حمد ًا هلل على سالمتكم

مسابقة
سلطان بن سلمان
في حفظ القرآن
الكريم للمعوقين :

صورة متميزة لدمج
المعاقين

معالي الشيخ الحمين
يكرم الفائزين بجائزة الفهد

ملف العدد:
املصاحف بني االهتمام والتفريط

مدير اإلدارة
العامة للجمعيات:
نطمح أن يكون يف كل
بيت حافظ لكتاب اهلل

رئيس المجلس األعلى للقضاء
في لقاء خاص بضياء:

القضاء يمر بمرحلة تاريخية
بمشروع الملك عبداهلل

مشروع عبدالرحمن الحالفي :

يكرم ثالثاً وعشرين حافظاً

بسم الله الرحمن الرحيم

مسابقة سلطان بن سلمان
في حفظ القرآن الكريم
للمعوقين :
صورة متميزة لدمج
المعاقين في المملكة
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تصدر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم
يف الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي

املرشف العام  -رئيس الجمعية عبد الرحمن بن محمد الحمد
مدير التحرير راشد بن الحميدي الحميدي

مدير العالقات العامة واإلعالم بالجمعية

هيئة التحرير أحمد بن محمد البدر
عبدالرحمن بن رومي الرومي
عبدالله بن سعد الجرب
سكرتري املجلة أحمد بن نارص الجرب
صالح بن حمود املحرتش
التدقيق اللغوي محمد بن رميح الرميح
صالح بن عبدالله البهالل
توثيق بهالل بن نارص البهالل
اإلخراج الفني أسامة بن مساعد املحيا
الزلفي ص ب 438
الرمز الربيدي 11932
هاتف 064222837 :
للتواصل تحويلة 111 :
فاكس 064226056 :
جوال 0500511556 :
الربيد االلكرتوني
diyaa9@gmail.com
diyaa@quranzulfi.com
أو مبارشة  :إدارة العالقات العامة واإلعالم
لإلعالن يف املجلة جوال 0500511556 :

MAM

التصميم 0 555 1 222 73

ما يكتب في المجلة ال يعبر بالضرورة عن رأي المجلة

العمل يتواصل
في بناء معهد
المعلمات والمدرسة
التمهيدية

23

االفتتاحية
القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة  ،وقد تكفل الله
تعاىل بحفظه  ،كما قال سبحانه  ( :إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
يس حفظه يف الصدور ،وهيأ
لحافظون) ومن حفظ الله له أنه رَّ
األسباب لكتابته وجمعه يف املصاحف  ،وقد اهتم املسلمون قديما ً
وحديثا ً بهذين األمرين  ،فحرصوا عىل تعلم القرآن وتحفيظه
ألوالدهم يف الصغر ولعل من أبرز ثمرات االهتمام بهذا األمر
ما نلحظه يف السنوات األخرية  ،من عودة قوية إىل هذا القرآن
والحرص عىل إتقان حفظه وضبطه  ،واملنافسة املباركة يف هذا
امليدان املبارك بني الناشئة والشباب بل وحتى كبار السن  ،ولعل
املطلّع عىل أعداد الحافظني واملجازين يف مختلف الجمعيات
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم يف السنوات القليلة املاضية،
يدرك حقيقة هذا األمر املفرح  ،والبون الشاسع بني األمس
واليوم  ،واالهتمام باملصاحف وطباعتها وتوزيعها ال يقل شأنا ً
عن االهتمام بالحفظ يف الصدور ،وما مجمع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف وجهوده البارزة يف الطباعة والتفسري والرتجمة
ملعاني القرآن – كما ستقرأ يف هذا العدد -إال خري شاهد عىل ذلك ،
ولو عدنا للوراء قليالً  ،ألدركنا املعاناة الشديدة التي كان يعيشها
اآلباء واألجداد ويف الحصول عىل تلك املصاحف  ،حيث ال تتوفر
ألهل القرى واملدن البعيدة عن مكة واملدينة واملدن الرئيسة إال
بمشقة وكلفة .ونحن إذ نحمد الله تعاىل عىل هذه النعم العظيمة
 ،ندعو الجميع الستغالل هذه الفرص وزيادة القرب من كتاب
الله وعلومه املتنوعة  ،وليكن هدفنا األسمى إقامة حروف القرآن
وحدوده  ،وتدبر آياته  ،والعمل بمداد قوله سبحانه وتعاىل ( كتب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولوا األلباب ) n

رئيس المجلس األعلى للقضاء في حوار خاص لـ ضياء

القضاء يمر في الوقت الحالي بمرحلة تاريخية
بمشروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير
القضاء وهذه الخطوات التي تمت للتغيير
في جائزة
عبدالرحمن الحالفي

جائزة الفهد
تحتفل
بالفائزين
في عامها
الثاني

34

تكريم خريجي
الدفعة العاشرة
من الحفاظ
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مدير اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية
لتحفيظ لقرآن الكريم لضياء :

نطمح أن تعتمد الجمعيات على نفسها في
الدعم المالي بحيث تفي بمشاريعها وأوقافها

42

من كتاب العدد
أ.د .عبد الله بن محمد الطيار
أ.د .عبدالله بن إبراهيم الطريقي
د .محمد بن إبراهيم الحمد
الشيخ  /محمد بن أحمد بن الخميس
الشيخ  /سليمان بن خالد الحربي
د.صالح بن فريح البهالل
د .محمد بن صالح أبو زيد
د .عبدالعزيز بن صالح العمار
د .أحمد بن عبدالله اليوسف
د .فهد بن دخيل العصيمي
د .أحمد بن محمد العيىس
الشيخ  /إلياس بن أحمد حسني الربماوي
الشيخ  /يوسف بن مطر بن سالم املحمدي

ملف العدد

المصاحف
بين االهتمام
والتفريط

47

10
إصدارات المجمع تزيد
عـــلــى  260إصــــداراً
وزاد إنتاج المجمع على
 254مليون نسخة
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من جهود الدولة في خدمة القرآن

تحرص حكومة خادم الحرمني الرشيفني عىل خدمة
القرآن الكريم لكافة فئات املجتمع ومن ذلك إقامة
املسابقات يف حفظ القرآن الكريم للمعوقني والتي كان
ملجلة ضياء رشف تغطية هذه املسابقة والتي أقيمت تحت
رعاية صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن
عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال املعوقني
وبحضور معايل وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم
العيىس يف يوم األحد 1431 / 6 /2هـ يف دورتها الرابعة
عرشة ملسابقة األمري سلطان بن سلمان لحفظ القرآن
الكريم لألطفال املعوقني .

مسابقة صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في حفظ القرآن الكريم للمعوقين

المسابقة تمثل إحدى الصور المتميزة
لبرامج الرعاية والتأهيل والدمج
للمعوقين في المملكة
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أقيم�ت املس�ابقة تح�ت رعاية
صاح�ب الس�مو امللك�ي األمير
سلطان بن س�لمان بن عبد العزيز
رئي�س مجل�س إدارة جمعي�ة
األطف�ال املعوقين وبحضور معايل
وزي�ر الع�دل الدكت�ور محم�د بن
عب�د الكري�م العيىس يف ي�وم األحد
1431/6/2هـ يف دورتها الرابعة
عشرة ملس�ابقة األمري س�لطان بن
س�لمان لحف�ظ الق�رآن الكري�م
لألطف�ال املعوقين والت�ي وص�ل
إىل منافس�اتها النهائي�ة  88طفالً
وطفلة من كافة مناطق اململكة ومن
عدد من دول الخليج العربية .
وأقيم الحفل بمقر الجمعية
ب��ال��ري��اض بحضور أعضاء
مجلس إدارة الجمعية وعدد من
املسؤولني ورجال األعمال  ،هذا
وقد أقيم كذلك يف مساء يوم الثالثاء

1431/6/4ه����ـ
املسابقة للعام
تغطية وتوثيق :
صاحبة
برعاية
الرابع عرش ،
عبدالوهاب العطاهلل
السمو امللكي األمرية
وبما تلقاه من
ابتسام بنت يزيد بن عبد الله بن تفاعل من أولياء األمور والعاملني
عبد الرحمن ،الحفل الختامي يف مراكز الرعاية والتأهيل  ،مشريا ً
النسائي للدورة الرابعة عرشة إىل أن املسابقة تمثل إحدى الصور
للمسابقة (بنات) .
املتميزة لربامج الرعاية والتأهيل
ويف كلمته للحضور أعرب والدمج للمعوقني يف اململكة ،

 88طف ً
ال وطفلة وصلوا إلى التصفيات
النهائية لهذه الدورة يمثلون أكثر من
سبعين جهة من كافة مناطق المملكة
وبعض دول الخليج العربي

صاحب السمو امللكي األمري
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
عن سعادته واعتزازه باستمرارية

وكذلك تجسيد ملا تتبناه اململكة من
جهود لخدمة كتاب الله وتشجيع
الناشئة من املعوقني عىل حفظ

القرآن الكريم وتدبر معانيه .
واستمع الحضور إىل نماذج من
قراءات عدد من األطفال الفائزين
يف فروع املسابقة الثالثة ،والتي
حظيت بإعجاب وتشجيع الجميع ثم
ألقى األستاذ عبد العزيز السبيهني
أمني عام املسابقة بيان الجائزة
قائالً ( إن املسابقة التي انطلقت
عام 1417هـ ،بلغ عدد املشاركني
يف دوراتها األربع عرشة أكثر من
 1500طف ٍل وطفلة ،ويتزايد معهم
تقدير املجتمع بمختلف الفئات
والجهات واملؤسسات من داخل
اململكة وخارجها  ..وذلك لريادة
فكرة املسابقة ونجاحها يف تحقيق
أهداف متميزة )
وقال السبيهني ( إن  88طفالً
وطفلة وصلوا إىل التصفيات
النهائية لهذه الدورة من بني نحو

من جهود الدولة في خدمة القرآن

 140طفالً وطفلة يمثلون أكثر
من سبعني جهة من كافة مناطق
اململكة ومن عدد من دول الخليج
العربي  ،حيث شارك يف النهائيات
طفالن من مملكة البحرين ومن
دولة اإلمارات العربية املتحدة ).
وأكد السبيهني عىل أن هذه
املسابقة عمل من األعمال
اإلنسانية والرتبوية الجليلة
واملآثر الحميدة لصاحب السمو
امللكي األمري سلطان بن سلمان
ابن عبدالعزيز ،وهي وسيلة
مهمة من وسائل العالج
النفيس والرتبوي لتلك الفئة
من أبنائنا .وتثبيت العقيدة
يف نفوسهم باعتبارهم مسلمني
مؤمنني بالله وبكتابه الكريم

الذي أنزله الله شفاء ملا يف الصدور
وإن علينا اللجوء إليه واتخاذه
سبيالً واضحا ً من سبل العالج
الروحي والدنيوي واالستقرار
النفيس لتلك الفئة وقد ثبت
فعالً من خالل التجربة التأثري
الجميل واالطمئنان النفيس
الذي ترشق به وجوه تلك الفئة
والسعادة التي يعيشونها
بما يظهر عليهم من تجاوب
وتعامل مع غريهم من األصحاء
وكأنهم ال يعانون من إعاقة
مطلقا ً فاللهم لك الحمد وجزى
الله وأثاب من كان سببا ً يف هذا
النجاح ودعمه من نفقته الخاصة.
وأوضح أمني عام املسابقة أن
املسابقة حظيت بتقدير وتفاعل
محيل ودويل تمثل مؤخرا ً يف توجيه
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صاحب السمو امللكي األمري متعب
ابن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس
الحرس الوطني وعضو مجلس
الوزراء بأن تحتفي جائزة خادم
الحرمني الرشيفني للقرآن الكريم
والسنة النبوية يف دورتها األخرية
بتكريم املتفوقني يف مسابقة
األمري سلطان بن سلمان لحفظ
القرآن الكريم لألطفال املعوقني.
 ،كما أعرب املسؤولون عن جائزة
الشارقة للقرآن والحديث لألرسة
بدولة اإلم���ارات العربية عن
تقديرهم لجهود صاحب السمو
األم�ير سلطان بن سلمان بن
عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة
الجمعية ومبادرته يف تبني ودعم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
لألطفال املعوقني n

نتائج املسابقة
فرع املسابقة
املعوقون
جسديا
فقط

املعوقون عقليا ً
وجسديا ً
أو عقليا ً فقط

املستوى
املستوى األول
حفظ عرشة أجزاء مع التالوة
والتجويد
املستوى الثاني
حفظ خمسة أجزاء مع التالوة
والتجويد
املستوى الثالث
حفظ جزأين مع التالوة
والتجويد
املستوى األول
حفظ جزء «عم» مع التالوة
والتجويد
املستوى الثاني
حفظ  20سورة من جزء
«عم» مع التالوة والتجويد
املستوى الثالث
حفظ  10سور من جزء «عم»
مع التالوة والتجويد

الفائز األول

الفائز الثاني

الفائز الثالث

عبدالله عائض مفرح النفيعي
مدرسة اإلمام نافع بالطائف
عامر حافظ محمد رشيف
جمعية تحفيظ القرآن باملدينة
املنورة
الحسني عىل حسني الحازمي
جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بجازان

خالد عبد الرحمن العنقري
مركز امللك فهد لرعاية األطفال
املعوقني بالرياض

عمر عبد العزيز العبايس
معهد الرتبية الفكرية باملدينة
املنورة

محمد عبد الرحمن بخش
مركز امللك عبد الله لرعاية األطفال
املعوقني بجدة

معاذ صالح عائض الرشيدي
مركز األمري سلمان لرعاية األطفال
املعوقني بحائل

أحمد هشام سالمة املطري
جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بالرياض
محمد منصور محمد العتيبي
من مركز األمري سلطان بن
عبدالعزيز لرعاية األطفال املعوقني
باملدينة املنورة

محمد خالد يعقوب
إدارة الرتبية الخاصة بمملكة
البحرين

بدر سهل العتيبي
مركز عزام للتوحد بالرياض

عبد الله مشبب القحطاني
مركز امللك فهد لرعاية
األطفال املعوقني بالرياض
عبد الرحمن مطري الفهمي
معهد الرتبية الفكرية بمكة
املكرمة
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من جهود الدولة في خدمة القرآن
يقوم مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف بخدمات جليلة للقرآن الكريم سواء يف طباعة املصاحف
أو تراجم معانيه للغات العالم الحية أو كتابة املصاحف بالروايات املختلفة أو تسجيله بجودة عالية من
جميع النواحي إىل آخر تلك األعمال العظيمة وإللقاء الضوء عىل آخر املستجدات يف أعمال املجمع كان
للمجلة هذا اللقاء الخاص مع معايل األمني العام ملجمع امللك فهد د .محمد بن سالم العويف .

األمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لـ  :ضياء

إصدارات المجمع تزيد على  260إصداراً
وزاد إنتاج المجمع على  254مليون نسخة
أجرى احلوار :
راشد بن احلميدي احلميدي
مدير التحرير

يبذل املجمع جهودا ً كبرية يف خدمة كتاب الله،
فهل لكم مشكورين أن تحدثونا بلغة األرقام عن
أبرز ما تم إنجازه حتى اآلن؟
ُي َع ُّد إنشاء مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
ّ
أجل صور العناية
الرشيف باملدينة املنورة من
ً
ً
بالقرآن الكريم حفظاً ،وطباعة ،وتوزيعا عىل
املسلمني يف مختلف أرجاء املعمورة ،وينظر
املسلمون إىل املجمع عىل أنه من أبرز الصور
ّ
واملرشفة ال ّدالة عىل تمسك اململكة العربية
املرشقة
السعودية بكتاب الله وسنة نبيه صىل الله عليه
وسلم اعتقادا ً ومنهاجاً ،وقوالً ،وتطبيقاً.
وهذا األمر ليس مستغربا ً من اململكة العربية
السعودية التي قامت بإعالء كلمة التوحيد ،ورفعت
ً
ً
عالية ،وعُرفت بنبل مقاصدها،
خفاقة
رايته
وعلو همتها ،وسمو أهدافها ،وحرصها عىل كل
اإلس��ل��ام
ما من شأنه خدمة
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د .محمد بن سالم العوفي
واملسلمني وذلك منذ عهد مؤسسها املغفور له امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
لقد ّ
وفق الله اململكة العربية السعودية إلقامة
هذا امل�شروع اإلسالمي الضخم الذي يحظى
بدعم خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز وسمو
النائب الثاني صاحب السمو امللكي األمري
نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله ،فقد
اعتنى املجمع بطباعة املصحف
الرشيف ،وتوزيعه بمختلف
اإلص��دارات والروايات
عىل املسلمني يف شتى
أرج���اء املعمورة،
ترجمة معاني القرآن
الكريم إىل كثري من

اللغات العاملية ،وطباعة كتب السنة والسرية
النبوية.
وفيما ييل أبرز ما أنجزه املجمع:
-1أنتج أكثر من  254مليون نسخة من مختلف
إصداراته موزعة عىل أكثر من  260إصداراً.
-2توزعت ترجمات معاني القرآن الكريم إىل
 50لغة وفقا ً لآلتي 24 :لغة آسيوية ،و 12لغة
أوربية ،و 14لغة إفريقية.
-3ب��دأ املجمع توزيع إصداراته منذ عام
1405هـ وتقدر بعرشات املاليني.
-4يخطو املجمع خطوات واسعة نحو تطبيق
الحكومة اإللكرتونية عىل أعماله.
ً
ً
 -5أنشأ املجمع مصنعا ً متكامال خاصا به
لألقراص املدمجة  CDيشمل التصنيع ،والطباعة،
والتغليف بطاقة إنتاجية قدرها  840قرصا ً يف
الساعة.
-6أنهى املجمع  12دورة تجويدية لحفظة
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ،يتم
تنظيمها يف املسجد النبوي وتستغرق كل دورة
سبعة أشهر.
-7نظم املجمع  5ندوات علمية أعوام 1421هـ،
1423هـ ،و1425هـ1427 ،هـ 1430،هـ ويعد
حاليا ً لتنظيم “ ملتقى مجمع امللك فهد ألشهر
خطاطي املصحف الرشيف يف العالم”.
-8للمجمع مجلة علمية محكمة هي “مجلة
البحوث والدراسات القرآنية”.
-9ف��از املجمع بثالث جوائز هي  :جائزة
خادم الحرمني الرشيفني عبدالله بن عبدالعزيز
للرتجمة عام 1428هـ ،وجائزة املدينة املنورة

من جهود الدولة في خدمة القرآن
عام 1416هـ  ،وجائزة دبي للقرآن
الكريم عام 1429هـ .
كم تبلغ طاقة املجمع اإلنتاجية؟
تصل الطاقة اإلنتاجية للمجمع
إىل ثالثة عرش مليون نسخة من
مختلف اإلصدارات سنويا للوردية
الواحدة .وزاد عدد اإلص��دارات
التي أنتجها املجمع حتى مطلع
عام 1431هـ عىل  260إصدارا ً
موَّزعا ً بني مصاحف كاملة وأجزاء
وكتب للسنة
وترجمات وتسجيالت
ٍ
والسرية النبوية وغريها وزاد إنتاج
املجمع عىل  254مليون نسخة.
كم عدد املرات التي كتب فيها
املصحف الرشيف كامالً داخل
املجمع؟ وبأي القراءات والروايات؟
من ضمن أهداف املجمع طباعة
املصحف الرشيف بالروايات
املشهورة يف العالم اإلسالمي ،وقد
أنجز ما ييل:
 -1مصحف املدينة النبوية
وف��ق رواي��ة حفص عن عاصم
الكويف(تنتهي صفحاته بآية).
-2مصحف املدينة النبوية وفق
رواية حفص عن عاصم الكويف(ال
تنتهي صفحاته بآية).
 -3مصحف املدينة النبوية وفق
رواية ورش عن نافع املدني.
 -4مصحف املدينة النبوية وفق
رواية قالون عن نافع املدني.
 -5مصحف املدينة النبوية
وفق رواية الدوري عن أبي عمرو
البرصي(تنتهي صفحاته بآية).
-6مصحف املدينة النبوية

وفق رواية الدوري عن أبي عمرو
البرصي(ال تنتهي صفحاته بآية).
 -7مصحف املدينة النبوية وفق
رواية شعبة عن عاصم الكويف.
 -8معظم مصحف املدينة النبوية
وفق رواية السويس عن أبي عمرو
البرصي.
هل هناك تسجيل صوتي لجميع
القراءات والروايات؟ وهل توجد
خطة الستكمالها؟ ومن القراء الذين

الكويف بصوت الشـيخ /إبراهيم
األخرض القيم.
 -3مصحـف املدينة النبوية
املرتل وفق رواية حفص عن عاصم
الكويف بصوت الشـيخ  /محمد
أيوب يوسف.
 -4مصحـف املدينة النبوية
املرتل وفق رواية حفص عن عاصم
الكويف بصوت الشـيخ/عبد الله بن
عيل بصفر.

يهدف المجمع لطباعة المصحف
وتسجيله صوتي ًا لجميع الروايات
المشهورة في العالم اإلسالمي
سيتولون ذلك نرجو من األستاذ
الدكتور توضيح ذلك ؟
من أه��داف املجمع الرئيسة
تسجيل ت�لاوة القرآن الكريم
بالروايات املشهورة يف العالم
اإلسالمي ،وفيما ييل املصاحف
املرتلة الصادرة عن املجمع:
 -1مصحـف املدينة النبوية
املرتل وفق رواية حفص عن عـاصم
الكويف بصوت الشـيخ  /عيل بن
عبدالرحمن الحذيفي.
 -2مصحـف املدينة النبوية
املرتل وفق رواية حفص عن عاصم

 -5مصحـف املدينة النبوية
املرتل وفق رواية حفص عن عاصم
الكويف بصوت الشـيخ /عماد بن
زهري حافظ.
 -6مصحـف املدينة النبوية
املرتل وفق رواية قـالون عن نافـع
املدني بصوت الشـيخ /عيل بن
عبدالرحمن الحذيفي.
 -7مصحـف املدينة النبوية
املرتل وفق رواية ورش عن نافـع
املـدني بصوت الشـيخ  /إبراهيم
بن سعيد الدورسي.
 -8مصحـف املدينة النبوية
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املرتل وفق رواية حفص عن عاصـم
الكويف بصـوت الشـيخ /خالد بن
سليمان املهنا.
اإلصدارات الصوتية للمجمع ،هل
تشرتطون أن تسجل داخله؟
يضم استديو املجمع أحدث
أجهزة التسجيل ومتطلبات نقاء
التالوة وتصويبها ،ولذلك فإن
املجمع يطمنئ عىل تسجيالته عندما
تتم لديه حيث تتوافر إمكانات
االستماع والتسجيل واالستنساخ
واإلع��ادة والتصويب والتأكد من
صحة التسجيل ،كما اكتسب
املجمع خربة واسعة يف هذا املجال
الذي استغرق حوايل ربع قرن بني
إعداد وتجهيز وتوفري للمتطلبات
الفنية عىل أعىل مستوى ،واختبارات
الصوت وغري ذلك.
بدأ املجمع بتوظيف التقنية
لخدمة كتاب الله ،ومن ذلك برنامج
النرش الحاسوبي ،فما جديد املجمع
يف هذا املجال ؟
عُني املجمع ببذل ما يستطيع
من جهد لتوفري املتطلبات التقنية
التي تخدم القرآن الكريم وعلومه،
وتساعد عىل انتشاره وتداوله
بصورة صحيحة وخالية من
األخطاء ،فاملجمع يهتم بالتقنيات
الحديثة لتطوير أعماله ،وخدمة
أهدافه.
وقد قام معايل الشيخ صالح بن
عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،املرشف العام عىل مجمع
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من جهود الدولة في خدمة القرآن
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
يوم الثالثاء 1430/2/1هـ املوافق
موقع
بإطالق
2009/2/27م
ِ
ِ
الخطوط
ة
بمجموع
الخاص
اإلنرتنت
ِّ
ِ
ِ
ُ
املواقع التابع ِة
الحاسوبي ِة ،وهو أحد
ِ
للمجم َِّع ،ويهدِف املوق ُع إىل املساعد ِة
دعم املكتبة العربية اإللكرتونية
يف
ِ
بمجموع ٍة من الخطوط الحاسوبي ِة
ص املصحف الرشيف
التي تخدِم َن َّ
دعم
وكذلك
رواياته،
بمختلف
ِ
الخطوط الحاسوبي ِة العربية ِالتي
ِ
َ
أعمال ِكتاب ِة البحوثِ والرسائ ِل
تخد ُم
َ
الكتب وغريِها
وأعمال ِطباع ِة
ال ِعلميَّ ِة
ِ
ِبما َيتَ َ
الخاص ِة
واف ُق مع االحتياجات
َّ
العربي.
النص
ِب ِّ
ِّ
ومن املرشوعات التقنية املنفذة:
-1تطوير العديد من الربامج
الحاسوبية التي تخدم القرآن الكريم
وعلومه ،ومن أهمها برنامج القرآن
الكريم ألجهزة الحاسوب الكفي،
وأجهزة الجوال.
-2إنشاء مجموعة من مواقع
اإلنرتنت ذات العالقة بالقرآن
الكريم وعلومه مثل :موقع صور
اإلصدارات ،وموقع املكتبة الصوتية،
وموقع تفسري القرآن الكريم بلغة
اإلشارة.
 -3إنشاء خط حاسوبي Open
 Type Fontلنص القرآن الكريم
بالرسم العثماني برواية حفص وفق
معيار  Unicodeتمهيدا ً إلتاحته
لعامة املستفيدين لإلفادة منه.
-4إنتاج تسجيالت صوتية مرتلة
بأصوات عدد من املشايخ بروايات
مختلفة ،وإتاحتها لعامة الناس
بصيغة . mp3
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-5تنظيم ندوة “ القرآن الكريم
والتقنيات امل��ع��ارصة -تقنية
املعلومات”-ومناقشة ( )37بحثا ً
فيها.
-6موقع املجمع عىل شبكة
اإلنرتنت بسبع لغات هي :العربية،
واإلنجليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية،
واألردية ،واإلندونيسية ،والهوسا.
-7إنتاج مصحف املدينة النبوية
للنرش الحاسوبي.
-8إع��داد الربنامج الحاسوبي
ل��س��ورة الفاتحة وج���زء عم
وترجمتهما.

ومن املرشوعات التقنية تحت
التنفيذ:
 -1األرشفة اإللكرتونية وإدارة
الوثائق.
 -2التدقيق اآليل لنص القرآن
الكريم.
فضيلة األستاذ الدكتور ما الجديد
لدى املجمع؟
يحرص املجمع عىل تطوير
أعماله ،وتوفري إمكانات انطالقه
إىل آفاق أوسع .واملتتبع إلنجازاته
يالحظ حرصه عىل التجديد،
والتحسني سواء يف التخطيط ألعماله

أو تنفيذها ،أو متابعتها ،وال يقترص
جديد املجمع عىل نشاط دون آخر..
إذ أن الجديد إن شاء الله ستغطي
مناشطه كافة اإلصدارات املقروءة
واملسموعة ،ويف استخدام التقنيات
املعارصة ،ويف إج��راء الدراسات
والبحوث القرآنية ،ويف تجهيز املجمع
بشكل يالحق التطوير ويسبق إليه.
وال بد يل أن أن��وه باملتابعة
املستمرة ،والتوجيهات السديدة
ملعايل وزي��ر الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد املرشف
العام عىل املجمع والتي كان لها
أثرها اإليجابي يف دفع أعمال املجمع
إىل األمام ،وحرصه عىل كل جديد.
كلمة أخرية؟
إن مجمع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف وهو هدية خادم
الحرمني الرشيفني للمسلمني يف
كل مكان أصبح من املعالم املهمة
يف املدينة املنورة ،و حصن حصني
لحفظ كتاب الله وسنة رسوله
صىل الله عليه وسلم وصيانتهما
ونرشهما.
وبعون الله وتوفيقه ثم بالقيادة
الحكيمة لهذه البالد التي ّ
رشفها الله
بالحرمني الرشيفني ،ستظل اململكة
العربية السعودية بقيادة خادم
الحرمني الرشيفني وسموويل عهده
األمني وسمو النائب الثاني حفظهم
الله مصدرا لكل مافيه خري اإلسالم
واملسلمني  ،ومن هذا الخري العميم
طباعة املصحف وتسجيله بأفضل
التقنيات الحديثة وتوزيعه عىل
املسلمني،وخدمة علوم القرآن الكريم
والسنة النبوية املطهرة n

ومضة مسؤول

خيركم
من
تعلم
القرآن
وعلمه

الشيخ  :محمد بن أحمد بن اخلميس
رئيس احملكمة العامة مبحافظة الزلفي

إنه مما حباه الله ململكتنا املباركة من الخري القرآن واحتج بحديث ((خريكم من تعلم القرآن
تحقيقا ً لقول ربنا سبحانه وتعاىل ( كنتم خري أمة وعلمه)).
أخرجت للناس )اآلية .تلكم الجمعيات الخريية
وتعلم القرآن وتعليمه باب من أبواب الدعوة إىل
لتحفيظ القرآن الكريم املحاضن الحصينة لشباب الله تعاىل ومجاالتها بل ويعترب من أعظمها قال
األمة وشاباتها علمتهم القرآن وأدبتهم بآدابه تعاىل ( ومن أحسن قوال ً ممن دعا إىل الله وعمل
وخلقتهم بأخالقه فحفظتهم من مواطن الزلل صالحا ً وقال إنني من املسلمني ) يقول ابن حجر
والخطأ والضالل وقدمتهم يدا ً صالحة ملجتمعهم -رحمه الله -والدعوة إىل الله تعاىل تقع بأمور
ولبنة طيبة ملستقبلهم ومنها جمعية تحفيظ شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أرشف الجميع.
القرآن الكريم بمحافظة الزلفي الجمعية الرائدة
ومعلم القرآن يقوم بمهمة عظيمة تتمثل
يف تحقيق رسالتها يف خدمة كتاب ربها القرآن بحفظ الدين ألنه يعلم األساس الذي يقوم عليه
العظيم الذي هو هداية للناس ونور مبني ( إن هذا الدين وهو القرآن العظيم أرشف العلوم وأعالها
القرآن يهدي للتي هي أقوم ) لذا كان تعلم القرآن وهو من النفع املتعدي الذي ينفع يف الحياة وبعد
وتعليمه من أفضل القربات إىل الله تعاىل وأعظم املمات روى ابن ماجة من حديث سهل بن معاذ بن
الغايات معلمه ومتعلمه يحظون بالخري يف الدنيا أنس عن أبيه ريض الله عنهم أن النبي صىل الله
واآلخرة كما قال النبي عليه الصالة والسالم يف عليه وسلم قال (( من علم علما ً فله أجر من عمل
الحديث الصحيح ( خريكم من تعلم القرآن وعلمه) به وال ينقص من أجر العامل يشء ))
ويرقى بصاحبه إىل درجة عظيمة ومنزلة رفيعة
ويف ضوء ما سبق يتبني لنا أن معلم القرآن
يرافق السفرة الكرام الربرة يف الجنة وقال عمر والعامل به من خيار األمة فهو خيار من خيار
ريض الله عنه أما إن نبيكـم صىل الله عليه وسلـم وتعليم القرآن يكون بالنفس وباملال وكالهما
قال (( إن الله يرفع بهـذا القرآن أقوامـا ً ويضـع مكمل لآلخر ال يتم إال بهما فمن حباه الله قدرة
به آخرين )).
يف نفسه فليبادر ببذل نفسه يف تعليم كتاب الله
ويف تعلمه وتعليمه استجابة ألمر املصطفى ومن حباه الله قدرة يف ماله فليبادر ببذل ماله
عليه الصالة والسالم فعن أبي هريرة ريض الله ويسخره لتعليم القرآن ملا يف ذلك من النفع العظيم
عنه قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم له يف الدنيا واآلخرة وال أدوم من وقف األوقاف عىل
((تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه فإن مثل من تعليم كتاب الله واستمرار نفعها يف الحياة وبعد
تعلمه وقام به كمثل جراب محشو مسكا ً يفوح املمات فهي الصدقة الجارية التي ال تنقطع فكل
بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فريقد وهو يف متعلم ومعلم يناله من أجر عملهم إىل أن يرث الله
جوفه كمثل جراب وكي ( أي ربط ) عىل مسك )) األرض ومن عليها.
ويف األثر عن عثمان ريض الله عنه يف قوله تعاىل
فحري بأهل اليرس والعطاء أن يدركوا ذلك
(ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ) قال ويسارعوا إليه وحري بكل مسلم يويص أن ينص
كل من تعلم القرآن وعلمه فهو ممن اصطفاه الله يف وصيته بدعم تعلم كتاب الله وتعليمه منها
من بني آدم.
وحري بطلبة العلم وخطباء الجوامع وكتاب
وقال القرطبي -رحمه
الوصايا من األفراد والجهات
الله -قال العلماء ( تعليم
الحكومية املختصة أن توجه
القرآن أفضل األعمال ألن فيه معلم القرآن والعامل به الناس لذلك وتحثهم عليه ملا يف
إعانة عىل الدين فهو كتلقني من خيار األمة فهو خيار ذلك من الخري العظيم والنفع
الكافر الشهادة ليسلم.
العميم العائد عليهم وعىل األمة
من خيار وتعليم القرآن
وقال السيوطي -رحمه
جمعاء أسأل الله أن يبارك
الله -اعلم أن حفظ القرآن يكون بالنفس وبالمال
يف الجهود ويخلصها لوجهه
وتعليمه هو من أفضل وكال هما مكمل لآلخر ال الكريم وينفع بها ويعظم
القرب قال رسول الله -صىل
األجر واملثوبة عليها إنه ويل
يتم إال بهما
الله عليه وسلم (( -خريكم
ذلك والقادر عليه
من تعلم القرآن وعلمه ))
وال يفوتني يف الختام إال أن
ويف هذا الخرب بيان من أصدق الخلق أن املشتغلني أشكر مجلة ضياء التي تعنى بخدمة كتاب الله
بذلك هم خري الناس بل إن من العلماء من فضل وتنري الطريق إليه واالهتمام به أن أتاحت يل هذه
تعليم القرآن وتعلمه وقدمه عىل الجهاد يف سبيل الفرصة للمشاركة يف ذلك والله أعلم وبه التوفيق
الله ذروة سنام اإلسالم فقد سئل الثوري -رحمه وعليه التكالن وصىل الله وسلم وبارك عىل محمد
الله -عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح إقراء وآله وصحبه n
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أولئك الذين هداهم اهلل

ذو
النورين
صاحب
المناقب
والفضائل

فقد تحدثنا يف أعداد سابقة عن بعض من سرية
الخليفتني الراشدين أبي بكر وعمر ريض الله عنهما ،وعرب
هذه الصفحات نعيش مع سرية الخليفة الراشد الثالث ،وما
أجمل أن نقلب صفحات املتقني ونعيش معهم ونتعلم منهم.
إنه الخائف الوجل ،ذي الهجرتني ،املصيل إىل القبلتني.
نعيش مع واحد ممن قال الله فيهم ﭽ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ...ﭼ (املائدة :اآلية .)93
فكان ممن هو قانت آناء الليل ساجدا ً وقائما ً يحذر اآلخرة
ويرجو رحمة ربه ،غالب أحواله الكرم والحياء ،والخوف
والرجاء.
إنه أحد الصحب الكرام؛ أمري املؤمنني ،وثالث الخلفاء
الراشدين ،امللقب بذي النورين ،صاحب املناقب والفضائل،
وأول من هاجر إىل الله بعد نبي الله لوط ،وأحد العرشة
املبرشين بالجنة ،وكان من كبار الصحابة الذين اعتز بهم
اإلسالم يف أول ظهوره.
نعيش مع من قال فيه الرسول الكريم ﷺ (:افتح
له وبرشه بالجنة عىل بلوى تصيبه)(رواه البخاري) ،إنه
الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية
ابن عبد شمس بن عبد مناف ،ولد بمكة بعد عام الفيل بست
سنوات ،وأسلم بعد البعثة بقليل ،وكان حني أسلم قد تجاوز
الثالثني عامًا ،ويجتمع نسبه مع النبي ﷺ يف عبد مناف.
أبوه عفان بن أبى العاص كان تاجرا ً كبرياً ،وأمه أروى بنت
كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف،
وهى ابنة عمة الرسول ﷺ.
وصفه رس��ول الله ﷺ بأنه أشد األم��ة حياءً،
فقال(:عثمان أحيا أمتي وأكرمها) (رواه أبو نعيم يف حلية
األولياء  ،)56/1حظه من النهار الجود والصيام ،ومن الليل
السجود والقيام ،مبرش بالبلوى ومنعم بالنجوى.
أحب عثمان رسول الله ﷺ قبل إسالمه ،وزاد حبه له
بعد أن أسلم ،حتى أصبح حبا ً ملك عليه قلبه
ُ
رسول الله ﷺ عثمان وعرف فيه خلق
وحياته ،وأحب
الحياء والرحمة والكرم ،وزوجه من ابنتيه رقية وأم كلثوم،
فسمَّى عثمان لذلك “ذا النورين”.
وكان ريض الله عنه غنيا ً
رشيفا ً يف الجاهلية فأنفق ماله يف
سبيل الله ،وقد ثبت أنه جهز نصف
جيش العرسة يف غزوة تبوك ،فبذل
ثالثمائة بعري بأقتابها وأحالسها،
وتربع بألف دينار.
ق��ال عنه رس��ول الله ﷺ
مقالته الخالدة (:ما رض عثمان
ما عمل بعد اليوم)(رواه الرتمذي
( ،)67/6وحسنه األلباني يف جامع
الرتمذي).

أ.د .عبد اهلل بن محمد الطيار

أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم
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كان ريض الله عنه محبوبا ً يف الجاهلية واإلسالم إىل
حد أنهم كانوا يدعون ألوالدهم عند والدتهم بهذا الدعاء حبا ً
له“ :أحبك الرحمن حب قريش لعثمان”.
وعثمان أول من هاجر إىل الحبشة مع زوجه رقية بنت
رسول الله ﷺ ثم تابعه سائر املهاجرين..
روت عائشة ريض الله عنها قالت :استأذن أبو بكر
ريض الله عنه عىل رسول الله ﷺ ،وكان رسول الله ﷺ
مضطجعا ً وقد انحرس جلبابه من عند ساقه ،فأذن ألبي بكر
فدخل وأجرى مع الرسول ﷺ حديثا ً ثم انرصف ،وبعد
قليل جاء عمر ريض الله عنه فاستأذن فأذن له ومكث مع
الرسول ﷺ بعض الوقت ثم مىض ،ثم جاء عثمان ريض الله
عنه بعدهما فاستأذن ،وإذا بالرسول يتهيأ ملقدمه فيجلس
بعد أن كان مضطجعا ً ويسبل جلبابه فوق ساقه املكشوفة،
ويقيض معه عثمان بعض الوقت وينرصف ،وتسأل عائشة
ريض الله عنها رسول الله قائلة :لم أرك تهيأت ألبي بكر
وال لعمر كما تهيأت لعثمان؟ فيجيبها رسول الله ﷺ(:إن
عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له عىل تلك الحالة
أن ال يبلغ إيل يف حاجته)(رواه مسلم).
{ت َت َج ىَ
إنه الزاهد األواب ،إنه الخاشع القانت َ
اف
ْ َ
ون َرب َُّه ْم َخوْفا ً َو َط َمعا ً
ُ
اجع َي ْد ُع َ
ُجنو ُب ُه ْم َع ْن ال َمض ِ ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
مَ
ُ
وَمِ مَّا َرزقناه ْم ين ِفقون * فال تعْلم نف ٌ
س ا أخ ِف َي له ْم
مِ ْن ُق َّر ِة أ َ ْعينُ َج َزا ًء بمَا َك ُ
انوا َي ْعم َُل َ
ون} (السجدة،16:
ِ
ٍ
.)17
قحط الناس يف زمان أبي بكر وجاءت قافلة لعثمان
فذهب التجار إليه فقال لهم :كم تربحونني؟ قالوا :العرشة
باثني عرش ،قال :هناك من زادني؟ قالوا :فالعرشة بخمسة
عرش ،قال :قد زادني ،قالوا :من الذي زادك نحن تجار املدينة
وال نعلم لنا منافسا ً فيها ،فقال عثمان بلهجة الواثق :إنه
القائلَ {:م ْن جَ ا َء ِبالْحَ سَ نَ ِة َفل َ ُه َعشرْ ُ أَمْثَالِهَا}(األنعام،)160:
وهو ينادي بأعىل صوته :اللهم وهبتها فقراء املدينة بال
ثمن وبال حساب .قال عنه رسول الله ﷺ ” :اللهم إني
قد رضيت عن عثمان فارض عنه”( الرياض النرضة يف مناقب

كانوا يدعون
ألوالدهم عند
والدتهم بهذا الدعاء
حب ًا له“ :أحبك الرحمن
حب قريش لعثمان"

وكان رسول الله ﷺ يجله
ويحرتمه ،فكان إذا جلس ﷺ جلس
أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره
وعثمان بني يديه .صعد رسول الله ﷺ جبل أحد ومعه أبو
بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل بهم ،فقال ﷺ  ”:اثبت
أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان”(رواه البخاري).
وكان ريض الله عنه يكتب الوحي عن رسول الله ﷺ،
فروى عنه الكثري من األحاديث ،وكان أيضا ً كاتب رس رسول
الله ﷺ.
وأحبه الصحابة ،وأثنوا عليه ،وعىل أهله وأرسته،
ملكانته من رسول الله ﷺ ولسبقه إىل اإلسالم ،وإنفاقه يف
سبيل الله.

العرشة للطربي .)207/1

ثبت عنه ريض الله عنه أنه
قال”:لو أني بني الجنة والنار وال
أدري إىل أيتهما يؤمر بي الخرتت أن
أكون رمادا ً قبل أن أعلم إىل أيتهما
أصري”(حلية األولياء .)60/1
توىل ريض الله عنه الخالفة يف
السنة الثالثة والعرشين من الهجرة،
واستمرت خالفته اثني عرش عامًا.
أتم ريض الله عنه جمع القرآن
يف خالفته ،وهو أول من زاد يف
املسجد الحرام ومسجد رسول الله
ﷺ ،وأول من أمر باألذان األول يوم
الجمعة.
افتتحت يف عهده أرمينية،
والقوقاز ،وخراسان ،وكرمان ،وسجستان ،وأفريقية،
وقربص.
لقي ربه شهيدا ً يف يوم الجمعة لثماني عرشة ليلة مضت
من ذي الحجة سنة خمس وثالثني من الهجرة ،فريض الله
عنه وأرضاه.اللهم احرشنا مع الصحابة الكرام ،وتابعيهم
من عبادك املتقني األطهار ،واجمعنا بعثمان وصاحبيه مع
الرسول املختار يف جنات النعيم،
وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد n
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تحت رعاية معالي الرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

جائزة الفهد تحتفل
بالفائزين في عامها الثاني

تحت رعاية مع�ايل الرئيس العام
لهيئة األم�ر باملع�روف والنهي عن
املنكر الش�يخ عبد العزيز بن حمني
الحمين أقام�ت الجمعي�ة الخريية
لتحفيظ الق�رآن الكريم يف محافظة
الزلف�ي حفله�ا الس�نوي الخ�اص
بجائزة الفهد لحف�ظ القرآن الكريم
وذلك بعد مغرب يوم األربعاء التاسع
عرش من ش�هر جم�ادى اآلخرة من
عام 1431هـ .
وقد بدئ الحف�ل بالقرآن الكريم
ث�م كلمة االفتت�اح ألقاها اإلعالمي و
املذيع يف إذاعة القرآن الكريم األستاذ
عبدالرزاق بن عبدالله العليوي تلتها
كلمة رئيس الجمعية (أمني الجائزة)
الش�يخ عبدالرحمن بن محمد الحمد

مــ�ن ق�راءات
الفائزيـــ�ن يف
الجائزة ،وبعـد
ذل�ك تفض�ل
راع�ي الحف�ل

ثم استعراض رسيع
عن أب�رز مش�اريع
الجمعي�ة الحديث�ة
ثم بع�د ذلك عرض
مرئ�ي ع�ن الجائزة
والتعريـــ�ف به�ا
معايل الشيخ:
وفروعها وجوائزها.
عب�د العزي�ز
الفائزين
ثم كلمة
ب�ن حمين
ألقاها أح�د الطالب
الحمني بإلقاء
الفائزين وهو :حمني
كلمت�ه يف ه�ذه
ابن فه�د الحمني ثم
املناس�بة والتي
أعق�ب ذل�ك لوح�ة
الشيخ فوزان الفهد
ن�وه معالي�ه
إلقائي�ة طالبي�ة ث�م
فيه�ا بم�ا تج�ده
الشيخ:
الجائزة
كلمة رئيس مجلس
الجمعيات الخريي�ة لتحفيظ القرآن
تخلل
وق�د
.
الفهد
ف�وزان بن فه�د
الكريم باململكة من دعم كبري واهتمام
ه�ذه الفق�رات عرض لنم�اذج حية بالغ من قبل حكومة خادم الحرمني

الرشيفني وق�ال  :إن اململكة العربية
الس�عودية ومنذ عهد امللك املؤس�س
عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –
وحتى يومنا هذا وس�تظل بإذن الله
تويل الق�رآن الكريم اهتماما كبريا ال
يأخ�ذ اتجاها واحدا فهو دس�تورها
الخال�د وامل�دارس والجمعيات التي
تقوم بتعليمه تنتشر يف كافة أنحاء
الوطن واملس�ابقات الدولية واملحلية
تقام س�نويا وطباعت�ه تتم عىل أعىل
مس�توى إىل غير ذل�ك من ش�واهد
العناي�ة والرعاي�ة لكافة م�ا يتعلق
بكت�اب الله تعاىل  ،ج�اء ذلك خالل
كلمة ألقاها معاليه أثناء رعايته حفل
جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم يف
عامها الثاني والتي تنظمها الجمعية
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مرآة اجلمعية
الخريي�ة لتحفي�ظ الق�رآن
الكري�م بمحافظ�ة الزلف�ي
والذي أقيم مس�اء يوم األربعاء
1431/6/19ه�ـ عىل مرسح
البلدية يف املحافظة.
وبعد ذلك تم توزيع الدروع
والجوائز عىل الرعاة والداعمني
والفائزي�ن بالجائ�زة .وبع�د
نهاي�ة الحف�ل توج�ه الجميع
لتن�اول طعام العش�اء يف قاعة
الحمد للمناسبات.
الجدي�ر بالذك�ر أن مبل�غ
الجائ�زة الس�نوي 200.000
مئتا ألف ريال .

الفائزون يف جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم
الفرع

القرآن كامالً

العرشون جزءا ً
عرشة أجزاء
خمسة أجزاء
مزامري آل داود

املركز األول

املركز الثاني

املركز الثالث

محمد بن أحمد املطوع

أيوب بن جديع الجديع

عبد الله بن محمد الفحام

أيوب بن عبد املنعم العبد املنعم إبراهيم بن مقرن العبداملنعم

عبد الله بن نارص امللحم

تركي بن مقرن العبد املنعم

عيل بن سليمان القشعمي

حمني بن فهد الحمني

عمر بن عبد الرحمن العبد املنعم

صالح بن دخيل الفالح

إبراهيم بن عبد الله املال

معاذ بن بدر البدر

معاذ بن محمد الدويش

إبراهيم بن عبد الرحمن الحمد

أصغر حافظ

الحسن السيد صالح السيد

املعلم املتميز

خالد بن أحمد السبت

أصداء الجائزة

وقد كان لهذه الجائزة بمناسبة
ه�ذا الحف�ل أص�داء واس�عة من
قبل املس�ؤولني يف ه�ذه املحافظة
والعاملين يف الجمعي�ة وطلاب
وطالبات الجمعية
س�عادة محافظ الزلفي زيد
ابن محمد آل حسني :
أشار إىل أن تس�ابق املحسنني
عىل تأس�يس جوائز لحفظ القرآن
نابع من حبه�م لعقيدتهم واقتداء
بس�نة نبيهم محمد صىل الله عليه
وسلم وتمش�يا ً مع سياس�ة قادة
هذه البالد حرسها الله.
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رئي�س مجل�س الجائ�زة
الشيخ فوزان الفهد :
أن�ه باألم�س القري�ب احتفلت
الجمعي�ة الخريية لحف�ظ القران
الكريم يف محافظة الزلفي بجائزة
الفه�د لحف�ظ الق�ران الكريم يف
عامها األول وها هي الجمعية اآلن
تحتفي بها يف عامها الثاني والذي
رع�اه معايل الش�يخ عب�د العزيز
الحمني الرئي�س العام لهيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
إن جائزة الفه�د لحفظ القران
الكري�م والت�ي ترشفن�ا برعايتها
تثب�ت وجوده�ا عاما ً بع�د عام ملا
تركته من أث�ر واضح ومميز ،فها
هم طالبها يف مدارسهم يذكرونها،
ويف بيوته�م يس�تعدون له�ا ،ويف
لقاءاتهم يتعاهدون عىل الفوز بها
نظرا ً مل�ا تحمله من قي�م أخالقيه
له�م كونهم تخلق�وا بخلق القران
الكريم نتيجة لحفظ آياته وتدبرها
استعدادا للفوز بالجائزة وهذا من

هدي النبي املصطفى عليه أفضل
الصلاة وأت�م التس�ليم فعندم�ا
س�ئلت عائش�ة ريض الل�ه عنه�ا
ع�ن خلقه صلى الله عليه وس�لم
فأجابت (كان خلقه القرآن).
ويضيف :بأن م�ن أهم أهداف
الجائ�زة  :التخلق بخل�ق القرآن
الكري�م والت�أدب بآداب�ه م�ن
خلال حف�ظ اآلي�ات الت�ي تدل
على التس�امح والعف�و والصدق
والرحم�ة والتوس�ط يف كل يشء
وه�ذه املب�ادئ ه�ي م�ن جمل�ة
األه�داف الت�ي تس�عى الجمعية
الخريي�ة لحفظ الق�ران الكريم يف
محافظ�ة الزلف�ي إىل غرس�ها يف
نف�وس أبنائنا وبناتن�ا من خالل
ما تقوم به من أعمال تخدم كتاب
الله كجائزة الفهد لتحفيظ القران
الكريم وغريها.
إن الجمعي�ة الخريي�ة لحف�ظ
القران الكريم يف محافظة الزلفي

عمل�ت والزال�ت تعم�ل جاه�دة
لخدمة أبناء وبنات هذه املحافظة
وترغ�ب يف تقديم كل م�ا ينفعهم
يف دينه�م ودنياهم ؛ وما اهتمامها
الرائع بهذه الجائ�زة وبحفلها إال
دلي�ل واض�ح عىل ذلك ه�ذا وأود
أن أتقدم بجليل الش�كر والتقدير
والعرفان إىل جميع منسوبيها من
أعض�اء مجل�س اإلدارة و رئيس
املجل�س واملعلمين واملعلم�ات
والدارسني والدارسات ملا يبذلونه
من جهود واضحة .
وبعد ،،فإن هذه العطاء الطيب
وهذه الجه�ود املنصب�ة إنما هي
روافد لألعم�ال الكبرية التي يقوم
بها قادة اململكة العربية السعودية
وعلى رأس�هم خ�ادم الحرمين
الرشيفين املل�ك عبدالل�ه بن عبد
العزي�ز وس�مو ويل العه�د األمني
وس�مو النائب الثاني وسمو األمري
سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة

الري�اض الذي�ن ال يج�دون عمال
فيه الخير والنفع لبالدهم خاصة
وللمس�لمني عامة إال عملوا به وما
جوائز التشجيع عىل حفظ القرآن
والسنة مثل جائزة خادم الحرمني
وجائزة ويل العه�د وجائزة نايف
بن عبد العزيز وجائزة سلمان بن
عب�د العزيز إال ش�اهد عىل حبهم
وتفانيهم يف خدمة الدين اإلسالمي
وهذا ما نفتخر ونترشف به يف كل
مكان فلهم منا املزيد من الش�كر
والتقدير .
مدي�ر الرتبي�ة والتعلي�م
باملحافظة س�عادة األس�تاذ :
محمد الطريقي :
نح�ن يف مؤسس�اتنا التعليمية
والرتبوي�ة ن�رى أن الطلاب
والطالبات املنتظمني يف حلقات
تحفي�ظ القرآن الكريم هم من
املتميزين خلقا ً وس�لوكا ً ،ومن
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الفائزات يف جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم
الفرع

القرآن كامالً

العرشون جزءا ً
عرشة أجزاء
خمسة أجزاء

املركز األول

املركز الثاني

املركز الثالث

غنيمة بنت أحمد العقييل

محاسن بنت نارص الداود

مزنة بنت سعود الخنيني

ندى بنت عبدالعزيز الغانم

نورة بنت صالح الرزيزاء

خديجة بنت محمد الدويش

أفنان بنت عبدالرحمن الطوالة

سعاد بنت راشد الرومي

لولو بنت حمود الثنيان

هدى بنت محمد الضويحي

أسماء بنت صالح السيف

أسماء بنت سليمان البهالل

أصغر حافظة

حجبت لعدم توافر الرشوط

املعلمة املتميزة

صفية بنت سعود بن إبراهيم السويكت

املتفوقين يف مس�توى تحصيله�م
الدرايس ،فه�ذه املحاضن الرتبوية
من النع�م العظيمة التي ينبغي أن
نش�كر الله تعاىل عىل انتش�ارها يف
بالدنا الغالية ،وأن ُنثمِّن ما تحظى
ب�ه م�ن الدع�م والرعاية م�ن لدن
قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها خادم
الحرمين الرشيفين وس�مو ويل
عه�ده األمني وس�مو النائب الثاني
 حفظهم الله -مدير املعه�د العلمي بالزلفي
الشيخ :سليمان بن داود الفايز:
نحمد الل�ه س�بحانه وتعاىل أن
هيأ لهذه البالد املباركة هذه الدولة
املباركة التي قامت منذ تأسيس�ها
عىل التوحيد فجعلت القرآن الكريم
دس�تورا ً له�ا فحكمت بشرع الله

وجعل�ت دراس�ة عل�وم الرشيع�ة
أساسا ً يف مدارسها وفتحت مدارس
لتحفيظ الق�رآن الكريم وأنش�أت
الجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن
الكريم وما ذاك إال دليل عىل اهتمام
حكومتنا يف تعليم القرآن وحفظه.
األس�تاذ  :أحمد بن دغيم بن
عاي�د الع�اريض  ،نائ�ب رئيس
املجل�س البل�دي يف محافظ�ة
الزلفي
إن هذه الجائزة إح�دى الروافد
املحف�زة ألبنائن�ا وبناتن�ا نح�و
حف�ظ الق�رآن الكري�م وتحسين
تالوت�ه وترتيل�ه وتجوي�ده ،إنه�ا
بادرة كريم�ة بتقديم هذه الجائزة
الس�نوية  ،واختي�ار موف�ق وعمل
صالح مشكور  ،وخدمة لكتاب الله

عز وج�ل  ،وأعظم يشء يربى عليه
األبناء والبنات هو القرآن الكريم.
األستاذة :هيا بنت عبدالعزيز
العم�ار  ،مدي�رة دار الق�رآن
الكريم:
أن ه�ذه الجائ�زة م�ن الظالل
الوارفة التي أظلت الدور وجعلتها
تتفي�أ ظاللها آن�اء الليل و أطراف
النه�ار مل�ا فيه�ا من تش�جيع عىل
حف�ظ كتاب الله و املضي قدما ً يف
الوصول إىل خاتمته واالستمرار يف
ذلك وترى الطالب�ة من أنها كربى
املحف�زات التي تعينها للوصول إىل
هدفها وخاص�ة بأنها هدف موحد
وحفظ متقن وتكرار مميز .
جائ�زة الفه�د تكري�م دائ�م
وقط�وف دانيه وب�ذرة خري طيبة
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غرسها أصحابها ال يرجون
س�وى ثواب الواح�د املنان
وأن يظله�م ي�وم الحرش يف
ظل�ه ويكون�وا يف صحب�ة
فهلم يا
املصطفني األخيار ،
ِ
صاحب�ة الهمة إىل س�احات
ال�دور وانهلي م�ن منهلها
الع�ذب فجوائ�ز اآلخ�رة
درج�ات علا وعطاي�ا ال
تنض�ب أب�دا  ”.ويف ذل�ك
فليتنافس املتنافسون “.
األس�تاذة :منيرة بنت
راشد الجديع  ،مديرة دار

النور:
إن�ه م�ن نع�م الل�ه علين�ا أن
يسر لهذا الكت�اب العظي�م حملة
يحفظونه ويتدارس�ونه ويعملون
به..وقي�ض أناس�ا ً أفاض�ل كراما ً
يشجعونهم ويبثون فيهم الحماس
من إنش�اء للحلقات وافتتاح للدور
وعناية بالناشئة وإقامة املسابقات
واملنافس�ات الرشيفة،وم�ن ه�ذه
الجائ�زة والت�ي تبناه�ا ذل�ك
الرج�ل الفاض�ل :ف�وزان الفه�د،
لتكري�م املتميزي�ن يف حفظ كتاب
الل�ه وتعليم�ه ،إس�هاما ً يف خدمة
كت�اب الل�ه (ويف ذل�ك فيتناف�س
املتنافس�ون) مم�ا كان ل�ه األث�ر
الواضح الذي تركت�ه هذه الجائزة
وال�ذي ملس�ه الجمي�ع حقيق�ة يف

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ
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حلقات البنني ودور البنات..
الطال�ب أيوب الجديع  ،فائز
بالجائزة :
إن الجائ�زة نواة خير لطالب
ه�ذه املحافظ�ة بإس�هامها
بتشجيعهم وتحفيزهم والنهوض
بهم للتس�ابق يف حف�ظ كتاب الله
الكري�م وي�رى أن أثره�ا ظاه�ر
يف نف�وس الجمي�ع وخصوص�ا َ
حفظة الق�رآن ملواصلة جهودهم
واس�تعداداتهم الدائم�ة للوصول
للمرج�و منهم وه�و حفظ كتاب
الله لينالوا األجر يف الدارين.
الطال�ب علي القش�عمي ،
فائز بالجائزة :
إن ه�ذه الجائزة ب�ادرة طيبة
من الش�يخ  :ف�وزان الفهد حيث
جعل من ماله جزءا ً لتكريم حفظة
كتاب الل�ه وياله من رشف عظيم
يناله املرء بحي�ث يعتني بالقرآن
وأهله فهنيئ�ا ً له ه�ذه املبادرة ،
ويضي�ف إن الجائ�زة كان له�ا
األث�ر الكبير على الحف�ظ أوال ً
والتجويد ثاني�ا ً  .ويقول إبراهيم
املال  :إن هذه الجائزة تمثل حافزا ً
قويا ً ودافعا ً للتنافس والتفاني يف
حفظ كتاب الله عز وجل ويبتهل
بالدعاء لصاحب الجائزة الش�يخ
ف�وزان الفهد ويدعو له بالتوفيق
والسداد والربكة يف ماله وولده .
الطال�ب صال�ح الفال�ح ،
فائز بالجائزة :
يوج�ه رس�الة إىل كل رج�ل
أعم�ال أن ال يف�وت ه�ذا األج�ر
العظي�م يف خدمة كت�اب الله عز
وج�ل كما فعل الش�يخ :فوزان ،
ويوضح أن ه�ذه الجائزة جعلته
يتناف�س وأصدق�اؤه يف املجاالت
املتعلق�ة بالق�رآن كالحف�ظ

واملراجعة والتجويد ،
الحسن السيد صالح  ،الفائز
بجائزة أصغر حافظ :
إن الجائزة محفزة ولها أثر عىل
الحاف�ظ فإنها تزيد م�ن حماس
وعزيم�ة الطالب عىل حفظ القرآن
ولكنه يشري إىل أهمية اإلخالص يف
حفظ القرآن،
ندى الغانم  ،إحدى الفائزات
يف الجائزة :
إن ه�ذه الجائ�زة قيم�ة وله�ا
ال�دور الكبير يف الح�رص على
مراجعة القرآن الكريم حيث كانت
خير معني على الت�زود باملراجع
التي تعني عىل فهم القرآن وحفظه
 ،وتقدم ش�كرها للش�يخ  :فوزان
الفهد عىل ما قدمه يف هذه الجائزة
وتذكره بقوله تعاىل (:وما تقدموا
ألنفس�كم من خري تجدوه عند الله
هو خريا ً وأعظم أجراً)

الئح�ة متكامل�ة لجائ�زة
الفهد
سعى مجلس أمانة جائزة
الفهد برئاسة نائب رئيس
الجمعية الشيخ سليمان بن
عبدالرحمن الطوالة لتطوير
العمل بجائزة الفهد لتواكب
أفضل الجوائز واملسابقات يف
العالم اإلسالمي
ومن أهم ذلك إيجاد الئحة
تنظم العمل بالجائزة تنظيما تاما
واإلستفادة من يف ذلك من أنظمة
املسابقات .
ومن أهم تلك املسابقات التي
استفيد من الئحتها مسابقة األمري
سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله
وتم تشكيل لجنة مكونة من أربعة
من أعضاء مجلس أمانة الجائزة
وبقية األعضاء من امليدانيني :

مرشفني  ،مديرين  ،معلمني لتتوىل
إعداد الالئحة ومناقشتها وبعد
اإلنتهاء من إعدادها عىل مستوى
اللجنة ثم عرضها عىل مجلس
األمانة ومن ثم مجلس اإلدارة
ثم رئيس مجلس الجائزة الشيخ
فوزان الفهد وسوف تكون تحت
التجربة ملدة سنة ثم تعرض
عىل متخصصني لإلستفادة من
خرباتهم.
ومن أبرز نتائج إصدار تلك
الالئحة إضافة فروع جديدة
األول :للمدير واملديرة املتميزة ،
الثاني  :فرع خاص بالصفوف
األولية يف حفظ جزأين  ،الثالث:
مسابقة بني الحلقات يف حفظ
ستة أجزاء مع التجويد والتفسري.
باإلضافة إىل تغيري يف مكافأة
بعض الجوائز n

التوزيع الجديد لجوائز جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم
الفرع
القسم
األول
القسم
الثاني

األول
الثاني
الفرع األول
الفرع الثاني
الفرع الثالث
الفرع الرابع

الفرع الخامس

القسم الثالث
القسم الرابع
القسم الخامس

تفصيل الفروع

يشمل البنني والبنات
عدا القسم الرابع

الفائز
األول

الفائز
الثاني

الفائز
الثالث

املدير املتميز
املعلم املتميز
القرآن كامالً
 20جزءا ً
 10أجزاء
 5أجزاء
جزأين
مسابقة بني الحلقات
مزامري آل داود (بنني فقط)
أصغر حافظ

 4000ريال
 5000ريال
 5000ريال
 4000ريال
 3000ريال
 2000ريال
 1000ريال
 4000ريال
 2000ريال
2000ريال

---- 4500ريال
 3500ريال
 2500ريال
 1500ريال
 800ريال
 2000ريال
 1500ريال
---

---- 4000ريال
 3000ريال
 2000ريال
 1000ريال
 500ريال
-- 1000ريال
---
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المعلم الفائز بجائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم في عامها الثاني

المسابقة شجعت أولياء األمور على إلحاق أبنائهم
بحلقات تحفيظ القرآن لتعلمه وقراءته قراءة صحيحة
من يتابع هذه املسابقة يدرك أنها من أهم
املحفزات للعناية بالقرآن الكريم والتشجيع عىل
تالوته وحفظه بني الناشئة املستهدفني بهذه املسابقة
حيث شجعت أولياء األمور عىل إلحاق أبنائهم بحلقات
تحفيظ القرآن الكريم لتعلمه وقراءته قراءة صحيحة
مجودة مرتلة مما شجعهم عىل حفظه ودوام تالوته
واالرتباط به لتنشأ أجيال صالحة نافعة ألنفسها
وأهليها وأمتها ،فكان من نتائج هذه املسابقة تعريف
اآلباء بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم يف توجيههم إىل
رحاب القرآن والتنافس يف هذا امليدان األمر الذي هذب
سلوكهم ونمى فيهم ملكات الحفظ والتذكر.
فالحقيقة جائزة الفهد تتصف بأنها رائدة يدخل
التنافس عليها مجاالت واسعة جدا ً لم تسبق إليها،
فالبيوت تتحرك لحفز األبناء والبنات وحلق القرآن
الكريم والدور النسائية هي األخرى طالبها وطالباتها
واملعلمون واملعلمات _أيضاً_ يتسابقون ويتنافسون
يف إب��راز عطائهم ،من بداية العام ال��درايس،
والجمعية تضع خططها الختيار أبرز املنافسني
لتصعيدهم عىل مستوى املحافظة يف سباق رشيف
يف أرشف مجال وأنبله وأعاله مكانة ،و ُت ّكون لجان

خالد بن أحمد السبت

معلم حلقة األوزاعي بجامع العذل
الفائز بجائزة املعلم املتميز

التحكيم من أفضل املشائخ الحفاظ وأعالهم كفاءة،
إىل جانب أنها تتصف بالسخاء يف العطاء  ،وذلك
برصد الجوائز القيمة والهدايا الثمينة.
ومن وجهة نظري فإن هذه املسابقة قد حققت
أهدافا ً كثرية ،لذا فإن زيادة أعداد الطالب يف كل فرع
سيزيد التنافس ويحفز الهمم بحيث يكون لكل فرع
خمسة متسابقني ولعل هذا من شأنه زيادة أعداد
املتنافسني؛ ألن الفوز فيها يتطلب جهودا ً غري عادية
لشدة املنافسة يف هذا املجال املبارك وإتقان املتسابقني
من الطالب والطالبات األمر الذي جعل العديد من
املشاركني يستعدون منذ وقت ّ
مبكر لضمان الرتشح
للمرحلة النهائية ومن ثم نيل رشف الفوز فيها.
واملسابقة يف نظري معيار صادق ودقيق ملدى
الجاهزية وحضور الذهن لحافظ القرآن الكريم
ومستوى إنتاجية الحلق ألن كل املشاركني فيها من
املتفوقني يف تالوة وتجويد وحفظ القرآن الكريم،

والفوارق التي يتحقق بها الفوز تتجىل يف قوة الضبط
وجودة األداء وحضور الذهن لذلك نجد أن الفائزين
يف املسابقة عادة ما يكونون خري ممثلني للمحافظة
يف املسابقات املحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم.
وأخريا
أسأل الله سبحانه وتعاىل أن يجزي فضيلة
الشيخ فوزان الفهد _حفظه الله_ خري الجزاء
عىل دعمه املتواصل لحفظة كتاب الله  ،ورعايته
املستمرة للمربزين منهم  ،وأن يوفق شباب هذه األمة
وشاباتها وكل من اهتم منهم بالقرآن باغتنام هذه
الفرص العظيمة التي أتيحت لهم ،ويف ذلك فليتنافس
املتنافسون.
وكلنا أمل أن يتواصل أهل العلم والفكر ،وأساتذة
الجامعات ،ورجال األعمال ،مع هذه الجهود التي
تسعى لخدمة كتاب الله الكريم ،بالفكر ،والرأي،
واملال  ،والنفس ،فإن لدينهم ،ولبلدهم ،وألبنائهم
عليهم حقا ً سيسألون عنه أمام الله تعاىل ( ،وخريكم
من تعلم القرآن وعلمه ) كما ورد بذلك الحديث
الصحيح  ،وتعليم القرآن ليس مقترصًا عىل من يقوم
بتدريسه فقط n

المعلمة الفائزة بجائزة الفهد

أشكر فوزان الفهد  ..فهو نهر من العطاء

فازت بجائزة املعلمة املتميزة املعلمة صفية بنت سعود السويكت املعلمة بدار القرآن
الكريم وكان لنا معها هذا اللقاء الرسيع :
رأيكم يف جائزة الفهد ؟
جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم أثرُها طيب و َعب َُقهَا
مُبهج منشأُها من قوله تعاىل( :ويف ذلك فليتنافس
املتنافسون )
فهذه الجائزة مميزة من حيث شمول أهدافها والتزال
جائزة الفهد تؤتي ثمارها كل عام فهي معني العطاء.
ما أثر الجائزة عىل حفظة القرآن ؟
التشجيع والتحفيز ويف بث روح التنافس واالقتداء بني
الناشئة بمن كان لهم السبق .
كلمة لداعم الجائزة الشيخ فوزان الفهد:
لو كنت أعلم غري الشكر منـزلة
أوىف من الشكر عند الله يف الثـمن
أخلصتها لكم مني مطهرة
شكرا ً عىل كل ما أوليـت مـن حسـن
أوالً :أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا ا ُناسا ً يبذلون جهدهم
ومالهم يف خدمة كتاب الله فالحمد لله عىل كل نعمة أنعمها علينا.
ثانياً :أشكر صاحب اليدين املعطاءتني فوزان الفهد فهو

نهر من العطاء ال سبيل لنضوبه أو جفافه أسأل الله العيل
القدير أن يرفع درجته ويغفر ذنبه ويغفر له ولوالديه
ويبارك له
يف ماله وأوالده ويتقبل منه ويجزيهم عن اإلسالم
واملسلمني خري الجزاء ..
ثالثاً :أشكر الجمعية الخريية عىل جهودهم الجبارة
واهتمامهم يف هذا املجال وتشجيع الطالب والطالبات
واملعلمني واملعلمات ..
ويف الختام أعجز أن اُصيغ كلماتي لتويف حقكم لكن ال
أحيل جزاءكم إال إليه سبحانه
ولو أنني أوتيت كل بالغـــة
وأفنيت بحر النطق يف النظم والنثر
ملا كنت بعد القول إال مقرصا ً
ومعرتفا ً بالعجز عن واجب الشكر
وفقكم الله وبارك لكم املوىل يف دينكم ودنياكم وجعل ما
تقدمونه دخرا ً لكم يوم القيامة n ..
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مشروع عبدالرحمن بن سلمان الحالفي ووالديه إلكرام الحفاظ

منهجية جديدة واستعداد للتكريم
العرشين والجزء الثالثني حتى يعرف قوة حفظه ومدى
تبن�ى س�عادة األس�تاذ عبدالرحمن بن س�لمان
إتقانه للتجويد مع بيان املالحظات وذكر التوصيات بعد
الحاليف مرشوع تكريم الحفظ�ة يف الجمعية بمبلغ
كل اختبار فإذا انتهى من االختبار الرابع ينتقل الطالب
س�نوي مقداره مئتا ألف ريال إيمانا ً من س�عادته
إىل االختب�ار النهائي يف الجمعية للحصول عىل ش�هادة
بأهمية االس�تثمار يف كتاب الله وتش�جيع حفظته
حفظ القرآن الكريم وتجويده .
ومتعلميه ويبارش قس�م الحفظة بالجمعية العمل
ثالثا ً  :اختبار شهادة حفظ القرآن الكريم وتجويده:
وفق آلية دقيقة وم�ن ذلك وضع منهجية لتخريج
 الحف�ظ وله مئتا درجة لعرشين مقطعا ً كل مقطعالطالب وهي كما ييل:
بعرش درجات.
أوالً  :عندم�ا يلتح�ق الطالب بحلق�ات الجمعية
 التجوي�د وله خمس�ون درج�ة ثالث�ون للتجويدويبدأ بالحفظ فالبد من اجتياز املستوى الذي يصل
التطبيقي و عرشون درجة للتجويد النظري .
إلي�ه حتى يكمل حفظ�ه للقرآن الكريم وقد قس�م
 مجم�وع الدرج�ات مئتان وخمس�ون درجة البدالقرآن إىل ثمانية مستويات عىل النحو التايل :
عبدالرحمن
األستاذ
م�ن اجتي�از االختب�ار على %75
(  -1امللك  -2 ،ق  -3 ،الصافات -4 ،الش�عراء،
بن سلمان الحاليف
م�ن درجات الحفظ ويت�وىل اختبار
 -5اإلرساء  -6 ،يونس  -7 ،املائدة  -8 ،البقرة)
الطلاب لجن�ة م�ن املجازي�ن يف
ثاني�ا ً  :بع�د اجتي�از الطال�ب اختبار املس�توى
الثامن ينتقل إىل حلق «املهرة» التي يراجع فيها الطالب الحفظ ويتقن القراءات وهم :
 -1الشيخ عبدالعزيز إبراهيم الطيار
التجوي�د فيبدأ الطال�ب بقراءة القرآن من بدايت�ه إىل نهايته بالتجويد
-2الشيخ قاسم بن صالح الدويش .
عىل أيدي معلمين مجازين ويُخترب الطالب أربعة اختبارات يف الحفظ
 -3الشيخ أحمد بن عبدالرزاق املطوع.
والتجوي�د عندم�ا يص�ل إىل الجزء الخام�س والجزء الع�ارش والجزء
حامد املطيري

بداية الفصل الثاني موعد للحفل

علي الطيار

عبدالرحمن املطير

الجمعية تستعد لتخريج
الدفعة العاشرة من الحفاظ
تستعد الجمعية لتخريج الدفعة
العارشة من حفظة كتاب الله والبالغ
عددهم ثالثا ً وعرشون حافظا ً حيث أنهت
لجنة االختبار اختبار املتقدمـــني ،
وسيقام حفل لتخريجهم واالحتفاء
بهم بإذن الله تعاىل مع بداية الفصل
الدرايس الثاني لهذا العام علما ً أن هذه
الدفعة هي الدفعة الثانية من انطالق
مرشوع عبدالرحمن بن سلمان الحاليف
ووالديه لتكريم الحفاظ حيث كانت
الدفعة األوىل العام املايض حيث كرم
تسع وع�شرون حافظة وقد شكل
مجلس أمانة مرشوع الجائزة لجان
حفل التخريج عىل النحو التايل :
-1لجنة الدعوات
-2لجنة التجهيزات

عبدالرحمن احلمد

عبدالوهاب الفحام

أسامة اجلديع

مداهلل العنزي

محمد حمزة

عبداإلله السويكت

عبداهلل الفحام

محمد املطوع

عبدالرحمن العمر

أحمد الرزق

تركي العبداملنعم

-3لجنة الربامج
-4لجنة االستقبال
-5لجنة الجوائز
وقد عقدت كل لجنة اجتماعا ً بأعضائها
لوضع األهداف ورسم الخطة ليظهر
الحفل باملظهر الذي يليق بالجائزة
وبحملة القرآن الكريم .

فهد احلربي

ثامر الدويش
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أحمد احلمد

يوسف الفهيد

أيوب اجلديع

ماجد الفحام

احلسن السيد

مصطفى محمد السيد

عبدالرحمن جمال
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شكراً للفهد والحالفي

ما الفرق بين جائزة الفهد ومشروع الحالفي ؟؟
خدمة كتاب الله والعناية به ودعم املشاريع املتعلقة به من ّ
أجل األعمال وأرشفها كيف ال ؟! وهي متعلقة بكالم الله جل وعز  ،وقد شرّ ف الله
رجاال ً يخدمونه بأموالهم وأنفسهم ويشجعون حفظته ويكرمونهم ومن ذلك ما قام به األستاذ فوزان بن فهد الفهد واألستاذ عبدالرحمن بن
سلمان الحاليف فقد تكفل األول جزاه الله خريا بجائزة سنوية للتنافس يف كتاب الله ويرعى الثاني جزاه الله خريا مرشوعا ً يتمثل يف تكريم
الخاتمني سنويا ً يف الجمعية فشكر الله لهما وأثقل بما ينفقانه موازين أعمالهما الصالحة ولتوضيح الفرق بني الجائزة واملرشوع نعقد هذه
املقارنة التوضيحية :

فقرات املقارنة

جائزة الفهد

مرشوع الحاليف

مسمى الجائزة

جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم

مرشوع عبدالرحمن بن سلمان الحاليف ووالديه
إلكرام الحفاظ

فكرة الجائزة

مسابقة سنوية يتنافس فيها طالب ومعلمو ومديرو
إدارات الجمعية بحسب أقسام الجائزة ويمنح
الفائز جائزة مالية أقسام الجائزة كما ييل :
•جائزة التميز  :وتشمل املديرين واملعلمني
•جائزة حفظ القرآن وقسمت إىل خمسة فروع:
•( القرآن كامالً ،عرشين جزءاً ،عرشة أجزاء ،
خمسة أجزاء  ،جزأين)
•مسابقة مزامري آل داوود  :لألصوات الحسنة
بقراءة القرآن الكريم.
•مسابقة حفظ القرآن عىل مستوى الحلقات.
•أصغر حافظ عىل مستوى الجمعية.
( جميع أقسام الجائزة تشمل البنني والبنات ما عدا
مسابقة (مزامري آل داود)) فهي خاصة باألبناء .

تكريم الخاتمني لكتاب الله من طالب الجمعية
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي
ممن يجتازون امتحان الجمعيــة الرسمي يف حفظ
القرآن كامالً من البنني والبنات .

املستهدفون

مديرو ومعلمو وطالب وطالبات الجمعيـة

من يجتاز اختبار القرآن الكريم كامالً من طالب
الجمعيـة من البنني والبنات

القسم املعني بالجائزة
من أقسام الجمعية

أمانة الجائزة  /قسم املسابقات

قسم الحفظة

مبلغ الجائزة

مائتي ألف ريال

مائتي ألف ريال

الهدف العام

تشجيع الطالب والطالبات عىل الحفظ وتشجيع
املعلمني واملعلمات عىل حسن األداء ومضاعفة
العطاء.

تشجيع الطالب والطالبات عىل حفظ القرآن الكريم
كامال بمستوى جيد من اإلتقان

والخالصة أن جائزة الفهد ومرشوع الحاليف يلتقيان يف أن كالً منهما يهدف إىل تشجيع األبناء والبنات عىل حفظ القرآن الكريم والتخلق بأخالقه
والتأدب بآدابه .
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اعتمدها الشيخ عبدالرحمن الحمد رئيس الجمعية

الحربي مديراً تنفيذاً والذويخ للشؤون
التعليمية والنصار لإلشراف وشؤون المعلمين
اعتمد رئيس الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي الشيخ عبد الرحمن بن محمد
الحمد يف اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 1431 / 10 / 18هـ وبنا ًء عىل ما تقتضيه مصلحة العمل ما ييل :
أوال ً  :تكليف األستاذ  :عبدالرحمن بن خالد الحربي مديرا ً تنفيذيا للجمعية.
ثانيا :تكليف األستاذ  :أحمد بن محمد الذويخ مديرا ً للشؤون التعليمية ( بنني ) .
ثالثا ً  :تكليف األستاذ  :عبداملحسن بن عبدالعزيز النصار مديرا ً لإلرشاف وشؤون املعلمني .
رابعا ً  :يعمل بهذا القرار من تاريخ 1431/10/23هـ ؛
الجدير بالذكر أن هذه التكليفات منطلقة من أهداف الخطة االسرتاتيجية التي تقوم الجمعية ببنائها
والعمل بها ملدة خمس سنوات قادمة.

إدارة العالقات العامة واإلعالم

وسائل تواصل  ..لعالقات متينة
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•تب�ذل إدارة العالقات واإلعلام بالجمعية
جهودا ً لتقوية العالقات سواء عىل الصعيد
الداخيل للجمعية أو مع الجمهور الخارجي
بوسائل التواصل املتعددة مبارشة أو غري
مبارشة ومن ذلك :
•إصدار الع�دد الثامن من مجلة ضياء وهو
العدد الذي بني أيديكم.
•نظم�ت إدارة العالق�ات العامة واإلعالم يف
الجمعية الخريي�ة بمحافظة الزلفي عرص
الس�بت التاس�ع م�ن ش�هر ش�وال حفل
معايدة ملنس�وبيها يف قاعة الشيخ ابن باز
يف إدارة التدريب وقد حرض الحفل أعضاء
مجل�س إدارة الجمعية ومدي�ري اإلدارات
واملوظفين حي�ث تبادل الجمي�ع التهاني
والتربيكات بمناس�بة عيد الفط�ر املبارك
حفلا مماثالً
ً
يف ج�و أخ�وي  ،كما نظمت
بمناس�بة عي�د األضحى املب�ارك وذلك يف
يوم الس�بت املوافق 1431 /12 /22هـ
وتأتي هذه االحتفاالت حرصا ً من الجمعية
ممثلة يف إدارة العالقات العامة واإلعالم يف
تعزيز العالقات األخوية بني منسوبيها.
• تم تحديث لوحات امليادين بالعبارات التي
تخدم أهداف الجمعية وتساهم يف املشاركة
يف املناسبات العامة بشكل شهري تقريبا.
• تق�وم إدارة العالق�ات العام�ة واإلعلام

بأعم�ال التوثي�ق ملناس�بات الجمعي�ة
املختلفة ومنها ال�دورات التدريبية وبداية
الدراس�ة واليوم املفتوح والحفل الختامي
يف املدرس�ة التمهيدي�ة  ،وحفلي املعايدة
ملنسوبي الجمعية ...الخ .
•تم إعداد وتصميم التقرير الس�نوي ()26
للجمعية.
•قام�ت اإلدارة بحمل�ة يف ش�هر رمض�ان
املب�ارك لدع�وة املحس�نني لخدم�ة كتاب
الل�ه بأمواله�م وقد حمل�ت الحملة عنوان
(اكفلن�ي ول�ك مث�ل أج�ري ) وكان من
فعالياتها ما ييل :
 -1تصميم و طباعة لوحات بنر مقاس ()1×2
ع�دد ( )12لوحة و لوحات بنر مقاس( )2×3
ع�دد ( )2لوحة ولوحات امليادين وتم توزيعها
يف ميادين املحافظة.
 -2طباع�ة إعلان ورق�ي مق�اس ( )A5عدد
( ، )2500و إعلان ورقي مق�اس ( )A 3عدد
(. )400
-3إرسال رسائل تفصيلية عن الحملة يف موقع
الجمعية وكذلك عرب رس�ائل  SMSوكذلك عرب
خدمة (جود الزلفي).
•املش�اركة يف مجل�س أمانة جائ�زة الفهد
واملش�اركة يف إع�داد الالئح�ة التنظيمية
لجائزة الفهد.

•املش�اركة يف مجلس أمانة مرشوع الحاليف
ووالديه إلكرام الحفاظ.
•تويل مهام اللجنة اإلعالمية يف جائزة الفهد
ومرشوع الحاليف.
•طباع�ة تقويم (مقاس الجي�ب) وتوزيعه
عىل الدوائر واملدارس يف املحافظة.
•إرسال رسائل الجوال املتنوعة للمستفيدين
من الجمعية.
•تزوي�د موقع الجمعي�ة والصحف بأخبار
الجمعية ومتابعة نرشها.
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تكفل بهما اثنين من رجال األعمال األوفياء

العمل يتواصل في بناء
معهد المعلمات والمدرسة التمهيدية

صورة لبناء مقر املعهد من اخلارج

صورة لبناء مقر املعهد من الداخل

صورة لبناء مقر املدرسة التمهيدية من الداخل

صورة لبناء مقر املدرسة التمهيدية من اخلارج

يتواصل العمل يف بن�اء مقري معهد معلمات
القرآن الكريم والذي يقع يف حي الصديق بجوار
كلي�ة البن�ات واملدرس�ة التمهيدي�ة والتي تقع
يف ح�ي الريموك بق�رب قرص التيسير لألفراح

والذين وصال إىل مراحل متقدمة وقد تربع بهما
اثنني م�ن رجال األعمال األوفياء م�ن أبناء هذه
املحافظة؛نسأل الله أن يجزيهما خري الجزاء وأن
يثقل بهما ميزان أعمالهما الصالحة.

ويتوىل اإلرشاف عىل البناء األستاذ  :محمد بن
س�ليمان الطريقي الذي يبذل جهودا ً كبرية جدا ً
يف اإلرشاف عىل جميع مش�اريع الجمعية ،نسأل
الله أن يجزيه خري الجزاء وأوفاه

شمل المديرين والمعلمين وأولياء األمور

نظام المستويات يخضع للتقويم الشامل
بعد  10سنوات من النجاح
يجري االستعداد يف الفرتة الحالية لتقويم
نظام املستويات الذي تطبقه الجمعية منذ ما
يربو عىل عرش سنوات  ،وقد مر هذا النظام بعدة
مراحل تطويرية كان آخرها عام ( 1426هـ)
 ،وقد حظي هذا النظام باإلعجاب من قبل
بعض الجمعيات الخريية يف اململكة بعد عرضه
يف ملتقى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم يف
اململكة الذي عقد يف الرياض عام 1428هـ
حيث تم تطبيقه واالستفادة من هذه التجربة

التي تعني الطالب عىل إتقان الحفظ واملراجعة
والتدرج يف الحفظ والتحفيز املبارش.
وقد أعد القسم عرشة نماذج من االستبانات
تشمل ( :املديرين واملديرات  ،واملعلمني واملعلمات
 ،واملختربين واملختربات  ،والطالب والطالبات ،
وأولياء أمور الطالب والطالبات) وذلك بهدف
التقويم الشامل للتجربة من جميع جوانبها
 ،وأخذ رأي املستفيدين منها للتطوير بما
يساعدهم عىل تحقيق أهدافهم من حفظ القرآن

الكريم وإتقانه  ،وقد جمعت تلك االستمارات
وفرغت للحصول عىل نتائجها واالستفادة منها
يف الورش التي شكلت من ورشتني يف القسم
الرجايل والنسائي لتطوير نظام املستويات
وأخرى لتطوير ضوابط االختبار لرسم خطة
التقويم بنا ًء عىل تلك النتائج ،
ومن ثم إعداد مالمح التطوير وعرضها عىل
مجلس إدارة الجمعية العتمادها أو التعديل
فيها ومن ثم تعميمها للميدان للعمل بها .
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الشؤون التعليمية (بنين)

سعيٌ لتطوير األداء بوسائل مختلفة
تسعى إدارة الشؤون التعليمية ( بنني) بالجمعية
لتطوي�ر أداء العاملني لديها من خالل وس�ائل عديدة
وهذه بعض أعمالها يف الفرتة األخرية :
* أصدر قس�م اإلرشاف الئحة تفسريية الستمارة
تقييم األداء الوظيفي للمعلمين ليتمكن املرشفون من
تقيي�م وتقويم املعلمني بش�كل عادل ودقي�ق لتعزيز
النق�اط اإليجابية ومعالجة القص�ور عند وجود نقص
أو خلل ولتحديد املعلم األميز س�نويا ً حيث خصصت
جائزة للمعلم املتميز ضمن جائزة الفهد.
* تصمي�م و إع�داد وطباع�ة س�جالت خاص�ة
بالصف�وف األولية وتوزيعها على إدارات الحلقات يف
املساجد.
* إعداد مرشوع املنهجيات ويهدف إىل مس�اعدة
الطلاب على تحديد أه�داف واضحة لحف�ظ الدرس
الجديد واملراجعة وصمم بطريقة مرنة تراعي الفروق
الفردية بني الطالب.
 

فضيلة الشيخ الدكتور  :عبداهلل بن صالح العبيد

يلتقي بأعضاء الجمعية ومعلميها

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ

اس�تضافت الجمعيـ�ة فضيل�ة الش�يخ
الدكت�ور عبدالله ب�ن صالح العبي�د املحقق يف
عل�م القراءات والفقه والحدي�ث وغريها يف يوم
الخمي�س 1432/1/3ه�ـ حي�ث وصل مقر
الجمعي�ة بع�د صلاة العصر مب�ارشة وبدأ
اللق�اء بع�د جولة رسيع�ة يف مق�ر الجمعـية
وإداراتها وأقس�امها ثم التقى فضيلته بمجلس
إدارة الجمعي�ة والعاملين يف إداراته�ا م�ن
مديرين ورؤس�اء أقس�ام ومرشفني كما حرض

اللق�اء بع�ض املش�ايخ املقرئين يف املحافظة
وألقى فضيلة الش�يخ كلمة ح�ث فيها العاملني
بالجمعية على اإلخالص و إتقان العمل وبيان
أثر ه�ذا العمل العظيم وبني عددا ً من املس�ائل
التي تهم العاملني يف العمل القرآني ومنها عدم
تنفير الناس م�ن القرآن من خلال املبالغة يف
التجويد وتأثيم م�ن لم يقرأ بالتجويد كما حث
من يستطيع التعلم واإلتقان إىل املبادرة واستمر
اللق�اء إىل أذان املغرب حيث اس�تمتع الحضور

بحديثه الش�ائق وفوائده الرصين�ة والتي تدل
على رصيد علم�ي كبري نس�أل الل�ه أن يوفقه
ويسدده ؛كما التقى فضيلته بعد صالة املغرب
بمعلمي الجمعيـة وبينّ لهم فضل تعليم القرآن
وأثره على املعلم واملتعلم واملجتم�ع كافة وأكد
عىل أهمية فضل علم السلف وأن األخذ منه أبرك
وأس�لم وأجاب عن أس�ئلتـهم يف نهاي�ة اللقاء
وبعد صالة العشاء تناول الجميع طعام العشاء
بحضور عدد من طلبة العلم يف املحافظة.

مرآة اجلمعية
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شعبة المسابقات تقيم حفال تكريمي ًا

الجمعية تكرم متسابقيها
تقيم ش�عبة املس�ابقات بالجمعية مسابقات متعددة يف حفظ القرآن الكريم والتجويد والتفسري بني إدارات وحلقات الجمعية عىل مستوى
األف�راد والحلق�ات وقد أقامت حفًل�اً تكريمًا للفائزين يف تلك املس�ابقات عىل رشف فضيلة الش�يخ عبدالرحمن ب�ن محمد الحمد رئيس
الجمعية وذلك يف يوم االثنني 1431 / 9 /13هـ وكانت نتائج املسابقات عىل النحو التايل :
•أوالً  /نتيجة مسابقات الحلقات

فرع ( من سورة الناس إىل سورة امللك )

فرع ( من سورة الناس إىل سورة ق )

الوصف

املركز األول

املركز الثاني

املركز األول

املركز الثاني

الحلقة

حلقة محمد بن عبدالوهاب

حلقة األوزاعي

حلقة ربيعة بن يزيد

حلقة الرتمذي

املعلم

بدر بن أحمد البدر

خالد بن أحمد السبت

عبدالعزيز بن عبدالله السويكت

عقيل بن أحمد العميم

صالح بن دخيل الفالح

عمر بن عبدالرحمن العبداملنعم

أيوب بن عبدالرحمن الجرب

صالح بن سابح الطيار

فهد بن سعود الفراج

أسامة بن عبدالرحمن املحمود

مالك بن سعد العبداملنعم

عبدالله بن محمد املنيع

سليمان بن عبدالله الدهش

حمود بن راشد الثنيان

عبدالرحمن بن راشد الثنيان

محمد بن عبدامللك الطوالة

الطالب املشاركون

•ثانياً /نتائج مسابقات األفراد
الفرع الرابع ( امللك )

الفرع الثالث ( ق )

الفرع الثاني ( الشعراء )

الفرع األول (القرآن الكريم كامالً)

أمجد بن عبدالعزيز رمضان
جمال بن عطا جمال
خالد بن السيد صالح السيد

أسامة بن عبدالرحمن املحمود
فهد بن سعود الفراج
صالح بن دخيل الفالح

عيل بن سليمان القشعمي
أيوب بن ضويحي الفحام
تركي بن مقرن العبداملنعم
عبدالله بن نارص امللحم

باسم بن حمدان الجديع
أيوب بن مقرن العبداملنعم
محمد بن أحمد املطوع
عبدالعزيز بن حمود الثنيان
عبدالرحمن بن أحمد الحمد

•ثالثا /نتائج مسابقات التجويد
الطالب الثالثة األوائل فرع مرحلة االبتدائي

الطالب الثالثة األوائل يف فرع مرحلة املتوسط والثانوي

اسم الطالب

الحلقة

اسم الطالب

الحلقة

أحمد بن حسني سيد إبراهيم

سعيد بن املسيب

الحسن بن السيد صالح

سعيد بن املسيب

ريان بن مهنا املدالله

اإلمام مسلم

عبدالله بن عبدامللك الطوالة

التنافس

أحمد بن عبدالرحمن الحمد

ابن عثيمني

عيل بن سليمان القشعمي

ابن عثيمني

•رابعا /جائزة الحلقة املتميزة يف املسابقات
م

اسم الحلقة

اسم املعلم

1

األوزاعي

خالد بن أحمد السبت

2

محمد بن عبد الوهاب

بدر بن أحمد البدر

3

ابن عثيمني

محمد بن سعد العبيد

•وحصل عىل جائزة اإلدارة املتميزة  :إدارة جامع عبدالله بن مسعود
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أقامها مركز التدريب

 83مشاركا في  32ساعة تدريبية
أقام مركز التدريب يف الجمعية إحدى عرشة دورة تدريبية متنوعة بنا ًء عىل احتياج العاملني يف الجمعية من معلمني وإداريني وطالب
استغرقت 32ساعة تدريبية استفاد منها  83متدربا ً وإليك أخي القارئ تفصيالً بها :
اسم الدورة

املدرب

عدد
الساعات

املستهدفون

عدد
املتدربني

فن التأثري

محمد بن رميح الرميح

4

املعلمون

8

الوورد

عبدالعزيز بن نارص الطيار

4

فن تحرير الخطابات

عبدالرحمن بن رومي الرومي

4

حل املشكالت يف الحلقات القرآنية

عبدالعزيز بن موىس املوىس

4

املوظفون
املوظفون  +الكتاب
باإلدارات
املعلمون

7
9

إدارة الصف
دورة يف مهارات العالقات العامة
واإلعالم
مهارات يف فن التأثري واإلقناع

خالد بن سليمان الرميح

4

معلمو الصفوف األولية

4

محمد بن عيل النصار

4

موظفو العالقات

6

عبدالعزيز بن عثمان األمري

4

املديرون  +املرشفون

14

كيفية التعامل مع املراهقني

عبدالله بن سليمان العواد

4

املعلمون

7

كيف تكتشف املوهوب

خزعل بن دخيل العصيمي

4

املعلمون

8

املجموع

32

9

83

 30طالبا اجتازوا البرنامج الخامس

 140متدربا مجازا في التحفة والجزرية

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ

كم�ا واصلت إدارة التدريب برنامجها
التدريب�ي يف رشح متن�ي التحف�ة والجزرية
للطالب واملعلمني حيث بل�غ عدد املجتازين
للربنام�ج التدريبي الخامس للفصل الدرايس
الثان�ي للع�ام ال�درايس 1431/1430ه�ـ
لدورتيالتحفةوالجزريةأكثرمنثالثنيطالبا ً
 ،وبذلك يكون عدد املس�تفيدين من الدورات

التدريبية يف هذه الفرتة ما يقارب 140متدرباً .املرحلة الثانوية والجامعية أما املعلمون فبعد
يقدمه�ا نخبة م�ن منس�وبي الجمعية صالة العشاء .
ويف الفص�ل ال�درايس األول م�ن الع�ام
املجازين فيهما  ،ويس�تفيد منه�ا ما يقارب
الثمانين من الطلاب واملعلمني ،وم�دة هذه ال�درايس ابت�دأ الربنام�ج الس�ادس يف رشح
ال�دورات ثالثة عشر أس�بوعا ً  ،وبداية وقت التحفة والجزرية وحفظها وكان عدد الطالب
ال�دورة للطالب من بع�د صالة العرص حتى واملعلمني امللتحقني يف هذه الدورة لهذا الفصل
الساعة الخامسة والربع وهي خاصة بطالب 63متدربا ً .
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التقى معلمي الجمعية

الشيخ الحربي ضيف ًا
نظمت إدارة الشؤون التعليمية (بنني) لقا ًء
مع فضيلة الش�يخ  /س�ليمان ب�ن خالد الحربي
خطي�ب جام�ع الفال�ح بالزلفي وأح�د املقرئني
املتميزي�ن وذلك يف يوم األح�د املوافق - ١١ - ٢٣
 ١٤٣١ه�ـ يف قاعة الجمعية وحضر اللقاء أكثر
من خمس�ة وثمانني معلما ً م�ن معلمي الحلقات
بالجمعية باإلضافة إىل ع�دد من مديري اإلدارات
بالجمعية .
وق�د تحدث الش�يخ ع�ن الدور ال�ذي تقوم
به الحلق�ات وعن فضل وأجر املعلم الذي س�خر
جه�ده ووقت�ه لتعليم كت�اب الله وحف�ظ أوقات

الشباب من الضياع واالستفادة من أوقاتهم
فيما يعود عليهم بالنف�ع والفائدة والصرب
على ذلك وبذل الحوافز لتش�جيعهم وذكر
فضيلته نماذج من قصص السلف الصالح
الذي�ن أفن�وا أعمارهم يف خدم�ة كتاب الله
وتدريس�ه وتعليمه وأنهم فضلوه عىل كثري
من األعمال.
ويف نهاي�ة اللق�اء أجاب فضيلة الش�يخ
عىل أس�ئلة الحضور م�ن املعلمني ومديري
اإلدارات ثم بعد ذل�ك تناول الجميع طعام
العشاء.

أقيمت بمعهد المعلمات

قسم جديد ينظم للعالقات

دورة أساسيات اإلدارة

التنمية واإلستثمار

أقام معه�د معلم�ات الق�رآن الكريم
دورة تدريبي�ة بعن�وان (أساس�يات
اإلدارة ) بتاريخ 1431/12/17هـ إىل
1431/12/19هـ.
واس�تهدفت اإلداريات باملعهد إضافة
إىل بع�ض مدي�رات ومس�اعدات دور
القرآن الكريم باملحافظة .

الجمعية تفتقد املدعج
لفرتة مؤقتة

استحدثت الجمعية بناء عىل خطتها االسرتاتيجية قسم
وقام بالتدريب ثالثة مدربني -:
التنمية واالستثمار تابع إلدارة العالقات العامة واإلعالم ،وذلك
م /موىس املوىس بعنوان  :التخطيط.
للوصول إىل املحسنني ودعوتهم للمشاركة يف دعم برامج الجمعية
أ /خديج�ة الصغير بعن�وان :تنمية
لتقوم بمهامها التي أسندت لها من تحفيظ أبناء املحافظة لكتاب
مهارات االتصال يف الحوار
الله وتشجيعهم عىل ذلك وقد تم بناء عىل الخطة االسرتاتيجية
القيادة
:
بعن�وان
أ/مل�ا أحمد نش�بت
وضع أهداف القسم ومهامه وسيبدأ مبارشة مهامه قريبا ً علما ً
اإلبداعية .
أن مهام القسم موزعة اآلن بني مجلس اإلدارة وإدارة العالقات
وقد حرض الدورة  14متدربة .
واإلعالم والشؤون املالية.

اعتذر األس�تاذ  :مش�عل بن حمد املدعج عن العمل
يف الجمعي�ة يف الفترة املاضية لظ�روف خاصة  ،وقد
وعد املدعج بالعودة للعم�ل يف أقرب فرصة عند زوال
تلك الظروف  ،الجدي�ر بالذكر أن املدعج من الكوادر
النادرة التي تتميز بالدقة واإلبداع يف العمل  ،كما أن له
ملسات جمالية عىل بعض مرافق الجمعية التي أرشف
عليها  ،تمنياتنا له بالعود الحميد.

مجتمع الجمعية
الحاليف معلما ً

تلق�ى املوظ�ف يف اإلرشاف عىل معه�د املعلمات
محمد الحلايف بكل رسور نبأ صدور تعيينه معلما ً يف
وزارة الرتبية والتعليم والجمعية بهذه املناسبة تهنئه
وتدع�و له بحي�اة عملي�ة حافلة بالعط�اء وتتمنى له
التوفيق والنجاح يف حيات�ه العملية الجديدة  ،الجدير
بالذك�ر أن الحاليف من الكفاءات املتمي�زة والجادة يف
الجمعي�ة كم�ا عرف عنه االبتس�امة الدائمة وحس�ن
الخلق.

أفراح

احتفل كل من :نارص بن داود العصيمي املوظف
يف قس�م املس�تويات وس�امي بن محمد القشعمي
املوظ�ف يف قس�م التدري�ب وعبدالعزيز ب�ن أحمد
الدويش املوظف يف إدارة الش�ؤون املالية واإلدارية
بزواجه�م يف فترات متقاربة بني العيدي�ن ،وعادوا
إىل العمل بجد ونش�اط تمنياتنا لهم بحياة س�عيدة
وعيشة هنيئة .

األستاذ لياقت عيل
إىل رحمة الله

انتق�ل إىل رحمة الله تعاىل األس�تاذ/لياقت عيل
كوجر وهو ممن عمل يف الجمعية س�نوات كثرية  ،وقد
وافت�ه املنية بعد انتهاء عمل�ه يف الجمعية وانتقاله إىل
بل�ده ،وقد عرف عنه الجميع حس�ن الس�مت والخلق
الع�ايل رحمه الله رحمة واس�عة .إن لله م�ا أخذ وله
ما أعطى وكل يشء عنده بأجل مس�مى ،نسأل الله أن
يغفر له وأن يفسح له يف قربه و ينوّر له فيه وأن يرفع
درجت�ه يف املهديين وأن يخلفه يف عقب�ه يف الغابرين
اللهم آمني (إنا لله وإنا إليه راجعون)
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ناصر العصيمي

سامي القشعمي

عبدالعزيز الدويش
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المدرسة التمهيدية

استحداث منصب مساعد المدير ومسؤول
للترفيه  104 ،عدد الطالب المستجدين
* بدأ التسجيل يف املدرسة التمهيدية لعامها الثالث
أي سنة  1431ـ  1432هــ يف منتصف الفصل الثاني
من العام الدرايس املايض وقد وصل التسجيل حده األعىل
وهو  104طالب بواقع 12طالب لكل فصل درايس.
* استحدثت املدرسة يف هذه السنة منصب مساعد
للمدير وعني فيه األستاذ مشعل بن نارص الجرب وأيضا
مسؤول عن الرتفيه نظرا ً لتوسع املدرسة وزيادة عدد
الطالب واملعلمني يف هذا العام .
*أقامت املدرسة يوما ً مفتوحا ً يف يوم األربعاء 12/4
يف اسرتاحة املساء يف وقت الدوام الرسمي وشارك فيه
جميع الطالب .

مسابقة األمير سلمان بن عبدالعزيز
لحفظ القرآن الكريم

اإلجازات ضمن برامج الجمعية

البدر والمطوع يتأهالن
للمرحلة النهائية

إجازات باإلسناد لمعلمي
ومعلمات الجمعية

بدأت الجمعية منذ وقت مبكر يف اإلعداد لهذه املسابقة ويرشف
عىل الطالب ويقوم بتدريبهم الشيخ محمد عبدالله البلويش والطالب
املرشحون للمشاركة يف هذه املسابقة هم :
 -1شعيب بن محمد البدر  ::الفرع الثاني
 -2أحمد بن إبراهيم الرزق  ::الفرع الثالث
 -3أحمد بن محمد املطوع  ::الفرع الرابع
 -4تركي بن مقرن العبداملنعم  ::الفرع الخامس
وقد اجتازوا جميعا املرحلة األوىل عىل مستوى محافظات منطقة
الرياض .ويف املرحلة النهائية ملنطقة الرياض استطاع شعيب بن
محمد البدر التأهل ملسابقة األمري سلمان يف الفرع األول حفظ القرآن
الكريم مع تفسريه كما تأهل محمد بن أحمد املطوع عن الفرع
الثاني متمنني لهما التوفيق يف الدارين .مع أطيب التمنيات بالتوفيق
للجميع.
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الصيانة
قسم جديد يتبع
الشؤون المالية

من برامج الجمعية الجديدة هي منح معلميها اإلجازة باإلسناد
إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم من مشايخ مقرئني يف هذه
املحافظة و سيكرم يف حفل تخريج الحفظة هذا العام خمسة من
املجازين بإذن الله وهم :
 -2خالد بن أحمد السبت.
 - 1عبدالله بن حمود الثنيان.
 -4شعيب بن محمد البدر.
 - 3عيل بن أحمد الصعيب.
 - 5عبدالرحمن بن حمود الثنيان.
وكانت قراءتهم عىل الشيخ عبدالعزيز بن ابراهيم الطيار
والشيخ قاسم بن صالح الدويش
ً
ويف الجانب اآلخر أجازت املقرئة روضة الحليل خمسا من
معلمات الجمعية يف رواية حفص عن عاصم وهن:
 /1منرية بنت محمد املنصور  /2مها بنت سليمان الطواله
 /3أسماء بنت عبدالعزيز النارص /4هند بنت سعد الدويش
/5نوره بنت فهد الحمده .

اعتمد املدير التنفيذي للجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي األستاذ
عبد الرحمن بن خالد الحربي وبنا ًء عىل الصالحيات املمنوحة له وبنا ًء عىل موافقة مجلس
إدارة الجمعية بإنشاء قسم جديد باسم قسم الصيانة ويكون هذا القسم تابعا ً إلدارة الشؤون
املالية واإلدارية بالجمعية ومهمته متابعة صيانة جميع مرافق الجمعية والدور النسائية
ووسائل النقل يف الجمعية وقد تم تعيني  :محمد بن عبدالرحمن الدويش للعمل يف القسم .
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ضمتها الدور النسائية الصباحية والمسائية

 1253طالبة  30 ،دورة تدريبية ،
واستضافة لقافلة الحوار الوطني
مكتب اإلرشاف النسائي
ً
يضم مكتب اإلرشاف النسائي كال من
مديرة املكتب ومساعدة الفرتة الصباحية
ومساعدة الفرتة املسائية واملرشفة اإلدارية
ومرشفة التوجيه واإلرشاد وثماني مرشفات
تربويات ويكون ال��دوام يف املكتب عىل
فرتتني صباحية ومسائية لإلرشاف عىل
عمل الدور النسائية يف كلتا الفرتتني .
التوسع يف الدور النسائية
سعت الجمعية للتوسع بافتتاح الدور
النسائية بحيث تشمل كافة أحياء املحافظة
وتجهيز املباني املناسبة لهذه الدور عىل
نسق املباني املدرسية الحكومية مما يهيئ
الجو الدرايس للدارسات يف هذه الدور علما ً
أن الدراسة يف الدور عىل فرتتني صباحية
ومسائية وهذه إحصائية بها:
عدد الدور 7 :دور  ،عدد الفصول72 :
فصالً  ،عدد اإلداريات 27 :إدارية  ،عدد
املعلمات 72 :معلمة ( 71معلمة سعودية
و واحدة غري سعودية) ،عدد الطالبات:
 1253طالبة،عدد الحافالت 13 :حافلة.

التدريب النسائي
يعمل يف مركز التدريب النسائي مديرة
املركز ومدربة متفرغة وث�لاث مدربات
متعاونات خالف ما يتم التعاقد معهن من
املدربات من خارج الجمعية ويهتم املركز
بعقد الدورات التخصصية لكل من املرشفات
– اإلداريات – املعلمات – الطالبات بمختلف
مراحلهن وقد عقد املركز خالل العام املنرصم
أكثر من  30دورة تدريبية بعضها معتمد من
جهات رسمية من خارج الجمعية.
عقد يف مركز التدريب النسائي بالجمعية
دورة (أساليب اإلرشاف الحديثة) للمدربة
املحرتفة د  /فاطمة بنت صالح الجارد خالل
الفرتة من 1431/7/19 – 18هـ بواقع 12
ساعة تدريبية وقد استهدف بهذه الدورة
مرشفات مكتب اإلرشاف النسائي ومديرات
الدور النسائية واملساعدات.
نظمت دار القرآن الكريم
النسائية امللتقى األول للدور النسائية
باملحافظة وق��د افتتح اللقاء بكلمة
ملساعدة مديرة مكتب اإلرشاف النسائي
األس��ت��اذة منرية الدويش ثم تتابعت

فقرات اللقاء وقد حاز امللتقى استحسان
املشاركات.
استضافة قافلة الحوار الوطني
استضافت الجمعية الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم بمحافظة الزلفي ممثلة
بالقسم النسائي يومي األربعاء والخميس
 1431/5/ 29 – 28هـ قافلة الحوار
والتي ينظمها مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني بقيادة املدربة حياة الدهيم وفريق
العمل معها يف محافظات منطقة الرياض
ففي يوم األربعاء  1431/5/28هـ عقد
برنامج تدريبي بعنوان (حوارنا مع أوالدنا)
من الساعة السابعة مساء حتى العارشة.
كما أقيم يوم الخميس برنامج تدريبي
بعنوان (الحوار الزوجي) من الساعة
الرابعة حتى الساعة السابعة مساء وذلك يف
مركز التدريب النسائي بدار القرآن الكريم
وقد استضافت الجمعية يف هذه اللقاءات
مجموعة من املتدربات من إدارة الرتبية
والتعليم (بنات) ومن جمعية الرب الخريية
ومن جمعية إنسان لرعاية األيتام باملحافظة،
وقد القت هذه الربامج استحسان املشاركات.

نفذه قسم الحاسب والتقنية

الربط اإللكتروني بين األقسام واإلدارات
وعىل الصعيد التقني قام قسم الحاسب اآليل
والتقنية بإنجاز بعض األعمال التقنية مثل  :االنتهاء
من عمل شبكة حاسوبية متكاملة داخل مقر الجمعية
لتسهيل تبادل البيانات بني العاملني يف الجمعية ،
والتقليل من التعامل الورقي  ،وحماية األجهزة من
الفريوسات الناتجة من استخدام وسائط النقل غري
اآلمنة مثل  :الفالش والقرص ،
كما تم تعميم الشبكة العنكبوتية (االنرتنت) عىل
جميع أقسام الجمعية لتزويد موقع الجمعية بأخبار

األقسام والتواصل اإللكرتوني مع إدارات املساجد يف
حجز مواعيد االختبار للطالب .
كما يقوم القسم بمتابعة وصيانة موقع الجمعية
،وإضافة ما يستجد من أخبار ومسابقات وإعالنات.
ويتابع القسم أجهزة الحاسب اآليل بالجمعية
ويقوم بصيانتها وتوفري ما تحتاج إليه من تحديثات
وقطع غيار وأحبار ونحوها .
كما بدأت املرحلة التجريبية لربنامج املستويات
اإللكرتوني وبرنامج العالقات العامة حيث سيساعد
عىل توفري الوقت يف كثري من العمليات اليدوية

التقليدية التي كانت تحتاج إىل الجهد الكثري والوقت
الطويل فضالً عن التقليل من األخطاء التي تنجم من
تلك العمليات.
وقد تم تزويد قاعة التدريب بكامريا وبرمجتها
لنقل البث املبارش بالصوت والصورة إىل مكتب
اإلرشاف النسائي مع إمكانية تفاعل القسم النسائي
مع املدرب يف وجود دورات مشرتكة بني القسمني
الرجايل والنسائي .
ومن الربامج الحاسوبية الجديدة إعداد برنامج
خاص بالبيانات األساسية للموظفني.
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أصداء اجمللة
الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله

قالوا
عن
ضياء
اطلعت عىل ما حوته
املجل�ة من مضامين علمية
وفكرية نافعة تكش�ف ع�ن الجهد
الرائ�ع واملبدع للجمعي�ة يف خدمة كتاب
الله عز وجل .
د :عبدالله بن حمد العوييس
رئيس قسم الثقافة اإلسالمية
بجامع�ة اإلم�ام محم�د بن
سعود اإلسالمية

((فلقد ترشفت باالطالع وقراءة مجلة
ضياء وألفيتها مجلة قيمة يف مادتها
العلمية والثقافية ويف استطالعاتها
وتحقيقاتها الصحفية فقد بذل فيها جهد
مبارك أظهرها بمظهر املجالت املتميزة
التي تليق بأهل القرآن الكريم يف صدق
املعلومة والخرب وأشكر القائمني عىل املجلة
والعاملني فيها والله املوفق والهادي إىل
سواء السبيل )) .
عبدالله بن حمد املزروع
األمني العام للمجلس األعىل للجمعيات
العدد 8
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فقد اطلعت عىل األعداد من األول إىل الرابع من مجلة ضياء والتي تصدرها الجمعية
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي  ،وقد سعدت كثريا ً بما فيها من
جودة يف الطرح  ،وتنوع يف املواضيع واملقاالت وجمال يف اإلخراج وروع ٍة يف األسلوب
 .وبهذه املناسبة أدعو إخواني وزمالئي من املشايخ وأعضاء هيئة التدريس والقضاة
واملعلمني والكتاب وغريهم إىل إثراء املجلة باملقاالت والدعم واملساندة .
وأشكر القائمني عىل املجلة وعىل رأسهم فضيلة الشيخ  /عبدالرحمن بن محمد
الحمد وأعضاء تحرير املجلة .
وبارك الله يف الجهود وسدد الخطى  ،وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله
وصحبه أجمعني .
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
املفتي العام للملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

مجلة ضياء هي ابتكار حضاري نبت يف
أرض لها حضارتها الخاصة  ،وهي أرض
الزلفي  ،تميزت بانتمائها لجوهرها األصيل
 ،وهو جمعية تحفيظ القرآن الكريم فلما
قدمت العدد األول ظن الكثري أنها لن تبلغ
سلما ً أرقى مما قدمته يف بدايتها وقالوا :
أنهم وضعوا جهدهم يف هذا العدد  ،ومن أين
لهم أن يقدموا عمالً يقرب منه أو يضاهيه
 ،وصدر العدد الذي بعده  ،ووجدوا أنه قاد
إىل نوع جديد من الطرح مع احتفاظ باملبدأ
 ،ولم يتخلف عن األول بل زاد عليه . ..
وتنوعت األعداد بعدها وأصبح الكل متلهفا

إني قصدتُ ِوصالكم بتحي ٍة
َ
إليك أرجاء األفقْ
عجىل تجوبُ
قذف الربيد بها َ
َ
إليك وإنه
ْ
يحرتق
لَيكاد ِمن ح ِّر املشاعر
فأسأل الله تعاىل أن ييضء حياتكم باألمان
والقرآن والتقوى كما أضأتم حياتنا بهذه
املجلة املباركة املتميزة ،كما أسأله جل وعىل
أن ييرس لكم سبل الرقي بها إىل أقىص ما
يبلغه البرش من كمال .
أخوكم /محمد بن أحمد األنصاري
مرشف بالجمعية الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم بمكة املكرمة

لخروج العدد بعد العدد ألنه ملك عليهم
قلوبهم  ،وأرسهم بمواده الفنية وأصبحوا
يستبطئون صدور العدد الجديد  ،فكانت
بفضل الله هذه املجلة تحقق برشيحة كبرية
يف املجتمع ماينبغي أال ينىس  ،ولقد قال أمري
الشعراء يف قصيدته املشهورة :
أذكر يل الصبا وأيام انيس
واختالف النهار والليل ينيس
شكرا ً ألحبتنا أرسة هذه املجلة املباركة
فضيلة الشيخ  :إبراهيم اإلخرض
شيخ القراء يف املسجد النبوي

رسنا كثريا ً هديتكم املتميزة من مجلة
(ضياء ) والتي كانت بحق ضيا ًء ملن
يقرؤوها  ،وينبوعا ً عذبا ً ملن يغرتف منها
 ،وقد نالت إعجابنا وإعجاب الزمالء وذلك
لتخصصها ومحتواها العلمي وجودة
اإلخراج .
د :سعود بن حسني الزهراني
مدير الرتبية والتعليم بمحافظة
الخرج "بنني"

أصداء اجمللة

ضياء ومواكب

أتلقى ما يزيد عىل خمس وعرشين مجلة أسبوعياً ،منها املجالت الصادرة
من مؤسسات حكومية ،أو الصادرة عن جمعيات ومراكز إسالمية يف
الخارج ،أو هيئات محلية ،عدا املجالت ذات الطابع التجاري .وقد يتسنى يل
قراءة هذه املجالت يف حينها ،ومنها ما تبقى بحلتها ال أتصفحها ألنها نمط
متكرر ال تستحق ضياع الوقت يف تقليبها .وقد يشدني موضوع يف إحدى
املجالت وأرفعه أو أقصه ألهمية املوضوع.
بيد أن هناك مجالت عىل الرغم من صدورها من جمعيات صغرية ،أو غري
متخصصة إعالمياً ،إال أنها تفرض احرتامها عىل القارئ ،وهذا ما يحدث يل
مع بعض املجالت الصادرة من الجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم،
ومنها مجلة «ضياء» ،وهي مجلة دورية تصدر عن الجمعية الخريية
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي ..هذه املجلة أصدرت سبعة أعداد،
وكل عدد تجد فيه الجديد املفيد بني أخبار وتقارير ولقاءات وموضوعات
علمية رصينة ،يزيد عىل ذلك زاوية شيقة هي اللقاءات املتميزة مع شيوخ
القراء يف العاملني العربي واإلسالمي ،والذي يطوف بها مع القراء د .عبدالله
الجارالله ،وهو باملناسبة طبيب له اهتمامات بالقراءات ،وحصل عىل بعض
منها رواية ودراية.
واملجلة األخرى هي مجلة «مواكب» الصادرة عن الجمعية الخريية
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة ،وهذه املجلة ال تقل عن شقيقتها
مجلة «ضياء» ،فقد جمعتا الجودة يف اإلخراج ،والرقي يف املضمون ،وحسن
اختيار املوضوعات وعرضها ،فاجتمع لهما جمال املعنى واملبنى.
وقد علمت أن املجلتني يقوم عليهما أناس احتسبوا العمل ،منهم املتخصص
ومنهم املجتهد ،ولكنهم فاقوا بعملهم املؤسسات اإلعالمية االحرتافية التي
تمارس هذا العمل ،وتديره ببعض الدوائر واألجهزة ،ويرصف عليها مبالغ
باهظة ،ولربما يقول قائل بأنني أجامل املجلتني وأهلهما ملحبتي لجمعيات
تحفيظ القرآن الكريم ،فأقول :نعم ،يشهد الله عىل محبتي لجمعيات تحفيظ
القرآن الكريم والقائمني عليها ،وأهلها طالبا ً وعاملني ،ولكنني أستشهد
بمجلتني فرضتا اسميهما واحرتامهما عىل القراء بوجه عام ،وهناك مجالت
تصدر من جمعيات أخرى لكنني أتحدث عن األميز واألفضل.

ضياء يف ضياء
وصلتني يف هذا اليوم املرشق من أيام العرش األواخر يف
شهرنا الكريم ٌ
نسخ من مجلة (ضياء) التي تصدر عن
الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي،
فأضافت إىل نور الطاعة يف شهر الصيام ،نور أخبار
حفظة كتاب الله عز وجل ،وأنوار عدد من املوضوعات
املتعلقة بالقرآن وأهله وجمعياته املنترشة يف مناطق
ومحافظات اململكة العربية السعودية ،بلد القرآن املعني
ً
ً
ً
طباعة وتوزيعاً.
ومتابعة ،تعليما ً وتحفيظاً،
رعاية
به،
من مقالة للدكتور
عبد الرحمن بن صالح العشماوي
يف جزيرة الجزيرة

كلمات من القلب

إن العديد من األجهزة الحكومية ،والهيئات ،والجمعيات ،تصدر مجالت
دورية ،ولكن بعضا ً منها ال يزال يراوح مكانة لم تتطور أو تتقدم ال شكالً
وال مضموناً ،وبعض منها عهدت بمجالتها إىل مؤسسات إعالمية متخصصة،
ولكن مع األسف حالها كما قال الشاعر:

دعوني أبوح عن مشاعر يف داخيل كتمتها منذ زمن  ،دعوني
أصف ما بداخيل عن تلكم املجلة القرآنية الفريدة الرائعة ؛ لعلكم
تسألونني عن أي مجل ٍة تتحدث ؟؟
أقولها لكم وبرصيح العبارة إنها مجلة ضياء  ،وما أدراكم ما
مجلة ضياء  .تلكم املجلة التي تعترب حديثة النشأة مقارنة
باملجالت األخرى ؛ لكنها حَ وت يف طياتها الخري الكثري ؛ كيف ال
وهي تحمل يف صفحاتها ما يتعلق بأرشف كتاب ؛ ولعل القائمني
عىل تلكم املجلة جعلوا اإلخالص شعارهم ومبدأهم  -و ال أزكيهم
عىل الله  -فظهرت هذه املجلة بهذا املظهر الرائع .
إن مجلة ضياء أبطلت قانون الطفو ؛ فجعلت اليشء الثقيل يطفو
بدال ً من أن يكون مغمورا ً بحيث يراه الجميع  ،كذلك مسحت
الغبار عن جواهر ثمينة وغالية يف مجال اإلقراء ،وهذا حقا ً ما
فعلته يف سلسلة قراء العرص .
إنك لتعجب لهذه الجمعية الفتية وفيها هذا الطاقم الواعي
واملتعلم و املتكاتف قد سبقت مثيالتها من الجمعيات األخرى
من حيث الطرح اإلعالمي املميز  ،واإلخراج الفني الباهر .
فهنيئا ً لكِ أيتها الجمعية املباركة  ،و سدد الله عىل طريق الخري
ً
خادمة لكتابه
خطاكِ  ،وجعلك منربا ً من منابر النور والهدى  ،و
العزيز .

سلمان بن محمد ُ
العمري
alomari 1420 @ yahoo. com

محبكم
فيصل بن عبداإلله مولوي
معلم الحلقة النموذجية
بجامع سماحة الشيخ ابن باز بمكة
واملعلم بوزارة الرتبية والتعليم  -جدة

كاملستجري من الرمضاء بالنار

املستجري بعمرو عند كربته
فال تزال هذه املجالت مجاال ً إلهدار املال ،وهو إرساف مذموم ،دون أن
تحقق الفائدة املرجوة منها ،ولم تحظ بثقة القارئ ألنها لم تقدم له ما يريد،
ولم تلب حاجاته من املعرفة يف مادتها ،ولم ترتق بشكلها للمستوى املأمول،
فصارت كما يقال «أحشفا ً وسوء كيله».
شكرا ً لهاتني الجمعيتني ،وللشباب العاملني املحتسبني فيهما ،وبارك
الله يف جهودهم وأعمالهم ،وإىل املزيد من العطاء ..خدمة لديننا ووطننا
ومجتمعنا ..والله من وراء القصد.

وقد ذكر هذا املقال يف جريدة الجزيرة يف يوم الجمعة 1431/10/8هـ العدد
13868
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آية وهداية
قوله تعاىل ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﭼ
آل عمران٦٤ :

تعالوا
إلى
كلمة
سواء

ا .د :عبداهلل بن إبراهيم الطريقي
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام
محمد بن سعود سابقا
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هذا خطاب ونداء ألهل الكتاب أن يجلسوا إىل الرسول
صىل الله عليه وسلم من أجل الحوار يف موضوع جد
عظيم ،وهو قضية الربوبية واأللوهية .
وقد جاءت هذه اآلية بعد آيات املباهلة  ( ،فلما قطعهم
بالدالئل الواضحة فلم يذعنوا  ،ودعاهم إىل املباهلة
فامتنعوا عدل إىل نوع من التلطف  ،وهو دعاؤهم إىل كلمة
فيها إنصاف بينهم )
وتضمنت اآلية ثالثة أمور  -1 :نداء  -2طلب -3نتيجة
فأما النداء  ،فهو قوله ( ﭫ ﭬ )
وأما الطلب فقوله  (:ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ)
وجاء تفسري الكلمة بقوله( ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ )
وأما النتيجة فقوله (ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ)ونضيف مزيد بيان لهذه األمور الثالثة .
أوالً  :النداء ..
للنداء أدوات متعددة تصل إىل سبع وهي ( يا  ،أيا  ،هيا
( بتخفيف الياء )أي  ،آ  ،الهمزة  ،والندبة )
واألداة املستعملة يف هذه اآلية الكريمة ،هي (يا) وهي
أهم حروف النداء  ،بل أعم الحروف كلها .
واملنادى هم اليهود والنصارى  ،وقد نودوا بأخص
خصائصهم وهو ( الكتاب ) واملراد به التوراة واإلنجيل
( وخاطبهم بيا أهل الكتاب هزا ً لهم يف استعمال ما يلقى
إليهم  ،وتنبيها ً عىل أن من كان آهل الكتاب من الله ينبغي
أن يتبع كتاب الله ) ويف هذا تنبيه وإرشاد للداعي واملناظر
واملحاور أن يخاطب املدعو بأفضل أسمائه وألقابه ،
كيما يكون ذلك مفتاحا ً للدخول إىل قلبه وعقله ونفسه.
واملستقرئ للقرآن العظيم يلحظ ذلك بوضوح ،إذ كل
النداءات املوجهة إىل اليهود والنصارى بقصد دعوتهم
يستعمل فيها هذا األسلوب ( أهل الكتاب ) أو (بنو
إرسائيل) إذا كان ذلك خاصا ً باليهود.
ولم ينادوا بيا أيها الكفار  ،أو الذين كفروا  ،أو أيها
املغضوب عليهم أو أيها الضالون  ،ملا يف ذلك من الصفات
املنفرة .وانظر إىل نداءات إبراهيم -عليه السالم –يف دعوته
ألبيه ﭧ ﭨ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ
مريم45:42:
كذلك سرية النبي -صىل الله عليه وسلم -وهديه مع

آية وهداية

املخالفني والخصوم ومن ذلك خطابه لعمه أبي طالب عندما الحوار حول القضية الكربى «العبودية» سيرتتب عليه نتيجة ،
زاره يف مرضه فقال له  ( :ياعم  ،قل ال إله إال الله  ،كلمة وه�ي موقف أهل الكتاب من هذه الدعوة  ،الذي ال يخلو من إحدى
أحاج لك بها عند الله ) .
حالتني :
وال شك أن مثل هذه
إما أن يستجيبوا للدعوة أو ال
النداءات ( يا أبتِ )  ( ،ياعم)
يستجيبون .
من أرق الكلمات وأعذبها ،
واس�تجابتهم ق�د تك�ون
وذلك دون ريب داخل يف
مج�رد موافق�ة على الحوار،
التوجيه اإلسالمي العام
م�ن ب�اب ال�رد والج�دل
يف مخاطبة الناس  ،كما يف
والخصوم�ة  ،وهن�ا س�تكون
قول الحق تعاىل  :ﭽ ﯦ
النتيج�ة س�لبية كم�ا أنهم إذا
ﯧ ﯨ ﭼ البقرة٨٣ :
رفض�وا مب�دأ الح�وار فإنهم
وقوله  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ
عندئ�ذ معرض�ون ويف كلت�ا
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ اإلرساء:
الحالتين ينبغ�ي أن يك�ون
 ٥٣وذلك من حسن الخلق
موقف املسلمني هو (ﮇ
املأمور به رشعا ً .
ﮈ ﮉ )  ،لكنه�م قد
ثانيا ً  :الطلب .
يس�تجيبون ع�ن قناع�ة ،ومن
إن اليشء املطلوب يف اآلية
ث�م فإنه�م س�يعرفون الح�ق
الكريمة هو (ﭳ ﭴ ﭵ
ويتبعون�ه يف الغال�ب .وه�ذا
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
املوق�ف يق�وم على قاعدتني :
ﭼﭽ ﭾﭿﮀ
أحدهما صالب�ة املوقف وعدم
ﮁ ﮂ ).
املالينة أو املداهنة يف املسلمات
وهي كلمة سواء  ،أي
واليقيني�ات الكبرى الديني�ة
يستوي فيها املتحاورون
واألخ�رى عدم إك�راه الخصم
واملتناظرون والكلمة هنا
على قب�ول الفك�رة  ،وي�دل
هي الجملة املفيدة  ،وليست
عليه�ا قوله ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ
مجرد اللفظة الواحدة .وهذه
ﮇ ﮈ ﮉ
الكلمة املطلوبة ليس فيها
ﮊﭼ آل عم�ران٦٤:
تعجيز أو مشقة  ،بل هي
وقصارى القول يف هذه
كلمة أجمعت عليها األنبياء
اآلية العظيمة أن أساليب
والنبوات  ،وهي مقتىض
الدعوة والحوار التي أرشدت
الفطرة والعقل الصحيح ،
إليها هي األساليب نفسها
فما دام الطرفان وهما هنا
التي جاءت يف سورة النحل
( املسلمون وأهل الكتاب)
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
يؤمنون بالله ربا ً  ،ويؤمنون
ﮫ ﮬﮭ ﮮ
بمبدأ النبوة وباليوم
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﭼ النحل:
األخر ،إذا ً فلتكن العالقة
 ١٢٥والتي ال يستغني عنها
بالله  ،وعبادته والتقرب
إرشاد الداعي والمناظر والمحاور داع أو مناظر أو محاور ،
إليه بطريقة صحيحة ،هي أن يخاطب المدعو بأفضل أسمائه مع كل مخالف  ،سواء أكان
إخالص الدين لله (ﭳ ﭴ
مسلما ً أم غري مسلم  ،عاملا ً أو
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ وألقابه  ،كيما يكون ذلك مفتاح ًا جاهالً  ،أو حوارا ً بني أفراد أم
ﭻ
كان بني أمم أو دول .
ﭼﮂ).ﭽ ﭾ ﭿ للدخول إلى قلبه وعقله ونفسه
ﮀﮁ
وألهمية هذه اآلية –
ثالثا ً  :النتيجة :
موضوع املقال – كان صىل
ه�ذا التوجي�ه القرآن�ي
الله عليه وسلم ربما قرأ
لنبيه محمد صىل الله عليه وس�لم والدعاة من أمته بأن بها يف إحدى ركعتي سنة الفجر  ،وكتب بها إىل هرقل
يطلب�وا من أهل الكتاب أن يجلس�وا معه�م عىل مائدة عظيم الروم  .والله ويل التوفيق n
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القضاء يمر في الوقت الحالي بمرحلة
تاريخية من خالل مشروع الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز لتطوير القضاء
وهذه الخطوات التي تمت للتغيير

ضيف العدد
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ضيف عددنا هذا  ،علم من األعالم الكبار  ،ورائد من الرواد الثقات  ،و إمام من األئمة
الفضالء  ،عمل يف مناصب عدة  ،أشري إىل أهمها وأحبها إىل نفسه  ،فقد ارتبط اسمه
بالحرم املكي الرشيف  ،وكان لخطبه آثار عظيمة يف قلوب املسلمني وعقولهم  ،فقد
تم ّيز -حفظه الله -بحسن اإلعراب والفصاحة والبيان  ،ال يشوب كالمه شائبة من
عي أو حرص .
عامية أو ُلكنة أو ّ
وإنما ينساب حديثه انسياب النهر املتدفق يف رزانة ووقار  .ال تمل خطبه -وإن
طالت -يشهد بذلك القايص والداني  ،وقد اكتسب -حفظه الله -علومه ومعارفه من
والده -يرحمه الله -قايض زمانه الذي قال فيه امللك عبدالعزيز -يرحمه الله" -لو أردت
أن أويل بلدا ً أمريا ً وقاضيا ً يف شخصية رجل واحد لكان ذلك هو الشيخ عبدالله بن حميد"
فإىل لقاء ضيفنا الكريم :

أجرى احلوار :
د .عبدالعزيز بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة اجملمعة
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية
التربية في محافظة الزلفي

موجز من سيرتكم الذاتية
معايل الش�يخ متضمنا ً تاريخ
امليلاد ومكان�ه والحال�ة
االجتماعية
الحمد لله رب العاملني والصالة
والسلام على أرشف األنبي�اء
واملرس�لني نبينا محم�د وعىل آله
وصحبه أجمعني،
تاريخ امليالد1369 :ه��ـ -
ومكانه اململكة العربية السعودية
 بريدة.والحال�ة االجتماعي�ة :متزوج
ولديَّ أوالد.
دراس�تكم النظامي�ة بداية
ونهاية
درست البكالوريوس بجامعة
امللك عبدالعزي�ز  -كلية الرشيعة
والدراس�ات اإلسلامية يف مك�ة
املكرم�ة منذ ع�ام (1388هـ إىل
عام 1392هـ).
ث�م حصلت عىل املاجس�تري يف
الفقه وأصوله من جامعة أم القرى
يف مكة املكرمة عام 1396هـ.
ث�م حصل�ت على الدكت�وراه
يف الفق�ه وأصول�ه م�ن جامع�ة
أم الق�رى يف مك�ة املكرم�ة عام
1402هـ.

دراس�تكم عىل يد املشايخ،
كيف كان�ت البداية؟ وعىل من
درستم؟
التصاق�ي بالوال�د رحمه الله
ومالزمت�ي له لم تترك يل مجاال ً
لالس�تزادة م�ن املش�ائخ خارج
الدراس�ات النظامي�ة يف الكلي�ة
والدراس�ات العلي�ا وإن كنت يف
الصغر حضرت حلق�ات علمية
ل�دى الش�يخ محم�د ب�ن صالح
املطوع يف بريدة يف مسجده حيث
حفظت القرآن حفظا ً غري مجود،
كم�ا ق�رأت يف األص�ول الثالث�ة
والقواعد األربع وكت�اب التوحيد

وبخاص�ة أنه س�كن يف فرت ٍة من
الفرتات يف املسجد الذي كنت أؤم
فيه قبل املس�جد الح�رام فكنت
أق�رأ علي�ه بع�د صلاة العرص
يف منتق�ى األخب�ار ،وكان يتوىل
الشرح .أما وال�دي رحم�ه الله
فق�د حرضت عليه أغل�ب العلوم
يف التوحي�د والفق�ه والنح�و
والفرائض ،فف�ي التوحيد قرأت
ملعة االعتقاد والعقيدة الواسطية
وعقي�دة الس�فاريني ويف الفق�ه
أخرص املخترصات وزاد املستقنع
مع رشح�ه ال�روض املربع ،ويف
النح�و األجرومي�ة واأللفي�ة ويف

إن المنصب تكليف وتشريف ،
ويسعى المرء جاهداً أن يبذل كل
ما يستطيع لخدمة دينه وأمته
وبالده
ورشحه فت�ح املجيد كما حرضت
عىل س�ماحة الش�يخ عبدالعزيز
ابن باز رحمه الله يف مكة املكرمة

املواري�ث الرحبي�ة ،م�ع عريض
علي�ه كثيرا ً مم�ا يقابلن�ي يف
قراءات�ي حت�ى دروس الكلي�ة

كنت أعرض ما يشكل عيل منها.
ويف القرآن الكريم حفظته حفظا ً
مجودا ً عىل الشيخ الحافظ املتقن

املجود الش�يخ محمد أكرب ش�اه
يف املس�جد الحرام بين الركنني
يف رواق الح�رم املك�ي الجنوبي
وعن�دي من�ه إج�ازة .كم�ا أن
عندي إجازات من الش�يخ حمود
التويج�ري رحمه الله والش�يخ
عبدالل�ه ب�ن عقيل حفظ�ه الله
والش�يخ املقرئ املعروف سعيد
العبدالل�ه.

مت�ى التحقت�م بحلق�ات
تحفيظ القرآن؟ وكيف ترون
تل�ك املرحل�ة؟ وه�ل هن�اك
ف�ارق بني حلق�ات تلك األيام
وحلق�اتالي�وم؟
تم االلتحاق بحلقات تحفيظ
الق�رآن الكريم يف مك�ة املكرمة
أواخ�ر ع�ام 1384ه�ـ وكان
لتل�ك الحلقات األث�ر الواضح
يف تعلي�م كتاب الله عز وجل،
ومازال�ت تؤت�ي ثمارها ولله
الحم�د .وأرشت يف الج�واب
السابق إىل اإلجازات التي أحملها
يف ذل�ك.
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ضيف العدد
ُ
إتقان حفظ الق�رآن الكريم،
ُع�رف عنكم
ما النصيح�ة التي توجهونها لحفظة القرآن
الكريم لضبط حفظهم؟
أوصيه�م بتق�وى الل�ه س�بحانه وتع�اىل،
والح�رص على تعاه�د كت�اب الل�ه ع�ز وج�ل
ومراجعت�ه باس�تمرار ،فق�د ق�ال النب�ي ﷺ:
(تعاهدوا ه�ذا القرآن فوالذي نف�س محمد بيده
لهو أش�د تفلتا ً من اإلبل يف عقلها) رواه البخاري
ومس�لم ،كما أوصيهم بتدبر آياته وفهم معانيها
والعمل بها ،فإن ذلك من األمور املعينة عىل ضبط
الحفظ بإذن الله .ومم�ا يعني عىل الحفظ التدبر
واملدارس�ة ،فيختار الحافظ م�ن يرى من زمالئه
الحفظة أو ش�يوخه ليدارس�ه الق�رآن الكريم يف
ً
وبخاصة يف ش�هر رمضان ،كما
بع�ض األوق�ات
يتخير للمراجعة أوق�ات النش�اط الذهني كأول
النهار وبعد االستيقاظ من النوم.

أه��م املناصب الت��ي تقلدها معايل الش��يخ
الدكتور صالح بن حميد
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•رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي ـ جامعة أم القرى يف1402/6/19 :هـ.
•مدير مركز الدراسات اإلسالمية العليا املسائية  -كلية الرشيعةـ جامعة أم القرى يف:
1403/1/28هـ ،بدرجة وكيل عميد الكلية.
•عض�و بمجل�س االقتص�اد اإلسلامي بكلي�ة الرشيع�ة بجامع�ة أم الق�رى يف:
1403/3/18هـ.
•رئي�س مجل�س الدراس�ات العلي�ا اإلسلامية املس�ائية بجامع�ة أم الق�رى يف:
1405/4/16هـ.
•مدرس باملسجد الحرام يف1403/10/22 :هـ.
•إمام وخطيب يف املسجد الحرام يف1404/1/1 :هـ.
•وكيل لكلية الرشيعة بجامعة أم القرى يف1404/4/25 :هـ.
•عميد لكلية الرشيعة والدراسات بجامعة أم القرى يف1405/3/30 :هـ.
•مرشف عىل مراكز التوعية اإلسالمية واملشاعر التابع إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
والدعوة واإلرشاد يف1405/12/4 :هـ.
•مدرس يف الحرم املكي الرشيف مع اإلجابة عىل أسئلة السائلني يف1406/10/24 :هـ.
•رئي�س اللجن�ة الخاصة املش�كلة للنظر يف برنامج املاجس�تري يف اإلرش�اد والتوجيه
النفيس بجامعة أم القرى يف1406/1/22 :هـ.
•مشرف ع�ام للجنة املش�كلة المتحان�ات الدراس�ات العلي�ا بجامع�ة أم القرى يف:
1407/10/11هـ.
ً
ممثلا لكلية الرشيعة والدراس�ات اإلسلامية يف:
•عض�و بمجلس جامع�ة أم القرى
1408/11/7هـ.
•نائب الرئيس العام لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي من1421/1411 :هـ.
•نائب رئيس املجلس األعىل لدار الحديث الخريية بمكة يف1412/7/28 :هـ.
•عضو مجلس الشورى من 1414هـ إىل 1421هـ.
•الرئيس العام لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي عام 1421هـ.
•رئيس مجلس الشورى من 1422هـ إىل 1430هـ.
•رئيس املجلس األعىل للقضاء يف1430/3/3 :هـ.

حلق�ات التحفيظ لها دور يف الحفاظ عىل
أمن البالد س�لوكيا ً وفكرياً ،ما تقييمكم لهذا
الدور؟
الشك أن لحلقات تحفيظ القرآن الكريم أعظم
األثر يف تهذيب السلوك واألخالق ،فإنها تتوىل
تعليم الناشئة كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله
نورا ً وهدىً للناس والذي قال فيه سبحانه{ :إ ِ َّن
َه َذا الْ ُق ْر َ
ِي أ َ ْق َو ُم َو ُيبَشرِّ ُ الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ني
آن ِي ْهدِي لِلَّتِي ه َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الَّذِي َن َي ْعمَل َ
الصالِحَ اتِ أ َّن ل ُه ْم أجْ رًا كبِريًا}
ون َّ
( )9سورة اإلرساء ،ومن امللموس واملشاهد أن
حملة القرآن الكريم العاملني به من أصدق
الناس قوالً ،وأحسنهم خلقاً ،وأكثرهم
تحصيالً وتحصيناً ،ولقد كان لحلقات
تحفيظ القرآن الكريم أثرها الواضح يف
تحصني الشباب بتعليمهم كتاب الله عز وجل
والدعوة للتخلق بأخالقه والتأدب بآدابه ،مما
يحمي أفكارهم وتوجهاتهم من اللوثات الفكرية
الدخيلة ويصونهم من رشورها وأذاها ،وهو ما
يتحقق معه األمن واألمان والسكينة واالطمئنان
لهذه البالد وأهلها ،وهذا من االعتصام بحبل الله.
ه�ل توليتم اإلمامة قبل املس�جد الحرام ؟
وما توجيهاتكم لألئمة؟
نعم توليت اإلمامة يف أحد مساجد مكة املكرمة
ما يقارب عرش سنوات ،وكنت متعاونا ً يف الخطابة،
ويحسن باألئمة أن يعرفوا عظم املسؤولية امللقاة
عىل عاتقهم ويستشعروا أهمية املسجد ودوره يف
التوجيه واإلرشاد وتبصري الناس بأمور دينهم،
ً
قدوة للناس يف
كما يحسن باألئمة أن يكونوا
عبادتهم وأخالقهم.

ضيف العدد

منبر الجمع�ة م�ن أه�م
املنابر ،كيف تعدون الخطبة؟
وم�ا توجيهاتك�م مل�ن يت�وىل
الخطبة؟
ل�كل خطي�ب طريقت�ه يف
إع�داد الخطب�ة وجم�ع مادته�ا
وصياغته�ا ،وق�د يك�ون م�ن
املناس�ب أن يبدأ الخطيب بجمع
املادة العلمية واالستقصاء يف ذلك
قدر املستطاع ،كما قد يناسب أن
يكون عىل قدر من املعرفة باألمور
النازل�ة واملس�تجدة وأن ي�درك
أبعادها ثم بعد تكوين املعلومات
واضح
أسلوب
يصوغ الخطبة يف
ٍ
ٍ
س�هل يفي�د الس�امعني ويتمىش
م�ع إدراكه�م وثقافته�م ُم َدعّمة
باألدل�ة ،ووصيت�ي للخطب�اء
أن يحرص�وا على أال يخ�رج
املس�تمعون م�ن الخطب�ة إال
ٌ
هدف
بفائ�دة ،وأن يكون لهم
واضح ،وأن يبتعدوا عن الرسد
املم�ل واإلطال�ة املنف�رة ،وأن
يكون منرب الجمعة وسيلة للدعوة
إىل الله س�بحانه وتبليغ دين الله
والتفق�ه يف الدي�ن ،وأن يخاطب

الناس بم�ا يعرفون وبم�ا يالئم
حالتهم وظرفهم ،فمجتمع القرية
غير مجتم�ع املدين�ة ومس�جد
الس�وق غير مس�جد األط�راف
والن�اس طبق�ات يف علومه�م
وثقافته�م وبيئاته�م فينبغ�ي
للخطيب مالحظة ذلك كله.
مررت�م بتجرب�ة ثري�ة يف
مجلس الش�ورى ،كيف ترون

ومفي�دة ،ومن�ذ أن ص�در نظام
مجلس الش�ورى الحديث يف عهد
خادم الحرمني الرشيفني امللك فهد
ابن عبدالعزيز آل سعود  -رحمه
الل�ه  -بتاريخ 1412/8/27هـ
ليحل مح�ل نظام املجلس القديم
الص�ادر يف ع�ام 1347ه�ـ
واملجلس يحقق إنجازات متوالية
يف ظل القيادات الرش�يدة وثقتها
ودعمه�ا وحرصه�م على ه�ذا

"لو أردت أن أولي بلداً أميراً وقاضي ًا
في شخصية رجل واحد لكان ذلك هو
الشيخ عبداهلل بن حميد"
جاللة الملك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه

تل�ك التجرب�ة؟ وم�ا الثمرات
الت�ي ترونه�ا تحقق�ت على
أرض الواقع من خالل مجلس
الشورى؟
الش�ك أنها كانت تجربة ثرية

املجل�س وأداء وظيفت�ه وامله�ام
املنوط�ة به عىل أكم�ل وجه ،وقد
كان لتوجيه�ات خ�ادم الحرمني
الرشيفين املل�ك عبدالل�ه ب�ن
عبدالعزيز آل س�عود -أيده الله-
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أعظم األثر يف اس�تمرار عطاءات
املجل�س وتحقي�ق أهداف�ه ،وقد
أثبت�ت النخبة التي تك�ون منها
املجلس خلال دوراته الس�ابقة
جدارته�ا بما أنجزت�ه من أعمال
كبيرة وق�رارات وأنظم�ة مهمة
خالل فرتة وجيزة.
اش�تهر والدك�م -رحم�ه
الل�ه -بالقض�اء وكان متميزا ً

يف ذلك ،هل ت�روون لنا بعض
املواق�ف الت�ي اش�تهر به�ا
رحم�ه الل�ه-؟ وم�ا قص�ةكتاب :تاج القضاء؟
كان رحمه الله ً
آية يف القضاء،
ً
آي�ة يف ق�وة الش�خصية والهيبة
والوقار والفطن�ة والذكاء ،وورد
ع�ن جالل�ة املل�ك عبدالعزي�ز
رحم�ه الله -أنه قال( :لو أردتوقاض يف
ري
أن أويل بل�دا ً فيها أم ٌ
ٍ
ش�خصية رجل واح�د لكان ذلك
هو الش�يخ عبدالله ب�ن حميد).
ويتح�دث مع�ايل الش�يخ محمد
ابن نارص العبودي -حفظه الله-
يق�ول :حدثن�ي الش�يخ عبدالله
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اب�ن حميد ً
مرة قال :جاءني رجل
يري�د أن يخاصم امللك عبدالعزيز
يف قضي ٍة يدع�ي أن له فيها حقاً،
وق�ال :أن�ا عن�دي خصوم�ة مع
امللك عبدالعزيز ،قال الش�يخ :أنا
أنظر فيه�ا إذا تخاصمتما عندي
وأم�ر املل�ك أن أنظ�ر القضي�ة
مث�ل أية خصومة أخ�رى بني أي
متخاصمين ،ث�م ذه�ب الرج�ل
وق�ال للمل�ك عبدالعزي�ز :أن�ا
س�أخاصمك عند الرشع ،فأرسل
امللك عبدالعزيز للشيخ ابن حميد
ً
قائلا :إن ه�ذا الرج�ل يري�د أن
ٌ
يخاصمن�ي وأن�ا رجل مش�غول
فه�ل إذا وكل�ت أح�دا ً يكفي عن
حض�وري؟ فق�ال الش�يخ اب�ن
حمي�د رحم�ه الل�ه :نع�م ،مثلك
مث�ل أي ش�خص آخر ل�ه الحق
أن ي�وكل غريه يف قضيته ،فحرض
وكي�ل امللك عبدالعزيز إىل مجلس
القضاء وسمع الشيخ الدعوى ثم
حكم عىل امللك عبدالعزيز رحمهم
الله جميعاً.
ومن تلك القص�ص أنه حينما
توىل رئاسة مجلس القضاء األعىل،
مرت به قضي�ة كان قد حكم بها
يف القصي�م قبل ثالثني عاماً ،فلما
كان القارئ يقرأ عليه الصك الذي
دونت في�ه القضي�ة ،إذا هو يمر
بعبارة فيها تحريف ،فما كان من
الش�يخ إال أن سبّح الله واسرتجع
وقال :س�بحان الله ،لقد قلت لهم
يف حين�ه أن يصلحوه�ا بصيغ�ة
كذا ،فسامحهم الله لم يصلحوها،
فانظر كيف كان الشيخ مستذكرا ً
للقضي�ة برمته�ا وبعباراته�ا
وألفاظها.
ويح�دث الش�يخ ف�وزان ب�ن
صالح بن عبدالل�ه الفوزان قال:
(حدثني الشيخ إبراهيم بن ضيف
الله اليوس�ف قال :اختصم أناس
من جماعتنا عند الشيخ ابن حميد
يف بريدة ،فأحرض املدعي ش�هودا ً
فحكم الشيخ بموجب شهادتهم،
وبع�د ميض عرش س�نوات أثريت
القضية من جديد حيث اش�تكى
املدع�ى عليه الس�ابق ف�كان هو
املدعي يف هذه الش�كوى ،فأحرض
ش�هودا ً كان م�ن بينه�م أح�د

الش�هود يف القضي�ة األوىل ،فلما
قال الشيخ للمدعي أين الشهود؟
ق�ال املدعي :هم هن�ا ،فلما تقدم
أحدهم قال له الش�يخ :من أنت؟
قال :فالن بن فالن ،فقال الش�يخ

عبدالله ب�ن عبدالعزي�ز لتطوير توىل القضاء بنفس�ه ثم من بعده
القضاء الذي سيحدث تغريا ً كبريا ً خلفاؤه األربعة الراش�دون كلهم
ً
ً
وجمل�ة من كبار
خاصة بعد تول�وا القضاء،
يف البني�ة القضائي�ة
ص�دور نظ�ام القض�اء الصادر الصحاب�ة ثم أئمة علماء مهديون
باملرس�وم امللك�ي رق�م م 79/تولوا القضاء ،فلمن توىل القضاء
بجميع هؤالء أس�وة وقدوة وعليه
فإنه ال يعذر املؤهل لتويل القضاء
عن توليه ،بل عليه أن يرجو ثواب
الله وأن يتوكل عليه سبحانه وهو
املعين واملوف�ق ملن اس�تعان به
وتوكل عليه.

هؤالء هم شيوخي في القرآن
الكريم ولدي إجازات عنهم وأخذت
عن والدي أغلب العلوم في التوحيد
والفقه والنحو والفرائض
م�ا عن�دك؟ فق�ال :أش�هد بكذا
وكذا ،فلما انتهى س�كت الش�يخ
قليالً ثم ق�ال :أنت فالن بن فالن
ابن فلان ،فنعت�ه بأبي�ه وجده،
قال الرجل :نعم ،فقال الش�يخ:
إنك ش�هدت قبل عرش سنوات
يف قضي�ة فالن بن فلان بكذا
وك�ذا ،واآلن ش�هادتك نقيض
الش�هادة األوىل ،فإما أن تكون
شهدت يف األوىل شهادة زور أو
هذه شهادة زور ،فارتبك الرجل
وس�كت ،فق�ال الش�يخ :أجب يا
فالن ،فس�كت ولم يج�ب ،فحكم
الش�يخ علي�ه بالتعزي�ر ،فانبهر
الحارضون من ذاكرته.
وقد صدر حديث�ا ً كتاب( :تاج
القض�اة يف عصره) ،م�ن تأليف
الدكتور سليمان بن محمد العثيم
ويتضمن توثيقا ً للوقائع التي
تروى عن الوالد  -رحمه الله -
يف أحوال التقايض واالستفتاء
ٌ
كتاب
والفراس�ة والدهاء وهو
ٌ
ث�ري يف
حاف�ل يف مضمون�ه،
ٌ
شيق يف مطالعته ،قد
محتواه،
بذل فيه مؤلفه جهدا ً مشكورا ً
ال حرمه الله األجر.
بعد انتقالكم للمجلس
األعىل للقضاء ،ما مرئياتكم
حول القضاء؟
القض�اء يف الوق�ت الحايل يمر
بمرحل ٍة تاريخي�ة بمرشوع امللك

وتاريخ 1428/9/19هـ والشك
أن ه�ذا التطوي�ر ال�ذي رس�مه
خ�ادم الحرمني الرشيفين امللك
عبدالل�ه ب�ن عبدالعزي�ز وأرىس
معامل�ه وقوّم دعائم�ه ،يحتاج إىل
جه� ٍد متواصل وعم� ٍل دؤوب من
قبل املس�ؤولني يف جميع الجهات
الت�ي تخ�دم القض�اء وتت�وىل
اإلرشاف علي�ه وذل�ك للرقي بهذا
الجه�از املهم من أجه�زة الدولة
وال�ذي يتحقق به الع�دل ويرفع
الجور والظلم.
تورع كثري م�ن طلبة العلم
املؤهلني ع�ن منصب القضاء،
ما تفسريكم لذلك؟
الش�ك أن القض�اء مس�ؤولية
عظيم�ة وحم ٍل كبير ،وقد تورَّع
عن توليه كثريٍ من األئمة واألعالم
ولك�ن ه�ذا ال يعفي م�ن توفرت
فيه الق�وة والق�درة واألمانة عن
يس�وغ له
تويل ه�ذا املنصب وال
ّ
ترك�ه ،فكما أن خط�ره كبري فإن
أج�ره عظي�م ملن احتس�ب األجر
ويف ذلك يقول الرس�ول صىل الله
عليه وس�لم يف الحديث الذي رواه
مس�لم وغريه( :إن املقسطني عند
الله عىل منابر م�ن نور عن يمني
الرحمن وكلتا يدي�ه يمني ،الذين
يعدلون يف حكمه�م وأهليهم وما
ولوا) ،واألسوة يف ذلك نبينا محمد
صلى الل�ه علي�ه وس�لم فهو قد

ينتق�د البع�ض م�ن الناس
بع�ض العاملين يف الس�لك
القضائ�ي انتق�اداتٍ عدي�دة،
كي�ف تتعامل�ون م�ع تل�ك
االنتق�ادات؟ وه�ل هن�اك
خط�وات تطويري�ة للوض�ع
الحايل وللمس�تقبل بالنس�بة
ً
خاصة
للمحاك�م والقض�اة -
بع�د مشروع املل�ك عبدالل�ه
لتطوير القضاء-
الب�د أن يعل�م الجمي�ع أن
القضاة برش يصيبون ويخطئون،
وال يوج�د معصوم إال من عصمه
الل�ه ،وال أح�د مبرأ م�ن النقد،
ورحم الله من أه�دى لنا عيوبنا،
لكنني أشري أن االنتقادات القائمة
على الش�ائعات وأحاديث الناس
العاري�ة ع�ن األدل�ة واملفتق�دة
لإلنصاف واملوضوعية ال يعبأ بها
وال تعط�ى األهمية ،مع الس�عي
على نشر ثقاف�ة اإلنص�اف يف
الحديث وعدم نق�ل كل ما يقال،
وأم�ا النقد الذي يس�عى صاحبه
مرح�ب به ،ويوىل
لإلصالح فإنه
ٌ
قدرا ً كبريا ً م�ن العناية واالهتمام
وه�و من أه�م الس�بل لتصحيح
األخطاء ومعالجتها .وقد تم رسم
العديد من الخطط واألعمال التي
تهدف إىل الرق�ي بجهاز القضاء
ليواكب التطلعات املرجوة.
فق�د تم�ت هيكل�ة املجل�س
وأنش�ئت فيه إدارات متخصصة
كإدارة الش�ؤون الوظيفي�ة
للقض�اة وإدارة القضايا وإدارة
االستشارات وإدارة املحاكم ،كما
تم عقد العدي�د من ورش العمل،
منها :ورش�ة عمل لدراسة الئحة

ضيف العدد

التفتيش القضائي ،وورشة عمل
لدراس�ة الئح�ة معايري ترش�يح
القض�اة ،وورش�ة عمل لدراس�ة
الئح�ة املالزمين ،وورش�ة عمل
لدراس�ة الئح�ة الح�ج والعمرة،
وورش�ة عم�ل لدراس�ة الئح�ة
صالحي�ات رؤس�اء املحاك�م
ومساعديهم ،وورش عمل إدارية
أخ�رى ،وق�د ت�م إع�داد الئح�ة
التفتيش القضائي و إقرارها من
قبل املجلس ،وكذلك الئحة تنظيم
أعم�ال املالزمين القضائيين،
والئح�ة دوائ�ر الح�ج والعمرة،
والئحة قواعد تنظيم اختصاصات
وصالحي�ات رؤس�اء املحاك�م
ومس�اعديهم وتم إقرارها جميعا
وقد ت�م -بحمد الله -االس�تعانة
بعد ٍد من الرشكات املتخصصة يف
دراس�ة وتنفيذ م�ا يتطلبه العمل
يف املجل�س م�ن أنظم�ة وبرامج
إلكرتوني�ة لحوس�بة أعماله وقد
ت�م االنتهاء من نظ�ام االتصاالت
اإلداري�ة ،ونظ�ام إدارة القضايا
ونظام إدارة شؤون املحاكم ،كما
تم إنش�اء موقع إلكرتوني خاص
باملجلس األعلى للقضاء يتضمن
تاريخ القضاء السعودي من عهد
املل�ك عبدالعزيز  -رحم�ه الله -

حتى تاريخه ،كما يتضمن ترتيب
املحاكم وأسماءها واختصاصاتها
كذلك األنظمة واللوائح والقرارات
الصادرة واألخبار وغريها .ويقوم
بالتواصل مع أصح�اب الفضيلة
القضاة من خالل املوقع عرب بريد
قاض ،وعرب
إلكرتوني خاص بكل ٍ
رس�ائل الجوال ( )smsحيث يتم

املحاك�م ،والقض�اة بمنظوم�ة
إلكرتوني�ة تحق�ق التطلع�ات
والخط�ط املرس�ومة ،لتس�هيل
عملي�ة التق�ايض والتواص�ل بني
املجلس واملحاكم والقضاة بشك ٍل
ع�ام .وكم�ا ذك�رت س�ابقا ً فإن
العمل يحتاج إىل مزي ٍد من الجهد،
ونس�أل الل�ه الع�ون والتوفي�ق

فلمن تولى القضاء بجميع هؤالء أسوة
وقدوة وعليه فإنه ال يعذر المؤهل
لتولي القضاء عن توليه ،بل عليه أن
يرجو ثواب اهلل وأن يتوكل عليه سبحانه
وهو المعين والموفق لمن استعان به
وتوكل عليه.
إبالغه�م من خالله�ا بما يصدره
املجلس من قرارات واطالعهم عىل
أخبار املجل�س  .كما أن التواصل
مع القض�اة أصب�ح يف كثري من
املعامالت والتعاملات من خالل
موق�ع املجلس  .وال ي�زال العمل
مس�تمرا ً لرب�ط املجل�س بجميع

والسداد.
زيارتك�م ملحافظ�ة الزلفي
لتكريم حفظة كت�اب الله ،ما
انطباعاتكم عن تلك الزيارة؟
أش�كر لألخ�وة يف املحافظ�ة
دعوته�م وحس�ن احتفائه�م
كما أش�كر له�م حس�ن عنايتهم
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بالناش�ئة بنين وبن�ات يف حفظ
كت�اب الل�ه والعناي�ة ب�ه ،وق�د
رسني ما استمعت إليه من حسن
التلاوة وجودة الحف�ظ وإن من
نعم الل�ه علينا يف هذه البالد هذه
العناي�ة املتمي�زة بكت�اب الله يف
مج�االتٍ علمي�ة كبرية ب�دءًا من
التعلي�م النظام�ي يف مس�توياته
كافة وجمعي�ات تحفيظ القرآن
املنتشرة يف كل مناط�ق اململكة
ومحافظاته�ا ومراكزها وآثارها
وثماره�ا الس�ارة ولل�ه الحمد.
أم�ا انطباع�ي عن الزي�ارة فإن
محافظ�ة الزلف�ي ص�ورة م�ن
صور االهتمام بكل أرجاء الوطن
يف نهضتها وتنظيمها واستكمال
مرافقه�ا وأخذه�ا حظه�ا م�ن
التنمية والعناية مع ما يؤمل من
املزيد إن شاء الله.
حفظك�م الل�ه معايل الش�يخ
صالح  ،وب�ارك فيكم وجعل ذلك
يف موازي�ن حس�ناتكم ووفقك�م
دائما وأبدا ً إىل فعل الخري.
وصىل الله وس�لم على عبده
ورس�وله نبين�ا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعني n

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ
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أحكام فقهية متعلقة بالقرآن
9ـ صفة سجود التالوة :

سجود
التالوة
3/3

د :أحمد بن عبداهلل اليوسف

أستاذ الفقه املساعد
في كلية الشريعة بجامعة القصيم

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ

هيئة سجود التالوة مثل هيئة السجود املعهود يف الصالة.
وفيها مسائل:
األوىل  :التكبري لها :
أوالً  :يف الصالة :
ذهب عامة أهل العلم إىل مرشوعية التكبري يف سجود
التالوة عند الهوي وعند الرفع ،وحكاه بعضهم اتفاقاً.
لعموم ما روي عن أبي هريرة ريض الله عنه " :أنه كان
يكرب كلما خفض ورفع" أخرجه البخاري .وهذا عام يدخل
فيه من صلب الصالة وما يطرأ عىل الصالة من سجدات
السهو وسجدات التالوة  ،وكذلك ملا فيه من مصلحة الصالة
يف تمام اقتداء املأموم بإمامه .
ثانيا ً  :يف خارج الصالة :
القول األول  :أنه يكرب إذا سجد للتالوة وإذا رفع  .هذا هو
املشهور يف املذهب .
واستدلوا  :بما رواه أبو داود يف سننه من حديث عبد الله
ابن عمر العمري املكرب عن نافع عن ابن عمر قال”:كان
النبي  -ﷺ -يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجود كرب وسجد
وسجدنا معه” .
والقول الثاني يف املذهب  :أنه ال يرشع .
واستدلوا  :بأن ذلك لم يثبت عن النبي -ﷺ  -بإسناد صحيح
مع توافر الدواعي والهمم لنقله وهذا يدل عىل عدم ثبوته .
وأما الحديث فإن فيه عبد الله بن عمر العمري املكرب
وهو ضعيف وقد خالفه عبيد الله بن عمر العمري املصغر
وهو معه قراءة عن نافع عن عبد الله بن عمر من غري ذكر
التكبري ،قال" :كان رسول الله  -ﷺ -يقرأ علينا السورة
فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع
جبهته" الحديث متفق عليه  ،فعىل ذلك ذكر لفظة التكبري
منكر هذا هو القول الراجح.
أما التكبري عند الرفع فليس له أصل يف السنة .
والراجح أنه ال يرشع التكبري عند الرفع  ،فال يرشع
التكبري عند الخفض وال عند الرفع .
الثانية  :ما يقول فيها :
اتفق أصحاب املذاهب األربعة عىل أنه يسن التسبيح يف
سجود التالوة بـ "سبحان ربي
األعىل" كسجود الصالة لعموم
األحاديث ،وعىل أنه يسن فيه قول
ما ورد يف الرتمذي بإسناد صحيح
أن النبي -ﷺ -كان يقول:
"سجد وجهي للذي خلقه وشق
سمعه وبرصه بحوله وقوته".
قال الرتمذي :هذا حديث حسن
صحيح .وزاد الحاكم "فتبارك الله
أحسن الخالقني" .
وما ورد يف الرتمذي بإسناد
حسن" :أن رجالً من أصحاب
النبي  -ﷺ -رأى شجرة ساجدة
تقول  :اللهم اكتب يل بها أجرا ً
وضع عني بها وزرا ً واجعلها يل عندك ذخرا ً وتقبلها مني
كما تقبلتها من عبدك داود فأخرب بها النبي  -صىل الله
عليه وسلم  -فكان يقولها يف السجود" (.)1
وقال بعض الحنفية واإلمام الشافعي يسن أيضا ً أن

يقول الساجد":سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال"
لقوله تعاىل ﴿ :إ ِ َّن الَّذِي َن أُو ُتوا الْ ِعل ْ َم ِم ْن َقبْل ِ ِه إ ِ َذا ُيتْلىَ عَلَيْ ِه ْم
ي َِخر َ لأْ َ
ان سُ جَّ ًدا * َوي َُق ُ
ان َر ِّبنَا إ ِ ْن َك َ
ون سُ بْحَ َ
ول َ
ان َو ْع ُد
ُّون لِ ْذ َق ِ
َر ِّبنَا لَ َم ْفعُولاً ﴾.
الثالثة  :هل يرفع يديه مع تكبرية السجود ؟
اختلف أهل العلم يف ذلك .واألقرب عدم الرفع لعدم الدليل
الخاص،والقياس عىل الصالة محل نظر.
الرابعة  :التشهد فيه .
األقرب أنه ال تشهد فيها ؛لعدم ثبوته  ،فإن التشهد ال
أصل له يف السنة .
الخامسة  :التسليم منها :
هذا كذلك ال أصل له يف السنة،حتى قال شيخ اإلسالم يف
التسليم":بدعة".

10ـ قراءة اإلمام للقرآن بعد الرفع من سجود
التالوة .

إن كانت السجدة يف آخر السورة فقام اإلمام من سجود
التالوة فهل له أن يركع،أم ال بد أن يقرأ ما تيرس؟
إن قام فقرأ شيئا ً من القرآن فهو حسن  ،فإن لم يقرأ فال
بأس بذلك .ويقرأ حتى ال يكون هناك وصل بني السجود
وبني الركوع  .وقد صح ذلك عن عمر كما عند الطرباني يف
الكبري" :أنه قرأ بالنجم يف الثانية فسجد ثم قام فقرأ سورة
أخرى" ويف رواية " :أنها إذا زلزلت األرض زلزالها"(.)2
وروي عن مرسوق قال :صليت خلف عثمان الصبح  ،فقرأ:
"النجم" فسجد فيها  ،ثم قام فقرأ سورة أخرى”(.)3
ـ من فقه اإلمامة أيضا ً :أنه إذا قرأ آية السجدة وكانت يف
آخر قراءته ،كما يف سورة العلق ،فحينئ ٍذ قالوا :إذا كان ال
يرغب يف السجود فليقرأ بعد فراغه من آخر السورة آيات أو
سورة حتى ينبه من وراءه أنه ال يريد السجود؛ ألنه لو كبرّ
راكعا ً يف هذه الحالة سيخ ّر الناس سجداً ،وحينئ ٍذ يحصل
االختالل يف صالة الناس ،فعدوا من فقه اإلمام أن يتفطن
ملثل هذا.

11ـ االقتصار عىل قراءة آية السجدة :

اختلف أهل العلم يف ذلك .وكرهه مالك وهو قول الحنابلة.
ألن ذلك لم يرو عن السلف فعله بل املنقول عنهم كراهته،
فمن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن
الشعبي قال " :كانوا يكرهون اختصار
السجود  ،وكانوا يكرهون إذا أتوا عىل
السجدة أن يجاوزها حتى يسجدوا ".
12ـ الراكب املسافر إن قرأ آية فيها
سجدة فإنه يومئ كما يومئ يف سجود
النافلة .والله أعلم n
ـــــــــ

إن كانت السجدة
في آخر السورة
فقام اإلمام من
سجود التالوة فهل
له أن يركع،أم ال بد
أن يقرأ ما تيسر؟

( )1الرتمذي (  ) 579يف الصالة باب ما يقول
يف سجود القرآن والحسن بن محمد عبيد الله لم
يوثقه غري ابن حبان ،وقال العقييل  :ال يتابع عىل
حديثه وال يعرف إال به  .وأخرجه الحاكم ،219 / 1
 220وقال حديث صحيح وقال الذهبي صحيح ما
يف رواته مجروح وصححه ابن حبان ( ) 691
ونقل الحافظ يف التهذيب أن ابن خزيمة أخرجه يف

صحيحه.
( )2أخرجه عبدالرزاق  ،116/2والطحاوي يف رشح معاني اآلثار
. 355/1
( )3الطحاوي يف رشح معاني اآلثار . 355/1

ارتسامات

محاصرة
الخطأ

الشيخ د محمد بن إبراهيم احلمد

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
ومشرف موقع دعوة اإلسالم

الخطأ مالزم لبني آدم ،والخطايا عموما ً صوت العقل ،والحكمة ،واملنطق ،فيقع الظلم،
م َ
ُطو ٌ
َّقة يف رقابهم.
ويَسُ و ُد التعميم يف الحكم.
لذلك كانت محارص ُة الخطأَ ،وو ْ
والله -عز وجل -يقول يف الحديث القديس:
َض ُع ُه يف إطاره
أمارة عق ٍل ،ودليلَ
َ
(يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ،وأنا أغفر الصحيح دون وكس وال شطط -
الذنوب جميعا ً فاستغفروني أغفر لكم) رواه مسلم .إنصاف.
والرسول ﷺ يقول( :كل ابن آدم خطاء ،وخري
وعكس ذلك  -عالمة حُ مْق ،وداللة ظلم.
الخطائني التوابون) رواه أحمد ،والرتمذي ،وابن
والحقيقة -كما قيل -تضيع بني التهوين
ماجه ،والحاكم.
والتهويل.
والخطأ ،والذنب م َُق َّد ٌر عىل العباد ،والز ٌم لهم،
وهذا مما يؤكد لنا أهمية العدل ،ورضورة
وذلك بمقتىض طبيعتهم البرشية ،وبمقتىض قدر التعامل مع الخطأ بحكمة وعقل.
الله الكوني ،وحكمته البالغة يف تقدير األشياء.
وإن من أعظم ما ُيجليِّ هذا املعنى غاية الجالء
وليس الحديث ههنا عن
الذنوب ،واملعايص ،وال ما جاء يف السرية النبوية الرشيفة من آثار من هذا
ِ
وجوب التوبة منها.
عن حكمة تقديرها ،وال
القبيل ،ولعل أجالها ما يكون يف شأن الحدود التي
ِ
وإنما هو حديث عن الخطأ الذي يصدر من أقيمت عىل بعض من صدر منهم ما يوجبها ،كما
بعض الناس إما عن اجتهاد ،أو هوىً  ،أو نحو ذلك .جاء يف قصة ماعز بن مالك ريض الله عنه حيث
وسواء كان الخطأ من نوع ظلم النفس القارص ،جاء إىل النبيﷺ فقال( :يا رسول الله! طهرني،
أو هو من العدوان املتعدي إىل اآلخرين.
فقال :ﷺ ويحك! ارجع فاستغفر الله ،وتب إليه).
َ
التعامل مع الخطأ واملخطئ
فالذي يالحظ أن
قال :فرجع غري بعيد ،ثم جاء فقال :يا رسول
َ
ُ
برِّ
يختلف باختالف العقول؛ فالعقول الصغرية تك
الله! طهرني ،فقال رسول اللهﷺ( :ويحك ارجع
الخطأَ ،و ُت َع ِّممَه ،و َت ْز َه ُد بصاحبه ،و ُتز ِّهد به.
فاستغفر الله ،وتب إليه) قال :فرجع غري بعيد ،ثم
وربما أخطأ شخص من بلد ،أو أرسة ،أو قبيلة جاء فقال :يا رسول الله طهرني ،فقال النبيﷺ مثل
فصار ذلك سُ ب ََّة لجميع َم ْن يتعلق بهم ذلك املخطئ .ذلك ،حتى إذا كانت الرابعة ،قال له رسول اللهﷺ:
وربما كان لذلك الخطأ أَلْ ُف مسوغ ومسوغ( ،فيما أُطهِّرك؟) فقال :من الزنى ،فسأل رسول
ومع ذلك فال يقبل أيُّ عذر عند أولئك؛ فهذا صنيع اللهﷺ (أبه جنون؟) َفأ ُ ْخبرِ َ أنه ليس بمجنون،
العقول الصغرية.
فقال( :أشرَ ِ بَ خمراً؟) فقام رجل فاسْ تَنْ َك َه ُه فلم
أما العقول الكبرية فإنها ال تعمم الخطأ ،بل يجد منه ريح خمر ،قال :فقال رسول اللهﷺ:
َتحْ صرُ ُه بصاحبه ،وتحاول إيجاد املخارج له دون (أزنيت) فقال :نعم ،فأمر به ،فرجم ،فكان الناس
أن َتحْ شرُ َ غريَ
صاحب الخطأ يف زمرة املخطئ سواء فيه فرقتني ،قائل يقول :لقد هلك لقد أحاطت به
ِ
كانوا من أهله ،أو بلده ،أو من هم عىل شاكلته؛ فذلك خطيئته ،وقائل يقول :ما توبة أفضل من توبة ماعز
هو املسلك األ َ َم ُم الراشد.
إنه جاء إىل النبيﷺ فوضع يده يف يده ،ثم قال:
يقول -عز وجل :-ﭽ ﰅ
اقتلني بالحجارة ،قال :فلبثوا
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ ويقول:
بذلك يومني أو ثالثة ،ثم جاء
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ العقول الكبيرة ال تعمم
رسول الله ﷺ وهم جلوس،
الخطأ ،بل تحصرُه
ويقول :ﭽﯿ ﰀ ﰁ
فسلم ،ثم جلس ،فقال:
ﰂ ﰃ ﭼ.
(استغفروا ملاعز بن مالك)
بصاحبه ،وتحاول إيجاد
ثم إن العقول كلما المخارج له دون أن تحشرَ قال :فقالوا :غفر الله ملاعز
كَبرَُ ْت ،وزادت علما ً زادت
ابن مالك ،قال :فقال رسول
زمرة
في
الخطأ
صاحب
غيرَ
ِ
رحمة وحلماً؛ فال تكتفي بأن
اللهﷺ( :لقد تاب توبة لو
تحرص الخطأ يف صاحبه ،بل المخطئ سواء كانوا من
قسمت بني أمة لوسعتهم)
ترتقي إىل درجة أنها ال تحرص أهله ،أو بلده ،أو من هم رواه مسلم.
صاحب الخطأ يف خطئه ،بل
فانظر إىل ذلك العدل،
شاكلته
على
تجعل ذلك الخطأ يف دائرة
حيث حصل الثبت ،وترديد
ضيقة دون زه ٍد بصاحبه ،أو
ماعز ،وملا ثبت عليه الحد لم
جَ ح ٍد لفضله.
يكن ذلك ذريعة إىل الوقيعة فيه ،أو تعيريه وقو ِمه
والذي يدير النظر يف حياة الناس يجد خلالً يف به ،بل صار ذلك من االعرتاف ،وتلك التوبة من
هذه الناحية؛ حيث يطغى الهوى أحياناً ،فيغيب جملة مناقبه ) n
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تويل حكومة خادم الحرمني الرشيفني القرآن الكريم عناية شديدة ومن ذلك إنشاء جمعيات تحفيظ
القرآن الكريم املنترشة يف مملكتنا الحبيبة ومن أجل أن تكون الجمعيات باملستوى األفضل واألحسن فقد
خصصت إدارة كاملة يف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد لتتوىل اإلرشاف عىل تلك
الجمعية ويرسنا يف ضياء أن نلتقي فضيلة املدير العام للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور
عثمان بن محمد الصديقي لنلقي عليه بعض األسئلة عن هذه اإلدارة الفتية وطموحاتها املستقبلية
ونشكر لفضيلته رحابة صدره وكريم تجاوبه وتفضلوا مشكورين لتفاصيل اللقاء :

مدير اإلدارة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ لقرآن الكريم لضياء :

نطمح أن تعتمد الجمعيات على
نفسها في الدعم المالي بحيث تفي
بمشاريعها وأوقافها
حوار :
عبدالرحمن بن رومي الرومي
عضو حترير اجمللة
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تح�رص حكوم�ة خ�ادم
الحرمني الرشيفين عىل خدمة
القرآن الكريم ومن ذلك إنش�اء
جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
وأنشئت اإلدارة العامة لإلرشاف
عليه�ا من�ذ ع�دة س�نوات فما
أبرز إنجازات ه�ذه اإلدارة فيما
ترون؟
اإلدارة العام�ة للجمعي�ات
الخريي�ة لتحفي�ظ الق�رآن الكريم
أنش�ئت ع�ام  1426بق�رار معايل
وزير الش�ؤون اإلسالمية واألوقاف
والدع�وة واإلرش�اد ،وق�د كان
اإلرشاف س�ابقا لألمان�ة العام�ة
للمجلس األعىل للجمعيات الخريية
لتحفي�ظ الق�رآن الكري�م ،ف�رأى
مع�ايل الوزير حفظه الله أن يقوى
إرشاف الوزارة عىل الجمعيات وأن

تدعم وتطور بالش�كل املناسب من
الناحية اإلدارية واملالية والتعليمية
وغريها مم�ا تحتاجه الجمعيات يف
تحقيق رس�ائلها وأهدافه�ا ،ومنذ
ذل�ك الع�ام وإىل اآلن ولل�ه الحمد
قف�زت الجمعيات وتط�ورت ولله

العلمية الت�ي تعقده�ا الجمعيات
الخريي�ة لتحفيظ الق�رآن الكريم،
ومن ذلك تفعيل الصندوق الخريي
للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن
الكري�م بال�وزارة وال�ذي من أهم
مش�اريعه ومنجزاته فت�ح املجال

ومن طموحاتنا أن ال يكون بيت في هذه
الدولة المباركة إال وفيه حافظ لكتاب
اهلل تعالى سواء كان من المواطنين أو
المقيمين ،متأدب بآداب القرآن ومتخلق
بأخالقه
الحمد وها نح�ن نجني ثمار ذلك،
فم�ن تل�ك اإلنج�ازات :اإلرشاف
املب�ارش والفعلي على امللتقي�ات

للمتربعين ع�ن طري�ق التبرع
للجمعيات عن طريق نظام س�داد
والذي يتيح التحويل من الحس�اب

الش�خيص ألي متبرع يف املرصف
ع�ن طري�ق س�داد واختي�ار رقم
حس�اب الجمعيات وهو  077ومن
ث�م التحوي�ل وه�ذه خدم�ة نكاد
نك�ون أول الجمعي�ات الخريي�ة
الت�ي تفتت�ح هذا املشروع والذي
دش�نه مع�ايل الوزي�ر يف ش�هر
ش�عبان ع�ام  1431وم�ن ذل�ك
كذلك مشروع التبرع للجمعيات
ع�ن طري�ق الرس�ائل الفارغ�ة
على رق�م  808008على رشك�ة
االتص�االت وهن�اك مفاهم�ات مع
الرشكات املشغلة األخرى يف مجال
االتص�االت .ومن ذلك تم التنس�يق
مع املؤسس�ات والجه�ات الخريية
لدع�م ه�ذا الصندوق ع�ن طريق
تبن�ي بعض مش�اريع الجمعيات،
كمؤسس�ة العنود الخريي�ة وإدارة

لقاء مع مسؤول

أوقاف صال�ح الراجح�ي ،والهيئة
الرشعي�ة والخدم�ات االجتماعية يف
البنك الس�عودي الربيطاني ،وكذلك
هناك إعانة وكالة األوقاف بالوزارة
التي دعم�ت الجمعي�ات قبل ثالث
س�نوات بخمس�ة ماليني ري�ال ثم
بعرشة ماليني ري�ال قبل العام ويف
الع�ام املايض بعشرة ماليني ريال،
وهن�اك اتف�اق كذلك مع مؤسس�ة
سليمان الراجحي يف تطوير الهيكل
اإلداري للجمعيات الخريية لتحفيظ
الق�رآن الكري�م ومراجع�ة اللوائح
واألنظمة الخاص�ة بالجمعيات عن
طريق الجه�ات املتخصصة يف ذلك
إىل غير ذلك م�ن اإلنج�ازات التي
تحقق�ت بفض�ل من الله س�بحانه
وتع�اىل ثم باهتمام�ات والة أمورنا
حفظه�م الل�ه وعىل رأس�هم خادم
الحرمين الرشيفين وويل عه�ده
األمني وسمو النائب الثاني حفظهم
الله جميعا ،كما ال ننىس يف الحقيقة
دعم معايل وزير الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرش�اد الشيخ
صال�ح بن عب�د العزيز ب�ن محمد
آل الش�يخ الغير مح�دود له�ذه
الجمعي�ات الخريية لتحفيظ القرآن
الكري�م وتدش�ينه الكثير من هذه
املشاريع املباركة.
م�ا طموحاتك�م يف اإلدارة
العامة ؟
طموحاتن�ا يف اإلدارة العام�ة

للجمعي�ات كثيرة ال تقف عند حد،
وم�ن ذل�ك أن تعتم�د الجمعي�ات
الخريي�ة لتحفي�ظ الق�رآن الكريم
على نفس�ها يف الدعم امل�ايل بحيث
تك�ون ميزانيته�ا غني�ة وموفورة
تف�ي بمش�اريعها وأوقافه�ا ،ومن
طموحاتن�ا كذل�ك أن ال يكون بيت
يف ه�ذه الدول�ة املبارك�ة إال وفي�ه
حافظ لكتاب الله تعاىل س�واء كان
م�ن املواطنني أو املقيمين ،متأدب
ب�آداب الق�رآن ومتخل�ق بأخالقه،
وم�ن طموحاتن�ا كذل�ك أن تنظ�م
الجمعي�ات يف هي�كل إداري ق�وي
ومتني مواكبة أعىل أس�اليب التقنية
والنظم املعلوماتية .إىل غري ذلك من
الطموحات التي ال أراها مس�تحيلة
بإذن الله لو تكاتفت الجهود.
أقامت ال�وزارة أربع ملتقيات
للجمعيات عىل مس�توى اململكة
فهل ملستم أثرها عىل الجمعيات
وبين القطاع�ات األخ�رى وما
طموحاتكم تجاهها؟
نع�م أقيم�ت ولل�ه الحم�د أربع
ملتقي�ات كان امللتق�ى األول ع�ام
 1425يف محافظة الطائف بعنوان
نحو عمل مؤسسي متميز ،والثاني
يف مدين�ة جدة ع�ام  1426بعنوان
أس�اليب تحقيق الريادة والثالث يف
مدينة الري�اض عام  1428بعنوان
الجمعي�ات الخريية لتحفيظ القرآن

الكريم واملجتم�ع ،والرابع يف مدينة
الدمام عام  1430بعنوان الجمعيات
الخريي�ة لتحفي�ظ الق�رآن الكريم
وأثره�ا يف تحقيق األم�ن .وامللتقى
الخامس بإذن الله تعاىل سيكون يف
مدينة تبوك بمنطقة تبوك وسيكون
بعنوان الجمعيات الخريية لتحفيظ
الق�رآن الكري�م واإلعلام آم�ال

43

وطموح�ات .وق�د وضع�ت اإلدارة
العام�ة خططا ً مس�تقبلية يف إقامة
امللتقي�ات للس�نوات القادمة وكان
ملتقى تبوك من تلك الخطة وبعدها
س�يكون امللتقى السادس بإذن الله
يف مدين�ة بري�دة بمنطق�ة القصيم
بعن�وان تعليم القرآن الكريم للمرأة
بين الواق�ع واملأم�ول ،وامللتق�ى
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الس�ابع ب�إذن الل�ه يف مدين�ة حائ�ل بمنطقة
حائ�ل بعنوان أس�اليب تنمية امل�وارد املالية يف
الجمعي�ات .وه�ذه امللتقيات تنب�ع منها أوراق
عمل وبحوث وندوات ودورات تدريبية هي محل
اهتمام ال�وزارة ،وجميع القطاع�ات التي تهتم
بالجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم تهتم
بهذه امللتقيات وتتابع توصياتها وتتعاون معها
يف إث�راء تل�ك امللتقيات كالجامعات الس�عودية
والهيئات واملنظمات والجهات الخريية املشابهة
لعمل الجمعيات وجميع مؤسسات الدولة رعاها
الله املدنية والعسكرية تتعاون معها كذلك ولله
الحمد.

نريد نبذة عن سريتكم الذاتية ومن
مشايخكم الذين تتلمذتم عليهم؟
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االسم :عثمان بن محمد الصديقي ،متزوج ويل
من األبناء ست بنات وولد يدعى ريان ،ومقيم يف
مدينة الرياض ،منذ عام 1409هـ ،حيث ولدت
يف مدينة جدة عام 1387هـ  ،ثم انتقلت إىل
املدينة النبوية إلكمال دراستي الجامعية يف كلية
الرشيعة بالجامعة اإلسالمية ،منذ عام 1404
إىل عام 1408هـ ثم انتقلت إىل الرياض إلكمال
رسالتي املاجستري والدكتوراه من جامعة اإلمام
يف املعهد العايل للقضاء منذ عام 1409إىل عام
 1412وكنت عىل وظيفة دراسية فيه ثم أكملت
مرحلة الدكتوراه يف نفس الجامعة واملعهد منذ
عام  1414إىل عام 1420هـ وعملت بعد تخرجي
من املعهد العايل للقضاء بعد مرحلة املاجستري
كمحارض متعاون يف كلية الرشيعة بجامعة اإلمام
بالرياض منذ عام  1413إىل عام 1414هـ ثم
تعينت يف وزارة الدفاع والطريان كمرشد ديني يف
اإلدارة العامة للشؤون الدينية وأرشفت ولله الحمد
عىل تأسيس جمعية األمري سلطان لتحفيظ القرآن
الكريم بوزارة الدفاع والطريان منذ عام  1414إىل
عام 1416هـ ،ثم انتقلت بعدها إىل كلية امللك فهد
األمنية محارضا ً ثم أستاذا ً مساعدا يف قسم العلوم
الرشعية ،ثم كلفت بإدارة الشؤون الدينية فيها منذ
عام 1422هـ إىل أن تمت إعارتي لوزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مديرا ً عاما ً
ٍ
لإلدارة العامة للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن
الكريم يف 1426/8/17هـ وإىل اآلن.

ومن مشايخكم الذين تتلمذتم عليهم يف
حياتكم العلمية؟

يف املدينة النبوية ولله الحمد كان طلب العلم
يف املرحلة الجامعية وكان من أبرز مشايخي
يف الفقه آنذاك الشيخ فيحان بن شايل املطريي
والشيخ الدكتور محمد املختار الشنقيطي أما
يف العقيدة فأبرز من أفدنا منهم الشيخ الدكتور
صالح السحيمي ،وأصول الفقه آنذاك والشيخ
مختار ابن الشيخ محمد األمني والشيخ أحمد
ابن عبدالوهاب والشيخ عبد الله بن عمر ،أما
مشايخي يف القرآن الكريم يف تلك املرحلة كان
الشيخ عيل الحذيفي والشيخ خليل القاري والشيخ
عبدالرؤوف املدني .أما يف الرياض فكان مشايخي
يف الفقه الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله
ابن جربين والشيخ عبد الله بن غديان رحمهما
الله رحمة واسعة واستفدت من الشيخ ابن غديان
فائدة كبرية يف أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية.
ويف القرآن الكريم كان شيخي الشيخ أحمد أحمد
مصطفى أبو حسن رحمه الله أول شيخ أقرأ عليه
ختمة اإلجازة برواية حفص عن عاصم ،ثم قرأت
عىل الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله حفظه الله
وأجزت منه ختمة كاملة بالقراءات السبعة من
طريق الشاطبية إفرادا ،وال زال الطلب مستمرا
عىل الشيخ تميم الزعبي حفظه الله يف إكمال
القراءات الثالث املكملة للسبعة من طريق الدرة؛
وكذلك ال زلت أواصل القراءة عىل فضيلة شيخ
القراء باملسجد النبوي الشيخ إبراهيم األخرض
بقراءة عاصم n

توصي�ات امللتقي�ات الس�ابقة ه�ل ت�م
تفعيله�ا والعمل بها وما آلي�ة التعامل مع
تلك التوصيات؟
امللتقي�ات العلمي�ة التي تعقده�ا الجمعيات
الخريية لتحفيظ الق�رآن الكريم وترشف عليها
ال�وزارة م�ن خلال اإلدارة العام�ة للجمعيات
تعتبر من أهم املرتك�زات العلمي�ة التي تعتمد
عليها الوزارة فيما يخدم الجمعيات والرقي بها،
ألنها تحوي عناوين مهمة وأوراق عمل وبحوث
جي�دة ،وتوصيات تعترب مش�اريع عمل وخطط
وبرامج ،ونح�ن يف اإلدارة العام�ة لدينا اهتمام
كبري ومتابع�ة ملا يدور يف تلك الجمعيات وهناك
لجن�ة يف اإلدارة العامة تتابع تلك التوصيات مع
بع�ض الجمعي�ات ،فمنها ما تم ب�ه األخذ فعال
ولله الحمد ،ومنها ما يزال تحت الدارسة  ،فتلك
التوصيات محل متابعة واهتمام.
إقامة ملتقى خاص بكل تخصص كالعالقات
العام�ة واإلعلام وتنمي�ة امل�وارد والش�ؤون
التعليمية وهكذا سواء كان عىل مستوى املناطق
كامل�ة أو بعضها أو عىل مس�توى جمعيات كل
منطقة.
ترشفت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن
الكري�م يف محافظ�ة الزلف�ي باس�تضافة
فضيلتكم م�ع بداية عملك�م يف اإلدارة قبل
عدة س�نوات وصادف كذلك صدور أول عدد
م�ن مجلة ضي�اء ث�م ترشف�ت الجمـعية
بزيارتك�م الع�ام امل�ايض يف حف�ل تكري�م
الحفظة عىل رشف معايل الشيخ صالح ابن
حميد رئيس مجلس الش�ورى آنذاك فكيف
تقيمون الجمعي�ة الخريية لتحفيظ القرآن
الكريم يف محافظة الزلفي واملجلة بعد هذه
السنوات؟
يف الحقيقة الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الزلفي من الجمعيات العزيزة
لدي كونها تعمل بمنظومة واحدة وبروح الفريق
الواحد وأملس تطوره�ا عاما بعد عام وتتميز يف
بع�ض األش�ياء كذلك م�ن النواح�ي التعليمية
والقائم�ون عليها من األخي�ار وأهل العلم كذلك

لقاء مع مسؤول
فلا غرابة عليه�ا من ذلك التمي�ز .أما ما يخص
مجل�ة ضياء فحينم�ا تقدمت بطل�ب الرتخيص
لها قبل عدة س�نوات م�ن اإلدارة العامة دعمتها
ش�خصيا مل�ا أعلمه من أنها س�تتطور وتس�ابق
الكثري من املجالت املوجودة بالس�احة ،ملا تحويه
من مق�االت جيدة وحوارات رائعة حتى أصبحت
بعض الحوارات واللقاءات يتابعها املختصون يف
هذه املجلة ومن تلك الحوارات واللقاءات ما يقوم
ب�ه فضيلة الدكتور عب�د الله الج�ار الله يف هذه
املجلة مع كبار املقرئني وأهل القرآن حتى تميزت
وأصبح�ت مرجعا عند الكثري م�ن املهتمني بهذا
العلم ولله الحمد .وقد دعيت سابقا يف هذه املجلة
إلجراء حوار ولقاء معي ولكني تريثت حتى تأخذ
املجلة وضعها الطبيعي من االنتشار والقوة عاما
بعد عام وها نحن نقطف ثمارها اآلن.
خط�وة مبارك�ة دع�م الجمعي�ات م�ن
خالل رس�ائل الجوال ولكن ما آلية وصولها
للجمعيات.
بحم�د الل�ه تمكن�ا م�ن الوص�ول إىل خدمة
التربع عن طريق إرس�ال رسالة فارغة إىل الرقم
 808008ملشتركي رشكة االتص�االت ،وجاري
العم�ل للتنس�يق م�ع الشركات األخ�رى ،وقد
دش�ن معايل الوزي�ر حفظه الله تل�ك الخدمة يف
1431/1/29ه�ـ تزامن�ا مع اجتم�اع املجلس
األعىل للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم،
ولل�ه الحمد نلمس تعاونا م�ع املتربعني وتفاعال
م�ع هذا الرقم كون�ه مخصصا لدع�م الصندوق
الخيري للجمعي�ات الخريي�ة لتحفي�ظ القرآن
الكريم ومرشوعا من مشاريعه ،وسيتم بإذن الله
تعاىل توزيع تلك اإليرادات عىل الجمعيات الخريية
لتحفيظ القرآن الكريم وستعطى األولوية يف ذلك
للجمعي�ات املحتاجة والبعيدة ع�ن املدن وكذلك
الجمعيات الناشئة دعما لها.
هن�اك العديد م�ن االقرتاح�ات فما رأيكم
فيها ومدى إمكانية العمل بها :
الطل�ب م�ن الجمعي�ات تقيي�د التجارب
الجيدة لديها من خالل نموذج معني متكامل
وتجم�ع ه�ذه التجارب بكت�اب أو من خالل
موقع ليستفيد منها الجميع.
ه�ذا اقرتاح جيد ،وباملناس�بة يصلن�ي العديد
م�ن االقرتاحات والدراس�ات والبح�وث الخاصة
بالجمعي�ات ،وتجمع كل تلك الدراس�ات يف ملف
خ�اص ل�دي ،ويتم ع�رض تلك الدراس�ات عىل
بعض الجمعي�ات ألخذ الرأي فيه�ا ،وتطبيق ما
يمك�ن تطبيقه منه�ا بعد أخذ توجيه�ات معايل
الوزير حفظه الله.
نج�ح مرك�ز نوري�ن يف تدريب منس�وبي
الجمعي�ات يف منطق�ة الري�اض وأصبح�ت
ملس�ته التطويري�ة واضح�ة على جمعيات

املنطق�ة أال تس�عى ال�وزارة لتعمي�م ه�ذه
الفكرة وتشجيعها.
مركز نورين قد قمت بزيارته يف العام املايض،
ويف الحقيق�ة هذه املركز املبارك يقوم عليه نخبة
م�ن املتخصصين يف كل ما يه�م الجمعيات من
األمور اإلدارية والتعليمي�ة واملالية ،واطلعت عىل
مش�اريعه والدورات العديدة الت�ي قام بعقدها،
وهناك التنس�يق إلعداد مذك�رة تفاهم بني املركز
والوزارة لتطوير منسوبي الجمعيات وسيعلن يف
حينه بإذن الله.
هناك بعض الربامج الناجحة والتي تبنتها
بعض الجمعيات مثل برنامج تدبر يف جمعية
حائ�ل برعاي�ة كريم�ة م�ن أمير املنطق�ة
صاحب الس�مو امللكي األمري س�عود بن عبد
املحسن فلم ال تعمم تلك التجارب الناجحة.
يف الحقيق�ة موضوع تدبر الق�رآن الكريم يف
حلق�ات تحفيظ القرآن الكري�م موضوع اهتمام
ال�وزارة ،وق�د نوق�ش ه�ذا املوض�وع يف إحدى
جلس�ات املجل�س األعلى للجمعي�ات الخريي�ة
لتحفي�ظ القرآن الكريم يف الع�ام املايض ،وهناك
توجي�ه من مع�ايل الوزير حفظه الل�ه بالتعاون
والتنس�يق م�ع املراك�ز العلمية الخاص�ة بتدبر
القرآن الكريم ،وس�تعقد ورشة علمية يف الوزارة
بعن�وان (تدبر القرآن يف حلق�ات تحفيظ القرآن
الكريم) ولها مح�اور وأوراق عمل بالتعاون مع
بعض الباحثين واملختصني يف ه�ذا املجال ومع
بع�ض املراك�ز املعني�ة بالتدب�ر ،وس�يتم دعوة
الجمعيات وبعض الجهات العاملة يف هذا املجال
وس�يكون ذلك ب�إذن الله برعاية مع�ايل الوزير
حفظه الله يف يوم األحد 1432/2/5هـ
ه�ل هن�اك موق�ع خ�اص
باإلدارة؟
نع�م هناك موقع خاص باإلدارة
العامة للجمعيات وهو
 www.qkadmin.gov.saوهو
موقع تعريفي باإلدارة العامة ،وقد
دش�نه مع�ايل الوزير حفظ�ه الله
يف 1431/8/26ه�ـ  ،وج�اري
العم�ل على تطوي�ره م�ع بعض
الرشكات املتخصصة لتستفيد منه
الجمعيات ،وباملناس�بة قد قطعت
اإلدارة العام�ة للجمعيات ش�وطا
كبريا بالتعاون مع مركز املعلومات
والحاسب اآليل بالوزارة يف مرشوع
إع�داد قاع�دة بيان�ات الجمعيات
الخريي�ة لتحفي�ظ الق�رآن الكريم
وهو مرشوع ضخم قد دشنه معايل
الوزير حفظه الله يف نفس التاريخ
املش�ار إليه ،وقريبا س�تنطلق هذه
الخدمة بإذن الله .وهذا كله مواكبة
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ملرشوع خدمة التعاملات اإللكرتونية التي تؤكد
عليه حكومتنا الرشيدة يف كل وقت وحني.
كلمة أخرية
يف الختام أتوجه بالحمد والثناء والشكر للموىل
ج�ل يف علاه أن هيأ لن�ا قادة ناصحين وعلماء
عاملين يف ه�ذه الدولة رعاه�ا الله الت�ي أعلنت
الق�رآن رشيعة لن�ا ومنهجا وحكم�ا ووالة أمرنا
حفظهم الله يعتزون بذلك يف كل وقت وحني ،وال
يزال القرآن الكريم يف اململكة العربية الس�عودية
يلقى الدعم املادي واملعنوي ،وكلمة شكر وتقدير
ملعايل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن
محمد آل الش�يخ حفظه الله عىل دعمه ومؤازرته
ومتابعته املس�تمرة للجمعيات الخريية لتحفيظ
الق�رآن الكري�م وخدمتها للرقي به�ا يف تحقيق
أهدافها .
وكلم�ة أوجهه�ا إىل القائمين على خدم�ة
الجمعي�ات م�ن رؤس�اء وأعضاء مجل�س إدارة
وعاملين ومدرسين وموجهين أذكرهم برشف
املس�ؤولية وهو خدمة كتاب الل�ه تعاىل وأن هذا
القرآن العظيم قد جع�ل الله تعاىل له أهال ورفع
به أقواما ،فالله الله يف بذل كل الجهد يف الترشف
بتل�ك الخدمة وف�ق األنظم�ة والتعليم�ات التي
سنتها الوزارة.
وكلمة ش�كر ال بد منها ملن يبذل�ون بأموالهم
ويتربعون ويوقفون لهذه الجمعيات فأس�أل الله
تع�اىل أن يخلف لهم بخري ،وأن يجعل ما يبذلونه
ذخرا لهم يف الدنيا واآلخرة.
م�ع ش�كرنا الجزي�ل لفضيلتكم على رحابة
صدركم ورقي تعاملكم .
وإىل لقاء قادم بإذن الله n
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قراء العصر

اللقاء الحصري والموسع مع عالم الشام الكبير

بكري بن عبد المجيد
د.عبداهلل بن محمد بن سليمان اجلارهلل
املدينة النبوية  -ص.ب 882
Aljarallah2000@yahoo.com

هو الشيخ الكبري ،واملقرئ النحرير ،منتهى األسانيد ،وبقية القراء
املسندين الكبار ،الشيخ املعمر بكري بن عبد املجيد بن بكري الطرابييش،
املولود يف دمشق الشام يف حي باب الرسيجة عام 1928م ،انتهى إليه علو
اإلسناد فال ينازعه فيه أحد من األحياء ،عىل غاية من الضبط واإلتقان
واالستحضار ،أكثر قراء الشام الكبار طالبا ً وإقراءً ،ال يكاد يوجد قطر
من أقطار األرض إال وله فيها تالميذ يروون عنه ويسندون إليه ،أستاذ
يف العمار واملعمار كما هو أستاذ من القراء الكبار ،من النوادر الذين
خطبتهم الدنيا بزخرفها ونعيمها فقال لها مقالة اإلمام األول :يا دنيا
ُغرّي غريي ،فآثر القراءة واإلقراء عىل هذه الدنيا الفانية ،فكان ما كان

من أمره ،وطار يف الدنيا ذكره وخربه ،وأصلح الله له زوجه وولده
وولد ولده حتى صار جميع ذريته -بفضل الله عليه -مرضب األمثال
ومحط األنظار ،مربِّ كبري حمل ه َّم األمة يف فكره وقلبه وعاشه واقعا ً
عمليا ً يف نفسه؛ فسخر وظيفته وذريته لخدمة الدين ،فأجرى الله عىل
يديه خريا ً كثريا ،كان وال زال متناهيا ً يف الفضل والدين ،منقطعا ً لفعل
الخري وخدمة املسلمني ،الزم اإلقراء َّ
جل وقته فقرأ عليه خلق كثري،
أوذي يف ذات الله فصرب ،ثم ظفر يف هذه الدنيا ظفرا ً ُّ
أي ظفر ،وله -بإذن
الله تعاىل -عند ربه األعىل األجر املدخر ،والثواب املنتظر ،يف مقعد صدق
عند مليك مقتدر.
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بن بكري الطرابيشي
شيوخه وأساتذته
كانت نشأته -حفظه الله -يف
بيت علم وفضل وسؤدد ،فوالده هو
الشيخ الفقيه عبد املجيد بن بكري
الطرابييش من كبار علماء الحنفية يف
بالد الشام ،وكان يسمى بأبي حنيفة
الصغري ،نشأ الشيخ بكري يف كنف
والده ،ونهل من معينه ،فربّاه عىل
مراده ،وتحت نظره ،ومن ثم فال
غرابة إن جاءت سريته وارفة األفنان،
متنوعة العطاء ،دانية القطوف.
قال عن نفسه :بدأت حياتي طالبا ً
للعلم يف املساجد حيث يطلب العلم
الرشعي ،كما كنت دارسا ً يف مدارس
الدولة النظامية ،حفظت القرآن
وعمري اثنا عرشة سنة ،وأتممته
وعمري خمس عرشة سنة.
بدأ الشيخ الكبري رحلته الطويلة
يف تلقي هذا العلم الرشيف عىل
يد الشيخ الكبري والضابط املجود
واملقرئ الحاذق (عبد الوهاب
دبس وزي��د رحمه الله) ،قال
الشيخ بكري عن شيخه
عبد الوهاب :كان رجالً شديد
التدقيق والتمحيص والضبط،
ربما جلسنا معه يف ضبط
السورة من قصار السور اليوم
واليومني والثالثة ال يسمح لنا
أن نجاوزها ملا بعدها لدقته
وفرط إتقانه ،ومرة لبثنا
أكثر من خمسة عرش يوما يف
صورة نادرة للشيخ الكبري
شيخ املشايخ ودرة
الذي تخرج عىل يديه الكبار
قراءة وضبط سورة الفاتحة
الشيوخ شيخ قراء
الشيخ عز الدين العرقسويس
دمشق الشيخ حسني
وسورتي الناس والعلق،
رحمه الله
خطاب رحمه الله
لكني لم أداوم يف القراءة
والعرض عليه لشدته وتشديده ،وقد عرقسوس عن الشيخ محمد القطب
كنت أصرب عىل مجالس إقرائه ملكانته عن الشيخ أحمد الحلواني الكبري،

من والدي حيث كان يحرض دروس
والدي يف الفقه ومختلف العلوم،
قال الشيخ بكري :لكني أفدت من
الشيخ عبد الوهاب يف علوم الفقه
وأصول الفقه وغريها ،فقرأت عليه
حاشية ابن عابدين يف الفقه الحنفي،
وحاشية الطحاوي عىل مراقي الفالح،
وغريها من كتب العلم ،فقد كان رحمه
الله من كبار فقهاء الشام.
ثم انتقل شيخنا الكبري للقراءة
عىل الشيخ عز الدين عرقسوس،
املقرئ الزاهد العابد الذي الزم اإلقراء
عمره كله فتخرج عىل يديه كبار
القراء يف دمشق الشام كأبي الحسن
الكردي وغريه ،قال شيخنا الكبري:
وقد كان الشيخ عز الدين عرقسوس
رحيما ً بالطالب متساهالً معهم،
ُ
قلت :وقد حثني الشيخ أبو الحسن
الكردي -رحمه الله -عن الشيخ عز
الدين عرقسوس وعن بعض أحواله
بما ال يقدر عىل مثلها إال املوفقون من
عباد الله ،ولقد أخذ الشيخ عز الدين

فرحم الله الجميع رحمة واسعة الشيخ أحمد الحلواني الكبري ،فيكون
وجمعنا بهم يف دار كرامته.
قد أدرك الرشف من أطرافه.
ثم كانت قراءته -حفظه الله -عىل
ثم كانت قراءته عىل شيخ الشيوخ
الشيخ عبد القادر الصباغ ،وقد قرأ ومرجع اإلقراء وأستاذ األداء يف بالد
عليه القرآن الكريم ختمات عديدة الشام ،الشيخ الكبري محمد سليم
بالروايات املختلفة وذلك بالضبط الحلواني ،والذي كان شيخا ً مهيبا ً
واإلتقان.
يعلوه الوقار والسكينة ،فال يكلم إال
قال الشيخ بكري الطرابييش حني يبتسم ،قال شيخنا :ذهبنا إليه
عن شيخه الصباغ :وكنت أدارسه بعد صالة الفجر باقرتاح من شيخي
القرآن كثرياً ،وهو من تالميذ الشيخ عبد القادر الصباغ ،وكان الذين أخذوا
أحمد الحلواني الكبري شيخ قراء القراءة عن الشيخ الحلواني قليلني
دمشق ،قال شيخنا :فأخذت عن ألنه يتحرى كثريا ً يف اختيار الطالب
الشيخ عبد القادر الصباغ جودة والتالميذ ،فجلست يف مجلسه بعد
األداء مع االعتدال ،وهو الذي اقرتح صالة الفجر بعد أن سلمنا عليه ،ثم
عيلَّ أن أقراء القراءات وأتخصص طلب مني أن يسمع شيئا ً من القرآن
فيها ،وقال يل بالحرف الواحد :الزم فقرأت عىل مسمعه من قول الله تعاىل:
تذهب للشيخ محمد سليم الحلواني (أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق
لتقرأ عليه ،قلتُ  :وهذا يعني أن علو الليل...الخ) ،ثم بعد أن فرغت من
إسناد الشيخ الكبري بكري الطرابييش القراءة سألني يف علوم العربية وأطال
وإن كان من طريق الشيخ محمد يف ذلك ،ثم سألني يف بعض كتب
سليم الحلواني عن والده الشيخ العلم املختلفة ،لم يطلب مني حفظ
أحمد الحلواني الكبري ،إال أن له علو يشء من متون القراءات وال رشحا ً
من رشوحاتها ،لكني بادرت
بحفظها وإتقانها ،رشعت يف
بدء القراءة عليه بالقراءات
السبع من طريق الشاطبية،
وكان شيخنا الشيخ محمود
فايز الدير عطاني يرشفنا
فيحرض درسنا عند الشيخ
محمد سليم الحلواني كامالً،
وكان يجلس عن يمني الشيخ
الشيخ محمد الرنكويس
صورة للشيخ الضابط املتقن
رحمه الله أحد الذين
والذي أجمع قراء الشام عىل الحلواني ،ثم ختمت القراءات
تتلمذ عليهم
الشيخ بكري اإلشادة به الشيخ عبدالوهاب السبع قبل وفاته بشهرين،
الطرابييش
دبس وزيد رحمه الله
فبادرني من غري طلب مني
من طريق آخر وهو طريق شيخه فأعطاني إجازة القراءات السبع من
عبد القادر الصباغ من قراءاته عىل طريق الشاطبية وطلب مني كتابة
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السلسلة األشهر
تغيب هذا العدد :

نظرا النشغال معد سلسلة( قراء العرص وسري وعرب ) فضيلة الشيخ الدكتور  :عبدالله
ابن محمد الجاراالله فإننا نعتذر لقرائنا الكرام عن غياب هذه السلسة التي القت قبوال ً
وانتشارا ً واسعا ً بني محبي القرآن واملهتمني بعلومه  ،حيث يبذل معد هذه السلسة فضيلة
الشيخ د.عبدالله بن محمد الجارالله جهودا ً بارزة ومشكورة لتظهر هذه السلسة بالصورة
التي تليق بمكانة هؤالء القراء والعلم الذي يحملونه  ،وقد تميز الدكتور عبدالله  -وفقه
الله – يف هذه السلسة بدقة املعلومة وسهولة العبارة وسالسة العرض وتنوع طرقه ،
واستيفاء املوضوع من كافة جوانبه  ،حتى أضحت هذه السلسة أشهر سلسلة لكبار
املقرئني يف العرص الحارض  ،استفاد منها جم غفري من القراء وأهل القرآن  ،ونبرش القراء
الكرام بأن هذه السلسة ستعود يف العدد القادم – بإذن الله – لتواصل التحليق يف سماء
اإلبداع والتجديد وفا ًء من د .عبدالله واملجلة لحملة هذا العلم العظيم.

الشيخ  :ابراهيم السمنودي
العدد الثالث

الشيخ  :محي الدين الكردي
العدد الرابع

الشيخ  :إبراهيم األخرض
العدد الخامس

الشيخ  :عبدالرافع رضوان
العدد السادس

الشيخ  :بكري الطرابييش
العدد السابع
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كتاب الله تعاىل هو الغذاء الروحي الذي ال يمكن للمسلم أن يستغني عنه بحال من األحوال،
ولذا ال ُّبد أن يكون رشيكا ً له يف كل شؤونه يف املسجد واملنزل واملدرسة واملكتب والسيارة  . . .إلخ
وهذا أم ٌُر مسلم به  ،ولكن كيف يتعامل الناس يف هذا الكنز العظيم  ،وهل اعطوه حقه الكامل
من العناية واالهتمام ؟ ضياء حملت عىل عاتقها هذا األمر  ،وحرصت عىل استيفاء كافة
جوانبه من خالل هذا امللف الذي رأينا أن يكون عنوانه ( املصاحف بني االهتمام والتفريط) فإىل
أوراق هذا امللف املتنوع آملني أن تجدوا منه املتعة والفائدة .

ملف العدد

المصاحف بين االهتمام والتفريط
املصاحف يف املنازل
كت�اب الله تع�اىل ه�و الغذاء
الروحي الذي ال يمكن للمسلم أن
يس�تغني عنه ،ولذا الب َّد أن تجده
يف كل بي�ت من بيوت املس�لمني،
وهذا أم ٌر مس�لَّم ب�ه ،ولكن كيف
يتعامل أهل املنازل مع كتاب الله
تع�اىل يف منازله�م ،يق�ول أحمد
الصال�ح (رب أرسة) :من األمور
املفرح�ة وجود كت�اب الله يف كل
بيت ،ولكن لألس�ف أن كثريا ً من
أهل البيوت ال يعتنون باملصاحف
العناي�ة الالزم�ة ،فرتاه�ا أحيانا ً
رف قري�ب
على األرض ،أو على ٍ
ً
من صغار الس�ن ،وأحيانا تبقى
فرتة دون تنظيف فيعلوها الغبار
ويرتاك�م عليه�ا وأحيان�ا ً توضع
عىل بعض الرف�وف أو التلفاز أو
نحوهم�ا ،أو توضع فوقها بعض

الكت�ب أو املجلات ونحوهم�ا،
وك�م أتمن�ى أن تتواف�ق عظم�ة
القرآن التي يف قلوبهم مع العناية
باملصاح�ف واالهتم�ام به�ا ،من
خلال وضع أماك�ن خاصة بها،
والتأكي�د على األوالد وتربيته�م
عىل ذلك ،وتدريبهم عىل الطريقة
املناس�بة لإلمس�اك باملصاح�ف
ونحو ذلك.
* نموذج طيب وعمل رائد:
إذا كان ما ذكره األستاذ أحمد
الصال�ح م�ن س�لبيات يق�ع يف
الكثري من املن�ازل ،فهذا ال يعني
أن كل البي�وت أو جله�ا كذل�ك،
ب�ل هناك نم�اذج طيب�ة ،وهناك
م�ن يُعط�ي املصاح�ف االهتمام
الالئ�ق بها يقول األس�تاذ صالح

بن نارص املحترش :نظرا ً ألهمية
املصح�ف وعلو مكانت�ه ،وحتى
يرتبى أف�راد أرستي عىل االهتمام
ب�ه ،فق�د خصص�ت مكان�ا ً يف
من�زيل يحت�وي عىل س�جادة،
وحام�ل للمصاح�ف ،ودوالب
صغير مناس�ب ،واله�دف من
ذلك حماية املصاحف ،وتعظيمها
حتى ال توضع يف مكان غري الئق،
وحت�ى يكون هذا املكان يف املنزل
دوحة قرآنية مليئ�ة بالروحانية،
يت�دارس أهل املن�زل فيها كتاب
الل�ه بني فترة وأخ�رى ،وتكون
ميدان�ا ً للمس�ابقة يف الخيرات،
خصوص�ا ً يف املواس�م الفاضل�ة،
واألخ صالح نم�وذج من النماذج
الكثيرة الت�ي تهتم بكت�اب الله
ولله الحمد.

وضع مصىل خاص يف املنزل مع تهيئته
باملصاحف تفتقده أكثر البيوت
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املصاحف يف املدارس
وض�ع املصاح�ف يف امل�دارس ال
يختلف كثريا ً ع�ن وضعه يف املنازل،
فهن�اك ص�ور حس�نة ومفرح�ة،
وأخ�رى تح�ز يف النف�س وتح�زن
املسلم.
يق�ول األس�تاذ أحم�د الفح�ام
(معل�م الرتبية اإلسلامية يف ثانوية
املل�ك عبدالعزيز بمحافظة الزلفي):
هناك صور حس�نة ومش�جعة تدل
على اهتم�ام الطلاب باملصاحف،
ولكن إجابة عن سؤالكم عن الصور
الس�لبية أق�ول إن هن�اك فئ�ة م�ن
الطلاب ال تعط�ي املصاحف حقها
م�ن االهتم�ام والعناي�ة ويتعاملون
معه�ا كم�ا يتعاملون م�ع أي كتاب
آخر ،فتج�د بعضهم يمس املصحف
م�ن غير طه�ارة وبعضه�م يكتب
علي�ه ،وبعض هذه الكتابات س�يئة
يف معانيها ،والبع�ض اآلخر ال يهتم
بوضع املصحف يف املكان املناس�ب،
وال يتهم بنظافته بش�كل عام ،وهذه
الص�ور بعضه�ا عايش�تها بنفسي
وبعضه�ا س�معتها م�ن زمالئ�ي
املعلمني.

ويؤي�د األس�تاذ عبدالرحم�ن
ب�ن خال�د الحرب�ي (معل�م الرتبية
اإلسلامية يف مدرسة س�عد بن أبي
وقاص االبتدائية بمحافظة الزلفي)
األس�تاذ أحم�د فيم�ا ذه�ب إلي�ه،
ويضيف قائالً :بعض الطالب يضع
املصح�ف يف حقيبته مع بقية الكتب
واألدوات املدرس�ية مم�ا ي�ؤدي إىل
اتس�اخه وتمزق أطراف�ه ،وبعضهم
ال يمسك به بشكل مناسب مما يؤثر

* صور حسنة ونماذج يقتدى
بها:
إذا كان هن�اك ص�ور س�لبية يف
تعامل الطلاب يف املصاحف ،فهناك
ص�ور حس�نة وجه�ود طيب�ة م�ن
إدارات بع�ض امل�دارس ومعلميها،
نذكر منها نموذجني:
النموذج األول:
مشروع العناي�ة باملصاح�ف
داخل الفص�ول ويف املصلى وغرفة

مظاهر مشرقة لتعظيم
كتاب اهلل في مدارسنا
عىل تماس�ك أوراقه وغالفه ،ويختم
األس�تاذ عبدالرحمن كالم�ه بقوله:
الش�ك أن أله�ل الطلاب وملعلميهم
وخصوصا ً معلم�ي الصفوف الدنيا
دوره�م الفاع�ل يف تدري�ب الطالب
وتربيتهم على العناي�ة باملصاحف
منذ نعومة أظفارهم.

دوالب لحفظ املصاحف يف الفصول

التوعية اإلسالمية يف مدرسة األندلس
املتوس�طة والثانوي�ة يف محافظ�ة
الزلف�ي وق�د س�ألنا األس�تاذ ب�در
ب�ن عبدالل�ه الب�در صاح�ب فكرة
املرشوع ومنفذها ع�ن هذا املرشوع
فقال :حماية لكت�اب الله تعاىل فقد
قمنا بهذا العم�ل ،حيث قمنا بوضع

صندوق خشبي يف الفصول واملصىل
وغرفة التوعية اإلسلامية مكون من
ثالثة رفوف مناسبة لحجم املصحف
وكل صندوق يتسع لثالثني مصحفا ً
تقريب�اً ،ومن الفوائد التي ترتب عىل
ه�ذا العمل قال :هن�اك فوائد عديدة
م�ن أبرزه�ا حماي�ة املصاحف من
أن يجل�س عليه�ا عندم�ا تك�ون يف
الطاوالت ،وس�هولة الحصول عليها
يف حص�ص القرآن الكري�م ،وتذكري
الطالب بحزبه اليومي حينما يشاهد
املصح�ف أمام�ه ،وحماية املصحف
م�ن العبث بها كالكتاب�ات ونحوها،
وأحيان�ا ً يس�تفاد م�ن املصاح�ف
يف حص�ص االنتظ�ار خصوص�ا ً يف
املواسم الفاضلة.
النموذج الثاني :
يف مدرسة اإلمام محمد بن سعود
الثانوي�ة  ،وتح�دث ع�ن التجرب�ة
األس�تاذ عبداملحس�ن النص�ار فقد
ً
فصلا خاص
خصص�ت املدرس�ة
يُ�درس الق�رآن الكري�م وق�د هيئ
باملصاح�ف م�ع حواملها وجلس�ة
أرضية لتعطي جوا خاصا ً

معمل للقرآن الكريم يف أحدى املدارس ويظهر فيه حامل لكل مصحف
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تخصيص حقيبة للمصاحف لكل معلم

حوامل للمحافظة عىل املصاحف

رف خاص باملصاحف داخل كل فصل
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عناية
السلف
بالمصاحف
د .أمني بن عائش املزيني.

األستاذ املساعد بقسم التفسير ،كلية القرآن
الكرمي،اجلامعةاإلسالمية

القرآن
والمصحف

أ .راشد بن حمود بن راشد الثنيان

احملاضر بقسم القرآن وعلومه
في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعةالقصيم

فإن املتأمل يف حال السلف رحمهم الله تعاىل يتجىل
له بوضوح مقدار تعظيمهم للقرآن الكريم وترشيفه
وتكريمه والعناية به ،ولنئ كانت عنايتهم به لكونه كالم
الله الذي أنزله عىل خاتم رسله صىل الله عليه وسلم
فلقد انعكست هذه العناية بالقرآن عموما ً عىل العناية
باملصاحف عىل وجه الخصوص لكونها األوعية التي
حملت كالم الله تعاىل.
ولقد تمثلت عنايتهم باملصاحف يف مواقف كثرية
ُتظ ِهر بجالء مدى تقديرهم وتكريمهم للقرآن الكريم:
ففي عهد أبي بكر الصديق ريض الله عنه بذل
الصحابة ريض الله عنهم غاية وسعهم يف جمعه وحفظه
خوفا ً عليه من الضياع ،ثم يف عهد عثمان ريض الله عنه
بذلوا كذلك غاية وسعهم يف حفظه وضبطه حفاظا ً عىل
جنابه من االختالف وما يرتتب عىل ذلك من امتهان.
ولنئ كثرت املشاهد التي تتجىل فيها عناية السلف

إن ِممَّا ينبغي أن يُعلم أن املصحف ليس اسما ً
للقرآن وإنما هو اسم للصحف التي ُكتب عليها القرآن.
وتسميته باملصحف لم ُتطلق عليه إال بعد جمع
صحف
القرآن يف عهد أبي بكرالصديق ريض الله عنه يف
ٍ
ُ
بعض فسميت مصحفاً.
ض َّم بعضها إىل
ٍ
ولهذا نرى العلماء يتحدثون عن حكم بيع املصحف،
ولم يقل أح ٌد منهم :بيع القرآن ،فالقرآن كالم الله تعاىل،
وأما املصحف فهو من عمل البرش وصناعتِهم التي
يبتغون بها الرزق والكسب الحالل.
ولهذا أيضاً :ال يصح أن يُجمع القرآن ألن القرآن
واحد ال يختلف يف كل املصاحف ،أما املصحف فيصح
جمعه فيقال :مصاحف ،ألن كل واحد منها أو مجموعة
منها تختلف عن األخرى.
ولهذا أيضاً :ال يقال قرآن عثمان أو قرآن عيل أو
قرآن أبي  ،..وأما املصحف فيصح أن يقال :مصحف
عثمان ومصحف عيل ومصحف أبي ...وهكذا..ألن
املصاحف من عملهم دون القرآن.
إذا علم هذا؛ فالعناية باملصاحف جزء من العناية
بالقرآن ،والعمل يرشف برشف مضمونه ،ففي هذه
َرجع إليه املسلم متى شاء،
املصاحف كالم الله تعاىل ي ِ
وهو عنوان سعادته وفالحه يف الدنيا واآلخرة.
فهذه املصاحف نعمة من الله تعاىل ال ُت َق َّدر بثمن،
س بقيمتها إال من فقدها أو صعُب عليه امتالكها.
وال ي ُِح ُّ
وتظهر أهمية العناية باملصاحف يف أمور منها:
كالم الله تعاىل من االمتهان.
 -1حفظ ِ
-2واستفادة أكرب رشيحة ممكنة من املصاحف.
فنسبة املسلمني يف العالم ال يتناسب مع ما يتم
إنتاجه من املصاحف يف الوقت الحارض ،وهذا يعني أنه
مهما توفر من مصاحف فالحاجة باقية -يف كثري من
البالد العربية واإلسالمية واألقليات اإلسالمية يف مختلف
نسخ من املصحف.
دول العالم -إىل
ٍ
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باملصاحف حينما كتبت يف عهد الخالفة الراشدة فإن
هناك صورا ً أخرى تتجىل فيها هذه العناية ،فقد كثرت
الروايات الواردة عنهم يف تحسني خطه وتجويده وكتابته
بخط كبري ،وكتابته يف مصحف كبري ،والنهي عن كتابته
يف مصحف صغري أو بخط صغري تفخيما ً للقرآن.
بل ورد النهي عن عدد من السلف عن تصغري لفظ
(مصحف) ملا يتضمنه التصغري من تحقري غري مقصود.
ولقد نهى النبي صىل الله عليه وسلم عن السفر
بالقرآن إىل أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
ولقد كره السلف مس املصحف عىل غري طهارة.
وإن من أظهر مظاهر عنايتهم باملصاحف ما عرف
به السلف وتميزوا به من كثرة تالوتها والعمل بما فيها
والوقوف عند حدودها ،وهذا هو املقصد األهم من إنزال
القرآن الكريم.
وفق الله الجميع ملا يحب ويرىض n

و ُي َع ُّد إنشاء مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف باملدينة املنورة من ِّ
أجل صور العناية بالقرآن
ً
ً
الكريم حفظاً ،وباملصاحف طباعة وتوزيعا عىل املسلمني
يف مختلف أرجاء املعمورة.
وكذلك إنشاء مراكز خريية للعناية باملصاحف
املستعملة ،وإعادة تهيئتها ،واالستفادة منها.
ُ
وأهل الخري ماديا ً ومعنوياً؛
ولهذا َد َعمَها وال ُة األمر
لعلمهم بأنها من أعظم األعمال الخريية؛ فبارك الله يف
الجهود ،وكلَّلَها بالتوفيق والقبول.
ومن مظاهر تفريط بعض الناس يف املصحف:
-1عدم القراءة فيه زمنا ً طويالً.
-2عدم االهتمام بإكرامه ونظافته.
-3كثرة الكتابة عليه والتخطيط والرسم عىل
صفحاته.
-4وضعه يف أماكن تكون سببا ً يف َتل َ ِفه.
-5تمزيق أو َثنْي صفحاته.
-6تعريضه للرطوبة أو الغبار ونحوها.
ومن الوسائل املقرتحة للعناية باملصاحف:
توعية املجتمع بأهمية العناية باملصاحف؛ منخالل إقامة املحارضات والندوات واللقاءات وحلقات
النقاش ،وإظهار ثمرات العناية باملصاحف وفوائدها
العاجلة واآلجلة.
التوايص عىل إهداء املصاحف املستعملة النظيفةإىل من يستفيد منها عند االستغناء عنها ،وإرسال
املتمزقة إىل مراكز العناية باملصاحف املستعملة.
تثقيف الطالب يف املدارس عىل أهمية املحافظة عىلاملصاحف؛ من خالل الدروس املنهجية والال منهجية.
أن تغرس األرسة يف نفوس األوالد حبَّ املصحفواملحافظة عليه وإكرامه.
أسأل الله للجميع التوفيق والسداد يف القول
والعمل n

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ

50
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املصاحف يف الحلقات
م�ا ذكرن�اه يف ش�أن املن�ازل
وامل�دارس م�ع املصاحف ينس�حب
عيل الحلقات وكثري م�ن املجتمعات
فهناك صور حس�نة و جهود بارزة
وهناك صور س�لبية يجب متابعتها
وتكات�ف الجميع للقض�اء عليها أو
التقلي�ل منها  ،يقول املعلم أحمد بن
عبدالله الهويش�ان املعلم يف حلقات
اإلمام الش�وكاني  :يلحظ عىل بعض
الطلبة –لصغر سنهم-عدم االهتمام
بنظاف�ة املصح�ف  ،والكتابة عليه ،
بعضه�م يضع أط�راف املصحف يف
فمه أثناء حفظه مما يؤدي إىل تمزق
أطرافه  ،ويؤيد املعلم فهد بن سعود
الحرب�ي زميله أحم�د ويضيف بأن
بع�ض الطالب يصف�ون املصاحف
على األرض  ،وربما مس�ها البعض
من دون طهارة .

صور حسنة ومضيئة :
كما ّ
أن هناك صورا ً س�لبية قليلة
يف التعام�ل مع املصاح�ف  ،فهناك
جه�ود بارزة ومش�كورة تق�وم بها
الكثري من الحلقات  ،تربي الناش�ئة
عىل االهتمام باملصاحف والعناية بها
ونكتفي هنا بذكر نموذجني .
النموذج األول :
يف حلقات جامع اإلمام فيصل بن
ترك�ي -رحم�ه الله -حي�ث يحدثنا
األس�تاذ بدر بن عبدالله البدر مدير
ً
قائلا  :اتخذت
الحلق�ات يف الجامع
إدارة الحلق�ات يف الجام�ع طريقة
للعناية باملصاحف منذ عدة سنوات
 ،سلكت يف ذلك أساليب منها :
-1كتاب�ة اس�م الحلق�ة ورق�م
الطالب يف ملصق مناسب يوضع عىل
كل مصحف .

-2وض�ع حوام�ل خاص�ة
للمصاح�ف خصوص�ا ً يف حلق�ات
املرحل�ة االبتدائية من أجل املحافظة
عليها من االمتهان والتمزق .
-3وضع أدراج خاصة لكل حلقة
توض�ع فيه�ا املصاحف بع�د إنهاء
وقت الحلقة .
-4من�ع الطلاب من اس�تخدام
املصاح�ف الخاصة بالجام�ع منعا ً
باتا ً .
-5متابع�ة املصاح�ف بين
فترة وأخ�رى للتأكد من سلامتها
ومحاسبة كل طالب يُيسء استخدام
املصحف الخاص به .
وقد ملس�نا أثرا ً طيبا ً لهذا اإلجراء
 ،حي�ث زاد اهتمام الطلاب بنظافة
املصاحف والعناية بها .

النموذج الثاني :
يف حلق�ات جامع امللك عبدالعزيز
– يرحمه الل�ه – حيث يحدثنا مدير
حلقات الجامع األستاذ  :عبدالرحمن
ب�ن س�عود البهلال فيق�ول  :لقد
حرصن�ا على تربي�ة الطلب�ة على
االهتمام باملصاحف من خالل وضع
أدراج بعدد حلقات املسجد  ،وتعيني
طالب يف كل حلقة يكون مسؤوالً
ع�ن املصاحف بحيث يقوم بتوزيع
املصاح�ف على زمالئ�ه وإعادته�ا
مرة آخ�رى ملكانها بحيث ال يحصل
االزدحام عند األدراج ويحدث بسببه
التش�ويش واإلزعاج  ،كما قمنا بمنع
الطلاب م�ن اس�تعمال املصاحف
الخاص�ة بالجامع منعا ً باتا ً  ،ونقوم
بني قترة وأخرى بمتابعة املصاحف
ومحاسبة املقرصين يف العناية بها .

خزانة لحفظ مصاحف الطالب بعد االنتهاء من الدراسة
تدوين اسم الطالب ورقمه بطريقة موحدة وجميلة

نموذج جميل لحفظ مصاحف إحدى الحلقات مكان ورقم
مخصص لكل طالب
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املصاحف عند اآلباء واألجداد

َّ
ج�ل
كان اآلب�اء واألج�داد يعط�ون املصاح�ف
عنايتهم وعظيم اهتمامهم  ،وحتى نلقي الضوء عىل
تلك الفرتة استطلعنا آراء بعض األجداد الذين عاشوا
تلك الفرتة  ،حيث ذكر الشيخ عبدالله بن عبداملحسن
القش�عمي –إمام وخطيب جامع الثوير -أن الناس
يف ذلك الوقت ال يج�دون املصاحف إال ما ندر حيث
كنا نشتريها من مكة املكرمة عند الذهاب للحج أو
العم�رة وكانت طباعتها هندي�ة أو مرصية  ،وكانت
طريقة محافظتنا عليها تتم حسب اآلتي :
أوال ً  :خياط�ة قطع�ة من القماش تناس�ب حجم
املصح�ف وكان اس�مها
الدارج عند الناس ( بقشة)
.
ً
ثاني�ا  :حياكة املصحف
واس�تخدام الخي�وط يف
خياط�ة قاع�دة املصحف
خش�ية التم�زق وتقط�ع
األوراق .
ثالثا ً  :اس�تخدام خلطة
معين�ة يف ذل�ك الوق�ت مكون�ة من عجين الحنطة
ونخل�ط معها بعض املواد لتكون مادة لزجة توضع
على قاع�دة املصحف لتثبي�ت أوراق�ه  ،وممن كان

يجي�د هذا العمل صالح الثني�ان يف معقرة و جارس
الجارس يف املنسف .
ويشارك الش�يخ نارص بن عبدالعزيز الدريويش
الش�يخ عبدالله يف كل ما ذكره ويضيف بأنهم كانوا
يضعون املصاحف يف أماكن مرتفعة لئال يمكن منها
صغار الس�ن فيعبث�وا بها  ،ويق�ول أحمد بن منيع
املنيع بأن األوائل كانوا يهتمون باملصاحف اهتماما ً
بالغا ً  ،ويحافظون عليها محافظة شديدة .
ف�كان ل�كل واح�د منه�م مصح�ف خ�اص به
يمي ّزون به�ا بلون القماش ال�ذي يحمي املصحف
ومكان�ه ال�ذي يوض�ع
في�ه  ،وأحيان�ا ً ينقل�ه
مع�ه إىل املن�زل أو إىل
دكان�ه ومحل�ه التجاري
ليق�رأ في�ه  ،ث�م يع�ود
ب�ه إىل املس�جد وهكذا ،
والعجيب أنك ترى أولئك
الرج�ال يقض�ون ج�ل
وقته�م يف ق�راءة القرآن
من تلك املصاحف  ،ويكثرون من حملها  ،ومع ذلك
تبق�ى مدة طويل�ة دون أن تتلف  ،وذلك من ش�دة
عنايتهم بها .

كنا نستخدم هذه
الخلطة للمحافظة
على المصحف !!

( البقشة ) من مظاهر عناية آبائنا وأجدادنا باملصاحف
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ويف الختام نأمل أن تكون –
قارئنا الكريم – قد استفدت
من هذا امللف الذي يحمل هذا
العنوان العظيم ( املصاحف
بني االهتمام والتفريط ) ونحن
نرى أنه يستحق من االهتمام
والدراسة والبحث أكثر من
ذلك ولكن لعل هذا امللف يكون
مفتاحا ً لك لتدخل من خالله
يف واحة القرآن الجميلة وأنت
تحمل من املعلومات مايغنيك –
بإذن الله – عىل حسن التعامل
مع كتاب الله تعاىل وتدارك
التقصري يف حقه  ،ولعله يكون
– أيضا ً  -تذكريا ً لطلبة العلم
واملهتمني بالقرآن وعلومه لكي
يغوصوا يف أعماق هذا املوضوع
أكثر وأكثر ويلتقطوا درره
البهية  ،ويقدمها للمسلمني
بأسلوب مناسب ومشوَّق  ،والله
نسأل أن يعيننا جميعا ً للعناية
بهذا الكتاب العظيم  ،الذي مهما
ٌقدم فيه من البحوث والدراسات
فلن تنقيض فوائده وإعجازاته
وعلومه  ،فهو معني ال ينصب
أبدا ً مهما تقادمت السنوات ،
وانقضت العصور واألزمان .

فضيلة الشيخ املقريء الزاهد سيد الشني إىل رحمة الله
يف اللحظات النهائية إلصدار العدد الثامن من
ضياء وبعد مغرب يوم األحد 1432/2/26فجعنا
بوفاة أحد العلماء الكبار والذين عرفوا بالقرآن
َ
تمثل
الكريم تعلما ً وتعليما ً وكانت له سرية عطرة
فيها أخالق القرآن الكريم والذي هو فضيلة الشيخ
املقريء الكبري سيد الشني بن أبو الفرح وعرف
بكتابه تقريب املعاني رشح منظومة حرز األماني
واملشتهرة بالشاطبية (بمشاركة د .خالد العلمي)
وكانت إقامته رحمه الله يف املدينة املنورة ووفاته
فيها بعد مرض الزمه عدة أشهر بعد إصابته يف
حادث سيارة واشتهر عن فضيلة الشيخ محافظته
عىل جميع الصلوات الخمس يف الحرم املدني
وصيام االثنني والخميس وثالثة أيام من كل شهر
وله سرية عطرة حافلة لعله يتيرس الحديث عنها
فيما بعد ولعله من املناسب إعادة ما كتبه فضيلة
الشيخ د.عبدالله بن محمد الجارالله يف العدد
السادس من ضياء يف حديثه عن تالميذ فضيلة

الشيخ املقريء الكبري عبدالرافع رضوان حيث قال
وفقه الله:
(فضيلة املقرئ الكبري  ,واألستاذ املتقن الشيخ /
سيد الشني بن أبو الفرح  ,سريته من السري املرشفة
يف القراءة واإلقراء  ,أجمعت القلوب عىل حبه
وتعظيمه وتوقريه  ,عليه تواضع وسكينة ووقار ,
تعلم وتتلمذ عىل الكبار  ,أوقف وقته كله يف القراءة
والتعليم واإلقراء  ,مدرب معترب لألساتذة واملعلمني
بوزارة الرتبية والتعليم ومشارك يف املسابقات
ومرب بخلقه وأخالقه  ,ال
القرآنية يف التحكيم ,
ٍ
تفي هذه السطور يف ترجمته وال التعريف به  ,قرأ
عىل شيخه الكبري عبدالرافع رضوان ختمة برواية
حفص عىل قرص املنفصل من طريق الطيبة  ,له
مجالس إقراء يف بيته ويف املسجد النبوي يتزاحم
عليها الطالب من كل مكان  ,تقبل الله منه خدمته
للقرآن وأهل القرآن n ) .
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وقد استفتت مجلة ضياء فضيلة الشيخ الدكتور

صالح بن فوازان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء عن بعض املسائل التي
تشكل عىل بعض الناس مع صور لبعضها  ،فأجاب عليها حفظه الله ووفقه
و إليكم ما جاء فيها :

ما حكم مد الرجلني إىل املصاحف باتجاهها ؟
الجواب  /ال يجوز مد الرجلني إىل املصاحف القريبة
املحاذية أما املصاحف البعيدة فال مانع من ذلك
لعدم املحذور .

ما حكم تخطي تلك املساند الحاملة للمصاحف ؟
الجواب  /إذا كانت املساند مغطية للمصاحف فال
مانع من تخطيها لعدم املحذور .

V

ما حكم الجلوس عىل املساند التي تكون حامالً
للمصاحف بحيث تكون املصاحف يف األسفل ؟
الجواب  /ال يجلس عىل املساند والصناديق التي
بداخلها مصاحف ملا يف ذلك من امتهان للمصاحف
التي تحتويها تلك املساند والصناديق .

هل الجزء من املصحف له حكم الكل ؟
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الجواب  /بعض املصحف له حكم املصحف كما أن بعض
القرآن له حكم القرآن ألنه كله كالم رب العاملني فحرمته واحدة
الجزء له حكم الكل قال تعاىل  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ عبس ١٤ – ١٣ :وقال تعاىل عن نبيه ﭧ ﭨ ﭽﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ البينة ٣ – ٢ :والكلمة
الواحدة من القرآن لها حكم القرآن .

ما حكم تمكني الكافر من املصحف الذي يف هوامشه
ترجمة؟
الجواب  /ال يمكن الكافر من املصحف الذي يف هوامشه
الرتجمة وأما الرتجمة ملعاني القرآن الكريم التي يتخللها
آيات فال مانع من تمكني الكافر منها ليتأملها ويكون ذلك
من وسائل الدعوة إىل الله .

فتاوى
األوراق البالية من املصحف

إذا كان رجل أو تلميذ يقرأ يف مصحف
من القرآن واحد يف زمن طويل  ،حتى
صارت أوراق املصحف بالية ممزقة
يف يد القارئ وليست أوراق مصحف
القرآن البالية ترمى يف املزبلة  ،فهل
تدفن أو تحرق  ،وما الدليل عىل الجواب
لهذا السؤال ؟
املصحف إذا تمزق فإنه ال يجوز إلقاء
أوراقه يف املزابل والطرقات  ،بل يدفن
يف أرض طاهرة أو يحرق صيانة له عن
االمتهان كما فعل الصحابة ريض الله عنهم
يف زمن عثمان ريض الله عنه  ،ملا جمعوا
القرآن يف مصاحف األئمة التي وزعها
عثمان ريض الله عنه  ،يف أمصار املسلمني
وحرق ما سواها  .وبالله التوفيق  ،وصىل
الله عىل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
رقم ( ) 18148
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إتماما ً للفائدة قراءنا األعزاء يف هذا امللف نضع بني يديكم فتاوى انتقيناها
لكم عن بعض املسائل املتعلقة باملصحف والتي يكثر السؤال عنها  ،وهي من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  ،وفتاوى الشيخ عبدالعزيز بن
باز رحمه الله  ،وفتاوى الشيخ محمد بن عثيمني رحمه الله  ،وذلك من املواقع
اإللكرتونية الرسمية لهم .

حكم وضع املصحف عىل األرض

ما حكم وضع املصحف عىل األرض ،وإذا وضع عليه بعض األشياء فهل يف ذلك بأس؟

وضع املصحف يف األرض إذا دعت الحاجة إىل ذلك يف األرض الطيبة ال بأس ،وإذا تيرس مكان رفيع
مثل كريس أو دوالب أو غري ذلك فهذا أوىل وأفضل ،فإن لم يتيرس ذلك فبدا له وضعه عىل  .....أو عىل
الحصري ألسباب دعت إىل ذلك فال حرج يف ذلك ،لكن ال يوضع إال عىل أرض طيبة عند الحاجة.
الشيخ عبدالعزيز ابن باز

تقبيل املصحف

بعد أن أقرأ القرآن الكريم أضع املصحف الرشيف عىل وجهي وأقبله ،فما حكم ذلك ،هل
هو جائز أم ال؟
ليس بمرشوع تقبيله ،ليس بمرشوع ،ولم يرد عن النبي  -صىل الله عليه وسلم -وال عن الصحابة -
ريض الله عنهم وأرضاهم -ما يدل عىل ذلك ،إال أنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل  -ريض الله عنه
– أنه كان يقبله ،ويقول :هذا كالم ربي ،ولكن ال نعلم له سندا ً صحيحا ً ثابتا ً وعىل فرض صحته هو
يدل عىل اإلباحة فقط أنه مباح ،وليس فيه إثم ،ولكن ليس بمرشوع وليس بعبادة ،فاألفضل واألوىل
أن ال يقبل فإن قبله فال حرج وال بأس؛ ألنه كالم الله من باب التعظيم من باب املحبة فال حرج يف
ذلك .فهو ليس بسنة وليس بمرشوع ،ولم يفعله السلف الصالح  -ريض الله عنهم .-وال ينبغي له
يتخذ ذلك عادة بعد كل قراءة.
الشيخ عبدالعزيز بن باز

وضع القرآن يف السيارة للحفظ
ما حكم وضع املصحف يف السيارة من أجل التربك والحفظ من العني وأيضا ً خشية أن
تصدم ؟
حكم وضع املصحف يف السيارة دفعا ً للعني أو توقيا ً للخطر بدعة فإن الصحابة ريض الله عنهم لم
يكونوا يحملون املصاحف عىل إبلهم دفعا ً للخطر أو للعني وإذا كان بدعة فإن النبي صىل الله عليه
وعىل آله وسلم قال كل بدع ٍة ضاللة وكل ضالل ٍة يف النار.
الشيخ محمد بن عثيمني

وضع املصحف عند الطفل أو عىل الرسير
هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه يف الرسير؟ جزاكم الله خرياً.
ً
هذا ال أصل له ،إذا كان املقصود من ذلك أنه يكون حرزا ً له ،هذا ال أصل له ،ثم أيضا وضعه عنده
قد يعبث فيه ،ويستهني به؛ ألنه طفل ،فال يجوز وضعه عنده إذا كان يستهني به ،أو يلعب به ،وال
يوضع عنده إذا كان القصد من ذلك أنه يكون حرزا ً له من الشياطني أو من الجن ،كل هذا ال أصل
له ،وإنما أهله يسمون عليه ،ويعيذونه بكلمات الله التامات من رش ما خلق ،كان النبي -صىل الله
عليه وسلم -يف الليل يعوذ الحسن والحسني عند النوم يقول( :أعيذكما بكلمات الله التامة من كل
شيطان وهامة ،ومن كل عني المة) .فوالده أو أمه تقول له عند النوم( :أعيذك بكلمات الله التامات
من رش ما خلق)( .أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ،ومن كل عني المة) .أما جعل
املصحف عند رأسه ،أو عند رسير ألجل يكون حرزا ً له ،أو كتابة أوراق ُتعلق عليه كل هذا ال يجوز،
والله املستعان.
الشيخ عبدالعزيز بن باز

نسيان املصحف عند دخول
الحمام

دخلت الحمام عدة مرات ومعي
ختمة يف جيبي صغرية ،ولكنني
ناسيا لها ،فهل عيل إثم يف ذلك؟
ما دام ناسيا ً ال حرج ،مادام يف جيبك
املصحف وأنت ناس ال حرج عليك  ،لكن
ال تتعمد  ،إذا كان يف جيبك يشء تخرجه
خارج الحمام تضعه يف مح ٍل أمني
وتدخل الحمام ،وليس معك مصحف ،
ولكن إذا كان ما عندك محل أمني وتخىش
عليه أن يؤخذ هذا رضورة فتدخل به
إذا ما تيرس لك مكان تضعه فيه وال
أحد يحمله عنك تدخل به للرضورة وأما
إذا وجدت من يأخذه عنك حتى تخرج
أو مكان أمني تجعله فيه فال تدخل به
الحمام.
الشيخ عبدالعزيز بن باز
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مركز العناية بالمصاحف المستعملة بالخرج

تكريم وصيانة لكتاب اهلل تعالى
إن�زال القرآن الكريم نعم�ة عظيمة أنعم الله
تعاىل به�ا عىل أمة محمد صىل الله عليه وس�لم
حيث أنزل إليها خري كتبه  ،وقد قام رس�ول الله
صىل الله عليه وسلم بخدمة كتاب ربه  ،وكان من
الوس�ائل التي عملها النبي صىل الله عليه وسلم
لحفظ الق�رآن الكريم  -الذي تكفل الله بحفظه
 أن جع�ل بعض أصحابه يكتبون آيات القرآنالكريم  ،ثم جاء بعده الصديق الخلفية الراش�د
فجم�ع اآليات يف كتاب واحد س�مي باملصحف ،
وم�ن هنا بدأ انتش�ار املصاحف وكانت من نعم
الله تعاىل .
ومع مرور األيام وانتشار املصاحف وكثرتها
أصبحت تتع�رض للتلف ويف املقابل نجد بعض
املس�لمني يف أمس الحاجة إىل مصحف واحد من
تلك املصاحف  ،فقيض الله تبارك وتعاىل أقواما ً
لخدم�ة كتابه فقاموا بالعناي�ة باملصاحف التي
تعرض�ت ليشء من التلف فيقومون باس�تكمال
ما نقص من أوراقه�ا وصيانتها صيانة كاملة ،
ث�م يوفرونها ملن أرادها ممن يس�تحقها ،ونطل
يف ه�ذا التقرير عىل هذا املركز من خالل النقاط
التالية:
مرجعي�ة املرك�ز  :يتب�ع مرك�ز العناي�ة
باملصاح�ف املس�تعملة للجمعي�ة الخريي�ة
لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الريـــاض
 ،فرع الخرج ،تحت إرشاف وزارة الش�ؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يحمل
الرتخيص (. )2/19/454
تأس�يس املرك�ز :أس�س املرك�ز ع�ام
1425هـ.
موق�ع املرك�ز :املركز الرئيسي  -مركز
العناي�ة باملصاح�ف املس�تعملة محافظ�ة
الخرج  -حي الس�هباء تلفاكس 5452286
 ،ج  0506446104أول طري�ق الخ�رج
الري�اض بعد حي ف�رزان بــجوار رصاف
بنك الجزيرة ومحطة الــواحة.
العدد 8

ربيع األول
 1432هـ

دور املرك�ز  :العناي�ة بالق�رآن الكري�م
املصحف املستعمل جمعا ً وتجديدا ً وإهدا ًء
نش�اط املرك�ز :يس�تقبل املصاح�ف
املس�تعملة والكتب العلمية وكذلك الكتيبات

مهما كان حجمه�ا وكميتها،ويق�وم بتجديدها
ويهديها ملن هم يف أمس الحاجة إليها.
سبب قيام املركز:
حف�ظ كت�اب الله م�ن االمته�ان بوضعه يف
حاويات الجرائد والورق.
وج�ود كميات م�ن املصاحف املس�تعملة يف
البيوت واملدراس ال يستفاد منها·
 -2تغطي�ة عجز نق�ص املصاحف يف بعض
املساجد يف املناطق النائية وخارج اململكة صدقة
جارية لكل من يشارك يف هذا املرشوع .
أهداف املركز:
-1حف�ظ القرآن م�ن االمته�ان  ،وتكريمه ،
وإعالء منزلته .
 -2االس�تفادة م�ن املصاح�ف املمزق�ة بعد
ترميمها .
تحوي�ل املصاحف الت�ي تعرّض�ت لإلهمال
ملصاحف صالحة لالستعمال .
إيصالها بعد ترميمها إىل املسلمني املحتاجني
إليها يف أنحاء العالم .
أعمال املركز:

يقوم املركز باس�تقبال املصاحف املستعملة
والعناي�ة به�ا وإكم�ال م�ا نقص م�ن أوراقها
وتجليده�ا  ..إلخ إىل أن تصبح يف وضعية جيدة
 ،وم�ن ث�م يقدمه�ا للجه�ات املس�تحقة لها ،
وبإمكان أي جهة أن تطلب من املركز مصاحف
وذلك بخطاب رس�مي من تل�ك الجهة  ،واملركز
ب�دوره يوفر ما يس�تطيع م�ن املصاحف لتلك
الجهة سواء عىل صعيد املؤسسات أو األفراد .
طريقة االستقبال والتوزيع:
 .1يقوم املركز باستقبال املصاحف املستعملة
يف عم�وم مدن اململكة عن طري�ق متعاونني مع
املرك�ز من جمعي�ات خريي�ه ومكات�ب دعوية
وأئمة مساجد وأفراد من محبي كتاب الله.
 .2فرز املصاحف املس�تقبلة وتخزين القابل
منه�ا للتجديد والغير قابل للتجدي�د يحرق يف
سفح جبل يف مكان طاهر ومن ثم يدفن رماده.
 .3املصاح�ف القابلة للتجدي�د تأخذ دورها
للتجديد يف الورشة.
 .4اإلنتاج يوزع عىل املساجد ودور التحفيظ
عن طريق الش�ؤون الدينية يف س�فارات اململكة
واملراك�ز اإلسلامية والجمعي�ات الخريي�ة عىل
املحتاجني .
الطاقة اإلنتاجية للمركز:
يقوم املركز باالعتن�اء بما يزيد عن 300
مصح�ف كامل األج�زاء ،و أكث�ر من 150
مصحفا ً من املصاحف املجزأة .
تكلفة ترميم املصحف :
تكلف�ة املصح�ف الكبري عشرة رياالت ،
واملصح�ف العادي ثالثة ري�االت  ،و تكلفة
األج�زاء  :ي�س  ،العرش ،جزء تب�ارك  ،جزء
ع�م  ،هو ري�ال واحد..وبالطب�ع ال يتم بيع
مصاحف املركز بأى حال من األحوال وإنما
ه�ي للتوزيع الخريي ي�وزع مجانا وال يباع
ومكتوب على غالف املصحف م�ن الخارج
وقف لله ال يجوز بيعه.
موارد املركز:

املركز يقوم عىل نفقات املحسنني من أهل
تزكية سماحة العالمة الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن
الخري  ،وه�و بحاجة ماس�ة إىل مزيد من الدعم
ابن جربين رحمه الله للمركز

ملف العدد

مستودع املصاحف املفروزة حيث يتم فرز املصاحف ثم تصفيفها عىل
الرفوف حسب كل مقاس

يف هذه املرحلة تتم مراجعة املصحف ملعرفة الصفحات الناقصة منه

بعد ذلك تتم املراجعة النهائية للمصاحف للتأكد من اكتمال أوراقها قبل
البدء يف تغليفها ليتم تدارك أي خلل  -إن وجد  -قبل التغليف .

ثم بعد ذلك توضع املصاحف يف آلة ( كبس ) حيث توضع املصاحف
داخل هذه اآللة مدة تقارب  6ساعات حتى تثبت املادة الالصقة

املادي ليس�تقبل عددا ً أكرب م�ن املصاحف لتلبية
الطلبات التي تأتي إليه تباعا ً .

م�ن املصحف  ،يت�م إدراج الصفح�ات الناقصة
يف مواضعها من املصح�ف وذلك بعد أخذها من
األدراج املخصصة لها.

ل�دى املركز العديد من تزكي�ات كبار العلماء،
ومنه�م س�ماحة العالم�ة الش�يخ عب�د الله بن
عبدالرحمن بن جربين رحمه الله رحمة واس�عة
وأسكنه الله الفردوس األعىل من الجنان .

املرحل�ة الثالث�ة  :بع�د ذل�ك تت�م املراجعة
النهائي�ة للمصاحف للتأكد من اكتم�ال أوراقها
قب�ل الب�دء يف تغليفها ليتم ت�دارك أي خلل  -إن
وجد  -قبل التغليف .

تزكية املركز:

وبع�د تصنيف املصاح�ف وفرزها يبدأ العمل
حيث تمر صيانة املصحف الرشيف بمراحل عدة:
املرحل�ة األوىل  :وه�ي مرحل�ة املراجع�ة ،
ويف ه�ذه املرحل�ة تتم مراجع�ة املصحف ملعرفة
الصفحات الناقصة منه
وبعدها يتم وض�ع صفحات مكان الصفحات
املفق�ودة من املصحف  ،وذلك بعدما يتم تصوير
جمي�ع صفحات املصحف  ،حي�ث يتم تصوريها
عىل أوراق مش�ابهة ألوراق املصحف لتتالءم مع
الصفحات األخرى التي تدرج معها.
املرحل�ة الثاني�ة  :مرحلة إكم�ال املصحف ،
فبعدما تتم املراجعة وتحديد الصفحات الناقصة

املرحلة الرابع�ة  :مرحلة اللص�ق والتخريم
بع�د ذل�ك تؤخ�ذ املصاح�ف إىل قس�م اللص�ق
والتخري�م حيث يت�م وضع امل�ادة الالصقة عىل
كع�ب املصاحف  ،ومن ثم يت�م تخريم املصحف
لخياطت�ه  ،حيث ال يكتفى بوضع املادة الالصقة
فقط بل يُخاط املصحف لتبقى أوراقه متماسكة
بشكل أقوى .
املرحل�ة الخامس�ة  :تهذيب وق�ص الزوائد
م�ن أوراق املصاحف  ،ففي ه�ذه املرحلة تدخل
املصاح�ف يف آلة تقوم بتهذيب أط�راف األوراق
لتكون متساوية األطراف.
بعد ذلك تت�م الطباعة عىل األغلفة حيث يكتب
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عليها عبارة ( القرآن الكريم) بآلة خاصة للكتابة
عىل األغلفة.
املرحلة السادس�ة  :مرحل�ة التغليف  ،حيث
يت�م تركي�ب األغلفة على املصاح�ف وذلك بعد
الطباع�ة عليها .وبعد ذلك يت�م وضع املصاحف
بأغلفتها داخل آل�ة لتثبت الغالف عىل املصاحف
بشكل جيد.
ث�م بعد ذلك توضع املصاحف يف آلة ( كبس)
حي�ث توض�ع املصاحف داخ�ل ه�ذه اآللة مدة
تقارب  6س�اعات حتى تثبت املادة الالصقة عىل
املصاحف .
ويف نهاية هذا التقرير لعلنا قد س�لطنا الضوء
عىل ه�ذا املعلم البارز واإلنج�از الفريد كي يتم
التع�اون معه حفاظ�ا ً عىل كتاب ربن�ا،و نتمنى
للعاملين يف املرك�ز التوفي�ق والس�داد عىل هذا
املشروع الرائ�د والرائ�ع للعناي�ة بأعظم كتاب
وس�د احتياج م�ن يصعب عليه�م الحصول عىل
مصاح�ف جدي�دة  ،وندع�و الله أن يج�زل لهم
األجر واملثوبة n
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احلال املرحتل
إن الناظر يف حال من عاشوا يف هذه البالد قبل ما يربو عىل خمسني سنة يشعر بالفرق الكبري والبون الشاسع بني
حياتهم وحياتنا يف كثري من النواحي كالتعلم والتعليم وانتشار الخري يف الشباب والفتيات ورغد العيش وتوفر املال
وغريها كثري ،مما يجعل اإلنسان يلهج بدعاء الله وشكره عىل هذه النعم التي اليعدها عد واليحدها حد  ،ويسأل الله
أن يديمها علينا ويتابع علينا آالءه ونعمه ويرزقنا شكرها  ،ثم يدعو لكل من كان سببا ً يف قيام هذا الكيان الكبري الذي
حصل بسببه خري ونعم كثرية.
ومن هذه النعم الكثرية التي أنعم الله بها علينا نعمة انتشار تعلم القرآن وتعليمه وتعليم ما يتعلق به من علوم بني
الرجال والنساء واألطفال ودعمها عىل املستويني الرسمي والشعبي  ،ولقد كانت هناك قديما ً جهودا ً متواضعة لتعليم
القرآن فقد كان العلم يسريا ً  ،والناس مشغولون بتحصيل ما يسد حاجتهم  ،ولذا فقد كان الحفاظ فيهم قليلني مقارنة
بالزمن الحايل  ،واإلتقان أقل  ،ولكنهم ـ مع قلة علمهم ـ حريصون عىل التطبيق والعمل  ،ولعل يف هذا اللقاء ما يدعو إىل
استشعار هذه النعم التي نتقلب فيها  ،وإكبار أولئك الرجال الذين حملوا كتاب الله يف صدورهم وعلموه .
وحرصا ً من جمعية تحفيظ القرآن عىل تتبع أولئك الرجال وسؤالهم بعض األسئلة التي فيها فائدة للجيل فقد يرس الله
لنا هذا اللقاء مع أحد كبار السن الحفاظ  ،نسأل الله أن يبارك يف أعمارهم وأن يمدهم بالصحة والعافية  ،ويسعدنا أن
نعرض لكم ما استخلصناه من هذا اللقاء .

الشيخ عبداهلل بن محمد النتيفي

حفظت القرآن الكريم
أثناء عملي خالل سنة واحدة
حوار :
األستاذ أحمد بن محمد الذويخ
عضو مجلس إدارة اجلمعية

االسم  :عبدالله بن محمد بن أحمد النتيفي
تاريخ امليالد  :سنة السبلة  ،وهي املعركة
الواقعة للملك عبدالعزيز رحمه الله تعاىل يف
روضة السبلة الواقعة رشق محافظة الزلفي ،
يف شوال عام  1347هـ  ،وكثريا ً ما يؤرخ بها
أهل الزلفي .
* الحياة التعليمية :
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قرأت القرآن يف الكتاتيب عند الشيخ محمد
العمر -رحمه الله -يف الجامع الشمايل املسمى
حاليا ً بجامع امللك عبدالعزيز -رحمه الله -فقد
قرأت عنده القرآن تالوة من سورة الناس إىل
سورة طه  ،وعند بلوغي عرش السنوات توفيت
والدتي -رحمها الله-فأرسلني والدي -رحمه
الله -إىل القصيم عند خايل ( أحمد بن عبدالله
املسعود  -رحمه الله ) -يف بريدة وكان خايل
شديد الحرص عيلّ فألحقني باملدرسة النظامية
هناك وكانت يف بداية افتتاحها فقرأت القرآن
كامالً تالوة وتعلمت بعض العلوم الرشعية
ثم رجعت إىل الزلفي وعملت مع والدي رحمه

الله طلبا ً للرزق والكفاف فكنا نعمل يف بعض
الحرف املهنية البسيطة بني املجمعة و الزلفي
و األرطاوية  ،ثم انتقلت مع والدي -رحمه الله-
إىل الرياض فكنا نعمل بالحطب فنقطع شجر

كانوا يعطون الطالب
مكافأة تشجيع ًا له على
الحفظ فكان نصيبي أن
أعطوني مشلح ًا ( بشت )
ومن شدة الحاجة للمال
بعته
األرطى من عرق بنبان مدة أسبوعني ثم ندخل
به إىل الرياض بعدما نجمع كمية كبرية فنبيعها
بتسعة رياالت تقريبا ً .
بعدها تركت العمل يف االحتطاب وتوجهت

للمشايخ للقراءة عليهم فقرأت عىل الشيخ ابن
سنان رحمه الله مدة ليست بالطويلة وكانوا
يعطون الطالب مكافأة تشجيعا ً له فكان
نصيبي أن أعطوني مشلحا ً ( بشت ) ومن شدة
الحاجة للمال بعته وكان ذلك يف شهر رمضان،
ثم أردت الذهاب إىل الزلفي يف العيد للسالم
عىل األقارب والجماعة فصادفنا يف طريقنا قبل
الوصول إىل الزلفي الشيخ سليمان الذييب-
رحمه الله -فأخربنا بوفاة عمي عبيد ( عبدالله
ابن أحمد النتيفي -رحمه الله ).
متى أتممتم حفظ القرآن الكريم-
حفظكم الله  -؟ وما طريقتكم يف الحفظ ؟
كانت قراءتي عىل الشيخ محمد العمر -رحمه
الله -يف الزلفي  ،ويف بريدة يف املدرسة النظامية،
وعند الشيخ ابن سنان يف الرياض كلها نظرا ً ،
استطعت بعدها أن أقرأ القرآن قراءة جيدة  ،ثم
بدأت يف حفظه وعمري آنذاك ثماني عرشة
سنة  ،فكنت أحفظ وأنا أزاول مهنة الخرازة
فكنت أقرأ اآليات التي أريد حفظها إذا لم

احلال املرحتل

يكن بني يدي عمل ثم أرددها وأنا أعمل حتى
أكرمني الله بإتمام حفظ كتابه خالل سنة .
حسب علمنا أنك إمام منذ فرتة طويلة،
فأنتم من األئمة القدماء املعدودين عىل
األصابع  ،حدثنا عن تاريخ قيامكم باإلمامة.
نعم  ،كان الحي الذي فيه املسجد الذي أصيل
فيه اآلن حيا جديدا ً شمال الزلفي ولم يكن
هناك مسجد قريب يصلون فيه فكان الشيخ
عبدالرحمن ابن الشيخ فالح الصغري -رحمه
الله -ضمن أهل الحي فكلم قايض الزلفي يف
حينه الشيخ ابن عبدان  -رحمه الله  -عن رغبة
الجماعة يف إقامة مسجد يف هذا املكان  ،فأرشده
الشيخ ابن عبدان إىل أن يربق أهل الحي برقية
لصاحب الجاللة امللك سعود -رحمه الله -فطلب
امللك -رحمه الله -قيمة التكلفة فأرسلوا له قيمة
التكلفة فعمدهم -رحمه الله -ببنائه  ،فبني عام
(  1374هـ ) بجص و طني وبعد انتهاء املسجد
رشحني قايض الزلفي -رحمه الله -إماما ً بإيعاز
من الشيخ عيل بن حسني الجارالله املسعود-
رحمه الله -فأممت الناس من عام  1374هـ
حتى اليوم .
سمعنا أن مسجدكم قد سقط يف سنة من
السنوات  ،فما قصة سقوطه ؟
نعم هذا صحيح  ،سقط يف سنة الهدام (
الغرقة ) وهي يف عام (  1391هـ ) فقمنا ببناء
مسجد مؤقت من جريد النخل يف ناحية منه  ،ثم
تربع الشيخ عبد الكريم بن حمد البدر -رحمه
الله -ببنائه بناء قويا ً وقف عليه بنفسه  ،وهو
البناء القائم حتى اليوم .

كيف قراءتكم يف رمضان ؟ وكم تصلون ؟
كنت أقرأ عن ظهر قلب والحمد الله  ،وكنا
نصيل عرش تسليمات .
هل لكم عمل وظيفي ؟
عملت يف هيئة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر يف هيئة أبي بكر الصديق -ريض الله عنه-
وكان رئيس الهيئة حينها الشيخ عبد الرحمن
ابن يوسف الدويش -أمده الله بالصحة والعافية
والعمل الصالح  ،وهو اآلن متقاعد .
كنا ونحن صغارا ً نجد منكم الجد يف
متابعة أبنائكم أثناء دراستهم يف الحلقات ،
وعدم السماح لهم برتك الحلقة يوما ً واحدا ً ،
فهل وجدتم أثرا ً لهذه املتابعة ؟
نعم  ،والفضل واملنة لله وحده  ،قد كان لها
أثر بفضل الله فقد حفظ أربعة من أبنائي القرآن

تكفل الملك سعود رحمه
اهلل ببناء المسجد عام
 1374هجري وتوليت
اإلمامة فيه إلى اليوم
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مزيدا ً من الهداية والتوفيق .
من هم زمالؤك أثناء طلبكم للعلم ؟
أذكر منهم إبراهيم بن زيد املسعود -رحمه
الله. -
من تذكر من زمالء العمل يف الهيئة ؟
أذكر كثريين  ،فمنهم رئيس الهيئة الشيخ
أبو يوسف عبد الرحمن الدويش  ،عيل الحمد،
سليمان الرباهيم الدريويش  ،محمد الفحام.
رحم الله أمواتهم  ،وبارك يف أعمار من بقي
منهم.
ما وصيتكم لحفاظ القرآن ؟
أويص من يريد الحفظ باالستعانة بالله
ودعائه والصرب فقد يرس الله القرآن للذكر ،كما
أويص من حفظ بكثرة املراجعة لئال يتفلت  ،وأن
يحرص عىل تدبره والعمل به.
كيف ترى حلق التحفيظ اآلن ؟
أرى أنها رياض خصبة لحفظ القرآن ففيها
من الرتتيب والتنظيم والتشجيع والدعم والرتبية
ما يساعد عىل حفظ كتاب الله  ،كما أنها تضم
مدرسني حفظة متقنني  ،ومرشفني عىل مستوى
رفيع من الخلق والبذل  ،أسأل الله أن يبارك لهم
يف أعمارهم وأن يثبتنا وإياهم عىل الحق .
كلمة أخرية ؟

كامالً  ،وهم  :صالح وعبد العزيزـ مدرسان ،
وسليمان -أستاذ يف الجامعة  ،ومحمد -متخرج
يف كلية الرشيعة  ،وأم بعض أبنائي املصلني ،
أسأل الله لهم جميعا ً ولجميع أبناء املسلمني

أشكر الله عىل فضله ونعمه علينا  ،ثم أشكر
كل من يعمل ألجل دين الله وألجل تعليم كتابه،
وأشكر القائمني عىل جمعية تحفيظ القرآن عىل
جهودهم  ،وأسأل الله أن يتقبل من الجميع
صالح األعمال  ،إنه سميع مجيب n
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مهال :
علموا
اإليمان قبل
القرآن !!

الشيخ  /سليمان بن خالد احلربي
خطيب جامع الفالح بالزلفي
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يزداد العجب وتظهر الدهشة حينما ترى كافرا ال
يرجو اآلخرة يمارس خلقا إنسانيا جميال حينما ترى وفاءه
أو ترى صدقه وانضباطه يف عمله هي وال شك أخالق فطرت
النفوس عىل حبها ولهذا ال غرابة أن يشرتك العقل اإلنساني
يف محبة التحيل بها
إن هذه الرتبية للنفس بحملها عىل الفضائل حتى
ممن ال يدين بالثواب األخروي مطلب روحي تعشقه النفس
اإلنسانية ولهذا تتفق العلوم اإلنسانية عىل وجوب تعلم هذه
الفضائل والسجايا وبالتفاتة إىل رسولنا صىل الله عليه وسلم
قبل أن ينزل عليه الوحي كانت خصاله وسجاياه الفطرية يف
غاية الجمال والروعة تذكر لنا أمنا خديجة ريض الله عنها
أدق وصف لحاله صىل الله عليه وسلم كما يف الصحيحني
من حديث عائشة ريض الله عنها ملا نزل عليه جربيل يف غار
حراء ورأى رسول الله ما رأى رجع رسول الله صىل الله
عليه وسلم ترجف بوادره وفؤداه حتى دخل عىل خديجة
فقال ( زملوني زملوني )  .فزملوه حتى ذهب عنه الروع.
قال لخديجة ( أي خديجة ما يل لقد خشيت عىل نفيس ) .
فأخربها الخرب قالت خديجة  :كال ؛ أبرش فوالله ال يخزيك الله
أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل
وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني عىل نوائب الحق .
كم هي ملهمة هذه الزوجة عرفت أمنا خديجة بفطرتها
أن الله ال يخزي من استقام عىل دينه وتقرب إليه تأمل تلك
التطمينات يف قولها له كال هذا تأكيد للنفي ثم برشته وطيبت
خاطره فقالت له أبرش ثم أقسمت فقالت والله ال يخزيك الله
ولم تكتف بهذا بل أبَّدته ونفته مدى الدهر  ،هذا خلقه صىل
الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي .
فخالل األخالق عندما تنطبع يف النفس وتنصبغ بها
فإنها إذا كانت مع اإليمان أثمرت ثمارا يانعة رائعة ورسولنا
صىل الله عليه وسلم كما وصفته عائشة ريض الله عنها
كما يف صحيح مسلم عن سعد بن هشام قال قلت  :يا أم
املؤمنني أنبئيني عن خلق رسول الله صىل الله عليه وسلم
قالت ألست تقرأ القرآن ؟ قلت بىل قالت فإن خلق نبي الله
صىل الله عليه و سلم كان القرآن فما هي أخالق القرآن ؟
هي كل فضائل النفس من الصدق وعدم الغدر والخيانة
وعدم الكذب وتعظيم الوالدين ورحمة الصغري واحرتام
الكبري وعدم املجاهرة بالسوء والتواضع والكرم وغري ذلك
من الفضائل وقد لخص رسول الله صىل الله عليه وسلم
هذا األمر بحديث جامع كما جاء يف الصحيحني من حديث
أبي هريرة ريض الله عنه قال قال رسول الله صىل الله
عليه وسلم  :الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم
يف الجاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ) قال النووي
رحمه الله  :ومعناه أن اصحاب املروءات ومكارم األخالق
يف الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس .ا.هـ وقال
العيني رحمه الله  :الناس معادن كمعادن الذهب والفضة
ووجه التشبيه اشتمال املعادن عىل جواهر مختلفة من نفيس
وخسيس كذلك الناس من كان رشيفا يف الجاهلية لم يزده
اإلسالم إال رشفا فإن تفقه وصل إىل غاية الرشف وكانت لهم
أصول يف الجاهلية يستنكفون عن كثري من الفواحش  .اهـ
إن هذه املسألة أعني تعلم خصال اإليمان والتحيل بها

قطوف

والتي هي جوامع األخالق مسألة همشت يف زماننا عند بعض املربني
واآلباء واألمهات فبقدر ما ترى األب حريصا عىل تعليم ولده القرآن
وتحفيظه إياه تجده غافال عن تمرينه وتعليمه عىل خصال الخري
واألخالق منذ نعومة أظفاره فضال عمن يربي ولده عىل غري ذلك
من تعلم البيع والرشاء أو األمور التقنية أو الحرص عىل تعليمه
واالهتمام بمستواه الدرايس بينما ال تجد ذلك الحراك وال ذاك
االهتمام املساوي لتعليمه خصال اإليمان فيأتيك من الصغار ممن
هم يف السنة الخامسة أو السادسة وهو ال يعرف قيمة املسجد وال
آدابه ولم يعلمه والده حقوق املصحف بل ترى لسانه مشحونا
بمفردات البذاءة بل وبعضهم بفاحش القول ثم بعد
ذلك نتوجع ونقول مابال أوالدنا؟ ومابال نشئنا ؟ملاذا
املجتمع فيه من يحرص عىل نرش الرذيلة ؟ لم تكثر فيه
عالقة املصالح؟ لم الناس يطريون بالشائعات دون
تثبت وال روية ؟ أسئلة كثرية من أعظم أجوبتها هو
أن كثريا منا لم يتعلم خصال االيمان ولم يحرص
عىل تعليمها ألوالده ومنهج النبي صىل الله عليه
وسلم يف تعليم أصحابه القرآن هو تعليم اإليمان أوال ً
قبل تعليم األحكام مصداق ذلك وشاهده ما
رواه ابن ماجة بإسناد جيد عن جندب
ابن عبد الله ريض الله عنه قال« :كنا
مع النبي صىل الله عليه وسلم ونحن
فتيان حزاورة ( جمع حزوّر أو
حزور وهو الذي لم يبلغ بعد )
فتعلمنا اإليمان قبل أن نتعلم
القرآن ثم تعلمنا القرآن
فازددنا به إيمانا» فتأمل
قوله  :تعلمنا اإليمان قبل
أن نتعلم القرآن بل رصح
بذلك ابن عمر حينما قال
« :تعلمنا اإليمان ثم تعلمنا
القرآن فازددنا إيماناً ،وأنتم
تتعلمون القرآن ثم تتعلمون
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اإليمان» ·   وعنه ريض الله عنه كما عند الحاكم وقال عىل رشط
الشيخني قال« :لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى اإليمان
قبل القرآن ،وتنزل السورة عىل محمد صىل الله عليه وسلم فنتعلم
حاللها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها،
كما تعلمون أنتم اليوم القرآن ،ثم لقد رأيت اليوم رجاال ً يؤتى
أحدهم القرآن قبل اإليمان فيقرأ ما بني فاتحته إىل خاتمته ما يدري
ما آمره وال زاجره وال ما ينبغي أن يقف عنده منه فالصغري قبل أن
نحرص عىل تحفيظه القرآن لِ َم ال نحرص عىل تربيته عىل شجرة
اإليمان فما أجمل الصغري وهو يجمع مع حفظ القرآن
خلق القرآن  ،كم هو منهج رائع يف الرتبية أن يبدأ
باإليمان ُ
بخلق اإلنسان مع ربه وخلقه مع الناس
بعامة وتعريف الصغار بالحقوق ولهذا وبكل
أسف تجد يف زماننا من لم يتمرن عىل كثري من
الفضائل أبدا  ،فحري عىل الوالدين أن يهتما
بهذا الجانب وأن يعتنيا به عناية شديدة فإذا
ما بدأ يف سن مبكرة يف حفظ القرآن وقد تهيأ
بالرتبية الحسنة فإنه والشك سيجتمع فيه خصال
الخري كما قال الله ( إن هذا القرآن يهدي للتي
هي أقوم ويبرش املؤمنني الذين يعملون
الصالحات أن لهم أجرا كبريا )
وال يعني هذا أن ال نعلم أبناءنا
القرآن بسبب تقصرينا برتبيتهم
كال وليس هذا املقصود فمن
قرص يف تربيته البنه فال يقرص
يف توجيهه لحفظ القرآن أيضا
وإنما املقصود أن يستشعر
الوالد واألم أهمية تلك املرحلة
وعظم أثرها كما أثرت عىل
جيل الصحابة ومن بعدهم
وهو جواب لسؤال متكرر  :ما
بال كثري من أبنائنا لم يؤثر فيه
القرآن؟ n
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قصة حافظ
كم يحلو اللقاء حينما يكون عن القرآن  ،وكم يزدان عندما يكون مع حملته  ،يف هذه الزاوية نلتقي نحن
وإياكم قراءنا الكرام مع ثمرة من ثمرات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي  ،ونموذج من
نماذجها  ،وخريج من بني أروقتها  ،نلتقي معه لنقف عىل مراحل حفظه وكيفية ضبطه  ،ثم ترقيه يف
السلم التعليمي حتى حصل عىل درجات عالية يف مجاله  ،فلم يشغله حفظ القرآن عن التعلم  ،ولم تلهه
ساعات العمل الطويلة عن ضبطه وحفظه  ،والغراس يحتاج إىل عناية ورعاية حتى يؤتي ثماره يانعة ،
وبعد قراءنا الكرام نرتككم مع ضيفنا الدكتور عيل بن سليمان املسعود استشاري أمراض القلب يف مركز
األمري سلطان ألمراض القلب بمستشفى القوات املسلحة ليميل لكم قصته .
مرحبا ً بك يف زاوية قصة حافظ يف مجلة ضياء  ،ونتمنى أن يتسع صدركم يف هذا اللقاء

استشاري أمراض القلب الدكتور المسعود :

العالج بالقرآن الكريم لم يعط
حقه من البحث والدراسة
حوار :
عبداهلل بن سعد العبيد
عضو حترير اجمللة
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بداي�ة ن�ود أن نتع�رف على بطاقتك�م
الشخصية؟
عيل بن س�ليمان املس�عود  ،العمر  37عاما ،
متزوج وعندي  4ابناء
حدثنا عن مسريتكم يف الدراسة النظامية
 ،ابتدا ًء من املرحلة االبتدائية ؟
درس�ت االبتدائي�ة يف املدرس�ة املحمدي�ة اىل
الخام�س ث�م مدرس�ة القدس  ،ث�م انتقلت اىل
متوسطة امللك فيصل ثم ثانوية الزلفي املطورة
م�ا تخصص�ك الطب�ي  ،وم�ا درجات�ك
العلمية التي حصلت عليها ؟
تخصصت يف ط�ب قلب الكب�ار ،التخصص
الدقيق يف قس�اطر القلب وفش�ل عضلة القلب،
وحصل�ت على ثمان�ي ش�هادات اختص�اص:
أرب�ع يف الباطني�ة ( الزمال�ة الس�عودية م�ع
مرتب�ة الشرف و الزمالة الربيطاني�ة والزمالة
اإليرلندي�ة والزمال�ة األردنية) وثالث ش�هادات
يف أم�راض القلب ( الزمالة الس�عودية ألمراض
القلب  ،وش�هادة االختصاص يف قسطرة القلب
التداخلية وشهادة االختصاص يف زراعة وفشل
عضل�ة القلب وكالهم�ا من جامع�ة تورنتو يف
كندا ) وحصلت من نفس الجامعة عىل ش�هادة
االختصاص يف التعليم الطبي

د .علي  ،بم�ا أن�ك أحد حف�اظ الجمعية
املبارك�ة يف ه�ذه املحافظ�ة ؛ متى حفظت
القرآن  ،ويف أي مسجد كانت دراستك ؟
حفظ�ت الق�ران الكري�م يف ع�ام  1409يف
جامع امللك عبدالعزي�ز وكنت يف الصف الثالث
املتوسط.

م�ن املعل�م ال�ذي حفظ�ت على يديه ؟
وم�ا دوره يف مس�اعدتك يف حف�ظ القرآن ؟
على يد الش�يخ الفاضل األس�تاذ صلاح الدين
أسعد العمرجي حفظه الله والحقيقة أن له أثرا ً
كبريا ً عيل حيث كان دائم التش�جيع والحث عىل
الحف�ظ واملراجع�ة وكان ال يدخ�ر وقتا يف ذلك
فكنت آتي مبكرا إىل الحلقة وأتأخر ألراجع عليه
ب�ل كان يطلب مني املجيء ي�وم الجمعة مبكرا
إىل املسجد حتى أراجع عليه وربما قرأت عليه يف
املجلس الواحد ثالثة أجزاء متوالية من املراجعة
وكان دائما يكرر املراجعة أهم من الحفظ.
م�ن صاح�ب ال�دور األكبر ال�ذي دفعك
لحفظ القرآن ؟
الفضل أوال وآخرا لله فله الحمد كله والش�ك
أن للوالدي�ن أث�را ً كبيرا ً حي�ث هيئ�ا يل البيئة
املناس�بة للحفظ وكانت ثقتهما ب�ي عالية جدا
وكان�ا يعامالنن�ي وأن�ا ابن بضع عرشة س�نة
كالرج�ل الكبري فجزاهما الل�ه عني خري الجزاء
وأعانن�ي على الرب بهم�ا ورد بع�ض جميلهما
عيل وال أنىس كذلك فضل الش�يخ صالح أسعد
العمرجي فقد نذر يل وقت�ه وجهده عندما كنت
أحفظ عليه .

قصة حافظ

ه�ل تذكر بع�ض من زامل�ك يف حلقتك ؟
الشيخ سليمان املس�عود والشيخ الدكتور أحمد
املس�عود والش�يخ فهد الداود والدكتور سليمان
النتيفي والضابط بحري الشيخ أحمد امللحم.
م�ا طريقت�ك يف حف�ظ املقط�ع الجديد ،
وكذلك يف املراجعة ؟
أكرر املقطع حتى أتقن�ه ثم الذي يليه ثم اقرأ
املقطعني جميعا و هكذا أما بالنس�بة للمراجعة
فكنت أراجع مع أح�د زمالئي اقرأ ربع حزب ثم
ه�و يقرأ الذي يليه وكلم�ا زاد الحفظ زاد مقدار
املراجعة.
ما الطريقة التي ترون مناس�بتها لضبط
القرآن بعد إتمام حفظه؟
صديق حافظ
م�ع
والتعاون
إكث�ار املراجع�ة
ٍ
والتطلع إىل نيل إجازة يف القرآن الكريم من شيخ
متقن
ه�ل أث�رت مكابدت�ك لحفظ الق�رآن عىل
تفوقك يف الدراسة  ،وهل كان معيقا ً لك ؟
س�بحان الله هذا الينبغي أن يخطر ببال أحد
ب�ل إن القرآن يبارك يف الوق�ت ويزيد ويضاعف
اإلنتاجي�ة بل إن�ي إىل اآلن أجدني ملا ألتزم وردي
م�ن الق�رآن أك�ون أكث�ر إتقان�ا وأرسع إنجازا
لألعمال.
هل ترى أثرا ً لحفظ القرآن يف مجال عملك،
ويف تخصصك بالذات ؟
الق�رآن أث�ر يف حيات�ي كله�ا فهو الوس�يلة
األوىل إلصالح النف�س وتزكية القلب والوقاية من
املشكالت وعالجها والقرآن له ارتباط كبري بالطب
فهو شفاء ورحمة وأثبت الله يف كتابه وعىل لسان
نبي�ه عظم أثر القرآن يف الش�فاء م�ن األمراض

الحس�ية واملعنوية وهنالك كثري من الحاالت يتم
ش�فاؤها كل يوم بفضل قراءة القرآن ،وال يمكننا
أن ننكر ذلك ألن الش�فاء حاصل ،وهذا قد حدث
معي والعالج بالقرآن موضوع لم ي َ
ُعط َّ
حقه من
البحث والدراسة.
مقول�ة ( أن حف�ظ القرآن خ�اص بأهل
التخص�ص الرشع�ي فق�ط وال يحتاج�ه
غريهم)  ،ما رأيك فيها؟
ه�ذه مقالة غري صحيحة ب�ل إن الله عز وجل
أن�زل القرآن للن�اس عامة لينتفعوا ب�ه ويهتدوا
بهدي�ه وكلما كان املرء أكثر أخذا للقرآن كان إىل
التوفيق والفالح أقرب.

أجدني لما ألتزم وردي من
القرآن أكون أكثر إتقانا
وأسرع إنجازا لألعمال
كيف يستطيع من يس�تغرق عمله الكثري
من وقت�ه؛ املحافظة على ورده اليومي من
مراجعة القرآن؟
مهما بلغت أشغالنا فينبغي أال نقرص يف قراءة
القرآن ومن انشغل عن القرآن فهو محروم وإنما
رصفه عنه الشيطان وبقدر ما يستشعر اإلنسان
أهمية الق�رآن يكون حرصه على املحافظة عىل
الورد اليومي
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يف طلبك�م للعل�م الرشعي َ ،من املش�ايخ
الذين تتلمذتم عىل يديه�م  ،وما أبرز الكتب
التي قرأتموها ؟
أفدت كثريا من الشيخ الدكتور عبدالله الطيار
والش�يخ الدكت�ور محمد الحمد وق�رأت عليهما
الكثري وكذلك حفظت بعض املتون عليهما.
نريد منك أن توجه ثالث رسائل :
للعاملين يف أقس�ام الجمعي�ة  :رس�التي
للعاملين يف الجمعية أن يحتس�بوا أعمالهم وأن
يجتهدوا يف تش�جيع األبناء واملعلمني وأن يوفروا
للمعلمني الجو املناسب للتعليم .
ملعلم القرآن  :أما املعلمون فأحب أن أشري
إىل أن الخريي�ة التي ذكرها النبي صىل الله عليه
وس�لم يف تعلي�م القرآن ال تقترص على التحفيظ
فحس�ب بل هو أشمل من ذلك فينبغي للمعلم أن
يستشعر هذا املعنى بأن يربي األبناء عىل أخالق
الق�ران وأن يؤدبهم بأدبه وأن يجتهد يف أن يرى
أثر ما يحفظون عليه وعليهم
لطال�ب الق�رآن  :وأم�ا الطلاب فأنصحهم
ب�أن يواظبوا عىل قراءة القرآن كما كان من حال
الس�لف فإن هذا س�يؤدي إىل حي�اة القلب وقوة
الذاكرة وصحة النفس وعل�و الهمة وقوة اإلرادة
 ،وهذه ه�ي مرتكزات النج�اح الحقيقية  ،ذلكم
النجاح الشامل املتكامل الثابت يف الدنيا واآلخرة.
أخريا ً ضياء تشكر لكم هذا اللقاء املاتع  ،كما
تش�كر لك�م زياراتكم التطوعية ملستش�فى
الزلف�ي  ،والتي اس�تفاد منه�ا الكثري  ،كما
تنقل لكم شكر األهايل لهذه البادرة الرائعةn
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حروف

الحروف في
القرآن الكريم:
أنواعها
وبالغتها 2/2

د .عبدالعزيز بن صالح العمار

وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون
الثقافية ـ جامعة اإلمام
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يأتي الحديث يف هذا العدد امتدادا ً للحديث عن الحروف املقطعة يف
العدد السابق ،فبعد أن تم يف العدد السابق بيان معنى الحروف لغة
واصطالحاً ،وبعد أن تم الحديث عن جزء من معاني الحروف املقطعة
يف القرآن الكريم ،فأكمل يف هذا العدد من حيث انتهيت ،وهو الحديث
عن الرأي الثاني الذين يرى أصحابه أن لهذه الحروف معنى ،وأنه يجب
الحديث عن معناها ،وبيان املراد بها:
فيذكر أصحاب هذا الرأي أن لهذه الحروف معاني؛ ولكنهم مختلفون
يف معناها عىل أقوال كثرية ،وأشهر هذه األقوال:
 . 1أنها حروف يُستفتح بها ،فقد جاء االبتداء بها ليُعلم أن السورة التي
قبلها قد انقضتْ  ،وأنه قد أ َ َخذ يف أخرىَ ،فجُ علتْ هذه الحروف عالمة
()1
النقطاع ما بينهما ،وذلك موجود يف كالم العرب.
وصلتْ كانت هجاء ليشء يُعرف معناه،
 .2وقيل  :إنما هي حروف إذا ُ
وقد أُوتي بعض الناس علم ذلك ،وذلك أن بعضهم كان يقول  ( :ألر ) و
(حم ) و( ن ) هذا هو اسم الرحمن ،وما بقي منها فنحو هذا ،وقالوا إن
:كاف ،هادٍ ،عالم ،صادق ،فأظهر من كل اسم
 :قوله ( كهيعص ) معناه
ٍ
()2
منها حرفا ً ليُستدل به عليه .
()3
 .3وقيل  :هو اسم للسورة .
 .4وقيل :هو اسم من أسماء الله .
 .5وقيل  :هو اسم الله األعظم .
 .6وقيل  :هو قسم أقسم الله تعاىل بهذه الحروف؛ لرشفها وفضلها ،ألنها
مباني كتبه املنزلة باأللسنة املختلفة ،ومباني أسمائه الحسنى ،وصفاته
العىل ،فكأنه أقسم بهذه الحروف أن القرآن كتابه ،وكالمه ال ريب فيه .
 .7وقيل  :هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال كل حرف منها ملعنى
غري معنى الحرف اآلخر .
ُ
ُ
ُ
 .8وقيل  :هي حروف من حروف املعجم استغني بذكر ما ذكر منها يف
أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعرشين حرفاً ،كما
اس ُتغني امل ُ ْخبرِ عن ذكر حروف املعجم الثمانية والعرشين بذكر ( أ ب ت
ث ) عن ذكر بقية الحروف .
ُ
 .9وقيل  :معنى هذه الحروف هي ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله
عليك ،ألن قوله (سنقرئك فال تنىس ) [ األعىل  ] 6 :وعد من الله أن يُنزل
عليه كتاباً ،فلما أنزل عليه القرآن قال  ( :ألم ) ذلك الكتاب الذي وعدتك
أن أقرئكه فال تنىس ،فاكتفى من حروف (أ ب ت ث) بــ( ألم ،و أملص)
()4
و أشباه ذلك ،والعرب ُتكني ببعض اليشء عن كله .
 .10ولقطرب يف معناها ،يقول  :ملا لغا القوم يف القرآن فلم يفقهوه حني
قالوا (:ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) [ فصلت  ] 26 :فلما نزلتْ هذه
الحروف سكتوا ملا سمعوها طمعا ً يف الظفر بما يحبون ليفهموا ـ بعد
هذه الحروف ـ القرآن وما فيه فتكون الحجة عليهم أثبتْ إذ جحدوا بعد
()5
تفهم وتعلم .
 .11أن يكون ورود هذه األسماء هكذا مرسودة عىل نمط التعدد
كاإليقاظ وقرع العصا مل ِن ُتحدي بالقرآن وبغرابة نظمه ،وكالتحريك
للنظر يف أن هذا املتلو عليهم ــ وقد عجزوا عنه عن آخرهم ــ كالم
()6
منظوم من عني ما ينظمون منه كالمهم .
ً
صلة بما قبله  :أن ورود السورة مصدرة بهذه الحروف
 .12ولعل له
قرع لألسماع  ،وليستقل كذلك بوجه من اإلغراب ،وتقدمة من دالئل
اإلعجاز .
 .13أن هذه الحروف إمارة جعلها الله ألهل الكتاب أن سيُن ِزل عىل
()7
محمد ﷺ كتابا ً يف أول سورة منه حروف مقطعة.
 .14وقيل  :هي تنبيه ،كـ  ( :يا ) يف النداء .
ً
 .15وقيل :هي حروف كل واحد منها إما أن يكون اسما من أسماء الله،
وإما نعمة من نعم الله ،وإما اسم ملك من املالئكة ،أو نبي من األنبياء.

حروف

 . 16وقيل  :إن الله إنما ذكرها؛ ألن يف التقدير كأن الله قال :
اسمعوها مقطعة حتى إذا وردتْ عليكم مؤلفة كنتم قد عرفتموها
قبل ذلك ،كما أن الصبيان يتعلمون هذه الحروف أوال ً مفردة ثم
()8
يتعلمون املركبات .
 .17وقيل  :إن هذه الحروف ثناء أثنى الله ــ عز وجل ــ عىل
نفسه .
ُ
 .18وقيل  :هي إشارة إىل حروف الهجاء أعلم الله بها العربَ
حني تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من هذه الحروف التي منها بناء
كالمهم ،ليكون عجزهم عنه أبلغ يف الحجة عليهم ،إذ لم يخرج عن
()9
كالمهم .
هذه هي مجمل األقوال التي قيلت يف الحروف املقطعة ،والناظر
رأي
فيها يرى أنها ترجع إىل رأيني اثنني ال تخرج كل األقوال عنهماٌّ ،
يرى أنه من األسلم السكوت عن التعرض ملعناها من غري مستند
رشعي ،مع الجزم بأن الله لم يُنزلها عبثا ً بل لحكمة .
ورأي يرى خالف ذلك ،إذ يرى أنه ال بد من الوقوف عىل معناها
ٌّ
،ثم راح بعد ذلك يذكر األقوال يف معناها وتفسريها ،كما تقدم بسط
هذين الرأيني .
أما القول الثاني الذي يرى أصحابه أن ليس يف القرآن يشء
ال يُعرف معناه ،واستدلوا عىل ذلك باآليات واألخبار واملعقول(،)10
فيُقال لهم  :هذا صحيح واألمر كما قلتم ،ولكن ليس يف القول األول
ما يدل عىل أن يف القرآن شيئا ً ال يُعرف معناه ،وأما قولهم  :إنها (رسٌّ )
فقد يكون هذا إشارة منهم (( إىل التباس أمرها ،وصعوبة الوصول
إىل املراد منها )) ( ،)11والذي دفعهم إىل هذا التوقف والسكوت هو
خوفهم من الخوض والتقول عىل الله بغري علم ،كيف وكثري منهم
من صحابة رسول الله ﷺ وكبار التابعني ،فهم من ذلك الجيل الذي
والخوف من التقول فيه
رباهم رسول الله ﷺ عىل تعظيم كتاب الله،
ِ
بغري علم ،وحسبهم واعظا ً يف ذلك وزاجرا ً ما سمعوه من رسول الله
ﷺ محذرا ً من القول يف القرآن برأيه ،وبما ال يعلم ،فعن جندب بن
جنادة ـ ريض الله عنه ـ قال  :قال رسول الله ﷺ
)) ()12
(( مَن قال يف كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ .
وإذا تتبعنا أقوال أصحاب الرأي األول نجدهم يحذرون من القول
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فيها من غري مستند رشعي ،ويردون علمها إىل الله مع يقينهم أن لها
معنى ،وأن يف إنزالها ِح َكما ً قد اشتملتْ عليها ،وقد ذكر ابن كثري كالما ً
نفيسا ً يف هذا الباب حينما قال  (( :الشك أن هذه الحروف لم يُن ّزلها ــ
سبحانه وتعاىل ــ عبثا ً وال سدى  ،ومَن قال من الجهلة  :إن يف القرآن ما
هو تعبد ال معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ ً كبرياً ،فتعني أن لها معنى،
فإن صح لنا فيها عن املعصوم يشء قلنا به ،وإال ّ وقفنا حيث وقفنا ،وقلنا
( آمنا به كل من عند ربنا ) [ آل عمران  ،)13( )) ] 7 :فهذا هو منهجهم،
وذا رأيهم  ،وهذا ما دفعهم إىل هذا القول من غري أن يزعموا أن يف القرآن
شيئا ً ال يُعرف معناه ،إذ (( اليجوز أن يكون الله أنزل كالما ً ال معنى
له ،ودليل هذا إجماع السلف ،فإنهم فرسوا جميع القرآن ،قال مجاهد :
عرضتُ املصحف عىل ابن عباس ـ ريض الله عنه ـ من فاتحته إىل خاتمته
)) ()14
أقفه عند كل آية فأسأله عنها
والذي يسرتعي النظر يف الرأي الثاني هو أن أصحابه لم يُجْ ِمعوا عىل
قول معني بل ساروا يف دروب شتى (( وذلك أن أكثر تلك األقوال التي
قيلت ال يُبنى أي منها عىل قاعدة مضبوطة  ،أو معايري محددة ،بل هي
باب مفتوح لكل من أراد أن يدخل منه ،ولكل من أراد أن يقول فيه بمجرد
))
الظن والوهم والتخمني (n )15
ـــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15

انظر  :معاني القرآن  ، 170 /1 :لألخفش .
انظر  :املصدر السابق . 170 / 1 :
األقوال من (  3ــ  ) 8ذكرها الطربي يف تفسريه  ،انظر  :جامع البيان . 86 /1 :
انظر  :تفسري البسيط . 386 :
انظر  :معاني القرآن وإعرابه  ، 62 /1 :ألبي إسحاق إبراهيم الزجاج.
هذان القوالن ( 12ــ  ) 13ذكرهما الزمخرشي يف تفسريه  ،انظر  :الكشاف عن حقائق
التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل .95 /1 :
األقوال من (  14ــ  ) 16ذكرها ابن عطية يف تفسريه ،انظر  :املحرر الوجيز. 82 /1 :
هذان القوالن (  17ـ  ) 18ذكرهما الرازي يف تفسريه  ،انظر  :التفسري الكبري. 6 /1 :
انظر  :الجامع ألحكام القرآن . 200 /1 :
انظر  :التفسري الكبري . 3 / 2 :
الفواتح الهجائية وإعجاز القرآن يف ضوء الدراسات اللغوية الحديثة  ، 17 :د السيد عبد
املقصود جعفر .
أخرجه أبو داود يف سننه  ، 320 /3 :يف كتاب العلم .
تفسري القرآن العظيم . 390 /1 :
مجموع الفتاوى . 390 /17 :
الفواتح الهجائية وإعجاز القران . 34 :
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مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

جمع المتسابقون بين شرف المكان وروحانية القرآن
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يف كل عام يكون ألم القرى موعد عاملي
مبارك مع كتاب الله تعاىل حني يجتمع فتيان
املسلمني وشبابهم من مختلف دول العالم عىل
أرض مهبط الوحي ومنطلق الدعوة ليتنافسوا
يف أرشف ميدان وأكرمه  ،أال وهو تالوة كتاب
الله تعاىل وحفظه وتجويده وتفسريه من خالل
مسابقة امللك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم
 ،ومنذ أن بزغ فجر هذه املسابقة يف نهاية القرن
املايض عام 1399هـ ومكة املكرمة تحتضن
هذا املحفل العظيم  ،فتسعد
بتواجد ه��ؤالء الناشئة
والشباب عىل أرضها  ،وهم
يسعدون بتواجدهم عىل
ثراها الطيب  ،إنهم شباب
عمرت باإليمان قلوبهم ،
وأرشقت بالقرآن وجوههم ،
جاءوا من أقطار األرض عىل
اختالف لغاتهم وألوانهم
وأجناسهم  ،يجمعهم دين
واحد وعقيدة واحدة وكتاب
واحد .
ويف ه��ذا ال��ع��ام رأى
القائمون عىل املسابقة أن
يكون التنافس داخل أورقة
املسجد الحرام  ،يف خطوة
موفقة ورائعة ،حيث جمع
املتسابقون بني رشف
املكان وروحانية القرآن،

فتناغم اإلثنان  ،يف مشهد إيماني
عظيم  ،تحفه املالئكة وتغشاه
الرحمة  ،فسعدوا بهذه الخطوة
سعادة غامرة  ،وقد حرصت (
ضياء ) عىل التواجد بني جنبات
املسجد الحرام لتنقل لكم صورا ً
حية من هذه املسابقة الكربى
وتلتقي ببعض الفائزين يف بعض
فروعها من خالل هذا التقرير n
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تغطيات

الفائز بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسيره

كنت متعاهداً مع أحد الزمالء على حفظ كتاب اهلل
وتفسيره بمقدار ال يقل عن ثالثة أجزاء يوميا
حوار :
فهد بن سعود املال

عبداهلل بن عبداحملسن بن عبداهلل القرافي
العمر  22 :سنة
املرحلة الدراسية :
السنة الثالثة من الدراسة اجلامعية
( كلية الشريعة ــ اجلامعة اإلسالمية )
املدينة  :طيبة الطيبة
ما مشاعرك بعد الفوز بمسابقة امللك
عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
وتالوته وتفسريه؟
أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخري كله
ومشاعري بعد الفوز هي الفرح والرسور َّ
بأن
الله م َّن عيلَّ بحفظ كتابه ثم بتحقيق املركز
األول يف الفرع األول يف مسابقة امللك عبدالعزيز
الدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتفسريه
قال تعاىل " قل بفضل وبرحمته فبذلك
فليفرحوا هو خري مما يجمعون ".
هل سبق لك الفوز يف مسابقة أخرى ؟
نعم  ،ولله الحمد فلقد حققت املركز األول يف
الفرع األول يف املسابقة املحلية عىل جائزة األمري
سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم يف
العام املايض
وكذلك أيضا حققت املركز األول يف مسابقة
عالم سيَّد جنيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
واملقامة يف البحرين قبل شهرين تقريبا .
ما االستعدادات لهذه املسابقة وغريها
عىل املستوى الشخيص وعىل مستوى
الجمعية؟
أمَّا عىل املستوى الشخيص فمن خالل العناية
باملراجعة فقد كنت متعاهدا مع أحد الزمالء عىل
مراجعة كتاب الله يوميا بمقدار ال يقل عن ثالثة
أجزاء .
أمَّا عىل مستوى الجمعية فبعد أن أكملت
حفظ القرآن الكريم يف مسجد امليقات يف
املدينة املنورة تم اختياري لفصل املسابقات
يف الجمعية لتدريبي وإعدادي للمشاركة يف

رئيس قسم احلفظة

املسابقات فسخرت
لنا ( نحن طالب
املسابقات) الجمعية
الطاقات وذللت لنا الصعوبات يف سبيل
تحقيق النتائج املرشفة من خالل تخصيص
بعض املشايخ األجالء للقراءة عليهم ولقد
حققت الجمعية إنجازا غري مسبوق يف املسابقة
املحلية عىل جائزة األمري سلمان بن عبدالعزيز
لحفظ القرآن الكريم يف العام املايض بتحقيق
املركز األول والثاني يف الفرع األول والفضل
بعد الله عز وجل يعود لشيخنا فضيلة الشيخ
سيف الرحمن حافظ عبدالكريم حيث وجدت
منه حرصا منقطع النظري يف االهتمام بطالب
املسابقة من خالل تصحيح القراءة لهم فقد
بذل وقته وجهده من أجلنا فكان يجلس معنا
يف غري أوقات الدوام الرسمي و الشيخ يحيى
بدران ملتابعته لنا يف املراجعة وكذلك للشيخ
محمد عاشق حسني من خالل متابعته لنا يف
التفسري  .فجزاهم الله عنا خري الجزاء وأجزل
لهم األجر واملثوبة .
ما األسباب التي ترى لها دورا ً رئيسا ً يف
تحقيق الفوز يف هذه املسابقة وغريها ؟
بعد فضل الله وتوفيقه توجد عدة أسباب لهذا
الفوز وهي:
أوال  :الوالدان فلهما فضل عيلّ كبري بعد الله
يف تنشئتي تنشأة صالحة بإذن الله بإلحاقي
بحلقات تحفيظ القرآن منذ الصغر فكانا
يحثانني عىل بذل الجهد لحفظ القرآن الكريم
وبدعائهم املتواصل يل وال أنىس دور إخوتي
وأخواتي يف تشجيعي ودعمي من أجل ذلك .

ثانيا ً  :الرفقة الصالحة ومنهم األخوة يف
الجمعية فكان لهم األثر يف ذلك من خالل
التوايص بينا بالحق والتوايص بالصرب عىل طاعة
الله بمالزمة حلقات القرآن وبالحفظ واملراجعة.
ثالثا  :االلتزام باملواعيد يف تنفيذ املهام
املطلوبة منِّي يف الجمعية  ،وكذلك املحافظة عىل
الورد اليومي يف املراجعة .
ما الفوائد التي جنيتها من املشاركة يف
املسابقات ؟
للمشاركة يف املسابقات فوائد عظيمة من
أبرزها :
 -1إتقاني للذي حفظته سواء من القرآن
الكريم أو من التفسري .
 -2معرفة أحكام التجويد ومحاولة تطبيقها
عىل الوجه األكمل .
 -3إعمار األوقات باملفيد النافع يف الدنيا
واآلخرة حيث تزيد وتكثف املراجعة مع قرب
املسابقة .
 -4إدراك أهمية االلتزام باملواعيد .
هل سبق أن اطلعت عىل مجلة ضياء ؟
نعم اطلعت عليها ووجدت فيها ما يخدم
حفاظ القرآن الكريم  ،وكذلك امللتحقني
بحلقاته ،وأتمنى من القائمني عىل هذه املجلة
بجعلها شهرية ملا فيها من الفائدة للجميع .
كلمة أخرية :
أحمد الله أوال ً وأخريا ً عىل نعمه العظيمة وآالئه
الجسيمة ومنها حفظ كتابه الكريم  .وأشكركم
عىل إتاحة هذه الفرصة لإلطاللة من مجلتكم
الغراء عىل القراء األعزاء n
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الفائز بالفرع الثالث بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية

قراءة القران يف أروقة البيت الحرام بجوار البيت العتيق
وأرجاء الدنيا تستمع لك مِ نة عظمى ورشف ال ُيدانى
عبدالرحمن بن
العمر 23 :عاما
املر
حلة الدراسية :
كلية ال
شريعة بجامعة ا
إل
ما
م
م
ح
م
د
ب
اال
ن سعود
سالمية بالرياض
الحالة االجت
ماعية : :أعزب

حوار :
فهد بن سعود املال
رئيس قسم احلفظة

ناصر عبدالر
حمن بن حسني

متى حفظتم القرآن ؟ وأين ؟
حفظت القرآن يف املرحلة الثانوية يف حلقات
اإليمان بجامع اإليمان بحي السويدي يف الرياض
ومن كان له الفضل بعد الله يف ذلك؟
الوالدين حفظهما الله وأطال يف عمرهما عىل
طاعته فإنهما لم يألوا جهدا يف دعمي وتشجيعي
وتوجيهي  ،ولطاملا شدا من أزري حتى من الله
عيل بحفظ كتابه الكريم.
ما املسابقات التي فزتم فيها؟
مسابقة األمري سلمان املحلية املركز األول يف
الفرع الثالث ،ومسابقة امللك عبدالعزيز الدولية
املركز األول يف الفرع الثالث
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ما الخطوات التي ترى أنها سببا ً
لفوزك يف تلك املسابقات ؟
يمكن أن أجملها يف أمور خمسة:
/1الدعاء وطلب التوفيق من الله عز
وجل.
/2دعاء الوالدين.
/3القراءة عىل املشايخ وبخاصة أهل
التحقيق منهم  ،فقد كان لشيخنا الشيخ :عادل
ابن عبدالرحمن السنيد -حفظه الله-األثر البالغ
يف تعريفي بهذه املسابقات وآلية اإلعداد لها.
 /4الربنامج املعد من قبل الجمعية الخريية
لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض لهذه
املسابقات فقد استفدت منه غاية االستفادة
فلهم مني جزيل الشكر واالمتنان.
/5وضع برنامج شخيص جاد للمراجعة
ليصبح يف النهاية وردا يوميا لك.
مشاعرك بعد الفوز األخري يف مسابقة
امللك عبدالعزيز الدولية وهل كنت تتوقع
هذا الفوز العاملي ؟

أبدا  ،فلم أكن أحلم بهذا الفوز قط  ،ناهيك
عن قراءة القرآن يف أروقة البيت الحرام بجوار
البيت العتيق وأرجاء الدنيا تستمع لك ،فإنها
ملنة عظمى ورشف ال يُدانى اسأل الله أن
يوفقني لشكر نعمه وأآلئه.
املسابقة أقيمت يف رحاب الحرم الرشيف
وألول مرة ما أثر إقامتها داخل الحرم
عليك وعىل املسابقة بشكل عام
أما عن األثر فمهما أسهبت يف ذكره فلن
يسعفني الفكر لوصفه ،فإن تلك البقع الطاهرة
واألجواء الروحانية ال يُدرَك كنهها إال بمعايشتها،
ربى طاهرة قد
وإن املتسابق وهو يقرأ ليتذكر ً
تعطرت وعبقت بنزول الوحي ردحا من الزمن،
ولقد ملست من جميع املشاركني يف املسابقة من
لجان وحكام وإعالميني وغريهم ثنا ًء عاطرا
متمنيني دوام إقامتها يف البيت الحرام وكل هذا
بربكة القرآن ،وهذا مما يشكر لوالة أمر هذه
البالد ،اسأل الله أن يوفق القائمني عىل هذه
املسابقة من وزير الشؤون اإلسالمية الشيخ
صالح آل الشيخ وأمينها الدكتور منصور
السميح وجميع العاملني يف هذه املسابقة لطرح
الجديد النافع يف كل سنة وأن يهديهم لكل خري
ورشاد.
كلمة أخرية
إن كان من كلمة أخرية فهي لكم فإني ألشكر
مجلتكم التي أوفت عىل اسمها فقد أضاءت
قلوبنا وعيوننا بما يطرح فيها وأخص سبقكم
لذكر سري كبار املقرئني ،اسأل الله أن ييضء
قلوبنا وقلوبكم بالعلم النافع والعمل الصالح
وأن يهديكم ويسددكم وأن يعينكم ويفتح
عليكم فيما تحملتم من هذه األمانة إنه سميع
قريب .والله املوفق.
ختاما ً نشكر لك حضورك معنا ونسأل الله
أن يوفقك للعمل بكتابه والفالح يف الدارين n

مقتطفات

كيفية
الوقوف
على
هذه
الكلمات
في
القرآن
الكريم

إلياس بن أحمد حسني البرماوي

مدرس القرآن الكرمي والقراءات والتجويد
باملسجدالنبويالشريف
واملوجه بجمعية حتفيظ القرآن الكرمي
باملدينة املنورة

بعد القراءة عىل مشايخي املتقنني ،ومن َثم اإلقراء
والتدريس ،جمعت فوائد كثرية ومنها ما يتعلق
بالوقف وحررت ذلك يف كتاب اسمه ( هبة الرحمن يف
كيفية الوقوف عىل الكلمات يف القرآن الكريم ) وسوف
أذكركم يف هذا املقال ببعضا ً منها  :خلُص هذا الكتاب،
وسوف أذكر بعض ما فيه :
 -1قوله تعاىل  :ﮋ ﯨ ﯩ ﮊ سورة البقرة،
آية رقم ( )259معظم الطالب؛ إن لم يكن كلهم إذا
طلبت منهم وصلها بما بعدها – للعلم واالختبار -
فإنهم يقرؤونها هكذا  :يتسنهي وانظر  ...أو :لم
يتسنهوا وانظر  ،وهذا خطأ والصواب ﮋ ﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﮊ بإسكان الهاء ،جميع القراء إال حمزة
والكسائي وخلف العارش ويعقوب ،ومثلها كلمة
ﮋ ﯲ ﮊ من قوله تعاىل  :ﮋ ﯱ ﯲ ﮊ
سورة األنعام ،آية رقم (. )90
 -2كلمة ﮋ ﮫ ﮊ من قوله تعاىل  :ﮋ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ كثري من الناس
يوصلونها بالضم ،مثل قوله  :ﮋ ﮨ ﮊ واألمر
ليس كذلك ،نعم األصل أن يكون كذلك ،فحكم إعرابه
مثل مها ٌد املرفوع ،فهو مبتدأ مؤخر ،والكلمة أصلها
(غواشيِ ٌ ) فحذفت الياء بحركتها للثِّقل ،وليست مثل
قوله (ابنوا) (اقضوا)  ...إلخ .
والحاصل أنها تقرأ وصالً بالكرس مع التنوين .
 -3كلمة ﮋ ﯞ ﮊ ﮋ ﭯ ﮊ ﮋ ﭤ ﮊ ﮋ
ﮃ ﮊ ﮋ ﯝ ﮊ يُبدأ بها بكرس الهمز ،وليس
بالضم ،حيث إن األصل أن ُيبَدأ بالضم إن كان
ثالث الفعل مضموم ولكن هذه الكلمات؛ الضم
يف ثالث الفعل فيها عارض وليس أصال ،فإن
أصل ﮋ ﯞ ﮊ (ايتيوني) ،وأصل ﮋ ﭯﮊ
(اقضيوا)  ،وأصل ﮋ ﭤ ﮊ (ابنيوا)  ،وأصل
ﮋ ﮃ ﮊ (امشيوا) ،وأصل ﮋ ﯝ ﮊ (امضيوا)
 ،فحركة ثالث الفعل مكسور ،ولكن ضمت الحروف
لحذف الحرف الرابع ونقل حركتها إىل الحرف الثالث
ُ
فضم الحرف الثالث  ،فالضمة هنا ليست أصلية،
وإنما هي حركة عارضة .
 -4كلمة ﮋ ﯣ ﮊ يف سورة الشعراء ،آية رقم
 ،176وسورة ص آية رقم  ،13يوقف عليها كما يف
الوصل ،وكذلك ابتداء ،بإثبات الهمزة يف الحالني،
وليس كمن يقول بأنه يوقف عليها بأحد الوجهني :
( أ ) يوقف عليها كما يف وصلها .
(ب) يوقف عليها بحذف الهمزة ،هكذا ( أصحابُ
لَي َْكة) وهذا خطأ ،وقول لم يقل به أحد إال من قرأ حال
الوصل بحذف الهمزة ،عىل وزن َفعْلَة ،وهي ممنوعة
من الرصف .
وأما حال االبتداء بها لحفص ،فيبدأ بها بوجه واحد،
وهو كما هو يف حال الوصل مع زيادة همزة الوصل،
قياسا ً عىل غريها ،أو عىل األصل ،هكذا (األَي َْك ِة) وليس
كمن يقول  :أنه يبدأ بها بواحد من األوجه الثالثة
اآلتية:
 -1كما يف حال الوصل .
 -2بحذف الهمزة الثانية  ،هكذا (  ..أَلَي َْكة) .
 -3بحذف همزة الوصل  ،هكذا (لَيْكة) .
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وهذا أيضا ً خطأ ،إذ لم يقل به أحد إال من قرأ حال
الوصل بها ،فيبدأ بها كما هو موضح يف الوجه الثالث
فقط .
خالصة القول يف هذا ؛ أن الوقف واالبتداء ،كل عىل
حسب قراءته ،فمن قرأ بإثبات الهمزة ،فيبدأ هكذا
(الأْ ي َْكة) وكذلك حال الوقف .
ومن لم يثبتها ،يبدأ هكذا (لَيْكة) وكذلك حال
الوقف.
وكل ذلك اضطرار أو اختبار؛ ألن املضاف ال يفصل
عن املضاف إليه .
 -5كلمة ﮋ ﯿ ﭼ يف سورة النور رقم ()31
والزخرف ،آية رقم ( )49وسورة الرحمن عز وجل آية
رقم ( )31ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ الرحمن:
٣١
يوقف عليها بإسكان الهاء ،وليست مثل (يا أيها)
فباأللف .
 -6كلمة ﮋ ﰇ ﮊ من قوله تعاىل  :ﮋ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ سورة الحجرات ،آية رقم
(.)11
عند الوقف وجه واحد فقط ،وهو نقل حركة الهمزة
إىل الساكن قبلها ،هكذا (بئس لِسْ م) وكذا يف حال
الوصل .
وأما حال االبتداء بها ،فوجهان هما :
 -1أن ُيبَدأ بهمزة الوصل مع كرس الالم وإسكان
السني ،هكذا (اَلِسْ مُ) .
 -2كما مر حال الوقف عليها ،هكذا (لِسْ مُ) .
 -7كلمة ﮋ ﯽ ﮊ من قوله تعاىل  :ﮋ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ يف سورة النساء آية رقم
( )78ومن قوله تعاىل  :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﮊ يف سورة املعارج ،آية رقم ( )36يوقف عليها
بوجهني :
 -1عىل األلف التي بعد امليم من (ما) .
 -2عىل الالم التي بعد (ما) .
وإذا وُقف عىل األلف ،فال يُب َدأ بالالم التي بعد (ما)
وإنما يُب َدأ بها يف كل األحوال من ﮋ ﯽ ﮊ .
 -8لفظ الجاللة من قوله تعاىل  :ﮋ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴﯵ ﮊ .
« الل ِه الل ُه » كثري من الطالب – بل كلهم – يصلونها
هكذا « الل ِه ألل ُه » بقطع الهمزة من لفظ الجاللة
الثاني ،والذي يصلها بالطريقة الصحيحة  ،أي بهمزة
وصل ،فإنه يُغلِّظ لفظ الجاللة الثاني ،والصحيح
بوصل الهمزة مع ترقيق الجاللة الثاني ،قال اإلمام
الشاطبي :
		
اسم الل ِه من بع ِد كرس ٍة
ى
و َُك ٌل لَ َد
ِ
ُير َِّق ُقها حَ تَّى َيرُوق مُر َّتال
وكل هذه الكلمات املذكورة بحالتها وصالً ووقفا ً،
للعلم واالختبار واالضطرار .
وغريها من الفوائد الكثرية ،تجدها يف الكتاب
املذكور أوال ً .والله املوفق ،،
والحمد لله رب العاملني n

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ
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احلل بيدك

اآلن رددت
لك الدين
 ...يا ابن
بطوطة

أحمد بن محمد البدر
عضو حترير اجمللة

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ

كان لخالد مجموعة من األصدقاء ،تربطه بهم
عالقة قوية ،وكان يجتمع بهم يف اسرتاحة لهم عىل اللهو
والرسور.
مضت األيام  ،وقرر خالد الزواج ،ورضب له موعدا ً يف
اإلجازة ،وعندما قرب موعد الزواج انقطع عن االسرتاحة
منشغالً باالستعداد له ،ويف هذه الفرتة قرّر زمالؤه أن
يقدموا له مفاجأة ليلة زواجه،وتم االتفاق عليها واإلعداد
لها،ويف ليلة الزواج وبعد أن خرج خالد من بيته إىل بيت
أهل زوجته ،قام زمالؤه بكرس مفتاح داخل قفل الباب
الخارجي ،ثم اختبؤوا يف مكان قريب يرصدون صديقهم
وكيف سيكون تعامله مع هذا املوقف املحرج،وملا جاء
خالد إىل بيته نزل ومعه زوجته ،فلما أراد أن يدخل
املفتاح يف القفل لم يستطع ،فكرر املحاولة لكنه لم
يفلح ،فطلب من زوجته االنتظار ،داخل السيارة ،وخلع
مشلحه وتسلق الجدار ،ثم فتح الباب بعد أن تعرض
لبعض الجروح ،وكان زمالؤه
يقهقهون ويتمايل بعضهم عىل
بعض من شدة الضحك ،بينما
كان زميلهم يغيل من شدة
الحنق والغيظ  ،وبعد أن دخل
البيت مع زوجته،قام الرفاق
بإطفاء الكهرباء عليه من
الخارج ،فخرج وأعاد تشغيله
وهو أشد غضبا ً وقهراً ،وبعد
مرور ساعة من الزمن أرسل
له أحد أصدقائه رسالة نصية
كتب فيها( ليلة سعيدة..يا
متسلق الجدران وعدو الظالم )
فلما قرأها جن جنونه ،وعرف
أن هذا كله من تدبري زمالئه له،
وأضمر يف قلبه رشا ً ملن أرسل
الرسالة ،وقرر أن يرد له هذا
الصنيع.
م��رت الليايل واألي��ام
والجرح الذي يف قلب خالد لم
يندمل  ،وظل يتحني الفرصة
املناسبة لالنتقام من زميله،
ويف مرة من امل��رات سنحت
الفرصة  ،حيث نزل زميله من سيارته الجديدة إىل إحدى
البقاالت وترك محرك السيارة مشتغالً ،فاستغل خالد
الفرصة وهرب بها  ،ثم وضعها يف مزرعة مهجورة ،فلما
خرج الزميل ولم يجد السيارة التي دفع يف رشائها كل ما
يملك وأكمل باقي ثمنها باالقرتاض أصيب بحالة هيجان
وبادر بإبالغ الجهات املختصة وواصل البحث ولكن دون
جدوى  ،وبعد أسبوعني من البحث والتعب ،قرر خالد أن
يكشف الحقيقة لزميله  ،فأرسل له رسالة نصية كتب
فيها ( :اآلن رددت لك الدين  ...بعد أن حفيت قدماك يف
البحث يا ابن بطوطة ) ثم أخربه بمكان السيارة ،عندها
جن جنون زميله وأطلق للسانه العنان يف السب والشتم،
وتطور األمر إىل اشتباك باأليدي بني الزميلني،وعندها
انقطعت العالقة بينهما بعد أن كانا صديقني حميمني.
هذه حادثة ضمن مئات الحوادث الحقيقة التي
تتكرر بني األصدقاء يف مثل هذه املناسبات وغريها ،
حيث يستخدم بعضهم هذا النوع القايس من املزاح،

فتنشأ بسببه العداوات  ،وتنقطع األرحام والصالت ،
بل ربما يتطور األمر إلزهاق األرواح  ،إذا ً هي مشكلة
حقيقية تحتاج إىل حل  ،والحل بيدك .
أخي العزيز  :ال شك أن املزاح ومالحظة اإلخوان
والخالن مما يضفي عىل حياتنا االجتماعية جوا ً من
السعادة واملحبة واأللفة  ،كما أنه يسهم يف توثيق الصالت
وتقويتها بني الناس  ،ولذا كان رسول الله صىل الله عليه
وسلم يداعب صحابته ويمازحهم  ،ولكن يجب علينا أن
نعلم أن لهذا املزاح حدودا ً وآدابا ً ال يرشع تجاوزها ،
وسأذكر لك ثالثة من أهمها :
أوال ً  :عدم اإلكثار منه واإلفراط فيه  ،ملا يف ذلك
تضييع لألوقات  ،وإسقاط للمروءة والهيبة  ،كما أنه
يؤدي إىل تجرؤ السفهاء والصغار عىل الكبار  ،ويذهب
الجد والحزم من الشخص الذي يتصف به  ،وهذا هو
الذي ورد النهي عنه يف الحديث  ( :ال تمار أخاك وال
تمازحه ) وكان عمر ابن
الخطاب ريض الله عنه
يقول :من كثر ضحكه
استخف به  ،وذهب بهاؤه .
ثانيا ً :عدم إلحاق األذى
والرضر باآلخرين  ،واإلساءة
إليهم  ،أو ترويعهم  ،أو
مجاوزة الحد يف الرضب ،
واملزح بما فيه رضر  ،كحمل
السالح والتخويف به  ،أو
كأن يدفعه يف املاء وهو وال
يجيد السباحة أو يتعرض
له بسيارته بقصد إخافته،
ويدخل يف هذا الباب كل
مزاح أدى إىل إيقاع اآلخرين
يف حرج  ،كما يف الحادثة
املشار إليها آنفا ً وما شابهها
من الحوادث  ،ولعل هذا
النوع من َّ
أشد أنواع املزاح
ال��ذي يجب االبتعاد عنه
وعدم ممارسته إطالقا ً ؛
ملا يؤدي إليه من األرضار
الالحقة بالشخص كإتالف
ممتلكاته أو التعدي عىل بدنه بل لربما أدى هذا املزاح إىل
فقد حياته كما حصل يف بعض الحوادث من خالل املزاح
بالسيارات أو السالح أو نحوهما  .وكثريا ً ما أدى هذا
النوع من املزاح إىل الخصومة والهجران بني األصدقاء
لذا فعلينا أن نبتعد عن هذا النوع القايس من املمازحة.
كان خالد بن صفوان يكره املزاح ويقول عن هذا النوع
منه (يسعط أحدهم أخاه بأحر من الخردل  ،ويفرغ
عليه أشد من غيل املرجل ويقول مازحته )أ.هـ
ثالثا ً  :عدم الكذب والكالم الفاحش البذيء  ،قال
صىل الله عليه وسلم  (:ويل للذي يحدث بالحديث
ليضحك به القوم فيكذب  ،ويل ثم ويل له ) رواه أحمد
وأبو داود والرتمذي  .وقال صىل الله عليه وسلم  (:أنا
زعيم ببيت يف وسط الجنة ملن ترك الكذب وإن كان
مازحا ً ) رواه أبو داود .
كفانا الله وإياكم رش األرشار وجعلنا من عباده
األخيار وعىل دروب الخري نلتقي بإذن الله تعاىل n

تأمالت في آيات

إن من ّ
أجل العلوم الرشع ّية علم الفرائض ؛ وذلك ألن هذا العلم يتعلّق
باألموال والحقوق التي أولتها الرشيعة الغرّاء عناية كبرية ؛ فقسم
الله أموال العباد بعد وفاتهم يف آيات محكمات ليست محلاّ لالجتهاد؛
بل إن مسائل االجتهاد يف الفرائض قليلة ويف ظني أوسع باب توسع
فيه املجتهدون بالتحليل واالستنباط هو باب الج ّد واإلخوة  ،وخاصة
يف مسائل (املعا ّدة)  .ونظرا ألن آيات املواريث ضبطت مسائل املرياث؛
أحببت حينها تقريب فهمها من القارئ دون التفصيالت العميقة
والتوسع يف ذلك ؛ وإني ألويص يف هذا الوقت للرجوع لكتاب سماحة
شيخنا ابن باز رحمه الله الفوائد الجل ّية بطبعته الجديدة وعليه
التعليقات البهية  ،وقد خرج الكتاب بثوب جميل وطبعة ملونة
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يوسف بن مطر بن سالم احملمدي

محاضر في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

آيات المواريث

تقريب لفهم آيات المواريث دون
تفصيالت عميقة
ُ
مرياث األوال ِد
أوال :
ىَ
ُ
وصيك ُم
يف قولِه تعالُ ﴿ :ي ِ
اللّ ُه أَوْالَد ُِك ْم لِ َّ
لذ َك ِر مِ ْث ُل َح ِّظ
ُ َ فيِ
نثيَينْ ِ َفإِن ُك َّن ِن َ
ساء َفو َْق
األ
ْ
اث َنتَينْ ِ َفلَ ُه َّن ُث ُل َثا َما َت َر َك َوإِن
َ
ُ
ً
َ
ِّ
َ
َاح َدة فل َها الن ْ
صف ﴾
َكان ْت و ِ
َ
مسائل وهي :
وفيه
املسألة األوىل  :اإلجماع عىل
دخول أوالد االبن يف لفظ (األوالد)
دون أوالد البنت  .قال ابن رجب
الحنبيل يف جامع العلوم والحكم
(( : )402/1فهذا حكم اجتماع
ذكورهم وإناثهم أن يكون
للذكر مثل حظ األنثيني يدخل يف
ذلك األوالد وأوالد البنني باتفاق
العلماء)
املسألة الثانية  :وتشتمل
عىل لطائف ذكرها علاّ مة الشام
القاسمي يف تفسريه  ،ويحسن
ذكرها :
( األوىل  :وجه الحكمة يف
تضعيف نصيب الذكر هو
احتياجه إىل مؤنة النفقة ومعاناة
التجارة والتكسب وتحمل املشاق ،

فهو إىل املال أحوج  ،وألنه لو كمل
نصيبها  ،مع أنها قليلة العقل ،
كثرية الشهوة ألتلفته يف الشهوات
إرسافا ً  ،وألنها قد تنفق عىل نفسها
فقط  ،وهو عىل نفسه وزوجته .
الثانية  :لم يقل  :للذكر ضعف
نصيب األنثى ،ألن الضعف يصدق
عىل املثلني فصاعداً ،فال يكون
نصا ً  ،ولم يقل  :لألنثيني مثل
حظ الذكر  ،وال لألنثى نصف
حظ الذكر  ،تقديما ً للذكر بإظهار
مزيته عىل األنثى  ،ولم يقل :
للذكر مثال نصيب األنثى  ،ألنه
املثل يف املقدار ال يتعدد إال بتعدد
األشخاص  ،ولم يعترب ههنا .
الثالثة  :إيثار اسمي ( الذكر
واألنثى ) عىل ما ذكر أوال ً من
الرجال والنساء  ،للتنصيص
عىل استواء الكبار والصغار من
الفريقني يف االستحقاق  ،من
غري دخل للبلوغ والكرب يف ذلك
أصالً ،كما هو زعم أهل الجاهلية
حيث كانوا ال يورثون األطفال
 ،كالنساء)  .ينظر  :محاسن

التأويل ()51/5
املسألة الثالثة  :تطبيقات
عىل مرياث األوالد وأوالد األوالد:
مات شخص عن ( :ابن وبنت)
فما نصيب كل واحد منهما
3
ابن

2

بنت

1

مات شخص عن  ( :ابنني
وثالث بنات )
فما نصيب كل منهم .
ابن

7
2

ابن

2

بنت

1

بنت

1

بنت

1

مات شخص عن ( :ابن ابن
وبنتي ابن )

ابن ابن

4
2

بنت ابن
بنت ابن

1
1

ففي ّ
كل املسائل يلحظ أخذ
الذكر ضعف األنثى ؛ إن ساوته يف
الدرجة  ،أمّا إذا اختلفت الدرجة ،
فاالبن يحجب من هو أنزل درجة
منه  ،وكذلك ابن االبن فيحجب
األقرب درجة األبعد  ،فمثال  :االبن
يحجب ابن االبن وبنت االبن ومن
دونهما ،وابن االبن يحجب ابن ابن
االبن وبنت ابن االبن ومن دونهما،
وأما بنت االبن  ،فاألصل أن تأخذ
بالفرض فإن وجد معها ابن ابن
تعصبت به  ،وإن كان أنزل منها
ّ
لاّ
ورثت بالفرض ؛ إ إذا استغرقت
تتعصب مع
الفروض؛ فحينها
ّ
الذي أنزل منها درجة  .وتفصيل
ذلك يف كتب الفرائض.
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تأمالت في آيات
املسألة الرابعة :
قوله تعاىل َ ﴿ :فإِن ُك َّن ِنسَ اء
َفو َْق ْاثنَتَينْ ِ َفل َ ُه َّن ُثلُثَا مَا َتر ََك وَإِن
ص ُف ﴾ يف
َاحـ َد ًة َفلَهَا النِّ ْ
َكا َنتْ و ِ
اآلية املسائل اآلتية :
املسألة األوىل  :أن البنت
مرياثها لوحدها (النصف) وذلك
برشطني هما :
ألاّ يكون معها أخ يعصبها
ألاّ يوجد معها أخت فأكثر
فمثال  :مات شخص عن بنت
وع ّم شقيق ،فنصفه للبنت والباقي
للع ّم ألنه عاصب ؛ والعاصب يرث
بعد أصحاب الفروض كما هو
ّ
موضح بالجدول :
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بنت

2
1

ع ّم شقيق

1

املسألة الثانية  :قوله تعاىل
﴿ َفإِن ُك َّن ِنسَ اء َفو َْق ْاثنَتَينْ ِ َفل َ ُه َّن
ُثلُثَا مَا َتر ََك ﴾ يف اآلية بيان نصيب
البنتني فأكثر من املرياث ّ ،
وأن
استحقاقهن هو الثلثان إن كن
ثنتني فأكثر وذلك برشطني :
أن يكن عددا (أي – اثنتني
فأكثر)
يعصبهن.
ألاّ يوجد معهن أخ
ّ
أي -ألاّ يوجد معهما من جنس
البنني أحد.
هذا وقد وقع ن��زاع يف قوله
سبحانه (فوق اثنتني) فابن عباس
قال :رشط استحقاق الثلثني هو أن
يكن البنات أكثر من اثنتني  ،وحجته
واضحة وهو استشهاده بظاهر
القرآن ،وأن كلمة (فوق) تدل عىل
الزيادة عىل اثنتني  .وبالتايل ترث
البنتان النصف فقط .
وذهب جمهور أهل العلم عىل أن
فرض البنتني هو الثلثان .
واستدل الجمهور بما ييل :
أن معنى قوله  ( :فإن كن
نساء فوق اثنتني) يعني  :كن نساء
اثنتني فما فوقهما  ،وهذا كقوله:
(فارضبوا فوق األعناق ) أي :
فارضبوا األعناق فما فوقها  .قاله
السمعاني يف تفسريه ()402/1
وضعّفه الشيخ األمني ()228/1
وع ّده ظاهر السقوط وقيل إن قوله
سبحانه "فوق" زائدة واملعنى :
إن كن نساء اثنتني  ،كقوله تعاىل:
لأْ َ
َ
اق} [األنفال:
{فاضرْ ِ بُوا َفو َْق ا ْعنَ ِ

من اآلية  ] 12أي  :األعناق  .قال
ابن عطية يف املحرر الوجيز -
( ( : )16/2وليست فوق زائدة
بل هي محكمة املعنى ألن رضبة
العنق إنما يجب أن تكون فوق
العظام يف املفصل دون الدماغ ،كما
قال دريد بن الصمة  :اخفض عن
الدماغ وارفع عن العظم  ،فهكذا
كنت أرضب أعناق األبطال  .انتهى .
وقال الشيخ األمني يف أضواء البيان
(( : )228 / 1وأما ادعاء أن لفظة
فوق زائدة وادعاء أن فوق اثنتني
معناه اثنتان فما فوقهما فكله
ظاهر السقوط)
من أدلة إرث البنتني للثلثني ،
ّ
قولـه تعـاىل ﴿ :ي ِ ُ
ُوصيك ُم الل ُه فيِ
ُ
َ
أَوْالَد ُِك ْم لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْ ُل حَ ِّظ األنثيَينْ ِ ﴾؛
إذ ذهب الشيخ األمني إىل ّ
أن هذه
ّ
تدل عىل استحقاق البنتني
اآلية
للثلثني ؛ ووجه الداللة من اآلية عىل
ذلك هو قول الشيخ ( :إذ الذكر
يرث مع الواحدة الثلثني بال نزاع
فال بد أن يكون للبنتني الثلثان يف
صورة وإال لم يكن للذكر مثل حظ
األنثيني؛ ألن الثلثني ليسا بحظ
لهما أصال لكن تلك الصورة ليست
صورة االجتماع إذ ما من صورة
يجتمع فيها االبنتان مع الذكر
ويكون لهما الثلثان فتعني أن تكون
صورة انفرادهما عن الذكر ) ينظر:
أضواء البيان ()224 / 1
وق��ال الشيخ األم�ين أيضا :
(البنت تأخذ مع االبن الذكر الثلث
بال نزاع فألن تأخذه مع االبنة األنثى
أوىل) .أضواء البيان ()225 / 1

البن�ت أمس رحما ،وأقوى س�ببا يف
امليراث م�ن األخ�ت بلا نزاع.فإذا
رصح تع�اىل :بأن لألختين الثلثني،
عل�م أن البنتين كذل�ك م�ن ب�اب
أوىل ،وأكث�ر العلم�اء عىل أن فحوى
الخط�اب ،أعن�ي :مفه�وم املوافقة
الذي املسكوت فيه أوىل بالحكم من
املنطوق ،م�ن قبيل دالل�ة اللفظ ال
من قبيل القياس ،خالفا للش�افعي
وق�وم ،كما عل�م يف األص�ول فالله
تب�ارك وتعاىل مل�ا بّي�نّ أن لألختني
الثلثني ،أفهم بذلك أن البنتني كذلك
من باب أوىل .وكذلك ملا رصح أن ملا
زاد عىل االثنتني م�ن البنات الثلثني
فق�ط ،ول�م يذكر حكم م�ا زاد عىل
االثنتين م�ن األخوات ،أفه�م أيضا
م�ن ب�اب أوىل أنه ليس مل�ا زاد من
األخوات غري الثلثني؛ ألنه ملا لم يعط
للبنات علم أنه ال تستحقه األخوات،
فاملس�كوت عن�ه يف األمري�ن أوىل
بالحكم م�ن املنطوق به ،وهو دليل
عىل أن�ه قصد أخ�ذه من�ه) ينظر:
أض�واء البيان ( . )12 ،11/5علما
ب�أن الحاف�ظ ابن حج�ر جعله من
قبيل القياس وقد نوه الشيخ األمني
على ذلك ب�أن الش�افعية يجعلون
فح�وى الخطاب من قبيل القياس .
ينظر  :فتح الباري ()15/12
أقوى األدلة الذي يع ّد فاصال
للنزاع هو الحديث الوارد هنا  ،فعن
جابر بن عبد الله قال(( :جاءت
امرأة سعد ابن أبي الربيع بابنتيها
من سعد إىل رسول الله صىل الله
عليه و سلم فقالت :يا رسول الله
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل

ففي ّ
كل المسائل يلحظ أخذ الذكر ضعف
األنثى؛ إن ساوته في الدرجة  ،أما إذا اختلفت
الدرجة  ،فاالبن يحجب من هو أنزل درجة منه ،
وكذلك ابن االبن فيحجب األقرب درجة األبعد
من األدل��ة الدالة عىل أخذ
البنتني الثلثني  :ما يسمّى (فحوى
الخطاب)
ق�ال الش�يخ األمين يف معرض
أدلته عىل استحقاق البنتني للثلثني:
( املوض�ع الثاني :هو قوله تعاىل يف
األختنيَ :
{ف� ِإ ْن َكا َنتَا ْاثنَتَْي�نْ ِ َفل َ ُهمَا
ُّ
�ر َك} []176/4؛ ألن
�ان ِممَّا َت َ
الثلُثَ ِ

أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما
ماال وال تنكحان إال ولهما مال  ،قال
يقيض الله يف ذلك فنزلت آية املرياث
فبعث رسول الله صىل الله عليه
وسلم إىل عمهما فقال أعط ابنتي
سعد الثلثني وأعط أمهما الثمن
وما بقي فهو لك)) رواه الرتمذي

( )2092وحسّ نه الشيخ األلباني.
قال الشوكاني يف نيل األوطار
( ( :)271/11وحديث الباب نص
يف محل النزاع) ويقصد حديث
ابنتي سعد ريض الله عنهما .
أما ما ورد عن ابن عباس ريض
الله عنهما فقد حكم بعدم صحة
الرواية عنه ابن عبدالرب قائال بعد أن
أثبت أن للبنتني الثلثني  ( :وما أعلم
يف هذا خالفا بني علماء املسلمني
إال رواية شاذة لم تصح عن ابن
عباس انه قال لألنثيني النصف كما
للبنت الواحدة حتى تكون البنات
أكثر من اثنتني فيكون لهن الثلثان
وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم
قاطبة كلهم ينكرها ويدفعها بما
رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن
ابن عباس أنه جعل للبنتني الثلثني
وعىل هذا جماعة الناس ) ينظر:
االستذكار( )323 /5وقال ابن
رجب يف جامع العلوم والحكم يف
رشحه الحديث الثالث واألربعني :
( وما حُ كي فيه عن ابن عباس َّ
أن
لهما النِّ ُ
صف  ،فقد قيل َّ :
إن إسنا َده
ُّ
َصحُّ  ،والقرآن يدل عىل خالفه ،
ال ي ِ
َاح َد ًة َفلَهَا
حيث قال  { :وَإ ِ ْن َكا َنتْ و ِ
ص ُف }  ،فكيف ُتورث أكثر من
النِّ ْ
واحدة النصف ؟)
وختاما فإن القول ّ
إن البنتني
ترثان الثلثني هو القول املجمع عليه
خاصة مع رجوع ابن عباس ريض
ّ
الله عنهما واستقرار العمل عىل ذلك
إىل هذا اليوم .
مسائل تطبيقيّة :
مات شخص عن بنتني وعم
شقيق
حل املسألة :
بنت
بنت
ع ّم شقيق

3
1
1
1

للبنتني الثلثان لعدم وجود أخ
يعصبهن  ،والباقي للعم الشقيق ؛
ّ
ّ
لىّ
لقول النبي ص الله عليه وسلم :
(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي
فهو ألوىل رجل ذكر) متفق عليه.
ينظر :الجمع بني الصحيحني
( . )20/2فالعاصب دائما ما يأخذ
الباقي بعد أصحاب الفروض.
وسيأتي مزيد توضيح عن أحكام
العصبة بمشيئة الله n

أفال يتدبرون القرآن

النهي عن
رفع الصوت
والجهر
بالقول

د .محمد بن صالح أبو زيد
مدرب في مركز التريب التربوي
باملدينة املنورة

ﭧﭨﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﭼ
الحجرات٢ :
اآليات نهت عن رفع الصوت  ،وعن الجهر بالقول  ،فهل
هما يشء واحد أم هما مختلفان ؟
الذي يظهر من النظر يف أسباب النزول أن رفع الصوت :
ما كان يف مجلس النبي صىل الله عليه وسلم من الحديث
معه صىل الله عليه وسلم أو حديث الجلساء مع بعضهم
يف مجلس النبي صىل الله عليه وسلم والجهر بالقول
ماكان من منادا ٍة للنبي صىل الله عليه وسلم ،حيث جاء
يف ذكر سبب نزول قوله تعاىل  ( :الترفعوا أصواتكم )...
أنها نزلت يف أبي بكر وعمر ( ريض الله عنهم ) ملا اختلفا
يف مجلس النبي صىل الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهم
بني يديه وأن قولهﭨﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﭼ الحجرات٤ :
نزلت يف وفد بني تميم أو يف غريهم من األعراب ملا نادوا
رسول الله صىل الله عليه وسلم بأصوات عالية مرتفعة.
فعىل اختالف الترصفني ال يخرجان عن كونهما رفعا ً
للصوت  ،إال أن األول يشمل رفع الصوت سواء أكان
الحديث مع النبي صىل الله عليه وسلم نفسه أو مع غريه
يف مجلسه  ،والثاني يختص بالحديث مع النبي صىل الله
عليه وسلم سواء يف مخاطبته أو بمناداته صىل الله عليه
وسلم إذ هذه هي الحاالت التي فرست بها اآليات .
قال اإلمام الشوكاني  ( :والحاصل أن النهي هنا وقع عن
أمور  :األول  :عن التقدم بني يديه بما ال يأذن به من
الكالم .والثاني :عن رفع الصوت البالغ إىل ح ّد يكون فوق
صوته ،سواء أكان يف خطابه  ،أو يف خطاب غريه  .والثالث:
ترك الجفاء يف مخاطبته  ،ولزوم األدب يف محاورته ،
ألن املقالة املجهورة إنما تكون بني األكفاء الذين ليس
وهذه التفاتة جميلة  ،واستنباط دقيق وفق له اإلمام
لبعضهم عىل بعض مزية توجب احرتامه وتوقريه ) .
قال أبو حيان يف البحر املحيط  ( :الترفعوا أصواتكم ) الرازي – رحمه الله – إذ ينبغي عىل املؤمن أن يكون
أي  :إذا نطق ونطقتم  ( ،وال تجهروا له بالقول ) إذا إجالله وتعظيمه لرسول الله صىل الله عليه وسلم أشد من
كلمتموه  ،ألن رتبة النبوة والرسالة يجب أن توقر وتجل تعظيم العبد لسيده .ثم ال يشمل النهي عن رفع الصوت:
وال يكون الكالم مع الرسول صىل الله عليه وسلم كالكالم والجهر فيه مصلحة وعدم إيذاء  ،كرفع الصوت لألذان،
ورفع الصوت يف خطبة الجمعة  ،ويف الحرب  ،ويف الرد
مع غريه .
وقال ابن عاشور يف التحرير موضحا ً هذا الفرق  :وقوله عىل الخصوم واألعداء  .فقد كان ينادى باألذان بحرضة
(وال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ) نهي عن النبي  -صىل الله عليه وسلم  -وهو يقتيض رفع الصوت.
جهر آخر وهو الجهر بالصوت عند خطابهم الرسول صىل وتلقى الخطبة بني يدي النبي  -صىل الله عليه وسلم –
وهي تقتيض رفع الصوت وأمر النبي  -صىل الله عليه
الله عليه وسلم لوجوب التغاير
وسلم – عمه العباس ملا انهزم الناس
بني مقتىض قوله ( :ال ترفعوا
يف حنني  :أن يرصخ يف الناس  ،وكان
أصواتكم فوق صوت النبي )
– ريض الله عنه – جهوري الصوت
ومقتىض ( وال تجهروا له بالقول )
جدا ً  .وأمر الصحابة ريض الله عنهم
فإذا تقرر النهي عن الجهر ينبغي على المؤمن أن
أن يردوا عىل أبي سفيان يف معركة
بالقول  ،فما وصف الجهر املنهي
عنه ؟ هل هو الجهر املقصود به يكون إجالله وتعظيمه
أحد  ،وهذا يقتيض رفع الصوت .
اإلساءة و اإليذاء لرسول صىل الله لرسول اهلل صلى اهلل عليه فهذه من األمور التي ال إيذاء فيها
وال إساءة  ،فال يتناولها النهي  .قال
عليه وسلم ؟ أو الجهر العفوي وسلم أشد من تعظيم
القرطبي  (:ولم يتناول النهي أيضا
الذي جُ بل عليه كثري من الناس ؟
العبد لسيده
رفع الصوت الذي ال يتأذى به رسول
الذي يظهر من سياق اآليات أن
الله  -صىل الله عليه وسلم –وهو ما
الجهر املنهي عنه :هو الجهر
كان منهم يف الحرب أو مجادلة معاند
العفوي الطبعي الذي فطر عليه
أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك  ،ففي
املرء ال أنه الصادر عىل سبيل
الحديث أنه قال عليه السالم للعباس
االستهزاء واالستخفاف واالستعالء
فإن ذلك كفر  ،ثم إن النهي متوجه إىل املؤمنني  ،فتعني ابن عبداملطلب ملا انهزم الناس يوم حنني ( ارصخ بالناس
أن املقصود هو األول وهو الصادر من املؤمنني سجية ) وكان العباس أجهر الناس صوتا ً  .يروى أن غارة أتتهم
وطبيعة  .قال القرطبي  ( :وليس الغرض برفع الصوت يوما ً فصاح العباس  :يا صباحاه ! فأسقطت الحوامل
وال الجهر ما يقصد به االستخفاف واالستهانة  .ألن ذلك لشدة صوته ) n
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كفر واملخاطبون مؤمنون )  .وقال الشوكاني  ( :وليس
املراد برفع الصوت وبالجهر يف القول هو مايقع عىل
طريقة االستخفاف  ،فإن ذلك كفر .وقال ابن حيان ولم
يكن الرفع والجهر إال ما كان يف طبعهم  ،ال أنه مقصود
بذلك االستخفاف واالستعالء  ،ألنه فعلهم ذلك يكون كفرا ً
واملخاطبون مؤمنون ).
فالله عزوجل أمر هؤالء املؤمنني الذين اعتادوا رفع
الصوت أثناء الحديث فيما بينهم  ،والجهر بالقول عند
مناداتهم بعضهم بعضا  :أن يغريوا من طبعهم  ،وأن
يلينوا كالمهم إذا كانوا بحرضة رسول الله صىل الله عليه
وسلم فإن ذلك هو الالئق بمقام النبوة  ،واملناسب ملكانة
النبي صىل الله عليه وسلم وهيبته  ،والواجب لتعظيمه،
وتوقريه ،واحرتامه ،صىل الله عليه وسلم فليس الكالم
معه وال بحرضته صىل الله عليه وسلم كالكالم مع غريه
أو بحرضته .
قال الرازي عند تفسريه لهذه اآلية  :هذا أفاد أنه ال ينبغي
أن يتكلم املؤمن عند النبي عليه السالم كما يتكلم العبد
عند سيده  ،ألن العبد داخل تحت قوله ﭽ ﮭ ﮮ
ﮯﭼ
ألنه للعموم فال ينبغي أن يجهر املؤمن للنبي صىل الله
عليه وسلم كما يجهر العبد للسيد وإال لكان قد جهر له
كما يجهر بعضكم لبعض  .ويؤيد ما ذكرنا قوله تعاىل :
ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ والسيد ليس أوىل
عند عبده من نفسه  ،حتى لو كانا يف مخمصة ووجد العبد
ما لو لم يأكله ملات ال يجب عليه بذله لسيده  ،ويجب البذل
للنبي صىل الله عليه وسلم  .ولو علم العبد أن بموته ينجو
سيده ال يلزمه أن يلقي نفسه يف التهلكة إلنجاء سيده ،
ويجب إلنجاء النبي عليه الصالة والسالم .
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التقنية في خدمة القرآن

أخي الكريم  :نسعد وإياك بجولة جديدة يف عددها الثامن يف مجال التقنية وخدمتها
لكتاب الله  ،لنقف مع أبرز ما ظهر من تقنية حديثة يف هذا املجال مما تم االطالع
عليه ؛ حيث نستعرض القلم الناطق الحائز عىل براءة اخرتاع  ،ونقف مع برنامج
القرآن الكريم املخصص ألجهزة الحاسب اللوحية ،كما نستعرض مصحف الفالش
املميز عىل الشبكة العنكبوتية  ،ونسأل الله أن تجد فيه  -أخي القارئ الكريم  -ما
يعينك عىل االستفادة من هذه التقنية املباركة .

القلم الناطق بالقرآن
أعجوبة تكنولوجية بلسان عربي مبين
قلم ناطق ..ال ينطق إال بالقرآن
عبداهلل بن راشد الغيث

مشرف التوعية اإلسالمية
بإدارة التربية والتعليم مبحافظة الزلفي
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فعندما تقوم بتمرير هذا القلم عىل اآليات
املوجودة يف املصحف املرفق بالجهاز فسوف
يقوم بقراءتها  ،فمن خالله تستطيع اختيار
صوت القارئ الذي تريد سماع تالوته باإلضافة
إىل إمكانية االستماع إىل معظم األحكام
التجويدية،كما تستطيع تسجيل صوتك من
خالله ومقارنته فيما بعد بما يقرؤه لك الشيخ .
القلم الناطق يرشح لك املفردات التي تجد
فيها صعوبة ،القلم الناطق يعرب لك الكلمات
والجمل الرضورية وبمجرد أن تلمس الكلمة
التي وُضع تحتها خط أحمر  ،يقوم القلم
بقراءتها بعدة قراءات  :قراءة ورش،
قالون ،السويس ،الدوري ،شعبة .
وهذه امليزة تفيد طالب العلم
املهتمني بعلم القراءات كما أنه
يتيح لغري الناطقني بالعربية
القراءة الصحيحة للقرآن ،وكذلك
فهم معانيه من خالل ميزة الرتجمة
ملعاني القرآن الكريم وذلك باللغات
التالية :اإلنجليزية والفرنسية
واملاليزية واألندونيسية واألملانية.
ويتكون القلم من عدة أجزاء
وهي :
 - 1زر التشغيل واإلغالق.
 -2واجهة التسجيل.
 -3الرأس القارئ.
 -4القاعدة.
 -5مدخل امليكروفون.

 -6مدخل البيانات .USB
 -7سماعات داخلية.
 -8سماعات عالية الصوت
خارجية.
 -9ثقب إعادة التشغيل.
علما ً بأن هذا الجهاز حاصل عىل
براءة اخرتاع  ،وصاحب براءة االخرتاع
هو األستاذ :محمد عدنان الحميص ،
صاحب دار الرشيد للطباعة والنرش يف
سوريا.
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لآليباد ..
القرآن الكريم
ومن الربامج الجديدة يف مجال القرآن الكريم
برنامج القرآن الكريم لجهاز الحاسب اللوحي
(اآليباد ) املسمى بــ
Quran Reader HD
والربنامج يقدم القرآن الكريم بشكل
جميل جدا ً وكأنك تحمل القرآن بالطبيعة.
والربنامج أيضا ً يقدم خدمة التالوة الكاملة،
التالوة إىل  ،العالمات ،إعادة اآلية ،إعادة مجموعة
من اآليات ،الرتجمة ،التفسري وأيضا ً خدمة إرسال
اآليات عرب اإليميل.
الربنامج يأتي بتصميم رائع وسهل التعامل
معه ومناسب جدا ً للقراءة خصوصا ً مع شاشة
اآليباد الكبرية.
الربنامج يأتي بالوضع األفقي فقط ووعد
مصممو الربنامج بأن يتم دعم الوضع العامودي
بتحديث قادم للربنامج.
بتجربة رسيعة للربنامج ،الربنامج يقدم

للقارئ العديد من الخيارات التي تسهل العديد من
األمور وأيضا ً تأتي بتصميم جميل جدا ً وبسيط.
وحجم الربنامج ( 430ميقا) ،ويوجد خيار
لتحميل أصوات أخرى للقراء حيث يدعم الربنامج
صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد فقط.

الربنامج رائع والذي سيفيد مُالك اآليباد
بشكل كبري لقراءة القرآن بأي مكان وأي وقت .
املصدر :موقع عالم آبل

مصحف الفالش
ومما تحفل به الشبكة العنكبوتية من مواقع
قرآنية مميزة موقع
www.tvquran.com
ومما يقدمه املوقع من خدمات رائعة خدمة
تصفح املصحف الرشيف املسمى
( مصحف الفالش ) عرب الرابط التايل :
www.tvquran.com/quranflash.htm
حيث يعطيك املوقع فرصة اختيار شكل
املصحف الذي اعتدت عليه إذ تحوي مكتبة
املصاحف اثني عرش نوعا ً من أكثر املصاحف
انتشارا ً بالعالم  ،بعضها بقراءات أخرى كقراءة
اإلمام ورش عن نافع واإلمام قالون عن نافع
،وبعضها بهامشه ترجمات معاني القرآن باللغة
األوردية واإلنجليزية  ،وبعضها بهامشه تفسري
وبيان كلمات القرآن،وبعضها بهامشه أحكام
التجويد ....إلخ .
ومما يميزه أن تصفحه شبيه بتصفحك
املصحف الحقيقي حيث تتحرك معك

الصفحات كما لو كنت تحمل املصحف بني يديك .
ومن امليزات املوجودة يف هذا املصحف وجود
مكرب للقراءة ملن عنده ضعف يف النظر .
كما يوجد فيه إمكانية وضع عالمة ملكان
وقوفك يف القراءة أو الحفظ حسب املصحف الذي

اخرتته  ،ومن ثم فتح املصحف عىل مكان وقوفك
يف تصفحه يف املرة القادمة .
وغري ذلك من املزايا التي ستكتشفها عند
زيارتك للموقع وتصفحك للمصحف .
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ملتقى

اكتشف نفسك :
اعلم أن يف كل إنسان
صفات قوة وصفات ضعف
وهو أعلم الناس بحقيقة
نفسه فالعاقل املوفق هو
من وجه حياته وعمله
وتخصصه نحو ما فيه من
صفات القوة .

أعد امللتقى :
سليمان بن محمد املليفي
عبداهلل بن ناصر اجلبر

مع أ.د.نارص العمر
املتأمل ألسلوب تربية اآلباء لألبناء
يف القرآن يلحظ أنها تقوم عىل
التوجيه والحوار واإلقناع ،وليس
عىل صيغة :افعل ،وال تفعل!
كما يمارسه كثري من اآلباء! مع
أن أكثر أولئك اآلباء من األنبياء
املسددين قوال وفعال،
فلنعد النظر يف أساليب تربيتنا
ألبنائنا.

وصية الشيخ ابن جربين
 رحمه الله  -ألهل القرآن :من الوسائل الناجحة لحفظ القرآن يف وقت قصري بإذن الله
التفرغ التام واالنقطاع عن األشغال التي ال فائدة منها .
تكرار القراءة وتعاهدها يوميا ً .
فهم املعاني ومعرفة داللة الكلمات .
عرض القراءة عىل أحد القراء الذين يحسنون القراءة
ويعرفون كيفية النطق بالكلمات .
وبذلك يحصل الحفظ بإذن الله يف وقت قصري.

يا من يريد أن يتدبر
القرآن :
اعلم أن الذنوب واملعايص
عموما ً هي سبب للحرمان
من تدبر القرآن وأهمها
أمراض القلوب وهي :
الرياء والحسد والغيبة
والحقد و الكراهية والنميمة
فطهر قلبك حتى تتمكن من
التدبر.

إذا أردت اللحاق :

لألزواج :

رسالة زوجة :

من طرق اللحاق بركب
األنقياء  :إخفاء األعمال
الصالحة .

خذ رأيها
وتذكر أن اإلصغاء
أهم مجاملة يمكن
أن تعطيها للمرأة
فتشعرها باإلحساس
بأنك مهتم بها .

زوجي الغايل رغم كل محاوالتي
إلسعادك وإرضائك إال أني أعلم يقينا
أني لم أوفك حقك وفضلك عيل وأرجو
أن تسامحني عىل تقصريي وتقبل
مني وأعدك أن أبذل ما أستطيع
إلرضائك وإسعادك ولك مني كل ما
تحب .
زوجتك املحبة .

أبيات شعرية :
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•ليس السعي ُد الذي دنيا ُه ُتسعده
ُ
•
ولست أرىَ السعادة جمــع ما ٍِل
ُ
ُ
رأيـت الذنوب تمـــيت القلوب
•

َّ
إن السعيد الذي ينجو من النا ِر
الـتقـــي هو السـعـي ُد
ولك َّن
َّ
ُ
يورث الــذل إدمــــانها
وقد

ملتقى القراء

القراء
ملن يريد حالً
ملشاكله نقول :
تأكد أنك لن تبحث عن أي
حل ألي مشكلة يف حياتك إال
وجدت ذلك الحل يف سريته
العطرة صىل الله عليه وسلم

سعادتك يف ثالث :
 /1إذا أعطيت فاشكر.
 /2إذا ابتليت فاصرب.
 /3إذا أذنبت فاستغفر.

حتى تكون
أسعد الناس:
تذكر أن اإليمان يذهب الهموم
 ،ويزيل الغموم  ،وهو قرة عني
املوحدين  ،وسلوة العابدين .
أال بذكر الله تطمنئ القلوب ،
وتحط الذنوب .
عش مع القرآن حفظا ً وتالوة
وسماعا ً وتدبرا ً فإنه من أعظم
العالجات لطرد الهم والحزن.
إياك والذنوب  ،فإنها مصدر
الهموم واألحزان وهي سبب
النكبات وباب املصائب
واألزمات .

للمهمني :

 /1نظم أمورك بكتابة
مواعيدك والتزاماتك وتعود
عىل حفظها
 /2اهتم بتنظيم وتصنيف
األشياء يف منزلك ومكتبتك
ومكتبك وسيارتك بطريقة
مناسبة

وأنت ذاهب
لعملك:
ادع الله أن يوفقك وقل :الل َّ ُه َّم
ْ
اك ِفنِ�ي ِبحَ الَلِ َك عَ� ْن حَ رَا ِم َك ،
َ
ضل ِ َك َع َّم ْن ِسوَاكَ.
َ
ْ
وَأغنِنِي ِبف ْ

75

ملن يريد ال َّ
رب بوالديه
نقول :
هذه بعض الخطوات العملية
للرب بالوالدين:
الدعاء لهما .
تقديم الهدية .
السفر بهما .
الثناء عليهما .
تقديم الطعام لهما .
تقبيل الرأس واليدين .
إعانتهما يف أعمال البيت وغريه .
مدحهم عند اآلخرين .
إرسال رسالة لهما بالجوال
وبالكتابة.
الجلوس معهما .
سؤالهما عن حالهما .
تقديم اإلعانة واحتساب األجر
بالنفقة عليهما .

ملن يريد النجاح :
إذا كنت تريد النجاة :
من ازدحمت عليه الشهوات وتكاثرت عليه الرغبات يجب أن يواجهها بتذكره لعظمة
الرب تبارك وتعاىل،
وأن يتذكر فضل الله عليه ونعماءه إليه(يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم الذي
خلقك فسواك فعدلك)
وعليه أن يتذكر أن كل لذة دون الجنة فانية،وأن كل بالء دون النار عافية .
من كالم الشيخ (صالح املغاميس) حفظه الله

وصايا ألهل القرآن :
قال عيل بن أبي طالب ريض الله عنه  :يا حملة القرآن أو يا حملة العلم  ،اعملوا به فإنما العالم من عمل
بما علم  ،ووافق علمه عمله .
عن عثمان بن عفان ريض الله عنه أنه قال  :لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن )
قال الفضيل بن عياض رحمه الله “ حامل القرآن حامل راية اإلسالم ال ينبغي أن يلهو مع من يلهو وال
يسهو مع من يسهو وال يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن .
يقول اآلجري يف وصيته ألهل القرآن  “ :فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله يف الرس والعالنية .

 /1استعن بالله دائما ً
 /2ضع جدوال ً زمنيا ً يوضح ما عليك
القيام به وكافئ نفسك وطور من
انضباطك .
 /3قلل من مقاطعة اآلخرين .
 /4عند مناقشة اآلخرين حاول فهم
وجهة نظرهم حتى ال يضيع الوقت يف
النقاشات .
 /5حاول املجيء بالجديد كل يوم .
 /6انتبه أن تقيض عليك األمور العاجلة
فكثري منها غري مهم .
 /7ألزم نفسك بالتخطيط ألمور حياتك
املختلفة وابتعد عن الفوىض واالرتجالية
قدر اإلمكان .
 /8نظم جهدك واتجه لهدف واضح
محدد واحذر التوقف يف مسريك لهدفك .
 /9حول خططك يف السعي إىل أهدافك
إىل عمل ملموس وابتعد عن التسويف
والبطالة .
 /10احذر من ضياع يشء من وقتك
دون عمل فهو ضياع الحياة .
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مسابقات العدد
تجاربنا يف الحياة :

ما الفرق بني :

لكل واحد منا تجربة ناجحة له يف حياته نريد منكم تجربة حول :
تشجيع األبناء عىل املحافظة واملبادرة للصالة  ،أرسلوا تجربتكم عىل عنوان املجلة
وأفضل تجربة ننرشها يف العدد القادم

العفو و الصفح  ،الزهد والورع
اللهو واللعب  ،املسابقة واملسارعة
ترسل اإلجابات عىل عنوان املجلة .

سابَقة  :دلوني على الطريق !!
ُم َ
قراءنا األعزاء يف العدد السابق تم طرح مشكلة  ،وطلبنا منكم إمتاعنا بحلول لها وتعهدنا بنرش أحسن املشاركات
فيها  ،فإليكم املشكلة وأحسن الحلول القادمة منكم :
ِّ
بيان وَمعرفة؛ ُ
تسطروا أحرفا ً من أقالمكم املبَارَكة ؛ تصفوا يل ال َّدواء  ،وتدلُّوني َعلىَ َّ
الطريق ..
آمل منكم أن
بما أوتيتم من ٍ
َ
َ
ُ
شكواي  . ..مــن (هجري لتالوة القرآن الكريم)  ،إذ يم ُّر بي
األسبوع واألسبوعان  ،بل الشه ُر والشهران ؛ وأنا لم أقرأ من آياتِ
القرآن الكريم إال قليالً  ..ولم ِّ
أرطب لِسَ اني من ُه إال َنادِرا ً  ،وإن قرأته فنز ٌر يسري  ،وإن قلَّبتُ صفحا ِت ِه فعىل عُجَ الة ..
ني ي ُ
َديكم  ،علَّكم أن تمدو َني ــ ِمن قلوبكم ــ بالحلو ِل َّ
هذه عصار ُة مش ِكلتِي ؛ أطرَحُ هَا َب َ
الشا ِفية  ،،ولكم تحياتي.
أخوكم  /محمد

إليك يا أخي محمد بعض
الحلول :
بالتبكري ألداء الصالة بحيث
يمكنك قراءة ما تيرس من
القرآن وعىل هذه الطريقة
تحصل عىل عدة ثمرات منها :
 : 1فضل التبكري
 : 2تجنب هجر القرآن
 : 3إمكانية مراجعة حفظك .
ومن الحلول :استغالل
األوقات الفاضلة كالجمعة
وبعد صالة الفجر...
أخوك  :أسامة العبداللطيف

مشكلتك يا محمد يسرية :
عليك بمعاهدة القرآن وهناك
طرق منها ...
أوالً) دعاء الله ـ سبحانه ـ
باإلعانة عىل اإلقبال عىل كتابه
وحفظه وتدبره وفهم معانيه
ثانياً) تخصيص وقت لقراءة
القرآن مثل مابني اآلذان
واإلقامة
ثالثاً) استشعار فضل قراءة
القرآن رابعاً) اإلرادة القوية .
أخوك  :أبو ريان عبدالله
الحميدان

يا غايل هذا توجيهي :
إن هجر القرآن أصبح ظاهرة
منترشة
ومن أسبابها البعد عن الله
وترك أعمال الخري والتسويف
فمن أراد النجاة فعليه بإصالح
نفسه والبحث عن مكمن املشكلة
ومعالجتها ومجاهدة النفس
واملداومة عىل قراءة القرآن .
أخوك  :أبو صالح نارص
الخنيني

نصيحتي لك أخي الحبيب :
بلزوم حلقات تحفيظ القرآن
الكريم فإنها خري معني...
وللقرآن لذة اليعرفها إال من
عايش القرآن وحفظه وال
أخالك تجهل ذلك فعش مع
القرآن  (...واصرب نفسك مع
الذين يدعون ربهم بالغداة
والعيش يريدون وجهه
والتعدو عيناك عنهم )...
وفقك الله وأعانك .
أخوك  :أبو أنس سليمان
النافع

نصيحة ألخي محمد وأهل القرآن عموما ً :
العدد 8
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هناك قاعدة علمناها سلفنا الصالح يف حفظ القرآن الكريم من طبقها لم يحصل له هذا الخلل الذي وقعت فيه وهي  :يقول سلفنا الصالح كنا ال نتجاوز عرش
آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل فحصلوا حفظ القرآن وفهمه والتالوة والصحيحة واألحكام التي يف هذه اآليات .
ونوصيك بعدم الرسعة يف حفظ كتاب الله بل أحفظ اليسري مع تطبيق قاعدة السلف تنال األجر والتوفيق يف الدنيا واآلخرة .
القاعدة الثانية  :عليك بمعاهدة القرآن واجعل لك ورد يوميا ً ال ترتكه .
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مسابقات العدد
املسابقة الثقافية

مسابقة آيات

السؤال األول:
آية يف جزء تبارك ذكر الرفاعي يف مخترص ابن كثري عنها :
«وهذا يدل عىل وجوب الطمأنينة يف الصالة فالذي ال يطمنئ
يف ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه  ..إىل آخر ما ذكره ..
يف أي آية كان فيها داللة ذلك ؟
السؤال الثاني:
قال اإلمام محمد بن عبد الوهاب يف بعض مسائل األصول
الثالث:
(إن الله ال يرىض أن يرشك معه أحد يف عبادته ال ملك مقرب
وال نبي مرسل) ما اآلية التي استدل بها عىل هذه املسألة؟
السؤال الثالث:
قال تعاىل {وإنك لعىل خلق عظيم} اذكر حادثة فيها داللة
ذلك الخلق العظيم .وما الفائدة التي تقدمها يف ذلك .
السؤال الرابع:
قال تعاىل يف سورة البقرة (وَإ ْذ َق َ
ال إ ِ ْبرَاهِي ُم رَبِّ اجْ ع َْل َٰه َذا
ِ
بَل َ ًدا آ ِمنًا )()126
وقال يف سورة إبراهيم )وَإ ْذ َق َ
ال إ ِ ْبرَاهِي ُم رَبِّ اجْ ع َْل َٰه َذا الْبَلَدَ
ِ
آ ِمنًا ) ()35
ً
فلماذا كانت يف اآلية األوىل( بلدا ) بالتنكري أي بدون األلف
والالم  ،ويف اآلية الثانية
(البلد) بالتعريف أي باأللف والالم ؟

رشوط املشاركة

 .1توضع إجابة كل مسابقة يف ظرف لوحدها ويكتب عليه
اسم املسابقة واسم املتسابق ورقم جواله.
 .2تسلم إلدارة العالقات العامة واإلعالم بالجمعية أو عىل
بريد املجلة .
 .3آخر موعد الستالم اإلجابة  1432 /4 /15هـ.

جوائز املسابقات

املسابقة الثقافية :
األول  500 :ريال.
الثاني  400 :ريال.
الثالث  300 :ريال.
الرابع  200 :ريال.
الخامس 100 :ريال.

مسابقة آيات:
األول  250 :ريال.
الثاني 200 :ريال.
الثالث  150 :ريال .

تأمل هذه الصورة ثم اربطها بآية قرآنية
من كتاب الله عز وجل.

الفائزون يف مسابقات
العدد السابع
املسابقة الثقافية

األول /ديمة بنت عبداللطيف البدر
الثاني /عبدالله بن عبدالرحمن القشعمي
الثالث /عمر بن عبدالله الصغري
الرابع /أحمد بن محمد الزنيدي
الخامس /حمود بن عبدالله الطريقي

مسابقة آيات

األول /مها الدويش
الثاني/سما بنت دخيل الفهيد
الثالث /نهى بنت سعود الحمد

نأمل مراجعة إدارة العالقات العامة واإلعالم الستالم
جوائزهم ومن يتأخر عن  1432 / 3 / 30هـ يسقط
حقه يف الجائزة

العدد 8
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مملكة اإلنسانية
حاولت االبتعاد كثريا عن الكتابة يف موضوع
اختيار الوالد أبي متعب كأحد األشخاص
العرشة املؤثرين يف العالم .كما أشارت لذلك
دراسة مجلة (فوربس) األمريكية عىل رغم
سعادتي الكبرية بهذا االختيار ألن الوالد
يستحقه بجدارة ..إذا وجهت سؤاال بسيطا
ألبسط إنسان،فسيجيبك ببساطة ومن دون
مجاملة (نحبه كثريا)وسريفع يديه بالدعوات
بأن يطيل الله عمره ،وأن يجعله تاجا عىل
رؤوسنا .ولو سألت سيدة عانت األمرين
فستفعل اليشء نفسه .أنا شخصيا يعنيني
كثريا أنه كان أول مسؤول رفيع املستوى
يعرتف بظاهرة الفقر .ويقوم بزيارة األحياء
الشعبية والفقرية بنفسه وأذكر جيدا اللقطات
التي صاحبت تلك الزيارة التاريخية وما
أحدثته من تبعات أسهمت يف رفع املشقة
والعوز عن كاهل الفقراء والتي كان أولها
االعرتاف بوجود الفقر..ودراسة املشكلة من
جميع النواحي ..ثم العمل عىل وضع الحلول
املناسية لها،وهي خطوات جبارة قد ال يعلم

بها إال من يعمل مع الفقراء من الشعب وهو
الذي يستطيع أن يتلمس التعبري الذي حدث
لهم ..أعود لتفاصيل الزيارة واللقطة التي ال
تغيب عن عيني حني حاول أحد األشخاص
االقرتاب من سيارة الوالد وحاول الحرس
منعه،فأشار إليهم بتلقائيته وبساطته
املعهودة واملعروفة والواضحة أن اتركوه
..ربما كانت زيارته ألحد املجمعات يف املدينة
املنورة أول بذرة لهذا الحب وكيف شاهدناه
يميش يف املجمع ببساطة متناهية النظري
ويأكل املوكوالت الشعبية مع الناس ومن
دون تكلف وال تكرب .النجاح الحقيقي هو
ترك بصمة يف قلوب الناس حتى لو اختاروه
كإحدى الشخصيات املؤثرة يف العالم يكفي
أنه ملك القلوب..يكفي أن نسمع اسمه يتكرر
عند حدوث مظلمة ألحد املواطنني أواملقيمني
وهو يردد بثقة (أبو متعب ال يرىض الظلم )
وأول ما يفعله هو إرسال برقية مبارشة إىل
ديوانه بكل ثقة .إنه سنده وظهره بعد الله كل
عام وأنت يف قلوب الناس يا والد الجميع..
مشاركة أ/نوال ناهض العتيبي
دار القرآن الكريم

كيف أكتسب العلم واخلبرة؟

العدد 8

ربيع األول
 1432هـ

يقول الله سبحانه وتعاىل «خلق اإلنسان من عجل سأريكم آياتي فال
تستعجلون « يقول السعدي يف تفسري هذه اآلية (أي خلق عجوال َ يبادر
األشياء ويستعجل بوقوعها ...الخ)
فاإلنسان عجول يف كثري من أموره إن لم يكن كلها
 واستعجال اإلنسان قد يكون الختصار الوقت ،أو إللقاء هم هذا األمر،أو ملعرفة نتيجة هذا األمر ،أو ألي سبب آخر .
ونحن نشاهد كذلك استعجال اإلنسان يف مراحل عمره فالطفل يريد
أن يصبح فتى والفتى يريد أن يصبح شابا والشاب يريد أن يصل ملرحلة
الرجولة وأن يعامل معاملة الرجال .
* والشاب يستطيع أن يصل إىل هذه املرحلة ال بتعامل الناس معه وإنما
بفعله هو،وذلك عن طريق اختصار وقته وعمره باالطالع عىل تجارب
اآلخرين وخرباتهم .
 هنا قد يقول قائل من هو الشخص الذي سيمنحك من وقته وجهدهحتى يستعرض لك خربته يف الحياة .
ويقول آخر كيف أستطيع فعل هذا ؟نقول إن مجالسة أصحاب الخربات والعقول الحكيمة وقبل ذلك أهل العلم
يجعل منك صاحب علم وتجربة حتى لو صغر سنك
 فأنت تتمتع بنتاج تجربة وفكر ودراسة وسهر وحفظ وفهم هذا العالمفعلومه تأتيك مصاغة بأفضل أسلوب وأوضح صورة وبأكثر من طريقة
* إن أردتها مبارشة تجدها يف الدروس العلمية املقامة يف املساجد والجوامع .
وإن أردتها بصورة أخرى نقول لك إن الكتب التي بني أيدينا ما هي إال خالصة
عقول و تجارب ودراسات وبحوث و تأمل وتأليف العلماء يف جميع املجاالت ،
ومن أهمها كتب التفسري والعقيدة ورشوح األحاديث والفقه وغريها من الدرر
والجواهر النفيسة.
إذا قيل إن السيف أمىض من العصا
الم تر أن السيف ينقص قدره
فالعلم أغىل وأجمل وألذ من كل متع هذه الدنيا.

 فمجالسة العلماء وحضور دروسهم وقراءة كتب العلم تخترص لك الوقتوالجهد وأقصد بذلك العمر الذي قد تبلغه بعلمك وحكمتك وإن لم تبلغه بسنني
عمرك
 تجد العالم لو صغر سنه بالنسبة ملن يجالسهم تجدهم يقدرونه ويأخذونبرأيه ومشورته ،وذلك ملعرفتهم أنه قد خاض يف أعماق عقول من سبقوهم خربة
وحكمة وعلما ،وذلك من خالل مجالسة من عارص منهم و اطالعه عىل مؤلفات
وكتب من لم يتسن له مقابلته منهم.
فبادر أخي الشاب يف اكتساب العلم والخربة والحكمة يف رحاب املساجد
والجوامع من خالل حضورك للدروس العلمية املقامة ملشايخنا الفضالء ويف
رحاب الكتب لتخترص عىل نفسك الوقت بمعرفة تجارب وعلوم غريك فالحكيم
من وعض بغريه  ،أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد
كريم .

أ /احمد عبدالله الهويشان
محارض يف الكلية التقنية يف محافظة الزلفي
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الصحبة

للصحبة أثر وتأثري ،والصاحب يتأثر بطباع صاحبه حيث أن الطباع أخاذة.
وإن من الشباب ولألسف ال يبايل بمن يصاحب  ،وال يهتم باختيار الصاحب
األمثل إذ إن الصاحب أوىل وأهم .
ومنهم من يتخذ صاحبا ً ألجل موافقته لهواه؛ أو ألجل تهريجه الساذج؛
أو يتخذه استجالبا ً ملصلحة؛ أو مداراة لظرف خاص؛ وهذا وال ريب
ٌ
استغفال لآلخرين ،وعندما يقع الفأس بالرأس ردد ليتني لم أتخذ
فيه
فالنا ً خليالً ،وليتني سمعت نصيحة فالن وفالن ،ولكن الت حني مندم .
وسبب هذا وذاك عدم الوعي ملفهوم الصحبة  ،وانعدام ثقافة هذا
املوضوع لدى بعض الشباب إذ إن الصحبة لها أثر وتأثري ،وضوابط،
وآداب ،وأحكام ،وأسس ،إذ إن رشيعتنا السمحاء أشارت لهذا املوضوع
حيث إن ربنا تبارك وتعاىل يقول (( :األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو
إال املتقني)) فاستثناءه سبحانه األخالء املتقني األخيار من العداوة ،قال
تبارك اسمه لنبيه  -صىل الله عليه وسلم (( -واصرب نفسك مع الذين
يدعون ربهم بالغداة والعيش يريدون وجهه ))....واملخاطب من ؟
أفضل الخلق ،وأرشفهم ،وأتقاهم  -صلوات ربي وسالمه عليه  -أمره بأن يالزم
هؤالء الصحبة األخيار كي يعينوه عىل الحق ،ويشدوا من أزره .فهالَّ تأملنا؟
ونبينا  -صىل الله عليه وسلم -أوصانا بالنظر لواقع الصاحب قبل
اتخاذه صاحبا ً إذ يقول (( املرء عىل دين خليله فلينظر أحدكم من
يخالل)) ،ومعنى الحديث أن املرء يتأثر بخليله سلبا ً وإيجابا ً فلينظر
لهذا الصاحب أو الخليل ،وهل هو من طغت سلبياته عىل إيجابياته
أم العكس ،وال يخلو املرء من سلبيات ،ولكن يف كثرتها يكمن الفرق.
وقديما ً قيل(:قل يل من تصاحب أقل لك من أنت).
والشاعر يقول:
عن املرء ال تسل وسل عن قرينه
فكـل قرين باملقارن يقـتدي
			
وأخريا ً اعلم أخي -وفقني الله وإياك -أن للصحبة أساسا ً كبريا ً وال بد،
وهي مرتبطة به ،ومعتمدة ،وهي املحبة يف الله فإذا كانت قائمة وترفرف
عىل هذا األساس فشأنها الدأب والديمومة ،ال تغريها األحداث ،وال
تفنيها األيام ،وستبقى مطرزة بالوفاء معطرة باإلخاء مفعمة بالرحمة.
ومن كان هذا حاله فدون جدال هو صاحب خري فعض عليه بالنواجذ ،وإذا
كان خالفه ففر منه فرارك من املجذوم  ،ودمتم أصحاب خري.
سامي بن عبدالرحمن الشايع
معلم حلقة البيهقي بمسجد النووي
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ِ
حال
أنت الرابح ُة على كلِ ٍ
عليك باالحتساب
 ،فإن وقع عليك
هم أو غم أو حزن
فاعلمي أنه كفارة
للذنوب  ،وإن فقدتِ
أحد أبنائك فاعلمي
أنه شافع لك ،وإن
أصابتك عاهة أو
مرض يف الجسم
فاعلمي أنه بأجره
عند الله  ،وأن كل
هذا محفوظ لك
إذا احتسبت األجر
وصربت ،فلن
يضيع عند الواحد
َ
األحد ْ
الوديعة
يش ،والله عز وجل يحفظ هذا  ،كما يحفظ
لصاحبها حتى يؤديها له يف اآلخرة.
أم هادي  /دار البيان

من مطبخك!!
حتى ال يلتصق الحليب :
يلتصق الحليب دائما عند الغيل أو تسخينه ويصعب
إزالته فيما بعد والطريقة املناسبة يف ذلك وضع قليل
من املاء قبل وضع الحليب ثم فرغيها دون أن تجففيها
وستجدين بهذه الطريقة أنه لن يرتك أي أثر..
احصيل عىل أكرب كمية من عصري الليمون:
ما عليك سوى وضعها يف املياه الساخنة ملدة 15دقيقة
قبل عرصه..
مشاركة  :نورة عبدالله
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ملتقى القراء

ركن الفتاوى واالستشارات اخلاصة بالق َّراء
والتي أجاب عنها فضيلة الشيخ
أ .د عبدالله بن محمد الطيار حفظه الله
ألنك أخي القارئ محل اهتمامنا خصصنا لك هذه الزاوية
من امللتقى الستفساراتكم

الس
ؤال  :أنا طالب أدرس يف حل
قة
تح
في
ظ
ال
قر
آن
ال
كر
يم ولله
جنازة يف م
الحمد ويصادف أحيانا ً يف
سجد آخر فهل أذهب للحل
وقت العرص أن يصىل عىل
قة أو للصالة عىل الجنازة ؟
الجواب

السؤال  :فضيلة الشيخ

 :إذا كان والدي صاحب عمل وتجارة  ،وأنا م

ترقبوا ...
في العدد القادم:
العدد 8
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حب للعلم ومجالسة العلماء ولكن والدي يرغب

الشيخ إبراهيم األخرض
يتذكر.....

توضيحات في فهم بعض اآليات

سيداً
وحصوراً

د.صالح بن فريح البهالل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

الحمدلله  ،والصالة والسالم عىل رسول الله  ،إذ العنة عيبٌ ال يجوز عىل األنبياء ،وترك النكاح مع
أما بعد ،فهذه توضيحات موجزة يف معنى الحصور القدرة عليه ليس من سنن املرسلني ،وليس هناك
يف قوله تعاىل َ :
ُصليِّ ما يدل عىل أن ترك النكاح هو رشع من قبلنا ،بل
[فنَا َد ْت ُه املَلاَ ِئ َك ُة و َُه َو َقا ِئ ٌم ي َ
َ
َ
شرِّ
ً
ُ
ِّ
ُصدقا ِبكل ِ َم ٍة ظاهر القرآن خالفه ،قال الله تعاىل [ :ولقد أرسلنا
َاب أ َ َّن الل َه ُيبَ ك ِبيَحْ يَى م َ
فيِ امل ِحْ ر ِ
الصالِ ِح َ
ني] رسال من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ً وذرية].
صورًا َو َنبِيًّا ِم َن َّ
ِم َن الل ِه وَسَ يِّ ًدا وَحَ ُ
قال القايض عياض ( :اعلم أن ثناء الله تعاىل
{آل عمران ، }39:فقد اختلف املفرسون ـ عليهم
رحمة الله ـ يف معنى الحصور عىل أقوال عديدة  ،عىل يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه
كان هيوباً ،أو ال ذكر له؛ بل قد أنكر هذا حذاق
هذا بيان أشهرها :
القول األول  :هو الحابس لنفسه عن املعايص  ،املفرسين ،ونقاد العلماء ،وقالوا  :هذه نقيصة
وعيب ،وال يليق باألنبياء ـ عليهم السالم ـ وإنما
والرذائل  ،واملالهي.
القول الثاني  :أن معنى الحصور؛ أي الذي ال معناه أنه معصوم من الذنوب؛ أي ال يأتيها كأنه
حرص عنها).
يأتي النساء ؛ لعدم القدرة.
وقال ابن كثري ( :املقصود أن مدح يحيى بأنه
القول الثالث :هو الذي ال يأتي النساء  ،مع
حصور ليس أنه ال يأتي النساء ،بل معناه  :أنه
قدرته عليهن.
وأظهر هذه األقوال هو األول؛ وهو اختيار معصوم عن الفواحش والقاذورات ،وال يمنع ذلك
املربد ،والقايض عياض ،وابن كثري ،وابن سعدي ،من تزويجه بالنساء الحالل وغشيانهن وإيالدهن).
وقال الشيخ ابن عثيمني :
وابن عثيمني ،وأبرز أدلة
( أي حارصا ً نفسه عن أراذل
رجحانه ما ييل:
األخالق  ،وأما من قال من
 1ـ أن السياق سياق
مدح وثناء عىل يحيى ،والثناء
املفرسين إن الحصور املمنوع
مدح يحيى بأنه حصور
عن إتيان النساء ،فإن يف هذا
إنما يكون عن الفعل املكتسب
ً
ً
دون الجبلة يف الغالب.
نظرا واضحا ؛ ألن عدم قدرة
ليس أنه ال يأتي النساء،
 2ـ أن السياق سياق بل معناه  :أنه معصوم عن اإلنسان عىل النساء ليس
كماالً ،ولكنه عيب ،وفيها قول
بشارة بالخري ،فحمل
الفواحش والقاذورات
آخر أنه ال يأتي من النساء
الحصور عىل املعنى األحسن
من ال تحل له فيكون وصفا ً
أوىل.
له بكمال العفة  ،لكن ما قلناه
 3ـ أن قول زكريا َ [ :هبْ
أشمل من هذا القول  ،فهو
ليِ ِم ْن لَ ُد ْن َك ُذ ِّري ًَّة َطيِّب ًَة] يفهم
مقدم عىل املعنى األقل).
منه وجود النسل؛ كأنه قال:
والله أعلم ،وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد،
ول ًدا له ذرية ونسل و َع ِقب.
 4ـ أن هذا القول أبعد يف إلحاق اآلفة باألنبياء ؛ وعىل آله وصحبه أجمعني n
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بين الحقيقة والخيال

شد الوجه وإزالة الدهون بالليزر
ال ريب أن الليزر هو جهاز العرص الحديث
وهو الذي كان له أثر إيجابي يف عالج كثري
من األمراض الجلدية املستعصية بعد أن كنّا
عاجزين عن عالجها .هناك أجهزة ليزر يمكن
أن نسميها كالسيكية مثل ليزر إزالة الشعر،
وليزر األوعية الدموية ،وليزر التصبغات وليزر
التقشري  .ولقد عُرفت هذه األجهزة منذ أكثر
من عرش سنوات ولها فعالية مشهود لها .ولكن
الذي حصل خالل السنوات القليلة املاضية هو
دخول أجهزة ليزر جديدة أعتقد أن الهدف منها
هو الربح املادي للرشكة واملراكز الطبية أكثر من
فعاليتها الطبية التي لم تعطنا نتائج موثوقة
وفعّالة وأقصد بالتحديد أجهزة شد البرشة
وإزالة الدهون  ،فبدءا ً بأجهزة الضوء (  ) IPLثم
(  ) RADIO FREQUENCYوانتها ًء بالليزر.
وقصة تلك األجهزة باختصار ّ
أن هناك رشكات
ليزر كثرية جدا ً مهمتها األوىل وقد ال تكون
األخرية هي الربح املادي لذلك قاموا باستقطاب
بعض مشاهري أطباء الجلد يف أمريكا وأوروبا
وعيّنوهم مستشارين جلديني لتلك الرشكات،
ثم أعطوهم حصص تملّك وأسهما ً فيها .ومن
ثم قاموا بإجراء دراسات طبية عىل تلك األجهزة
بعضها جيد ،ولكن أغلبها غري معروف النتائج،
واستعجلوا بإخراج تلك األجهزة من املصانع
إىل العيادات لرسعة الكسب املادي ،وحاولوا أن

يخرجوا دراسات وأبحاث علمية أهم ما فيها هو
أن يكون هناك صورتان ( قبل وبعد ) .توضح
لكل األطباء واملرىض ّ
أن هذا الجهاز فعّال جداً.
وقبل ذلك ولألمانة فإنهم ر ّدوا تلك األجهزة عىل
هيئة الدواء والغذاء األمريكية (  ) FDAلتكون
مجازة منهم.

د .أحمد محمد العيىس

استشاري أمراض طب وجراحة الجلد
والعالج بالليزر

ومن املعلوم أن إجازة األجهزة من الـ (
 ) FDAال يعني أنها فعالة بل إنها آمنة فقط.
وقاموا باستخدام عبارة ( ) FDA approved
ليوهموا بعض األطباء واملرىض ّ
أن هذا الجهاز
مجاز من الـ ( .) FDA
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صور مبالغ فيها تنرشها بعض الرشكات ترويجا ألجهزتها

يؤسفني أن أخربكم أن هؤالء املجموعة من
األطباء كانوا املسوقني األساسيني لتلك األجهزة.
فأصبحنا نذهب للمؤتمرات الطبية ونشاهد
بعضا ً من مشاهري األطباء وقد تزعموا إلقاء
املحارضات عن أجهزة ليزر حديثة لم يُجر عليها
دراسات علمية محكمة ومستفيضة .فيخرج
أحدهم ويعرض صورا ً (قبل وبعد) وينبهر
الحارضون من النتائج ،ويتسارعون إىل الرشكات
للحصول عىل تلك األجهزة الحديثة والتي قد يبلغ
سعرها أكثر من نصف مليون ريال ،ويرجع
أحدهم وقد تأبّط صورا ً (قبل وبعد) ليُغري بها
مرضاه وينرشها يف أهم الصحف املحليّة ،ويأتيه
املريض ثم يستخدم نفس الجهاز الذي استخدمه
الطبيب املشهور يف الغرب ويستخدم نفس القوة
ونفس األرقام ولألسف يُصدم أ ّنه ال يوجد نتيجة
مرضية ولكال الطرفني الطبيب واملريض معا ً عىل
السواء .ثم يتساءل الطبيب ملاذا اشرتيت نفس
الجهاز واستخدمت نفس األرقام ولكن لم أحصل
عىل النتيجة املطلوبة .
ً
الضحية هو املريض الذي دفع أمواال ً
طائلة
ولم يحصل عىل نتيجة مرضية.
ّ
إن تلك األجهزة الحديثة عادة ال تتسبب يف
ً
مضاعفات ،ولكنها غالبا ال تفيد ،وأنا لن أذكر
أجهزة بعينها لكني ما أقصده هو ثالثة أنواع من
األجهزة :
-1أجهزة الليزر لشد الوجه بدون جراحة.
-2أجهزة عالج ندبات حب الشباب.
-3أجهزة إزالة الدهون من الجسم دون
جراحة.
ولألمانة العلمية فإن بعض هذه األجهزة
وخاصة أجهزة عالج ندبات حبوب الشباب قد
تعطي تحسنا ً يصل إىل  %30إذا تم النجاح.
إنني ال ّ
أحذر من تلك األجهزة كونها ضارة
طبيا ً مطلقاً .بل عىل العكس تماما ً فهي آمنة جدا ً
ُ
حسن استخدامها وبعد عون الله طبعا ً  .لك ّن
إذا أ ِ
ً
تكاليفها غالية جدا مقارنة بنتائجها املحدودة.
وهنا اسمحوا يل أن أهمس عتبا ً يف أذن بعض
الزمالء املترسّعني الذين ساهموا بطريقة أو
بعض من تلك األجهزة جرّاء
بأخرى يف ترويج
ٍ
املبالغة بالنتائج n

العيادة الطبية

83

الثناء الصادق

بينت الدراسات أن غالبية العظماء نجحوا
ألنهم استغلوا جوانب القوة لديهم
إخوتي الكرام ال أبالغ إذا قلت أننا نفتقر
بشدة لخلق الثناء الصادق .ما الذي أعنيه
بالثناء الصادق؟ .إنه املديح املخلص الذي
يخرج من القلب نتيجة لسمو خلق أو موقف
نبيل بدر من املمدوح .كثري من الناس يبخل
عىل غريه بالثناء تجنبا ً للمديح املذموم عىل
لسان املصطفى صىل الله عليه وسلم كما
رواه مسلم عن املقداد ريض الله عنه قال ( أمرنا
رسول الله أن نحثي يف وجوه املداحني الرتاب)
لكنه ال ينطبق عىل كل مدح  ،قال الخطابي:
املداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة
وجعلوه بضاعة يستأكلون به املمدوح ويفتنونه،
فأما من مدح الرجل عىل الفعل الحسن ترغيبا
له يف أمثاله وتحريضا للناس عىل االقتداء به يف
أشباهه  ،فليس بمداح “ انتهى .ويتضح هذا من
فعل النبي فقد مدح أبا بكر  ،ومدح عمر ومدح
جمعا ً من أصحابه يف وجوههم ألنه كان يأمن
عليهم الفتنة ويكلهم إىل دينهم .وعالمة املديح
املمجوج أن كالً من املادح واملمدوح والسامع
للمديح يشك يف قرارة نفسه بصدق هذا املادح
ويرجح أن يبدو أنها لحاجة من الدنيا تراد من
هذا املديح.
ومن املفارقات أن املجتمعات التي يطغى
فيها املديح املمجوج يقل فيها الثناء
الصادق والعكس صحيح أيضا ً وألن العملة
الجيدة تطرد العملة الرديئة كما يقال فمن
األهمية بمكان أن نشجع الثناء الصادق ومن
مميزاته ومواصفاته ما ييل:
•أن يكون صادقا ً  .فما خرج من القلب فإنه
سيلج القلب بال استئذان .والصادق يف ثنائه
يريد شحذ همة املمدوح وتشجيعه عىل املزيد
من العطاء وكذلك إيراد املثال الحي أمام
الناس ملن شاء أن يقتدي.
•أن يكون محددا ً ودقيقا ً قدر اإلمكان ،فما
أجمل أن ينتقي املادح صفة معينة ويثني
عليها ألنه يستحيل عىل إنسان أن يكون كامالً
يف صفاته من كل وجه.ثم إن هذا التحديد
أعظم تأثريا ً يف نفس املمدوح وخصوصا ً إذا

وافق يف توقيته حدثا ً تجلت فيه بوضوح هذه
الصفة الجميلة أو رأى أن املمدوح قد كبا به
جواده فيحتاج ألن ينهض من عثرته .
•ال يشرتط بل لعله من األفضل يف أغلب
األحوال أال يُلحق الثناء باالنتقاد يف نفس
املوقف فلكل مقام مقال  .وبالطبع فعندما
يُحتاج إىل االنتقاد فال بد من أن يُمزج بالثناء

د .فهد بن دخيل العصيمي
استشاري الطب النفسي
مبستشفى امللك خالد اجلامعي

يا له من شعور جميل
عندما يسر الممدوح
بوجود أثره واتصال
خيره حال حضوره
وحال غيابه
الصادق وهو ما يسمى بالنقد البناء .
•يويص علماء النفس بشدة ببذل الجهد
والوقت يف اكتشاف ودعم جوانب التميز
يف كل إنسان بدالً من االنغماس املبالغ به
يف تتبع العيوب وترقيع السلبيات  .وسبب

هذا التوجه الحديث نسبيا ً أن الدراسات
بينت أن غالبية العظماء لم ينجحوا ألنهم
أضاعوا غالبية أعمارهم يف معالجة نقاط
الضعف لديهم بل ألنهم استغلوا جوانب
القوة لديهم .والطبع كما يقال يغلب التطبع.
ولذلك فاملصطفى صىل الله عليه وسلم أثنى
عىل أصحابه كل بما تميز به فخالد بن الوليد
الفارس قبل اإلسالم يصفه بأنه سيف من
سيوف الله وعمر بن الخطاب املهيب يف قومه
قبل إسالمه يثني عليه بأن الشيطان يفر منه
وهكذا.
•من أعظم الثناء وقعا ً يف النفس أن تذكر
صادقا ً تأثري املمدوح عليك يف خلقك وحياتك
َّ
فكأن جزءا ً منك قد تشكل بتأثري من
ككل،
املمدوح  .وياله من شعور جميل عندما يُرس
املمدوح بوجود أثره واتصال خريه حال
حضوره و حال غيابه.
•شبه املصطفى صىل الله عليه وسلم املؤمن
بالنحلة ألنه يقع عىل مواطن الجمال
كالزهور وليس كالذباب الذي ال يقع غالبا ً
إال عىل الجرح .وكلما زادت عظمة اإلنسان
زاد ثناؤه الصادق فصار كمن يغرف من
بحر وليس كمن ينحت من صخر .فتجد
َ
أبيض مغمورا ً بالسعادة وهو يحسب
قلبه
نجاحات املمدوحني من نجاحاته ويحتسب
أجر ذلك عند الله.
•من أعظم الثناء صدقا ً وتأثريا ً ما وجه للقرناء
ومن هم أقل من املادح شأوا ً وجاها ً عند
الناس .فلكم غريت كلمة ثناء صادقة مجرى
حياة أناس كثريين .
أختم بإيماءة سلوكية فمن أراد أن يكون من
أهل الثناء الصادق فما عليه إال أن يخصص
يوما ً يف األسبوع وليكن يف نهايته ويختار
شخصا ً من دليل الجوال أو الربيد اإللكرتوني أو
ممن يقابلهم يف حياته اليومية ويزجي له ثناء
صادقا ً بكلمات محددة و مخترصة وأنا ضمني
له بالعاقبة الحسنة يف الدنيا واآلخرة.
والله أعلم وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد n
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نلتقي اليوم الشيخ عبدالعزيز القرعاوي
مدير مركز نورين للتدريب ليطلعنا عىل املركز
عن كثب.
كيف بدأت فكرة املركز؟
بدأت فكـرة مركز نورين للتدريب حينما
أجمعت دراسة تتكلم عن ضعـف معلمي الحلقات
وأن هذه الحلقات تحتاج إىل تطـوير وتأهيل من
متخص ِـصة ،ومن هذا املنطلق
خـالل مراكـز
ّ
أُقيم مركـز نورين للتدريب ليقـوم بهذه املهمة
وانطلق ليق ِّدم دورات مهارية وتطويرية للحلقات.
متى بدأ؟
بدأ يف مطلع العام 1428هـ بدورة عن مهارات
املعلم بحلقات تحفيظ القرآن.
ما أبرز العقبات التي قابلتكم؟
كان من أبرز العقبات العقبة املادية إلكمال
البنية التحتية للمركز ودعم املشاريع ،كما واجهنا
عدم االستمرارية يف العمل من بعض املوظفني.
وكان لضعف الثقافة التدريبية لدى الفئة
املستهدفة وعدم تقدير الحاجة للتدريب مرحلة
مزعجة يف بداية األمر وخاصة أنك تتوقع تهافت
الناس للتدريب ،وأيضا ً كانت الفئة املستهـدفة
لالستفادة من برامج املركز منترشة يف مدينة
الرياض وهذا االنتشار يستلزم تباعد األماكن مما
يؤدي إىل صعـوبة االلتحـاق بالربامج وااللتزام
بها.
ما املرجع الرسمي ملركزكم ؟
مركز نورين للتدريب يعمل به  21موظفا ً
مقسمني عىل عدد من اإلدارات ،واملركز تحت
إرشاف الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة الرياض ،وهي التابعة لوزارة الشؤون
اإلسالمية.
ّ
هل مركز نورين معتمد ومن أي جهة؟
نعم ولله الحمد مركزنا معتمد من الجمعية
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم برتخيص رقم

(ت )1/وأيضا ً معتمد لدى املؤسسة العامة للتدريب
التقني واملهني برتخيص رقم (.) 214/322
هل الدورات املقامة يف املركز خريية أم
برسوم؟
مركز نورين للتدريب يقدم جميع دوراته
مجانا ً لجميع املستفيدين.
هل الدورات تقام يف املركز فقط؟
األصل أن تقام جميع الدورات يف القاعات
الخاصة باملركز واملجهزة بأحدث التقنيات ،لكن
عند زيادة العدد يتم استئجار قاعات أخرى
هل هناك مدربون يتبعون للمركز وما آلية
استقطاب املدرّبني ؟
هناك عدد ال بأس به من املدربني املتطوعني
الذين يقدمون خدماتهم للمركز ،ويتم التعرف
عىل املدربني من خالل السرية الذاتية
لهم وأيضا ً من العالقة بمراكز تدريب
أخرى تفيد يف هذا الجانب ويُعد التقييم
شكر وتقدير
بعد الدورة مرجعا ً يف استمرار التعاون
لتحفيظ القرآن
جمعية الخريية
مع املدرب من عدمه.
تتقدم ال
شكر والتقدير
ظة الزلفي بال
الكريم يف محاف
تحفيظ القرآن
هل حققتم األهداف التي تسعون
لتابع لجمعـية
ملركز نورين ا
وذلك إلقامتهم
إليها وكيف تقيسون ذلك؟
منطقة الرياض
الكريم ب
التأهيل اإلداري
من فضل الله علينا أن نجاح املركز
مرشوع دورات
صار حديث الناس وال يعني ذلك ترك
لذي شارك فيه
وا
القرآن الكريم
وسائل القياس الصحيحة للنجاح ،بل إن
خريية لتحفيظ
ال
مدير الجمعية
عبدالرحمن بن
املشاريع
أحد مشاريع املركز هو تقويم
الزلفي األستاذ
ظة
ف
حا
الرشيك
من
وهناك أيضا فريق تقويم
م
يف
ي بست دورات
خالد الحرب
ألستاذ فهد بن
ومن
الخريية
السبيعي
االسرتاتيجي مؤسسة
لتعليمة بنات ا
ا
ن
و
ؤ
ش
الوسائل االستبانات ،والتغذية الراجعة لكل
ومدير ال
ني بثالث دورات
حمني الحم
ني األستاذ أحمد
مرشوع واجتماعات الفريق اإلرشايف للمركز
ون التعليمة بن
ومدير الشؤ
ولكل مرشوع.
الذويخ بدورة
بن محمد
تطوير وتأهيل
ما الخدمات التي يقدمها املركز؟
رات أثر كبري يف
وكان لهذه الدو
الدورة مجزأة
يخدم املجتمع املحيل من خالل التعاون
معية وقد كانت
إلداريني يف الج
ا
مع مركز الحي والجهات الخريية التي تريد
ىل عدة أسابيع
ع
رك يف جهودهم
االستفـادة من القاعـات وإمكـانات املركز من
الله سعيهم وبا
شكر
خالل ضوابط رسمية وأطر نظامية وال تتعارض
االستفـادة مع احتياجات مشاريع املركز.
كلمة تختمون بها؟
يف الحقيقة الشكر أوال ً وآخرا ً لله وحده عىل
تيسريه وتوفيقه ،ثم الشكر والدعاء لرشيكنا يف
النجاح مؤسسة محمد وعبدالله أبناء إبراهيم
السبيعي الخريية لدعم هذا املرشوع الذي يستفيد
منه خري الناس الذين قال عنهم النبي صىل الله
عليه وسلم "خريكم من تعلم القرآن وعلمه" ،كما
نشكر كل من يقدم اقرتاحا ً أو نقدا ً بنا ًء ملركزنا،
كما ال يفوتنا شكر فريق التحرير لهذه املجلة
الرائعة.
وفق الله الجميع ملا يحب ويرىض ،وصىل الله
وسلم عىل نبينا محمد n

اإلعالم اخليري

الفيسبوك
وتويتر في
جمعياتنا..
لماذ يغيب
االستخدام؟

د  /مساعد بن عبد اهلل احمليا

استاذ االنتاج التلفزيوني املشارك
قسم االعالم  /جامعة االمام

يدرك الكثريون اليوم ان التغريات التقنية
الكبرية اسهمت يف تحقيق قدر من التواصل بني األفراد
واملؤسسات الحكومية والخاصة الربحية والخريية  ،بل
إن هذه التغريات أضحت تتطلب نظرا لتسارعها املذهل
قدرا كبريا من املواكبة لفهمها أوال ومن ثم التعاطي معها
عىل نحو ايجابي ومثمر..
التساؤل املهم هنا إىل أي مدى استطاعت املؤسسات
الخريية وعىل نحو خاص جمعيات تحفيظ القرآن يف
اململكة استثمار املعطيات التقنية الجديدة يف نقل رسالة
الجمعية والتعريف بجهودها وأنشطتها
وبرامجها  ..ويف جعلها قناة تواصل
بينها وبني جمهورها طالبها والداعمني
لها  ،ويف استثمار كثري من املناسبات
اليومية والشهرية والسنوية للتواصل
معهم .
الواقع وم��ن خ�لال مالحظات
مستمرة ومتعددة ودقيقة لعدد من
الجمعيات أن ثمة غياب كبري لدى غالبية
هذه الجمعيات عن استثمار ما تقدمه
هذه الوسائل وبخاصة معطيات االعالم الجديد وشبكاته
االجتماعية من مثل الفيسبوك وتويرت واليوتيوب التي
أضحت تمثل واقعا معلوماتيا واجتماعيا قل ان تجد
معني بشبكة االنرتنت ال يهتم بها أو يستخدمها وبكفاءة
عالية  ،يف حني إن املالحظة تقود إىل أن عددا من هذه
الجمعيات ال تزال حفية بأنماط اإلعالم التقليدي من
صحافة مطبوعة ومواد إذاعية وتلفزيونية إذ ال يزال
املسؤولون فيها يرون أهميتها ويمنحونها كثريا من
العناية والتواصل ..
وإذا كنا نقر جميعا بأن أهمية االنرتنت بوصفها
وسيلة اتصال تفاعلية فعالة وذات جدوى معرفية
واقتصادية ت��زداد يوما بعد يوم السيما بعد أن
أسهمت وسائلها املتعددة واملتطورة يف تحول كثري من
املجتمعات واملؤسسات إىل مجتمعات معلوماتية تقوم
عىل اقتصاديات وخدمات وثورة املعلومات التي يعيشها
العالم ،فإن الوصول لذلك يظل
أمرا ملحا ال يرتبط بأسلوب أو
طريقة واحدة إذ لكل مجتمع
ولكل مؤسسة مجتمعية تجربتها
وقدراتها وإمكاناتها الخاصة
يف ضوء حاجاتها االقتصادية
واملعرفية  ،ال سيما وقد أسهمت
وس��ائ��ل الفيسبوك وتويرت
واليوتيوب واملواقع اإللكرتونية
واملجموعات الربيدية يف جعل
الثورة املعلوماتية صناعة إعالمية
ومعرفية تقود إىل مضامني
تشاركية لم يرد يف ذهن احد من
قبل ان تكون جزءا من العمل اليومي واللحظي لكثري
من األفراد واملؤسسات املجتمعية وبخاصة املؤسسات
الخريية  ،ولعل املطلع عىل جهود املؤسسات غري الربحية
يف كثري من الدول الغربية يدرك ان كثريا منها اصبحت
تستخدم وتتعاطى مع هذه الوسائل األمر الذي جعلها
تحد من كثري من انماط انفاقها وتحصل يف املقابل عىل
كثري من الدعم املادي واللوجستي إضافة إىل قدرتها يف
ان تكون وسائل مجتمعية بوصفها تعيش مع جمهورها
النوعي والعام ..
ولعل من أمثلة استخدام وتوظيف اليوتيوب ان

تعرض الجمعية نماذج مميزة من قراءات طالبها ومن
يحصلون عىل املراكز املتقدمة.
ويمكن ان ان تقدم مسابقة او مسابقات يف التالوة
تتيح فيها وفق معايري تحددها لللشباب التنافس بحيث
يقوم كل فرد بتسجيل قراءته وبعثهنا اوعرضها يف املوقع
عرب اليوتيوب من اي مكان كان وهكذا .
اما الفيسبوك فيمكن العمل عىل كسب اكرب عدد من
الجمهور وبخاصة الداعمني واملتوصلني مع الجمعية
وجعلهم اصدقاء بحيث تظهر لدى أوالئك االصدقاء
كل االخبار والفعاليات والصور
واألنشطة التي يتم بثها آنيا ومثل
هذا تويرت وما يتيحه من تواصل
مبارش وفوري.
ويكفي أن أشري هنا إىل أن
إحدى الدراسات الحديثة التي
أعدتها هيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات السعودية أشارت عىل
أن نسبة انتشار اإلنرتنت يف اململكة
ارتفع بمعدالت كبرية خالل
السنوات املاضية ،من نحو  %5يف عام  2001إىل حوايل
 %41بنهاية الربع الثالث من العام  ،2010فيما يقدر
عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة حاليا ً بحوايل 11.2
مليون مستخدم | ،وأوضحت الدراسة أن نسبة انتشار
الحاسوب (الكمبيوتر) يف القطاع الحكومي وصلت حاليا ً
إىل نحو  ،%97وأصبح بإمكان معظم املوظفني الدخول
إىل اإلنرتنت.
وأوضحت الدراسة أنه خالل السنوات املاضية ،حقق
األفراد تقدما ً ملحوظا ً يف امتالك أجهزة الحاسوب بلغت
نسبته  %43يف عام  ،2007وارتفعت إىل  %51العام
املايض  ،2009فيما قفزت نسبة من يمتلكون أجهزة
الحاسوب املحمول إىل حوايل  %76مقابل  %66يمتلكون
الحاسوب املكتبي ،وذلك بسبب مرونة الحركة وسهولة
التنقل باألجهزة املحمولة.
وعندما نضيف عىل ذلك ما تتيحه اجهزة الهواتف
املحمولة عىل نحو عام
واجهزة اآلي فون واآلي
باد التي تنترش عىل نحو
متسارع ومذهل فإن
املجتمع يف اململكة العربية
السعودية اصبح يعيش
مع معطيات تلك الوسائل
طيلة ساعات يومه بما يف
ذلك ساعات العمل والراحة
والعطلة.
ك��ل ذل��ك يحتم يف
تقديري عىل كل جمعيات
تحفيظ القرآن الكريم
أن تعمل عىل تصميم مواقع إلكرتونية خاصة بها
تعمل خاللها عىل استثمار وظيفة الفيسبوك وتويرت
واليوتيوب واملجموعات الربيدية يف نقل ما تقوم به من
جهود وبرامج دون تكلفة مالية تذكر ودون أن يظل
األمر رهينة موافقة هذه الصحيفة او تلك عىل نرش مادة
اعالمية لم يعد يقرأها إال اولئك الذين ال تزال الصحافة
املطبوعة هي قناتهم للتواصل ومعرفة مجريات األحداث
وقليل ما هم يف مقابل املاليني من الناس الذين يمثلون
جمهورا متاحا يمكن الوصول إىل كثري منه دون جهد
مايل كبري  ..بارك الله الجهود وسدد الخطى n
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يجب استثمارها في نشر
ما تقوم به الجمعيات
من جهود وبرامج دون
تكلفة مالية تذكر أو
يظل األمر رهينة موافقة
هذه الصحيفة او تلك
على نشر مادة اعالمية
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األخيرة
عاد الحجاج بعد أن أ ّدوا مناسك الحج ومن ذلك
ً
لعربة
طوافهم بالبيت وإن للبيت لشأنا وإن لنا يف ذلك
يأس وقنوط.
فالتاريخ مصد ُر أم ٍل ورجاء ال مصدر ٍ
إن من الذكري�ات التي يتذكرها العائد من الكعبة
أن الل�ه ع�ز وجل حفظه�ا وحماها مم�ن أراد هدمها
ْف الناس عنها وذلك أنه كان يحكم اليمن حاكما ً
وصرَ َ
ً
ً
حبش�يا تابعا مللك الحبش�ة ولقد غاظ هذا الحاكم أن
يذهب الع�رب للحج متجهني إىل الكعب�ة  -وإن كانوا
ً
كنيس�ة ضخمة لم يُر
على الرشك  -فبن�ى يف صنعاء
له:
وقال
بذل�ك
يخربه
مثلُه�ا وكتب إىل ملك الحبش�ة
ُ
اله� َّم إن العب�د يمن�ع رحل�ه فامنع حِ اللك
َ
لس�تُ بمنت ٍه حتى أرصف إليها حجَّ العرب؛ لقد توجه ال يغلبن صليبهم ومحالهم غ����دوا ً ِم��ح��ال��ك
ذلك الحاكم بجيش من الحبش�ة واليمن إىل مكة لهدم ج ّروا جموع بالدهم والفيل كي يسبوا عيالك
الكعبة يقود الجيش ٌ
فيل
ضخم ومعه أعداد من الفيلة عمدوا حماك بكيدهم جهالً وما رقبوا جاللك
ُّ
قيل إنها ألف وقيل َإنها أقل من ذلك بكثري فالله أعلم .إن كنت تاركهم وكعبتنا ف��أم�� ٌر م��ا بدالك
فاعرتض طريقه عد ٌد م�ن أرشاف اليمن فهزمهم فانصر على آل الصلي�ب وعابدي�ه الي�وم آلك
وس�ار حتى وص�ل إىل أرض خثع�م فاعرتض طريقه
ويف الصب�اح تهي�أ الغ�ازون لدخول مك�ة ولكن
زعيم خثعم ومعه قبائل من العرب فقاتلوه فهزمهم.
ث�م مر املل�ك بالطائف فقال له زعي�م ثقيف أيها حدث أمر عظيم فالفيل برك ولم ينهض فرضبوا رأسه
بمطارق الحديد ولكنه أب�ى النهوض ثم إنهم وجهوه
امللك:
ليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون (الالت) إنما تريد إىل اليمن وإىل الشام وإىل املرشق فقام يهرول ووجهوه
البي�ت الذي بمكة ونح�ن نبعث معك م�ن يدلّك عليه باتجاه مكة فربك.
ثم ماذا بعد:
فعفا عنه وعن قومه فالناس -إال أن يش�اء الله -بدون
لق�د هزم الل�ه هؤالء الذي�ن ج�اؤوا بالفيلة لهدم
اإلسلام يس�عون ملصالحهم ولو عىل حس�اب غريهم
فالكل يبغي مصلحته عىل حد قول من قال :ابتعد عني الكعبة هزمهم الله بالطيور الصغرية التي كانت تحمل
وارضب أخي فال مانع عندي  -وإذا كان األقارب يغزو الحجارة الصغيرة وتوجهها إليهم فهلكوا عن آخرهم
ولم يسلم منهم إال قلة قليلة أصيبوا بعاهات مستديمة
بعضهم بعضا ً يف الجاهلية كما قال القطامي:
أبقاهم الله ليكونوا ش�هود عيان ليخربوا من عارصهم
وأحيانا ً عىل بكر أخينا
إذا ما لم نجد إال أخانا بما حصل لهم.
ً
قال ابن كثري رحمه الله متحدثا عن نعمة سلامة
فما املانع أن يعني الشخص األجانب عىل أخيه.
الكعبة:
إن أبرهة ل�م يكن بحاجة
ه�ذه م�ن النعم الت�ي امتن
إىل دلي�ل ليدل�ه مك�ة م�ن
الل�ه بها عىل قري�ش فيما رصف
الطائف بعد أن وصل الطائف
كان هذا من باب
عنهم م�ن أصحاب الفي�ل الذين
من صنعاء ولكن�ه بحاجة إىل
كانوا قد عزم�وا عىل هدم الكعبة
تأييد وغطاء لجريمته البشعة .اإلرهاص والتوطئة
ومحو أثرها من الوجود فأبادهم
لقد س�ار الغ�زاة باتجاه
مك�ة فلم�ا وصل�وا أطرافه�ا لمبعث رسول اهلل
الله وأرغم آنافهم وخيّب سعيهم
ّ
وأضل عمله�م ور ّدهم ّ
برش خيبة
أرس�ل أبرهة من يس�وق إليه
ً
إب�ل قري�ش وأغنامه�ا وم�ن صلى اهلل عليه وسلم وكانوا قوما نصارى وكان دينهم
إذ ذاك أقرب ح�اال ً مما كان عليه
ذل�ك مئت�ا بعير لس�يد مكة فإنه ولد في ذلك
قري�ش من عب�ادة األوث�ان لكن
وزعيمها عبداملطلب بن هاشم
كان ه�ذا م�ن ب�اب اإلره�اص
العام
ج ِّد رس�ول الله صىل الله عليه
والتوطئة ملبعث رسول الله صىل
وس�لم ،فذهب عبداملطلب إىل
الله عليه وسلم فإنه يف ذلك العام
امللك وطلب الدخول عليه فأذن
ولد ولس�ان حال القدر يقول :لم
له وس�أله عن حاجته فأخربه
ننرصكم يا معرش قريش عىل الحبشة لخرييتكم عليهم
جنوده
اس�تاقها
التي
إبله
ب�أن حاجت�ه أن ير َّد علي�ه
ولك�ن صيانة للبي�ت العتيق الذي س�نرشفه ونعظمه
فقال أبرهة:
ّ
ونوقره ببعثة النبي محمد صىل الله عليه وسلم.
لق�د أعجبتني حين رأيت�ك  -وكان عبداملطلب ذا
وق�ال بع�ض العلم�اء :إن حادث�ة الفي�ل إحدى
هيئة حس�نة وذا وس�امة وجمال  -ثم قد زهدت فيك معجزات نبوة رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم وإن
حين كلمتن�ي ،أتكلمن�ي يف مئتي بعير أصبتها لك؟ كانت وجدت قبله.
وتترك بيتا ً هو دينك ودين آبائك ق�د جئت لهدمه وال
قالت عائشة ريض الله عنها( :لقد رأيت قائد الفيل
تكلمني فيه!
وسائقه أعميني يستطعمان الناس) n
فقال له عبداملطلب:
أن�ا ربّ اإلب�ل  -يعن�ي مالكه�ا  -وإن للبيت ربا ّ
سيمنعه.
ثم ع�اد عبداملطلب إىل قريش ب�دون اإلبل وأخرب
قومه خبر الجيش الكثيف ولم يختر اإلرضار بقومه
فال ِقبل لهم بالغزاة ولذا أمر قومه أن يتفرقوا ويلوذوا
بجبال مكة ليسلموا من سطوة ذلك الجيش الظالم.
ثم إن عبداملطلب وضع يده عىل حلقة باب الكعبة
ومعه نفر من قريش وقال شعرا:

ذكريات
الحاج
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