيخ.
شيخه  عىل  األخرض  الشيخ  قرأ 
ختمة  القايض؛  عبدالفتاح  الكبري 
املتمة  الثالث  بالقراءات  كاملة 
املضية،  الدرة  طريق  من  للعرش 
بالقراءات  مفرداً  ذلك  بعد  قرأ  ثم 

املختلفة؛ كقراءة حمزة، والكسائي، 
هذه  غرض  يكن  ولم  وغريهما، 
الروايات  بتلك  والقراءة  الختمات 
الغرض  كان  وإنما  واإلجازة  الختم 
الشيخ  يقول  -كما  منها  الرئييس 
التعليم،  هو  األخرض-  إبراهيم 
الوقف  بعلم  الكاملة  والدراية 
علوم  ودراسة  والتفسري،  واالبتداء، 
املعاني والبالغة واإلعجاز، والعربية، 
وتاريخ  الناس  تاريخ  يف  ومسائل 
املجتمعات؛ كمجتمع األزهر واملعاهد 
وكمجتمع  واملعلمني،  واملدرسني 
العلماء الكبار الذين صحبهم الشيخ 
وتتلمذ عىل أيديهم؛ كالخرض حسني، 
شلتوت،   ومحمود  دراز،  وعبدالله 
دمنهور  أهل  أخبار  نتناول  وكذا 
يومياً  درساً  كان  لقد  وعلمائها. 
عامرأ بالفوائد والفرائد، يبدأ من بعد 
صالة املغرب إىل بعد صالة العشاء.

األخرض:  إبراهيم  الشيخ  قال 
زمانه  يف  بقي  ممن  أحداً  علمت  ما 
قارب،  أو  منزلته  بلغ  األرض  عىل 
األيام  كحلتني  لألنس،  معهداً  فكان 
ورفقتي  عرشتي  وامتدت  بطلعته، 
له ثالثة عرش عاماً؛ فرشها املحامد، 
قول  فيه  أتمثل  حرير،  وأصولها 

الشاعر:
طلبوا العلم عىل شيخهم

 زمناً ثم إذا الشيخ طلب
غاب عن أعينهم لكنه 

ماثل يف كل قلب لم يغب
صورة محسنة ما تختفي

   ومثال طيب ما يحتجب

الشيخ األخرض متحدثاً عن تلمذته وصحبته الطويلة لشيخه وأستاذه عبدالفتاح القايض
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املعهد - 1 يف  مدرساً  عمل 
تخرجه  بعد  الثانوي  األزهري 

مبارشة.

لقسم - 2 شيخاً  ُعنيَّ  ثم 
القراءات التابع لكلية اللغة العربية 
حالياً  املعروف  وهو  باألزهر، 

بـ)معهد القراءات(.

عاماً - 3 مفتشاً  ُعنينِّ  ثم 
باملعاهد األزهرية.

شيخاً - 4 عمل  كما 
ثم  بدسوق،  األزهري  للمعهد 
شيخاً للمعهد األزهري بدمنهور.

إلدارة - 5 وكيالً  وعني 
عاماً  مديراً  ثم  األزهرية،  املعاهد 

لها إىل أن أحيل عىل التقاعد.

لجنة - 6 يف  عضواً  عمل 
املرصية  باإلذاعة  القراء  اختبار 
وإذاعة القرآن الكريم، ثم عني رئيساً 
لها، قال الشيخ شعبان إسماعيل 
-وقد كان من أعضاء هذه اللجنة-: 
تالميذ  من  هم  اللجنة  يف  من  وجلُّ 
عيل  أحمد  كالشيخ  القايض؛  الشيخ 
الصادق  محمد  والشيخ  مرعي، 
حبة،  رزق  والشيخ  قمحاوي، 
طنطاوي،  أمني  محمود  والشيخ 
مراجعة  اللجنة:  هذه  مهام  ومن 
كل ما يسجل قبل إذاعته عىل األمة، 
الخارجية  التسجيالت  ومتابعة 
من  مبارشة  الهواء  عىل  تذاع  التي 
املساجد واألماكن العامة، فإذا وقف 
عىل  اللجنة  أعضاء  من  عضو  أي 
إىل  أمره  رفع  قارئ  أي  مخالفة من 
بدوره  يقوم  الذي  اللجنة  رئيس 
بطلب إحضار الرشيط الذي سجلت 
يف  املسئولني  من  املخالفة  هذه  عليه 
بجميع  اللجنة  إىل  وإسماعه  اإلذاعة 
وجود  من  تأكدوا  فإذا  أعضائها، 
املخالفة التي ادنَّعاها بعض األعضاء 
الذي  القارئ  ذلك  اللجنة  استدعت 
ولفتت  األخطاء،  تلك  مثل  يف  وقع 
ملثلها،  العودة  إليها وإىل عدم  نظره 
القارئ  بمنع  اللجنة  أوصت  وربما 
كانت  إذا  معينة  ملدة  التسجيل  من 

شعبان  الشيخ  قال  كبرية.  املخالفة 
والحزم  الدقة  وبهذه  إسماعيل: 
التي  القرآنية  التالوات  انضبطت 
تبث عرب اإلذاعة أو التلفزيون يف تلك 
املرحلة التي شهدت تطوراً ملحوظاً 
برئاسة الشيخ القايض -رحمه الله. 

التي - 7 املهام  ومن 
تسجيل  عىل  اإلرشاف  توالها 
وهي  صوتياً،  الكريم  القرآن 
إىل  أسندت  التي  األعمال  أهم  من 
بها  قيامه  وكان  القايض،  الشيخ 
اللجنة  هذه  وكانت  حال،  خري  عىل 
الدكتور  به  تقدم  القرتاح  تفعيالً 
يشغل  كان  -والذي  السعيد  لبيب 
القرآن  لشؤون  العام  املدير  منصب 
املسمى  كتابه  يف  األوقاف-  بوزارة 
للقرآن«؛  األول  الصوتي  »الجمع 
وهو مرشوع يقصد به حفظ القرآن 
محفوظ  هو  كما  صوتياً  الكريم 
بدأت  وقد  والسطور،  الصدور  يف 
القايض،  الشيخ  برئاسة  اللجنة 
وعضوية املشايخ؛ أحمد عيل مرعي، 
ورزق  قمحاوي،  الصادق  ومحمد 
خليل حبة، ومحمود أمني طنطاوي، 
وتم  إسماعيل،  محمد  وشعبان 
-برواية  متعددة  ختمات  تسجيل 
الشيخ؛  بصوت  وورش-  حفص 

محمود خليل الحرصي.

أعماله: - 8 أهم  ومن 
تصحيح  لجنة  عضوية 
بمجمع  ومراجعتها  املصاحف 
إنشائها  منذ  اإلسالمية  البحوث 
لها  رئيساً  ثم  1950هـ،  عام 
لها  رئيساً  واستمر  1975م،  عام 
شعبان  الشيخ  قال  وفاته،  حتى 
هذه  يف  عضواً  كان  إسماعيل-وقد 
القايض  للشيخ  كان  لقد  اللجنة-: 
اللجنة،  هذه  توجيه  يف  الطيب  األثر 
يحقق  الذي  السوي  املنهج  ووضع 

األهداف املرجوة منها.

ومن املهام التي وفقه - 9
تأسيس  يف  املشاركة  إليها:  الله 
فقد  بالقاهرة؛  القراءات  معهد 
الشيخ  احتكاك  بركات  من  كان 

-بمدينة  العلماء  لكبار  ومجالسته 
يف  الكبري  األثر  املجيدة-  القاهرة 
الخدمة  تلك  الكريم  القرآن  خدمة 
املظاهر واألشكال،  املميزة واملتنوعة 
إنشاء  من  به  تسبب  ما  ذلك  ومن 
حيث  بالقاهرة؛  القراءات  معهد 
بشيخ  واملتينة  القوية  عالقته  كانت 
الخرض حسني  الشيخ محمد  األزهر 
اعتماد  يف  الرئيسة  األسباب  من 
ملا  وذلك  وإنشائه؛  املعهد  قيام 
من  أسلفنا-  -كما  القايض  للشيخ 
األزهر  شيخ  قلب  يف  الكثرية  املحبة 

ووجدانه. 

شيخ  عىل  القايض  الشيخ  اقرتح 
األزهر محمد الخرض حسني مرشوع 
علم  يف  متخصصاً  معهداً  افتتاح 
األزهر  شيخ  فاستحسن  القراءات، 

تبناه وعرضه عىل  ثم  هذا املرشوع، 
الوقت  ذلك  يف  الجمهورية  رئيس 
ُعرف  والذي  نجيب،  السيد/محمد 
باحرتامه وتبجيله للعلماء، حتى إنه 
ملشيخة  دورية  بزيارات  يقوم  كان 
للدور  بتقديره  عُرف  كما  األزهر، 
ولهذا  الرشيف،  لألزهر  الريادي 
الجمهورية  رئيس  أمر  فقد  وذاك 
األزهر،  شيخ  اقرتحه  ما  بإنفاذ 
افتتاح  وتمنَّ  فوراً،  رغبته  وتحقيق 
وكان  بالقاهرة،  القراءات  معهد 
ذلك عام )1365هـ( تقريباً، وتوىل 
الشيخ  افتتاحه  أول  يف  املعهد  إدارة 
حتى  وذلك  رشيط،  الجليل/أحمد 
الشيخ  توىل  ثم  )1368هـ(،  سنة 
سنة  حتى  املعهد،  إدارة  القايض 

)1378هـ(.

تدريسه-  هيئة  -يف  املعهد  لقد ضمنَّ 
املشتغلني  الرواد  من  فريدة  نخبة 
العالمة  القراءات؛ كان منهم  يف علم 
الخطري/عامر  والرجل  الكبري 
الكبري/ والعالمة  عثمان،  السيد 

وكعبة  الزيات،  عبدالعزيز  أحمد 
العالمة/  املقرئني  ومحطة  القراء 
إبراهيم شحاثة السمنودي، والشيخ 
من  وغريهم  عامر،  الكبري/السباعي 
الجهابذة املخلصني، وكان من بركة 
أفواٌج من  أن تخرج منه  املعهد  هذا 
منهم  كان  تعاىل،  الله  كتاب  حملة 
القرآن  خدموا  الذين  الكبار  العلماء 
وقاموا  ممكن،  وجه  بكل  الكريم 

بتعليمه وإقراءه أكرم مقام.

األخرض:  إبراهيم  الشيخ  قال 
بهؤالء  املعهد  دارة  ازدحمت  لقد 
خرياً  كانوا  الذين  الكبار  العلماء 
العلماء  من  ُنخباً  لألمة  أنتج  وبركة 
الفطاحل؛ من أمثال شيخنا املبجل/

من  وجميع  رضوان،  عبدالرافع 
تاريخ  من  صوراً  األمة  إىل  نقلوا 

القراءة  فنِّ  يف  القدامى  العلماء 
واإلقراء، ولنئ كان من قبل مدارس 
الكبري  كالشيخ  مرص؛  يف  عظيمة 
والعالمة/ املتويل،  العالمة/محمد 
الحجة/ والشيخ  الحسيني،  الحداد 

مرص  فإن  وغريهم،  الضباع،  عيل 
السابق  بالجيل  مكانها  حفظت  قد 
والالحق من ذوي العناية واإلخالص 
يف العلم والتعليم، فكان منهم بدور 
تتلوها بدور سطعت يف سماء تاريخ 
القراءة واإلقراء، وهذه -أي املساهمة 
فضيلة  القراءات-  معهد  إنشاء  يف 
القايض؛  الشيخ  مناقب  إىل  تضاف 
وقته  وبذل  جهده  استفرغ  حيث 
العلم  لهذا  الوفاء  يف  وجاهه  وعلمه 
كما  رجاالً  قدنَّم  أن  فكان  الرشيف، 

قدنَّم تصنيفاً وكتباً.  

تابعاً  أمره  أول  يف  املعهد  هذا  وكان 
وتبلغ  باألزهر،  العربية  اللغة  لكلية 
سنوات؛  ثمان  فيه  الدراسة  مدة 
بـ)إجازة  تسمى  منها  سنتان 
ُيتِم  التي  املرحلة  وهي  التجويد(؛ 

األعمال واملهام 
التي توالها

 األستاذ الدكتور شعبان إسماعيل مسرتسالً يف الحديث عن الشيخ القايض، ويبدو عن
يساره الشيخ د.عبدالله الجار الله والدكتور أحمد الفريح
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الكريم  القرآن  حفظ  الطالب  فيها 
ثالث  ثم  عاصم،  عن  حفص  برواية 
)الثانوية(؛  شهادة  تعادل  سنوات 
فيها  يدرس  التي  املرحلة  وهي 
الصغرى  العرش  القراءات  الطالب 
من طريق الشاطبية والدرة، وتسمى 
ثالث  ثم  القراءات(،  بـ)عالية 
بـ)تخصص  ُتسمى  أخرية  سنوات 
التي  املرحلة  وهي  القراءات(؛ 
يدرس فيها الطالب )طيبة النرش يف 

القراءات العرش(.

املعهد  هذا  إىل  بزيارة  قمُت  ولقد 
جامع  يف  الحايل  موقعه  يف  املبارك 
القاهرة،  مدينة  يف  بشربا  الخزندار 
الشيخ  آثار  عىل  الوقوف  محاوالً 
محرابه،  يف  القايض  عبدالفتاح 
املعهد  عميد  بفضيلة  والتقيت 
وقد  محمود،  عيل  الشيخ/محمد 
تداولت معه الحديث عن سري األعالم 
املجيدة  املسرية  يف  ودورهم  الكبار 
ملعهد القراءات، ولكني حزنت حزناً 
شديداً حني علمت أنه ال يوجد توثيق 
من  الذهبية  الفرتة  لتلك  إرشيف  أو 
الفرتة  تلك  املبارك،  املعهد  هذا  عمر 
املجيدة التي ضم املعهد بني جنباته 
األئمة والعلماء، كما ضم  فيها كبار 
ورثوا  الذين  األذكياء،  الطالب  كبار 
أخرى  مرة  وحزنت  الكبار،  أولئك 
حني رأيت تلك التجهيزات البسيطة 
واملتواضعة للمعهد؛ مكاتبه وقاعات 
احتضن  الذي  املكان  وهو  درسه، 
وأطهر  الناس  وأجل  الناس  خرية 
-أي  يكون  أن  حقه  وكان  الناس، 
تحفة  بالقاهرة-  القراءات  معهد 
درسه  وقاعات  أثاثه  يف  جميلة 
فرصة  وأجدها  بنيانه،  وهندسة 
إىل  األخيار  املحسنني  ألدعو  مواتية 
تعظيماً  املبارك؛  املعهد  هذا  دعم 
القرآن  تعليم  يف  الرشيفة  ملهمته 
ألولئك  ووفاء  وقراءاته  الكريم 

العظماء من أساتذته وطالبه. 

رحلته - 10 كانت  ثم 
عام  النبوية  املدينة  إىل  املجيدة 
رئيساً  ُعني  حيث  1394هـ، 
القرآن  بكلية  القراءات  لقسم 
العام  يف  أنشئت  التي  الكريم 
املذكور، قال الشيخ األخرض: كان 
سماحة الشيخ العالمة عبدالعزيز بن 
ووافق عىل  عزم  ملنَّا  باز،  بن  عبدالله 
إنشاء كلية القرآن الكريم بالجامعة 
اإلسالمية باملدينة املنورة، أمر لجنة 
من الجامعة أن تبحث عن عالم كبري 
ليكون نواة لفتح هذه الكلية الوليدة 
والرصح القرآني الرائد، لتكون قوية 
العلماء  أولئك  ولينهض  وفاعلة، 
كان  ما  إىل  بها  وليصلوا  بمستواها، 
هذه  يف  -سماحته-  إليه  يطمح 
ُتْعنى  وهي  كيف  الجديدة،  املنشأة 
محبة  ُعلم  وقد  الكريم،  بالقرآن 
وتبجيل الشيخ ابن باز للقرآن وأهل 
القرآن محبة وتبجيالً ال ينافسه فيه 
أحد من املعارصين له أو الالحقني، 
ت النية فقد شاء الله تعاىل  وملا صحنَّ
أن يتحقق ما كان يصبو إليه الشيخ 
عىل  وأجرى  الله-  -رحمه  باز  ابن 

قربه أنسام جنات النعيم. 

ذهبت لجان التعاقد إىل مرص، وكان 
الدكتور/عبدالعزيز  الجليل  الشيخ 
الدكتوراه  رسالة  ُيحرضِّ  القاري 
بالناس  معرفة  له  وكانت  مرص،  يف 
اختصار  يف  األثر  أكرب  له  كان  مما 
املكلفة-  اللجنة  -عىل  طويل  طريق 
علم  يف  الكبار  األعالم  عن  البحث  يف 
القرآن وعلومه، وكان الشيخ القايض 
العلمي،  رسوخه  وُعلِم  اشتهر  قد 
القراءات،  علم  يف  العالية  ومكانته 
الدكتور/ حث  فقد  وذاك  لهذا 

مع  التعاقد  عىل  القاري  عبدالعزيز 
أكرب العلماء يف ذلك الزمان؛ أال وهو 
يف  الزاخر  البحر  الكريم،  شيخنا 
بن  عبدالغني  الشيخ  شتى،  فنون 

عبدالفتاح القايض.

فأمر  بذلك،  باز  ابن  الشيخ  وعلم 
الصعوبات  جميع  بتذليل  اللجنة 
عىل  ووافق  واملالية،  اإلدارية 
ودعوته  القايض  الشيخ  استقطاب 
الكلية  هذه  تأسيس  يف  ليشارك 
الوليدة والرصح القرآني الرائد؛ كلية 

القرآن الكريم.

التعاقد مع الشيخ القايض  لقد كان 
ثم وصوله إىل املدينة مفاجأة ما كننَّا 
منامية فضالً  تقع يف رؤيا  نحسبها 
حتى  اليقني،  عني  تكون  أن  عن 
بأن  الناس  وتخابر  األخبار  تواترت 
الخطري/ والرجل  الكبري  الشيخ 
عبدالفتاح القايض قد حلنَّ يف املدينة 
جميع  الخرب  ذلك  وأسعد  فعالً، 

املتخصصني يف هذا العلم الرشيف.

قلُت: وحقٌّ عىل كل من أقام باملدينة 
أفاد  ممن  استفاد  أو  وأفاد  النبوية، 
الكبري  الشيخ  األجالء؛  املشايخ  من 
أحمد  والعالمة  القايض،  عبدالفتاح 
الجليل  والشيخ  الزيات،  عبدالعزيز 
يعرتف  أن  عثمان،  السيد  عامر 
مع  الجميل  والثناء  الكثري  بالشكر 
يف  سبباً  كان  ملن  صالحة  دعوة 
الكبار  الجهابذة  أولئك  استقطاب 
الذي تعارصوا ونفع الله بهم البالد 
األستاذ  فضيلة  بذلك  أعني  والعباد؛ 
عبدالفتاح  بن  الدكتور/عبدالعزيز 
الله  -بفضل  كان  والذي  القاري، 
هؤالء  مع  التعاقد  يف  سبباً  عليه- 
باملدينة  استقرارهم  ثم  الكبار، 
كثري،  خلق  عليهم  فقرأ  النبوية، 
َيْقرؤون  املعمورة  أنحاء  يف  انترشوا 
الله  فجزاه  ُيْقرؤون،  وله  الله  كتاب 
عن أهل القرآن خرياً، وإني ألرجو أن 
الذي  العلم  من  ذلك  صنيعه  يكون 
ينفعه بعد موته، بل هو أجل العلوم 
بكالم  يتعلق  وهو  كيف  وأرشفها، 

الله رب العاملني.    

إىل  القايض  الشيخ  رحلة  كانت  وقد 
التي  األمنيات  من  املنورة  املدينة 
شعبان  الشيخ  قال  يتمناها،  كان 
-ونحن  دائماً  كنت  لقد  إسماعيل: 
يف مرص- أسمع الشيخ القايض يذكر 
النبي األعظم -صىل الله عليه وسلم- 
الله،  رسول  يا  حبيبي  يا  ويقول: 
تبض  -التي  الصيغة  هذه  فكانت 

بالحب العارم- ال تفارق شفتيه. 

ولقد كان لقدومه إىل املدينة النبوية 
الجراح  العميد  ابنه  يرويها  قصة 
وأنا  يقول:  حيث  القايض  عصام 
األوىل  دراستي  مراحل  يف  طالب 
رأيت  الصيفية  األجازة  يف  وتحديداً 

عليه  الله  -صىل  األعظم  الرسول 
باب  يطرق  وهو  املنام  يف  وسلم- 
بيتنا، ففتحت له الباب، وقبلت يديه، 
أريد  أنا  فقال  وسهالً،  أهالً  وقلت 
والدك، فذهبت إىل والدي وكان نائماً 
فأخربته بالخرب، فجاء مرسعاً وسلم 
وسلم-،  عليه  الله  -صىل  النبي  عىل 
ثم صحوت من النوم، وأخذت أبحث 
وكان  بالرؤيا،  ألخربه  والدي  عن 
الوقت عيد األضحى، وكان من عادته 
حيث  األقارب،  لزيارة  يذهب  أن 
ال  بشكل  لألرحام  صلته  عنه  ُعرف 
البيت  يعرف له مثيل، وملا رجع إىل 
أخربته بالرؤيا التي رأيتها، فقال يل: 
الله  -صىل  الرسول  من  دعوة  هذه 
فإما  املدينة،  لسكنى  وسلم-  عليه 
ظاهرها،  عىل  الرؤيا  هذه  تكون  أن 
لنجاور  سنذهب  أننا  ذلك  ومعنى 
املدينة وذلك يف وقت قريب جداً،  يف 
تقاعدت  ألنني  أبداً؛  وارد  غري  وهذا 
عن العمل، وعمري اآلن أربعاً وستني 
التعاقد  مرحلة  تعديت  وقد  سنة، 
والسفر للسعودية، أو أن تكون أنك 
نايم!،  وأنت  كويس  متغطي  مش 
األوىل،  كانت  الله-  -بفضل  لكنها 
أهل  عىل  وتعاىل  سبحانه  الله  فمننَّ 
بالعالم  القرآن  كلية  وعىل  القرآن 
أمره،  من  كان  ما  ليكون  الكبري؛ 
وطار  والعباد  البالد  به  الله  فنفع 

ذكره يف الخافقني.   

رئاسة  القايض  الشيخ  توىل  لقد   
األول  اليوم  منذ  القراءات  قسم 
الطوىل  اليد  له  وكانت  لتأسيسه، 
وتطويرها  مناهجه  وضع  يف 
نضج  حتى  تنفيذها  عىل  واإلرشاف 
ثماره  وآتى  املبارك  القسم  هذا 
أبناء  اليانعة، وخرنَّج عدداً كبرياً من 
الذين انترشوا -وال  العالم اإلسالمي 
يعلمون  املعمورة  أنحاء  يف  يزالون- 
والروايات  بالقراءات  ويقرؤون 
بالنبي  أسانيدها  املتصلة  املتواترة 
الدفعة  كانت  عليه وسلم.  الله  صىل 
مكونة  الكريم  القرآن  بكلية  األوىل 
خمسة  منهم  طالباً،  عرشين  من 
بصحبة  جميعاً  سعدوا  سعوديون، 

الشيخ القايض والتلمذة عىل يديه. 

القراءات،  لقسم  األول  املؤسس  إنه 
أهم  أحد  بعد  فيما  أصبح  الذي 
العلم  هذا  يف  املتخصصة  األقسام 
الرشيف يف بالد اإلسالم، بل لعله أول 
تأسست  التي  األكاديمية  األقسام 
اإلطالق.  عىل  الجليل  العلم  هذا  يف 
الخدمة  بهذه  حياته  له  الله  فختم 
الجليلة لكتاب الله، يف مهابط الوحي 

ومتنزل القرآن الكريم.

الدكتور عبدالله الجار الله أثنا زيارته ملعهد القراءات ولقائه بعميد 
املعهد الشيخ محمد عيل محمود
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مؤلفاته 
ومصنفاته

أما مؤلفاته فقد طرح الله لها الرضا 
طالب  قلوب  يف  ووقعت  والقبول، 
حتى  والرسور،  البرش  موقع  العلم 
صار بعضاً من هذه املؤلفات املرجع 
األول للطالب يف تخصص القراءات؛ 
-نحسبه  نيته  لصدق  إال  ذاك  وما 
كذلك-، ثم سهولة عبارته ووضوحها 
املصنفات  يف  موجود  غري  هو  مما 
األخرى، فصار رأيه معترباً، وقوله يف 
وقد  منتظراً،  فيها  املختلف  املسائل 
بلغت مؤلفاته وكتبه ثمانية وعرشين 
منها،  وعرشين  خمسة  مؤلفاً، 
املكتبات، وثالثة  مطبوع متداول يف 
والنرش،  للطباعة  طريقها  يف  منها 
وقد تبنت الجمعية الخريية لتحفيظ 
أخربني  -كما  بجدة  الكريم  القرآن 
الشيخ الكبري أبو مجاهد عبدالعزيز 
القاري، وأكد ذلك األستاذ صالح بن 
القايض- طباعة مؤلفات  عبدالفتاح 

الشيخ عبدالفتاح القايض لتخرج يف 
املجموعة  هذه  ويف  كاملة،  مجموعة 

ما يتم طباعته ألول مرة. 

إبراهيم  الشيخ  أتحف  وقد 
األخرض هذه الرتجمة بمفاجأة علمية 
اقتنائه  وهي  جميل؛  وخرب  سارة 
تصويبات  عليها  نادرة  ملخطوطة 
عبدالفتاح  الشيخ  واختيارات 
النرش  طيبة  متن  ضبط  يف  القايض 
يف  اآلن  وهي  العرش،  القراءات  يف 
ها أحد  طريقها للطباعة، بعد أن خطنَّ

كبار الخطاطني، وبإخراج جميل. 

الشيخ  مؤلفات  دارت  لقد 
القايض بني التأليف، والتحقيق، وأنا 
هاهنا أعرض لتلك الكتب واملؤلفات 
منها  لكل  مخترص  تعريف  مع 

-وسأبدأ بما لم يطبع-:

القـراءات؛ - 1 توجيـه 

وهو تأليف كتب فيه الشـيخ توجيه 
القـراءات الواردة يف سـورة البقرة، 
وربما كتب فيه توجيـه القراءات يف 
بعض السـور األخرى -كما أفادني 

بعض أبنائه-.

يف - 2 الكتابات  بعض 
تفسري القرآن الكريم، ولعل منها 

تفسري سورة األنفال.

وهو - 3 الجمعة؛  خطب 
مكتبة  يف  ُوجد  ما  فيه  ُجمع  كتاب 
الجمعة  خطب  من  القايض  الشيخ 
أم  إذا  ويلقيها  يكتبها  كان  التي 

الناس يف صالة الجمعة.

النرش؛ - 4 طيبة  متن 
ملتن  وتدقيق  ضبط  عن  عبارة  وهو 
القايض  الشيخ  كتبه  النرش،  طيبة 
الضباع،  الشيخ  نسخة  هامش  عىل 
فما وافق فيه الشيخ القايض ضبط 
عىل  تركه  الضباع  الشيخ  نسخة 
حاله، وما خالف فيه الشيخ القايض 
يعدله  فإنه  الضباع  نسخة  ضبط 
كتابة بخط يده، وذلك من أول املتن 
للمطبعة  طريقه  يف  وهو  آخره،  إىل 

بإذن الله تعاىل.

 رشح املقدمة الجزرية - 5
قام  وقد  األزهري؛  خالد  للشيخ 
الشيخ بتحقيق هذا الرشح والتعليق 
عبدالعزيز  الشيخ  ذكر  وقد  عليه، 
الشيخ  مؤلفات  من  أن  القاري 

للمقدمة  مستقل  رشح  القايض؛ 
)وقد  ذلك:  بعد  قال  ثم  الجزرية، 
املرصفي  الشيخ  الرشح  هذا  ذكر 
ولعله  القايض،  للشيخ  ترجمته  عند 
ولم  عليه،  أعثر  لم  فإنني  مخطوط، 
مع  القايض  الشيخ  من  ذلك  أسمع 
منه،  مؤلفاته  معرفة  عىل  حريص 
هو  والذي  قلُت:  بها(،  أخربني  وقد 
للشيخ  القاري  هداية  يف  موجود 
املقدمة  )رشح  قوله:  هو  املرصفي 
األزهري(،  خالد  للشيح  الجزرية 
ما  أن  ُعلم  األزهري  اسم  ذكر  فلما 
ليس  القاري  هداية  يف  عليه  نص 
دراسة  هو  وإنما  مستقل  رشح 

وتحقيق لرشح األزهري املذكور. 

رشح - 6 يف  الوايف 
السبع؛  القراءات  يف  الشاطبية 
وهو كتاب رشح فيه الشيخ منظومة 
بـ)حرز  واملسماة  الشاطبية 
التهاني(، ويبلغ عدد  األماني ووجه 
وألف  ومائة  وسبعني  ثالثة  أبياتها 
رشحه  امتاز  وقد  بيت،   )1173(
جذاب،  عرصي  بأسلوب  للمنظومة 
إسماعيل:  شعبان  الشيخ  قال 
ويمتاز هذا الرشح بسهولة العبارة، 
بني  يجمع  الذي  اإلسلوب  ودقة 
فصاحة اللفظ والداللة عىل املقصود 
ما  بتصحيح  يمتاز  كما  بوضوح، 
جاء يف املتن من خالفات بني النسخ 
منها،  الصحيح  وبيان  املختلفة، 
املعاني  ببيان  األبيات  لرشح  ويمهد 

الشيخ إبراهيم األخرض ُيْطلِع الدكتور عبدالله الجار الله عىل نسخة نفيسة من متن طيبة النرش بضبط وتحقيق الشيخ 
عبدالفتاح القايض، وكان الشيخ القايض قد وهبها لتلميذه الشيخ األخرض
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اللغوية للكلمات التي يصعب فهمها 
خالصة  وهو  املبتدي،  الطالب  عىل 
الشاطبية،  رشوحات  ألهم  جيدة 
فكثرياً ما يقارن بني النقول املختلفة 
منها  الصحيح  ويذكر  العلماء  عن 
قلُت: فصار هذا الرشح هو املعتمد 
يف الكليات وأقسام التخصص يف علم 

القراءات.

يف - 7 الدرة  ملتن  اإليضاح 
القراءات الثالث املتممة للقراءات 
بالطويل  ليس  رشح  وهو  العرش؛ 
وال املخترص ملنظومة ابن الجزري يف 
بـ)الدرة  واملسماة  الثالث،  القراءات 
مائتن  أبياتها  عدد  ويبلغ  املضية(، 
الشيخ  قال  بيتاً،   )240( وأربعني 
وصل  والذي  القاري:  عبدالعزيز 
قليل  املنظومة  إلينا من رشوح هذه 
لذا  الواحدة،  اليد  أصابع  عىل  يعد 
-مع  الله  رحمه  الشيخ  رشح  كان 
ما يمتاز به أسلوبه من تركيز ودقة 
عبارة ووضوح- مهماً غاية األهمية. 

يف - 8 الزاهرة  البدور 
من  املتواترة  العرش  القراءات 
وهو  والدرة؛  الشاطبية  طريقي 
من أشهر مؤلفاته بل هو أشهرها، فال 
تكاد تجد طالباً من طالب القراءات 
إال  املقرئني  الشيوخ  من  شيخاً  وال 
وهو يعتمده ويعول عليه، وقد جمع 
طريقي  من  العرش  القراءات  فيها 
الشاطبية والدرة والتيسري والتحبري، 
بطريقة سهلة ميرسة تجمع املتفرق 

وتقرب املتباعد، يذكر يف كل ربع من 
القرآن ما فيه من الفرش واألصول، 
بسورة  وختم  البقرة،  بسورة  بدأ 
طريقة  يسلك  ذلك  يف  وهو  الناس، 
)ت1117هـ(  الصفاقيس  العالمة 
يف  النفع  »غيث  الثمني  كتابه  يف 
الشيخ  قال  السبع«،  القراءات 
كتاب  ويف  إسماعيل:  شعبان 
البدور الزاهرة جهد مشكور، وعمل 
الذي  الجهد  مدى  عىل  يدل  جليل، 
الكتاب؛  هذا  تأليف  يف  الشيخ  بذله 
الروايات  أو  القراءات  بيان  من 
بها،  يقرأ  من  إىل  منسوبة  املختلفة 
مع الضبط والتحرير، وبيان األوجه 
ويف  الروايات،  اختالف  عىل  املرتتبة 
يتهمونه  كانوا  من  عىل  رد  الكتاب 
قلُت:  بالتحريرات،  االعتداد  بعدم 
فلم  بالتحريرات  اعتداده  عدم  وأما 
يتقونَّل به أحد عليه، بل إنه رصح به 
-رحمه الله- يف مقالة طويلة ذكرها 
يف بعض كتبه، وبني مراده فيها، وقد 
الرتجمة  هذه  يف  منها  بعضاً  نقلت 

عند عنوان »مثل من اختياراته«. 

ابن - 9 موىل  منحة  رشح 
يف  النرش  كتاب  زاده  فيما  الرب 
الشاطبية  عىل  العرش  القراءات 
والدرة؛ وهو رشح متوسط ملنظومة 
»منحة موىل ابن الرب« للشيخ محمد 
بن محمد بن هالل األبياري املرصي 

)كان حيا سنة 1433هـ(.

لقراءة - 10 الجامع  النظم 

رائق  نظم  وهو  نافع؛  اإلمام 
لقراءة اإلمام نافع يف مائتني وأربعة 

وتسعني )294( بيتاً.

الجامع - 11 النظم  رشح 
رشح  وهو  نافع،  اإلمام  لقراءة 
للمنظومة السابقة، وقد جاء الرشح 
العبارة  بسهولة  يتمتع  بأسلوب 
وسالمة الرتكيب، مع اجتناب للحشو 

والفضول.

الشاذة - 12 القراءات 
وهو  العرب؛  لغة  من  وتوجيهها 
كتاب ذكر فيه قراءات األئمة األربعة؛ 
وابن  البرصي،  والحسن  اليزيدي، 
وطريقته:  واملطوعي،  محيصن، 
فيما  األربعة  األئمة  قراءة  يذكر  أنه 
العرش  القراءات  عن  به  انفردوا 
تلك  توجيه  ذكر  مع  املتواترة، 

القراءات من ناحية اللغة واإلعراب.

)حول - 13 بعنوان  مقالة 
عىل  واألدلة  الشاذة  القراءات 
مقالة  وهي  بها(؛  القراءة  حرمة 
للدكتور/خالد  مقالة  فيها عىل  علنَّق 
رد  وقد  محسوبي،  آل  مأمون  بن 
عىل  هذه  مقالته  يف  القايض  الشيخ 
القراءة  صحة  إثبات  يف  اكتفى  من 

بصحة السند دون التواتر.

رواية - 14 يف  املصون  الرس 
نظم  وهو  الشاطبية؛  من  قالون 
لطيف يف بيان ما خالف فيه قالون 

ورشاً.

يف - 15 املصون  الرس  رشح 
رواية قالون من الشاطبية؛ وهو 

رشح للمنظومة السابقة.

رشح - 16 اليرس  بشري 
الفواصل؛  علم  يف  الزهر  ناظمة 
الزهر  )ناظمة  ملنظومة  رشح  وهو 
الشاطبي،  لإلمام  الفواصل(  علم  يف 
ويمتاز هذا الرشح باإليجاز، وحسن 
الرتتيب، والرتكيز عىل املهمات، قال 
أبو  مصطفى  الدكتور  األستاذ 
العبارة،  جمال  لنرى  وإننا  طالب: 
األسلوب،  وروعة  التأليف،  وحسن 
جلياً يف رشحه املسمى »بشري اليرس 
حلل  فقد  الزهر«،  ناظمة  رشح 
باللئ  عباراتها  ع  ورصنَّ أبياتها، 
بيانه، وجمال عبارته، فجاءت سهلة 
مشتملة  للغرض،  مؤدية  ميسورة، 
عىل الفوائد الجمة، التي ال غنى عنها 
عدد  معرفة  عىل  يقف  أو  يريد  ملن 

اآلي واختالف العلماء عداً وتركاً.

املصحف - 17 تاريخ 
املصحف  تاريخ  ويتناول  الرشيف؛ 
القرآن،  وجمع  الصحابة،  عهد  يف 
وشكله،  ونقطه  املصحف  ورسم 
املصحف،  كاتب  عىل  يجب  وما 
واملصاحف يف دور الطباعة، واملكي 
واملباحث  السور،   وترتيب  واملدني، 
املتعلقة بأسباب النزول، وغريها من 
ذلك  يتناول  العالقة،  ذات  املواضيع 
كله بكالم العالم املحقق، مع ترجيح 

للقول األصوب عتده.

1 _وسط الصورة_، مع نخبة من أساتذة األزهر الرشيف،  صورة جماعية لشيخ األزهر وإمامه  الشيخ الكبري الخرض حسني 
2 عن يمني الشيخ الخرض حسني ويبدو الشيخ عبدالفتاح القايض 
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عد - 18 الحسان يف  الفرائد 
وهو نظم جميل، سهل  آي القرآن؛ 
وثالثني  مائة  يف  والرتكيب،  الفهم 
آي  عد  علم  يتناول  بيتاً’   )130(
بـ)علم  واملسمى  الكريم،  القرآن 

الفواصل(. 

يف - 19 البيان  نفائس 
رشح الفرائد الحسان؛ وهو رشح 

للمنظومة السالفة الذكر. 

قال - 20 القرآن؛  علوم  من 
الشيخ القاري: وهو كتاب لطيف، 
املهمات  من  املؤلف عدداً  فيه  تناول 
القرآن،  كمعنى  القرآن؛  علوم  يف 
ونزوله،  واملدني،  واملكي  وأسمائه، 
ومحكمه  وترتيبه،  وجمعه،  وكتابته 
ومتشابهه، وأمثاله، وقسمه، وموهم 
وأساليبه،  آياته،  من  االختالف 

وقصصه. 

العرشة - 21 القراء  تاريخ 
ورواتهم وتواتر قراءتهم ومنهج 
عنوانه  كتاب  وهو  القراء؛  يف  كل 

يدل عليه.

قراءات - 22 يف  أبحاث 
صغري  كتيب  وهو  الكريم؛  القرآن 
الفائدة والعلم، حوى  الحجم، غزير 
ثالثة عرش موضوعاً من املوضوعات 
يف  تدور  القراءات،  علم  يف  املهمة 
السبعة،  األحرف  عىل  معظمها 
يف  ورأيه  العرش،  القراءات  وتواتر 
-كما  تضمن  قد  فهو  التحريرات،  

أراء  خالصة  القاري-  الشيخ  قال 
مهمة  مسائل  يف  القايض  الشيخ 
يف  وتباين  اختالف  مثار  كانت 

األفهام واالجتهادات.

نظر - 23 يف  القراءات 
يف  قال  وامللحدين؛  املسترشقني 
سبب تأليفه: رغب إيل السيد صاحب 
الفضيلة األستاذ العالمة/عبدالحليم 
وشؤون  األوقاف  -وزير  محمود 
األزهر،  وكيل  توليه  أثناء  األزهر- 
لع عىل كتاب )مذاهب التفسري  أن أطنَّ
املسترشق  ألفه  الذي  اإلسالمي( 
مقدمة  فوجدت  زيهر(،  )جولد 
أن  فرأيت  بالقراءات  تتعلق  الكتاب 
فإن  فيها،  النظر  وأمعن  أتقصاها 
علمية  حقائق  عىل  مشتملة  كانت 
جهد  وعملنا  أزرها،  شددنا  ثابتة 
الطاقة عىل إذاعتها وترويجها، وإن 
نقدناها  ذلك  غري  متضمنة  كانت 
زيفها،  وكشفنا  فيها،  ما  ونقضنا 
وأَبننَّا الحق فيما تناولته من املسائل، 
ال  حتى  للجمهور؛  ذلك  ونرشنا 
البسطاء...الخ إىل أن قال:  يغرت بها 
فيما  لله-  -والحمد  تبينت  فقد 
الخبيثة،  الكاتب  هذا  نوايا  كتبناه 
الشاذة،  وأراؤه  السخيفة،  وأفكاره 
األستاذ  قال  األفنة،  ومذاهبه 
لم  طالب:  أبو  الدكتورمصطفى 
يكن الشيخ عبدالفتاح هياباً من أحد 
أثاروا  الذين  املسترشقني،  السيما 
كثرياً من الشبه والتشكيك يف أصالة 
علم القراءات، فقد تناول تلك الشبه 

زيهر  جولد  املسترشق  أوردها  التي 
أو  التفرسيني  »مذاهب  كتابه  يف 
علمية  مناقشة  وناقشها  املفرسين« 
املسترشق  هذا  جهل  عن  فيها  أبان 
يكن  لم  وأنه  اإلسالم  عىل  وحقده 
غرضه  جلُّ  بل  قال،  فيما  منصفاً 
ويوقعهم  املسلمني  عىل  يلبس  أن 
الشيخ  تصنيف  فكان  الريبة،  يف 
عبدالفتاح يف الرد عليه وهو القراءات 
بالدليل،  مدعماً  مفحماً  القرآنية رداً 
تقوى  يرىض كل من كانت رسيرته 

اإلله.

عند - 24 النزول  أسباب 
كتاب  وهو  واملفرسين؛  الصحابة 
اللفظ  فصيح  العبارة،  سهل  قيم، 
والداللة،  قال الشيخ القاري: وهو 
القدر،  جليل  الحجم،  كبري  كتاب 
يعد من أحسن ما ألف يف هذا الفن، 
من  يورد  أال  فيه  الشيخ  التزم  وقد 
السند  صحيح  كان  ما  إال  األسباب 
بالعزو  اعتنى  وقد  الثبوت،  محقق 

والرتجيح من غري نقد وال تحليل.

وهي - 25 املرياث؛  أرجوزة 
عدد  الفرائض،  علم  يف  منظومة 
أبياتها )158( بيتاً من بحر الرجز،

املرياث؛ - 26 أرجوزة  رشح 
للمنظومة  لطيف  موجز  رشح  وهو 
سالفة الذكر، وقد سهل بهذا الرشح 
الشيخ  قال  املبتدئني،  الطالب  عىل 
القاري: ولم يستوعب الشيخ يف هذه 
فأخالها  الفرائض،  أبواب  األرجوزة 

كاملناسخات،  الصعبة؛  األبواب  من 
والخنثى املشكل، وغريها.

فضائله - 27 الصيام 
متوسط  كتاب  وهو  وأحكامه؛ 
وحكم  معاني  فيه  تناول  الحجم، 
الصيام، كما ذكر فيه مسائل مهمة 

يف هذا الباب.

يف - 28 التيسري  تحبري 
ابن  لإلمام  العرشة؛  األئمة  قراءة 
بتحقيقه  الشيخ  قام  وقد  الجزري، 
والتعليق عليه -مشاركة مع تلميذه 
الصادق  محمد  الكبري  الشيخ 

قمحاوي-.

الفوائد - 29 تلخيص  رشح 
وتقريب املتباعد عىل عقيلة أتراب 
قام  حيث  القاصح،  البن  القصائد؛ 
الشيخ بتحقيقه مع تعليقات يسرية. 

رشح - 30 الحريان  دليل 
يف  منظومة  وهي  الظمآن،  مورد 
علم الضبط، عمل الشيخ عىل تحقيق 

النظم والرشح وعلق عليهما.

تلحني - 31 فكرة  حول 
القرآن؛ وهي مقالة رائعة ُنرشت يف 
مجلة األزهر عام 1387م، بني فيها 
املراد بتلحني القرآن، وأنواعه، وحكم 

ذلك كله.

ملحة يف إعجاز القرآن؛ - 32
وهي مقالة كتبها يف إعجاز القرآن.

عن - 33 موجزة  كلمة 
األئمة األربعة.

شيخ االٔزهر عبدالحليم محمود وعىل يساره الشيخ عبدالفتاح القايض، ثم الشيخ مصطفى إسماعيل _ويبدو طرفاً من وجهه وأعىل رأسه._، 
وذلك يف حفل عقد قران عبداملنعم عبدالفتاح القايض.
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حياة الشيخ 
القاضي مع القرآن 

بكالم  وتأثره  القرآن  مع  حياته  أما 
تذكرنا  أحوال  له  كانت  فقد  الرحمن 
األمة  أخيار  من  مىض  من  بسرية 

وعلمائها. 
األخرض:  إبراهيم  الشيخ  قال 
عبدالفتاح  الجليل  الشيخ  كان  لقد 
فهو  بحق؛  قرآنية  شخصية  القايض 
تفسرياً  القرآن  علوم  يف  تخصص  قد 
يكن  فلم  وتأليفاً،  وقراءات  وقراءة 
ُيْعرَُف بغري هذا عند الخاصة والعامة 
بمشايخه  جًدا  وتأثر  الناس،  من 
أمثال شيخ  تعاىل- من  الله  -رحمهم 
الخرض  محمد  الرباني  العالم  األزهر 
الشيخ  األزهر  شيخ  ثم  حسني، 
عبدالله  والدكتور  شلتوت،  محمود 
والعالمة  الجبايل،  والشيخ  دراز، 
املرصفي شيخ األدب واللغة، وأسماء 
أخرى المعة يف وقتها مثل الشيخ عيل 
الشيخ  وتميز  دمنهور،  يف  اللقاني 
محبوباً  كان  بأنه  أقرانه  بني  القايض 
وكان  وزمالئه،  مشايخه  عند  جًدا 
بسماع ما يدور بني مشايخه  شغوفاً 
يف مجالسهم العلمية من نكات البالغة 
أن  عىل  واملُلَح.  والطرايف  واإلعجاز 
الفاضل  لشيخي  العقيل  التكوين 
يف  العربة  مجال  هو  الله-  -رحمه 
الثقايف  واقعه  فبني  عنه،  الحديث 

عرب  له  صحبتي  كانت  والعلمي 
عقالً  وجدت  حيث  جميلة؛  سنوات 
ثقافياًُ  وزاًدا  ادة  وقنَّ وقريحة  مفتوحاً 
خاصاً، وكان املنهل الوحيد لكل ذلك 
هو القرآن الكريم، فلم يكن ُيْعرف إال 
به. لقد كان للقرآن الكريم أثر عظيم 
تعليمه  يف  فهو  وعبادته؛  حياته  يف 
للعلماء  تقديره  يف  وكان  ٌة،  وأمنَّ إماُم 
نظريها،  قلنَّ  رائعة  أدبية  صفحة 
العلمية  املسائل  يل  يرشح  كان  لقد 
وحسن  بالغته  –من  فأظن  املختلفة 
كنت  فيه.  عىل  يتكلم  ملكاً  أن  بيانه- 
أفكر يف املسائل املغلقة، ويحتار عقيل 
يف فهمها وفتح مقفالتها حتى أراني 
قد وقفت بال حراك إزاءها، فإذا جئته 
املسألة  عليه  وطرحت  الله-  –رحمه 
ألبسني قميص يوسف فأبرصت بذلك 

القمر والنجوم. انتهى كالمه. 
صىل مرة صالة الجمعة خلف تلميذه 
كان  -وقد  األخرض  إبراهيم  الشيخ 
وقتها إماماً ملسجد قباء- ، قال الشيخ 
صالته  عن  أعلم  أكن  ولم  األخرض: 
بوجوده  أعلم  أكن  لم  بل  خلفي، 
قول  الجمعة  صالة  يف  وقرأت  أصالً، 
الله تعاىل: )ألم تر أن الله سخر لكم 
وأسبغ  األرض  يف  وما  السموت  يف  ما 
وباطنة...الخ(،  ظاهرة  نعمه  عليكم 

وترتيلها،  اآليات  تحبري  يف  واجتهدت 
أنا  الصالة، وبينما  فلما انرصفت من 
خارج من املسجد إذ أنا بالشيخ الكبري 
زاوية  يف  جالس  القايض  عبدالفتاح 
وربما  يبكي  وهو  املسجد  زاويا  من 
ارتفع صوته بالبكاء، فدهشت مرتني؛ 
ُدهشت من صالته خلفي وعدم علمي 
لبكائه،  أخرى؛  دهشت  ثم  بذلك، 
السيما وأن الصالة قد انتهت منذ أكثر 
من خمس وأربعني دقيقة، ال أدري ما 
يبكيه، قال: فذهبت إليه، وسلمت عليه 
يف  زال  ال  وهو  ويديه،  رأسه  وقبلت 
بكائه ال يرد عيلنَّ شيئاً، فأخذت بيده، 
واصطحبته معي وأركبته يف السيارة، 
ثم ذهبت به إىل بيته، وهو يف ذلك كله 
ويردد  يكلمني،  ال  بكائه  يف   مستمر 
قول الله تعاىل: )ما يفتح الله للناس 
لها وما يمسك  من رحمة فال ممسك 
الشيخ  له من بعده(، قال  فال مرسل 
األخرض: فأنزلته عند بيته وودعته، ثم 
لقيته يف درس املساء، فسألته عن رأيه 
جمعة  أول  هذه  إن  فقال:  بالخطبة، 
قراءتك  يف  بي  رسحت  لقد  أصليها! 
فتح الله عليك، فعلمُت أن بكاءه كان 
من خشية الله، أظله الله يف ظله يوم 
ال ظل إال ظله، قلت: وكأني به يتمثل 
عليه وسلم:  الله  الرسول -صىل  قول 
)أحسن الناس صوتاً من إذا قرأ رأيتَه 

يخش الله تعاىل(. 
وهاهنا عجيبة من العجائب -وعجائبه 
نفسه  يف  القرآن  أثر  تبني  تنتهي-  ال 
يف  سريته  تكون  أن  وألجل  وحياته، 
ومعانيه  آياته  وتدبر  القرآن  سماع 
للطالبني  ُتْذَكُر  وسرية  ُيتنَّبَُع،  منهجاً 
يقفون إثرها وبها ُينْتفع، لهذا وذاك، 
فأني أذكر هذه الواقعة التي حصلت 

تلميذه  وبحضور  ومنزله،  بيته  يف 
األخرض؛  إبراهيم  الشيخ  وحبيبه؛ 
عادتي  كانت  األخرض:  الشيخ  قال 
ثم  قباء،  مسجد  يف  املغرب  أصيل  أن 
إىل  الصالة  من  فراغي  بعد  أنرصف 
بيت الشيخ القايض؛ حيث كان يسكن 
الطالع،  يف شقة تقع عىل طريق قباء 
وكنت إذا دخلت بيته أجده جالساً يف 
انتظاري لنبدأ الدرس، ويف يوم حدوث 
أيام  املدينة تعيش  القصة كانت  هذه 
املدينة مزدحمة  الحج، فكانت  موسم 
أشد االزدحام، وجئت إىل بيت الشيخ 
واستفتحُت  املغرب،  بعد  عادتي  عىل 
الشيخ  زوجة  يل  ففتحْت  الباب 
الرحمة  لها  الله  -أسأل  صالح  أم 
أخربتني  ثم  والرضوان-،  واملغفرة 
أن  فطلبت  جداً،  مريض  الشيخ  أن 
عليه،  وأطمنئ  ألراه  يل  يستأذنوا 
فأدخلوني إىل غرفة نومه؛ وكان يهذي 
وال يعرف أحداً من شدة املرض، حتى 
إني سلمت عليه، فلم يسمعني أو يرد 
عند  عادته  عىل  يكرب  كان  وإنما  عيل، 
مرضه أو أمله، وأنعم بها من عادة تدل 
عىل تعلق بالله يف كل األحوال، فصدق 
فيه قول الله تعاىل: ))يثبت الله الذين 
الدنيا  الحياة  يف  الثابت  بالقول  آمنوا 
-سبحانه-  فيثبتهم  اآلخرة((،  ويف 
وحال  الصحة  حال  ورحمته  بفضله 
ال  الفرج،  وحال  الشدة  حال  املرض، 
تختلف أحوالهم وال تتغري، قال الشيخ 
مستلق  وهو  إليه  وذهبت  األخرض: 
عىل  يدي  ووضعت  رسيره،  عىل 
مرتفعة،  حرارته  أن  ووجدت  جبينه، 
سيارتي  وأخذت  برسعة،  فاستأذنت 
إىل  يأتي  طبيب  عن  أبحث  وانطلقت 
الشيخ، وكان يف أول طريق قباء بعض 

الشيخ إبراهيم األخرض متحدثاً عن عالقة الشيخ القايض وتأثره بالقرآن الكريم
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حاولت  خاصة،  عيادات  يف  األطباء 
استطعت  فما  منهم  أحداً  أقابل  أن 
من  الهائلة  والحشود  الزحام  لشدة 
وخارجها،  العيادات  داخل  الحجاج 
فوراً،  نفذتها  فكرة  ببايل  خطرت  ثم 
يف  واقعة  صيدلية  عىل  دخلت  حيث 
كانت  إبرة  واشرتيت  قباء،  شارع 
موجودة يف ذلك الوقت يف الصيدليات 
وتسمى )نوفلجاين(، واشرتيت معها 
أداة الحقن، وأخذت شيئاً من القطن 
سيارتي  يف  معي  وكان  واملعقمات، 
والذي  الليمون  عطر  بها  زجاجة 
يسمى )كولونيا(، واشرتيت ترمومرت؛ 
إىل  مرسعاً  وذهبت  الحرارة،  لقياس 
الشيخ، ثم قست حرارته؛ ووجدتها قد 
جاوزت األربعني، فحقنته بتلك اإلبرة، 
مسافة  عنه  يفصلني  قباله  وجلست 
الغرفة، وأنا يف غاية الرعب، وال أعرف 
أن  نسيت  إني  حتى  ذلك،  من  أكثر 
استخدم املاء البارد لتخفيف الحرارة، 
 )10( كل  الحرارة  أقيس  فجعلت 
النزول  يف  الحرارة  وأخذت  دقائق، 
الشيخ،  تكلم  وفجأة  واالنحسار، 
وقال:  سالمي،  فردنَّ  عليه،  فسلمت 
ماذا  قال:  إبراهيم،  قلت  أنت؟،  من 
عليك،  أطمنئ  قلت جئت  هنا؟،  تفعل 
أجلسني، وكنت حريصاً  تعال  فقال: 
لعله  الغطاء؛  تحت  نائما  بقائه  عىل 
يتعرق فتخف الحرارة يف جسده. فلما 
طلب مني أن أجلسه أجلسته ولففته 
بعد  يل  قال  ثم  فيه،  ودثرته  بلحاف 
أعتذر؛  أن  فأردت  الدرس،  اقرأ  ذلك: 
حالتي  وألن  املرضية،  لحالته  تقديراً 
اقرأ،  بأن  تسمح  تكن  لم  النفسية 

لكنه ردنَّ عيل بحدة قائالً: اقرأ الدرس، 
الشعراء  سورة  يف  اقرأ  يومها  وكنت 
عند قول الله تعاىل: )كذبت قوم نوح 
قال  القراءة،  بدأت  فلما  املرسلني(، 
عليه  واجمع  لرويس،  اليوم  اقرأ  يل: 
معي  شأنه  هذا  وكان  القراء،  باقي 
-يرحمه الله- أن يباغتني يف الدرس، 
فيطلب مني، أقرأ ملن يختاره هو من 
الرواة ثم يكون الجمع عليه، وانطلق 
صوتي -عىل غري العادة- بشكل رقيق 
وإحساس مرهف، وذلك بتأثري معاناة 
عىل  اليوم  ذلك  يف  ومرضه  الشيخ 
التي  الغرفة  أرضية  نفسيتي، وكانت 
يرتدد  وكان  مفروشة،  غري  فيها  نقرأ 
صدًى جميالً لقراءتي، فما إن وصلت 
)وإن  تعاىل:  قوله  وهو  القصة؛  ألخر 
أخذ  حتى  الرحيم(،  العزيز  لهو  ربك 
يقول:  وهو  والنشيج،  بالبكاء  الشيخ 
القراءة،  أول  من  أعد  يعني،  )تاني(؛ 
العظيم،  كالم  أعظم  ما  قائالً:  ويردد 
فأعدت القصة من أولها: )كذبت قوم 
وتأن  بدقة  أقرأ  وأنا  املرسلني(،  نوح 
بكاء  وازداد  وألحان،  جميل  وصوت 
الشيخ ونشيجه، حتى إذا بلغت نهاية 
القصة عند قوله تعاىل: )وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم(، صاح الشيخ بصوت 
جاهش  وصوته  يبكي  وهو  عاٍل 
بالبكاء قائالً: )تاني(، فأعدت القصة 
للمرة الثالثة، حتى إذا هدأ واستقرت 
هذه  من  أرسي  فكنَّ  يل:  قال  نفسه، 
أردت  وكنت  حويل،  امللفوفة  األشياء 
أن استبقيها فما استطعت من إرصار 
الحرارة  قياس  يف  وأخذت  الشيخ، 
فوجدتها قد بلغت )36،5(، ووضعت 

من  أثراً  وجدت  فما  جبهته  عىل  يدي 
يكن  لم  وكأنه  السابقة،  الحرارة  تلك 
األغطية،  كل  من  وخلصته  يشء،  به 
تعتذر  أن  تريد  كنت  يل:  قال  ثم 
قرآن!!،  بغري  وترتكني  الدرس  عن 
ثم  مني،  بدر  عما  بلطف  فاعتذرت 
قال يل: اآلن أريد أن اغتسل، وأما أنت 
شؤونك،  إىل  الله  بركة  عىل  فانطلق 
ووصلت إىل بيتي وأنا أفكر يف الشيخ 
الشيخ  هو  من  نفيس:  سائالً  وحاله! 
القايض؟ وهل أعرفه حقيقة؟ أم إنني 
أتطفل لكي أعرف وأنقب وأبحث! هل 
هو الرجل الشديد الصعب يف اإلقراء، 
معي؟  الحبيب  األنيس  الرجل  هو  أو 
أو معلم؟ هل  أو مرب،  هل هو والد، 
عىل  يشجعني  كان  الذي  اإلنسان  هو 
أزري،  من  ويشد  والطلب،  الدرس 
ويقرب  األمل،  من  طاقات  يف  ويبعث 
ما تباعد من املسائل، وُيبعد ما قرب 
-مرة  نفيس  وسائلت  األوهام،  من 
أخرى- من هو الشيخ؟ هل هو أشياء 
كثرية أم أشياء قليلة أو بعض أشياء؟ 

فقالت يل نفيس: إني ال أدري؟. 
وقرأ  الصلوات،  إحدى  يف  الناس  وأمنَّ 
عن  )ويسئلونك  تعاىل  الله  قول 
ثم  نسفا(؛  ربي  ينسفها  فقل  الجبال 
أن  وحاول  طويالً،  بكاء  يبكي  أخذ 
بعدها  ملا  الكريمة  اآلية  هذه  يتجاوز 
يكرب  أن  إال  يملك  فلم  يستطع،  فلم 

للركوع. 
التونيس  منري  الشيخ  وحدثني 
كلية  يف  الرابعة  السنة  يف  كنا  قائالً: 
تمت  القراءات  مادة  ويف  القرآن، 
قسمتنا إىل فريقني، فريق يرشف عليه 

-رحمه  القايض  عبدالفتاح  الشيخ 
الشيخ  عليه  يرشف  وفريق  الله-، 
الله-، وكنت  محمود سيبويه -رحمه 
الشيخ  عليها  التي يرشف  املجوعة  يف 
الشيخ منري:  القايض، قال  عبدالفتاح 
فكان أول مجلس جلسناه مع الشيخ 
القايض يف السنة الرابعة من الدراسة، 
فأخذ كل طالب منا يقرأ ما تيرس من 
القراءة  يف  دوري  جاء  فلما  القرآن، 
القايض  بالشيخ  فإذا  بالقراءة،  بدأت 
يأخذه البكاء والخشوع من القراءة ثم 
يناديني بصوت عاٍل أعد مرة أخرى، 
خاشع  وهو  القراءة  فأعدت  يقول 
وبعدها  القرآن،  قراءة  من  يبكي 
القايض، حيث  بالشيخ  كانت عالقتي 
عنده،  طالباً  واصطفاني  ارتضاني 
العرش  بالقراءات  بختمة  وخصني 

ترشفت بها عليه.
وبالقرآن  القرآن  مع  التأثر  يف  وله 
املقام  يتسع  -ال  مؤثرة  مواقف 
لذكرها- سمعتها من تالميذه وأبنائه 
ومن حرض بعض مجالس إقرائه؛ كلها 
تدل عىل أنه من قوم روضوا أنفسهم 
وأرُْشَِبت قلوبهم خري  الله،  عىل طاعة 
عافيتهم  فصار  الله،  كالم  الحديث 
بالقرآن، وراحتهم واطمئنانهم بكالم 
إبراهيم  الشيخ  قال  حتى  الرحمن، 
أناساً  حياتي  يف  أر  لم  األخرض: 
ُيحسنون سماع القرآن مثل الشيخني 
باز،  بن  عبدالعزيز  الشيخ  الجليلني؛ 

والشيخ عبدالفتاح القايض.

الشيخ عبدالفتاح القايض مستمعاً لتالوة الشيخ عيل بن مرشف العمري، وبجانب الشيخ القايض الطبيب كايد الكايد.
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منهج الشيخ 
عبدالفتاح القاضي 
يف القراءة واإلقراء

منهجه  أن  وتعاىل  سبحانه  الله  قدنَّر 
اهتمام كما  اإلقراء لم يحظ بكثري  يف 
كان  ولقد  ومؤلفاته،  كتبه  حظيت 
أكثر  من  األخرض  إبراهيم  الشيخ 
وتلمذة  الكبري  للشيخ  مالزمة  الناس 
حياته؛  أيام  من  يوم  أخر  إىل  عليه 
الشيخ  منهج  تفاصيل  عن  فسألته 
القايض يف القراءة واإلقراء وما استقر 
علم  يف  القايض  الشيخ  اختيار  عليه 
الله-:  -حفظه  جوابه  فكان  األداء، 
يف  بدعاً  تسري  أن  السهل  من  ليس 
رغم  السؤال،  هذا  عن  إجابة  كتابة 
الوحيد  املتحدث  بأني  إحسايس 
ومنهجه؛  الشيخ  عن  الله-  -بفضل 
ومالزمة  رفقة  الناس  أطول  كنت  إذ 
واملثابرة  الصرب  ومع  القراءة،  يف  له 
أكن  لم  ما  إىل  أخرياً  ُوِفقت  وااللتزام 
أطلبه، ولم يخطر يل عىل بال، وتقلبت 
يف درجات من الرقي معه قليالً حتى 
ثمارها  وتدلت  كيفيته،  استبانت 
عقوداً،  العقيق  صايف  من  تحمل 
من  فسقاني  عنده  املقام  بي  وطاب 

معرصات علمه ماًء ثجاجاً.
-رحمه  به  لقائي  بداية  يف  وكنت 
الله- أظن أن األمر سيسري عىل بساط 
واجهت  حني  ولكن  الحرية،  من 
ستكون  البداية  أن  يل  تبني  الحقيقة 
الشيخ  منهج  لصعوبة  الصفر؛  من 
يف اإلقراء؛ والذي يتمثل يف عدم قدرة 
الشيخ إقراء كل أحد، وكان هذا األمر 
طبيعي مع اهتمام الشيخ  بالحرف، 
بالكلمة  ثم  الكلمة،  من  بموقعه  ثم 
ومقاس  حركاتها،  توايل  يف  موزونة 
مرسوم  حركة  لكل  الزمنية  املدة 
عليها، ثم بتفعيله بالكلمة، وخلوصها 
ثم  املحلية،  اللهجة  طغيان  من 
يجاورها  مما  الكلمة  سالمة  بمراعاة 
وعدم  مميزاً  صوتاً  الكلمة  إلعطاء 
نقل جزء منها لغريها، كمن يقرأ )إينَّا 
كنستعني(، ثم مراعاة نظم الكالم يف 
ُيَعرب  إىل صوت  الوصول  بقصد  اآلية 
عن إظهار املعنى املقصود أو تقريبه 

ما  تفاصيل  أتعلم  ولكي  للسامع، 
ذكرته من هذا املنهج البديع والفريد 
القوانني  هذه  جميع  أفهم  وحتى 
املنظمة للقراءة مع ما يتبعها من علم 
صرب  من  البد  كان  واالبتداء  الوقف 
الشيخ الجليل عيلنَّ أوالً، وكان ما كان 
فقد صرب عيلنَّ صرباً كانت بفضل الله 
تعاىل عواقبه حميدة، ومع صربه عيلّ 
كان البد من االجتهاد واملثابرة والجّد 
مني وقد رزقني الله ذلك وهو الرزاق 

الكريم.
وملا عرفُت خبايا الطريق وتفاصيله، 
الشيخ  الدرس، وأصبح  وخفنَّت مؤنة 
كله  ذلك  بعد  عني،  راضياً  الكبري 
أقرأ  وأنا  الشجاعة  عندي  أصبحت 
أنا  وكنت  ويستمتع،  فيسمع  أمامه 
كان  حتى  أمامه،  أقرأ  وأنا  استمتع 
ذات يوم -من أيام الدرس الخالدة يف 
تنقسم  القراءة  إن  يل:  فقال  فكري- 

إىل ثالثة أقسام:
وفيها - 1 الكتاتيب؛  قراءة 

التجويد  أحكام  الطالب  يتعلم 
بالتحفة والجزرية.

التي - 2 العلماء؛ وهي  قراءة 
صوتية  قوالب  بصياغة  فيها  يهتم 
معنى  من  تتضمنه  بما  للعبارات 
واإلغراء  والنهي،  كاألمر  وإيحاء؛ 

والبشارة، والتقريع ...الخ.
أمام - 3 الطالب  يقرأ  أن 

غري  من  الشيخ  بإحساس  الشيخ 
مرحلة  وهي  توجيه،  أو  إشارة 
من  إال  إليها  يصل  ال  جداً  متقدمة 

وفقه الله لذلك.
العميل  القايض  الشيخ  منهج  إن 
الشعبية؛  بتلك  يحظ  لم  اإلقراء  يف 
عليه،  والقدرة  به  االلتزام  لصعوبة 
فلما تويف الشيخ وانتقل إىل جوار ربه 
الكريم -نسأل الله له املغفرة والرىض 
عن  البحث  يف  الطالب  جدنَّ  والقبول- 
يْصَطُفوه  أن  لهم  وراق  منهجه، 
كثرياً  وأن  خصوصاً  وطريقاً،  منهجاً 
وجرب  املشايخ  عىل  تتلمذ  قد  منهم 
مناهج اإلقراء األخرى، فبان له الفرق 

سبيل  له  واستبان  املنهجني،  بني 
الطريقني.

العجيب  املنهج  ذلك  كشف  لقد 
َِة،  املَُفرسِّ والقراءة  التدبر  عن  النقاب 
الوقف  يف  اإلحسان  ومنهجية 
التميز يف استخدام  واالبتداء، وعظمة 
بملكة  القارئ  من  القرآنية  الحاسة 
التعبري يف صيغ تناسب أحوالً مختلفة 
فيما رسمه القرآن الكريم من مشاهد 
فائقة  وقدرة  كاملة  لياقة  تستوجب 
القارئ  املعاني  وتراود  القارئ،  عند 
األبواب  وتغلق  حسنها،  إىل  للنظر 
أمام التشتت النفيس؛ ليبقى مع صور 
غري  ليشء  نفسه  تنتهي  فال  جمالها، 
موجود يف اآلية، وال يؤمل إال يف إدراك 
لجماليات  خاشعاً  املعاني  أرسار 
الحس،  واإلدراك  والحرف  الصوت 
فال ينتهي عجبه وهو لم يكتشف إال 
القليل، ويجد نفسه يختال يف صورها 
الجميلة وال يستطيع أن يغمض عيناً 
الحركة؛  برسعة  اشتهرت  التي  وهي 
فيقول  عند حد،  يقف  ال  يراه  ما  ألن 

عند ذلك: سبحانك اللهمنَّ.
أصبح منهج الشيخ القايض يف اإلقراء 
اليوم -بفضل الله- كأنه بعث جديد 
كانت  الذي  واإلتقان  التحقيق  ملنهج 
الله  عليه قراءته وإقراؤه، ولقد بعث 
عىل  اإلقراء  سماء  يف  سطعوا  نجوماً 
يجسدوا  أن  واستطاعوا  املنهج،  ذلك 
لذلك  املهمة  األدائية  الحقائق  تلك 
الشيخ  منهجية  وأصبحت  املنهج، 
وبشدة  مرغوبة  اإلقراء  يف  القايض 
الشيخ  يستطرد  ثم  مكان،  كلِّ  يف 
تقر  فئات  فهناك  قائالً:  األخرض 
بها األعني من معلم لهذا املنهج ومن 
بالصرب  جميعهم  ويتحلون  متعلم، 
فكرة  لألذهان  وُيَقرُِّبوَن  الجميل، 
منهجه،  وطريقة  الشيخ  أسلوب 
وينقلون لنا عن تجاربهم يف مجالس 
رجاالً  بها  الناس  تأثر  كيف  إقرائهم 
ونساًء، وكأن دعوة الشيخ كانت فيها 
وتعاىل،  تبارك  لله  اإلخالص  معنى 
وكان فيها رس عظيم بينه وبني ربه، 
عباداً  وتعاىل  سبحانه  الله  فقيض 
منهج  نرشوا  كتابه  وأهل  خلقه  من 
الشيخ القايض يف اإلقراء، وساروا به 
غرام  محل  أصبحت  مضيئة  مسرية 
املنهج  هذا  محبو  ويزداد  للعاشقني، 
كل يوم، وكل من يتعرف عىل تفاصيل 
ذلك املنهج بأخذه العشق ويرى فيه 
جماالً غري محدود، كيف ال يكون ذلك 
كذلك، واألمر يتعلق باالرتقاء بمنهج 
اإلقراء حتى يصل اإلنسان إىل أطراف 

يبعث  الذي  النبوي  اإلقراء  منهج 
تاريخ  يف  األوىل  بالصور  اإلحساس 
تلقي الصحابة عن النبي  -صىل الله 
عليه  يقرؤون  ثم  ومن  وسلم-،  عليه 
وجل،  عز  الله  كالم  منهم  فيسمع 
وسلم-  عليه  الله  -صىل  فيتملكه 
إليه من  بما وصلوا  واإلعجاب  الفرح 
معانيه  وييضء  الكالم،  يفرس  ترتيل 

بتلك األصوات الطاهرة.
أبعد  إىل  وشديداً  دقيقاً  كان  لقد 
إقرائه  فمجلس  درسه،  يف  مدى 
من  قراءة  سماع؛  عرض  مجلس 
الطالب وتحقيقاً وتدقيقاً من الشيخ، 
ويدركها،  الطالب  يفهمها  بإشارات 
رأيي-  -يف  اإلقراء  يف  املنهج  وهذا 
ألنه  وأميزها؛  املناهج  أفضل  من 
والتحقيق  الضبط  عىل  الطالب  يعني 

واإلتقان.
بفرتة  يرتبط  ال  عجيب  منهج  إنه 
يرتبط  ال  أنه  كما  محددة،  زمنية 
فإن  ذلك  وألجل  االنتهاء،  أو  بالختم 
وجاللة  إمامته  -مع  القايض  الشيخ 
أن  كما  التالميذ،  من  مقل  قدره- 
املشايخ  تالميذ  أكثر  من  تالميذه 
تأثرياً يف الطالب واملتعلمني، كما أنهم 
والرواية  النقل  يف  عال  مستوى  عىل 

والتصنيف والتحقيق  
املنهج  القايض بذلك  الشيخ  لقد كان 
وإمام  اإلقراء  أنوار  مشكاة  البديع 

فرسان أهل األداء.  

مكانته وثناء 
العلماء عليه

لقد تسابق الشعراء يف مدحه، وتزاحم 
الفضالء يف الكتابة عنه والثناء عليه، 
بأوىل  األمة  عىل  به  تطونَّل  ملا  وذلك 
التأليف  من  الهمة  إليه  ُترصف  ما 
الكريم،  القرآن  وتعليم  والتصنيف، 
وإليك بعضاً من تلك القصائد، ونُتفاً 
من تلك الكتابات واملدائح، التي تعرب 
قلوب  يف  الكامنة  املحبة  مدى  عن 
أولئك العلماء، والشعراء، لعالم الدنيا 
عبدالغني  بن  عبدالفتاح  صالح  أبي 

القايض.
قال  األخرض:  إبراهيم  الشيخ  قال 
إن  السيد عثمان:  عامر  الشيخ  يل 
الدنيا،  يف  عالم  أكرب  القايض  الشيخ 
فقلت له: هل أقرأ عليه؟، قال يل: بل 
ال بد أن تقرأ عليه، وشأشفع لك عنده 

-بإذن الله-.
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وكان أمام وخطيب املسجد النبوي 
صالح  ابن  عبدالعزيز  الشيخ 
الشيخ  عىل  يعتب  الله-  -رحمه 
إبراهيم األخرض كثرياً يف أنه لم يمكنه 
من مقابلة الشيخ عبدالفتاح القايض، 
ما  يقول:  صالح  ابن  الشيخ  وكان 
أسفت عىل يشء كما أسفت عىل عدم 
وكان  ورؤيته،  القايض  الشيخ  لقيا 
هو  القايض  الشيخ  بأن  كثرياً:  يقول 

فرحة أهل القرآن.
اإلمام  الكبري،  الشيخ  وكان 
باز  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز 
-رحمه الله- يحب الشيخ عبدالفتاح 
من  له  ويظهر  كثرياً،  حباً  القايض 
االحرتام والتقدير والود اليشء الكثري، 
القايض  الشيخ  بتعيني  أمر  إنه  حتى 
وكان  الجامعة،  مجلس  يف  عضواً 
كلية  يخص  أمر  كل  يف  رأيه  يأخذ 
القرآن وتحديداً ما يخص جانب علم 
القصص  له من  القراءات، ولقد كان 
يبني  ما  باز  ابن  الشيخ  مع  الجميلة 
حجم العالقة بني الشيخني الكبريين، 
-التي  الكثرية  القصص  تلك  ومن 
الشيخ  ماحكاه  وكتبتها-  سمعتها 
كان  قال:  حيث  األخرض  إبراهيم 
للتعليم  اْسُتْقِطُبوا  من  أول  من 
الكريم  القرآن  بكلية  والتدريس 
فقدم  القايض،  عبدالفتاح  الشيخ 
فيها  وحل  طيبة  إىل  الكبري  الشيخ 
وطالب  العلماء  تسابق  كبريًا،  عاملاً 
بدأ  العلم لإلفادة منه والقراءة عليه، 
لكنه  اإلسالمية،  الجامعة  يف  ُيَدرِّس 
يف  مبتدئني  يدرس طالباً  نفسه  وجد 
الفن، ال يدركون شيئا من علوم  هذا 
العالم  وهو  والقراءات،  التجويد 
املنتهون يف  إليه  الذي يتسابق  الكبري 
علم القراءات فال يجدون إليه سبيالً! 
يرجع  أن  وقرر  ذلك  ألجل  فغضب 
أن  اقرتحوا  تالميذه  لكن  بلده،  إىل 
املغادرة،  قبل  الجامعة  مدير  يودع 

ذهب الشيخ القايض إىل مكتب مدير 
الجامعة الشيخ ابن باز للسالم عليه 
وتوديعه قبل سفره، فلما دخل عليه 
قام الشيخ الكبري ابن باز من مكتبه 
وسلم  القايض،  الشيخ  ملالقاة  وخرج 
جنبه،  إىل  وجلس  حاًرا،  سالماً  عليه 
يف  األرض  أهل  بأعلم  أهالً  له  وقال 
عميد  قال مخاطباً  ثم  القراءات،  علم 
الشيخ  نحرض  لم  نحن  القرآن:  كلية 
الطالب  بتدريس  ليقوم  القايض 
مستشاًرا  أحرضناه  بل  املبتدئني! 
يؤخذ رأيه، ويستفاد من علمه ملن هم 
أهل للتلقي لألخذ عنه والتلمذة عليه 
-أو كالما نحو هذا-، ثم ودنَّع الشيخ 
ابن باز الشيخ القايض –وكان ال يعلم 
عن نيته يف ترك الجامعة أو سفره-، 
كل  مكتبه  من  خروجه  قبل  له  وقال 
حاصل  الشيخ  فضيلة  يا  ما تريدون 
إىل  احتياجاتكم  ترسلون  الله،  بإذن 
شاء  إن  فيها  فيبت  مبارشة  مكتبنا 
مكتب  القايض  الشيخ  غادر  ثم  الله، 
الشيخ باز وقد عدل عن سفره ورجع 
كلمته  وقال  املدينة،  برتك  قراره  عن 
املشهورة : )دا الشيخ ابن باز حتة من 

بعد  وكان  البرصي(،  الحسن  بتوع 
ثم  املدينة  يف  واستقراره  قراره  ذلك 
كان ما أجراه الله عىل يديه من الخري 
توفاه  حتى  الطيبة  طيبة  يف  الكثري 
وقال الشيخ عبدالعزيز  الله تعاىل. 
القاري: حرضت ذات مرة يف مجلس 
التي  األمور  بعض  ملناقشة  الجامعة 
القرآن  بكلية  القراءات  قسم  تخص 

مناهج  ُعرض موضوع  فلما  الكريم، 
باز  ابن  الشيخ  سئل  القراءات،  قسم 
غري  إنه  فقالوا  القايض؛  الشيخ  عن 
ابن  الشيخ  فقال  لالجتماع،  حارض 
العلم  هذا  يف  متخصصني  لسنا  باز: 
الشيخ  حضور  من  بد  وال  الرشيف، 
القايض ليؤخذ رأيه ويستنار برؤيته، 

فضيلة الشيخ العالمة عبد الرافع رضوان

ما قاله الشيخ الكبري، والعالم الزاهد، إمام وخطيب املسجد النبوي 
الرشيف الدكتور عيل بن عبدالرحمن الحذيفي

فضيلة إمام وخطيب املسجد النبوي الرشيف الدكتور عيل الحذيفي مستمعاً 
لحديث الدكتور عبدالله الجار الله يف أحد الفعاليات القرآنية
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والشيخ  -القاري  سوياً  فحرضنا 
وكان  الجامعة،  ملجلس  القايض- 
التخفيف  املطروحة؛  املسائل  من 
كالشاطبية،  املنظومات؛  حفظ  من 
ونفائس  الظمآن،  ومورد  والدرة، 
املتعلقة  األمور  البيان، وغري ذلك من 
بالقسم، فقال الشيخ القايض -رحمه 
املتون  هذه  حفظ  دون  من  الله-: 
َتتَلَقنَّى  أن  عليك  إن  للطالب:  قلنا  إذا 
َفرُسنَّ  كاذبني،  نكون  فإنا  القراءات 
واعتمد  رأيه،  من  باز  ابن  الشيخ 

كالمه.
الله-  -رحمه  باز  ابن  الشيخ  وكان 
فقد  وطرائفه،  نكته  ويحب  يمازحه 
سأله يوماً: يا فضيلة الشيخ كم بلغتم 
من العمر؟، فقال الشيخ القايض: يا 
اإلمام  له  موالنا بالش فضايح، فقال 
عمر  من  أسعده  ما  باز:  ابن  الكبري 
فقال  الكريم،  القرآن  خدمة  يف  ُقيِض 
حني  بذلك  عنيت  إنما  القايض:  له 
أم  -يعني  صالح  أم  حقيقته  تسمع 

أوالده-، ثم ذكر سنّي عمره.
وخاتمة  املحقق  الشيخ  وقال 
الطبقة  أهل  -من  الكبار  القراء 
الشيخ  العرص  هذا  يف  األوىل- 

عبدالرافع رضوان الرشقاوي:
يطيب يل أن أكتب بكل فخر وتقدير 
العالمة  وشيخنا  أستاذنا  عن 
القايض  عبدالغني  بن  عبدالفتاح 
عشت  وأني  وبخاصة  الله-،  -رحمه 
سنوات؛  ثماني  إرشافه  تحت  طالباً 
من  رائعة  بصور  يحيطنا  كان  حيث 

مظاهر الرعاية األبوية العظيمة.
تاريخ  يف  الناظر  إن  أقول:  والحق 
القايض  عبدالفتاح  العالمة  الشيخ 
يجد نفسه يف روضة فيحاء، وحديقة 
جميل  من  فيها  الطرف  يقلب  غناء، 
أحسن،  إىل  حسن  ومن  أجمل،  إىل 
بالجد  مليئة  القايض  الشيخ  فسرية 
واإلعجاب؛  والتقدير  واالجتهاد، 
متعددة  علمية  شخصية  كان  ألنه 
العلماء  أفاضل  من  فهو  املعارف، 
علماً وعمالً، برنَّز يف القراءات وعلومها 
والعربية، يشهد  الرشعية  العلوم  ويف 
عن  معه  تعاملوا  ومن  عارفوه  بذلك 
يتعهد  الله-  -رحمه  كان  لقد  قرب، 
التي  املفيدة  باملحارضات  الطالب 
كان يلقيها عليهم بني حني وآخر من 
يثار  مما  وتحصينهم  إفادتهم  أجل 
ألقى  أنه  أذكر  أقاويل،  من  حولهم 

مرحلة  يف  ونحن  محارضتني،  علينا 
»القراءات  حول  القراءات  تخصص 
وأجاد  فيهما  أفاض  الشاذة« 
محارضة  علينا  ألقى  كما  -كعادته- 
بعنوان »وجوب اتباع رسم املصحف 
بعنوان  ثالثة  ومحارضة  العثماني«، 
أحرف  سبعة  عىل  القرآن  »إنزال 
كان  لقد  ذلك«،  يف  الحكمة  وبيان 
الطالب،  عىل  حريصاً  الله-  -يرحمه 
وإعدادهم إعداداً علمياً؛ خدمة للقرآن 
الله-  -رحمه  فكان  وعلومه،  الكريم 
يأخذ بأيدي الطالب حتى يستطيعوا 
األكمل  الوجه  عىل  واجبهم  يؤدوا  أن 

األتم نحو كتاب ربهم.
لم  قوية  بشيخنا  صلتنا  ظلت  لقد 
وإرشاداته  توجيهاته  وظلت  تفرت، 
الطريق،  لنا  ينري  قبساً وضاًء، ونوراً 
وكنا إذا تقابلنا معه نادانا بأسمائنا، 
هذا  نرى  فكننَّا  أحوالنا،  عن  وسأل 
ُعينُت  ثم  وسام رشف عىل صدورنا، 
ِقنا األزهري ثم معهد  مدرساً بمعهد 
بني سويف، حيث كان الشيخ يعمل 
مفتشاً عاماً للعلوم الرشعية والعربية 
توجيهاته  رشف  فنلت  والقراءات، 
توجيهاته  رشف  نلت  كما  مدرساً 
عن  إرشافه  تحت  عملت  ثم  طالباً، 
كثب يف كلية القرآن الكريم بالجامعة 
املنورة، حيث كان  باملدينة  اإلسالمية 
القراءات  لقسم  رئيساً  يعمل  الشيخ 
فيها، وكان ذلك عام 1395هـ، فأدى 
الشيخ الكبري واجبه عىل أحسن وجه 
مدريس  يتابع  كان  حيث  وأفضله، 
عىل  ويطمنئ  حثيثة،  متابعة  القسم 
ملادة  واستيعابهم  الكلية  طالب 
رسم  من  بها  يتعلق  وما  القراءات 
للقراءات،  وتوجيه  آي  وعد  وضبط 
الكثرية  اجتماعاته  يف  ذلك  يظهر 
فكان  ومدرسيه،  القسم  بأساتذة 
نحو  ممكن  جهد  كل  ببذل  يوصينا 
كتاب الله تعاىل، وكان هدف الجميع 
مهما  وبسمعتها  بالكلية  النهوض 
كان عدد الطالب قليالً، وجدير بهذه 
القلة املتخرجة يف الكلية أن يكون لها 
منه  وتمكنها  لتخصصها  فهمها  من 
وما  قلوا،  وإن  األكثرون  فهم  كثرة، 

أحسن قول القائل:
تعرينا أنا قليل عديدنا   

فقلت لها إن الكرام قليل
عالية،  الكلية  سمعة  فأصبحت 
الشيخ  كان  لقد  متميزين،  وطالبها 
يويص  القايض-  -عبدالفتاح  الرحيم 
الجامعة  بطالب  الكلية  أساتذة 
الكثري منهم لم يجلس  الوافدين؛ ألن 

التالوة  كيفية  يعلمه  شيخ  أمام 
يقول:  ما  كثرياً  فكان  الصحيحة، 
من  ُتْكثروا  وال  بالطالب،  اهتموا 
أن  ويكفي  تالوتهم،  عىل  املالحظات 
ينبه الطالب إىل تالوة زمالئه ليستفيد 
يتابع  الثانية  املحارضة  ويف  منها، 
عىل  دونها  التي  املالحظات  األستاذ 
السابقة  املحارضة  يف  الطالب  بعض 
الطالب  تالوة  صحة  عىل  ليطمنئ 
يسرتيح  الطريقة  بهذه  بأول،  أوالً 
درس  عىل  ويقبلون  لكم،  الطالب 
القرآن الكريم بحب، وال داعي لكثرة 
املالحظات يف الدرس الواحد، فشيخنا 
يف  التدرج  يحب  كان  الله-  -رحمه 
استجاب  وقد  التعليمية،  العملية 
املفيدة،  التوجيهات  لهذه  األساتذة 
االمتحانات  نتائج  كانت  لله:  الحمد 
يف كل عام مرشِّفة، وعىل أحسن حال، 
القرآن  عىل  وأقبلوا  الطالب،  واستفاد 
إقباالً عجيباً، وعاشوا معه بأرواحهم 
وأعمالهم وأفكارهم، وذلك عن طريق 
عىل  ومثله  وقيمه  مبادئه  تطبيق 

أنفسهم وأهليهم.  
الضوء عىل  أسلط  فإذا كنت  وختاماً: 
طالبه  عىل  وحرصه  شيخنا  إخالص 
فإني أشكر رئاسة الجامعة اإلسالمية 
كلية  وعمادة  آنذاك  املنورة  باملدينة 
اإلسالمية  والدراسات  الكريم  القرآن 
به  التدريس بها عىل ما قاموا  وهيئة 
مشكور،  وسعي  مربور،  عمل  من 

جعله الله يف صحائف أعمالهم.
وقال شيخ القراء بالديار الشامية 
الكبري/ والعالمة  املجاهد  الشيخ 

محمد كريم راجح:
العظيم  واملقرئ  الكبري،  الشيخ  إن 
-رحمه  القايض  عبدالفتاح  الشيخ 
ُيَعرنَّْف،  أن  من  أكرب  تعاىل-  الله 
الحرب  فهو  ُيرَتَْجم،  أن  من  وأعظم 
الذين  اأْلَُوْل  القراء  قصة  حكى  الذي 
حفظوا القراءات، وسجلوها،واحتجوا 
َل  َفَسجنَّ بحفظها،  وقاموا  لتوجيهها، 
علنَّموا  كما  وعلنَّم  ألنَّْف،  إذ  لوا  كما سجنَّ
التجويد،  بواجب  وقام  حقنَّق،  إذ 
القرآني قراءة وأداء،  الحرف  وإتقان 
الذي  البدر  فهو  وتحقيقاً،  وتعليماً 
الزاهرة، وشاعت  البدور  عنه  فاضت 
وعمت حتى ملئت الخافقني، فال تكاد 
تخلو منه مكتبة، وكل من كتبوا بعده 
وأفاضوا  األسلوب،  يف  نوعوا  مهما 
يتبعونه خطوة  عليه، وهم  عالة  فهم 
خطوة حذو القذة بالقذة. ولقد كانت 
املنال،  صعبة  قبله  القراءات  كتب 
منها  املراد  إىل  ليصل  املرء  يغوص 

العالمة الكبري والشيخ املعمر أبو بكر الجزائري متحدثاً للدكتور عبدالله الجار الله عن الشيخ 
القايض، ويبدو عن يمني الشيخ تلميذه وحبيبه الشيخ أبو إدريس إبراهيم املغربي

 فضيلة شيخ عموم املقارئ املرصية األستاذ الدكتور أحمد عيىس املعرصاوي متحدثاً
للدكتور عبدالله الجار الله عن الشيخ عبدالفتاح القايض

قراء العصر .. سير وعبر



73

 
العدد 9 - شعبان -  1433 هـ

فربما يصل أو ال يصل، حتى إذا جاء 
الشيخ القايض وأرشقت شمس بيانه 
املنال،  سهلة  القراءات  جعل  عليها 
القراءات  طالب  إليها  وصل  حتى 
والشيخ  املمتع.  السهل  باألسلوب 
ذكي  العلم،  كثري  ذلك  إىل  القايض 
فيها،  وبحث  العلوم،  جاب  الفهم، 
العربية  العلوم  يف  حقاً  أستاذاً  فكان 
ذلك  إىل  أوتي  ثم  والرشعية.  واألدبية 
بها  أن يصل  يستطيع  نكتة حارضة 
صاحب  أخانا  ولعل  يريد،  ما  إىل 

الدكتور/عبدالله  األخ  الخالصة  هذه 
علمه  من  سريينا  الله  الجار  محمد 
قد  ما  ونكته  وكتبه  وقراءته  وفضله 
الشيخ.  عليه  مما  نتعرف عىل بعض 
عرضها  جنة  القايض  للشيخ  أرجو 
السموات واألرض، وأن يجزل مثوبته، 
إذا  مبالغاً  ولست  درجته،  يعيل  وأن 
القايض  عبدالفتاح  الشيخ  إن  قلت: 
عنق  وكتبه  بالقراءات  بعلمه  َطونََّق 
كل طالب لعلم القراءات، وقلما يجود 
راجح،  كريم  وكتبه  بمثله.  الدهر 

البيت الحرام، يف  أمام  بمكة املكرمة، 
1432/12/8هـ.

والشيخ  الكبري،  العالمة  وقال 
الجليل أبو بكر الجزائري؛ املدرس 
قسم  -ورئيس  النبوي  باملسجد 
الكريم  القرآن  بكلية  التفسري 

سابقاً-:  
عىل  والسالم  والصالة  لله،  الحمد 
وصحبه  وآله  محمد  الله،  رسول 
ومن وااله، وبعد: إن العالمة املحقق؛ 
-رحمه  القايض  عبدالفتاح  الشيخ 
النبوية  املدينة  إىل  قدم  تعاىل-  الله 
بالجامعة اإلسالمية ومشاركاً  استاًذا 
يف تأسيس كلية القرآن الكريم؛ فأدى 
به  وقام  وجه  أحسن  عىل  واجبه 
أحسن قيام، كان عاملاً كبرياً، وأستاذاً 
القيمة،  مؤلفاته  بذلك  يشهد  قديراً، 
فنون  يف  صنف  الكبار،  وتالميذه 
وصحبُتُه  عرفُتُه  وأفاد،  فأجاد  شتى 
يف كلية القرآن الكريم عندما كان هو 
وقتها  وكنت  القراءات،  لقسم  رئيساً 
تكلم  إذا  كان  التفسري،  لقسم  رئيساً 
الكلية فرأيه مقدم معترب،  يف مجلس 
تجريحاً  منه  تسمع  ال  اللسان،  عف 
ألحد، كان هدفه األسمى هو النهوض 
طالب  وتخريج  وبسمعتها،  بالكلية 
وهم  وقومهم  لبلدانهم  يرجعون 
مزودون بالعلم الرشعي الذي يدعون 
هذه  أبارك  وإني  تعاىل،  الله  إىل  به 
الوفية  واملبادرات  القيمة  الجهود 
والتي يقوم بها األخ الدكتور عبدالله 
التعريف بهؤالء األعالم  الله يف  الجار 
الكبار، وأسأل الله تعاىل أن يطرح لها 
الرىض والقبول، كما أسأل الله تعاىل 

عبدالفتاح  العالمة  الشيخ  يرحم  أن 
القايض رحمة واسعة.

وقال شيخ عموم املقارئ املرصية 
عيىس  بن  الدكتور/أحمد  األستاذ 

املعرصاوي:
الفهامة،  والبحر  العالمة،  العالم 
عبدالغني  بن  عبدالفتاح  الشيخ 
آية  كان  الله-؛  -رحمه  القايض 
حارض  األسلوب،  بليغ  الذكاء،  يف 
العلوم  سائر  يف  مربزاً  عاملاً  الذاكرة، 
القراءات وعلوم  والعقلية من  النقلية 
والتفسري  واألصول،  والفقه،  القرآن، 
وآدبها،  العربية  واللغة  واألحاديث، 
عىل  فائقة  وقدرة  رفيع،  أدب  له 
نابه،  ومدرس  مفوه،  خطيب  النظم، 
كالمه  مضمون  عن  أبان  تكلم  إذا 
عىل سعة  يدل  واضح  بلسان فصيح 
علمه وعلو منزلته، استفاد منه آالف 
الطالب، ال تفي هذه األوراق القليلة يف 
بيان فضله وعظيم قدره -رحمه الله 

رحمة واسعة-.  
الدكتور/ األستاذ  تلميذه  وقال 
عضو  األمني  سيدي  بن  محمد 
القرآن  بكلية  التدريس  هيئة 
القراءات  قسم  ورئيس  الكريم، 

-سابقاً-:
شيوخنا  وشيخ  وأستاذنا  شيخنا 
املدقق؛  والحرب  املحقق  العالمة 
القايض،  عبدالغني  بن  عبدالفتاح 
يف  الطلب  سن  يف  به  صلتي  كانت 
الكريم  القرآن  بكلية  الرابعة  السنة 
الله-  -رحمه  كان  1398هـ،  عام 
والشهامة،  العفة  مع  متواضعاً، 
يفارقه  ال  واملظهر،  السمت  وحسن 

فضيلة أ.د مصطفى أبو طالب 
أستاذ القراءات بجامعة أم القرى 
بمكة املكرمة وقد كتب كلمة 
ضافية عن الشيخ عبدالفتاح

فضيلة شيخ القراء بالديار الشامية العالمة الكبري محمد كريم راجح متحدثاً عن الشيخ عبدالفتاح القايض، 
وكان ذلك الحديث يف موسم الحج وأيامه.

فضيلة األستاذ الدكتور محمد 
سيدي األمني رئيس قسم 
القراءات بالجامعة اإلسالمية _

سابقاً_ وأحد رواد القسم الكبار، 
ومن الذين أدركوا الشيخ القايض 
يف كلية القرآن الكريم وأفادوا 
منه علماً كثريا

قراء العصر .. سير وعبر
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مهابة  عليه  فيضفي  األزهري  الزي 
ووقاراً، رسيع البديهة، كثري الذكر لله 
الكريم،  القرآن  بسماع  يتأثر  تعاىل، 
له  القرآن،  معاني  يف  التأمل  شديد 
القرآن، يعجبه  دراية واسعة بوقوف 
األحسن،  واألداء  الحسن  الصوت 
من  والنشاز  اللحن  من  ويتربم 
بصوت  إعجابه  لنا  وذكر  الصوت، 
يرىض  ال  رفعت،  محمد  القارئ 
النفس،  عزيز  به،  يقبل  وال  بالضيم 
يف  الدرس  أثناء  لطالبه  اإلفادة  كثري 
توقف  فربما  شتى،  ومعارف  فنون 
أثناء العرض عليه ليتكلم عىل مسألة 
وكأنه  فيستطرد  بالغية  أو  أصولية 
القارئ  ويأمر  ينتبه  ثم  محارضة  يف 
يحب  والقراءة،  العرض  بمواصلة 
النابهني  عىل  ويثني  العلم  طلبة 
منه  تسمع  ال  اللسان  عف  منهم، 
تجريحاً ألحد، تعجبه النكتة واملواقف 
عىل  يدخل  منها،  فيضحك  الطريفة 
يذكر  الرسور،  وجلسائه  طالبه 
بعض املواقف الطريفة التي مرت به 
وامللل،  السآمة  مخافة  بها  فيتخولنا 
بـ)حرز  واإلعجاب  الحب  كان شديد 
يف  وخاصة  بأبياته  والتمثل  األماني( 
باب اإلدغام الصغري، أخربنا أنه رأى 
اإلمام الشاطبي يف املنام وهو يوصيه 
بالبقاء عىل الشاطبية وعدم االنصياع 
بالطيبة  الذين يريدون استبدالها  إىل 
-يعني يف مقررات املعاهد األزهرية- 

فما كان منه إال أن امتثل، وكان وقتها 
مديراً ملعهد دمنهور.

وتمتاز  شتى،  فنون  يف  صنف 
مصنفاته بحسن اختياره، فهذا كتاب 
»الوايف«، وهذا كتاب »اإليضاح«، وهذا 
تمتاز  كما  الزاهرة«،  »البدور  كتاب 
ووضوحها.  العبارة  بلطف  مؤلفاته 
1401هـ  عام  به  يل  لقاء  أخر  كان 
حني قدمت من مكة حيث كنت طالباً 
أم  جامعة  يف  املاجستري  مرحلة  يف 
كلية  تسمى  وقتها  وكانت  القرى، 
الرشيعة، فقمت بزيارة خاصة له يف 
الطالع  قباء  شارع  يف  الكائن  منزله 
فاستقبلني  متواضعة،  هدية  ومعي 
واجب  يل  وقدم  بي،  ورحب  بنفسه، 
الضيافة، تغمده الله برحمته وأسكنه 
قول  فيه  ألتمثل  وإني  جنته،  فسيح 

الشاعر:
حلف الزمان ليأتني بمثله      

حنثت يمينك يا زمان فكفر
الدكتور/مصطفى  األستاذ  وقال 
أبي  ابن  محمود  بن  محمد  بن 
العليا  الدراسات  أستاذ  طالب 

بجامعة أم القرى بمكة املكرمة:
إن األستاذ الشيخ عبدالفتاح القايض 
أحد علماء األزهر الكبار، كما هو من 
الرابع  العليا من أدباء القرن  الطبقة 
العرشين  والقرن  الهجري  عرش 
عباس  األستاذ  أمثال  من  امليالدي، 
الدكاترة  واألستاذ  العقاد،  محمود 

حسن  أحمد  واألستاذ  مبارك،  زكي 
شيخي  العاملني  واألخوين  الزيات، 
ومحمود  شاكر  محمد  أحمد  العربية 
هذه  انربت  حيث  شاكر،  محمد 
العربية  عن  للدفاع  املختارة  الصفوة 
-رحمه  كان  والسري،  والتاريخ 
منرياً،  ورساجاً  وهاجاً  قبساً  الله- 
ونرباساً أضاء السبيل أمام طالب علم 
العلم،  القراءات، يف جميع فروع هذا 
وبينما كانت التآليف يف علم القراءات 
وغريها  والضبط  والفواصل  والرسم 
السابقون  السلف  علماء  تناولها  قد 
بأسلوب قد يبدو للطالب وعراً وعسرياً 
قام الشيخ عبدالفتاح القايض بتعبيد 
لطالب  السبيل،  وتمهيد  الطريق 
رشح  صياغة  بإعادة  العلم،  هذا 
جديد  بأسلوب  القراءات  علم  متون 
السبك،  وصحة  العبارة،  بقوة  امتاز 
طالب  جعل  مما  األسلوب،  وسهولة 
»الوايف  كتابه  إىل  ينرصفون  العلم 
فيه  بما  ويكتفون  الشاطبية«،  رشح 
التأليف،  وحسن  العبارة،  لجمال 
كانت  الجملة  ويف  األسلوب.  وروعة 
عامرة  حياة  عبدالفتاح  الشيخ  حياة 
بالعلم والعمل فوضع مصنفات كثرية 
يف  شارك  كما  ومنثور  منظوم  بني 
وال يزال  الرتاث،  كتب  بعض  تحقيق 
العربية  الجامعات  يف  العلم  طالب 
األستاذ  كتب  عىل  عياالً  واإلسالمية 
وكتبه  القايض،  عبدالفتاح  الشيخ 
األساتذة  وال يزال  للغاية،  نافعة 
لإلفادة  باقتنائها  الطالب  يوصون 
منها يف املحارضات والدروس العلمية 

يف مجال القرآن العظيم وعلومه.
وقال األستاذ الدكتور/إبراهيم بن 
القراءات  أستاذ  الدورسي  سعيد 
والتفسري يف جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية ورئيس قسم 

القرآن وعلومه -سابقاً-:
بن  الجليل/عبدالفتاح  العالمة  يعّد 
املفرس  املقرئ  القايض  عبدالغني 
مغفرته  بواسع  الله  -تغمده  الفقيه 
القرآنية  النهضة  رائد  ورحمته- 
لوائها، فهو صاحب  الحديثة وحامل 
يف  القراءات  معاهد  إنشاء  فكرة 
بعد  الفضل  وله  اإلسالمي،  العالم 
الله يف اإلرشاف عىل املصاحف املرتلة 
كالشيخ  ومشاهريهم؛  القراء  لكبار 
والشيخ  املنشاوي،  صديق  محمد 
عبدالصمد،  محمد  عبـدالباسط 
الحرصي،  خليل  محمود  والشيخ 
والشيخ مصطفى إسماعيل -رحمهم 

الله جميعا-.

كما يعد ـ رحمه الله ـ شيخ القراءات 
يف  اإلسالمية  الجامعة  يف  والقراء 
كبار  احتضنت  التي  املنورة  املدينة 
سائر  من  العلماء  بها  وتخرج  القراء 

األمصار.
فرعاً  تدع  لم  التي  بمؤلفاته  وناهيك 
القراءات إال ورضبت فيها  من فروع 
النافعة  التآليف  من  وافر  بسهم 
وغري  القراءات،  علماء  لدى  واملعتربة 
علم  يف  بذلها  التي  الجهود  من  ذلك 
القراء  شيخ  -بحق-  فهو   القراءات، 

واملقرئني.

القرآن  كلية  عميد  فضيلة  وقال 
اإلسالمية  بالجامعة  الكريم 
عبدالعزيز  بن  الدكتور/محمد 

الفالح: 
و  الكريم  القرآن  كلية  أنشئت 
بتاريخ  اإلسالمية  الدراسات 
سماحة  يد  عىل  1394/9/6هـ 
باز  بن  عبدالعزيز  الوالد  الشيخ 
سماحته  ورأى  تعاىل-،  الله  -رحمه 
االستعانة بكبار القراء يف ذلك الوقت، 
زمانه،  يف  القراء  شيخ  رأسهم  وعىل 
فضيلة الشيخ العالمة/عبدالفتاح بن 
عبدالغني القايض -رحمه الله- الذي 
الشيخ  العلماء؛ مثل  اختار نخبة من 
محمود  والشيخ  سيبويه،  محمود 
محمود  والشيخ  قمحاوي،  الصادق 
والشيخ  الله-،  -رحمهم  جادوا، 
الله-  -حفظه  رضوان  عبدالرافع 

لالنضمام إىل أساتذة الكلية .
القايض  عبدالفتاح  الشيخ  كان  لقد 
كلية  يف  القراءات  لقسم  رئيس  أول 
القرآن واستمر يف رئاسة القسم إىل أن 
تويف رحمه الله يف 1403/1/15هـ.
تحرير  يف  الله-  -رحمه  شارك  وقد 
القرآن  كلية  مجلة  من  األول  العدد 
قبيل  اإلسالمية  الدراسات  و  الكريم 
وفاته، وله بحث فيها بعنوان )حول 
حرمة  عىل  واألدلة  الشاذة  القراءات 

القراءة بها(. 

لفضيلته  ُتْذَكْر  التي  املواقف  من 
-رحمه الله- أنه ملا طلب منه إنقاص 
رفض  القراءات  محارضات  عدد 

بشدة وقال: وال حصة واحدة !.
ال شك أن أثر الشيخ يف الكلية ظاهر، 
رحمة  الله  -رحمه  متعد  ونفعه 
األوىل  اللبنة  وضع  من  فهو  واسعة- 
اهتمامه  إىل  إضافة  القراءات،  لقسم 
الله  الكلية، أسأل  وعنايته باإلقراء يف 

له الرحمة واملغفرة والرضوان.

د.محمد بن عبدالعزيز الفالح عميد كلية القرآن الكريم

فضيلة مقرئ الرياض الكبري األستاذ 
الدكتور إبراهيم سعيد الدورسي أستاذ 
كريس القرآن وعلومه بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية وقد كتب 
كلمة ضافية عن العالمة القايض
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وإليك بعضاً من قصائد 
املديح التي فاضت بها 

قرائح بعض املحبني من 
األدباء والشعراء

إىل الشيخ اإلمام عبدالفتاح عبدالغني القايض 
_رحمه الله رحمة واسعة_

اِء    الشمنَّ البقمِة  الهدى  ــايْض  العلماِءق صالِح  من  رتوٍة  يف    
دونه    تخفُق  الشمَس  كأننَّ  َعلٌَم 

 
الجوَزاِء من  رْضٌب   وعلوُمُه 

مجددا    األخــريــاِت  يف  أتى  ــرْبٌ  ــرنَّاِء َح ــُق وال اإلقـــراِء  ملعالِم 

تزْل    لم  فتوحا  له  ــُه  اإلل واإلثــراِء َفتَِح  اإلمــتــاِع  من   نبعاً 

وافيا    رْشحا  العرِش  بــوايفْ  سماِء فأتى  بكِل  ضــاءْت  ــدوره   وب
ــراِء    اإلْق ِبْعلِم  الَحرنَّى  ــاِء أنفاُسُه  ــن ـــْت مــثــاَر ث ـــازال  م

دربنا    ــاءْت  أض مدرسٍة  خرُي  اإلحياِء هو  معالِم  أمِّ  ِمــرْصَ   من 
بنورِه    فاستضاَء  املدينَة  حلنَّ 

 
والفضالِء األشياِخ  من   جمٌع 

اختاَرُه   فــذاَك  أخرَضنا  ــٍة وفــطــانــٍة وذكــاِء وأخــصُّ  ــدراي  ب
ــٍة    ــان وأم ــٍم  ــيْ َق ــٍم  ــلْ ِع الجوزاِء ألداِء  عىل  ِبقمتها  ــْت   أْرَب
مــوردا    تنهُل  ــرنَّاُء  ــُق ال غناِء مــازالــِت  فضَل  حاز  قد  ِعلمه   من 

أياِمه    يف  ــراِء  ــُق ال كْعبُة  ــراِء هــو  اإلق ــزُم  زم هي   وعلومه 

عىل    أفـــرَدُه  الدهَر  ــأننَّ  ك بيضاِء َعلٌَم  بشهادٍة  ــال  امل ــلِّ  ك

والِحجا   والظرافَة  القراءَة  حاَز 
 

بهاِء ونوَر  احساٍس   وجماَل 

كأنه    ــِه  ــري زائ ــن  م الُكرَباِء ومــهــابــًة  بطشَة  تملَك  ملٌك 
 

إجاللِهْم    يف  العلماِء  هيبُة  وُرغــاِء هي  عابٍث  من   لعلوِمهْم 
املاَل    القايض  عبدك  جاوَر  العلماِء يارُب  وصالِح  الرسوِل   ِحزَْب 
ونقاِء وأِدْم صالتك والسالم عىل الذي   بها بسعادٍة  أمنا   قــد 

َغيُث املعاهِد ذلك الحرُب

ــرْبُ ــَح الْ ــك  ذل املعاهِد  ــرْصُغيُث  ِم ـــاِرِه  آث ــن  ِم َيــْخــُل   لم 
مىض العاملنَي  يف  لــه  ـــٌر  ِذْك

 
الُعْمُر انقىَض  وإِن  َينقيض   ال 

ِزينُتها ــو  وَْه املجالِس  الِفْكُر ِعْطُر  ــِه  ــاِف أوص يف   ويــحــاُر 
َرَغباً َينِي  ال  املعايل  طلََب 

 
ــُر واألْج الــذُّْخــُر  ِنْعَم  الله   يف 

َسبَُقوا ــٍة  أئــّم ُفــحــوِل  ــىل  الَفْخُر وع له  ــا  وَرس الهدَى  ــرأَ  َق
 

عال بالُقرَاِن  ــاً  ح رَصْ البَْدُر فأشاد  ــرَى  ُي غايتِه  دوَن   ُقــْل 

رائَدها ــان  وك العلوَم  ــرَشَ  ن
الننَّرْشُ  فحبنَّذا  والّصالحاِت 

 

ـــرِِه أْزَه ُشــيــوُخ  عليه  الِخرْضُ أثنى  وُمحّمُد  َشلُْتوُتهم 
 

وَوىف َعال  َمن  بــاٍز  ابــَن  ــِل  ُخــرْبُ وَس الَفتى  ذاك  ِمــن  فلََدْيه 
 

ُعرِفوا َمــن  ــرَباُء  ــُك ال ــُه  ــراُن القْدُر أق ــرَُف  ــْع ُي باملقاِرِن   إذ 
ُشِهرا ــم  ــُه ــاُت َزّي ــٌر  عــاِم ــل  ُكثُْر ُق ــْم  وُه كالّسَمنُّودْي  أو 

 

َُه ــربنَّ ح الــتّــنْــِزيــَل  ــال  َت وإذا 
 

رِسُّ تعليمه  يف  ـــه  ـــَدْي  ول
ــدْت ــِق ُف َطــــالوًة  ـــاَد  أع رسٌّ 

 
الدنَّْهُر ـــَظ  أُوِق قد  به  َنْهجاً 

 

بسائبٍة ــْت  ــَس ــي ل َمْهُر لكنّها  َنوالِها  دوَن  رُب   فالصنَّ
لَُهْم ــان  وك ــذًة  ــالِم ت ـــى  ــرَبُّ وَرَع ال واألُب  املــعــلِّــُم  ــَم  ــْع  ِن
صِحُبوا ُثلنٍَّة  ِمن  لهم  َقــْدُر ُطوبى  لهم  َفَعال  الُْهدَى  شيَخ 

 

ِبِهُمو ُيهتدَى  ُنجوماً  ــادوا  َصْدُر ع ُهْم  والــُقــرْآِن  الِعلِْم   يف 
ــْم ــرَُه وأْوَف أعــالُهــْم  ــَت  ُرم البَْحُر إن   ِ ــرضَ األخ فنَْجُل  َحّظاً 

 

ِجهٌة وما  َغــدا  الحجاِز  شيَخ 
 

ُقْطُر وال  َتخلُو  فيِضِه  من 
 

ولََكْم شيِخِه  ــُة  ــوْل َق تكفيه 
 

ــاد َيــرِويــهــا َفــتــًى َبــرُّ  قــد ع
باِرِئنا عنَد  يل  يُكن  لم  ــْذُر( )لــو  ُع يل  لكاَن  ــواُه  ِس ــٌر  ُذْخ

 

صَدَقْت قالها  قد  رْبُ ِبــِفــراســٍة  والسنَّ فيه  الِفراسُة   ِنْعَم 
َها حربنَّ ــاِض  ــق ال ــفــاُت  الُيرْسُ ومــؤلّ زاَنها  شتنَّى  العلم   يف 

بها العلوِم  يف  َعِويٍص  ُعــرْسُ َفلََكْم  به  ما  َسْهالً  صــار   قد 
َغــَدوا الــُقــرَاِن  ــالِّب  ُط ُكــلُّ  بْل 

 

أرْسُ ــم  ــُه طــالَ عليها  ـــالًّ  َك
 

ُقــوا رَشِ َكْم  االْسترشاِق  أْمــُر وُعتاُة  لهم  َيثُْبْت  ولــم  َحنَقاً 
 

سما بهننَّ  ـــراٍر  أب ــاُل  ــص النّثُْر وِخ وال  َيحِويها  عُر  الشِّ  ال 

وُتقًى ـــُدُه  ُزه ــٌم  ــلْ وِع رْبُ أَدٌب  الصنَّ زانــُه  ــٌم  ــلْ وِح ــدٌق   ص

ُفكاَهتِِه يف  وَحــــزٌْم  ـــزٌْم  والبرِْشُ َع منه  الطالقُة  َتبُدو 
 

ً ُمعتصما الَخلِْق  خريِ  ِجرْسُ وبهدِْي  الــرِّىَض  إىل  النبيِّ  ــدَى   وَُه
بها  ) )الغنيِّ )فتُح(  له  ــُر و)َقىض(  وَْف ه  حظُّ األســامــي   فــِمــَن 

بِه ــاُن  ــزنَّم ال ــننَّ  َض ُتحفٌة  هو 
 

ُدرُّ َترصيُعها   فــحــيــاُتــُه 

كما النّاظِمنَي  ِسلُْك  وَيضيُق 
 

الحرْصُ استقصائها  ِمِن   أْعيَى 
به  العباِد  ربنَّ  يــا  ــاَك  ــم والَغْفُرُرح ــرْتُ  الــسنَّ منَك  ربِّ  يا 

 

بها ـــدتنَّ  ــاٍت وََع ــنّ َج ــُه  ــلْ األْمــُر أدِخ ــُع  ــرِج َي إليه  ــن  َم  يــا 

عبدالفتاح القايض يف رياض الشعر

ح الطـْرف يف اإلمـام »القايض« اضرسِّ الفينَـّ بنبعـه  وتمتـع 
إمامـاً العلـوم  يف  كان  ذا فنـون كمثـل« قـاٍض عياض«فلقـد 
ُيجـارى ال  ِجهبـٌذ  القـرآت  الريـاضيف  مفرقـات  وعلـوم 
وحلمـا علمـاً  األنـام  أفـاد  الحيـاضكـم  أفـاد مـأَل  كـم كتـاٍب 
ذاك مثـل  عليـه  تربنَّـى  الوِفـاضكـم  املـيلِء  »األخـرض« 
يبـذل العلـم للـورى وهـو رايضَمـن يـراه األنـاُم دومـا سـميحاً
ـل ترسنَّ اإلمـام  »األخـرُض«  الحيـاضأيهـا  مـأل  فأنـت  مقـاٍل  يف 
والتقـايضقـد َخـربَت اإلمـام ِردحـا وعقـدا علومـه  ونهلتـم 
بعلـٍم فينـا  اإلمـاَم  بالريـاضفـكأن  يراعـٌة  دبجتـه 
فحـاول املقـاَل  القـارُئ  أن تـرى الشـيَخ ذاتـه يف البياضدونـك 

أبو مصعب 
عبدالنارص 
بن خديش 
الرشيف

الدكتور/
أحمد بن 
عبدالعزيز 
الحداد

عمر بن 
عبدالرحمن بن 
الّشفيع
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الشيخ  من  ثمينة  هدية  النادرة  الصورة  هذه 
الرتجمة  هذه  بها  خصنَّ  رضوان  عبدالرافع  الجليل 
عرفاناً منه ووفاًء لشيخه الكبري عبدالفتاح القايض، 
أن  عىل  الطالب  بعض  اتفق  عبدالرافع:  الشيخ  قال 
العالمة عبدالفتاح  نأخذ صورة توثيقية مع شيخنا 
رغبتنا  عليه  وعرضنا  فضيلته،  إىل  فذهبنا  القايض 
وكانت  رغبتنا،  ولبنَّى  يتأخر  ولم  الفكرة  فوافق عىل 
هذه الصورة. وهي صورة للشيخ عبدالفتاح القايض 
بالقاهرة، مع ثالثة من  القراءات  املرشف عىل قسم 
الدفعة  طالب  من  طالب  وتسعة  القسم،  أساتذة 
تخرجهم  سنة  القراءات  قسم  خريجي  من  الرابعة 
عام 1956م -وكان عدد طالب الدفعة تسعة عرش 
عىل  النادرة  الصورة  هذه  يف  من  وأسماء  طالباً- 
التايل:  -الجالسون من يمني القاريء إىل  النحو 

يساره-:
 1- الشيخ متويل حسن متويل؛ من مدينة املنصورة، 
مركز دمينا، انتدب للعمل يف ليبيا مدرساً للقرآن 
ثم نقل  الكريم وقراءاته، ولبث فيها حتى تويف، 

ودفن يف مرص، -رحمه الله تعاىل-.
2- ثم الشيخ الكبري والعالمة الشهري إبراهيم شحاثة 
السمنودي، من أساتذة املعهد يف ذلك الوقت، وقد 
من  الثالث  العدد  يف  مستقلة  ترجمة  له  أفردت 
سريته  يحكي  كتاباً  فيه  ألفت  كما  املجلة،  هذه 

وجهوده يف علم القراءات، -رحمه الله تعاىل-.
هذه  عنوان  املقرئني؛  وشيخ  الدنيا  عالم  3-ثم 
القايض،  عبدالفتاح  الشيخ  وصاحبها؛  الرتجمة 

-رحمه الله تعاىل-.
العربية  علماء  أحد  الفيومي،  محمد  الشيخ  4-ثم 

بعد  القراءات  قسم  عىل  اإلرشاف  توىل  الكبار، 
انتقال الشيخ القايض إىل إدارة التفتيش وتوجيه 

العلوم الرشعية والعربية، -رحمه الله تعاىل-.
5- ثم الشيخ الجليل عبدالعظيم الخياط، من دفعة 
الخياط  الشيخ  عمل  وقد  عبدالرافع،  الشيخ 
عضوا  كان  كما  تخرجه.  بعد  املعهد  يف  مدرساً 
للعمل يف  انتدب  يف لجنة مراجعة املصاحف، ثم 
السودان، وشارك يف مراجعة مصحف أبي عمرو 

الدوري قبل طباعته.

وأما أسماء الواقفني يف هذه الصورة النادرة فهم 
-من يمني القاريء إىل يساره-: 

1- الشيخ حنفي محمد عبدالعال؛ من زمالء دفعة 
الشيخ عبدالرافع رضوان، وهو من الصعيد، من 
عمل  سوهاج،  محافظة  ِطما،  مركز  املدمر،  بلد 
مدرساً يف األزهر، حتى تويف، -رحمه الله تعاىل-.

الطبقة  من  بقي  من  وأخر  الكبري،  الشيخ  ثم   -2
األوىل من القراء الكبار، ومن أهدى هذه الصورة 
الرشقاوي،  رضوان  عبدالرافع  الشيخ  النادرة؛ 
عضو اللجنة العلمية لطباعة املصحف الرشيف، 
فهد،  امللك  بمجمع  الصوتية،  التسجيالت  ولجنة 
واألستاذ بكلية القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية 
-سابقاً-، وقد أفردت له ترجمة مستقلة يف العدد 
السادس من هذه املجلة، وأرجو من الله تعاىل أن 

يسهل خروجها يف كتاب مستقل.
مركز  من  النمر؛  عبد العال  عثمان  الشيخ  ثم   -3
مدرساً  عمل  أسيوط،  محافظة  الطليحات، 
باألزهر بعد تخرجه، ثم انتدب للعمل يف السودان، 

الدوري  أبي عمرو  وشارك يف مراجعة مصحف 
قبل طباعته، تويف بالقاهرة -رحمه الله تعاىل-.

دفعة  زمالء  من  مرعي؛  عبدالرؤوف  الشيخ  ثم   -4
مرصفة،  بلدة  من  رضوان،  عبدالرافع  الشيخ 
عمل  القلوبية،  محافظة  بنها،  ملركز  التابعة 
مدرسا يف األزهر، ثم عمل مدرساً يف قطاع الرتبية 
يف  تذاع  تسجيالت  وله  طويلة،  لفرتة  والتعليم 
الله  -رحمه  تويف يف مرص  الكريم،  القرآن  إذاعة 

تعاىل-. 
أسيوط،  محافظة  من  السيد؛  لطفي  الشيخ  ثم   -5
ومن زمالء الشيخ عبدالرافع رضوان، عمل مرساً 
الله  -رحمه  شبابه،  يف  وهو  تويف  حتى  باألزهر، 

تعاىل-.
6- ثم الشيخ محمود عبدالخالق جادوا؛ من أخص 
دربه،  ورفقاء  رضوان  عبدالرافع  الشيخ  زمالء 
محافظة  قويسنا،  مركز  الرمل،  كفر  مدينة  من 
املنوفية، عمل مدرساً يف األزهر، ثم انتدب للعمل 
حيث  النبوية؛  املدينة  إىل  نتقل  ثم  الجزائر،  يف 
التسجيالت  ولجنة  العلمية  اللجنة  عضواً  عمل 
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  بمجمع  الصوتية 
الكريم  القرآن  بكلية  أستاذاً  عما  كما  الرشيف، 
بالجامعة اإلسالمية، تويف عام 1418هـ -رحمه 

الله تعاىل-.
مدينة  من  حماد،  حسن  الشيخ  أخرياً  ثم   -7
يف  عمل  كما  باألزهر،  مدرساً  عمل  قنابالصعيد، 
مناطق كثرية يف اململكة العربية السعودية، حيث 
دفعة  من  والتعليم،  الرتبية  لوزارة  تابعاً  كان 

الشيخ عبدالرافع رضوان.
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ُمُثٌل من 
اختياراته يف 

بعض مسائل 
القراءة واإلقراء

اجتهاداته  من  بعضاً  وإليك 
واختياراته يف بعض املسائل يف هذا 
حرصها  أقصد  ولم  الرشيف،  العلم 
أمثلة  رضبت  وإنما  عدنَّها،  وال 
واختياره  علمه  فخامة  مدى  تبني 

واجتهاداته. 

مذهبه يف باب الوقف - 1  
إبراهيم  الشيخ  قال  واالبتداء؛ 
الوقف  علم  كان  ملنَّا  األخرض: 

كان  فقد  توقيفياً،  ليس  واالبتداء 
بذوق  يتحىل  الله-  -يرحمه  الشيخ 
الفهم  وأبعاد  الجمل  فهم  يف  رفيع 
العربية  اللغة  يف  لقوته  وكان  فيها، 
االنتقاء، فتميز  أثر كبري يف  والبالغة 
-رحمه الله- بكراهته الشديدة جداً 
بأوقاف  يسمى  ما  مع  يتعامل  ملن 
أماكن  من  الغرائب  ويطلب  الشهرة 
الناس  إعجاب  يثري  حتى  الوقوف، 
بصنيعه وهو ال يحمل بني جنبيه إال 
الجهل املطبق، وكان الشيخ -رحمه 

القارئ  الهتمام  جداً  يطرب  الله- 
الذي  الصحيح  الوقف  عن  الباحث 
وضوابط  اللغة  قواعد  عن  يخرج  ال 
العلم  هذا  عىل  يشدد  وكان  القراء، 
-أعني علم الوقف واالبتداء- ويدعو 
إىل احرتامه غاية االحرتام، ولم يكن 
الشيخ -رحمه الله- يتبع كثرياً ممن 
فهو  واالبتداء،  الوقف  علم  يف  سبقه 
املتأمل،  الشيخ  طبيعة  تمليه  أمر 
القاري:  عبدالعزيز  الشيخ  قال 
القايض  الشيخ  من  سمعته  ومما 
عىل  اتفقوا  أنهم  الله-:  -رحمه 
الوقوف،  اصطالحات  اختصار 
ووحدوهما  )قىل(،  )صىل(،  فحذفوا 
فلما  )ج(،  الجائز  الوقف  رمز  يف 
بني  التسوية  يمكن  كيف  سألته: 
كان  ما  بني  أو  والكايف  التام  الوقف 
والكايف،  الحسن  وهو  أوىل  وصله 
أوىل وهو  عليه  الوقف  كان  ما  وبني 
التام؟ أجاب فضيلته: بـأن كل هذه 
لالجتهاد؛  خاضعة  أمور  الوقوف 
واألذهان  للمعاني،  تابعة  ألنها 
تتفاوت يف فهم املعاني، واالجتهادات 
أال  رأينا  لذا  إدراكها،  يف  تختلف 
تخضع  رموزاً  املصحف  يف  نحرش 
لالجتهاد، وتحتمل الخطأ والصواب. 

رأيه يف مسألة القراءة - 2
لقد كان رأيه يف هذه  بالتحريرات؛ 
بني  ونقاش  عناية  محل  املسألة 
مسائل  يف  أرآه  ألن  املتخصصني، 
العلم الرشيف معتربة منتظرة؛  هذا 
وذلك  ملكانته العلمية العالية. فكان 
أن  يريد  من  أن  يرى  الله-  -رحمه 

القرآن وإقرائه فإن  لقراءة  يتصدى 
جميعها  التحريرات  رح  يطنَّ أن  عليه 
الكاملة  العناية  يعنى  وأن  جانباً، 
بحفظ متون القراءات واستظهارها؛ 
وطيبة  والدرة،  الشاطبية،  كمتون 
كتابه  يف  الله-  -رحمه  قال  النرش، 
القرآن  قراءة  يف  بـ)أبحاث  املوسوم 
أن  ذلك وجب  ))إذا علمت  الكريم(: 
يطنطن  التي  التحريرات  أن  تعلم 
بها بعض علماء القراءات -وبخاصة 
الناس  ويحملون  منهم-  املحدثني 
ما  عندها  والوقوف  التزامها  عىل 
علم  يف  املصنفني  اختيارات  إال  هي 
من  مصنف  كل  انتقى  القراءات، 
استحسنه،  ما  وروايته  اإلمام  قراءة 
وراق يف نظره من األوجه فالتزمها، 
وهذا  بها،  وأقرأ  عندها،  ووقف 
ألزم به  الناس بما  يلزم  أن  ال يعني 
نفسه، وأن يمنعهم من القراءة بغري 
ما اختاره واستحسنه، أجل إذا كانت 
القراءات نفسها مجموع اختيارات، 
يف  يلتزم  ال  القراء  من  اإلمام  وكان 
قراءته قراءة شيخ معني من شيوخه، 
بل كان يختار من بني ما سمعه من 
عامة أئمته قراءة خاصة هي مزيج 
مما رواه وسمعه، كانت التحريرات 
املصنفني  اختيارات  مجموع  كذلك 
مصنف  كل  اختار  الفن؛  هذا  يف 
الراوي  أو  للقارئ  معينة  وجوهاً 
فحينئذ  غريه،  ولقنها  عليها  فسار 
هذه  بالتزام  إنسان  أي  يكلف  ال 
من  يأخذ  أن  له  يجوز  بل  الوجوه، 
هذا املصنف وجهاً، ومن اآلخر وجهاً 

الشيخ القايض وعىل يمينه الدكتور محمد عبدالسميع من علماء دمنهور، ومن أساتذة الجامعة االٕسالمية سابقاً، وعىل يساره الدكتور كايد 
الكايد.
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أخر((، ثم رضب لذلك األمثلة املبينة 
التحريرات،  باب  يف  إليه  ذهب  ملا 
هذه  أن  ))عىل  ذلك:  بعد  قال  ثم 
بني  اتفاق  محل  ليست  التحريرات 
أخذ  محل  هي  بل  إليها،  الذاهبني 
هذا  يثبته  فما  ومد،  وجزر  ورد، 
ينفيه ذاك، وما يجيزه البعض منهم 
الذي  األمر  األخر،  البعض  يمنعه 
حائر  الفكر،  مبلبل  القارئ  جعل 
يعرف  اإلدراك،  مضطرب  الذهن، 
وأمعن  عليها،  اطلع  من  كل  ذلك 
النظر فيها، وسار يف طرقها الوعرة، 
مثل  ينبئك  وال  املوحشة،  ومتاهاتها 
خبري، إن جالل القرآن يتقاضانا أن 
نربأ به أن يكون موضعاً لالختالف 
للمالحاة  وموطئاً  والتناقض، 
هذه  تكن  لم  وأخرياً:  والتعارض. 
التحريرات يف الصدر األول، ولم ينبه 
عليها ولم يرش إليها أحد من شيوخ 
اإلقراء وأئمة أهل األداء من القدامى، 
الحادي  القرن  يف  اْسُتْحِدَثْت  وإنما 
أحدثها  الهجرة، وأول من  عرش من 
الله  اليمني -سامحه  الشيخ شحاذاً 
ولده  نهجه  عىل  وسار  عنه-،  وعفا 
عىل  قفى  ثم  اليمني،  عبدالرحمن 
بعدهما.... من  جاء  من  أثارهما 

اشتغل  من  أسماء  عدد  ثم  الخ((، 
ختم  ثم  العلماء،  من  بالتحريرات 
بالتحريرات  القراءة  مسألة  يف  رأيه 
بقوله: ))وإني أنصح لكل من يروم 
وتحصيله،  القراءات  علم  درس 
القرآن  لقراءة  يتصدى  أن  ويريد 
رح  وإقرائه، وتعلمه وتعليمه، أن يطنَّ
سواء  جانباً،  جميعها  التحريرات 
ومن  املنصوري  تحريرات  منها 
اإلزمريي  وتحريرات  أثره،  اقتفى 
كل  ُيْعنَى  وأن  خطاه،  ترسم  ومن 
القراءات  متون  بحفظ  العناية 
والدرة  -كالشاطبية  واستظهارها 
دقائقها  عىل  والوقوف  والطيبة-، 
قراءة  كل  وجه  ومعرفة  وأرسارها، 
إذا  بحيث  العرب،  لغة  من  ورسها 
ُسئل  أو  رواية  أو  قراءة  بأي  قرأ 
أو  يتعثر  ال  توجيهها  عن  أو  عنها 
االستحضار  دائم  يكون  بل  يرتدد، 
قوي االستبصار، فإن ذلك أجدى له 

وأنفع((.

مسألة - 3 يف  رأيه    
-رحمه  قال  السبعة؛  األحرف 
عليه  تحمل  ما  ))وأحسن  الله-: 
أن  نظرنا-  -يف  املذكورة  األحاديث 
القراءات((، ثم ذهب  يراد باألحرف 
-ما  السبعة  بهذه  املقصود  أن  إىل 
الفضل  أبو  الكبري  اإلمام  إليه  ذهب 
الرازي- من أن ما بني القراءات من 
سبعة  عن  يعدو  ال  وتنوع  اختالف 

ينقص  وال  عنها،  يزيد  ال  أنحاء، 
األسماء،  يف  االختالف  األول:  عنها؛ 
األفعال،  يف  االختالف  الثاني: 
اإلعراب،  االختالف يف وجوه  الثالث: 
الرابع: االختالف بالنقص والزيادة، 
بالتقديم  االختالف  الخامس: 
االختالف  السادس:  والتأخري، 
يف  االختالف  السابع:  باإلبدال، 
القراءات  أن  عىل  ونصنَّ  اللهجات. 
األحرف  من  جزء  املتواترة  العرش 
أنزل  الرشيف  القرآن  وأن  السبعة، 
عىل سبعة أحرف، وتحت كل حرف 
متعددة،  وصور  كثرية،  أفراد  منها 
وهذه األفراد والصور منها ما استقر 
قرآنيته  وثبتت  األخرية،  العرضة  يف 
الصحابة  وأجمع  التواتر،  بطريق 
القراءات  يف  محصور  وهو  عليه، 
العرضة  يف  نسخ  ما  ومنها  العرش، 
ما  وهو  قرآنيته،  تثبت  فلم  األخرية 
فحينئذ  الشاذة،  بالقراءات  يسمى 
اليوم  بها  يقرأ  التي  القراءات  تكون 
وبعضاً  السبعة  األحرف  من  جزءا 

منها.

طريقة - 4 يف  اختياره 
جمع القراءات؛ يرى الشيخ القايض 
أن جمع القراءات ليس علماً مستقالً 
تحصيل  إىل  وسيلة  هو  وإنما  بذاته 
يلزم  فال  ولذا  ومعرفتها،  القراءات 
طريقة  قراءته  يف  يلتزم  أن  القارئ 
هنا  ومن  القراءات،  جمع  يف  معينة 
عليه  قرأ  من  بعض  مع  مذهبه  فأن 
القراءات من تالميذه أنه يطلب منه 
كل يوم أن يستفتح براو من الرواة؛ 
الحارث،  بأبي  يستفتح  فاليوم 
يكون  ثم  وهكذا،  جماز،  بابن  وغداً 
به  املْستَْفتَُح  عىل  القراءة  يف  الجمع 
من الرواة، وهذه الطريقة من طرق 
بالطريقة  تسميتها  يمكن  الجمع 
املطلقة؛ نصنَّ عليها الشيخ رضوان 
بن محمد أبو عيد املخلِّالَتي املرصي 
الجمع  ذكر  ملنَّا  فإنه  )ت1311هـ(، 
قال:  وباملركب؛  وبالوقف  بالحرف 
هذه  غري  عىل  الجمع  أمكن  ))ولو 
رشوط  مراعاة  مع  الثالثة  املذاهب 
الوقف  رعاية  هي:  التي  الجمع 
وعدم  األداء،  وحسن  واالبتداء، 

الرتكيب ملا منع((.

النظر - 5 إعادة  يف  رأيه 
املصحف  تقسيم  موضوع  يف 
األجزاء  وبدايات  الرشيف، 
الشيخ  يرى  واألرباع،  واألحزاب 
القايض أن هذه التقسيمات توقيفية 
وال يجوز تغيريها، فأي تعديل عليها 
فتحاشياً  املسلمني،  بني  فتنة  يثري 
لذلك يظل املصحف كما هو، واستند 

الله  رسول  عن  صح  ما  إىل  ذلك  يف 
قال  أنه  وسلم-  عليه  الله  -صىل 
لعائشة ريض الله عنها: )يا عائشة، 
برشك،  عهد  حديثوا  قومك  أن  لوال 
باألرض،  فألزقتها  الكعبة  لهدمت 
وباباً  رشقياً  باباً  بابني  لها  وجعلت 
من  أذرع  ستة  فيها  وزدت  غربياً، 
حني  اقترصت  قريشاً  فإن  الحجر، 
الشيخ شعبان  قال  الكعبة(،  بنت 
إسماعيل: وبذلك فقد أوقف الشيخ 
القايض الحديث يف هذا املوضوع إىل 
يومنا هذا، ولعل العلماء املبجلني يف 
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مجمع 
هذا  يف  النظر  يعيدون  الرشيف 

املوضوع.

النطق - 6 كيفية  يف  رأيه 
لم  الشفوي،  واإلخفاء  باإلقالب 
يكن الشيخ القايض يتحدث يف هذه 
غري  يرى شيئاً  ال  ألنه  البتة،  املسألة 
الفرجة، وال يمكن ألحد أن يقرأ أمامه 
بغريها، وكان ينص عىل أنه ال بد عند 
الشفوي  واإلخفاء  باإلقالب  النطق 
بقدر سمك  فتحة  الشفتني  فتح  من 
الكبري  شيخنا  بذلك  أفادني  الورقة، 
والشيخ  األخرض،  إبراهيم  الشيخ 
الضابط املتقن أبي عبدالله منري بن 
لقي  التونيس، وغريهما ممن  املظفر 

الشيخ القايض وقرأ عليه.

باملحكم - 7 املراد  يف  رأيه 
القايض:  الشيخ  قال  واملتشابه، 
كثرياً  اختالفاً  العلماء  اختلف  ))وقد 
املحكم  من  كل  معنى  تحديد  يف 
واملتشابه، ويف نظري أن أحسن هذه 
وأجدر  للصواب،  وأقربها  األقوال 
الشافعي:  اإلمام  قول  هو  بالقبول، 
ما  القرآن؛  آيات  من  املحكم  إن 
وجهاً  إال  التأويل  من  ال يحتمل 
من  احتمل  ما  واملتشابه  واحداً، 

التأويل وجوهاً متعددة((. 

التواتر - 8 مسألة  يف  رأيه 
ُيكتفى  وهل  السند،  وصحة 
التواتر؛  مكان  السند  بصحة 
الله-:  -رحمه  القايض  الشيخ  قال 
))يؤخذ من هذه النقول أن القرآن ال 
يثبت إال بطريق التواتر، وأن التواتر 
العرش،  القراءات  يف  إال  يتحقق  لم 
العرش  وراء  قراءة  فكل  هذا  وعىل 
قراءة  هي  بل  بقرآنيتها  يحكم  ال 

شاذة((.

املصاحف - 9 عدد  يف  رأيه 
الخليفة  أرسلها  التي  العثمانية، 
-ريض  عفان  بن  عثمان  الراشد 
الله- إىل األمصار؛ قال رحمه الله: 
املصاحف  عدد  يف  العلماء  ))اختلف 

األفاق  إىل  عثمان  بها  أرسل  التي 
بالقبول:  وأوالها  كثرية،  أقوال  عىل 
والكويف،  البرصي،  خمسة،؛  أنها 

والشامي، واملكي، واملدني((.

هل يجب التزام الرسم - 10
املصحف  كتابة  يف  العثماني 
قال  ذلك؟؛  يجب  ال  أو  الرشيف 
عىل  ))يجب  الله-:  -رحمه  الشيخ 
أن يتحرى  كاتب املصحف ونارشه: 
وال  العثماني،  الرسم  قواعد  كتابة 
نقص،  أو  بزيادة  منها  بيشء  يخل 
للقرآن  صيانة  حذف،  أو  إثبات  أو 
واقتدًءا  العابثني،  عبث  من  الكريم 

بالصحابة -ريض الله عنهم-((.

القراءة - 11 يف  رأيه 
باأللحان واألنغام واملقامات؛ يرى 
الشيخ القايض أن املقامات يجب أن 
ال تتغلب عىل أحكام التجويد،  وقال 
))لتالوة  القيمة:  مقاالته  إحدى  يف 
يف  وضوابط  حدود  الكريم  القرآن 
يف  ومقاييس  معايري  ولها  النطق، 
يف  مخصوصة  كيفيات  ولها  األداء، 
والضوابط  الحدود  وهذه  الرتتيل، 
وتلك  واملقاييس  املعايري  وهذه 
استنبطه  قد  ذلك-  -كل  الكيفيات 
متواتراً  نقالً  املنقولة  القراءة  علماء 
وسلم- عليه  الله  -صىل  النبي  عن 

عن  ونقلها  الصحابة،  عنه  رواها   ،
الصحابة سائر التابعني، ونقلها عن 
بعد  جيالً  وهكذا  أتباعهم،  التابعني 
وصلت  أن  إىل  أمة،  إثر  وأمة  جيل، 
قراءته  يف  القارئ  راعى  فإذا  إلينا، 
هذه الضوابط وتلك الكيفيات كانت 
قراءته قراءة سليمة، وكانت مطابقة 
لقراءة النبي -صىل الله عليه وسلم-

هذه  عن  القارئ  انحرف  وإذا   ،
قراءته  كانت  فيها  قرصنَّ  أو  القواعد 
لقراءة  مخالفة  وكانت   ، سقيمة 
النبي -صىل الله عليه وسلم-، وكان 
آثماُ يف قراءته، مستحقاً عليها اللوم 
والعقوبة. وإن تلحني القرآن باملعنى 
ذريعة  املوسيقيني  عند  املتعارف 
مفضية -ال محالة- إىل الخروج عىل 
الله  بكتاب  والتالعب  القواعد،  هذه 
وإما  فيه،  بالزيادة  إما  -عز وجل-؛ 
بتطويل  ذلك  ويكون  عنه؛  بالنقص 
املد فوق املقرر له، أو تقصريه عنه، 
أو بمدِّ ما ليس  بممدود، أو قرص ما 
املخفف،  تشديد  أو  بمقصور،  ليس 
مما  ذلك  غري  إىل  املشدد،  وتخفيف 
يرتتب عىل التلحني من انحراف عن 
الجادة وُبعد عن الصواب يف القراءة، 
بإجماع  حرام  ذلك  أن  شك  وال 
ذلك:  بعد  قال  ثم  املسلمني((، 
القرآن  كلمات  تلحني  أبحنا  ))فلو 
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النغم،  لقوانني  وأخضعناها  الكريم 
مكرهني-  أو  -طائعني  الضطررنا 
إىل الزيادة فيها والنقص منها، ولو 
من  مدعاة  لكان  الباب  هذا  فتحنا 
التغيري يف جوهر  إىل  بعيد  أو  قريب 
القرآنية، وال شك  والكلمات  األلفاظ 
الدين  أصل  عىل  القضاء  ذلك  يف  أن 
الذرائع  وسد  الرشيعة،  وأساس 
من  أصل  بعيدة-  كانت  -مهما 
أصول الرشيعة اإلسالمية الذي بني 
ويضاف  أحكامها،  من  كثري  عليه 
املوسيقى  قواعد  أن  تقدم  ما  إىل 
كل  ويف  جيل  كل  يف  للتغيري  عرضة 
القرآن  كلمات  أخضعنا  فلو  عرص، 
القرآن عرضة  القواعد ألصبح  لهذه 
للتحريف والتصحيف يف كل عرص، 
وتقديسنا  العزيز  للكتاب  وحيطتنا 
ُتَحتِّم علينا أن نجعله بمنأى من  له 
هذه األالعيب والتغريات والهزات((، 
يقصد  كان  ))إذا  ذلك:  قبل  وقال 
تدبره  عىل  يبعث  تحسيناً  بالتلحني 
أشد  القراءة  به  وتكون  وتفهمه 
القلب  يف  النفس، وخشوعاً  يف  تأثرياً 
واعتباراً يف العقل فقد ورد يف السنة 
ويرغب  ذلك  عىل  يحث  ما  املطهرة 
عليه  الله  -صىل  قول  ومنه  فيه، 
أذن  ما  الله بيشء  يأذن  )لم  وسلم- 

لنبي يتغنى بالقرآن(((.

نوادر من
 أدبه

 ولطافته

عبدالفتاح  الجليل  الشيخ  كان  لقد 
واملالحة،  الطرفة  يف  آية  القايض 
وال  البديهة،  ورسعة  الظل،  وخفة 
إليه  أو جلس  قابله  يوجد أحد ممن 
سواء من أرسته وأبنائه، أو تالميذه 
من  قابله  من  وحتى  بل  وأحبابه، 
ينقل  وهو  إال  العلماء،  كبار  بعض 
ما  واألثار  األخبار  تلك  من  عنه 
فقد  إليه،  ويشري  ذلك  عىل  يدل 
حالة  لكل  يلبس  الله-  -رحمه  كان 
من  بعضاً  أنقل  وهاهنا  لبوسها، 
يرويها  كما  واملشاهد  القصص  تلك 

بعض تالميذه املقربني. 

دمنهور وعالم 
الوسوسة

األخرص:  إبراهيم  الشيخ  قال 
حارضة  هي  دمنهور  مدينة  تعترب 
-كما  الباء،  بكرس  البِحرية،  منطقة 

ينطقها أهلها- بل هي عاصمتها.

قال الشيخ القايض: اشتهرت مدينة 
فيها  املوسوسني  بكثرة  دمنهور 
عاصمة  بأنها  شعبياً  ُعرفت  حتى 
-رحمه  وللشيخ  املوسوسني،، 
ولطائفه  مداعباته  يف  طرائف  الله- 
يل  فقال  الرفيع؛  األدبيِّ  بأسلوبه 
مرة: مما اشتهر عىل ألسنة الناس يف 
دمنهور أن كل موسوس يف العالم إذا 
لم تكن أصل وسوسته من دمنهور 
املوسوسني... سجل  يف  ُيدخل  فال 

أصلية  غري  وسوسته  أن  أي:  الخ، 
الغيار.  قطع  يبيع  من  باصطالح 
طريفة  قصة  عن  الشيخ  وحدثني 
داره يف  من  قريب  وقعت يف مسجد 
دمنهور، فقال: كان يف املسجد مؤذن 
ربما  وكان  أحمد،  الحاج  له  يقال 
ألن  املسجد؛  إىل  الحضور  يف  يتأخر 
الوضوء  ُيِعيد  بأن  تقيض  وسوسته 
الوارد  للشك  قطعاً  مرة؛  بعد  مرة 
وذات  قال:  وضوئه،  حال  عليه 
تأخر  الجمعة،  يوم  صبيحة  يف  يوم 
الوسوسة  حال  زاد  حيث  اإلمام، 
الوقت،  ذلك  يف  املعتاد  عن  عنده 
وانتظر الناس مدة طويلة، وكان من 
عادتهم كما هو يف املذهب أن صالة 
الجمعة  يوم  من  كانت  إذا  الصبح 
فال بد أن يقرأ اإلمام آيات من سورة 
)قل  تعاىل:  قوله  من  ِبْدءاً  السجدة 
ل بكم(،  يتوفاكم ملك املوت الذي وكِّ
ويختمها بقوله تعاىل )يدعون ربهم 
يقرأها  اآليات  هذه  وطمعاً(،  خوفاً 
أما  الصالة،  من  األوىل  الركعة  يف 
من  آيات  فيقرأ  الثانية؛  الركعة  يف 
)إنا  تعاىل  قوله  من  الدهر  سورة 
إىل  تنزيال(  القرآن  عليك  نزلنا  نحن 
آخر السورة، هذا هو املذهب عندهم، 
صبيحة  يف  ذلك  بغري  صىل  فإن 
صىل  وإن  صالتهم،  تبطل  الجمعة 
بهذه اآليات يف غري صبيحة الجمعة 
قراءة  أن  أي:  مجنوناً،  يعترب  فإنه 

صبيحة  يف  املذكورة  اآليات  هذه 
الجمعة متعني، قال الشيخ القايض: 
سلسلة  وراء  ركضاً  اإلمام  وتأخر 
جاء  ثم  الوضوء،  يف  الوسوسة  من 
-وهو  املؤذن  رآه  فلما  مرسعا،  قلقاً 
مع  أقام الصالة فوراً  الحاج أحمد- 
تأجيل العتاب ملا بعد الصالة، وقف 
الناس  من  وطلب  املحراب  يف  اإلمام 
أن يسووا صفوفهم كالعادة، ثم كرب 
تكبرية اإلحرام، ورشع يقرأ الفاتحة، 
يدري  ال  توقف  منها  انتهى  فلما 
فتتعني  الجمعة  صبيحة  هو  هل 
النحو  عىل  املذكورة  اآليات  قراءة 
صبيحة  هو  اليوم  أن  أو  املعلوم’ 
الخميس فال يجوز له أن يقرأ بهذه 
اآليات، وطال سكوته، يستدر لِْقعته 
ما  يجد  فلم  قريحته،  ويستنهض 
-الحاج  باملؤذن  فاستعان  يسعفه 
وقال  برسعة  إليه  والتفت  أحمد- 
املؤذن  فعرف  أحمد،  حاج  يا  له: 
له:  وقال  األمام  إىل  فدفعه  قصده 
-بفصيح العبارة-: خشِّ يف السجدة 
)قل  اإلمام:  فقرأ  بيتك،  يخرب  الله 
املوت....الخ(، ومضت  ملك  يتوفاكم 
اإلمام،  سلم  حتى  هذا  عىل  الصالة 
الشبان  من  لبيب  الصالة  بعد  فقام 
أخوان  يا  وقال:  املسجد  يف  يتكلم 
انرصف  فقد  باطلة،  هكذا  الصالة 
الصالة  أثناء  القبلة  عن  اإلمام 
أدخل  ثم  أحمد،  للحاج  بالتفاتة 
فأبطلها،  الصالة  أثناء  عاماً  حديثاً 
ثم رد عليه الحاج أحمد بقوله: خش 
يف السجدة الله يخرب بيتك، فال أرى 
هذا،  كل  مع  صحيحة،  الصالة  أن 
قاله  اإلمام عما  الناس  وسأل بعض 
هذا الشاب من بطالن الصالة، فقال 

اإلمام: نعم الشاب عىل حق.

هل يتأثر 
الحيوان بسماع 

القرآن؟

األخرض:  إبراهيم  الشيخ  قال 
النبيل  الفاضل  الشيخ  حدثني 
صىلنَّ  قائالً:  قمحاوي  صادق 
عبدالفتاح  الشيخ  الفضيلة  صاحب 
مساجد  أحد  يف  بالناس  القايض 
كبرياً  املسجد جامعاً  القاهرة، وكان 
الله،  ُعبنَّاد  من  وافراً  يستقطب عدداً 

وكان الشيخ القايض يتميز بأسلوب 
صوت  له  كان  كما  نادٍر،  خطابيٍّ 
يقرأ  حينما  والرقة  الجمال  غاية  يف 
كانت  شديد؛  وباختصار  القرآن، 
قال  الحالل،  السحر  تصف  قراءته 
الشيخ القمحاوي: فلما أكمل شيخنا 
خطبة الجمعة، نزل إىل املحراب من 
يف  توجه  ثم  الصالة  وأقيمت  املنرب، 
محرابه وكرب، هذا هو املشهد داخل 
املسجد  خارج  املشهد  أما  املسجد، 
ببضائعهم  يأتون  أناساً  هناك  فإن 
طرقات  ويفرتشون  املسجد،  خارج 
وذلك  املسجد؛  من  قريبة  وأرصفة 
فراغ  بعد  يرغب  من  لكل  لبيعها 
من  وخروجهم  الصالة  من  املصلني 
عىل  الفالحني  أحد  وجاء  املسجد، 
وكان يصطحب  الخطبة،  وقت  آخر 
من  بأنواع  له  حمنَّ الذي  حماره 
الخرضوات؛ كالفجل، والخس، وكان 
بالسني:  ينطقها؛  القايض  شيخنا 
السيد  )الخس(، وكان شيخنا عامر 
)الخص(،  بالصاد:  ينطقها  عثمان 
صحة  حول  لطيف  جدل  وبينهما 
الرحمة  لهما  الله  -أسأل  التسمية 
الفالح  هذا  جاء  فلما   ، واملغفرة- 
يربط  أن  من  بداً  يجد  لم  متأخراً 
يذهب  لئال  آمن؛  مكان  يف  حماره 
بحمله، فما كان منه إال أن ربطه يف 
شباك املسجد؛ وهو شبك من حديد 
املكان،  هذا  يف  بقوة  وأوثقه  صلب، 
الحمار مطلٌّ عىل داخل  فم  فأصبح 
املسجد؛  إىل  ولندخل  تماماً،  املسجد 
قراءة  بدأ  ملا  القايض  الشيخ  فإن 
بقوة،  ينهق  الحمار  بدأ  الفاتحة 
واستمر  القراءة  يف  الشيخ  واستمر 
فلما  توقف،  دون  النهيق  يف  الحمار 
ركع الشيخ سكت الحمار، فلما قام 
يقرأ  وبدأ  الثانية  الركعة  إىل  الشيخ 
النهيق  يف  الحمار  رشع  الفاتحة 
قراءة  من  الناس  سمع  فما  مجدداً، 
الشيخ شيئاً، إذا اختلط هذا الصوت 
الشيخ  نرفزة  وبلغت  الصوت،  بهذا 
يفعل،  ما  يدري  عاد  وما  ذروتها 
ثم  حال،  أي  عىل  الصالة  فأكمل 
من  املسجد:  يف  وصاح  مغضباً  قام 
شباك  يف  الحمار  ربط  اليل  الحمار 
من  الحمار  صاحب  فقام  املسجد؟ 
وصاح  املسجد  يف  الصفوف  آخر 
وحياة  املحلية-:  -بلهجته  قائالً 
يا  قرايتك  من  مبسوط  كان  دا  ربنا 
فضيلة الشيخ، فضحك أهل املسجد 
وضجوا بالضحك، ولم يملك الشيخ 
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أال أن يضحك معهم عىل هذا الجواب 
إليه  وإنا  لله  إنا  وقال:  الربيء، 

راجعون.    

عينه،  يف  أملاً  يشتكي  مرة  وكان 
الدكتور/ممدوح  لعيادة  فذهب 
العيون  جراحة  أستاذ  زيني 
املنورة،  باملدينة  العيون  بمستشفى 
ذلك  يف  الطبيب  أن  وصادف 
طارئة،  جراحة  يف  مشغول  الوقت 
االنتظار،  من  ذرعاً  الشيخ  وضاق 
إيه!  )هو  األخرض:  للشيخ  فقال 
األكمه  يربئ  ممدوح  دكتور  يعني 
تشوف  ما  املوتى،  ويحي  واألبرص 

طبيب آخر(.

األخرض:  إبراهيم  الشيخ  وقال 
أحد  -وهو  إسحاق  الشيخ  حدثني 
القايض  الشيخ  عىل  درسوا  الذين 
أحد  يف  كنا  قائالً:  القرآن-  كلية  يف 
الدروس، وكان الشيخ القايض يتوىل 
زميل  لنا  وكان  الشاطبية،  رشح 
الدروس  أحد  ويف  )أيوب(،  اسمه 
عىل  رأسه  وضع  الرشح  وأثناء 
زميله  فقال  النوم،  وأخذه  طاولته 
الشيخ  فضيلة  يا  بجواره:  الجالس 
الشيخ  عليه  فرد  نائم،  أيوب  إن 
قائالً: دعه ! فإن نوم الظالم عبادة.

ويكره  التفاؤل،  يعجبه  وكان 
حتى  الصدر  تضيق  التي  العبارات 
ترتيب،  بال  عرضية  كانت  وإن 
زيني  ممدوح  الدكتور  حدثني 
قائالً:  وحبيبه-  وتلميذه  -طبيبه 
جراحية  عملية  للشيخ  أجريت 
من  الشيخ  شفي  أن  وبعد  بعينيه، 
للمتابعة  العيادة  إىل  حرض  العملية 
املمرضة  جاءته  وملا  نظارة،  ولعمل 
اإلبصار،  قوة  ليقيس  بمصحف 
إال  يحتاج  ال  الشيخ  أن  وجدنا 
القراءة  يتم  ثم  واحدة  كلمة  لقراءة 
ينظر  أن  دون  لكن  و  أخطاء،  دون 
أن  املمرضة  فسالت  الصفحة،  اىل 
تبحث عن كتاب آخر غري املصحف، 
قصص  عن  عبارة  بكتاب  فجاءت 
وبدأ  الكتاب،  الشيخ  فتح  لألطفال، 
يقرأ من منتصفه -من غري قصد وال 
القايض  أيها  امللك  قال  )و  ترتيب-: 
إنك ستموت غدا(،  توقف الشيخ عن 
مؤامرة(   )أكيد هذه  وقال:  القراءة، 

ثم ضحك الشيخ.

غرية الشيخ 
القاضي على 

العلم

مسلكه  يف  القايض  الشيخ  كان  لقد 
وتدريسه  علمه  حلق  ويف  العلمي 
ألهله؛  مجالًّ  للعلم  مقدِّساً  وإقرائه 
النرية  الجوانب  عىل  يثني  فكان 
نعتها  وإن  الشخصيات  بعض  يف 
البعض بأوصاف عصبية أو مواقف 
كلِّ  يف  يتكلم  ال  فهو  محمودة،  غري 
وال  بالشخص،  املتعلقة  الجزئيات 
منه  رأى  وإن  جزافاً،  الكالم  يرسل 
فإنه  بذكره  لإلشادة  يصلح  ما 

ال يغمطه حقه. 

قال الشيخ األخرض: لقد كان من 
-وقد  عنده  اجتمعنا  إذا  أننا  عادته 
العلماء  ملتقى  مجلسه  أن  اشتهر 
الجامعة  يف  واملدرسني  واملشايخ 
يتعلق  سؤاالً  يطرح  أنه  اإلسالمية- 
القراءات  وعلم  واالبتداء  بالوقف 
وغريها من العلوم، ومن عادة الشيخ 
املرتسخة يف نفسه أن يربي يف طالبه 
الرتيث يف اإلجابة وعدم الترسع حتى 
وكنت  بسيطاً،  السؤال  كان  وإن 
بحكم  الخصيصة  هذه  فيه  أعرف 
فإذا  بيننا،  فيما  الشديد  االلتصاق 
وأفسح  بالصمت  لذت  سؤاله  ألقى 
املجال لغريي، وأعرف يقيناً أن أول 
تلك  يف  األسد  فريسة  هو  يجيب  من 
الليلة، فيبدأ الشيخ بمتابعته وتفريع 
األسئلة عىل السؤال، وينقله من طور 
إىل طور حتى يجثو عىل ركبتيه غري 
استمرار  مع  قدماً  امليض  عىل  قادٍر 
الشيخ يف تعجيزه عندئٍذ يحمر وجه 
ُع  الشيخ ويظهر عليه الغضب ويّقرِّ
وإذا  التقريع،  أشد  الشخص  هذا 
وال  منه،  يقبل  فال  يعتذر  أن  حاول 
عىل  اإلجابة  محاولة  من  عنده  بأس 
علم  عن  كان  إذا  العلمية  املسائل 
ودليل بعد البحث والتأمل والتفكر، 
أما املمنوع عنده هو: ولوج املسائل 
تأمل،  وال  علم  غري  من  وإجابتها 
فوق  العلم  احرتام  يل:  يقول  وكان 
يتلونون  األشخاص  ألن  األشخاص؛ 
العلم  الوجه لصاحب  وتبقى نظارة 
والعلماء  )األنا(،  من  الخايل  السليم 
كتبوا يف ظالم  الزاهية  يف عصورهم 

الليل، وعىل رساج الشوارع، وحننَّكوا 
لعلمهم  الطاهر  بريقهم  العبارات 
وإنما  حارضهم،  ثقافة  ليست  أنها 
هي ثقافة مستقبل الناس، فويل ثم 
هراوة  من  بالعلم  استخف  ملن  ويل 

الشيخ القايض -رحمه الله-.    

بعض اختياراته 
يف علم الوقف 

واالبتداء

لم  القايض  الشيخ  بأن  آنفاً  ذكرنا 
علم  يف  سبقه  ممن  كثرياً  يتبع  يكن 
تمليه  أمر  وهو  واالبتداء،  الوقف 
الشيخ  قال  املتأمل،  الشيخ  طبيعة 
علم  كان  ملنَّا  األخرض:  إبراهيم 
الوقف واالبتداء ليس توقيفياً، وكان 
االختيار  أهلية  الكبري  الشيخ  لدى 
الله-  -يرحمه  فقد  واالجتهاد، 
الجمل  فهم  يف  رفيع  بذوق  يتحىل 
يف  لقوته  وكان  فيها،  الفهم  وأبعاد 
يف  كبري  أثر  والبالغة  العربية  اللغة 
يف  كثرية  اختيارات  وله  االنتقاء، 
علم الوقف واالبتداء لعلها تخرج يف 
مصحف مستقل -كما حدثني بذلك 
تلك  ومن  املقربني-،  تالميذه  أحد 

االختيارات:

ٻ - 1 چ  تعاىل:  قوله  يف 
پچ]البقرة:2[،  پ  ٻ  ٻ 
)الكتاب(،  كلمة  عىل  الوقف  يختار 

ثم يستأنف )ال ريب فيه(.

ۀ  - 2 چ  تعاىل:  قوله  يف 
ھھ   ہ    ہہ   ہ  

چ]األعراف:34[،

)ساعة(،  كلمة:  عند  الوقف  يختار 
ثم يستأنف: )وال يستقدمون(.

يف قوله تعاىل: چ ے - 3
ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 
الوقف  يختار  چ]البقرة:82[، 
)هم  يستأنف  ثم  )الجنة(،  عىل 
العذاب  آية  يف  وكذا  خالدون(،  فيها 
ثم  )النار(،  عىل  الوقف  يختار  فإنه 

يستأنف )هم فيها خالدون(.

ى - 4 چ  تعاىل:  قوله  يف 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

يختار  چ]القمان:11[،  ۇئ  ۇئ 
ثم  الله(،  خلق  )هذا  عىل  الوقف 
الذين  خلق  ماذا  )فأروني  يستأنف 

من دونه(.

ٻ - 5 چ  تعاىل:  قوله  يف 
يختار  چ]املدثر:19[،  پ      پ    پ 
يستأنف  ثم  )فقتل(،  عىل  الوقف 

)كيف قدر(.

وكذا يف قوله تعاىل: چپ - 6
چ]املدثر:20[،  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ 
قتل(،  )ثم  عىل  الوقف  يختار 

ويستأنف )كيف قدر(.

تعاىل: - 7 قوله  ويف 
گ  گ  گ  گ  ک  چک 
ڳ ڳ چ]ق:41[، يختار الوقف 
)يوم  يستأنف  ثم  )واستمع(،  عىل 

يناد املناد من مكان قريب(.

ويف قوله تعاىل: چ ٺ - 8
چ]العنكبوت:40[،  ٿالخ  ٺ 
يختار الوقف عىل )بذنبه(، والوقف 
اآلية  جمل  من  جملة  كل  عىل 
وعىل  )حاصبا(،  عىل  فيقف  األربع؛ 
وعىل  )األرض(،  وعىل  )الصيحة(، 
وقرأ  الناس  أم  إذا  وكان  )أغرقنا(، 
املسجد  ضجنَّ  بوقوفها  اآلية  هذه 

بالبكاء خوفاً من عذاب الله.

أن - 9 اختياراته:  ومن 
سواء  سنة؛  اآلي  رأس  عىل  الوقف 

اكتمل املعنى أم لم يكتمل.

كان - 10 التي  القواعد  ومن 
املقدم  أن  طالبه؛  نفوس  يف  يقررها 
الواردة  اآليات  يف  الكالم  جمع  هو 
عن  تتكلم  والتي  الكريم  القرآن  يف 
العذاب وما أعده الله تعاىل ملن خالف 
أمره وعصاه، بحيث ال يقف القارئ 
الذي  العذاب  أشكال  انتهاء  عند  إال 
أنكى وأشد، وكذا  اآلية؛ ألنه  ُذكر يف 
االختيار يف سياق اآليات التي تتحدث 
عن األوصاف القبيحة والسيئة التي 
مرة  جمعها  فاألوىل  ما،  إنسان  يف 
واحدة، بينما يف اآليات التي تتحدث 
عن نعيم الجنة وما أعده الله ملن تبع 
أمره ورضاه؛ فإن األوىل عكس ذلك، 
من  جملة  كل  عند  القارئ  فيقف 
التشويق  من  ذلك  يف  ملا  اآلية؛  جمل 

ولفت األنظار وشد االنتباه.  

يف  الكثرية  اختياراته  من  وغريها 
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هذا الباب، وما ذكرته إنما هو أمثلة 
ونماذج تبني ذلك وتدل عليه.  

لطيفة

إىل  تميل  سؤال  يوماً  إليه  ه  ُوجِّ
رفعت  محمود  الشيخني؛  من  أي 
فحاول  إسماعيل،  ومصطفى 
اإلجابة،  يف  الدبلوماسية  استخدام 
حني قال: إن أفضل من قرءوا القرآن 
رفعت،  الشيخ  هم:  ثالثة؛  مرص  يف 
ومنصور بدر، ومصطفى إسماعيل، 
برتتيب سنهم، وإن ُسئلت إذا كانت 
يقرأ  واحد،  يف  حفالت  ثالث  هناك 
الثالثة يف واحدة منها، فأين تذهب؟ 
اختياري  سيقع  البداية  يف  قلُت: 
سيعطيني  حيث  رفعت  الشيخ  عىل 
الكثري يف نصف ساعة األول، ثم أطري 
للشيخ مصطفى إسماعيل، وأتنازل 
عن الشيخ منصور؛ ألنني سأجد عند 

الشيخ إسماعيل بغيتي ومرادي.

وفاته

القايض:  عبدالفتاح  أحمد  قال 
صىلنَّ  ثم  الليل،  صالة  والدي  صىل 
صالة  بعد  نام  ثم  الفجر،  صالة 
بعدها  قام  قصرية،  نومة  الفجر 
بدا  لكنه  اإلفطار،  طعام  ليتناول 
وعيه  يف  طبيعي  غري  بشكل  لنا 
قد  أنه  فعلمنا  وحديثه،  وكالمه 
منطقة  يف  باملخ  جلطة  أصابته 
كالماً  يردد  لسانه  فجعل  الكالم، 
غري مفهوم، وغري مرتب، قال الشيخ 
إليه  الصباح  وحرضت  األخرض: 
فوجدته  عىل تلك الحال، وأحرضت 
املتخصصني  األطباء  من  نخبة  له 
امللك  مستشفى  من  الشأن  وأهل 
عاينوه  فلما  املنورة،  باملدينة  فهد 
باألدوية،  وعالجوه  حالته،  شخصوا 
ورغب  الشيخ،  صحة  تتحسن  فلم 
أن  لعله  القاهرة  إىل  ُينْقل  أن  أبناؤه 
وفهماً،  تخصصاً  أكثر  أطباء  يوجد 
فحجزت له عىل الطائرة، وتوجه إىل 
عن  موجٍز  بقدر  وأخربونا  القاهرة، 
إنه  وقالوا  هناك،  فيها  الباقية  أيامه 
تحسن قليالً، فبعد وصوله إىل مدينة 

املطار  يف  أبناؤه  استقبله  القاهرة 
الوعي  فقدان  من  حالة  عىل  وكان 
يتمتم  كان  لكنه  الذهن،  ورشود 
الشيخ  قال  مفهومة،  غري  بكلمات 
من  -وكان  عامر  محروس  محمد 
الشيخ  أصدقاء  وأعز  األزهر  علماء 
القراء  اختيار  لجنة  رئاسة  وتوىل 
باإلذاعة - ألبناء الشيخ القايض: إن 
القرآن  من  ختمة  آخر  يقرأ  والدكم 
تم  انتهائها،  بعد  وسيموت  الكريم 
وعاينه  بيته،  إىل  املطار  من  نقله 
واحد  بيته-  يف  -وهو  عليه  وكشف 
أمراض  يف  املتخصصني  أكابر  من 
أقسام  ورئيس  واألعصاب،  املخ 
الطب  بكلية  املخ واألعصاب  جراحة 
األستاذ  وهو  شمس؛  عني  بجامعة 
عمل  تم  سالمة،  ممدوح  الدكتور 
مستشفى  يف  الالزمة  الفحوصات 
املعادي للقوات املسلحة، تم تنويمه 
خرج  ثم  املستشفى  يف  أسبوع  ملدة 
للبيت ولبث فيه مدة أسبوعني وكان 
يف  حاداً  نزيفاً  النهائي  التشخيص 
الكالم  فقد  أنه  العجيب  ومن  املخ، 
أحواله  جميع  يف  ينطق  كان  لكنه 
كلمة يف غاية الفصاحة؛ وهي لفظة 
)الله أكرب(، وبقي يف بيته يف القاهرة 
يوماً،  عرش  سبعة  الحال  هذه  عىل 
السبعة  هذه  يف  كان  أبناؤه:  قال 
يحاول  األذان  كلما سمع  يوما  عرش 
أن يقوم من مكانه؛ يريد أن يصيل، 
ثم ساءت حاله يف آخر يوم أو يومني 
يف  تعاىل  الله  رحمة  إىل  انتقل  حتى 
الخامس عرش من شهر محرم لعام 
يف  عليه  الصالة  وتمت  1403هـ، 
مرص  يف  الراشدون  الخلفاء  مسجد 
الجديدة، ودفن يف البساتني يف مدافن 
)آل مرعي( بعد حياة حافلة بطاعة 
الله وما يرضيه، وأنعم بها من حياة 
توصله -بإذن الله- إىل أكمل حياة. 

الدراسات املهمة 
السابقة التي 

تناولت ترجمة 
الشيخ عبدالفتاح 

القاضي

تجويد  إىل  القاري  هداية  كتاب 

عبدالفتاح  للشيخ  الباري؛  كالم 
-رحمه  املرصفي  عجمي  السيد 
الله-؛ وهي ترجمة مخترصة أخذها 
القايض  الشيخ  إمالء  من  املؤلف 
مصدراً  زالت-  -وال  وكانت  عليه، 
الشيخ  ترجمة  مصادر  من  مهما 
القايض، اعتمد عليها كل من كتب يف 

ترجمة الشيخ القايض بعد ذلك.

علم  يف  جهوده  القايض  الشيخ 
قام  علمي  بحث  وهو  القراءات؛ 
الدكتور  األستاذ  تلميذه  بكتابته 
القاري،  عبدالفتاح  بن  عبدالعزيز 
وُنرش يف العدد األول من مجلة القرآن 
1402هـ1403هـ،  عام  الكريم 
سرية  عن  كتب  ما  أشمل  من  وهو 
من  كل  صار  حتى  القايض،  الشيخ 
أو يرتجم  القايض  الشيخ  يكتب عن 

له ال بد أن يرجع لتلك الرتجمة.

وأراؤه  منهجه  القايض  الشيخ 
وهي  القرآن؛  وعلوم  القراءات  يف 
ُقدِّمت  ماجستري  رسالة  عن  عبارة 
لقسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة 
اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام 
مشكور  جهد  وهي  1432هـ،  عام 
التعريف  عىل  فيه  الباحثة  ركزت 
بمؤلفات الشيخ ومصنفاته ومنهجه 

وأراؤه فيها.

شكر ووفاء 
وتقدير

العلم  لهذا  الرتجمة  هذه  كانت 
الكبري نتاج جهد ووقت كثري تضمن 
لها  رحالت علمية إىل مواقع وبلدان 
فيها بقية من آثار؛ فكانت رحلة إىل 
العلم والعلماء،  تونس الخرضاء بلد 
ورحلة إىل مرص بلد األزهر ومصنع 
املعاهد  بعض  إىل  وزيارات  العلماء، 
بعض  إىل  زيارات  مع  والجامعات، 
ومحبيه،  القايض  الشيخ  جريان 
املرجعيات  بعض  إىل  وزيارات 
األجالء  األشياخ  من  املعتربة  العلمية 
الشيخ  وزاروا  عارصوا  الذين 
عىل  ودرسوا  تتلمذوا  أو  القايض 
السابقة  للدراسات  وَتتَبٌُّع  يديه، 
الشيخ  عن  ُكتبت  التي  والالحقة 

والعرفان  والتقدير  فالشكر  الكبري، 
والثواب-  األجر  تعاىل  الله  -ومن 
القايض  عبدالفتاح  الشيخ  ملحبي 
وتالميذه األوفياء، والذين لم يرتددوا 
عن  والحديث  واإلفادة  الكتابة  يف 
الشيخ  رأسهم  وعىل  الجليل،  الشيخ 
والذي  القيم  األخرض  بن  إبراهيم 
الرتجمة  هذه  فكرة  صاحب  كان 
وإمام  وموقدها،  ومددها  وفارسها 
عيل  الشيخ  الرشيف  النبوي  املسجد 
واألستاذ  الحذيفي،  عبدالرحمن  بن 
الدكتور عبدالعزيز القاري، والشيخ 
والشيخ  رضوان،  عبدالرافع  الكبري 
املجاهد شيخ القراء بالديار الشامية 
محمد كريم راجح، واألستاذ الدكتور 
واألستاذ  إسماعيل،  محمد  شعبان 
األمني،  سيدي  محمد  الدكتور 
منري  الزاهد  والشيخ  الكبري  واملقرئ 
وشيخ  التونيس،  املظفر  محمد  بن 
األستاذ  املرصية  املقارئ  عموم 
الدكتور أحمد بن عيىس املعرصاوي، 
بن  إبراهيم  الدكتور  واألستاذ 
الدكتور  واألستاذ  الدورسي،  سعيد 
والشيخ  أبو طالب،  مصطفى 
الجزائري،  بكر  أبو  املعمر  العالمة 
وأبناء الشيخ القايض الربرة األوفياء؛ 
الدين، ومحمود، وعبداملنعم،  صالح 

وأحمد، وعصام. 

الجهد  هذا  فإنَّ  وختاماً: 
من  فيه  رشعت  مما  وأمثاله 
وبيان  الرواد،  هؤالء  لسري  بيان 
فضلهم،وذكر مناقبهم، والتنويه 
الجليلة  األعمال  من  لهم  بما 
أتقرب  مما  هو  البيضاء؛  واأليادي 
إليقاظ  وذلك  وجل؛  عز  الله  إىل  به 
الهمم وحفزها، وتزويد املتخصصني 
الناشئة  بيشء من تجاربهم،وإطالع 
يف  ليمشوا  املضيئة  القدوة  هذه  عىل 
وإني  دروبها،  ويسلكوا  طريقها 
الله تعاىل- عىل إخراج  عازم -بإذن 
مستقل،  كتاب  يف  العطرة  سريته 
النفائس  من  الكثري  فيها  زال  فال 
والفرائد والعرب، فما كان من صواب 
خطأ  من  كان  وما  وحده،  الله  فمن 
وخطل فمن نفيس والشيطان، والله 
ورعايته،  بحفظه  جميعاً  يتوالنا 
محمد  نبينا  عىل  وسلم  الله  وصىل 

وعىل آله وصحبه أجمعني.

قراء العصر .. سير وعبر
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الشيخ د . محمد بن إبراهيم احلمد
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

ومشرف موقع  دعوة اإلسالم

ارتسامات

ال  وفواتها  ثمينة،  والفرص  فرص،  الحياة 
يعوض، وانتهازها دليل الحزم، وعنوان العقل.

ومهما كانت قوة اإلنسان العلمية، ونياته الصالحة 
_ فلن ينهض بنفسه إال إذا انتهز الفرص السانحة 

له، قال البارودي:
بادر الفرصَة واحذْر فوَتها 

فبلوُغ العزِّ يف نيِل الُفرْص
فابتدْر مسعاك واعلم أن من 

بادَر الصيَد مع الفجِر َقنَْص
والذي يالحظ أن فرصاً كثرية تطري من بني أيدينا، 
دون أن نهتبلها، فتضيع سدًى، وتذهب دون رجعة.

انتهاز  معاني  من  معنى  عن  ههنا  والحديث 
الفرص أال وهو روح املبادرة؛ فمن الناس من جبل 
اإلصالح،  إىل  يبادر  فرتاه  الخصلة،  تلك  امتالك  عىل 
ويسعى  االقرتاحات،  من  النافع  تقديم  إىل  ويبادر 
إلسعاد  سبباً  بذلك  فيكون  الحلول؛  إليجاد  َسْعيَُه 

نفسه وقومه.
ممن  القبيل  هذا  من  بأناس  حافل  والتاريخ 
يمتلكون زمام املبادرة؛ فهذه حرب داحس والغرباء 
بن  الحارث  بادر  فلما  أربعني سنة؛  ُقرابَة  استمرت 
ذات  بإصالح  القيام  إىل  سنان  ابن  والهرم  عوف، 
الَعوَاُن  الحرُب  تلك  انتهت  وذبيان  عبس  بني  البني 

التي أكلت األخرض واليابس.
يف  املبادرة  تلك  سلمى  أبي  بن  زهري  خلنَّد  وقد 

معلقته املشهورة حيث قال يف الحارث والهرم:
يداِن ُوِجْدُتما  يميناً لنعم السنَّ

 عىل كل حال من سحيل ومربم)1(
تداركتما عبساً وذبياَن بعدما 

 تفانوا ودقوا بينهم عطر َمنْشم)2(
»سمعت  قال:  هريرة  أبا  أن  الصحيحني  يف  جاء 
»يدخل  يقول:  وسلم-  عليه  الله  –صىل  الله  رسول 
وجوههم  تيضء  ألفاً،  سبعون  هم  زمرة  أمتي  من 

إضاءَة القمر ليلة البدر«.
قال أبوهريرة: فقام عكاشة بن محصن األسدي، 
أن  الله  ادُع  الله!  يا رسول  فقال:  عليه،  َنِمرًَة  يرفع 
اجعله  »اللهم   :« الله  رسول  فقال  منهم،  يجعلني 

منهم«.
ثم قام رجل من األنصار فقال: يا رسول الله! ادُع 
الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله –صىل الله 
ألفاظ  أحد  عكاشة«وهذا  بها  »سبقك  وسلم-:  عليه 

مسلم.
فانظر إىل روح املبادرة كيف دفعت عكاشة -ريض 
الطلب  الفرصة، والتقدم بذلك  اغتنام  إىل  الله عنه- 
الذي حاَز ِبِه السعادَة العظمى بتلك البشارة الكربى.
بن  الحباب  مشورة  خرب  يف  جاء  ما  ذلك  ومن 
بدر، ومما جاء يف  الله عنه- يف غزوة  املنذر -ريض 
ذلك الخرب أن الله _عز وجل_ بعث السماء، فأصاب 
رسوَل الله« واملسلمني ماٌء لبنََّد لهم األرض، وأصاب 
رحل  ثم  معه،  يرتحلوا  أن  يقدروا  لم  ماٌء  قريشاً 
رسول الله –صىل الله عليه وسلم- باملسلمني، وقال 
لهم: »سريوا عىل بركة الله؛ فإن الله قد وعدني إحدى 

الطائفتني؛ فكأني أنظر إىل مصارع القوم«.
ثم مىض يبادر قريشاً إىل املاء حتى إذا جاء أدنى 

من ماء بدر نزل به.
فجاء الحباب بن املنذر بن الجموح أحد بني سلمة 
إىل رسول الله –صىل الله عليه وسلم- فقال: أرأيت 
هذا املنزل أمنزالً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه وال 

نتأخر عنه؟
أم هو الرأي والحرب واملكيدة؟

قال: »بل هو الرأي والحرب واملكيدة«.
قال: يا رسول الله؛ فإن هذا ليس بمنزل؛ فانهض 
حتى نأتي أقرب قليب القوم، ثم ُنَغوِّر ما سواه من 
الُقلُب، ثم نبني حوضاً؛ فنمأله، ثم نقاتل، فنرشب، 

وال يرشبون.
»قد  وسلم-:  عليه  الله  –صىل  الله  رسول  فقال 

أرشت بالرأي«.
ثم أمر بإنفاذه؛ فلم يجئ نصُف الليل حتى تحولوا 

كما رأى الحباب، وامتلكوا مواقع املاء.)3( 
آداب  من  عظيم  نبوي  أدب  القصة  هذه  ففي 
الحوار؛ حيث استمع النبي –صىل الله عليه وسلم- 
الوحي؛  مع  الحباب  أدب  وفيه  الحباب،  مبادرة  إىل 
حيث سأل هل هذا من قبيل الوحي والنص الذي ال 

اجتهاد معه؟
والرد،  لألخذ،  القابل  الرأي  قبيل  من  هو  أو 

واملداولة؟
رأيه  أبدى  الرأي  قبيل  من  أنه  الحباب  تيقن  وملا 

بكل رصاحة وأدب.
وملا رأى النبي –صىل الله عليه وسلم- وجاهة رأي 

الحباب َقبِلَه، وَعَدَل عما كان مقبالً عليه.
برجاحة  وإشادة  الحباب،  لشأن  رفعة  هذا  ويف 

رأيه، ونفاذ بصريته، وامتالكه روح املبادرة.
ذلك  فصار  الحباب؛  من  موقعه  ذلك  وقع  وقد 
الحاكم  روى  فقد  بها؛  يتحدث  التي  مفاِخرِه  من 
»أرشت  قال:  املنذر  بن  الحباب  أن  املستدرك  يف 
مني؛  فقبلهما  بخصلتني  بدر  يوم  الله«  رسول  عىل 
يف  وسلم-  عليه  الله  –صىل  الله  رسول  مع  خرجت 
غزاة بدر، فعسكر خلف املاء، فقلت: يا رسول الله! 

أَِبوَْحٍي أو برأي؟
قال: »برأي يا حباب«.

قلت: فإن الرأي أن تجعل املاء خلفك؛ فإن لجأت 
لجأت إليه؛ فقبل ذلك مني«.

أو  العظيمة  املرشوعات  من  كثرياً  تأملت  وإذا 
صادقًة  مبادرًة  وراءها  أن  وجدت  النافعة  املؤلفات 
َجرنَّاء  من  فكان  الشأن؛  من صاحب  موقعها  وقعت 

ذلك خري كثري.
أعظم  تأليف  سبب  يف  جاء  ما  ذلك  أمثلة  ومن 
الله _عز وجل_  كتاب  بعد  اإلسالم  كتاب يف  وأصح 
مبادرة  بسبب  أُلَِّف  فقد  البخاري؛  صحيح  وهو 
صادقة كانت هي الباعَث األول لتأليف ذلك الكتاب، 
بن  إسحاق  شيخه  من  البخاري  سمعه  ما  وهي  أال 
النجابَة،  تلميذه  من  إسحاق  لَمس  حيث  راهويه؛ 
ذلك  إىل  فبادر  املُْفرَِط،  والذكاَء  العلميَة،  والقوَة 

االقرتاح املبارك.
ته لجمع  يقول ابن حجر-رحمه الله-: »فحرك ِهمنَّ
وقونَّى  أمني،  فيه  يرتاب  ال  الذي  الصحيح  الحديث 
املؤمنني  أمري  أستاذه  ما سمعه من  ذلك  عزمه عىل 

روح 
المبادرة
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ارتسامات

بن  إسحاق  والفقه  الحديث  يف 
بابن  املعروف  الحنظيل  إبراهيم 

راهويه«.
إىل  بسنده  حجر  ابن  ساق  ثم 
قوله:  النسفي  معقل  بن  إبراهيم 
»قال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه 
مخترصاً  كتاباً  جمعتم  لو  فقال: 
لصحيح سنة رسول الله –صىل الله 

عليه وسلم-.
قال: فوقع ذلك يف قلبي؛ فأخذت يف 

جمع الجامع الصحيح«.
املبادرة  تلك  بركة  إىل  فانظر 
تجني  األمة  زالت  ما  التي  العظيمة 

بركاتها.
يكاد  ال  الحارض  عرصنا  وإن  هذا 
هذه  ناصية  يمتلك  أحداً  يعرف 
شيخنا  كسماحة  العظيمة  الخصلة 
بن  عبدالعزيز  الشيخ  العالمة  اإلمام 
-رحمه  كان  فلقد  باز،  بن  عبدالله 
شتى  يف  الخري  إىل  سبنَّاقا  الله- 
يف  ومسارعته  َسبِْقه،  ومن  امليادين، 
الخري أنه كان يغتنم كل مناسبة تمر 
التوجيه  إىل  الناس، فيبادر فيها  عىل 

بما يناسب تلك الحال. 
املبادرات  تلك  لبعض  ذكراً  وإليك 
بها-رحمه  يقوم  كان  التي  املباركة 

الله-: 
وجه  رمضان  شهر  أقبل  إذا   _1
كلمة إىل عموم املسلمني يحثهم فيها 
بالتوبة  رمضان  شهر  اغتنام  عىل 
بشتى  الله  عىل  وباإلقبال  النصوح، 
وقراءة  ذكر،  كثرة  من  القربات، 
للصيام  وصيانٍة  ليل،  وقيام  قرآن، 
يفسد  وما  والنميمة،  الغيبة  من 
الصوم، أو ينقص أجره، مع توصيته 
باملحافظة عىل أنواع الطاعات، واألمر 
مع  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف، 
بيانه بعض أحكام الصيام، وتحذيره 
من إضاعة الوقت باللهو، واالستماع 

إىل األغاني، ونحو ذلك. 
أعدنَّ  الحج  موسم  جاء  وإذا   _2
كلمة أو كلمات، وفتاوى كثرية تنرش 
أهمية  فيها  يبني  اإلعالم  وسائل  يف 
بعض  ويوضح  العظيم،  الركن  هذا 
من  ويحذر  به،  املتعلقة  األحكام 
البدع واألخطاء التي يقع فيها بعض 

الحجاج، وهكذا
3_ وإذا بلغه من بعض الناس أن 
جماعة  الصالة  أداء  يف  تهاوناً  هناك 
كتب نصيحة يف هذا الشأن، تتضمن 
بأهمية الصالة، وعظم منزلتها  بياناً 
أو  تركها،  من  وعقوبة  الدين،  من 

هذه  يرسل  ثم  وهكذا،  بها،  تهاون 
الكلمة إىل وسائل اإلعالم؛ لتبثها. 

تهاونوا  الناس  أن  بلغه  وإذا   _4
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  باألمر 

الناس  وأن  كثرت،  قد  املنكرات  وأن 
نصيحة  ه  إنكارها_وَجنَّ يف  تهاونوا 
باملعروف،  األمر  عىل  يحثهم  عامة 
لهم خطر  ويبني  املنكر،  عن  والنهي 

شيوع املنكرات، ومغبة ذلك. 
5_ وإذا احتبس املطر عن الناس، 
الناس  وتأخر نزوله مع شدة حاجة 
إليه وجه نصيحة للمسلمني يدعوهم 
النصوح،  التوبة  إىل  خاللها  من 
أعظم  من  املعايص  أن  لهم  ويبني 

ويحضهم  املطر،  حبس  أسباب 
الزكوات  وإخراج  الصدقات،  عىل 
الظلم  من  ويحذرهم  املفروضة، 

وسائر أنواع الذنوب. 
ببلوغ  التهاني  يوجه  وكان   _6
لكبار  وبالعيد  وإتمامه،  رمضان، 
العهد،  وويل  كامللك،  املسؤولني 

وغريهم. 
بسالمة  مهنئاً  يكتب  وكان   _7
املرض  من  السالمة  أو  الوصول، 

السيما لكبار املسؤولني. 
بعض  بتعيني  أمر  صدر  وإذا   _8
إليهم؛  كلمة  وجه  الوزراء  أو  األمراء 
عىل  وحثهم  ونصيحتهم،  لتهنئتهم 

مضاعفة الجهود. 
9_ وإذا صدر أمر من امللك أو غريه 
مصلحة  فيه  وكان  املسؤولني،  من 
أو دفع رضر عنهم وجه  للمسلمني، 

كلمة تتضمن الشكر والدعاء. 
عىل  معتٍد  اعتدى  وإذا   _10
املسلمني يف أي مكان_وجه سماحته 
لنرصة  املسلمني  فيها  يستنفر  كلمة 
لهم  ويبني  باملستطاع،  إخوانهم 
عليهم،  إخوانهم  حق  من  يجب  ما 

بالد  عىل  العدوان  خاللها  ويستنكر 
يناسب  مما  ذلك  ونحو  املسلمني، 

الحدث. 
بني  خالف  هناك  كان  وإذا   _11
أو  مجاهدين،  من  املسلمني  بعض 
وظهرذلك  نحوهم،  أو  علم،  طلبة 
يحث  الصدد  بهذا  كلمة  ه  األمر_وَجنَّ
فيها األطراف املختلفة عىل االجتماع، 
االفرتاق  من  ويحذرهم  واأللفة، 

والعداوات. 

من  مناسبة  حرض  وإذا   _12
الزواج  كوالئم  العامة  املناسبات 
والدعوات الخاصة بادر إىل اغتنامها 
علماً،  املجلس  وملِء  املفيد،  بالنافع 

وحكمة، وفائدة. 
13_ وكثرياً ما يوجه كلمات عامة 
تشتمل عىل تذكري بأمر معني كأذكار 
الصالة، أو تحذر من معصية بعينها 
واملعامالت  الربا،  من  كالتحذير 

الربوية، ونحوها. 
كلمة  توجيه  إىل  بادر  وربما   _14
للمعلمني واملتعلمني يحثهم فيها عىل 

بذل الجهد، وإخالص النية. 
15_ وكان يوجه الكتابات لرؤساء 
يحثهم  ونحوهم،  والقضاة،  املحاكم، 

عىل إقامة الدروس العلمية. 
وفاته- من  سنوات  خمس  وقبل 
الله-كتب ألكثر من ثالثني ما  رحمه 
بني رئيس محاكم، ورئيس محكمة، 
الدروس  إقامة  عىل  يحثهم  وقاٍض 
العلمية، وتعليم الناس ما يحتاجون 
العقيدة،  يف  ودروس  كتب،  من  إليه 

والتفسري، والحديث. 
يف  الدخول  منه  ُطلب  وإذا   _16
دون  بادر  األمور  من  أمر  إصالح 

تردد. 
وكان ذلك دأبه من قديم.

من  وبعد: فهذه جملة يسرية جداً 
األمثلة عىل روح املبادرة، وما تحمله 

من خري عظيم، ونفع عميم.
وهي ترشد الناصح لنفسه وألمته 
تسعى  مباِدَرٍة،  نفس  ذا  يكون  أن 
صادقة،  بنية  عليه  وتدل  الخري،  إىل 

وذوق مرهف، واغتنام للفرص.
ــــــــــــــــــــــــ

)1( السحيل: هو الغزل الذي لم ُيربم، واملرُْبَم: 
َفُفتاِل حبالً  الذي جمع بني مفتولني،  الحبل  هو 

واحداً.
وُذكر  فيها،  اخُتلف  الكلمة  هذه  َمنِْشم:   )2(
لها عدة معان، فقيل: َمنِْشم: امرأة عطارة قيل: 
من  وقيل:  َهْمَدان،  من  وقيل:  ُخزاعة،  من  إنها 

ِحْمرَي.
اشتدت  ريحها  من  تطيبوا  إذا  كانوا  قيل: 
كانت  وقيل:  الرش،  يف  مثالً  فصارت  الحرب، 
من  تطيبوا  القتال  أرادوا  إذا  وُجرُْهم  خزاعة 
فيما  القتل  كثر  ذلك  فعلوا  إذا  وكانوا  طيبها، 
بينهم، فكان ُيقال: أشأم من عطر منشم، فصار 

مثالً.
وقيل: منشم: الرش بعينه، وقيل: هو يشء من 

سنبل العطر، وهو سم ساعة.
)3( رواه ابن هشام 366/2 عن ابن إسحاق 
أنهم  سلمة  بني  من  الرجال  عن  »فحدثت  قال: 

ذكروا أن الحباب...«.
للغزايل  السرية  فقه  تخريج  األلباني يف  وقال 
ص240: »وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الواسطة 
وقد  سلمة،  بني  من  والرجال  إسحاق  ابن  بني 

وصله الحاكم 26/3_27«.

قبل خمس سنوات من وفاته-رحمه اهلل-كتب 
ألكثر من ثالثين ما بين رئيس محاكم، ورئيس 

محكمة، وقاٍض يحثهم على إقامة الدروس 
العلمية، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه من 
كتب، ودروس في العقيدة، والتفسير، والحديث
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 البطاقة الشخصية
 بسم الله الرحمن الرحيم البطاقة الشخصية: 
أحمـد بن محمـد بن أحمـد امللحم مـن مواليد 

محافظة الزلفي 1392هـ 
املـدارس التـي درسـت فيهـا يف املراحل 

الدراسية ؟
االبتدائيـة  القـدس  مدرسـة  يف  درسـت   –
ومتوسـطة الزلفي ثم ثانويـة الزلفي العامة ثم 

كلية امللك فهد  البحرية .
– العمـل، مكانه، الرتبـة، الوظائف التي 

عملت فيها ؟
– العمـل القوات البحرية امللكية السـعودية 
يف الريـاض الرتبـة مقـدم عملـت ضابـط يف 
السـفن والـزوارق والطاقة البرشيـة والرشطة 

العسكرية.
 - متى حفظـت القرآن، ومن املعلم الذي 

حفظت عىل يديه ؟
 – حفظـت القـرآن عندمـا كنـت يف الصف 
الثانـي ثانوي عىل يد الشـيخ صـالح جزاه الله 
خـرياً وأنا عىل تواصل معـه  إىل اآلن أي بعد 24 

سنة وهو اآلن يف مرص .
 – املسجد الذي حفظت فيه ؟

حفظت القرآن يف الجامع الشمايل الذي سمي 
بعد ذلك بجامع امللك عبدالعزيز رحمه الله.

 – من كان له الفضل يف حفظك للقرآن؟
 – الفضـل بعد الله يف حفظ القـرآن لوالدي 
سـلمه اللـه ووالدتـي رحمهـا اللـه وإخوانـي 

وأخواتي حفظهم الله .
 – كيـف كانت طريقة حفظـك للجديد؟ 

وكيف كانت مراجعتك ؟
– طريقـة حفظي للجديـد ومراجعة القديم 
قـد تسـتغربون لكـن هـذا كان رأي أسـتاذي 
قال ابـدأ من سـورة القصص ثم انـزل للناس 
واطلـع للكهـف وبعدها بـإذن الله سـتواصل 
تلقائياً بحماسـك هذا وبعـون الله تختم القرآن 
واملراجعة باسـتمرار ال يسمح يل بالجديد حتى 

يختربني باألجزاء التي حفظتها .
 – عملـت يف القطاع العسـكري، فهل أثر 

العمل عىل حفظك ؟
 – عىل العكس شـجعني القطاع العسـكري 
عـىل الحفظ حيـث عندمـا دخلت الكليـة كانوا 
يتمنون أحداً حافظاً أجزاء قليلة فأخربهم املقدم 
/ فهـد الجميل أنـي حافظ للقـرآن فأكرموني 
بإمامـة الكلية مـن أيامـي األوىل حتى تخرجت 

ولله الحمد .
 – كيف استطعت أن تحافظ عىل حفظك 

مع  يكون  عندما  يزدان  وكم   ، القرآن  عن  يكون  حينما  اللقاء  يحلو  كم 
الكرام ثمرة من ثمرات  نلتقي نحن وإياكم قراءنا  الزاوية  ، يف هذه  حملته 
نماذجها  من  ونموذج   ، الزلفي  بمحافظة  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعية 
وكيفية  حفظه  مراحل  عىل  لنقف  معه  نلتقي   ، أروقتها  بني  من  وخريج   ،
ضبطه ، ثم ترقيه يف السلم التعليمي حتى حصل عىل درجات عالية يف مجاله 
، فلم يشغله حفظ القرآن عن التعلم ، ولم تلهه ساعات العمل الطويلة عن 
ضبطه وحفظه ، والغراس يحتاج إىل عناية ورعاية حتى يؤتي ثماره يانعة ، 

وبعُد قراءنا الكرام نرتككم معه لريوي لكم قصته .     

قدموني لإلمامة في الكلية لما 
علموا أني حافظ

المقدم أحمد بن محمد الملحم أحد حفاظ الجمعية

قصة حافظ

حوار : 
عبداهلل بن سعد  العبيد

عضو التحرير

بتنظيم الوقت 
واستغالل فترات الراحة 
والسفر وأوقات الصالة 

حافظت على حفظي بعد 
توفيق اهلل
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للقرآن رغم الجهد الكبري الذي يكون يف القطاع 
العسكري ؟

 – بتنظيـم الوقـت واسـتغالل فـرتات الراحـة 
والسفر وأوقات الصالة بعد توفيق الله .

 – يف قطـاع البحريـة تكون هنـاك طلعات 
بحرية طويلة فهل شاهدت شيئاً الفتاً تحدثنا 

عنه ؟
 – تذكـرت قول الله جل وعـال } أَْو َكُظلَُماٍت يِف 
ن َفوِْقِه  ن َفوِْقِه َمـْوٌج مِّ يٍّ َيْغَشـاُه َمـْوٌج مِّ َبْحٍر لُّجِّ
َسـَحاٌب ُظلَُماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض إَِذا أَْخَرَج َيَدُه 
لَـْم َيَكْد َيرَاَها وََمن لنَّْم َيْجَعِل اللنَُّه لَُه ُنوراً َفَما لَُه ِمن 
نُّـوٍر { حيـث كان العمق نشـاهده يف جهاز قياس 
األعماق خمسـة آالف مرت  5000 مرت وليلة ليسـت 
قمرية واألمواج تحمل السـفينة الضخمة كورقة يف 
البحر فسـبحان الله  الذي قال } َولَْو أَننََّما يِف األَْرِض 
ِمن َشَجرٍَة أَْقالٌم وَالْبَْحُر َيُمدُُّه ِمن َبْعِدِه َسبَْعُة أَْبُحٍر 

ا َنِفَدْت َكلَِماُت اللنَِّه إِننَّ اللنََّه َعِزيٌز َحِكيٌم { منَّ
 – يف الطلعـات البحريـة الطويلـة هل تجد 

وقتاً لقراءة وردك اليومي ؟
 – يف الحقيقة صعب بسـبب التمارين يف البحر 
املتتالية التي ال يـكاد الواحد يجد وقتاً للراحة لكن 
اذكـر أحد املشـاركني يف مسـابقة القـرآن الدولية 

يقول القرآن يل كالهواء ال أعيش بدونه .
 – كيـف ترى الجمعيـة وتطورها يف الوقت 

الراهن ؟

 – يثلـج الصدر وأسـأل الله لهـم التوفيق وأنا 
أغبطهـم عىل عملهـم الجبـار وأذكر أني دّرسـُت 
القـرآن ملجموعـة من الطلبـة يف جدة فـرتة غياب 
معلمهم بعد العرص قبل 19 سـنة واآلن هم يكنون 
يل كل معـزة وتقدير وهم أصحـاب أرس ومكانة يف 

املجتمع اآلن فما بالك بمن يعلم األجيال قال رسول 
الله صىل الله عليه وسـلم : خريكم من تعلم القرآن 

وعلمه .
 – هـل لديك إجازة يف حفظ القرآن الكريم ؟ 
وهل لك مشـاركات يف مسابقات حفظ القرآن 

الكريم للعسكريني ؟
نعم شاركت يف مسابقات القوات البحرية للقرآن 

الكريم ومسـابقة األمري سـلطان الدوليـة واملحلية 
لحفظ القرآن للعسكريني .

 – للغواصـني يف هذا البحر العجيب مواقف؛ 
اذكر أعجب ما رأيت لك أو لزمالئك ؟

 - غـاص أحد الزمالء فخرج بعيـداً عن القارب 
فظـن الغواصون الذين معه أنـه  قد غرق ، وبلنَّغوا 
الجهات املسؤولة ، فبدأت الطائرات وحرس الحدود 
البحث عنـه فلم يجدوه ، وظنوا أنـه قد مات وعند 
االتصـال عىل  أهله ملواسـاتهم يف ابنهم ردنَّ زميلهم 
عليهـم ، فدهشـوا وبكوا من شـدة الفـرح بنجاته 
وسألوه عن ذلك فأخربهم أن أحد الصيادين قد قام 

بإنقاذه   .
 – هـل للحفظـة يف القطاعات العسـكرية 
دور يف تشـجيع زمالئهم عىل حفـظ  القرآن؟  
وهل هناك مسـابقة خاصة للعسكريني الذين 

يعملون يف القطاعات البحرية ؟
 - نعـم حيـث هناك إدارات وأقسـام للشـؤون 
الدينية ومرشدين ومحارضين مدعومني من خادم 
الحرمـني ووزير الدفاع األمري سـلمان جزاهم الله 
خرياً وهناك مسـابقة األمري سلطان – رحمه الله - 

لحفظ القرآن للعسكريني الدولية واملحلية .
 – رسـائل إىل ، الجمعيـة، ويل األمر، املعلم، 

الطالب ؟
 - ما تزرعونه سـتحصدونه بـإذن الله يف الدنيا 

ويف اآلخرة .

غاص في البحر وابتعد عن 
القارب ، فبحث عنه رجال 
حرس الحدود فلم يعثروا 
عليه وعند االتصال على 
أهله لتبليغهم بالفاجعة 
رد الغواص عليهم فبكى 

الجميع فرحا

قصة حافظ
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القران  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  استضافت     
الكريم بمحافظة الزلفي وبرعاية من رشكة النخيل 
الكريم وذلك يومي  القرآن  إذاعة  للتجارة وفدا من 
1433هـ  محرم   20-19 والخميس  األربعاء 
محمد  بن  عبدالله  األستاذ  سعادة  الوفد  رأس  وقد 
الدورسي مدير إذاعة القرآن الكريم باململكة العربية 

السعودية0
األربعاء  مغرب  صالة  بعد  الوفد  وصل  وقد     
الشيخ  الجمعية  رئيس  فضيلة  استقباله  يف  وكان 
أعضاء  من  وعدد  الحمد  محمد  بن  عبدالرحمن 
الجمعية  وأقسام  إدارات  ومديروا  اإلدارة  مجلس 
من  عدد  تسجيل  وتم  إقامته  ملقر  الوفد  توجه  ثم 
يف  التدريب  مركز  يف  وذلك  الجمعية  طالب  تالوات 

مقر الجمعية 0
اسرتاحة  إىل  الوفد  اتجه  العشاء  صالة  وبعد     
البلدية لحضور الحفل املعد لهذه املناسبة حيث بدأ 
أحمد  بن  بدر  الطالب  تاله  الكريم  بالقرآن  الحفل 
ترحيبية  كلمة  الجمعية  رئيس  ألقى  ثم  الدويش 
القرآن  إذاعة  وفد  الكرام  بالضيوف  فيها  رحب 
أن  وبني  للدعوة  استجابتهم  لهم  شاكرا  الكريم 
زيارتهم فخر للجمعية وتشجيع ودافع قوي لطالبها 
وأوضح أن الجمعية استعدت لهذا اللقاء  بما يالئم 
وحضورها  وضيوفها  بالجمعية  ويليق  املشهد 
وأثنى فضيلته عىل ما تقدمه إذاعة القرآن من طرح 
وتنويع مشّوق  مثمرة  وتربية  هادف  وتوجيه  ثري 
وختم كلمته بحمد الله وشكره أن جعل والة أمرنا 
يشجعون عىل تعلم القرآن وتعليمه ويحرصون عىل 
وسائل  عرب  العالم  إىل  وإيصاله  وتوزيعه  طباعته 

اإلعالم املختلفة، املرئية واملقروءة واملسموعة.
سعود  بن  عبدالله  األستاذ  الشاعر  ألقى  ثم     
وبعد  املناسبة  بهذه  ترحيبية  قصيدة  الدويش 
القصيدة تم تقديم عرض مرئي عن برنامج اإلرتقاء 
وقد توىل التعليق عليه األستاذ عبدالرحمن بن رومي 

الرومي املرشف عىل الربنامج حيث بني أن الربنامج 
مر بمراحل من التطوير حتى تم اعتماده ويف هذه 
سعادة  قبل  من  الربنامج  تطوير  تدشني  تم  الليلة 
إذاعة  مدير  الدورسي  محمد  بن  عبدالله  األستاذ 

القران الكريم ورئيس الجمعية .
   تال ذلك كلمة ألقاها سعادة األستاذ عبدالله بن 
محمد الدورسي مدير إذاعة القران الكريم شكر الله 
الذي هيأ لهم هذه الزيارة ثم شكر الجمعية مبينا أن 
زيارته وزمالءه استجابة لدعوة مؤجلة منذ سنوات ثم 
كرر شكره لله الذي من وتفضل بااللتقاء بمنسوبي 
الجمعية وأصحاب الفضيلة املشايخ وبعض مديري 
رئيس  رأسهم  وعىل  املحافظة  يف  الحكومية  الدوائر 
املحكمة وفضيلة رئيس كتابة العدل وفضيلة قايض 

املحكمة وفضيلة مدير إدارة األوقاف.
اإلذاعة  مدير  سعادة  كلمة  وبعد 
املساجد  حلقات  إدارات  تكريم  تم 
تطبيق   يف  املتميزين  ومعلميها 
تكريم  تم  كما  اإلرتقاء  برنامج 
عىل   ) القيم   ( مسابقة  يف  الفائزين 
رشكة  تكريم  ثم  املحافظة  مستوى 
الرسمي  الراعي  للتجارة  النخيل 
سعادة  الدرع  تسلم  حيث  للزيارة 
ذلك  وبعد  النخيل  نارص  األستاذ 
تذكارياً  درعاً  الجمعية  رئيس  سلم 
الكريم  القران  إذاعة  مدير  لسعادة 

بمناسبة هذه الزيارة الكريمة0
   ثم توالت الكلمات الرتحيبية من 
أصحاب الفضيلة املشايخ باإلضافة 
لإلذاعة  الربامج  بعض  تسجيل  إىل 
الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعية  عن 
وجمعية الرب الخريية وشعبة توعية 
الوفد  اتجه  الجاليات0   وبعد ذلك 

ملقر إقامته0

الجمعية  مقر  الوفد  زار  الخميس  يوم  ويف      
وسجل عدداً من اللقاءات ملنسوبي الجمعية وبعض 
البيان  لدار  بزيارة  الوفد  قام  ثم  للطالب  التالوات 
الكريم  القران  الكريم ومعهد معلمات  القرآن  ودار 
ودار النور ثم اتجه إىل املتحف الكبري لألستاذ عيل 
بن مساعد الحمد واختتم ذلك بإطاللة عىل املحافظة 
قام  الظهر  صالة  وبعد  الغربي  املطل  منتزه  من 
الوفد بزيارة ملكتب شعبة توعية الجاليات واستمع 
إىل رشح مفصل من مدير املكتب األستاذ سليمان بن 
محمد الخنيني ثم اتجه بعد ذلك إىل مخيم الوجيه 
جلسة  عقد  وتم  امللحم  صالح  بن  مقبل  األستاذ 
صالة  حتى  الجمعية  منسوبي  مع  للوفد  مفتوحة 
الوفد  الجمعية  مسئولو  ودع  الصالة  وبعد  املغرب 

متمنني تكرار الزيارة 0

وفد إذاعة القرآن الكريم في 
ضيافة الجمعية

في برنامج متكامل تخلله تسجيل لبعض المواد

أسماء وفد إذاعة القرآن الكريم 
العملاالسم

مدير إذاعة القرآن الكريم عبدالله بن محمد الدورسي

رئيس قسم اإلخراجعبدالله بن شويش  الشويش 

نائب رئيس قسم اإلخرجمحمد بن سعيّد الشمري

مخرجاسماعيل بن محمد البهيجان 

مذيعخالد بن محمد الرميح 

مذيع عبدالرحمن بن محمد الشايع 

مذيع سبيت بن إبراهيم السبيت 

مخرج عبدالرحمن بن فهد الخنفري

مخرج ماجد بن راشد الدباس 

محرر أخبار وهيب بن عبدالرحمن الوهيبي 

اإلذاعة الخارجيةعثمان بن عبدالكريم الجويرب 

منسقسالم بن عبدالله الجعيدي

استضافة
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استضافة

عبدالله بن شويش  الشويشعبدالله بن محمد الدورسي

ماجد بن راشد الدباس

عبدالرحمن بن محمد الشايع

وهيب بن عبدالرحمن الوهيبي

إسماعيل بن محمد البهيجان

سبيت بن إبراهيم السبيت

خالد بن محمد الرميح

محمد بن سعينِّد الشمري

عبدالرحمن بن فهد الخنفري

عثمان بن عبدالكريم الجويرب

سالم بن عبدالله الجعيدي

    عندما 
يجتمع الصنوان

طرًبا واستبرشت  فرحت  جمعيتي 
وابتهجت الزلفي  ربى  الهناء  عمَّ 
ألٍق يف  الصنوين  جمع  َمن  سبحان 
قامُتها للحفظ  وثبت  جمعيٌة 
أثر  ذي  كل  عن  بل  الفذنِّ  ضيفها  عن 
ثقٍة يف  النهج  ذات  اإلذاعة  عن 
تنرشه القرآن  شأنها  إذاعٌة 
بذلت الذي  الجهد  عن  تسلني  فال 
يف مرشق األرض يرسي صوتها سلًسا
برٍش من  الله  فضل  بعد  اهتدى  كم 
يده  ويف  بصحراٍء  راع  فربَّ 
وتنثره املايض  بالزمن  تأتيك 
َجَعال قد  العلم  وفيها  الفتاوى  فيها 
فالتزموا اإلخالص  لكُم  نصيحتي 
عِطَشْت طاملا  قلوٌب  ُترَوى  فمنه 
جائحٌة  تأتيه  ال  الكنز  فإنه 
واستثمروا العمر يف هذا الكتاب فمن 
عجٍل عىل  أبياتي  قلت  ختامها 
هنا  فالشعور  وإال  لساني  عىل 
يف شأنك  الله  زاد  الذكر  إذاعَة 
منفرًدا كنت  إن  مؤنستي  فأنِت 
نقشت جمعيًة  أيا  أنِت  وأنِت 
غربت كلما  سالٌم  مني  عليك 

أربا العال  نحو  فيكُم  أدركت   إذ 
قُربا قد   الدار  وبعيُد  سفوحه 
السببا يفعل  وكلٌّ  الكتاب  عىل 
العربا تخرب  قامت  اليوم  هي  وها 
كتبا أو  قال  وممن  الكرام  من 
والكذبا الغشَّ  يزيل  صدق   بكل 

طلبا له  زادت  كم  الخليقة   بني 
عجبا عندها  ستلقى  سألت  وإن 
غُربا َمن  الصوَتَ  ذاَك  يفقد  وليس 

 

أدبا لهم  ُتسدي  وكم  يديها   عىل 

رطبا طلعها  من  واجتنى   مذياعه 
الكتبا تحمل  لم  ولو  نضيًدا   دًرا 
نسبا املصطفى  وهدَي  الكتاب   نهَج 

انسكبا الذي  النبع  عن  تحيدوا   وال 
رِشبا َمن  النفس  شفاَء  يلقى   وفيه 
والذهبا األملاَس  به  يساوي   وَمن 
ذهبا باطٍل  يف  إْن  الُعْمَر   سرُيِجُع 
والرتبا الفخَر  تناَل  أن   وأرتجي 

الشهبا جاوز  رسوٌر  الجميع   من 
النصبا يوهُن  بعزٍم  العلوم   بثنِّ 

التعبا بك  أغزو  سفٍر  يف  كنت   أو 
النُّجبا أبناَءِك  حوى  ُحبًّا  القلب   يف 

َصبا رياُح  هبَّت  وما  األصيل   شمس 

عبدالله بن سعود الدويش 
حفل استقبال الجمعية لوفد إذاعة القرآن الكريم يف محافظة الزلفي
                                  يوم األربعاء املوافق1433/1/19هـ
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العمدُة  هو  الخطاط  خط  وظلنَّ 
رغم  وانتشارها،  املصاحف  كتابة  يف 
ملا فيه من  الطباعة وتطورها؛  ظهور 
ملسات إبداعية، وجمال باهر، لم تصل 

إليه حروف املطابع.
العرص  يف  العربيُّ  الخط  وتعرنَّض 
ا  عمنَّ وضعف  تراجع  إىل  الحديث 
انتشار  بسبب  السابق؛  يف  عليه  كان 
الحاسب  وظهور  األجنبية،  اللغات 
فيه،  متنوعة  خطوط  وابتكار  اآليل 
هذه  أمــام  العربي  الخط  أن  إالنَّ 
ظروف  فرضتها  التي  التحديات 
يدعمه  من  وجد  ومنجزاته،  العرص 
املدارس  بفتح  اطني  الخطنَّ ُع  ويشجِّ
واملعاهد، وعقد املسابقات وامللتقيات، 
الخط وفنون  املعارض ألنواع  وإقامة 

الزخرفة.
اململكة  عىل  الله  فضل  تمام   ومن 
قيادتها  وفنَّق  أن  السعودية  العربية 
التخاذ القرآن الكريم أساساً ودستوراً 
وخدمته  والحياة،  الحكم  لشؤون 

خاص  مجمع  وإنشاء  به،  والعناية 
لطباعته ونرشه وتوزيعه.

وانطالقاً من اهتمام وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
الرائد  للدور  ونظراً  الكريم،  بالقرآن 
فهد  امللك  مجمع  به  يقوم  الــذي 
هذا  يف  الرشيف  املصحف  لطباعة 
َمرْجعينَّة  من  به  يتصف  وما  املجال، 
يف كتابة املصحف ومراجعته وتدقيقه 
وطباعته، وإدراكاً ألهمية عقد ُملْتقى 
املصحف  خطاطي  أشهر  يجمع 
موافقة  صدرت  العالم،  يف  الرشيف 
الرشيفني  الحرمني  خادم  من  كريمة 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله 

عىل أن يعقد ملتقى بعنوان :
»ملتقى مجمع امللك فهد ألشهر 
يف  الرشيف  املصحف  خطاطي 

العالم«.
ترشنَّفوا  ممنَّن  نخبة  فيه  يشارك 
بعلم  املهتمني  ومن  املصحف،  بكتابة 
الخط  وقضايا  العثماني،  الرسم 

العربي، والزخرفة.

 أهداف امللتقى:
خطاطي  أمهر  جهود  تقدير   -1
وتكريمهم  الرشيف،  املصحف 

واالحتفاُء بهم.
2- تجليُة تجاِرب أبرع الخطاطني يف 
مناهجهم  وبيان  املصحف،  كتابة 

يف ذلك؛ لإلفادة منها.
3- إبراز الرسالة التي يحملها خطاط 

املصحف الرشيف.
4- العمل عىل إيجاد ضوابط َمرْعينَّة يف 

زخرفة املصاحف.
التوفيق بني خطوط  5- دراسة سبل 
خدمًة  اآليل؛  والحاسب  الخطاطني 

للخطِّ العربي.
العربي  بالخط  االهتمام   -6
ومحاولة   ، حوله  والــدراســات 
يف  وتقارب  توافق  إىل  الوصول 

مصطلحاته.
املصاحف  من  نماذَج  عرض   -7

الخطاطني  بخطوط  وغريِها 
املبدعني، ولوحاٍت جماليٍة يف فنون 

الزخرفة.
للخطوط  الجمايل  التذوق  تنمية   -8
من  واعــدة  طاقات  اكتشاف  و 

خطاطي املصحف املوهوبني .
خطاطي  بني  التواصل  تشجيع   -9
واملختصني  واملهتمني  املصاحف، 
يف دراسة الخط العربي والزخرفة.

فعاليات امللتقى:
فيه  ــارك  ش  ، االفتتاح  حفل   -1
العلم،  وأهل  الشخصيات،  كبار 
واملهتمون بقضايا كتابة املصحف 

والخط العربي.
للملتقى، وهو  مصاحب  معرض   -2
معرِض متخصص، يضمُّ عدداً من 
املبذولة  بالجهود  املعرِّفة  األجنحة 
وجماليات  املصاحف،  كتابة  يف 
الخط العربي، وأدواته، والزخرفة، 

والخطوط الحاسوبية.
مجمع  بمرشوع  تعريفي  عرض   -3

الخطُّ العربي ملكة إبداعية وفن متميز حظي باالهتمام والعناية 
وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  ع  شجَّ وقد  واملسلمني،  العرب  عند 
الصحابة عىل تعلم الكتابة، وسلك يف ذلك وسائل مختلفة، حتى بلغ 

عدد ُكتَّاب الوحي أكثر من أربعني كاتباً.
األول،  الرعيل  بعد  الكريم  بالقرآن  العناية  مظاهر  تنوَّعت  ثم 
ة من ناحية كتابة املصحف الرشيف وتجويِدها، والتفنن يف  وبخاصَّ

َنْسخه بأنواع الخطوط، وتذهيبه وزخرفته.
لقد مهر جمهرة من الخطاطني عىل مرِّ العصور برباعة الخط 
ة، وكان الغالب يف كتابة  ة والعامَّ وجماله، وكتبوا املصاحف الخاصَّ
كتبت  ثم  الهجري،  الخامس  القرن  الكويفَّ حتى  املصاحف الخطَّ 
بخط الثُّلث حتى القرن التاسع الهجري، ثم استقرَّت كتابتها بخط 

النَّسخ إىل هذا الزمن.

ملتقى ألشهر خطاطي المصحف 
الشريف في العالم 

نظمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة

األمني العام للمجمع : 
أ.د. محمد بن سالم العويف

تغطيات
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امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 
املطابقة  الحاسوبية  للخطوط 
املدينة  مصحف  لنص  واملوافقة 

النبوية.
كتابة  تاريخ  عن  محارضة   -4

املصاحف ومراحلها.
5- إلقاء الضوء عىل املعجم الذي يعّده 
املجمع عن كتاب املصحف الرشيف 
وأشهر الخطاطني له عرب العصور.

لبعض  شخصية  تجارب  عرض   -6
مع  رحلتهم  يف  الخطاطني  مهرة 

كتابة املصحف الرشيف.
7- عقد ورشة عمل يف موضوع مهم 
املصاحف  كتابة  مشكالت  حول 

وضبطها.
عن  تعريفية  دورة  تقديم   -8

وضبطها  املــصــاحــف  رســم 
الخط  وعــن  ومصطلحاتهما، 

العربي.
الخطاطني  عىل  استبيان  توزيع   -9
تحديد  امللتقى-بعد  انعقاد  قبل 
الستجالء  ؛  وصياغته-  عنارصه 
كتابة  يف  وتجاربهم  مناهجهم 

املصحف الرشيف.
عن  وثائقي  كتاب  ــدار  إص  -10
الذاتية  السري  يتضمن  امللتقى، 
ألشهر خطاطي املصحف، ونماذج 
وشيئاً  أعمالهم،  أبرز  من  ملونَّنة 
ورؤاهم  وأقوالهم  تجاربهم  من 

املستقبلية حول كتابة املصاحف.
مجلنَّة  من  خاص  عدد  إصدار   -11
القرآنية  والدراسات  البحوث   «

العامة  األمانة  تصدرها  التي   «
امللتقى،  انعقاد  بمناسبة  للمجمع 
ُيْستكتب له مجموعة من املختصني 
املصاحف  تاريخ  يف  اد  والنقنَّ
ورسمها  وكتابتها  وخطوطها، 
وزخرفتها،  وتذهيبها  وضبطها، 
والخط العربي باإلضافة إىل طباعة 
املصحف  »كتابة  األول  كتابني 
»دليل  الثاني   « وطباعته  الرشيف 
األول  سيديني  إىل  امللتقى«بإضافة 
و  املصور  امللف  الوثائقي  »الكتاب 

الثاني » قافلة النور » .
تكريم  تضمن  ختام،  حفل   -12
يتمخض  ما  تالوة  مع  املشاركني، 

عن امللتقى من توصيات.
تم  أنه  إليه  اإلشــارة  تجدر  ومما 

تكوين عدنَّة لجاٍن للملتقى، هي: اللجنة 
واالستشارية،  والعلمية،  التحضريية، 
لتدارس  اجتماعاتها  بارشت  وقد 

أفضل السبل لتنظيم امللتقى.

وزير  معايل  امللتقى  عىل  ويرشف 
والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 
املجمع  عىل  العام  املرشف  واإلرشاد  
الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد 
التحضريية  اللجنة  الشيخ، ويرأس  آل 
سعادة  للمجمع  العام  األمني  للملتقى 
األستاذ الدكتور محمد سالم بن شديد 
عزها  وأدام  بالدنا  الله  حفظ  العويف 
وتطورها يف ظل قيادة خادم الحرمني 
األمني،  عهده  ويل  وسمو  الرشيفني، 

حفظهم الله.

تغطيات



90

 
العدد 9 - شعبان -  1433 هـ

احلل بيدك

ورقة  أخرج   ، بالوقود  مأل عيل سيارته  أن  بعد 
نقدية من فئة الخمس مئة ، وعندما مد يده إىل عامل 
خمس   : مغضباً  العامل  قال   ، له  ليسلمها  املحطة 
؟  برصف  لك  آتى  أين  من  !!؟!  مئة  خمس  مئة!!! 
سيئ  بكالم  غضبه  درجة  ارتفعت  أن  بعد  عيل  فرد 
؟  قليالً  ولو  صوته  يرفع  أن  بسيط  بعامل  كيف  إذ 
عندها تجرع العامل املسكني مرارة السباب والشتائم 
 ، الخاطر  مكسور  وهو  رصف  عن  يبحث  ومىض   ،
وبعد أيام قليلة عاد عيل لنفس املحطة ويف قلبه بقية 
سيارته  مأل  أن  وبعد   ، االنتقام  وحب  الجربوت  من 
العامل  فقبلها   ، عامداً  مئة  خمس  أخرج   ، بالوقود 
، ثم عاد عيل بعد يوم واحد فقط فمأل  عىل مضض 
سيارته بخمسة رياالت ، وأخرج مجموعة من األوراق 
مرة  مئة  خمس  وأعطاه  العامل  عيني  أمام  النقدية 
ثالثه لزيادة استفزازه وإثارته ، فطلب العامل خمسة 
النقدية موجودة  األوراق  وجميع  ، خصوصاً  رياالت 
بني يدي عيل ، لكنه رفض ، فغضب العامل ووصف 
ويسء  الخلق  يسء  بأنه  مكرسة  عربية  بلغة  عيل 
التعامل ، عندها أحمر وجه عيل وانتفخت أوداجه ، 
ونزل من سيارته برسعة ، وشد العامل من قميصه 
وألقاه أرضاً ، وملا قام العامل ليدافع عن نفسه رضبه 
عيل بقبضة يده ، ويف هذه األثناء تدخل املوجودون يف 
املحطة لفض النزاع وإنهاء الخالف ، وبعد كل ذلك 
رمى عيل بخمسة رياالت عىل األرض ، ووىل بسيارته 
العامل  فأخذ   ، والغيظ  الحنق  حاالت  أشد  يف  وهو 

النقود من األرض وهو أكثر غضباً وقهراً .
بعد أيام شعر عيل بخطئه ، وبدأ الندم يرتدد يف قلبه 
واألسف واألىس يجري يف عروقه ، فقرر أن يصحح 
خطأه ، فذهب إىل املحطة ليعتذر من العامل ويطلب 
منه أن يسامحه ، ولكن املفاجأة أن العامل املقهور 
 ، الرفض  لكنه واصل  ، فأعطاه ماالً  االعتذار  رفض 
، فغادر عيل  القيامة  يوم  منه  يأخذ حقه  أن  ووعده 
املحطة وهو يلوم نفسه أشد اللوم ، وكيف سمح لها 
أن تركب مركب الغضب ليقودها إىل املزلق الخطري .

أخي الحبيب : هذه واقعة يتكرر أمثالها يف حياتنا 
واتفاق  املسببات   يف  يسري  اختالف  مع   ، اليومية 
ما يف هذه  تدرك  ، وأنت  والتعامل  التعاطي  كبري يف 

الترصفات من محاذير وسلبيات لعل من أبرزها :
، ولعله  1- ازدياد درجات الغضب عند الشخص 
الغضب من سلبيات  يرتتب عىل  ما  عليك  غري خاٍف 

رشعية وصحية ونفسية واجتماعية .
2- إلحاق الرضر البدني واألذى النفيس باآلخرين .
من  سواء  الناس  عند  اإلنسان  صورة  تشويه   -3

حرض مثل هذه الوقائع أو من سمع بها بعد ذلك .
اآلخرين  عىل  التعدي  بسبب  اإلثم  حصول   -4

وانتهاك حرماتهم أو االنتقاص من قدرهم .
إىل  فيصل  الوقائع  بعض  يف  األمر  يتطور  قد   -5
أروقة املحاكم ، ويرتتب عليه إقامة حدود أو تعازير ، 

أو غريها من العقوبات .
6- قد يضطر البعض إىل االعتذار املصحوب بيشء 
 ، حقه  عن  اآلخر  الطرف  يتنازل  لكي   ، اإلذالل  من 

خصوصاً إذا وصلت األمور للمحاكم الرشعية .
 ، األمر  لنا خطورة  تبني  املحاذير وغريها  هذه  كل 
ومدى عظم هذه املشكلة ، مع أّن ، األمر كله لم يكن 
ليصل لذلك ، لو أحسن اإلنسان التعاطي مع أساس 
التعامل  ، ووطن نفسه ودربها عىل  املشكلة وأصلها 
األمثل مع حاالت الغضب واالستفزاز اليومية ، ونزع 
مبدأ االنتقام من أعماق قلبه وألقاه يف بحر الظلمات 
والطمأنينة  الثقة  سفينة  عىل  النور  بحر  يف  ليسري   ،
والثبات حتى يصل إىل بر األمان ، سليم القلب ، عزيز 
النفس ، طيب املعرش،  حسن السرية ، نقي الرسيرة .

أيها األخ املبارك : مشكلتنا تكمن يف فشلنا املتكرر 
ألنفسنا  وانتقامنا    ، اآلخرين  أخطاء  مع  التعامل  يف 
ولو كان ذلك عىل حساب ديننا وصحتنا وسمعتنا ؛ 
ولكي نتخلص من هذه املشكلة ، علينا أن نقف مع 

أنفسنا الوقفات التالية :
الوقفة األوىل : علينا أن نعلم علم اليقني أن ديننا 
 ، الغضب  عند  النفس  امتالك  إىل  يدعونا  الحنيف 
وإىل الرفق يف األمور كلها ، وإىل العفو والصفح عن 
األجر  ذلك  عىل  رتب  قد  تعاىل  الله  وأن   ، املخطئني 
العظيم ، والثواب الجزيل ، واآليات واألحاديث الداله 
التذكري  سبيل  عىل  ومنها  ومعروفه  كثرية  ذلك  عىل 

ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   چ  تعاىل  قوله 
عمران:  آل  چ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     ڄ   چ  وقوله   134
چ  چ  چ األعراف: 199 وقوله    چ ىئ  ىئ  
 43 الشورى:  چ  حئ   جئ    ی   ی    ی   ی   ىئ   

وقوله : چ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  
ڱ   ڱ   ڳ            ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ          گ  
ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  
ہ  ہ  چ فصلت: 34 – 35 وقول الرسول صىل 
الله عليه وسلم ألشج عبد القيس )) إن فيك خصلتني 
 : ، وقوله  الحلم واألناة (( رواه مسلم   : الله  يحبهما 

الذي يملك  إنما الشديد  )) ليس الشديد بالرصعة 
نفسه عند الغضب (( متفق عليه

الوقفة الثانية :  عىل اإلنسان أن ينزع مبدأ االنتقام 
من قلبه ويلقيه يف بحر الظلمات غري مأسوف عليه ، 
وقدوته يف ذلك رسول الله صىل الله عليه وسلم حيث 
البدني  واإليذاء  االستفزاز  حاالت  من  صنوفاً  القى 
، وثبات عظيم،  والنفيس، فتعامل معها بخلق كريم 
 ، الصرب  حالوة  وذاق   . القلوب  ملك  ذلك  أجل  ومن 
قالت له عائشه ريض الله عنها - : هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ، 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبه ... إىل أن قال : 
فناداني ملك الجبال ، فسلم عيل ثم قال : يا محمد إن 
الله قد سمع قول قومك لك ، وأنا ملك الجبال ، وقد 
بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك ، فما شئت: إن شئت 
أطبقت عليهم األخشبني فقال صىل الله عليه وسلم : 
)) بل أرجو أن يخرج الله من أصالبهم من يعبد الله 
وحده وال يرشك به شيئاً (( متفق عليه وعندما جبذه 
األعرابي بردائه جبذة شديدة أثرت يف صفحة عاتقه 
صىل الله عليه وسلم  وقال له : يا محمد مر يل من 
مال الله الذي عندك ، التفت إليه فضحك ، ثم أمر له 
بعطاء  متفق عليه، وتقول عنه عائشة ريض الله عنها 
، إال أن  : وما نيل منه يشء قط فينتقم من صاحبه 
ينتهك يشء من محارم الله تعاىل ، فينتقم لله تعاىل  
رواه مسلم  فلنتخذه – صىل الله عليه وسلم - قدوة 
وأذيتهم  اآلخرين  أخطاء  مع  التعامل  كيفية  يف  لنا 

واستفزازاتهم .
أن يفكر يف عواقب  عىل اإلنسان   : الثالثة  الوقفة 
والنفسية  والصحية  الرشعية  وأرضاره  الغضب 
تيار  مع  اسرتسل  شخص  من  فما   ، واالجتماعية 
الغضب إال وندم بعد زوال أسبابه ، لذا فإغالق باب 
ولوجه  من  ، خري  دون خسائر  البداية  من  املشكلة  

ثم محاوله الخروج منه بأدنى الخسائر واألرضار .
املحسوسة  العملية  للخطوات   : األخرية  الوقفة 
تلجأ  أن  عليك  ولذا   ، األخطاء  معالجة  يف  بالغ  تأثري 
إليها يف معالجة أخطائك ، وتقويم اعوجاج نفسك ، 
االستفزاز  حاالت  مع  األمثل  التعاطي  عىل  وتدريبها 
تدون  نحوها  أو  ورقة  بتخصيص  وذلك  و  املتكررة 
فيها رقم املشكلة ونوعها ، ومقدار نجاحك يف التعامل 
معها ) ممتاز – جيدجداً – جيد – ضعيف – يسء ( 
أو  )100%- 90%- 70% وهكذا( ، ثم تعاهد نفسك 
وتلزمها عىل أن يكون التعامل مع كل حالة أفضل من 
املستمر ستشعر  التحسن  ترى  ، وعندما  قبلها  التي 
حسن  عىل  توّطنت  نفسك  وتجد   ، غامرة  بسعادة 
الله  أبعدنا   ، التعاطي مع حاالت االستفزاز املتكررة 

وإياك عن املشاكل  وعواقبها السيئة ، 

وعىل دروب الخري نلتقي بإذن الله تعاىل .

أ. أحمد بن محمد البدرألقه في بحر الظلمات
عضو التحرير

قد يتطور األمر في بعض 
الوقائع فيصل إلى أروقة 
المحاكم ، ويترتب عليه 

إقامة حدود أو تعازير ، أو 
غيرها من العقوبات .
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استضافت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
للقرآن  األوىل  السنوية  املسابقة  الزلفي  بمحافظة 
وحفل  املرصية  الجالية  ألبناء  النبوية  والسنة  الكريم 
الزلفي  محافظ  رعاية  تحت  وذلك  الجوائز  توزيع 
وبحضور  حسني  آل  محمد  بن  زيد  األستاذ  سعادة 
املدير التنفيذي للجمعية األستاذ عبدالرحمن بن خالد 
بالرياض  املرصي  الثقايف  امللحق  وسعادة  الحربي 
عبدالله  الدكتور  الشيخ  وفضيلة  عجوة  أحمد  األستاذ 

بن محمد الطيار.
لرئيس  كلمة  تاله  الكريم  بالقرآن  الحفل  بدئ  وقد 
إدارة الجالية املرصية املهندس / أرشف حسن إدريس، 
بني  ثم  الحفل  تنظيم  عىل  الجمعية  مدير  فيها  شكر 
املسابقة  هذه  من  الهدف  وأن  وحفظه  القرآن  فضل 
هو حفظه وتربية األبناء عليه ثم قدم الشكر لسعادة 
املحافظ عىل حضوره وللجمعية ومنسوبيها عىل حسن 

تنظيم الحفل.
بالرياض  املرصي  الثقايف  امللحق  سعادة  ألقى  ثم   
األستاذ أحمد عجوة كلمة بني فيها الدور الذي تقوم به 
اململكة العربية السعودية وجمهورية مرص من تنظيم 
اهتمامها  من  نابع  وهذا  واملحلية  الدولية  املسابقات 

بالقرآن .
بعد ذلك ألقى مدير إدارة الشؤون التعليمة »بنني« 

فيها عن  اعتذر  كلمة  الذويخ  بن محمد  أحمد  األستاذ 
سفره  لظروف  وذلك  الجمعية  رئيس  حضور  عدم 
عىل  املرصية  الجالية  ألبناء  ثم  أوالً  لله  الشكر  مقدماً 
هذه املبادرة موضحاً أن ذلك ال يستغرب فمرص ممثلة 
 ، ومكانتها  اإلسالمي  العالم  يف  حضورها  لها  باألزهر 
الجمعية  املسابقة الختيار  القائمني عىل هذه  ثم شكر 
شكره  قدم  ثم   . مقرها  يف  وحفلها  املسابقة  إلقامة 

لسعادة املحافظ والحضور عىل حضورهم . 
ثم وجه املحافظ كلمة أبدى فيها سعادته بالحضور 
الجاليات  مع  يعيشون  الزلفي  أهل محافظة  أن  مبيناً 
بني  تربط  التي  العالقة  قوة  إىل  وأشار  محبة  بكل 

الشعبني السعودي واملرصي . 
ثم تم تكريم الحكام والفائزين يف املسابقة .

وقد فاز يف مسابقة السنة :-
1- الحسن السيد صالح 

2- أحمد محمد عبدالله  السيد
3- مدحت إبراهيم مصطفى

درعاً  الثقايف  امللحق  سعادة  قدم  الحفل  نهاية  ويف 
تذكارياً لسعادة املحافظ وآخر لفضيلة رئيس الجمعية 

بهذه املناسبة .

المهندس أشرف إدريس : شكرًا 
للجمعية إقامة هذه المسابقة

الجمعية تستضيف مسابقة القرآن والسنة ألبناء الجالية المصرية

الفائزون يف املسابقة

الفرع األول )القرآن الكريم(

حازم السيد احمد
جمال عبدالعظيم محمد

عبدالرحمن جمال عبدالعظيم

الفرع الثاني )عرشون جزءاً(

الحسن السيد صالح
مصطفى محمد عبدالله السيد

عبدالرحمن حسني فؤاد

الفرع الثالث )عرشة أجزاء(

عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالرزاق 
محمد يرسي أحمد 

عبدالعظيم جمال عبدالعظيم .

الفرع الرابع ) خمسة أجزاء ( 

عمر السيد صالح 
محمد رجب محمد 

محمد جمال عبداملنعم بيومي    

الفرع الخامس ) ثالثة أجزاء ( 

يوسف كمال إبراهيم 
خالد السيد صالح 

أحمد يارس عبدالعزيز 

الفرع السادس ) جزء واحد ( 

عبدالرحمن أحمد بركات
عبدالرحمن أحمد عطية 

أحمد محمد رجب 

تغطيات
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أجرى الحوار : أحمد الدويش
متى بدأت بحفظ القرآن الكريم ؟ 

ويرجع   ، سنوات  خمس  تقريبا  وعمري  تعاىل  الله  كتاب  حفظ  يف  بدأت 
وقد   ، عندنا  تعمل  كانت  باكستانية  لخادمة  ثم  وتعاىل  سبحانه  لله  الفضل 
كانت تحفظ القرآن كامالً ومتقنة للتجويد ، فكانت ـ رحمها الله ـ شديدة 
علينا كي نتقن كتاب الله عزوجل ، فلها الفضل بعد الله سبحانه وتعاىل أن 
أدعو  املناسبة  وبهذه   ، وأخواتي  وإخوتي  أنا  التجويد  وأتقنا  القرآن  حفظنا 

كل من يقرأ حديثي هذا أن يدعو لها بالرحمة 
واملغفرة ، جزاها الله عنا خري الجزاء ، وآمل من 
الله سبحانه وتعايل أن تكون ممن ينطبق عليهم 
تعلم  من  )خريكم   : وسلم  عليه  الله  صىل  قوله 

القرآن وعلمه( .
ما طريقتك يف الحفظ واملراجعة ؟ 

من  وجها  أحفظ  أنني  الحفظ  يف  طريقتي 
أثناء  أقرؤه  ثم  مرات  عدة  بقراءته  املصحف 
للحفظ  وقت  وأفضل   ، اليوم  ذلك  سائر  الصالة 

هو بعد صالة الفجر .
والحفظ   الرياضة  بني  الجمع  طريقة  ما 

واملحافظة عليه ؟
اليوجد هناك أي عوائق يف الجمع بني الرياضة 
وحفظ كتاب الله سبحانه وتعاىل واملحافظة عليه 
الوقت  نجد  واملنتخبات  األندية  يف معسكرات  بل 
مما  متفرغاً  فيه  الريايض  يجلس  الذي  الطويل 

يسهل عليه حفظ كتاب الله تبارك وتعاىل .
 هل أثر الحفظ هل مسريتك كالعب ؟

ولله  إيجابيا  مسريتي  عىل  الحفظ  أثر  نعم 
الحمد وكان السبب بعد الله يف توفيقي يف أموري 

الرياضية وغريها .
شهرتك وبروزك هل أثرت عىل حفظك ؟ 

من يقرأ كتاب الله باستمرار ال أتوقع أن تؤثر 
ومع  أو غريه  الفريدي  أحمد  الشهرة سواء  عليه 

هذا فأنا مقرص يف قراءة القرآن .
عام  بشكل  الرياضيني  أن  تــرى  هل 
يخصصون وقتاً ولو قصرياً لقراءة يشء من 

القرآن ؟ 
التي  القدم  كرة  وخاصة  للرياضيني  بالنسبة 
الكثري  ـ  الحمد  ولله  ـ  أن هناك  أجد  هي مجايل 
ممن يخصص وقتا قبل املباريات وأثناء الذهاب 
لقراءة  املعسكرات  وداخل  للملعب  بالحافلة 
القرآن ، فالالعب قبل كل يشء هو مسلم وتربى 

داخل أرسة مسلمة .
قبل  من  القرآن  بحفظ  اهتمام  هناك  هل 
حفظ  عىل  الحث  يف  ومادوركم  ؟  الرياضيني  

القرآن بني الالعبني ؟  
أويص  ولكن   ، الجانب  هذا  يف  مقرصون  نحن 
الحوار يف  ، وأويص غريي ممن يقرأون هذا  نفيس 
هذه املجلة املباركة ، أن يعتنوا بالقرآن الكريم وأن 
يبادروا باالنضمام لحلقات تحفيظ القرآن الكريم                     

                                  وأن يجعلوا له وقتاً لقراءته وحفظه .

كلمة أخرية تقولها لقراء مجلة ضياء.
أوال أشكرك أخي العزيز عىل هذه االستضافة يف مجلة ضياء التي أتمنى من 
الله تعاىل التوفيق لكل القائمني عليها ، كما ال أنىس أن أقدم شكري وتقديري 
ألخي فهد املفرج الذي نسق لهذا اللقاء بيننا ، وأسأل الله أن يجعلنا من حفظة 

كتاب الله وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .

الالعب أحمد الفريدي لضياء:
من يقرأ كتاب اهلل باستمرار ال 

أتوقع أن تؤثر عليه الشهرة

من  الكثري  فهناك   ، كبرية  رسالة  وعليه   ، املجتمع  من  جزء  هو  الالعب 
الشباب يعدونه قدوة لهم يف كثري من أمورهم ، ونحن يف هذه املجلة سنحاول 
أن نلقي الضوء عىل هذه الرشيحة من شبابنا أال وهي رشيحة الالعبني ،   ويف 
هذا اللقاء نستضيف أحد أبرز الالعبني يف وقتنا الحارض ، هذا الالعب هو العب 
نادي الهالل أحمد بن محمد الفريدي ، فإىل هذا الحوار ، ومادار فيه من حديث 
عن الالعب وحياته ، ونشكر العب نادي الهالل سابقا فهد املفرج الذي نسق 

لنا هذا اللقاء .

حوار
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أ. فرهود بن صالح الفرهود
معلم اللغة العربية يف معهد الزلفي العلمي

لغويات

الحمد لله الذي أنزل القرآن وعلم اإلنسان والصالة 
والبالغة  الفصاحة  ذي  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم 
والبيان . وبعد فهذه وقفة لغوية يف مادة )س-ط-ع 
( يف سورة الكهف . وما فيها من دقة التعبري والداللة، 
أوالً : يف كلمة )تستطع( وكلمة )تسطع( إليك بعض 

ما قيل يف الفرق بينهما :-
باألسباب  يخربه  أن  وقبل  موىس  قصة  يف   : فقيل 
أضاف للفعل تاء التعدية )َتْستَِطع(عىل وزن »َتْفتَِعل« 
، وحني أخربه بها أخرياً حذف التاء ألن املعنى انتهى 

فـ »َتْسِطع »عىل وزن َتْفِعل .
قال ابن كثري : أي: هذا تفسري ما ضقت به ذرعا ولم 
تصرب حتى أخربك به ابتداء ، وملا فرسه له بيّنه ووضحه 

)تسطع(،  قال  املشكل  وأزال   ،
قويا  اإلشكال  كان  ذلك  وقبل 

چژ  ڑ      فقال   ، ثقيالً 
چ   گ   ک   ک   ک   ک        ڑ  
واألخف  باألثقل  األثقل  فقابل 

باألخف .
»تستطع،  بني  الفرق  وقيل 
أخذ  الخرض  أن  وتسطع« 
العهد  السالم  عليه  موىس  عىل 
خرق  عندما  لكنه  بالصرب 
السفينة سأله موىس ولم يصرب، 

ۆئ  ۈئ  ۈئ     چ  الخرض  فأجابه 
ېئ  ېئ      چ  

فأجابه  ؛  أيضا  موىس  يصرب  لم  الغالم  قتل  ويف 
باستخدام  چ  پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   چ     الخرض 
أقل  ألم  بمعنى  والتقريع  التوكيد  تفيد  التي  »لك« 

قال  له  ُيفصل  أن  أراد  ، وعندما  أنت دون غريك   لك 
، ويف األخري  ملا فيه مشقة ولم يصرب عليه  )تستطع( 

بعد التفصيل اخترص فقال : 
چ ی     ی  ی  ی    چ 

خس   حس   جس   مخ   چ  تعاىل  قوله  يف  ثانياً: 
مع  القرنني  ذي  قصة  يف  چ  حض    جض   مص   حص   مس  

يأجوج ومأجوج .
فقيل يف تفسري ذلك ما ييل:-

ثقبه  من  أسهل   ، صعوبته  عىل  الجدار  علو  أن 
 ، )اسطاعوا(  قوله  يف  الجدار  علو  مع  التاء  فحذف  ؛ 

مص   حص   مس   چ  فقال  النقب  صعوبة  يف  وأثبتها 
جضچ .

وقال ابن عاشور »اسطاعوا 
والجمع   « استطاعوا  تخفيف 
بينهما تفنن يف فصاحة الكالم  
وابتدئ   ، الكلمة  إعادة  كراهية 
الهمز  باألخف منهما ألنه وليه 
لكونه  ثقيل  حرف  وهو   ،
الثاني  بخالف   ، الحلق  من 
خفيف  وهو   الالم  وليه  إْذ 
يبتدأ  أن  الظاهر  ومقتىض   .
ويثني  )استطاعوا(  بفعل  
يثقل  ألنه  )اسطاعوا(  بفعل 
بالتكرير كما وقع يف قوله آنفا 

ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک   چ 
ک  ک    چ ، ومن خصائص 
مخالفة مقتىض الظاهر إيثار فعل ذي زيادة يف املبنى 
بموقع فيه زيادة املعنى ألن استطاعة نقب السد أقوى 

من استطاعة تسلقه .

س ط ع
دقة 
التعبير 
والداللة

والجمع بينهما تفنن في 
فصاحة الكالم  كراهية 

إعادة الكلمة
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معاني 
الحروف 
المقطعة

تم يف العدد السابق الحديث عمن يرى أن للحروف 
املقطعة معنى، وأنه ينبغي بيانها، وذكر معناها، وقد 
العدد  هذا  بالتفصيل. ويف  املايض  العدد  يف  ذكرها  تم 
بيان  يف  قيلت  التي  واألقوال  القول،  هذا  مع  سأقف 

معناها
بأنها  الحروف  هذه  منهم  كثري  : فرس  األوىل  الوقفة 
للمالئكة،  أسماء  أنها  أو   ، ــ  عزنَّ وجل  ــ  لله  أسماء 
القرآن،  لسور  أسماء  أنها  أو  ألنبيائه،  أسماء  أنها  أو 
فُيقال لهم: من عقيدة أهل السنة والجماعة يف أسماء 
الله ، وصفاته أنها توقيفية ، ُيوقف منها عىل ما جاء 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  أحاديث رسول  الله، وما صح من  كتاب  يف 
 : قال  حينما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذلك  حكى  كما 
)) والقول الشامل يف جميع هذا الباب أن ُيوصف الله 

ُيتجاوز  ال  به رسوله  أو وصفه  نفسه،  به  بما وصف 
القرآن والحديث ... ومذهب السلف أنهم يصفون الله 
به رسوله من غري  وبما وصفه  نفسه،  به  بما وصف 
تحريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال تمثيل (( )1(، 
وقد ورد عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  يف حديث صحيح متفق 
عليه قوله:)) إن لله تسعة وتسعني اسماً َمن أحصاها 
التسعة  األسماء  هذه  ذكر  وأما   ،  )2(  )) الجنة  دخل 
والتسعني فقد ذكرها الرتمذي )3(  وابن ماجة )1( )4( عىل 
اختالف بينهما يف الرواية يف تعدادها، فهذه األحاديث 

الصحاح يف أسماء الله لم يرد فيها يشء مما ذكروا.
    ويجري عىل هذا أسماء املالئكة فإنها توقيفية عىل 
مصدرها  غيبية  لكونها  والسنة؛  الكتاب  املصدرين: 

الوحي.  
     وأما َمن قال إنها أسماء لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  فُيقال 
لهم : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني، إذ لم يثبت عنه 
الحروف  هذه  أن  ــ  أعلم  فيما  ــ  يف حديث صحيح 
أسماء له ، بل ثبت عنه أنه ذكر أسماءه ولم يذكر منها 
هذه الحروف املقطعة، فعن جبري بن مطعم عن أبيه 
أنا   : أسماء  )) يل خمسة   : ملسو هيلع هللا ىلص  الله  قال رسول   : قال 
محمد وأحمد، وأنا املاحي الذي يمحو الله بي الكفر، 
وأنا الحارش الذي ُيحرش الناس عىل قدمي، وأنا العاقب 

أسماء  فهذه   ، عليه  متفق   ))

فيما  ــ  ملسو هيلع هللا ىلص   الله  رسول 
فيها  يرد  ولم  ــ  عنه  صح 

يشء مما ذكروا .
لسور  أسماء  أنها  وأما       
القرآن  أسماء  فإن  القرآن، 
ورود  عىل  كذلك  توقيفية 
الحكيم،  الشارع  من  النص 
السيوطي  يقول  ذلك  ويف 
أسماء  جميع  ثبْت  ))وقد 

من  بالتوقيف  السور 
،ولو   )5(  )) واآلثار  األحاديث 
كانت هذه الحروف املقطعة 
أسماء لسور القرآن )) لوجب 
ألن  بالتواتر؛  ذلك  ُيعلم  أن 

هذه األسماء ليسْت عىل قوانني أسماء العرب، واألمور 
ال  فيما  والسيما  نقلها،  عىل  الدواعي  تتوافر  العجيبة 
الدواعي  توافرْت  ولو  رهبة،  أو  رغبة  بإخفائه  يتعلق 
عىل نقلها لصار ذلك معلوماً بالتواتر، وارتفع الخالف 

من  ليست  أنها  علمنا  كذلك  األمر  يكن  لم  ا  فلمنَّ فيه، 
من  تقدم  ما  فجميع  إذن    )6( )) القرآن  سور  أسماء 
القرآن  وأسماء  رسله،  وأسماء  ومالئكته،  الله  أسماء 
كذلك كلها توقيفية، ولم يرد يشء صحيح ُيَعول عليه 

يف ذلك . 
 ولقائل أن يقول بعد هذا : هل ثبت عن رسول الله يف 
هذه الفواتح يشء يصلح للتمسك به ؟ يجيب عن هذا 
ابن مسعود  فعن     (( قائالً:  الشوكاني  اإلمام  السؤال 
 (( ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  قال   : قال  ــ  عنه  الله  ريض  ــ 
والحسنة  به حسنة،  فله  الله  كتاب  من  قرأ حرفاً  من 
حرف،  ألف  ولكن  حرف،  ألم  أقول  ال  أمثالها،  بعرش 
والم حرف، وميم حرف (( )7( ، ويذكر ـ أيضاً ـ أنه ما 
ثبْت عن صحابة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  يشء يف ذلك، إذ لو 
كان عندهم يشء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا ملا تركوا حكايته 
واضطراب  اختالفهم،  عند  إليه، والسيما  ورْفَعه  عنه، 
الذي ال مجال للغة العرب  أقوالهم يف مثل هذا الكالم 

فيه وال مدخل  (( . )8( 
     الوقفة الثانية : َمن قال: إن هذه الحروف تدل عىل 
ل، وأنه من خالل هذه الحروف املقطعة  حساب الُجمنَّ
تعرف مدة اآلجال، وأن فيها توقيتاً للوقائع والحوادث، 
فأقول: ال يخفى بطالن هذا القول، وقد تصدى علماؤنا 
أن من  يذكر  ابن كثري  فهذا  بقوه،  القول وردوه  لهذا 
زعم ذلك فقد ادعى ما ليس له، وطار يف غري مطارده، 
وبنّي أنهم اعتمدوا يف ذلك عىل حديث ضعيف )9( ، وهذا 
ته قائالً : )) وهذا باطل  ابن حجر ـ كذلك ـ يرده ِبُرمنَّ
الله  ـ ريض  عباس  ابن  عن  ثبت  فقد  عليه،  يعتمد  ال 
عنهما ـ الزجر عن أبي جاد ، واإلشارة إىل أن ذلك من 
يف  له  أصل  ال  فإنه  ببعيد،  ذلك  وليس  السحر،  جملة 

الرشيعة ((. )10( 
هذه  ورود  إن   : قال  من  قول   : الثالثة  الوقفة       
من  قريش  كفار  حالة  من  كان  ما  بسبب  الحروف 
إعراض عن القرآن، وأمرهم باللغو فيه، فُيقال له : ما 
ثبت عن كفار قريش أنهم بعد سماعهم لهذه الحروف 
املقطعة أصغوا إليه، وكفوا عّماهم عليه من اإلعراض 
واللغو، بل إن الحروف املقطعة 
الفرتة  يف  نزل  ما  أوائل   من 
من  شيئاً  هذا  ُيَغريِّ  ولم   املكية، 
القرآن  ذلك  حكى  كما  واقعهم 
الجديد  موقفهم  مصوراً  عنهم 
بل  صاحبها،  ومن  الدعوة،  من 
ابن  ضّعف  وقد  القرآن،  ومن 
وقال:   ، ورده  القول  هذا  كثري 
جميع  يف  لكان  كذلك  كان  لو   ((

بل  بعضها  يف  يكون  ال  السور 
غالبها، ثم إن هذه السورة والتي 
 ) عمران  وآل  البقرة   ( تليها 
مدنيتان ليستا خطاباً للمرشكني 
فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه 

 )11( .))

 وكذلك يضّعف من قال: إن هذه الحروف كاالستفتاح 
والتنبيه، وَيرَدُّ ذلك بقوله: )) ألن الفصل حاصل بدونها 
تالوة  البسملة  فيه  ذكرت  وفيما  فيه  ُتذكر  لم  فيما 

وكتابة ((   . )12(       

د. عبدالعزيز بن صالح العمار
وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون الثقافية 

جامعة اإلمام 

حروف

فسر كثير منهم هذه 
الحروف بأنها أسماء هلل 
ــ عزَّ وجل ــ ، أو أنها 

أسماء للمالئكة، أو أنها 
أسماء ألنبيائه، أو أنها 

أسماء لسور القرآن
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ذكروها  التي  األقوال  من  قول  يسلم  يكاد  ال  وهكذا 
الرأي  الدافع ألصحاب هذا  من ملمز ومدخل، وكأن 
القرآن،  عن  يدافعون  أنهم  األقوال  هذه  ذكر  يف 
ويتسابقون يف تربئة ساحته من وجود هذه الحروف 
املقطعة فيه التي حريْت العقول واألفهام، وقد كانوا 
وفق  كانت  الحروف  هذه  ألن  كله؛  هذا  عن  غنى  يف 
كانت  ولو  ومعروف،  عندهم  معهود  عربي  أسلوب 
ـ صحابة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص   ـ أوالـً  غري معلومة لتبادرـ 
ـ وهم الحريصون كل الحرص عىل تعلم أمور دينهم 
ــ لسؤال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن معناها ومغزاها، ولو 
قريش  كفار  لوجد  ــ  ثانياً  ــ  معلومة  غري  كانت 
)) لوال أن  يف القرآن مغمزاً وملمزاً، يقول السيوطي: 
بينهم  متداوالً  مدلوالً  لها  أن  يعرفون  كانوا  العرب 
تال  بل  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عىل  ذلك  أنكر  من  أول  لكانوا 
عليهم ) حم فصلت، ص ( وغريهما، فلم ينكروا ذلك، 
مع  والفصاحة،  البالغة  يف  له  بالتسليم  رصحوا  بل 
تشوفهم إىل عثرة ، وحرصهم عىل زلة، فدلنَّ عىل أنه 

كان أمراً معروفاً ال إنكار فيه ((    . )13( 
    والذي تطمنئ إليه النفس بعد هذا رأي َمن يسلم 
األمر فيها إىل الله، ويرد العلم إليه، مع يقينه أن لها 
من  ينطلقون  ولكنهم  حكمة،  لوجودها  وأن  معنى، 
ُيْقِحمون  ال  فإنهم  وإالّ  ُوجد  فإن  الرشعي،  املستند 
أن  هذا  ويقوي  املهالك،  َيرِدون  وال  فيه،  أنفسهم 
التابعني،  وبعض  الراشدون،  الخلفاء  به  قال  ممن 
ابن كثري،  الحافظ  املفرسين، وعىل رأسهم  ومشاهري 
حمل  الذي  الثاني  الرأي  بخالف  الشوكاني،  واإلمام 

رايته بعض من اللغويني )) وبعضهم يتكلم يف تفسري 
ذلك،  يف  القول  يف  ويتوسعون   ، القرآن  يف  يشء  كل 
حتى وما منهم أحد إالّ وقد قال يف ذلك أقواالً لم ُيسبق 
إليها، وقد تكون خطأً (( )14( ، لذا فعلينا قبل أن نجري 
ثبت يف هذا  أنفسنا هل  أن نسأل  األقوال  خلف هذه 
إجابته يحعلنا ننطلق من  السؤال مع  يشء ؟ وهذا  
قاعدة صلبة، تثبت أمام العواصف وال تتزعزع، وال 

يكون عليها مدخل أوملحظ.
   

لَِما  األول؛  الرأي  رجحان  بجالء  يتضح  تقدم  ومما 
فيه من التثبت، وتحري الدليل، بخالف الرأي الثاني، 
الذي تعددْت األقوال فيه واضطربت، فذكروا معاني 
يدعمهم،  رشعي  مستند  غري  من  الحروف  لهذه 

معاني  بيان  يف  تكلم  َمن   (( فإن  لذا  منه،  ينطلقون 
هذه الحروف جازماً بأن ذلك هو ما أراده الله ـ عز 
وجل ـ فقد غلط أقبح الغلط، وركب يف فهمه ودعواه 
أعظم الشطط ؛ وذلك أن التفسري يتوقف عىل صاحب 
القويم،  والسبيل  الواضح،  املنهج  هو  وهذا  الرشع، 
بملء  يقول  أن  ملوم  فغري  هذا  من  شيئاً  وجد  فمن 
فيه؛ ويتكلم بما وصل إليه علمه، ومن لم يبلغه يشء 

من ذلك فليقل ال أدري، أو الله أعلم بمراده ((. )15( 
    فهذا ما أراه راجحاً من الرأيني، بيد أن يل وقفًة مع 
قول من األقوال التي قيلت من أصحاب الرأي الثاني، 
إىل  إشارة  املقطعة  الحروف  إن   : قال  وهو قول من 
تحداهم  حني  العرَب  بها  الله  أعلَم  الهجاء،  حروف 
بناء  التي منها  أنه مؤتلف من حروف هي  بالقرآن، 
كالمهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ يف الحجة عليهم إذ 

لم يخرج عن كالمهم .       
     وقد ورد هذا القول عن جمع من العلماء مفرسين 
ولغويني، ورجحوه عىل غريه من األقوال، ومن هؤالء: 
والزمخرشي   ، )18( واملربد   ، )17( والفراء   ، )16( قطرب 
فقد قرره ونرصه، وذكر أن هذا القول     )) من القوة 
القول  هذا  وإىل   ،)19(  )) بمنزل  بالقبول  والخالقة 
 (( وذكر:  كثري  وابن  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  ذهب 
أن كل سورة اُفتتحْت بالحروف فال بد أن ُيذكر فيها 
االنتصار للقرآن، وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم 
اختاره،  فقد  السعود  أبو  ومنهم   ،  )20(  

))
باالستقراء 

وذكر: )) أن أهل التحقيق جنحوا إليه (( )21( ، ومنهم: 
به، وذكر  وأشاد  القول،  هذا  فقد رجح   ، الزملكاني 
وكذلك   ،  )22( القول  هذا  لنرصة  دعته  الذي  األسباب 

حروف

ولو كانت غير معلومة 
لتبادر ــ أواًل ــ صحابة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ـ وهم 

الحريصون كل الحرص 
على تعلم أمور دينهم ــ 
لسؤال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن 

معناها ومغزاها
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البيضاوي فقد ذكر أن هذا القول: ))أقرب إىل التحقيق، وأوفق للطائف التنزيل 
(( )23( ، وإليه ذهب الراغب األصفهاني فقد ذكر أن هذا القول: )) هو األظهر وإليه 

ذهب املحققون من أهل اللغة (( )24( ، كما ذهب إىل هذا الشنقيطي، ذاكراً أن هذا 
القول )) يدل استقراء القرآن عىل رجحانه (( )25( ، وممن رجح هذا القوَل أيضاً 
الطاهر ابن عاشور: فقد ذكر األقوال التي قيلت يف هذه الحروف، ثم ذكر هذا 
القول، وبنينَّ موقفه منه قائالً : ) )  وهوالذي نختار (( )26( ، وإليه ذهب سيد قطب 
فقد ذكر أن يف هذا القول إشارة إىل إعجاز القرآن وتحديه لهم )27( ، وإليه ذهب 

د. عدنان زرزور فقد ذكر أن هذا القول : )) هو الذي يرتجح عنده ((  . )28( 
    ويل مع هذا القول بعض الوقفات :

الوقفة األوىل : البد أن ُيعلم أن هذا القول ال ُيعدُّ تفسرياً للحروف املقطعة؛ وذلك 
الخوض  يعني هذا  لذلك، وال  إنها مجرد رمز  قالوا:  القول  بهذا  القائلني  أن   ((

)29( ، وقد أشار إىل هذا الطاهر بن عاشور يف   
))
القول بتفسريها  أو  يف معناها، 

تفسريه )30( ، و أشار إليه كذلك محمد رشيد رضا . )31( 
    إذن فهذا القول ال ُيعدُّ تفسرياً، ُيؤكد هذا أننا حينا نتتبع أقوالهم حني يذكرون 
هذه  ملجيء  استقرائية  نظرة  من  ينطلقون  أنهم  نجد  وينرصونه  القول  هذا 
األحرف املقطعة يف القرآن ، ولَِما يأتي بعدها من اآليات، وما اشتملْت عليه من 
فيه،  الذي جاءت  السياق  إىل  بل نظروا  إليها مجردة،  ينظروا  لم  فهم  املعاني، 
وبيان  الكريم،  القرآن  عن  الحديث  بعدها  يأتي  الذي  أن  فوجدوا  إليها  نظروا 
منزلته، ونفي الريب عنه، )) ولهذا كل سورة اُفتتحت بالحروف فال بد أن ُيذكر 
فيها االنتصار للقرآن، وبيان إعجازه، وعظمته، وهذا معلوم باالستقراء ((، فلما 
استقرنَّ ذلك عندهم، وجدوا أن بني هذه األحرف وإعجاز القرآن صلًة وثيقًة، بل 
وجدوا بني دفتي هذه األحرف نفِسها إشارًة وداللًة رصيحًة عىل إعجاز القرآن 
وعظمتِه، وبعد أن تقرر هذا لديهم راحوا ينقبون ويفتشون عما انطوت عليه 
األرسار  من  كثرياً  اكتشفوا  ثم  القرآن،  إعجاز  من  تضمنته  وما  األحرف،  هذه 
األحرف  هذه  أن  يذكر  الزمخرشي  فهذا  الثانية  الوقفة  هي  وهذه  والدرر، 
تشتمل عىل نصف أسامي حروف املعجم، وذكر أيضاً أن هذه الحروف األربعة 
عرش تشتمل عىل أنصاف أجناس الحروف، ثم راح يذكر الِحَكم يف مجيء هذه 
الحكمة  ؟ وذكر  القرآن  يف  تأِت جميعاً  لم  وملاذا  السور،  الحروف مفرقة  عىل 
كذلك يف عدم  مجيء هذه الحروف عىل وترية واحدة، وإنما جاءت بأعداد حروف 
من  إشارة  فهذه   ،  )33( ماتع  و  رائع  بأسلوب  ذلك  يف  القول  بسط  ثم  مختلفة، 

الزمخرشي لداللة هذه الحروف عىل إعجاز القرآن .
     ومما لحظه العلماء يف ضوء هذا القول أن الحروف املقطعة قد افتتحت بها 
السور املكية ما عدا البقرة وآل عمران، ويف هذا إشارة إىل إعجاز القرآن وتحديه 
لهم، إذ قد بلغ إعراض املرشكني عن القرآن غايته يف الفرتة املكية، كما بلغ تحدي 
القرآن وإعجازه لهم ذروته، فكانت هذه الحروف إشارة إىل هذين األمرين )34( 
، )) ولقد كان العرب الذين يتنزل عليهم هذا القرآن يدركون أن هذه الحروف 
دعوة لهم للمنازلة واملساجلة وأن القرآن إنما زاد يف إيراده للسور التي ابتدأت 
بالحروف؛ ألنهم زادوا يف عتوهم واستكبارهم، كيف ال وهم املشتغلون بقضية 

 )35( . 
))
القرآن ومواجهته ليالً ونهاراً 

    ومما الحظه العلماء يف  الحروف أنها جاءت عىل أسلوب العرب يف تراكيبهم 
ووضع حروفهم؛ إذ إن كلماتهم منها ما هو موضوع عىل حرف واحد، ومنها ما 
هو موضوع عىل حرفني، ومنها ما هو عىل ثالثة، ومنها ما هو عىل أربعة، ومنها 
ما هو عىل خمسة أحرف، وال أكثر من ذلك، وكذلك الحروف املقطعة جاءت عىل 

هذا النمط، وممن لحظ هذا وذكره الزمخرشي. )36( 
    ومما لحظه العلماء يف  الحروف املقطعة أن الحرف الذي تستفتح به السور 
يكثر مجيئه يف كلمات السورة كلها، ويكون ذلك الحرف فيها بارزاً ظاهراً كما 
ذكر ذلك الزركيش )37( ، وقد مثل لذلك بسورة ) ص ( فقد تكرر فيها الخصومات، 
ففيها: خصومة النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الكفار، والخصمان اللذان عند داود عليه السالم، 
ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام املأل األعىل،  ثم تخاصم إبليس يف شأن آدم ملسو هيلع هللا ىلص 
ومن خالل هذا امللحظ يتبني اختصاص كل حرف بالسياق الذي ورد فيه، بحيث 

ال تصلح ) ألم ( بدالً لسورة قد اُفتتحْت بــ: ) ألر (، وهكذا .
    ومما لحظه العلماء فيها أن نزول هذه الحروف بهذه الصورة  ــ نوعاً وكماً 
آنذاك،  الدعوة اإلسالمية  بها  التي تمرُّ  الزمنية  املرحلة  ــ كان مقتىض طبيعة 

فكانت تتفاعل مع حالة القوم من اإلعراض والصدِّ عن القرآن، كما كانت تتفاعل 
))ولكنهم عجزوا  بمثله  يأتوا  بأن  األقوام  لهؤالء  القرآن  ــ مع تحدي  أيضاً  ــ 
حروف  هي  وحروفه  لغتهم،  من  ألفاظه  مبني،  عربي  لكتاب  وإنه  وأُفحموا، 
معجمهم، تلك الحروف التي ُتقرأ مقطعة، مفردة أو مركبة، فال تعطي داللة ما 
، لكنها حني تأخذ مكانها يف القرآن يتجىل رسها البياني املعجز (( )38( ، وقد أدركْت 
للفرتات  الشاطىء، من خالل استقراء كامل  الدكتورة عائشة بنت  امللحظ  هذا 
الزمنية التي كانت تنزل فيها الحروف املقطعة، وذلك من خالل تدبر لسياقاتها، 
ارتباط هذه  بينَّنت  ثم  الفواتح،  بهذه  إيثارها  اقتىض  الذي  املقام  لطبيعة  وفهم 

الحروف بسري الدعوة عرص املبعث . )39( 
كتاباً  وستبقى  املقطعة،  الحروف  يف  العلماء  لحظه  مما  يشء  فهذا   : وأخرياً 
الكتاب  لهذا  واإلعجاز  األرسار  فيها  ليالحظ  ويتدبرها؛  يتأملها  ملن  مفتوحاً 
العظيم؛ وذلك: )) أن أرسار القرآن ال تنكشف للناس دفعة واحدة، فالقرآن مثله 
كمثل هذا الكون الكبري الذي ال ينطق بأرساره مرة واحدة، وإنما يتكشف منه يف 
كل يوم جديد حسب اجتهادات البرش يف فهمه ، ومدى تطورهم العلمي (( . )40(   

n   
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)10( نسب ذلك إليه السيوطي يف اإلتقان : 1/ 663  .
)11( تفسري القرآن العظيم : 1/ 40  . 

)12( املصدر السابق : 40/1  . 
)13(  اإلتقان : 1/ 664 .  

)14(  مجموع الفتاوى :  17/ 410  . 
)15(  فتح القدير :  1/ 31    .
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)19(  الكشاف  1/ 97  . 

)20(  املصدر السابق :  1/ 41  .  
)21( إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم  : 1/ 21 ، ألبي السعود محمد بن محمد العمادي .  

)22(  انظر :  الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  56 ، كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكاني.    

)23( أنوار التنزيل وأرسار التأويل : 1/ 45  ، ألبي سعيد عبدالله البيضاوي ، دار الفكر  . 
)24( مقدمة جامع التفاسري :  105  .

)25( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن : 3 / 5 ، ملحمد األمني الشنقيطي.
)26(  التحرير والتنوير  :  1/ 212  . 

)27( انظر :  يف ظالل القرآن :  1/ 5  ، سيد قطب   
)28( علوم القرآن  مدخل إىل تفسري القرآن وبيان إعجاز القرآن : 155 ، د. عدنان زرزور . 

)29( وجوه التحدي واإلعجاز يف األحرف املقطعة يف أوائل السور ، 31 ، للدكتور فهد الرومي .
)30(  انظر :  التحرير والتنوير  :  1/ 204  . 

)31(  انظر :  تفسري املنار :  1/ 122  . 
)32( تفسري القرآن العظيم ، 41/1  .
)33( انظر :  الكشاف  : 1/  101 . 

)34(  انظر: يف علوم القرآن : 156  ، د. عدنان زرزور .  
)35( الفواتح الهجائية وإعجاز القرآن :   87  . 

)36(  انظر :  الكشاف : 1/ 105  .
)37( انظر : الربهان يف علوم القرآن : 1/ 169 ، لإلمام بدر الدين الزركيش. 

)38( اإلعجاز البياني للقرآن  ومسائل ابن األزرق دراسة قرآنية لغوية بيانية : 180 ، للدكتورة عائشة 
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)39( انظر : املصدر السابق : 160  . 
)40( الفواتح الهجائية وإعجاز القرآن : 20 . 
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محمد بن أحمد األنصاري
 مرشف بالجمعية الخريية لتحفيظ القرآن

الكريم بمكة املكرمة

بن  عبدالله  األستاذ  شيخنا  1432هـ  الحجة  ذي  غرة  الجمعة  يوم  تعاىل  الله  رحمة  إىل   انتقل 
عبدالرحمن األنصاري  ، الذي ختمت عليه القرآن الكريم ، وكان مثاالً نادراً لحامل القرآن ، املتعاهد له، 
املتخلق بأخالقه ، املعرض عن اللغو ، الزاهد يف الدنيا ،القانع من عرضها بالقليل ،الحريص عىل تعليم 
يديه عرشات  ، وتخرج عىل  عاماً  أكثر من ستني)60(  الكريم  القرآن  تعليم  توىل   ، وتربيتهم   ، تالميذه 
الحفاظ ، تفرقوا يف األمصار ، وانترشوا يف األقطار ، كل منهم يؤدي رسالته يف تعليم القرآن الكريم ، 
وإمامة املصلني ، من أولئك الطالب الشيخ عبدالقادر بن محمد األنصاري ،  الذي كرمته الجمعية الخريية 
لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة يف رمضان املايض إلمضائه  أكثر من ربع قرن يف تعليم القرآن يف 
بلد الله الحرام ، أما الشيخ عبدالله نفسه ؛ فقد جرى تكريمه يف أول سنة بدأت فيها الجمعية تكريم من 
يميض 25 عاماً من منسوبيها يف خدمة القرآن الكريم ،  أما من تعلم لدى الشيخ عدداً من األجزاء ، وتلقاه 
عنه ، ولم يتم حفظ القرآن ؛ فهم كثرة كاثرة ، ال يعلمهم إال الله  سبحانه ،أسأل الله أن يثيب الشيخ بعدد 
أولئك ، وبعدد ما تعلموه منه من حروف القرآن الكريم، وأنا يف هذه الكلمات مقرٌّ بقصور حرويف يف إيفاء 
الشيخ قدره ، وإنزاله منزلته ، لكننَّ هذا أقل ما يجب عيل من حقه الكبري ، وللشيخ مع تالميذه مواقف 
تذكر فيتعلم منها طالب العلم ، واملعلمون واملربون ، لعل الله أن ييرس يل ويل زمالئي من طالب الشيخ 

جمعها ، ونرشها كي تعم بها الفائدة.
 

وهذه أبيات يف رثاء شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن األنصاري، الذي وافته املنية يوم الجمعة غرة شهر ذي 
 الحجة ، وكان قد قىض عمره يف تعليم القرآن الكريم ، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويدخله فسيح جنته.

  

  
فجزى الله الجميع خرياً ، وأعىل درجة شيخنا يف عليني ، وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله 

وصحبه أجمعني.

                          
رحيٌل 
ُمرتِحْلمشرِّف والكلُّ  أُستاُذ  أيا  رحلَت 

 

وُحلوَها  ، الحياِة  ُمرَّ  لنا    تركَت 

تكْن فلم  دهراً  أستاُذ  يا  ِعشَت   لقد 
 

فتيًة وخرَّجَت   ، أجياالً   فعلَّمَت 

 

والهدى بالذكِر  الله  بيوَت    عمرَت 

زرُعكم شيُخ  يا  الزرع  فنعم   زرعَت 
 

رابٌح سعيَك  عبدالله  شيُخ   أيا 
 

ومأَمناً مالذاً  بلغُه  ربنِّ   فيا 
 

سننتقْل جميعاً  األخرى  داِرنا  إىل 
 

عَت َمن يعلو ، وحّذرَت َمن سُفْل فشجَّ

 

تشتِغْل ِعشَت  ما  اللِه  كتاِب   بغري 

عقْل َمن  مَت  وفهَّ  ، أقواماً  وربَّيَت 
 

كسْل يف  كنَت  وال   ، عجٍز  ذا  كنَت  فما 
 

كُمْل وقد  الجميل  الذكر  أروًع  فما 
 

ُبِذْل ما  ِنعم  ويا   ، ترجو  ما  خرَي  فيا 
 

ُنُزْل وِمن  هناٍء  ِمن  يبتغيِه  وما 
 

رحيل
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د . عبدالعزيز بن سعود بن 
عبدالله البدينِّع

 قسم البالغة والنقد ومنهج األدب  اإلسالمي 
كليّة اللغة العربيّة جامعة اإلمام

إعجاز القرآن

القرآن الكريم هو كتاُب الله الخالد ، ومعجزة نبيّه 
العرب  بها  تحدّى  التي   ، الكربى  وسلّم  عليه  الله  صىل 
، وهم  أمام بالغته وفصاحته  ، فوقفوا مبهورين  قاطبًة 

أهل الفصاحة ، وفرسان البالغة .
   وإذا كان القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب ، فقد 
فال   ، العاملني  رّب  كالُم  ألنه  ؛  كالمهم   سائر  عن  تميّز 
صادق  مصطفى  يقول   ، بليغاً  كان  وإْن  كالٌم  يشبهه 
الرافعي : ) ولوقيل : إّن القرآن الكريم معجٌز يف العربيّة ؛ 
ألّن الفطرة البرشية ، أو العقل اإلنساني ال يبلغان مبلغه 
يف سياستي البيان والنطق بهذه اللغة ، لكان ذلك أصوب 
يف الحقيقة ، وأبلغ يف حقيقة الصواب ، وأمكن يف معنى 
  ، النبوّية } ص 187  القرآن والبالغة  اإلعجاز(  {إعجاز 
ووجوه إعجاز كتاب الله تعاىل كثرية ، من أهّمها ماييل : 

   الوجه األول : فصاحته وبالغته .
      إّن رّس بالغة القرآن وفصاحته ، وإعجازه ، يستعيص 
عىل الفهم ، ويعلو عىل العقول ؛ ألنه املعجزُة الكربى التي 

اُختصنَّ بها النبي الكريم عليه الصالة والسالم  .
     وإذا استعرضنا آيات القرآن الكريم من أول سورة 
قد  منه  آيٍة  كلنَّ  لوجدنا   ، النّاس  آخر سورة  إىل  الفاتحة 
 ، صورها  أبهى  يف  والبالغة  الفصاحة  فيها  تحّققْت 
ووجدنا أيضاً أّن معاني الكلمات تنساب إىل القلب ، قبل 

أْن تبهرنا األلفاظ بجمالها الّساحر .
    فعىل سبيل املثال نجد أّن اآلية الكريمة ) ولكم يف 
القصاص حياٌة ( قد تميّزْت عن قول العرب املوجز يف هذا 
املعنى ــ وهو “ القتل أنفى للقتل » ــ  من وجوه كثرية 

؛ أبرزها ما ييل :
العرب  قول  من  حروفاً  أقلُّ  الكريمة  اآلية  أننَّ   : أوالً 

املذكور .                  
     ثانياً : يف قول العرب تكرار ، بخالف اآلية الكريمة .

الكريمة طباٌق لطيٌف بني ) القصاص  : يف اآلية  ثالثاً 
، والحياة ( .  

   رابعاً : اآلية الكريمة جعلْت القصاص كاألصل للحياة 
؛ وذلك بدخول حرف الجّر   “ يف “ عىل » القصاص » ويف 

ذلك مااليخفى من املبالغة الجميلة .
خامساً : يف تنكري كلمة » حياٌة » إفادٌة للتعظيم .

الكريمة  اآلية  خلّو   : سادساً 
املُْشعر   « القتل   « لفظ  من 
بالوحشة ، وإشارتها إىل تحقيق 

العدل بلفظ القصاص .
نافياً  قتٍل  كلُّ  ليس   : سابعاً 
القتَل  القتُل  ينفي  ال  إذ  ؛  للقتل 
القصاص  إذا كان عىل حكم  إالّ 
، وهذا ما تفيده اآلية الكريمة ، 

بخالف القول املذكور .
القصاص  لفظ  أّن   : ثامناً 
ُمْشِعٌر باملساواة ؛ ألنه منبئ عن 

العدل ، بخالف مطلق القتل .
النّْظم   : الثاني  الوجه    

القرآني .
 ، تأليف حروفه  : طريقُة  القرآني  بالنّْظم  وُيراد       
وكلماته ، وُجمله ، وسبكها مع أخواتها يف قالٍب محكم ، 
فالنّْظم القرآني البديع قد بهر العرَب بحسن مبادئ اآلي 
واملقاطع ، وتماسك الكلمات واّتساقها يف الرتاكيب ، وقد 

تأّملوه آيًة آيًة ، وسورًة سورًة فلم يجدوا فيه كلمًة ينبو 
بها مكانها ، أو لفظًة ُينْكر شأنها ، أو ُيرى غريُها أصلح 
، وأعجز  العقول واأللباب  بهر  اّتساقاً  ، بل وجدوا  منها 

أهل الِحَكم والبالغة .
اإلتقان  من  الشكل  هذا  عىل  القرآني  النّْظم  ومجيء   
واإلحكام ، إّنما يعود ــ كما يقول أحد املفرّسين ــ )إىل 
أّن الله تعاىل قد أحاط بكّل يشٍء علماً ، ومعلوٌم رضورة 
، فلهذا جاء َنْظم القرآن يف  أّن برشاً لم يكن قُط محيطاً 

الغاية القصوى من الفصاحة (
   وإليك ــ أّيها القارئ الكريم ــ بعضاً من سمات 

النّْظم القرآني :
الذي  واملوضوع  العبارة  بني  التناسق   : األوىل  السمة 

ُيراد تقريره .
 ( تبارك وتعاىل  الحّق  قول  يف  ويبدو هذا واضحاً      
ولنئ مّستهم نفحٌة من عذاب رّبك ليقولّن يا ويلنا إّنا كنّا 
عف البرشي أمام جربوت الله  ظاملني ( يف سياق بيان الضنَّ
الخفيف  العذاب  أمام  َضْعفهم  بيان  الله  فأراد   ، تعاىل 
القليل ، فجاء بكلماٍت مؤّديٍة لهذا الغرض ، وهو : وصف 
العذاب بالقلّة ، فأتى باألداة » إْن » التي تفيد التشكيَك 
يف وقوعه ، ثّم جاء بلفظة    » املّس » بدل » اإلصابة ، أو 
الحرق » ألنه دونها يف املرتبة ، وكذلك آثر النّْظم القرآني 
العذاب  بضعف  املُْشعرة  تنوينها  مع   « َنفحٌة   « كلمة 
وحقارته ، إضافًة إىل حرف الجّر » ِمن » املفيد للبعضية ، 
فلم يأتهم كلُّ العذاب ، وإنما هي نفحٌة عابرة يسرية من 
العذاب ، ثّم إّن العذاب يف اآلية الكريمة لم يضف إىل اسٍم 
داٍل عىل القهر والجربوت ، بل أُضيف إىل أرقِّ اسٍم داٍل 

عىل الشفقة ، وهو كلمة » رّب » .
ــ كلّها مسوقٌة  إذاً      فالكلمات يف اآلية الكريمة ــ 
إىل إبراز هدٍف واحد ، هو : وصف هذا العذاب بالحقارة 
والقلّة ؛ ليبنّي بالتايل : أّن املذنبني يندمون عىل ما عملوا 

عند تعرّضهم لنفحٍة بسيطٍة من عذاب الله تعاىل.
واختيار   ، القرآنيّة  بالجملة  اهتمامه   : الثانية  السمة 

املكان املناسب لها . 
يف  القرآني  التعبري  استعماُل   : ذلك  شواهد  ومن      
بدل   « الذئب  فأكله   « كلمة    السالم  عليه  يوسف  قّصة 
الشائع  أّن  علماً   « الذئب  افرتسه   «
 « كلمة    إطالُق  االستعمال  يف 
؛  النوع  هذا  مثل  عىل   « االفرتاس 
أّن   : هي   ، دقيقة  للطيفٍة  وذلك 
االفرتاس من الحيوان معناه : القتل 
السالم  عليه  يوسف  وإخوة   ، فقط 
إّنما اّدعوا عىل الذئب أنه أكله أْكالً ، 
وأتى عىل جميع أعضائه وأجزائه ، 
؛ وذلك  فلم يرتك مْفصالً وال َعْظماً 
يعقوب  أبيهم  مطالبة  من  خوفاً 
منه  باٍق  بأثٍر  إّياهم  السالم  عليه 
فاّدعوا   ، ذكروه  ما  بصّحة  يشهد 
أنفسهم  عن  لُيزيلوا  ؛  األكل  فيه 
املطالبة ، بخالف االفرتاس ؛ ألنه ال 

يعطي هذا املعنى.
  والله من وراء القصد ، وهو املوّفق والهادي 
إىل سواء الّسبيل ، وآخر دعوانا أْن الحمد لله ربِّ العاملني 

 .

وجوه 
إعجاز 
القرآن 
الكريم

وقد تأّملوه آيًة آيًة ، وسورًة 
سورًة فلم يجدوا فيه كلمًة 
ينبو بها مكانها ، أو لفظًة 
ُيْنكر شأنها ، أو ُيرى غريُها 

أصلح منها
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 د عبدالله بن محمد الجارالله

حينما تنبت األرض أزهاراً وأثماراً عىل قدر جوهر 
يف  وال  النفس  يف  تساؤالً  يثري  ال  يشء  هذا  فإن  تربتها 
النظر، ولو رأيتم نبتاً جميالً منظره وثمره يف صخرة يف 
جبل شاهق لعبت وكانت محل تأمل ال ينقطع. إذ كيف 
يأتي رجل من قرية نائية فيتبوأ عرش األبوة يف قلوب 
وجنسياتهم  أهلها  ثقافات  اختالف  مع  املنورة  املدينة 
أجناس  من  به  يستهان  ال  خليط  ففيها  وأصولهم؛ 
واملصاهرة  باملجاورة  واحد  عقد  يف  انتظمت  وثقافات 
محبته  عىل  القلوب  تجتمع  من  يأتيها  ثم  والتعامل، 
إحسان،  فيه مهابة مع رقة وقوة مع  الله  لله، ويزرع 
إنها قصة نادرة يف التاريخ من رجل دولة كتب بعقله 
بيده  وكتب  الناس،  بني  ما  يف  الرشيعة  نظام  ولسانه 
سطوة الدولة يف صورة أحكامها التي ارتضاها الناس، 

ولم يُدر يف َخلَده يوماً ماذا ستخبئ له األيام إن هو فعل 
قراراته،  يف  جسوراً  مقتحماً  كان  بل  كذا،  ترك  أو  كذا 
إىل  ينظر  القلوب، وكان  له  أ  الحديد ووطنَّ له  الله  فأالن 
الدنيا وكأنها خصمه الوحيد، فمضت أيامه؛ رضيه امللك 
عبدالعزيز _رحمه الله_ بثاقب نظره وحسن اختياره، 
الناس  لبعض  كان  وقد  سعود  آل  من  امللوك  تواىل  ثم 
ابن صالح مما نال  الشيخ  الله  صعود وهبوط وحفظ 
الغلِّ  من  قلبه  الله  طهر  لقد  األحوال؛  تغري  من  غريه 
، ولو ُقدَِّر أن جسًدا خال من الحسد لكان  ويده من الغلِّ
الشيخ عبدالعزيز بن صالح، كان يحمل يف قلبه طيبة 
انطوت  حتى  الدينَّان،  الواحد  تأييد  عمله  ويف  اإلنسان، 
ر الله مرقًدا ضمه، ونونَّر الله  شمسه وآذنت باملغيب، عطنَّ

قربًا حواه. 

أبو أهل 
المدينة 
الشيخ 
عبدالعزيز 
بن صالح

إن من جماليات الحياة أن يعرف اإلنسان أن التاريخ وعاء له قدر خطري، فتاريخ كل إنسان 
أن قضية  الكثري  أذهان  يغيب عن  الوعاء، ومما  هذا  تتبني خطورة  وبها  الصامتة،  أو  الناطقة  أعماله 
التسجيل هي القصد األسنى لحفظ جواهر التاريخ، ومهما كانت تفاهة املادة إال أنها لبنة من لبنات 
الحفظ  قاعدة  لكن  وُيرد،  يؤخذ  ما  وفيه  إال  والرسل_  األنبياء  _غري  إنسان  تاريخ  ر  ُسطِّ وما  البناء، 
والتسجيل هي يف ذاتها إحياء لسنة املصطفى صلوات الله وسالمه عليه؛ إذ قال: )نرض الله امرأً سمع 

اها كما سمعها(.  مقالتي فحفظها، فأدنَّ
من هذه املقدمة الواضحة قطفُت أزهار رياض سنحت يل إبنَّان صحبتي لشيخي الكبري شيخ القراءة 
واإلقراء باملسجد النبوي الشيخ إبراهيم بن األخرض بن عيل القيم، وهي صحبة امتدت _وال زالت_ عىل 
ي، ووعاها بعد ذلك قلبي، فلعلنا إن رحلنا  مدى عرشين عاماً، وقد أنعم الله عيل بتسجيلها كتابة بخطِّ
عن دنيانا يجد أبناؤنا مرتعاً ثقافياً وميدان فروسية حباني الله بها، فرسمت خلجات وخواطر؛ بعضها: 
درٌّ نضيد، وبعضها: توجيه رشيد، وبعضها: مما يحتاجه الكهل والوليد، وها أنذا أميض ُقُدماً ما ُعْشت 
يف حياتي أسجل لك أيها القارئ أسطر الرشاد وبغية العبنَّاد، ولنئ قرصت فما عيلنَّ من املالمة يشء؛ فقد 

ت فيه فإني نادم عليه. اجتهدت وما أحسنت فيه فمن الله، وما قرصنَّ

الحاشية األوىل
أبو أهل املدينة 

الشيخ عبدالعزيز بن صالح
إمام وخطيب املسجد النبوي ورئيس مجمع املحاكم الرشعية -رحمه الله-

احلواشي األخضرية
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مكان؛  كلِّ  يف  القرآن  ألهل  ضياء  مجلة  تزف 
الكبري،  واملقرئ  الزاهد،  والشيخ  الصالح،  العبد 
كابراً  القرآن  أخذ  الذي  الجميل،  الصوت  صاحب 
الكبري  كالشيخ  الكبار؛  األشياخ  ولقي  كابر،  عن 
عبدالعزيز عيون السود يف حمص، والشيخ املحقق 
املدينة  يف  القايض  عبدالفتاح  الخطري  والعالمة 
الدين  نارص  محمد  الشهري  واملحدث  النبوية، 
األلباني يف دمشق، وغريهم، فأفاد منهم علماً كثري 
عرشات  والدعوة  اإلقراء  عن  قرسا  ُغيب  واستفاد، 
السنني، وأوذي يف ذات الله كثريا، حتى جعل الله 
له بعد ذلك فرجاً ومخرجاً، وأجرا _بإذن الله_ عند 
ودعوته  وإقراءه  علمه  يف  الله  بارك  مدخراً،  الله 
وترك  إال  الدنيا  بالد  من  بأرض  ما حلنَّ  إنه  حتى 
إنه  ومعلمني،  وتالميذ  وعلم  دعوة  من  آثاًرا  فيها 

الشيخ الجليل أبي عبدالله منري بن محمد املظفر التونيس، ولقد رشفت مجلة ضياء بزيارته ولقياه يف بيته يف مدينة صفاقس يف جمهورية تونس الغالية 
بلد اإلسالم والعلم، بلد جامع الزيتونة الشهري، ومستقر كبار العلماء، وسنخرج سريته العطرة ومسريته املرشفة يف وذلك يف زاوية »قراء العرص سري وعرب« 

التي يكتبها فضيلة الدكتور/عبدالله بن محمد الجارالله، يف عدد قادم بإذن الله تعاىل. 

الشيخ الزاهد أبي عبدالله منري بن الظفر يف جلسة حديث واسرتواح يف بيته

زيارة

 الشيخ الزاهد و المقرئ الكبير 
أبو عبداهلل منير بن محمد المظفر 

التونسي  
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تلميذ الشيخ وصهره الشيخ عبداالله التيجاني ومعاذ السحابي يطالعان بعض أعداد ضياء

سعدت مجلة ضياء بزيارة نادرة للشيخ املقرئ، والفقيه 
خدمة  يف  وجهده  وقته  الباذل  الكبري،  والداعية  املحدث، 
الرشيف  الربنَّاني محمد بن  الشيخ  املسلمني  الدين وأبناء 
املغرب،  القراءة واإلقراء يف بالد  العبيدّي شيخ  السحابّي 
ومن املقرئني القلة الكبار الذين تتصل أسانيدهم بقراءة 
النوادر  القراء  أعالم  ومن  نافع،  لإلمام  العرشة  الطرق 
مع  دينهم  أمور  وتعليمهم  الناس  بدعوة  اشتغلوا  الذين 
اشتغاله باإلقراء وتعليم القرآن، مجدًدا بذلك سري مشاهري 
عمري،  بن  كمصعب  األماجد؛  الصحابة  قراء  من  املعلمني 
بن  ورافع  الخزرجّي،  حزم  بن  وعمر  جبل،  بن  ومعاذ 
مالك األنصاري، وغريهم ريض الله عنهم أجمعني. وسوف 
ترشف مجلة ضياء بتسطري سريته املاجدة وكتابة رحلته 
واإلقراء،  القراءة  علم  يف  ومسريته  العلم،  يف طلب  املاتعة 
يكتبها  التي  وعرب«  سري  العرص  »قراء  زاوية  يف  وذلك 

فضيلة الدكتور/عبدالله بن محمد الجار الله.  

الشيخ المقرئ و الفقيه المحدث 
الشيخ محمد بن الشريف السحابي 
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خالد بن أحمد السبت
معلم حلقة األوزاعي

وداعًا أبا عاصم
الحزن ُيقلُِق والتجمل يردع                 
ـّع والدمع بينهما عيصُّ طٍي
د                   يتنازعان دموع عني مسهُّ
هذا يجئ بها وهذا يرجع
يف يوم الثالثاء املوافق 1433/6/17 هـ 
ودعــت محافظة الزلفي الشاب أيوب بن 
عبداملنعم العبداملنعم )أبو عاصم ( وهو يف 
سن العرشين ، وكان حافظاً للقرآن متقناً 
مجوداً ، كان حسن الصوت جهورياً ، إماماً 
يف جامع ) رياض الجنان( يف حي اإلزدهار 

، معلماً للقرآن يف نفس الجامع .
الظهر  صالة  يف  الناس  أمنَّ  أن  بعد  مات 
-جامعة  فيها  يدرس  التي  جامعته  يف 
إىل   عائد  وهو  أليم  حادث  إثر  املجمعة- 
مصلياً،  متوضأ  طاهراً  فمات  الزلفي 
فاسأل الله سبحانه أن يتقبلك يف الشهداء.
)قد أفتت اللجنة الدائمة أن امليت إثر حادث 

ترجى له الشهادة كامليت بالهدم(.
كان من املغردين يف التويرت، وكان عنوانه 
)وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
بمنه  سبحانه  فأسأله  صدق(  مخرج 

وكرمه أن يكون قد استجاب دعاك.
وكان عنوانه يف الواتس أب )ال ترسل إال 

ما يريض ربك(.
استشعار  »من  الله:  تغريداته رحمه  من 
رحمة الله: أنه لو قيل لك أن من سيحاسبك 
أمك لفرحت، فكيف أن من سيحاسبك هو 
ربك الذي هو أرحم بك من أمك«، فاسأل 
عليك  يهون  أن  وإحسانه  بعفوه  الله 
ووثقت  منه  مارجوت  ويعطيك  الحساب، 

به.
كذلك من تغريداته: »الحياة أبسط من أن 
تحتاج إىل هذه الجلبة، فخذوها من أقرب 

وجوهها إنما أنتم مارون ال مقيمون«.
كان  الذي  الله  حفظه  شيخه  عنه  يقول 

يقرأ عليه أيوب إجازة يف القرآن:
)إن  فاطر  سورة  من   29 آية  عيلنَّ  مرت 
الصالة  وأقاموا  الله  كتاب  يتلون  الذين 
وأنفقوا مما رزقناهم رساً وعالنية يرجون 
تجارة لن تبور( فوجدت أيوب قد طبقها 
بحذافريها، فيا غفور يا شكور ارزق أيوب 

تجارة لن تبور.
كنت قد بارشت تغسيله رحمه الله، وكنت 
من  هناك  أن  تروى  قصصاً  دائماً  أسمع 
أبداً،  ذلك  أتخيل  ولم  موته،  عند  يبتسم 
شفتي  تمأل  االبتسامة  تلك  رأيت  حتى 
ترون  هل  لم حويل  قلت  أني  أيوب، حتى 
فقال  خيال،  يف  أني  أم  االبتسامة،  تلك 
أحدهم، بل نرى ما ترى، والله كأنه حي 

يبتسم ال ينقصه إال أن يتكلم.
فاسأله سبحانه أنك قد أريت مقعدك من 

الجنة، كما كنت دائما ترجو ذلك.
النساء  كبريات  النساء  إحدى  رأته  وقد 
وهي ليست من أقاربه، أنه أتاها يف املنام 
وقال: أنا أيوب العبداملنعم اذهبي إىل أهيل 
وأخربيهم أني سأذهب إىل تلك املزرعة التي 
املرأة  تقول:  )أحمد(  جدي  فيها  يتواجد 
فنظرت فإذا هي جنة خرضاء تتعجب من 

جمالها وحسنها.
عليك  يخلف  أن  وكرمه  بمنه  الله  فأسأل 
بحورها  تنعم  وأن  الجنة،  يف  شبابك 

ونعيمها.
الخلوق  الكبري  شاعرنا  مرثية  وهذه 
املحبوب عيل بن سليمان الحميدي يف أيوب:

يارب يا غفار يا قابل التوب            
تغفر لعبد شامخ يف مساعيه
ما ماتت أفعاله ولو يرحل أيوب        

حافظ كتاب الله وهذه تكفيه
ثم أتبعها:

قولوا ألهل أيوب عند التعازي      
بالراحل اليل عانق الجدي وسهيل

طاب الوالد والرتبيه واملغازي      
مجد ومصحف واملجالس رجاجيل

أيوب كما عرفته
أدرس  التي  )األوزاعي(  حلقة  يف  التحق 
عام  متوسط  الثاني  الصف  يف  وهو  فيها 
سن  يف  وهو  القرآن  حفظ  1428هـ، 
، حفظه يف سنة ونصف  الخامسة عرشة 

تقريباً.
ملكانتها  ورفعة  لها  فتحاً  التحاقه  فكان 
الحلقة  فكانت   ، الله سبحانه  توفيق  بعد 
مستوى  عىل  متأخرة  مراتب  يف  تقبع 
يف   ( ترتيبها  فكان  املحافظة  حلقات 
أصبحت  التحاقه  وبعد  تقريباً   ) األربعني 
) األوىل ( عىل مستوى املحافظة عىل مدار 
وذلك   ، فيها  متواجداً  كان  سنوات  سبع 

بسبب تميزه وقوة حفظه فكان – رحمه 
التي  املسابقات  يف  دائماً  يشارك   – الله 
يف  شارك  فقد  القرآن،  جمعية  تطرحها 
 ( ثم   ) ق  مستوى   ( الحلقات  مسابقات 
بها  وفاز  كمجموعات   ) الشعراء  مستوى 
، ثم شارك يف مسابقات األفراد يف خمسة 
أجزاء وفاز بها ، ثم شارك يف السنة التي 
تليها يف عرشة أجزاء وفاز بها ، ثم شارك 
يف السنة التي تليها يف عرشين جزءاً وفاز 
قبل  السنة  يف هذه  القرآن كامالً  ثم   ، بها 
شهر وفاز بها ، ولم يعلم بذلك ألن النتائج 
لم تعلن حتى اآلن ، فأسأل الله سبحانه أن 
يكون هذا الفوز والتفوق يف القرآن يا أبا 

عاصم فوزاً ورفعة لك يف الجنة.
التحق بالحلقة وكان صعب الحفظ لكن 
ادة ال تكاد تجد  كان يواجه ذلك بهمة وقنَّ
من  يخرج  ،كان  الوقت  هذا  يف  مثيل  لها 
،ثم يذهب إىل البيت للغداء  املدرسة ظهراً 
، ثم يخرج إىل املسجد للحفظ ، ثم يسمع 
املصحف  يفتح  ال   ، الطالب  أول  عرصاً 
من قوة حفظه ثم يرجع إىل مكانه ويبدأ 
الحلقة  وقت  انتهاء  وبعد  للغد  بالحفظ 
يخرج إىل مسجده املجاور للبيت ويجلس 
يوم  كل  مساًء  التاسعة  الساعة  حتى  فيه 
حتى ختم القرآن ، فسألته ذات يوم وكان 
ألخذه  ُكرِّم  أنه  حتى  دراسته  يف  متفوقاً 
جائزة  يف  املحافظة  مستوى  عىل  األول 
،وكانت  للمتفوقني  املخصصة  الفالح 
نسبته تقريباً  )100%( فقال والله إني ال 
أما وقتي كله  املدرسة  إال يف  الكتاب  أفتح 
فللقرآن وقد سمحا والدينَّ بذلك ، فوجدت 
بركة القرآن يف دراستي وتفوقي وتوفيقي 

.
فقط  وجه  نصف  بداياته  يف  يحفظ  كان 
جلس عىل ذلك ما يقارب الشهرين ، ثم زاد 
وحفظ وجهاً كامالً ، حتى وصل إىل حفظ 
األجزاء  يف  يومياً  أوجه   )8_7( مايقارب 
األخرية ، وقد ختم القرآن يف سنة ونصف 
تقريباً وذلك يف رمضان عام 1429هـ ثم 
بدأ بالقراءة بالتجويد واإلجازة وكان ذلك 
يبق  ولم  سنتني  ذلك  عىل  واستمر  عرصاً 
إال ثالثة أجزاء فقط ، وكان ذلك يف نهاية 
) حبب  قال يل  ذلك  بعد   ، عام 1430هـ 
إيل تعليم القرآن( فبدأ بالتدريس بعد ذلك 
الحني حتى توفاه الله ، وقال يل قبل وفاته 
أجزاء قريباً  الثالثة  تقريباً سأختم  بشهر 
فقد  للحلقة  تدرييس  يعارض  ال  بوقت 
فأسأل   ، القرآن  وتدريس  بتعليم  تعلقت 
تقرأ  أن  عاصم  أبا  يا  وكرمه  بمنه  الله 

وترتقي حتى تصل إىل أعايل الجنان .
كان رحمه الله ذا خلق رفيع ، عف اللسان 

، طيب القلب ، بعيداً كل البعد عن الحسد 
، وكان ال  الظن  ، وسوء  ، واألثرة  والحقد 
وال  يسفهه  وال  يخالفه  بمن  ذرعاً  يضيق 

يحتقره .
 ، النكر  عن  ناهياً  باملعروف  آمراً  وكان 
شديد الغرية عىل محارم الله ، وكان يحرتق 
ما  وخاصة   ، املسلمني  أحوال  عىل  كثرياً 

يجري اآلن يف سوريا .
وكان يفيض بالرحمة للمساكني والفقراء 
واملحتاجني ، وكان يفيض بالحب ملن حوله 

صغرياً أو كبرياً ، بعيداً كان أو قريباً.
أحد  يقول  للكبار،  التوقري  شديد  وكان 
تجارياً  محالً  يوم  ذات  دخلنا  زمالئه 
فبادر  السن  يف  كبرياً  رجالً  فصادف 
يديه  وكلتا  رأسه  وتقبيل  عليه  بالسالم 
فلم  أني تعجبت من طريقة سالمه  حتى 
أستطع أن أفعل مثله، حتى أن هذا الرجل 
أعجب به وسأله عن اسمه، وأهله، وبيته، 
وأصبح يل بعد ذلك قدوة يف احرتام الكبري 

وتقديره.
يف  لديه  ما  ينفق  سخيّة  يٍد  ذا  وكان 
عىل  الرسور  إدخال  ويف  القرآن  خدمة 
طالبه وجميع من حوله وخاصًة الصغار 
وسأذكر بإذن الله من املواقف ما تتعجب 

منه النفوس .
من  كل  يدعو  للخري  محباً  داعية  وكان 
إىل   ، وأقاربه  زمالئه  من  خاصة  واجهه 
حفظ القرآن وااللتحاق بالدروس ، وكان ذا 
تأثري عجيب وقبول الناس له يف هذا املجال 
حتى أنه أدخل يف حلقات القرآن مايقارب 
الثالثني فرداً خالل سنوات قليلة وقد حفظ 
منهم حتى اآلن ست طالب واآلخرين قريباً 
إن شاء الله ، فطبت حياً وميتاً يا أبا عاصم.

خفيف   ، مرحاً   ، ابتسامة  صاحب  كان 
الظل ، مزوحاً يضفي عىل املجلس جواً من 
املرح ، ويرسم البهجة والرسور عىل شفاه 

كل من جالسه .
وقد رأيت قلوب أقاربه وزمالئه وأصدقائه 
عموماً  ومعارفه  ومدرسيه  ومشايخه 
جالسوه  فإذا   ، إليه  بطواعيتها  تنجذب 
قلوبهم  فرحت  ذكروه  وإذا   ، به  أنسوا 

لذكره ، وال تكاد تجد له مبغضاً. 
وإليك يا أخي بعض املواقف التي تصف 
واضحة  عاصم(  )أبي  حبيبنا  شخصية 
مدرسيه  نحن  عشناها  وكما   ، جلية 
يسع  ال  املقام  أن  وبما   ، وزمالئه وطالبه 
مواقفه  فسأذكر  عنه  أعرف  ما  كل  لذكر 
من  فقط  واحد  شهر  قبل  حدثت  التي 
 ، للخري  وحبه  دعوته  من  مواقف  وفاته، 
وبذله ، وخدمته للضعيف وحبه للصغار 

وحبهم له ، وصيامه ،وووو...

أبو عاصم
أيوب العبداملنعم 

رحمه الله
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1/ يقول عنه أخوه:
قال  أنه  حتى  بوالدي،  الرب  شديد  كان 
هدية  والدي  أهدي  أن  أريد  يوم  ذات  يل 
تفرحهما، فما رأيك، ثم رأيته قد أهداهما 
كريم  يا  فياجواد  الثمن(  غال  عود  )دهن 

طيب أيوب من مسك الجنة وزعفرانها.
 وكان حريصاً رحمه الله عىل صلة رحمه ، 
وإدخال الرسور عليهم وكان دائماً يقدمهم 
جدتي  يزور  فكان  وجلسائه،  زمالئه  عىل 
كل يوم من بعد خروجه من تدريس حلقته 
يمازحها  وكان  املغرب،  آذان  حتى  عرصاً 
ويدخل الرسور عليها، فهي شديدة التعلق 
أنه ذات يوم وهو مهندس صنع  به حتى 
هو  فيه  يجلس  النخل(  )جريد  من  كوخا 
وزمالؤه يف اسرتاحتهم ، وأخرب جدته بذلك 
ففرحت بذلك وأرصت أن تحرض إىل هذه 

املجلس وتتقهوى فيه . 
2/ يذكر يل أحد أقربائه فيقول : 

يف  همتي  شحذ  من  هو  الله  رحمه  كان 
حفظ القرآن ، وأنا اآلن قريب من حفظه ، 
وكذلك شجعني كثرياً يف االلتحاق بالدروس 
 ، وتأثريها  فضلها  يل  يبني  فكان  العلمية 
فكان يمرني دائماً ويذهب بي إىل الدرس 
يوماً  تجده  تكاد  ال  حتى  حريصاً  وكان 
بعيدة  املسافة  أن  علماً  الدرس  عن  تأخر 
جنوب  أقىص  يف  فالبيت   ، البيت  من  جداً 
املحافظة والدرس يف أقىص شمالها ، وكان 
 ، الفاضلة  باألخالق  التحيل  عىل  يحثني 
وينهاني دائماً عن الوقوع يف الظلم ، وكنت 
أنه  أذكر  ال  أني  حتى  ذلك  يف  قدوة  أجده 

ظلم أحداً .
3/ ويذكر أحدهم فيقول :

االثنني  ليلة  وكانت   ، ليلة  ذات  أخذني 
االثنني  يوم  صيام  فضل  عن  فكلمني   ،
عشاًء  طلب  ثم  قلبي  دخل  رائع  بأسلوب 
وقال : انوه سحوراً ، فأنا أصومه منذ ذلك 
ميزان  ذلك يف  يكون  أن  الله  اليوم وأسأل 

حسناته .
4/ ويذكر أحد محبيه فيقول:

عيلّ  وألح  قليلة  بأيام  وفاته  قبل  كلمني 
وكان  لحفظه،  القرآن  حلق  يف  بااللتحاق 
أعتذر، لكن  قد دعاني مراراً، وكنت دائماً 
قلبي،  له  ُفتح  بأسلوب  ألّح عيلّ  املرة  هذه 
أريدك يف حلقتي، وقال  فوافقت، وقال يل 
يل: والله لن ينفعك إال أهل القرآن فاحرص 

عليهم وكن بقربهم.
ويف يوم الجمعة املوافق 1433/6/12هـ 
أي قبل وفاته بأربعة أيام اتصل عيلّ وهو 
الليلة عيلّ،  فرح مرسور، وقال يل عشاؤك 
ثم خرجنا سوياً وتعشيناً وقال يل: أبرشك 
يف  بالتحاقك  وافق  قد  الحلقة  مرشف  أن 
بانضمامي  فرحاً  رأيته  لقد  والله  حلقتنا، 
يف  اللتحاقي  بنفيس  فرحي  من  أكثر  لهم 
يوم  يف  معهم  دخلت  ثم  القرآن،   حفظ 
االثنني وقد وافته منيته رحمه الله يف الغد، 
يغمرك  أن  وكرمه  بمنه  سبحانه  فاسأله 

بإحسانه ولطفه وكرمه كما غمرتني بها.
إمامة  عىل  حريصاً  الله  رحمه  كان   /  5
لجماعته  محباً  وكان   ، األخري  مسجده 
 ، املجالس  يف  دائماً  عليهم  يثني  وكان   ،
ويخص دائماً يف الثناء كبار جماعته كأبي 
سعود  سلطان  وأبي  األومري،  مزعل  فهد 

الطريقي، وقد أحببتهم، وأني ال أعرفهم.
وصيانة  بنظافة  مهتماً  الله  رحمه  وكان 
وكان   ، الروضة(  )مسجد  األول  مسجده 
لتنظيف وتطييب  الخاص  ماله  يدفع من 

املسجد ليجد املصلون راحًة يف صالتهم .
املسجد  املوجودة يف  العمالة  وكان يؤاجر 

للعناية بنظافة املسجد ودوراته .
ولم  يف  الرتوايح  صالة  الله  رحمه  وأقام 
تكن تصىل من قبل لعدم وجود الجماعة، 

ومنذ أقامها واملسجد يزدحم باملصلني.
خاطب  أنه  باملسجد  كذلك  عنايته  ومن 
إلضافة  املكيفات  عدد  بزيادة  الجماعة 
أريحية أكثر للمصلني، وكذلك املشاركة يف 
املسجد  حول  كان  فقد  للصائمني،  إفطار 
من  كبري  عدد  فيها  يتواجد  كثرية  مزارع 

العمالة.
التي  بالعمالة  يهتم  الله  رحمه  كان   /6
ويفطر  لهم،  ويتواضع  بمسجده  تصيل 
 ، ويمازحهم  غرفهم،  ويزورهم يف  معهم، 
وربما سابقهم عىل الدراجة ، وكان يسأل 

عن حاجاتهم ويأتي بها يف أرسع وقت.
وكان يناصحهم من أجل الصالة خاصة 
الفجر، فقال أحدهم ال أجد من يوقظني، 
فكان رحمه الله يأتي إليه لكل صالة فجر، 

ويطرق عليه غرفته، ويوقظه.
من  وهو  القرآن  أحدهم  يدارس  وكان 
الجنسية املرصية فتارة يدارسه يف املسجد 

وأخرى يذهب إليه يف مكان عمله.
إدخال  عىل  محباً  الله  رحمه  كان   /7
بيته  أهل  من  رأى  من  كل  عىل  الرسور 
وزمالئه  ومدرسيه  ومشايخه  وأقاربه 

وطالبه والعمالة وكل من يقابل.
قال يل قبل أسبوع من وفاته: إني قد عزمت 
الدكاترة من الجنسية  عىل إحضار بعض 
بعد  الجامعة  يف  درسوه  ممن  األمريكية 
انتهاء االختبارات، وقد نسقت معهم، وقد 
قبلوا ذلك، وسألتهم عن ما يحبون أللبي 
رغبتهم، فقالوا ركوب الخيل، فنسقت لهم 
ذلك وإني مشتاق لذلك اليوم الذي أرى فيه 

سعادتهم، وتحبيبهم يف اإلسالم.
فأقول أسأل الله بمنه وكرمه يا أبا عاصم 
أن يكون الله قد أحبك كما أحببت لهؤالء 
قد  الجنة  وأن  وبساطته،  اإلسالم  سماحة 

اشتاقت إليك فأرسعت إليها.
8/ كان محباً جداً لطالبه ومكرماً وخادماً 
يف  أسبوعني  قبل  معه  خرجت  وقد  لهم 

عىل  املكان  فيها  هيئ  قد  كان  اسرتاحة 
األكل  من  فيه  ووضع  يكون  ما  أفضل 
فرحة  رأيت  وقد  وطاب،  مالذ  والرشب 
األرض  أهل  عىل  وزع  لو  ما  بهذا  طالبه 
لكفاهم، ولم أر تعلق طالب بمعلمهم كما 

رأيت من تعلق طالبه به رحمه الله.

9/ لم تر عيني معلماً مخلصاً لطالبه كما 
بعد  وأخرج  طالبي  أدرس  فكنت  رأيته، 
ساعة ونصف من الحلقة، ثم أخرج وآتي 
أحيانا قبل صالة املغرب وأجده موجوداً يف 
املسجد، فقلت له ذات يوم: يا أبا عاصم لك 
ساعتني يف املسجد، والوقت املقدر للحلقة 
)فكان  سفر  من  أتيت  وقد  وربع،  ساعة 
املجمعة(  يف  الهندسة  الله  رحمه  َيْدُرس 
فأنت بحاجة للراحة، فقال يل: ال أستطيع 
أن أترك أحد من الطالب لم يسمع، أو لم 
يحفظ، ونفيس ال تطاوعني بأن يخرج أحد 

من املسجد ويف قلبه يشء عيل.
تتعجب  عالية  همة  صاحب  كان   /10
هناك  كانت  الصيفية  اإلجازة  يف  منها، 
إليها  يذهب  فكان  فجراً،  اإلدارة  مقرأة يف 
يأتي  ثم  التاسعة،  الساعة  إال  يخرج  وال 
القرآن  لتعليم  املسجد يف دورة مكثفة  إىل 
وُيَدرس من الساعة العارشة حتى الثانية 
ظهرا، ثم يبارش تدريسه لطالبه الخاصني 

بعد صالة العرص.
عالية  وهمة  خلفك،  أنجبتك،وأب  أم  فلله 

سمت بك، وخلق زاك جملك.
فحدث  سخائه  عن  تحدثنا  إذا  أما   /11

وال حرج:
كان إذا خرج من مسجده ذهب باألطفال 
ويقول  العرشين،  العدد  يتجاوز  وأحيانا 
اشرتوا ما أردتم والحساب عيلّ، وكان يفعل 

ذلك دائماً.
يتجاوز  لم  الصغار  أحد  أتاني   /12

العارشة يف مجلس العزاء وقال يل:
إذا مات واحد، وكان آخر مرة اشرتى لك 
بعرشة رياالت وأردت أن تردها له فكيف 

ذلك؟!
أتعبت من أتى بعدك يا أبا عاصم.

األوزاعي  حلقة  يف  طالباً  دخل  منذ   /13
واستمر  سنوياً،  آالف  بستة  يدعمها  كان 
عىل ذلك الحال حتى توفاه الله، وإذا علم 
أن عىل الحلقة ديناً حرص وبادر يف سداده 

دون أن يعلم أحداً.
أن  وقال سمعت  تقريباً  قبل شهر  أتاني 

عىل الحلقة ديناً وقدره عرشة آالف فقلت 
وقال:  ساعة  بعد  وأتى  فذهب    ، صحيح 
خذ هذه عرشة آالف فقلت من أين لك هذه، 

فقال: من مايل الخاص، وال أملك إال هذه.
فقلت: بارك الله لك يف مالك، وسيجازيك 
تحتاجه  فقد  به  فاحتفظ  نيتك  عىل  ربي 
عىل  وأرصرت  آخذها،  أن  عىل  فأرص  غدا، 

موقفي.
وقال  آالف  ومعه عرشة  الغد  من  أتى  ثم 
خذها، فو الله إنها ليست من مايل، وإنما 
وسددت  فأخذتها  للخري،  محب  رجل  من 
بها الدين، فكانت فرجاً لنا بعد الله، ففرج 

الله عنك يا أبا عاصم كما فرجت عنا.
ثم ذكر يل مسؤول املرصوفات أنه أعطاه 
بعد يوم ستة آالف أخرى، فلله ما أعظمك.

بعض  مع  تنسق  الحلقة  كانت   /14
املحالت التجارية لرشاء ما تحتاجه، وكان 
فإذا  آالف،   )5-4( إىل  أحياناً  الدين يصل 
وإذا  سددت،  قد  وجدناها  السداد  أردنا 
سألنا صاحب املحل، قال: قد أخذ عيل عهداً 
أخانا  سوى  أحداً  أتهم  وال  أحداً،  أخرب  أال 

أيوب.
إىل  برحلة  قمنا  تقريبا  شهر  قبل   /15
حائل، وكان سريافقنا أخوة لنا من حلقات 
بنقص  وأخربونا  علينا  فاتصلوا  أخرى، 
عىل  الله  رحمه  أيوب  فبادر  سياراتهم، 
الفور، وقال: سيارتي وبما فيها لكم، وإذا 
أردتم شيئاً فأنا يف خدمتكم، فقرت عيونهم 

بذلك، وكانت فرجاً لهم.
-6-12( املايض  الخميس  خرجنا   /16
1433( أي قبل وفاته بستة أيام يف إحدى 
فوق  العدد  وكان  املحافظة  اسرتاحات 
عشاؤكم  وقال  الله  رحمه  فبادر  الثالثني، 
الليلة عيل، وقد كلف العشاء لوحده فقط ما 

يقارب األلف ريال.
األربعاء  يوم  رحلة  نسقنا  قد  كنا   /17
إىل  بيوم  وفاته  قبل  أي   )1433-6-18(
مدينة الرياض، فكان رحمه الله قد نسق 
الرحلة  تكلفة  أن  املرصوفات  صاحب  مع 

كاملة عليه، وقال له: ال تخرب بذلك أحداً.
أن  أستطيع  وال  الكثري،  الكثري  وغريها 

أحرصها.
ومثلك ال ينىس ومن يك ناسياً        

ملثلك ال أدري ملن هو ذاكر
فأنت بعيد عن عيوني وغائب         

ولكن إىل قلبي قريب وحارض
وميتاً،  حياً  عاصم  أبا  يا  الله  فرحمك 

وسلوانا فيك:
“إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فال 

خوف عليهم وال هم يحزنون”،
الجالل  ياذا  قيوم  يا  حي  يا  فاللهم 
عرفته  أني  أشهدك  إني  اللهم  واإلكرام، 
نشأ عىل  قد  أنه  توفيته  منذ صغره حتى 
باملسجد،  رأيته وقلبه معلق  طاعتك، وقد 
أحداً،  الله  عىل  أزكي  وال  كذلك  واحسبه 
اللهم فأظله يف ظلك يوم ال ظل إال ظلك، 
يقرأ  اجعله  فاللهم  القرآن  ختم  وقد 
نعيمها  من  وأذقه  الجنان،  أعايل  ويرتقي 
حورها  من  وزوجه  وسالمها،  وبردها 
مصابنا،  واجرب  اللهم  العاملني.  رب  يا 
اخلف  اللهم  وأحبابه،  والديه  ومصاب 

ألهله وحلقته خرياً يا رب العاملني.
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إعداد : عبداهلل بن راشد الغيث
مشرف التوعية االسالمية بتعليم الزلفي

ما هي تقنية التورنت torrent ؟
التورنت هي تقنية جديدة يف عالم اإلنرتنت تتيح ملستخدميها تحميل امللفات 
بني  املشاركة  أو  التعاون  مبدأ  عىل  التقنية  هذه  وتعتمد   ، الحجم  الكبرية 

املستخدمني .

متطلبات لتتمكن من تحميل أي ملف بواسطة التورنت :
1- برنامج تورنت.

2- ملف تورنت.
3- بدأ التحميل .

أوال: برنامج التورنت :
يتطلب أوال حصولك عىل برنامج للتحميل وهي منترشة وكثرية ولكن ننصح 
واألداء  الحجم  ناحية  برنامج من  أفضل  فهو   Utorrent برنامج  باستخدام 

واملرونة وعدم التعقيد وأيضا يدعم اللغة العربية .
بعد تحميل الربنامج كل ما عليك هو تثبيته بالضغط عىل ملف الربنامج ضغطتني 
 بزر املاوس األيرس، ومتابعة كل ما يطلب منك بعدها ستجد أن الربنامج يعمل لديك .

تستطيع تحميل الربنامج عرب الرابط التايل :
http://www.utorrent.com/downloads

ويمكن تحميل أكثر من 50 مصحفاً لقراء وقراءآت مختلفة بواسطة تقنية 
التورنت عرب الرابط التايل :

http://www.mp3quran.net/torrent.html
علماً بأنه توجد مواقع عديدة لتحميل املصاحف بتقنية التورنت . 

السقف  أو  الحائط  عىل  الكريم  القرآن  يعرض  جهاز  عن  عبارة  وهو 
أنه يتميز  إال  ؛  العرض  ، من حيث طريقة  الربوجكرت  فهو شبيه بجهاز 
بأنه يدمج بني القرآن والعرض يف جهاز واحد ، فهو مفيد لكبار السن 
وضعاف النظر واملرىض وغريهم ، حيث يستطيع الشخص وهو مستلٍق 
عىل ظهره قراءة كتاب الله ، وذلك بعرضه عىل السقف ، والتحكم بالتنقل 
بني السور واآليات عن طريق ريموت كنرتول صغري وخفيف ، ومما يتميز 
به عرض آخر صفحة توقفت عندها يف قراءتك ، وأنه يتم إغالق الجهاز 

تلقائياً عند عدم استخدام الجهاز ملدة 15 دقيقة .
  

      وتواصل زاوية التقنية يف خدمة 
التاسع  عددها  يف  مسريها  الله  كتاب 
عالم  يف  استجد  ما  نستعرض  حيث   ،
التقنية خدمًة لكتاب الله ، و نقف مع 
والقرآن  التورنت  تقنية   -1  ( أبرزها: 
الكريم  2-املصحف الضوئي 3-  تعليم 
الله  نسأل   ) الصوتي  بالتوجيه  القرآن 
أن ينفع بجهود العاملني يف هذا املجال 
املبارك ، وأن يجزل لهم األجر واملثوبة  .

تقنية التورنت والقرآن الكريم

المصحف الضوئي

التقنية في خدمة
 كتاب اهلل

التقنية في خدمة كتاب اهلل
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قام مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ببدء التشغيل التجريبي 
فئة  من  سواء  البرصية  اإلعاقة  ذوي  لخدمة  املخصص  اإللكرتوني  للموقع 
ضعاف النظر أو املكفوفني، ويساعدهم عىل إمكان تصفح املوقع واالستماع 
صوتية  عبارات  إىل  االستماع  خالل  من  الكريم  القرآن  من  سورة  أي  إىل 

مرتبطة مع تحركات مؤرش الفارة عىل متصفح اإلنرتنت، ولوحة املفاتيح.
وقد روعي يف تصميم املوقع أن يكون مبسطاً قدر اإلمكان ليسهل عىل 

الشخص العادي أن يتعامل معه دون الحاجة إىل مهارة حاسوبية.
مثل:  املستخدمني  من  أخرى  فئات  املوقع  من  يستفيد  أن  يمكن  كما 
املطلوبة  السورة  إىل  الوصول  يمكنهم  إذ  القراءة(  يجيدون  ال  )من  يني  األمِّ
واالستماع إليها من خالل التوجيهات الصوتية ، وكذلك األمر بالنسبة لصغار 

السن من األطفال الذين لم يتقنوا مهارات القراءة.
والعنوان املؤقت للتشغيل التجريبي عىل شبكة اإلنرتنت هو:

http://qsound.qurancomplex.gov.sa

التقنية  املرشوعات  استشاري   ، صالح  خريي  بهاء  الدكتور  يقول 

 : الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مجمع  يف   ، الكريم  القرآن   لخدمة 
تحت  البرصية  اإلعاقة  ذوي  لتعليم  عاملي  موقع  أول  بتطوير  قمت 
املنورة  باملدينة  الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مجمع  مظلة 
النظر  ضعاف  فئة  من  سواء  البرصية  اإلعاقة  ذوي  لخدمة  املخصص 
أي  إىل  واالستماع  املوقع  تصفح  إمكان  عىل  ويساعدهم  املكفوفني،  أو 
مرتبطة  صوتية  عبارات  إىل  االستماع  خالل  من  الكريم  القرآن  من  سورة 
املفاتيح.  ولوحة  اإلنرتنت  متصفح  عىل  الفارة  مؤرش  تحركات   مع 
عىل  ليسهل  اإلمكان  قدر  مبسطاً  يكون  أن  املوقع  تصميم  يف  روعي  وقد 
حاسوبية. مهارة  إىل  الحاجة  دون  معه  يتعامل  أن  العادي   الشخص 

أي  بدون  يمكن تحميله عىل جهاز عادي  إنه  حيث  فريداً  املوقع  يعترب هذا 
يمكن  أنه  كما  البرصية  اإلعاقة  لذوي  خاصة  برامج  أو  خاصة  مواصفات 

تحميل الربنامج من الرابط والعمل بدون إنرتنت بعد التحميل . 
إنتاج  العمل عىل  القراء وجاري  من  لعدد ستة  رواية حفص  إنتاج  تم 
باقي الروايات، كما تمت  ترجمة واجهات املوقع إىل سبع  لغات ومن املتوقع 

أن تصل الرتجمة إىل  )45 ( لغة بإذن الله تعاىل .

إطالق أول موقع لتعليم القرآن 
 الكريم بالتوجيه الصوتي

تعليم القرآن الكريم بالتوجيه الصوتي
التقنية في خدمة كتاب اهلل
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عن  يبحثون  الذين  هم  الناجحون 
انتهى  حيث  من  والعمل  التميز 
اآلخرون فتجدهم يبحثون عن تجارب 
اآلخرين حتى يخترصوا املسافات فكم 
السابقني  أعمال  معرفة  يف  الخري  من 
الكرام  قرائنا  أيدي  بني  نضع  ونحن 
خدمة  يف  أثمرت  التي  التجارب  بعض 

كتاب الله جل وعال
بعنوان  مرشوعنا  فكرة  فجاءت 
)تجارب ناجحة  يف تعلم وتعليم كتاب 

الله (
تعليمهم  يف  املعلمون  قدمه  بما  يهتم 
سلكها  التي  والطريقة  الله  لكتاب 
أن  الله  نسأل  الله  لكتاب  الحافظون 
يوفقنا وإياكم لكل خري ويرزقنا حسن 

القول والعمل 

تعليم  في  معلم   تجربة 
كتاب اهلل 

عبداللطيف  بن  سليمان   : االسم 
الحجاب 

مدة تعليمي أربع سنوات 
الصفوف    : أدرسها  التي  املرحلة 

ً األولية وعدد الطالب 16 طالبا
عىل  الطالب  تنشيط  يف  طريقتي 

الحفظ بعدة أمور :
حيث  يل  سعادة  مصدر  الحلقة 
استمتع  يل  إخوة  الطالب  هؤالء  أعترب 
بتعليمهم أقبل عليهم برغبة األجر من 
الله ومن هنا ينطلق الحماس والتحفيز 

وذلك يف نقاط :
 10 أخصص  التسميع  نهاية  أ/عند 
دقائق يكون فيها ) قصة ــ مسابقة 

ــ تعليم أدب نبوي (
ب / اجعل كل يوم جائزة لثالثة طالب 
 /3 2/املؤدب  بالحفظ  املتميز   /1

الذي يجمع بني الحفظ واألدب 
ج / جائزة أسبوعية للطالب املواظب 

القرآن  معلم  عىل  يجب  الذي  األمر 

أخالق  لطالبه  ينقل  أن   : به  التحيل 
الله  وفقه  ملن  فهنيئاً  القرآن  وتربية 

لفعل الخري 
وأما واجب املعلم تجاه طالبه : فهو 
أن يبذل لطالبه كل ما يستطيع تقديمه 
وأقول تخيل نفسك أيها املعلم طالباً فما 
لك معلمك وبأي  أن يقدمه  تريد  الذي 
تعرف  عندها  مخاطبتك  تريد  أسلوب 
كيف تتعامل مع طالبك وتخيلهم بعد 

سنني طويلة بماذا يقابلونك 
أن  عىل  الله  أشكر   : أخرية  كلمة 
يتقبل  أن  ونسأله  الخري  لفعل  وفقنا 
وحث  تشجيعها  إلدارتنا  وأشكر   ، منا 
أشكر  كما   ، املزيد  بذل  عىل  املعلمني 
يل  أتاحت  التي  املباركة  جمعيتنا 
الختام ال  الله ويف  مواصلة تعلم كتاب 

تحقرن من املعروف شيئاً 

تجربة حافظ لكتاب اهلل 
االسم : عبدالرحمن بن صالح العمر

املرحلة : الثانوية 
سنة   : الله  لكتاب  حفظي  مدة 

وشهرين 
املعلم الذي حفظت عىل يديه : أحمد 

بن سليمان الفراج 
الوجه  أقسم    : الحفظ  يف  طريقتي  
الواحد نصفني ثم أكرره  إىل أن أضبطه 
أربطهما  ثم  اآلخر  بالنصف  أبدأ  ثم 

جميعاً بالتكرار 
أربعة  إىل  اليوم من وجهني  وأحفظ يف 

أوجه 
كل  أراجع   : املراجعة  يف  وطريقتي 

يوم جزءا
أبرز سبب أعانني عىل حفظ كتاب 
الله : توفيق الله ثم ارتباطي بالحلقة 

كتاب  حفظ  بعد  للعمل  وبالنسبة 
الله : معلم للقرآن وإمام للمسجد 

والسداد،  التوفيق  للجميع  الله  أسأل 
الجمعية  عىل  للقائمني  الله  وأسأل 

الهدى والرشاد. 

تعليم  في  معلمة  تجربة 
لكتاب اهلل 

املعلمة : حصة بنت محمد املليفي 
مدة تعليمي :أربع سنوات 

املرحلة التي أدرسها : مرحلة الكلية 
وعدد الطالبات 19 طالبة 

لتحفيز  جربتها  طريقة  أفضل 
الطالبات :

خاص  جدول  وضع  الله  توفيق  بعد   
لكل طالبة من ثالث خانات :

1/ مستوى الحفظ 2/ تطبيق أحكام 
التجويد 3/ الحضور .

يعبأ الجدول يومياً ويف نهاية األسبوع 
وبهذا  جائزة  املتميزة  الطالبة  تعطى 
باألجر  التذكري  مع  التنافس  يحصل 

الدائم من الله عز وجل 
 : القرآن  معلمي   عىل  يجب  ومما 

التحيل بحسن الخلق
الطالبات  لتنشيط  طريقة  وأفضل 
من  الهدف  تحديد   : الحفظ  عىل 

البداية 
كلمة أخرية :

أشكر الله عز وجل عىل نعمه ثم أشكر 
القائمني عىل خدمة كتاب الله وكل من 
أضاءت  فقد  مجلة ضياء  يف  بصمة  له 

لنا الدرب   

تجربة حافظة لكتاب اهلل 
محمد  بن  أحمد  بنت  أبرار   : االسم 

الدخيل 
املرحلة الدراسية : الجامعية 

عىل  حفظت  التي  املعلمة  هي  من 
يديها القرآن؟ 

وصفية  املليفي  حصة  املعلمة  من  كل 
السويكت 

وال أنىس من غرس يف نفيس حب كتاب 
املعلمة  من  كل  وهما  الصغر  أيام  الله 
الوزان جزاهما  الحمود ومنرية  عائشة 
الله خرياً ، عىل أن الفضل بعد الله يعود 

للجمعية فهي التي تتبنى الجميع.
ماهي طريقتك يف الحفظ ؟

طريقتي يف الحفظ  كانت عىل طريقة 
أن  وقبل  عليها  نسري  التي  املستويات 
أحفظ ما أريد استمع إىل قارئ مجود 
بصوت  اآليات  بتالوة  الحفظ  أبدأ  ثم 
األوقات  واختيار  وتكرارها  مرتفع 
الفجر  صالة  كبعد  للحفظ   املناسبة 

وقبل النوم 
ماهي طريقتك يف املراجعة ؟

أراجع كل يوم ماسبق  البداية كنت  يف 
بالحفظ  تقدمت  وبعدما  حفظه  
اآليات  وأدون  املراجعة  أكثف  رصت 

املتشابهات يف سجل خاص
حفظ  عىل  أعانك  سبب  أبرز  ما 

كتاب الله ؟
وتشجيع  القرآن  حب  الله  توفيق  بعد 

الوالدين .
الذي تنوينه بعد حفظك لكتاب  ما 

الله ؟
وتعليمه  به وتطبيقه يف حياتي  العمل 

للناس .
كلمة توجهينها لزميالتك ؟

وحفظ  الله  بتقوى  ونفيس  أوصيكن 
للصغري  وتعليمه  ومدارسته  كتابه 
صىل  قوله  يف  بالخريية  لنفوز  والكبري 
تعلم  من  خريكم   (  : وسلم   عليه  الله 
لنا ال  الله حجة  ( جعله  القرآن وعلمه 

علينا .
وختاماً :

القائمني  واشكر  وعال  جل  الله  أشكر 
لجهودهم  املباركة  جمعيتنا  عىل 
امللموسة يف خدمة كتاب الله جل وعال 
والتعليم  التعلم  عىل  الناس  وتحفيز 

جعل الله ذلك يف ميزان حسناتهم .

تجارب ناجحة  في 
تعلــم وتـعليـــم 
ــه ــل ـــ ـــاب ال ـــت ك

ملتقى القراء



107

 
العدد 9 - شعبان -  1433 هـ

ملتقى القراء ملتقى الُقرنَّاء
حياكم الله أحبتنا تحية براقة، 

من أنفس مشتاقة،  فاحت 
بأطيب العبري  بالشذى دفاقة..

حياكم الله يف ملتقاكم ملتقى 
القراء

ويحتوي هذا امللتقى عىل :
تجاربنا يف الحياة.

مشاركات ومسابقات .
تجارب ناجحة  يف تعلم وتعليم 

كتاب الله.
املسابقة الثقافية ومسابقة 

آيات  .

أعد هذا امللتقى :
سليمان بن محمد املليفي

 عبدالله بن نارص الجرب

تجاربنا في الحياة
قراءنا األعزاء: في العدد السابق طلبنا منكم جتاربكم حول كيفية تشجيع األبناء على احملافظة على الصالة، فإليكم بعض التجارب:

تقول صاحبة التجربة  :

رزقت  أن  منذ  األول  هاجيس  كان 
بالذرية أن أُنشأ أبنائي عىل املحافظة 
يف  محبتها  وغرس  الصالة  عىل 
نفوسهم فاستخدمت أسلوب الرتغيب 
والرتهيب وزرع مراقبة الله يف قلوبهم 
عليه  وألحيت  الله  إىل  فترضعت 
بدعاء أبينا إبراهيم عليه السالم بقوله 
وَِمْن  اَلِة  الصنَّ ُمِقيَم  اْجَعلْنِي  )َربِّ 

ينَّتِي َربنَّنَا وََتَقبنَّْل ُدَعاِء (  ُذرِّ
لو  النتيجة مبادرتهم حتى   فكانت 

لم أكن موجودة أو مشغولة عنهم 
وأن يصلح  الصالة  يقيمون  أن يجعلنا ممن  الله  أسأل 

نياتنا وذرياتنا اللهم آمني  .

أختكم : أم سعود 
دار النور   ، الفرتة الصباحية

ومن التجارب : 
وتخصيص  الصدقة  بذل 
فهذا  لذلك  الراتب  من  جزء 
بعمله  مرتبط  عادي  موظف 
الله  يصلح  أن  فاجتهد  كثرياً 
 200 تخصيص  فقرر  أبناءه 
ريال  من راتبه شهرياً ملساعدة 

الفقراء فسأله صديقه ملاذا ؟
الله  ليصلح   : وقال  فبكى 
ولله  ترى  كما  وهم  أبنائي 
الحمد محافظني عىل الصالة  .

أم عبدالرحمن 
دار النور الفرتة الصباحية

تجربة ناجحة يف  محافظة 
األبناء عىل الصالة  

الله  توفيق  بعد  أعانني  مما 
أبنائي  محافظة  يف  وعال   جل 
من  كثرياً  رأيت  ملا  الصالة  عىل 
عن  أبناؤهن  يتكاسل  أقربائي 
منهم  أهلهم  ويعاني  الصالة 
بسبب ذلك ، عقدت العزم  عىل 
الصغر  منذ  أبنائي  أنشأ  أن 
صغرهم   من  معهم  فبدأت 
وأمرهم  الصالة  عىل  بتعويدهم 

بها وتذكريهم بأهميتها 
إيقاظهم  ثم  الفجر  قبل  القيام  عىل  الحرص  وأيضاً 
بعد األذان مبارشة وتذكريهم باألجر املرتتب عىل املبادرة 
الله  بحمد  فأصبحوا  الله   عند  املصلني   ومكانة  للصالة 

مبادرين إىل الصالة
أم محمد

كيف تجعل أوالدك 
يصلون  من أنفسهم :

زرت  األخوات  إحدى  تقول 
حرضت  وعندما  لنا  قريبة 
يصلون  أوالدها  قام  الصالة 
عن  فسألتها  منها  أمر  بدون 

رس ذلك فقالت : بالدعاء 
)َربِّ  تعاىل  قوله  وتكرار 
وَِمْن  اَلِة  الصنَّ ُمِقيَم  اْجَعلْنِي 

ينَّتِي َربنَّنَا وََتَقبنَّْل ُدَعاِء (  ُذرِّ
فكانت النتيجة 

التي  هي  اآلن  ابنتي  أن 
توقظنا للصالة .

لولو الدويش

شارك معنا
يسعدنا تواصلكم معنا وإرسال مشاركاتكم املباركة سواًء كانت 

املشاركات املفتوحة ويسمح فيها للمشارك أن يكتب مشاركته يف أي 
مجال وأي موضوع مفيد يتناسب مع أهداف املجلة. أم يف موضوع 

تجاربنا يف الحياة عىل  بريد املجلة ضياء :
diyaa@quranzulfi.com 

  أم عن طريق تسليمها إلدارة العالقات العامة واإلعالم بالجمعية 
ونذكر أنه قد ينفع الله بما تسطره أيديكم ويكون من العلم النافع الذي 

ينتفع به اإلنسان بعد موته.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح اللهم آمني .

ملتقى القراء
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مشاركات ومسابقات

قال أبو بكر محمد بن مجاهد سمعت 
أبا جعفرـ الطربي ـ يقول:« إني ألعجب 

ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ 
بقراءته ! ! “  

معجم األدباء ـ ترجمة ابن جرير الطربي

أثر التقنية عىل املجتمع

للتقنية الحديثة تأثري مبارش عىل سلوك الناس وأخالقهم وهي قد 
وضعت كل شخص أمام تحد وأرغمته عىل إعادة حساباته  ألنها 
فتحت الباب عىل مرصاعيه لإلطالع عىل ثقافة املجتمعات األخرى 

فاعلم أنه بانعدام الرقابة الذاتية تمكن الخطورة ، وربما وصل 
الخطر إىل أن يخل املرء بعقيدته ، إذاً فلنسع جاهدين لتسخري هذه 

التقنية ونجعلها أداة خري ونستخدمها فيما يريض الله  عز وجل 
ووسيلة تعارف وبها ننرش الخري ونهدم كل باطل ، فلنسري إىل 

العليا ولتكن همتنا أسمى وأرقى مما يتصوره الغرب وأعداء اإلسالم 
واملسلمني . 

مشاركة : بندر بن محمد املليفي

ال تكن منهم
وسرت  بال،  وراحة  رزق  سعة  يف  كان  إذا  بعضنا 
وعافية، غفل عن الدعاء، وقد قال الله عز وجل عىل 
لسان نبيه سليمان عليه السالم ]... َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن 
أَْشُكَر ِنْعَمتََك النَّتِي أَْنَعْمَت َعيَلنَّ وََعىَل وَالِدَينَّ وَأَْن أَْعَمَل 
ينَّتِي....[ وقد كان من  َصالًِحا َترَْضاُه وَأَْصلِْح يِل يِف ُذرِّ
ورد  الذي  الحديث  يف  والسالم:  الصالة  عليه  دعائه 
عن ابن عمر  )اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
البخاري  رواه   ) سخطك  وجميع  عافيتك  وتحول 

ومسلم .              

  مشاركة : نهلة بنت أحمد الدريويش

عالمات تدبر القرآن 
اجتماع القلب حني . 1

القراءة .
البكاء من خشية الله .. 2
زيادة اإليمان .. 3
القشعريرة خوفاً من . 4

الله .
السجود تعظيماً لله .. 5

كلمة
يف القرآن وضحت، ومعناها 

بيَنت، وهي اسم من أسماء السور 
معروف ومعلوم، وهي بنفس 

الوقت فعل من أفعال اللغة املبني 
للمجهول، ولو سألتني املزيد 

والتحديد لقلت: إنها ذكرت يف 
سورة فصلت، فما هي يا من عليه 

النعم أسبغت؟

إن الواجب يجعلنا نؤدي أعمالنا 
أداًء كامالً ،

أما الحب فيجعلنا نؤديها أداًء 
جميالً .

يف القرآن الكريم بحرف األلف
رجل ورد يف القرآن ليس من بني 	 

آدم.  
أوالد يعقوب وأحفاده	 
كثري التأّوه من خوف الله	 
كثري الرجوع إىل الله	 
غيضة كثرية الشجر امللتف	 
نعم وفضل من الله	 
قيود أغالل	 

كم حفظ
قال طالب: حفظت خمس آيات ثم خمستني ثم 

مثلهن مرتني فكم حفظ.

 انتبه
أحياناً نشكو مما فعله اآلخرون بنا وال نبايل 

بما فعلناه نحن باآلخرين. 
فيا رب اجعلنا سبباً يف سعادة غرينا وال 

تجعلنا نقمة عليهم .  
مشاركة مها إبراهيم    

ينبغي لتايل القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعاىل بخلقه يف إيصال معاني كالمه إىل 
أفهامهم وأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من كالم البرش وأن يستحرض عظمة املتكلم سبحانه ويتدبر 

كالمه.        ابن الجوزي. 

لألزواج وللزوجات
لكي تكوني سعيدة مع زوجك يجب أن تفهميه 

كثرياً وتحبيه قليالً.
ولكي تكون سعيداً مع زوجتك يجب أن تحبها 

كثرياً وال تحاول أن تفهمها.  
مشاركة : منال العتيق 

ماهي اآلية
آية ضمت أمرين ونهيني وخربين وبشارتني ووعدين.

ثالث تكسب حب الناس 
لك 

1/الشكر عند العطاء .
2/ االعتذار عند الخطأ .

3/ تحييهم بابتسامة عند اللقاء .

حسن الظن
مما يريح القلب يف هذه الحياة حسن الظن باآلخرين فبه يسلم اإلنسان من أذى 

الخواطر املزعجة التي تؤذي النفس، وتكدر البال، وتتعب الجسد.
أبناء  واملحبة بني  األلفة  الصدر وتدعيم روابط  إىل سالمة  يؤدي  الظن  فحسن 

املجتمع  ومما يعني عىل حسن الظن :
الدعاء . . 1
إنزال النفس منزلة الغري .. 2
حمل الكالم عىل أحسن املحامل .. 3
تجنب الحكم عىل النيات .. 4
التماس األعذار لآلخرين .. 5

اللهم ارزقنا قلوباً سليمة محبة ، وأعنا عىل إحسان الظن بإخواننا اللهم آمني .
مشاركة : عبداملجيد بن عبدالرحمن الفريح 

ملتقى القراء
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مسابقات العدد

املسابقة الثقافية
األول: لني أحمد املحمود

الثاني : دياال عبدالله الفالح
الثالث: خلود عبدالله

الرابع: محمود عبدالله املحمود 
 الخامس : حصة أحمد

مسابقة آيات
األول : أمل عبدالله.

الثاني: خلود عبدالله.
الثالث: وضحى عبدالرحمن.

نأمل مراجعة إدارة العالقات العامة 
واإلعالم الستالم جوائزهم ومن يتأخر 

عن 30 / 8 / 1433 هـ يسقط حقه يف 
الجائزة

رشوط املشاركة 
1. توضع  إجابة كل مسابقة  يف ظرف لوحدها ويكتب عليه 

اسم املسابقة واسم املتسابق ورقم جواله.
أو عىل  بالجمعية  واإلعالم  العامة  العالقات  إلدارة  تسلم   .2

بريد املجلة .
3. آخر موعد الستالم اإلجابة  15/  9/  1433 هـ.

جوائز املسابقات

املسابقة الثقافية :
 األول    : 400  ريال. 
الثاني   : 300 ريال. 
الثالث   : 200 ريال. 
الرابع   : 100 ريال. 

الخامس: 50 ريال.

مسابقة آيات:
 األول : 150 ريال. 
الثاني: 100 ريال. 
الثالث : 50 ريال .

ملتقى القراء

مسابقة آيات

تأمل هذه الصورة ثم اربطها بآية قرآنية من 
كتاب الله عز وجل.

الفائزون يف مسابقات العدد الثامن

املسابقة الثقافية
السؤال األول: 

قال تعاىل يف سورة القيامة : }أيحسب اإلنسان أن لن نجمع عظامه * 
بىل قادرين عىل أن نسوي بنانه { فما هو البنان ولم اختاره الله تعاىل 

داالً عىل عظيم خلقه وما هو اإلعجاز فيه ؟

السؤال الثاني: 
ذكر الله تعاىل املهل يف قوله : }يوم تكون السماء كاملهل { .. فما معنى 

املهل ؟
 

السؤال الثالث:
 آية يف جزء تبارك قيل فيها :إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مسرتيحاً 
ولكنه يعيش صغريًا ويموت صغرياً فأما الكبري الذي يحمل هذا  العبء 

الكبري .. فماله وللنوم ؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش الدايفء والعيش 
الهاديء ؟ واملتاع املريح؟ ولقد عرف رسول الله صىل الله عليه وسلم 

حقيقة األمر وقّدره فقال لخديجة ريض الله عنها وهي تدعوه أن يطمنئ 
وينام : )مىض عهد النوم يا خديجة( أجل مىض عهد النوم وما عاد منذ 

اليوم إال السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق ..  فما هي اآلية

السؤال الرابع:
 قال تعاىل )) ولله عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن 

كفر فإن الله غني عن العاملني((.
ملاذا قال )) ولله عىل الناس حج البيت..(( والناس فيهم املؤمن والكافر 

ولم يقل عىل املسلمني أو عىل املؤمنني كما قال تعاىل يف الصيام )) يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ..(( وكما قال تعاىل يف الصالة )) إن 

الصالة كانت عىل املؤمنني كتاباً موقوتا((

السؤال الخامس: 
قال الله تعاىل يف سورة آل عمران مخاطباً زكريا عليه السالم ))َقاَل 

َكَذلَِك اللُّه َيْفَعُل َما َيَشاُء ((آل عمران . وقال مخاطباً مريم عليها 
السالم))َقاَل َكَذلِِك اللُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء(( آل عمران47

*ملاذا استعمل الله تعاىل ) الفعل ( مع زكريا ، و ) الخلق ( مع مريم ؟ 
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د. الجاراهلل يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
وتوصية بالطباعة عن رسالته :

»غنية الطلبة برشح الطيبة” للعالمة محمد محفوظ عبداملنان الرتميس تحقيق ودراسة

ضياء تهنيء فضيلة الشيخ د. عبداهلل الجاراهلل بالدكتوراه 

 يف ليلة من أروع الليايل القرآنية، وبحضور كوكبة بهيجة 
يف  املتخصصني  من  وجمع  الكبار،  والقراء  املشايخ  من 
الدراسات القرآنية، ناقش الدكتور عبدالله بن محمد الجار 
بكلية  القراءات  قسم  إىل  واملقدمة  الدكتوراه  رسالته  الله 
القرآن الكريم بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وذلك بعد 
3341/2/42هـ،  املوافق  األربعاء  يوم  من  املغرب  صالة 
وكانت الرسالة بعنوان »غنية الطلبة برشح الطيبة« للعالمة 
وهي  ودراسة،  تحقيق  الرتميس  عبداملنان  محفوظ  محمد 
عبارة عن مرشوع علميٌّ ضخم بلغت عدد لوحاته أكثر من 

ثالثمائة لوحة، لبث فيها الباحث مدة خمس سنني.
أحمد  الدكتور  األستاذ  من:  املناقشة  لجنة  تكونت  وقد 
مبارك املغربي مرشفاً، واألستاذ الدكتور محمد سيدي األمني 
مناقشاً داخلياً، والدكتور محمد فوزان العمر _أستاذ كريس 

اإلقراء بجامعة امللك سعود_ مناقشاً خارجياً.
استفتح املرشف عىل الرسالة األستاذ الدكتور أحمد مبارك 

املغربي املناقشة بالثناء عىل الباحث.
عن  مفصالً  اً  تقرير  ليقدم  للباحث  الفرصة  أعطى  ثم 
رسالته وخطة بحثه ومنهجه، وبعد ذلك تمت مناقشته من 
الدكتور  األستاذ  ثم  العمر  فوزان  بن  محمد  الدكتور  قبل 
محمد سيدي األمني وبعد ذلك خلت اللجنة لصياغة الدرجة 
املستحقة للباحث، وكانت النتيجة: منح الباحث عبدالله بن 
الله درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة  محمد الجار 

الرشف األوىل والتوصية بطباعة الرسالة.
ويرس مجلة ضياء خاصة وجمعية تحفيظ القرآن الكريم 
يف محافظة الزلفي عامة أن تهنيء فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالله بن محمد الجارالله الحصول عىل هذه الدرجة وعىل 
بأسماءه  الله  نسأل  والتميز والذي  واإلبداع  اإلنجاز  هذا 
لوجهه  خالصاً  عمله  يجعل  أن  العىل  وصفاته  الحسنى 

الكريم وأن ينفعه ويرفعه به يف الدنيا واآلخرة

فضيلة الشيخ إبراهيم االٔخرض ووالد الدكتور عبدالله  وفضيلة الشيخ 
عبدالرافع رضوان

الشيخ عيل بن عبدالرحمن الحذيفي وعىل يساره الشيخ عبدالحكيم خاطر

اللجنة أثناء املناقشة

تهنئة
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سلمان بن محمد الُعمري
املدير العام إلدارة العالقات العامة واإلعالم 
بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد

االعالم اخليري

واملسابقات  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعيات 
القرآنية، من الدالئل الواضحة لعناية اململكة بالقرآن 
الدول  من  أي  يف  توجد  قلما  عناية  وهي   ، الكريم 
اإلسالمية ، ألنها ترتبط بخصوصية هذا البلد املبارك 
الرشيفني،  الحرمني  باحتضان  عليه  الله  أنعم  الذي 
منها  انطلقت  التي  واألرض   ، الوحي  مهبط  وجعله 
دعوة اإلسالم للعالم بأرسه ، كما ترتبط بنظام الحكم 

الذي يطبق الرشيعة اإلسالمية يف كل مناحي الحياة .
وقد   ، للرشيعة  األول  املصدر  هو  الكريم  والقرآن 
أثمرت هذه العناية املباركة بكتاب الله العزيز ثمارها 
يف  ينترشون  الذين  الكريم  القرآن  حفظة  من  الطيبة 
القرى والهجر ، يعلّمون الصغار كتاب الله ، ويلقون 

يف  املصلني  ويأمون   ، الخطب 
ويدعون   ، واملساجد  الجوامع 
 .. وبصرية  هدى  عىل  الله  إىل 
مئات  بل  عرشات  إىل  باإلضافة 
األطباء واملهندسني واملحاسبني 
الحافظني  واملفكرين  والعلماء 
لكتاب الله ، وتفوقوا يف العلوم 
يف  تفوقوا  بعدما   ، الحديثة 

حفظ القرآن الكريم .
تحتم   ، الطيبة  الثمار  هذه 
للتعريف  العمل  جميعاً  علينا 
 ، بالقرآن  العناية  بجهود 
عىل  اإلعالم  وسائل  وتتحمل 
مسؤولية  وتنوعها  اختالفها 

 ، الجهود  بهذه  للتعريف   ، العرص  هذا  يف  جسيمة 
واملسابقات   ، للتحفيظ  الخريية  الجمعيات  والسيما 
بالقرآن  العالقة  ذات  املناشط  من  وغريها   ، القرآنية 

الكريم .

تبذلها  التي  اإلعالمية  الجهود  من  الرغم  فعىل 
والجهود   ، القرآنية  للمسابقات  املنظمة  الجهات 
الحثيثة لجمعيات التحفيظ ، فإنها ال ترقى إىل ماهو 
أخطر  من  اإلعالم  يعد  الذي   ، العرص  هذا  يف  منشود 
وحث   ، ما  عمل  عىل  الضوء  إلقاء  يف  وأدواته  وسائله 
الناس عىل املشاركة فيه أو دعمه ، والتعريف بقنوات 

هذا الدعم وطرق االشرتاك يف املسابقات .
عدٍد  يف  واملتسابقات  املتسابقني  من  عدٌد  عرب  وقد 
برشوط  معرفتهم  عدم  أن  القرآنية  املسابقات  من 
حال   ، انعقادها  وأماكن  وتوقيت   ، املسابقات  هذه 
وتتضاعف   ، سابقة  سنوات  يف  فيها  اشرتاكهم  دون 
العناية  بجهود  التعريف  يف  اإلعالم  وسائل  مسؤولية 
بالقرآن الكريم ، يف هذا الوقت 
له  تتعرض  ما  ظل  يف  بالذات 
من حمالت  التحفيظ  جمعيات 
التنفري منها،  عدائية تستهدف 
والتشكيك فيها من خالل اتهام 
العنف  ترسخ  بأنها  باطل 
والتطرف ، وهي حمالت خبيثة 
قوتها  مصدر  عن  األمة  لعزل 
 ، الكريم  القرآن  وهو  وعزتها 
بهذا  اإلعالم  تقوم وسائل  فهل 
الدور دفاعاً عن القرآن الكريم، 
بوسائل  وتعريفاً   ، وحفظته 
 ، اإلعانة عىل حفظه وتحفيظه 
وتفنيد دعاوى تعارض الحفظ 
قال  ، وقد  ذلك  نأمل   ، للطالب  العلمي  التحصيل  مع 
النبي صىل الله عليه وسلم :) الدال عىل الخري كفاعله 

( .. والله من وراء القصد .
alomari1420@yahoo.com

الدال 
على 
الخير 
كفاعله

تتضاعف مسؤولية وسائل 
اإلعالم في التعريف بجهود 

العناية بالقرآن الكريم ، 
في هذا الوقت بالذات
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   يعد الربو من أكثر أمراض األطفال 
احد  وهو  العالم  مستوى  عىل  شيوعا 
دخولهم  يف  تسببا  األكثر  األمــراض 

املستشفيات لتلقي العالج .
ومن األمور التي تساعد يف السيطرة 
جميع  األهل  يعرف  أن  الربو  عىل 
والطرق  وأسبابه  باملرض  يتعلق  ما 
مبكرا  مبارشتها  ليتم  للعالج  املالئمة 
إىل  املنزل حتى ال تتطور وتحتاج  من 
يكون  قد  الذي  للمستشفى  الدخول 
سببا كافيا إلزعاج الطفل واألرسة معا.

كثريا ما يتبادر إىل األذهان ما 
هو الربو ؟ وهل هو مختلف عن 

حساسية الصدر؟
إن كلمة الربو تعني حساسية الصدر 
املرض  نفس  فهما  بينهما  فرق  وال 
،وهو احد األمراض املزمنة التي تصيب 
لبعض  تعرضها  بعد  الهوائية  الشعب 

املسببات أو املثريات مما يؤدي إىل  :
أغشية  يف   ) واحتقان  )تورم  التهاب 

الشعب الهوائية.

زيادة اإلفرازات املخاطية مما يؤدي 
للمجاري  جزئي  أو  كامل  إغالق  إىل 

الهوائية .
الهوائية  الشعب  عضالت  تقلص 

السفلية وانقباضها .
إعاقة  إىل  املراحل  تلك  كل  وتؤدي 
فيشعر  الرئتني  يف  الهواء  جريان 
املريض بصعوبة يف التنفس مصحوب 
وبالتايل  الصدر  يف  وأزيــز  بسعال 

اإلحساس بالكتمة وصعوبة التنفس .

ما أسباب الربو ؟
للربو  محدد  سبب  هناك  يوجد  ال 
تزيد  التي  العوامل  ولكن هناك بعض 

من احتمالية حدوث الربو:
العامل الوراثي :

للحساسية  عائيل  تاريخ  فبوجود 
سواء كانت حساسية صدر أو انف أو 
جلد )اإلكزيما( يزداد  احتمالية إصابة 

الطفل بالربو.
فإذا كان احد الوالدين يعاني من أي 
تحسس فإن نسبة إصابة األبناء تكون 

 أكثر األمراض شيوعا على مستوى العالم

الربو لدى األطفال

د/ بدر بن عبداحملسن املقحم
استشاري األطفال وصدرية األطفال  
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إذا  أمــا   %30-%25 من 
مصابني  الوالدين  كال  كان 
تتضاعف  النسبة  هذه  فإن 

لتصل إىل %50.
العوامل الخارجية :

قد  التي  البيئية  العوامل 
وتنقسم  الربو  إىل  تؤدي 
و  :املسببات  مجموعتني  إىل 

املثريات .
   فاملسببات : 

فقط  تصيب  التي  هي 
لديهم  الذين  األشخاص 

الجهاز  الن  للتحسس  االستعداد 
املناعي للمريض يفرز أجساماً مضادة 
ومن  املسببات  لهذه  التعرض  نتيجة 
هذه املسببات بعض أنواع األكل ، عثة 
الغبار وشعر القطط والكالب وحبوب 

اللقاح لألشجار والنباتات .

    أما املثريات: 
فهي باألصل ال تسبب إفراز األجسام 
الهوائية  الشعب  تهيج  لكنها  املضادة 
عند التعرض لها مما يسبب انقباض 
الربو،  نوبة  الهوائية وحدوث  للشعب 
املثريات  هذه  عىل  التعرف  يمكن  وال 
من  ولكن  معني  فحص  طريق  عن 
خالل متابعة األهل ومالحظتهم حيث 

أنها تختلف من طفل آلخر ومنها:
واملنظفات  والبخور  العطور     *

والدهانات .
*   دخان السجائر والشيشة .

*  الزكام واألنفلونزا . 
*   الضحك الشديد والبكاء.

3- وجود بعض املحفزات :
عىل  السيطرة  تكون  فبوجودها 
:حساسية  ذلك  ومن  أصعب  الربو 
ارتجاع  األنفية وجود  األنف والجيوب 

حامض املعدة .
ما أعراض الربو ؟

يكون  حيث   : الكحة  أو  السعال 
وأحيانا  ،جافا  مستمرا  أو  متقطعا 
يف  يكون  ــادة  وع ببلغم  مصحوبا 
الصباح الباكر أو أواخر الليل وكذلك 
ألي  التعرض  أو  بمجهود  القيام  عند 

من املسببات أو املثريات .
نتيجة  ويحدث   : األزيز  أو  الصفري 
مع  وخروجه  الهواء  دخول  لصعوبة 

الشعب الهوائية املتضيقة .
ضيق النفس أو الكتمة .

التعب الرسيع عند اللعب أو ممارسة 
الرياضة.

أهداف العالج املبكر للربو 
عىل  فقط  يقترص  ال  الربو  عالج  إن 
بل  الربو  نوبة  أعراض  من  التخلص 

يتجاوز ذلك إىل محاولة ما ييل :
زيارة   من  التقليل  أو  اللجوء  عدم 

قسم الطوارئ والتنويم باملستشفى .
املتكررة  الحاجة  من  ــالل  اإلق
وأقراص  الهوائية   الشعب  ملوسعات 

الكرتيزون.
العضوية  الربو  مضاعفات  تجنب   
الحالة  عىل  تؤثر  قد  والتي  والنفسية 
املتكرر  كالغياب  للطالب  الدراسية 
الرياضة  ممارسة  عىل  القدرة  وعدم 

املحببة إىل الطفل .
ما عالج الربو ؟

ويشمل عدة نواحي : 
قبل  من  الصحيح  التشخيص 
الطبيب باالعتماد عىل التاريخ املريض 
وبعض  الرسيري  والفحص  للحالة 

الفحوصات املخربية إن لزم األمر .
يختلف  ــذي  وال املناسب  العالج 
بعض  فنجد  املرض  شدة  بحسب 
الحاالت البسيطة يحتاج فيها املريض 
عند  الهوائية  الشعب  موسع  إىل 
الحاالت  باقي  .أما  فقط  الــرضورة 
املريض  فيحتاج  والشديدة  املتوسطة 

الوقائية  العالجات  اخذ  إىل 
الكرتيزون  مجموعة  من 
الشعب  موسع  إىل  باإلضافة 

الهوائية .
للطبيب  الدورية  املتابعة 
إن  الشديد  ولألسف  ولكن 
وذويهم  املرىض  من  الكثري 
عند  املراجعة  عن  يتوقفون 
بل  بالتحسن  اإلحساس 

ويقومون بإيقاف العالج.
املصاحبة  الحاالت  معالجة 
األنف  كحساسية  للربو 

وارتجاع حامض املعدة.
تثقيف املريض وأهله بكل ما يتعلق 

بالربو .  
أثناء إعطاء  القمع   أهمية استخدام 

العالج لألطفال لتكون الفائدة اكرب.

معتقدات خاطئة
الخاطئة  املعتقدات      هناك بعض 
فهم  عدم  يف  تتسبب  املجتمع  لدى 
الحالة الصحية والتعامل معها بشكل 

صحيح ومن ذلك :
غري  وهــذا  معدي  مرض  الربو   

صحيح . 
البخاخات تؤدي إىل التعود وهذا غري 
املرىض  بعض  يضطر  ولكن  صحيح 
باستمرار  الشعب  موسع  اخذ  اىل 
الصحيح  العالج  اخذ  عدم  بسبب 
وعدم  الوقائية  بالعالجات  املتمثل 
املريض  يعطي  مما  املثريات  تجنب 
بأنه  الخاطئ  االنطباع  حوله  ومن 

أدمن عليه.
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الشيخ / عبدالرحمن بن محمد احلمد
رئيس اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن 

الكرمي مبحافظة الزلفي

األخيرة

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا، وشفاء للمؤمنني 
الله  وموعظة وتذكريا، وبعث به نبينا وسيدنا محمدا صىل 
الفصحاء معارضته فال  عليه وسلم بشريا ونذيرا، أعجزت 

يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا، أما بعد:
فقد قال تعاىل: چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃچ

من  إليه  أرسلناك  من  القرآن  ليتدبر  يعني   ( الطربي:  قال 
قومك يا محمد ( .

ومعنى تدبر القرآن: تفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما تدل 
عليه آياته.  يقول الحسن البرصي رحمه الله: ) نزل القرآن 
تيـمية  ابن  اإلسـالم  شيـخ  (.ويقول  به  ويعمل  ليتدبر 
الله: ) حاجة األمة ماسة إىل فهم القرآن ( . ويقول  رحمه 
من  خريكم   [ وسلم:  عليه  الله  صىل  قوله  يف  دخل  أيضاً:) 
تعلم القرآن وعلّمه[  تعليم حروفه ومعانيه جميعا بل تعلم 

معانيه هو املقصود األول من تعلم حروفه ( .
أيها القارئ الكريم:

إليك يف األسطر اآلتية عدداً من اآليات أحببت أن ألقي عليها 
ضوءاً يسرياً من أجل توضيح معناها ومعرفة املقصود منها 

فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون.
1 – قوله تعاىل: چ ٹ  ٹ ٹ ڤ  چ  الفاتحة

قد يقال إن املؤمنني مهتدون إىل الرصاط املستقيم فما معنى 
طلب لهداية إذاً ؟

املستقيم  الرصاط  عىل  ثبتنا  اهدنا:  معنى:  أن  والجواب: 
وأدمنا عىل سلوكه،  كما يقال للواقف: قف حتى آتيك، أي 
دم عىل وقوفك واستمر. أو يكون املعنى: طلب زيادة الهدى 

كقوله تعاىل: چ ىئ ی ی ی ی چ
2 – قول الله تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڇ چ  البقرة،
قد يقال: الكتابة ال تكون إال باليد فما فائدة ذكر اليد إذاً ؟

والجواب: فائدة ذكر اليد تحقيق مبارشتهم لهذا التحريف 
بأنفسهم وذلك زيادة يف تقبيح فعلهم، فقد يقال: كتب فالن 
كذا، يعني أمر فهو سبب يف حصول الكتابة وإن لم يبارش 

الكتابة بيده،  ومثل ذلك قول الله تعاىل عن فرعون: چ ۆ 
ۈ چ  أي يأمر بذبحهم فهو السبب يف حصول الذبح 

وإن لم يفعل ذلك بيده بل يقوم به زبانيته. 
3 – قول الله تعاىل: چ ىئ يئ جب حب خب مب  ىب يب جت  حت                

ختمت ىت يت جثمث حض  چ البقرة،
 ( ومعلوم أن مجموع ثالثة وسبعة عرشة فما فائدة ذكر: 

عرشة كاملة(؟
والفائدة من ذلك: دفع توهم أن تكون 
الواو بمعنى أو،  كما يف قوله تعاىل: 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ    چ 
ک گ چ  فإن الواو هنا بمعنى 
أو، وأما قوله تعاىل: چجثچ مع أن 
فالفائدة  كاملًة  إال  تكون  ال  العرشة 
األيام  صيام  عىل  التأكيد  ذكرها  من 

العرشة،
كما يف قوله تعاىل: چ ھ ےچ

پ  پ  چ  تعاىل:  الله  قول   –  4
ڀ  ڀ ڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ  ٺ 

ٿ    ٿٿ ٿ ٹٹ  ڦ چ
ومن املعلوم أن املتعجل التارك للرمي 
يف اليوم الثالث إذا لم يكن عليه إثم، 

فإنه ال يكون عىل املتأخر إىل اليوم الثالث إثم من باب أوىل 
ألنه أتى بالرمي كامالً ؟

-والجواب عىل ذلك من وجوه منها:
الوجه األول: أن أهل الجاهلية كانوا فريقني، منهم من يجعل 

الله  آثماً، فأخرب  املتأخر  آثماً، ومنهم من يجعل  املتعجل 
بنفي اإلثم عنهم جميعاً.

وذلك  الرخصة  برتك  املتأخر  عىل  إثم  ال  أنه  الثاني:  الوجه 
أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
رخصة،  فهو  السفر  يف  الصالة  قرص  ذلك:  ومثال  عزائمه 
من  أفضل  فإنه  رخصة  القرص  أن  ومع  عزيمة،   واإلتمام 

اإلتمام مع أنه عزيمة.
التقوى  عىل  موقوف  عنهما  اإلثم  انتفاء  أن  الثالث:  الوجه 
فهي التي عليها مدار العمل ال عىل مجرد رمي اليوم الثالث 

أو عدم رميه؛ قال تعاىل: چ ٺ ٿ    ٿٿ ٿ ٹٹ  ڦ چ
5 – قول الله تعاىل: چ ٿ   ٿ    ٿ ٿٹ ڍ چ البقرة

الحل يف كل  الربا بالبيع بجامع  األصل أن يشبه املرشكون 
الربا فقد  مبالغة منهم يف استحالل  منهما بزعمهم، ولكن 
أنهم  والحاصل  مشبها،  جعلوه  والبيع  به  مشبهاً  جعلوه 
وذلك  عنه،  فرعاً  البيع  وجعلوا  الحل  يف  أصالً  الربا  جعلوا 

مبالغة منهم يف اعتقاد حل الربا.
6 – وقول الله تعاىل: چ ڱ    ڱڱ ڻ چ  آل عمران

قد يقال كيف خص الله الخري بالذكر مع أن الله بيده الخري 
والرش والنفع والرض،  وإن كان الرب عز وجل ال يأمر إال 
عليه  الله  صىل  يقول  بالرش،  يأمر  ال  سبحانه  فهو  بالخري 

وسلم: ] والرش ليس إليك [ .
والجواب: أن الكالم ورد رداً عىل املرشكني وهو يتضمن ما 
الروم والفرس ووعد  نبيه من فتح بالد  به  تعاىل  الله  وعد 
كان  فلما  بذلك،  أصحابه  وسلم  عليه  الله  صىل  الرسول 

الكالم يف الخري خصه تعاىل بالذكر باعتبار الحال.
أو أراد بيده الخري والرش فاكتفى بذكر أحدهما ألنه يدل عىل 
اآلخر، وذلك مثل قوله تعاىل: چ ڃ چ  چ  چ  

أي تقيكم الحر والربد.
7 – قول الله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ  

چ آل عمران
أّي  ولكن  شك،  بال  معجزة  املهد  يف  عيىس  كالم  يقال:  قد 

معجزة يف كالمه إذا كان كهال. 
والجواب: أنه يكلم الناس يف الحالتني بكالم األنبياء من غري 
تفاوت بني حال الطفولة والكهولة. وقال الزجاج: هذا خرج 
والسالم  الصالة  عليه  عيىس  أن  أي  ملريم  البشارة  مخرج 

سيبقى إىل زمن الكهولة،  فهو بشارة لها بطول عمره.
ہ   ہ   چ  تعاىل:  الله  قول   –  8
چ  ۇ  ھھ  ھ   ھ  ہ  ہ   

آل عمران
لو قال قائل: كيف يكون مثله مع 
النفخ يف جيب  أن عيىس خلق من 
أمه مريم وخلق من أم فقط، وأما 
آدم فقد خلق من الطني ومن غري 

أب وال أم.
عيىس  تشبيه  املراد  أن  والجواب 
أب،  غري  من  ــوده  وج يف  ــآدم  ب
املماثلة  فيه  يلزم  ال  والتشبيه 
مثال:  فتقول  الوجوه،  جميع  من 
أو  الكرم،  يف  أي  كالبحر،  محمد 
الشجاعة.  يف  أي  كاألسد  محمد 
عىل  الرد  تتضمن  الرشيفة  واآلية 
يؤمنون  كانوا  فإذا  النصارى 
أم،  وهم مؤمنون  أب وال  آدم مع وجوده من غري  ببرشية 
يؤمنوا  أن  عليهم  فالواجب  والشك،   به  ومصدقون  بذلك 
ببرشية عيىس الذي وجد من أم دون أب وذلك من باب أوىل. 
هذا والله تعاىل أعلم وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل 

آله وصحبه أجمعني. 

إضاءات 
لفهم 
بعض 
اآليات

چ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ چ  

الكتابة ال تكون إال 
باليد فما فائدة تقييد 

الكتابة باليد هنا ؟!





عمل ديمة بأجور عظيمة
اإلسهام الشهري عن طريق البنوك التالية: 

 

 يمكن رعاية أحدها أو ا�سهام فيها جميعًا

عمل ديمة بأجور عظيمة

يمكن االستقطاع بـ ٥٠ ريال     ١٠٠ ريال      أكثر ٠٥٣٤٧٨٦١٢٨ - ٠٥٠٠٥١١٥٥٦  االتصال على مندوب الجمعية ليصل إليك 

شاركنا تعليم القرآن
                                                               االستقطاع الشهري

عمل ديمة بأجور عظيمة                
مشروعات متنوعة تخدم كتاب ا� : 

اسم المشروع

50.000

اسم المشروع

 بناء دار نسائية

الدورات التدريبية الفصليةكفالة دار نسائية شهريًا

400.000برنامج االرتقاء سنويًا

500كفالة معلم  شهريًا

100كفالة طالب  شهريًا
60.000  مجلة ضياء    لكل عدد

65.000رواتب موظفي الجمعية  شهريًا  

25.000رسائل الجوال 

3.000.000
 قيمة المشروع بالريال قيمة المشروع بالريال

كفالة مجمع قرآني شهريًا

999300000700008 121608010043002
1216080100777780108095068960015

( الذي يدفع ماله لتعليم القرآن هو في الحقيقة معلم للقرآن )
ابن عثيمين ” رحمه ا� ”

15.000
10.000


