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الصوم والتغيير
شرع اهلل العبادات حلكم عظيمة قد ندرك بعضها
وقد يخفى علينا الكثير منها ومن أعظم العبادات وأجلها
عبادة الصوم والتي يعجز اإلنسان عن إحصاء حكمها وما
يستفيده املسلم منها ولعلنا نقف مع واحدة من حكمها
الظاهرة وهي  :قدرة اإلنسان على التغيير فاهلل سبحانه
وتعالى يريد أن نكتشف أنفسنا وأن لديها القدرة على
التغيير فمن كان يظن أنه ال ميكن أن يغير من عاداته
ويترك مألوفاته فالصوم يعطيه دليالً قاطعا ً على أن ذلك
وهم يتبدد مع العزمية واإلصرار ألم تر أن املدخن الشره في
التدخني ال يخطر التدخني في باله أثناء صيامه وكذلك
املفرط في أوقاته والذي سمح جلوارحه من سمع وبصر
ولسان أن ترتع فيما حرم عليها جتده ينكفيء ويكف وينزجر
عن ذلك الرعي احملرم في نهار رمضان فعندما أقنع نفسه أن
تلك التصرفات املشينة ال تليق وال تتناسب مع ذلك الشهر
العظيم وقدسيته ومع الصيام غير من واقعه واستطاعت
نفسه الضعيفة املنهزمة أمام الهوى والشهوة أن تقوى
وتنتصر فلنجعل رمضان فرصة لنا للتغيير لتسديد ما
لدينا من نقص وتعزيز ما لدينا من كمال وكما يقول بعض
علماء النفس أن اإلنسان بإمكانه أن يغير أي عادة لديه خالل
واحد وعشرين يوما ً  ،وكم هي الصفات التي لدينا ونعترف
أن غيرها أحسن منها (وما أكثرها لو نصدق مع أنفسنا)
والصفات التي حتتاج إلى تكميل وتتميم فكم ينقصنا
في تعامالتنا مع خالقنا وبارينا وكم ينقصنا في تعامالتنا
مع والدينا وأقاربنا وزمالئنا وجيراننا و...و..و فلنسع لتغيير
أنفسنا إلى األحسن فاهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم ولنستفد من مدرسة الصوم وليكن صومنا
صوما ً حقيقيا ً يثمر التقوى {يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا ْ ُك ِت َب َعلَ ْي ُك ُم
الص َيا ُم َك َما ُك ِت َب َعلَى الَّ ِذي َن ِمن َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َّتقُو َن}
ِّ
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ال يجد الباحث عن احلقيقة عناء كبيرا ً في إدراك ما تقدمه الدولة حفظها اهلل وأعز بها اإلسالم
واملسلمني من خدمات جليلة لكتاب اهلل وقد استعرضنا في األعداد السابقة من اجمللة عددا ً من تلك اخلدمات
اجلليلة كطباعة املصحف الشريف وكذلك العناية بحفظه وإتقانه على مستوى العالم اإلسالمي كله من
خالل املسابقات املتنوعة وها نحن في هذا العدد نستعرض مثاال ً واضحا ً خلدمة الدولة لكتاب اهلل وهي رعايتها
ودعمها للجمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي املنتشرة في ربوع بالدنا احلبيبة والتي تقدم خدماتها جلميع
شرائح اجملتمع واملتأمل في أنشطة تلك اجلمعيات يدرك عبر آخر إحصائية معتمدة من قبل وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد حجم تلك اجلهود وعظم مخرجاتها  ..األمني العام للمجلس األعلى
للجمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي املكلف الشيخ عبد اهلل بن حمد املزروع يرصد لنا جانبا من
تلك اإلجنازات في كلمات شاملة وعميقة  ..وقبل عرض هذه اإلجنازات واجلهود يطيب لنا عرض إحصائية
تلخص تلك اجلهود .

الجمعيات الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم  ..جهود وانجازات
م

جهات احللقات

1

احللقات واملدارس
والدور النسائية

2

جمعية األمير
سلطان بن عبد
العزيز اخليرية
لتحفيظ القرآن
الكرمي

3

السجون ودور
املالحظة

4

الدفاع املدني

اجلنس

عدد
احللق

عدد
الطالب

اخلامتون للقرآن الكرمي
غير
سعودي
سعودي

عدد املدرسني

اجملموع

سعودي

غير
سعودي

اجملموع

عدد
عدد
املوجهني املوظفني

ذكور

14923

305229

2962

3088

6050

5415

6469

11884

5706

1310

إناث

12012

265383

1335

948

2283

8025

4756

12781

6681

2944

اجملموع

26935

570612

4297

4036

8333

13440

11225

24665

12387

4254

ذكور

529

11143

156

8

164

255

180

435

52

47

إناث

244

4950

8

1

9

204

27

228

31

58

اجملموع

773

16093

164

9

173

456

207

663

83

105

ذكور

316

8702

150

90

240

233

29

252

147

0

إناث

24

339

0

1

1

15

2

17

12

0

اجملموع

340

9041

150

91

241

238

31

269

159

0

ذكور

127

1204

71

6

77

99

0

99

2

0

إناث

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اجملموع

127

1404

71

6

77

99

0

99

2

0

إجمالي الذكور

15895

226278

3334

3192

6531

5992

6678

12670

5907

1357

إجمالي اإلناث

12280

270672

1343

950

2293

8241

4785

13026

6724

3002

اإلجمالي الكلي
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إن

الشيخ عبداهلل بن حمد املزروع

األمني العام للمجلس األعلى للجمعيات
اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي املكلف

التأم��ل ف��ي تاري��خ
تطور نش��أة اجلمعي��ات اخليرية
لتحفيظ القرآن الكرمي والتي هي
امتداد للكتاتيب في املس��اجد ,
يالحظ أن هناك تقدم��ا ً وتطورا ً
وتوس��عا ً في أعمال اجلمعيات ,
فمنذ أن قام��ت الدولة – وفقها
اهلل – برعاي��ة ه��ذه اجلمعي��ات
 ,وإس��ناد اإلش��راف عليه��ا إلى
جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلس�لامية ف��ي ع��ام 1400هـ ,
والتي قدمت جهودا ً مباركة في
تنظيم وترتيب أعمال اجلمعيات
 ,وطالبه��ا وحلقاته��ا  ,وخرجت
أعدادا ً كبيرة من احلفاظ للقرآن
الك��رمي  ,وبع��د إنش��اء وزارة
الش��ؤون اإلس�لامية واألوق��اف
والدعوة واإلرش��اد عام 1414هـ
ضمت اجلمعيات حتت إش��رافها
 ,والت��ي بذل��ت جه��ودا ً مباركة
وأعماال ً جليلة في إعداد اللوائح
التنظيمي��ة ألعم��ال اجلمعيات
اإلداري��ة واملالي��ة والتعليمي��ة ,
فانتش��رت اجلمعي��ات اخليري��ة
لتحفي��ظ الق��رآن الك��رمي ف��ي
جمي��ع مناط��ق ومحافظ��ات
ومراكز اململكة حتى بلغ عددها

في ع��ام 1427هـ ( )136جمعية
وفرع  .وم��ن أعمال اجلمعيات ما
يلي :
• نش��ر حلق��ات حتفي��ظ القرآن
الكرمي للبنني في جميع املساجد
وبل��غ عدده��ا في ع��ام 1427هـ
(15ألف ) حلق��ة  ,وفتح فصول
لتحفيظ الق��رآن الكرمي للبنات
بلغ عدها (13ألف) فصالً  ,وعدد
الطالب (600ألف) طالبا ً وطالبة
 ,تخرج منه��م في عام 1427هـ
( )8330حافظا ً وحافظ ًة .
• افتتحت حلقات في السجون
ودور املالحظ��ة  ,إس��هاما ً ف��ي
اإلص�لاح االجتماع��ي وعدده��ا
( )340حلق��ة  ,وأقام��ت حلقات
ف��ي مراكز الدف��اع املدن��ي بلغ
عددها ( )127حلقة .
• أقام��ت ال��دورات املكثف��ة في
حفظ القرآن الكرمي جلميع فئات
اجملتمع .
• أقامت معاهد تأهيلية ملعلمي
ومعلمات القرآن الكرمي للتدريس
في احللقات والفصول .
• تنظي��م املس��ابقات القرآنية
ف��ي مجال حفظ الق��رآن الكرمي
وتفسيره .
• إقام��ة االحتف��االت الس��نوية

برعاية أصحاب الس��مو األمراء
والعلماء لتك��رمي احلفاظ للقرآن
الكرمي .
• اإلس��هام ف��ي مح��و األمي��ة
للكبار ذكورا ً وإناثا ً بتعليم قراءة
الق��رآن الك��رمي  ,بل��غ مجم��وع
حلقاته��ا ( )79613يدرس فيها (
 )5302طالبا ً وطالبة .
ومن أهم أهداف اجلمعيات التي
تسعى إلى حتقيقها ما يلي :
العناي��ة بكت��اب اهلل تعال��ى ,
وتيس��ير حفظه وإتق��ان تالوته
وجتوي��ده ب�ين أبن��اء املس��لمني
وبناتهم .
تهيئة واختيار املدرسني األكفاء
 ,وإعداده��م لتعليم كتاب اهلل
تعالى .
ربط املس��لم واملس��لمة بكتاب
اهلل للعم��ل مبقتض��اه ؛ وذل��ك
بفهم معانيه وتفسيره .
إيج��اد الوس��ائل التي تش��جع
النشء عل��ى االهتم��ام بحفظ
كتاب اهلل تعالى .
 إع��داد الق��راء واحلفظ��ةإلمامة املصلني في املساجد .
 اإلس��هام ف��ي محو األميةبتعليم القرآن الكرمي .

ضياء

 ...العدد الرابع
رمضان  1429هـ

7

جهود الدولة في
خدمة القرآن الكرمي

 االهتم��ام بالفت��اة واألم من خالل التربيةعلى خلق القرآن الكرمي  ،لالس��تمرار في تربية
اجليل الصالح وإعداده .
 إتاحة الفرصة إلسهام املواطنني في هذاالعمل اخلير تزكية ألموالهم وتطهيرا ً لها .
هذا وقد عزز من نش��اط اجلمعيات واتساع
أعمالها ما توليه حكومتنا الرش��يدة – وفقها
اهلل – م��ن عناي��ة كبيرة به��ذه اجلمعيات ،
ودعم مس��تمر لها  ،فقد خصصت لها إعانة
س��نوية ومنحته��ا األراض��ي وأقام��ت عليها
مقراته��ا اإلدارية واالس��تثمارية  ،حيث صدرت
التوجيهات السامية بتخصيص أرض مبساحة
 2500متر مربع لكل جمعية خيرية لتحفيظ
القرآن الكرمي في مختلف مناطق ومحافظات
ومراكز اململكة  ،لتقيم عليها مقرها .
 صدر األمر السامي الكرمي ذو الرقم /19865راملؤرخ ف��ي 1422/11/21هـ��ـ املوافقة الكرمية
على قرار مجلس الوزراء املوقر رقم ( )273وتاريخ
1422/11/7هــ املتضمن ما يلي :
 – 1تخصي��ص رس��م التعرف��ة الكهربائية
ملقرات جمعيات ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي
اخليرية .
 – 2معامل��ة جمعي��ات حتفيظ القرآن الكرمي
اخليرية وم��دارس حتفيظ الق��رآن الكرمي اخليرية
التابعة لها من حيث الدع��م واملميزات األخرى
معاملة اجلمعيات اخليرية احلاصلة على ترخيص
من وزارة العمل والشؤون االجتماعية .
 – 3تخصيص جزء من موارد األوقاف من وزارة
الش��ؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
جلمعيات حتفيظ القرآن الكرمي .
 – 4زيادة اإلعانات احلكومية النقدية والعينية
جلمعيات حتفيظ القرآن الكرمي .
 كم��ا ص��در األمر الس��امي الك��رمي ذو الرقم/7ب 23696/املؤرخ في 1422/11/21هــ القاضي
مبنح الدور النس��ائية اخليرية لتحفيظ القرآن
أراض في مواقع مناسبة
الكرمي وفروعها قطع ٍ
إلقامة مقر لها .
ل��ذا فإن اجلمعي��ات اخليرية لتحفي��ظ القرآن
الكرمي تعتبر إحدى القنوات التعليمية البناءة
والتي أنش��ئت إلص�لاح اجملتم��ع وتربيته على
كتاب اهلل عز وجل.
وق��د أثمرت هذه اجله��ود املباركة –وهلل احلمد-
فارتفع ع��دد اخلريج�ين من احلفظ��ة كل عام
خاص��ة م��ن الط�لاب الس��عوديني  ،فقام��ت
اجلمعي��ات باالس��تفادة منه��م ف��ي مج��ال
التدريس والتوجيه ف��ي حلقات حتفيظ القرآن
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الكرمي ملا يحققه هذا األمر من فوائد ومصالح
كثي��رة للجمعية وامل��درس والطال��ب  ،وذلك
متش��يا ً مع توصيات اجمللس األعلى للجمعيات
اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي في عدة قرارات
 ،منها القرار ذي الرقم( 1421/12هــ ) القاضي
برف��ع نس��بة عدد املدرس�ين الس��عوديني في
اجلمعيات إلى  %60في عواصم املناطق  ,و%30
في احملافظ��ات واملراكز خالل الثالث الس��نوات
القادم��ة م��ن تاري��خ اتخ��اذ الق��رار  ,واتخذت
اخلطوات املناسبة لتحقيق هذا الهدف منها :
 -1رفع مكافأة املدرس الس��عودي ؛ تشجيعا ً
له لالنخراط في هذا اجملال .
 -2ع��دم توس��ع اجلمعي��ات في فت��ح احللق
عن��د تعذر وجود املدرس الس��عودي  ,وأن تضم
احللقات الصغيرة إلى األكبر منها .
 -3احلد من طلبات االستقدام في اجلمعيات .
لع��ل من أب��رز النتائج التي حتقق��ت من خالل
تطبيق هذه اخلطوات أن بلغت نسبة السعودة

ذكورا ً وإناثا ً في غالب اجلمعيات . %100
وإذا اس��تبعدت اجلمعيات التي لم تكمل املدة
الالزم��ة لتطبي��ق اخلط��ة نظ��را ً لكونها من
اجلمعي��ات احلديث��ة االفتتاح  ,ولق��د كان عدد
املدرسني السعوديني عند صدور القرار ()3,304
مدرسا ً ومدرسة  ,وبلغ عدهم في عام 1427هـ
( )25696مدرسا ً ومدرسة  ,وهذه نعمة عظيمة
نشكر اهلل عليها ونسأله املزيد من فضله .
واجملل��س األعلى للجمعي��ات اخليرية لتحفيظ
القرآن الكرمي يولي هذا اجلانب اهتماما ً كبيرا ً ,
ويسعى إلى سعودة مدرسي اجلمعيات اخليرية
لتحفي��ظ الق��رآن الك��رمي والوص��ول بها إلى
النس��ب املوافقة خملرجات تل��ك اجلمعيات من
حفظة كتاب اهلل تعالى  ,والدالئل واملؤش��رات
الس��ابقة توضح إمكانية حتقي��ق هذا الهدف
في وقت قريب مبشيئة اهلل وتوفيقه .
واهلل اله��ادي إلى س��واء الس��بيل  ,والس�لام
عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

أهدافها
وفروعها

االسم

الصفة

سليمان بن عبدالرحمن الطواله

رئيسا ً

راشد بن احلميدي احلميدي

مقررا

فهد بن فوزان الفهد

عضوا

عبدالعزيز بن فوزان الفهد

عضوا

عبدالرحمن بن عبدالعزيز النصار

عضوا ً

فهد بن حمني احلمني

عضوا ً

عبدالرحمن بن محمد الرومي

عضوا ً

فهد بن سعود املال

عضوا ً

وقد توالت اجتماعاته حتى وضع اخلطوط العريضة للجائزة وإليكم نبذة عنها :

أهداف الجائزة

 – 1اإلسهام في خدمة كتاب اهلل.
 – 2تشجيع الطالب والطالبات على العناية بكتاب اهلل حفظا ً وتالوة وتدبرا ً .
 -3إثارة روح املنافسة الشريفة بني أبناء وبنات احملافظة في تعلم كتاب اهلل وتعليمه .
 -4تكرمي املتميزين في تعلم وتعليم كتاب اهلل وإجاللهم .
 -5اإلعانة على إعداد جيل صالح متخلق بأخالق القرآن الكرمي ومتأدب بآدابه وملتزم
بأحكامه .

شروط الترشح للجائزة :

 – 1أن يكون سعودي اجلنسية .
 – 2أن يكون من طالب أو طالبات اجلمعية .
 – 3استكمال استمارة الترشيح .
 – 4أن يجتاز امتحان اجلائزة .
 – 5أال يكون قد فاز في الفرع نفسه في األعوام السابقة أو فرع أعلى منه .
 – 6أن ال يقل معدل درجات املرشح عن . %80
 – 7أن يكون إمتامه حلفظ فرع اجلائزة املنافس عليها في نفس عام اجلائزة ( .وتكون لهذا
العام فقط ابتداء من شعبان 1428هـ إلى نهاية رمضان 1429هـ )

ضياء
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مرآة اجلمعية

جائزة
فوزان
الفهد
لحفظ
القرآن
الكريم

في بادرة تعد األولى من نوعها على مستوى اجلمعيات (حسب علمنا) فقد خصص أحد
أبناء احملافظة البارين وهو الشيخ فوزان الفهد جائزة سنوية لتكرمي املبرزين من طالب
وطالبات جمعية حتفيظ القرآن الكرمي في محافظة الزلفي وقد شكلت اجلمعية
مجلسا ً خاصا ً باجلائزة ويشرف عليه صاحب اجلائزة الشيخ فوزان الفهد ورئيس
اجلمعية الشيخ  :عبدالرحمن بن محمد احلمد أمينا ً عاما للجائزة وأما مجلس أمانة
اجلائزة فهم :

مرآة اجلمعية

الجائزة وفروعها
فروع اجلائزة

مجموع قيمة اجلائزة

اجلائزة الفردية للفائز

عدد الفائزين

املعلم املتميز

5000

5000

معلم واحد

املعلمة املتميزة

5000

5000

معلمة واحدة

القرآن كامالً

30.000

5000

ثالث طالب وثالث طالبات

عشرون جزءا ً

18.000

3000

ثالث طالب وثالث طالبات

عشرة أجزاء

12.000

2000

ثالث طالب وثالث طالبات

مصروفات منوعة

10.000

مجموع مبلغ اجلائزة بالريال

 80.000ريال

عشرون فائزا ً

كيفية الفوز :
أوال ً  :املعلمون واملعلمات :وفق استمارة خاصة ستوزع على جميع املعلمني واملعلمات .
ثانيا ً  :الطالب والطالبات وذلك كما يلي :
م

الفقرة

توضيح

الدرجة

1

اختبار

(ستوزع ضوابط االختبار على املشاركني)

80

2

املستويات

يضاف درجات بحسب تقدير املستويات الثالثة األخيرة
(3درجات للممتاز واثنتان للجيد جدا ً ودرجة للجيد)

9

3

التجويد

يضاف 3درجات للمنت الذي يحفظه ودرجتان لكل دورة جتويدية
معتمدة من اجلمعية

6

4

مسابقات اجلمعية

يضاف  3درجات لكل مسابقة فاز فيها و درجة لكل مسابقة شارك
فيها

5

اجملموع

100

وقد طرح مسابقة لتصميم شعار خاص باجلائزة حيث طرح اإلعالن في جريدتي الرياض واجلزيرة باإلضافة إلى عدد من الوسائل
األخرى و خصص مبلغ ثالثة آالف ريال للتصميم الفائز .

 10ضياء
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نتائج مسابقات الجمعية

لعام  1429هـ

أوائل مزامير آل داود
م

اسم الطالب

احللقة

اإلدارة

الترتيب

1

بدر بن أحمد الدويش

الترمذي

جامع ابن عثيمني

األول

2

ياسر بن أحمد اخلنيني

أبو احلسن الكسائي

مسجد األحنف بن قيس

األول مكرر

3

أسامة حافظ عبدالرشيد

ابن القيم

جامع عبداهلل بن نوفل

الثالث

4

إبراهيم بن عبدالرحمن احلمد

محمد بن مسلمة

جامع اإلمام فيصل بن تركي

الرابع

5

سهيل بن محمد البدر

ابن باز

مسجد الشوكاني

اخلامس

النتيجة النهائية لمسابقة ( النخبة )
م

اسم الطالب

احللقة التي حفظ فيها

اإلدارة

الترتيب

1

شعيب بن محمد البدر

أحمد بن حنبل

جامع اإلمام فيصل بن تركي

األول

2

عبدالرحمن محمد رمضان

محمد بن عبدالوهاب

جامع عبداهلل بن مسعود

األول مكرر

3

نايف بن عبدالرحمن اجلبر

األوزاعي

جامع عبداهلل بن مسعود

الثالث

4

عبدالرحمن بن عبدالعزيز العمار

خارجة بن زيد

مسجد علي بن أبي طالب

الرابع

5

أحمد محمد السيد

نافع املدني

جامع ابن عثيمني

اخلامس

الحلقة المتميزة

االدارة المتميزة

حلقة اإلمام األوزاعي
للعام الثالث على التوالي
ويدرس فيها األستاذ
خالد بن أحمد السبت.

إدارة جامع
عبداهلل بن مسعود
والذي يديرها
األستاذ /سويد بن محمد الباتل

ضياء
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مرآة اجلمعية

اختتمت اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الزلفي مسابقاتها  ،وذلك بحضور رئيس اجلمعية وعدد من
املشايخ الفضالء وأولياء األمور وأعضاء مجلس اإلدارة ومديري احللقات ومساعديهم وعدد من معلمي اجلمعية وبحضور
عدد من اإلعالميني في احملافظة  ،وقد افتتح بكلمة ترحيبية باحلضور ثم أجريت أمام اجلميع املرحلة الثانية من مسابقة
مزامير آل داود ثم تال ذلك مناذج من تالوات الطالب  ،وأعقب ذلك توزيع اجلوائز على الفائزين باإلضافة إلى درع للحلقة
املتميزة ودرع لإلدارة املتميزة وكان مجموع اجلوائز التي قدمتها اجلمعية للفائزين يزيد على ( 25000ريال )  ،والطالب
الفائزين على النحو التالي :

مرآة اجلمعية

نتائج مسابقات األفراد
النتيجة النهائية لمسابقة الفرع األول
القرآن الكريم كامالً
م

اسم الطالب

احللقة

اإلدارة

الترتيب

1

شعيب بن محمد البدر

أحمد بن حنبل

جامع اإلمام فيصل بن تركي

األول

2

أحمد محمد السيد

نافع املدني

جامع ابن عثيمني

الثاني

3

عبدالرحمن بن عبدالعزيز العمار

خارجة بن زيد

مسجد علي بن أبي طالب

الثالث

4

سليمان بن سعود السمحان

نافع املدني

جامع علقمة بن قيس

الرابع

5

عبدالعزيز عبداهلل السويكت

األوزاعي

جامع عبداهلل بن مسعود

اخلامس

أوائل الفرع الثاني (الشعراء)
م

اسم الطالب

احللقة

اإلدارة

الترتيب

1

عبدالرحمن بن أحمد احلمد

ابن باز

مسجد الشوكاني

األول

2

أيوب بن جديع اجلديع

ابن عثيمني

جامع عبداهلل بن مسعود

الثاني

3

عبداهلل بن ناصر امللحم

ابن عثيمني

عبداهلل بن مسعود

الثالث

أوائل الفرع الثالث (ق)
م

اسم الطالب

احللقة

اإلدارة

الترتيب

1

أيوب بن عبداملنعم العبداملنعم

األوزاعي

جامع عبداهلل بن مسعود

األول

2

محمد بن أحمد الصعيب

أبو بكر الصديق

جامع امللك عبدالعزيز

الثاني

3

معاذ بن علي العبداللطيف

محمد بن عبدالوهاب

جامع عبداهلل بن مسعود

الثاني مكرر

أوائل الفرع الرابع (المجادلة)
م

اسم الطالب

احللقة

اإلدارة

الترتيب

1

أحمد بن سليمان السمحان

زيد بن ثابت

جامع علقمة بن قيس

األول

2

إبراهيم بن سعود السمحان

زيد بن ثابت

جامع علقمة بن قيس

الثاني

3

عالء صالح املسعودي

سعيد بن زيد

جامع امللك عبدالعزيز

الثالث

 12ضياء

 ...العدد الرابع

رمضان  1429هـ

استمرارا ً للبرامج التوعوية التي
تقيمها وزارة الشؤون اإلسالمية بالتعاون مع
وزارة الداخلية في مدن ومحافظات اململكة
العربية السعودية كان حملافظة الزلفي نصيبها
من هذا البرنامج والذي أقيم خالل الفترة 4/20
– 1429/5/7هـ والتي تشرف عليه إدارة األوقاف
في احملافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية
ويشرف على هذه البرامج من اجلمعية بالتنسيق
مع إدارة األوقاف األستاذ  /أحمد بن محمد الذويخ
مدير اإلشراف وشؤون املعلمني في اجلمعية
وقد نفذت برامج متنوعة على كافة األصعدة
وجميع شرائح اجملتمع ونذكر هنا ما يتعلق
بالبرامج التي نفذت على مستوى اجلمعية :
• فقد أقيم لقاء مع  /رئيس ومنسوبي إدارة
اجلمعية في مقر اجلمعية.
• كما أقيم لقاء مع جميع املشرفني على
احللقات ومديري إدارات احللق وكان ذلك في مقر

اجلمعية .
• كان ألعضاء البرنامج التوعوي دور كبير في
توجيه الشباب من خالل احملاضرات التربوية حيث
أقيم ( )27محاضرة في حلقات التحفيظ كان
نصيب كل إدارة من إدارات حلقات التحفيظ
محاضرتني فأكثر .
• كما كان للمشايخ الفضالء بعد إلقاء
احملاضرات على طالب احللق لقاء خاص مبعلمي
احللقات
• عممت اجلمعية املسابقات الثالث التي تنظمها
اللجنة التوعوية على جميع طالبها وطالباتها.
• كما عممت على جميع إدارات احللق ( حث
الطالب ) واملعلمني على حضور ( لقاء الشباب )
• كما كان ملديري ومعلمي احللق دور في حتفيز
الطالب على حضور الدورات العلمية التي
نفذتها اللجنة.

أخبار األقسام  ..أخبار األقسام  ..أخبار األقسام  ..أخبار األقسام  ..أخبار األقسام  ..أخبار األقسام ..
قسم الشؤون التعليمية (بنني)

للمشرفني واملديرين واملعلمني ألخذ آرائهم عن
عمل القس��م وماذا يحتاجون في املس��تقبل
وآخ��ذ آرائهم واقتراحاته��م وكان لها أثر طيب
في أداء العمل .

تفريغ عدد من املشرفني

فضيلة رئيس اجلمعية يقوم بزيارات
للمساجد

ق��ام فضيلة رئي��س اجلمعية بزي��ارات تفقدية
لبع��ض إدارات املس��اجد وكان برنام��ج الزيارة
لقاء مبدير حلقات املسجد واالطالع على بعض
األوراق وامللفات ثم السالم على املعلمني واملرور
عليهم في حلقهم وقدم خالل الزيارة ش��كره
للجمي��ع على تفاعلهم وحثه��م على التقيد
باألنظمة واالهتمام بحس��ن اإلنتاج وتشجيع
الطالب على احلفظ .

القسم يعد استبانة خاصة

قام قسم الش��ؤون التعليمية بوضع استبانة

ص��در ق��رار فضيل��ة رئي��س اجلمعي��ة بتفريغ
عدد من املش��رفني ليقوموا بزي��ارات توجيهية
للمعلمني على احللق وهم :
األس��تاذ  :عبد احملس��ن بن عبد العزي��ز النصار
الشيخ  :راشد بن عبدالرحمن البداح
األستاذ  :سليمان بن محمد الذويخ
األستاذ  :صالح بن ناصر احملترش
األستاذ  :صالح بن سليمان الدويش
األستاذ  :سليمان بن فهد الدويش
األستاذ  :منصور بن رميح الرميح

القسم يعد منهجية للحفظ

قام قسم الشؤون التعليمية بوضع منهجية
موزع��ة على أقس��ام املس��تويات وروعي فيها
مستويات الطالب األقل من املتوسط ويسمح
للمتميزي��ن جتاوزها وقد طبق��ت كتجربة على
ثالث عش��رة حلق��ة ومت اختي��ار املعلمني الذين
يطبقونه��ا عل��ى كل إدارة ومن ث��م مت اجتماع

لدارس��ة نتائجها وس��وف تعم��م على جميع
احللق��ات مع بداية العام الق��ادم بإذن اهلل حال
جناحها.

زيارات متبادلة

أقام قس��م اإلش��راف زي��ارات ب�ين املديرين في
مساجدهم ش��ملت املديرين كما أقام برنامج
زيارات بني املعلمني .

دورات صيفية مكثفة

صدر قرار فضيلة رئيس اجلمعية بافتتاح س��بع
إدارات في سبع مساجد تقام فيها دورات مكثفة
حلفظ القرآن الكرمي خالل اإلجازة الصيفية هذا
العام وجاءت على النحو التالي :
جامع امللك عبد العزيز .
جامع اإلمام فيصل بن تركي .

ضياء
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البرنامج التوعوي في الزلفي

مرآة اجلمعية

لجنة
التطوير في
الجمعية

من منطلق اهتمام اجلمعية اخليرية بتحفيظ القرآن
الكرمي مبخرجاتها وحتقيقا ً جلودة أدائها فقد وجه
رئيس اجلمعية بتشكيل جلنة باسم جلنة التطوير
مكونة من ثمانية أعضاء من ذوي االختصاص .
وقد بدأت أول اجتماعاتها في شهر رمضان عام
 1428هــ وقد وجه طلب رئيس اجلمعية في أول لقاء
مع أعضاء اللجنة أن يكون عمل اللجنة وضع اآلليات
واملقترحات واحللول املناسبة لتحقيق األهداف العامة
للجمعية .
فانتظمت أعمال اللجنة خالل عام كامل فبدأت
بتشخيص واقع احللق ثم شرعت بوضع بعض الرؤى

واحللول على املدى القريب وعلى املدى البعيد لتحقيق
أهداف اجلمعية السامية ومن ذلك :
 – 1االعتناء باملعلمني وذلك بتأهيلهم سواء
عن طريق املقارئ أو الدورات املتخصصة .
 – 2توجيه عناية خاصة للطالب املبتدئني
وذلك باختيار معلمني أكفاء في التلقني
بحيث ينشأ الطالب وهو يقرأ دون حلن لفظي
أو جتويدي .
 – 3وضع حوافز مشجعة ملعلمي الطالب
املبتدئني لتكون سندا ً لتحقيق ما يهدف إليه
املعلم.
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جامع ابن عثيمني .
جامع عبد اهلل بن مسعود .
جامع عبد اهلل بن نوفل .
مسجد النعمان بن بشير .
مسجد قتيبة بن مسلم بعلقة .
استمارة تقييم
قام القس��م بإعداد اس��تمارة تقيي��م املعلم
والتي سيبدأ تطبيقها ابتداء من العام القادم
جلميع املعلمني .

قسم الشؤون التعليمية ( بنات )
مسابقة نسائية
نظم��ت اجلمعي��ة اخليري��ة لتحفي��ظ القرآن
الكرمي ممثلة بقسم الشؤون التعليمية ( بنات )
مسابقة علمية على كتاب ( أسئلة تهم املرأة
املسلمة ) لفضيلة الش��يخ محمد بن صالح
العثيمني – رحمه اهلل . -
وذل��ك عل��ى مس��توى احملافظ��ة وق��د أع��دت
املسابقة اللجنة العلمية بالقسم وشارك في
املس��ابقة أكثر من ألف متس��ابقة وقد رصد
للمس��ابقة جوائز عينية أطقم ذهب وجواالت
وأجهزة كهربائية وأواني منزلية بلغت قيمتها
أكثر من عشرة آالف ريال
دورات
نظم مكتب اإلشراف النسائي التابع للجمعية
ع��ددا ً من الدورات في احلاس��ب اآللي والتجويد
حي��ث عق��دت دورة مقدمة في احلاس��ب اآللي
مل��دة أس��بوعني في مركز احلاس��ب اآلل��ي بدار
القرآن الكرمي ،
وفي التجويد نظم أربع دورات دورتني ملدة شهرين
في دار البيان النس��ائية وف��ي دار القرآن الكرمي
ودورتني ملدة ش��هر ف��ي دار الفرقان النس��ائية
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وفي دار البيان تقدم هذه الدورات األستاذة حواء
الدخيري واألستاذة روضة حللي.

العالقات العامة واإلعالم
د.احمليا يزور قسم العالقات العامة
• استضاف القسم الدكتور مساعد بن عبداهلل
احمليا االستاذ املش��ارك في قسم اإلعالم حيث
اجتم��ع مع أعضاء هيئة حتري��ر اجمللة ودار خالل
االجتماع مناقش��ة العديد من اجلوانب املهنية
املرتبط��ة بإعداد امل��واد الصحفي��ة وإخراجها
وعل��ى نحو خاص بع��ض املقترحات خلطة هذا
العدد ومواده الصحفية إضافة إلى مناقش��ة
بعض املقترحات الواردة للمجلة .
توسعة مقر القسم
• إميانا ً من اجلمعية بالدور الذي يقدمه قس��م
العالق��ات العام��ة واإلع�لام للجمعي��ة فقد
حصل��ت له توس��عة ف��ي مقر العم��ل حيث
انتقل قسم العالقات إلى الدور األرضي ( مكان
فرع مؤسسة مكة اخليرية) ويحتوي املقر على
صالة اس��تقبال وثالثة مكات��ب باإلضافة إلى
مكتب رابع لقسم التدريب .
• السعي إلنشاء دليل شامل للجمعية بكامل
العناوين.
• إعداد وطباعة التقرير السنوي للجمعية .
• مش��اركة األقس��ام األخ��رى باجلمعي��ة ف��ي
التصميم والطباعة ملطبوعاتهم .
• التواصل مع منس��وبي اجلمعي��ة والداعمني
لها وماتيس��ر من اجملتمع احمللي برسائل جوال
متنوعة حسب املناسبات .
• اإلعداد والتنسيق جمللة ضياء العدد الرابع .
• جتهيز لوحة بط��ول املمر اجلنوبي 9م تتضمن
آيات وأحاديث وعبارات .
• تصميم و طباعة لوحات للمستشفى حتتوي

على آيات وأحاديث مناسبة للمستشفى .
• جتهيز وتهيئ��ة مقر العالقات العامة واإلعالم
اجلديد في مبنى اجلمعية .

معهد املعلمات
املشرفون على معهد املعلمات
اعتمد رئيس اجلمعية القرارات اآلتية :
أوالً -إسناد اإلشراف العام على معهد معلمات
القرآن الكرمي التاب��ع للجمعية إلى نائب رئيس
اجلمعي��ة األس��تاذ س��ليمان ب��ن عبدالرحمن
الطواله.
ثانيا ً – الشيخ راش��د بن حمود الثنيان مشرفا ً
تنفيذا ً على املعهد .
ثالثا ً – األستاذ عبدالرحمن بن سليمان الطوالة
أمينا ً للمعهد .
رابعا ً – الش��يخ  /أ  :د عبداهلل بن محمد الطيار
مستشارا ً علميا ً للمعهد .
خامس��ا ً – يضم إل��ى اجمللس األعض��اء التالية
أسماؤهم :
د /محمد بن إبراهيم احلمد .
د /منصور بن عثمان الضويحي.
الشيخ صالح بن فريح البهالل .
األستاذ فهد بن حمني احلمني .
األستاذ أحمد بن محمد الذويخ .
األستاذ عبدالعزيز بن موسى املوسى .

احلفل التكرميي
وزير الشؤون االسالمية يرعى حفل التكرمي
تعت��زم اجلمعية إقامة حفله��ا لتكرمي حفظة
كتاب اهلل في ش��هر ش��وال القادم على شرف
وزي��ر الش��ؤون اإلس�لامية واألوق��اف والدعوة
واإلرشاد معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن
محمد آل الشيخ حفظه اهلل وسيكون احلفل
في صالة البلدية

أخبار األقسام  ..أخبار األقسام  ..أخبار األقسام  ..أخبار األقسام  ..أخبار األقسام  ..أخبار األقسام ..
التدريب
املهنا رئيسا ً واملدعج مساعدا
أصدر رئيس مجلس إدارة اجلمعية قرارا ً بتكليف
األس��تاذ محم��د ب��ن عبدالعزيز املهنا رئيس��ا ً
لقس��م التدريب في اجلمعية وتعيني األس��تاذ
مشعل بن حمد املدعج مساعدا ً له .
وقد أقام القسم عددا ً من الدورات خالل الفترة
القريبة املاضية

دورات
أق��ام قس��م التدري��ب دورات موجهة لرؤس��اء
األقسام في اجلمعية ومنس��وبيها ومعلميها
وكانت الدورات التي نفذت كالتالي :
 -1فن مهارات التدريب لألستاذ ( خالد الرميح
) وملدة يومني بواقع  8ساعات
 -2كيف تكون مديرا ً ناجحا ً لألس��تاذ ( سعود
السيف ) بواقع  4ساعات
 -3التحفيز لألس��تاذ ( محم��د الرميح ) بواقع
 4ساعات
 -4فرص سريعة الفوات لألستاذ ( راشد البداح)
بواقع  4ساعات
 -5الش��باب واملؤثرات اخلارجي��ة قضايا وحلول
لألستاذين عبد احملس��ن النصار وفهد الطواله
يومان بواقع  6ساعات

 -6بوصلة التفكير لألس��تاذ عبدالعزيز األمير
يوم واحد بواقع  4ساعات
وكان مجموع املستفيدين (  ) 91متدربا ً .

شؤون املوظفني
موظفون جدد
نظ��را ً لتوس��ع اجلمعي��ة ف��ي أعماله��ا وزيادة
األقس��ام فق��د عملت عل��ى زي��ادة موظفيها
وكانوا جميعا ً من السعوديني وهم :
 -1ناصر بن داوود العصيمي ( قسم املستويات
)
 -2عب��د اهلل ب��ن عبد العزي��ز البدر (الش��ؤون
املالية )
 -3ماجد بن أحمد النافع ( الشؤون التعليمية
« بنني» )
 -4عب��د العزيز بن محمد احلميدان ( الش��ؤون
التعليمية « بنني» )
 -5حم��د ب��ن محم��د العط��اوي ( الش��ؤون
التعليمية « بنات»)
 -6عبد الرحمن بن حس�ين الذخيري ( الشؤون
التعليمية « بنات « )
باإلضافة إلى املوظفني السابقني وهم :
 -1فهد بن سعود العامر ( الشؤون املالية )
 -2بهالل ب��ن ناصر البه�لال (العالقات العامة
واإلعالم).
 -3أحم��د ب��ن ناص��ر اجلب��ر (العالق��ات العامة
واإلعالم).

قسم احلاسب والتقنية
قسم جديد
مع التطورات التي قامت بها اجلمعية في مجال
خدمة الق��رآن الكرمي وكثرة الطالب والطالبات

وما يتعلق بهم من اختبارات ومكافآت ومتابعة
تقدم كل طال��ب على حده ،له��ذا كله فال بد
للحاس��ب اآلل��ي أن يتولى تنظيم ه��ذا الكم
الهائل من املعلومات فجاء إنشاء هذا القسم
(احلاس��ب والتقنية) واختير ل��ه أحد الكفاءات
البارزة على مس��توى احملافظة وهو األس��تاذ /
عبدالعزيز بن ناصر بن صالح الطيار.
وتتلخص مهام القسم فيما يلي:
• تصمي��م برنام��ج أساس��ي يش��مل جمي��ع
احتياجات اجلمعية .
• تصمي��م بعض البرامج املس��اعدة ألقس��ام
اجلمعية .
• تطوير وإدارة شبكة احلاسب اآللي الداخلية .
• الدع��م الفني للجمعي��ة واإلدارات التابعة
له��ا.

قسم احلفظة
حلقات لضبط احلفظ
خطت اجلمعي��ة خطوة مباركة بإنش��اء حلق
احلفظ��ة التي تعن��ى بضبط احلف��ظ وتطبيق
أحكام التجويد ويتولى التدريس فيها معلمون
لديهم إج��ازات في اإلقراء ويختبر الطالب بعد
إمتام��ه كل خمس��ة أجزاء حفظ��ا ً وجتويدا ً من
قب��ل معلمني متخصصني ف��ي القراءات وبعد
أن ينته��ي احلافظ من اختبار القرآن في حلقته
 ،ينتق��ل لالختب��ار النهائي للق��رآن الكرمي في
اجلمعي��ة وقد بلغ عدد الطالب امللتحقني بهذه
احللق لعام 1428هـ خمس��ة وعش��رين طالبا ً
يدرسون في أربع حلق .
ً
وم��ن اجلدي��ر بالذكر أيض��ا توجيه اثني عش��ر
معلما ً للقراءة على املشايخ القراء ألخذ إجازة
باإلس��ناد إل��ى رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه
وسلم .

ضياء
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مرآة اجلمعية

 – 4العناية باإلشراف والتوجيه من قبل اجلمعية على
املعلمني ومتابعتهم .
 – 5اقتراح إنشاء فصول تأسيسية خاصة ينتظر أن تسهم
بشكل فاعل في القضاء على ضعف التالوة  ،ومن املقرر
افتتاحها العام القادم .
 – 6االهتمام بالطالب املتميزين ورعايتهم .
 – 7وضع منهجية محددة يسير على ضوئها طالب اجلمعية
من التحاقهم وحتى تخرجهم .
 – 8االهتمام بطرق التدريس تالوة وحفظا ً وفق آلية محددة .
 – 9االهتمام باملسابقات التي تساعد على حتسن األداء وزيادة
االهتمام سواء باحلفظ أو التالوة أدا ًء وجتويدا ً .

 – 10وضع اآلليات املناسبة لالهتمام باملصحف وتعظيمه
في قلوب الناشئة .
 – 11االستفادة من جهود اجلمعيات البارزة في محافظات
اململكة وزيارتها لالطالع عن قرب على بعض األساليب
والطرق النافعة في تعليم القرآن .
كما ستتابع اللجنة في اجتماعاتها تلك اآلليات عبر التقارير الواردة
من الشؤون التعليمية واإلشراف ووضع احللول ملا يصادفها من عقبات
واقتراح طرق أخرى مناسبة للرقي مبخرجات اجلمعية .
واهلل املوفق والهادي إلى سواء السبيل
رئيس اللجنة
الشيخ إبراهيم بن علي بن سليمان احلمد

من اخلطوات التشجيعية التي سلكتها اجلمعية إلثارة التنافس الشريف بني حلقاتها
ومعلميها إيجاد تنافس بني احللقات في مجال املسابقات التي تقيمها اجلمعية
حيث حتتسب الدرجات بناء على عدد املشاركات والفوز في تلك املسابقات والتفاعل
معها وتشجيع طالبها على املشاركة والفوز بها واستطاعت حلقة األوزاعي في
جامع عبداهلل بن مسعود من الفوز باملسابقة لثالث سنوات متتالية فأحببنا أن جنري
هذا اللقاء مع معلم احللقة األستاذ :خالد بن أحمد السبت

معلم الحلقة المتميزة في المسابقات

اتبعت طرقا كثيرة في التعليم لكي
ال يتسلل السأم لنفوس الطالب
 – 1هل هناك صعوبات واجهتك أمر املراجعة أثناء مشوار حفظه
في تدريس احللقة وما هي ؟ وهذا سر متيز حلقة األوزاعي وهذا
أقوى األسباب بعد اهلل تعالى في
وكيف تغلبت عليها ؟
* نعم هناك صعوبات  ،فأي حصولها على احللقة املتميزة .
محضن تعليمي أو تربوي أو دعوي  – 3برأيك ما احملفزات التي لها
البد أن يكون هناك فيه صعوبات يد السبق في رفع همة الطالب
،كمشاكل غياب الطالب وتأخرهم ؟
 ،ومشاكل األقران وبعض املشاكل * في احلقيقة احملفزات كثيرة ،
التربوية وغيرها  .وقد واجهت هذه والتنويع بينها مطلوب  ،وبالنسبة
املشاكل باالستعانة باهلل ثم لي فأنا اعتبر أفضل محفز هو
الثناء احلسن على الطالب والرفق
الصبر والدعاء واالستشارة .
 – 2هل اتبعت طرقا ً مختلفة به  ،ثم احملفزات املادية من مكافآت
في تدريس الطالب ؟ وما هي مادية وعينية .

سابقا ً فمثالً إذا كان الطالب ذا
صوت حسن لكن حفظه غير جيد
فبإمكان املعلم أن يربط بني جمال
صوته وحفظه  ،كأن يقول له «ما
أجمل هذا الصوت لو كان حافظا ً
للقرآن».
كذلك لو وجد طالب متقاربون في
السن واحلفظ ؛ فبإمكان املعلم
أن يشعل روح التنافس بينهم ،
وهذه من أقوى الطرق وأسرعها
في حفظ كتاب اهلل .

* الطالب يختلفون  ،واهلل قد فاوت
بينهم القدرات  ،واملعلم الناجح
هو من يستطيع أن يرفع همة
كل طالب باألسلوب الذي يناسبه
فمنهم من ترفع همته باملدح
ومنهم باملنافسة إذا كانوا أقرانا

من أسباب متيز حلقة األوزاع��ي
بعد اهلل تعالى  ،وهو القناعة في
حفظ كتاب اهلل  ،ففي بداية كل
فصل دراسي  ،أو دورة صيفية أو
رمضانية البد أن نتذاكر ملاذا نحفظ
القرآن ؟ وهلل احلمد واملنة ما زلنا
جند الثمار يانعة ؛ حتى إن بعض
الطالب نتيجة القتناعه بحفظ
كتاب اهلل  ،يستمر في احلفظ بعد
توقف الدراسة  ،والشك أن هذا
فضل عظيم يؤتيه اهلل من يشاء
من عباده .
كذلك ربطهم بخطا السلف
والصاحلني وحالهم مع القرآن
كحال اإلمام النووي –رحمه اهلل-

 –5هل رسمت الهدف للدارس
بحيث أنه لو فارق احللقة تكون
الطريقة املثلى التي انتهجتها  – 4ما هي األساليب التي ترفع همته مستمرة ف��ي حفظ
من همة الطالب وكيف توظف القرآن الكرمي ؟
خالل خبرتك في التدريس ؟
* نعم  ،وهذا الهدف كذلك هو
* نعم هناك طرق كثيرة اتبعتها هذه الطاقات داخل احللق ؟
في تعليم القرآن  ،فكلما وجدت
النفوس قد سأمت من طريقة
استبدلتها بطريقة أخ��رى مع
حث الهمم وتنويع احملفزات  ،أما
الطريقة املثلى فأنا اعتبر جميع
الطرق مثلى فاملناوبة بينها جميل
جتديدا ً للنفس  ،لكن يبقى الهدف
واح��د وه��و أن الطالب يسمع
حفظه اجلديد بترتيل وجتويد بدون
أي خطأ وال تردد ؛ لذا يبقى هذا
الهدف هدفا ً أساسيا ً في جميع
الطرق  ،ومن طبق هذه الطريقة
وجد صعوبة في بداية املشوار،
لكن سيجد النتيجة حسنة في ومنهم بالتشجيع  ...إلخ .
نهايته فهي تسهل عليه كثيرا ً أما توظيف الطاقات فكما ذكر

الثناء الحسن على
الطالب والرفق به
أفضل محفز

 16ضياء
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الذي كان ال يلهو مع الصبيان ،وإذا
دعوه للعب ظل يردد آيات القرآن
حتى حفظه وهو لم يتجاوز الثامنة  – 8نقاط أساسية جتد أنها
من عمره .
ضرورية للحلقة املتميزة .
كذلك ربطه باخليرية املوعودة في * البد أن يكون العدد احملدد في
قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم احللقة متناسب مع وقتها  ،بحيث
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» .يتمكن املعلم من ضبط احللقة
 –6كلمة توجهها ملعلمي كذلك العناية باملراجعة التي ال
تقل أهمية عن احلفظ  ،كذلك
احللقات ؟
* اهلل املستعان  ،وإما إن كان والبد احلفظ اجلديد ال بد أن يكون متقنا
من كلمة إلخواني املدرسني الذين بدون أي خطأ أو تردد .
هم قدوة لي في هذا اجملال فأقول  :كذلك االستفادة من احللقات
ابشروا فإنكم واهلل على خير األخرى لتبادل التجارب واخلبرات .
عظيم ؛ فأنتم تعلمون القرآن  – 9 ،كيف يكون الطالب متميزا ً
وتعينون على نشر العلم  ،وتربوا في حلقته  ،حافظا ً لكتاب اهلل
أبناء املسلمني على الفضيلة  ،؟
فاشكروا  ،واصبروا  ،واحتسبوا * أوال ً  :ال بد أن يلتزم الطالب األدب
 ،وواصلوا  ،وقروا عينا ً  ،وطيبوا مع معلمه وزمالئه مما يجعله فردا ً
نفسا ً .
مميزا ً جديرا ً بحفظ كتاب اهلل .
 – 7مهارات أو سمات جتد أنها كذلك ال بد أن يكون لديه دافع ذاتي
حلفظ كتاب اهلل  ،كذلك املواظبة
ضرورية ملعلم احللقة املتميز .
* االحتساب  ،والقدرة على حتمل فهي من العوامل املهمة حلفظ
املسئولية والثقة بالنفس والهيبة كتاب اهلل ومن ثم التميز  ،كذلك
 ،والقدوة احلسنة للطالب وتقبل
التوجيه واإلرشاد .

معرفة الطرق املناسبة حلفظ
كتاب اهلل ومنها :
 – 1كثرة تكرار اآلية ثم الثانية ومن
ثم ربطهما مع بعض وهكذا .
 – 2اختيار املكان املناسب بعيدا ً عن
اإلزعاج .
 – 3اختيار الوقت املناسب بعد
الفجر وبعد اآلذان  ،ومن أقوى
األس��ب��اب في حفظ اآلي��ات هو
قراءتها في الصلوات .
كذلك احلفظ قبل النوم ؛ ألن العاقل
الباطن يشتغل مبا كان اإلنسان فيه
آخر  45دقيقة قبل أن ينام .
لذا علماء النفس يقولون :
آخر  45دقيقة قبل أن تنام هي من
أهم الساعات والدقائق في حياتك .
 – 4احملافظة على مصحف ذي رسم
واحد .
وإني أنصح كل من أراد أن يحفظ
القرآن أن يقرأ كتاب «حقق حلمك
في حفظ كتاب القرآن الكرمي»
للدكتور عبد اهلل امللحم  ،فهو من
أجمل ما قرأت في هذا الباب .
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لقد

خص اهلل هذا الشهر العظيم بنزول القرآن
الكرمي فيه قال اهلل تعالى (:شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)
[البقرة].
فهي خاصية متيز فيها هذا الشهر املبارك فهو شهر
العبادة والطاعة ,ففي هذا الشهر تقبل النفوس على
باريها بكثرة العبادات والقربات ,وإن من أجل العبادات
التي يتقرب بها إلى اهلل تعالى في شهر رمضان قراءة
القرآن وتدبر معانيه ولهذا كان النبي صلى اهلل عليه
وسلم يقبل في شهر رمضان على قراءة القرآن.
لقد كان جبريل عليه السالم يدارسه القرآن الكرمي
ففي الصحيحني عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
قال( :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس،
وكان أجود ما يكون في رمضان حني يلقاه جبريل
فيدارسه القرآن ،وكان جبريل يلقاه في كل ليلة
من رمضان فيدارسه القرآن ،فرسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم حني يلقاه جبريل أجود باخلير من الريح
املرسلة) البخاري .
أخي احلبيب :ليكن لك في
رس��ول��ك صلى اهلل عليه
وس��ل��م األس���وة احلسنة
والقدوة الطيبة ,فقد كان
يجلس مع أصحابه ليعظهم
ّ
ويذكرهم ّ
ويرهبهم
ويرغبهم ّ
بهذا القرآن العظيم ،قال
أبوهريرة رض��ي اهلل عنه:
(قلنا يا رسول اهلل ما لنا إذا كنا عندك ر ّقت قلوبنا
وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل اآلخرة ،فإذا خرجنا من
عندك وآنسنا أهلنا وأوالدنا أنكرنا أنفسنا ولهونا؟)
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :لو أنكم إذا
خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلكم لزارتكم
املالئكة في بيوتكم).
ولقد كان السلف الصالح رض��وان اهلل عليهم
يجتهدون في قراءة القرآن ،ال سيما في رمضان ألنهم
يعلمون أن شهر رمضان هو شهر القرآن وكانوا
يغلقون كتب العلم ،ويتفرغون لهذا املنبع العظيم
يروون به عطش قلوبهم،
قدوتهم في ذلك نبي الرحمة صلى اهلل عليه وسلم
وكان ألصحابه مثاال ً يحتذى في قراءته ،فهذا عثمان
بن عفان رضي اهلل عنه يختم القرآن كل يوم مرة.
وكان بعضهم يختمه في قيام رمضان في كل ثالث
ليال ،وبعضهم كل سبع وبعضهم كل عشر.
وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في
غير الصالة ،وألبي حنيفة نحوه ،وكان أحمد بن حنبل
إمام أهل السنة يختم القرآن كل أسبوع.

القرآن وشأنه
في رمضان

الشيخ /
عبد اهلل بن عبد العزيز الناصر
مدير إدارة األوقاف واملساجد والدعوة
واإلرشاد مبحافظة الزلفي
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وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان ويختم في
كل سبع دائماً ،وفي رمضان كل ثالث وفي العشر
األواخر في كل ليلة ،وكان الزهري إذا دخل رمضان قال:
رمضان هو تالوة القرآن وإطعام الطعام.
قال ابن احلكم :كان مالك بن أنس إذا دخل رمضان يف ّر
من قراءة احلديث ومجالسة أهل العلم
ويقبل على تالوة القرآن من املصحف وكان ال يتشاغل
إال بالقرآن ويعتزل التدريس والفتيا واجللوس للناس
ويقول :هذا شهر القرآن.
وقال خ ّباب بن األرت رحمه اهلل لرجل :تقرب إلى اهلل
تعالى ما استطعت ,واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء
هو أحب إليه من كالمه.
ثم إن حال السلف في ق��راءة القرآن كانت حاال ً
عجيبة ,فقد كانت قراءتهم قراءة تدبر وخضوع إذ لم
هذ القرآن ّ
يكن من هدي السلف ّ
هذ الشعر دون تدبر
وفهم ،وإمنا كانوا يتأثرون بكالم اهلل عز وجل ويحركون
به القلوب.
ففي البخاري عن عبد اهلل بن مسعود قال :قال
رسول اهلل  ( :اقرأ علي ) ،فقلت :أقرأ عليك وعليك
أنزل؟! فقال ( :إني أحب أن أسمعه من غيري ) قال
فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغتَ :ف َك ْي َ
ف إِذَا ِج ْئنَا
ش ِهي ٍد وَ ِج ْئنَا ب ِ َك َعلَى َهـ ُؤالء َ
ِمن ُك ِّل أ َّم ٍة ب ِ َ
ش ِهيدا ً
[النساء ]41:قال ( :حسبك ) ،فالتفت فإذا عيناه
تذرفان.
وأخ��رج البيهقي عن أبي هريرة قال :ملا نزلت:
َض َح ُكو َن وَلاَ ت َ ْب ُكو َن
يث ت َ ْع َج ُبو َن * وَت ْ
(أ َ َف ِم ْن َه َذا الحْ َ ِد ِ
) [النجم ]60،59:فبكى أهل الصفة حتى جرت
دموعهم على خدودهم ،فلما سمع رسول اهلل
حسهم بكى معهم فبكينا ببكائه .قال رسول اهلل
 ( :ال يلج النار من بكى من خشية اهلل ).
وقد قرأ ابن عمر سورة املطففني حتى بلغ( :ي َ ْو َم يَقُو ُم
ني ) [املطففني ]6:فبكى حتى خر،
َّاس لِرَ ِّب الْ َعالمَ ِ َ
الن ُ
وامتنع من قراءة ما بعدها.
وعن مزاحم بن زفر قال :صلى بنا سفيان الثوري املغرب
اك ن َ ْع ُب ُد وإي َّ َ
فقرأ حتى بلغ :إي َّ َ
ني [الفاحتة]5:
َس َت ِع ُ
اك ن ْ
ِ
ِ
فبكى حتى انقطعت قراءته ،ثم عاد فقرأ احلمد.
وعن إبراهيم بن األشعث قال ( :سمعت فضيال يقول
ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد ،وهو يبكي ويردد
هذه اآلية( :وَلَ َن ْبلُ َون َُّك ْم َحتَّى ن َ ْعلَ َم المْجُ َا ِه ِدي َن ِم ُ
نك ْم
الصابِرِي َن وَن َ ْبلُ َو أَخْ َبار َ ُك ْم) [محمد ]31:وجعل يقول:
وَ َّ
ونبلو أخباركم ،ويردد وتبلوا أخبارنا ،إن بلوت أخبارنا
فضحتنا وهتكت أستارنا ،إنك إن بلوت أخبارنا
أهلكتنا وعذبتنا ،ويبكي ).
اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته ,واحلمد هلل
رب العاملني.

من التجارب القرآنية

من
التجارب
القرآنية
المدرسة
التمهيدية
لتعليم القراءة
العربية في
محافظة حفر
الباطن
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خمس سنوات وال يزيد عن ست سنوات .
 .2أن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية واختبار
القدرات .
 .3دفع رسوم التسجيل .
 .4تعبئة استمارة التسجيل .

يسعى القائمون على تعليم القرآن الكرمي على
أن يتقن املتعلمون كتاب اهلل ويجتهدوا أن يكون
ذلك بأفضل الطرق واخصرها وجتاربهم في هذا
كثيرة جدا.
وسنقف في هذا العدد مع إحدى التجارب
املميزة والتي كانت لها نتائج ملموسة وهي النقل
جتربة املدرسة التمهيدية لتعليم القراءة العربية وفرت املدرسة وسائل نقل مريحة ومكيفة
في حلقات مؤسسة سليمان بن عبد العزيز للطالب الراغبني في النقل  ,فعلى من يرغب
الراجحي اخليرية فرع حفر الباطن
النقل البنه أن يوضح ذلك من خالل استمارة
رؤية املدرسة
التسجيل في احلقل اخملصص لذلك .
في
متميزة
تكون
أن
التمهيدية
املدرسة
تتطلع
املنهج املعتمد في التدريس باملدرسة
تعليم القراءة والكتابة الصحيحة في سن مبكر  -1كتاب (القراءة العربية في ضوء القاعدة
قبل مرحلة الدراسة .
البغدادية ) .
 -2كراسات التدريبات الثالثة للتالميذ ( أقرا
رسالة املدرسة
تعليم القراءة والكتابة بطريقة علمية صحيحة واكتب ).
 -3بعض قصار الصور .
في بيئة تربوية متميزة .
 -4تعليم بعض األذكار واآلداب الشرعية .
أهداف املدرسة
 .1العناية بتعليم األطفال القراءة الصحيحة تعريف طريقة الكتاتيب :
للحروف العربية والنطق السليم بتطبيق طريقة هي طريقة لتعليم القراءة العربية القراءة
الصحيحة بداية من احلروف وانتهاء بإتقان
الكتاتيب .
 .2تخريج طالب دون سن الدراسة يجيدون قراءة القراءة .
وكتابة الكلمات واجلمل العربية .
ثمراتها :
 .3التجديد واإلبداع في تطوير وحتديث طريقة تعلم كثير من األطفال القراءة العربية
تعليم القراءة السريعة وتوظيف التقنية الصحيحة دون سن الدراسة بزمن وجيز يقارب
احلديثة .
الثمانية األشهر تقريبا ً .
تعالى
اهلل
بكتاب
الصغار
األطفال
بربط
العناية
.4
وتتكون من ست وحدات وهي :
وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم بتحفيظهم الوحدة األولى  ( :احلروف الهجائية )الوحدة
ما يناسب من قصار السور  ,والتربية على اآلداب الثانية :احلركات (الفتحة والكسرة والضمة
واألخالق الفاضلة .
) الوحدة الثالثة :املدود (األلف – الياء – الواو)
 .5توفير بيئة تعليمية تربوية سليمة مناسبة الوحدة الرابعة  :التنوين (الفتحتان والكسرتان و
لألطفال في هذه املرحلة  ,مستوفية كافة الضمتان )الوحدة اخلامسة  :السكون ومد اللني
التجهيزات التعليمية والترفيهية مبستوى ٍ
عال الوحدة السادسة  :الشدة
من السالمة واجلودة .
النشاط املصاحب للدراسة :
 .6توفير معلمني ذوي كفاءة عالية في التدريس
يوجد أنشطة ترفيهية مصاحبة في صالة
يحسنون التعامل مع األطفال حتت إشراف تربوي
األلعاب باإلضافة للزيارات اخلفيفة ونحوها .
متميز .
 .7إعداد التلميذ ملا يلي هذه املرحلة من مراحل فترات ومدة الدراسة
مدة الدراسة في املدرسة سنة دراسية كاملة
الدراسة النظامية .
والدراسة من السبت إلى األربعاء من كل أسبوع
شروط التسجيل وااللتحاق
 ,ويختار ولي أمر الطالب الفترة املناسبة له
 .1أن يكون سن الطالب مناسبا ً بحيث ال يقل عن
حسب اجلدول التالي :
م

الفترة

الـــوقت

1

الصباحية ( األولى )

من الساعة  7.30وحتى الساعة 9.30

2

الصباحية ( الثانية )

من الساعة  9.30وحتى الساعة 11.30

3

املسائية

بعد صالة العصر مباشرة وملدة ساعة ونصف

الرجال
قوامون
على النساء
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آية وهداية

يعد

وظلمها ،وما أحوج املرأة في هذا العصر إلى القوامة لو
موضوع القوامة من مبادئ اإلسالم التي أدركت املرأة ذلك ،فهي ال تعني إهدار شخصيتها أو النيل
حاولت طائفة من املغرضني أن ميوهوا فيها على الناس من كرامتها أو مقومات إنسانيتها أو احلد من حريتها في
وأن يشوهوا حقائقها ،ورأوا أن في القوامة استعبادا ً مالها أو حقوقها  .وتاريخ املرأة في اإلسالم يحكي كيف
للمرأة ونقصا ً لكرامتها وسلبا ً حلقوقها.
كان دور املرأة املسلمة أما ً وزوج ًة وأختاً ،مربي ًة وداعي ًة،
ويدرك من له أدنى علم وبأسرع نظرة أن اهلل خلق من ومعلمة وطبيب ًة.
كل شيء زوجني (ومن كل شيء خلقنا
ولعلنا في هذه العجالة
زوجني لعلكم تذكرون) (الذاريات)49:
نشخص بعض أسباب التخلي عن
(وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى) وال شك أن هذا يعد القوامة أو ضعفها في أمور ،منها:
(النجم ، )45:وجعل للذكر خصائصه
 -1تأثير وسائل اإلعالم وإظهار
ولألنثى مزاياها .وحني تضل العقول تميزا للمرأة المسلمة ال صورة زائفة للمرأة الغربية مخالفة
تخلط بني تلك واألخرى فتسند للرجل
كثيرا ً للواقع الذي صرح به كثير من
خضم
في
لغيرها
يتحقق
ما للمرأة ،وما للمرأة إلى الرجل ،فيظهر
نسائهم.
اخللل
 -2ضعف الشعور الديني عند
األخالق.في البناء وتنهار املبادئ وتفسد معمعة الحضارة الغربية
بعض الرجال ،وتخليه عن مبدأ
وال شك أن هذا مما فطر اخللق عليه ،التي تنادي بالمساواة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
حيث نرى السيادة للذكر حتى في
في بيته ،حيث ميأل بيته بالقنوات
احليوانات وقيادة القطيع.
الهابطة ،واجملالت اخلليعة ،واألزياء
بين المرأة والرجل
وحني جعل اهلل تعالى القوامة
الغربية ،ويرى ما يرى من أهله
للرجل (الرجال قوامون على النساء) لم يجعلها سيفا ً فال ينكر منكرا ً وال يأمر مبعروف ،وكأنه ال ميلك من أمره
بيد الرجل وال سلطة مطلقة ،بل حذره من استغاللها أو شيئاً.
جتاوز حد ما فيه املصلحة ،وذكره في نفس اآلية بأن هناك
 -3ضعف الوازع الديني في بعض األسر.
من هو أعلى منه وأكبر ،وأنه سيحاسبه
 -4ضعف شخصية الرجل وانقياده للمرأة الضعيفة
على جتاوزه (إن اهلل كان عليا ً كبيراً).
التي تقودها عاطفتها إلى ما فيه ضررها وأسرتها.
املناطة
وفي تسمية هذه املهمة
تلك بعض األسباب ،ولعل عالج األمر بإذن اهلل يكون
بالرجل ( قوامة ) دون تسميتها بأسباب ،منها :
بالسيادة أو القوة أو السلطة أو األمر
 -1التربية اإلسالمية لألبناء عامة ،وللبنات خاصة
أو نحو ذلك ،إشارة إلى أن القيام بها بتعليمهن مفهوم القوامة ومعناها وما تكفله لها من
يعني حتمل مسؤولية القيام بحقوق حقوق ومزايا.
النساء ،وأداء األمانة امللقاة على العاتق
 -2التربية بالقدوة ،فاملرأة الوفية لزوجها في غيابه
من احملافظة عليها ورعايتها ودفع األذى وحضوره ،املطيعة له ،القائمة بحقوقه وحقوق البيت،
عنها وتوفير حاجاتها األساسية .وال تقدم مثاال ً صاحلا ً لبناتها .ولذا كان صالح األم من
شك أن هذا يعد متيزا ً للمرأة املسلمة مواصفات الزوجة الصاحلة.
ال يتحقق لغيرها في خضم معمعة
 -3صيانة البيت وتطهيره من وسائل اإلعالم املنحرفة،
احلضارة الغربية التي تنادي باملساواة والقنوات الفضائية الهابطة ،فهي معاول هدم لبنيان
أ .د  .فهد بن عبدالرحمن الرومي بني املرأة والرجل .وما درى هؤالء أن املرأة األسرة وتدمير لألخالق.
هي اخلاسر في املساواة.
 -4التوعية بحقوق الزوجني وما لهما وما عليهما،
أستاذ الدراسات اإلسالمية
فأين املرأة التي تقر في بيتها آمنة وآثار أدائهما على سعادة الزوجني واألبناء.
جامعة امللك سعود  /كلية املعلمني
مطمئنة ،مرعية مصونة ،وفر لها
 -5وينبغي أن تدرك املرأة أن تلك القوامة أسندت
زوجها املسكن واملأكل واملشرب وحسن الرعاية ،وتفرغت إلى الرجل ألمرين ال يتوفران فيها :أولهما  :ما وهبه اهلل
ملا جبلت عليه عاطفة تبثها في أطفالها وتنشرها في للرجال من خصائص جسمية وكمال العقل وحسن
بيتها ،وتقوم بحقوق زوجها ،واملرأة األخرى التي قلبت التدبير ،ولذا خص الرجال بالنبوة واإلمامة والوالية ووجوب
الفطرة وخالفتها فخرجت تزاحم الرجال في املعامل اجلهاد واجلمعة واجلماعة.
واملصانع واملكاتب ،ذاك يغمزها وهذا يهمزها وذاك يتربص
وثانيهما  :ما أوجبه اهلل على الرجل من مهر يدفعه
بها طمعا ً في مالها أو جسدها ،فإذا عادت إلى البيت إلى املرأة ،ونفقة واجبة عليه لها ،ولذا فقد استدل
عادت منهكة لم يعد في جعبتها من عاطفة تذكر جماعة من العلماء بهذه اآلية على جواز فسخ النكاح
ألوالدها ،فضالً عن القيام بأعباء املنزل ،فاستعانت بالرجل إذا عجز الزوج عن نفقة املرأة وكسوتها.
واختلت األمور ومتزقت األسرة.
فانظر إلى مكانة القوامة من الزوجية .فعجز الزوج
القلق
إال
يورث
ال
الغربية
للحضارة
إن التقليد األعمى
عن النفقة تقصير في القوامة يعني عدم قدرته عليها
واالكتئاب وخنزرة األخالق وضعف القيم واملبادئ.
والقصور في أداء حقوقها ،وهذا يعطي املرأة حق فسخ
فالقوامة التي كفلها اإلسالم للمرأة ترفع احليف عنها النكاح ،فال زواج بال قوامة .
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد :
فقد وعد اهلل سبحانه وتعالى في وحيه بحفظ القرآن الكرمي ،فقيض لهذا
احلفـظ رجاال ً نذروا حياتهم -جيال فجيال وعلى مدار مئات السنني -خلدمة
الوحي اجلليل ،يصدون عنه بعلمهم أي محاولة للتحريف أو التبديل ،فيظل
القرآن العظيم كـالم اهلل الذي ال يشوبه شك وال حتريف وال تأويل ومن هؤالء
الذين نحسبهم أن اهلل سخرهم وقيضهم للعناية بالقرآن الكرمي ،فضيلة
الشيخ الكبير واملقرئ النحرير شيخ مقارئ زيد بن ثابت بدمشق الشام/
أبواحلسن محي الدين الكردي حفظه اهلل تعالى.

سلسة قراء العصر
الشيخ المقرئ

أبو الحسن محي الدين
حسن الكردي
مولده ونشأته يحج ويعتمر كل س��نة ,ولم يتركها إال بعد
ه��و ش��يخنا الكبير املق��رئ املدق��ق واإلمام أن عجز عنها باعتالل صحته ومرضه.
الزاه��د والش��يخ املعمر والذي نحس��به من
صفاته وشمائله
عب��اد اهلل الصاحل�ين /أب��و احلس��ن محــ��ي
الدين بن حس��ن بن مرعي بن حس��ن آغا بن التواضع:
علي الكردي الداري نس��بة إل��ى دارة في ديار وه��ذا من أبرز صفات الش��يخ الك��ردي ،فهو
بك��ر ,ولد س��نة (1912م) ,أحد كب��ار فقهاء كثير االتهام لنفسه بالعجز والتقصير ،وقد
ضم إلى ه��ذا التواضع الرفيع العز َة احملمودة،
ّ
الش��ام وعلمائه��ا ومقرئيه��ا ,كان والزال
متناهيا ف��ي الفضل والدي��ن ,منقطعا إلى فكان معتزًّا بنفسه ,مرتف ًعا بعلمه ,يتطيب
اخلير ,ش��يخ مقارئ زيد بن ثابت في دمش��ق الطيب ،ويلب��س النظي��ف ،ويعتني مبظهره
الش��ام ,على غاي��ة من االس��تحضار ألوجه وهيئته .
القراءات وحتريراته��ا ومتونها مع تقدم عمره الزهد:
املديد و هو ممن إذا رأيته واستمعت إليه ذكرك فقد عرف��ه الناس زاه ًدا ف��ي الدنيا وزخرفها,
حاله ومقاله باهلل العظيم ,فيه تواضع جم راغ ًبا ف��ي اآلخ��رة ونعيمها ,وه��ذا ظاهر في
وس��كينة ,وزه��د وطمأنينة ,من أش��هر من ملبسه ومسكنه وسائر شؤون حياته ,يتكون
علَّم ودَ َّققَ ون ََطقَ باحلروف الصحيحة ,له جلد أثاث��ه اخلاص من غرفة نوم بس��يطة التأثيث،
عجي��ب وصبر ومصابرة على القراءة واإلقراء ,فيه��ا دوالب صغير ألدويت��ه وعالجاته ,ودوالب
الزم اإلق��راء ليالً ونهارًا ،فقرأ عليه خلق كثير ,لنفائس كتبه وأشيائه اخلاصة ومخطوطاته,
لبث س��بعني س��نة يقرئ الق��رآن بالقراءات كما أنه ينام على س��رير في أبسط أشكاله,
اخملتلفة واليزال ,كان كثيرا ً مايقول احلمد هلل قد تخفف من هذه الدنيا الفانية  ,أهديته مرة
الذي أفنى أعمارنا في القرآن ,إمام في النقل ,هدية فغضب غضبا شديدا وقال لي :التفسد
وعل��م في الزهد والورع ,ف��اق أهل وقته حتى علين��ا إقرائنا للقرآن فنح��ن نريد أجرنا كامال
م��ن اهلل الك��رمي ! فهو اليري��د بإقرائه إال وجه
عدوه من جيل السابقني األخيار.
كثير اخلت��م والق��راءة ,عابدا صوام��ا قواما اهلل والدار األخرة على طريقة س��لفه األخيار
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من املقرئني الكبار كأبي عبدالرحمن السلمي
وحمزة وخلف البزار.
في أح��د رحالتي إلى الش��ام للق��راءة عليه
تعرض��ت لس��رقة حقيبة كانت بي��دي فيها
جميع أوراقي وتذاكري وبعض املال وش��ئ من
الكتب النفيس��ة وق��در اهلل وماش��اء فعل!
فكان ذلك س��ببا في تأجيل رحلتي لوقت آخر
 ..فلما قدمت عليه س��ألني عن سبب تأخري
ف��ي القدوم في املوعد احمل��دد فأخبرته بخبري
وماتعرض��ت ل��ه من الس��رقة فإذا بالش��يخ
الرحي��م يس��تأذنني ث��م مش��ى بخطوات��ه
إلي وبيده
البطيئ��ة إلى داخل البيت فيرج��ع َّ
مبلغا من املال يبل��غ بضعة آالف من الرياالت
علي
فف��ال لي خذ ه��ذا املبلغ تبلغ ب��ه وأصر َّ
وقال :ألس��ت منك في مقام الوالد؟ قلت بلى
واهلل ! ولكني لست في حاجته ولو كنت إليه
محتاجا لتش��رفت بقبوله وأخ��ذه ! ثم أخذ
يواسيني ويذكرني بالصبر واالحتساب.
فذكر لي أنه تعرض للس��رقة ف��ي احلج عند
رم��ي اجلمرات ,فقلت له  :م��اذا فعلت به أيها
الشيخ الكبير؟ فقال رميت اجلمرة ثم حتركت
عنه��ا قليال ودع��وت اهلل له فقل��ت  :اللهم
قلت :
اجعل ماسرقه مني سببا في هدايته ! ُ
سبحان اهلل !

صبره واحتسابه

سببا في هدايته

لم يزل البالء بالش��يخ ـ نسأل اهلل أن يكون
رفعة في درجاته ،وتكفيرًا لسيئاته ـ فأصيب ش��يخه مكن حفظ مامض��ى ,فأخذ يراجع
بأمراض كثي��رة؛ منها :أم��راض ضغط الدم ،ماحفظ حتى متكن منه ,ث��م أمت القرآن على
وتص ّلب الش��رايني ،وغيرها من أمراض القلب الش��يخ عزالدي��ن ,وراج��ع علي��ه املصحف
اخملتلف��ة ,وتضخ��م البروس��تاتا ،وانحب��اس مرات عديدة ,وكانا يخرجا س��ويا في البرية
الب��ول ،وغيرها ،ويأخذ يوم ًي��ا عددا كبيرا من فيراجع��ان القرآن معا ورمب��ا راجعا في اليوم
حبوب العالج والدواء ،وهو مع ذلك كله صابر أكثر من عش��رة أجزاء ,وكان الشيخ عزالدين
محتس��ب ال يش��تكي ألح��د ـ حت��ى ألقرب اليقبل ق��راءة القرآن حتى ولو كانت مراجعة
الناس إليه ـ إال إل��ى اهلل .ومع هذه األمراض للحفظ إال بالترتيل والتحقيق ,ثم بدأ القراءة
الكثي��رة واألدوية والعالجات ونصائح األطباء والتتلم��ذ عل��ى الش��يخ فايزالدي��ر عطاني
إال أنه م�لازم للقراءة واإلقراء .أوصاه الطبيب –رحمه اهلل. -
املعال��ج بالراح��ة وتخفي��ف اإلق��راء كأخف ق��ال الش��يخ -حفظ��ه اهلل : -أول ماقرأن��ا
مايكون حفاظا على صحته لكنه اعتذر عن على الش��يخ فايز رحم��ه اهلل رواية حفص,
قبول النصيحة قائال :القرآن كله شفاء ! فقد ث��م أردن��ا أن نبدأ بجم��ع الق��راءات فقال لنا
عشنا عمرنا كله مع القرآن فال نستطيع أن
نستغني عن سماع القرآن ! القرآن يجري في
عروقنا ويسيطر على كل ذرة فينا.
ومل��ا أراد ابنه وأحد كبار تالميذه إقناعه بترك
اإلق��راء مع تق��دم عمره واعت�لال صحته لم
يتمال��ك نفس��ه فأخذ بالبكاء حب��ا للقرآن
وإقرائه حتى أشفقوا عليه فتركوه ومايريد.
وه��و ما أدركن��اه ف��ي الفترة التي تش��رفت
بالتلم��ذة علي��ه فيه��ا حي��ث كان يقرئن��ا
لفترة متتد أحيانا إلى أكثر من ثمان س��اعات
اليقطعها إال أداء الفريضة.
ه��و من ق��وم روضوا أنفس��هم عل��ى طاعة
اهلل وأش��ربت قلوبه��م خي��ر احلدي��ث كالم
اهلل فص��ارت عافيته��م بالق��رآن وراحتهم
واطمئنانهم بكالم الرحمن.
وم��ن صفاته ق��وة احلافظة وس��عة االطالع
 ,و حت�� ّري الدقة ف��ي القراءة واإلق��راء ,وذكره
الطيب لش��يوخه فهو كثي��ر الذكر والدعاء
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حسن اخللق مع طالبه:
ومن صفاته أنه لطيف املعشر ,حسن اخللق
شيوخه
مع طالب��ه ,رفيق��ا بتالميذه ,يس��أل عنهم،
ويتفقد أحوالهم ،يف��رح بحضورهم ،ويأنس أول ما حفظ ش��يخنا الكبي��ر القرآن الكرمي
بزيارته��م ,يعاملهم معاملة األب مع أبنائه ,على الش��يخ عز الدين العرقسوسي –رحمه
وأعد اهلل -وبل��غ معه إلى س��ورة طه ,ث��م قال له
رمبا قام بنفس��ه -ي��وم كان في صحتهّ -
لهم ما تيس��ر من الضيافة والش��راب .فهو
مثال العالم العامل ,لسانه عفيف فال يكاد
يذكر أحدا بس��وء ,ال يغض��ب إال إذا انتهكت تعرض الشيخ للسرقة في
محارم اهلل.
وعشت مع الشيخ الكبير فترة الحج فدعا لسارقه وقال :
تتلمذت
لقد
ُ
ُ
ويكرمنا
بقدومنا
يفرح
تزيد؛
أو
س��نوات
أربع
اللهم اجعل ماسرقه مني
ويدعو لنا كأننا في كنف أب يحبنا ويرعانا.
لهم ،واالعتراف بجميلهم وإحسانهم.

إق��رؤا اجلزرية وش��رحها ,ث��م قال لن��ا أفردوا
سورة البقرة جلميع القراء ,ثم أذن لنا ومعي
الشيخ محمد سكر –رحمه اهلل ** -بالقراءة
بجم��ع القراءات فكنت أقرأ عليه ربعا بجمع
الق��راءات ث��م يق��رأ الش��يخ محمد س��كر
–رحمه اهلل -الربع نفس��ه بالقراءات العشر
واس��تمرينا على ه��ذه الطريقة حتى ختمنا
في فترة خمس سنوات.
وه��ذا فيه إش��ارة إل��ى وجوب التأن��ي وعدم
العجل��ة في حتصيل ه��ذا العلم حتى يكون
التلقي متينا وراسخا موثوقا.
كم��ا أن الش��يخ له س��ند موص��ول بقراءة
األصبهان��ي ع��ن ورش م��ن طري��ق الش��يخ
عبدالعزيز عيون السود –رحمه اهلل.-
وأما عل��م الفقه  :فقد ب��دأ بالفقه احلنفي
على الشيخ رشيد شميس  ،ثم قرأ على كل
من الش��يخ محمد بركات والش��يخ حسني
ّ
البغال شيئا من الفقه الشافعي ..
و أكثر ما أخذ الفقه الشافعي على الشيخ
صال��ح العقاد فقد قرأ علي��ه كتاب ( مغني
احملتاج بشرح املنهاج ) مرتني وقرأ عليه أيضا
كت��اب التحري��ر  ،كما قرأ علي��ه الورقات في
أصول الفقه والزمه حتى توفي رحمه اهلل .
وكان للمشايخ كلهم تأثيرا كبيرا في نفس
الشيخ وكل بحسبه :
 -1فقد تأثر في الزهد والورع الشديد بالشيخ
صالح العقاد
 -2ف��ي الهم��ة العالية وال��دأب واملثابرة في
حتصيل العلم بالش��يخ فاي��ز الدير عطاني ،
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حيث كان يذاكر طالبه العلوم وهم ميش��ون
في الطريق.
 -3وتأث��ر باملصاب��رة على الدعوة وتنش��يط
الشباب بالش��يخ عبد الكرمي الرفاعي الذي
قرأ علي��ه أكثر العل��وم  ( :األص��ول والفقه
واملنطق وعل��م التوحي��د واللغ��ة العربية)
وكم��ا كان يت��ردد وهو في س��ن الس��بعني
م��ع أحد تالمذته وهو الش��يخ عب��د املنعم
الشاالتي فيذهبان سوية إلى العالم العابد
الزاهد الورع الفقيه احلنبلي الش��يخ أحمد
الش��امي ،فقرأ عليه معظ��م كتاب املغني
والشرح الكبير البن قدامة املقدسي.

أسئلة متفرقة

س  :ما هو برنامج الش��يخ اليومي وما هي
حياته االجتماعية وما هي س��يرته في إقراء
القرآن والقراءات؟
ج  :كان الشيخ عبد الكرمي الرفاعي –رحمه
اهلل -يهم��ه كثي��را دع��وة الش��باب واألخذ
بهم إلى طريق الهداي��ة والصالح ,فلما رأى
عناية الش��يخ أبي احلس��ن الك��ردي بالقرآن
الكرمي وأس��انيده ومتيزه ف��ي ذلك واهتمامه
ب��ه اقترح عليه أن يفرد رواي��ة حفص بإجازة
حتى يرغب الش��باب بحفظ الق��رآن الكرمي
واستش��اروا بذلك الش��يخ أحم��د احللواني
رحمه اهلل شيخ القراء بالديار الشامية –في
وقته -فوافقهم عل��ى ذلك ,وطبعت اإلجازة
وقال الشيخ عبد الكرمي للشيخ أبي احلسن
تفرغ أنت متاما لتقريء الش��باب وتعلمهم,
فكان الش��يخ يذهب من صالة الفجر يقرئ
في جامع اإلمام الذهبي ويبقى إلى الضحى
الكبرى  ،ثم يعود إلى البيت ليرتاح قليال إلى
الظهر ،ثم يذهب إلى اجلامع من الظهر إلى
العصر ،ث��م يعود إلى البيت ليتناول طعامه
 ،ورمب��ا أكل وه��و واقف ف��ي املطبخ ,وغالب
طعام��ه كان الثريد ليكون أس��هل للمضغ
وأوفر للوقت.
ثم يذهب إلى اجلامع إلى ما بعد العشاء
بس��اعتني أو أكثر على حسب فصل الشتاء
أوالصي��ف  .كل ذل��ك وهو يجل��س لإلقراء ،
مابني قراءة حفص ومابني جمع القراءات كل
طالب على حسبه .
وكان بع��ض الطالب يقرؤون عليه الفقه
الش��افعي ولهم درس��ان في األسبوع  ،هذا
كل��ه م��ع محافظ��ة الش��يخ عل��ى حياته
االجتماعية م��ع الناس  ،فيحضر أفراحهم ،
ويشاركهم في أحزانهم  ،ويواسي مريضهم
 ،ويصبر على جاهلهم.
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إلى فضيلة
المقرئ الكبير
الشيخ/أبي
الحسن محي
الدين الكردي
وبني يدي سيرته العطرة
نهدي إلى ساحته –حفظه
اهلل -هذه القصيدة اجلميلة
والتي جادت بها قريحة
أخونا الشاعر عبدالناصر بن
محمد آل خديش .في سرد
شئ من فضائله ومناقبه
تخليدا لذكره ووفاء لفضله
وعرفانا مبا تطول به على
األمة بأولى ماتصرف إليه
الهمة مع علمي بعدم
رغبته ورضاه عن املدح
والثناء فهو يرجو ماعند
اهلل وماعند اهلل خير وأبقى,
ولكنه أداء لبعض الواجب
في تعريف األمة بهذا العلم
الكبير واملقرئ الشهير الذي
قال عنه تلميذه الشيخ
احملقق محمد متيم الزعبي:
ولعل من أشهر من نطق
باحلروف الصحيحة شيخنا
الشيخ أبو احلسن الكردي
عسى أن تنشر اخلتمة التي
.سجلها لينتفع بها الناس

واإلق��راء
عل��م م��ن القُ��رَّ ِاء
ِ
بدمش��قَ
القعس��اء
الع��زة
دار
ِ
ِ
كانت ول��م تزل اخلي��وط بكفها
العظماء
وهم��ة
احلري��ر
نس��ج
ِ
مشارب
اختالف
حوت العلو َم على
ِ
ِ
ٍ
العلم��اء
وزه��ت بأطي��اف م��ن
ْ
ِ
واملس��جد األم��وي خي��ر عالمة
ومن��اء
ومت��دن
حلض��ارة
ِ
ٍ
ضمت أبا احلسن الَّذي
واليوم قد
ْ
اإلقراء
بجلس��ة
الش��باب
أفنى
ِ
وتخ��رج اآلالف م��ن طالب�� ِه
األنح��اء
معظ��م
ف��ي
وتفرق��وا
ِ
ِ
ُ
ابن ثابت جم ًة
ش��يخ املقارئ في ِ
ومحط��ة األنظ��ار ِ للقُ��رَّ ِاء
الش��ام الكبيرِ وفقه ُه
هو مقرئ
ِ
كضي��اء
زاح الظ�لا َم بحكم�� ٍة
ِ
للخي��رِ منقط�� ٌع وللقُ��رآن ف��ي
ومض��اء
ين��م بهم�� ٍة
جل�� ٍد
ُّ
ِ
الس��نني ومرِّه��ا
رغ��م
ملَّ��ا ي��زل
َ
ِ
مس��تحضرا لق��راء ِة القُ��رَّ ِاء
س��ارت الركبا ُن في
وبزه��د ِه ق��د
ِ
بثن��اء
وعرضه��ا
د
الب�لا
ط��ول
ِ
ِ
وصفوه ف��ي الزُّهاد مم ْن قد مضى
والصلح��اء
د
��ا
ب
الع
زم��رة
ف��ي
َّ ِ
ِ
عال��م ملَّ��ا ي َ ُع�� ْد
وكأن��ه م��ن
ٍ
واألحي��اء
األي��ام
م��ن صفح��ة
ِ
ِ
مازل��ت أس��م ُع عن��ه َّ
كل إجاد ٍة
ُ
حي��اء
وترف��ق
وتواض��ع
ِ
ٍ
ٍ
م��ن جمل ِة األخيار ِ م��ن أصحابنا
ْ
والفض�لاء
��راء
ق
اإل
ومش��ائخ
ِ
ِ
ِ
كالش��يخ جاراهلل دكت��ور الوفا
ومش��جعي في مدحت��ي وثنائي
فج��زاه رب الن��اس خي��رَ مثوب��ة
صفاء
مع�ين
عل��ى
القري��ض
د َّل
َ
ِ
ِ
ون��زار جنلك��م النجي��ب وب��ره
األص��داء
بك��م حدي��ث عاط�� ُر
ِ
وص��ل العبير إل��ى دي��ار ِ محم ٍد
األرجاء
فتضوع��ت كالعودِ ف��ي
ِ
أخ��ذ الق��راءة واإلج��ازة عنك��م
طاب��ت وط��اب نزار ف��ي الق��رَّ ِاء
ُ
مغرم
ياش��يخ مدح��ة
فتقبل��وا
ٍ
للق��اء
ن��وا
م
فأ
اللق��اء
يرج��و
ِّ
ِ
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س  :كم عدد الطالب الذين قرؤوا على الشيخ التعلي��م ويجوز ملن يري��د أن يقرأ في احملفل أو
اجملل��س أن يخت��ار رواية من الرواي��ات املتواترة
في القراءات العشر وقراءة حفص ؟
ج  :ع��دد الط�لاب الذين قرأوا على الش��يخ فيق��رأ بها صفحة أو حزبا ،ث��م يقرأ صفحة
برواي��ة حف��ص م��ا يزيد ع��ن مائ��ة وخمس أخرى أو حزبا آخر برواية أخرى وهكذا .
أحسن كتاب في الوقف واالبتداء ؟
وعشرين طالبا وطالبة منهم سعوديان.
وأما في القراءات العش��ر فم��ن الذكور ثمان
وعش��رون منهم قارئ جزائري وآخر س��عودي
وم��ن اإلن��اث س��بع نس��اء واح��دة جزائري��ة
بلغ عدد الطالب الذين
والباقيات كلهن من سوريا.
قرأوا على الشيخ برواية
س  :ما هو أحسن كتاب في التجويد ؟
القرآن)
كت��اب (هداي��ة الرحم��ن ف��ي جتوي��د
حفص ما يزيد عن مائة
للشيخ عبدالوهاب احلافظ.
وخمسة وعشرين طالبا
ج  :كان الش��يخ عبد الكرمي الرفاعي –رحمه
اهلل -ق��د طل��ب من الش��يخ أبي احلس��ن أن
وطالبة
يؤل��ف مختصرا للطالب في جام��ع زيد ،قال
الش��يخ أب��و احلس��ن  :فب��دأت أكت��ب كتابا
مختصرا في ذلك وبعد أيام رآني الشيخ عبد منار الهدى في الوقف واالبتداء لألشموني
الكرمي وأعطاني كتاب اسمه (هداية الرحمن ماهو في رأيكم أحس��ن مصحف -مطبوع-
في جتويد القرآن) للشيخ عبد الوهاب احلافظ في عالمات الوقف واالبتداء ؟
وقال لي ما رأيك فيه ,قال أبواحلسن  :فاطلعت أحس��ن مصح��ف مطب��وع ه��و مصح��ف
عليه فوجدته شافيا كافيا فقلت واهلل ال يزاد اجملمع في املدينة املن��ورة  .على أن هناك بعض
عليه ش��يء ,وَ ُقرِر َ الكتاب في حلق التحفيظ املالحظ��ات في عالم��ات الوقف واالبت��داء حتتاج
مبس��اجد زيد بن ثابت كلها ملن يريد أن يبتدئ لتدقيق ولكن هي قليلة جدا على كل حال ( وهي
تعلم التجويد فهو أحسن كتاب يراه الشيخ موجودة عندنا ).
للمبتدئني ويقول هو أسهل ما يكون.
ما رأيك��م باملصحف امللون باأللوان لإلش��ارة
س  :م��ا ه��و أحس��ن كت��اب للمبت��دئ في للتجويد ونحوه ؟
الق��راءات الس��بع والق��راءات الث�لاث ؟ وفي املصحف امللون  :ينفع املبتدئ بتعلم التجويد
توجي��هالق��راءات؟
مع النصح له بأن ال يعتمد عليه كثيرا  ،وينفع
:
القراءات
في
للمبتدئ
ج  :أحسن كتاب
علي
رض
ع
عندما
كتبته
ما
وهذا
،
السن
كبار
ُ
ّ
 -1أي شرح من شروح الشاطبية
هذا املصحف قبل طبعه بعد إحلاح كبير من
 -2كت��اب غيث النفع للش��يخ عل��ي النوري القائمني على هذا العمل  ،فلم يبينّ ذلك فيه
الصفاقسي
 -3اإلضاءة ف��ي أصول القراءة للش��يخ علي
الضباع
وقي توجيه القراءات :
كتاب حجة القراءات البن زجنلة
إحتاف فضالء البشر للشيخ أحمد البنا
هل يشترط حفظ املتون جلمع القراءات ؟
يشترط  -بل يجب وجوبا اصطالحيا – حفظ
م�تن جلم��ع الق��راءات وم��ن أهمه��ا وأبرزها
الش��اطبية ف��ي الس��بع – وال��درة تكمل��ة
العشر.
ما حكم ق��راءة الق��راءات بطريقة اجلمع في
احملافل واجملالس ؟
ال يجوز قراءة القرآن بطريقة اجلمع في احملافل
العامة فإن ه��ذه الطريقة مبتدعة لم
أم��ام
ّ
يفعله��ا الصحاب��ة رض��وان اهلل عليهم وال
التابعون وإمنا ابتكرها أبوعمر الداني الختصار
الوقت على الش��يخ وعلى الطالب ولضرورة

وإمنا قالوا  :مبوافقة الشيخ أبي احلسن
وأخش��ى ما أخشاه أن تضيع األلوان مع كثرة
الطباع��ة كما حصل في الطبع��ات األخيرة
في اللون الرمادي .
ويج��ب عند طباعة املصح��ف احملافظة على
أس��اس الكلمات واحل��روف وأال يغير وأال يبدل
ف��ي أصل الكلم��ات ال بلون وال برس��م  ،وإمنا
يج��ب أن يبق��ى كما رس��مه كتب��ة الوحي
بني يدي رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم
وجبريل حاضر .
وأم��ا م��ا زاده بع��ض العلم��اء ف��ي تنقي��ط
املصحف وتش��كيله وعالم��ات للوقف فكل
ذلك خ��ارج عن نفس الكلم��ة القرآنية وهذا
جائز.
س  :كان للش��يخ الكبير أبواحلس��ن الكردي
جترب��ة ناجح��ة في رعاي��ة وتش��جيع احلركة
النس��وية حلفظ القرآن الكرمي في بالد الشام
آت��ت ثماره��ا وب��ارك اهلل خطاه��ا  ..م��ا هي
طريقة إقرائه للنساء ؟ وما تعريف ما يسمى
الشهادة من الشيخ على اإلجازة ونظامها ؟
ج  :طريقة إقراء ونظام إجازة الشيخ للنساء
 :بعد أن قرأ على الشيخ بعض النساء ختمة
كامل��ة  -منهن برواي��ة حفص ومنهن بجمع
القراءات العش��ر  -قامت تلك األخوات بإقراء
النس��اء في املس��اجد واحدة تق��رئ األخرى ،
واللواتي قرأن على الش��يخ مباش��رة يشرفن
عل��ى ذل��ك  ،والتي يجدونها ق��د قرأت ختمة
كاملة وأتقنت احل��روف والتجويد يختبرونها
ثم يأتني بها إلى الش��يخ  ،فيسألها الشيخ
بع��ض األس��ئلة ف��إذا وج��د تالوته��ا متقنة
أخ��ذت تلك امل��رأة اإلجازة املوقع��ة واخملتومة
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بش��هادة الشيخ  ،والش��يخ في ذلك ال يشدد
على النس��اء في قضية احلفظ فيكتفي بعد
س��معت على مجيزته��ا ختمة
أن تك��ون قد
ّ
كاملة بأن يختبرها ضمن عش��رة أجزاء يراعي
بذلك وضع النساء وحالهن ( وكل ذلك من وراء
حجاب )
أما الش��باب فال يقبل إال أن يكون االختبار في
املصحف كامال.
وكان يقول  :ما كنا نس��مع في زماننا بأن امرأة
حتفظ الق��رآن إال ام��رأة واحدة ذك��روا لنا أنها
حفظت القرآن  ،فلم��ا ذهبنا إليها قالوا :إنها
قد ماتت.
م��ا رأيكم في حتضير ال��درس في القراءات ثم
القراءة من التحضير عوضا عن القراءة غيبا ؟
ال ب��أس في بداية اجلمع من التحضير  ،ثم البد
بعد ذلك من االعتماد على الذهن واحلفظ  .ولو
حض��ر ثم أغلق الدفتر وق��رأ من ذهنه فال بأس
ّ

بذلك .
ما رأيكم في الدورات املكثفة حلفظ القرآن في
شهر أو شهرين ؟
ما حفظ سريعا ينسى سريعا ومن النادر جدا
أن يبقى احلفظ السريع وهذا ال يقاس عليه
هل هناك مصطلح مبا يس��مى مدارس اإلقراء
فنقول املدرس��ة الش��امية واملدرسة املصرية
وهكذا ؟
اليوج��د مايطلق علي��ه مدارس لإلق��راء إال أن
بعض القراء يطلق هذا االصطالح ويريد بذلك
املصاحف التي أرس��لها س��يدنا عثمان رضي
اهلل تعال��ى عنه إلى األمصار حيث أرس��ل مع
كل مصح��ف ق��ارءه فيعبر ه��ؤالء القراء عن
مصحف مك��ة وقارئها املدرس��ة املكية وعن
مصحف الكوفة والبصرة وقارئيها باملدرس��ة
الكوفي��ة والبصرية وهكذا وه��و اصطالح لم
يتفق القراء عليه.

ه��ل هناك ش��روط لإلقراء مثل حف��ظ اجلزرية
ونحو ذلك ؟
م��ن لم يحفظ اجلزرية ويفهمها ويقرأ ش��رحا
له��ا أو أكثر من ش��رح لم يتقن ت�لاوة القرآن ،
وال��ذي يقرأ اجلزري��ة يدرك ما أق��ول  ،فقد أودع
اإلم��ام احملقق املدقق ابن اجل��زري من التنبيهات
والتحذي��رات والقواع��د م��ا ال يخف��ى عل��ى
متعلمها.
ماه��و مذهبك��م اخملتار ف��ي النط��ق باإلقالب
واإلخفاء الشفوي؟
النط��ق الصحي��ح ه��و الق��راءة باإلطباق في
اإلق�لاب واإلخف��اء الش��فوي ,وامل��راد إطب��اق
الشفتني بال تشديد ,وأما النطق باالنفتاح بني
الشفتني فإنه حلن الجتوز القراءة به ,والتلقيناه
أو سمعناه عن مشايخنا ,وهو خطأ إلن اإلمام
الشاطبي قال :
وقلبهما ميما لدى البا ..

أشهر تالميذه
وأما تالميذه فكثيرون ,جلهم من كبار املقرئني واألساتذة واملصنفني
منهم :
 -1الشيخ احملقق واملقرئ املدقق محمد متيم الزعبي احلمصي نزيل
املدينة النبوية ,عضو اللجنة العلمية لطباعة املصحف وعضو
اللجنة املشرفة على التسجيالت مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ,صاحب املؤلفات العديدة واملصنفات املفيدة من أجل مؤلفاته
فتح املتعالي في القراءات العشر العوالي في أكثر من خمسة آالف
صفحة ,وضبط متون القراءات كالشاطبية والدرة وطيبة النشر.
أخبرني الشيخ محمد متيم الزعبي قائال :ملا غادرت حمص إلى الشام
قلت لشيخي الشيخ عبدالعزيز عيون السود على من توصيني بالقراءة
في دمشق الشام فسكت ثم أعدت السؤال عليه مرة أخرى فسكت ثم
سألته الثالثة فقال إقرأ على الشيخ أبي احلسن الكردي.أعطاه الشيخ
أبواحلسن الكردي وقتا قبل صالة الفجر بساعتني حتى أمت ختم القرآن
فكان أول التالميذ ختما على الشيخ بالقراءات العشر الصغرى.
-2الشيخ الدكتور واملقرئ املعروف أمين بن رشدي سويد ,ويعتبر الشيخ
الكردي من أجل مشايخه وأقربهم إلى قلبه ,كان الشيخ أبو احلسن
يقول له :أنت دمعة جدك ! -وذلك أن جده من كبار العلماء في دمشق
الشام وكان كثيرا مايقول لو حفظنا القرآن ألغنانا عما سواه ,وكان
يقول ألحد أقرانه :أنت أفضل مني بحفظك للقرآن ,-له مشاركات كثيرة
خدمة للقرآن وأهل القرآن ,من مؤلفاته العديدة  :حتقيق ودراسة كتاب
«التذكرة في القراءات الثمان» ,وحتقيق ودراسة كتاب «الدر النضيد في
شرح القصيد» للسمني احللبي ,وكتاب السالسل الذهبية باألسانيد
النشرية وغيرها.
-3الشيخ احملدث نعيم بن بشير عرقسوسي ,من أوائل من قرأ على
الشيخ وتلقى عنه ,له درس عامر في علم احلديث في مسجد اإلميان
بدمشق يحضره املئات من املسلمني.
-4الشيخ الفقيه واملقرئ املسدد موفق بن محمود عيون السود ,جامع
للقراءات العشر الصغرى والكبرى ,مشى على خطى شيخه الكبير
فالزم اإلقراء معظم وقته ,يخرج من عمله الساعة الثالثة ظهرا ثم
يبدأ مجلس اإلقراء ويستمر إلى الساعة الثانية عشر ليال بال كلل
والملل ,فقرأ عليه طالب كثيرون ,نفع اهلل به وبعلمه.
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-5الشيخ املتقن واملقرئ احلاذق محمد هيثم بن محمد منيني –رحمه
اهلل ,-من خيرة تالميذه وأقربهم إلى قلبه وأضبطهم في النقل عنه,
وكان يساعد الشيخ في صالة التراويح والتهجد في رمضان حتى كان
املسجد ميتلئ من الناس حلسن صوته ,مات في ريعان شبابه رحمه اهلل
وغفر له.
-6الشيخ املقرئ واألستاذ املتقن أسامة بن ياسني حجازي –رحمه اهلل,-
صهر الشيخ وزوج بنته ,تلقى عنه القراءة بالقراءات العشر ,من أضبط
من نقل عنه وتتلمذ على يديه ,استقر في املدينة النبوية زمنا طويال
فأجرى اهلل على يديه خيرا كثيرا ,من تالميذه الشيخ عبداهلل بن عواد
اجلهني إمام املسجد احلرام  ,رجع إلى الشام بنية نشر علم احلديث فلم
يلبث فيها إال يسيرا ثم انتقل إلى رحمة اهلل ,كثيرا ماسمعت الشيخ
يثني ويترحم عليه ويحتسبه عند اهلل أجرا مدخرا.
-7ابنه البار /محمد نزار بن محي الدين الكردي ,وقد كان من أكثر
من تلقى عنه وقرأ عليه ,فقرأ عليه املصحف نظرا ,ثم حفظ عليه
املصحف كامال ,ثم قرأ عليه القراءات العشر الصغرى ,ثم قرأ لكل
راو ختمة منفصلة ,وقرأ ختمة برواية ورش من طريق األصبهاني ,كما
قرأ عليه في الفقه والنحو والعقيدة فحصل علما غزيرا وخيرا كثيرا,
حل مكان والده في اإلمامة واخلطابة في مسجد اإلمام الذهبي كما
أنه مدرس للتجويد والقراءات في معهد الفتح اإلسالمي بدمشق ,وله
مجلس لإلقراء في جامع الذهبية نفع اهلل به وبعلمه.
 -8ومن تالميذه الشيخ كمال قصار وكان الشيخ يثني عليه كثيرا وأنه
ذا همة وعزمية ,وكانت ختمته بالقراءات العشر الصغرى أقصر ختمة
حيث أنه كان يرابط مع الشيخ في مجلسه لإلقراء باملسجد فإذا
ماتخلف أحد من الطالب عن درسه أخذ مكانه فكان يهتبل الفرص
فحصل له املقصود.
ومن طالبه أيضاً :زياد بن محمد حوراني  ،محمد حسام سبسبي
 ،محمد بن أحمد بوركاب ،عبداهلل بن عبداحلكيم األبرش  ،عادل بن
عبدالرحمن السنيد  ،سمر العشا  ،أمل اخلطيب  ،مها حبوب  ،ميينه
بوسعادي.

قرائتي وتتلمذي عليه
وقد أكرمني اهلل تعالى مبنه وفضله فأحلقني
أحسن مصحف مطبوع هو
بركب الذين أخذوا عن الشيخ الكبير ونهلوا
من علمه وتلقوا عنه وأسندوا إليه.
مصحف المجمع في المدينة
ولهذه قصة ورواية !
فقد كنت أس��مع عن الش��يخ الكبير ودقته
المنورة
وضبط��ه ,ومع أني لم أنل ش��رف رؤيته بعد
أو اللق��اء ب��ه إال أني كنت اس��أل اهلل تعالى
ف��ي دعائ��ي أن يش��رفني بالق��راءة والتلمذة
أو جزء من��ه وإذا ما قرأ عليه أحد من الطالب
علي��ه ملكانته العلمية وعل��و كعبه في هذا
ووج��د عليه ملحوظ��ات أو اس��تدراكات لم
يتمها في ختمته أش��ار إل��ى ذلك في إجازته
املضمار.
له ورمب��ا منعه اإلجازة وأعطاه ش��هادة تفيد
رحلت إلى الشيخ قبل أكثر من خمس عشرة
بختمه مع عدم إجازته له في النقل والرواية
س��نة للتلقي عن��ه والقراءة علي��ه واتصال
الذمة وأداء
اإلس��ناد إلي��ه فاعنذر لي ابن الش��يخ وأمني
عنه ,وهذا من حرصه عل��ى براءة ّ
ألمانة اإلقراء.
س��ره الش��يخ نزار –حفظه اهلل -بعدم وجود
ذك��ره الطي��ب لش��يوخه :فه��و كثي��ر
فرص��ة في ذلك الوقت الزدحام وقت الش��يخ
الذك��ر والدعاء له��م ،واالعت��راف بجميلهم
بط�لاب آخرين ث��م العتالل صحت��ه ومرضه,
ويترحم كثيرًا على
وإحس��انهم ,فكان يذكر
متعه اهلل بالعافية وحسن اخلتام.
ّ
ش��يخه فايز الدير عطاني والش��يخ عزالدين
ثم عاودت احملاولة مرة أخرى بعد ثالث سنوات
مقتطفات عرقسوس��ي والشيخ صالح العقاد والشيخ
أوتزي��د فزرته في مجلس��ه لإلق��راء في بيته
ق��ال الش��يخ :التم��وج في الص��وت عند الكبي��ر عبدالك��رمي الرفاع��ي وغيره��م م��ن
العام��ر ف��ي دمش��ق بصحبة أح��د تالميذه
مش��ايخه ،ويذكر فضلهم علي��ه في إقرائه
املتقن�ين فطلبت منه الس��ماح لي بالقراءة القراءة ممنوع ونبه عليه أبوزكريا األنصاري.
وقال  :املدار على ضبط احلروف ومخارجها واحتضانه والسؤال عن أحواله
عليه وعرضت علي��ه رغبتي امللحة وقلت له:
بر ولده به
يافضيل��ة الش��يخ رحلت إليك��م من طيبة وصفاته��ا وأم��ا جم��ع الق��راءات فه��و املراد
يق��وم عل��ى خدمة الش��يخ ورعاية ش��ؤونه
الطيب��ة م��ا أخرجني منه��ا إال ح��ب القرآن الثاني.
صل��ى خلفه الش��يخ عبدالعزي��ز عيون وجميع أموره ابنه الب��ار محمد نزار بن محي
الكرمي وضبط أدائه وإتقانه فأس��ألكم باهلل
الك��رمي الذي رف��ع ذكركم ف��ي العاملني بهذا الس��ود ذات م��رة وه��و يصلي بالن��اس صالة الدي��ن الكردي والذي هو مض��رب املثل في بر
القرآن العظيم أن متكنوني من شرف التلمذة التراويح ,وكان يقرأ برواية السوس��ي ,فأثنى األبناء باآلباء ،أحس��به كذلك واهلل حس��يبه
والقراءة عليكم ,فاعتذر بأدب رفيع وقال لي:
يوم كنت ف��ي صحتي وعافيت��ي كنت أقرئ
أكثر من س��تة عش��ر س��اعة في اليوم أما
اآلن فق��د وهن عظمي وكبرت س��ني ووقتي
مزدح��م بالطالب كم��ا ترى ,فق��درت ظرفه
وقبل��ت اعتذاره ث��م ودعته وس��لمت عليه
وعدت من حيث أتي��ت إلى طيبة طيب اهلل
علي من الغد تلميذ الشيخ
ذكرها ,ثم اتصل َّ
فقال لي :إن الش��يخ أبااحلسن بعد ماغادرت
مجلس��ه بدا عليه التأثر ودمعت عيناه وقال
ماذا أقول هلل تعالى حني يس��ألني قد جاءك
هذا الش��اب من املدينة النبوية يطلب منك
القراءة فرددته ولم جتب طلبه.
ثم عاودت احملاولة مرة بعد أخرى كان أخرها
أني كتبت إلى فضيلته خطابا رجوته إجابة
رغبتي وتشريفي بقبول طلبي على مايتيسر
من وقت��ه الثمني فكان -بفضل اهلل تعالى-
بعض طالب الشيخ ومحبيه ومنهم الشيخ زياد بن محمد احلوراني إمام اجلامع األموي بدمشق
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قراء العصر

أي :ميما مخفاة ..
ولم نس��مع به إال في ه��ذا العصر ,ولم نكن
نسمع الش��يخ الضباع يقرأ به وذلك ملا كنا
نستمع لقرائته عبر األثير من اإلذاعة.

مارجوت ,فأكرمني مبا لم يكن في حس��باني,
فأفدت منه كثيرا؛ من سمته وزهده ووعظه,
وضبط��ه وق��وة أدائ��ه وحروفه ,وق��رأت عليه
القرآن العظيم كامال مرتني ,وذلك في رحالت
متعددة ومرات متكررة إلى دمشق الشام على
مدى س��نوات عديدة  :وكان��ت اخلتمة األولى
بقراءة عاصم براوييه من طريق الش��اطبية,
ثم قرأت عليه ختمة أخرى بالقراءات العش��ر
الصغرى م��ن طريق الش��اطبية والدرة ,كما
قرأت عليه منت املقدمة اجلزرية كامال عن ظهر
قلب ,وسمعت منه شرحها ,وقد أجازني بكل
ماسبق ذكره إجازة شفهية وخطية مكتوبة
وممهورة بخامت الش��يخ وتوقيعه وشهادة من
حضر من تالميذه وعلى رأسهم ابنه الشيخ
الفاضل نزار بن أبي احلسن الكردي.
فق��د أكرمني أكرمه اهلل من واس��ع فضله,
وأف��اض عل��ي م��ن س��يبه 1زاد اهلل س��يبه,
وأعطاني من صحته ووقته ,بل إنه كان يوقف
دروس طالب��ه عن��د قدوم��ي للق��راءة مراعاة
لقرائتي وإمتام ختمي فكان ذلك وس��اما على
صدري ,فجزى اهلل الش��يخ الكبير عني خيرا
على ماخصني به حتى حصل املقصود وكان
التمام وجعل اهلل ذل��ك كله خالصا لوجهه
الكرمي.

علي��ه الش��يخ عبدالعزيز عيون الس��ود ثناء
كثيرا أمام الناس وبحضرتهم.
مذهبه في جمع القراءات اجلمع باآلية في
كامل املصحف ,به قرأ وبه يقرئ ..
من مذهبه أنه اليقرئ إال بكامل القرآن مع
التجويد واإلتقان التام فال يجيز ببعض القرآن

فقد كان كل همه راحة ورضــى والده الكبير
فقام على خدمته وبره أحسن قيام فال يغادر
بيــت��ه إال للحاجـ��ات الضروري��ة ث��م يرجع
سراعا ,فهو في خدمة الشيخ الكبير وحتـت
نظره أناء الليل وأطراف النهــار ,ال يسمع له
عند وال��ده رفع صوت وال تأفف أو اس��تنكار,
يعطيه عالجه الكثير العدد واخملتلف األوقات
بنفس��ه ,فهو ف��ي رباط ال ينف��ك على والده
وأنع��م به من رب��اط ,فهنيئا ألب��ي طارق هذا
الرضى وذلك الوس��ام الذي سيجد غبه بإذن
اهلل وعاقبته في الدنيا قبل اآلخرة.
تولى الشيخ إمامة وخطابة جامع اإلمام
الذهبي ف��ي حيه – قصر عاتكة – ملا يزيد عن
س��تني س��نة  ،وهو أول من أحيا س��نّة قراءة
اجلزء في تراويح رمضان في دمش��ق في جامع
زيد بن ثابت وكان ذلك ال يقام إال في املس��جد
السنّة انتشارا واسعا في
األموي فالقت هذه ّ
أغلب مساجد دمشق وأريافها بل وفي جميع
محافظاتها وهلل احلمد.
لبث الش��يخ في مس��جد اإلمام الذهبي
مدة ثالثني س��نة يقرئ ف��ي غرفة مخصصة
لذل��ك وكانت ه��ذه الغرفة في ال��دور الثاني
يجل��س الش��يخ في صدره��ا وحول��ه كتب
الق��راءات ومراجعها كما يوج��د في جزء من
الغرفة موقد نار وش��اي أخض��ر وهيل يصنع
الشيخ منها الشاي للطالب ولنفسه.
كان يؤم الن��اس بالقراءات اخملتلفة فصلى
ذات مرة في صالة التراويح بقراءة الكس��ائي
وفي سنة أخرى أم بقراءة ابن كثير.
كنت أقرأ عليه بالقراءات العشر الصغرى
فوصلت إلى قوله تعالى (إنني معكما أسمع
وأرى) فتوق��ف عن��د معناه��ا كثي��را يتفكر
ويتأمل ويبكي بكاء اخلاشعني ثم قال  :كيف
يتج��رأ العب��د عل��ى معصية رب��ه وهو معه
يسمعه ويراه.
م��ن عادتي أن اصطح��ب أوالدي معي إلى
مش��ائخي الذي��ن ق��رأت وتتلم��ذت عليهم
فيحضرون بعض مجالس القراءة ويش��رفون
بلقيا املش��ايخ الكبار فيدركون منهم دعوة
ووصي��ة وتوجيه��ا ,فاصطحب��ت مع��ي في
إحدى رحالتي إلى الش��يخ الكبير أبي احلسن
الك��ردي ولداي محم��د وعبدالعزيز فس��لما
عليه وش��رفهما بحديث��ه ووصيت��ه ثم دعا
لهما دعوات صاحلات تقبلها اهلل وأجابها إنه
سميع قريب.
كان كثيرا مايسألني عن العلماء واملشايخ
فيس��أل عنه��م ويثن��ي عليه��م ويذكرهم
بخي��ر  ..اليع��رف في مجلس��ه غيب��ة أو ذكر
ألحد بس��وء بل مينع من ذلك ويرده  ..س��ألني
ذات م��رة ع��ن الش��يخ الس��منودي فأخبرته
بخبره وأنه يش��تكي بعض األمراض فقال لي
التتركوا هؤالء العلماء الكبار تواصلوا معهم
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توقيع الشيخ أبي احلسن الكردي حفظه اهلل على اجازته لي بالقراءات العشر الصغرى

وصلوه��م والتقطعوه��م من احملب��ة والوفاء
وتفق��دوا أحوالهم وتعاهدوهم ب��كل خير ..
ثم صار يس��ألني عنه ف��ي كل مرة ويطمئن
على صحته ,وسألني مرة عن شيخي الكبير
إبراهيم األخضر شيخ القراء باملسجد النبوي
فأثنى عليه خيرا وقال إنه اإلمام الوحيد الذي
اليتغير أدائه داخل الص�لاة وخارجها .وهكذا
هو في س��ؤاله عن كل العلماء  ..نقي القلب
صافي السريرة .

من لم يحفظ الجزرية
ويفهمها ويقرأ شرحا لها
أو أكثر من شرح لم يتقن
تالوة القرآن
ق��ال لي م��رة :إن وجودك في ه��ذا الدرس
ورحلتك في طلب علم القراءات هو من رضى
والديك عنك ومن نعمة اهلل عليك.
احتاج مسجده إلى إعادة بنائه من جديد
لصغره وقدم بنيانه ,وملا علم الناس تسابقوا
في البذل والعط��اء حتى زادت التبرعات على
حاجة املسجد فبني من فائض هذ التبرعات
مس��جد آخر ,وهذا دليل على ما للشيخ من
احملبة والقبول في قلوب اخللق.
وملا فرغوا من بنائه س��مي املس��جد باس��م
الش��يخ فغضب غضبا ش��ديدا وأقس��م أن
اليصلي فيه ثم غير اس��مه إلى جامع اإلمام
الذهبي وفيه مااليخفى من الزهد والورع .

ف��ي أحد دروس��ي في الق��راءة عليه رأيته
يتقلب كثيرا في فراش��ه من اليمني لليسار
حتى أشفقت عليه ! ال أدري مابه ! ثم قلت له
نتوقف هنا يافضيلة الش��يخ ؟ فأمرني بإمتام
الق��راءة إلى نهاية الدرس ث��م ودعته وغادرت
مجلس��ه ثم اتصلت على ابنه ألطمئن على
صحة الش��يخ فأخبرني أن��ه كان يعاني من
صداع شديد ولم يشأ أن يقطع التالوة حفظا
لوقتي ورأفة مبقدمي من املدينة املنورة فجزاه
اهلل عني خيرا
ب��دأ ش��يخنا أبواحلس��ن الك��ردي بقراءة
الطيبة وش��روحها فقال له ش��يخه الشيخ
محمود فايز الدي��ر عطاني اذهب إلى الفقه
وتعل��م علومه ووجه��ه إلى الش��يخ صالح
العق��اد وهو من كب��ار الفقه��اء وكان يلقب
بالشافعي الصغير فقرأ عليه بالفقه وأجازه
بجميع مروياته,
( ق��ال ش��يخنا  :وق��د توفي الش��يخ العقاد
ورأيته وهو مسجى باسما).
ـــــــــــــــــــــــــ
** (وبينما اجمللة في اإلعداد والترتييب بلغنا وفاة
املقرئ الكبيرفي دمشق الشام فضيلة الشيخ
املعمر /محمد طه سكر -رحمه اهلل تعالى -عن
عمر جاوز اخلامسة والثمانني عاما ,وقد أم الناس في
الصالة عليه صنوه ورفيق عمره شيخنا أبو احلسن
الكردي في اجلامع األموي بدمشق ,غفر اهلل له
وأسكنه فسيح جناته وأحسن اهلل عزاء أسرته وجبر
مصابهم .
 -1السيب  :العطاء

مْ
صنع َم ْن
ِن ُ

توضيحات في فهم بعض اآليات
رمبا لم يبال البعض في الدعاء على أهله أو ولده أو ماله عند
الغضب ،ورمبا استأنس بأن الدعاء عند الغضب ال يجاب؛ استدالال ً بقوله تعالى
ُ
َّاس َّ
الشرَّ ْ
اس ِت ْع َجالَ ُه ْم بِاخلَ ْيرِ لَق ِ
ُض َي إِلَ ْي ِه ْم أ َ َجلُ ُه ْم َف َن َذرُ
[ :وَلَ ْو ي ُ َع ِّج ُل اهلل لِلن ِ
الَّ ِذي َن لاَ يَرْ ُجو َن لِقَا َءن َا ِفي ُط ْغ َيان ِ ِه ْم ي َ ْع َم ُهو َن] {يونس }11:فقد روي عن بعض
املفسرين في اآلية أنه الرجل إذا غضب على أهله ،أوولده ،أو ماله؛ فإنه رمبا
دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ،وألضره ذلك غاية الضرر ،ولكن اهلل ـ
سبحانه ـ ال يجيبها .
وهذا االستدالل يرد عليه عدة أمور منها :
 1ـ أن (لو) كما يقول النحويون حرف امتناع المتناع ،وشرطها مالز ٌم للزمن
املاضي؛ فإذا وقع بعدها مضارع انصرف إلى املاضي غالباً ،واملعنى هنا  :امتنع
وقوع الهالك؛ المتناع التعجيل من اهلل ،والواقع يدل على أن دعاء الغضبان
مستجاب غير ممنوع  ،ومن ذلك قصة جريج الراهب العفيف  ،وقد نادته أمه
ٌ
وهو يصلي  ،فاشتغل بصالته  ،فدعت عليه أمه  ،فقالت  ( :اللهم ال متته
حتى تريه وجوه املومسات ) فأجاب اهلل دعاءها  ،والقصة معروفة(أخرجها
البخاري ح ( )2350ومسلم ح (  ،)) 6672وال يقال  :بأن هذا من اآلصار على من
قبلنا ،فقد جاء شرعنا بتصديقه ،فقد أخرج مسلم(صحيح مسلم )7705
من حديث جابر ـ رضي اهلل عنه ـ عن رسول اهلل  sقال  ( :ال تدعوا على
أنفسكم  ،وال تدعوا على أوالدكم  ،وال تدعوا على أموالكم ؛ ال توافقوا من
اهلل ساع ًة يُسأل فيها عطا ٌء  ،فيستجيب لكم ) وكم سمعنا في زماننا من
حوادث مؤملة حصلت بسبب دعوة وال ٍد أو
والدة في حال الغضب .
s
غضبت
( إذا
َّبي
َ
 2ـ أن قول الن ِّ
فاسكت )( أخرجه أحمد ح (  ))3448يد ُّل
على أ َّن الغضبا َن ُم َكلَّ ٌ
ف في حال غضبه
بالسكوت  ،فيكون حينئ ٍذ مؤاخذا ً بالكالم
َّبي  : sأن َّه أمر من
 ،وقد
َّ
صح عن الن ِّ
غضب أ ْن يتالفى غض َبه مبا ي ُ ِّ
سكنه من
ني التكليف له
أقوال وأفعال  ،وهذا هو ع ُ
بقطع الغضب  ،فكيف يقال  :إن َّه غي ُر
مكلَّف في حال غضبه مبا يصدر منه (ينظر
صالح بن فريح البهالل
 :جامع العلوم واحلكم البن رجب . )374/1
جامعة القصيم
 3ـ أن سياق اآلية ال يؤيده  ،فقد ختمت
بقوله ـ سبحانه ـ َ ...[ :ف َن َذرُ الَّ ِذي َن لاَ يَرْ ُجو َن لِقَا َءن َا ِفي ُط ْغ َيان ِ ِه ْم ي َ ْع َم ُهو َن]
{يونس ، }11:وهذا يدل على أنها واقعة على الكفار الذين يستعجلون وقوع
العذاب ،والذين سبق ذكرهم في قوله ـ سبحانه ـ [ :إ ِ َّن الَّ ِذي َن لاَ يَرْ ُجو َن
ضوا بِاحلَ َيا ِة ال ُّدن ْ َيا وَ ْ
اط َمأَنُّوا ب ِ َها وَالَّ ِذي َن ُه ْم َع ْن آَيَاتِنَا َغا ِفلُو َن[]7
لِقَا َءن َا وَر َ ُ
ْ
َ
س ُبو َن[ ]8فحيث ذكر عذابهم الذي هم آيلون
ك
ي
ُوا
ن
ا
ك
ا
ر
َّا
ن
ال
م
ه
ُ بمِ َ
أُولَ ِئ َك َمأْوَا ُ ُ
َ ِ
إليه ناسب أن يبني لهم سبب تأخير العذاب عنهم في الدنيا؛ لتكشف
شبهة غرورهم ،وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف اهلل في هذا
الكون(ينظر :التحرير والتنوير البن عاشور ، )30/11وإدخال الكالم في معاني ما
قبله وما بعده أولى من اخلروج به عن ذلك.
ُ
َّ
يضل ،وتعوي ُده على اخلير؛
ضبط اللسان؛ لئال يز َّل أو
وبناء على هذا فينبغي
فإنه ملا ُع ِّود معتاد ،كما ينبغي دميومة سؤال اهلل كلم َة احلق في الرضا
والغضب.

هل يجاب
دعاء
الغضبان؟

املشكلة التي سنطرق سببها في هذا العدد هي
مش��كلة تعاني منها جل املس��اجد  ,أال وهي كثرة
العبث واإلزعاج من قبل بعض صغار السن والفتيان
 ,ب��ل إن بعضه��م قد بلغ س��ن التكليف – لألس��ف
الش��ديد – فما أن تدخل أحد املساجد إال وترى جتمع
بعض الصغار في مؤخرة املسجد وتسمع لهم كالما ً
وضحكا ً  ,وم��ا أن تبدأ الصالة حت��ى ترتفع األصوات
وتس��مع القهقهات ونحوها م��ن األمور التي ال تليق
ببيوت اهلل  ,وتفقد املصلني خش��وعهم  ,وفي نظري
أن منش��أ هذه املشكلة وسبب وجودها واستمرارها
هم أولي��اء األمور!!! أعلم أن البعض س��يقول  :هذا
غير صحي��ح فنحن – أي أولياء األم��ور – نحارب هذه
املظاه��ر ونس��تنكرها ونح��ث إم��ام املس��جد على
محاربته��ا فكيف نكون س��ببها ؟!! وإجابة عن هذا
التساؤل أقول :إذا أردنا أن نعرف اجلواب علينا أن نرجع
ألصل املشكلة  ,فأس��اس هذه املشكلة هو إحضار
اآلباء أبناءهم للمسجد في سن صغيرة قبل التمييز
كسن الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة أو قريبا ً
منها  ,وعندما يأتي الطفل للمسجد في هذا السن
يبدأ باللعب  ,ويكثر من احلركة كعادة األطفال  ,ومن
ثم يرتسم في ذهنه أن املسجد مكان للعبث  ,وتقل
هيبت��ه في نفس��ه ,
ويكب��ر وتكب��ر مع��ه
ه��ذه العادة الس��يئة
 ,واملش��كلة أن األب
ال ي��درك ذلك ب��ل إنه
يستظرف ابنه عندما
يحدث صوتا ً أو حركة
غريبة أثن��اء الصالة ,
واألم تشارك في صنع
أحمد بن محمد البدر املشكلة فعندما يهم
األب باخل��روج للصالة
تقول له  :خذ ابنك معك ؛ أرحنا من مشاغباته قليالً
 ,فيأخذه األب املغلوب على أمره ليكمل مش��اغباته
في املس��جد  ,وف��ي صالة التراويح ف��ي رمضان تأتي
للمس��جد ومعها الذري��ة املباركة كاملة من س��ن
الثانية والثالثة واخلامس��ة فيحدث��ون الفوضى في
مصل��ى النس��اء ويزعج��ون املصليات وهك��ذا  ,فإذا
أردن��ا القضاء على هذه املش��كلة علين��ا أال نحضر
للمس��جد إال املميزين وهم الذي��ن يؤمرون بالصالة
ونح��رص عل��ى متابعتهم ونزرع في نفوس��هم حب
املس��جد وتعظيمه عندها س��تنتهي املشكلة في
املس��تقبل القريب – ب��إذن اهلل – و عل��ى دروب اخلير
نلتقي في العدد القادم إن ش��اء اهلل تعالى لنناقش
مشكلة أخرى .

صنع
( ِم ْن ُ
َم ْن ؟!! )
زاوية ثابتة
نرصد
فيها
مشكلة
من
مشاكلنا
ونحاول
جاهدين
وضع
أيدينا على
سببها
األكبر ,
ومن ثم
يسهل
علينا
عالجها –
بإذن اهلل
تعالى –

من
صنع
من !!
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لقد

تكلمنا في مقالة سابقة عن الصحابي
اجلليل أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه وأرضاه ،وذكرنا
بعضا ً من فضائله الكثيرة ومواقفه العظيمة .وفي
هذا اللقاء الكرمي نتكلم عن ثاني اخللفاء الراشدين.
قال عنه النبي  sألبي موسى األشعري(افتح له
وبشره باجلنة .ففتحت له فإذا هو عمر)(متفق عليه)
وقال أيضا ً (إيه يا ابن اخلطاب والذي نفسي بيده ما
لقيك الشيطان سالكا ً فجا ً قط إال سلك فجا ً غير
فجك)(متفق عليه)..
هذا هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح
بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي
بن غالب القرشي العدوي ،أبو حفص ،أمير املؤمنني،
وثاني اخللفاء الراشدين ،امللقب بالفاروق ،الذي أيد
اهلل به اإلسالم ،وفتح به األمصار ،وهو الصادق احمل َّدث
امللهم الذي قال فيه النبي ( sلو كان بعدي نبي
لكان عمر بن اخلطاب)(رواه أحمد ،والترمذي ،واحلاكم،
وحسنه األلباني في صحيح اجلامع) ،وهو أحد العشرة
املبشرين باجلنة ،رضي اهلل عنه وأرضاه.
ولد  dبعد عام الفيل بثالثَ
عشر َة سنة ،وكان في اجلاهلية
من أبطال قريش وأشرافهم،
وكانت إليه السفارة فيهم،
وكان عند مبعث النبي
 sشديدا ً على اإلسالم
واملسلمني ،ثم دخل في
اإلسالم قبل الهجرة بخمس
سنني ،فكان إسالمه عزا ً وقوة
للمسلمني ،وفرجا ً من الضيق.
فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما
أن رسول اهلل  sقال(:اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين
الرجلني إليك ،بأبي جهل أو بعمر بن اخلطاب) قال:
فكان أحبهما إليه عمر بن اخلطاب)(رواه الترمذي،
وصححه األلباني في صحيح اجلامع).
وكان سبب إسالمه  dأن أخته فاطمة بنت اخلطاب
كانت حتت سعيد بن زيد بن عمرو العدوي ،وكانا
مسلمني يخفيان إسالمهما من عمر ،وكان خباب
بن األرت يختلف إلى فاطمة يُقرأها القرآن فخرج
عمر يوما ومعه سيفه يريد النبي  ،sواملسلمني
وهم مجتمعون في دار األرقم عند الصفا ،وعنده من
أ .د  .عبداهلل بن محمد الطيار لم يهاجر من املسلمني في نحو أربعني رجال ،فلقيه
أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم نعيم بن عبد اهلل فقال :أين تريد يا عمر؟ فقال :أريد
محمدا الذي فرَّق أمر قريش ،وعاب دينها فأقتله .فقال
نعيم :واهلل لقد غرتك نفسك ،أترى بني عبد مناف
تاركيك متشي على األرض ،وقد قتلت محمدا؟! أفال
ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ قال :وأي أهلي؟! قال:
ختنك ،وابن عمك سعيد بن زيد ،وأختك فاطمة،

فضائل عمر
ابن الخطاب

رضي اهلل عنه
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فقد أسلما .فرجع عمر إليهما وعندهما خباب
بن األرت يُقرئهما القرآن .فلما سمعوا صوت عمر
تغيب خباب ،وأخذت فاطمة الصحيفة ،وألقتها حتت
فخذيها ،وقد سمع عمر قراءة خباب .فلما دخل قال:
ما هذه الهينمة؟! قاال :سمعت شيئا؟ قال :بلى .قد
أخبرت أنكما تابعتما محمدا ،وبطش بختنه سعيد
بن زيد ،فقامت إليه أخته لتكفه ،فضربها فشجها،
فلما فعل ذلك قالت له أخته :قد أسلمنا ،وآمنا باهلل،
ورسوله ،فاصنع ما شئت .وملا رأى عمر ما بأخته من
الدم ندم وقال لها :أعطيني هذه الصحيفة التي
سمعتكم تقرؤون فيها اآلن حتى أنظر إلى ما جاء
به محمد .قالت :إنا نخشاك عليها ،فحلف أنه
يعيدها .قالت له :وقد طمعت في إسالمه .إنك جنس
على شركك،وال ميسها إال املطهرون .فقام،واغتسل.
فأعطته الصحيفة وقرأ فيها :طه ،وكان كاتبا فلما
قرأ بعضها قال:ما أحسن هذا الكالم وأكرمه فلما
سمع خباب خرج إليه فقال عمر عند ذلك :دلني يا
خباب على محمد حتى آتيه فأسلم .فدله خباب
فأخذ سيفه ،وجاء إلى النبي  ،sوأصحابه فضرب
عليهم الباب فقام رجل منهم فنظر من [خلل] الباب
فرآه متوشحا ً سيفه ،فأخبر النبي  sبذلك .فقال
حمزة :إئذن له فإن كان يريد خيرا بذلناه له ،وإن أراد
شرا ً قتلناه بسيفه .فأذن له فنهض إليه النبي s
حتى لقيه فأخذ مبجامع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة
وقال :ما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتى يُنزل اهلل عليك
قارعة .فقال عمر :يا رسول اهلل جئت ألومن باهلل،
وبرسوله .فكبر رسول اهلل  sتكبيرة عرف من في
البيت أن عمر أسلم ..قال ابن مسعود (:dإن إسالم
عمر كان فتحاً ،وإن هجرته كانت نصراً ،وإن إمارته
كانت رحمة ،ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى
أسلم عمر ،فلما أسلم عمر قاتل قريشا ً حتى صلى
عند الكعبة وصلينا معه)(صحيح السيرة النبوية
لأللباني).
هاجر إلى املدينة ،وشهد الكثير من املشاهد مع
النبي  ،sوبويع باخلالفة يوم وفاة أبي بكر الصديق
 dثالث عشرة سنة من الهجرة بعهد منه ،فكان
يُضرب بعدله املثل.
قال عنه النبي (:sرأيت كأني أُتيت بقدح من لنب
فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن اخلطاب قالوا
فما أولته يا رسول اهلل؟ قال العلم)(رواه الترمذي،
وصححه األلباني في جامع الترمذي).
وقد اشتهر عمر  dبعدله الذي ساد به ديار اإلسالم
أثناء مدة إمارته ،وشمل الناس جميعاً ،وغدا مضرب
املثل .ويُع ُّد عمر d
َّ
املنظم األول للدولة اإلسالمية،
فقد ضمت الدولة اإلسالمية أيامه شعوبا ً كثيرة،
فعمل على صهر ذلك كلِّه في بوتقة اإلسالم،
واستطاع  dنتيجة لشعوره باملسؤولية وخوفه

من السؤال يوم احلساب ،وواجبه بالعمل
والدعوة ،وإميانه العميق بتطبيق الشرع،
كل ذلك أدى إلى متابعته للوالة في جميع
األمصار ،والسهر على مصلحة الرعية،
وتفقد أحوال الناس بنفسه ،فكانت
له الهيبة على سائر نواحي الدولة
اإلسالمية .وكانت هيبة الناس له هيب ٍة
واحترام وتقدير حلنوه عليهم،
محب ٍة
ٍ
وعطفه على العامة ،وعدله ،وسهره في
شؤون األمة ،ومساواته بني أفراد اجملتمع،
وكان صور ًة حي ًة عن اإلنسان املسلم
لسائر امللل األخرى ،فكان ذلك سببا ً في
دخول الكثير منهم في دين اهلل تعالى.
وكان  dجريئا ً باحلق ،ومع هذه اجلرأة كان
ينصاع للحق مباشرة ،وإذا خوف باهلل
سكن.
ومن فضائله  dأن أنس بن مالك d
قال(:سمعت عمر بن اخلطاب يوماً ،وقد
خرجت معه حتى دخل حائطاً ،فسمعته
يقول وبيني وبينه جدار ،وهو في جوف
احلائط :عمر بن اخلطاب أمير املؤمنني،
بخ ،واهلل بُن ََّي اخلطاب لتتقني اهلل أو
ٍ
ليعذبنك) .وقال أيضا ً d
(أحب الناس
ُّ
إلي عيوبي).
إلي من رفع َّ
َّ
d
هموم األمة ،وشغلته
عاش الفاروق
شؤون الرعية ،وأهمته حالة الناس ،فهو
يريد أن يشارك الناس قضاياهم ،ويعيش
مبستوى أدناهم ،يحب أن يطعم اجلائع بيده،
ويعطي احملتاج من ماله ،ويداوي املريض
بنفسه ،يتفقد أفراد اجملتمع ويواسيهم.
لقد أحس الناس مبا يهم الفاروق ملا يرون ما
يقوم به فأحبوه ،وكانوا على استعداد ليفدوه
مبا ميلكون ،وعملوا على تقليده والسير على
وعم األمن،
منواله ففشت بينهم احملبة،
َّ
وانعدم احلسد ،و ُفقدت الغيبة ،وزال التعدي،
وبدا اجملتمع كتلة واحدة.
وفي أيام خالفته  dمت فتح الشام والعراق
والقدس واملدائن ومصر واجلزيرة ،وكان  dأول
من أرَّخ بالتاريخ الهجري ،وكانوا يؤرخون من
قبل بالوقائع ،وأول من وضع الدواوين ،وكان
يطوف في األسواق منفردا ً ويعس بالليل.
لقد أ ُ َ
عطي ال َفارُو ُق ِعلْماً ،ون ََظرا ً ثَاقبا ً و َفهماً،
َ
وحكم ًة .وقد
وش َفا ِفية وذِهناً ،ورُؤْي ًة وَاسع ًة ِ
قال عنه رسول اهلل ( sإنه كان فيما مضى
قبلكم من األمم مح َّدثون ،وإنه إن كان في أمتي
منهم فإنه عمر بن اخلطاب)(رواه البخاري)،
وفي رواية أخرى(:يكلَّمون من غير أن يكونوا

أنبياء) .ورمبا رأى الفاروق dرأياًـ أو خطر على
باله خاط ٌر فيأتي الوحي مؤيدا ً رأيه ،وهذا ما
ُعرف باملوافقات ،وقد حدث ذلك معه مرات
عديدة ،ومن ذلك:
d
قال :قال عمر( :وافقت ربي
* ما رواه أنس
في ثالث :فقلت :يا رسول اهلل ،لو اتخذنا من
مقام إبراهيم مصلي ،فنزلت[:وَات َِّخ ُذوا ِم ْن
صلًّى] ،وآية احلجاب ،قلت:
يم ُم َ
َام إِبْرَا ِه َ
َمق ِ
يارسول اهلل لو أمرت نساءك أن يحتجنب ،فإنه
يكلمهن البر والفاجر ،فنزلت آية احلجاب،
واجتمع نساء النبي  sفي الغيرة عليه،
سى رَبُّ ُه إ ْن َطلَّق ُ
َك َّن أ َ ْن ي ُ ْب ِدلَ ُه
فقلت لهنَ [ :ع َ
ِ
أَزْوَاجا ً خَ ْيرا ً ِمن ُْك َّن] ،فنزلت اآلية) .ومن ذلك
كراهته  dصالة النبي sعلى املنافقني،
وكراهته للخمر ،وحرصه على حترميها ،وكان
يقول في ذلك :اللهم بينِّ لنا في اخلمر بيانا
شافياً ،فنزل التحرمي لها .وموافقته d
للرؤية التي أُري فيها األذان ،والتي أقر بعدها
النبي  sأذان عبد اهلل بن زيد الذي رآه أيضا ً
في منامه ،ونزل بذلك الوحي مصدقا ً لذلك.
قال عنه أبو بكر الصديق (:dما على ظهر
إلي من عمر).
األرض رجل أحب َّ

وقال علي  dفيه(:إذا ذُكر الصاحلون
فحيهال بعمر ،ما كنا ن ُ ْب ِع ْد أن السكينة
تنطق على لسان عمر).
وقال عنه احلسن البصري(:كان  dفي
إزاره اثنتا عشرة رقعة بعضها من أُدم ،وهو
أمير املؤمنني).
وعن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة قال(:رأيت
عمر بن اخلطاب رضوان اهلل عليه أخذ تبنة
من األرض فقال :ليتني كنت هذه التبنة،
ليتني لم أخلق ،ليت أمي لم تلدني ،ليتني
لم أك شيئاً ،ليتني كنت نسيا ً منسياً).
وعن عبد اهلل بن عيسى قال(:كان في وجه
عمر َّ
خطان أسودان من البكاء).
وعن هشام بن احلسن قال(:كان عمر مير
باآلية وهو يقرأ فتخنقه العبرة فيبكي
حتى يسقط ،ثم يلزم بيته حتى يعاد،
يحسبونه مريضاً).
وكان  dيتمنى الشهادة ويكثر من
قول(:اللهم ارزقني شهادة في سبيلك،
واجعل موتي في بلد رسولك ( )sرواه
البخاري) .فاستجاب اهلل دعاءه ونال
الشهادة وهو في املدينة .استشهد d
على يد أبي لؤلؤة اجملوسي ،غالم املغيرة
بن شعبة ـ عليه من اهلل ما يستحق ـ،
قتله غيلة وهو في صالة الصبح سنة
ثالث وعشرين من الهجرة .فرضي اهلل عن
عمر الفاروق وعن سائر الصحابة والتابعني.
ومن أقواله العظيمة والتي ينبغي أن تسطر
مباء الذهب:
* حرفة يُعاش بها خير من مسألة الناس.
* وقال(:إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه
على دينكم ،فإن َّ
حب يخوض فيما
كل ُم ٍ
أحب).
* وقال(:لو نادى مناد من السماء أيها الناس
إنكم داخلون اجلنة كلكم أجمعون إال رجالً
واحدا ً خلشيت أن أكونه ،ولو نادى مناد أيها
الناس إنكم داخلون النار إال رجالً واحدا ً لرجوت
أن أكونه).
* وقال أيضاً(:ال تنظروا إلى صيام أحد وال إلى
صالته ،ولكن انظروا من إذا حدث صدق ،وإذا
ائتمن أدي ،وإذا أشفى ورع).
* وقال(:حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا
فإنه أيسر ،وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا،
وجتهزوا للعرض األكبر يوم تعرضون ال تخفى
منكم خافية .هذا غيض من فيض من سيرة
عمر ومواقفه وأقواله).
جميع
وعن
الفاروق،
فرضي اهلل عن عمر
ِ
الصحاب ِة والتابعني ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
محمد.
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احلال املرحتل

ما أجمل أن يعيش املسلم مع القرآن  ،وأن يكون محفوظاً في صدره  ،يتغنى بتالوته وترتيله آناء الليل
وأطراف النهار  ،في صالته  ،وفي جلوسه  ،وفي مسيره  ،وفي حله وترحاله  ،فيكون مالزماً للقرآن في جميع
أحواله  ،ولهذا فقد اعتنى السلف ومن سلك سبيلهم بحفظ كتاب اهلل قدمياً وحديثاً  ،وفي هذه الزاوية
نستعرض وإياكم صورة ناصعة سطرها بعض اآلباء واألجداد الذين حفظوا القرآن مع صعوبة احلياة وقلة
ذات اليد ،وانشغال الناس مبعيشتهم الشاقة ليكونوا نبراساً لشبابنا وقدوة لهم في حفظ كتاب اهلل ،
وضيفنا في هذا العدد هو الشيخ عبداهلل الداود الذي رحب بنا أجمل ترحيب

من الحفظة الكبار الداود:

لم أتقن حفظ كتاب اهلل
إال بعد إمامتي للناس

حوار  :أحمد بن محمد الذويخ

فطلبنا منه أوال ً أن يعرفنا بنفسه فقال :
فإنني لم أحفظ وأتقن القرآن عن ظهر قلب إال بعد إمامتي في
أنا عبداهلل بن عبدالرحمن بن داود الداود ولدت في محافظة
مسجد أبو عتيق .
الزلفي وال أعرف تاريخ امليالد حتديدا ً لكنني جتاوزت التسعني وهلل س /3حدثنا عن كيفية حفظك لكتاب اهلل تعالى .
احلمد وقد ضعف جسمي وذاكرتي بعد هذا السن وأسأل اهلل
حفظي لم أتقنه كما ذكرت لك إال بعد إمامتي للناس في
حسن اخلتام  ،وأن أذكر لكم ما فيه الفائدة إن شاء اهلل تعالى  .مسجد ( أبو عتيق ) وأنا أوصي الشباب احلفاظ أن يتولوا إمامة
الناس ولو في رمضان فقط ألنه من أكبر أسباب احلفظ وإتقانه
س /1حدثنا عن الدراسة في زمانكم وعن دراستك خصوصاً ؟ .
الدراسة في زماننا كانت عن طريق كتاتيب وقد كانت دراستي
س /4كيف كان صالتكم التراويح ؟
على مراحل ففي البداية درست في كتاب الشيخ على بن عيد صالتنا ثالث وعشرين ركعة نقرأ فيها جزءا ً كامالً ونختم مرتني
رحمه اهلل  ،في علقة فتعلمت القراءة أعني قراءة القرآن نظرا ً
في شهر رمضان وأذكر أنني مرة واحدة فقط جتاوزت اخلتمتني
فقط ثم درست على الشيخ احلافظ املتقن عبداحملسن البهالل مبعنى أنني ختمت مرتني وزدت ما يقارب خمسة أجزاء .
إمام مسجد العليوية ثم على والدي رحمه اهلل عليهم جميعا ً س /5وصيتك رعاك اهلل حلافظ القرآن ؟
.
أوصي احلفاظ خاصة الشباب بعد تقوى اهلل بتعاهد احلفظ ألن
مساجد
بعض
في
الناس
أميت
قد
أنك
علمنا
حسب
س/2
النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبرنا أنه يتفلت تفلتا ً أشد من
الزلفي حدثنا عن ذلك .
تفلت اإلبل في عقلها وأن يضع له حزبا ً يوما ً ال يفرط فيه أبدا .
السوق
في
الواقع
)
عتيق
أبو
(
مسجد
في
نعم رشحت لإلمامة
كما أوصيهم بإمامة الناس فخير من يتقدم الناس ضابط
الشمالي ( ميدان املدينة ) واستمرت إمامتي مدة تزيد على
القرآن .
الثالثني سنة ثم انتقلت إلى جامع امللك عبد العزيز وصليت
فيه إماما ً ما يزيد على خمس سنوات وكنت خلفا ً للشيخ
ختاما ً نشكر لك رحابة صدرك وكرم ضيافتك وجزاك اهلل عنا
محمد بن سليمان الذييب بعد أن ذهب لرحيمة قاضيا ً ,ثم
خير اجلزاء ونسأل اهلل لنا ولك حسن اخلتام وأن ينفعنا ويرفعنا
لظروفي اخلاصة وانتقالي إلى مدينة الرياض تركت اإلمامة .
وإمامة املسجد هي السبب األكبر حلفظ القرآن الكرمي وإتقانه بالقرآن الكرمي .

طالبك نالوا المناصب
وال زلت تعلم في
المسجد !

؟ وهل نشر لعلم يقارب تعليم القرآن ؟ كال
واهلل وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم
يعملوا الذنوب ؟!
رؤي ابن أبي طيبة في املنام فقيل له  :إالم
صرت ؟ فقال  :رحمني اهلل بتعليم القرآن .
( أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه)
طالبك نالوا املناصب وال زلت تعلم في املسجد رواه البخاري
! قالها أحدهم ملعلم قرآن  .قال الذهبي :
الشيخ راشد البداح
سبحان اهلل ! هل محل أفضل من املسجد
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فحفظ القرآن ليس مقصورا ً على صغار السن ومن انتظم في حلقات التحفيظ صغيراً بل ان اهلل جل وعز قد يسر
حفظه للناس متى ما صدقت العزائم وصبروا وحتى ولو كبر اإلنسان وتوظف وانشغل بهموم احلياة واجلمعية لم
تغفل عن هذه الفئة فقد أتاحت للراغبني في حفظ القرآن وتعلمه الفرصة من خالل حلقات املوظفني والتي تناسب
أغلب املوظفني في وقتها ومرونتها واستطاعت بفضل اهلل أن تخرج عدداً من احلفظة ولعلنا نلتقي أحد هؤالء والذي
أمت حفظ كتاب اهلل حديثاً

من حفظة حلقة الموظفين القشعمي :

حفظ كتاب اهلل
عمل ال يفوت قطاره
نود بداية أن تعرفنا ببطاقتك الشخصية:
االس��م  :عب��داهلل ب��ن محم��د ب��ن عب��داهلل
القشعمي
العم��ل  :معي��د بجامع��ة امللك س��عود كلية
العلوم باخلرج قسم احلاسب
نبارك لك��م إمتام حفظ كت��اب اهلل ونريد أن
حتدثن��ا عن الرغبة في حف��ظ القرآن لديكم
متى بدأت ومتى عزمتم على حفظه ؟
ب��دأت رغبتي اجلادة في حف��ظ كتاب اهلل كامالً
بع��د اجتي��ازي ل��دورة مكثف��ة حلف��ظ القران
أقامته��ا اجلمعي��ة اخليري��ة لتحفي��ظ الق��ران
بالزلف��ي وحصولي على املرك��ز األول في حفظ
عشرة أجزاء فقد كنت قبل هذه الدورة كثيرا ما
أفكر باحلفظ ولكني اس��تصعب املشوار ولكن
كان لنتائ��ج ه��ذه الدورة احلاف��ز األكبر لي على
االستمرار واملواصلة في احلفظ وهلل احلمد.
م��ن الذي كان له الفضل بعد اهلل في عزميتك
على احلفظ وكيف ذلك؟
كان حل��رص الوالدي��ن الفض��ل بع��د اهلل ف��ي
حفظي لكتاب اهلل حيث كانا كثيرا مايرغباني
في التس��جيل في احللق منذ الصغر  ,وأذكر أن
الوال��دة حفظها اهلل كانت كثي��را ما تعاتبني
وتلومني حني تغيبي عن احللقة في أيام الصغر
 ,وأذك��ر أن الوال��د حفظه اهلل ق��د حصل على
جائ��زة األب املثال��ي حللق جام��ع الدويش يوم أن
كن��ت وأخوت��ي ندرس هن��اك حينم��ا كنت في
س��نوات االبتدائ��ي األولى وذل��ك نتيجة حرصه
وس��ؤاله الدائم عن مس��توانا في احللقة  ,كما
ال أنس حرص وتشجيع الشيخ ناصر البديع وأنا
أدرس عن��ده في ال��دورة الصيفية املكثفة لعام
1424هـ .
متى حفظتم كتاب اهلل ؟ وأين مت ذلك ؟
أمتمت حفظي لكتاب اهلل و هلل احلمد واملنة في

يوم الثالثاء 1429/6/20هـ
في حلقات املوظفني مبس��جد األوزاعي على يد
شيخي الفاضل رحيم شاه حسن أسأل اهلل أن
يبارك فيه وأن يحفظه.

كيف عرفتم عن حلقة املوظفني ؟
عرفت عنها عن طريق مدرس احللقة  ,و أمتنى لو
كان هناك إعالنات عن حلق املوظفني في أماكن
العمل نفسها.
م��ا الذي ينق��ص حلقة املوظف�ين من وجهة
نظرك ؟
حلق��ة املوظف�ين تختلف ع��ن باق��ي احللقات
بأنها حتتاج إلى حرص ذاتي من الشخص حلفظ
الق��رآن دون أي ترغيب أو حتفيز من أحد كما في
غيره��ا م��ن احللق لذلك ن��رى أن األع��داد فيها
قليلة ج ًّدا ،لذا أمتنى لو كان هناك حتفيز وتعاون
بني اجلمعية و القطاعات الوظيفية اخملتلفة من
أجل مس��اعدة املوظف على احلفظ ملا في ذلك
م��ن األثر العظيم عل��ى املوظف و على القطاع
الذي يعمل به ففي الق��رآن كل ما نحتاج وكل
ما يساعد على تقدمنا و تطورنا .
هل طموحك توقف عند إمتام احلفظ ؟

حوار  :راشد احلميدي
إمت��ام احلفظ ليس غاية بح��د ذاته مع مافي ذلك
من األجر العظيم لكنه و سيلة يستفيد منها
املس��لم في أمور حياته كلها فهو املعني الذي ال
ينضب وفيه البركة و العون للعبد في أمور دينه
و دنياه .
م��ا نصيحت��ك لكل م��ن أراد أن يب��دأ بحفظ
القرآن؟
نصيحتي لكل من أراد احلفظ بأن يجاهد نفسه
على االس��تمرار ملا س��يطرأ عليه م��ن تغير في
العزمي��ة و من عدم ق��درة على احلفظ في بعض
األي��ام ,ولو أن يحفظ في بعض األيام آية واحدة,
وأن ال يس��مح لنفس��ه بالتوقف ولو ليوم واحد
ألن ذلك س��يصعب علي��ه معاودة االس��تمرار,
وأن يضع لنفس��ه جدوال ً للحف��ظ وللمراجعة
مبساعدة من أستاذه في احللقة و بحسب قدرته
و استطاعته.
رس��التك للموظفني واملعلمني الذين يرغبون
ف��ي حفظ الق��رآن ولكن ي��رون أن القطار قد
فاتهم.
حفظ كتاب اهلل ليس أمرا ً دنيويا ً حتى يقال فيه
بأن القط��ار قد فات بل هو عمل أخروي ال يفوت
قطاره إال بعد املوت،فلنطرد هذه الوس��اوس عن
أنفس��نا و لنبدأ باجلد و املثابرة فمن س��ار على
الدرب وصل كل بحسب جهده و قدرته .
كلمة أخيرة
الكلمة األخيرة  :هي أن يحاول كل منا تصحيح
و مراجع��ة نيته ف��ي أعمالها كله��ا و بخاصة
في حفظه لكتاب اهلل وأن يس��أل اهلل دائما ً أن
يبلغه حفظ كتابه و أن يعينه على ذلك ملا فيه
من األجر و اخلير في الدنيا و اآلخرة،كما ال أنسى
أن أشكر القائمني على هذه اجمللة الرائدة أسأل
اهلل أن يب��ارك في أعماله��م و أعمارهم و صلى
اهلل وسلم على نبينا محمد .
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عليه وسلم فيها عليا ً رضي اهلل عنه فأشار عليه
ضمن غزوات النبي صلى اهلل عليه وسلم بفراقها واستشار أسامة بن زيد – رضي اهلل عنه
غزوة املريسيع  .وكان النبي من عادته صلى اهلل – فأشار عليه بإمساكها وبعد مضي الشهر جاء
عليه وسلم إذا أراد أن يغزو يقرع بني نسائه  .وكانت الفرج من رب السموات واألرض عالم السر وأخفى
القرعة من نصيب أم املؤمنني
ص َب ٌة
( إ ِ َّن الَّ ِذي َن َجا ُؤوا بِالإْ ِ ْف ِك ُع ْ
أحفاد
يتربص
أن
غرو
فال
عائشة – رضي اهلل عنها –
ْ
تحَ
س ُبو ُه َ
ِّم ُ
ش ّرا ً لَّ ُكم ب َ ْل
نك ْم لاَ َ
ُه َو خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم ) إلى أخر اآليات
مع صغر سنها  .فرافقت هؤالء وأتباعهم وبقيتهم
املصطفى صلى اهلل عليه
من سورة النور .
الخير
بأهل
وحثالتهم
وسلم في هذه الغزوة ..قالت
اهلل أكبر ما أشبه الليلة
عائشة –رضي اهلل عنها – والصالح والدعوة واإلصالح بالبارحة إنهم املنافقون
فلما انتهت الغزوة وقفل
وأذنابهم في العصر النبوي
والنهي
بالمعروف
واألمر
القوم ورجع اجليش فلما دنونا
وفي كل عصر حتى يومنا هذا
من املدينة نزلنا منزال ً فبات عن المنكر محاولين تصيد يحاولون تصيد الزالت  ,واقتناص
به رس��ول اهلل صلى اهلل
الفرص  ,واالصطياد في املاء
األخطاء
وتضخيم
الزالت
عليه وسلم بعض الليل  .ثم
العكر ليخرجوا بعض ما في
وذهبت
,
العسكر
فارحتل
أدلج وأذن للناس بالرحيل .
صدورهم من غل وحسد  ,ويتقيؤا ما تكن ضمائرهم
حلاجتي  ,فمشيت حتى جاوزت العسكر  ,وفي عنقي وقلوبهم املريضة عبر وسائلهم املتنوعة  ,متذرعني
عقد لي  ,فلما قضيت حاجتي  ,انسل من عنقي  ,بحجج احلرية الشخصية والتنوير واإلصالح ( زعموا
فلم أجده  ,وإذا العسكر قد رحلوا ...
َ
) ( وَإذَا ِق َ
ض َقالُوا ْ إِنمَّ َا ن َْح ُن
يل لَ ُه ْم ال َ تُ ْف ِ
س ُدوا ْ ِفي األر ْ ِ
ِ
صلِ ُحو َن ) فإذا كان هذا فعلهم مع نبي اهلل  ,صلى
وج��اء الذين يرحلون هودجها ُم ْ
فحملوه وهم يظنونها فيه ألنها اهلل عليه وسلم  ,واتهامهم ألم املؤمنني وأفضل
صغيرة السن خفيفة الوزن ..
نساء العاملني الصديقة بنت الصديق – رضي اهلل
إلى
)
العقد
فرجعت ( وقد أصابت
عنها – فال غرو أن يتربص أحفاد هؤالء وأتباعهم
مكانهم فإذا ليس به داع وال مجيب  .وبقيتهم وحثالتهم بأهل اخلير والصالح والدعوة
فقعدت ظنا ًمنها أنهم سيفقدونها ,واإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر محاولني
ويرجعون إليها  ,فغلبها النعاس ,تصيد الزالت وتضخيم األخطاء وافتراء الكذب
ونامت ولم تستيقظ إال بقول صفوان والطعن في العلماء والوالة .
بن املعطل – رضي اهلل عنه  : -إنا
حلاجة في نفوسهم  ,ال بلغهم اهلل مرادهم
هلل وإنا إليه راجعون  ,زوجة رسول  ,وفضحهم في قعر بيوتهم  .وإن املتأمل في حال
اهلل صلى اله عليه وسلم حيث كان يعرفها قبل هؤالء ليأخذ العجب من سوء مسلكهم  ,وخبث
احلجاب  .أخذ يسترجع  .فخمرت وجهها مبلفعها .طويتهم  ,ونزع احلياء من وجوههم  ,وقلة ورعهم ,
فأناخ راحلته فركبت  .وما كلمها كلمة واحدة ولم
وخوفهم من اهلل  ...أما علموا أنه يعلم السر وأخفى
تسمع منه إال استرجاعه  .ثم سار يقودها حتى
؟ أما علموا أن ألسنتهم وجميع جوارحهم ستشهد
قدم بها املدينة وقد نزل اجليش في نحر الظهيرة ,
عليهم ؟ أما علموا أن اهلل شديد العقاب وإن هذا
فلما رأى ذلك الناس خاض بعضهم في شأنهم ,
صا َها ) ؟ أما
ص ِغيرَ ًة وَلاَ َك ِبيرَ ًة إِلاَّ أ َ ْح َ
ووجد رأس املنافقني وإمام النفاق عدواهلل عبد اهلل الكتاب ( لاَ ي ُ َغادِرُ َ
علموا أن ( وَ َمن ي َ ْع َم ْل ِم ْثقَا َل ذَر َّ ٍة َ
ش ّرا ً يَرَ ُه ) ؟ أين هم
بن أبي بن سلول متنفسا ً وفرصة سانحة للنيل من من  ( :يوم لاَ ين َفع ما ٌل ولاَ بنُون{ }88إلاَّ من أَت َى اللهَّ َ
ِ َ ْ
ََْ َ ُ َ َ َ َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ,وزوجته الطاهرة
ْ
َ
يم )
ل
س
ب
ل
ق
ب
َ
ِ
املطهرة  .ثم أفاض أهل اإلفك بإفكهم وبهتانهم ِ ٍ
ٍ
س َف ِل ِم َن النَّار ِ وَلَن
( إ ِ َّن المْ ُنَا ِف ِق َ
ني ِفي ال َّدر ْ ِك األ َ ْ
وسيء ظنهم بأقبح تهمة وأسوأها حتى بلغ ذلك
َصيرا ً ) حقا ً َ ( -:فإِن ََّها لاَ ت َ ْع َمى الأْ َب ْ َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في احلال  ,وزوجته تجَ ِ َد لَ ُه ْم ن ِ
صارُ
الص ُدور ِ ) وحقا ً ( -:
وب الَّ ِتي ِفي ُّ
بعد اسابيع  .حتى ضاق رسول اهلل صلى اهلل عليه وَلَ ِكن ت َ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
للهَّ
يم ) أيها املؤمنون
وسلم بذلك ذرعا ً .وقد انتقلت إلى بيت أبيها صديقُ وَتحَ ْ َ
ظ ٌ
س ُبون َ ُه َه ِّينا ً وَ ُه َو ِعن َد ا ِ َع ِ
هذه األمة أبو بكر – رضي اهلل عنهم أجمعني – وأراد  .أسال اله أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم  ,وأن
اهلل جل وعال من عظم االبتالء واالمتحان لرسول يهدي ضال املسلمني  ,وأن يهدينا جميعا ً صراطه
اهلل ولزوجته ووالدها ووالدتها أن حبس الوحي املستقيم  ,وطريقه القومي وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا
بحقها شهرا ً  .وقد استشار رسول اهلل صلى اهلل ووالتنا وعلماءنا  ,ودعاتنا إنه على كل شي قدير ..

من

ال تحسبوه
شرا لكم

الشيخ  /عبد اهلل بن أحمد السلمان
رئيس هيئة محافظة الزلفي

 34ضياء

 ...العدد الرابع

رمضان  1429هـ

قصة حافظ

حمل القرآن وحفظه شرف لإلنسان ال يدانيه شرف كيف ال وهو كالم رب العاملني يحمله اإلنسان بني جنبيه فيحمل
الشرف واجملد قال عمرو بن العاص رضي اهلل عنه  :من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بني جنبيه إال أنه ال يوحى إليه.
وهو نعمة مين اهلل بها على من يشاء من عباده ولكن حفظه يحتاج إلى همة عالية و جهد كبير وصبر ومصابرة
ولكن الثمار يانعة رفعة في الدنيا واآلخرة ومعنا في هذا اللقاء منوذجاً من حملة القرآن ممن أمت حفظه في جمعية
حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الزلفي فهيا ندلف إلى هذا اللقاء:

الدكتور النتيفي :
حفظ القرآن يساعد على تقويم اللسان
وفصاحته
البطاقة الشخصية :
االس��م  /س��ليمان ب��ن عب��داهلل ب��ن محمد
النتيف��ي.
العمر  36 /سنة .
احلالة االجتماعية  /متزوج ولدي أوالد .
كيف كان مشواركم الدراسي ؟
درس��ت املرحلة االبتدائية في مدرس��ة حتفيظ
الق��رآن الكرمي مبحافظة الزلفي ما عدا الس��نة
السادس��ة منه��ا فقد درس��تها في مدرس��ة
موسى بن نصير .
ث��م درس��ت املرحل��ة املتوس��طة والثانوية في
املعهد العلمي في محافظة الزلفي .
ث��م التحقت بكلية اللغ��ة العربية في جامعة
اإلم��ام بالري��اض  ،وتخرج��ت فيه��ا ف��ي العام
اجلامعي  1415ـ  1416هـ .
ث��م عين��ت معي��دا ً فيه��ا ،ف��ي قس��م النحو
والصرف فدرست الس��نة التمهيدية وحضرت
رسالة العالمِ ية ( املاجستير )  ،والعالمِ ية العالية
( الدكت��وراه )  ،وكانت مناقش��ة الدكتوراه في
 1427 / 8 / 24هـ  ،وأنا اآلن أس��تاذ مس��اعد في
القسم .
كيف كانت بداية حفظكم للقرآن الكرمي ؟
توجهت حلف��ظ القرآن عن طريق الدراس��ة في
حلق��ة التحفيظ املقامة في اجلامع الش��مالي
(جامع امللك عبدالعزيز ) رحمه اهلل .
إل��ى م��ن يع��ود الفضل ف��ي حفظ��ك للقرآن
الك��رمي؟
الفض��ل هلل أوال ً وآخرا ً  ،وكان للوالدين أث ٌر كبير
ف��ي التوجيه والتش��جيع  ،كم��ا كان جلمعية
حتفيظ الق��رآن في الرياض التي يش��رف عليها
الش��يخ عبدالرحمن الفريان أث ٌر في التش��جيع
فقد كانت الدراسة في أول األمر تابعة لها قبل
افتتاح جمعية حتفيظ القرآن في الزلفي .
وبع��د افتت��اح جمعية حتفي��ظ الق��رآن الكرمي
بالزلفي تضاعف التشجيع والتحفيز  ،وأصبح
اإلشراف على احللقات قريبا ً .
كما كان للمدرسني واملشرفني والزمالء أث ٌر أيضا ً
 ،جزى اهلل اجلميع خيرا ً  ،والفضل واملنة هلل ُ
قبل

قرب الـمالئك من ذوي اإلميان
وبع ُد .
من ميلك العبرات لو يتلـو لنا
أين كانت دراستكم وعلى يد من ؟
ٌ
شبل صغير ســـورة الرحمن
س��بق أن ذكرت أني درست في اجلامع الشمالي
بالزلف��ي ( جامع املل��ك عبدالعزيز )  ،ودرس��ني وآخرها :
أس��اتذة ُك ُثر ألن��ي التحقت باملس��جد صغيرا ً واحذر سماع العزف واذكر دائـما ً
قوال ً لتلميذ الفتى احلــراني
 ،ولك��ن ال��ذي أمتمت علي��ه حفظ الق��رآن هو
األس��تاذ /صالح أس��عد عبدالعزيز  ،من مصر ( ،حب الكتاب وحب أحلـان الغنى
في قلب عب ٍد ليس يجتمعــان )
أجزل اهلل املثوبة للجميع .
حبرت قولي جاهدا ً بقصيـــدة
ما هي طريقة احلفظ التي اتبعتموها ؟
أشواقها واحلزن معتصـــران
طريق��ة احلفظ التي س��لكتها ه��ي اجلمع بني
حفظ اجلديد  ،ومراجع��ة القدمي  ،وبعد االنتهاء فلعلكم أن تعذروني إن نبـــا
لفظي أو اضطربت حروف بناني
من احلفظ كثف��ت املراجعة م��ع بعض الزمالء
وختامها صلوا على خير الورى
حتى اليتفلت احلفظ .
ما غـرد القمري على األغصان
ومتى كان امتام حفظك لكتاب اهلل ؟
أمتمت حفظ القرآن في السنة الثانية الثانوية وليس لدي إنتاج جديد بسبب االنشغال بالعمل
وغيره .
في عام  1410هـ .
م��ا وصيت��ك حلاف��ظ الق��رآن وكذلك مل��ن لم
ما الفوائد التي يجنيها حافظ القرآن ؟
فوائ��د حف��ظ الق��رآن كبي��رة وكثي��رة  ،ومنها يحفظ��ه؟
حرص احلافظ على إكثار تالوته خوفا ً من تفلته حاف��ظ القرآن  :أوصيه مبراجعته وتدبره والعمل
فيكسب بذلك خيرا ً كثيرا ً  ،ومنها القدرة على به .
التالوة في أي وقت وعلى أي حال ،واس��أل اهلل أن وأوص��ي من لم يحف��ظ ولديه الق��درة باحلفظ
يجعلنا من أهل القرآن  ،وأن يكتب لنا ولوالدينا فه��و مفتاح خير  ،وعل��ى من حفظ وبقي عليه
شيء منه عقد العزمية على إمتامه  ،كما أوصي
الرفعة في الدارين  ،آمني .
من ضيع��ه بالعودة إليه ليأنس به في ش��بابه
هل للقرآن الكرمي عالقة بتخصصك ؟
أما ع��ن عالقة الق��رآن بتخصصي وه��و اللغة ومش��يبه  .وأحث إخواني األساتذة على اغتنام
العربي��ة فظاه��ر  ،وذل��ك أن أه��م مص��در من هؤالء البراعم وإيقاد هممهم وعزائمهم حلفظ
املصادر الت��ي بنيت عليها قواعد اللغة العربية كت��اب اهلل  ،وقبل ذلك تربيته��م على أخالقه ،
ه��و القرآن الك��رمي  ،ويكثر االستش��هاد به في فه��م صفح��ات بيضاء وخي��ر ما يكت��ب فيها
كت��ب النحو والصرف  ،كما أن حفظه يس��اعد كتاب اهلل .
كما أوص��ي رجال األعمال والتجار باملس��اهمة
على تقومي اللسان وفصاحته .
في مثل هذه املش��اريع الباقية املضمونة الربح
هل لديك موهبة الشعر ؟
نع��م  ،لدي موهبة الش��عر  ،ولكني ٌ
مقل جدا ً  ،بإذن اهلل .
وسبق أن قلت أبياتا ً عن القرآن وحفظه مبناسبة كلمة أخيرة ..
حفل من حفالت تكرمي احلفظة في الزلفي  ،وقد وأخيرا ً  ،أس��أل اهلل أن يوفق َّ
داع إلى خير وأن
كل
ٍ
يس��دد مسعاه  ،وأن يفتح علينا من أبواب اخلير
ألقاها بعض الشباب فيه ،ومنها :
ما يقربنا إلي��ه  ،وأن يغفر لنا ولوالدينا  ،وملن له
شدو البالبل هاضني وشجـاني
فنظمت من فرط اجلوى أوزاني ح��قٌ علينا  ،إن��ه جواد كرمي ،وصلى اهلل وس��لم
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعني .
خير املوائد ما حوت ذكرا ً فيا
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مقال

فقد

كتبت في العدد السابق من هذه
اجمللة مقاال ً بعنوان « الكتاب احملفوظ « وقد رغبت
في كتابة حادثة موريس بوكاي الشهيرة وكتابة
( التوراة واإلجنيل والقرآن  ,في نظرة العلم
العصري ).
فهي شواهد واقعية تدعوا املؤمن إلى
االستمساك بهذا الدين والعناية بهذا القرآن
العظيم كتب العالمة محمد تقي الدين الهاللي
(1407-1311هـ) قصة غريبة سمعها بنفسه من
موريس بوكاي قال فيها كما في ( مجلة البحوث
اإلسالمية – العدد احلادي عشر – اإلصدار  :من ذو
القعدة إلى صفر لسنة 1405هـ ) قال  :قبل بضع
سنني كنت مقيما ً في باريس ,عند أحد اإلخوان من
املوحدين  .وكنت قد سمعت بأن الطبيب اجلراح
الشهير الدكتور موريس بوكاي  ,ألف كتابا ً بني
فيه أن القرآن العظيم ,هو الكتاب
الوحيد ال��ذي يستطيع املثقف
ثقافة علمية عصرية  ,أن يعتقد
أنه حق منزل من اهلل تعالى  ,ليس
فيه حرف زائد  ,وال ناقص  ,وقلت فيجيبني هو من اهلل ومحمد صادق  ,قال  :فأقول له :
أنا أعتقد أنه ليس من اهلل وأن محمدا ً ليس بصادقا ً
لألخ الذي أنا مقيم عنده  ,أريد أن
أزور الدكتور الشهير موريس بوكاي  ,فيسكت  ,ومضيت على ذلك زمانا ً حتى جاءني
 ,ألعرف سبب نصرته لكتاب اهلل  ,امللك فيصل بن عبد العزيز  ,ملك اململكة العربية
ولرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم السعودية .فعاجلته عالجا ً جراحيا ً حتى شفي ,
فلم يجبني بل ذهب إلى الهاتف فألقيت عليه السؤال املتقدم الذكر  ,فأجابني  :بأن
« التليفون»  ,وتكلم مع الدكتور القرآن حق  ,وأن محمد رسول اهلل – صلى اهلل عليه
موريس بوكاي  ,وقال له  :إن عندي وسلم – صادق .قال  :فقلت له  :أنا ال أعتقد صدقه
الدكتور محمد تقي الدين الهاللي  .فقال لي امللك فيصل  :هل قرأت القرآن ؟ فقلت
البالغ من العمر سبعا ً وثمانني سنة  :نعم قرأته مرارا ً وتأملته .فقال لي امللك فيصل :
 ,يريد أن يزورك  ,ويتحدث معك  .هل قرأته بلغته أم بغير لغته  ,أي بالترجمة فقلت
فقال له  :أنأ أزوره اآلن  ,وبعد قليل  :أنا ما قرأته بلغته ,بل قرأته بالترجمة فقط  ,فقال
طرق الباب فذهب صاحب البيت لي  :إذن أنت تقلد املترجم  ,واملقلد ال علم له ؛ إذ لم
يطلع على احلقيقة  ,لكنه أخبر
وفتح الباب  ,فإذا موريس
بوكاي قد جاء  ,فدخل علينا فعاهدت الملك فيصل بشيء فصدقتة  ,واملترجم ليس
معصوما ً من اخلطأ والتحريف
ففرحنا بزيارته وقلت له :
أرجو من فضلك أن حتدثنا أن ال أتكلم في القرآن عمدا ً  ,فعا ِه ْدني أن تتعلم اللغة
العربية وتقرأه بها  ,وأنا أرجو أن
بسبب تأليفك لكتابك )  :وال في محمد إال إذا
يتبدل اعتقادك هذا اخلاطئ .قال
التوراة واإلجنيل والقرآن  ,في
تعجبت من جوابه  ,فقلت له :
العربية
اللغة
تعلمت
نظر العلم العصري ( فشرع
سألت كثيرا ً قبلك من املسلمني
يتكلم فقال لي  :إنه كان من
 ,فلم أج��د اجل��واب إال عندك
أشد أعداء القرآن والرسول
محمد –صلى اهلل عليه وسلم , -وكان كلما جاءه .ووضعت يدي في يده وعاهدته على أن ال أتكلم في
مسلم محتاج إلى عالج جراحي يعاجله  ,فإذا مت القرآن  ,وال في محمد إال إذا تعلمت اللغة العربية
وشفي يقول له  :ماذا تقول في القرآن  ,هل  ,وقرأت القرآن بلغته ,وأمعنت النظر فيه  ,حتى
عالجه ُ
هو من عند اهلل تعالى ,أنزله على محمد ؟ أم هو تظهر النتيجة بالتصديق  ,أو بالتكذيب .فذهبت
من كالم محمد نسبه إلى اهلل افتراء عليه ؟ قال  :من يومي ذلك إلى اجلامعة الكبرى بباريس  ,إلى

من عداء
اإلسالم إلى
الدعوة إليه
بسبب القرآن

الشيخ سليمان بن خالد احلربي
خطيب جامع الفالح بالزلفي
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مقال

قسم اللغة العربية  ,واتفقت مع أستاذ باألجرة أن يأتيني
كل يوم إلى بيتي  ,ويعلمني اللغة العربية ساعة واحدة
 ,كل يوم حتى يوم األحد الذي هو يوم الراحة  ,ومضيت
على ذلك سنتني كاملتني لم تفتني ساعة واحدة ,
فتلقيت منه سبعمائة وثالثني درسا ً  ,وقرأت القرآن
بإمعان  ,ووجدته هو الكتاب الوحيد  ,الذي يضطر املثقف
بالعلوم العصرية  ,أن يؤمن بأنه من اهلل  ,ال يزيد حرف
وال ينقص  ,أما التوراة واألناجيل األربعة فيها كذب كثير
ال يستطيع عالم عصري أن يصدقها .انتهى مادار بيني
وبينه من احلديث في هذا الشأن  ).ا .هـ
إن لهذا احلادثة مثيالت وشبيهات ممن بحث عن احلق
صادقا ً فوجد القرآن هو احلق العظيم والنور املبني ,
أدهش بوكاي اإلعجاز العلمي في هذا القرآن وهذا النوع
من احلجة في القرآن الكرمي مس ّلم فيه ويجب أن يأخذ
حقه من النظر والدراسة فالقرآن ليس إعجازه بسبب
نظمه وبيانه فقط بل هذا وغيره ومنها إعجازه العلمي
= بشتى أنواع العلوم = كل العلوم فإن هذا مما حتدى اهلل
به ألم يتحد اهلل جال وعال بعلم أخبار األمم السابقة
والغيب املستقبلي قال تعالى ( تلك من أنباء الغيب
نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقني ) وقال تعالى (وما كان
هذا القرآن أن يفترى من دون اهلل ولكن تصديق الذي بني
يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني ) وانتبه
إلى قوله تعالى (تصديق الذي بني يديه ) وقوله ( غلبت
الروم .في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون)
إن القيام بهذا الواجب الكفائي من علماء األمة ال يقل
أهمية من االهتمام بغيره من الدالئل على صدق الرسالة
السيما ونحن في زمن لم تتفاضل فيه األمم فقط بالقوة
العسكرية وإمنا بالقوة العلمية أيضا في جميع األصعدة
فكم من عالم أسلم ملا رأى احلقائق العلمية التي ال تخرج
إال بعد مئات السنني والقرآن قد ذكرها قبل أكثر من ألف
سنة قال القاضي أبو بكر الباقالني (ت 403هـ ) في إعجاز
القرآن ص : 6وقد كان يجوز ممن عمل الكتب النافعة في
معاني القرآن  ,وتكلم في قواعده من أهل صنعة العربية
وغيرهم من أهل صناعة الكالم أن يبسطوا القول في
اإلبانة عن وجه معجزته والداللة على مكانه ,فهو أحق
بكثير مما صنفوا فيه  :من القول في اجلزء والطفرة ودقيق
الكالم في األغراض  ,وكثير من بديع اإلعراب  ,وغامض
النحو  ,فاحلاجة إلى هذا أمس واالشتغال به أوجب )
ا.هـ ومبا أننا نتكلم عن الدكتور بوكاي فقد حدثت له
قصة أخرى أنارت طريقه وهي قصته مع مومياء وجثة
فرعون وقصته مع القرآن حولها ولعلي أتكلم عنها بإذن
اهلل في موضوع قادم وسأعرج على آراء أهل العلم في
بقاء جثة فرعون من عدمها حتى ال أطيل على القارئ
الكرمي .
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعني .

حضرت لقاء بني مدير إحدى اجلهات اخليرية مع رجل أعمال ،لعرض
مشروع يتناسب مع ميوله ،وكانت الثقة بينهما جيدة ،وعندما عرض
املدير أساليب تسويق املشروع الذي جاء ألجله ،حتفظ رجل األعمال
على إحدى تلك األساليب ،وبدأ املدير يدافع وينافح إلقناعه ،وانتهى
اللقاء ،ولم يحصل على النتيجة املرغوبة ،حيث أعتذر رجل األعمال
عن املساهمة في املشروع.
الكل يتساءل ملاذا لم يساهم رجل األعمال في املشروع ،مع أنه
مقتنع به ،ويثق باجلهة ومديرها ،ولعل األفكار التالية جتيب عليه:
-1إدراك رغبات املتبرع نحو املشاريع ،مما يتطلب على اجلهات اخليرية
اإلجابة على السؤال التالي قبل الذهاب إلى املتبرع ،ما هي املشاريع
التي مييل إلى تبنيها؟
-2وجود ثقة بني الطرفني ،وهناك عدد من األساليب التي تساهم
في صنع هذه الثقة ،ومنها التزكيات من مرجعيات يرتضيها ،ومنها
الوسيط الذي يثق به.
-3اإلدراك بأن لرجال األعمال قناعات سابقة تولدت خالل مدة
طويلة ،من الصعب تغييرها في جلسة؛ لذا عند معارضته ألمر غير
جوهري ،فعلينا التسليم له ،أما إن كان يخالف الهدف والرؤية التي
نؤمن بها ،فعندها نحاول أن نكسب الرجل ،ولو خسرنا املوقف ،وكما
قيل كسب الرجال خير من كسب
املواقف.
-4إدراك طبيعتهم الشخصية،
سواء في التنظيم ،أو املكان الذي
يحب نقاش هذه القضايا فيه،
ونحو ذلك .
-5العناية بصناعة االنطباع
في أول لقاء ،حيث أشارت إحدى
الدراسات أن  %50من االنطباع
األولي يتشكل خالل أول خمس
ثوان ،والـ  % 50الباقية في اخلمس
الدقائق األولى.
-6استثمر مقترحاته ملشاريعك
سلطان بن محمد الدويش احلالية واملستقبلية ،واعرضها عليه

 12فكرة
تجعل
التبرعات
تبحث
عنكم

مدرب في العمل اخليري
بعد إعداد تصور كامل حولها ،مع
تذكيره بأنه مشروعه الذي اقترحه.
-7نوع أسلوبك بني املتعة واأللم ،كتبيان أثر املشروع إن نُفذ،
واملشكالت الناجتة عن عدم تنفيذه.
-8تواصل معه وأطلعه على تقدم املشروع ،وال يكن تواصلك ألجل
األخذ فقط.
-9كلما استطعت أن يثني عليك من يحب عنده ،فهذا احلبل الوثيق
الستمرار العطاء.
-10اعنت بالزمان ،من حيث مناسبة ما تعرضه للزمن احلالي ،فلكل
مقام مقال ،ومن حيث املدة الذي تعرض املشروع فيها .
-11حبب املشروع له ،وال تلح ،فالناس ال يحبون أن يبيعهم أحد
شيئاً ،بل يحبون أن يشتروا شيئاً.
-12أما أهم األفكار وأقواها أثراً ،وأحسنها نتائج ،هي التي تكاد اآلن
تنقدح في ذهنك ،فأسعد بها على بريدي اإللكتروني.
Sultan22000@hotmailcom
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اعجاز القرآن

إن

هذا وقد فتح اهلل جل وعال للناس
اهلل تعالى قد بعث األنبياء في هذا العصر من أسباب العلوم
واملرسلني ،مبشرين ومنذرين ،وأعطاهم واملعارف شيئا ً لم يطلعوا عليه في
املعجزات دالئل على صدقهم ،وبراهني األزمان املتقدمة ،فصارت االكتشافات
لنبواتهم ،وذلك إقامة للحجة على العلمية الناجتة عن البحوث التجريبية
البشر ،وليتميز األنبياء عن غيرهم من تتوالى مبا يوافق القرآن الكرمي والسنة
األدعياء ،وما من نبي إال وقد أوتي ما الشريفة ،ومعلنة صادحة في سماء
على مثله آمن البشر.
العلم واملعرفة بأنه ما هو إال وحي
ً
وقد بعث اهلل تعالى نبيه محمدا يوحى؛ إذ جاء القرآن (وكذلك السنة)
صلى اهلل عليه وسلم إلى أمة أمية ،لم بتقرير قضايا علمية لم يطلع عليها
تكن أهل كتاب سابق ،ولم يكن لها دولة البشر إال عن طريق الوحي الرباني ،ثم
قائمة منظمة ،ولم يبرعوا في علوم جاء العلم احلديث يؤكد هذه القضايا
الطبيعة ،وإمنا كان هجيراهم املقاولة ويشهد أن القرآن م َنزَّل من لدن حكيم
والكالم ،وكان فخرهم بالفصاحة خبير.
والبالغة ،يقوم في أسواقهم ونواديهم
وفيما يلي أقف وقفات مع (اإلعجاز
خطباؤهم وشعراؤهم ببليغ القول العلمي) أحاول فيها أن أبني بعض
وفصيح اللسان.
األسس التي ينبغي التنبه لها عند
فجعل اهلل سبحانه معجزة نبيه احلديث عنه:
م��ن جنس م��ا ب��رع فيه
* إن لإلعجاز العلمي فوائد تؤهله
قومه ،فأنزل عليه القرآن للعناية به ،وأهم هذه الفوائد اثنتان:
هدى للناس ،وموعظة،
األولى :أنه سبيل من سبل الدعوة
وتشريعاً ،وإعجازا ً باقيا ً إلى إلى اإلسالم ،ببيان صدق نبينا صلى
قيام الساعة ،وجعله أعلى اهلل عليه وسلم ،وأن هذا الكتاب منَزل
مما ميكن أن يصل إلى مثله من اهلل تبارك وتعالى ،وال ميكن أن يكون
البشر إظهارا ً لصدق النبي من عند بشر.
صلى اهلل عليه وسلم في
والثانية :زيادة يقني املسلم بربه
دعوى الرسالة بإظهار عجز وكتابه ونبيه ودينه ،وأن كل ذلك حق ال
العرب واألجيال بعدهم عن مرية فيه.
معارضة املعجزة اخلالدة
* أنه قد تقرر أن القرآن الكرمي
الشيخ  /أمني املزيني
املنورة
اجلامعة اإلسالمية باملدينة
(القرآن).
معجزة النبي صلى اهلل عليه وسلم،
س ٍن وفصاحة،
وق��د ب�ين اهلل تبارك وقد أرسل إلى قوم أولي لَ َ
وتعالى هذا األمر في كتابه العزيز في فكانت املعجزة من جنس ما اعتنوا به،
غير موضع فقال سبحانه( :وإن كنتم فأولى ما يحمل عليه اإلعجاز القرآني
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة هو اإلعجاز اللغوي ،فينبغي أنه يكون
من مثله وادعوا شهداءكم من دون هو األصل في اإلعجاز وبقية أوجه
اهلل إن كنتم صادقني ،فإن لم تفعلوا اإلعجاز تأتي تبعاً.
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها
* ينبغي أن يؤخذ في احلسبان أن
الناس واحلجارة) [سورة البقرة ]24،23:القرآن الكرمي كتاب هداية وتشريع
وقال سبحانه (قل لئن اجتمعت اإلنس وإعجاز ،ال كتاب طب وهندسة وفلك،
واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال فما جاء فيه مما وافق العلوم التطبيقية
يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض بيناه ،وال يلزم أنه كلما جد جديد في
ظهيراً) [سورة اإلسراء.]88:
البحوث التجريبية بحثنا عما يوافقها
هذا وإذا كان أول ما يتبادر إلى من القرآن الكرمي.
الذهن من اإلعجاز القرآني -في ضوء
* ال بد للمتكلم في اإلعجاز العلمي
املعطيات السابقة -اإلعجاز اللغوي ،من اإلملام بثالثة أمور:
فإن هناك وجوها ً تلحق باإلعجاز
أولها :اإلملام بعلوم الشريعة عامة،
اللغوي بجامع أن كالً ال ميكن أن يأتي به وبعلم التفسير خاصة حتى ال يحمل
البشر ،ال سيما في ذلك العهد ،ومن كالم اهلل تعالى ما ال يحتمل.
وجوه اإلعجاز القرآني :ما اصطلح على
وثانيها :اإلملام بعلوم اللغة ودالالت
تسميته باإلعجاز العلمي.
األلفاظ حتى ال يدخل في معاني القرآن

وقفات مع
اإلعجاز العلمي
في القرآن
الكريم
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الكرمي ما ال حتتمله األلفاظ.
وثالثها :اإلملام بالعلوم التطبيقية
املتعلقة بوجه اإلعجاز الذي يتحدث
عنه في تفسير آية من اآليات املتعلقة
باإلعجاز العلمي.
* إن قصارى األم��ر في مسألة
اإلعجاز العلمي أن احلقيقة الكونية
التي خلقها اهلل قد وافقت احلقيقة
القرآنية التي تكلم بها اهلل ،وهذا
هو األصل ،ألن املتكلم عن احلقيقة
الكونية اخملبر بها هو خالقها فال ميكن
أن يختلفا البتة .وحقيقة األمر أن
احلقيقة الكونية كانت غائبة من جهة
تفاصيلها عن السابقني فمن اهلل
على الالحقني مبعرفة هذه التفاصيل
فكشفوا عنها وأثبتوا حقيقة ما جاء
في القرآن من صدق.
* أن أهم فوائد اإلعجاز العلمي ما
تقدم من دعوة الكفار إلى اإلسالم،
وهذه الفائدة قد أعطيت أكبر من
حجمها ،فإن أكثر من يسلم في
هذا العصر لم يكن سبب إسالمهم
اإلعجاز العلمي بل يسلمون ملا يرون
من شمول هذا الدين وصحته وعدله
وحكمة تشريعه ومناسبته جلميع
الشعوب واألزمان ،ولم يسلم بسبب
معرفة اإلعجاز العلمي إال نزر يسير
ال كما يظن بعض الناس أنه الطريق
األمثل لدعوة الكفار إلى اإلسالم.
* من الفروق بني تقرير القرآن
للحقيقة العلمية وب�ين العلوم
التطبيقية أن القرآن يذكر القضية
العلمية مجملة غير مفصلة ،أما
العلوم التطبيقية فتنحو إلى تفصيل
املسألة العلمية.
* بعض القضايا العلمية التي
حملت عليه بعض اآليات قد تكون
صحيحة في ذاتها ،لكن اخلطأ يقع في
كون اآلية تدل عليها وتفسر بها.
فهذه بعض القضايا التي أردت
التنبيه عليها في مسألة اإلعجاز
العلمي ،وال ريب أنه سبيل من سبل
الدعوة إلى اهلل كما قال سبحانه(
سنريهم آياتنا ف��ي اآلف���اق وفي
أنفسهم حتى يتبني لهم أنه احلق )
[سورة فصلت ،]53:لكن ينبغي التحرز
عن حتميل كتاب اهلل ما ال يحتمله من
معان بدعوى الدعوة إلى اهلل تبارك
وتعالى .واهلل تعالى أعلم.

لقاء مبدع

منذ أربعني سنة وهو مشتغل بكتابة املصحف الشريف و
ال تكاد تدخل مسجداً في أنحاء املعمورة إال وجتد اسمه مرقوماً
في تلك املصاحف حيث كتبها بيده فحرصنا في مجلة ضياء
أن نلتقي بهذا اإلمام في هذا الفن والذي ارتبط اسمه بخط
املصحف الشريف دعونا نتعرف على هذا العلم البارز  :عثمان
عبده حسني طه

ضياء تلتقي :

خطاط المصحف
عثمان طه
أين كانت والدتكم ونبذة عن أسرتكم
الكرمية .
ولدت في ريف حلب عام 1934م في قرية
صغيرة قريبة من حوض الفرات  ،وكان أهلي
يعملون بالزراعة وتربية املواشي  ،ووالدي هو
الشيخ  /عبده حسني طه  .إمام وخطيب
املسجد وشيخ كتاب البلد ،وقد أخذت مبادئ
اخلط منه الذي كان يجيد ( خط الرقعة ) وهناك
درست عند شيخ الكتاب ولم توجد هناك
مدارس بل كان هناك كتاتيب وحصلت هناك
على اللغة والفقه ثم كملت دراستي النظامية
في مدينة حلب .
حدثنا شيخنا عن دراستكم في حلب ومتى
كانت ؟
درس��ت املرحلة االبتدائية واملتوسطة
والثانوية في مدينة حلب في الكلية الشرعية
(اخلسروية ) عام 1953-1948م
وماذا عن املرحلة اجلامعية مباذا تخصصتم
وأين كانت الدراسة ؟
درست املرحلة اجلامعية في مدينة دمشق
حيث حصلت على ليسانس في الشريعة
اإلسالمية من جامعة دمشق عام 1964م وعلى
الدبلوم العامة من كلية التربية عام 1967م
ماذا كان عملكم بعد تخرجكم حفظكم
اهلل ؟
عملت مدرسا ً حتى تقاعدت في عام
1986م.،
متيزمت حفظكم اهلل باخلط اجلميل املتقن
فمتى بدأت موهبة اخلط وممن استفدمت في هذا
اجملال ؟
بدأت موهبة اخلط عندي منذ أن كان عمري

6سنوات وبعد أن أصبح عمري  8سنوات كان
خطي جميالً وكنت أتدرب على اخلط مع أني
عشت في محيط بعيد عن جو اخلط ولكن
بعد أن انتقلت إلى حلب كنت أزور اخلطاطني
واستفيد منهم حيث تتلمذت في هذه الفترة
على مشايخ اخلط :منهم األساتذة  /محمد
علي املولوي  ،محمد اخلطيب  ،حسني حسني
التركي  ،والشيخ  /عبداجلواد اخلطاط  .وأخيرا
األستاذ  /إبراهيم الرفاعي ( خطاط مدينة حلب
) رحمهم اهلل جميعا  .وفي دمشق تعرفت
على األستاذ محمد بدوي الديراني  ( .خطاط
بالد الشام ) رحمه اهلل  ،وأخذت منه الكثير في
اخلط الفارسي ( التعليق ) وخط ( الثلث ) عام

حوار /راشد احلميدي
تصوير  /عبدالعزيز عتيق
1960م وحتى عام 1967م.
 وكنت اجتمع مع عميد اخلط العربي فيالعراق األستاذ  /هاشم محمد البغدادي  .رحمه
اهلل كلما زار مدينة دمشق وأخذ منه مترينات
وتعليقات كثيرة حول خط ( الثلث – النسخ) .
 كما أخذ توجيهات ومترينات في اخلط(الديواني ) من شيخ خطاطي مصر األستاذ /
محمد عبدالقادر عبداهلل رحمه اهلل .
يقال إنكم حفظكم اهلل حصلتم على
إجازة في اخلط .
 نعم حصلت على اإلج��ازة في اخلطوكان ذلك عام 1973م من شيخ اخلطاطني
في العالم اإلسالمي األستاذ /حامد اآلمدي
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 (.التركي ) رحمه اهلل  ،حيث كان يعيش في
مدينة استانبول .
كي��ف اس��تطعت تطوي��ر موهبت��ك
وتنميته��ا؟
املوهبة تسيطر على اإلنسان وجتبرك طول
النهار على التفكير وتنمية موهبتك وأنا كنت
طالب احلديث و كان هناك خطاطون أذهب
إليهم وكنت أنا صغير وذلك في مدينة حلب
وأذه��ب إليهم في األماكن اخلاصة لكتابة
اللوحات واخلطوط ولم توجد هناك طباعة في
الكمبيوتر وكان اخلطاطون ينزعجون أحيانا ً
فعانيت كثيرا ً ولكني صبرت .
م��ا ه��ي نوعي��ة األق�لام الت��ي كن��ت
تس��تخدمها؟
األقالم نوعان  :قلم حديد وقلم قصب أو
خوص أو بوص كلهما اسم ملعنى واحد واسمه
احلقيقي القصب واهلل خلق هذا النبات لصالح
اخلط أجمل اخلط هو قلم البوص أما القرآن
فأكتبه باحلديد  ,البوص جميل في الكتابات
الكبيرة أما الكتابات الصغيرة فهناك قلم
استيلو معبأ من الداخل وبالنسبة لي فقد
اخترت قلما ً خاصا ً لي وحدي للكتابة به في
املصاحف .
حدثنا عن هذا القلم ال��ذي تكتب فيه
املصاحف ؟
القرآن بحر وليس آية أو عبارة ويحتاج إلى
قلم يساعدك على االستمرار في العمل وما
يتغير اخلط من بداية املصحف حتى نهاية
املصحف قلم البوص شكله مثلث بعض
األقالم عندما تكتب فيه فترة يسيرة يتغير اخلط
فيعرض فاحتجت إلى قلم مناسب ووجدت
قلما ً يستخدمه الرسامون املهندسون فهو
يرسم وال يكتب ولكن أنا قمت بتعديل السنة
وحتويله (مع أن البعض ال يستطيع الكتابة به
وأذكر منهم الشيخ علي احلذيفي مع أن خطه
جميل ) وقد استخدمتها منذ خمسني سنة
وهي أملانية الصنع وهي غير موجودة اآلن وقد
فقدت الريشة منذ ثالثني سنة ولكني من
فرحتي بخط املصحف قمت وشريت جميع
الريش في سوريا من جميع املكتبات ومن العراق
ومصر واألردن وعندي منها ما يكفيني حتى

أموت بإذن اهلل.
بالنسبة لكبير السن هل ميكن أن يحسن
من خطه ؟
بالطبع لن يكون خطاطا ً ولكن يحسن
خطه وقدميا ً قالوا اخلط حلية الكاتب ،واحللية
هي الصفة .وهناك مؤسسات رسمية وعلماء
يدرسون شخصية االنسان ونفسيته من خالل
اخلط  ,واخلط اجلميل يحتاج إلى صبر.
متى بدأت في كتابة أول مصحف وهل لها
قصة ؟
نعم  /أول مرة كان في سوريا بطلب من وزارة
األوقاف السورية كان رئيس اجلمهورية في أول
عهده وطلب من وزارة األوقاف أن يكون هناك

مصحف مخطوط فاتصلوا علي وأنا كنت
معروف باخلط وكنت في دمشق فرفضت في
بداية األمر وخفت وتهيبت سيخرج خطي إلى
العالم فترددت ثم توكلت على اهلل وكتبته في
عام 1970م وهذه أول مرة أكتب فيها املصحف
وأخذت كتابة املصحف مني تقريبا ً عشرين
شهرا ً حيث فرغت من عملي.
شعورك عندما تدخل أي املسجد هنا أو في
أي مكان من العالم وترى املصحف وهو مكتوب
بيدك؟
أشعر بسرور ونشوة بالغة وقد كنت في
ماليزيا مع الشيخ علي احلذيفي إمام احلرم
فقالوا هذا خطاط املصحف فيأتي الناس

 عني خطاطا ً جملمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف عني عضوا في هيئة التحكيم الدولية ملسابقة اخلط العربيمنذ عام  1988التي جتري في مدينة استانبول كل ثالث سنوات  .باملدينة املنورة منذ عام 1988م وكاتبا ً ملصاحف املدينة النبوية
 درس الرسم وعلم الزخرفة على يد األستاذ الكبير الفنان /بالراويات املتواترة املشهورة  ،حيث مت إجناز أكثرها والعمل مستمرسامي برهان  ،أطال اهلل في عمره  ،ثم األستاذ الفنان  /نعيم إلكمال الباقي منها .
إسماعيل رحمه اهلل .
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لقاء مبدع

ويسلمون علي واحلمد هلل املصحف موجود في
كل بيت عرب وغير عرب وهذا من فضل اهلل
علي .
متى انتقلت إلى اجملمع باملدينة املنورة ؟
في عام 1988م بعد أربع سنوات من إنشاء
اجملمع بحث العلماء عن املصاحف التي تكون
مالئمة للرسم العثماني وأعجبوا باملصحف
الذي كنت كتبته في سوريا وبحثوا عمن كتبه
ثم طلبوا مني اخملطوط األصلي ثم طبعوا أول
طبعة للمجمع ثم أتى مدير املطبعة وبعض
املشايخ إلي وقالوا نريدك في السعودية في
اجملمع وبدأت العمل وأول ما كتبت في رواية
ورش ثم خالل سنة ونصف طبع ووزع ثم كتبت
برواية حفص حيث كان كل املشايخ على
هذه الكتابة القدمية (صفحة ال تنتهي بآية)،
ثم كتبت مصحفا ً آخر برواية حفص أيضا ً
(صفحات تبدأ بآية وتنتهي بآية) ،وقد وضعت
في كتابته جل اهتمامي ،وعصارة فني ،فكان
آية في حسن اخلط ،وصحة الضبط ،وبأسلوب
متميز ثم تابعت إجناز بقية الروايات (رواية قالون
 ورواية الدوري) بفضل اهلل وتوفيقه.ما هي خطوات كتابتك للمصحف ؟
أختار الورق اجليد وأكتب باحلبر الصيني ألن
سواده قوي والصفحة تكون مزخرفة واألسطر
تكون مطبوعة بلون خفيف ومن ثم أبدأ
أكتب والزخرفة كنت أنا أرسمها قبل أن آتي
للمجمع ومن ثم آتينا برسام خاص يرسم حتت
إشرافي وأبني أحمد مهندس كمبيوتر وهو
خطاط ومبدع في الزخارف ,ثم أكتب الصفحة
كاملة وموجود لدينا باجملمع جلنة علماء من
كبار القراءات موجودين معنا في مبني واحد
بعدما انتهي من كتابة الصفحات يأخذونها
ويراجعونها مراجعة مرة ومرتني وثالث وأربع

حتى يتأكدوا أن الصفحة خالية من األخطاء
ثم املشايخ يوقعون على الصفحة أنها خالية
من األخطاء وهكذا حتى انتهي من املصحف
كامالً ثم يطبع .
إذا وجدت خطأ في الكتابة كيف يتم
التعامل معها ؟
احلمد هلل ال يوجد لدي أخطأ وال أستخدم
املزيل وال املمحاة ألني متوكل على اهلل « يقيني
باهلل يقيني « واحلمد هلل .
طريقة عملك في اجملمع هل تكتب باستمرار
أم نسخة واحدة فقط ؟
أنا أكتب في اجملمع روايات وليست رواية
واحدة والعالم اإلسالمي ليس كله يقرأ رواية
واحدة بل لكل قطر روايته التي اعتاد الناس
القراءة بها .
ما الفروق بني الروايات هل هو في اخلط أو
العالمات ؟
االختالف يكون بالقراءات والهمزات
والعالمات .
جتربتكم القيمة في هذا اجملال أال تنوون
توثيقها وتقييدها ليستفيد منها اخلطاطون
ومن يريد أن يحسن خطه ؟

لدي نية أن أكتب كتابا ً صغيرا ً لعموم الناس
إذا التزم اإلنسان مبا فيه فسوف يتحسن خطه
بإذن اهلل .
هل هناك طالب تعلموا منك اخلط ؟
ليس هناك طالب مبعنى طالب ولكن هناك
من يستفيد فبعض الطالب الذين أتوا إلى اجملمع
من مكة والرياض وجدة وغيرها يأتي أحدهم
بخطه في ورقة ويعرضها علي وأعطيه بعض
املالحظات وكذلك بعضهم يأتي إلي في بيتي
ألنه ال يوجد لي محل خاص بي .
هل تكتب يا شيخ لوحات ؟
نعم  .وهي هواية  ,ولكن ال أبيعها .
موقف ال زلت تتذكره حدث أثناء كتاباتك
للمصحف ؟
يوجد قصة طريفة حصلت لي في أحد األيام
كتبت صفحة وأتيت من الغد ولقيت الكلمات
متآكلة كاملة وال يوجد لي عالقة باجلن ومن
اليوم الثاني وجدت السر فقد استفدت من
اخلطاطني األوائل في الكتابة  ,فاحلبر إذا وضعت
به سكرا ً يزداد ملعانه وأنا واضع فيه سكرا ً وقبل
أن ينشف يأتي الذباب ويأكله ثم صرت أغطى
الصفحة .
كم عدد املصاحف التي كتبتها بيدك ؟
أجاب بعد تردد أكثر من عشرة مصاحف .
أخيرا ً نشكر لك شيخنا رحابة صدرك
وجميل أخالقك ولطيف تعاملك وحتملك
أسئلتنا فشكر اهلل لك وجزاك عنا خير اجلزاء
ونفع بكم اإلسالم واملسلمني.
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من جتارب احلفاظ

القدوات احلية لها أثر كبير على الناس فعندما حتدث عن أجيال سابقة فقد يجد من الفوارق بني
بيئتك التي تعيشها والظروف التي حتيط بكم واحدة فهذا مما يقوي العزائم ويشحذ الهمم
ويكون لهم قدوة معينة على حفظ كتاب اهلل وإتقانه

 كنت منشغالً بالحفظ وال أخرج منالبيت إال للصالة والحلقة فقط .
 أراجع يوميا خمسة أجزاءوقد تزيد إلى عشرة .

روى التجربة الشيخ
عبدالعزيز بن ابراهيم الطيار

• ما أبرز الدوافع واحملفزات التي جعلتك اجمعهما معا ً ثم اآلية الثالثة ثم اجمع • كيف استطعت ضبط حفظ القرآن ؟
حتفظ القرآن الكرمي ؟
الثالث آيات معا ً كذلك حتى نهاية الورد أوال ً  :بتوفيق اهلل سبحانه وتعالى ثم

أوال ً :التوفيق من اهلل سبحانه وتعالى  ,اليومي .
أما الدوافع واحملفزات فهو التشجيع املادي
واملعنوي من الوالدين حفظهما اهلل حيث • ما طريقتك في املراجعة أثناء
كان الوالدان يسأالنني بعد الدرس ماذا احلفظ ؟
حفظت اليوم ويصرون علي بإمتام حفظ طريقتي في املراجعة أثناء احلفظ  :إذا
حفظت الدرس اليوم أقوم مبراجعته غدا ً
القرآن .
ثم إذا حفظت درس الغد اجمعها معا ً
• ما ال��دور الذي مارسه الوالدان أو حتى انتهى من السورة ثم أراجع السورة
غيرهما وكان له أثر عليك في حفظ كاملة وهكذا

باحلفظ السليم واملراجعة املستمرة فكنت
ال أخرج من البيت إال للصالة واحللقة فقط
فكنت منشغالً باحلفظ
ولقد ُهيئ لي مدرسون أكفاء منهم
أستاذي الشيخ  /صالح العمرجي الذي كان
له الدور األكبر في حفظي للقرآن وضبطي
له  ,وكذلك أستاذي الشيخ يسري حسني
حفظهما اهلل ورفع قدرهما .

القرآن ؟
أوال ً  :يكفي دعاء الوالدين في ذلك لي • ما طريقتك في املراجعة بعد ما • ما العوائق التي واجهتك في
حفظهما اهلل  ,وكذلك الوالد كان ميارس أنهيت احلفظ ؟
مسيرتك في حفظ القرآن ؟ وكيف
معي التشجيع املعنوي وكذلك كان طريقتي في املراجعة كنت أراجع يوميا ً تغلبت عليها ؟
يشجعني على إمت��ام القرآن لكي أنال
اجلائزة منه حفظه اهلل  ,وكذلك ال أنسى
دور الوالدة حفظها اهلل في دعواتها لي.

• ما طريقتك في احلفظ اليومي ؟

طريقتي في احلفظ اليومي :كنت أحفظ
آية آية أحفظ اآلية األولى ثم الثانية ثم
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خمسة أجزاء وأنا مستمر على ذلك وفي
بعض األحيان أراجع عشرة أجزاء لكن
استمراري في املراجعة كان على خمسة
أجزاء
وكانت املراجعة بيني وب�ين نفسي
اعتمدت على ذل��ك بعد توفيق اهلل
سبحانه وتعالى .

احلمد هلل لم تواجهني أي معوقات فكان
اجلو مناسبا ً سوا ًء في املنزل من الوالدين
حفظهما اهلل ورفع قدرهما في اجلنات ,
وكذلك كان اجلو مناسبا ً في احللقة وهلل
احلمد واملنة .

من جتارب احلفاظ

األجيال والظروف ما يضعف أثر تلك النماذج نوعا ما ولكن عندما تكون تلك النماذج تعيش
نحاول في هذه الزواية أن نستضيف ثلة من احلفظة املتقنني ليستفيد القراء من جتربتهم

كنت في هذه المرحلة أعتني بالمتشابه
اللفظي واستنباط بعض القواعد الخاصة التي
تعين على الضبط

روى التجربة الشيخ
عبداهلل بن محمد املعيتق

• ما أبرز الدوافع واحملفزات التي جعلتك لي باحلرف الواحد  :يا بني استمر على مثل • كيف استطعت ضبط حفظ
هذه التالوة فأنت بإذن اهلل تعالى سيكون القرآن ؟
حتفظ القرآن الكرمي ؟
توفيق من اهلل تعالى إضافة إلى ما هيأه
سبحانه وتعالى من الوسائل املعينة على
ذلك ؛ إذ التحقت بحلقات في السنني
األولى من الدراسة 1398ه��ـ 1399 -هـ
تزامنا ً مع الدراسة النظامية في مدرسة
حتفيظ القرآن الكرمي ويعزز ذلك ما كان
مينح من مكافآت وجوائز تشجيعية تعني
– بعد توفيق اهلل – الناشئة على التنافس
واالنتظام والتفوق .

لك شأن فيما بعد.

• ما طريقتك في احلفظ اليومي ؟

الطريقة التي كنت أسير عليها حفظ
ما يكون مقررا ً من قبل املدرسة أو احللقة
عندما كنت فيها قدميا ً  .لكن مع التكرار
إضافة إلى التالوة املتأنية بصوت جهوري ,
ومراعاة األحكام التجويدية وهذه من أنفع
الطرق لضبط احلفظ واألداء إذ يترك النطق
مع السمع تكوين امللكة التجويدية وتقوية
• ما ال��دور الذي مارسه الوالدان أو الذائقة السمعية لتلك األحكام .

غيرهم وكان له أثر عليك في حفظ
• ما طريقتك في املراجعة أثناء
القرآن ؟
الدور املعتبر من كل أب وأم هو إعانة ابنهما احلفظ ؟

على كل خير ومتهيد السبل للوصول لكل
عمل فاضل ومن أفضل هذه األعمال حفظ
كتاب اهلل تعالى فال شك أن فرحة األب
واألم بحفظ ابنهما لكتاب اهلل فرح شرعي
محمود يثابان عليه وهذا ما كان ميارسه
الوالدان حفظهما اهلل تعالى لكتاب
اهلل بإحلاقي بتلك احللقات في ذلك الزمان
إضافة إلى الدراسة النظامية في مدرسة
حتفيظ القرآن الكرمي في مراحلها الثالث
 .وهذا كما قلت – من األمور الطبيعية
املعتبرة لكل والدين مشفقني .ولكن
أحب أن أشير إلى شخص كان له األثر
بعد توفيق اهلل على حرصي عندما كنت
في الصف الرابع االبتدائي وكان يدرسنا
في املدرسة أستاذ فاضل أسمه  :أحمد
رمضان وكنت أقرأ عليه من سور احلواميم
فقال لي كلمة مازالت عالقة في أذني قال

تقسيم احملفوظ إن كان أجزاء أو أقل من
ذلك حسب الطول والقصر إضافة إلى
حفظ النص اجلديد وجعل املراجعة في
وقت واحلفظ واملراجعة في وقت آخر .

• ماطريقتك في املراجعة بعد ما أنهيت
احلفظ ؟

بعد توفيق اهلل تعالى هناك رسائل تساعد
على مثل هذا األمر كالعناية مبا يتشابه
لفظه  ،واملراجعة املستمرة وتعاهد
احملفوظ ونحو ذلك  ،إال أني أذكر أمرا ً بالغ
األهمية وهو من أنفع أألمور بإذن اهلل على
قوة الضبط أال وهو احلفظ اجملود مبعنى أن
يدرَّب الطالب على أن يبدأ باحلفظ حفظا ً
مجودا ً فهذا وإن طال الوقت نوعا ً ما إال أنه
سيستفيد فائدة عظيمة تتمثل بضبط
احملفوظ وسالمة النطق وإتقان األداء بخالف
ما هو معمول به في كثير من املدارس
واحللقات وغيرها من احلفظ السريع والهذ
في احلفظ والتسميع مما يترتب عليه تفلت
كثير من احملفوظ وعدم الضبط واإلتقان .

• ما العوائق التي واجهتك في مسيرتك
في حفظ القرآن ؟ وكيف تغلبت عليها
؟

هناك قدر كبير من الصوارف والعوائق
والشواغل التي تنازع اإلنسان وحتول بينه
وبني ما يروم الوصول إليه السيما في
مراحل الصبا وجنوح النفس نحو اللهو
واملتعة فيحصل شيء من الفتور والغفلة
لكن بتوفيق من اهلل تعالى يعود املرء
إلى سلوك دروب اجلد واالجتهاد والصبر
واملصابرة وحمد العافية بعد ذلك .

املراجعة في هذه املرحلة شبيهة ملا سبق
إال أنها متتاز مبزيد عناية من حيث الضبط
وكانت على طريقة األجزاء أي جتويد مقدار
يومي معني ومراجعته والعناية مبا فيه من
تشابه لفظي واستنباط بعض القواعد
اخلاصة التي تعني على الضبط مثل متى
تختم اآلية بغفور حليم  -و غفور رحيم نسأل اهلل تعالى التوفيق والهداية
 ,مبا تعملون خبير – خبير مبا تعملون  ,واإلعانة للجميع ملا يحبه ويرضاه  .وصلى
عذاب عظيم – عذاب أليم – عذاب مهني اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني 0
– وهكذا .
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العيادة الطبية

العيادة الطبية
احملافظة على النفس وحمايتها مما يضر بها من الضروريات اخلمس التي اتفقت الشرائع عليها  ,واحملافظة على الصحة تكون بالوقاية من
األمراض قبل وقوعها  ,وتكون بالعالج بعد وقوع املرض لذا رأت اجمللة أن تعطي اجلوانب الصحية والنفسية شيئا ً من االهتمام  ,من خالل طرح
األسئلة على نخبة من األطباء املتميزين في هذا اجملال  ,نأمل أن يجد قراء اجمللة فيها كل ما هو جديد ومفيد .

عمليات
تصحيح النظر

كثر

احلديث في اآلونة األخيرة عن عمليات
تصحي��ح النظ��ر ع��ن طري��ق اللي��زك أو الليزر
فتوجهنا لعيادة الدكتور أمين العمودي استشاري
طب العي��ون ليعطينا حملة موجزة عنها فتجاوب
معنا مشكورا ً وقال :
من أجل نع��م اهلل عزوجل نعمة البصر والتي
متكنن��ا م��ن رؤية م��ا حولن��ا واإلكزمير لي��زر هو:
أحدث ما توصل إلي��ه العلم في معاجلة العيوب
االنكس��ارية للعني ( قصر النظ��ر  ,طول النظر ,
انحراف ) ويتم فيه اس��تخدام أشعة الليزر فوق
البنفسجية ذات املوجة املنخفضة بهدف تعديل
سطح القرنية  ,وبالتالي تغير القوة االنكسارية
بها  ,عن طريق إزالة طبقات من أنسجة القرنية
بدقة بالغة  ,وبطول وعمق محدد عن طريق جهاز
كمبيوتر يقوم بحس��ابات دقيق��ة لهذا الهدف ,
ميكن بعد ذلك التخلص من النظارة والعدس��ات
الالصقة .
وبداي��ة إمكاني��ة اس��تخدام اللي��زر في عالج
عيوب النظر االنكس��ارية كانت من��ذ ما يقارب
عشرين عاما ً ففي عام 1985م قام الدكتور تسيلر
ف��ي برلني بإجراء أول عملية بالليزر على عني غير
مبص��رة بهدف التأكد من جدواها والتعرف على
مضاعفاته��ا وفي عام 1986م أجريت أول عملية
على عني مبصرة بواسطة الدكتور نفسه  .وقد
مت تطوي��ر الليزر وب��دأت عمليات الليزر بانتش��ار
عل��ى مس��توى العالم  ,وحصلت ه��ذه التقنية
على موافقة العديد من الهيئات الرسمية منها
هيئة الغذاء والدواء األمريكية .
و جت��ري عمليات اإلكزمير حت��ت تخدير موضعي
عن طريق استخدام قطرات ال يستغرق تسليط
الليزر على العني إال ثوان بس��يطة حسب مقدار
النقص وسرعة اجلهاز .
وق��د ش��هدت ف��ي الس��نوات األخي��رة تنوعا ً
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وتطورا ً ف��ي مجال العالجات
السطحية ميكن أن نخلصها
في ثالثة مسميات -:
 -1عمليات الليزر (. )PRK
 -2عملي��ات اليس��يك
(. )LASEK
 -3عملي��ات اإلب��ي لي��زك
(. )EPILASIK
تق��وم بإزال��ة الطبق��ة
الطالئي��ة للقرنية (Corneal
)Epithelium
وهي الطبقة اخلارجية ثم
تسليط أشعة اإلكزمير ليزر فإذا مت بطريقة يدوية
سميت هذه العملية الليزر ( )PRKوإذا مت إزالتها
بواسطة كحول تسمى ()LASEK
أم��ا إذا مت إزالتها بواس��طة أجهزة مخصصة
إلزالة الطبقة اخلارجية تسمى ()Epilasikليزك .
يق��وم الطبي��ب بوضع عدس��ه الصق��ة بعد
العالجات السطحية ملدة  5,3أيام اللتأم الطبقة
اخلارجية ويتحسن النظر تدريجيا ً .
* عمليات الليزك -:
هي عبارة عن عملية تسليط أشعة اإلكزمير
لي��زر عل��ى طبق��ات القرني��ة بواس��طة جه��از
إليكتروني أو قيمتو س��كند لي��زر بعد ذلك يتم
إع��ادة اجلزء املقط��وع م��ن القرنية إل��ى مكانه
الطبيعي .
* فحوصات ما قبل العملية -:
يقوم الطبيب املتخصص بفحص العني فحصا ً
كامالً والتأكد من عدم وجود أمراض بالعني كما
يقوم بس��ؤال املريض عن اس��تقرار النظر وعدم
وج��ود أي أمراض عضوية أو وراثية لديه بعد ذلك
يقوم بإجراء الفحوصات التالية -:
 -1قي��اس مق��دار العيب االنكس��اري ومقدار
التصحيح املمكن .

د  /أمين العمودي

استشاري طب العيون
مركز األمير محمد بن نايف الطبي

 -2قياس ضغط العني .
 -3تصوير القرنية الطبوغرافي للعني والتأكد
من سالمتها وعدم وجود قرنية مخروطية .
 -4قياس س��ماكة القرنية والقدرة على حتمل
العملية .
 -5فحص احلول إن وجد .
 -6قياس حتدب القرنية .
 -7قياس البؤبؤ .
بع��د ذلك يق��وم الطبي��ب باختي��ار العملية
املناسبة للمريض بعد التشاور معه
* اآلثار اجلانبية -:
العملية آمنة ب��إذن اهلل  ,وخصوصا ً إذا كانت
فحوص��ات ما قبل العملية س��ليمة  ,ومن أهم
اآلثار اجلانبية  ,جفاف العني  ,وهو مؤقت  ,ويرجع
إلى مس��تواه الطبيعي ما قبل العملية بعد ما
يقارب  6أشهر  ,قبلها ميكن استعمال القطرات
واملراهم املرطبة للعني
تق��وس القرنية يحدث عندم��ا تكون القرنية
ضيق��ة أو ج��ود فحوص��ات غير دقيق��ة ما قبل
العملي��ة أو في حالة الضعف الش��ديد ما قبل
العملية .

العيادة الطبية

أريد جواالً
كزمالئي
سائل يقول  :ابني في املرحلة االبتدائية
يلح علي بشراء جوال حديث له وكلما
حاولت إقناعه رفض وحتجج بأن كل زمالئه
ميلكون اجلواالت وأنه ال يقل عنهم فماذا
أفعل معه ؟

الشك إن فئة من الشباب في هذه املرحلة
لديها نزعة لالستقاللية واملقارنة باآلخرين ,
ورمبا تأصل ذلك من خالل التربية فترة الطفولة
 ,كقول الوالدين :فالن أفضل منك  ,وفالن كذا
وكذا  ,فيزرعون روح املقارنة  ,وكون االبن يلح
بشراء جوال حديث فقد يكون الهدف ال لذات
اجلوال أو حلداثته ؛ وإمنا ليتميز عن بعض زمالئه
كما يقال باللهجة الدارجة (( فشخرة)) ولذا
البد من اتباع اخلطوات التالية في عالج مثل هذه
املسائل :
• محاولة التقرب من االبن وتفهمه بشكل
أكبر ،وتقليص الفجوة بني األبناء واآلباء
حتى يتم طرح املوضوعات بينهم بشكل
واضح وصريح .
• احلوار الهادف الهادي بني األب واالبن في
طرح الرؤية للرفض أو االستجابة وحتديد
الهدف ليكون شموليا ً عقالنيا ً شرعيا ال
عاطفيا ً .
• محاولة زرع الثقة في نفوس األبناء والبنات
وتأصيل املبادئ اإلسالمية واألخالق الفاضلة
فهي محور الردع الداخلي لتجنب الوقوع في
بعض املآثم .
• اإليضاح للطفل أو الشاب أنه ال يقل عن
زمالئه حتى لو لم ميتلك هذا اجلهاز لوجود
مزايا أخرى لديه .
• البحث في مفاهيم هذا الطفل في
طريقة تفكيره وطرح مشاعره وتفهم
سلوكياته .

د  .عبدالرحمن بن عبداهلل األطرم
استشاري الطب النفسي

الخوف من الموت
نغص علَّي حياتي
َّ
س /شخص يسأل ويقول أنا أخاف كثيرا ً من املوت وكلما أردت أن
أعمل عمالً تركته خشية املوت  ,حتى صرت حزينا ً بل قد أبكي
أحيانا ً فما احلل ؟ وما العالج ؟

ورد في األثر « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك متوت
غدا» وحيثما يكمن اخلوف من املوت قد يكون هناك فكره معينة تخيف
هذا الشخص سواء ما يحدث قبل املوت أو أثناء املوت أو ما بعده والشخص
بجبلته ذا حساسية جتعله يضخم بعض األمور سواء ما يحزنه أو ما يخيفه
وعند استمرارية هذه الفكرة وهذا اخلوف تتأثر بعض املستقبالت العصبية
في الدماغ مما يجعله يشعر باحلزن والرغبة بالبكاء ورمبا يشعر بقلة
االستمتاع مبجاالت احلياة وقد يؤثر ذلك على نومه وشهيته لألكل ورمبا على
مستواه األكادميي والدراسي وتركيزه وحتصيله العلمي ورمبا يشعر ببعض
أعراض القلق من برودة األطراف وتنمل وخفقان بالقلب ودوار وصداع وبعض
اآلالم اجلسمية ونقول لهذا السائل :احلمد هلل وهذا من ابتالء اهلل سبحانه
 .وليجزيك خيرا ً قال تعالى ( ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من
األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين  ......اآلية ) .
وإليك أخي السائل بعض التوجيهات -:
• اصبر واحتسب وقل ( لن يصيبنا إال ماكتب اهلل لنا هو موالنا )
• أكثر من االستغفار فهو عالج ناجح نفسيا ً وبدنيا ً ( وان استغفروا ربكم ثم
توبوا إليه ميتعكم متاعا ً حسنا ً ) .
• ال تنس األذكار واألوراد الصباحية واملسائية قال تعالى ( أال بذكر اهلل تطمئن
القلوب ).
• حافظ على الطاعات والواجبات واحرص على السنن كما في احلديث ( أرحنا
بالصالة يا بالل ) أو كما ورد .
• قد حتتاج إلى تصحيح بعض املفاهيم املترسخة لديك التي قد تكون
خاطئة جتاه فكره مخفية أو محزنة .
• في حال كون هذا اخلوف واحلزن أعاقك عن أعمالك اليومية واستمتاعك
مبجاالت احلياة فقد حتتاج ملراجعة طبيب نفسي لعالج هذا األمر واهلل اعلم
.
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يؤكد القرآن الكرمي مراحل النمو (التخلق) البشرى في اآليات التالية ( :وَلَ َق ْد
ني ،ثُ ّم خَ لَ ْقنَا
خَ لَ ْقنَا اإلِن َ
ْسا َن ِمن ُ
ني ،ثُ ّم َج َعلْنَا ُه ن ُْط َف ًة ِفي َقرَارٍ ّم ِك ٍ
سالَلَ ٍة ّمن ِط ٍ
َ
الن ْ
لمْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
س ْون َا
ضغة فخَ ل ْقنَا ا ْ
ّط َف َة َعل َقة فخَ ل ْقنَا ال َعل َقة ُم ْ
ضغة ِعظاما فك َ
للهّ
ُ
َ
َ
ْ
لخْ
ْ
َ
لحَ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ً
ً
َ
ني) [سورة
س ُن ا الِ ِق َ
الْ ِعظا َم ما ث ّم أنشأن َا ُه خَ لقا آخَ رَ ف َت َبارَك ا أ ْح َ
املؤمنون .]14-12 :لقد قسمت هذه اآلية الكرمية مراحل تطور اجلنني اإلنساني
إلى ثالث مراحل أساسية ،وفصلت بني كل منها بحرف العطف( ثم ) الذي
يفيد الترتيب مع التراخي .فاملرحلة األولى هي مرحلة النطفة  -واملرحلة

الثانية هي مرحلة التخليق  -واملرحلة الثالثة هي مرحلة النشأة .وتتألف
املرحلة الثانية من أربعة أطوار :العلقة ،املضغة ،العظام ،اللحم .ومتتد هذه
املرحلة ابتداء من األسبوع الثالث حتى نهاية األسبوع الثامن .وأهم ما مييزها
هو التكاثر السريع للخاليا ،ونشاطها الفائق في تكوين األجهزة
وملساعدتك  ،واإلجابة على أسئلتك  ،نقدم التقومي األسبوعي ملراحل منو اجلنني
خالل األشهر التسعة للحمل مقسمة على ثالث مراحل،وماذا يجب عليك
فى كل مرحلة..

مــــراحل تــطور الجنين

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

ماذا يحدث في األشهر الثالثة األولى
من احلمل ؟
إن تطور اجلنني يبدأ قبل أن تعرفي أنك
حامل  ،وهنا نعرض التقومي األسبوعي
لألحداث التي تتم خالل األشهر
الثالثة األولى من احلمل .
الشك فأنت تتساءلني كيف يبدو
شكل طفلك في هذه املرحلة ؟
وما هو حجمه ؟ ومتى ستسمعني
نبض قلبه ؟
منو اجلنني يتبع منط معني وميكن
حتديده  ،وملساعدتك  ،واإلجابة على
أسئلتك  ،علينا أن نستعرض التقومي
التالي للحمل خالل األشهر الثالثة
األولى منه .
األسبوع األول  :االستعداد للحمل.
 ال تكونني حامالً فعالً  ,لكنه فياحلقيقة أن األسبوع األول أو األسبوعني
األولني يعتبر من فترة احلمل  ،حيث أن
اإلخصاب يحدث أسبوعني بعد بدء
الدورة الشهرية  ،فلذلك عند عد
فترة احلمل واليوم املتوقع للوضع ،
فإنه يبدأ من بداية الدورة الشهرية
محصول  40أسبوعا ً كامالً  ،فمن هنا
أيام الدورة تعتبر من فترة احلمل .
األسبوع الثاني  :التلقيح .

 يحفز األستروجني الرحم لتشكيلبطانة نسيجية خصبة وغنية بالدم .
 -يعمل البروجسترون املرتفع على
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إعداد الرحم حلمل البويضة اخملصبة .
 تتم عملية نضج البويضات فيأكياس مليئة بالسائل تسمى «
باجلريبات « ومن ثم يتم خروج واحدة
أو أكثر منها والتقاطها عن طريق
قناة فالوب .
 يتم فيه تلقيح البويضة باحليواناملنوي في قناة فالوب لينتج البويضة
امللقحة .
 حتمل البويضة امللقحة صفات كالًمن األبوين .
 يتم انقسام تلك البويضة امللقحةبسرعة أثناء انتقالها للرحم .
 تتشكل تلك اخلاليا في طبقتني :* الداخلية والتي يتكون منها اجلنني .
* اخلارجية والتي تكون األغشية
احمليطة باجلنني حيث تعمل على
تغذيته وحمايته .
األسبوع الثالث  :غرز كيس البويضة
امللقحة في الرحم.
 يبلغ عدد خاليا البويضة امللقحةحوالي  5000خلية وتسمى بكيس
البويضة امللقحة .
 يتم انغرازها في بطانة الرحم يبدأ تكون املشيمة في نهاية هذااألسبوع .
 قد يكون حتليل احلمل إيجابياً.األسبوع الرابع  :مرحلة املضغة.

 يبدأ تكون احلبل السري والقلب . -يكون طول املضغة بوصة وكتلة

خالياها تبلغ حجم بذرة التفاح .
 تكون املضغة عبارة عن ثالث طبقات :* اخلارجية ويتكون منها  /الدماغ ،
احلبل الشوكي وأعصابه  ،والعمود
الفقري .
* الوسطى ويتكون منها  /القلب ،
اجلهاز الدوري  ،الهيكل العظمي ،
العضالت  ،الكلى  ،واجلهاز التناسلي .
* الداخلية  /وستشكل الرئتني ،
األمعاء واملثانة البولية .
 تبرز عند طرفي الرأس طبقتان منالنسيج تتخذان شكل األذنني في
املستقبل .
 تباشر املشيمة والزغابات املشيميةواحلبل السري تأدية وظائفها .
األسبوع اخلامس  :بدء نبض القلب .
 طول املضغة  1/17بوصة . يتشكل فيه القلب واجلهاز الدوري . يظهر نبض القلب . تعمل الدورة الدموية  ,وهذه أولوظيفة تقوم بها املضغة .
األسبوع السادس  :إغالق القناة
العصبية .
 منو املضغة يكون سريعا ً. يبلغ طولها  5سم ويكون حجمهاكحبة العدس وتبدو أقرب إلى فرخ
الضفدع منه إلى الكائن البشري .
 يتم إغالق القناة العصبية على طولالعمود الفقري .
 تنظيم ضربات القلب . يبدأ ظهور صفات الوجه األساسيةكفتحة الفم  ،وقناة األذن الداخلية .
 تبدأ األعضاء األساسية كالكليتنيوالكبد بالنمو .
 تتكون األمعاء وتستقر الزائدةالدودية في مكانها .
 -حتت الفتحة التي ستشكل الفم

 ،توجد ثـنيات صغيرة حيث يتكون
العنق والفك السفلي .
 يتم تكوين األنسجة الضامة  ،أضالعالقفص الصدري  ،والعضالت .
 ظهور براعم صغيرة لتنمو فتعطياألطراف العلوية ( الذراعني ) والسفلية
( الرجلني ) .
 تتشكل شبكية العينني .األسبوع السابع  :ظهور احلبل السري

• طول املضغة فيه يصل إلى بوصة .
• حجمها أقل من حبة األسبرين .
• احلبل السري يكون واضحا ً جدا ً .
• يتم تكوين التجاويف القنوات الالزمة
لدورة السائل الشوكي في الدماغ ,
لكنه ما اجلمجمة شفافية .
• تزداد براعم األطراف بالنمو وتبدو
كاجملدافني .
• يصبح الوجه أكثر وضوحا ً حيث أن
جتويف الفم وفتحات األنف واألذنني
تبدو مرئية مع ظهور نقطتني
سوداوين مكان العينني .
• تشمل التكوينات األخرى منو الغدة
النخامية واأللياف العضلية .
األسبوع الثامن  :تكوين أصابع اليدين
والقدمني .
 oطول املضغة  1.5سم وحجمها
كحبة العنب .
 oتشبه املضغة في هذه الفترة حبة
الفاصوليا تتحرك على نحو معني .

 oتتكون أصابع اليدين والقدمني .
 oيصبح فيه كالً من الرسغ  ،مفاصل
املرفقني والكاحل أكثر وضوحا ً .
 oتضخ الكبد كميات كبيرة من خاليا
الدم احلمراء إلى أن يتكون نخاع ( نقي
) العظام ويلعب هذا الدور .
 oتتشكل فيه جفون العينني .
 oتتكون األسنان والفكان .
 oتستمر األذنان في التشكل .
 oميكن رؤية األذنني  ،الشفة العلوية ،
ومقدمة األنف .
 oالبشرة تكون شفافة جدا ً  ،بحيث
ميكن رؤية العروق والدم من خاللها .
 oيصل نبض القلب إلى  150نبضة
 /دقيقة .
 oتبدأ املضغة بالقيام بعمليات
بسيطة مثل إغماض العينني  ،البلع
 ،حركة اللسان  ،وتستجيب لألصوات
العالية .
 oهذا األسبوع هو آخر أسبوع
للمضغة .
األسبوع التاسع  :بدء احلركة .
 oتبدأ مرحلة اجلنني .
 oطول اجلنني  1.6سم ووزنه أقل من
أوتز.
 oيبدأ تقلص الذيل اجلنيني السفلي
حتى يبدو شكله مييل إلى شكل
اإلنسان البشري .
 oيكون حجم الرأس نصف حجم
اجلسم ويبدأ باالنحناء جتاه الصدر .
 oميكن أن تنثني اليدان  ،بينما تفقد
القدمان شكلهما النسيجي .
 oيبدأ اجلفنان بتغطية العينني .
 oيبدأ تكوين كالً من حليمات الثدي
وحويصالت الشعر .
 oيتم تشكل كالً من البنكرياس
 ،املرارة  ،القنوات املرارية  ،وفتحة
الشرج .
 oيبدأ منو األعضاء التناسلية
الداخلية ( اخلصي أو املبايض ) .
 oقد يقوم اجلنني ببعض احلركات ولكن
ال تشعرين بها .
األسبوع العاشر  :تضاعف اخلاليا
العصبية .

• تصبح فيه األعضاء الهامة أكثر

متاسكا ً وتشكالً .
• تختفي الذيل اجلنيني متاما ً .
• يبلغ طول اجلنني  2.3سم بينما يزن
أقل من غرامني .
• تصبح أصابع اليدين والقدمني
منفصلة .
• يتضح شكل املعصمني .
• تزداد طول الذراعني وتنثنيان عند
املرفقني .
• يبدأ تكون عظام الهيكل العظمي .
• تنقسم فيه اخلاليا العصبية للدماغ
بسرعة فائقة حيث يتكون حوالي
 250.000خلية عصبية في الدقيقة
الواحدة .
• يكون اجلفنان أكثر صالبة ولكنها
مغلقة ولن يفتحا قبل حلول األسبوع
السابع والعشرون .
• يأخذ صيوان األذن اخلارجية شكله
النهائي .
• في نهاية هذا األسبوع تكتمل
البنية الداخلية لألذنني .
• تتشكل براعم األسنان في اللثة .
• مع أنه لم ميكن حتديد اجلنس
باألشعة ما فوق الصوتية إال أن
األعضاء التناسلية بدأت تتشكل .
• إذا كان اجلنني ذكرا ً  ،فإن اخلصي تبدأ
بإفراز هرمون الذكورة التستوستيرون
(. )Testosterone
• في هذه املرحلة تكون املشيمة قد
تكونت بالقدر الكافي لتقوم بإفراز
الهرمونات .
األسبوع احلادي عشر  :قد يكون جنس
اجلنني واضحا ً .
• من هذا األسبوع وحتى األسبوع
العشرين  ،فإن اجلنني يزداد في وزنه 30
ضعفا ً وفي طوله  3أضعاف .
• يبلغ طول اجلنني  3سم  ،ويزن أقل
من  4غرامات  ،إال أنه ال يكف عن
امتصاص الغذاء والركل ويبلغ حجم
الرأس نصف طول اجلسم .
• يزداد حجم وعدد األوعية الدموية
في املشيمة لتفي بغذاء اجلنني .
• وصل تكون األعضاء احليوية مثل
الكبد  ،والكليتني واألمعاء والدماغ
والرئتني إلى نوع ما تبدأ به وظائفها .
• يبرز اجلبني ويستقر أعلى الرأس
لكنه يتغير الحقا ً ويكسب مظهرا ً
بشريا ً .
• يبدأ توجه األذنني إلى جانب الرأس
وإلى األعلى .
• في نهاية هذا األسبوع تكون األعضاء
التناسلية اخلارجية مرئية وواضحة.

األسبوع الثاني عشر  :ظهور أظافر
أصابع اليدين والقدمني .

• يكون طول اجلنني حوالي  4سم ،
ووزنه حوالي أونز
• حجم رأسه حوالي حجم جسمه .
• يتم تكوين أظافر أصابع اليدين
والقدمني .
• يصبح فيه كالً من الذقن واألنف
أكثر تشكالًَ ووضوحا ً .
• يكتمل تكوين القلب ويصبح نبضه
مسموعا ً باألجهزة .
• تبدو حركة اجلنني واضحة .
ماذا يجب عليك خالل هذه املرحلة ؟
الرعاية والعناية الصحية قبل عملية
اإلخصاب  ،تساعد طفلك على النمو
والتطور  ،وإليك بعض هذه املبادئ
فيما يجب عليك أن تفعلي وأن ال
تفعلي .
أفعلي -:
 الزيارة األولى للطبيب – فتح ملفاحلمل – ويتم فيها -:
* تدوين تاريخك الطبي السابق
ويشمل وجود أي أمراض  ،معلومات
عن احلمل السابق ونتائجه  ،تاريخ
األسرة املرضي  ،وجود أي عيوب
تكوينيه أو وراثية  ،األدوية التي
تتناولينها  ..... ،إلخ ( يتم حتديد درجة
خطورة احلمل لديك لتحديد العيادة
الالزمة ملتابعتك ) .
* إجراء الفحص السريري الكامل .
* معاينة الوزن والطول  ،ومؤشر
كتلة اجلسم .
ومن تلك النقاط السابقة
 oفحص ضغط الدم و وجود أي تورم
في القدمني .
 oفحص عينة للبول عند وجود أي
بروتني  ،سكر  ،أو أحماض كيتونية.
 oإجراء فحوصات املسح األولية في
احلمل والتي تشمل  :فحص فقر الدم
 ،فصلية الدم  ،وضع الريسوس إلى
جانب فحص احتمال وجود أجسام
مضادة في الدم  ،املناعة ضد احلصبة
األملانية  ،األنيميا املنجلية  ،وجود
التهاب البولي الالعرضي  ،كما سيتم
إجراء اختبار الدم للتأكد من خلوك من
أي التهابات أو عدوى قد تضر باجلنني مبا

فيها التهاب الكبد الوبائي ب  ،والزهري
 ،فحص مستوى السكر العشوائي
في الدم  ،باإلضافة إلى فحوصات أخرى
حسب ما يقتضيه وضعك الصحي .
 oأخذ الفيتامينات وأقراص احلديد
حسب تعليمات الطبيب .
 oاحملافظة على الوزن الصحي .
 oاحملافظة على التمارين املنتظمة
واملناسبة لك حسب تعليمات
الطبيب .
 oاحملافظة على الغذاء الصحي .
 oإخبار طبيبك بجميع األدوية التي
تتناولينها .
 oمتابعة احلمل الدورية وبانتظام
كل  4أسابيع في تلك املرحلة إال إذا
أستدعى األمر أقرب من ذلك حسب
تعليمات الطبيب .
 oيتم اإلجابة على جميع أسئلتك .
 oعالج ومتابعة األمراض املزمنة لديك
بالتعاون مع التخصصات الطبية
األخرى .
 oخالل تلك املرحلة يتم إجراء أشعة
صوتية ما بني األسبوعني الثامن
والثالث عشر ملعرفة التالي :
 )1التأكد من أن احلمل داخل الرحم .
 )2معرفة عدد األجنة .
 )3حتديد دقيق ملوعد الوالدة إذا لم
تكن الدورة الشهرية منتظمة  ،أو
نسيت تاريخها  ،أو كنت أما مرضعة
 ،أو حملت أثناء تناولك حلبوب منع
احلمل .
 )4معرفة أي من الفحوصات الالزمة
لك إذا كان لديك عرضة عالية
الحتمال حدوث أي عيوب تكوينية في
اجلنني .
 )5التأكد من سالمة القناة العصبية
عند اجلنني .
 oيتم الفحص عند متالزمية داون (
املنغولية ) أو استدعى األمر عن طريق
:
 )1التصوير الطبقي للرقبة اخللفية
للجنني ما بني األسبوعني احلادي عشر
والرابع عشر .
 )2فحص الدم املوحد أو املدمج ما بني
األسبوعني احلادي عشر والرابع عشر
ومن ثم إعادته بني األسبوعني اخلامس
عشر والسادس عشر .
ال تفعلي -:
• ممارسة التدخني وتعاطي الكحول
واألدوية احملظورة في احلمل .
طفلك ينمو ويتغير كل يوم  ,لتعطي
طفلك البداية احلسنة  ،اعتني
بنفسك جيدا ً .
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لغويات

إن

ملعرفة مواضع الوقف واالبتداء أثناء تالوة القرآن أثرًا
كبيرًا في فهم املعنى املراد للقارئ والسامع ،وفي إظهار وجوه
اإلعجاز البياني أو في إفساد املعنى وطمس وجهه البالغي
قبيحا فيؤدي إلى معنى غير مرادٍ ،أو إلى
حني يكون الوقف
ً
معنى فاس ٍد.
وعلى قارئ القرآن أن يكون على دراية بأمرين:
ِّ
مبحل
 املواضع التي يحسن الوقوف عندها ،وتعرفالوقف.
ِ
الوقف وبدائله.
 كيفية الوقف عليها ،وتعرف بأوجهِ
ومعرفة هذه املواضع تؤدي إلى أداء املعنى املراد ،ووضوح
معناه ،واستقامة مبناه ،والوقوف على أسراره البالغية
والسامع.
والبيانية للقارئ
َّ
الصوت عند آخر الكلمة زمنًا ما ،وله
قطع
والوقف هو
َّ
ُ
باللفظ وحينًا باملعنى ،مع
ووظائف تتعلَّق حينًا
وأسباب
أنوا ٌع
ٌ
ِ
ً
ارتباط
ارتباطا وثيقًا ،وليس باإلمكان في
االثنني ببعضهما
ِ
مثل هذا املقام أن نقف على ِّ
كل ذلك ولكن يكفي من القالدة
ما أحاط بالعنق ،فهذه إشارات تناسب املقام للتنبيه على
هذا اجلانب املهم لقارئ القرآن ومستمعه.
لقد عني العلماء على م ِّر
ألهميته يقول
الزّمن بالوقف
ّ
مفسرًا
على رضي اهلل عنه
ٍّ
قوله تعالى« :وَرَت ِِّل الْ ُقرْآ َ َن
تَرْت ِ ْيال» « :الترتيل هو جتويد
احلروف ومعرفة الوقوف»
ويقول الن ّْكزاوي« :باب الوقف
عظيم القدر ،جليل اخلطر؛
باب
ٌ
ُ
ألنه ال يتأتّى ألح ٍد معرف ُة
ُ
استنباط
معاني القرآن ،وال
األدل ِة َّ
الشرعي ِة منه إال مبعرف ِة
الفواصل».
ِ
وسأذكر هنا بعض النماذج
د .دخيل بن غنيم العواد
التّطبيقية التي تبني وظيفة
أستاذ النحو والصرف املساعد
جامعة امللك سعود ،كلية املعلمني
الوقف في بيان املعنى املراد
ومردُّ ذلك إلى إقامة املعنى
ّماذج هي من الوقوف القبيح ِة حيث يكون
وي ،وهذه الن ُ
الن َّْح ّ
ُّ
ُ
حيح لش َّدة تعلقه مبا
الوقف على
الص َ
كالم ال يؤدي املعنى ّ
ٍ
ً
عدم الفائدة ،أو إفادة معنى غير
مع
ومعنى
ا
لفظ
بعده
ِ
البالغي لآلية،
الس ُّر
فيذهب املعنى،
مقصودٍ،
ويذهب معه ِّ
ُ
ُ
ُّ
«عم» للحاجة إليه:
وهذه
ُ
مناذج على ذلك من جزء ّ
القسم وجوابه:
 الفصل بنيِ
القسم ،وأركان القسم :أداة القسم،
يكثر في جزء « َع ّم»
ُ
واملقسم به ،وجواب القسم ،ومن ذلك قوله تعالى( :وَالْ َع ْ
صرِ
نسا َن )..
س ٍر) فجواب القسم هو (إ ِ َّن الإْ ِ َ
نسا َن لَ ِفي خُ ْ
*إ ِ َّن الإْ ِ َ
َّ
س َجى * َما وَدَّ َع َك
َا
ذ
إ
ل
ي
ل
ال
و
*
ى
ح
الض
و
(
تعالى:
قوله
ومثله
ُّ
َ ْ ِ ِ َ
َ
َ
رَب ُّ َك وَ َما َقلَى) فجواب القسمَ ( :ما وَدَّ َع َك  )..وال ينبغي الوقف
قبل جواب القسم؛ ألن جواب القسم هو متام املعنى.

الوظيفية
التفسيرية
للوقف

 48ضياء

 ...العدد الرابع

رمضان  1429هـ

 الفصل بني العامل ومعموله.املعمول كاملفعول به مرتبط بعامله ارتباطا لفظيا
ومعنويا فيقبح الفصل بينهما ،كما في قوله تعالى( :أَرَأَي ْ َت
صلَّى)[العلق  ]10-9:فـ «عب ًدا» مفعول
الَّ ِذي يَن َْهى* َع ْبدا ً إِذَا َ
به للفعل ينهى ،وهو متام املعنى والوقف قبله مخل باملعنى،
س َغ َب ٍة *ي َ ِتيما ً
ومثله قوله تعالى( :أ َ ْو إ ِ ْط َعا ٌم ِفي ي َ ْو ٍم ذِي َم ْ
ذَا َم ْقرَب َ ٍة)[البلد  ]15-14:فـ «يتيما» مفعو ٌل به للمصدر
«إطعام» ويقبح الوقف قبله؛ ألنه متام املعنى.
الصفة واملوصوف.
 الفصل بني ِّالصفة مرتبطة لفظا ومعنى باملوصوف وكذا بقية
التوابع ،فقبح الفصل بني الصفة وموصوفها كما في قوله
سا ُهو َن
صلِّ َ
ني*الَّ ِذي َن ُه ْم َعن َ
تعالىَ ( :ف َوي ْ ٌل لِّلْ ُم َ
صلاَ ت ِ ِه ْم َ
[املاعون )]5-4:فاالسم املوصول في محل جر صفة للمصلني،
وال ينبغي االبتداء به مفصوال عن موصوفه؛ الرتباطه به،
س ُي َج َّن ُب َها الأْ َتْقَى*الَّ ِذي ي ُ ْؤتِي َمالَ ُه
ومثله قوله تعالى( :وَ َ
ي َ َتز ََّكى)[الليل  ]18 -17:فاالسم املوصول «الذي» في محل رفع
صفة لألتقى.
 الفصل بني البدل واملبدل منه.الصفة البدل الرتباطها لفظا ومعنى باملبدل منه،
ومثل ِّ
لإْ
َ
ُ
ْ
نسا ُن إِلى
فال يفصل بينهما ،كما في قوله تعالىَ ( :فل َينظرِ ا ِ َ
ص ّباً)[عبس ]25-24:فاملصدر املؤول من
َط َعا ِم ِه*أَن َّا َ
ص َب ْبنَا المْ َاء َ
ّ
محل جر من طعامه؛ ألنه بدل منه وتفسير
أ ّن وما بعدها في
له ،والفصل بينهما يذهب املعنى ،ومثله قوله تعالى( :إ ِ َّن
*ح َدائِقَ وَأ َ ْعنَاباً)[النبأ ]32-31:فـ«حدائق» بدل
لِلْ ُم َّت ِق َ
ني َم َفازا ً َ
من «مفازا» وتفسير له.
 الفصل بني التَّعليل واملعلَّل.التعليل مرتبط ارتباطا معنويا مبا قبله فال ينبغي الفصل
ات َماء ث َ َّجاجا ً
صر َ ِ
بينهما ،كما في قوله تعالى( :وَأَنزَلْنَا ِم َن المْ ُ ْع ِ
* لِنُخْ رِ َج ب ِ ِه َح ّبا ً وَن َ َباتاً)[النبأ  ]15 :فقوله تعالى« :لِنُخْ رِ َج»
تعليل إلنزال املاء فال ينبغي الفصل بينهما.
 الفصل بني املستثنى واملستثنى منه.املستثنى مرتبط في اللفظ واملعنى باملستثنى منه فال
ينبغي الفصل بينهما بالوقف قبل مجيء املستثنى ،كما
يها بَرْدا ً وَلاَ َ
شرَابا ً *إلاَّ َح ِميما ً
في قوله تعالى( :لاَّ ي َ ُذو ُقو َن ِف َ
ِ
ساقاً)[النبأ )25-24:فقوله تعالى« :إال حميما» مستثنى
وَ َغ َّ
من ّ
الشراب املمنوع على أصحاب اجلحيم ،فال ينبغي الوقف
ص ّفا ً لاَّ
قبله ،ومثله قوله تعالى( :ي َ ْو َم يَقُو ُم ال ُّر ُ
وح وَالمْ َلاَ ئ ِ َك ُة َ
ص َواباً)[النبأ ]38:فقوله
الرح َم ُن وَ َقا َل َ
يَت ََكلَّ ُمو َن إِلاَّ َم ْن أَذِ َن لَ ُه ْ
تعالى( :إال من أذن  )..مستثنى من املمنوعني من الكالم فيما
قبلها فال يفصل بينهما.
ٌ
كالم له ارتباط في
واخلالصة أنه ال ينبغي الوقف قبل
ٍ
اللفظ واملعنى أو أحدهما قبل متام املعنى املقصود ،ومتام
الوقف هو في أداء املعنى ،وبعض القراء يفسر القرآن في
وقفاته لعلمه مبواضع الوقف واالبتداء وبارتباط الكالم بعضه
ببعض ،واإلعراب فرع املعنى ومفسر له ،وما ذكر مناذج ترشد
إلى غيرها للعناية بهذا الباب ألهميته.

مشاركات القراء
القراء هم احملرك جلميع املطبوعات  ،وسبيل جناحها  ،وعنوان متيزها  ،ومشاركاتهم املتنوعة بالرأي واملقترحات واملقاالت
تنير الدروب  ،وتثلج الصدور  ،ونظرا ً للتميز امللحوظ في مشاركات القراء املقالية  ،وتقديرا ً من هيئة التحرير للمشاركني
بها فقد مت زيادة املساحة اخملصصة لهم لتصل إلى خمس صفحات  ،كما مت تخصيص جائزة للمشاركة املتميزة في كل
عدد مقدارها  300ريال  ،وسيتم حتديد ذلك من خالل اآلتي :
 – 1استبانة خاصة يتم توزيعها على عدد من املتخصصني وأعضاء اجلمعية .
 – 2ترشيحات جميع القراء املشاركني في املسابقات  ،حيث سيخصص حقل خاص لتحديد املقالة املتميزة من مشاركات
القراء .
علما ً أن من شروط املشاركة  :ذكر اسم املشارك صريحا ً  ،وأن ال تتجاوز املشاركة صفحة واحدة  ،وأن تكون من إعداد
املشارك نفسه وال تقبل املشاركة املنقولة من مصادر أخرى كالكتب واجملالت ونحوها .
ختاما ً  :مجلة ضياء تثمن للقراء مشاركاتهم وتدعوهم ملزيد من املشاركات والعناية بأهمية املوضوع وجودة األسلوب ،
وفق اهلل اجلميع لكل خير .

تعلمت من الحياة
عمر احلياة الطويل فقهني بها  ،وفواجع األيام
صبرتني عليها  ،وفرحة الساعات بصرتني بها  ،لذا فاحلياة
أعظم مدرسة تلقيت منها أموري ؛ فالفلك يدور رغم
اتساعه  ،والليالي املقمرة حبالى باجملهول  ،والنهار املغيم
البد له من شمس ساطعة  ،فدوام احلال من احملال .
تعلمت من احلياة إذا اعتراني هم وضاق بي غم أن ال أحمل
الكرة األرضية على رأسي  ،وال أبث إلى الناس همي  ،ألنه
قد ال يهمهم أمري  ،ولو ضاقت بي حيلتي  ،وأوشكت على
االنهيار أن أبث جزءا ً مما يؤرقني ألحب الناس إلى قلبي ،
بعد بثها لربي .
أدركت أن الذي كفاني هم األمس سيكفيني هم اليوم
وهم الغد  ،فتوكلت عليه وفوضت أمري إليه .
تيقنت أن بعد كل عسر يسرا ً وآمنت بقوله تعالى ( :لعل
اهلل يحدث بعد ذلك أمراً) .
فاألمل باهلل كبير فلم الهم والغم واحلزن ؟!
فباألمل حتلو احلياة .
أعلل النفس باآلمال أرقبها
ما أضيق العيش لوال فسحة األمل
سارة بنت صالح الرومي
الزلفي

هل فكرنا فيما
نلبس !!
ألوان وأشكال  ،موديالت وأزياء ،
أسواق ملينة باملالبس منها الغربي
والشرقي  ,واحلضاري وغير احلضاري ,
نبحث ونبحث لكن هل فكرنا فيما
نلبس ؟
إن اللباس مرتبط ارتباطا ً كبيرا ً
بالوجود اإلنساني  ,فلما خلق اهلل آدم
وحواء  ,وأسكنهما اجلنة  ,خاطب آدم
بأن لك أال جتوع فيها وال تعرى  ,وملا
أكال من الشجرة انكشفت عوراتهما
 ,وفي مبادرة آدم وحواء إلى تغطية
العورة يتجلى لنا أن ستر العورة أمر
مغروز في فطرة اإلنسان وصميمه,
وداللة واضحة على أن العري
والتكشف أمر مخالف للفطرة
اإلنسانية وفيه مسايرة للحيوان .
قال تعالى ( يا بني آدم قد أنزلنا
عليكم لباسا يواري سوءاتكم
وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك
من آيات اهلل لعلهم يذكرون ) في
قوله تعالى لباسا يواري سواءتكم
 :أي كل ما يواري به املرء عورته التي
فرض اهلل عليه تغطيتها وريشا  :أي
الزينة والتجمل الزائد الذي بدونه ال
تنكشف العورة أي ( التكميلي ) داللة
واضحة على أنه ينبغي على املرء أن

يستر عورته والعورة هي كل مكمن
للستر  ,أو كل ما أوجب اهلل ستره
؛ خوفا ً من الفتنة  ,وفي تقدمي اهلل
لستر العورة على اللباس التكميلي
دالله واضحة على أنه ينبغي على
اإلنسان حينما يريد أن يلبس أن ينظر
إلى لباسه هل هو ساتر لعورته التي
أمر اهلل بسترها سواء الرجل أو املرأة
بأحكامها وشروطها قبل نظره إلى
زينتها وموافقتها للعصر وما يتبع
ذلك  .ولعل ما يحصل في وقتنا احلاضر
من مخالفة للفطرة اإلنسانية في
األزياء واملالبس نكسة ورجعية وتتبع
وتعر من احلياء والتقوى .
لسنن الغرب
ٍ
فهل اتبعنا رضا اهلل وأمره في
لباسنا وفكرنا فيما نلبس ؟!!
أسماء العبد السالم
الزلفي
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الحياة  ..بين التفاؤل
واليأس
شعور جميل أن يحيا اإلنسان في هذه
احلياة بروح يغلفها التفاؤل  ,فتراه ينظر
إلى كل من هم حوله بروح طلقة  ,تنتظر
استقبال فجر جديد باسم  ,يحمل بني
ط ّياته أحداثا ً ممتعة وأخبارا ً سارة ومستقبال
مشرق  ,وباملقابل جند اإلنسان املتشائم ,
دائم العبوس  ,مقطب اجلبني ترتسم على
وجهه عالمات الهم والكدر  ,ينظر إلى احلياة
مبنظار أسود ,يزعم أن احلياة ملئية بالهموم
 ,خالية من األنس والسعادة والفرح  ,فينظر
إلى توافه الهموم بأنها جبال عظيمة
 ,فقط لئالً يبتسم ؛ ألن االبتسامة ال

« ابدأي اآلن «

نعم أيتها الفتاة املسلمة ,ابدأي اآلن
 ,ابدأي وال تترددي  ,إليك أنت أهدي هذه
الكلمات البسيطة  ,يامن حتملني هم
الدعوة  ,هيا قفي و أعلني بداية انطالقة
نحو الدعوة إلى اهلل  ,وال جتعلي احلاجز الذي
بينك وبني انطالقك حاجزا واهيا  ,ال تقولي
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تعرف طريقها إلى محياه  ,ولم يعلم ذلك
قدر له
املسكني أن اهلل ملا خلق اإلنسان ّ
أقداره  ,ولو كانت احلياة على وتيرة واحدة
ملا استمتع بها اإلنسان  ,وألصبحت روتينا ً
ممالً  ,فالهموم تأتي لتكفر عن اإلنسان ذنوبه
 ,وتأتي حتى يكون للفرحة طعما ً و اليوم
الذي أثقل باأللم ستغيب شمسه  ,لتشرق
شمس الغد وهي أكثر جماال ً وأمالً وتفاؤال ً ,
فهيا نتكاتف لنقول لأللم نحن أكبر منك
بتفاؤلنا و بصبرنا وبعزميتنا ولنجعل من
الهموم سلما ً يساعدنا للوصول إلى قمة
التفاؤل ..
َ
نسا ُن ِمن دُ َعاء
سأ ُم الإْ ِ َ
قال اهلل تعالى ( لاَ ي َ ْ
س ُه َّ
وس َقن ٌ
ُ
ُوط )
ؤ
ي
الش ُّر َف َ ٌ
الخْ َ ْيرِ وَإِن َّم َّ
(فصلت ) 49

من يستحق التضحية ؟

ليست لدي اجلرأة  ,قفي ثم جربي مرة ثم
مرتني ثم ثالث ثم عشر ثم مئة و ال تيأسي
و قاومي ثم تأكدي أنك سوف تنجحني بإذن
اهلل  ,قدمي ما متلكني من علم لينتفع به
غيرك  ,كافحي ألجل رفع لواء اإلسالم ,
أنت تلك الدرة املكنونة
فأنت أمل املستقبل ِ
 ,تلك التي تدعو ال ألجل سمعة أو مادة ,
ال فأنت نبراس لهذه األمة  ,أنت تلك الوردة
الفواحة التي حماها اإلسالم  .فلم تذبل ,
تكسل عن عمل اخلير
ولم تتهاون  ,ولم ولن
ِ
واملعاونة عليه  ,قال اهلل تعالى ( وَت َ َعاوَنُوا ْ
َعلَى الْبرِّ وَال َّت ْق َوى وَال َ ت َ َعاوَنُوا ْ َعلَى اإلِث ْ ِم
ان وَاتَّقُوا ْ اللهّ َ إ َّن اللهّ َ َ
َاب
ش ِدي ُد الْ ِعق ِ
وَالْ ُع ْدوَ ِ
ِ
}املائدة2

عالم مثير  ...طريق غريب عجيب ,
من يسلكه ال يندم  ..ومن يسير فيه ال
ميل  ,عالم من يسلك الطريق فيه حتما ً
يشعر بالسعادة والنشوة ,
سلوى احلزين وراحة العليل  ,شعور ال
يوصف  ,وإحساس ال ميل  ,له طعم ال
مثيل له ,
إنه عالم  (.ويؤثرون على أنفسهم ولو
كانوا بهم خصاصة ) إنها التضحية !!
ما أجمل هذه العبارة !! حتمل أسمى
وأنبل املشاعر  ,ما أجمل الشعور حينما
تضحي وتتنازل عما حتب وترغب من أجل
ابتسامه ترتسم على شفاه إنسان ,
ولكن من يستحق التضحية ؟؟!!
قد يضحي الصديق من أجل صديقه ,
ولكنه قد يصدم في نهاية األمر بخذالن
تام ,
وإحساس باإلحباط يتسلل إلى نفسه
 ,فيشعر بحزن عميق  ,ألن هناك جرحا ً
دفينا ً ينزف .
ولكن دعونا قبل أن نغامر وندخل ذلك
العالم من التضحية  ,أن نضحي ولكن
من أجل اهلل فنترك ما تهوى النفس
ألجله  .سبحانه وتعالى  ,فمن ترك شيئا ً
هلل عوضه اهلل خيرا ً منه  ,ونبذل ما في
وسعنا للدعوة إليه والتزام شرعه .

أروى بنت عبد العزيز الفرهود
دار القرآن الكرمي

ندى البدر
معلمة بدار القرآن الكرمي

هند احلمد
دار القرآن الكرمي

مشاركات القراء
أمي الغالية

صديقة ولكن!!

كثيرا ً

ما نسمع كلمة صديقة تتردد في أوساطنا
نحن البنات  ,لهذا املسمى مكانة خاصة في قلبي
 ,جتذبني هذه الكلمة من بني مئات الكلمات ومن
بني آالف اخلواطر .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه  ..من الصديق
احلقيقي !!؟ أكل من نودي بلفظ صديق أصبح
صديقا ً  ,ويستحق هذا اللقب الذي يحمل الكثير
من معاني اإلنسانية .
رمبا يكون حديثي حساسا يستنزف األلم في بعضنا
إن كان ممن يحب الصداقة  ,ويعمل لها ألف حساب
ككاتبة هذه املقالة .
فاحلديث عن الصديق حديث ذو شجون  ...يؤلم ...
يبكي  ...إذا تالشت معالم الصداقة في كوننا !!...
ويبهج ويؤنس النفس  ,إذا ظلت الصداقة بحرا ً
معطاء لكال الطرفني ...
كثيرا ً ما جتذبني عالقات صداقة حميمة في
ظاهرها بني فتاتني ويا لها من صدمة حني أكتشف
أن ظاهرهما خالف داخلهما  ,قلوبهما ليست
صافية  ,بل متناحرة  ...ولكن تخشيان أن يقال
تفرقت الصديقتان  ...كيف يعيش قلب ينفر منه
صاحبه !!..
كيف تستطيع أن تقول هي صديقتي  ..وهي خالف
ذلك ؟؟ !!!.ألهذا املستوى تدنت عالقة الصداقة في
عاملنا ؟!!.
الصداقة احتواء ملشاعر وقلب الصديقة احتواء
بكل ما حتمله هذه الكلمة من معنى .
الصداقة وفاء وتضحية وإيثار  ,الصداقة قلوب
صافية وأرواح متآلفة  ,الصداقة كلمة تنعش
األرواح إذا أظمأها عطش احلياة .
ولكن في زماننا أصبحت الصداقة تباع وتشترى
بأثمان بخسه  ,الكل يستخدم هذا املسمى وكأنها
بضاعة فبئس واهلل البضاعة الكاسدة !!
هذه العالقة السامية الدافئة كيف عبث بها
العابثون حتت ( مسمى صديقتي ) ؟!! الصداقة
جو إمياني روحاني بني طرفني حتابا في اهلل التقيا

عليه  ,شعارهم الوفاء واإليثار والتضحية  ,حبل
املودة ال ينقطع بينهما يعملون بقول ( التمس
ألخيك سبعني عذرا ً )
ال يغيب صوتها وال صورتها واذا افتقدت جزءا ً منها
تضل تبحث عنها تخشى أن يكون قد أصابها
مكروه على حني غفلة منها  ,ومتى سمعت
صوتها إال وأخذت نفسا ً وكأنها للتو عادت للحياة
مرة أخرى  ,وعاد نصفها اآلخر .
قد أكون أسرفت في هذا اجملال ولكن ملسمى
الصداقة في نفسي عالم خاص  ,أعيش فيه
حلظات أسترجع أروع وأجمل لقطات عشتها في
كنف الصدق والصداقة  ,والصفاء والوفاء  ,شعرت
في تلك اللحظات باالرتياح حيث الوفاء أرجوزة لنا
في كل يوم نردد أبياتها .
والتضحية سحابة تضلنا  ,ومتى أحست باحلاجة
أسرعت بالغيث  ,واإليثار زهرة عالقتنا متى تاقت
قلوبنا للربيع . ..

أنت عطاء بال حدود  ,مشاعر
ِ
حتررت من القيود صدق في احلب ،
عاطفة توسطت أحضان القلب
بعفوية  ,أجدها تالعب صغيرها  ,و
تسرق النظر إلى وجه بنياتها  ,وفي
غمره األسى واحلزن تنسى وتبتسم
أي عاطفة حتملينها يا غالية  ،أي
مشاعر أبدعت في تشكيلك هلل
درك ياأمي  ،أسأل اهلل مبنه وكرمه
كما جعلك سببا ً في وجودي في
الدنيا أن ال يحرمني جوارك في
اآلخرة

بدور السليمان
دار القرآن الكرمي

نهى بنت سعود احلمد
دار القرآن الكرمي

بستان العطاء
ِ
وكلي فخر واعتزاز  . .اكتب وفي عيني دمعة
اكتب
افتخار
هو شعور ينتابني  . .وآمال تراودني
نعم شعور سعادة  ،وآمال تسعى للزيادة بعد خروجي
من تلك الدورة الرائعة في القرآن وجتويده التي
اكتسبت منها حروفا ً تخرج من لساني باستقامة . .
كل ذلك مت بفضل اهلل ثم باالستعانة مبعلمة أشبه
ما تكون باجلمانة .

نعم انه لفخر أن أسعى ألقضى ّ
جل وقتي بتصحيح
قراءتي حتى أتغنى بالقرآن ألجل أن أصل إلى اجلنان
فطوبى ملن دخلت هذه الدورة و يا خسارة من لم تدركها
ولكن عليك اخية باملداومة واحلرص وإخالص النية
هذا مالدي وهو قليل ولكن شعوري كثير و كثير .
وملعلمتي مني دعوة في ظهر الغيب
حصة بنت عبداهلل العبيد
حلقة أم سلمة
دار الفرقان الفترة الصباحية
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مشاركات القراء
القرآن الكريم نعم الرفيق

ما

أطيب احلياة عندما يكون رفيقك فيها
القرآن  ,عندما تقفني في صلواتك بني يدي ربك
ترتلني آياته بكل خشوع وطمأنينة .
عندما تسمرين في لياليك مع القرآن  ,فيما
يسمر الناس مع بعضهم البعض بلهو ولعب
وتكاثر وتفاخر ,
عندما حتضرين إليه وحتاسبني نفسك عنده
وتعرضني أعمالك عليه فيخرج عنك القبيح
ويزودك بكل حسن ,
عندما تعرض لك املشاكل والهموم  ,وتداهمك
الكروب واخلطوب  ,فتنهضني منها وتهربني إلى
القرآن  ,وتشكني إليه وتستشرينه فيرشدك
ألقرب وأنفع حل ويبعد عنك مايؤذيك .
عندما تغلق األبواب في وجهك فيفتح لك
الباب لتدخلي ويبني لك الطريق لتسلكي

ما نيتك وأنت تقرأ
القرآن ؟؟!

مؤشر خطر
ما

نشاهده مؤخرا ً في حفالتنا  ،واستراحاتنا
و منتزهاتنا من لباس حذر منه نبينا وحبيبنا
صلى اهلل عليه وسلم
فقال ( صنفان من أهل النار لم أرهما  . .وذكر
نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤسهن
كأسنمة ال ُبخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال
يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة
كذا وكذا )
نساء يلبسن لباسا ً لكنه ال يسترهن
كالقصير واملفتوح  ،والضيق  ،والشفاف
ُ .حرمت عليهن رائحة اجلنة والعياذ باهلل
فيا أختي الكرمية بادري بالتوبة واستبدلي
مالبسك العارية مبالبس الستر والعفاف .
وفقك اهلل لكل خير وهداك لطريق الصواب
آمني  ..آمني
إميان بنت محمد البدر
دارالفرقان الفترة الصباحية
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عندما يضيق صدرك وتشعرين بالغربة والوحشة
فتذهبني إليه فيمال صدرك سعة وأنسا ً وطمأنينة .
عندما تسيرين معه حيث يسير وترحلني معه حيث
يرحتل وحتلني معه حيث يحل فهو في قلبك وأنيسك
وصاحبك .
عندما يودعك عند موتك  ,ويحضر ساعة احتضارك
وقد أحسنت صحبته فيملؤك رضا ً بأمر ربك وحبا ً
للقائه ويعدك قائالً  :سنلتقي غدا ً في ظل الرحمن
جل جالله  ,وسأشفع لك عنده فالتخافي والحتزني
وأبشري باجلنة التي كنت توعدين .
ماأحسنها وماألذها وماأكرمها من صحبة صاحلة
ورفقة صادقة ومحبة نافعة وحياة طيبة .
عندها يحق لك الفخر ويحق لك االعتزاز ويحق أن
نطلق عليك لقلب
( حاملة القرآن وصاحبة القرآن ) فهنيئا ً لك
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قال

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « إمنا
األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى»
جتارة النيات هي جتارة العلماء وكان الصحابة
رضي اهلل عنهم جتار نيات مبعنى أنهم كانوا
يعملون العمل الواحد ويضعون له نيات كثيرة
حتى يحصل لهم أجر على كل نية فقد قال أحد
الصاحلني النية أبلغ من العمل .
وهذه بعض النيات التي ميكن لك أن تضعها
أمامك في ذاكرتك وأنت تقرأ القرآن -:
 -1شفاعة القرآن  -:يقول الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ( القرآن والصيام يشفعان للعبد
يوم القيامة ) وقال ( تأتي سورة البقرة وآل عمران
يوم القيامة كأنهما غمامتان غيايتان من طير
صواف حتاجان عن صاحبهما ).
 -2جتارة زيادة احلسنات  -:يقول اهلل تبارك وتعالى
( قل بفضل اهلل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو
خير مما يجمعون ).
 -3احتساب األجر فكل حرف بحسنة واحلسنة
بعشر أمثالها  -:اجعل لنفسك ختمتني ختمة
جتارية سريعة لزيادة احلسنات وختمة تدبر أن

بيان النافع
دار القرآن الكرمي

تكون لك آيات قليلة كل يوم للتدبر .
 -4جناة من النار  -:قال رسول اهلل عليه وسلم ( لو
جمع القرآن في اهاب لم يحرقه اهلل بالنار ).
 -5عمارة القلب  -:قال رسول اهلل عليه وسلم
( الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن
كالبيت اخلرب ) .
 -6رفع الدرجات في اجلنة  -:قال رسول اهلل عليه
وسلم ( يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق و رتل كما
كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر أية
تقرأها ) .
 -7العالج  -:قال تعالى ( -:وننزل من القرآن ما هو
شفاء ورحمة ) .
يقول ابن القيم إعراض القلوب وعدم االعتقاد
فيه أنه شفاء والعدول عنه إلى األدوية التي
ركبها بنو أدم حال بينه وبني الشفاء .
 -8طمأنينة القلب  -:يقول اهلل تعالى ( أال بذكر
اهلل تطمئن القلوب ).
 -9حياة القلب  -:القرآن ربيع املؤمن كما أن
الغيث ربيع األرض إذا لم يؤثر فيك القرآن فقلبك
ميت  ,كان مالك بن دينار يقول  :ماذا زرع القرآن
في قلوبكم ؟
 -10حتصيل املعاني اإلميانية  :االنكسار واخلشوع
والرجاء والتوكل واحلب واليقني وغيرها

أم محمد البهالل

مشاركات القراء

رسالة من رمضان
إلى كل من يراه من المسلمين
اكتب

إلى يد الظلم
رسالتي إلى كل مسلم ومسلمة بعد أن امتدت َّ
في زمن انتشاره  ،فأردت تذكير املسلمني بحقوقي
الضائعة ،فالذكرى تنفع املؤمنني  . .وأوجه لهم هذه الرسائل .
• الرسالة األولى :
إليكم يا من تزعمون محبتي وتدعون اهلل في كل عام أن أعود عليكم أعواما
عديدة  . .فأنا ضيف عزيز يحل مرة كل عام فهل يا ترى أديتم حق الضيافة؟
كثيرا ً ماأعجب حلالكم!! فأرى املسلمني يدعون اهلل أن يبلغني إياهم فإذا
ليال قليلة  ..فمن ساهر ليلي
قدمت إليهم ..إذا بهم يشعرون بامللل بعد ٍ
أمام القنوات !! أومن تقضي ليلها باملكاملات وتقليب الصحف واجملالت  ..أو
تاجر منشغل بالبضائع والكماليات  ..وغيرهم كثير كثير أنني ألبكي على
عصور مضت عصور السلف الصاحلني  ..ومايقدمون لضيافتي من حسن
القيام والصيام فأمنيتهم أنني معهم طيلة العام .فمن منكم يعيد لي
كرامتي ويؤدي حق ضيافتي ؟!!

التموينات هل أنت بحاجة لكل هذه األطعمة واملشروبات فأنا شهر
الصيام والقيام  . .ولست شهرا ً لألكل والترفية  . .ثم أسأل نفسك قبل أن
تسأل هل أنفقت أموالك في أعمال اخلير ؟!
• الرسالة الثالثة ...
إلى كل مسلمة تصوم أيامي هل احتسبت األجر وأنت تعدين اإلفطار
ألهل بيتك هل اقتصرت على املأكوالت التي تنفعهم  . .وتركت مايضيع
به وقتك وجهدك فاليعود عليهم والعليك بنفع أو فائدة فأيامي قصيرة
وساعتي معدودة  . .فهل اغتنمتيها بالطاعة وقراءة القرآن ؟!
• الرسالة الرابعة ....
إلى جميع املسلمني تقبل اهلل منكم صالح أعمالكم وغفر ذنوبكم
وزالتكم إن كنتم أحسنتم وفادتي وقمتم بحق ضيافتي وإال فأحسن اهلل
عزاءكم وجبر مصيبتكم ..
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
محبكم
شهر رمضان املبارك

سارة بنت أحمد احملمود
الزلفي

• الرسالة الثانية ...
إلى كل مسلم خالل أيامي  . .أسأل نفسك وأنت تقف لشراء بعض

ضياء
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مقال

ّ
لعل

من أهم مشكالتنا
االجتماعية تربية أبنائنا وبناتنا
في البيوت  ،واحلق الذي ال مراء
فيه أ ّن الولد قبل أن تربيه املدرسة
واجملتمع يربيه البيت واألسرة  ،وهو
بالشك مدين لوالديه في سلوكه
االجتماعي املستقيم  ،كما أن
حد كبير عن
األبوين مسؤالن إلى ّ
انحرافه اخللقي واالجتماعي  ،ومن
معجزات اإلسالم في علم التربية
أنه سبق إلى تقرير هذه احلقيقة
قبل أكثر من أربعة عشر قرنا
حني قال الرسول صلى اهلل عليه
وسلم في احلديث الذي يرويه أبو
هريرة رضي اهلل عنه في صحيح
البخاري رقم ( ( )1385كل مولود
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
أو ينصرانه
أو ميجسانه
ك�����م�����ا
ا لبـــهيمة
ت���ن���ت���ج
البهيمة هل
ت���رى فيها
ج���دع���اء )
فهذا صريح في كون اجتاه الولد
الفكري واخللقي واالجتماعي
متأثر أوال ً وقبل كل شيء ببيئة
الوالدين وأفكارهما وأخالقهما
وأسلوب تربيتهما ومن املس ّلم به
أن البيوت ليست على منط واحد
في التربية  ،وأن اآلباء واألمهات
ليسوا على طريقة متقاربة
معتدلة في أساليب التوجيه
والتربية  ،فهناك بيوت ينشأ فيها
الولد ذكرا ً أو أنثى على اجلنب واخلوف
وضعف الشخصية واضطراب
التفكير  ،وهناك بيوت يتربى
فيها الولد على امليوعة والفوضى
والدالل الذي يُذهب الفطرة ويقتل
االستقامة بل هناك بيوت ينشأ
فيها الولد جاهالً قذرا نائيا ً عن

مشكالت
اجتماعية

الدكتور :إبراهيم بن سابح الطيار
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اآلداب االجتماعية الراقية  ،ومن
البيوت ما ينشأ فيها الولد مترفا
بعيدا ً عن املشاركة الوجدانية
ألهله وبني عشيرته في أفراحهم
وأح��زان��ه��م  ،وألج��ل م��ا سبق
فإن جيلنا ينشأ نشأة متباينة
متباعدة ليس بني أفراده انسجام
في الثقافة والتفكير واخللق
والسلوك االجتماعي العام إن هذا
هو سر ما نشاهده من انخفاض
املستوى الفكري واألخالقي في
أوساط الشباب حتى إن بعضنا
ليذهب مذهبا ً في التشاؤم إلى
حد يقطع معه األمل بكل خير
ميكن أن تناله البالد على أيدي
شباب اليوم جيل املستقبل  ،وفي
احلقيقة فلسنا معهم في هذا
التشاؤم  ،إن عوامل االضطراب
واالنحراف الظاهرة على سلوك
أوالدن��ا في اجملتمع هي بال شك
عوامل داخلية منلك بأيدينا بإذن
اهلل التحكم فيها أكثر من أن
تكون عوامل خارجية ال نستطيع
دفعها  ،إن اآلباء واألمهات ميلكون
ب��إذن اهلل تقومي اعوجاج اجليل
احلاضر واآلتي من أوالدهم  ،كما
أنهم ميلكون أن يزداد األمر سوءا ً
ّ
،ولعل دراس��ة التربية
وفسادا
املنزلية وأساليبها املتميزة
وعيبوها املوجودة هو من أفضل
ما يتحدث به العلماء واملفكرون
واملصلحون واخلطباء إلى الناس ،
بل وبالشك هي جديرة من اجلميع
بأن تقام من أجلها املعاهد وتعقد
لها احللقات وتقام من أجلها
املناظرات ويلتفت إلى االستفادة
منها عموم الناس مادامت أنها
أخطر قضية في حياتنا العامة
وأخالقنا االجتماعية  ،والعلماء
التربيون في هذا العصر يكادون
يجمعون على أن التربية الناجحة
هي املؤثرة تأثيرا ً كبيرا في سعادة
اجملتمع ومتاسك بنيانه وهي التي

تعتمد على األسس اآلتية:
 .1تقوية شخصية الطفل
بحيث يجد في بيته ما ينمي
مواهبه ويُعدها للبناء واإلفادة .
 .2أن تُنمى اجلرأة األدبية في
نفس الطفل ليعيش شجاعا ً
صريحا ً جريئا في أرائه في حدود
النظام واخلير واألدب الكرمي .
 .3تقوية روح التعاون واحملبة في
نفسه نحو إخوانه في مجتمعه
ألجل أن يكون من رواد التكافل
االجتماعي في كل ما يعود على
األمة بالنفع .
والشك أن هذه األمور الثالثة
هي دعائم التربية الصحيحة في
البيوت .
إن أول ما يالحظ على التربية
في البيوت سوء فهم نفسية
الطفل وجتاهل عواطفه وعدم
تقدير املراحل التي البد من أن مير
بها حتى يصبح رجالً جتري عليه
قوافي الرجال .
والش��ك أن عالم األطفال
يختلف كثيرا ً عن عالم الكبار
 ،ولهذا فإن الطفل يعاقب على
الزلة .
بالقسوة أحيانا وبالتشهير
أحيانا وباالزدراء والتحقير أحيانا
أخرى َ ،فم ْن الذي ال تثور ثائرتها
وتغضب على طفلها إذا أقدم
على عمل ال ترضاه  ،إن مظاهر
التربية اخلاطئة اللجوء إلى ضرب
األطفال حني يهربون من البيت
مثالً  ,أو يتأخرون في العودة إليه
,أو يعتدون على أخواتهم الالئي
دونهم في العمر  ,أو يظهرون
بعض التمرد على أوامر أبويهم .
إن مخالفة الطفل ألوامر أبويه
أو مخالفته لألنظمة السائدة
في عالم الكبار ليست دائما ً
عنوان خبث الطفل ومتكن الشر
من نفسه  ,فإنها تكون في
الغالب مظهر حيوية ونشاط

مقال

وقوة شخصية ما أجدرنا أن نتعهدها
بالرعاية والتقومي الهادي حتى ال نقضي
على معاملها في نفسه قبل أن يصبح
رجالً واحلق الذي ال مراء فيه أنه رمبا يكون
للطفل أع��ذاره التي ال نعلمها حني
يخالف النظام أو يهرب من املدرسة أو
يتأخر عن البيت .
ومن مظاهر التربية اخلاطئة تخويف
األطفال حني يبكون ليسكتوا  ,يخوفون
باحلرامي والعفريت أو يخوفون بالطبيب
واملعلم أو املعلمة فينشأ الولد جبانا ً
يخاف مماال يُخاف منه .
ومن مظاهر التربية اخلاطئة أننا في
الوقت الذي نود فيه استقامة أخالق
أبنائنا فإنهم قد
يتوصلون إلى بعض ما يؤدي بهم
إلى االنحراف من اندفاع بعضهم
إلى رفقاء السوء الذين اليقيمون
لألخالق الفاضلة وزنا ً  ,واقتناء البعض
للمجالت املاجنة التي تتجر بالغرائز
وتشجع على اإلج��رام ومما ال يختلف
فيه أحد من علماء التربية أن ملثل هذه

األجواء أثرا ً بالغا ً في نفوس األطفال
واملراهقني بحيث ال ينفع معهم نصح
اآلباء أو توجيه املعلمني  ( .جاء رجل إلى
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يشكو
إليه عقوق ولده فما كان من عمر إال
أن أحضر الولد وأنبه على عقوقه ألبيه
ونسيانه حلقوقه عليه  ,فقال الولد يا
أمير املؤمنني أليس للولد حقوق على
أبيه قال عمر بلى :قال الولد فما هي يا
أمير املؤمنني قال عمر  :أن ينتقي أمه
 ,ويحسن اسمه  ,ويعلمه الكتاب أي
القرآن فقال الولد يا أمير املؤمنني إن
أبي لم يفعل شيئا ً من ذلك فالتفت
عمر إلى الرجل وقال له  :جئت تشكو
عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك
وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك )
إن على اآلباء واألمهات أن يتذكروا
مسؤولياتهم نحو أبنائهم وبناتهم
ليتذكروا دائما ً « قول اهلل تعالى في
سورة التحرمي (يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا ُقوا
س ُك ْم وَأ َ ْهلِ ُ
يك ْم نَ��ارا ً ( وكما في
أَن ُف َ
صحيح الترغيب والترهيب رقم ( )119

(علموا أهليكم اخلير )
وعلى اآلباء واألمهات أن يتذكروا موقف
أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما
حني قالت البنها عبد اهلل بن الزبير
قبل مقتله في معركته مع احلجاج بن
يوسف الثقفي وقد جاء يستشيرها في
مواصلة املعركة (( يا بني إن كنت تعلم
أنك على حق فما ينبغي أن ترجع عنه ,
كنت على حق فتبني لي خالفه
وإن قلت
ُ
فبئس املرء أنت أهلكت نفسك وأهلكت
قومك )) وملا قال لها  :أخشى أن ميُثل بي
صبيان بني أمية بعد املوت  .....فقالت
له يا بني إن الشاة املذبوحة ال تتألم
بالسلخ « هذا مثال للبنت التي رباها
اإلسالم بأسلوبه احلكيم فلما أصبحت
أُما ً ع ّلمت ابنها كيف يضرب أروع األمثال
في الفداء والتضحية واالستشهاد في
سبيل احلق .
يتذكر اجلميع هذا حني يحاولون
معرفة سر اخللود في تاريخ عظمائنا
وسر اإلخفاق في تاريخ رجالنا
اخلالدين ّ
املعاصرين ؟
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وضوح

اإلنسان وجرأته في بيان
احلق واحلديث عن مواقفه مظهر من مظاهر
اكتمال شخصيته وقوتها ،وهو يعطي
الناس عنه صورة جلية ،ويُكسبهم ثقة مبا
يسمعونه منه.
لكن طبيعة الناس ليست موضوعية
خالصة ،فالعوامل الشخصية
والذاتية لها أثرها على كثير
من أحكامهم مواقفهم.
ومن هنا يتطلب التعامل
الواقعي م��ن ال��ن��اس ق��درا ً
من امل��داراة –أو اجملاملة كما
نسميها -وهي ممدوحة حني
تكون في إطارها الطبيعي،
وليست نفاقا ً أو مخادعة كما
يفهمها البعض.
قال ابن بطال (:املدارة من أخالق املؤمنني).
وب ّوب البخاري رحمه في كتاب األدب (باب
املدارة مع الناس) وأورد فيه أثرا معلقا عن
أبي الدرداء رضي اهلل عنه يقول «إنا لنكشر
في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» .ثم أورد
بإسناده عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته
أنه استأذن على النبي صلى اهلل عليه وسلم
رجل فقال »:ائذنوا له فبئس ابن العشيرة»
أو «بئس أخو العشيرة» فلما دخل أالن له
الكالم فقلت له:يارسول اهلل ،قلت ما قلت
ثم ألنت له في القول؟ فقال »:أي عائشة إن

بين
المداراة
والمداهنة

الشيخ د .محمد بن عبداهلل الدويش
املشرف على موقع املربي
dweesh@dweesh.com
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شر الناس منزلة عند اهلل من تركه أو ودعه
الناس اتقاء فحشه».
وقال القرطبي رحمه اهلل  »:فإن اجلدال
باألحسن واملداراة أبدا مندوب إليها وكان
عليه السالم مع األمر بالقتال يوادع اليهود
ويداريهم ويصفح عن املنافقني».
وهي كما عرفها ابن حجر رحمه اهلل
َّاس وَلِني الْ َكلِ َمة وَتَرْك
»:خَ ْفض الجْ َنَاح لِلن ِ
َ
َ
الإْ ِ ْغ َل�اَ� ظ لَ ُه ْم ِفي الْ َق ْول وَذَلِ��ك ِم ْن أ ْق َوى
س َباب الأْ ُلْ َفة».
أَ ْ
لكن امل���داراة إمن��ا مت��دح حني تكون في
موقعها ،وبقدرها قال األلوسي «ال تنبغى
املداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب املنكر
وتسئ الظنون».
وحني تتجاوز القدر املشروع تتحول إلى
مداهنة ،واملداهنة مذمومة بنص القرآن
الكرمي .قال ابن حجر رحمه اهلل «وَ َظ َّ��ن
ضهم أ َ َّن المْ ُ َ��دارَاة ِه َي المْ ُ َدا َهنَة َف َغلَط ;
ب َ ْع
ْ
لمْ
لمْ
َ
ُ
ُ
لأِ َ َّن ا َدارَة َم ْن ُدوب إِل ْي َها وَا َدا َهنَة ُم َحرَّ َمة ,
وَالْ َفرْق أ َ َّن المْ ُ َدا َهنَة ِم ْن ال ِّد َهان وَ ُه َو الَّ ِذي ي َ ْ
ظ َهر
َعلَى َّ
سرَ َها الْ ُعلَ َماء
الش ْيء وَيُ ْ
اطنه  ,وَ َف َّ
ستَر ب َ ِ
َ
ْ
ْ
َ
ضا بمِ َا ُه َو
اسق وَإِظ َهار الرِّ َ
بِأَن َّ ُه ُم َعاشرَة الف ِ
ِفي ِه ِم ْن َغ ْير إِن َْكار َعلَ ْي ِه  ,وَالمْ ُ َدارَاة ِه َي الرِّ ْفق
اس ِق ِفي الن َّْهي َع ْن
بِالجْ َا ِه ِل ِفي ال َّت ْعلِيم وَبِالْ َف ِ
ِف ْعله  ,وَتَرْك الإْ غْلاَ ظ َعلَ ْي ِه َح ْيثُ لاَ ي َ ْ
ظ َهر َما
ِ
ُه َو ِفي ِه  ,وَالإْ ن َْكار َعلَ ْي ِه بِلُ ْ
ف الْ َق ْول وَالْ ِف ْعل
ط ِ
ِ
يج إِلَى ت َأَلُّفه وَن َْحو ذَلِ َك» .
اح ِت َ
س َّي َما إِذَا ْ
 ,وَلاَ ِ

-
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الشيخ د / .محمد بن إبراهيم احلمد

إن الكرمي تعالى أكرمنا مبراقي
تزلف إليها برحمته ومنِّه
أيامنا ,إذ هو الغني احلميد
وهب إلينا نفوسنا فسواها
وألهمها فجورها وتقواها
وخلقنا في أحسن تقومي
فنعم اخلالَّق الوهاب  .وال يزال
سحاء
كرمه يزداد فيده مأل
َّ
الليل والنهار  ,إذ جعل لنا في
متصرف األيام أبوابا ً يفيض
فيها رزقه وفضله ورحمته
أضعافا ً كثيرة وازدادت فيها
قدسية الزمان وجالله  ,فهل
لنا مع نفوسنا اقتدار أن
نسلمها ساملة إلى روحانية
التزكية واحلرية الزاكية وأن
نسعى جاهدين في فكاكها
من جحيم عبودية الهوى
ذلك اإلله املتردي في دركات
االنحطاط والسخف (أ َ َفرَأَي ْ َت
َم ِن ات َّخَ َذ إِلَ َه ُه َه َوا ُه ) فكان !
أن أضله اهلل على علم وختم
على سمعه وقلبه وجعل
على بصره غشاوة فمن يهديه
من بعد اهلل ؟! كل هذا عياذا ً
باهلل تعالى جراء تأليه من ال
يستحق العبودية وال شيئا ً
من لوازمها  ,وإننا إذا س ّلمنا
النفوس ساملة إلى شهر القرآن
والصيام والقيام وفككنا
أسرها من قيود اجلهاالت ؛
فإننا بوعد أص��دق القائلني
سننال جائزة الكرامة وبغية
الكرام « لعلكم تتقون « وماذا
سيكون حال من كان هلل تقيا ً
ومن اتقى اهلل حيثما كان ؟
إنها ستكون حال من استبق
اخليرات وسارع باملغفرة وبادر
باألعمال وأفلح بالتزكية
وزحزح عن النار وأدخل اجلنة
فقد فاز فوزا ً عظيما ً  .وصلى
اهلل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني .

كان يكفي في احلث على الصيام،
والدعوة إليه أن يقال للمسلم :إن
ذكر لفوائد
اهلل يأمرك بالصيام دون ٍ
الصيام ،وآثاره ،وحكمه ،وأسراره؛ ذلك
رباني
أن الصو َم تشري ٌع
إلهي ،صادرٌ
ٌّ
ٌّ
عن الرب مبقتضى ربوبيته ،وألوهيته،
فله_عز وج��ل_أن يكلِّ َ
ف عباده مبا
واجتناب
شاء ،وعليهم طاع ُة أمرِه،
ُ
نهيه.
ِ
وَلَك َّن احلاج َة تدعو إلى بيان بعض
األس��رار ،واحلِ َكم ،والفوائد و اآلثار
التي ينطوي عليها شهر الصوم؛
ذلك أن اهلل_ع��ز وجل_علمنا في
آيات كثيرة من كتابه املبني أسرار َ
تشريعه،وفوائ َده؛شحذا ً
لألذهان
ً
أن تفكر وتعمل ،وإمي��اءا إلى أن هذا
اإللهي اخلال َد لم يقم إال على
التشري َع
َّ
ما يحقق للناس مصلحة ،أو يدفع
عنهم ضرراً ،وليزداد إقبال النفوس
على الدين قوة إلى قوة.
إن في الصوم جوعا ً للبطن ،وشبعا ً
للروح ،وإنضاء للجسم ،وتقوية
للقلب ،وهبوطا ً باللذة ،وسموا ً
بال َّن ْفس.
يج ُد املؤم ُن فراغا ً ملناجاة
في الصوم ِ
رب��ه ،واالتصال به ،واإلقبال عليه،
واألنس بذكره ،وتالوة كتابه.
وحلكم ٍة ما ك��ان شهرا ً قمريا ً ال
شمسياً ،ليكون ربيعا ً للنفوس،
متنقالً على الفصول ،فيروِّض
النفوس على الشدة في االعتدال،
وعلى االعتدال في الشدة.
النفوس إلى
ثم إن رمضا َن يحرك
َ
ِّ
ويسكنها عن الشر ،فتكون
اخلير،

أجود باخلير من الريح املرسلة ،وأبعد
عن الشر من الطفولة البريئة.
النفوس من أسر
ورمضا ُن يطلق
َ
العادات ،ويحررُها من رق الشهوات،
ويجتث منها فسادَ الطباع ،ورعون َة
ُ
ويطوف عليها في أيامه
الغرائز،
مبحكمات الصبر ،وَ ُمث ِّبتات العزمية،
وفي لياليه بأسباب االتصال باهلل،
والقرب منه.
ثم إن الصو َم ين ِّمي في النفوس رعاي َة
لاص في العمل ،وأال
األمانة ،واإلخ� َ
يراعى فيه غي ُر وج ِه اهلل_تعالى_.
وهذه فضيل ٌة عظمى تقضي على
رذائل املداهنة والرياء والنفاق.
والصو ُم من أكبر احلوافز لتحقيق
وأحسن الطرق املوصلة
التقوى،
ِ
الصوم
آيات
مت
ت
السر
ولهذا
إليها؛
خُ
ِ ْ ُ
ِ
َ
بقوله _تعالى_ ( :يَا أيُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا ْ
الص َيا ُم َك َما ُك ِت َب َعلَى
ُك ِت َب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
الَّ ِذي َن ِمن َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َّتقُو َن )
شه ُر الصيام يربي في النفوس مكار َم
األعمال ،فيبعثها
األخالق ،ومحاس َن
ِ
ِ
إل��ى بر الوالدين ،وصلة األرح��ام،
واإلحسان إلى األهل واجليران.
ومن أثر الصيام على النفوس حصو ُل
الصحة العامة بجميع معانيها،
ففيه صح ٌة بدني ٌة حسي ٌة ،وفيه
صح ٌة روحي ٌة معنوي ٌة ،وفيه صح ٌة
فكري ٌة ذهنية.
هذه صورة عامة مجملة،وإشارات
سريعة عابرة لبعض احلكم واآلثار
واألس��رار التي ينطوي عليها شهر
الصيام.

الجود في رمضان
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والتابعني أما بعد:
فإن شهر رمضان املبارك فرصة عظيمة
للمسابقة واملسارعة واملنافسة في
أعمال البر والتقوى ومن ذلك اجلود الذي
يتصف به نبينا محمد صلى اهلل عليه

مشروعية المدارسة في رمضان
خطيب جامع الفالح

الشيخ  /سليمان بن خالد احلربي

خطيب جامع ابن عثيمني

وسلم حيث وصفه ابن عباس رضي
اهلل عنهما بقوله «كان النبي صلى
اهلل عليه وسلم أجود الناس باخلير
وكان أجود ما يكون في رمضان »...
احلديث متفق عليه.
واجلود في الشرع «إعطاء ماينبغي
ملن ينبغي» وهو أنواع:جود باملال

وجود باألخالق وجود بالوقت وجود بالعلم والدعوة
والسعي في حاجة املسلم واإلصالح بني الناس
وغير ذلك,
ومن أهم ما يبعث على أنواع اجلود قراءة القرآن
الكرمي ؛ ولعل هذا من أسباب مدارسة القرآن
الكرمي بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وجبريل عليه السالم في رمضان !!

الشيخ  /راشد بن عبدالرحمن البداح

عبداهلل بن سليمان العواد

شهر الصبر

رمضان والقرآن صنوان ال يفترقان ،
ولهذا قرن اهلل خبر الصيام وفرضيته
بخير القرآن وتنزيله فقال  :يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم «
ثم قال « شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان « وقال « إنا أنزلناه في ليلة
القدر « وحينئذ فإذا كنا نهتم بالصوم
في شهر الصوم فيلزم منه االهتمام
بالقرآن في شهر الصوم ومن أعظم
ما يجلي لك األمر ويوضحه ف ْعل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كما في الصحيحني من حديث اب ْ ِن
ض َي اللهَّ ُ َعن ُْه َما َقا َل َكا َن
اس ر َ ِ
َع َّب ٍ
للهَّ
ُ
َ
صلَّى ا
سلَّ َم أ ْج َودَ
الن َِّب ُّي َ
َعلَ ْي ِه وَ َ
َ
لخْ
َ
َ
ُ
الن ِ
َّاس بِا ْيرِ وَأ ْج َودُ َما يَكو ُن ِفي ش ْهرِ
ضا َن لأِ َ َّن ِج ْبرِ َ
يل َكا َن يَلْقَا ُه ِفي ُك ِّل
ر َ َم َ
َ
ْسلِ َخ
لَ ْيلَ ٍة ِفي ش ْهر ر َ َم َ
ضا َن َحتَّى يَن َ
ض علَيه ِرسو ُل اللهَّ صلَّى اللهَّ ُ
ِ َ
ي َ ْعرِ ُ َ ْ ِ َ ُ
سلَّ َم الْ ُقرْآ َن َفإذَا لَ ِق َي ُه ِج ْبرِ ُ
يل
َعلَ ْي ِه وَ َ
ِ
َ َ
لخْ
َ
لمْ
سل ِةَ
ُ
يح ا رْ َ
كا َن أ ْج َودَ بِا ْيرِ ِم ْن الرِّ ِ
وتفسير هذا احلديث كما قال الكرماني
في شرحه لصحيح البخاري 51 / 1
قال  :ومعناه أنهما يتناوبان في قراءة
القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ
مثال هذا عشرا وهذا عشرا أو أنهما

يشتركان في القراءة يعني يقرآن معا
وفائدة درس جبريل تعليم الرسول
صلى اهلل عليه وسلم بتجويد لفظه
وتصحيح إخراج احلروف من مخارجها
وليكون سنة في حق األمة كتجويد
التالمذة على الشيوخ قراءتهم .إ.هـ
املقصود
فإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وهو القائل له ربه ( إن علينا
جمعه وقرآنه « يعمل هذا مع جبريل
فكيف بنا ،
وقد بوب البخاري على هذا احلديث بَاب
َكا َن ِج ْبرِ ُ
ض الْ ُقرْآ َن َعلَى الن َِّب ِّي
يل ي َ ْعرِ ُ
صلَّى اللهَّ ُ
َ
َ
َّ
َ
س ُرو ٌق
َ
سل َم وَقال َم ْ
َعل ْي ِه وَ َ
َ
َ
َ
َ
َ
السلاَ م
ا
ه
ي
ل
ع
ة
م
اط
ف
ن
ع
ة
ش
ئ
ا
ع
ن
َ
َّ
َ ْ ِ َ َ ْ
َع ْ َ ِ
للهَّ
ُ
سلَّ َم
صلَّى ا
سرَّ إِلَ َّي الن َِّب ُّي َ
َعلَ ْي ِه وَ َ
أَ َ
أ َ َّن ِج ْبرِ َ
آن ُك َّل
يل َكا َن يُ َعار ِ ُ
ض ِني بِالْ ُقرْ ِ
ض ِني الْ َعا َم َمرَّتَينْ ِ وَلاَ
س َن ٍة وَإِن َّ ُه َعار َ َ
َ
َ
لاَّ
ضرَ أ َجلِي  ،وبإمكان كل فرد
أُرَا ُه إ ِ َح َ
منا أن يطبق هذه السنة ويحييها
من خالل مدارسته ملن هو أحسن
منه ق��راءة وأضبط= فيختم عليه
في رمضان ختمة واحدة تكون بأناة
وترتيل ليحصل له اخليرية من وجهني
 :تطبيق السنة  ،وختمة القرآن كامال
مع ضبطه

إذا كان الصبر ثالثة أنواع:صبر
على طاعة اهلل وصبر عن
محارم اهلل وصبر على أقدار
اهلل املؤملة؛ فإن هذه الثالثة
جتتمع في الصوم؛ فإن فيه
صبرا على طاعة اهلل و صبرا
عما حرم اهلل على الصائم
من الشهوات وصبرا على
ما يحصل للصائم فيه من
ألم اجلوع و العطش و ضعف
النفس و البدن و هذا األلم
الناشىء من أعمال الطاعات
يثاب عليه صاحبه
قال سفيان بن عيينة رحمه
اهلل :هذا من أجود األحاديث
و أحكمها [ :إذا ك��ان يوم
القيامة يحاسب اهلل عبده
و يؤدي ما عليه من املظالم
من سائر عمله حتى ال يبقى
إال الصوم فيتحمل اهلل عز و
جل ما بقي عليه من املظالم و
يدخله بالصوم اجلنة ] أخرجه
البيهقي.
ق��ال اب��ن رج��ب في لطائف
املعارف ( -ص )208
اعلم أن املؤمن يجتمع له في
شهر رمضان جهادان لنفسه
 :جهاد بالنهار على الصيام و
جهاد بالليل على القيام فمن
جمع بني هذين اجلهادين ووفى
بحقوقهما وصبر عليهما
وفى أجره بغير حساب قال
كعب ينادي يوم القيامة مناد
بأن كل حارث يعطى بحرثه و
يزاد غير أهل القرآن و الصيام
يعطون أجورهم بغير حساب و
يشفعان له؛ فالصائم في ليله
و نهاره في عبادة و يستجاب
دعاؤه في صيامه و عند فطره
فهو في نهاره صائم صابر و
في ليله طاعم شاكر.
قال ابن عيينة  :إن ثواب الصيام
ال يأخذه الغرماء في املظالم
بل يدخره اهلل عنده للصائم
حتى يدخله به اجلنة .
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فتاوى رمضانية
تقدمت مجلة ضياء بأسئلة إلى فضيلة الشيخ
أ.د .عبداهلل بن محمد الطيار وفقه اهلل تعالى فكانت هذه الفتاوى
.

األولى لإلمام مراعاة جماعته

فضيلة الشيخ :ما هو األولى بالنسبة لإلمام
في صالة التراويح :أن يقرأ القرآن كامالً على
اجلماعة ،أم يجزئه على عدد من السنوات؟
اإلجابة :األولى لإلمام النظر فيما يريح جماعة
املسجد وال يشق عليهم ،فإن كان عندهم
رغبة في ختم القرآن فعل ذلك ،وإن كانت
رغبتهم في قراءة نصفه قرأ ذلك ،وهذا يرجع
كما ذكرت إلى حال املأمومني خلف اإلمام،
وقوة رغبتهم فيما ال يشق عليهم ،وهذا ال
يعتبر تقصيرا ً من جهة اإلمام إن كان يريد
ختم القرآن وجماعته ال تريد ذلك ،بل هذا من
التعاون على اخلير املأمور به شرعا ً لقول اهلل
تعالى[وَت َ َعاوَن ُوا َعلَى الْ ِبرِّ وَال َّت ْق َوى وَال ت َ َعاوَنُوا
ان](املائدة) ،ولقوله صلى
َعلَى اإلِث ْ ِم وَالْ ُع ْدوَ ِ
اهلل عليه وسلم(فإن فيهم الضعيف والكبير
وذا احلاجة( )..متفق عليه) .واهلل تعالى أعلم،
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

فما توجيهكم لهؤالء؟
اإلجابة :على اإلم��ام أن يتقي اهلل تعالى
في صالته لقول النبي صلى اهلل عليه
وسلم(اإلمام ضامن فإن أحسن فله ولهم ،وإن
أساء يعني فعليه وال عليهم)(رواه ابن ماجة
وصححه األلباني في سنن ابن ماجة ()314/1
رقم (.)981
وما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي
اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال(:يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا
فلكم وعليهم) .وليحرص على أداء الصالة في
خشوع واطمئنان وأداء أركانها وشرائطها
وواجباتها وسننها على الوجه األكمل ،وليكون
عونا ً وقدوة جلماعته في أبواب اخلير.
واهلل تعالى أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
محمد.

دعاء القنوت يشمل الساهي عنه

سألوا وأجرتهم مما استجاروا ،قال فيقولون رب
فيهم عب ٌد خطا ٌء إمنا م ّر فجلس معهم ،قال
فيقول وله غفرت ،هم القوم ال يشقى بهم
جليسهم) .فهذا احلديث العظيم وغيره يدل
على سعة رحمه اهلل ،وأنه أرحم بعباده من
أنفسهم .فكيف مبن حضر الصالة طاعة هلل
تعالى ،واجتهد في طلب مرضاته وحضر مع
وأمن على
جماعة املسلمني صالة التراويح ّ
دعاء اإلمام فهذا بإذن اهلل تعالى يرجى له
اإلجابة حتى لو سها عن بعض الدعاء حيث
تعرض للناس ظروف وأحوال ال يعلمها إال اهلل،
وهؤالء جاءوا وتعرضوا لنفحات اهلل وفضله
فحري أن يشملهم ما يشمل سائر املصلني.
ٌّ
واهلل تعالى أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
محمد.

حكم التنقل بين المساجد ألداء
التراويح

فضيلة الشيخ :بعض الناس في القنوت مع فضيلة الشيخ :أيهما أفضل :الثبات على
اإلمام قد يسهو فيغيب عن بعض الدعاء ،إمام واحد ،أم التنقل بني األئمة؟
السؤال :هل يشمل الشخص الساهي ذلك اإلجابة :ال حرج على املسلم أن يتنقل بني
الدعاء الذي غاب عنه؟
على االمام اداء الصالة بطمأنينة
األئمة إذا كان ال يفقد في مسجده وال يتأثر
اإلجابة :الذي أراه أنه ال حرج عليه في ذلك ،جماعة املسجد وإمامهم بعدم صالته معهم،
وخشوع
فضيلة الشيخ :نرى بعض األئمة يسرعون والدعاء املستجاب يشمله إن شاء اهلل ،ملا لكن األفضل الثبات على إم��ام واح��د من
في أداء صالة التراويح في القيام والركوع ورد في حديث مسلم (...قالوا ويستغفرونك ،بداية رمضان حتى ال يفوته شيء من القرآن،
والسجود وغير ذلك من أركان وواجبات الصالة ،قال فيقول :قد غفرت لهم فأعطيتهم ما ويستحب له الصالة خلف من يحسن صوته
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بالقراءة ألن حتسني الصوت مطلوب وخاصة
في صالة التراويح التي يزيد فيها عدد املصلني،
ويكون احلرص على حضورها أكثر .وذلك لقول
اهلل تعالى[وَرَت ِّْل الْ ُقرْآ َن تَرْتِيالً](املزمل) ،أي بينه
تبيينا كما قال ابن عباس رضي اهلل عنهما،
وقيل :أي حسنه بصوتك ،وذلك بالتأني في
قراءته مع إعطاء احلروف حقها ومستحقها.
وقال صلى اهلل عليه وسلم (ما أذن اهلل لشيء
ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن)
(رواه البخاري ومسلم) .وقال أيضا ً ألبي موسى
األشعري (لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك
البارحة لقد أوتيت مزمارا ً من مزامير آل داود،
فقال أبو موسى :لو علمت مكانك حلبرت لك
ـ يريد حتسني الصوت ـ حتبيراً) .ووصيتي لألئمة
االجتهاد في تعلم القراءة الصحيحة مع
حتسني الصوت بها وتدبر كالم اهلل تعالى ففي
ذلك اخلير العظيم لهم وملن يصلي خلفهم.
واهلل تعالى أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
محمد.

كلكم راع وكلكم مسؤول عن
رعيته

فضيلة الشيخ :يعمد بعض الناس إلى
الذهاب للصالة في مساجد أخرى ألسباب
منها :صوت إمام املسجد املقصود ،أو الهدوء
في املسجد ،أو االلتزام في الوقت أو ألسباب
أخرى ،وخصوصا ً في صالة التراويح ،ومع ذلك
يتركون أوالدهم في البيوت ،ومنهم من يبكر
طلبا ً ملزيد من األجر ،وهؤالء الصغار في ظل

غياب أولياء أمورهم دائما ً نراهم يلعبون حول
املسجد ،ويتعبون إمام املسجد مبالحقتهم،
وإذا دخلوا املسجد آذوا املصلني باللعب ،فماذا
يقال لهؤالء؟
اإلجابة :يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) واألب
مسؤول أمام اهلل عن أوالده ،يجب عليه أن
يعتني بهم ،وأن يقوم على تربيتهم وتأديبهم
كما أمر اهلل سبحانه وتعالى ،ورسوله
صلى اهلل عليه وسلم بقوله(:مروا أوالدكم
بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر)..
وأكثر األبناء لم يفسدهم إال غفلة اآلباء
وإهمالهم واستسهالهم شرر النار بني األوالد،
فكم من أب ع ّرض ولده لهالك الدنيا واآلخرة
بسبب تفريطه معه ،وعدم األخذ بيده ،واألب
الذي يذهب ملسجد آخر ويترك أوالده في احلي
يعبثون ويلعبون ويؤذون املصلني ممن فرط في
تربية أوالده وهو ممن يعني على أذى املؤمنني،
َات
قال تعالى[وَالَّ ِذي َن ي ُ ْؤذُو َن المْ ُ ْؤ ِم ِن َ
ني وَالمْ ُ ْؤ ِمن ِ
ب ِ َغ ْيرِ َما ْ
اح َت َملُوا بُ ْهتَانا ً وَإثْما ً
اكت َ
َس ُبوا َف َق ِد ْ
ِ
ُم ِبيناً](األحزاب) ،فالذين يؤذون املؤمنني بغير
ما اكتسبوا عرضة للعقوبة ،وكم من ولد
حلت عليه دعوة رجل عابد تقي بسبب عبثه
وإيذائه ،ووالد هذا الولد في مسجد آخر ال
يعلم عن ولده شيئاً ،وأنا أقول لهذا األب الذي
يذهب لغير مسجد احلي ما الذي مينعك أن
تصطحب أبناءك معك وجتعل الناس يسلمون
من شرهم ،إن بقاك عند أوالدك وكف شرهم
عن الناس أفضل من تتبعك لصوت حسن أو
مسجد أكثر ترتيبا ً أو أسرع في أداء الصالة،
فليتقي اهلل اآلباء وليعتنوا بأبنائهم ،فمعظم
أئمة املساجد وجماعتهم يشتكون من هذا

األمر في شهر رمضان خاصة ،واملسؤولية
عظيمة وكبيرة ،وعلى إمام املسجد أن يرتب
من جماعته من يتابع هؤالء األطفال ،وإذا
ثبت لديهم عبث أحد أو لعبه أبلغوا عنه أباه
وخوفوه باهلل ،فإما أن يصحبه معه أو يبقى
في مسجد احلي ويصلي مع جيرانه ،أسأل اهلل
مبنه وكرمه أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا
على صيامه وقيامه ،وأن يصلح لنا ذرياتنا
وذريات املسلمني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
محمد.

هل تفطر هذه األشياء

فضيلة الشيخ :هل استعمال األشياء التالية
مفطر أم ال( :قطرة العني ـ قطرة األنف ـ
قطرة األذن ـ بخاخ الربو ـ اإلبرة املسكنة ـ إبرة
السكر ـ املغذي ـ احلقنة الشرجية ـ استعمال
التحاميل ـ البنج املوضعي ـ فرشة األسنان ـ
السواك ـ ابتالع النخامة ـ بلع الريق ـ التبرع
بالدم ـ استعمال الطيب ـ السباحة للصائم
ـ دواء الغرغرة)؟
اإلجابة :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته،
وبعد:
( )1استعمال قطرة العني وقطرة األذن في
نهار رمضان ال يفطر بهما الصائم في أصح
قولي العلماء ،فإن وجد طعم القطرة في
حلقه فاألحوط له أن يقضي هذا اليوم ،ولكن
القضاء ال يجب حيث أن العني واألذن ليسا
منفذين للطعام والشراب.
ً
أما األنف فال جتوز إال إذا كان مضطرا ألن
األنف منفذ للحلق ،ولهذا قال النبي صلى
اهلل عليه وسلم (وبالغ في االستنشاق إال أن
تكون صائماً)(رواه أبو داود والترمذي والنسائي
وصححه األلباني في املشكاة) .فمن فعل
ذلك فعليه القضاء إن وجد طعم القطرة في
حلقه .واهلل تعالى أعلم.
( )2أما استعمال بخاخ الربو اليدوي فال مانع
للصائم منه ألنه ال يصل إلى املعدة وإمنا
هو في احللق والرئة ،وهو في هذه احلالة ال
يفطر ألنه ليس أكالً أو شرباً ،وال مبعنى األكل
والشرب ،وصيام مستعمله صحيح خاصة أن
مثل هؤالء املرضى من هذا النوع ال يستغنون
عن البخاخ ولو تركوه طيلة اليوم ألصيبوا
باختناقات في التنفس .نسأل اهلل السالمة
والعافية لنا وللمسلمني .لكن لو ثبت أنه
يضاف له محاليل وقرر الطبيب اخملتص أنها
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تصل املعدة فهنا يفطر به الصائم .واهلل
تعالى أعلم.
( )3استعمال اإلبر املسكنة في نهار رمضان
ال تفطر الصائم ألنها ليست إبرا ً مغذية،
وأما إبرة السكر فالراجح أنها ال تفطر ،ولكن
األولى ملريض السكر أال يأخذها أثناء النهار إال
إذا كان محتاجا ً لها ،واهلل تعالى أعلم.
( )4ال يجوز استعمال اإلبر املغذية للصائم،
ومن أخذها فقد فسد صومه وعليه القضاء.
( )5استعمال احلقنة الشرجية التي يحتقن
بها املريض ضد اإلمساك أو غيرها من األدوية
التي تدخل من دبر الصائم ذهب بعض أهل
العلم إلى أنها مفطرة للصائم بنا ًء على
القاعدة الشرعية (أن كل ما يصل إلى اجلوف
يفطر به الصائم) .وقال بعضهم :إنها ال
تفطر ألنها ليست أكالً أو شرباً ،وال في معنى
األكل والشرب.
والذي يظهر أن مرد ذلك
إلى الطب ،فإذا قال
الثقة
الطبيب
العدل أن هذه
احلقنة كاألكل
وال��ش��رب وأن
اجلسم يستفيد
منها كما يستفيد
من األك��ل والشرب
فإنها في هذه احلالة
تفطر ،لكن الذي يثبت
لنا عن طريق األطباء أنها
ال تصل للجوف وبالتالي ال
تفطر.
( )6ال حرج على الصائم في
استعمال التحاميل في نهار
رمضان التي يأخذها من
دبره ألن هذا ليس أكالً
أو شربا ً وال في معنى
األكل أو الشرب،
واحمل��ظ��ور هو
األك������ل
والشرب
وم��ا
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قام مقامهما ،وهذه ال تدخل فيهما ال لفظا ً
وال معنى ـ ثم إن هذه التحاميل تذوب وال
تتسرب إلى اجلوف .واهلل تعالى أعلم.
( )7إذا سرى البنج في جسد الصائم في نهار
رمضان بسبب قلع ضرس أو نحوه فال بأس به
وال يفطر ألنه ليس من األكل أو الشرب وال في
معناهما ،ولكن على الصائم في هذه احلالة
أال يبتلع الدم اخلارج من الضرس ،بل يتفله،
فإن وصل إلى جوفه شيء منه أفطر به ما لم
يكن بغير اختياره .واهلل تعالى أعلم.
( )8يجوز استعمال فرشاة األسنان واملعجون
للصائم في نهار رمضان ألنها ال تفطر ما
دام أنه لم يصل إلى جوفه شيء منها ،وأما
إذا وصل إلى جوفه شيء منها أفطر وقضى.
واألولى للصائم أال يستعمل فرشاة األسنان
واملعجون إال في الليل ألنه رمبا ينزل شيء
من املعجون إلى بطنه دون أن يشعر،
ولو خرج من أسنانه دم حال
تدليكها بالفرشاة فإنه
ال يفطر إال إذا ابتلع منه
شيئا ً فهنا يفسد صومه
وعليه القضاء.
وأم��ا الس��واك

فيجوز اس��تعماله للصائم في نهار رمضان،
ولك��ن ينبغي للصائ��م أن ال يدخل إلى جوفه
ش��يء س��واء عن طريق الس��واك أو فضالت
الطعام التي تكون بني أسنانه ،فإذا وصل إلى
جوفه ش��يء من ذلك فس��د صوم��ه ،وإن لم
يصل إلى جوفه شيء فصومه صحيح .واهلل
تعالى أعلم.
( )9ابتالع الريق ما في حكمه ال شيء فيه على
الصائم ولكن ال يسوغ تعمد بلع النخامة،
وأما إذا ابتلعها الصائم من غير قصد فال
تأثير لها على صيامه ألنها مما ال يتحرز منه
غالباً .واهلل تعالى أعلم.
( )10إذا تبرع الصائم بالدم فأخذ منه دم
كثير فإنه يبطل صومه قياسا ً على احلجامة،
ويقضي مكان ذلك اليوم .وال يسوغ للصائم
أن يتبرع بالدم في نهار رمضان إال حلالة
ضرورية كإنقاذ معصوم من الهلكة وبشرط
أال يتضرر الصائم من ذلك .إذ ال يزال الضرر
بالضرر .واهلل تعالى أعلم.
( )11يجوز للصائم استعمال الطيب في
نهار رمضان وال يفسد به صومه ،وأما البخور
فاألولى عدم استعماله ألن له جرما ً يدخل
إلى جوف الصائم فيفطر به .واهلل تعالى
أعلم.
( )12يباح للصائم في نهار رمضان أن يسبح
في البحر أو البركة أو في حمام السباحة
سواء كان عميقا ً أو غير ذلك ،وله أن يتسبح
من الدش وغيره أيضا ً حيث أن السباحة
تنشط الصائم وتعينه على صومه ملا في
ذلك من التخفيف والتيسير على العباد،
للهَّ ُ
سرَ وَال يُرِي ُد ب ِ ُك ْم
قال تعالى[يُرِي ُد ا ب ِ ُك ْم الْ ُي ْ
سرَ(]..البقرة) ،ويقول صلى اهلل عليه
الْ ُع ْ
وسلم (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد
إال غلبه)(رواه البخاري) .ولكن على الصائم
أن يراعي أال يتسرب املاء إلى جوفه .واألحوط
للصائم أال يسبح في املاء العميق أو اجلاري
في نهار رمضان ألن الغالب على من يسبح
أن يدخل في جوفه املاء .واهلل تعالى أعلم.
( )13هذا الدواء ال يبطل الصوم إذا لم
يبتلعه الصائم ،ولكن عليه أال يتناوله
إال إذا دعت احلاجة إليه وال يفطر به إذا
لم يدخل في جوفه شيء منه .وكذلك
كل ما كان دوا ًء لألسنان أو اللثة ما
دام أنه ال يدخل إلى اجلوف فال حرج
من تناوله في نهار رمضان وال يفطر
بذلك .واملمنوع هو وصوله إلى احللق
واجلوف .واهلل تعالى أعلم .وصلى
اهلل وسلم على نبينا محمد.

من نعم اهلل علينا هذه املواسم اخليِّرة ؛ والتي فيها يتنافس املتنافسون في العمل الصالح
ٌ
فرص عظيمة محروم من حُ ِر َم نفحاتها  ,ومن تلك املواسم املباركة شهر
املبرور  ..إذ هي
رمضان الذي فيه أنزل القرآن ,
ُ
احلياة مع القرآن العظيم تأمالً وتدبرا ً
وإ َّن أجدر ما اس ُتغ َّلت فيه ساعات هذا الشهر الكرمي ..
ً
ً
وقراءة  ,وحفظاً وضبطاً .
وتالوة
,
َ
ْ
ً
الصوارف في هذا الزمن ؛ والتي صرفت كثيرا من اخللق عن
ومع زحمة األشغال  ,ووفرة َّ
العيش مع هذا الكتاب اجلليل أعددنا هذا اإلستطالع املوجز مع بعض األخوات الكرميات
إليجاد احللول  ,وإبداء اآلراء حيال هذه املوضوع :

النساء والقرآن
في رمضان
س /1هل جتدين وقتا ً لقراءة القرآن
 ,وما هي أفضل األوق��ات عندك
لذلك ؟
أجابت جميع األخوات بأ َّن لديها
ـ وهلل احلمد ـ وقتا ً لقراءة القرآن
نب
 ,أما عن أفضل األوق��ات فأج َ
بأ َّن أفضلها  /بعد صالة الصبح
 ,وبعد صالة العصر  ,وعلى وجه
العموم بعد كل صالة ما أجمل أن
تخصص املرأة وقتا ً لقراءة القرآن
طيلة الشهر .
س / 2ما هي عوائق قراءة القرآن
في شهر رمضان ؟
اتفقت األخ��وات ب��أ َّن من أكثر
العوائق عن القراءة في شهر
رمضان  /اإلهتمام الزائد في
إع��داد املطعومات واملشروبات ,
والتفنن في الطبخ مما يقتل الوقت
 ,ويُض ِّيع الزمن  ,وأيضا ً  /عدم
اإلحساس بهذه الفرصة الثمينة ,
وعدم استشعار فضل قراءة القرآن
خصوصا ً في هذا الشهر املبارك .
وأجابت األخوات أم عبد اهلل  ,وأم
سدمي  ,وأم ناصر  ,وأم عبد احلكيم /
بأ َّن من العوائق عن قراءة القرآن في
هذا الشهر الكرمي  :الكسل املفرط
 ,وكثرة النوم  ,وعدم ترتيب الوقت

 ,والتسويف .
كذلك أجابت األخت أم سدمي ,
وأم جنى /بأ َّن من العوائق تضييع
األوق��ات في مشاهدة القنوات
الفضائية مع األسف الشديد ,
وأيضا ً تضييع األوقات باجللسات
الفارغة  ,واملكاملات الهاتفية التي
ال ثمرة لها .

التفنن في الطبخ
يقتل الوقت ويضيع
الزمن
س /3ما هي أه��م العالجات
املناسبة ـ في نظرك ـ ملواجهة
تلك العوائق ؟
أجابت األخت أم البراء  ,وأم ناصر
ب��أ َّن من العالجات /اإلستعانة
باهلل عز وجل مع الدعاء والتضرع
واإلبتهال دوما ً وأبدا ً من اهلل جل
وعال  ,وأيضا ً وضع جدول مناسب
 ,وبرنامج مرتب لليوم سواء فيما
يتعلق بالراحة  ,أو بالقراءة  ,أو
بالزيارة أو بغيرها .
وقالت األخت أم سدمي  ,وأم طارق /
بأ َّن من العالجات املناسبة ملواجهة

استطالع:

عبد الرحمن بن إبراهيم الرزق

تلك العوائق محاسبة النَّفس على
كل صغيرة وكبيرة ,
وقالت األخوات أم جنى  ,وأم عبد
العزيز  ,وأم عبد احلكيم  /بأ َّن من
العالجات املناسبة  :البساطة ,
وعدم التكلف سواء في األكل أو
في الشرب  ,أو في إعدادهما  ,إذ
ُّ
جل األخوات هداهن اهلل يقضني
الوقت َّ
الطويل داخل املطبخ في
التفنن بأنواع األطعمة .
أضافت األخت أم عبد احلكيم  /بأ َّن
من العالجات ترك السهر فإن ذلك
يعني وينشط .
س /4كم تختمني القرآن من مرة
في شهر رمضان ؟
أجابت األخوات أم سدمي  ,وأم ناصر
 ,وأم عبد العزيز  ,وأم عبد احلكيم ,
وأم عبد اهلل بأنهن يختمن القرآن
في رمضان  :مرة واحدة .
وأما األخت أم جنى فقالت بأنها
تختم القرآن  :خمس مرات .
وأما األخت أم طارق  ,واألخت أم
البراء فقالت كل منهما بأنها
تختم القرآن في شهر رمضان :
ثالث مرات .
نسأل اهلل أن يرزقنا اإلخالص في
األقوال واألعمال
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بوابة االستراحة ..
أخي القارئ  /يطيب لنا دعوتك
للدخول في رياض هذه االستراحة
املتواضعة  ،والتي نأمل أن تكون
خفيفة على النفس  ,لطيفة على
الفؤاد ,
قد َح َوت بني جنباتها جملَة من
احلِ َكم والتَّجارب  ,وإطاللة يسيرة
سلف األ َّمة
من بهي املقاالت لِ َ
َ
ً
أفياء
سهال بِك ِفي
وَخَ لَ ِف َها  ,فأهالً وَ َ
ِ
االس ِترَاحة  ....وعلى بركة اهلل نبدأ ,,

االستراحة
إعداد  /عبد الرحمن بن إبراهيم الرزق

ُُ
ُ
َ
وس املُؤ ِم ِنني ـ
ـ تأ ِثي ُر القرْآن ِفي نف ِ
( تأثير القرآن العظيم في نفوس املؤمنني مبعانيه ال بأنغامه  ,ومبن
يتلوه من العاملني به  ،ال بمِ َن يُجوده من احملترفني به  ,ولقد زلزل
األرض يوم زلزلت معانيه في نفوسهم  ,وفتحوا
بالقرآن
املؤمنون
َ
ِ
به الدنيا يوم فتحت حقائقه عقولهم  ,وسيطروا به على العالم
يوم سيطرت مبا=ؤه على أخالقهم )
ـ السباعي ـ

ْ
أق َ
اجليرَان !!..
سا ُم ِ
 / 1جارٌ له ثالثة حقوق  :وهو اجلارُ
َسبا ً  ,فله حقُ
سلم
القريب ن َ
امل ُ ُ
ُ
اجلوار  ,وحقُ اإلسالم  ,وحقُ القرابة
.
 / 2جارٌ له حقَّان  :وهو اجلا ُر
املسلم غير القريب  ,فهذا له حقُ
ُ
اجلوار  ,وحقُ اإلسالم .
 / 3جارٌ له حقٌ واحد  :وهو اجلارُ
الكاف ُر  ,فله حقُ اجلوار .

حُ ْكمُ إحرَاق أَورَاق امل ُ ْ
ص َحف املُمز ََّقة ؟؟
( إذا بَلِ َيت أوراق املصحف ومتزقت من كثرة القراءة فيها مثالً
 ,أو أصبحت غير صاحلة لإلنتفاع بها  ,أو عثر فيها على
أغالط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم ميكن إصالحها
جاز دفنها بال حتريق  ,وجاز حتريقها ثم دفنها مبكان بعيد عن
القاذورات  ,ومواطئ األقدام صيان ًة لها من االمتهان  ,وحفظا ً
ٌ
ٌ
اختالف بانتشار
حتريف أو
لبس أو
للقرآن من أن يحصل فيه ٌ
ٌ
أغالط في كتابتها أو طباعتها )
املصاحف التي طرأت عليها
اللجنة الدائمة لإلفتاء

الدليل العلمي للسدحان

َومَا أدر َ
السرَا ِئر ؟!؟
َاك مَا َّ
( ن ُقل عن اإلمام ابن اجلوزي رحمه
رأيت من
اهلل قوله  :واهلل لقد ُ
َّ
ويتخش ُع في
يُكث ُر من العبادة ,
نفس ِه ولباس ِه  ,,والقلوب تنبو
ليس
عنه  ,وقدرُ ُه في النفوس َ
بذاك ,
ُ
ورأيت من يلبس فاخرَ
نفل وال
ال ِّثياب ,
َ
وليس ل ُه كبي ُر ٍ
القلوب تَتَهافت
تخشع وَ َمع ذلك
ُ
الس َبب
َعلَى َم َح َّبته ؛ َف
ُ
تدبرت َّ
َ
َ
السرِيرَة !!! ف َمن أصلح
َف َوجدتُ ُه َّ
اح َعبير َفضلِ ِه  ,وَ َعبقَت
سرِيرَت َه َف َ
َ
ال ُقلُوب بِنَشر ِطيبه َ ,فاهلل اهلل
السرائر ؛ فإن َّه َما ينفع َم َع
ِفي َّ
صالَ ٌح َظا ِهر )
سادِ َها َ
َف َ
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س ُ
َق ْو ُ
العمْ ر !! ..

ب ْ
ُشرَى َغي ُر َ
سارَّة !!!..

( رأى ٌ
رجل رجالً كبيرا ً قد
سنه
انحنى ظهر ُه من ِك َبرِ ِ
َ
َ ,فقا َل ل ُه ُمستهزئا ً  ..بِكم
قصد انحناء
ت َبي ُع القَوس ؟ ي َ ِ
ظهره َ ,,فقَال الرَّجل الكبير
مجانا ً
 :إذا َك ِب َ
رت َفسيأتيك َّ
َفال ت َقلَق )

ب َ َّ
وج َها
شرت امرأة ز َ َ
ال َبخيل بِأ َّن ابنها
الصغير َقد بَدت
أسنَانُ ُه  ,,فقال :
أتبشرينني بعد ّو اخلبز
!!! إذهبي إلى أهلك .

مَا ْ
َب َّ
الط َعا َم َلوالَ الزِّحَ ام !! ..
أطي َ
ُ
يأكل مع زوجت ِه
َط َبخ أحد ال ُبخالء ِق ْدرا ً من الطعام  ,وجلس
أطيب َهذا َّ
الطعام لوال َكثر ُة الزِّحام !!! فقالت
َفقَال  :ما
َ
َّ
أحب أن
ثم إال أنا وأنت !!  ,فقال :
ُ
امرأتُ ُه ّ :
كنت ّ
وأي زحام وما َّ
أكو َن أن َا وال ِق ْدر !!

سب َْع ٌة ال يَنب َِغي م َ
َ
ُشاوَرتُ ُهم
!!! ..
لب أن
( سبعة ال ينبغي لصاحب ٍّ
يشاورهم  :جاهل  ,وعدو  ,وحسود ,
ومراء  ,وجبان  ,وبخيل  ,وذو هوى ...
ٍ
فإن اجلاهل يُضل  ,والعدو يُريد الهالك
 ,واحلسود يتمنى زوال النعمة ,
ٌ
واقف مع رضا الناس  ,واجلبان
واملرائي
من رأيه الهرب  ,والبخيل حريص
املال فال رأي له في غيره ,
على جمع ِ
وذو الهوى أسي ٌر لِهَ واه فال يقدر على
مخالفته )

ِح ْ
ص ُن ال ِّذ ْكر امل َ ِنيع !! ..
( ال َّذاكر في حصن الذكر  ,فمتى
َغ َف َل عنه ُفتح باب احلصن فتسلل
فأفس َد
الشيطان إلى البيوت
َ
يها  ,وإلى القلوب فدن َّسها
ِف َ
َمها  ,,وإذا
 ,وإلى األبدان فأسق َ
تش َّبث العبد بذكر اهلل  :ت َرا ُه وَ َقد
انحسرت همو ُم ُه  ,وانقشعت
س ّري
غمو ُم ُه  ,واستقرَّت أحزَانه  ,وَ ُ
َعنه )
عبد الباري الثبيتي

الف ُ
َ
رق بَ َ
مع
مع أبي بَكر وَجَ ِ
ني جَ ِ
ُ
ُعثمَ ان رضي اهلل عنهما ِ ..للقرْآن
َ
الك ِرمي ؟؟
( اجلم ُع في عهد أبي بكر رضي
اهلل عنه كان عبارة عن نقل
القرآن  ,وكتابته في مصحف
واحد مرتب اآليات  ,وكان سبب
اجلمع « موت احلفاظ «  ,,وأ َّما
جم ُع عثمان رضي اهلل عنه فقد
كان عبارة عن نسخ عدة نسخ
من املصحف الذي جمع في عهد
أبي بكر رضي اهلل عنه لتُرسل
إلى اآلفاق اإلسالمية  ,وكان سبب
اجلمع إمنا هو « اختالف القرَّاء «
في قراءة القرآن )

احلمد

هلل قص أحسن القصص في كتابة
املبني  ,وبعث إلينا خامت النبيني  ,صلى اهلل وعلى آله
وصحبة والتابعني  ( ,أيها املبارك ) يقول اهلل سبحانه ((
إن اهلل اصطفى آدم ونوحا ً وآل إبراهيم وآل عمران على
العاملني  .ذرية بعضها من بعض واهلل سميع عليم ))
قال ابن سعدي رحمه اهلل  :فهذه البيوت التي ذكرها
هم صفوته من العاملني ((....واهلل سميع عليم )) يعلم
من يستحق االصطفاء فيصطفيه  ,ومن ال يستحق
ذلك فيخذله ويرديه  ....ومن الفائدة واحلكمة في قصة
علينا أخبار هؤالء األصفياء ؛ أن نحبهم  ,ونقتدي بهم
 ,ونسأل اهلل أن يوفقنا ملا وفقهم أ .هـ ( أيها القارئ
الكرمي ) فإليك قصصا ً ممن اصطفاهم اهلل .
كانت زوجة عمران نذرت حني ظهر حملها أن حترره
خلدمة بيت املقدس  ,وهذا شأن الصاحلني (( إنهم كانوا
يسارعون في اخليرات )) (( ,فلما وضعتها قالت ربي إني
وضعتها أنثى واهلل أعلم مبا
وضعت )) ومبا أن الذكر له
من القوة والقدرة على ما
يراه منه من خدمة البيت
املقدس مما ليس لألنثى قالت
((وليس الذكر كاألنثى )) واإل
فالصاحلون مسلمون بقسم
اهلل  ,راضون بقضائه  ,وهلل
در الشافعي رحمه اهلل حني
قال :
أسلم إن أرد اهلل أمرا ً *** فأترك ما أريد ملا يري ُد
وما إلرادتي وجه إذا ما ***أراد اهلل لي ما ال أريد
(أخي القارئ املوفق) ثم بادرت امرأة عمران بتسمية
مولدتها حني قالت (( وإن سميتها مرمي )) قال ابن كثير
 :وفيه داللة على جواز التسمية يوم الوالدة  ,قال صلى
اهلل عليه وسلم  ( :ولدلي الليلة وسميته باسم أبي
إبراهيم ) متفق عليه من حديث أنس رضي اهلل عنه
 (.أيها األب املبارك  ,ويا أيتها األم الطاهرة ) إن من متام
الرحمة بالبنني والبنات  ,الدعاء لهم بالهداية والسداد
والثبات  ,فمن رحمة أم مرمي ابنه عمران  ,أن دعت لها
الرحمن  (( ,وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان
الرجيم )) فكان اجلزاء من واسع العطاء ((فتقبلها ربها
بقبول حسن )) جاء في املتفق عليه عن أبي هريرة رضي
اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :ما من
مولود يولد إال والشيطان ميسه حني يولد فيستهل
صارخا ً من مس الشيطان إياه  ,إال مرمي وابنها  ,ثم
يقول أبو هريرة رضي اهلل عنه واقرءوا إن شئتم (( وإني
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )) فلنا خذ
درسا ً من هذا  ,أن من حفظ اهلل  ,حفظه اهلل  ,قال
ابن املنكدر رحمه اهلل  :إن اهلل ليحفظ الرجل الصالح
ولده  ,وولد ولده  ,وقريته التي هو فيها والدويرات التي

أعاجيب
القصص

الشيخ ناصر البديع

خطيب جامع ابن عثيمني

حولها  ,فما يزالون في حفظ اهلل وستره ا .هـ
من صدق اهلل لم ينله أذى
ومن رجاه يكون حيث رجا
( أيها القارئ احلبيب ) أكرم اهلل مرمي ابنه عمران
حيث قال (( وأنبتها نباتا ً حسنا ً )) قال ابن سعدي رحمه
اهلل  :أي نبتت نباتا ً حسنا ً في بدنها وخلْقها وأخالقها
 ,ألن اهلل قيض لها أعظم أنبياء بني إسرائيل في
ذلك الوقت  ,وهو زكريا عليه السالم قال اهلل تعالى
 (( :وكفلها زكريا )) فحني اختصموا في كفالة مرمي ,
اقترعوا  ,فكانت القرعة من نصيب زكريا  ,قال ابن كثير
رحمه اهلل  :وإمنا قدر اهلل كون زكريا كافلها لسعادتها
 ,لتقتبس منه علما ً جما نافعا ً  ,وعمالً صاحلا ً وألنه زوج
أختها ا  .هـ  .ففي حديث مالك بن صعصعة رضي
اهلل عنه في خبر اإلسراء واملعراج قال صلى اهلل عليه
وسلم  ( :فأتيت على عيسى ويحيى وهما أبنا خالة )
متفق عليه .
( أخي القارئ ) قال تعالى  (( :كلما دخل عليها
زكريا احملراب وجد عندها رزقا ً )) قال مجاهد وعكرمة
وغيرهما  :يعني فاكهة الصيف في الشتاء  ,وفاكهة
الشتاء في الصيف ا .هـ .
فقال لها زكريا حينذاك (( يا مرمي أنى لك هذا قالت
هو من عند اهلل إن اهلل يرزق من يشاء من يشاء بغير
حساب )) فمن الفوائد املستفادة في هذا  ,أوال ً  :من
منهج أهل السنة واجلماعة  ,امتنان اهلل على أوليائه
بالكرامة  ,لكن أيها القارئ ابشر باستقامتك على أمر
ربك  ,يقول ابن تيمية رحمه اهلل  :أعظم الكرامة لزوم
االستقامة ا .هـ ثانيا ً  :والتقوى سبب لرزق املولى (( ومن
يتق اهلل يجعل له ومخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب
)) ثالثا ً  :التعلق مبوجد الكرامة وهو اهلل ؛ لذا فإن زكريا
ملا رأى الرزق استحكم طمعه في إجابة اهلل لدعوته
قال تعالى (( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء  ,فنادته املالئكة
وهو قائم يصلي باحملراب أن اهلل يبشرك بيحيى مصدقا ً
بكلمة من اهلل وسيدا ً و حصورا ً ونبيا ً من الصاحلني ))
يقول القرطبي رحمه اهلل :تضمنت هذه البشرى ثالثة
أشياء  -1إجابة دعائه وهي كرامة  -2إعطاؤه الولد وهو
قوة  -3أن يغرد بتسميتة فلم يكل تسميته إلى األبوين
ا .هـ (أخي القارئ الكرمي ) أكرم اهلل يحيى  ,فأتاه احلكم
صبيا ً  ,وجعل فيه ( حناناً) بأن عطف عليه بالرحمة ,
وعطف يحيى على الناس بدعوتهم للتوحيد  ,وجعله
مباركا ً  ,وأكرمه فجعله ( تقيا ً وحصورا ً ) أي ممنوعا ً من
مواقعة املعاصي .
قال صلى اهلل عليه وسلم ( ما من أحد من ولد
آدم اإل وقد اخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا
عليه السالم ) رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط
مسلم .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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نتائج املسابقة

نتائج مسابقة مجلة ضياء العدد الثالث :
أوالً  :الفائزون في المسابقة الثقافية :
األول
الثاني
الثالث

 500ريال
 300ريال
 200ريال

بدرية بنت محمد الدرمييح		
			
جنى بنت جحالن اجلحالن
		
أم إبراهيم بن عثمان الراجح

ثانياً  :الفائزون في مسابقة آيات :
األول
الثاني
الثالث

 500ريال
 300ريال
 200ريال

صالح بن حمود السمحان		
		
سلطان بن سعود الطوالة
		
عبداهلل بن أحمد احملمود

اآلية المناسبة في مسابقة آيات للعدد الثالث :

ﱫﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﱪ

ق 10 :

نرجو من الفائزين أو من ينوب عنهم مراجعة قسم
العالقات العامة في مقر اجلمعية الستالم جوائزهم
في موعد أقصاه  1429 / 11 / 1هـ
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صورة
العدد
الماضي

مسابقة العدد

مسابقات هذا العدد
مسابقة آيات

تأمل هذه اآلية الكونية ثم اربطها بآية قرآنية
من كتاب اهلل جل وعال

املسابقة الثقافية
تصفح اجمللة جيدا ً لتجد اإلجابة بني سطورها ،
فإجابات جميع األسئلة من اجمللة  ،وأرسلها على
عنوان اجمللة عسى أن تكسب .
س ) 1من قوله تعالى ( وإني سميتها مرمي ) فائدة ؛
فما هي ؟
س )2إن التربية الناجحة هي املؤثرة تأثيرا ً كبيرا ً في
سعادة اجملتمع ومتاسك بنيانه وهي تعتمد على أسس
ثالثة أذكرها ؟
س ) 3كيف كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يدارس
جبريل القرآن في رمضان ؟

شروط املسابقة

شروط املسابقة
 -1أن تكون اآلية القرآنية مناسبة للصورة .
 -2كلما كانت اآلية القرآنية أنسب كان الفوز منك أقرب
 -3أن ترسل قبل 1429/11/1هـ .
 -4تعبئة استبانة اجمللة مع كتابة االسم عليها وارفاقها
 -5أن توضع في ظرف لوحدها ويبني على الظرف اسم
املسابقة ( مسابقة آيات ).
جوائز املسابقة
األول  300ريال
الثالث  200ريال

الثاني 250ريال

 -1يجب أن تتضمن اإلجابة اسم الزاوية التي حصلت
منها على اإلجابة .
 -2أن تكون اإلجابة بخط واضح .
 -3أن يكتب اسم املتسابق أو من ينوب عنه .
 -4أن يوضح عنوان املتسابق و رقم جواله .
 -5أن ترسل اإلجابات قبل 1429/11/1هـ .
 -6تعبئة استبانة اجمللة مع كتابة االسم عليها
وارفاقها.
 -7أن توضع في ظرف لوحدها ويبني على الظرف اسم
املسابقة ( املسابقة الثقافية )
جوائز املسابقة
الثاني 250ريال
 300ريال
األول
الثالث  200ريال
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التقنية

إن املتجول في عالم التقنية ينبهر مما يجد من برامج حاسوبية  ،خدمت كتاب اهلل تعالى في مختلف
اجملاالت سواء في مجال النص أو الصوت أو التجويد أو التفسير أو القراآت أو تعليم القرآن أو النشر املكتبي
وغير ذلك ؛ ولعل هذا مصداقا ً لقوله تعالى  (:إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون )  ،وقوله سبحانه :
( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) ؛ ولنتعرف على بعض تلك البرامج أخي  -القارئ الكرمي  -نأخذك
بجولة سريعة لنماذج من تلك البرامج  ،وللمزيد منها أنصحك بزيارة موقع  :عالم القرآن  ،وقتا ً طيبا ً نرجوه
لك

1

التقنية في
خدمة كتاب اهلل

اسم البرنامج :
املاهر حللقات حتفيظ القرآن اإلصدار 1
نبذة عن البرنامج :

برنامج يعمل على برنامج األكسس الذي
هي ضمن حزمة األوفيس  ،وهو خاص بإدارة
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي ،وميتاز بقابلية
التعديل واإلضافة ،ويتضمن جدول بيانات احللقة وكذا بيانات املدرس
والطالب ،باإلضافة إلى جدول متابعة الطالب وتقارير الطالب

2

املبرمج ais212@yahoo.com :

3

اسم البرنامج :
قرآني اإلصدار 1.23
نبذة عن البرنامج :

برنامج ميكنك من االستماع ألكثر من
 80مقرئ لكن يجب أن تكون متصالً
باالنترنت ،وللبرنامج مميزات في املظهر
والتشغيل....والبرنامج رائع .

أ .عبداهلل بن راشد الغيث

مشرف التوعية االسالمية بإدارة التربية
والتعليم مبحافظةالزلفي

اسم البرنامج :
القرآن الكرمي (ثالثي أبعاد)
نبذة عن البرنامج :

ميكنك التنقل من صفحة إلى صفحة باإلمساك
بالصفحات بالفأرة ? ميكن أيضا التنقل باستخدام
السهمني في أسفل البرنامج ( ? )1ميكنك التحرك عن
طريق  Right Click + Dragأو عن طريق األسهم في
الكيبورد .كما ميكن استخدام زر االجتاهات في أسفل
البرنامج ( ? )2ميكنك عمل  Zoomباستخدام البكرة
أو الزر رقم ( ? )3ميكنك الدوران بالزاوية املريحة للعني
عن طريق الزر رقم ( ? )4ميكنك حتريك نافذة البرنامج
بـ ( )5أو تغيير حجمها بـ ( ? )6ميكن أيضا التنقل عبر
السور و األجزاء عن طريق الزررين ( )7و ( )8على الترتيب
ثم استخدام االجتاهات في الكيبورد ? للتنقل بني
الصفحات سريعا ميكن استخدام الرقم ( ? )9ميكن
جعل البرنامج دائما في املقدمة  Always on topبالزر
رقم ( )10و ذلك للقراءة أثناء التصفح ..

املبرمج  :تامر عادل

املبرمج  :رشدي عبد اإلله

4

اسم البرنامج :
توضيح حتفة األطفال اإلصدار
األول
نبذة عن البرنامج :

يوضح حتفة األطفال ويقربها
للمبتدئني بأسلوب سهل ميسر ،وقد تضمن شرحا مختصرا لهذا
املنت املبارك .باإلضافة إلى اشتماله على منت املقدمة اجلزرية ،ومنت
لآللئ البيان في جتويد القرآن ،واجلميع مقروء ومسموع

املبرمج  :عبد اجمليد أبو املساكني
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5

اسم البرنامج :
التقييم املستمر ملادة
القرآن الكرمي
نبذة عن البرنامج :

يتميز البرنامج بسهولة
االستخدام ومرونة عالية،
ويوفر على املعلم واملعلمة عناء كتابة الدرجات
وجمعها واستخراج النتائج

املبرمج  :رتيمة للتقنية

يمُ كنك من حفظ القرآن الكرمي وتالوته بشكل ُميسر مع امكانية
التكرار والتحفيظ مع التفسير وترجمة معانى القرآن لالجنليزية
والفرنسية مع إمكانية البحث

املبرمج  :شبكة أهداف&كلمة للبرمجيات

8

املبرمج  :مطور

اسم البرنامج :
املصحف املساعد
نبذة عن البرنامج :

برنامج يقوم بإرسال النَّص من املصحف الشريف
ُم َّ
شكالً إلى برنامج الوورد بسهولة وسرعة

املبرمج  :أ.أحمد بن عبدالرحمن اجلاسر

12

7

اسم البرنامج :
املصحف االلكتروني املسموع
نبذة عن البرنامج :

برنامج إلكتروني يحتوي على آالف التالوات لكبار
قراء العالم اإلسالمي ،بالقراءات العشر ،مع إمكانية
االستماع و التحميل ،باإلضافة إلى سلسلة أحكام
التجويد للشيخ أحمد عامر ،و الشيخ رزق خليل
حبة .مع إمكانية االستماع و التحميل ،باإلضافة
إلى وسائط متعددة من صوتيات ومقاالت وكتب
تبني وسائل حفظ القرءان و فضل تالوته ،كما ميكنك
البرنامج من االستماع إلى عدة إذاعات تبث القرآن
الكرمي

اسم البرنامج :
برنامج أحكام
التجويد
نبذة عن البرنامج :

ميكنك االستماع
إلى األمثلة بصوت
أحد القراء املعروفني
ومنهم على سبيل املثال ال احلصر :الشيخ احلذيفي،
الشيخ املنشاوي ،الشيخ عبد الباسط  - ...يتيح لك
البرنامج إمكانية التدرب على كل مثال عن طريق
تسجيل صوتك ثم االستماع إلى التسجيل - .لكي
تستفيد من كل وظائف البرنامج حتتاج إلى سماعات
ومايكرفون

10

التقنية

6

اسم البرنامج :
املصحف املعلم بصوت الشيخ
علي احلذيفي
نبذة عن البرنامج :

اسم البرنامج :
استمع إلذاعات القرآن
الكرمي
نبذة عن البرنامج :

برنامج استمع الذاعات
القرآن الكرمي من االنترنيت اذاعة القرآن الكرمي من ابوظبي و
الكويت و قطر و السعودية و نور دبي و اذاعة القرآن الكرمي من
اجلزائر واملغرب و سوريا و نابلس واذاعة زمزم تبث برامج القرآن
من باريس و اذاعة الزيتونة

املبرمج  :خالد

املبرمج  :موسوعة املسلم للصوتيات
واملرئيات

9

اسم البرنامج :
املصحف الرقمي
نبذة عن البرنامج :

برنامج يبحث لك عن أي آية
في كتاب اهلل تعالى ومعه
تفسيرين لآليات القرآنية

املبرمج  :أ.محمد أحمد الطيار

11

اسم البرنامج :
الباحث في القرآن الكرمي
اإلصدار 5.0
نبذة عن البرنامج :

* البحث في القرآن الكرمي * دليل مواضيع القرآن الكرمي
* قراءة املصحف الشريف * اإلستماع للقرآن الكرمي *
عرض تفسير القرآن الكرمي * ترجمة القرآن الكرمي * الرسم
العثماني * مدرب حفظ القرآن الكرمي * التحديث التلقائي
لقاعدة البيانات * التصميم احلديث و املتطور.

املبرمج  :سامر غازي محمد حسن
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فتاوى العدد
فتاوى اجللة

 - 1سئل سماحة الشيخ  :عبدالعزيز
بن باز -رحمه اهلل – السؤال التالي ( :إن
بعض الناس يأخذون املصحف دون حتريك
شفتيهم  ،هل هذه احلالة ينطبق عليها
اسم قراءة القرآن  ،أم ال بد من التلفظ
بها  ،واإلسماع ؛ لكي يستحقوا بذلك
ثواب قراءة القرآن ؟ وهل املرء يثاب على
النظر في املصحف ؟

فأجاب سماحته  :ال مانع من النظر في القرآن
من دون قراءة للتدبُّر والتعقل وفهم املعنى
 ،لكن ال يعتبر قارئا وال يحصل له فضل
القراءة إال إذا تلفظ بالقرآن  ،ولو لم يسمع
من حوله ؛ لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم
 { :اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ً
ألصحابه } .رواه مسلم .
ومراده صلى اهلل عليه وسلم بأصحابه :
الذين يعملون به ،كما في األحاديث األخرى
 ،وقال صلى اهلل عليه وسلم  {:من قرأ حرفا ً
من القرآن فله به حسنة  ،واحلسنة بعشر
أمثالها } خرجه الترمذي والدارمي بإسناد
صحيح  ،وال يعتبر قارئا ً إال إذا تلفظ بذلك
 ،كما نص على ذلك أهل العلم  .واهلل ولي
التوفيق .
املرجع  :مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  .تأليف :
عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  .جمع وترتيب  :د .محمد
بن سعد الشويعر اجلزء  8ص. 363

 - 2كما سئل سماحة الشيخ  :عبدالعزيز بن باز -رحمه اهلل – السؤال التالي:
( أنا احلمد هلل أقرأ القرآن جيدا ً بدرجة أقرب للحفظ رأسا ،ولكن مشكلتي إذا
جهرت في القراءة بدون مصحف كثيراً ما أغلط فهل قراءة السر فيها حرج أو
عدم ثواب ؟

فأجاب سماحته  :السر أفضل  ،للحديث الذي رواه اجلماعة بإسناد حسن عن النبي عليه
الصالة والسالم قال  { :اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة  ،واملسر بالقرآن كاملسر بالصدقة
}  .وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة في السر أفضل  ،إال إذا دعت احلاجة
واملصلحة إلى اجلهر  ،كاإلمام الذي يصلي بالناس واخلطيب الذي يخطب بالناس والذي
يُستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا  .فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على
حفظ القرآن بل وعلى القراءة احلسنة فالسر لك أفضل  ،إال إذا احتاج إليك إخوانك لكي
تسمعهم فأسمعهم من املصحف حتى ال يكون عليك غلط أو يكون معك مصحف إذا
غلطت تنظر إليه أو يوجد فيهم من يحفظ فيفتح عليك فال بأس .
واملقصود إذا كان هناك مصلحة في اجلهر فهو أفضل  ،فإن لم يكن هناك داع للجهر فالسر
أفضل حتى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة.
املرجع  :مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  .تأليف  :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  .جمع وترتيب  :د .محمد بن
سعد الشويعر اجلزء  5ص .393

 - 3وسئل سماحة الشيخ  :عبدالعزيز بن باز -رحمه اهلل – السؤال التالي :
(أرشدوني إلى الطريقة التي تعينني على حفظ كتاب اهلل .

فأجاب سماحته  :نوصيك بالعناية باحلفظ واإلقبال على ذلك واختيار األوقات املناسبة
للحفظ ؛ كآخر الليل  ،أو بعد صالة الفجر  ،أ و في أثناء الليل  ،أو في بقية األوقات التي تكون
فيها مرتاح النفس حتى تستطيع احلفظ  ،ونوصيك باختيار الزميل الطيب الذي يساعدك
ويعينك على احلفظ واملذاكرة  ،مع سؤال اهلل التوفيق واإلعانة والتضرع إليه أن يعينك  ،وأن
يوفقك  ،وأن يعيذك من أسباب التعويق  ،ومن استعان باهلل صادقا ً أعانه اهلل ويسر أمره.
املرجع  :مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  .تأليف  :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  .جمع وترتيب  :د .محمد بن
سعد الشويعر اجلزء  6ص .374

التصوير الفوتغرافي
وهنا شيء عمت به البلوى وهو في رأيي يختلف عما سبق مما حتدثنا
عنه من حيث احلكم  .ذلكم هو املسمى التصوير الشمسي والذي
اسميه أنا العكس كما كان يطلق عليه العامة قبل خمسني عاما ً
هنا في الديار النجدية وهو كما يقولون انعكاس لصورة ما أريد
عكسه وليس بتصوير فهو أشبه شيء بانعكاس الصورة في املرآة .
والصورة الناجتة عن العكس إن كانت تظهر املرأة أو الرجل أو الوضع
املعكوس في هيئة محرمة فهي أي تلك الصورة محرمة التداول
وينبغي إتالفها وإن كانت عاديَّة فال باس بها .
ظهرت صورهم في الصحف والتلفاز وزال من نفوسهم الشك
باليقني .
واملقصود من هذا تقرير حكم عكس الكميرى املسمى التصوير
الشمسي أو الضوئي وهو اإلباحة فاحلرام ما حرمه الشرع ولهذا ورأيي هذا قد ال يكون مقبوال ً عند بعض األخوان الذين يشددون
فإننا ال جند في عكس صورنا حرجا واحلمد اهلل وكثير من الذين ويبالغون في منع منه من غير حتقيق واهلل أعلم بالصواب .
يلحقون الصور املعكوسة بالصور احملرمة ال يعرفون حقيقة الكميرى
وال كيفية التقاطها للصورة والذين أدركوا هذا من العلماء في بالدنا
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
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مقال

ثمة

أسباب جوهرية وعميقة تدعو كافة املهتمني بالعمل
اخليري إلى املطالبة بتفعيل احلضور اإلعالمي للمؤسسات واجلمعيات
اخليرية من خالل إنشاء وتأسيس وسائل إعالمية (مقروءة-ومرئية)
متخصصة بالنشاط اخليري وتابعة للجهات اخليرية حكومية كانت
أوأهلية .
فاالجتاه السائد عامليا فيما يتعلق باإلعالم املقروء خالل
السنوات العشر املاضية هواالجتاه الداعي إلى إصدار املطبوعات
األسبوعية أوالشهرية أوالفصلية املتخصصة في مجال معني إذ
تؤكد اإلحصاءات القادمة من العالم الغربي تنامي اهتمام كبريات
املؤسسات اإلعالمية بهذا النمط من الصحف ففي الواليات
املتحدة وحدها ،يصدر أكثر من  10.000مجلة متخصصة حسب
نفس اإلحصائيات موجهة إلى فئات مختلفة األذواق واالجتاهات
واألهداف .واألمر املثير حقا هوالزيادة املستمرة في إصدار مثل هذه
اجملالت ،ففي أمريكا دائما ومن بني200مجلة جديدة تصدر كل يوم،
هناك 160مجلة متخصصة،أي( ثالثة أرباع ) ما يصدر من مجموع
اجملالت ،ومثل هذه اجملالت ،تصدر في الواقع في أغلب الدول املتطورة
وبإعداد مهمة باملقارنة مع الصحافة العامة مما يدل على مدى ازدهار
الصحافة ملا لها من تأثير نفسي واجتماعي خاصة من الدراسات
املثيرة التي تتميز بطابع توثيقي وتكون مصورة في بعض األحيان.
ولقد أدركت املؤسسات اخليرية مبكرا أهمية إيجاد إعالم
متخصص في متابعة أنشطتها اخليرية فأصدرت عددا من
املطبوعات والدوريات والفصليات التي أسهمت بصورة جيدة في
بث رسالة إعالمية جيدة حول أنشطة وبرامج املؤسسات اخليرية،
وعملت على نقل صورة حقيقية عن العمل اخليري اخلليجي وزودت
اجملتمع مبعلومات موثقة عن األنشطة التي تقدمها هذه اجلهات،
وكان لها دور بارز في تشكيل الوعي لدى العاملني في هذا القطاع.
ولكن القارئ احلصيف الذي يتأمل مواد هذه املطبوعات تنقدح
في ذهنه عدة تساؤالت حول مدى جناح اإلعالم اخليري في حتقيق
أه��داف��ه؟ هل استطاع أن
يتخطى األفق احمللي؟ وهل
استكمل الشروط الالزمة
لكي يصنف بأنه متخصص
بالدرجة األول��ى في اجلانب
اخليري ؟ وهل كان منفتحا
ومعبرا عن كل التوجهات
واجلمعيات اإلسالمية؟ وهل
استخدم كافة القوالب
والفنون الصحفية ؟ وهل
كان ميلك اجلرأة الكافية لنقد
أداء املؤسسات اخليرية أم كان
الدور الدعائي هواألبرز؟!
أسئلة كبيرة وعميقة
الميكن لفرد مهما كانت
مؤهالته اإلعالمية أوجتربته العملية اخليرية
أن يجيب عنها دون دراسة تفصيلية متعمقة
للنشأة التاريخية لهذه اجملالت ورصد التحوالت
املهنية التي مرت بها وقياس مدى جناحها في
إشباع احلاجات األساسية للعاملني في القطاع
اخليري غير أن الكاتب على يقني بأن عدد هذه
املطبوعات ومضمونها مازاال دون احلد األدنى
املطلوب ،وأن مواجهة التحديات التي تعترض
القطاع اخليري تستلزم من القائمني على اإلعالم
اخليري إعادة هيكلة كافة اإلص��دارات اخليرية
بصورة تستصحب الظرف التاريخي الذي مير به
ممدوح بن محمد احلوشان
العالم مع تعميق احلس املهني اإلعالمي عند
مدير حترير مجلة الدعوة
اختيار املواد واألخبار املالئمة للنشر ومراعاة أن
 MHOSHAN2000@HOTMAIL.COMتكون األولوية دوما للمادة املميزة والتي حتمل
رسالة جديدة للقارئ ،كما يجب أن تكون
رسالتها أكثر شمولية وحيادية ،وأن تتخلى عن
الدور الدعائي الداخلي الذي انتهى عصره حتى
في الوسائل اإلعالمية احلكومية.
وقبل أن أغادر هذه اجلزئية أود التنبيه إلى

ضرورة جتنب املطبوعات اخليرية أسلوب التبويب الشمولي حيث
إن املتصفح ألبواب وزاويا بعض اجملالت اخليرية اخلليجية يلحظ أنها
التختلف في تبويبها لصفحاتها عن أي مجلة إسالمية شاملة،
وعندما نتجاوز التبويب إلى املضمون جند أنها تشابهها في اختيار
املوضوعات العامة وتسابقها في التعليق على األحداث اجلارية ،بل
إن بعضها تصدر أعدادا كاملة التضم أي موضوع يتالءم مع الرسالة
اخليرية املتخصصة لها فضال عن ميل بعضها لتناول املوضوعات
السياسية محلية كانت أودولية مستثمرة اإلذن الرسمي لها
بالصدور في إيصال التوجهات الفكرية التي تراها قياداتها إزاء
التطورات الداخلية واإلقليمية والدولية:
كما ان التوسع فس إصدار املطبوعات اخليرية املتخصصة
سيسهم في توثيق اإلجنازات إذ أن مما يؤسف له ضياع الكثير من
املعلومات واألحداث واملواقف التاريخية املتصلة مبؤسسات العمل
اخليري نظرا لضعف وقلة العناية بالتوثيق التاريخي واألرشفة
اإللكترونية داخل بعض قطاعات العمل اخليري ،كما أن انشغال
قيادات العمل اخليري بالعطاء والعمل والبذل أدى في حاالت كثيرة
إلى عدم امتالكهم للوقت واآلليات التي تساعدهم على نقل
خبراتهم وجتاربهم لآلخرين.
والشك أن تزايد عدد املطبوعات اخليرية سيكون له أثر كبير في
مجال إعداد البحوث والدراسات التاريخية وتتبع مسيرة وانطالقة
األعمال اخليرية املؤسسية في العالم العربي واإلسالمي وتشجيع
جيل اخملضرمني في هذا القطاع على كتابة مذكراتهم واسترجاعها
ولوشفهيا وتوثيق املواقف اإليجابية للمؤسات اخليرية في اجملتمعات
التي عملت بها في قارات العالم اخملتلفة.
ويزخر القطاع اخليري بكوكبة من الشخصيات ذات التجربة
العملية العريضة في العمل اخليري واإلغاثي ،كما أن عددا من
املؤسسات اخلليجية ابتكرت من خالل خبرتها العريضة في العمل
اإلغاثي أساليب إدارية مميزة في مجال إدارة املتطوعني أوآليات توزيع
املساعدات اإلغاثية فضال عن أن عددا ال يستهان به من املفكرين
واألكادمييني املتعاونني مع املؤسسات اخليرية يعدون بني احلني واآلخر
بحوثا علمية أومتخصصة في بعض النواحي املتصلة بالنشاط
اخليري ،وأعتقد أن هذه اخلبرات النظرية والعملية بحاجة إلى وسائل
إعالمية متخصصة تعمل على جمعها وتتبعها في مظانها،
ومن ثم إعدادها بأسلوب صحفي مشوق وإيصالها للعاملني في
القطاع اخليري عبر الوسائل اإلعالمية اخملتلفة تعميما للفائدة
ونشرا للمعرفة وتطويرا لقدرات ومهارات اخليرين .واعتقد ان جناح
اإلعالم اخليري املتخصص سيطور من أساليب االغطية الصحفية
لألنشطة اخليرية إذ ان املعاجلة الصحفية لنشاطات العمل اخليري-
في أغلبها  -أصبحت أسيرة لنمط خبري اليكاد يتغير ،ولم تعد
جتاوز إشكالية الصياغة اخلبرية اآلنية التي يتلقاها املتلقي مجردة
عن التأثير بل قد يظن احلدث املهم والنشاط الريادي املتعدي النافع
أمرا عاديا اليقدم جديدا إن لم يسيء الظن ويظن أن الرغبة في
إظهار الذات هي احلافز لنشر هذه األخبار والتغطيات الصحفية
عن النشاط اخليري ،ومن هنا نرى أن إيجاد وسائل اإلعالم اخليري
املتخصص هي أحد احللول التي ستسهم في تطوير وتوسيع قوالب
املعاجلات الصحفية ألنشطة املؤسسات اخليرية اخملتلفة خاصة
إذا مامت إعداد جيل من الصحفيني القريبني من النشاط اخليري
واملتفهمني لرسالته النبيلة..
إنني على يقني تام أن في داخل كل جمعية خيرية عشرات من
التجارب واحلاالت واألنشطة التي لومت توظيفها في قالب إعالمي
مشوق ألسهمت في حتسني صورة هذه اجلمعيات لدى شرائح
اجملتمع اخملتلفة وألزالت اللبس احلاصل لدى البعض حيال أنشطتها،
وحلققت أثرا إيجابيا على نفسية العاملني في اجلمعيات والداعمني
لها.
وأخيرا أقول :إن كل الطامحني للتجديد واإلب��داع في اجملال
اإلعالمي داخل القطاع اخليري يدركون أن ثمة صعوبات حقيقية
قد تعترض سبيلهم عند سعيهم لتحقيق غايتهم ،وأن بعض
الصعوبات ميكن جتاوزها باحلكمة واملصابرة والتخطيط السليم ،وأن
بعضها اآلخر بحاجة إلى تضافر جهود أكثر من مؤسسة للتغلب
عليها ،وأن قليال من هذه العقبات الكأداء الميلك القطاع اخليري
ورجالته الصالحيات الكافية للتعامل معه وحدهم نظرا لتداخله
وتقاطعه مع أعمال ومسؤوليات وصالحيات مؤسسات اجملتمع
األخرى ،ولكن األمل في اهلل كبير.

األخيرة

غالء األسعار في الوقت احلاضر ,يشبه الوحوش
الضارية ,واألغوال اخمليفة  ,واألشباح املرعبة  ,فقد
بات يهدد حياة الضعفاء واحملتاجني  ,ويفترس أحالم
الفقراء واملساكني ,
وقد ال يشعر به البعض ممن أنعم اهلل عزوجل
عليهم  ,وال يحس بالنار إال من يضع رجله فيها
 ,كما يقال
إن الغالء اجلاثم على صدور الناس ابتالء وامتحان
من اهلل عز وجل ( ,ال يسأل عنما يفعل وهم
يسئولون)
ومن أعظم املبادئ التي غرسها اإلسالم في نفوس
املسلمني؛ أن لكل معضلة حالً  ,ولكل داء دواء ,
قدر
قدر املرض ّ
فالذي خلق الداء خلق الدواء  ,والذي ّ
قدر لها
العالج  ,والذي شاء أن توجد املشكلة ّ ,
حلوال وهكذا....
علما ً أن املوعظة وحدها ال حتل املشكلة فال بد من
تدبر احللول  ,ومواجهة الواقع  ,وفهم احلقائق  ,والبد
التعاون على اخلير والبر ,ليتحقق للناس بإذن اهلل ما
تقوم عليه حياتهم بيسر وسهولة ؛
فكيف يواجه الناس ذلك البالء ؟ وكيف يعاجلونه ؟
إن أهم عالج وأنفعه يكمن  :أوال ً :
في اللجوء إلى اهلل تعالى فاللجوء إلى اهلل هو
الذي يختصر املسافات فأقصر
الطرق لقضاء احلاجات التوجه
إلى اهلل تعالى  .وفي محكم
التنزيل « وَلَ ْو أ َ َّن أ َ ْه َل الْ ُقرَى
آ َمنُوا ْ وَاتَّقَوا ْ لَ َفت َْحنَا َعلَ ْي ِهم
َ
ض»
ات ِّم َن
َّ
بَرَ َك ٍ
الس َم ِ
اء وَاألر ْ ِ
وقال اهلل تعالى عن نبيه نوح
اس َت ْغ ِف ُروا
عليه السالم « َف ُقلْ ُت ْ
س ِل
رَب َّ ُك ْم إِن َّ ُه َكا َن َغ َّفاراً{ }10يُرْ ِ
الس َماء َعلَ ْي ُكم ِّم ْدرَاراً{}11
َّ
َ
َّ
ُ
َّات وَي َ ْج َعل
ن
ج
م
ك
ل
ل
ع
ج
ي
و
ني َ َ ْ َ
ال وَب َ ِن َ
ْ َ ٍ
وَيمُ ْ ِددْ ُك ْم بِأ ْم َو ٍ
لَّ ُك ْم أَنْهَ اراً»
ويقول صلى اهلل عليه وسلم  « :إن اهلل يحب
امللحني في الدعاء « رواه احلكيم الترمذي ,
ّ
ويقول ّ »:
ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام « رواه الترمذي ,
ومن دعائه صلى اهلل عليه وسلم )) اللهم إني
أعوذ بك من زوال نعمتك  ,وحتول عافيتك  ,وفجاءة
نقمتك وجميع سخطك))  .رواه الترمذي .
ومما يعالج به الغالء  ,ثانيا ً :
صلة الرحم  ,يقول صفوة اخللق صلى اهلل عليه
وسلم ( من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له
في أثره «يعني يزاد له في عمره « فليصل رحمه )
رواه البخاري .
إن قطيعة الرحم سبب للعقوبة في الدارين  ,ففي
احلديث الذي رواه الطبراني :
(ما من ذنب أجدر أن يعجل اهلل لصاحبه العقوبة
في الدنيا مع ما يدخر له في اآلخرة من قطيعة
الرحم واخليانة والكذب) .
إن بعض الناس بحاجة ماسة إلى أن يعيدوا
حساباتهم مع أنفسهم جتاه أقاربهم و أرحامهم

هل من حل
للغالء ؟

عبدالرحمن بن محمد احلمد
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واهلل

 ,فالقطيعة داء وبيل وشر مستطير.
املستعان
ومما يواجه به الغالء وحتصل به البركة ثالثا ً :
البعد عن املال احلرام بشتى أشكاله وصوره  ,فإنه
ال بركة فيه وال بقاء له  ,والذي يجهد نفسه في
اكتساب املال من أي وجه ّ
حل أو حرم  ,يصاب
بسعار شديد  ,حتى ولو كثرت أمواله فهو كالذي
يأكل وال يشبع كما صح ذلك عن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم .
إن من الناس من عبثت بهم أيدي الطمع  ,وزين لهم
الشيطان وسائل الكسب احملرم  ,فتهاونوا فيه
للهَّ
يم ).
واهلل يقول  (:وَتحَ ْ َ
ظ ٌ
س ُبون َ ُه َه ِّينا ً وَ ُه َو ِعن َد ا ِ َع ِ
ومما يعالج به الغالء رابعا ً :
حسن التدبير وعدم اإلسراف :
روى اإلمام أحمد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال  (:ما عال من اقتصد ) أي ما افتقر من
أنفق من غير إسراف .
ويقول احلكماء  :من حفظ ماله  ,فقد حفظ
األكرمني الدين والعرض .
وقال بعضهم  :صديق الرجل ُقصده ،وعدوه سرفه.
وفي احلفاظ على املال واالنتفاع به ولو ّ
قل  ,يقول
صلى اهلل عليه وسلم ملا وجد مترة في الطريق :
( لو ال أني أخاف أن تكون من الصدقة ألكلتها ) .
رواه البخاري ومسلم .
وذلك ألن الزكاة محرمة عليه صلوات اهلل وسالمه
عليه.
ومر عليه الصالة والسالم بشاة يجرونها -وقد
ماتت حتف أنفها  -فقال :
لو أخذمت إها بها ؟ ( يعني جلدها ) فقالوا  :إنها
ميتة فقال يطهرها املاء و القرَض)
أخرجه أبو داود وغيره  ,والقرَض  :شجر تستخدم
أوراقه في دباغة اجللود .
والتقط أبو الدرداء حبا ً منثورا ً في غرفة له وقال  :إن
من فقه الرجل رفقه في معيشته .
ومما يعالج به الغالء خامسا ً :
ترك شراء بعض السلع التي ميكن استبدالها
بسلع أخرى  ,وترك االنسياق وراء الدعايات لبعض
السلع التي جعلت الناس ينهمكون في شراء سلع
قد يكون غيرها أرخص منها وتقوم مقامها .
إن بعض السلع املأكولة وغيرها يتم تصنيعها
محليا ً أو خليجيا ً كما أنها تستورد من الغرب وتباع
بسعر مضاعف .
فلماذا يستبدل احمللي باملستورد مع أن سعره
مضاعف فال بد من الوعي .
ولقد أقنعت الدعايات البعض فانهمكوا في
املشتريات ذات الدعاية واإلعالن حتى ولو كانت
مستوردة وبأسعار باهضة ومع أن تشجيع االنتاج
احمللي هو املفروض .
وبعد  :فهذه من احللول التي لو طبقت لنفع اهلل
أهمهم ,
بها  .أسال اهلل أن يزيل عن املسلمني ما ّ
إنه ولي ذلك والقادر عليه  .وصلى اهلل وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني .

فالتعليم يكون بالنفس ويكون بالمال

رأيك يهمنا
أخي العزيز :
بعد أن قرأت مجلتنا هذه وتنقلت بني أفيائها  ،تكونت لديك فكرة عامة عنها  ،فأعجبتك بعض األبواب والزوايا ،
واستحسنت بعض املقاالت واملشاركات  ،ورأيت قصورا ً في بعضها  ،ورمبا بحثت عن باب مخصوص أو زاوية معينة
فلم جتدها !! وحتقيقاً ألعلى درجات النجاح واإلبداع يسعدنا تواصلك معنا من خالل تعبئة هذا االستبيان وإرساله
على عنوان اجمللة  ،واعلم أن رأيك محط اهتمامنا  ،ووقود جناحنا  ،شاكرين ومقدرين لك حسن التجاوب :
 -1رأيك باجمللة بشكل عام :فضال ضع عالمة ’’

 Oممتازة			

’’ أمام اإلجابة التي تختارها

			
 Oمتوسطة

 -2رأيك بتصميم وإخراج اجمللة  :فضال ضع عالمة ’’

 Oممتازة			

 Oضعيفة

’’ أمام اإلجابة التي تختارها

 Oضعيفة

			
 Oمتوسطة

 -3املقاالت أو الزوايا التي أعجبتك وحرصت على قراءتها وتأمل استمرارها :
أ .....................................................................................................................................................................................-
ب ....................................................................................................................................................................................-
ج ....................................................................................................................................................................................-
 -4ما الشيء الذي نال إعجابك باجمللة بشكل عام ؟
أ .....................................................................................................................................................................................-
ب ....................................................................................................................................................................................-
ج ....................................................................................................................................................................................-
 -5ما األشياء التي لم تعجبك في اجمللة ؟
أ .....................................................................................................................................................................................-
ب ....................................................................................................................................................................................-
ج ....................................................................................................................................................................................-
 -6األشياء التي ترى أن اجمللة أغفلتها أو ّ
قصرت فيها .
أ .....................................................................................................................................................................................-
ب ....................................................................................................................................................................................-
ج ....................................................................................................................................................................................-
 -7أفضل مشاركات القراء حسب رأيك :
-1

-2

-3

 -8مقترحات وآراء تقدمها للمسؤولني عن اجمللة
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

