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وأعمال الرب الدائمة  .سعيد بكل هذا وبغريه من املكاسب التي يصعب
حرصها .
أيها األحبة  :شتان بني هذا الكريم الذي يسبح يف أنهار الخريات
 ،ويغرتف من بحر الحسنات  ،وبني من يشح بماله  ،أو يبعثره يف
أمور ال تفيد  ،بل قد ترض يف كثري من األحيان  ،شتان بني هذا وذاك ،
والواقع ملئ بالصنفني  ،فاخرت لنفسك ما يرسك يف حياتك وبعد مماتك
 ،واحرص عىل أن يكون ألعمال الرب نصيب وافر من مال الله الذي آتاك
 ،فهذا هو املال الباقي لك –حقيقة -من أموالك .
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د .دهناء بنت عبدالله أبو داود
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آية و هداية

السطحية في
تفسير القرآن
الكريم
تدبر القرآن والتفكير فيه من
لوازم فهمه والعمل به  ،وجاء
القرآن نفسه بالتأكيد على ذلك
 ،قال سبحانه ( :أفال يتدبرون
القرآن  ،ولو كان من عند غير
اهلل لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً ).
وأصل التدبر كما يقول الخازن
في تفسيره المسمى (لباب
التأويل )« :النظر في عواقب

عدم التدبر داخل
في الهجران كما
نص على ذلك أهل
العلم كابن القيم
وابن كثير وغيرهما

أ.د  /عبدالله بن إبراهيم الطريقي

عضو هيئة التدريس يف جامعة اإلمام سابقا ً

العدد  - 10محرم  1435 -هـ

األمور والتفكير في أدبارها  ،ثم
استعمل في كل تفكير وتأمل ،
يقال  :تدبرت الشيء أي نظرت
في عاقبته  ،ومعنى تدبر القرآن
 :تأمل معانيه والتفكير في
حكمه وتبصر مافيه من اآليات
«381/1.
قال القرطبي «ودلت هذه اآلية:
(أفال يتدبرون القرآن أم على
قلوب أقفالها) على وجوب
التدبر في القرآن ليعرف معناه ،
فكان في هذا رد على فساد قول
من قال  :ال يؤخذ من تفسيره إال
ما ثبت عن النبي صلى اهلل عليه
وسلم  ،ومنع أن يتأول على ما
يسوغه لسان العرب  ،وفيه دليل
على األمر بالنظر واالستدالل
وإبطال التقليد  ،وفيه دليل على
إثبات القياس».
ومما يلحظ في العصر الحديث
والحاضر هجر القرآن المتمثل
في عدم التدبر فيه  ،وإذا كان
حفظه وتالوته شائعين بحمد اهلل
بين المسلمين فإن جانب التدبر
فيه ال يوازيهما وال يقاربهما،مع
أن عدم التدبر داخل في الهجران
كما نص على ذلك أهل العلم
كابن القيم وابن كثير وغيرهما .

ولعل من أسباب ذلك :
-1ضعف العناية بالقرآن
الكريم ،سواء في التعليم
النظامي  ،أو حلقات التعليم في
المساجد أو غيرها ،فالملحوظ
أن تفسير القرآن ال يعطي من
الحصص والساعات والدروس
ما يليق به ،وإذا قيس بالعلوم
الشرعية األخرى كعلم الحديث،
والتوحيد،والفقه فال أظن أنه
يحظى بمعشار ما يخصص لهذه
العلوم .
-2تدني الذوق األدبي عند
أهل اللسان العربي ،والذي
به تعرف الفصاحة والبالغة
واإلعجاز ،فأصبح الكالم عندنا
– نحن العرب –سواء ،فصيحه
وسوقيه ،وغثه وسمينه،فلم نعد
نميز أو نتذوق ،األمر الذي جعل
القرآن مثل غيره من الكالم.
-3المبالغة في التحذير من
التفسير بالرأي ،واالقتصار على
المنقول منه فقط  ،ثم يروون
اآلثار الواردة في هذا الشأن.
ولعل ذلك مما أودى بالكثرة من
قارئي القرآن إلى أن ال تعمل
ذهنها وال تتفكر في اآليات
خشية أن تقع في الخطأ  ،أو
التفسير بالرأي.
وهذه هي العجمة  ،بل العي
والحصر  ،ورضي اهلل عن
عمر بن الخطاب الذي كتب
إلي أبي موسى األشعري رضي
اهلل عنه (:أما بعد ،فتفقهوا
في السنة،وتفقهوا في العربية
وأعربوا القرآن فإنه عربي
) أخرجه ابن أبي شيبة برقم
.9963
والمتابع للتفاسير المكتوبة
والمسموعة المسجلة ،أو
المسموعة بالتلقي المباشر يلحظ
تبايناً شديداً بينها ،واختالفاً
وتنوعاً في المناهج واالتجاهات
 ،ولست بصدد التعريف بها

أوتقويمها ،فذلك متعذر على
مثلي،ولكني أتوقف عند مدرسة
تنحو إلى السطحية والظاهرية
في تفسير اآليات فإذا مرت بآية
أو آيات  ،سواء في درس أو
محاضرة أو موعظة أو فتوى أو
تأليف أمرتها –بتشديد الراء –
كما هي  ،أو تعيد قراءتها بدون
بيان أو استنباط ،أو غوص في
المعاني والدالالت ،فال يستفيد
المتلقي شيئاً بل ربما ازداد حيرة
وأسى  ،أن ال يتصدى مثل هذا
الكاتب أو الملقي  ،للتفسير.
ومما يضاعف اآلسى عند
المتلقي أن يكون الملقي أو
الكاتب عليما بالفقه أو الحديث
،أو العقيدة  ،ولكنه في مجال
التفسير أشبه بالعامي  ،وربما

وربما يسمع المتلقي
نماذج من هذه
األساليب السطحية
فتبدأ ثقته بهذا العالم
تهتز أو تضمحل
يسمع المتلقي نماذج من هذه
األساليب السطحية فتبدأ ثقته
بهذا العالم تهتز أو تضمحل
والعجب حينما يبدأ هذا الكاتب
أو الملقي تفسيره اآلية أو اآليات
بقوله  :هي واضحة  ،ثم يعيد
تالوتها كالمفسر لها  ،أو يفسر
بعض ألفاظها من الناحية اللغوية
ليس إال  ،مع أن هذه اآلية أو
اآليات قد تكون من المتشابه ،أو
من المطلق ،أو من المجمل ..
وهلم جرا
فما قيمة مثل هذا التفسير ؟ وما
صداه على المتلقي ؟
*تساؤل وجوابه :
قد يقال إن القرآن العظيم ميسر
للفهم والتدبر  ،كما قال الحق
تبارك و تعالى ( ولقد يسرنا
القرآن للذكر فهل من مذكر ؟ )

وأن جميع الناس – أو العرب
على األقل -يمكنهم فهمه فال
حاجة إلى زيادة البيان التي
قد تؤدي إلى التعقيد  ،ويكون
كالذي يريد أن يعربه فيعجمه
؟
والجواب  :أن القرآن ميسر
للتدبر والتذكر لمن صحت
عزيمته  ،وأخذ باألسباب
 ،وليس مجرد التالوة
أو اإلحجام عن التأمل
واالستنباط ،فهذا المنهج ال
يخلو من اإلعراض المذموم
المشار إليه في قوله تعالى
( ومن أظلم ممن ذكر بآيات
ربه ثم أعرض عنها ) قال
اإلمام الشنقيطي رحمه اهلل :
ومعلوم أن كل من لم يشتغل
بتدبر آيات هذا القرآن العظيم
 ،أي تصفحها وتفهمها
وإدراك معانيها والعمل
بها فإنه معرض عنها غير
متدبر لها  ،فيستحق اإلنكار
والتوبيخ المذكور في اآليات
إن كان اهلل أعطاه فهما يقدر
به على التدبر « أضواء
البيان 429/7
وبرغم ذلك اليسر العام لفهم
القرآن  ،فإنه كتاب معجز
يحتوي على كل وجوه
اإلعجاز ،فعجائبه ال تنقضي
 ،وخزائنه ال تنتهي  ،األمر
الذي يجعله موردا لجميع أهل
االختصاصات واالهتمامات
وبحراً ال ضفاف له  ،يغرف
منه وال ينتهي  ،ويلتقط من
درره فال تنفد.
ولذا قال ابن عباس-رضي اهلل
عنهما -فيما رواه الطبراني
وغيره  :التفسير على أربعة
أوجه :وجه تعرفه العرب
من كالمها ،وتفسير ال يعذر
أحد بجهالته ،وتفسير يعلمه
العلماء ،وتفسير ال يعلمه إال
اهلل تعالى .
• وثمة تساؤل آخر عكس
التساؤل السابق  ،فقد يقال :
إن القرآن كالم اهلل المعجز
 ،فال يجوز ألحد أن يتدبره
أو يفسره سوى المجتهد  ،أما
غيره فال ؟
وقد أورد الشنقيطي هذا
التساؤل وأجاب عنه  ،فقال
 « :أعلم أن قول بعض
متأخري األصوليين إن تدبر
هذا القرآن وتفهمه والعمل
به ال يجوز إال للمجتهدين
خاصة  ،وإن كل من لم يبلغ
درجة االجتهاد المطلق ال

يجوز له ذلك  ،هو قول ال قلة العناية واالهتمام بالقرآن
مستند له من دليل شرعي العظيم ويصرفها إلى العناية
ً
أصال  ،بل الحق الذي الشك بالعلوم األخرى  ،التي قد تجد
ً
ً
فيه أن كل من له قدرة من فيها متعة وتجددا وابتكارا 0
 -4ثم إن العالم  -بهذا
قال اإلمام الشنقيطي األسلوب -بعتاد التسطيح
رحمه الله  :ومعلوم والقراءة العابرة للنصوص
أن كل من لم يشتغل الشرعية بال غوص في
بتدبر آيات هذا القرآن أعماقها  ،أو استنباط من
العظيم  ،أي تصفحها طرق دالالتها  ،وربما توهم
بأن المتلقي عبارة عن قطيع
وتفهمها وإدراك
من الغوغاء والسذج الذين ال
معانيها والعمل بها
يفقهون شيئا  ،وال يدور في
فإنه معرض عنها غير خلده أن المتلقين فيهم طالب
متدبر لها
العلم  ،والمثقف  ،والمشارك
في علوم كثيرة  ،أو ربما يتبع
المسلمين على التعلم والتفهم مذهباً قائماً على أصول أو
وإدراك معاني الكتاب والسنة فلسفات متنوعة  ،بحيث ال
يجب عليه تعلمهما والعمل يقتنع بهذا األسلوب السطحي
بما علم منهما «  0أضواء الظاهري وال يفوتني في
نهاية هذه المقولة الموجزة أن
البيان 430/7
ومما يلحظ في هذا المنهج أنبه إلى أمرين :
السطحي أنه تسطيح شامل األول  :هذه المدرسة
لأللفاظ والمباني  ،وللدالالت الظاهرية والسطحية في
والمعاني  ،فال تظفر أيها التفسير اليجوز تعميمها على
المتلقي بجديد يذكر  ،ال في جميع علماء هذه البالد وطلبة
مجال لغة  ،وال تاريخ  ،العلم فيها بل كثير منهم عنده
وال فكر  ،وال تشريع  ،وال من القدرات ما قد ينافس به
المفسرين السابقين  ،ولكن
اجتماع  ،وال غير ذلك 0
إنه التفكير المعطل  ،قد ال يرغب في أن يتقدم بين
يدي أشياخه وأسالفه  ،بل
والتخوف المصطنع 0
أفليس لهذا المنهج من أثر يؤثر السالمة 0
األمر الثاني  :لعل من المفيد
ابن عثيمين به
أن أشيد بشخصيتين علميتين
استنباطاته الدقيقة في هذه البالد الكريمة كان
لهما في التفسير جهود
وتنبهاته المهمة
مبتكرة مشكورة  ،نتمنى
في التفسير
أن تكون نماذج يحتذى بها
 ،إحداهما  :العالمة محمد
سلبي على األمة المسلمة  ،األمين الشنقيطي صاحب
بل وغير المسلمة وال سيما أضواء البيان  ،المليء
بالفوائد والتقييدات النادرة 0
المتلقي ؟
أظن آن آثاره السلبية كائنة ال الثانية  :العالمة محمد
بن صالح العثيمين  ،في
محالة  ،ومن ذلك -:
 -1أنه يزيد مسافة البعد استنباطاته الدقيقة وتنبيهاته
الواقعة بين األمة وكتابها المهمة  ،سواء فيما كتب ،
العظيم ؛ فإن عدم التدبر أو ما سجل إلذاعة القرآن
أو ضعفه يورث الجهل  ،الكريم 0
فرحمهما اهلل  ،وعوض األمة
واإلنسان عدو لما جهل 0
 -2والتفسير أحد العلوم بأمثالهما 0
اإلسالمية الجليلة  ،فإذا واهلل الموفق
جهل به المسلم ربما تنقصه
وازدراه  ،وقديماً قيل :
ً
ً
جهال 000
سهال ذم
أتانا أن
علوماً ليس يعرفهن سهل
علوماً لو دارها ما قالها
 000ولكن الرضا بالجهل
سهل
 -3أنه يربي الناشئة على
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جهود الدولة في خدمة القرآن

المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية

فضيلة الشيخ د
عبدالرحمن بن معاضة الشهري

برعاية كريمة من خادم الحرمني
الرشيفني -وفقه الله – عقد
املؤتمر الدويل لتطوير الدراسات
القرآنية يف رحاب جامعة
امللك سعود خالل الفرتة من
1434/4/10-6هـ املوافق -16
2013/2/20م بتنظيم من كريس
القرآن الكريم وعلومه بجامعة امللك
سعود بالتعاون مع مركز تفسري
للدراسات القرآنية  ،وذلك عىل مدى
خمسة أيام  ،وقد نوقش فيه تسعة
وستون ( )69بحثا ً وورقة عمل ،
وأقيم عىل هامشه معرض مصاحب
شارك فيه أربعة وثالثون مركزا ً
ومؤسسة من عدة دول  ،وتم عقد
ثمان دورات تدريبية متخصصة
يف الدراسات القرآنية حرضها
أكثر من  400باحث وباحثة ،
وقد شارك يف فعاليات املؤتمر
أكثر من  500باحث وباحثة من
أكثر من ثالثني دولة من مختلف
دول العالم  ،منهم أكثر من 120
طالبا ً من طالب الدراسات العليا
يف الجامعات السعودية وغريها
استضافهم املؤتمر رغبة يف إفادتهم
وصقل مهاراتهم  ،وقد ناقش
املؤتمر قضية تطوير الدراسات
القرآنية من خالل ستة محاور
هي  :املحور العلمي  ،والتعليمي ،
والتقني  ،واإلعالمي  ،والتشجيعي
 ،والتموييل .
بداية نشكر لكم فضيلة الشيخ
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

الدكتور  :عبد الرحمن بن معاضة
الشهري رئيس مركز تفسري
الدراسات القرآنية إقامة هذه
األعراس القرآنية وهي سلسلة من
الخدمات التي تقومون بها لخدمة
كتاب الله نسأل الله أن يثقل بها
ميزان أعمالكم الصالحة؛
حدثنا فضيلة الشيخ عن
الفكرة متى بدأت ومن تبناها
وكيف رأت النور؟
يف البدء جاء تأسيس كريس القرآن
الكريم وعلومه بكلية الرتبية
بجامعة امللك سعود ومركز تفسري
للدراسات القرآنية ليكونا رافدين
من روافد خدمة القرآن الكريم
والباحثني فيه حول العالم .ووضع
الكريس واملركز رؤية طموحة
يسريان لتحقيقها وهي تحقيق
الريادة يف تطوير الدراسات
القرآنية ،ونظ ًرا للجهود العظيمة
املتتابعة التي بذلتها األمة يف خدمة
القرآن الكريم منذ نزوله حتى
اليوم فقد رأى الكريس واملركز
الحاجة ماسة لدراسة ومراجعة
هذه الجهود ،والبناء عليها،
وتطويرها ،وجاء هذا املؤتمر ليضع
لبنة يف هذا الطريق الطويل تهدف
لتعزيز التكامل والتعاون بني كافة
العاملني يف خدمة القرآن وعلومه يف
العالم أفرادًا ومؤسسات عىل أسس
علمية مهنية .
 -ما األهداف الرئيسة من إقامة

هذا املؤتمر ؟
أهم األهداف التي سعى املؤتمر
إىل تحقيقها :
 .1املشاركة يف تطوير الجوانب
املعرفية والتعليمية والتشجيعية
والتمويلية والتقنية واإلعالمية
يف خدمة القرآن وعلومه ،وتقديم
حلول مبتكرة يف هذه املجاالت.
 .2تطوير جوانب التنسيق
والتكامل بني املؤسسات العاملة يف
خدمة القرآن الكريم.
 .3دراسة واقع الدراسات القرآنية
ومعرفة مواطن القوة والضعف.
 .4استرشاف مستقبل الدراسات
القرآنية ،سعيا ً لتطويرها وسد
النقص فيها.
 .5توفري فرص االلتقاء أمام
الباحثني والخرباء املعنيني
بالدراسات القرآنية يف العالم،
لتبادل الخربات واآلراء واملؤلفات
والبحوث.
 .6تقديم مراجعة تقييمية للجهود
املبذولة يف تطوير الدراسات
القرآنية ،وإبراز نقاط القوة
والضعف فيها والفرص املتاحة
لتطويرها ونرشها.
 .7تقديم أحدث التجارب يف
مجال خدمة القرآن وعلومه بشتى
صورها.
 .8مناقشة وعرض خطط
ومستقبل التطور يف الدراسات
القرآنية ومشاريعها ،وتقديم

تصورات ومقرتحات يف ذلك ،مع
بيان دور املؤسسات واألفراد يف
تطويرها والنهوض بها.
 .9تقديم تصورات حول أولويات
التطوير يف قطاع الدراسات
القرآنية.
 .10التعرف عىل الفرص
االستثمارية املمكنة وآليات
تسويقها يف مجال خدمة القرآن
الكريم وعلومه ودراساته.
 .11املساهمة يف دعم مشاركة
املجتمع يف خدمة القرآن وعلومه.
 .12العمل عىل تعزيز التعاون
عىل املستويني العربي والدويل بني
املؤسسات القرآنية.
 .13تعزيز مفهوم الجودة الشاملة
يف تعليم القرآن وعلومه ودراساته.
 .14دراسة إمكانية ومتطلبات
تطبيق املعايري العاملية للجودة يف
األنشطة والخدمات واملرشوعات
املتصلة بالقرآن وعلومه.
 ما أبرز العقبات التيواجهتكم وكيف تغلبتم عليها ؟
من أبرز العقبات التي تواجه مثل
هذه املؤتمرات :
 -1التواصل مع الباحثني واملهتمني
بالدراسات القرآنية حول العالم ،
نظرا لعدم وجود رابطة تضمهم
جميعا  ،وقد تغلبنا عىل ذلك باإلعالن
عن املؤتمر يف ملتقى أهل التفسري
عىل شبكة االنرتنت وهو يضم أبرز
املشتغلني بالدراسات القرآنية ،كما

جهود الدولة في خدمة القرآن

وجهنا دعوات املشاركة إىل مراكز
البحوث والدراسات والجامعات
واملعاهد والجمعيات املتخصصة
يف القرآن وعلومه واملؤسسات
واملنظمات الدولية ذات الصلة
بموضوع املؤتمر ،وقمنا باإلعالن
عن املؤتمر والدعوة للمشاركة فيه
يف مختلف وسائل اإلعالم املرئية
واملقروءة.
 اختيار األوراق العلمية الصالحةللمشاركة يف املؤتمر  ،فقد وصل
ألمانة املؤتمر عدد كبري من البحوث
واألوراق املقدمة  ،وتم تحكيمها
جميعا من نخبة من األكاديميني
املتخصصني يف الدراسات القرآنية
وتقسيمها إىل أربعة أقسام  :القسم
األول  :بحوث مقبولة للمشاركة يف
جلسات املؤتمر  .القسم الثاني :
بحوث مقبولة للمشاركة يف حلقات
نقاش املؤتمر  .القسم الثالث :
بحوث مقبولة للطباعة فقط ضمن
السجل العلمي لبحوث املؤتمر .
القسم الرابع  :بحوث لم تجزها
لجنة التحكيم وتم االعتذار من
أصحابها .
 ما أبرز موضوعات املؤتمر ؟تم تقسيم موضوعات املؤتمر
إىل املحاور التالية بناء عىل واقع
الدراسات القرآنية والتطوير
املنشود فيها :
املحور األول :املحور العلمي.
يشمل البحوث والدراسات املتميزة
يف تطوير الدراسات القرآنية من
الناحية العلمية املعرفية يف كافة

الفروع (علوم القرآن – التفسري
– القراءات والتجويد – االنتصار
للقرآن – الدراسات القرآنية
املعارصة… الخ ) .
املحور الثاني :املحور التعليمي:
يشمل البحوث التي تناقش تطوير
الدراسات القرآنية من الناحية
التعليمية واإلدارية ،ويدخل يف
ذلك تطوير مناهج التعليم وطرق

واملسابقات التشجيعية يف مجال
الدراسات القرآنية وسبل تطويرها
واالرتقاء بها ،كما يشمل عرض
التجارب الناجحة يف املسابقات
القرآنية وكيفية تطويرها.
املحور الخامس :املحور التموييل:
يشمل البحوث التي تبحث يف
كيفية تمويل املرشوعات القرآنية
وترسيخ ثقافة األوقاف القرآنية،

التدريس ومهاراته ،وكافة األفكار
والخربات يف خدمة القرآن وعلومه
ومؤسساته.
املحور الثالث :املحور التقني:
يشمل األبحاث والربمجيات
والتجارب املتميزة يف تطوير
التقنيات الخادمة للقرآن الكريم،
ويدخل تحته عرض التطبيقات
املميزة يف خدمة القرآن الكريم
وعلومه ،وتعميم التجارب الناجحة.
املحور الرابع :املحور التشجيعي:
يشمل البحوث التي ترصد الجوائز

وتطوير أفكار ومبادرات يف هذا
املجال لخدمة القرآن وعلومه.
املحور السادس :املحور اإلعالمي:
يشمل البحوث املتعلقة بسبل
تطوير اإلعالم القرآني ،وسبل
تفعيل التكامل بني وسائل اإلعالم
واملؤسسات القرآنية يف العالم،
وعرض التجارب واألفكار املتميزة
يف هذا املجال.
 ما أهم الفعاليات واألنشطة التيأقيمت عىل هامش املؤتمر ؟
أقيم عىل هامش املؤتمر معرض
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مصاحب شارك فيه أربعة وثالثون
مركزا ً ومؤسسة من عدة دول،
وتَ َّم عقد ثمان دورات تدريبية
متخصصة يف الدراسات القرآنية
حرضها أكثر من  400باحث
وباحثة .
 كيف كان إقبال الباحثنيواملهتمني عىل املشاركة يف املؤتمر
وفعالياته ؟
بحمد الله تعاىل شارك يف فعاليات
املؤتمر أكثر من  500باحث
وباحثة من أكثر من ثالثني دولة
من مختلف دول العالم ،منهم أكثر
من  120طالبا ً من طالب الدراسات
العليا يف الجامعات السعودية
وغريها استضافهم املؤتمر رغبة يف
إفادتهم وصقل مهاراتهم .
 ما هي أهم التوصياتوالنتائج التي أثمر عنها املؤتمر
؟
بناء عىل ما ورد من توصيات
ومقرتحات يف البحوث املقدمة وما
ورد من الحارضين واملشاركني
يف املؤتمر خرجت لجنة توصيات
املؤتمر بالتوصيات التالية:
 -1رفع برقية شكر وتقدير لخادم
الحرمني الرشيفني لرعايته للمؤتمر
ودعمه للقرآن الكريم وعلومه .
 -2شكر معايل وزير التعليم
العايل الفتتاحه املؤتمر نيابة عن
خادم الحرمني الرشيفني ودعمه
لهذا املؤتمر ولكل ما من شأنه
خدمة القرآن الكريم يف الجامعات
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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السعودية .
 -3شكر جامعة امللك سعود ممثلة
يف معايل مديرها األستاذ الدكتور
بدارن بن عبدالرحمن العمر
وفقه الله وكافة مسئوليها عىل
استضافتها للمؤتمر الدويل لتطوير
الدراسات القرآنية ،والتوصية
بعقد املؤتمر كل سنتني يف رحابها
 ،وشكر اللجان املنظمة عىل حسن
التخطيط والتنظيم .
 -4تحويل كريس القرآن الكريم
وعلومه بجامعة امللك سعود إىل
مركز خادم الحرمني الرشيفني
للقرآن وعلومه ،ويختص بتطوير
الدراسات القرآنية.
 -5ترجمة توصيات املؤتمر
وملخصات البحوث املقدمة إىل
اللغات الحية ونرشها.
 -6تحويل األفكار التطويرية
املطروحة يف املؤتمر إىل حقائب
تدريبية لتوسيع الرؤية وتطوير
الفكرة ،ويطلب من كريس القرآن
الكريم وعلومه ومركز تفسري إعداد
هذه الحقائب بالتعاون مع بقية
املؤسسات واملراكز القرآنية .
 -7رضورة العناية بطالب
الدراسات العليا يف القرآن وعلومه
وتمكينهم من حضور املؤتمرات
العلمية واملشاركة فيها بالبحوث
العلمية وغريها.
 -8بناء معايري علمية لقبول طالب
الدراسات القرآنية يف الجامعات
بحيث يتوىل كريس القرآن الكريم
وعلومه بجامعة امللك سعود ومركز
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

تفسري إعدادها  ،ومن ثم رفعها
للجامعات.
 -9تزويد مكتبات الجامعات التي
تعنى بالدراسات القرآنية ومراكز
البحوث ببحوث املؤتمر وتوصياته.
 -10مباركة مرشوعات مركز
تفسري للدراسات القرآنية وحث
املشاركني يف املؤتمر عىل اإلسهام
فيها ومنها  :موسوعة مصطلحات
علوم القرآن الكريم تخدم الباحثني،
و مبادرته بتأصيل االنتصار للقرآن
الكريم وكشف الشبهات املتجددة
حوله ،ومبادرته بالتعاون مع
كريس القرآن الكريم وعلومه لتأليف
موسوعة التفسري املوضوعي،
ودعوة املراكز واملؤسسات القرآنية
يف العالم اإلسالمي للتعاون معه يف
إنجاح هذه املرشوعات.
 – 11مباركة مرشوع قاعدة
البيانات واملعلومات القرآنية بمعهد
اإلمام الشاطبي يف معرفة وحرص
الجهود املبذولة يف خدمة القرآن
الكريم والوقوف عىل تلك الدراسات
والبناء عليها وتكميلها  ،وتوجيه
الباحثني لالستفادة منها من خالل
موقعها اإللكرتوني .
 -12إنشاء رابطة عاملية للمؤسسات
واملراكز القرآنية للتنسيق والتكامل
بينها يكون انطالقها من مركز
تفسري للدراسات القرآنية بالتنسيق
مع بقية املؤسسات.
 -13الطلب من كريس القرآن
الكريم وعلومه تشكيل فريق
عمل من الخرباء لتطوير الربامج

الدراسات
الجامعية
الجامعات
املقرتح إىل

األكاديمية ألقسام
القرآنية يف املرحلة
والدراسات العليا يف
اإلسالمية ومن ثم رفع
تلك الجامعات .
 -14حاجة األمة لتشجيع
املؤسسات القرآنية واملسابقات
والفعاليات التي تهدف لنرش
القرآن الكريم وعلومه وتطويرها.
 -15فتح قنوات اتصال مع
الجامعات يف الدول غري اإلسالمية
التي تعنى بطرح مقررات ذات
صلة بالدراسات القرآنية بغية عقد
ندوات وملتقيات علمية مشرتكة
بينها وبني كرايس األبحاث واملراكز
القرآنية املؤهلة لهذا الدور يف العالم
اإلسالمي .
 – 16الطلب من املتخصصني
يف الدراسات القرآنية وخصوصا ً
من حرض منهم هذا املؤتمر رصد
مظاهر النيل من القرآن الكريم
وتزويد مركز تفسري بها بغية
وضع منهجية وآلية للتصدي لها
والتعامل معها بالطريقة املثىل .
 – 17إنشاء جائزة عاملية ينظمها
مركز تفسري للدراسات تشمل عدة
فروع يف تطوير الدراسات القرآنية
كالدراسات التأصيلية القرآنية
واألفالم الوثائقية الخادمة للقرآن
الكريم ودراساته .
 -18الرفع ملعايل مدير جامعة
امللك سعود بطلب تخصيص جزء
مناسب من أوقاف الجامعة لصالح
كرايس القرآن الكريم بالجامعة .

 -19تشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ
توصيات املؤتمر الدويل لتطوير
الدراسات القرآنية برئاسة الدكتور
عبدالرحمن بن معاضة الشهري
 ،والتوصية بعقد املؤتمر الدويل
الثاني لتطوير الدراسات القرآنية
يف جامعة امللك سعود .
كلمة أخرية فضيلة الشيخ ؟
القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله
له {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون} ،وتطوير الدراسات
القرآنية الذي نريد هو تطوير
الوسائل واألساليب واملناهج مع
املحافظة عىل الثوابت وترسيخ
األصول املتفق عليها لفهم القرآن
كما ورثناها من سلفنا الصالح،
بحيث يكون التطوير مبنيا ً عىل
أصول صحيحة ،ويكون هذا
التطوير واالنتقال التدريجي علميا ً
شامالً
ً
مدروسا ً نحو األحسن،
ويكون التحسني املستمر للوسائل
واآلليات وصوال ً إىل تحقيق األهداف
املرجوة بصورة أكثر كفاءة ،ويتم
ذلك بتحديد أوجه الضعف ونواحي
القصور الحالية ،ووضع الخطط
العملية إلصالحها وتحسينها،
مع االستفادة من خربات بعضنا
وخربات غرينا التي يمكننا توظيفها
التوظيف األمثل لخدمة كتاب الله
ودراساته وبحوثه ومشاريعه،
نسأل الله عز وجل أن يسدد
الخطى وأن يستعملنا يف طاعته
ويوفقنا ملا فيه الخري والهدى.

ومضة مسؤول
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التعليم
بالقدوة
أعظ�م املربني على اإلطالق ه�م األنبياء
والرسل (عليهم الصالة والسالم) ،وقد جعلهم
الله يف أعىل درجات الكمال اإلنس�اني ليكونوا
ق�دوات صالحة للناس ،ومل�ا كان نبينا محمد
(صىل الله عليه وسلم) خا َت َم النبيني ،فقد كان
أعظم أسوة ملن طلب الرتقي يف معارج الكمال
والسمو األخالقي ،قال تعاىل( :لقد كان لكم يف
ٌ
حسنة
رسول الله أسو ٌة
مل�ن كان يرج�و الل�ه
واليوم اآلخر وذكر الله
كثيراً).إن املعلمني من
أهم الش�خصيات التي
تؤثر يف تربي�ة النشء،
فالطال�ب يقضي م�ع
معلمي�ه م�ا ال يقل عن
س�ت س�اعات يومي�ا ً
طيل�ة العام الدرايس ،يكون الطالب خاللها يف
أوج نش�اطه وحيويت�ه ،ودور املعلم الرتبوي
ٌ
كل ال يتج�زأ؛ فترصفات�ه داخل صفه وحديثه
م�ع طالب�ه ،ومش�اركته له�م خلال الي�وم
ال�درايس ،ومس�اعدته لهم يف حل مش�كالتهم
التعليمي�ة واالجتماعي�ة والنفس�ية ،كل ذل�ك
داخ�ل ضم�ن العملي�ة الرتبوي�ة ،ويعتق�د
بعض املعلمين خطأ ً أن دوره�م يقترص عىل
تقديم امل�ادة العلمي�ة لطالبه�م ،دون الدور
الرتب�وي ال�ذي ال يق�ل أهمي�ة ع�ن دوره�م
التعليم�ي ،إذ الطال�ب يعتبر معلم�ه بمنزلة
وال�ده داخل املدرس�ة؛ فه�و يراقب س�لوكه
وترصفاته ،ويجعل من�ه قدوة له يف كل يشء.
إن املرب�ي الناج�ح يتفاع�ل م�ع طالبه
فيتفاعل�ون مع�ه ،ويتقرب منه�م فيتقربون
إلي�ه ،فيصبح بذل�ك مَثَلَهُم ال�ذي يقتدون به
ويتقمّص�ون ش�خصيته ،وم�ن ب�اب أوىل أن
ّ
وينف�ذوا أوامره ،فيتمكن
يتقبّل�وا توجيهاته،
هنالك من القيام بواجباته ،وأداء رس�الته عىل
خري وجه بإذن الله تعاىل ،ويكفي املعلّم رشفا ً
أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال« :إنما
ً
مس�ؤولية أنه أس�و ٌة
ُب ِعث�تُ معلّماً» ،ويكفيه
وق�دوة ش�اء ذل�ك أم أبى ،فليح�رص عىل أن

يك�ون ق�دوة صالحة لطالب�ه ،يف مظهره ويف
ام�رئ من خليق ٍة
مخبره :ومهما تكن عند
ٍ
وإن خالَه�ا تخفى على الناس ُتعْل َ ِم ختاماً..
أؤكد هنا عىل أهمية منهج (الحوار) بني املعلم
وطالب�ه ،فالحوار من مب�ادئ ديننا الحنيف،
وهو أس�لوبٌ راق يف تربي�ة العقل والعواطف
والس�لوك ،وإذكاء التفكير املنطقي الس�ليم،
فبمث�ل ه�ذه املب�ادئ
العظيم�ة واألس�اليب
الناجح�ة
الرتبوي�ة
اس�تضاءت البرشي�ة
بع�دل اإلسلام ،ون�ور
العلم ،وفضائل األخالق،
وت�زداد حاج�ة طالبن�ا
اليوم للح�وار يف ظل ما
يشهده العالم من تسابق
محموم يف وس�ائل التواص�ل واالتصال ،التي
جعل�ت العالم (قرية واحدة) ،بل غرفة واحدة
بل أقل من ذلك فتدفقت بني أيديهم املعلومات
املتضارب�ة ،وتجاذبته�م االتجاه�ات الثقافية
والفكري�ة املتضادة ،التي تتأك�د معها حاجة
الطالب إىل من يُعينهم ويُس�اعدهم عىل حسن
االختيار ،والتعامل األمثل ،والس�لوك الرشيد.

دور المعلم التربوي
اليقل عن دور
التعليمي فهو بمنزلة
الوالد في المدرسة

محمد بن عبدالله الطريقي
مدير الرتبية والتعليم
بمحافظة الزلفي
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الجمعية تستضيف لقاء جمعيات شمال الرياض تحت عنوان :

تفعيل دور أعضاء مجلس اإلدارة في
تطوير عمل الجمعية

صورة جماعية للحضور
استضافت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة
الزلفي يوم األحد  1434/2/17هـ ملتقى أعضاء مجالس
اإلدارة يف جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة شمال الرياض
والذي كان بعنوان « تفعيل دور أعضاء مجلس اإلدارة يف تطوير
عمل الجمعية « وقد حرضه سبع جمعيات خريية لتحفيظ القرآن
الكريم هي جمعيات الرياض واملجمعة والغاط وروضة سدير
وحوطة سدير وتمري وثادق إضافة إىل جمعية الزلفي  ،وشارك يف
امللتقى أيضا جمعية الرب بالزلفي ومؤسسة مكة املكرمة بالزلفي
 ،وشعبة توعية الجاليات بالزلفي  ،و قد بدأ امللتقى من بعد صالة
العرص واستمر حتى الساعة الثامنة والنصف مسا ًء  ،وتضمن
امللتقى إقامة دورة تدريبية بنفس عنوان امللتقى للمدرب  /خالد
بن فهد الفليج .
وقد خرج امللتقى بالعديد من التوصيات  ،ومن أبرزها -:
1ـ التأكيد عىل أهمية مثل هذه اللقاءات وما فيها من تبادل
للتجارب والخربات .
2ـ وضع لقاءات مماثلة لكل إدارة يف الجمعيات مثل تعليم
البنني أو تعليم البنات أو العالقات العامة وهكذا .
3ـ االهتمام باختيار أعضاء املجلس ومراعاة من لهم خربة
يف العمل الخريي وخاصة يف الحلقات ومن لديهم قدرة عىل
تحمل أعباء العمل وهمومه .
4ـ وضع مجالس فرعية لكل إدارة أو قسم لالستشارة
وزيادة االستفادة من الطاقات العاملة يف الجمعية .
ويف نهاية اللقاء تفضل الشيخ عبدالرحمن الهذلول نائب رئيس
جمعية الرياض بتوزيع الشهادات عىل الحضور ثم تناول الجميع
طعام العشاء الذي أعدته الجمعية بهذه املناسبة .

العدد  - 10محرم  1435 -هـ

الشيخ عبدالرحمن الهذلول يسلم الشهادات للحضور

أ.خالد بن فهد الفليج يلقى الدورة

11

مرآة الجمعية

خطوط عريضة التفاقية شراكة بين الجمعية وجامعة المجمعة

رئيس الجمعية يقدم درعا ً تذكاريا ً لوكيل جامعة املجمعه
قام وفد من الجمعية الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم بمحافظة الزلفي
يوم السبت املوافق 1434/6/3هـ
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد
الحمد رئيس الجمعية بزيارة لجامعة
املجمعة حيث تم االلتقاء بوكيل

الجامعة للشؤون التعليمية سعادة
الدكتور محمد بن عثمان الركبان ،وتم
خالل اللقاء مناقشة أوجه التعاون
املمكنة بني الجمعية والجامعة وتم
وضع الخطوط العريضة لعقد
اتفاقية تعاون ورشاكة بينهما حيث

إن من أهداف الجامعة الرئيسة خدمة
املجتمع ومن أوىل صور التعاون خدمة
كتاب الله تعاىل وهذا رشف عظيم .
ويف نهاية اللقاء سلم رئيس الجمعية
درعا ً تذكاريا ً لوكيل الجامعة كما
أهداه عددا ً من إصدارات الجمعية

وشكره عىل حسن استقباله وتعاونه
مع الجمعية ومن جهته سلم د .محمد
بن عثمان الركبان وكيل الجامعة
درعا ً بمناسبة مرور ثالث سنوات عىل
تأسيس جامعة املجمعة .

اعتماد الشعار الجديد للجمعية
اعتمد مجلس اإلدارة يف الجمعية الخريية
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة
الزلفي الشعار الجديد للجمعية ،
ويأتي هذا الشعار ليواكب التطور الذي
تشهده الجمعية بعد مرور  29سنة
عىل تأسيسها.
وكانت الجمعية قد أعلنت يف وقت سابق
يف عدد من الصحف املحلية واملنتديات
واملواقع األلكرتونية عن مسابقة
لتصميم الشعار وفق رشوط معينة

ليكون داال ً عىل أنشطة الجمعية جامعا ً
بني البساطة يف التكوين وعمق الداللة
يف املضمون.
وقد شارك يف املسابقة العديد من
املصممني من داخل اململكة وخارجها ،
وبعد فرز الشعارات تم ترشيح الشعار
الفائز وكان من تصميم األخ أحمد
الزبيدي وحصل عىل الجائزة املخصصة
وهي عبارة عن سبعة آالف ريال .

الشعار الجديد

logo
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رعى حفل جائزة الفهد في عامها الرابع

معالي الشيخ أ.د .صالح بن حميد
يجب الحذر مما يبثه األعداء لزعزعة األمن
بترشيف كريم من معايل الشيخ
أ.د .صالح بن عبدالله بن حميد عضو
هيئة كبار العلماء  ،وإمام وخطيب
املسجد الحرام  ،واملستشار بالديوان
امللكي  ،احتفلت الجمعية الخريية
لتحفيظ القرآن الكريم يف محافظة
الزلفي بتكريم الفائزين بجائزة الفهد

لنلتف جميع ًا مع
والتنا وعلمائنا
للحفاظ على األمن
لحفظ القرآن الكريم يف عامها الرابع ،
وذلك بعد صالة العشاء من يوم األربعاء
املوافق 1434/4/24هـ يف قاعة
( خيال لالحتفاالت )  ،وأقيم الحفل
بحضور سعادة محافظ الزلفي فيحان
بن عبدالعزيز بن لبدة  ،وبعض أعيان
املحافظة  ،وعدد من املشايخ وطلبة العلم
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ووفود من جمعية تحفيظ القرآن الكريم
يف املجمعة والغاط وروضة سدير ،
وجمع غفري من محبي القرآن وأولياء
األمور امتألت بهم جنبات قاعة الحفل
 .وقد بٌدء الحفل بتالوة آيات عطرة من
كتاب الله تعاىل رتلها الطالب :عبدالله
بن عبدامللك الطوالة  ،ثم ألقى فضيلة
رئيس الجمعية كلمة بهذه املناسبة
رحّ ب فيها بالحضور الكريم  ،وشكرهم
عىل حضورهم  ،وتشجيعهم ألبنائهم
وبناتهم  ،وخص بالشكر راعي الحفل
أ.د صالح بن عبدالله بن حميد  ،مقدرا ً
له استجابته لدعوة الجمعية وتشجيعه
ألبنائه الطالب  ،ثم بينّ أن رشف الحفل
برشف موضوعه  ،حيث أنه عىل مائدة
القرآن الكريم  ،مثمنا ً لوالة األمر يف هذا
البلد املبارك اهتمامهم بكتاب الله  ،ذاكرا ً
صورا ً متعددة تدل عىل شديد عنايتهم
بالقرآن وأهله  ،ثم ذكر شيئا ً من مناقب
صاحب الجائزة الشيخ  /فوزان بن فهد
الفهد –رحمه الله -ودعمه للقرآن وأهله
وأعمال الرب عامة ،
أ.د .صالح بن عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء أثناء إلقاء كلمة

سعادة محافظ الزلفي يف لحظة باسمة مع معايل الشيخ أ.د صالح بن حميد
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رئيس الجائزة  :مستمرين بإذن اهلل على نهج الوالد ودعم الجائزة

رئيس الجائزة األستاذ فهد بن فوزان الفهد يلقي كلمة يف الحفل

شاكرا ً ألوالده استمرارهم يف دعم
الجائزة عىل نهج والدهم – غفر
الله له  ،وداعيا ً يف الوقت نفسه لكل
من ساهم يف دعم الجمعية وعىل
رأسهم سعود بن نارص الفالح –
رحمه الله -وإخوانه  ،وتركي
وعبدالرحمن أبناء عبدالله الطوالة
 ،وعيل بن عبدالرزاق العبدالكريم
 ،وعبدالرحمن بن سلمان الحاليف .
وبعد كلمة رئيس الجمعية تم
تقديم عرض مرئي عن الجمعية
أ.فهد الفهد :
وأعمالها وانجازاتها نال استحسان
أنا وإخواني
الحضور  ،ثم قدمت لوحة إلقائية
تط ّرقت ملشاعر وأحاسيس الفائزين
مستمرين بإذن اهلل
 ،وتقديرهم العميق لكل من ساهم
في دعم الجائزة
يف وصولهم ملنصة التكريم  ،وحفظ
كتاب الله الكريم وكانت من إعداد
عن رجاالت هذا البلد املبارك وقدم
األستاذ محمد بن عبدالعزيز البحر
معاليه يف كلمته التهنئة للفائزين
 ،وبعد ذلك ألقى الشاعر عيل بن
والفائزات متمنيا ً لهم دوام
سليمان الحميدي قصيدة بهذه
رئيس الجمعية يسلم درعا ً ملعايل الشيخ صالح بن حميد
التوفيق  ،ويف الختام قام معايل
املناسبة عنوانها ( نبض من القلب
)  ،تال ذلك «وقفة وفا» تم فيها وإخوانه مستمرون بإذن الله عىل صىل الله عليه وسلم  ،مقدرا ً لرئيس الشيخ صالح بن حميد والشيخ
عبدالرحمن الحمد واألستاذ فهد
نهج والدهم  ،منوها ً بأهمية الجائزة الجائزة دعوته الكريمة ،
معالي الشيخ د صالح ودورها يف خدمة القرآن وحٌ ّفاظه  ،ثم دعا الجميع لاللتفاف مع والة الفهد بتكريم الفائزين والفائزات
شاكرا ً لراعي الحفل أ.د صالح بن األمر والعلماء للحفاظ عىل األمن بجوائز املسابقة واملتميزين يف
بن حميد
حميد ترشيفه لهذا الحفل  ،ولم محذرا مما يبثه األعداء عرب وسائل برنامج االرتقاء  ،ثم قدم رئيس
هذه الجائزه صورة
ينس تقديم الشكر والدعاء لرعاة االتصال ليزعزعوا علينا أمننا الجمعية الشيخ عبدالرحمن الحمد
عن رجاالت هذا البلد
الجائزة يف أعوامها الثالثة املاضية ودعا إىل أخذ العرب والدروس ممن درعا ً تكريميا ً ملعايل الشيخ صالح
المبارك
 ،ولكل من بذل جهدا ً يف سبيل حولنا وأن نستشعر خطر من بن حميد ثم تناول الجميع حفل
النهوض بتعليم القرآن الكريم يبتغي اإلصالح ويخطئ طريقه  ،العشاء الذي أقيم بهذه املناسبة .
تكريم رئيس لجنة تحكيم الجائزة وتحفيظه وعىل رأسهم خادم وأن نستخدم الحكمة يف معالجة
الشيخ قاسم بن صالح الدويش الحرمني الرشيفني وويل عهده – أمورنا  ،وعلينا أن نستشعر النعمة
نظري ما قدّمه من جهود متميزة يف
خدمة كتاب الله وتعاونه املستمر
واملثمر مع الجمعية  ،ثم تكريم
للفائزين بربنامج «االرتقاء»  ،تاله
عرض مرئي خاص بالجائزة  ،ثم
ألقى رئيس الجائزة االستاذ فهد
بن فوزان الفهد كلمة أشار فيها إىل
جهود والده يف عمل الخري وأك ّد أنه

حفظهما الله -وحكومته الرشيدة
 ،وكذا رئيس الجمعية وأعضاء
الجمعية والعاملون والعامالت يف
عذه الجائزة املباركة .
بعد ذلك القى راعي الحفل الشيخ
أ.د صالح بن حميد كلمة بهذه
املناسبة شكر فيها والة األمر عىل
اهتمامهم بكتاب الله سنة نبيه

العظيمة التي تعيشها بالدنا عندما
نرى دولتنا منذ عهد املؤسس امللك
عبدالعزيز رحمه الله حتى عهد
خادم الحرمني الرشيفني امللك
عبدالله وفقه الله وهي ترعى
كتاب الله وتقدم الخدمات الجليلة
للحرمني الرشيفني  ،وكذا عندما
نرى رجال أعمالنا يساهمون يف هذا
الخري  ،وما هذه الجائزة إال صورة
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• الفائزون بالجائزة في دورتها الرابعة :
جائزة التميز
جائزة
التميز
جائزة
التميز

مسابقة الحلقات

اإلدارة المتميزة

إدارة  :جامع اإلمام فيصل بن تركي
المدير  :بدر بن عبداهلل البدر

المعلم المتميز

عبداهلل بن إبراهيم الرزق

اإلدارة المتميزة
المعلمة المتميزة

الترتيب

دار البيان النسائية
المديره  :سارة بنت محمد العبيد

الجوهرة بنت عبدالرحمن الطوالة

األول

أصغر حافظة

الحلقة

اإلمام المسلم

المعلم
الطالب

أصغر حافظ وحافظة
أصغر حافظ أحمد بن محمد بن حسن

الصفة

االسماء

حلقة الشنقيطي

الترتيب

حجبت لعدم وجود مستحقة لها .
االول

خالد بن جديع الجديع
ريان بن مهنا المداهلل
محمد بن سليمان الحمد
محمد بن مهنا المداهلل

الصفة

االسماء

الحلقه

سمية بنت خياط

المعلمه

منيرة بنت محمد المنصور
وضحى بنت عبدالرحمن بن مطلق الضبيب

الطالبات
الترتيب

الثاني

• الفائزون في مسابقات القرآن الكريم
(القرآن كام ً
ال)

( عشرون جزءا )

(عشرة أجزاء)

عيل بن عبداملحسن
الطوالة

عمر بن راشد
الحميدي

صالح بن دخيل
الفالح

عبدالرحمن بن
صالح العمر

معاذ بن عيل
العبداللطيف

أحمد بن محمد
البدر

أيوب بن عبداملنعم
العبداملنعم
(( رحمه الله ))

أسماء بنت عبدالعزيز
النارص

نورة بنت صالح
الرزيزاء
ضحى بنت سعود
الحمد

(خمسة أجزاء)

عبدالله بن عبدامللك عبدالله بن مساعد
الطوالة
الحمد
عمر بن أحمد
املطوع

أحمد بن عبدالرحمن عبدالله بن حمد أحمد بن عبدالرحمن
الضويحي
العتيق
العمار
نوال بنت أحمد
الفرهود

العنود بنت زيد
املنيفي

(جزأين)

رائد بن فواز
العتيق

سجا بنت محمد
الحمده

أفنان بنت عبدالرحمن أسماء بنت حمدان
الطوالة
الجديع

تهاني بنت أحمد
الفرهود

سمية بنت بندر
املسعود

خلود بنت عبدالله
الدويش

أمل بنت إبراهيم
الزويد

منرية بنت أحمد
الفرهود
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الثاني

الصفة

االسماء

الحلقة

عبداهلل بن قيس

المعلم

أسامة بن عبدالمحسن السالمة

الطالب

صالح بن عبداهلل المداهلل
عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقحم
عبدالمحسن بن عبدالرحمن المقحم

الصفة

االسماء

الحلقة

خديجة بنت خويلد

المعلمة

أبرار بنت أحمد الدخيل
منيرة بنت أحمد بن محمد الدخيل

الطالبات

عمر بن سعود
الحمد
جنى بنت حمد
العنقري

سمية بنت راشد
الجديع

الترتيب

أحالم بنت عبداهلل بن حمد الزويد
حصة بنت ناصر بن محمد الهزاني

نوال بنت سليمان بن راشد الرومي
بدور بنت محمد بن دخيل الدخيل

• مزامير آل داود :
م

أسماء الطالب

االول

ريان بن سعود الحربي

الثانية

سامي بن عبداهلل الفرهود

الثالث

معاذ بن علي الدويش

مرآة الجمعية
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رئيس الجائزة  :الوالد – رحمه اهلل – أوصى بدعمها

أمانة جائزة الفهد تكرم اللجان
العاملة في حفلها الرابع
أقامت األمانة العامة لجائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم وبحضور رئيس
الجمعية الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحمد ورئيس الجائزة األستاذ فهد
بن فوزان الفهد واألستاذ عبدالعزيز بن فهد
الفهد حفال تكريميا ً للجان العاملة يف حفل
الجائزة الرابع والذي أقيم عىل رشف صاحب
املعايل الشيخ األستاذ الدكتور :صالح بن
عبدالله بن حميد إمام وخطيب املسجد الحرام
واملستشار بالديوان امللكي يوم االربعاء
1434/4/24هـ .
وقد بدء الحفل بتالوة من القرآن الكريم
تالها الطالب :معاذ الدويش ثم قدم للحفل
األستاذ محمد بن سعد العبيد بني فضل
العناية بالقرآن ثم أثنى عىل الشيخ فوزان
الفهد ـ رحمه الله ـ الذي تبنى هذه الجائزة
وتوىل دعمها واستمر عىل ذلك أبناؤه األوفياء
من بعده .
ثم تفضل رئيس الجمعية وأمني الجائزة
الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحمد بإلقاء كلمة بدأها ببيان فضل العناية
بكتاب الله مثمنا الدور الذي قام به أبناء الشيخ فوزان الفهد ـ رحمه الله ـ

من استمرارهم عىل نهج والدهم شاكرا ً لهم تجشمهم عناء السفر لحضور هذا
التكريم.كما أشاد بالعاملني عىل مدار العام لإلعداد لهذه الجائزة يف الحلقات
والدور النسائية والعاملني يف لجان الحفل.
كما ألقى األستاذ فهد بن فوزان الفهد رئيس
الجائزة كلمة حمد الله فيها عىل النجاح الذي
تحقق يف حفل الجائزة الرابع ثم نوه بجهود
والده الذي أسس ورعى الجائزة منذ انطالقتها
 ،كما قدّم شكره لرعاة الحفل يف السنوات
املاضية  ،مثمنا ً ما قام به رئيس الجمعية
واللجان العاملة من جهود  ،ويف ختام كلمته
توجه بالدعاء إىل الله أن يرحم الفقيد الشيخ
فوزان مثنيا ً بالدعاء للقائمني عىل هذه الجائزة
يف هذه الجمعية املباركة  ،كما سأل الله أن
يوفقهم لالستمرار يف دعم هذه الجائزة تنفيذا ً
لوصية الوالد ـ غفر الله له ـ .
ويف نهاية الحفل تفضل رئيس الجمعية
ورئيس الجائزة بتسليم الدروع والشهادات
ألعضاءاللجان.ثم تفضل الجميع بتناول طعام العشاء الذي أعد بهذه
املناسبة .

الجمعية تستضيف وفداً من جمعيات
تحفيظ القرآن في الخرج وشرورة
يف صبيحة يوم الخميس السادس
والعرشين من شهر ربيع األول
عام  1434هـ قام وفد من
مرشيف الحلقات التابع لجمعية
تحفيظ القرآن الكريم يف محافظة
الخرج بزيارة لجمعية تحفيظ
القرآن الكريم بمحافظة الزلفي
وكان يف استقبالهم لدى وصولهم
مدير الجمعية التنفيذي األستاذ
عبدالرحمن بن خالد الحربي .
ومدير إدارة التطوير األستاذ
عبدالرحمن بن رومي الرومي
ومدير إدارة الشؤون التعليمية
– بنات – األستاذ فهد بن حمني
الحمني ورئيس قسم اإلرشاف
األستاذ عبداملحسن بن عبدالعزيز
النصار ومرشف التدريب األستاذ

عبدالرحمن بن سليمان الطوالة ،
وقد تم خالل اللقاء تبادل الخربات
واألفكار والتجارب  ،وبعد ذلك
قام الوفد بجولة عىل إدارة وأقسام
الجمعية واالستماع إىل رشح واف
عن األعمال املناطة بكل قسم.
ثم انتقل الجميع لزيارة املدرسة
التمهيدية و االطالع عىل تجربة
الدراسة فيها .

كما استضافت وفدا ً من أعضاء
الشؤون التعليمية يف الجمعية
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم
يف محافظة رشورة لالستفادة من
خربات الجمعية.

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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مرآة الجمعية
في زيارة سنوية رابعة

شيخ القراء بالمسجد النبوي يقريء منسوبي
ومنسوبات الجمعية

استضافت الجمعية فضيلة الشيخ إبراهيم بن
األخرض بن عيل القيم شيخ القراء باملسجد النبوي
الرشيف وذلك خالل الفرتة من  6/9حتى 6/14
1434/هـ  .وتأتي هذه االستضافة السنوية الرابعة
حرصا ً من الجمعية عىل االستفادة من فضيلته يف
مجال اإلقراء لكتاب الله تعاىل حيث يقرأ عىل فضيلته
عدد من الحفاظ والحافظات من مرشيف ومعلمي
وطالب الجمعية  .وكان يف استقبال فضيلة الشيخ
إبراهيم بن األخرض والشيخ يوسف الشويعي الذي
كان يف معيته لدى وصوله مطار األمري نايف يف
منطقة القصيم الشيخ د .محمد الحمد املحارض يف
قسم العقيدة واملذاهب يف جامعة القصيم وعدد من
مديري أقسام الجمعية  ،ورؤساء وأعضاء اللجان
الخاصة بالزيارة  .وبعد جلسة قصرية يف قاعة كبار
الزوار يف املطار توجه فضيلته والوفد املرافق له إىل
محافظة الزلفي وعند وصوله توجه إىل مقر املدرسة
التمهيدية وكان يف استقباله لدى وصوله رئيس
الجمعية الشيخ عبدالرحمن ابن محمد الحمد ونائب
رئيس الجمعية األستاذ سليمان بن عبدالرحمن
الطوالة ومدير وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد من
أعضاء اللجان حيث أقيم لقاء مفتوح  ،بعده تناول
الجميع طعام العشاء الذي أعد بهذه املناسبة ثم
توجه فضيلته إىل مقر إقامته .هذا وقد تم إعداد
برنامج لهذه الزيارة يهدف إىل استغالل أيام الزيارة

أفضل استغالل  ،وكان من أبرز معامله -:
 1ـ برنامج اإلقراء لعدد من طالبات معهد معلمات
القرآن الكريم والدور النسائية يف فرتة الصباح من
الساعة التاسعة إىل أذان الظهر .
2ـ برنامج اإلقراء من الساعة الرابعة والنصف

عبدالرحمن بن محمد الحمد بتسليم هدية رمزية
لفضيلته وشكره عىل حضوره وإقامته لربامج
اإلقراء وإسهامه يف رقي وتطور مستوى الحفظة
والحافظات يف الجمعية .
ثم غادر فضيلته إىل مطار األمري نايف يف مدينة
بريدة يف منطقة القصيم وبرفقته عدد من منسوبي
الجمعية وفضيلة الشيخ د .محمد بن إبراهيم الحمد
واألستاذ عبدالعزيز آل زعري مودعا ً بكل حفاوة
وترقب للقاء قادم بإذن الله تعاىل .
يشار إىل أن الشيخني خالد الوهيبي و يوسف
الشويعي كانا برفقة فضيلته يف مقر إقامته
باملحافظة.

عرصا ً حتى صالة العشاء برنامج إقراء لعدد من
مرشيف وطالب الجمعية الحفاظ.
 3ـ لقاءات مع منسوبي الجمعية واملتخصصني يف
القراءات يف املحافظة.
 4ـ زيارة للشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد
يف موقعه.
5ـ لقاء مع الطالب املشاركني يف دورة الشاطبية .
6ـ كلمة عن طريق الهاتف ملنسوبات معهد معلمات
القرآن الكريم بعنوان ( أهمية تدبر القرآن ووسائله
) .ويف نهاية الزيارة قام رئيس الجمعية الشيخ

قدم عدداً من المناشط الخاصة بكتاب اهلل

الشيخ صابر عبد الحكم يزور الجمعية
حرصا ً من الجمعية عىل االستفادة من خربات
املشايخ الفضالء  ،وتجاربهم يف التعليم واإلقراء
والتجويد فقد استضافت الجمعية يف يوم األربعاء
1434/4/10هـ فضيلة الشيخ صابر عبد
الحكم معلم القرآن والقراءات بجمعية تحفيظ
القرآن بالرياض  ،وقد أعدت الجمعية برنامجا ً
خاصا ً بهذه الزيارة  ،اشتمل عىل املناشط التالية :
1ـ دورة بعنوان التجديد يف تعليم التجويد وقد
أقيمت يف املدرسة التمهيدية وحرضها خمسة
وعرشون متدربا ً وكانت مدتها أربع ساعات .
2ـ لقاء مفتوح لفضيلته مع مرشيف الجمعية
ومديري ومعلمي الحلقات وبعض طالب الجمعية.
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

3ـ حلقة إقراء لطالب املسابقات عىل فرتتني
صباحية ومسائية بعد صالة العرص وذلك يوم
الخميس  1434/4/11هـ .
 4ـ لقاء مع بعض معلمي الحلقات يف الجمعية بني
لهم الشيخ فضل تعليم القرآن  ،والصرب عىل ذلك
وأهمية إتقانه إلخراج جيل قرآني متقن  ،وتم اللقاء
بعد صالة مغرب يوم الخميس .
ويف نهاية الزيارة سلمت الجمعية درعا ً تذكاريا ً
لفضيلة الشيخ وقام بتسليمه األستاذ عبدالرحمن
ابن رومي الرومي مدير إدارة التدريب والتطوير
 ،وقد رافق الشيخ يف هذه الزيارة الشيخ أسامة
الغانم وهو الذي نسق لها مشكورا ً .

مرآة الجمعية
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الوجيه الشيخ  :فوزان بن فهد الفهد والرحيل المؤثر

الشيخ فوزان الفهد سيرة عطرة ومناقب مؤثرة

• والدته ونسبه :
هو فوزان بن فهد بن عبد العزيز
الفهد ولد يف محافظة الزلفي يف
شهر صفر من عام  1364هـ ،
والدته زهوه بنت راشد بن محمد
الزنيدي رحمهم الله جميعا ً  ،وله
أخوان من أبيه هما عبدالرحمن –
رحمه الله -ومحمد  ،وأخوان من
والدته هما فهد وأحمد ابنا داود
بن خزعل العصيمي أطال الله
أعمارهم عىل طاعته وقد رزقه الله
بعدد من األبناء والبنات جعلهم الله
مباركني أينما كانوا .
• نشأته وتعليمه :
نشأ – رحمه الله  -يف زمن عانى فيه
الكثري من الفقر وقلة املعيشة  ،ولذا
انتقل يف صغره إىل مدينة الرياض
طلبا للعلم والرزق  ،حيث أنهى
فيها دراسته للمرحلة االبتدائية  ،ثم
اتبعها بتخرجه من معهد املعلمني
ليعمل معلما ً يف مدرسة الجبيلة
القريبة من الرياض 0
عمل رحمه الله يف عدة مهن لتطوير
ذاته وتحسني دخله سواء عندما

كان طالبا ً صغريا ً أو خارج دوامه
بعد تعيينه مدرسا ً يف إحدى املدارس
الحكومية  0فعمل يف التجارة
البسيطة بما يعرف باملباسط
فباع اللبن (الطوب) و العطورات
وغريها  ،كما عمل كاتبا ً لدى أحد
رجال األعمال بعد دوامه الحكومي
 ،وعمل سائق أجرة يف أوقات فراغه
حيث كان رحمه الله ال يرى عيبا ً
يف العمل مهما كان متواضعا ً
ولكن كان يرى العيب يف إظهار
املسكنة والحاجة إىل الناس مع
قدرة الشخص عىل العمل واإلنتاج
 ،يقول  -رحمه الله  -عندما كنت
يف املرحلة االبتدائية طلبت املدرسة
من الطالب إحضار مالبس كشفية
عىل حسابهم  ،وبسبب الفقر كنت
ال أجد قيمتها ففكرت كيف أوفر
املبلغ املطلوب لرشائها فكنت
أشرتي بعض الحلوى وأمأل جيوبي
منها يف املساء  ،وأبيعها عىل الطالب • عمله يف التعليم  ،وجهوده يف
يف الصباح حتى جمعت قيمة نرشه :
كان هدفه وغايته –رحمه الله
املالبس الكشفية 0
– نقل العلم لألجيال  ،إذ كان
يبذل قصارى جهده إلخراج جيل
• نشاطه التجاري :
عمل رحمه الله يف أكثر من نشاط
تجاري ولكنه برز أكثر يف النشاط
العقاري وكانت بدايته فيه عند
استحداث صندوق التنمية العقاري
0
حيث بدأ النشاط العقاري عن
طريق بعض الرشاكات مع زمالئه
وبعد ذلك استقر به الحال للعمل
وحده عن طريق تأسيس مكتب
خاص به يمارس فيه نشاط البيع
والرشاء يف أنواع العقارات املختلفة
 ،وقد فتح الله له باب الرزق حتى
صار من كبار التجار ورجال
األعمال 0
إن كثرة أعمال الشيخ فوزان –
رحمه الله -الجانبية لم تثنه عن
الربوز يف عمله الرسمي حيث أصبح
اسمه متداوال بني زمالئه يف العمل.

واع متعلم  ،فلم يبخل أو يتهاون
ٍ
لتحقيق هذا الهدف منذ اليوم األول
له يف هذا املجال  ،حيث تخرج عىل
يديه العالم والطبيب واملهندس
والضابط والتاجر  ،وشوهد الكثري
من هؤالء يشيعونه جنبا ً إىل جنب
مع أبنائه حني دفنه رحمه الله 0
اتسمت كل املدارس التي عمل
بها بجودة املخرج وعدم التهاون
يف إيصال العلم  ،وكان ذلك نابعا ً
من صدقه وإخالصه وحكمته
رحمه الله  0ثم عمل يف مدارس
نجد األهلية بالرياض كأول مدير
سعودي يف مدرسة أهلية باململكة
العربية السعودية  0حيث ذكر –
رحمه الله -أن أحد كبار مسؤويل
وزارة الرتبية والتعليم استدعاه
إلدارة مدرسة هامة وكربى ملا رآى
فيه من الصفات املناسبة من حكمة
وحزم وإرصار فنجحت إدارته
نجاحا ً متميزا ً 0

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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و يف عام  1414هـ تمت إحالته
إىل التقاعد من العمل الحكومي
بناء عىل طلبه بعد قضائه مدة
 28سنة يف خدمة العلم والتعليم
 0لكن توقفه عن العمل الرسمي
لم يثنه عن االستمرار يف خدمة
التعليم حيث استمر مالكا ً ومرشفا ً
عىل مدارس املنهل األهلية للبنني
ومدارس الحرمني األهلية للبنات
لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه 0
لم تتغري صفاته رحمه الله وال
هدفه أو رسالته عندما انتقل إىل
إدارة مدارسه الخاصة  ،فكان
هدفه األول هو التعليم وبناء جيل
واع  ،ولم يكن التحصيل
متعلم ٍ
املادي هدفا ً رئيسيا ً له بل كان هدفا ً
ثانويا ً حيث ذكر –رحمه الله  -يف
مقابلة تلفازية مؤخرا ً أن املدارس ال
تشكل من ثروته إال القليل  ،ولكن
إدارته واستمراره فيها مع ما فيها
من تعب وجهد نابع من حبه لهذا
املجال وحرصه عىل نرش العلم ،
والحصول عىل األجر واملثوبة 0
و من خالل تملكه وإدارته للمدارس
رسم الخطط واالسرتاتيجيات
لتنظيم وضبط العالقة مع بعض

العدد  - 10محرم  1435 -هـ

األطراف الحكومية ذات العالقة من
خالل تأسيس أول لجنة للتعليم
األهيل يف الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض وترأس أول دورة لها .
• إسهاماته يف أعمال الرب
والخري :
الشيخ فوزان الفهد –رحمه الله-
كان من أكثر الناس حرصا ً عىل عمل
الخري والسعي إليه أينما كان  0ولم
يكن يقدم من ماله فحسب  ،بل كان
يستغل جاهه يف دعم دروب الخري
 ،وكان أيضا ال يتوانى يف إعطاء
املشورة واملساعدة للجميع وخاصة
الجمعيات الخريية التي تشهد
له بذلك  0و كان يبحث ويسأل
عن أحوال الفقراء واملحتاجني ،
فيذهب بنفسه ويساعدهم يف قضاء
حاجاتهم املادية  ،ويساعدهم يف
دخل لهم عن طريق
إيجاد مصادر ٍ
توظيف أبنائهم وإعانتهم عىل
إكمال تعليمهم  0وكان يعمل ذلك
كله يف ظهر الغيب حيث ال يطلع
عليه أح ٌد من الناس حتى أوالده ،
إال إذا رأى مصلحة يف ذلك كالرتبية
عىل فعل الخري واإلحسان  ،فإنه
يطلعه عىل كل يشء من تلك األعمال

0
وقد كان لأليتام نصيب يف مدارسه
فكان رحمه الله يدفع عنهم أقساط
املدرسة ومصاريفها ويكرمهم خري
تكريم 0
• كرمه وسماته :
ً
ً
كان رحمه الله جوادا كريما ذا نخوة
وكان حازما ً مرهف األحاسيس
وكانت االبتسامة ال تفارق محياه
وكانت دمعته قريبة؛ يبكي لبكاء
من يحب  ،ويسعد لسعادتهم ،
يشارك الناس كبريهم وصغريهم
أفراحهم وأحزانهم ويقف إىل
جانبهم يف كرباتهم 0
ومما كان يتميز به رحمه الله
اإلصالح بني اإلخوة والرشكاء عند
الخصومات يف التجارة أو اإلرث
ونحوهما  ،حيث كانت لديه قدرة
عجيبة عىل جمعهم وتوحيد رأيهم
ونصحهم وتوجيههم برأيه السديد
ليستقيموا ثم يصطلحوا  ،وكان
يعرض عليهم من ماله الخاص
ليأخذوا منه كي يستقيم حالهم 0
وقد أوىص رحمه الله بجزء كبري
من تركته يرصف يف أعمال الخري
وأرشك معه يف أجر ذلك والديه

وذريته وأزواجه ووالديهم ومن
أحب واملسلمني جميعا ً  0ومن
سماته أنه كان يشجع األغنياء
ويدعوهم ويحفزهم لعمل الخري
 ،فكان يؤمن بأن الحاجة ليست
مختصة بالفقري بل حتى الغني
يحتاج إىل من يدله عىل طريق عمل
الخري ويحثه عليه 0
• وفاته :
تويف رحمه الله يوم السبت  30صفر
من عام  1434هـ يف مستشفى
الحرس الوطني بالرياض بسبب
مرض لم يمهله طويالً ،وصيل
عليه يف جامع الراجحي يف مدينة
الرياض  ،وكانت جنازته مشهودة ،
حيث شيّعه اآلالف إىل مقربة النسيم
التي دفن فيها  ،وقد امتألت املقربة
باملعزين من محبي الشيخ فوزان ،
من الرياض وخارجها  ،ولكثرتهم
لم يتمكن البعض من تعزية أهله
وذويه إال قبيل صالة املغرب ،
ولعظم املصاب فإن جل املشيعني
يعزي بعضهم بعضا عىل رحيله .
رحمه الله رحمة واسعة وأدخله
فسيح جناته .

مرآة الجمعية
كلمة الشيخ عبدالرحمن الحمد متحدث ًا عن الفقيد رحمه اهلل :
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أبو فهد فقيد المروءة والتربية والفكر
يف عرص يوم األحد املايض -3-1
1434هـ سبقنا يف الرحيل عن
هذه الحياة  ،الصديق العزيز
واملربي الفاضل واملحسن الكريم
والشهم الويف خادم القرآن الكريم
الوجيه األستاذ  :فوزان بن فهد بن
عبدالعزيز الفهد  ،رحل عن دنيانا
الفانية رحيالً فجع خلقا كثريا ً ال
يحصيهم إال الله عز وجل ،لقد
كان لرحيله مرار ٌة تج ّرعها جمي ُع
معارفه وبخاصة من زامله أو
صادقه أو تتلمذ عىل يديه أو أحسن
إليه  ،فضالً عن أهله وقرابته ،وفرق
عظيم وبون شاسع بني حياته
ورحيله ،كانت حياته هادئة فال
صخب وال ضجيج ،وأما رحيله
فكان يوما مشهودا احتشدت فيه
جموع الناس عرف ذلك من حرض
تجهي َزه ومن صىل عليه ومن حرض
دفنه.
جل قدر المرء ّ
إذا ّ
جل مصابه
ُّ
وكل جليل بالجليل يصاب
رحم الله أبا فهد فقي َد املروءة
والرتبية والرب ،وعوّض األمة
بأمثاله ،لقد جمع الله يف الفقيد
ً
ٍ
جميلة ومناقبَ محمودة؛
صفات
وحاز مرتبة عالية يف محبة الناس
له وتأثرهم بوفاته ملا يعرفونه عنه
ويسمعون من اتصافه بصفات
الرجال وجميل الفعال ..
فما كان قيسٌ ُ
هلكه هلكَ واحد
بنيان قوم تهدما
ولكنه ُ

كان -رحمه الله -متواضعا ً مع
ما منحه الله عز وجل من فضله،
وقد ورد يف الحديث الصحيح :وما
تواضع أح ٌد لله إال رفعه الله) رواه
مسلم
ً
كان متواضعا للكبري وللصغري،
وهنيئا ً ملن رزقه الله هذه الصفة
العظيمة التي هي من أفضل
األخالق وأحسنها

وأحسن أخالق الفتى ُّ
وأجلها
تواضعُه للناس وهو رفيع

كان تعامله مع الناس َسلِسا ً
انسيابيا ً يصطبغ بالسماحة
والتنازل عن حظوظ النفس وحقها
ِ
واحرتامهم
مع إيثار اآلخرين
وإظهار ما
عليهم
وتقديرهم والثنا ِء
ِ
ِ
يتصفون به من الصفات الحسنة
والبعد عن القدح والذم والسخرية
وكان ذا روح مرحة ومزاح ظريف
وابتسامة حارضة  ،فال أذكر يل معه
لقا ًء أو اتصاال ً هاتفيا ً إال ويطريه
بكلمة لطيفة ونكتة ظريفة والذي
ٌ
صفة له يف مجالسه
أعلمه أن ذلك
وعمله  ،ويف بيته وبني أرسته وذويه
 ،وكان محبا ً لبلده الذي ولد
ونشأ وترعرع فيه وهو محافظة
الزلفي  ،وإن أردت أيها القارئ
الكريم أن تعرف مقدار حبه لوطنه
وحرصه عىل إسعاد املواطنني
واملطالبة بما يرسهم ويخدمهم
َ
لسان حاله يقول :
وكأن

بدمي وروحي أفتدي هذا الثرى
أنا دون مغناي المفدّى من أنا
أبداً أنا الباكي إذا وطني اشتكى
وأنا الغنيُّ  -ولو عَدِمتُ  -إذا اغتنى
في مهجتي ألمٌ وفي قلبي أسىً
حتى أرى وطني أعزَّ وأمكنا
إذا أردت أن تعلم عن شيء من بذله

لوطنه فإنني أقول :
كان رحمه الله حريصا ً جدا عىل
العمل من أجل النهوض بمسقط
رأسه ومراتع صباه  ،وإن كنت
أعرف عنه الكثري من البذل
والتضحية عىل وجه العموم بجاهه
وماله ووقته ،فإنني لن أتحدث عن
رصفه عىل األرس املحتاجة وال عن
بذله لأليتام واألرامل وال ما يخص
تعاونه املستمر مع جمعية الرب
ومكتب توعية الجاليات وجمعية
ٍ
طرف من
إنسان فلن أذكر سوى
حرصه عىل جمعية تحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الزلفي ومتابعته
لها عىل أن حديثي عنه ال يعني
غمط اآلخرين حقهم وجحو َد
فضلهم كال !! فإن كثريين من أهايل

املحافظة لهم أياد بيضاء
وجهو ٌد تذكر فتشكر للرقي
بالجمعية والنهوض بها
ودعمها وتطويرها .فجزى
الله الجميع خري الجزاء
وأجزل لهم الثواب واألجر .
أيها القارئ العزيز  :قد أفيش
لك رسا ً ال يعلمه سوى القليل
من الناس فالجمعية لم
تتوسع بهذا الحجم إال بتوفيق
من الله عز وجل ثم بسعيه
الشيخ  /عبدالرحمن بن محمد الحمد
تحتية
الدؤوب إليجاد بنية
رئيس الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم
للجمعية تستطيع الجمعية من
بمحافظة الزلفي
خاللها أن تعم َل وتؤديَ دو َرها
املنا َ
ط بها .ومن كالمه الذي
مالياً ،أو رشاَء مرشوع معني  ،أو
كان يردده عىل مسامعنا :الناس لن الذهابَ إىل محسن لطلب التربع
يدوموا لكم ،شقوا الطريق لتوفري للجمعية  ،وكم قىض كثريا ً من وقته
احتياجاتكم .
لصالح الجمعية إما إلفراغ عقار ،أو
ً
كان دعمه للجمعية يأخذ أشكاال لرشائه من مالكه  ،أو لالطالع عليه
عديدة فتارة يدفع قيمة األرض التي ومدى استفادة الجمعية منه ،أو
تحتاجها الجمعية  ،وتارة يتحدث لضيافتي يف بيته من أجل التشاور
مع رجال األعمال من أجل اإلسهام يف أمور تهم الجمعية  ،وكأنى
يف مرشوع للجمعية  ،وتارة يشرتي بلسان حال الجمعية يقول
لصالح الجمعية عقارا ً أو أرضا ً عىل
أن تسد َد الجمعية القيمة ،وتارة تبرعتَ لي بالجود حتى نعشتني
وأعطيتني حتى حسبتك تلعب
باتصاالته املستمرة بالجمعية ماذا
فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى
عملتم ؟ وما مشاريعكم املستقبلية
حليف الندى ما للندي عنك مذهب
؟ وكيف أحوال الجمعية ؟ وما مدى
استفادة املجتمع منها ؟
وأما الجائزة السنوية التي خصصها
هذا كان دأبه رحمه الله رحمة
لطالب الجمعية وطالباتها والتي
واسعة .
ُ
مصاريفها السنوية عن مائتي
تزيد
ألف ريال والتي رغب بتسميتها
فما كان مفرح ًا إذا الخير مسّه
وال كان منّانًا إذا هو أنعما جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم
فقد أحدثت يف الجمعية نقلة نوعية
لعمرك ما وارى الترابُ فعاَله
وحيث مىض عىل الجائزة أعوام فقد
ولكنه وارى ثياب ًا وأعظما
أقامت الجمعية ثالثة احتفاالت
ومن عباراته التشجيعية ملسؤويل لتكريم من يفوز بالجائزة من
الجمعية  :أنتم ال تطلبون ألنفسكم الطالب والطالبات  ،وحفل الجائزة
أنتم تعينون الناس عىل أنفسهم  ،الرابع سوف تقيمه
أنتم تفتحون للمحسنني أبوابا قد الجمعية بإذن الله يف يوم األربعاء
تخفى عليهم ؛ لقد كنت أجرأ عليه املوافق للرابع والعرشين من شهر
كثريا ً لسهولة تعامله ورقة طبعه ربيع اآلخر القادم  ( .وقد أقيم
ودماثة أخالقه فال أذكر أنه ر ّد يل بفضل الله ) .
طلبا ً يخص الجمعية سواء مبلغا ً والجائزة املباركة لها دور رائد
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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يف تشجيع منسوبي الجمعية عىل
العناية بتعلم القرآن الكريم وإتقان
تعلمه .فالله أسأل أن
يجعل ما قدمه أبو فهد حيا ً وما
سيقدمه أبناؤه يف ميزان حسنات
الجميع ،اللهم جازه عنا أحسن
الجزاء وهيئ له من الجنة نزال ً
واجمعه مع أحبابه بعد عمر طويل

رحمة واسعة ،هذا ما أدين لله به ،سدد الله الخطى وأصلح األقوال
وأحسبه كذلك والله حسبي وحسبه واألعمال وصىل الله وسلم عىل نبينا
محمد وعىل آله وصحبه .
وال أزكي عىل الله أحدا

وحسن عمل يف جنات ونهر يف مقعد
صدق عند مليك مقتدر .
وبعد :فاملروء ُة وحبَّ الخري للناس
وإدخال الرسور عليهم وإيصال
الثراء عن الفتى
يغني
ما
لعمرك
ُ
النفع إليهم ،ذكر جميل يفوح عبريه
ويضوع مسكه ال يتصف بذلك إال إذا حشرجت يوم ًا وضاق بها الصدر
ألم تر أن المال غادٍ ورائحٌ
العظماء ،وال يتحىل به إال النبالء
ُ
األحاديث والذكر
ويبقى من المال
وعىل رأس أوالء أبوفهد رحمه الله

حملة االستقطاعات الشهرية تحقق نجاح ًا ملموس ًا
من األهداف التي تسعى إليها الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الزلفي إيجاد مصدر دخل ثابت يغطي
املصاريف املتزايدة للجمعية نظري زيادة أعداد الطالب واملعلمني
ولعل من أهم تلك املوارد ( االستقطاعات الشهرية ) لذا قامت
الجمعية بطرح مرشوع استقطاعي يحمل اسم ( إن أفضلكم )
يهدف لزيادة مستقطعي الجمعية من املوظفني واملعلمني  ،وقد
انطلق املرشوع يف شهر رمضان املبارك عام 1433هـ واستمر
حتى نهاية شهر رجب من هذا العام 1434هـ  ،وقد أثلج الصدر

التجاوب امللموس من املوظفني واملعلمني مع هذا املرشوع فهنيئا ً
لهم هذا التفاعل  ،نسأل الله أن يتقبل من الجميع إسهامهم
وبذلهم يف خدمة كتاب الله وأن ينظمهم يف سلك الخريية املوعود
بها عىل لسان رسول الله صىل الله عليه وسلم ملن تعلم القرآن
وعلمه .

وقفة وفاء
ودعت الجمعية الشيخ  /قاسم بن صالح
الدويش النتقاله إىل املدينة املنورة حيث
يعمل معلما ً يف التعليم العام وقد انتقل
إىل املدينة املنورة ابتداء من العام الدرايس
1435/1434ه بعد عرش سنوات عامرة
بالبذل والعطاء خدمة لكتاب الله العزيز
فكان الشيخ مشعل نور ومنارة هدى يف
املحافظة فقد أقام العديد من الدورات
يف رشح تحفة األطفال ورشح مقدمة
ابن الجزري فاستفاد منه العرشات من
املتدربني إضافة إىل إقراءه القرآن الكريم
برواية حفص عن عاصم ملنسوبي الجمعية
وغريهم وإجازة من يختم القرآن كامالً كما
أنه رئيس لجنة التحكيم يف مسابقة جائزة
الفهد ورئيس لجنة اختبار الحافظني يف
الجمعية كما أنه عضو يف تحكيم مسابقة
القرآن الكريم التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم نفع الله بالشيخ حيث ح َّل
وارتحل وجزاه الله خريا ً .
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

األستاذ فهد املال يستلم الهدية نيابة عن الشيخ قاسم
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الجمعية تحكم مسابقة معالي مدير جامعة
المجمعة
من باب التعاون بني الجمعية وجامعة املجمعة قامت لجنة من
املتخصصات يف تحكيم مسابقات القرآن الكريم بالجمعية بتحكيم
مسابقة معايل مدير جامعة املجمعة لحفظ القرآن الكريم والتي
أقيم حفلها يوم األحد املوافق  1434/6/11هـ وهن :
• مزنة بنت مديد السويكت .
• ريم بنت عبدالله املجاهد .
• نوف بنت سليمان الحميدي .
• أسماء بنت حمود الذويخ .
• مها بنت سعد الدويش .
• رحاب بنت عبدالرحمن الطوالة .

برنامج توعوي لمعلمي
وطالب الجمعية
اعتمد مجلس إدارة الجمعية  ،وبمتابعة مبارشة من
مدير الجمعية  ،الربنامج التوعوي ملعلمي و طالب
الحلقات  ،ويهدف الربنامج إىل تبصري املعلم واملتعلم
بأهمية التخلق بأخالق القرآن  ،وكيفية االعتصام
بكتاب الله تعاىل ؛ وقد شكلت لجان للعمل والتخطيط
لهذا الربنامج حتى يحقق األهداف املرجوة من إقامته
 ،وقد اشتمل الربنامج عىل إقامة بعض املسابقات
والدورات التدريبية وعقد العديد من اللقاءات ،
وإرسال الرسائل التوعوية املتنوعة ونحو ذلك .
ويتطرق الربنامج للعديد من املوضوعات التي تهم
الشباب مثل التقنية الحديثة وكيفية التعامل معها
وتفعيلها  ،وكذا اإلشاعات وخطرها  ،وموضوع
املواطنة الصادقة  ،وموضوع السمع والطاعة لوالة
األمر  ،والتحذير من االنحراف وغريها من املوضوعات
.
وقد بدأ العمل بالربنامج من تاريخ 1434/5/18هـ
ويمتد حتى نهاية العام الدرايس يف شهر رمضان
املبارك إن شاء الله تعاىل .

مشروع شفاء الصدور
نفذت الجمعية مرشوع شفاء الصدور « دورة
التفسري امليرس « يف عامه الثاني خالل اإلجازة
بشكل مكثف وذلك خالل ستة أسابيع .
واملرشوع عبارة عن عرض التفسري امليرس
للقرآن الكريم كامالً مع حفظ الكلمات الغريبة
بواقع خمسة أجزاء أسبوعيا ً يقرأ الدارسون
كل يوم جزءا ً ويجرى لهم اختبار تحريري يف
اليوم السادس واليوم السابع إجازة  ،ويكون
هناك مناقشة يومية مع املعلم للجزء الذي تمت
قراءته يف ذلك اليوم وتسميع للكلمات الغريبة
وذلك يف الفرتة من  1434/8/6هـ إىل

 1434/9/16هـ وملدة ستة أسابيع .
يشار إىل أن املرشوع سيقام ـ بإذن الله
تعاىل ـ طوال العام الدرايس القادم بشكل غري
مكثف .
تجدر اإلشارة إىل أن املرشوع انطلق يف العام
املايض وتم تكريم الخريجني فيه يوم األربعاء
املوافق 1433/5/19هـ بحفل أقيم يف جامع
امللك عبدالعزيز وذلك عىل رشف صاحب
الفضيلة الشيخ صالح ابن محمد البدير إمام
وخطيب املسجد النبوي .

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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الجمعية تحتفل بتخريج ثمان مجازات
ضمن برنامج اإلقراء يف الجمعية أجازت األستاذة عائشة محمد الطالب أستاذة القراءات با املسجد
النبوي وهي من أبرز تلميذات الشيخ إبراهيم األخرض شيخ القراء يف املسجد النبوي ثمان من
طالبات الجمعية وهن :
 -1هدى بنت عقيل بن احمد العقييل
 -2نورة بنت عبدالرحمن بن محمد الحمد
 -3نوف بنت سليمان بن عبدالرحمن الحميدي
 -4منرية بنت سليمان بن محمد الهزاني
 -5مها بنت سعد بن نارص الدويش
 -6أمل بنت سليمان بن دخيل السويد
 -7خولة بنت محمد بن عبدالها امللحم
 -8ريمة بنت عبدالله بن عبدالكريم املسعود

الدور النسائية تقيم ملتقاها الدوري وتقييم
إشراقات الهدى
أقيم خالل الفصل الدرايس املايض ملتقى
الدور النسائية يف دار النور النسائية
ويهدف هذا امللتقى إىل عرض خربات
وتجارب الدور حتى تستفيد الدور من
بعضها البعض وهو ملتقى يجمع إداريات
ومعلمات الدور مما يكون له األثر البالغ يف
زيادة األلفة واملودة بني منسوبات الدور
النسائية  .كما أقيم ايضا ً برنامج إرشاقات
الهدى  ،وهو برنامج خاص لطالبات
املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية يف
الدور النسائية  .يقام فيه يقام فيه برامج
حواريه بني الطالبات  ،ودورات تدريبية
ومسابقات مناسبة لهذه املرحلة شارك يف
هذه الدورة با اإلضافة إىل معلمات الدور
 :املدربة لطيفة العوجان  ،واملدربة مزنه
الفراج  ،واملدربة عمشاء النداوي  ،مما
كان له األثر الفاضل يف نجاح الربنامج .

العدد  - 10محرم  1435 -هـ
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تخريج الدفعة األولى لدورة الشاطبية حفظ ًا وشرح ًا

حفظوا  1173بيت ًا تؤهلهم لضبط القراءات السبع
قسم التدريب يف الجمعية له جهوده
الواضحة  ،وآثاره الظاهرة  ،ونفعه
امللموس عىل منسوبي الجمعية من
موظفني ومعلمني وطالب .
وقد سعى هذا القسم املبارك سعيا ً
حثيثا ً يف إقامة الدورات التي من
شأنها تطوير معلمي وطالب
الجمعية .
وكان من بني هذه الدورات التي
يقيمها قسم التدريب :
دورات تتعلق بعلوم القرآن وعلم
التجويد منها خاصة  ،فأقام القسم
دورات يف رشح وحفظ منظومة
تحفة األطفال يف تجويد القرآن
لإلمام سليمان الجمزوري –رحمه
الله ( -وهي منظومة للمبتدئني يف
علم التجويد وتحوي  61بيتا ً ) .
وكذلك دورات يف رشح املقدمة
الجزرية لإلمام ابن الجزري –رحمه
الله -وقدرها ( 109أبيات) .
وكانت الدراسة فيها فصلية بواقع
يوم يف األسبوع وكذلك أقيمت دورات
أخرى ميرسة فيما يتعلق بتجويد
القرآن وتالوته .
وقد تخرج بحمدالله تعاىل يف هذه
الدورات أعداد كثرية من معلمي
وطالب الجمعية.
ثم بعد لك رأى قسم التدريب
الحاجة امللحة والحرص الظاهر من
املستفيدين يف تقديم مايأتي بعد
هذه املتون اآلنفة الذكر فيما هو
متعلق بعلوم القرآن  ،فبدأ اإلعداد
لدورة تدريبية تجويدية تالية ملا
سبق من الدورات .
وتم اإلعالن عن إقامة دورة حفظ
ورشح منظومة (حرز األماني
ووجه التهاني يف القراءات السبع )
وهي املعروفة بمتن الشاطبية وهي
منظومة لإلمام القاسم بن فرية بن
خلف الشاطبي الرعيني األندليس (
ت  ) 1590وقد حوى هذا النظم ألف
ومائة وثالثة وسبعني بيتا من بحر
الطويل .
وهي قصيدة المية نظمت كتاب (

التيسري يف القراءات السبع ) لإلمام
أبي عمرو الداني (ت . )444
وهذا النظم املدهش لم يكتف ناظمه
رحمه الله بالقراءات فحسب  ،بل
تضمن العديد من الفوائد النحوية
واللغوية واإلرشادات الوعظية .
وقد لقيت هذه املنظومة إقباال
منقطع النظري وال تزال هي العمدة
ملن يريد إتقان القراءات السبع .
وهي من أوائل القصائد التي نظمت
علم القراءات إن لم تكن أولها عىل
اإلطالق .
وفضال عن أنها حوت القراءات
السبع املتواترة فهي تعترب من عيون
الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة
األلفاظ ورصانة األسلوب وجودة
السبك .
وكما قال ابن الجزري رحمه الله
( ال يعرف مقدار هذه املنظومة إال
من نظم عىل منوالها أو قابل بينها
وبني ما نظم عىل طريقتها )  ،ولقد
رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول
ماال أعلمه لكتاب غريه يف هذا الفن
بل أكاد أقول وال يف غري هذا الفن )..
وقال عنها اإلمام الذهبي يف كتابه (
معرفة القراء الكبار ) :
( ولقد سارت الركبان بقصيدته
حرز األماني و عقيلة أتراب القصائد
التي يف القراءات والرسم  ،وحفظهما
خلق ال يحصون  ،وخضع لها فحول
الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء
)..
هذا قطر من بحر فيما يمكن أن
يقال عن هذه املنظومة العظيمة
القدر واملراد اإلشارة ال اإلملام بما
تحويه وما قيل عنها .
وبعدما أعلن قسم التدريب عن إقامة
دورة يف رشح وحفظ هذه املنظومة
لفضيلة الشيخ املقرئ سليمان بن
خالد الحربي املجاز بالقراءات العرش
وحدد رشوطا ً لاللتحاق بهذه الدورة
وهي أن يكون حافظا ملتن التحفة و
الجزرية ومجازا ً برواية حفص عن
عاصم .

• تقدم لهذه الدورة عدد من الطالب
وانطبقت الرشوط عىل واحد وعرشين
طالبا ً من املتقدمني  ،ومراحلهم
مختلفة من أكاديمي يف الجامعة إىل
طالب يف املرحلة الثانوية.
• أقيمت الدورة بواقع يوم يف
األسبوع وملدة أربعة فصول
دراسية ظهر فيها التنافس الرشيف
والحرص الشديد من الطالب عىل
تعلم هذا العلم الرشيف حيث كان
الواجب األسبوعي عىل الطالب حفظ الشيخ  :سليمان بن خالد الحربي
خمسة وعرشين بيتا ً حتى إتمام
املنظومة اخترب الطالب أثناء الدورة
للقراءات مع اإلشارة إىل يش مما
عرشة اختبارات مابني اختبار يف
تحويه املنظومة من لطائف وعظية
الحفظ واختبار يف الرشح وبعد
و إملاحات بالغية وفوائد نحوية .
االنتهاء من رشح املنظومة يف سنتني
اخترب الطالب االختبار النهائي عىل
وللشيخ حفظه الله رشح مكتوب
ثالثة أقسام قسمان منها يف حفظ
لهذه املنظومة –تحت الطبع -وهذا
املنظومة كاملة والقسم الثاني
الذي اعتمدت الجمعية لطالب دورة
يف تطبيق جزء كامل من القرآن
الشاطبية حيث تميز هذا الرشح
بالقراءة السبع بمضمن الشاطبية .
بسهولة العبارة وشمولية التفسري ملا
واجتاز هذه الدورة من الطالب
يراد من البيت .
املشاركني أربعة عرش طالبا ً وهم :
كما أن للشيخ رشح عن التحفة
 -1ماجد بن عبدالله السلمان
وكذلك للمقدمة الجزرية وهو الذي
 -2منصور بن رميح الرميح
اعتمده املشايخ امللقون لدورات
-3فهد بن حذيفة الطوالة
التحفة و الجزري يف رشحهم
 -4بدر بن عيل الحمد
للمعلمني والطالب .
ومن البشائر الجديدة يف قسم
 -5راشد بن الحميدي الحميدي
التدريب يف الجمعية إعالن إقامة
 -6أحمد بن إبراهيم الرزق
دورة يف حفظ ورشح منظومة الدرة
 -7تركي بن مقرن العبداملنعم
املضيئة يف القراءات الثالث (املتممة
 -8محمد بن سعد العبيد
للعرش) لإلمام ابن الجزري رحمه
 -9عبدالله بن إبراهيم الرزق
الله .
 -10راشد بن حمود الثنيان
وسيبدأ الشيخ سليمان الحربي
برشحها مع بداية الفصل الدرايس
 -11سليمان بن عبدالله الحيدان
القادم بإذن الله ورشط االلتحاق
 -12فهد بن عبدالله املحيا
بهذه الدورة هو اجتياز دورة
-13عبدالرحمن بن محمد رفاعي
الشاطبية .
 -14باسم بن حمدان الجديع
وقد كان رشح فضيلة الشيخ
سليمان بن خالد الحربي – حفظه
الله – رشحا ً ماتعا ً شامالً حيث كان
الرشح يتناول مايف املنظومة من ذكر

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ

24

مرآة الجمعية

خريجي الشاطبية وبعض املدربني املتعاونني
وبعد فقد التقت ضياء ببعض
من تخرج من هذه الدورة لنرى
انطباعاتهم عنها ووجهنا لهم
بعض األسئلة:
ماذا أضاف لك حفظ الشاطبية؟
أ .سليمان الحيدان :كنزا من العلوم
املتنوعة إضافة إىل علم التجويد
والرسم والقراءت.
أ .أحمد الرزق  :ال شك أن حفظ
مثل هذه املتون العلمية الصعبة
الطويلة تضيف لطالب العلم
حصيلة لغوية ونحوية جيدة
وتضاعف ملكة الحفظ لديه
وتوسع مداركه وتسهل عليه حفظ
املتون األخرى .أما باألخص حفظ
الشاطبية فهو يزيد طالب العلم
إلتصاقه بالقرآن ويثري حصيلته
اللغوية والنحوية واإلعرابية ويبني
بعض املعاني الجمالية واألرسار
البالغية يف القرآن العظيم ،ويكمل
بعض العلوم املالصقة للقرآن
كالتفسري وغريه .
كيف استطعت حفظ 1173
بيتا وهي معروفة بصعوبتها ؟
د .راشد الثنيان بكثرة التكرار.
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أ.سليمان الحيدان :ببذل الجهد
والجد وعقد العزيمة عىل حفظها
وإذالل النفس لهذا العلم مع
التوكل عىل الله تعاىل واإللحاح
عليه بالدعاء
« وما خاب ذو جد إذا هو حسبال
« وحيث إنه متعلق بالقرآن الكريم
فقد قال الله تعاىل ( ولقد يرسنا
القرآن للذكر فهل من مدكر )
أ .أحمد الرزق  :استطعت حفظها
أوال بتوفيق الله جال وعال ثم
بدعوات الوالدين .ثانيا /بتقسيم
الوقت واستغالله والجد واإلجتهاد
والصرب واملصابرة .ثالثا /بتشجيع
الشيخ املتواصل لنا وأيضا اإلخوة
الزمالء.رابعا /بتهيئة الجو
املناسب من قبل جمعية تحفيظ
القرآن بالزلفي فلهم من الشكر
أوفره ومن الدعاء أخلص
كم كانت تأخذ من وقتك ؟
د .راشد الثنيان  :ساعة يوميا.
أ.سليمان الحيدان :ال أدري
بالضبط ولكن كانت تأخذ جل
أوقات فراغي بل كنت أستغل أوقات
فراغ من حويل من األهل واألصحاب

يف تسميع الحفظ فجزاهم الله عني
كل خري .
أ .أحمد الرزق  :كانت تأخذ من
وقتي يف األيام العادية من نصف
ساعة إىل الساعة تقريبا أما قبيل
اإلختبارات فكانت تأخذ إىل ست
ساعات أو تزيد.
كيف وجدت علم القراءات ؟
د .راشد الثنيان :علم عظيم وخري
كبري
أ.سليمان الحيدان :وجدته علما
عظيما جديدا و ممتعا متميزا عن
غريه من العلوم بدقته إذ ال يستطيع
القارئ « مثالً « التفريق بني اإلمالة
والتقليل أو تطبيق النقل أو السكت
إال بتعلم علم القراءات وتطبيقها
مشافهة مع القراء املتقنني.
أ .أحمد الرزق  :يف بدايته علم
صعب غامض ويف النهاية يشعر
قارئ القراءات يف لذة ويستمتع
يف قراءة القراءات حيث تتجىل له
بعض املعاني واللطائف وتتجىل له
أيضا عظمة هذا الكتاب.
هل تحث حفظة القرآن عىل
تعلم القراءات ؟

د .راشد الثنيان  :بال شك ومن عزم
وبدأ وجد واجتهد فتح له الباب
وفق الله الجميع ملا يحب ويرىض.
أ.سليمان الحيدان :نعم وبكل تأكيد
فهو من أرشف العلوم وأنفعها
لتعلقه بأرشف كالم وأعظمه ولكن
برشط أن يكون قد أتقن الحفظ إذ
ال يتصور جودة الفرع إال من خالل
جودة األصل .
أ .أحمد الرزق  :نعم أحث حفظة
كتاب الله عىل تعلم القراءات كيف
ال وهو من ألصق العلوم بكتاب الله
جال وعال .هذا والله أسأل أن يجعل
القرآن حجة لنا ال علينا وأن يجعله
شفيعا لنا يوم لقائه وأن يجعل
تعلمنا خالصا لوجهه الكريم إنه
سميع مجيب.ويف النهاية ال يسعنا
إال أن نشكر هذه الجمعية املباركة
عىل تبنيها مثل هذه الدورات
املباركة النافعة لحفظة كتاب الله.
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أقامت لهم برنامج ًا في رمضان

الجمعية  ...لم تنس الناطقين بغير العربية

أقامت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الزلفي برنامجا ً
رمضانيا ً للجاليات الناطقة بغري العربية
يف املحافظة بهدف تصحيح قراءتهم
وتحفيظهم قصار سور القرآن الكريم ،
وأقيم الربنامج يف شهر رمضان املبارك
 ،واستمر خمسة عرش يوما ً  ،وقد حقق
الربنامج ولله الحمد واملنة أهدافه  ،ولعل
من أبرزها تصحيح قراءة وحفظ سورة
الفاتحة التي هي ركن من أركان الصالة
 ،وكذلك تحفيظهم عرشين سورة من
قصار السور بدءا ً من سورة الناس إىل
سورة العلق  ،وقد تجاوز بعض الدارسني
هذا القدر حيث وصلوا بحفظهم إىل نهاية

سورة اإلنفطار  ،ويبدأ الربنامج من بعد
صالة املغرب مبارشة وملدة ساعة واحدة
 ،وقد أقيم الربنامج يف خمسة مواقع
لتفطري الصوام يف مساجد املحافظة و يف
الصناعية وهي  :مؤسسة عيل الطريقي
بالصناعية ومسجد كلية التقنية و
مسجد حذيفة بن اليمان و مسجد الذييب
و مسجد الشيخ عبدالله بن غديان  .وبلغ
عدد الدارسني أكثر من  370دارسا ً ،
وقد رصدت الجمعية مبلغا ً قدره 6500
ريال لكل موقع  ،تكفل بعض املحسنني
–جزاهم الله خرياً -بتغطية جز ٍء من
تكاليف الربنامج .

الرومي مديراً إلدارة
التطوير والتدريب
اعتمد رئيس الجمعية الشيخ عبدالرحمن
بن محمد الحمد تعيني األستاذ عبدالرحمن
ابن رومي الرومي مديرا ً إلدارة التطوير
والتدريب .
ويعد األستاذ عبدالرحمن الرومي من
الكفاءات اإلدارية املتميزة  ،نتمنى لألستاذ
عبدالرحمن كل التوفيق واملزيد من النجاح
واإلبداع .

جمعية تحفيظ الزلفي
تكرم العُمري

قدمت الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بمحافظة الزلفي
جزيل شكرها ووافر امتنانها
لألستاذ سلمان بن محمد العُمري
وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية
المساعد المشرف العام على
اإلدارة العامة للعالقات العامة
واإلعالم على جهوده في خدمة
القرآن الكريم وعلومه بصفة
عامة ،وتعاونه المستمر مع
الجمعية على وجه الخصوص
في شتى المجاالت .جاء ذلك
خالل الزيارة التي قام بها :
راشد الحميدي مدير العالقات
واإلعالم بالجمعية ،وعبداهلل

العبيد عضو تحرير المجلة .
من منسوبي الجمعية،وقدما
خاللها درع التكريم للعُمري
باسم رئيس وأعضاء الجمعية
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الزلفي .ومن جانبه
عبر العُمري عن تشرفه بخدمة
كتاب اهلل الكريم وأهله مبينا أن
هذا واجب على كل مسلم  -قدر
االستطاعة،-شاكراً في الوقت
ذاته لجمعية تحفيظ الزلفي
ثقتهم،ومشيداً بالجهود الكبيرة
التي تضطلع بها في رعاية أهل
القرآن الكريم في المحافظة.
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يعتني بتجويد حفظ الناشئة

الجمعية تطلق برنامج الرياحين والتنافس
سعيا ً من الجمعية يف ايجاد برامج نوعية جادة تساهم يف إخراج حفاظ عىل مستوى كبري من الجودة واإلتقان أنشئت الجمعية قسما ً للربامج التعلمية تابع إلدارة
الشؤون التعلمية بنني وعني رئيسا ً له األستاذ  /يوسف بن راشد الثنيان ومن برامج هذا القسم :

برنامج الرياحين
من القواعد املقررة أن الحفظ يف
الصغر أكثر ثباتا ً ورسوخا ً يف الذهن ،
ولذا أطلقت الجمعية
« برنامج الرياحني « بدءا ً من العام
الدرايس  1434-1433هـ وقد
خصص الربنامج لطالب املرحلة
االبتدائية  ،حيث يبدأ الطالب بالحفظ
من الصف األول إىل السادس  ،والسنة
الدراسية الواحدة مكونة من فصلني
دراسيني  ،إضافة إىل دورة صيفية
مكثفة ومخصصة للمراجعة  ،ومن
أبرز خصائص الربنامج ومميزاته :
 -1تخصصه يف األطفال الصغار ( .يف
الصف األول االبتدائي) .
 -2تركيزه عىل الحفظ املتقن .
 -3قلة عدد الطالب يف الحلقة الواحدة
بحيث ال يزيد عددهم عن ثالثة عرش
طالبا ً .
 -4التواصل املستمر بني الربنامج
والبيت  ،مما يساعد يف العملية
التعليمية .
 -5وضع منهج لويل األمر بحيث يقوم
باملراجعة مع ابنه وفق خطة برنامج
الرياحني.
وقد تم تكليف األستاذ عبدالرحمن بن
سليمان الطوالة مرشفا ً عىل الربنامج
 ،يشار إىل أن عدد املقبولني يف هذا
الربنامج قرابة () 160طالبا ً وطالبة
وتشيد إىل أن الجمعية استقت الفكرة
من برنامج الرياحني يف الرياض .
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برنامج التنافس

إحدى حلقات برنامج الرياحني

برنامج التنافس

هو برنامج تعليمي يقدم فيه أفضل
أساليب الحفظ واملراجعة للقرآن
الكريم ويحقق للملتحقني أن يتخرج
بمستوى عال بمدة التتجاوز الثالث
سنوات .
مميزات الربنامج :
 -1تخريج طالب حافظني للقرآن
الكريم بأعىل املستويات .
 -2العناية بكتاب الله لفظا ً ومعنى.
 -3تاهيل الطالب لإلمامة والتدريس
والدخول يف املسابقات الدولية واملحلية.
 -4شمولية الربنامج لجميع فئات
املجتمع .
رشوط الربنامج :
 -1أن يكون الطالب من طالب الصف
الخامس فصاعدا
 -2أن يكون لدى املتقدم االستعداد
التام لحفظ القرآن
وقد تم تكليف األستاذ نصار بن
عبدالعزيز النصار مرشفا ً عىل الربنامج
 ،يشار إىل أن عدد املقبولني يف هذا
الربنامج قرابة () 65طالبا ً فقط .
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بحضور رئيس الجمعية والوجيه علي العبدالكريم

تخريج الدفعة الخامسة في تمهيدية جمعية الزلفي
احتفلت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الزلفي بتخريج الدفعة
الخامسة من طالب املدرسة التمهيدية
يوم االثنني املوافق 1434/7/10هـ
بحضور فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن
محمد الحمد رئيس الجمعية والوجيه
الشيخ عيل بن عبدالرزاق العبد الكريم
وعدد من أعضاء الجمعية وجمع من
أولياء أمور الطالب .
وقد اشتمل الحفل عىل عدد من الفقرات
حيث بدأ بتالوة من القرآن الكريم  ،تاله
مسرية لطالب املدرسة ثم كلمة مدير
املدرسة األستاذ سعد بن محمد السحيمي
رحب فيها بالحضور وشكرهم عىل
حضورهم مبينا ً الدور الذي تقوم به
املدرسة شاكرا ً يف الوقت نفسه الوجيه
الشيخ عيل بن عبدالرزاق العبد الكريم
والذي تكفل ببناء املدرسة عىل أحدث
طراز .

بعد ذلك استمع الحضور إىل نماذج من
تالوات طالب املدرسة وقراءتهم لبعض
الحروف والكلمات ،وبعض األناشيد ،
وتخلل ذلك عرض مصور  ،وكلمة ألولياء
أمور الطالب  ،ثم كلمة لرئيس الجمعية
شكر فيها الحضور والعاملني يف املدرسة
عىل ما قدموه من جهود خالل العام كما
شكر الوجيه الشيخ عيل بن عبدالرزاق
العبد الكريم عىل بنائه لهذا الرصح الكبري
وتوفري ما يحتاج إليه من أثاث ووسائل
تعليمية وختم كلمته بالدعاء له.بعد
ذلك تم تكريم العاملني يف املدرسة من
إداريني ومعلمني وطالب،يشار إىل أن
املدرسة تهدف إىل تعليم بعض قصار
السور والحروف العربية وقراءة الكلمات
والجمل ومقتطفات من السرية النبوية
واآلداب .
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تخرج الدفعة الثالثة من طالبات معهد معلمات
تخرج الدفعة الثالثة من طالبات معهد معلمات القرآن الكريم
للعام الدراسي الحالي  1434 – 1433هـ
والبالغ عددهن  51طالبة .
-1أبرار بنت أحمد بن محمد الدخيل
-2أروى بنت عبدالله بن عبدالكريم املسعود
-3أسماء بنت سليمان بن عبدالرحمن البهالل
-4أسماء بنت سليمان بن عبدالرحمن العصيمي
-5أسماء بنت محمد بن دخيل الدخيل
-6أفراح بنت محمد بن عبدالعزيز امللحم
-7بدرية بنت محمد بن عبداللطيف الدريميح
-8براءة عبدالغني بن عيدو حران
-9تهاني بنت حمود بن جوير الفراج
-10الجوهرة بنت محمد بن عبدالله العمار
-11الجوهرة بنت عثمان الضويحي
-12حصة بنت محمد بن عبدالله املليفي
-13حصة بنت محمد بن فهد الفهد
-14خولة بنت محمد بن عبدالله امللحم
-15ريم بنت عيل بن عبدالله السعدون
-16ريمه بنت عبدالله بن عبدالكريم املسعود
-17سارة بنت نارص بن محمد الحمد
-18سبيكة بنت عبداملحسن الطريقي
-19سهام بنت نارص بن زيد الغانم
-20صفية بنت مساعد بن عبدالعزيز الدخيل
-21فاطمة بنت سعود بن عبدالعزيز الدويش
-22فاطمة بنت هاشم الحسن محمد
-23لؤلؤة بنت فريح بن صالح البهالل
-24لطيفة بنت منيف بن عبدالعزيز املنيفي
-25لولو بنت أحمد بن عبدالرحمن الدويش
-26لولو بنت حمود الثنيان

-27لولوه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبده
-28مريم بنت مزيد بن فالح السقياني
-29مزنة بنت سعود بن نارص الخنيني
-30مزنة بنت سليمان بن دخيل الفنيطل
-31منى بنت أحمد بن عبدالعزيز السالمة
-32منى بنت أحمد الدويش
-33منرية بنت سعود بن إبراهيم السويكت
-34منرية بنت قنيطري بن عبدالله القنيطري
-35منرية بنت عبدالله بن زيد الخنيني
-36مها بنت إبراهيم بن أحمد الحيدر
-37مها بنت عيل بن محمد الفرهود
-38مويض بنت سعود بن إبراهيم السويكت
-39ندى بنت دعفس بن راشد الدعفس
-40ندى بنت عبدالعزيز الغانم
-41نورة بنت حسني الشايع
-42نورة بنت عبدالعزيز بن أحمد السويكت
-43نورة بنت عبدالعزيز بن أحمد املوىس
-44نورة بنت عبدالله املحيا
-45هناء بنت فراج بن سليمان الزنيدي
-46هند بنت عبدالله امللحم
-47هيا بنت عبدالعزيز بن محمد املدالله
-48هيا بنت عبدالله بن محمد املسعود
-49وسمية بنت عبالرحمن بن سليمان الجرب
-50وضحى بنت سعد العواد
-51ياسمني بنت إبرهيم بن صالح الزويد

حلقة للموظفين في
مسجد األوزاعي
خدمة من الجمعية لكتاب الله تعاىل وإلتاحة الفرصة
ملن أراد حفظ القرآن الكريم ومراجعته من املوظفني
 ،قامت الجمعية بافتتاح حلقة خاصة بهم  ،يف مسجد
األوزاعي التابع إلدارة حلقات جامع اإلمام فيصل بن
تركي شعارها ( الحق بركب القرآن ) ووقت الدراسة
يف الحلقة بعد صالة العشاء بواقع أربعة أيام يف
األسبوع تبدأ من السبت وحتى الثالثاء .

ورش عمل تستقصي المشكالت التي يواجهها العاملون في الميدان
أقام قسم التدريب عددا ً من اللقاءات وورش
العمل  ،ملعرفة املشكالت التي يواجهها
العاملون يف امليدان  ،وتلمس الطرق املناسبة
لعالجها  ،وبيان مدى الحاجة لعقد الدورات
التدريبية  ،واألوقات املناسبة لها  ،وقد تنوعت
اللقاءات وورش العمل حيث شملت قيادات
العمل يف الجمعية  ،ومديري إدارات الحلقات
 ،ومديرات الدور النسائية  ،وعدد من
املعلمني  ،وكذا عدد من املعلمات  ،وقد أبدت
كل ورشة من تلك الورش املشكالت التي
يواجهها العاملون والعامالت يف امليدان وبيان

االحتياجات التطويرية للعمل والحلقات ،
واألساليب املقرتحة لتحقيقها  ،وبيان مدى
أهمية الدورات التدريبية يف هذا املجال
معتمدين يف ذلك عىل نتائج بعض االستبانات
التي وزعت عىل عدد من املديرين واملديرات
واملعلمني واملعلمات واملستهدفني من تلك
الدورات  ،وقد أبدى مدير قسم التدريب
األستاذ محمد بن عبدالعزيز املهنا سعادته
للنتائج الطيبة التي توصل إليها املشاركون
يف تلك اللقاءات والورش  ،سائالً املوىل عز
وجل أن ينفع بالتوصيات التي خرجوا بها

وأن تسهم يف تحسني مخرجات الجمعية
يف القريب العاجل  .جدير بالذكر أن قسم
التدريب قد أقام عددا ً من الدورات التدريبية
التطويرية وكانت عىل النحو التايل :

برامج تدريبية متنوعة لتطوير منسوبي الجمعية
للعام  1434/1433هـ
م

اسم الربنامج

عدد الدورات

عدد
املستفيدين

1
2

إعداد املدربني

 6دورات

221

الربنامج التأهييل ملعلمي الحلقات

 10دورات

257

الربنامج التطويري لقيادات الجمعية

 3دورات

138

الربنامج التطويري ملعلمي الحلقات

 8دورات

390

الربنامج اإلنمائي لتطوير الطالب

 30دورة

1301

3
4
5
6
7
8
9
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الربنامج التطويري للموظفني

دورة واحدة

33

الربنامج الجماهريي

دورة واحدة

300

الربنامج التعليمي

 10دورة

132

ثمانية برامج

 69دورة

2772
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قسم التدريب أنشطة متنوعة

برامج تدريبية متنوعة لتطوير منسوبي الجمعية للعام
 1434/1433هـ

الحضور ينصتون للربنامج التدريبي
كما أقام قسم التدريب برنامجا ً
تدريبيا ً بالتعاون مع مركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني بعنوان :

مهارات املحاور الناجح مدته ست
ساعات تدريبية استهدف طالب
املرحلة الثانوية والجامعية حرضه

ما يقرب من  100طالب وكان من
تقديم األستاذ  /ثامر الصالح و
الدكتور  /عبدالله الحمودي

برامج تدريبية متنوعة لتطوير
للعام
الجمعية
منسوبي
 1434/1433هـ

في برنامج حضره  550متدرب ومتدربة ،،

الجمعية تستضيف أحد قامات التدريب في المملكة
استضاف مركز التدريب يف الجمعية
أحد قامات التدريب يف اململكة العربية
السعودية د .عبدالله بن محمد الحمودي
مدير عام مكتب الرياض للهيئة العاملية
لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،
عضو هيئة التدريس يف جامعة املعرفة
واملرشف عىل برنامج نرش ثقافة العمل
التطوعي  ،وهو مدرب محرتف ومعتمد

من االتحاد الكندي للتنمية البرشية
وكانت مدة الربنامج خمسة أيام حيث
بدأ يف  1434/4/28هـ وانتهى يف
 1434/5/2هـ  ،وقد شمل الربنامج
التدريبي جميع فئات الجمعية وحرضه
ما يقارب من  550متدربا ومتدربة  .و
اشتمل برنامج االستضافة عىل الدورات
التالية :

عنوان الدورة
مهارات قيادة العمل الخريي
هندسة النجاح
مهارات التعامل مع الصغار
أراك يف القمة

املستهدفون

عدد الحضور

قيادات الجمعية

 60متدربا

مدربي الجمعية

 70متدربا ً ومتدربة

معلمي ومعلمات الجمعية

 100متدربا ً ومتدربة

طالب الجمعية

 300متدربا ً ومتدربة
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برامج تشجيعية في إدارة فيصل بن تركي

التحفيز بالجوائز العينية تنافسات يومية وأسبوعية وشهرية
التحفيز بالجوائز العينية:

فكرة املرشوع :توفري جوائز عينية
متنوعة ومرغوبة من جميع الطالب
وتوزع بشكل يومي وأسبوعي
وشهري لتحفيز الطالب.

طريقة تنفيذ الفكرة:

وضع ضوابط معينة ( حفظ الطالب
وأدبه وحضوره املبكر) ويرشح
املعلم من يستحق الرتشيح بعد
التقويم اليومي أو األسبوعي أو
الشهري ثم يتم التسليم له مبارشة.
من إدارة املجمع.

مشروعي الناجح
فكرة املرشوع:
برنامج حاسوبي فيه قاعدة
بيانات عن جميع الطالب وعن
طريق الباركود يتعرف عليه
ثم يسجل املسؤول النقاط
التي حصل عليها الطالب
والتي يجمعها عن طريق
إتقان الحفظ وحسن األدب
والحضور املبكر ويظهر ذلك
عىل شاشة أمام الجميع .
/1بدأت فكرة مرشوعي
الناجح بعد زيارة جامع
سارة يف مدينة الرياض .
/2الهدف منه:
مستوى
تطوير
الطالب أدبا ً وحفظا ً وحضورا ً
وإثارة روح املنافسة .
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معالي مدير جامعة المجمعة يرعى حفل مشروع
الحالفي إلكرام الحافظين
الجمعية تخرج ثمانية وعشرين حافظ ًا وعشرة مجازين

معايل مدير جامعة املجمعة وعن يمينه رئيس الجمعية وعن يساره وكيل محافظة الزلفي
احتفل (مرشوع عبدالرحمن بن
سلمان الحاليف ووالديه إلكرام
الحفاظ )يف الجمعية الخريية
لتحفيظ القرآن الكريم يف محافظة
الزلفي بتكريم الدفعة الحادية
عرشة من خريجي الجمعية والذي
أقيم يوم األربعاء املوافق -26
1434-11هـ بعد صالة العشاء
يف القاعة املاسية للمناسبات
واملؤتمرات تحت رعاية معايل
د :خالد بن سعد املقرن مدير
جامعة املجمعة وبحضور وكيل
محافظة الزلفي سعادة األستاذ
سعود املنيع ألمني العام للمجلس
األعىل للجمعيات الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم باململكة الشيخ
عبدالله بن حمد املزروع ونائب
جمعية تحفيظ بالرياض الشيخ
عبدالرحمن الهذلول وعدد كبري
من املشايخ وطلبة العلم ورجال
األعمال وأعيان املحافظة ووفود
من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
باملجمعة والغاط واملزاحمية
والبكريية وعمداء ومسؤويل عدد
من الكليات يف جامعة املجمعة
وعدد من كبري من الضيوف امتألت
بهم جنبات القاعة .
هذا وقد بدأ الحفل بتالوة من
القرآن الكريم ثم كلمة افتتاحية

ثم قدم النموذج األول من تالوات
الحفاظ بعد ذلك ألقى فضيلة
رئيس الجمعية كلمة رحب فيها
بمعايل مدير جامعة املجمعة
والحضور  ،مبينا ً أن هذا االحتفال
مناسبة غالية ملا تحمله من تكريم
للحافظني مثمنا ً الجهود املبذولة

تضمن تالوات الحفاظ يف شهر
رمضان أثناء إمامتهم للمصلني يف
مساجد املحافظة.
ثم ألقى الشاعر األستاذ فهد بن
مفرج التميمي قصيدة بهذه
املناسبة تالها كلمة الطالب املكرمني
بعد ذلك تم تكريم اإلدارات املتميزة

من قبل والة األمر للقرآن الكريم
وحفظته وللجمعيات ومنها هذه
الجمعية .
ثم شكر فضيلته للوجيه األستاذ
عبدالرحمن بن سلمان الحاليف
رعايته لهذا املرشوع موجها ً يف
الوقت ذاته الشكر لكل من دعم
الجمعية.
واختتم كلمته ببيان أهمية القرآن
الكريم وفضله .
ثم كان العرض املرئي األول والذي

يف برنامج االرتقاء ثم عرضا ً مرئيا ً
عن حفظ القرآن قديما ً وحديثا ً مع
بيان مسرية املرشوع تخلله كلمات
مخترصة لشيخ اإلقراء يف املسجد
النبوي الشيخ إبراهيم األخرض
وكلمة لراعي املرشوع وعدد من
مرشيف الجمعية.
ثم كلمة رئيس املرشوع الوجيه
األستاذ عبدالرحمن بن سلمان
الحاليف ألقاها نيابة عنه أخوه
األستاذ فهد بن سلمان الحاليف

نائب رئيس املرشوع تضمنت شكر
الله عىل أن وفقه الله لتبني هذا
املرشوع املبارك ثم شكر العاملني
بالجمعية عىل جهودهم كما قدم
الشكر لوالده الذي كان سببا ً
ومعينا ً يف فعل الخري مختتما ً كلمته
ببيان الجهود املقدمة من والة األمر
لخدمة القرآن الكريم .
تال ذلك النموذج الثاني من التالوات
ثم كلمة راعي الحفل معايل
الدكتور  :خالد بن سعد املقرن
مدير جامعة املجمعة حيث أبدى
سعادته باملشاركة يف هذا الحفل
وذلك لتخريج كوكبة من حفظة
كتاب الله  ،ممتدحا ً املحافظة
لعنايتها بكتاب الله وسنة رسوله
صىل الله عليه وسلم  ،ثم شكر الله
عىل فضله ثم وجه شكره لخادم
الحرمني الرشيفني وويل عهده عىل
بذلهم لكتاب الله يف جميع مناحي
الحياة  ،ثم هنأ القائمني عىل
الجمعية عىل ما يبذلونه من جهد
حتى نجني هذه الثمرة.
ثم قدم شكره للحاليف ووالده عىل
رعايتهم للحفاظ .
كما بني معاليه استعداد معهد
األمري سلمان للبحوث واالستشارات
لتقديم دورات للحفظة يف املجال
الذي يختارونه.
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ثم تفضل معاليه بتوزيع الجوائز عىل الداعمني  -19عبدالله بن نارص صالح الجرب
واملجازين والحفاظ وإدارات الحلقات املتميزة  -20فهد بن نايف بن محمد الزنيدي
يف تخريج الحفاظ كما قدمت الجمعية درعا ً  -21عبدالعزيز بن هالل عبدالعزيز البهالل
 -22عبدالله بن خلف حمود الحربي
تكريما ً ملعاليه لرعايته الحفل.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء الذي أعد  -23عبداملحسن بن عبدالرحمن مقحم املقحم
لهذه املناسبة ثم ودع معاليه بمثل ما استقبل به  -24براك بن سعود عبدالعزيز املال
 -25عبد املجيد بن عبدالعزيز محمد الفحام
من حفاوة وتكريم .
من جانب آخر سيتم قريبا ً ـ بإذن الله ـ تكريم  -26سعود بن سليمان العطاالله
أكثر من ثالثني حافظة يف املرشوع ذاته من  -27يوسف بن عبدالرحمن سليمان الجرب
 -28عبدالله بن عثمان عبدالله املعتق
حافظات الدور النسائية.

أسماء الحفظة
 -1معاذ بن عيل بن أحمد العبداللطيف
 -2عيل بن عبداملحسن بن عيل الطوالة
 -3عبدالله بن عبدالكريم املطوع
 -4يحيى حافظ نقيب الله خان
 -5جمال عبدالعظيم محمد محمد
 -6ريان بن سعود بن نارص الحربي
 -7عبدالله أبو بكر عبدالله السيد
 -8عمر بن راشد الحميدي الحميدي
 -9أحمد بن عبدالعزيز سليمان العمار
 -10عبدالعزيز بن عيل بن عبدالعزيز املدالله
 -11هاشم أبو بكر عبدالله السيد
 -12معاذ بن محمد بن عبدالله الدويش
 -13معاذ بن عيل بن عبدالرحمن الدويش
 -14أحمد بن سعود بن أحمد الفراج
 -15سليمان بن إبراهيم عيل الحمد
 -16محمد بن موىس محمد الحاليف
 -17أحمد بن عبدالرحمن حمود الضويحي
 -18عبدالله بن حجاب محمد الحجاب
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

أسماء المجازين
 -1عيل بن حميدان الحميدان
 -2نايف بن عبدالرحمن الجرب
 -3عيل بن محمد الطيار
 -4خالد بن عيل السيف
 -5عبداملجيد بن سعود املال
 -6محمد بن سعد العبيد
 -7عبدالله بن عبدالكريم املطوع
 -8محمد بن أحمد املطوع
 -9أحمد بن إبراهيم الرزق
 -10تركي بن مقرن العبداملنعم
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علي بن أبي طالب 

علي بن أبي
طالب 

أ.د عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
األستاذ بكلية الرتبية بالزلفي
جامعة املجمعة

هو أمري املؤمنني اإلمام الكريم عيل بن أبي خلفه فيها رسول الله  عىل أهله ،وكان شجاعا ً
ِمقداماً ،وأبىل يف هذ هاملشاهد وغريها بالءًا
طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف
القريش الهاشميُ ،كنيته :أبو الحسن ريض عظيما ً
يوم خيرب(:ألعطني الرَّاية

النبي
قال
.
ِ
الصبيان ،غ ًدا رجالً يُفتح عىل يديه ،يُحبُّ الل َه ورسولَه،
الله عنه وأرضاه .أوَّل مَن أسلم من ِّ
ُ
ورسوله) ،فبات الناس ليلتهم أيُّهم
وعمره عرش سنني ،فعن أنس بن مالك  ويحبُّه الل ُه
قال :بُعث النبييوم االثنني ،وأسلم ع ٌّ
يل يوم يُعطى ،فغدوا كلُّهم يرجوه ،فقال(:أين عيل؟)،
الثالثاء ،وهو ابن عرش سنني ،وقيل :تسع ،ولم فقيل :يشتكي عينيه ،فبصق يف عينيه ،ودعا
يعبد األوثان قط .وهو من السابقني األوَّلني ،له َفبرَ أ ْ
كأن لم يكن به وج ٌع ،فأعطاه ،فقال:
ومن العرشة املبرشين بالجنَّة ،وراب ُع ُ
الخلفاء أقاتلهم حتى يكونوا ِمثلَنا ،فقال(( :انفذ عىل
َ
ِرسلك ،حتى تنزل بساحتهم ،ثم ادعُهم إىل
الراشدين ،وهو زوج فاطمة الزهراء بنت رسول
الله سيِّدة نساء العاملني ،وأبو السِّ بْطني اإلسالم ،وأخربْهم بما يجب عليهم ،فوالله ْ
ألن
َ
يكون لك
ري لك ِمن أن
الحسن والحسني ،سيِّدي شباب أهل الجنة ،يهديَ الله بك رجالً خ ٌ
أحبَّه النبي  و ُتوفيِّ
وهو عنه راض .هو حُ مْر النَّعم)(متفق عليه) .كان  غزي َر العلم،
اإلمام إذا عُد األئمة ،وهو البطل الهُمام إذا ُع ّد زاه ًدا ورعًا شجاعًا ،قال عنه اإلمام أحمد رحمه
النبي الله»:لم يرد يف حق أحد من الصحابة باألسانيد
األبطال ،هو الشهيد الذي ُقتِل غدراً .جعل
ُّ
 حبَّه  دليالً عىل حبِّ الله سبحانه ورسوله الجياد أكثر مما جاء يف عىل»( فتح البارى
؛ فعن أ ِّم سلمة ريض الله عنها قالت :أشهد ( .)71/7ومما ّ
يدل عىل شجاعته  أنه نام
أ ِّني سمعت رسول الله  يقول(:مَن أحبَّ عليًّا ،مكان النبي  ملا أراد رسول الله  الهجرة.
فقد أحبَّني ،ومَن أحبني فقد أحبَّ الله ،ومَن وبارز َمرْحَ با ً اليهودي يوم خيرب ،فخرج مرحب
أبغض عليًّا فقد أبغضني ،ومَن أبغضني ،فقد يخطر بسيفه فقال :قد علمت خيرب أني مرحبُ ،
َّ
ٌ
بطل مجربُ  ،إذا الحروب أقبلت
وجل) ،قال عيل »:والل ِه إ َّنه شاكي السالح
أبغض الله ع َّز
َّ
مما عهد إيلَّ رسول الله  أ َّنه ال يُبغضني إال تلهب ..فقال عيل بن أبي طالب :أنا الذي
ٌ
منافق ،وال يحبني إالَّ مؤمن»(أخرجه أحمد) .سمتني أمي حيدرة ،كليثِ غاباتٍ كري ِه املنظرة،
وعن عدي بن ثابت عن زر قال»:قال عيل :أوفيهم بالصاع كيل السندرة .ففلق رأس مرحب
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي بالسيف ،وكان الفتح عىل يديه .وعند اإلمام
األميإيل أن ال يحبني إال مؤمن وال يبغضني أحمد من حديث بُريدة  :فاختلف هو وع ٌّ
يل
إال منافق»(رواه مسلم).وجعله النبي  بمثابة رضبتني ،فرضبه عىل هامته حتى َّ
عض السيف
هارون من موىس ،فقال له(:أمَا ترىض أن تكون منه بيضة رأسه ،وسمع أهل العسكر صوت
َ
بي رضبته .قال :وما تتا ّم آخر الناس مع عيلّ حتى
منِّي ب َمنْزلَة
هارون  ِمن موىس ،غري أ َّنه ال َن َّ
بعدي)(متفق عليه) .وعن الرباء بن عازب  :فتح له ولهم  .كان فقريًا ال يملك ِمن متاع الدنيا
َّ
أن النبي قال لعيلِّ بن أبي طالب (:أنت شيئًا ،تمىض عليه األيَّام والليايل ال يجد طعامًا
ِّ
مني وأنا منك)(رواه الرتمذي،وقال:هذا حديث يأكله ،رجع يومًا إىل أهله ،فقال :عن َدكم طعام؟
قالوا :ال ،قال :عندكم
حسن صحيح) .جاء
رسول الله َ 
يشء؟ ق��ال��وا :ال،
بيت
فاطمة،فلم يجد عليا ً وليس كل حال ينقل وال كل
فخرج بسيفه الذي
ُ
سيف الرسول
هو
يف البيت ،فقال(:أين قرينة تقترن بنفس الكالم
ُ
 واسمه ذو الفقار،
ابن عمِّك؟) ،فقالت:
بعض
نقل
فات
وإذا
المنقول،
َ
فوقف أم��ام أهل
كان بيني وبينه يش ٌء
فغاضبني ،فخرج القرائن الدالة فات فهم الكالم ال���ع���راق يقول
لهم :قاتلكم الله
فلم  َي ِقل عندي،
جملة ،أو فهم شيء منه
ي��ا أه��ل ال��ع��راق،
فقال رسول الله 
ُ
أم��وت أنا وأرستي
إلنسان(:انظر أين
َ
ُ
املسجد
يف
هو
الله،
رسول
يا
هو؟) ،فجاء ،فقال:
جوعً ا ،وهذا سيف الرسول معي ،ولطاملا
ُ
راقدٌ ،فجاءه رسول الله  وهو مضطج ٌع ،قد
ِ
الكربات عن وجه رس��ول الله
جليت به
ُ
ِّ
سقط
رداؤه عن ِش ِّقه ،فأصابه ترابٌ  ،فجعل ثم قال :مَ ن يشرتيه مني بطعام ليلة؟.
رسول اللهيمسحه عنه ،ويقول(:قمأبا الرتاب ،ق��ال  :الحسن والحسني سيدا شباب
قم أبا ال�تراب)(رواه مسلم) .شهد  جمي َع أه��ل ال��ج��ن��ة ،وأب��وه��م��ا خ�ير منهما.
املشاهد مع رسول الله  إالَّ معركة تبوك فقد (رواه اب��ن ماجه ،وصححه األلباني).
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وقد أراد  أن يتزوج امرأة أخرى غري
فاطمة فغضب النبي  لذلك ،فقد روى
البخاري ومسلم عن املسور بن مخرمة 
أنه سمع النبي  عىل املنرب وهو يقول:
(إن بني هشام بن املغرية استأذنوني أن
يُنكحوا ابنتهم عيل بن أبي طالب ،فال آذن
لهم ،ثم ال آذن لهم ،ثم ال آذن لهم ،إال
أن يُحب ابن أبي طالب أن يُطلق ابنتي
وينكح ابنتهم ،فإنما ابنتي بضعة مني
يريبني ما رابها ،ويؤذيني ما آذاها).
ويف رواية يف الصحيحني أن عيل بن أبي
طالب خطب بنت أبي جهل عىل فاطمة،
فسمعت رسول الله  وهو يخطب
الناس يف ذلك ،عىل منربه هذا ،وأنا يومئذ
محتلم فقال( :إن فاطمة مني ،وإني
أتخوف أن تفتن يف دينها) قال :ثم ذكر
صهرا له من بني عبد شمس ،فأثنى عليه
يف مصاهرته إياه فأحسن ،قال(:حَ َّدثَنِي
َف َ
صد ََقنِيَ ،ووَعَ َدنِي َفأَو ىَْف ليِ َ ،وإِنِّي َل ْس ُت
ُ
َ
أُحَ ِّر ُم حَ الال وَال أحِ ُّل حَ َرامً اَ ،ولك ِْن وَاللهِ
ول اللهِ َ و ِبن ْ ُ
لاَ تَجْ تَ ِم ُع ِبن ْ ُ
ت عَ ُد ِّو
ت َر ُس ِ
َ
اللهِ مَ َكانًا وَاحِ دًا أبَدًا) .فتبينّ أن املقصود
بإغضاب فاطمة ريض الله عنها ما كان
بحق ،أو ما كان عن طريق الزواج عليها.
وكان  يصيبه الحياء من رسول الله
 ،فإذا أراد أن يسأل عن يشء يطلب من
أحد الصحابة سؤال رسول الله  ،فقد
روى مسلم عن محمد ابن الحنفية قال:
قال عىل :كنت رجالً مذاءً ،فاستحييت
أن أسأل رسول الله  ،فأمرت املقداد
بن األسود فسأله فقال :فيه الوضوء.
ابتُيل  من قبل أقوام ادّعوا محبّته،
فقد ادّعى أقوام من الزنادقة أن عليا ً
 هو الله ! فقالوا :أنت ربنا! فاغتاظ
عليهم ،وأمر بهم فح ّرقوا بالنار ،فزادهم
ذلك فتنة وقالوا :اآلن تيقنا أنك ربنا! إذ
ال يعذب بالنار إال الله .وأوذي ممن ادّعوا
محبته ،بل ممن ادّعوا أنهم شيعته !.
كان  يقبض عىل لحيته ويبكي بُكا َء
الخاشع الحزين ،وكان يقول « :أَال
إ َِّن ال ُّدنْيَا َق ِد ا ْرتَحَ َل ْت ُم ْد ِب َر ًة ،وَاآلخِ َر ُة
م ُْق ِب َل ًةَ ،و ِل ُك ِّل وَاحِ َد ٍة ِمنْهما بَن ُ َ
ون َف ُكونُوا
َ
ِم ْن أَبْنَا ِء اآلخِ َرةِ ،وَال تَ ُكونُوا ِم ْن أبْنَا ِء
ال ُّدنْيَا ،ا ْليَ ْو َم عَ مَ ٌل وَال حِ َسابٌ  ،و ََغدًا
حِ َسابٌ وَال عَ مَ ٌل» (رواه البخاري).
وكان  واعظا ً بليغا ً مؤثراً ،وخطيبا ً
مُصقعاً ،وكان ينطق بالحِ كمة ،وكان
شاعرا ً مُجيداً ،وقد اتّسم شعره بالحكمة .
وم�������ن ِش�����ع�����ره : 
إذا اشتملت عىل اليأس القلـوب
وضاق بما به الصدر الرحيـب
وأو َ
طنِت املكــاره واطمأنـت
وأرست يف أماكنها الخطـوب
ولم تر النكشـاف الرضّ وجهـا ً
وال أغنى بحيلتـــه األريـب
أتـاك عىل قنـوط منك غوث
يمن بـه القريـب املستجيـب
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وكل الحادثــات إذا تناهـت
فموصول بها الفـرج القريـب
ومن أعظم صفاته  :سالمة املعتقد،
والعلم الرشعي ،والثقة بالله ،والقدوة،
والصدق ،والكفاءة ،والشجاعة ،واملروءة،
والزهد ،وحب التضحية ،وحسن اختياره
ملعاونيه ،والتواضع والحلم والصرب ،وعلو
الهمة والحزم واإلرادة القوية ،والعدل،
والقدرة عىل التعليم وإعداد القادة.
دخل رضار بن ضمرة الكناني عىل معاوية
فقال له :صف يل علياً؛ قال :أو تعفيني
يا أمري املؤمنني؟ قال :ال أعفيك .قال :أما
إذ البد من وصفي له :كان والله بعيد
املدى شديد القوى يقول فصالً ويحكم
عدالً ،يتفجر العلم من جوانبه ،وتنطق
الحكمة من نواحيه ،يستوحش من الدنيا
وزهرتها ،ويستأنس بالليل وظلمته ،وكان
والله غزير العربة طويل الفكرة ،يقلب كفه
ويحب املساكني ،ال يطيع القوي يف باطله،
وال ييأس الضعيف من عدله .فأشهد بالله
لقد رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخى الليل
سدوله ،وغارت نجومه ،يتمثل يف محرابه
قابضا ً عىل لحيته يتململ تململ السليم ـ
أي اللديغ ـ ويبكي بكاء الحزين ،فكأني
أسمعه اآلن وهو يقول :يا ربنا ربنا،
يترضع إليه ثم يقول للدنيا :أبي غررت؟
أو إيل تشوقت؟ هيهات هيهات ُغ ِّري غريي،
قد بتتك ثالثا ً ـ أي طلقتك ثالثا ً ـ فعمرك
قصري ،ومحلك وخطرك كبري،آه من قلة
الزاد وبعد السفر ،ووحشة الطريق.
قال :فوكفت دموع ـ أي سقطت دموع
ـ معاوية عىل لحيته ما يملكها وجعل
ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء،
فقال :كذلك كان أبو الحسن رحمه الله.
تولىَّ  الخالفة خمس سنوات ،واج َه
خاللها الخوارج ،واملتمردين ،والطغاة،
فكانت حياته ك ُّلها مواجهة .لقي 
طلحة  مقتوال ً يف وقعة الجمل ،ورآه
عيل ٌّ مجندال ً يف دمائه ،فنزل ومسح الرتاب
ِمن عىل وجهه ،وبكى طويالً ،وقال:
أسأل الله أن يجعلني وإيَّاك ممَّ ن قال
فيهمَ { :ون َ َزعْ نَا مَ ا فيِ ُ
ُورهِ ْم ِم ْن غِ ٍّل
صد ِ
إ ِْخوَانًا عَ لىَ سرُ ُ ٍر ُمتَ َقا ِب ِل َ
ني}(الحجر.)47:
أن
يعتقدون
السنة
وأهل
محبة عيل  دين وإيمان.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله:
الصحـابَةِ
َّ
حُ بُّ
ُك ُّلهُ ْم يل مَ ذْ َهبٌ
**** وَمَ َو َّد ُة ُ
الق ْربى ِبها أَتَو َّسـل
ومن أقواله « : ليس الخري أن يكثر
مالك وولدك ،ولكن الخري أن يكثر عملك
ويعظم حلمك ،وال خري يف الدنيا إال ألحد
رجلني؛ رجل أذنب ذنوبا ً فهو يتدارك ذلك
بتوبة ،أو رجل يسارع يف الخريات ،وال
يق ُّل عمل يف تقوى ،وكيف يق ُّل ما يتقبل.
وعن مهاجر بن عمري قال :قال عيل بن
أبي طالب « :إن أخوف ما أخاف اتباع
الهوى وطول األمل فأما اتباع الهوى

فيصد عن الحق وأما طول األمل فينيس
اآلخرة أال وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة
أال وإن اآلخرة قد ترحلت مقبلة ولكل
واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء اآلخرة
وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم
عمل وال حساب وغدا ً حساب وال عمل».
وعن عاصم بن ضمرة عن عيل  :أال إن
الفقيه الذي ال يقنط الناس من رحمة الله
وال يؤمنهم من عذاب الله وال يرخص لهم
معايص الله وال يدع القرآن رغبة عنه إىل
غريه وال خري يف عبادة ال علم فيها وال خري
يف علم ال فهم فيه وال خري يف قراءة ال تدبر
فيها»( صفة الصفوة (ج /1ص.)321
خرج  قب َل صالة الفجر؛ ليوق َ
ظ
املسلمني للصالة ،ثم دخل املسجد ،فوجد
عبد الرحمن بن ُم ْلجم الخارجي ،وجده
منبطحً ا عىل بطنه ،وقد جعل َ
سيفه ممَّ ا
ييل األرض مسلوالً ،فركله عيل ٌّ برجله،
ُ
نومة أهل
وقال :ال تن ْم عىل بطنك ،فإنَّها

النار ،وافتتح عيل ٌّ ركعتني ،فوثب عليه
الخارجي عد ُّو الله ،فرضبَه بالسيف
عىل صدغه فانفلق ،فقال  :الله
أكرب ،لله األمر من قب ُل ومن بعد.
ويُحمل  ، ودماؤه تنزف ،ويطلب
االجتما َع بأوالده وهو عىل فِ راش املوت،
ويوصيهم بوصية عظيمة« :اتقوا الله،
وال تموتُن إال َّ وأنتم مسلمون ،واعتصموا
بحبل الله جميعً ا وال تف َّرقوا ،الل َه
الل َه يف القرآن ،ال يسبقنكم إىل العمل
سابق ،الل َه الله يف الفقراء واملساكني،
أشرْ ِ كوهم يف معاشكم ويف أموالكم ،وال
تأخذْكم يف الله لو ُ
مة الئم ،مُروا باملعروف
وانهوا عن املنكر ،وظل يُردِّد « :ال إله
إال َّ الله « حتى فاضت ُروحه إىل بارئها.
ُقتِل ريض الله عنه يف ليلة السابع عرش من
شهر رمضان سنة أربعني من الهجرة .
قال ابن حجر يف ترجمة ابن ملجم :من
كبار الخوارج ،وهو أشقى هذه األمة
بالنص الثابت عن النبي  بقتل عيل
بن أبي طالب ،فقتله أوالد عيلّ ،وذلك
يف شهر رمضان سنة أربع وأربعني.
قال النبي  لعىل  :أشقى الناس
الذي عقر الناقة ،والذي يرضبك عىل
هذا ـ ووضع يده عىل رأسه ـ حتى
يخضب هذه يعنى لحيته(.رواه اإلمام
أحمد وغريه ،وصححه األلباني).
وكانت مدة خالفته خمس سنني
إال ثالثة أشهر ونصف شهر .
فريض الله عن أمري املؤمنني اإلمام
الشهيد عيل بن أبي طالب ،وعن الصحابة
أجمعني ،وجمعنا بهم يف دار كرامته.
والحمد لله رب العاملني ،وصىل الله وسلم
عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.
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ضياء تلتقي مدير الجمعيات  :فضيلة الشيخ عبداهلل بن صالح آل الشيخ

آل الشيخ  :القائمون على الجمعيات من أهل الخبرة واالختصاص

سعدت ضياء بالتقاء فضيلة الشيخ
عبد الله بن صالح آل الشيخ املدير
العام لإلدارة العامة للجمعيات
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم
بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد باململكة العربية
السعودية فحضينا بطالقة املحيا
وسمو األخالق ورحابة الصدر
وحملنا له بعض األسئلة فتكرم
مشكورا ً بإجابتها وإليكم ما دار يف
هذا الحديث :
موجز عن سريتكم الذاتية متضمنا
تاريخ امليالد ومكانه والحالة
االجتماعية ؟
ولدت يف مدينة الرياض عام 1385
هـ  ،متزوج ويل عدد من األوالد ولله
الحمد واملنة .
دراستكم النظامية يف مراحل
التعليم املختلفة أين كانت وما أبرز
ذكرياتها ؟
درست يف التعليم العام يف مدينة
الرياض  ،وكذلك املرحلة الجامعية
والدراسات العليا واإلجازات
العلمية يف القرآن والسنة .
ما املحطات التي مررتم بها يف
رحلتكم العملية ؟
املحطات العملية :

-1التعليم
 -2وزارة الشؤون االسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 -3مديرا عاما للشؤون الدينية
بوزارة الدفاع .
 -4مديرا عاما للجمعيات الخريية
لتحفيظ القرآن الكريم .
 -5الوكيل املساعد لشؤون الدعوة
باإلضافة إىل اإلرشاف عىل اإلدارة
العامة للجمعيات الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم .

طموحاتكم وهل لديكم خطة
لتحقيقها 0
الشك أن رشف خدمة كتاب الله عز
وجل من أعظم املهمات التي ينبغي
أن تعطى االهتمام والجهد الالئقني
بهذا الكتاب العظيم  ،وجمعيات
تحفيظ القرآن الكريم يف اململكة
العربية السعودية قد وجدت
ولله الحمد العناية واالهتمام والدعوة واإلرشاد من حيث
من لدن قيادة اململكة العربية اإلرشاف والتخطيط للنهوض بهذه
السعودية  ،وعىل رأسها خادم الجمعيات والتخطيط ملستقبلها
وفق آليات حديثة وخطط طموحه
تعزز من مكانة الجمعيات داخل
املجتمع لتقوم برسالتها وتحقيق
أهدافها  .أما عىل مستوى الجمعيات
منفردة فال شك ألن القائمني عليها
من أخل الخربة واالختصاص
يدركون املسؤولية واألمانة امللقاة
عىل عواتقهم من خالل مجالس
الجمعيات التي يختار لها من هو
يف مستوى املسؤولية والخدمة لهذا
الحرمني الرشيفني امللك  /عبدالله العمل العظيم .
بن عبدالعزيز آل سعود وسمو يف املقابل هناك عوائق وعقبات
ويل العهد صاحب السمو امللكي تحول بني الجمعيات الخريية
االمري  /سلمان بن عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم وتحقيق
آل سعود  ،وكذلك من قبل وزارة أهدافها ما أبرز تلك العقبات
الشؤون االسالمية واألوقاف والتحديات  ،يف نظركم هل هناك

تعتبر جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
بالمملكة وجها مشرقا للملكة
وتعكس صورة حسنة عنها

وأنتم تسنمون إدارة اإلدارة العامة
لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم
الشك أن لديكم آماال وطموحات
ترغبون الوصول إليها بشكل عام
وعىل مستوى كل جمعية ما أبرز

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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خطط للتغلب عىل تلك العقبات ؟
غري خاف عىل من يمارس العمل
ويواجه املتطلبات واملسؤوليات
وجود بعض العوائق والعقبات يف
طريق العمل أين كان هذا العمل
 ،والجمعيات الخريية لتحفيظ
القرآن الكريم وما تقوم به من
تعليم كتاب الله عز وجل البد أن
تواجه مثل تلك العوائق والعقبات
 .ولكن التخطيط السليم املبني عىل
الرؤية العميقة والخربة إضافة إىل
الدراسات املتخصصة تحد من
الوقوع يف تلك العوائق .
هل هناك إحصائية بأعداد
الجمعيات واملنتسبني إليها من
معلمني وطالب وطالبات وعدد
الحافظني والحافظات ؟
تصدر االدارة العامة إحصائية
سنوية بإعداد املنتسبني إىل
الجمعيات ويف آخر إحصائية لعام
 1433هـ بلغ عدد الجمعيات 162
جمعية يف مختلف مناطق اململكة
وعدد املعلمني واملعلمات 43.198
 ،وعدد الطالب  399.154وعدد
الطالبات  ، 399.809وبلغ عدد
الحفاظ  8270والحافظات 5906
تعاني الجمعيات القرآنية من
نقص يف املوارد املالية  ،هل اإلدارة
العامة تعنى بمعالجة هذا الوضع ؟
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

األعمال الخريية بشكل عام يعرتيها
بني وقت وآخر نقص باملوارد املالية
ولكن بالتخطيط املتوازن والبحث
عن املوارد املستدامة عن طريق
املرشوعات الوقفية واالستثمارات
ذات العوائد املجزية وكذلك
التواصل مع الجهات الداعمة للعمل
الخريي يمكن أن تحل مثل هذا

هذا األمر لهم ؟
هناك تنسيق بني اإلدارة العامة
للجمعيات الخريية واإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم (بالوزارة) حول
ما يخص االدارة من موضوعات
باإلعالم املقرئ إليضاحه أمام
القارئ .
ملتقى الجمعيات له أثر جيد يف

بلغ عدد الحفاظ  8270حافظ ًا
والحافظات  5906حافظات
في عام 1433هـ
النقص واإلدارة العامة تشارك يف
هذا الخل من خالل دعم املرشوعات
الوقفية عن طريق الصندوق
الخريي للجمعيات وفق ضوابط
وإجراءات معينة .
تعترب جمعيات تحفيظ القرآن
الكريم باململكة وجها مرشقا للملكة
وتعكس صورة حسنة عنها من
خالل دعم اململكة للقرآن الكريم
وكذلك سلوكيات طالبها كما ثبت
ذلك يف دراسات رسمية ولكن ال
نجد هذه الصورة تظهر كما هي
تماما يف اإلعالم  ،فما دور اإلدارة يف

تواصل الجمعيات واالستفادة فيما
بينها وعرض للتجارب ماذا عنه
هال الزال عىل قيد الحياة 0
هناك إعداد لعقد ورشة عمل
لدراسة توصيات امللتقيات السابقة
وآليات تنفيذها ومتابعتها وإعداد
برنامج بموضوعات امللتقيات
القادمة وأماكن إقامتها .
هل هناك من لقاءات وورش عما
للعاملني يف جمعيات تحفيظ القرآن
الكريم ؟
تقيم االدارة ورش العمل حول
املوضوعات التي تستدعي ذلك

وحيث عقدت ورشة عمل للمعايري
املحاسبية للمنشآت غري الهادفة
للربح وورشة عمل عن غسيل
األموال إضافة إىل ورش العمل يف
الجمعيات
هل هناك سعي من الوزارة ممثلة
باإلدارة بأن تكون وظائف معلمي
حلق التحفيظ رسمية مثل معلمي
املدارس ولها مستويات حسب
التأهيل وإن كان ذلك بعيد املنال
فهل من مرغبات ومحفزات
للمعلمني .
املعلمون يف الجمعيات لهم مكافآت
قائمة عىل دعم املحسنني وفاعيل
الخري  .أما معلمي املدارس يف
التعليم العام والذين يتبعون
لوزارة الرتبية والتعليم فهم وفق
كادر وظائف حكومي .
توحيد جهود الجمعيات يخترص
كثريا من التكاليف يف عدة مجاالت
مثل الربامج الحاسوبية واملالية
،هل هناك جهود يف هذا املجال ؟
وفق اآلليات التي تصدر من املجلس
االعىل للجمعيات الخريية من خالل
النظام االسايس للجمعيات .
شاكرين لكم إجابة الدعوة دعوتنا
إلجراء هذا اللقاء ورحابة صدركم
نسأل الله أن يوفقكم لخدمة كتابه
العظيم 0
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شيخ عموم المقارئ المصرية
الـعالـم الـحـجة والشيخ اإلمام
د.عبدالله بن محمد بن سليمان الجارلله
املدينة النبوية  -ص.ب 882
Aljarallah2000@yahoo.com

ٌ
ٌ
ٌ
لقد كان لمصر في القراءة واإلقراء تاريخ عريض وأيام زاهية
ٌ
ٌ
ومجد تليد لم يكن لغيرها من بالد اإلسالم وديار المسلمين،
فتربع قراؤها على عرش القراءة واإلقراء ،رواية ودراية وحسن
صوت ،حتى َّ صارت الديار المصرية _بتوفيق الله تعالى_ ثم
ً
بسببهم محط األنظار ،ومقصد ا لرحالت طالب العلم والطالبين،
يأتي على رأس هؤالء السادة والنخب الشيخ الجليل والعالمة
الكبير ،والحجة المعتبر ،ركن القراءات الباذخ ،وعلمها الشامخ،
من جمع بين تحرير الرواية ،وكثرة الحفظ ،وجمع الطرق ،ودقة
المصحف ،وعضو في
الضبط ،وحسن اإلتقان ،حجة في رسم
ُّ
لجان اختيار القراء والمقرئين ،من َتعجب من تضلعه في علوم
َ
القراءات والتجويد والتحريرات ،وم ِكن ِت ِه في فنونهاّ ،وداريته بتراث
ِّ
هذا العلم الشريف مخطوطه ومطبوعه ،وتحريه الدقة والصواب
في تحقيق النصوص ونقلها ،وغيرته على القرآن العظيم رواية
ّ
َ
ودراية ،وذوده عن حياضه ومعارفه ،من عرف بسمو البيان،
عرف بفكاهته ومؤانسته،
وحالوة اللسان ،وطالوة التعبير ،كما
ّ
واستحضاره للشواهد واألمثال ،وحسن تأتيه في رصفها ،من
اللذين
والدراية،
ِ
جمع بين الضبط واإلجادة ًفي فني الرواية َّ
الخلص المتقنين،
قلما تتفق اإلجادة فيهما معا إال لألقلين من
ً
له حلقات إقراء لم يعرف تاريخ اإلقراء لها مثيال ؛ تضم الوزير
َ
والحرفي،
والطبيب والمهندس والضابط والمحامي والتاجر
ِ
والفتى الصغير ،والشاب اليافع ،والشيخ الفاني ،يتحلقون حول
الشيخ ،يقرؤون ويصحح قراءتهم ،عيونهم مشدودة إلى شفتيه،
يصبر على الضعيف حتى يقوى ،ويرفق بالمتعثر حتى يستقيم،
ال يسأم وال يمل ،في حياته ومماته وتعليمه وتدريسه عظة
وعبرة ،الذي أجمع كل من لقاه على زهده وورعه وصالحه
وتقواه ،يعجز البيان ً عن مدحه ًوبيان فضله ،إنه أكثر القراء الكبار
ً
إقراء للناس ،واتصاال بهم ،وتأثيرا فيهم ،ومن الذين أكرمهم الله
بشرف نشر األسانيد في علم القراءات والمحافظة عليها في
العصر الحديث ،وأحد العلماء الحجج األربعة الكبار الذين تعاصروا
فنفع الله بهم البالد والعباد؛ شيخ عموم المقارئ المصرية في
زمانه وبعد زمانه؛ الشيخ عامر السيد عثمان_ ،رحمه الله_.

عامر السيد عثمان شيخ عموم املقارئ
املرصية رحمه الله
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مولده ونشأته وسيرته
الشيخ عامر عثمان
في أيام الشباب
وُلد الشيخ عامر السيد عثمان _رحمه
الله_ ،يف بلده ومسقط رأسه ومستقر
أرسته بقرية (مالمس) مركز منيا
القمح من أعمال محافظة الرشقية ،يف
 16مايو سنة 1900م ،وحفظ القرآن
الكريم بمكتب الشيخ عطية سالمة،
وأتمه ولم يتجاوز التاسعة من عمره،
ثم يف عام 1911م ذهب إىل بلدة
التّلني مركز (منيا القمح) بالقرب من
قرية مالمس ،حيث أخذ علم التجويد
وقرأ برواية حفص عن عاصم عىل
األستاذ الجليل الشيخ إبراهيم موىس
بكر البنايس _ من كباراملقرئني يف
بلده_ ،ثم عرض عليه بعد ذلك القرآن
الكريم بالقراءات العرش من طريقي
الشاطبية والدرة وأجازه بها ،وبرواية
حفص من قبل ،ثم أرسله والده إىل
املسجد األحمدي بطنطا ،وتلقى
القرآن بقراءة اإلمام نافع املدني ،من
فم عالم القراءات الشيخ ُّ
السعودي.
لقد أوتى الشيخ عامر يف صباه حظا ً
من حُ سن الصوت َّ
أهله ألن يكون
قارئا ً مرموقا ً بمحافظة الرشقية،
يقرأ يف الليايل واملناسبات ،وهو
طريق جالب للرزق الواسع والشهرة
املستفيضة ،ولكنه عزف ووىل
وجهه شطر القاهرة ،حيث األزهر
الرشيف ،وأئمة القراءة واإلقراء.
ولهذا كانت رحلته إىل القاهرة
املنيفة ،حيث أخذ يف القراءة والتَّلقي
واملشافهة والعرض والسماع،
عىل كبار املشايخ واملقرئني،
فتلقى القراءات العرش الصغرى
من طريق الشاطبية والدرة عىل
الشيخ محمد غنيم ،وهو عىل
الشيخ حسن الجرييس الكبري.
ثم كانت قراءته وتتلمذه عىل الشيخ
عيل سبيع ،وهو من كبارعلماء األزهر
املتصدرين ،والعلماء العاملني ،عُ رف
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

بالزهد والعبادة والتنسك ،وكانت
له دعوة مستجابة ،كان سليل بيت
علم ودين ،كما كان متصفا ً بالتقوى

قال له شيخه الكبير
علي سبيع  :اصبر
ياعامر فسيجعل الله لك
ً
شأنا فكان ماكان من
أمره؛ فطار في األمصار
خبره  ،ورفع الله في
العالمين ذكره.
بمعناها الواسع والشامل ،عُ رف
عنه التهجد وصالة الليل وما أدراك
ما صالة الليل ،وكانت للشيخ عامر
مع شيخه عيل سبيع قصة محبة
واصطفاء؛ وذلك أن الشيخ عامر
يف أول أمره كان موظفا ً بسيطاً؛ وملا
أراد الله به خرياً ،سخر له الشيخ
الكبري عيل سبيع ،والذي تبناه وأنعم
عليه باإلقراء والتعليم ،وكان يقول
له _وقد ا َّ
طلع عىل حال ومعاناة
تلميذه_  :اصرب يا عامر فسيجعل
الله لك شأناً ،حتى كان ما كان من
أمره؛ فطار يف األمصار خربه ،ورفع
الله يف العاملني ذكره ،وأعىل بالقرآن
بني الخلق منزلته ،حتى قال شيخنا
األخرض  :ولقد رأيت رئيس وزراء
مرص؛ د.حجازي ،يُ ْل ِب ُس الشيخ
عامر حذاءه وهو خارج بصحبته
من باب املجيدي يف املسجد النبوي.
قرأ الشيخ عامر القراءات العرش
الكربى عىل الشيخ عيل عبد الرحمن
سبيع من أول القرآن إىل قوله تعاىل
يف سورة هود( :وقال اركبوا فيها)،
ثم إن الشيخ عيل سبيع أرسل خلف
تلميذه وحبيبه الشيخ عامر من يقول
له :سوف نبدأ بعد ثالثة أيام ،فقال له

الشيخ عامر :كيف سنبدأ بعد ثالثة
أيام ياسيدي ونحن قد وصلنا إىل قوله
تعاىل( :وقال اركبوا فيها)؟ ،فقال له
الشيخ العارف النقي التقي :بعدين
ح تعرف ،ثم تويف الشيخ عيل سبيع
بعد ثالثة أيام من هذا الكالم ،قال
الدكتور الطناحي :كان شيخنا عامر
إذا ذكر هذه القصة اغرورقت عيناه
بالدموع ،ويقول :فكان معنى كالم
الشيخ عيل أن أيام األخرة بالنسبة
له ستبدأ بعد ثالثة أيام ،وتويف
الشيخ عيل سبيع عام 1927هـ.
ثم رشع الشيخ عامر بعد ذلك يف
قراءة ختمة جديدة عىل أجل تالميذ
الشيخ عيل سبيع ،وهو الشيخ

ولقد رأيت ْرئيس وزراء مصر؛
ُ ُ
د.حجازي ،يل ِبس الشيخ عامر
حذاءه وهو خارج بصحبته
من باب المجيدي في
المسجد النبوي
همام قطب ،الشيخ املبجل واإلمام
املعترب ،الذي خرج لألمة أجل عاملني
معارصين؛ هما الشيخ عبد الفتاح
بن عبد الغني القايض ،والشيخ
عامر السيد عثمان ،قرأ الشيخ عامر
عىل الشيخ همام قطب ختمة كاملة
بالقراءات العرش الكربى ،من طريق
الطيبة عىل أكمل وجه من وجوه
التحرير واإلتقان .ثم بعد أن رسخ
الشيخ الكبري يف هذا العلم الرشيف،
وتصدَّر وسلم له األشياخ وشهد له
األقران ،رواية ودراية ،اتخذ لنفسه
حلقة بالجامع األزهر سنة 1935م،
لإلقراء والتدريس ،مع ما كان عليه
من االنكباب عىل مخطوطات القراءات

باملكتبة األزهرية ودار الكتب املرصية
قراءة ونسخاً ،فظهر نبوغه ولفت
األنظار إليه ،فاتصل به الشيخ عيل
محمد الضباع شيخ املقارئ املرصية
يومئذ ،واستعان به يف تحقيقات
القراءات العرش ومراجعة املصاحف
وتدقيقها.
لقد كان عامر السيد عثمان جبالً
راسيا ً من جبال العلم ،وطودا ً شامخا ً
يف املعرفة والفهم ،يهابه الطالب،
ويخىش مناظرته العلماء ،قال الشيخ
األخرض ما رأيت الشيخ عامر يوما ً إال
وهو محل حفاوة األقران والتالميذ
يتنافسون عىل تقبيل رأسه ويديه ،
إجالال ً له وهيبة لجالل علمه.
ولو شئت أن أميض يف مدح الشيخ
اإلمام ملضيت وملا وسعتني هذه
العجالة ،فما كان عامر السيد
عثمان رجالً عاديًّا من عامة الرجال
والعلماء ،ولكنه أمّ ة يف رجل ورجل
يف أمة:
َ ُ
ُ
وقالوا اإلمام قضى ُ نحبه
َ
وصيحة من قد
ُ ََ ْ
نعاه علت
ُ
ٌ
مضى
قد
واحد
فما
فقلت
ََ
َّ ٌ
ّ
ولكنه أمة قد خلت
لقد جمع فأوعى ،ود َّرس فأوىف،
وعرف فأغنى ،وكان _رحمه الله_
كما قال األول :
ُ ُ
َ ٌ
ُ ّ ٌ
ملقن ملهم فيما يحاوله
ُ ُ َّ ُ
ٌّ
آفاق
جم خواطره جواب
ِ
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إبراهيم عامر وابنه كريم

بناته و أوالده
للشيخ عامر _رحمه الله_ أربعة وعشرون
ُو ِل َد ً
مولودا ،خمسة أحمال منها كانت توائم ،ولم يسلم من

هؤالء املواليد إال ستة وهم  :لطفي ،وكان قارئا ً معروفا ً
باملركز اإلسالمي يف فرنسا ،واملحامي إبراهيم ،وزينب
وفاطمة وعملتا ناظرتني يف التعليم العام ،وهدى والتي
كانت تعمل يف قسم الصحافة بمجلس الشعب ،وعايدة ،أما
ابنته عايدة فقد ماتت يف حياته ،وعمرها ( )24سنة ،وبعد
وفاة الشيخ ماتت ابنته زينب ،وابنه لطفي ،وبقي من أبنائه
اآلن؛ فاطمة وعمرها ( )80سنة ،وهدى وعمرها ()62
سنة ،وإبراهيم عامر السيد عثمان ،ويبلغ من العمر ()70
سنة ،وقد الزم والده يف املدينة النبوية منذ قدومه إليها،
ثم مكث بعد وفاة والده خمسة عرش عاما ً يعمل سكرتريا ً
للجنة العلمية بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
يقول عن تلك الفرتة  :لقد كانت أعظم وأغىل أيام حياتي،
وعلمت أن خدمتي لوالدي يف سنواته األخرية باملدينة النبوية
كانت باب رزق وهداية وصالح ال يقدر بقيمة وال ثمن.

ابراهيم عامر وحفيده احمد

إبراهيم عامر وحفيده احمد
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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برنامجه اليومي
إبراهيم
عامر
عثمان
متحدثا
عن والده
يبدأ الشيخ عامر يومه الحافل قبل صالة الفجر
بساعة ،فيستفتح بالتهجد وصالة الليل ،ثم يخرج
لصالة الفجر جماعة يف املسجد ،ثم يخرج من بيته
يف حي السيدة زينب إىل الجامع األزهر مشيا ً عىل
األقدام ،ويكون يف نزوله ومشيه ذلك مصحوبا ً
ببعض طالب العلم الذين يستغلون هذا الوقت
بالقراءة والسؤال والبحث واالستفسار ،ثم يخرج
الشيخ الجليل من جامع األزهر متجها ً إىل دار
الكتب املرصية ومعه املقالم واألوراق وذلك من أجل
نسخ الكتب واملخطوطات ،كان _رحمه الله_ إذا
احتاج إىل كتاب بحث عنه يف املكتبات فإن وجده

اشتغل الشيخ عامر السيد عثمان باإلقراء ليالً
ونهارا ً رسا ً وجهاراً ،حتى كان وقته كله يف
اإلقراء ،متمثالً يف ذلك كله حديث عثمان ريض
الله عنه عن نبينا محمد صىل الله عليه وسلم
(خريكم من تعلم القرآن وعلمه) ،وحيث إنه كان
كذلك ،فإنه لم يجد متسعا ً للتأليف والتصنيف،
ومع ذلك فقد ترك بعض املؤلفات التي تدل
بمنطوقها ومفهومها عىل املخزون العلمي الكبري
يف جانب الدراية مع ما تصدر به يف جانب الرواية.
 -1فتح القدير رشح تنقيح التحرير ،وهو كتاب نفيس
يف بيان تحريرات طيبة النرش يف القراءات العرش.
 -2رشح منظومة العالمة إبراهيم شحاثة
السمنودي يف «تحرير طرق ابن كثري وشعبة»،
وهو تأليف رائق ماتع ،يدل عىل عظمة الشيخ عامر
وتجرده يف خدمة العلم وأهله ،فلم ير بأسا ً من
أن يرشح هذه املنظومة _ما دام أن يف ذلك خدمة
للقرآن_ مع أنه من تأليف أحد أقرانه ومعارصيه.
 -3كيف يتىل القرآن الكريم ،وهي رسالة مخترصة
يف تجويد القرآن الكريم ،سمَّ اها  :إمالء ما َّ
من به
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

اشرتاه ،وإن كان مخطوطا ً ال يباع فإنه يخطه بيده
من أوله إىل خاتمته ،ال يك ُّل وال يمل ،وقد حدثني

إذا احتاج إلى كتاب بحث عنه في
المكتبات ً فإن وجده اشتراه  ،وإن كان
مخطوطا اليباع فإنه يخطه بيده من
أوله إلى خاتمته
ابنه إبراهيم _وكذا الشيخ إبراهيم األخرض_ ،أنهم
وقفوا عىل كتب كثرية خطها الشيخ عامر _رحمه
الله_ ببنانه ،ثم بعد انتهائه من دار الكتب املرصية،

مؤلفاته

الرحمن عىل عبده عامر بن السيد عثمان يف أحكام
تالوة القرآن ،وقد ُ
طبعت عدة طبعات أوالها عام
1389هـ بمطبعة التعاون بالقاهرة ،وكانت عبارة
عن مجموعة من الدروس التي أمالها عىل أحد
تالميذه الذين كانوا يحرضون مجالس إقرائه ،وهو
الطبيب الجراح؛ حسني حجازي_ ،رحمه الله تعاىل_.
 -4ضبط وتصحيح نظم «مورد الظمآن
يف رسم القرآن للخراز» ،وقد ُ
طبع عام
1365هـ ،بمطبعة االستقامة بالقاهرة.

ترك بعض المؤلفات التي تدل
بمنطوقها ومفهومها على
المخزون العلمي الكبير في جانب
الدراية مع ما تصدر به في جانب
الرواية

 -5ضبط وتصحيح نظم «اإلعالن بتكملة
مورد الظمآن البن عارش» ،وقد ُ
طبع عام
1365هـ ،بمطبعة االستقامة بالقاهرة.
 -6تحقيق الجزء األول من كتاب (لطائف

يركب (الرتام) القطار راجعا ً إىل منزله يف حارة
فؤاد ،واملتفرع من شارع سالمة ،يف حي السيدة
زينب ،وذلك قريب من صالة العرص ،وكان ال يأكل
يف اليوم إال وجبتني ،واحدة بعد الفجر ،واألخرى
بعد العرص ،ثم ينتقل بعد ذلك للمقارئ مفتشا ً
أو مقرئا ً ومعلماً ،ثم يعود إىل بيته بعد صالة
العشاء ،ويغلق عليه باب منزله ،فال يستقبل أحدا ً
بعد صالة العشاء ،إنما هو النوم واالستعداد ليوم
جديد ،وله مغرب كل يوم أحد _يف منزله_ ،درس
يف بعض كتب العلم؛ كإحياء علوم الدين للغزايل،
واملوطأ ،والحكمة البن عطاء الله ،ويف التفسري.

اإلشارات) ،وقد صدر هذا التحقيق عن املجلس
األعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة عام 1392هـ.
 -7تنقيح فتح الكريم يف تحرير أوجه القرآن
العظيم ،باالشرتاك مع الشيخني الجليلني؛
إبراهيم شحاثة السمنودي ،والشيخ أحمد عبد
العزيز الزيات_ ،رحمهما الله تعاىل_ ،وهو نظم
َّ
منقح من منظومة فتح الكريم يف تحرير أوجه
القرآن العظيم ،للعالمة املتوىل _رحمه الله_.
 -8رسالة يف رواية رويس عن يعقوب الحرضمي
من غاية ابن مهران ،ذكرها الشيخ املرصفي يف
هداية القاري ،ولم يذكر تاريخ نرشها وطباعتها.
 -9شارك الشيخ عامر العالمة الكبري شوقي ضيف
يف تحقيق كتاب (السبعة) ،البن مجاهد ،الذي نرشته
دار املعارف بمرص أول مرة سنة 1392هـ ،وكان
عمل الشيخ عامر هو مراجعة اآليات الكريمة عىل
هجاء املصاحف املرصية املضبوطة ،واملطابقة ملا
رواه علماء الرسم عن هجاء املصاحف التي بعث
بها عثمان ريض الله عنه إىل األمصار اإلسالمية.
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شيخ القراء بالمسجد النبوي الشيخ إبراهيم األخضر
متحدثا عن شيخه الكبير عامر السيد عثمان

رحالته
قام الشيخ عامر السيد عثمان بعدة رحالت _خارج

لطباعة املصحف الرشيف ،قال الشيخ عبد العزيز

رأوه ،وقالوا لوكيل الوزارة  :لقد رأينا رجالً كبريا ً

مرص_ ،أما الرحلة األوىل فكانت لجمهورية لبنان،

القاري  :وكان وكيل وزارة الحج واألوقاف _يف ذلك

يف السن ،بسيطا ً يف كل تفاصيله ،ونرى أن يبحث

وكانت لحضور حفل أقامته دار األيتام اإلسالمية

الوقت_ قد طلب مني أن أرشح عاملا ً كبريا ً ليكون يف

عن عالم نشيط يكون قادرا ً عىل القيام باألعمال

بمناسبة يوبيلها الذهبي ،وكان ذلك يف مساء الخميس

لجنة مراجعة املصحف يف مجمع امللك فهد لطباعة

املوكلة إليه ،قال الشيخ القاري :فاستدعاني وكيل

/22صفر1392/هـ املوافق 1972/4/6م  ،وقد

املصحف الرشيف _وكان ذلك يف أول تأسيسه_،

الوازرة وأخربني بالخرب ،فقلت لهم  :هذا الشيخ

حرض هذا الحفل وقرأ فيه نخبة من كبار قراء العالم

فذكرت لهم الشيخ عامر عثمان ،وأعطيتهم عنوان

الذي اقرتحته لكم أكرب عالم متخصص يف مراجعة

اإلسالمي ،منهم شيخنا الكبري محمد كريم راجح

بيته ووسائل االتصال به ،قال  :فذهب فريق من

املصاحف وتدقيقها ،ومجرد وجود اسمه يف اللجنة

 -شيخ القراء  -والشيخ عبدالباسط عبد الصمد،

الرشكة املشغلة للمجمع؛ ألجل أن يتفاوضوا مع

علمي كبري ،فكيف لو حرض بنفسه ،أدركوه
مكسب
ّ

والشيخ حسن دمشقية ،والشيخ محمد صالح

الشيخ عامر ،ويوقعوا معه العقد ،فلما وصلوا إىل

قبل أن يُحال بينكم وبينه ،فإن خ َّ
طابه كثري ،عندها

الدين كبارة ،والشيخ عبدالسالم سالم ،وغريهم،

بيته بعد جهد جهيد ،وجدوا بيتا ً متواضعا ً جداً،

ذهبت لجنة أخرى ،حيث طلبوا منه أن يأتي للمدينة

وقد شارك الشيخ عامر بالحضور وقرأ برواية

فاستأذنوا للدخول ،ففتح لهم الشيخ عامر الباب،

النبوية يف رحلة علمية ملدة خمسة عرش يوماً ،فوافق

السويس قراءة خاشعة ماتعة _حدثني بتفاصيلها

وسلموا عليه ،ثم سألوه قائلني  :عاوزين فضيلة شيخ

واشرتط مرافقة ابنه إبراهيم معه ،ويشاء الله أن

الشيخ الكبري محمد كريم راجح  -حفظه الله -

عموم املقارئ املرصية الشيخ عامر السيد عثمان،

تمتد الخمسة عرش يوما ً إىل أربع سنني ،ولتتحول إىل

وأما الرحلة الثانية فكانت لدولة ماليزيا بدعوة من

فقال لهم  :أنا الشيخ عامر ،تفضلوا !! فجاملوه

قصة محبة وتعظيم وجوار ،وكان يف املدينة مناخه

ملكها ،وأما الرحلة الثالثة فكانت للمدينة املنورة

وجلسوا معه شيئا من الوقت ثم استأذنوا منرصفني،

واستقراره وختام مسريته العطرة ومسك ختامه.

بدعوة وإلحاح من القائمني عىل مجمع امللك فهد

وعادوا أدراجهم إىل املدينة غري مصدقني بكل ما

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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ً
الشيخ عامر عثمان موقعا على التقرير النهائي
لمصحف المدينة النبوية عام 1405هـ ويبدو الشيخ
الجليل علي الحذيفي يشير بيده إلى مكان
ا لتو قيع

أعماله والمهام التي توالها
-1عضوية لجنة اختيار القراء يف اإلذاعتني املرئية
واملسموعة بجمهورية مرص العربية ،حيث إن
مرص أنشأت _غري مسبوقة_ ،إذاعة القرآن الكريم
1963م ،وقدمت من خاللها املصاحف املرتلة
فكان الشيخ عامر من اللجنة التي أرشفت عىل
النسخة األوىل من هذه التسجيالت لهذا املرشوع
العظيم ،الذي حفظ لنا أصوات
القراء العظام ،كالشيخ محمود خليل الحرصي،
ومصطفى إسماعيل ،ومحمد صديق املنشاوي،

قال الشيخ القاري :ولقد أدركته
_أي الشيخ عامر_ يختلف أعضاء
اللجنة من أهل العربية وأهل
التفسير وأهل القراءات ،ثم بعد
أن ينتهوا من المداوالت ،يتكلم
الشيخ عامر في المسألة فيحسم
األمر ،ويرضى برأيه الجميع.
وعبد الباسط عبد الصمد_ ،رحمهم الله أجمعني_.
 -2مشيخة مقرأة اإلمام الشافعي ،وذلك سنة
1947م.
 -3التفتيش بمشيخة عموم املقارئ املرصية،
وكان مواظبا ً عىل التفتيش بكل دقة وانتظام،
حتى إنه يخرج من الساعة السابعة صباحا ً ليدور
عىل املقارئ ،مفتشا ً ومعلما ً ومربياً ،بال كلل وال

العدد  - 10محرم  1435 -هـ

ملل ،مستحرضا ً يف جوالته تلك الذود عن حياض
القرآن ومقارئه وقرائه ،وكان له مع الشيخ الكبري
أحمد مصطفى أبو الحسن ملح وطرائف ،حدثني
الدكتور عمرو ابن الشيخ أحمد مصطفى أبو
الحسن قائال  :أخذت الوالد ذات مرة إىل املقرأة
التي ي ُْق ِرئ ُ فيها وهو شيخها ،فوصلنا متأخرين إىل
املقرأة ،وإذا بالشيخ عامر السيد عثمان قد وصل
قبلنا إىل املقرأة ،حيث كان يف جولة تفتيشية ،فلما
تقابل الوالد مع الشيخ عامر ،قال له الشيخ عامر
 :ياشيخ أحمد أنا لسه ح كتبك غياب !! فقال له
الشيخ أحمد مصطفى  :يا سيدنا الشيخ دانا كاتبك
غياب منذ أكثر من شهر _ يعني بذلك أن الشيخ
عامر لم يأت للتفتيش منذ شهر_ لقد كان الشيخ
عامر _رحمه الله_ يطوف هذه املقارئ ماشيا ً أو
راكبا ً للمواصالت العامة ،ويرفض بشدة أن يركب
أي سيارات خاصة سواء لتالميذه أو من سيارات
الدولة.
 -4وكالة مشيخة عموم املقارئ املرصية.
 -5مشيخة عموم املقارئ املرصية ،سنة 1980م،
واستمر شيخا ً لها حتى انتقل إىل مجمع امللك فهد
باملدينة النبوية.
 -6املشاركة يف تصحيح ومراجعة كثري
من املصاحف التي طبعت بمطابع الحلبي
والشمريل ،واملطبعة امللكية يف عهد امللك فؤاد
وفاروق  -رحمهما الله تعاىل  -فقد كان الشيخ
عامر  -رحمه الله  -حجة يف رسم املصحف،
مع دقة ضبط وسعة علم ،وكان ذلك سببا ً ألن
ينال ثقة شيخ عموم املقارئ املرصية يف وقته

الشيخ محمد عيل الضباع ،والذي كان يستعني
بالشيخ عامر يف تحقيق املصاحف ودراساتها،
كما كان نبوغه يف الرسم وتصحيح املصاحف
ومراجعتها سببا ً يف استقطابه للمدينة النبوية

ومجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
 -7عضوية املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،
حيث أسند إليه تحقيق العديد من كتب الرتاث.
 -8عضوية لجان التحكيم لحفظ القرآن
الكريم.
 -9التدريس يف معهد القراءات التابع لكلية
اللغة العربية باألزهر الرشيف ،سنة 1943م،
حيث كان الشيخ عامر عىل رأس الكوكبة األوىل
من أساتذة معهد القراءات بكلية اللغة العربية

سلسلة قراء العصر سير وعبر
عند إنشائه سنة 1943م.
 -10اإلرشاف عىل تسجيل املصاحف املرتلة
واملجودة يف اإلذاعة لكبار القراء أمثال الشيخ:
محمود خليل الحرصي والشيخ :محمود عيل البنا
والشيخ :عبد الباسط عبد الصمد والشيخ :محمد
صديق املنشاوي والشيخ :مصطفى إسماعيل.
 -11عضوية اللجنة العلمية لطباعة املصحف
الرشيف ولجنة التسجيالت يف مجمع امللك فهد

لطباعة املصحف الرشيف ،وكان عمره آنذاك 84
عاماً ،وكان سيد اللجنة وكبري العلماء فيها ،وذلك
للفرتة من 1988-1984م ،وكانت مشاركته يف
أعمال تلك اللجنة مشاركة فاعلة مؤثرة ،لقد كان
_رحمه الله_ عاملا ً من الطراز الغايل النفيس ،إذا
تكلم صار كالمه حجة عىل الحارضين ،قال الشيخ
القاري_وكان رئيس اللجنة آنذاك_ :ولقد أدركته
_أي الشيخ عامر_ يف لجنة املصحف الرشيف
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يف مجمع امللك فهد ،يختلف أعضاء اللجنة من
أهل العربية وأهل التفسري وأهل القراءات ،ثم
بعد أن ينتهوا من املداوالت ،يتكلم الشيخ عامر
يف املسألة فيحسم األمر ،ويرىض برأيه الجميع،
وقد سمعت أستاذ العربية الكبري عضو لجنة
املصحف الدكتور الشناوي _أكثر من مرة_ وهو
يقول إزاي الكالم دا ما خطرش عىل بالنا؟.

مجالس إقرائه وتدريسه

للتدريس واإلقراء هي مقرأة اإلمام
لعل من أبقى أثار الشيخ عامر السيد
الشافعي ،وقد أسندت إليه مشيختها عام
عثمان وأثقلها يف موازينه وأميز أعماله
ّ
1947م ،وقد كان عدد الذين يحرضونها
وأرجاها عند مليكه _بإذن الله_ ما كان
من القراء الرسميني أو املعتمدين من
من تلك املقارئ التي كان يجلس فيها
وزارة األوقاف املرصية محدودا ً جدا ً
جلوسا ً عاما ً للناس ،كل الناس _مع أنه
بجانب مختلف
كان عىل درجة
عالية من املشيخة إن في سيرة الشيخ عامر طوائف الناس
التي كانت تحرض
والتصدر_  ،وقد ومسيرته في اإلقراء
تلك املقرأة وغريها
شغلت هذه املقارئ رسالة عظيمة المعنى
من املقارئ ،لقد
أيامه كلها ،وكان
كل
إلى
األثر
عميقة
ُ
شهدت مقرأة
ال يرتك اإلقراء
غلوا
ش
الذين
المتخصصين
اإلمام الشافعي
حتى ازدحم الناس
بمختلف
اء
ر
اإلق
عن
وأعظم
أكرب
للقراءة عليه ،فله
األشغال.
تجمع ملدارسة
مجالس إقراء يف
القرآن الكريم
وإقراء
املقارئ،
وتجويده ،ودليل صدق ذلك تشكيلة
البيت ،ومجالس إقراء أخرى يف الطريق،
تالميذ تلك املقرأة وطالبها ،ولقد حدثني
وإقراء يف العزيمة والوليمة وغري ذلك،
الشيخ عبدالعزيز القارئ عن تلك املقرأة
حتى أنه كان يقرئ يف وقت انتظاره
ووصف يل بعضا ً من مشاهدها _ وقد
وانتقاله من مكان إىل مكان ،إنه ما
كان بمعيته الشيخ املحدث عمر فالته_
حل يف مكان إال وحل معه اإلقراء ،حتى
فكان وصفه لها ينبئ عن عظمة تلك
صار اإلقراء عنوانا ً له ودليالً عليه ،إنها
املقرأة وعظمة أستاذها ،وفخامة منهجها
رسالة عظيمة املعنى عميقة األثر إىل كل
وطريقتها ،لقد كانت هذه املقرأة العريقة
املتخصصني الذين ُشغلوا عن اإلقراء
مزدحمة بمختلف طوائف الناس وأفراد
بمختلف األشغال ،وإىل كل املشتغلني
املجتمع ،فكان يرتادها الطبيب واملهندس
بالقرآن درسا ً وتدريسا ً من الذين أنعم
و ا لضا بط
الله عليهم بالضبط
واملحامي واملوظف
واإلتقان وجودة لقد أضاء الشيخ عامر
والتاجر والحِ َريف
األداء أن يخلصوا السيد عثمان القاهرة كلها
والفتى الصغري
يف اإلقراء ،لقد
أجمع كل من لقيته بنور القرآن ومقارئه ،لقد والشاب اليافع
من القراء الكبار كان برنامج إقرائه ونظام والشيخ الفاني،
ً
مختلف
يف كل الديار أن مقارئه عجبا من العجب .من
األعمار ومختلف
اإلقراء هو جنة
املهن ،يتحلقون
وراحتها
الدنيا
حول شيخهم الجليل يقرؤون وي َ
ُصحِّ ح،
ومنتهى السعادة فيها ،كيف ال يكون
عيونهم مشدودة إىل شفتيه ،وهو
ذلك كذلك ،وأهل اإلقراء هم خري الناس
يروضهم عىل النطق الصحيح ،يصرب عىل
بالنصح الصحيح الرصيح.
الضعيف حتى يقوى ،ويرفق باملتعثر
كانت أشهر املقارئ التي جلس فيها

الشيخ عامر عثمان وهو باسم الثغر قبل بداية درسه يف أحد املقارئ
التي نور القاهرة بها
حتى يستقيم ،ال يسأم وال يمل.
قال الدكتور الطناحي _رحمه
الله_  :وال زلت أذكره _رحمه الله_
وهو يروض بعض إخواننا عىل
ترقيق الالم من قوله تعاىل ( :رب
إنهن أضللن كثريا) ،وكان عَ سرِ ا ً
عىل هذا األخ أن يرقق الالم بعد
الضاد ،فكان شيخنا يقرأ أمامه
(أضللن) ،عىل مقطعني هكذا :
(أ َ ْ
ض) ( َل ْل َن) ،ويكرر املقطعني
منفردين ،ثم يقرأهما معا ً حتى
يخلص له الرتقيق املراد ،وكذلك
ال زلت أذكره وهو يروضنا عىل
الخروج من التفخيم إىل الرتقيق
وبالعكس ،يف قوله تعاىل ( :وال
يشفعون إال ملن ارتىض) ،فأنت
هنا تفخم الراء وإن كان قبلها
كرس عارض للتخلص
كرس؛ ألنه
ٌ
من التقاء الساكنني ،ثم ترقق التاء
وتعود إىل تفخيم الضاد ،وهكذا
كنت تقيض العجب وأنت تنظر

إىل حركة فكيه وشفتيه ،وجريان
لسانه يف إعطاء كل حرف حقه
ومستحقه  :من الهمس ،والجهر،
والغنة ،واإلظهار ،واإلخفاء
واإلقالب ،والفك ،واإلدغام ،وغري
ذلك من دقائق الصوتيات مما
ال تستطيع معامل الصوتيات
أن تنقله بدقة إىل الطالب؛ ألن
هذا العلم _علم األداء_ قائم عىل
التلقي واملشافهة ،ولو كان يل من
األمر يشء ألتيت بشيخ من علماء
القراءات يف كل قسم من أقسام
اللغة العربية بجامعاتنا ليعمل عىل
تدريب الطلبة عىل األداء الصحيح
والنطق السليم ،بجانب معامل
األصوات الحديثة ،وهؤالء املشايخ
_الغالبة_ لن يأخذوا من األجر أكثر
مما تستهلكه هذه املعامل من طاقة
وكهرباء ،بل إني أذهب إىل أبعد من
هذا يف التمنِّي  :وهو أن يُعينَّ شيخ
من هؤالء القراء مرشفا ً خارجيا ً مع
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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املرشف األكاديمي لكل رسالة علمية
(ماجستري أو دكتوراه) ،تتصل بعلم
القراءات من قريب أو بعيد.
ويسرتسل العالمة الطناحي قائالً
 :ومن تفنن الشيخ عامر عثمان
يف مجال األداء الصوتي  :أنه كان
يأخذنا إىل تفرقة دقيقة لطيفة يف
الوقف عىل الراء من قوله تعاىل(:فكيف
كان عذابي ونذر) ،وقوله عز وجل :

(كذبت ثمود بالنذر) ،فالراء يف اآلية
األوىل يجوز الوقف عليها برتقيق
الراء _وهو الوجه املقدم يف األداء_،
وهذا الرتقيق إشارة إىل ياء األضافة
املحذوفة؛ ألن أصلها ( :ونذري)،
وهي قراءة ورش عن نافع ،أما
الراء يف اآلية الثانية ،فيوقف عليها
بالتفخيم الخالص؛ ألنها جمع نذير.
لم تكن مقرأة اإلمام الشافعي هي

املكان الوحيد الذي يجلس فيه
الشيخ عامر لإلقراء ،فقد كان يف
برنامج إقرائه عجبا ً من العجب،
حيث إنه يبدأ يومه عقب صالة الفجر
باإلقراء بمسجد السيدة زينب ،حيث
كان يسكن قريبا ً من هناك ،وكان
يقرئ يوم السبت يف مقرأة مسجد
النقشبندي قريبا ً من مستشفى
أحمد ماهر ،بالقرب من باب الخلق،

وكان يُقرئ يومي اإلثنني والثالثاء يف
الجمعية التعاونية للبرتول بشارع
القرص العيني ،وكان يقرئ يوم
األربعاء بمسجد يف منزل الحناوي
بجاردن ستي ،وتفرع من هذه
املقاري مقارئ لتالميذ الشيخ وطالبه،
لقد أضاء الشيخ عامر السيد عثمان
القاهرة كلها بنور القرآن ومقارئه.

طالبه و تـالميذه

الشيخ الكبري عامر عثمان مع تالميذه بعد فراغه من أحد املقاري
ً
وأما تالميذه ومن قرأ عليه فال يأتي عليهم حصر وال يعدهم عدد ً ،لقد ترك فيهم الشيخ أثرا كبيرا ال يزول مع
ُ ْ
تقادم العهد ومرور السنين ،وكان تشكيل تالميذ الشيخ عامر معبرا عن أحوال تلك المقارئ التي كان يق ِرئ
ويعلم فيها ،وهاهنا أذكر _باختصار_ نماذج مضيئة من أولئك التالميذ السادة العلماء ،الذين شرفوا بلقيا الشيخ
عامر وقرأوا عليه وأسندوا إليه ،ولست بصدد حصرهم أو اإلحاطة بهم فليس هذا مكانه ،وممن قرأ عليه وأفاد
منه .

األستاذ الدكتور
محمود محمد الطناحي

العدد  - 10محرم  1435 -هـ

 -1من أجل تالميذه األوفياء األنقياء
األستاذ الدكتور محمود محمد الطناحي،
املولود عام  1353من هجرة املصطفى -
صىل الله عليه وسلم  -بمحافظة املنوفية
يف مرص ،تقلب يف مناصبَ أكاديميةٍ
كثرية ،منها عمله أستاذا ً بكلية الدراسات
العربية ،وأستاذا ً مشاركا ً بكلية اللغة
العربية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة
ويف غريها .لقد كان الطناحي يعرف
بأنه جندي العربية وحارسها ،والذائد
عن حياضها ذود من ملك أدوات العلم
والبحث واملناظرة ،فقد كان حجة يف
فنون العربية وآدابها ،حافظا ً للقرآن
الكريم ،عارفا ً وجوه قراءاته ،ذكيا ً رسي َع
اللمحة ،مطلعا ً عىل كتب الرتاث ،متمكنا ً
من تحقيقها ،كما عُ رف بشدة انتصاره

لرتاث هذه األمة ،واالعتداد به ،اطالع
العارف بمظانه ،املطلع عىل كنوزه،
املتمكن من أدوات النظر فيه ،ونقده
وتقويمه ،كما تميز الطناحي بعلمه
الغزير عن املخطوطات العربية ،وتتلمذ
يف ذلك عىل عالِمَ ِي املخطوطات الكبريين:
محمد رشاد عبد املطلب ،وفؤاد السيد،
كما تتلمذ العالمة الطناحي عىل عالمة
العربية الشيخ محمود محمد شاكر،
حيث قىض معه ثالثني سنة ،حتى حل
من قلبه يف أكرم موضع ،وفاز لديه من
الحب والتقدير بالسهم األغلب والنصيب
األوفر ،وكان لديه صاحب القدر الرفيع
والجواب الطائع ،ثم أخريا ً ما كان من
تتلمذه وقراءته وصحبته للشيخ عامر
السيد عثمان ،ولقد كتب الطناحي عن

شيخه _الشيخ عامر_ مقالة طويلة
تكتب بماء الذهب ،ذكر فيها كثريا ً من
مشاعره ،ومشاهداته ،من خالل تتلمذه
عىل الشيخ عامر ،وقراءته عليه ،ولست
أدري أيكفي الشيخ عامرا ً فخرا ً أن تَ ُ
رق َم
فيه يراعة الطناحي هذه الكلمات ،أم
يكفي الدكتور الطناحي رشفا ً أن ي َُخ َّ
ط
يف شيخه هذه السطور ،فكال الرجلني
إمام يف فنه كبري ،لقد كان الطناحي
وفيا ً مع أشياخه وأساتذته ومعلميه
وفاء نادرا ً ال يعرف يف هذا الزمان ،فكان
يكتب يف سريهم ،ويربز محاسنهم،
ويذب عنهم عندما يتجرأ عليهم أحد
يف حياتهم وبعد مماتهم ،إنه صورة
نادرة من صور الوفاء ،لقد كان مع
أشياخه وفيا ً حتى اشتكى منه الوفاء.
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قال شيخه الكبري األستاذ أبو فهر
محمود محمد شاكر واصفا ً ذلك
الوفاء العجيب ( :لقد أدخلني وفاء
محمود الطناحي النادر يف باب
التاريخ الذي من دخله لم يخرج
منه) ،تويف العالمة محمود الطناحي
يف السادس من ذي الحجة عام
1419هـ ،ولقد رثاه كبار علماء
العربية وأسيادها ،قال األستاذ
الدكتور عبد الله ابن عبد الرحيم
عسيالن(( :لقد لقي الطناحي ربه
وهو مرابط يف ثغر اللغة العربية يدفع
عنه الباليا ويذود عن حياضها فقد
عاش طيلة حياته منغمسا ً يف بحر
الحياة الثقافية العربية سابحا ً يف
محيط الفكر العربي وقد ماج
كالهما يف عمره القصري الكثري

العطاء بآالف األفكار واألحداث
التي أدىل فيها بدلوه فكان عادال ً
اليجور منصفا ً اليحيف وكان ميزان
هذه العدالة ومعيار ذلك اإلنصاف
يتمثل يف عوده الدائب إىل قضية
اللغة العربية وحراستها والذود عن
حياضها والرباط يف ثغورها)) ،
وقال األستاذ الدكتور محمد سليم
العوا ( :الطناحي هو خالصة السلف
الكريم من أعيان املحققني وشيوخ
اللغة واألدب وساللة النبع الروي
من جبابرة الرتاث العربي األصيل
ووارث علم السلف العظيم الذي
حفظ للسان العربي عبق القدامى
يف قوارير عرصية وبقية ماترك
األصمعي واملربد وابن األثري موصوال ً
باألخوين أحمد ومحمود شاكر

وعبدالسالم هارون ولكننا عىل الرغم
من هذا فإننا لم نفد منه اإلفادة
املرجوة فهو مدرسة قائمة بذاتها
يف تحقيق الرتاث ولم نفد منه عضوا ً
بمجمع اللغة العربية وكثريون من
أعضائه ليسوا يف قامته وبرحيله
املفاجئ التاعت أفئدة كان وجوده
يذكرها بنقصها وترك محبوه وهم
أكباد وارية وعيون باكية وأضالع
صادية فأي علم رفع برحيلك
يا طناحي ؟!!) ،وقال األستاذ
الدكتور عبده الراجحي( :حني
نبكي الطناحي فإننا نبكي مدرسة
كاملة ذات أصول وضوابط وقواعد
ومناهج مدرسة األصالة والصيانة
املدرسة
والتحقيق
والديانة
الشاكرية التي عىل عظم فجيعتها
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فيه لم تقرب يوم وفاته ولكنها قربت
يوم وفاة محمود الطناحي الذي كان
بحق وارث هذه املدرسة وحامل
لوائها)) ،وقال األستاذ الدكتور
سليمان بن إبراهيم العايد (إن موت
الطناحي واعظ شديد الحضور
قوي الداللة فصيح العبارة بارع
الحجة صائب اإلشارة ألنه موت
للفرح والبهجة واألمل والحياة وألنه
يذكرنا يف الوقت نفسه بحياة ملئت
علما ً وأمالً وبهجة وفرحا ً بحياة
رائعة عاشها الطناحي ممارسا ً
فيها إنسانيته بعجرها وبجرها
فقد كان أنموذجا ً إنسانيا ً واضحا ً
يف عطائه ومنعه وىف كل جوانبه
اإلنسانية) ،رحمه الله رحمة واسعة
وبرد عليه مضجعه ونور قربه.

 -2القيم ،ولد يف السابع من شهر ذي
الحجة عام 1364هـ ،شيخ القراء
باملسجد النبويِّ ؛ من يشار إليه بالبنان يف
علم القراءة واإلقراء ،وإمام فرسان أهل
األداء ،صىل بالناس إماما ً باملسجد الحرام
ثم باملسجد النبوي ،له عناية فائقة
باألداء القرآني ،حتى أصبح مدرسة
يُرجع إليه فيه ،تميزت مجالسه باإلقراء
بالفوائد الكثرية املعتربة ،واألساليب
الشيخ
إبراهيم األخرض بن عيل القيم الجديدة املبتكرة واملشوقة يف فهم النص
القرآني وتدبر معانيه ،كانت له صحبة
وتلمذة غالية عىل الشيخ الجليل عامر
السيد عثمان ،حيث كان الشيخ األخرض
يتغانم فرصة وجود الشيخ عامر يف
مواسم الحج والعمرة ،فقرأ عليه مرات

كثرية ويف مجالس متعددة بالقراءات
املختلفة؛ كرواية حفص وقراءة حمزة
والكسائي وغريها  ،كما حرض الشيخ
عامر _وكان عضوا ً يف لجنة التسجيالت
الصوتية_ تسجيل تسعة أجزاء من
املصحف املسجل يف مجمع امللك فهد
لطباعة املصحف الرشيف ،لقد كان أثر
الشيخ عامر العلمي يف تلميذه إبراهيم
األخرض ظاهرا ً بيناً ،يدركه من يعرف
الشيخ عامر ومنهجه يف القراءة واإلقراء،
حدثني الشيخ األخرض قائالً َّ :ملا طلبت
من الشيخ القايض القراءة ،طلب مني
أن يسمع شيئا من قراءتي ،فلما انتهيت
من القراءة ،قال يل  :عىل من قرأت فقلت
له  :قرأت عىل الشيخ حسن الشاعر،

فقال ال هذه ليست حروف موالنا الشيخ
حسن الشاعر ،قلت له وقرأت عىل الشيخ
عامر السيد عثمان ،فقال نعم هذه
حروف العالم الكبري والعالمة النحرير
عامر السيد عثمان .كان الشيخ إبراهيم
األخرض يترشف بخدمة الشيخ عامر
وقضاء حوائجه  ،كما كان الشيخ عامر
يكتب له بعض ما كان يحتاجه من
الكتب من مكتبة عارف حكمت باملدينة
املنورة ،طلب منه شيخنا األخرض وقتا
للقراءة ،فأجابه قائال  :ال أجد لك وقتا
إال قبل الفجر بساعتني ،لقد كان بني
الشيخ األخرض والشيخ عامر مودة
ومحبة ال توصف ،وكان فضل الشيخ
عامر عىل تلميذه إبراهيم األخرض عظيما.

( -3الشيخ عيل بن عبد الرحمن بن
عيل الحذيفي) .ولد بقرية القرن ببالد
العوامر _ جنوب مكة املكرمة عام
1366هـ ،الشيخ الكبري ،واملقرئ الزاهد،
إمام وخطيب املسجد النبويّ  ،كان والزال
متناهيا يف الفضل والدين ،منقطعا إىل
الخري ،هو ممن إذا رأيته وجالسته ذكرك
حاله ومقاله بالله العظيم ،فيه تواضع
وسكينة وزهد وطمأنينة ،وضع الله له
يف قلوب األمة رىضً وقبوالً ،تخرج من
كلية الرشيعة يف الرياض ثم حصل عىل

درجتي املاجستري والدكتوراه يف علم
الفقه ،د َّرس العلوم الرشعية املختلفة
يف كليات الجامعة اإلسالمية ،ناقش
وأرشف عىل العديد من الرسائل العلمية
يف مختلف العلوم الرشعية ،تلقى القرآن
والقراءات عن كبار املشايخ املسندين،
رئيس اللجنة العلمية بمجمع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ورئيس
لجنة اإلرشاف عىل تسجيل املصاحف
املرتلة باملجمع ،واألستاذ بقسم القراءات
بالجامعة اإلسالمية ،وقد أجازه الشيخ

عامربرواية حفص من طريق الشاطبية،
ثم قرأ عليه بعضا ً من سورة البقرة
بالقراءات السبع من طريق الشاطبية،
وكان الشيخ الحذيفي يأتي بعد صالة
العشاء لدرس القراءات ،وقد انفرد
الشيخ الكبري عيل الحذيفي من بني كل
املشايخ الذين سجلوا ختمات يف املجمع
بقراءته ختمة كاملة مع الشيخ عامر
السيد عثمان منفرداً ،ثم سجَّ ل ختمة
أخرى بحضور أعضاء اللجنة األخرين.

 -4وممن قرأ وأفاد من الشيخ عامر؛
الشيخ رزق خليل حبة؛ شيخ عموم
املقارئ املرصية األسبق ،تخصص يف
قسم القراءات بكلية اللغة العربية.
ً
مدرسا بمعهد القراءات بالقاهرة،
وعمل
ً
مفتشا عىل مستوى الجمهورية ،كما
ثم
عمل عضوًا بلجنة االختبارات باإلذاعة
املرصية ،وشارك يف اإلرشاف عىل

تسجيل املصاحف املرتلة بأصوات كبار
القراء املرصيني ،أمثال :الشيخ محمود
خليل الحرصي ،والشيخ محمد صديق
املنشاوي ،والشيخ عبدالباسط عبد
الصمد ،والشيخ عيل حجاج السوييس،
والشيخ محمد محمود الطبالوي،
والشيخ أحمد نعينع ،والشيخ عبدالفتاح
الشعشاعي ،وغريهم ،كما انتدب للمغرب

لإلرشاف عىل تسجيل مصحف برواية
ورش عن نافع للشيخ عبدالباسط
ً
عبدالصمد .عُ ينّ
شيخا لبعض املقارئ
بالقاهرة ،وشارك يف تدقيق العديد من
املصاحف يف العالم اإلسالمي ومراجعتها،
وشارك يف تحكيم العديد من املسابقات
القرآنية يف العالم اإلسالمي ،وكان آخ ُر
منصب تواله َ
شيخ عموم املقارئ املرصية.

الشيخ
عيل بن عبد الرحمن بن عيل
الحذيفي

الشيخ
رزق خليل حبة
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الشيخ
مصطفى إسماعيل

الشيخ
محمود بن السيد الحرصي

الشيخ
عبد الباسط بن محمد عبد الصمد

الشيخ
عبدالعزيز بن محمد عيل
عيون السود

 -5الشيخ مصطفى إسماعيل :من

األحمدي ،وهو القارئ املقدم عند

من كبار القراء واملشايخ .وافته

كبار القراء املرصيني الذين تميزوا

شيخنا إبراهيم السمنودي والشيخ

املنية1978م عقب عودته من رحلة

بحسن الصوت واألداء ،طبق صيته

عبدالفتاح القايض ،والشيخ عامر

تالوة يف دمياط قرأ فيها يف افتتاح

اآلفاق ،تتلمذ عىل يد الشيخ محمود

السيد عثمان ،سجَّ ل ختمة بقراءة

مسجد البحر ،وكان الشيخ عبدالفتاح

حشيش شيخ املحفظني يف املسجد

حفص ،ودقق عليه فيها لجنة

القايض يسميه :مقرئ القطر املرصي.

 -6الشيخ محمود بن السيد بن عيل بن
خليل الحرصي :من كبار القراء املرصيني،
كان يسمى (أول املرتلني) و(القارئ
الرحالة) وأسلم بقراءته كثريون .عينّ
ً
مفتشا للمقارئ املرصية ،ثم وكيالً لها
إىل أن توىل مشيخة املقارئ املرصية
ً
مصحفا بالروايات
عام 1960م ،سجل

 -7الشيخ عبد الباسط بن محمد عبد
الصمد :من األعالم وكبار مشاهري
القراء املرصيني ،قدم من مدينة (قنا)
يف أقايص الصعيد ،لم ينل قس ً
طا من
التعليم ،فلم يلحقه والده باملدرسة
االبتدائية؛ رغبة منه يف ْ
أن يعمل
مزارعً ا يف الحقل إىل جانب حفظ

 -8الشيخ عبد العزيز بن محمد عيل
عيون السود :املقرئ النحرير ،واملسند
الكبري ،بقية العلماء املحققني ،وملتقى
أسانيد الشاميني واملرصيني ،ورحلة
القراء واملقرئني ،الشيخ الصالح والعبد

 -9الشيخ محمد صالح الدين كبارة
يف طرابلس املولود عام 1921م،
شيخ لبنان يف القراءة واإلقراء ،حيث
قرأ عىل الشيخ عامر بالقراءات

األربع :حفص وقالون وورش والدوري
عن أبي عمرو البرصي .من مشايخه:
الشيخ عامر السيد عثمان ،والشيخ
إبراهيم السمنودي .تميّز بمحافظته عىل
قواعد القراءة واألداء ،له مؤلفات كثرية
منها :معالم االهتداء يف الوقف واالبتداء،
ورحالتي يف اإلسالم ،وقراءة ورش عن

القرآن الكريم ،وحفظ القرآن وهو
يف العارشة من عمره .جعل الله له
يف األمة رىضً وقبوالً ،قرأ يف املساجد
الثالثة :املسجد الحرام ،واملسجد
النبوي ،واملسجد األقىص ،يوصف
بأنه مبدع القراءة ،عني نائبًا لعموم
مشيخة املقارئ سنة 1982م.سجل

الزاهد ،أجمعت القلوب عىل حبه
وتعظيمه وتوقريه ،عليه تواضع وسكينة
ووقار ،تعلم وتتلمذ عىل الكبار ،القراءة
عليه واإلسناد إليه مرتبة عليا ومقام
رفيع ،مفتى حمص ،وشيخ قرائها،

نافع املدني ،والسبيل امليرس يف قراءة
اإلمام أبي جعفر ،ومع القرآن الكريم،
وغريها مات عام 1401هـ _رحمه الله_.

عدة ختمات ،منها ختمة لإلذاعة
املرصية برواية حفص عن عاصم
من طريق الشاطبية تحت إرشاف
كبار املشايخ.عاش عم ًرا يناهز الثانية
والستني عامً ا ،وتويف عام 1988م،
بعد معاناة مع مرض السكر والكىل
والكبد ،رحمه الله رحمة واسعة.

وكبري صلحائها ،وسيد علمائها ،ولد يوم
الخميس الثامن من جمادى األوىل عام
1335هـ ،ومات يف حمص يوم الثالث
عرش من صفر عام 1399هـ وهو ساجد
يصيل يف قيام الليل _رحمه الله تعاىل_.

السبع من طريق الشاطبية ،ثم قرأ
عليه بالقراءات العرش الصغرى
من طريق الشاطبية والدرة ،تويف
عام 1420هـ_ ،رحمه الله_.

الشيخ
محمد صالح الدين كبارة

الدكتور
محمود بن سيبويه بن أحمد
البدوي
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 -10الدكتور محمود بن سيبويه بن
أحمد البدوي :العالم الكبري واملقرئ
املدقق والشيخ الدكتور ،تلقى القراءات
عن كبار املشايخ والعلماء ،عرف بعلو
همته وبضبطه للعلوم ومختلف الفنون،
كل من لقيه عرف فضله وأثنى عليه ،حتى

تواتر ثناء العلماء واألقران والطالب عىل
غزارة علمه وشدة استحضاره وحفظه،
كان من العلماء الكبار الذين شاركوا
يف تأسيس قسم القراءات بكلية القرآن
الكريم ،ثم توىل رئاسة القسم وإدارته
ملدة ثالث دورات متتالية ،كما كان عضوا

باللجنة العلمية لطباعة وتسجيالت
املصحف الرشيف بمجمع امللك فهد ،ولد
يوم الجمعة الخامس من رمضان لعام
1349هـ ،وتويف ودفن يف بقيع الغرقد
يف املدينة النبوية مساء يوم األحد الثامن
والعرشين من شعبان لعام 1415هـ.

سلسلة قراء العصر سير وعبر

الشيخ
عبد الرافع بن عيل رضوان
الرشقاوي

الشيخ
محمود عبد الخالق جادوا

الشيخ
محمد الصادق قمحاوي

األستاذ الدكتور
عبد العزيز بن عبد الفتاح
القاري

الدكتور
شعبان محمد إسماعيل

 -11الشيخ عبد الرافع بن عيل رضوان
الرشقاوي :ولد سنة 1351هـ ،من
أوائل األساتذة الكبار الذين أفادوا
ود َّرسوا الجيل األول من طالب كلية
ً
مناقشة
القرآن بالجامعة اإلسالمية،
وإرشافا للرسائل العلمية ،وتدريسا ً
للطالب وتعليماً ،كما أنه من أوائل
 -12الشيخ محمود عبد الخالق
جادوا :األستاذ الجليل ،صاحب املناقب
واملآثر والخلق الجميل ،عضو اللجنة
العلمية بمجمع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،واألستاذ بقسم
القراءات بالجامعة اإلسالمية ،اشتغل

 -13الشيخ محمد الصادق قمحاوي:
العالم املتمكن ،واألستاذ البارع ،نزيه
النفس ،باسم الوجه ،وافر االطالع
واملخزون العلمي يف مختلف العلوم
والفنون ،مع اشتهار بالعمل يف علم
التجويد والقراءات ،له مؤلفات غنية
 -14األستاذ الدكتور عبد العزيز بن
عبد الفتاح القاري :أمام وخطيب
مسجد قباء _سابقاً_ ورئيس اللجنة
العلمية لطباعة املصحف الرشيف
_سابقاً_ ،توىل عمادة كلية القرآن
الكريم بالجامعة اإلسالمية ،فأجرى
الله عىل يديه خريا ً كثرياً ،حيث كان
سببا ً يف استقطاب األعالم الكبار
واألئمة الفخام _كالشيخ الزيات،

والشيخ عامر السيد عثمان ،والشيخ
عبد الفتاح القايض_ الذين نفع الله
بهم البالد والعباد ،كما شارك يف
وضع مناهج الكلية وتأسيسها يف أول
مراحلها ،وكان له السبق يف املشاركة يف
إقرار مصحف املدينة النبوية يف طبعته
األوىل ،وذلك من خالل رئاسته للجنة
العلمية لطباعة املصحف الرشيف
بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف،

 -15األستاذ الدكتور شعبان محمد
إسماعيل :ولد عام 1359هـ ،وتخرج
يف معهد القراءات بالقاهرة ،وحصل عىل
شهادة التخصص بالقرآن والقراءات،
وتخرج يف قسم اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية ،ثم حصل عىل شهادة
املاجستري والدكتوراه يف أصول الفقه،

ودقائقه ،وطاملا مارس كتبه وعلماءه،
عضو اللجنة العلمية ملراجعة
املصاحف املكتوبة واملسموعة بمجمع

يف األداء ،تتلمذ عىل كبار املشايخ
والعلماء واملقرئني ،آخر من بقي من
أهل الطبقة األوىل من علماء القراءات،
له مجالس إقراء يف املسجد النبوي
يفد إليها الطالب من كل مكان.

بالتحقيق والتأليف ،كما اشتغل
بالقراءة واإلقراء ،ولد عام 1930م،
ومات يف قاعة االنتظار يف مطار
القاهرة وهو يف طريق عودته للمدينة
عام 1418هـ_ ،رحمه الله تعاىل_.

بالعلم والتحرير ،شارك يف عضوية
عدد من اللجان املتخصصة يف
مراجعة املصاحف وتدقيقها داخل
مرص وخارجها ،عُ رف بكثرة التنفل
والعبادة والصالة ،ولد عام 1927م،
ومات عام 1984م ،بعد صالة

 -16الشيخ محمد تميم بن مصطفى
عاصم الزعبي :ولد عام 1951هـ،
الشيخ املحقق واملقرئ املدقق ،طاملا
َخبرَ َ هذا العلم الرشيف بتفاصيله
الدكتور
محمد تميم بن مصطفى
عاصم الزعبي

العلماء الذين شاركوا يف عضوية
اللجنة العلمية ملراجعة املصاحف
املقروءة واملسموعة بمجمع امللك فهد
لطباعة املصحف الرشيف’ قام عىل
مراجعة وتدقيق أكثر من ستة عرش
مصحفا مقروءًا ومسموعا ً بالروايات
املختلفة ،عالم بالعربية ،وأستاذ
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العشاء وهو قائم يصيل يف املسجد
النبوي ،ودُفن يف بقيع الغرقد باملدينة
النبوية_ ،رحمه الله رحمة واسعة_.

وتد ّرج يف السلم األكاديمي حتى حصل
عىل درجة األستاذية .عمل أستاذًا يف كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة
رئيسا لقسم الرشيعة ووكيالً
ً
األزهر ،ثم
ّ
لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،تنقل
للعمل أستاذًا بني العديد من الجامعات
بالدول اإلسالمية .يعمل أستاذا ً للقراءات
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
كما هو عضو رئييس يف لجان مراجعة
املصاحف يف أنحاء العالم اإلسالمي،
له تأليف وتصنيف ال يستغني عنه
كل طالب لهذا العلم الرشيف ،تتلمذ
عىل كبار القراء واملقرئني وهو يف
بداية عمره وريعان شبابه ،مما

خطيب مفوه ومتكلم متمكن ،وعالم
بآثار املدينة ومواقعها ،يملك ثروة
هائلة ورصيدا ً ضخما ً من املعلومات
عن التاريخ العلمي املعارص للمدينة
النبوية ،له دروس أسبوعية يبذلها
لطالب العلم وطالبيه ،تقبل الله منه
سابقته وبذله يف خدمة القرآن وأهله.

بقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة
وأصول الدين بجامعة أم القرى ،واختري
عضوًا بلجنة مراجعة املصاحف باألزهر،
ولجنة موسوعة الفقه اإلسالمي باملجلس
األعىل للشؤون اإلسالمية ،له مؤلفات
كثرية جاوزت أربعة وأربعني مؤ َّل ًفا.

أعطاه فرصة نادرة لتلقي هذا العلم
الرشيف عىل أصوله وقواعده من رواد
هذا العلم الكبار ،له مجالس إقراء يف
املسجد النبوي يتسارع إليها الطالب
من كل البالد.
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الدكتور
أيمن بن رشدي سويد

الدكتور
محمد جميل بن مبارك

 -17الدكتور أيمن بن رشدي بن
محمد أمني سويد :الشيخ الدكتور،
واألستاذ الكبري ،ولد يف دمشق
عام 1374هـ ،التحق بكلية اللغة
العربية بجامعة األزهر وتخرج فيها،
وحصل عىل إجازة التجويد من معهد

القراءات بالقاهرة ،كما حصل عىل
درجتي املاجستري والدكتوراه من
جامعة أم القرى ،له مشاركات كثرية
خدمة للقرآن وأهل القرآن .تلقى
القراءات عن عدد من كبار املشايخ
واملقرئني ،له مؤلفات عديدة ،وبرامج

فضائية ،ورحالت كثرية لإلقراء
والتدريس يف عدد من بالد املسلمني.
له مجالس إقراء معمورة بالطالب
والطالبني ،كما له إسهامات كثرية
يف القنوات الفضائية خدمة للقرآن
وأهله ،تقبل الله منه البذل والعطاء.

 -18وممن قرأ عليه العالمة املقرئ
األصويل الفقيه الدكتور محمد جميل
بن مبارك :من بالد املغرب ،من أشهر
شيوخ أكادير وسوس عامة ،ويشغل
منصب رئيس املجلس العلمي يف
أكادير ،أستاذ مربز للتعليم العايل يف
كلية الرشيعة يف أيت ملول ،حصل عىل

الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة
القاهرة عن أطروحته املوسومة
بالتوثيق واإلثبات بالكتابة يف الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي ،ونال
قبل ذلك درجة املاجستري بعنوان :
نظرية الرضورة الرشعية حدودها
وضوابطها ،يمارس التدريس واإلفتاء

يف مدينة أكادير ،وله مقرأة أسبوعية
لطلبة العلم وأئمة املساجد ،له جهود
قيمة يف نفع الناس ومساعدتهم،
حيث عمل عىل إنشاء جمعية الشفاء
ملساعدة املرىض املحتاجني ،يزينه
عال ،وأدب رفيع.
تواضع جم ،وخلق ٍ

(تتلمذت املرأة املسيحية كرستينا نلسون عىل الشيخ عامر وألفت كتابا ً بعنوان :فن تالوة القرآن الكريم!!!).
 -19وقرأ عليه بعض الوزراء منهم
 :الدكتور إبراهيم بدران وزير
الصحة ،وسأفرده برتجمة خاصة
وذلك وفاء ملا قام به من الرب والوفاء
لشيخه عامر عثمان ،واألستاذ إبراهيم
سالم مُحمَّ دين وزير الصناعة بمرص.
 -20المهندس سليمان عبد
الحي وزير النقل واملواصالت بمرص.
 -21السيد عبد المحسن أبو
النور ،عضو اللجنة التنفيذية العليا
ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة
واستصالح األرايض ووزير اإلدارة
املحلية ومحافظ بني سويف األسبق
وحامل قالدة الجمهورية.
 -22الوزير توفيق عبد الفتاح
الوزير األسبق للشؤون االجتماعية
والعمل والتموين.
 -23األستاذ حسن حسان مدير
رشكة األهرامات بقطاع الجمعيات
االستهالكية بمرص.
 -24فضيلة الشيخ سليمان
إمام الصغير من خرية علماء األزهر
املخلصني ،قرأ عليه القراءات الثالث
املتممة للقراءات العرش من طريق
الدرة.
 -25الشيخ كامل يوسف
البهتيمي القاريء املشهور
بالقاهرة.
 -26الشيخ كرامة الله البخاري
من املدينة املنورة قرأ عليه بعض
األجزاء بالقراءات العرش من طريقي
الشاطبية والدرة.
 -27الدكتور عوض عبد
المطلب أستاذ الجراحة بجامعة
األزهر كلية الطب قرأ القراءات السبع
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

من الشاطبية.
 -28الدكتور محمد يوسف
طبيب األمراض النفسية بكلية الطب
بطنطا.
 -29محمد لطفي عامر السيد
عثمان ،وهو ابن الشيخ ،وقرأ عليه
القرآن الكريم بالقراءات السبع من
الشاطبية.
 -30ومن تالميذه الذين
اليعرفهم الناس لكن الله
يعرفهم وتعرفهم مقارئهم،
الدكتور صادق ،وكان يعمل يف طب
األطفال ،وقد تلقى القراءات السبع
عن الشيخ الجليل ،وكان لصوته صفاء
وخشوع يأخذان بمجامع القلوب،
وكان يقرئ يف منطقة الحلمية بالقرب
من القلعة ،والحاج حسني وهو يعمل
يف تجارة املالبس ،وقد الزم الشيخ
كثرياً ،واألستاذ عبد العزيز العناني،

تخصص القراءات باألزهر :الشيخ
عبدالرؤوف محمد مرعي ،والشيخ
عبدالرؤوف محمد سالم ،والشيخ
عبدالله الجوهري ،والخياط أستاذ
القراءات يف السودان ،والشيخ
محمود عمر س َّكر ،مقرئ الرياض
وشيخ اإلقراء فيها ،وقد الزمه
كثريا وقرأ عليه ،والشيخ الجليل
واملقرئ الكبري عيل بن محمد توفيق
النحاس ،والذي رثى شيخه بقصيدة
عصماء ،وإبراهيم صالح الحسيني
النيجري ،والشيخ محمد فيصل
الدروبي ،والشيخ عبدالغفار الدروبي
_الحفيد_ ،والشيخ أحمد إسماعيل
السنديوني ،واألستاذ الدكتور محمد
سالم محيسن ،وغريهم.
ولم يكن إقراء الشيخ عامر مقترصا ً
عىل الرجال ،بل تتلمذ عليه كثريٌ
من النساء؛ منهن  :السيدة سميحة

إن في ما قامت به تلميذة الشيخ
عامر _الباحثة األمريكية المسيحية
كريستينا نلسون_ رسالة عظيمة
األثر إلى المرأة المسلمة أن
القرآن
بهذا
ً
العناية ً
تعتني غاية ً
العظيم ،حفظا وتعلما وعمال.
قال الطناحي :وهو مؤرخ للموسيقى
العربية،ال تجد له يف بابه نظرياً.
وكان ممن قرأ عليه _أيضاً_ يف قسم

أيوب ،والسيدة املحامية الشهرية
مفيدة عبد الرحمن ،وقد كانت هذه
السيدة الفاضلة من خادمات القرآن

املخلصات ،وال جرم يف ذلك حني
تعلم أن أباها يملك مطبعة خصصها
لطباعة املصحف الرشيف .وممن
أفاد منه وتتلمذ عليه من النساء
 :السيدة كريستينا نلسون _وهي
امرأة غري مسلمة_ متخصصة يف
الدراسات العربية ،وقد حرضت
من والية كالفورنيا لتدرس القرآن
بطريقة سليمة مجودة ،وقد ألفت
عام 1986م كتابا ً بعنوان« :فن تالوة
القرآن» ،وهو كتاب متوافر يف األسواق
باللغة اإلنجليزيةُ ،
طبع يف مطبعة
جامعة تكساس بأمريكا ،ويقع يف
( )241صفحة ،وهذا الكتاب عبارة
عن رسالة دكتوراة كتبت يف صلب هذا
املوضوع املهم الخطري ،ومن حسن
املوافقات أن جعلت عىل غالف كتا ِبها
صورة للشيخ مصطفى إسماعيل وهو
مستغرق يف التالوة وقد وضع كفه
عىل صفحة وجهه ،مستغرقا ً يف األداء
كل االستغراق ،وقد تكرر حضورها
للشيخ عامر مرات كثرية ،وسمعت
القرآن من صوته ،وسمعت منه
منهجه وطريقته يف التلقني والتدريس
واإلقراء .وتقع هذه الدراسة _التي
قامت بها هذه املرأة_ يف جزأين يبحث
األول منهما يف املثل األعىل واملصادر
املكتوبة يف هذا املجال _فن قراءة
القرآن_ ،أما الفصول األربعة فتقدم يف
الفصل األول  :مادة عن القرآن الكريم
نفسه ،واألحكام املنظمة لقراءته
الصحيحة (التجويد) ،واملسائل
املطروحة عيل بساط البحث ،ودالالت
جدل السماع ،واملصطلحات الفنية،
والقضايا الخالفية التي تحدد القراءة
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املثالية وفق معنى القرآن وطبيعة
دوره يف املجتمع املسلم .وتقدم
الفصول الثالثة التالية املمارسة
الحالية لقراءة القرآن يف مرص من
خالل معطيات مستقاة من أنشطة يف
املجال العميل ،كاملقابالت الشخصية
التي قامت بها املؤلفة ،ومشاركتها
فيها ،ومالحظاتها لها ،وتتناول هذه
الفصول الطرق التي يجسد بها
الصوت املثل العليا وحقائق قراءة
القرآن الكريم ،واألحكام املنظمة
لقراءته الجميلة (جماليات القراءة(،
وكيف تتم املحافظة عىل املثل األعىل يف
التطبيق ،وعىل دينامياكية اإلحساس
واالستجابة التي هي من أقوى
الخصائص املميزة للعرف املرصي،
وعىل الرغم من أن كل قسم للدراسة
يركز بشدة عىل موضوعات مختلفة
للحديث ،ومواد املصدر ،لكنها
متكامل بحوار متواصل ،وباإلشارة
إىل ما بني املثل األعىل والتطبيق.
وتقول املؤلفة  :إن معظم مادة
املصدر الخاصة بهذه الدراسة ،تأتي
من عمل ميداني ملدة عام كامل،

أجري يف القاهرة ،مرص ،وبسبب
تنوع األجواء الكثرية التي تتم قراءة
القرآن فيها ،واألدوار املختلفة التي
قمت بها يف أثناء بحثي ،انهمكت يف
مجموعة من األنشطة .وقد استقبلت
يف كل هذه األدوار بالحماسة وتقديم
العون ،وأذكر هذا متسائلة بالحتم
 :كيف أنا امرأة غري مسلمة ،وغري
مرصية ،استطعت إجراء هذا البحث،
وكوني أجنبية حررني من عبء ما
يتوقع المرأة مرصية ،وكان الناس
مرسورين بمجال اهتمامي ،وتثري
جدته فضولهم ،وقد ُق ِب ْل ُت يف املقام
األول عىل أساس صدق نياتي تجاه
قراءة القرآن الكريم ،واحرتامي
للمثل الدينية األساسية العليا
لذلك الرتاث ،وتقديري الوجداني
للمعنى نفسه ،وكان االهتمام
املواكب للمرشوع واضحا ً يف الكيفية
التي انترشت بها أخباره برسعة
وإيجابية بالكلمة الشفهية ،وبوسائل
اإلعالم ،وتوايل عروض تقديم
املساعدة يل من كل أنحاء مرص.
وإن العجب ليذهب بك كل مذهب

حني ترى هذه املرأة األمريكية الغري
مسلمة تتناول هذا املوضوع _الذي
هو من أخص خصوصيات املسلم_
بهذه الروح الكبرية والحرص
املتناهي ،حيث قدمت إىل مرص
وأقامت فيها عاما ً كامالً تنتقل
من مكان إىل مكان ومن مقرأة إىل
أخرى ،بينما يعجز عن أقل من ذلك
كثري من بنات املسلمني ونسائهم،
إنها رسالةعظيمة األثر إىل املرأة
املسلمة أن تعتني غاية العناية بهذا
القرآن العظيم ،حفظا ً وتعلما ً وعمالً.
وللشيخ عامر عثمان شكل آخر
من التالميذ والطالب ،قال العالمة
الطناحي _رحمه الله_ :لقد كان
لشيخنا الشيخ عامر أثر آخر مبارك،
غري التصنيف واإلقراء ،وهو هذا
العون الظاهر الذي قدَّمه لنفر من
الباحثينوالجامعيني الذين اتخذوا
من علم القراءات ميدانا ً لدراساتهم
الصوتية والتاريخية؛ منهم األساتذة
عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ من
املؤلفني املؤرخني للموسيقا العربية،
وأحمد علم الدين الجندي ،وعبد
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الصبور شاهني ،وكثري من املعيدين
املبتدئني الذين كانوا يختلفون إليه
لتجلية غامض ،أو كشف مبهم ،من
هذا العلم الذي هو علم العربية بحق.
قال الطناحي  :وعىل الجملة
فتالميذ الشيخ واملنتفعون بعلمه
ال يُحصون كثرة ،من داخل مرص
وخارجها ،وكنت أرى كثريا ً من أبناء
الدول العربية واإلسالمية بل ومن
املسترشقني يأتون إليه ،ويجلسون
يف حلقته ،وياليتني أحصيتهم عدداً،
وقيدت أسماءهم وأعمارهم ،إحيا ًء
لسنن قديمة يف تراثنا التاريخي
من ذكر الواردين والشاردين عىل
البالد ،واملرتحلني إىل الشيوخ.
لقد كان الشيخ عامر عثمان شموليا ً
يف إقرائه ومقارئه حتى قال عنه
الشيخ القايض :إن الشيخ عامر لم
يبق أن يقرئ إال املسيحيني ،وذلك ملا
رأى من كثرة إقرائه وتنوع مشارب
القارئني عليه ،واملتتلمذين عىل يديه.

معالي الوزير إبراهيم بدران مثل متميز في السمو والتواضع والوفاء
قرأ وتتلمذ عىل الشيخ عامر السيد عثمان
_كما ذكرت آنفاً_ جماعة من الوزراء

السادات ،وكان يتعاهد الشيخ عامر

جاء األستاذ الدكتور الوزير إبراهيم

السيد عثمان بالزيارة والسالم ،كما كان
يأتيه أسبوعيا ً ليقرأ ويتتلمذ عىل يديه،

بدران _عىل العادة_ إىل بيت الشيخ

والوجهاء والرؤساء ،ويأتي عىل رأس هؤالء
جميعا ً الرجل التقي النقي معايل الوزير

وذلك يف بيت الشيخ عامر يف حي السيدة

بأخالقه األمري بربه وتواضعه ووفائه

زينب ،وملا أصيب الشيخ عامر بجرح يف

فانرصف متمثالً بذلك آداب الطلب

الدكتور إبراهيم بدران ،رائد الطب ،ووزير

رجله _أثناء رحلته للحج عام 1980م_،

واحرتام األشياخ _مع ما هو فيه من

الصحة األشهر بني وزراء صحة مرص عىل

حيث داس عىل أصابع رجله أحد الحجاج

مر التاريخ الحديث ،عمل بالتدريس ىف

األفارقة ،وتطور الجرح إىل أن اضطر معه

املنصب والوزارة_ ،ثم رجع مرة أخرى
لزيارة الشيخ فلم يجد أحدا ً يف البيت،

كلية الطب جامعة القاهرة ألكثر من 20
عاماً ،قدم خاللها تجربة شديدة العلمية

إىل برت أحد أصابع قدميه (األصبع الثاني

فانشغل قلبه عىل شيخه وحبيبه الشيخ

قبل األصبع الكبري) ،واحتاج مع مرضه

عامر ،فصار _بنفسه_ يبحث عن خرب

واملهنية استطاع أن يرتبط بعالقة محبة

وجرحه إىل من يخدمه خدمة متواصلة،

الشيخ الكبري ،فاتصل بابنة الشيخ

واحرتام قوية بطالبه وتالمذته ،ثم عني
وزيرا ً للصحة عام  1976يف عهد محمد

وحيث إن زوجته قد انتقلت إىل رحمة

(هدى) وسألها  :أين سيدنا الشيخ عامر؟

اتصل معايل الوزير بإبراهيم عامر وسأله

الله فإنه انتقل إىل بيت ابنه إبراهيم يف

فقالت إنه أصيب بجرح يف رجله ،واحتاج

عن الشيخ عامر وما ذا أصابه ،فأخربه
بالخرب ،فقال إني سآتي فوراً ،قال

أنور السادات ،لكنه لم يستطع تحمل
مسؤولية الوزارة ألكثر من عامني ،ليطلب
بعدها إعفاءه من منصبه ،ويقول بدران
عن هذه الفرتة (كنت إذا رأيت طفالً
شاحبا ً أو مريضا ً ملقى ىف الطريق أشعر
أنني إن لم أسعفه ،لن يرىض الله عني).

عامر للزيارة والقراءة ،ثم طرق الباب
مستأذنا ً يف الدخول فلم يرد عليه أحد،

ً
زرت الدكتور إبراهيم بدران فرأيت ًرجال بلغ
التسعين من عمره أو قارب مليئا بالنور
والطمأنينة والسكينة والروحانية ،ال زال
يبكي شيخه كما انه مات هذه اللحظة.

معايل الوزير البار الدكتور
إبراهيم بدران

إبراهيم  :فقدم السيد الوزير ،ثم دخل
بيتنا املتواضع ،وسلم عىل والدي ،وهو
يبكي ويقبل رأسه ويديه ،ويقول لوالدي
 :كيف ال تتصل بي وتخربني عن جرحك
ومصابك وترشفني بخدمتك ورعايتك،

وكان الدكتور إبراهيم بدران من أبر

قال إبراهيم عامر :ثم سأل الوزير

الناس بالشيخ عامر السيد عثمان ،أجمع

عن طبيبه الذي يعالجه فقلت له إنه

عىل ذلك كل من لقيته من تالميذ الشيخ
عامر ومعارصيه .كان الدكتور إبراهيم
بدران وزيرا ً للصحة يف عهد محمد أنور

مرص الجديدة ،ليقوم بخدمته ورعايته،
وكان هناك طبيبا ً جراحا ً اسم (عوض)
يقوم بتغيري جرح الشيخ ومعاينته يومياً،

إىل اإلقامة مع ابنه إبراهيم ليقوم برعايته
وخدمته ،فطلب منها _معايل الوزير_

د.عوض ،فقال الدكتور بدران اذهب بنا
للدكتور عوض ،فذهبنا سوياً ،ثم طرقت

رقم ابن الشيخ عامر _إبراهيم_ ،ثم
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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ُُ
ٌ
مثل من منهجه واختياراته

الدكتور الويف والوزير البار إبراهيم بدران من تالميذ الشيخ عامر املقربني متحدثا عن شيخه الكبري

 -1كان لدى الشيخ املقرئ عامر
ٌّ
حس دقيق جدا ً يف
السيد عثمان
تقييم األصوات والحكم عليها ،وكانت
له معرفة باهرة بمخارج الحروف
وصفاتها ،حتى صار منهجه وحروفه
يف اإلقراء معلومة مشتهرة عند كبار
القراء واملقرئني ،ولذلك فإنه كان
يحدث أثرا ً كبريا ً يف كل من يقرأ أو
يتتلمذ عىل يديه ،قال الشيخ األخرض
 :ملا بدأت القراءة عىل الشيخ عبد
الفتاح القايض يف أول مجلس من
مجالس الدرس ،قال يل أنت قرأت عىل
مني؟ قلت له قرأت عىل الشيخ حسن
الشاعر ،فقال يل الشيخ القايض  :دي
مش حروف سيدنا حسن الشاعر ،دي
حروف العالم الكبري والسيد الجليل
عامر السيد عثمان ،فهل قرأت عليه
 :قلت نعم ،وقرأت عليه مرات كثرية.
 -2ومن اختياراته ومنهجه :اإلقراء
بما يطلق عليه يف مصطلح علم
اللغة الحديث بـ(النرب) ،وهو النظام
املقطعي يف قراءة الكلمة ،فقد كان
الشيخ عامر من املعتنني بهذه املسألة
بل إنه _كما قال الطناحي -آية فيه،
قال الطناحي  :وقد سألته عنه يوماً،
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

فقال يل  :إن القراء لم يذكروا هذا
املصطلح ،ولكنه بهذه الصفة يمكن
أن يسمى (التخليص) ،أي :تخليص
مقطع من مقطع ،وها أنا ذا أضع هذا
املصطلح أمام علماء اللغة ا ُملحْ َدثِني
لريوا فيه رأيهم ،ولعلهم يحلونه محل
النرب ،وقد سمعت لهذا التخليص من

يف اآلية الثالثة فال بد من تخليص
(ساء) من كلمة (لهم) ،حتى يكون
املعنى من السوء ال من املساءلة ،لو
خطفتها خطفة واحدة ،هكذا كان
يعلمنا الشيخ الكبري ،األمثلة كثرية ال
أحصيها عدداً ،ويف ذلك للطالب مع
الشيخ املحقق مواقف طريفة كانت

قال الطناحي _ :لقد وقفت منه _من الشيخ
ٍّ
عامر_ على علم غزير جم ،وتمثلت فيه وبه
األوصاف الضافية التي تأتي في كتب التراجم
والطبقات ،من سعة الرواية ،ودقة الضبط،
ُ
وتحرير الرواية ،وحسن اإلتقان.
الشيخ أمثلة كثرية جداً؛ أذكر منها
قوله تعاىل ( :فسقى لهما ثم توىل
إىل الظ ِّل) ،وقوله تعاىل ( :فقست
قلوبهم) ،وقوله عز وجل ( :فساء لهم
يوم القيامة حمال) ،فأنت لو ضغطت
عىل الفاء يف اآلية األوىل فإنه تكون من
الفسق ال من السقي ،وإن لم تضغط
عىل الفاء يف اآلية الثانية فإنها تكون
من (الفقس) ال من (القسوة) ،أما

يف حقيقتها تربية وتعليماً ،ومن ذلك
أن أحد الطالب قرأ أمام الشيخ قوله
تعىل ( :فلهم أجر غري ممنون) ،خطفة
واحدة ضاغطا ً عىل الفاء ،بحيث
صارت الكلمة كأنها فعل ماض مسند
إىل ضمري الجماعة ،مثل  :ضرَ َ بَهُ مْ،
فقال له الشيخ معلما ً ( :مَ َف َلهُ مْ ش)،
يريد أن يقول _رحمه الله_  :إنه
ليس فعالً هنا واقعا ً عليهم ،وإن هذه

البنية من مقطعني؛ (ف) (لهم).
 -3ومن اختياراته قوله بالفرجة
أو بانفتاح الشفتني يف امليم عند
سكونها لدى الباء أو يف حكم اإلقالب
عند حرف الباء ،وتشديده يف ذلك،
حتى إنه اُتُّ ِه َم باخرتاعها وبانفراده
بالقول بها ،وليس ذلك كذلك ،فإن
من عرف منهج الشيخ عامر السيد
عثمان يف القراءة وسريته العطرة يف
ُ
ذكرت طرفا ً منها، ،
اإلقراء ،والتي
الباب فخرج لنا الطبيب عوض،
فصعق مما رأى !!! معايل وزير
الصحة واقفا ً عىل بابه؟ ما األمر ،وما
الخطب ،فأصابه الروع والقلق ،ثم
قال د.عوض ُ :ه َّو فيه إيه يا معايل
الوزير ،فقال له الدكتور بدران  :هوِّن
عليك ،لقد علمت أنك تقوم عىل رعاية
الشيخ الجليل عامر السيد عثمان
فجئت بنفيس ألشكرك وأحيي فيك
خدمتك ألهل القرآن وأشياخهم ،كما
أني جئت إليك ألستأذنك بأن تسمح
يل بأن أترشف بعالج الشيخ وخدمته،
وأنت عىل أجرك بإذن اللهُ .
قلت  :أي
مستوى من األخالق هذا الذي يمارسه
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الوزير إبراهيم بدران ،وأي مستوى
من احرتام املهنة وتقدير الزمالة
ومراعاة الحقوق وحفظها هذا الذي
يقوم به معايل الوزير العجيب ،أني
جئت إليك ألستأذنك بأن تسمح يل
بأن أترشف بعالج الشيخ وخدمته،
وأنت عىل أجرك بإذن اللهُ .
قلت  :أي
مستوى من األخالق هذا الذي يمارسه
الوزير إبراهيم بدران ،وأي مستوى
من احرتام املهنة وتقدير الزمالة
ومراعاة الحقوق وحفظها هذا الذي
يقوم به معايل الوزير العجيب ،كان
_حفظه الله_ مثاال ً عمليا ً ملا يجب أن
تكون عليه أخالقيات الطبيب املسلم.
كان الوزير إبراهيم بدران يملك
مستشفى فخما ً ومجهزا ً بأحدث
ً
التجهيزات ،فأمر بنقل الشيخ الكبري
عامر إىل مستشفاه ،وف َّرغ له أحسن
جناح يف املستشفى ،وجعل لهذا
الجناح بابا ً يفتح عىل الشارع ،ليكون
أيرس لدخول زوار الشيخ وطالبه،
وتحول الجناح إىل مقرأة يقرأ فيها
الطالب ،كما يقرأ فيها األطباء وجهاز
التمريض ،حتى كاد املستشفى أن
يتحول إىل مسجد أو كلية رشعية من
كثرة الواردين من أهل العلم والفضل
والطالبني واملقرئني ،وحيث إن الشيخ
عامر قد ماتت زوجته وال خادم له
يخدمه ويرعاه مع مرضه فإن الوزير
إبراهيم بدران طلب من الشيخ أن
يبقى وقته كله يف الجناح املعد له ،لينال
الرعاية الكاملة ،فظل الشيخ مقيما ً
يف هذا الجناح يف املستشفى سنوات
عدة (1984-1980م) ،يذهب لعمله
يف مشيخة املقارئ يوميا ً ثم يرجع
إىل جناحه ،أقام الدكتور بدران عىل
الشيخ عامر من يخدمه ،ويتولىَّ
أمره ،وخصص له سيارة تحمله إىل
حيث يشاء متى شاء وكيف شاء،
ولم يخرج من املستشفى إال إىل
مجمع امللك فهد باملدينة النبوية.
لقد كان وجود الشيخ عامريف
املستشفى سببا ً يف زيادة إيرادات
املستشفى ،وزيادة دخله ،أضعافا ً
مضاعفة ،فقد سألت معايل الوزير
قائال ً :لقد ترشفتم باستضافة
وخدمة شيخ املقرئني الشيخ عامر
السيد عثمان لديكم يف املستشفى،
فأرجوكم جوابي بكل رصاحة ،ماذا
عن فاتورة العالج ومدى تأثري ذلك
عىل ميزانية املستشفى ،فقال يل أوال ً
 :أنا لم استضف الشيخ بل هو الذي
رشفني وأجاب دعوتي واستضافني،
فأرجوك تمسح هذه العبارة ،ثم أجاب
بعد إلحاح وإرصار مني قائالً  :لقد

زاد دخل املستشفى بشكل ال يخطر
ُ
قلت  :ولقد رأيت ذلك
عىل البال،
بنفيس _ويف زيارات عديدة_ ،رأيت
من شدة الزحام عىل العالج يف
املستشفى كأنه يقدم الخدمة
العالجية باملجان ،وال أظنه إال من
بركات القرآن وأهل القرآن ،وللوزير
املبجل الويف عند ربه الجزاء األوىف.
إن هذا املوقف الكبري من معايل الوزير
فيه دروس عملية ودعوة للمحسنني

أن يجعلهما _ونحن معهما_ يف ظل
عرشه يوم ال ظل إال ظله.علم أن
الشيخ ال يمكن أن يأتي بما لم يقرأ
به عىل مشايخه وأساتذته ،فضالً عن
أن القول بالفرجة ليس مما انفرد
به الشيخ عامر السيد عثمان ،بل إنه
اختيار جمع غفري من العلماء والسادة
املقرئني ،سمعت ذلك منهم ،وقرأت به
عليهم ،وحفظته عنهم كتابة وتسجيال

ً
لبث في المستشفى ستة أيام مشغوال بقراءة
القرآن كلما تحدثوا إليه أشار إليهم أن اسكتوا،

فيسكتون ،حتى إذا كان اليوم السادس من دخوله
للمستشفى سكت عن القراءة ،ثم بعده سكتت
أنفاسه الطاهرة ،لقد كان يقرأ الختمة األخيرة قبل
وفاته.
والباذلني _كل يف تخصصه_ إىل
العناية بأهل القرآن وأشياخهم
وإكرامهم ،وعدم نسيانهم وإهمالهم،
فإن العناية بهم والبذل واإلنفاق يف
ذلك كله ربح وفوز وفخار وادخار.
ونعلم من هذا املوقف العجيب _وغريه
من املواقف الكثرية_ أن الشيخ عامر
السيد عثمان لم يكن يوما ً من األيام
وال لحظة من اللحظات يستخدم
القرآن يف قضاء حوائجه _ربما مع

مصوراً ،كالشيخ أحمد عبد العزيز
الزيات _رحمه الله_ ،والشيخ إبراهيم
شحاتة السمنودي _رحمه الله_،
والشيخ عبد الرافع رضوان ،والشيخ
عبد الحكيم خاطر ((رحمه الله))،
وهو مذهب الشيخ القايض رحمه الله،
كما نقله عنه تالمذته وطالبه ،كما
هو مذهب من قرأت عليه من مشايخ
املدينة النبوية؛ كشيخ القراء باملسجد
النبوي الشيخ إبراهيم بن األخرض

شدة حاجته يف بعض املواقف_؛ ألنه
كان يقول بلسان حاله وفصيح مقاله؛
إن القرآن الكريم يجب أن يبقى يف
مكانه العايل الرفيع ،إنه كالم رب
العاملني الذي ليس له وال عنه عوض.
ولقد زرت هذا الرصح الشامخ
الدكتور إبراهيم بدران يف محرابه
ومستشفاه ،فرأيت عجباً ،رأيت رجالً
مليئا ً بالنور والطمأنينة والسكينة
والروحانية ،رأيت شيخا ً بلغ التسعني
من عمره أو قارب ،وال زال يبكي
_مع مرور أكثر من خمس وعرشين
سنة عىل وفاة الشيخ عامر_ حني
يذكر اسم الشيخ عامر ،لقد جمعهما
حب الله وحب كتابه ،وأسأل الله

بن عيل القيم ،والشيخ عيل بن عبد
الرحمن الحذيفي ،والشيخ املحقق
محمد تميم الزعبي ،وكذا هو مذهب
من لقيته من أشياخ املغاربة كالشيخ
أبي عبدالله منري املظفر التونيس،
وغريهم ،وأمَّ ا القراءة باإلطباق فهو
مذهب من قرأت عليه من كبار مشايخ
الشام _وعليه إجماعهم_؛ كالشيخ أبي
الحسن الكردي _رحمه الله_ ،وشيخ
القراء بالديار الشامية الشيخ محمد
كريم راجح  ،والشيخ بكري بن عبد
املجيد الطرابييش ،وغريهم ،ولست هنا
بصدد ترجيح أحد القولني عىل اآلخر،
ولكني بصدد الذب عن الشيخ الجليل

ُ ُّ َ
لقد ات ِهم باختراعها ،وليس ذلك كذلك ،بل إنه اختيار
جمع غفير من العلماء والسادة المقرئين ،سمعت
ذلك منهم ،وقرأت به عليهم ،وحفظته عنهم كتابة
ً
وتسجيال مصورا.
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عامر السيد عثمان وما كان من اتهامه
باالنفراد بالقول بالفرجة واخرتاعه
لها ،وهو من هذا االتهام براء ،ويف رأيي
أن املسألة تحتمل القولني ،وك ٌل يقرأ
كما تَعَ َّل َم وَعُ ِّل ْم من دون اعرتاض عىل
اآلخر أو تضعيف ملذهبه أو قدح فيه.
 -4ومن اختياراته ومذهبه يف القراءة
واإلقراء؛ أنه يرى عدم املبالغة يف
تحقيق األداء وحسن التجويد ،فمع
حرصه _رحمه الله_ عىل كمال األداء،
إال أنه يعيب عىل بعض املقرئني
املبالغة يف ذلك واإلفراط فيه ،ويراه
لونا ً من التنطع والشقشقةُ ،
قلت :وهو
يف هذا متبع لسنن من قبله من األئمة
وأعالم القراء ،حيث نُقِ َل عنهم عبارات
ومقاالت تحذر من الغلو واالعتداء يف
األداء :فقد روي عن حمزة _رحمه
الله_ أنه كان يقول ملن يبالغ يف املد :
وتحقيق الهمز (ال تفعل،
أما علمت أن ما فوق البياض فهو
برص ،وما كان فوق الجعود فهو
قطط ،وما كان فوق القراءة فليس
بقراءة) ،وقال ابن الجزري يف النرش
( :فليس التَجويد بتمضيغ اللِسان،
وال ِبتقعري الفم ،وال ِبتعويج الفك ،وال
ِبترَ عيد الصوت ،وال ِبمطيط الشد ،وال
ِبتقطيع املد ،وال ِبتطنِني الغنَات ،وَال
ِبحَ صرْ َمَ ةِ الراءات) ،وذكر الطناحي:
أن اإلمام الذهبي أخذ عىل قراء زمانه
مبالغتهم يف التجويد والتقعر يف
إخراج الحروف وذلك يف رسالة لطيفة
بعنوان (بيان َز َغل العلم) ،عرض فيها
الذهبي ألخطاء أهل العلم.
 -5ومن اختياراته يف علم الوقف
واالبتداء؛ أن الوقوف عىل رأس اآلي
سنة ال ينبغي تركها ،حتى ولو تعلق
املعنى باآلية التي بعدها ،وكان يتشدد
يف ذلك كثرياً ،قال العالمة الطناحي :
وما أكثر ما علمنا هذا اإلمام الكبري.
ُ
قلت _ :فذكرني منهجه يف هذه املسألة
بمنهج شيخنا الكبري الشيخ إبراهيم
األخرض شيخ قراء املسجد النبوي
والذي يقول لنا دائما ً  :الوقوف عىل
رأس اآلي هي قراءة النبي صىل الله
عليه وسلم ،كما ثبت ذلك عنه يف
الحديث الصحيح ،فال نتجاوزها إىل
اجتهادات املؤلفني وبعض املقرئني_.
وقد كانت لدى الشيخ عامر عناية
ودراية بأوقاف املصحف الرشيف،
كيف وقد كان مصحح املصاحف
ومراجعها ورئيس لجانها ،حتى إنه
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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ْ
استُ ْق ِطبَ ملجمع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ألجل أن يقوم
بمراجعة املصحف يف طبعته األوىل.
لقد كان _رحمه الله_ يأخذ عىل بعض
كبار القراء تهاونهم يف تعهَّ د الوقوف
ومراعاتها ،وكان ينكر عليهم ذلك
ويصارحهم ،وكانوا يغضبون من تلك
الرصاحة وذلك االستدراك.
قال الطناحي _ممثالً ملذهب الشيخ
عامر يف مذهبه يف الوقف عىل رؤوس
اآلي_ :
(وهاهنا مثال لذلك فإن كانت اآلية
التالية مقول قول يف اآلية األوىل ،وكان
البدء بمقول القول هذا مما يوهم أن

يكون إقرارا ً من القارئ وليس من
املحكي عنه ،وقف عىل رأس اآلية األوىل
اتباعا ً للسنة ،ثم يستأنف اآلية الثانية
تاليا ً الفعل السابق يف اآلية األوىل ،مثال
ذلك قوله تعاىل يف سورة الصافات:
(أال إنهم من إفكهم ليقولون  ...ولد
الله وإنهم لكاذبون) فيتلوها بحسب
مذهب الشيخ عامر هكذا( :إال إنهم
من إفكهم ليقولون .ليقولون ولد الله
وإنهم لكاذبون)ُ ،
قلت :ويوافق الشيخ
عامر يف مذهبه يف هذه املسألة الشيخ
القايض ويقول بمثل قوله.
وهكذا فقد عرف عن الشيخ عامر
عنايته الشديدة وحساسيته الفائقة

يف موضوع أوقاف القرآن ،فكان يرى
أنه ال يجوز الوقف إال حيث يصح
الوقف ،وإن كان الوقف اضطراريا ً
فليكن وقفا ً بذوق ،فمثالً كان يأخذ
عىل الشيخ محمد رفعت أنه يقف يف
غري محل الوقف ،وقد استدرك عليه
يف ذلك مواضع كثرية ،منها وقوفه
عىل قوله تعاىل من سورة الكهف
(فانطلقا) وهي ليست محل وقف،
ووقوفه يف سورة طه عىل قوله تعاىل
(ثم جئت عىل قدر) ثم يستأنف قارئا ً
( :يا موىس).
وال شك أن تعاهد الوقف يف القراءة
وتتبعها دليل عىل جودة القراءة

والضبط واإلتقانَّ ،
نص عىل ذلك األئمة
يف كتبهم ،بل وجعلوها رشطا ً للشهادة
واإلجازة ،كما ذكر ذلك اإلمام ابن
الجزري يف النرش حيث قال (( :وصح
_بل تواتر عندنا_ تعلمه _أي الوقف
واالبتداء_ واالعتناء به من السلف؛
كأبي جعفر ،ونافع ،ويعقوب ،وأبي
عمرو ،وعاصم ،وغريهم ،وكان أئمتنا
يوقفوننا عند كل حرف ،ويشريون
إلينا فيه باألصابع ،سنة أخذوها
كذلك عن شيوخهم األولني ،ومن ثم
اشرتط كثري من الخلف عىل املجيز أن
ال يجيز أحدًا إال بعد معرفته الوقف
واالبتداء)).

صفاته ومناقبه
 -1من مناقبه؛ صفاء القلب،
ونظافة الظاهر والباطن :طاملا
سمعت شيخنا الكبري أبي محمد عيل
بن عبد الرحمن الحذيفي إمام املسجد
النبوي يرتحم عليه ،ويثني يف ذلك كثريا ً
عليه ،ويمجد هذا الجانب من شخصية
الشيخ عامر ،قال إمام وخطيب
املسجد النبوي مرة  :لقد كان الشيخ
عامر رحمه الله صايف القلب ،طاهر
الرس والرسيرة ،لقد كان يحمل بني
جنباته قلب طفل يف براءته وصفائه
وحب الخري لعباد الله وحرصه عىل
نفع الناس ،وحدثني ابنه إبرهيم  :أن
الشيخ عامر سرُ قت منه بعض النقود
يف قصة غريبة عجيبة ،قال إبراهيم:
فأخذت أتكلم يف السارق وأسبه
وألومه ،فقال يل والدي :وما أدراك
فلعله محتاج لهذا املال الذي رسقه !!!.
 -2ومن مناقبه؛ وفاؤه لزوجته
وأم أوالده :متمثالً يف ذلك حديث
النبي صىل الله عليه وسلم (خريكم
خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل) ،وما
موقفه معها يف شدة أزمتها ومرضها
ومحنتها _مع ما هو عليه من املشيخة
والتصدر واالنشغال_ إال دليل عىل
ذلك الحب والوفاء ،قال ابنه إبراهيم
 :لقد كان والدي وفيا ً مع والدتي يف
أيام صحتها كما هو يف أيام محنتها،
فقد كان يرعاها يف أيام مرضها رعاية
الوالد لولده ،ويجمع لها األطباء من
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

كل التخصصات ،وكنت كثريا ً ما
سمعته يدعو لها يف صالته ويذكرها
بخري -3.ومن مناقبه ما كان منه
من املواقف الرتبوية التي كان
يربي عليها ابناءه وتالميذه :قال

 :أنا ال أعرف عامرا ً إال مصليا ً أو
متنفالً ،وكان كثريا ً ما يعتذر عن
الصالة بالناس إماماً ،ويقول  :أنا ال
أستطيع تحمل مسؤولية نفيس ،فكيف
أتحمل مسؤولية وأمانة عباد الله،

ً
كان كثيرا ما يبكي مع نفسه ويقول:
هل أستحق أن أكون في هذا المقام

ابنه إبراهيم  :كان والدي جالسا ً
يف مجلس الدرس لإلقراء باملسجد
النبوي ،وبينما هو منهمك يف السماع
واإلقراء ،إذا بشخص _يبدو عليه آثار
الفقر واملسغبة_ يقرتب منه ويسلم
عليه ،ثم يضع يف يد والدي ريالني ،ثم
ذهب ،فقلت لوالدي  :ملاذا لم تردها
عليه؟ قال ال  !!..ال تحرجه ،ثم تمنعه
من الصدقة مرة أخرى ،خذ هذين
الريالني وتصدق بهما عىل أحد الفقراء.
 -4ومن مناقبه صالحه وخشيته
عىل نفسه ،وشدة خوفه من
الله ،وطول صالته وعبادته،
فمما اشتهر عنه _حتى صارت
عالمة عليه_ كثرة صالته وتنفله

وكان يواصل بني العمرة والعمرة،
حتى إنه يعتمر كل ثالثة أشهر ،ولم
ينقطع عن حج بيت الله الحرام منذ
عام 1948م حتى عام 1980م ،قال
الشيخ القاري  :لقد أدركنا هؤالء
العلماء الكبار؛ أحمد الزيات  ،وعامر
السيد عثمان ،وعبد الفتاح القايض،
فرأينا فيهم ما نحسب أنهم من أهل
الدعوات املجابة ،فكانوا يقولون لنا
 :ال يدعون عليك القايض ال جادا ً وال
مازحاً.
 -5ومن مناقبه ما عرف به من
الرحمة والكرم يف العطاء  :حتى إنه
كان ينفق عىل أخيه ويرصف له راتبا ً
شهرياً ،قال إبراهيم عامر  :كان والدي

كان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف،
ويشيرون إلينا فيه باألصابع ،سنة
أخذوها كذلك عن شيوخهم
األولين

وعبادته ،حتى قال الشيخ القايض

يأمرني بإيصال مرصوف شهري
لعمي ألنه كان فقريا محدود الدخل،

وكان دائما ً يقول يل  :ابعثوا للمتويل،
ُه َّو أنت بعثت الفلوس للمتويل _يعني
أخاه_ ،وكان يقول يل ال تخرب عمك
بذلك ،وكان عمي يظن أن هذا املال
هو راتب شهري مستحق له ،وملا مات
الوالد وانقطع الراتب اكتشف عمي أن
ذلك املال هو من مال أخيه ،وأخربني
الشيخ املحقق محمد تميم الزعبي قا
ئالً  :كان الشيخ عامر السيد عثمان
إذا جاء وقت استالم الراتب يقول يل
 :اذهب بنا لنستلم هذه املالليم ،وأنه
كان ينفق راتبه البسيط يف مساعدة
تالميذه واملحتاجني ،حتى إنه قد ال
يبقى له من راتبه يشء وربما كلمه
ابنه إبرهيم يف ذلك فريد عليه قائالً :
املال مال الله.
 -6ومن مناقبه محبته الصادقة
وتعظيمه لطابة الطيبة :كان كثريا ً
ما يبكي مع نفسه ويقول :هل أستحق
أن أكون يف هذا املقام؛ يعني ما تفضل
الله عليه به من اإلقامة باملدينة
النبوية ،ورشف الجوار واملجاورة،
ولم يرجع إىل مرص منذ أن قدم إليها
عام 1980م ،إىل أن انتقل إىل رحمة
الله وكان إذا طلب منه ابنه إبراهيم
أن يزور مرص ولو أياما ً معدودات،
يرفض طلبه ،ويتمثل الحديث
الرشيف(( :واملدينة خري لهم لو
كانوا يعلمون)) ،وما هذا البكاء وذلك
التعظيم لذلك الجوار الطاهر وتلك
النفس املتواضعة إال دليل الصدق
واملحبة والقبول بإذن الله.
-7ومن مناقبه ورعه وزهده يف
هذه الدنيا :فلم تكن تعني له الدنيا
شيئاً ،كان راتبه الشهري جنيهان،
ثم زاد إىل خمسة جنيهات ،قال
الدكتور إبراهيم بدران _وكان وقتها
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وزيرا ً للصحة_ كنا يف اجتماع مجلس
الوزراء ،ويف فرتة اسرتاحة سألت
وزير األوقاف _الشيخ محمد متويل
الشعراوي_ هل تعرف الشيخ عامر
السيد عثمان ،قال وهل هناك من ال
يعرف عامر السيد عثمان ! ثم أردف
قائالً  :إنه _أي الشيخ عامر_ قرآن
البس جبة ! فقلت له  :هل تعلم كم
راتب هذا القرآن اليل البس جبة؟ قال
ال ،فقلت  :إن راتبه خمسة جنيهات
_وأرشت بيدي ولم أتكلم بها_ ،فوضع
الشيخ متويل الشعراوي يده عىل
رأسه ،وقال إنا لله وإنا إليه راجعون،
والله إني مقرص مع هذا الشيخ الجليل
رأس أهل القرآن ،وأخىش أن يمسني
العقاب بهذا التقصري ،ثم أمر بزيادة
راتبه إىل أعىل حد يسمح به النظام،
فصار راتبه 50-40جنيه شهرياً،
وقد كان الشيخ متويل الشعراوي ممن
يدمن زيارة الشيخ عامر ويتعاهده
بذلك ولم يحصل وال مرة واحدة أن
طلب الشيخ عامر من الشعراوي
زيادة الراتب أو أن يرصف له أي
مستحقات أو امتيازات ،وال كلمه يف
ذلك البتة ،وذهب الشيخ عامر مرة
ليستلم معاشه من البنك ،وبعد أن
استلم الدراهم ،لقيه أحد اللصوص
فقال له ياسيدنا الشيخ يوجد خطأ
يف عد الفلوس ،فأعطنيها ألتأكد من
عدها ،فأعطاه الدراهم ،وإذا به يهرب
سارقا ً لها ،وتاركا الشيخ الكبري
مذهوال ً من هذا املشهد املشني ،فلم يكن
من الشيخ عامر إال أن قال  :حسبنا
الله ونعم الوكيل ،ولم يزد عىل ذلك.
وبعد االنتهاء من مراجعة املصحف
الرشيف بمجمع امللك فهد باملدينة
النبوية ،قدم القائمون عىل املجمع
مكافآت بشيكني منفصلني للمشايخ
أعضاء اللجنة  :قال إبراهيم عامر  :لم
يكن والدي يعلم عن هذين الشيكني
شيئاً ،وال استلم منها مليما ً واحداً،
ُ
قلت :وما ذلك إال ألنه من الجيل الراشد
الذي وضع الدنيا يف يده ولم يضعها
يف قلبه ،ولذلك لم تكن هذه األموال
محل حرص وال تطلع أو حفاوة
عنده .و ِمثْلُ ُه _يف اإلعراض عن الدنيا
واإلقبال عىل القرآن بكل جهد ممكن_
كان الشيخ املرصفي ،ومن القصص
العجيبة يف سريته _أي املرصفي_؛ أنه
تم رصف مكافأة مقدارها خمسون
ألف ريال بعد االنتهاء من مراجعة
مصحف املدينة النبوية ،فلما وصله
الشيك وقرأ املبلغ الذي فيه؛ فإذا هو
«خمسون ألف ريال» ،فسأل الشيخ
عبد العزيز القاري :هل جميع هذا
املبلغ ملك يل ،فقال له الشيخ القاري:
نعم ،ثم قال _املرصفي_ :إنه لم يدخل
حسابي مثل هذا املبلغ من قبل ،ومثل

الشيخني القايض واملرصفي الشيخ
الكبري الزاهد العابد أبي الحسن
الكردي تأتيه الدنيا من كل النواحي
وهو يناديها بلسان حاله ومقاله:
يا دنيا غ ِّري غريي ،وأما الشيخ عبد
الرافع رضوان فال تعنيه هذه الدنيا

األخيار_ ال نعلمهم الله يعلمهم ،كان
لهم مع الدنيا شأن عجيب؛ فلم تكن
تعني لهم شيئا ،فإذا ما وقع يشء من
تلك الدنيا يف يد أحد من أولئك النخب
الطاهرة فإنهم يصبحون يف ضيق
شديد؛ ال يدرون ما يفعلون بها ،فال

يف يشء ،وذلك ظاهر يف عفته وبذله
وبساطته يف مسكنه وجميع شؤونه،
وهذا الشيخ الحذيفي يدخل عليه
رجل من تجار العقار _وأنا حارض يف
مجلسه_ ويعرض عليه رشاكة رابحة
مائة يف املائة ،ولكنه يعتذر منه رغبة
عن هذه الدنيا ،وبعد انتهاء املسابقة

تهدأ نفوسهم حتى يتخلصون منها،
لقد طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا ،وعلموا
أنها ليست لحي وطنا ،وكأني بهم
نادوا هذه الدنيا بصوت قائلني :يا
دنيا غ ِّري غرينا ،ألنا تعرضت؟ أم إلينا
تشوَّفت؟ هيهات هيهات! قد باينَّاك
ثالثا ً ال رجعة فيها ،فعمرك قصري،

ً
كان ًكثيرا ما يعتذر عن الصالة بالناس
إماما ،ويقول  :أنا ال أستطيع تحمل
مسؤولية نفسي ،فكيف أتحمل
مسؤولية وأمانة عباد الله

لقد كان للشيخ عامر أثر آخر غير
التصنيف واإلقراء ،وهو هذا العون
َّ
الظاهر الذي قدمه لنفر من الباحثين
الذين اتخذوا من علم
والجامعيين ً
القراءات ميدانا لدراساتهم الصوتية
والتاريخية.
أعطي مكافأة قدرها خمسون ألف
ريال ،فأخذها ثم رصفها صدقة يف
سبيل الله ،مع شدة حاجته للمال،
وهذا الشيخ أبي عبد الله املنري ابن
محمد املظفر التونيس؛ له مواقف
عجيبة يف تعظيم القرآن الكريم
وتقديمه حتى عىل سالمة النفس
وراحة الجسد؛ فكان يخري بني
السجن والتسليم للسلطات الظاملة
وبني الخروج بوظيفة مدرس للقرآن

وخطرك حقري ،آه من قلة الزاد ،وبعد
السفر ،ووحشة الطريق .وإذا كان
الحديث الرشيف ينادي( :من شغله
القرآن عن ذكري أعطيته أفضلما
أعطي السائلني)،
فما ظنك بمن شغله القرآن عن طلب
الدنيا وتحصيلها؟ لقد كان أولئك
األخيار هم والقرآن يف واد والناس
يف واد آخر ،ولهذا فقد كانت سريهم
وخواتيمهم تدل عىل صدقهم يف ذلك

_لتكون له مخرجا_ ،فريفض تلك
الوظيفة؛ ألنه يرى أن مقام القرآن
الكريم يف أعىل املقامات ،ويفضل
السجن ليبقى يبقى القرآن الكريم
يف مقامه الرفيع ،وآخرين _من أولئك

الزهد العجيب ويف ذلك اإلعراض عن
الدنيا؛ فصارت حياتهم بالقرآن،
ومتعتهم يف خدمة كالم الرحمن؛
فمات الشيخ عامر بعد أن قرأ ختمة
كاملة من القرآن الكريم ،ومات الشيخ

لم يتخذ القرآن حرفة يتربح من ورائها،
وال وظيفة يسترزق منها ،بل اتخذه
ً
دينا يدعو إليه ،وعبادة يتقرب إلى الله
بخدمته والذب عن حياضه والغيرة
عليه.
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القايض بعد أن قام الليل ،وأدى صالة
الفجر ،ومات الشيخ املرصفي وهو يف
مجلس إقرائه حيث كان القارئ يقرأ
قوله تعاىل( :إن الذين يخشون ربهم
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبري) ،ومات
الشيخ أبو الحسن الكردي بعد أن
دخل يف غيبوبة ملدة أسبوع يصحو
منها ما بني فرتة وأخرى فإذا صحا
أخذ يتلو قول الله تعاىل( :والذين من
عذاب ربهم مشفقون) مئات املرات
حتى يدخل يف الغيبوبة مرة أخرى،
وهكذا استمرت حاله يردد آيات
القرآن حتى توفاه الله ،وابتيل أبو
عبد الله منري بن املظفر التونيس بالء
شديدا ً وعُ ذب واعتقل وسجن زمنا ً
طويالً ،وهو هو لم يتغري _بفضل
الله_ أو يتبدل ،وبارك الله له يف ذريته
وأبنائه ،وأما شيخ الحرم النبوي
وإمامه أبي محمد عيل بن عبد الرحمن
الحذيفي فسل جلساءه وتالميذه
والعارفني به ينبئوك عن زهده وعظيم
صدقه بالخرب اليقني ،وأما الشيخ
الكبري عبد الرافع رضوان فسريته
عجب من عجب ،وأما تلميذه الزاهد
سيد الشني _رحمه الله_ فقد أكرمه
الله يف حياته وعند احتضاره وبعد
مماته فحقق له كل مراده ،ما أسعدهم
حني أرضوا ربهم؛ فاشتغلوا بخدمة
كتابه ،وأفنوا أعمارهم يف حفظ كالمه،
غفر الله لألحياء منهم ومتع بهم عىل
طاعته ،وأما األموات فعطر الله قبورا ً
وارتهم ،ونور الله أجداثا ً ضمتهم،
وجعلهم يف القبور _بقرآنهم_ فرحني،
وبمغفرة الله ورضوانه مرسورين.
 -8ومن مناقبه شدته يف قول الحق:
وتمسكه به ،فال يوار أو يداهن بل
يصدع بالحق ال يخاف لومة الئم،
خصوصا ً إذا تعلق األمر بكتاب الله
عز وجل ،كان ينطق بالحق يف أحرج
املواقف ،وقصته مع أحد وزراء
األوقاف السابقني معلومة مشهورة؛
حيث تقدم أحد القراء الختبار
مسابقات قراء القرآن لبعثات شهر
رمضان ،وكان الشيخ عامر أحد
أعضاء اللجنة الرئيسيني ،وطلب إليه
الوزير إنجاح هذا القارئ يف االختبار،
وكان هذا القارئ يتالعب يف طرق
التالوة مختاال ً بنفسه ،غري حافظ
للقرآن الكريم ،فقال له الشيخ عامر
 :أنت ال تحفظ القرآن ،وال يليق أن
تمثل مرص يف أي قطر أو بلد ،وأرص
عىل رسوبه ،لقد كان رحمه الله
يتمثل شعارا ً رائدا ً يف لجان املسابقات
القرآنية؛ وهو أن الله يحب أن يقرأ
القرآن كما أنزل ،كما أن قصته يف
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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ً
االستاذ الدكتور عبد العزيز القاري متحدثا عن
شيخه الكبير عامر السيد عثمان
ترسيب ابنه لطفي يف اختبار اإلذاعة
معروفة مشهورة .لقد كان الشيخ
عامر عثمان سيفا ً بتارا ً حازما ً صارما ً
يف غربلة األصوات وإجادتها ،ولم
يكن يقبل امليوعة أو تجاوز األصول
يف القراءة واألداء ،وطاملا اشتكى منه
القراء _وله يف ذلك قصة عجيبة مع
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ذكرتها
يف موضع آخر من هذه املقالة_ ،حتى
إن بعض القراء رموه بالتعسف
والتشدد ،وضغطوا عليه بوسائل
شتى ،ولكنه لم يلن ولم يضعف ،لقد
كان القرآن بالنسبة للشيخ عامر كالم
الله العظيم الذي ال تجوز فيه املجاملة
وال املداهنة أو التجاوز مع كائن
من كان ،وكذلك كان يفعل يف لجنة
اختيار القراء الذين ترسلهم وزارة
األوقاف املرصية إىل البلدان العربية
واإلسالمية ،وقد حورب يف لجنة
اختيار القراء باإلذاعة املرصية ،و ُ
طلب
إقصاؤه أكثر من مرة ،وكان الذي
يقف وراءه مدافعا ً ومنافحاً؛ الشاعر
الفحل محمود حسن إسماعيل حيث
كان يعمل مستشارا ً ثقافيا ً باإلذاعة
املرصية _رحمهما الله تعاىل_.
 -9ومن مناقبه ما عرف عنه من
الوفاء ألشياخه ومعلميه بل وحتى
تالميذه :فكان أحد أشياخه واسمه
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

بكر ،كفيف البرص بصري القلب ،إذا
نزل من محافظة الرشقية للقاهرة
فإنه ينزل هو وزجته عند الشيخ

باب بيتي حامالً هدية بيده ،فأشعر
معه بالخجل مع الوقار والتعظيم.
 -10ومن مناقبه ما جعل الله له من

الشيخ عمر فالته
عندها هتف بي ً
بصوت ْالمتأثر قائال  :هذا والله
ْ َ
الم ِلك ،هذا السلطان !!
عامر ،فكان يحتفي به أشد ما يكون
االحتفاء ،ويفرغ له غرفة نومه ،ويعد
طعاما ً خاصا ً له يف كل زيارة يزور
فيها الشيخ ،قال إبراهيم عامر :وكان
والدي يرتك شيخه يأكل لوحده ،حتى
إذا فرغ من األكل أكلنا بعده ،كما أنه
يعظم تالميذه ويجلهم ،قال الشيخ

الهيبة والتعظيم واإلجالل يف نفوس
كبار املشايخ واملقرئني ،مع ما كان له
من املكانة والتعظيم يف قلوب الناس:
قال الشيخ األخرض :ذهبت إىل الشيخ
عامر السيد عثمان وكان قد قدم يف
زيارة للمدينة املنورة ،فقلت له :إن
الشيخ القايض قد قدم إىل املدينة

ال يوار أو يداهن بل يصدع بالحق ال يخاف
ً
لومة الئم ،خصوصا إذا تعلق األمر بكتاب
الله عز وجل ،وقصته مع أحد وزراء
األوقاف السابقين معلومة مشهورة
إبراهيم األخرض  :كلما نزل الشيخ عامر
إىل املدينة ،ال أشعر إال وهو واقف عىل

أستاذا ً يف الجامعة اإلسالمية فهل
تقرتح عيل أن أقرأ عليه ؟ قال الزم تقرأ

عليه ! ثم أردف قائال  :ده أكرب عالم يف
الدنيا ! ،فقلت له أريد منكم شفاعة
عنده  ،قال ال بأس أفعل إن شاء
الله ،اذهب إليه ،وقل له :الشيخ عامر
موجود يف املدينة ويريد مقابلتكم يف
الحرم ،قال الشيخ األخرض :فذهبت
إىل الشيخ القايض وأخربته برغبة
الشيخ عامر ،فقال :نذهب إليه إن شاء
الله ،قال :فجئنا عىل املوعد يف املكان
املحدد من الحرم ،فإذا الشيخ عامر
قائم يصيل ويتنفل وكان معتكفا ً
يف رمضان ،وانتظرناه حتى فرغ
من صالته ،قال األخرض  :وبعد أن
انرصف الشيخ عامر من صالته سلم
الشيخ القايض عليه سالما ً حارا ً وأخذ
يقبل يديه ويدعوا له وتحدثا كثرياً،
وبعد أن ودعه قال له الشيخ عامر:
إن هذا إبراهيم األخرض ابني ،ضمه
إليك ! وأفرغ ما يف صدرك يف صدره !
ومن تلك املواقف التي تدل عىل مقام
الشيخ عامر يف نفوس املقرئني ،ما
رواه الدكتور الوزير إبراهيم بدران
حيث قال  :ملا أردت افتتاح املستشفى
الذي أنشأته ،رتبنا إلقامة حفل افتتاح
ندعو إليه أجلة العلماء والوزراء وكبار
املسؤولني يف تلك الفرتة ،ودعوت
املقرئ الشهري صاحب الصوت
املالئكي الجميل ،الشيخ عبدالباسط
عبد الصمد ،وذلك ليقرأ يف افتتاح
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الحفل ،فوافق مشكوراً ،وقبل الحفل
بيو ٍم أو يومني علم الشيخ عبدالباسط
أن الشيخ عامر السيد عثمان سيكون
عىل رأس الحارضين يف الحفل ،فاتصل
بي يعتذر عن القراءة يف الحفل ،قلت
له مالك ياموالنا؟ فقال يل  :كيف أقرأ
بحرضة الشيخ الكبري عامر السيد
عثمان!!! أنت عاوزني اتبدهل !!
ال يمكن ذلك ،فحاولت إقناعه ،فلم
أ ُ ْفلح ،فاتصلت بالشيخ عامر وقلت
له القصة ،ثم رجوته أن يتدخل يف
ذلك ،فكانت شفاعته حسنة كافية،
وتم الحفل وقرأ الشيخ عبدالباسط،
وأسعد الجميع بكالم الرحمن.
وحدثني الشيخ إبراهيم األخرض قائالً
 :بينما كنت ومعي زمييل الشيخ كرامة
الله مخدوم نتنفل بالصالة يف املسجد
النبوي ،وكنا نقرأ بقراءة ابن عامر،
وكان الزمان يف شهر رمضان ،وبينما
نحن نقرأ الفاتحة قرأنا  :وال الضالني،
فإذا بصوت الشيخ عامر يقول آمني،
حيث دخل املسجد ووجدنا نتنفل،
فدخل معنا يصيل ويتنفل _وكان
مشهورا ً بإدمانه للتنفل والصالة_،
قال ُ
فسقط يف أيدينا ،وارتبكنا ،وكان
موقفا ً ال ينىس .وأما مقامه عند عامة
املسلمني فيعجب من وصفه الواصف،
قال الشيخ عبد العزيز القاري  :طلب
مني فضيلة الشيخ املحدث عمر فالته
_وكان موجودا ً يف القاهرة_ أن نزور
الشيخ عامر ،فقلت له لعل املناسب
أن نزوره يف مقرأة اإلمام الشافعي،
فقال هذا حسن فذهبنا إىل املقرأة
يوم الجمعة بعد العرص ،وأدركنا
الشيخ يف املقرأة وقد فرغ من اإلقراء،
والناس بالعرشات ملتفون حوله
_شبابا ً وشيباً_ ك ٌّل يريد السالم ثم
يقبل يدي الشيخ الكبري السن والقدر
النحيل الجسم والقوة ،عندها هتف
بي الشيخ عمر فالته بصوت املتأثر
قائالً  :هذا والله ا ْلمَ ِل ْك ،هذا السلطان
!! ،فجاوبته قائالً ومثنياً :ال طمعا ً يف
دنيا ،وال خوفا ً من بطش .وبعد أن
فرغ الناس من السالم عليه ،تقدمنا
إىل مكانه وسلمنا عليه ،فسألنا هل
معكم سيارة ؟ قلت نعم ،فقلنا فاذهب
بنا لندرك املقرأة الثانية ،وكانت يف
حي املهندسني _وهو مكان بعيد
شيئاً ،فالحظنا يف هذه املقرأة أن
صوت الشيخ مبحوح جدا ً قبل مجلس
اإلقراء ،بينما ينطلق بال تكلف وال عناء
يف مجلس اإلقراء ،فقال يل الشيخ عمر
فالته  :أضف هذه الكرامة إىل كتاب
تكتبه عن كرامات القراء ،ال شك أن
هذه الحال من كرامات الله لهذا السيد
الكبري؛ عامر السيد عثمان.
 -11ومن مناقبه أنه لم يكن يرجو من

إقرائه وخدمته للقرآن جزا ًء وال شكورا ً أجمعني)) ،وهل يريد أهل القرآن
إال من الله العظيم :فقد قىض حياته املخلصون من رحلتهم وإجازاتهم

الجادة
إذا قرأ أحد الطالب قراءة على غير
ً
األداء والتجويد قال له _مستفهما
في ً
مستنكرا_ أنت جودت القرآن في ألمانيا؟
ناسكا ً متبتالً يف نور القرآن الكريم ،لم
يتخذ القرآن حرفة يرتبح من ورائها،
وال وظيفة يسرتزق منها ،بل اتخذه
دينا ً يدعو إليه ،وعبادة يتقرب إىل الله
بخدمته والذب عن حياضه والغرية

وتصنيفهم ومجالس إقرائهم إال رضا
الله تعاىل مع دعوة صالحة _من قلب
مؤمن_ تلقى ساعة إجابة فيسعدون
بها يف الدنيا واآلخرة ،أقول هذا ويف
الحلق غصة ،ويف القلب حرسة ،من

قال الشيخ القاري  :لقد أدركنا هؤالء
العلماء الكبار؛ أحمد الزيات ،وعامر
السيد عثمان ،وعبد الفتاح القاضي،
فرأينا فيهم ما نحسب أنهم من أهل
الدعوات المجابة.
عليه ،وهكذا كانت سرية أسالفه من تغري الزمان حتى ظهر ما يمكن أن
األنقياء واألصفياء من سادة العلماء ي َُسمَّ ى بتجارة اإلقراء واإلجازات،
واملقرئني ،قال اإلمام النويري متحدثا ً فانترش وشاع ،وتسابق إىل تحصيله

قال الشيخ القاري زرنا شيخ عموم المقارئ
المصرية __الشيخ عامر_ في بيته وسط
حي شعبي وعمارة قديمة الشكل
والمضمون ،فإذا الكهرباء مقطوعة عن
منزله ،وإذا هو جالس وسط كومة من
الكتب والمخطوطات يراجعها على نور
الشموع.
عن شيخه ابن الجزري (( :ألنه كان _ الطالب وذاع ،فقد ظهر قوم من
رحمه الله_ كثريا ً ما يرضب البالد رشقا ً املقرئني _وبعضهم من املتصدرين_

قال عنه الشيخ علي الحذيفي  :لقد
كان الشيخ عامر السيد عثمان رجال
صالحا كثير العلم والتحقيق سليم
القلب خالص النصح للقرآن الكريم.
وغربا ً ويمينا ً وشماال ً قصدا ً لالجتماع
بمن لم يُمَ ِّكنه الزمان أن يجتمع
به؛ ليكون له نصيبٌ من دعائهم

يتنافسون يف أثمان اإلجازات واإلقراء،
فمنهم من جعل ثمنا ً للختمة الواحدة
لراو واحد ،وثمنا ً لختمة القراءات
ٍ
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السبع ،وثمنا ً آخر لختمة القراءات
العرش الصغرى ،وأمَّ ا ختمة القراءات
العرش الكربى فال تسل عن أثمانها
عندهم ،بل إن بعضا ً منهم يجعل ثمنا ً
لكل جزء من أجزاء القرآن يستلمه بعد
نهاية قراءة ذلك الجزء ،ومنهم من
جعل ثمنا ً للساعة الواحدة من ساعات
اإلقراء ،وال يقول قائل إن هذا من أخذ
األجرة عىل إقراء القرآن ،ويستدل
بالحديث الصحيح عند البخاري وغريه
عن ابن عباسَّ ###
أن رسول الله _
صىل الله تعاىل عليه وآله وسلم_ قال:
((إن أحق ما أخذتم عليه أجرا ً كتاب
الله))؛ َّ
ألن هؤالء املتاجرين باإلجازات
واإلقراء إنما يكون إقرائهم بتلك
الكيفية عىل حساب الضبط والتحقيق
واإلتقان ،فتجد الطالب عندهم يختم
ختمة القراءات العرش الصغرى أو
الكربى يف أزمان ال يقدر عليها حتى
القراء الضابطون املتقنون ،فإذا ما
أراد طالب من الطالب ممن يقرأ عىل
هؤالء املقرئني أن يأتي بالختمة عىل
وجهها من استيفاء األوجه وتحرير
املسائل استعجلوه ولم يوافقوه ،هذا
مع مغاالة عجيبة يف أثمان الختمات
بأنواعها ،وتزيد هذه األثمان مع
مرور الوقت وازدحام الطالب ،كما
تزيد _كثرياً_ إذا مات األقران ،فصار
هؤالء املقرئني بقرآنهم متآكلني ،وال
حول وال قوة إال بالله العظيم ،كما
ظهر قوم من الطالب الذين ليس
لهم هم إال تتبع اإلجازات واألسانيد
من غري تمحيص وال ضبط أو إتقان،
ويدفعون عىل ذلك ومن أجل ذلك
األموال الكثرية ،مقابل الحصول عىل
ما يريدون يف أيام معدوداتَّ ،
وإن لنا
الرباني _أي ابن
ولهم يف سرية اإلمام
ّ
الجزري رحمه الله_
أسوة حسنةَّ ،
فإن كثريا ً من رحالته،
بل جميع رحالته ،كانت بقصد تعليم
القرآن ونرش السنة ،حتى أعياه
التعب ،وتقدم به العمر ،فلم يقدر عىل
الرحلة يف ذلك وألجل ذلك ،وهو ما عبرَّ
عنه يف كتابه لبعض تالميذه وقد قعدت
بهم الهمة من أن يلحقوا به ويكملوا
معه املسرية ،وهو مقيم يف مكان
قريب منهم؛ قال _رحمه الله تعاىل_:
((وأعجب من ذلك َّ
أن بيننا وبينكم يا
معرش القراء هذه املسافة القريبة وال
يكون لكم همة أن يرحل أحد منكم
فيأخذ القراءات بهذا التحقيق ،وإني
ألقسم بالله _تعاىل_ أني لو تمكنت
من الخروج لخرجت إليكم وإىل غريكم
ليؤخذ عني هذا العلم الرشيف العزيز،

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ

56

سلسلة قراء العصر سير وعبر

الذي ال أعلم أحدا ً اليوم عىل وجه
األرض يعرفه إال َّ من قرأ عيلّ)) ،وملا
َقدِم عىل امللك بايزيد يف مدينة بورصة
أكرمه امللك غاية اإلكرام ،حتى قال
ابن الجزري عنه(( :فبالغ يف اإلنعام
واإلحسان ،والتمس مني اإلقامة بدار
ملكه ،ورتب فوق الكفاية)) ،فكان
جوابه _رحمه الله_ جواب العلماء
املخلصني املعرضني عن الدنيا ،املقبلني
عىل اآلخرة؛ حيث قال(( :فقلت له :إني
لم أجئ إال ألحرض الغزاة ،وينتفع بي
من ينتفع؛ ممن ال يقدر عىل الرحلة،
وأعود)) ،فهو يف ذلك كله _من اإلقراء
والرحلة والتصنيف_ ال يريد إال الثواب
من الله واألجر الجزيل ،حتى قال يف
مقدمة كتاب النرش(( :وأني ألرجو
عليه من الله _تعاىل_ عظيم األجر،
وجزيل الثواب يوم الحرش ،وأن يجعله
لوجهه الكريم من خالص األعمال،
وأن ال يجعل حظ تعبي ونصبي فيه
أن يقال)) ،وهكذا كانت حال الشيخ
الكبري عامر السيد عثمان كما هي حال
إخوانه من العلماء املخلصني.
 -12ومن مناقبه إخالصه وجلده
ومصابرته يف مراجعة الكتب وقراءة
املخطوطات ومراجعتها :فقد كان
يقيض الساعات الطوال يف البحث
يف الكتب واملخطوطات والتنقيب
والتأليف ،وساعات طوال أخرى
يف نسخ هذه املخطوطات وكتابة
الكتب ،وكانت سريته تلك يف البحث
والقراءة هي الرشارة التي جعلت
العالمة الطناحي يرتبط ارتباطا ً
وثيقا ً بالشيخ عامر ،ويحرص عىل
صحبته واإلفادة منه ،والقراءة عليه،
قال العالمة الطناحي :عرفته _يعني
الشيخ عامر_ منذ عرشين عاما ً قبل
وفاته حني بدأ العمل يف تحقيق كتاب
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

اللواء الدكتور أحمد طلبة من تالميذ الشيخ عامر املقربني متحدثا عن شيخه
«لطائف اإلشارات يف علم القراءات» السيد عثمان من نوادر العلماء الذين
لشهاب الدين القسطالني باالشرتاك عرفناهم ،كان مخلصا ً يف التعليم كما

كان يقضي الساعات الطوال في
البحث في الكتب والمخطوطات
والتنقيب والتأليف ،وساعات طوال
أخرى في نسخ هذه المخطوطات
وكتابة الكتب.
مع الدكتور عبدالصبور شاهني ،وكان
الشيخ يرتدد عىل دار الكتب املرصية

كان مخلصا ً يف التحقيق والتأليف،
ولو أردت أن أرسد ما عاينته ووقفت

عرفته األمة حجة في علوم القرآن،
ً
ومرجعا في تصحيح المصاحف
ً
وضبطها ،متمسكا بالسنة والسند وآثار
السلف الصالح ،ال يحيد عن طريقتهم
في التلقي والتعليم والطلب.
ومعهد املخطوطات _وكنت يومئذ
أعمل به_ فشدَّني إليه ،ورغبَّني فيه.

عليه بنفيس ،ملا كفانا الوقت وال وسعنا
املقام ،ومن تلك املواقف الكبرية ،ما

قال الشيخ األخضر  :كان عامر السيد
ً
ً
عثمان جبال راسيا من جبال العلم،
ً
ً
وطودا شامخا في المعرفة والفهم،
يهابه الطالب ،ويخشى مناظرته
العلماء.
وقال العالم الكبري والشيخ الجليل عبد
العزيز القاري :لقد كان الشيخ عامر

وقفت عليه أنا ومعي نخبة من العلماء
األجالء ،حيث قمنا بزيارة القاهرة

يف لجنة مشكلة للتعاقد واستقطاب
العلماء للجامعة اإلسالمية ،وكان عىل
رأسهم فضيلة شيخ عموم املقارئ
املرصية الشيخ عامر السيد عثمان،
وكانت اللجنة مشكلة من الشيخ
عبدالله الفوزان؛ نائب رئيس الجامعة،
والدكتور محمد الوائيل وكيل الجامعة
_يف وقتها_ ،وقمنا بزيارة الشيخ عامر،
وكان الطريق إىل بيته ميلء باملشقة
والصعاب ،حتى وصلنا إىل سكنه
يف حي سالمة يف حي السيدة زينب،
وكان الشقة التي يسكن فيها يف وسط
حي شعبي والعمارة قديمة الشكل
واملضمون ،عندها توقف الشيخان
وقاال  :الشيخ عامر يسكن هنا ،قلت
لهم  :نعم شيخ عموم املقارئ املرصية
يسكن يف هذا السكن املتواضع جداً،
ثم استأذنَّا بالدخول عليه فأذن لنا،
وكانت الكهرب مقطوعة عن منزل
الشيخ ،فدخلنا عىل الشيخ عامر
وهو جالس يف غرفة من غرف الشقة
البسيطة ،جالس وسط كومة من
الكتب واملخطوطات ،وبجانبه شمعات
وضوء خافت ،وهو يراجع ويقابل
بعض املخطوطات ،فسلمنا عليه،
وجلسنا ننظر يف حاله وأحواله ،فقال
لنا ما فيش حد يضيفنا ،ولكن أضيفكم
بما هو أعظم وأكرم ،ثم سلم كل واحد
منا مخطوطة من املخطوطات التي
بني يديه ،وجلسنا نقابل معه ما هو
بصدده .قال الشيخ القاري :وكان
من عادته عند قراءة الكتب ومقابلة
املخطوطات أن يعتني بذلك عناية
شديدة ،بحيث يضع إصبعه عىل كل
كلمة يتهجاها كأنه يصحح مصحفاً،
وما ذلك إال من غاية حرصه وشديد
نصحه لكل ما يتعلق بكتاب الله
ُ
قلت :ويف صنيعه
_رواية ودراية_،
ذلك من الدروس والرتبية لكل مشتغل
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بهذا العلم الرشيف _رواية ودراية_
ما ال يخفى ،خصوصا ً مع انتشار
حب الدنيا والتساهل وقلة الضبط يف
اإلقراء والتأليف .قال الشيخ القاري :
حتى إذا فرغنا من زيارته وضيافته،
ودعناه ونحن نقول بصوت واحد :ما
أعجبها وما أكرمها من ضيافة ،حني
ري
تكون الضيافة علما ً نادرا ً مع عل ٍم كب ٍ
من سادة القراء وف َِخام العلماء.
ُ
قلت  :وكان من ثمرة هذا اإلخالص
والجلد واملصابرة يف التلمذة والطلب
ومراجعة الكتب وقراءة املخطوطات،
أن أنعم الله عىل األمة بعالم وعالَّمة
كبري؛ عرفته األمة عاملا ً متمكنا ً من
أصول القراءات وطرقها الصحيحة،
كما عرفته األمة حجة يف علوم القرآن،
ومرجعا ً يف تصحيح املصاحف
وضبطها ،متمسكا ً بالسنة والسند
وآثار السلف الصالح ،ال يحيد عن
طريقتهم يف التلقي والتعليم والطلب،

عُ رف بالدأب والبحث يف املراجع يف
أمهات كتب الفقهاء والنحويني ،كما
عُ رف بالعناية بتوجيهات القراءات

قرأ أحد الطالب قراءة عىل غري الجادة
يف األداء والتجويد قال له _مستفهما ً
مستنكراً_ أنت جودت القرآن يف

يكفي في مدحه وفخامته والثناء عليه
َّ
ما تواله من مهام كبيرة وما ورثه من
مناقب عالية ومؤلفات جزلة وتالميذ
ِفخام ،فليس أحد ينافسه في ذلك بل
وال يقاربه أو يدانيه.
وتمييز املتواتر من الشاذ والفاذ ،إنه من
أهل الطبقة األوىل يف هذا العرص التي ال
تُ َضا َر ُع يف توجيه القراءات وشيوخها
ورواياتها وتحريراتها وأسانيدها.
 -13ومن مناقبه ما عرف به من
الدعابة والطرفة بما ال يخرجه عن
الهيبة والجالل :فمن ذلك أنه كان إذا

أملانيا؟ .وكان مرة يف لجنة من لجان
االختبار والتقييم للقراء  -وقد عُ رف
الشيخ بالشدة وعدم التساهل يف كل
ما يتعلق بكتاب الله تعاىل ،وكان
الطالب يهابونه ويخشون اللجان
التي يكون فيها عامر السيد عثمان
عضوا ً من أعضائها  -خرج الشيخ
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من اللجنة لحاجة له ثم يعود ،وبينما
الطالب يتحدثون فيما بينهم عن

مشايخ اللجنة وأسمائهم ،سأل أحد
الطالب طالبا ً آخر عن أعضاء اللجنة
فذكرهم له وع َّد منهم الشيخ عامر

السيد عثمان ،فقال الطالب السائل
_مستفهماً_ ومني عامر ده؟ فصادف
أن الشيخ عامر وهو عائد إىل اللجنة
يسمع هذا االستفهام من الطالب ،فإذا
به يربت عىل كتف الطالب السائل
قائالً له _جوابا ً عىل سؤاله_ ( :هو
أنت ما تعرفش عامر ،عامر عثمان ...
ذلك الذي يخوف الله به عباده) .وقرأ
أحد الطالب أمامه برواية خلف عن
حمزة ولم يكن ضابطا ً ألحكام الرواية
فقال له الشيخ الجليل ( :قوم يا شيخ،
دانا كنت باحسبك خلف الحبايب).

أسانيده
واملتوافر

أحمد املعروف بـ (سلمونة) ،وهو عن

شحاذة اليمني ،وهو عن الشيخ نارص

قطب ،عن الشيخ عيل سبيع ،عن

أما

إسناده

املشهور

واملوجود يف اإلجازات التي اطلعت

شيخه السيد إبراهيم العبيدي ،وهو

الدين الطبالوي ،وهو عن شيخ اإلسالم

الشيخ حسن الجرييس الكبري ،عن

عليها _وحصلت عىل نسخ مصورة

عن الشيخ عبد الرحمن األجهوري،

زكريا األنصاري ،وهو عن شيخ شيوخ

الشيخ محمد املتويل ،عن الشيخ أحمد

منها_ فإنه يسند من طريقني :إسناد

وهو عن الشيخ أحمد البقري ،وهو

وقته :أبي النعيم رضوان العقبي،

من طريق الشيخ محمد غنيم ،وهو

عن شيخ قراء مرص الشيخ محمد

وهو عن الحافظ شيخ القراء وخاتمة

الدري التهامي ،وهو بسنده املذكور
آنفاً ،ومن اللطائف أن الشيخ عامر

عن الشيخ حسن الجرييس الكبري،

قاسم البقري ،وهو عن الشيخ عبد

املحققني الشيخ ابن محمد بن محمد

السيد عثمان والشيخ عبدالفتاح عبد

وهو عىل العالمة املقرئ أحمد الدُّري

الرحمن اليمني ،وهو عن الشيخ أحمد

بن يوسف الجزري.

الغني القايض أخوان يف السند من هذا

التهامي ،وهو عن الشيخ محمد بن
ّ

عبد الحق السنباطي ،وهو عن الشيخ

وإسناد آخر من طريق الشيخ همام

الطريق.
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مدحه وثناء عليه
يكفي يف مدحه وفخامته والثناء عليه ما سبق ذكره من
تالميذه الفِ خام ،ومناقبه ومؤلفاته ،واملهام التي توالها،
فليس أحد ينافسه يف ذلك بل وال يقاربه أو يدانيه.
قال تلميذه األستاذ الكبري واألديب األملعي د.محمود
الطناحي _واصفا ً تلمذته عىل الشيخ عامر عثمان_:
لقد وقفت منه _من الشيخ عامر_ عىل علم غزير ج ّم ،
وتمثلت فيه وبه األوصاف الضافية التي تأتي يف كتب
الرتاجم والطبقات ،ويظنها من ال علم عنده بتاريخ األمة
وأحوال الرجال من املبالغات والتهاويل التي ُّ
يغص بها
تاريخنا  ....زعموا ،نعم رأيت يف هذا الشيخ الجليل كثريا ً
مما كنت أقرأه يف طبقات القراء واملحدثني والفقهاء
واألدباء ،من سعة الرواية ،ودقة الضبط ،وتحرير
الرواية ،وحُ سن اإلتقان.
وإليك بعضا ً من نبض القلب وخواطر الفوائد يف مدح
الشيخ الجليل والثناء عليه بالجميل ،جزاء ما تفضل به
عىل األمة بأوىل ما ترصف إليه الهمة من خدمة القرآن
الكريم رواية وتأليفا وإقراء ،وله عند ربه الجزاء األوىف :

إلى سيد القراء؛ الشالل الهادر والبحر الزاخر
َّ
عامر السيد عثمان برد الله مضجعه
واإلقراء

للعلم

قام

ُ
رجال

خدموا كتاب الله دون توقف
كانوا

كالخيال

مثاال

وقلما

كانوا جباال قصرت من دونهم
َ
كانوا بحارا والكنوز يلفها
والشيخ عامر كان من أخيارهم
الفقر كان رفيقه في عيشه
في البدء يحمل لألنام معاشهم
َ
ُ
يحمل دائما
في الحالتين الخير
قد أسقط الدنيا ولم يعبأ بها
ما كان يفقه من أمور معاشها
ٌ
ٌ
لكنه في العلم بحر زاخر
في كل علم قد تناهى وانتهى
هو حجة في الضبط واإلتقان في
جنبا إلى جنب تحلق حوله
هذا

وزير

والفقير

جواره

كل يريد االزدياد من الهدى
ٌ
ٌ
صبر ورفق والمهابة حوله
قد كان في التعليم آية عصره
َ
ُ َ
ر ِزق السماحة والبشاشة والهدى
وكساه من حلل الوقار إلهه
يتوددون

إليه

في

إلباسه

هي دعوة الشيخ السبيع لعلها
ُ َ َّ
اصبر بني فسوف تغدو عالما
ْ
ُ
شأن كبير فاجتهد
وتكون ذا
ٍ
ما كان أحوجنا لعاطر سيرة
َُ
ولسانه
عقل القران بقلبه
ِ
وختامه قد كان مسكا أذفرا
شفع به القرآن فهو حبيبه
ُ
قامة
واجعل له الفردوس دار م
ٍ
وأدم صالتك بالسالم مضمخا
َ
َ
َّ
تغشى النبي وآله وصحابه

ُ
ان وجالوا
صالوا لتجويد القر ِ
ُ
آجال
حتى أتتهم بالمنى
ُ
أمثال
حاكاهمو من بعدهم
ُ
ُ
والبلوغ محالُ
سحب العزائم
ٌ
ُ
يحتال
غائص
عمق وما من
ٍ
ُ
أسمال
علما يسير تلفه
ُ
نضال
مذ كان طفال والحياة
َّ
حمالُ
والختم كان لهديهم
َ
َ
ُ
خير ُه األجيالُ
ولسوف تذكر
ُ
َّرح ً
ال
أنه
تيقن
فلقد
َ ْ
شر قد زالوا
شيئا وكان لمع ٍ
ْ
ٌ
حفت به أهوالُ
متالطم
ُ
ينهال
فتراه حين تساؤل

ُ
تختال
وتحريراته
رسم
ُ
إجالل
كل الفئات وحولهم
وجوارهم فان له آمالُ
ٍ
َّ
موالُ
والشيخ في تعليمهم
حتى يبلغهم لما قد صالوا
ُ
يطال
وحديثه في ذاك ليس
األبطالُ
لعلومه
وترحلت
ُ
األقيال
حتى أتاه السادة
ُ
إجالل
نعال وفي أفعالهم
ُ ِّ َ
ُ
األقفال
دربه
قد فتحت في
ِ
ُ
األجيال
وتدور في أفالكك
َ
فألنت جوهرة بها أختالُ
ُّ
يعز ِم ُ
ُ
ثال
المثال وكم
فهي
َ
ُ
األفعال
فغدت تصدق قولها
ُ
سجال
بل فاق مسكا والحياة
يا رب وهورفيقه واآللُ
ُ
تنثال
واسق العظام برحمة

يامن له تتوجه
َُ
ِبقر ِانه
ومعلما

للشاعر  :عبدالنارص خديش الرشيف
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وفــاته

صورة يظهر فيها إبراهيم ابن الشيخ عامر والعقيد محمد رضا صهر إبراهيم عامر والدكتور عبد الله الجار الله
قال ابنه إبراهيم  :صام والدي شهر
رمضان من عام (1408هـ) ،وكنا نلح
عليه أن يفطر ملرضه وتعبه ،ولكنه كان
يرفض رفضا ً قاطعاً ،حتى كان آخر
يوم من رمضان ،وبعد اإلفطار ،طلب
الدخول إىل دورة املياه ،حيث استفرغ
استفراغا ً شديداً ،ثم أصابته دوخة
ونزول يف الضغط مع هبوط يف القلب _
مع أمراض أخرى سابقة_ احتاج معه
أن يدخل مستشفى (األنصار) باملدينة
املنورة ،وقد لبث يف املستشفى ستة
أيام ،وهو يف كامل وعيه وفكره ،وكان
طوال مدة إقامته يف املستشفى ال يأكل
وال يرشب ،وإنما يتغذى عن طريق
الوريد ،وكان مشغوال ً بقراءة القرآن يف
رسه وجهره ال يفرت عن القراءة طوال
يومه وليلته ،كلما أردت أن أتحدث
إليه أشار إيل أن اسكت ،فأسكت ،وإذا
أكثرت من اإللحاح عليه أن ال يرهق
نفسه غ َّ
طى وجهه باللحاف وواصل
القراءة ،وكان طوال هذه األيام الستة
إذا سمع األذان فز قلبه وكبرَّ يف رسه
ثم أخذ يستعد للوضوء مع أنه ال يقدر
حتى عىل التيمم_ ،إنه الثبات الذي ال
يكون إال لعباد الله الصالحني الذين
تعرفوا عىل الله يف الرساء ،وصلُحت
أحوالهم وقت الصحة والرخاء،

فينزل الله عليهم الثبات وقت الشدة
والرضاء_ ،هكذا كانت حاله ،حتى
إذا كان اليوم السادس من دخوله
للمستشفى سكت عن القراءة ،فعلمت
أنه يقرأ الختمة األخرية قبل وفاته ،ثم
أخذت حاله بعد ذلك تزداد سوءا حتى
كانت وفاته يف السادس من شوال من
عام 1408هـ ،،املوافق الخامس عرش
من مايو لعام 1984م ،ليلة الجمعة أو

لطباعة املصحف الرشيف  -يقول
ابنه إبراهيم  :قلت لرئيس الرشطة
ال يوجد معنا جواز اآلن َّ
لكن له
جواز آخر؛ ففتحت مصحفا كان
موضوعا ً عىل طاولة رئيس الرشطة
وأرشت إىل اسم أبي وقلت له :هل
تقرأ هذا االسم من فضلك؟ فقرأ
الرشطي بصوته  :عامر السيد
ُّ
عثمان شيخ عموم املقارئ املرصية،

صباحها يف املدينة املنورة ،أخذ
أبناؤه بتحضري الجنازة وإنهاء
مستلزمات الدفن ،لم يخربوا
أحدا ً من تالميذه أو محبيه،
ِ
طلبت الرشطة جواز الشيخ
لتسليم جثمانه الطاهر إىل أبنائه
والترصيح بدفنه ،غري أن جوازه
لم يكن متوافرا ً لظروف عطلة عيد
الفطر ،حيث كان جوازه محفوظا ً
لدى جهة عمله  -مجمع امللك فهد

فقلت له أنه هو صاحب الجنازة !!!
إال يشفع له عمله يف هذا املصحف
لتسمحوا بإنهاء إجراءات دفنه عىل
أن أحرض لكم جوازه يوم السبت،
قال :فبكى رئيس الرشطة وقال :بل
يشفع له وزيادة ،وندعو له بالرحمة
واملغفرة والرضوان ،ثم قاموا
رساعا ً بتجهيزه والدفع بجنازته
إىل املسجد النبوي وذلك بعد صالة
الجمعة ،قال شيخنا األخرض  :وبينما

ً
ً
لقد فقدت األمة
برحيله رجال عليما ً
ً
متذوقا لبيانها ،حاذقا
بأسرار القراءاتً ،
في فهومها ،ناشرا لكنوزها وذخائرها،
ولد ويوم مات
فرحمة الله عليه يوم َّ
ويوم يبعث حيا.

املؤذن يقيم الصالة إذا بإبراهيم _ابن
الشيخ عامر_ يبكي فقلت له ما يبكيك
؟ فقال تويف الوالد وهذه جنازته !
فغضبنا غضبا ً شديداً ،وقلت له كيف
يموت الشيخ الكبري وال نعلم عن موته
أو جنازته ؟ ثم همست يف أذن الشيخ
ابن صالح بأن الشيخ عامر قد انتقل
إىل رحمة الله وسيقدم للصالة عليه،
فأخذ يسرتجع ويحوقل ويستغفر له.
لقد اختاره الله إىل جواره ،وأم الناس
بالصالة عليه إمام وخطيب املسجد
النبوي ورئيس املحاكم باملدينة املنورة
الشيخ عبد العزيز بن صالح ،وخرجت
له جنازة مهيبة ،قال ابنه إبراهيم:
لدرجة أني لم أتمكن من مجرد ملس
الجنازة من شدة الزحام ،ودفن
الفقيد بمقربة البقيع راضيا ً بإذن
الله مرضياً ،عاش الشيخ عامر السيد
عثمان خادما ً للقرآن الكريم بكل وجه
ممكن ،وهو مع هذا ال يملك من متاع
الدنيا شيئا ،مات الحافظ املحرر ولم
يعرف عن موته أحد حتى ُق ِّد َم للصالة
عليه ،وهكذا هم أهل القرآن الصادقني،
حتى يستوفوا أجورهم كاملة عند
موالهم الكريم ،مات الشيخ اإلمام الذي
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الشيخ عامر عثمان يف أحد مقارئه يف مساجد األسكندرية ومعه تالميذه ويبدو يف الصورة اللواء أحمد طلبة وخلفه أخاه
َ
املحن وصارع الشدائد ،فلم تلن له _من
غالب
أجل القرآن العظيم_ قناة ،ولم يخفت له صوت،
ولم يرتعش يف يده قلم ،حتى جاءه القاهر الذي
ٍ
شالل
صوت
مجلجل سكت ،وأيُّ
ال يُغلب ،فأيُّ
ٍ
ٍ
َُ ْ َ َْ َ
َ َ َْ َ
َ ُ َّ ً َ ْ َ ْ َ
ْ ْ
َ َْ ْ
ٍ
ُزهر
نبع عذب غاض ،وأيّ نبت م ٍ
ٍ
هادر توقف ،وأيُّ ٍ
راودتـك المنى فآوتـك ِطي ِبه
يا م ِـحبا لم يـرض إال ح ِبيبه
صوّ
فاتك
فارس
ساخ،
جليل
ركن
ح،
وأيُّ
وأيُّ
ٍ
َ َ َ ْ َ َ ُ ُّ َ
ْ َ
َ َ
َّ َ َ َ ْ َ ْ
ْ َ َ
ان
أسمـع األرض والسماء ن ِحيبه
ترجل؟»
ـاص ود ٍ
بات ينعـاك كل ق ٍ
ً
ً
َ
َ
َ
ُّ َ َ
َّ
لقد فقدت األمة برحيله رجال عليما بأسرار
َ ْ ُ َ لاّ َ
ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
َب ً
ـاس
ـالء ِمن شر أقوى م ِصيبه
فقد ع م ٍـة أشـد على الن ِ
القراءات  ،متذوقا ً لبيانها ،حاذقا ً يف أرسارها
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ ٌ
ْ َ
َ
َ
َ َ
ْ َ َ َْ ْ
َ
وفهومها ،نارشا ً لكنوزها وذخائرها ،فرحمة الله
ان تجـلت
ـامر القل ِ
ع ِ
ـام ِعيك ع ِجيبه
ِفيـك آيـات ِلس ِ
ب ِبالقر ِ
عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيَّا.
َ ُْ َ َْ َ
َْ
َ
َُ
َ َّ َ َّ ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ
الدراسات املهمة السابقة التي تناولت ترجمة
ان صوتك يرضى
قـد تخلى عـن كل لغ ٍو و ِغيبه
ما ِلغي ِر القر ِ
َ
الشيخ عامر السيد عثمان
ُ
ََ َ َ
ْ
َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ
َ َْ ْ
ْ َ
َ َ
ق ْل ِلمن يق ِرئ القـران ِبأج ٍـر
ـاد و ِريـبه
وتـغالى مـع از ِدي ٍ
 -1كتاب هداية القاري إىل تجويد كالم الباري:
ْ ْ َ ْ ًَ
َ َْ َ
للشيخ عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي _رحمه
َ َْ َ
َ ْ َُ َ
َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ْ
ا
ر
ج
أ
م
ل
ع
ال
ن
ع
ِ
ِ
وارتضى الله حسبـه وح ِـسيبه
ما ابتغى شيخنا ِ
الله_؛ وهي ترجمة مخترصة أخذها املؤلف من
ْ
ُّ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َ ْ
َُْ ُ
َّ ْ َ ْ
َ ْ ُ ُ
َ ْ َ َ ْ
إمالء الشيخ عامر عليه يف  12من ربيع األنور من
دأبـه الزهد والتواضع يح ِكي
ور الر ِغيبه
سمت شي ٍخ ِمن العص ِ
عام 1403هـ ،حني كان يف زيارة للمدينة النبوية،
َ ًَْ
ْ ْ
َ ْ َ َ َ ْ
ْ َ ْ
َََ ُ
َ َْ ْ
ُّ ُ ْ ُ
وكانت _وال زالت_ مصدرا ً مهما من مصادر
س ال ِعل ِم بدرا
قد أحـاطت ِب ِه النجـوم الق ِريبه
وتـراه ِفي مج ِل ِ
َ
ترجمة الشيخ القايض ،اعتمد عليها كل من كتب يف
َ ْ َ
ُ
َ
ْ َُ
ْ
َ ٌْ
َ ُ ُْ َ َْ ْ
َْ
َ ٌْ
يست ِـوي ِعنده أج َـاء ف ِقيـر
أم و ِزيـر ،ك ٌل يحـوز ن ِصيبه
ترجمة الشيخ عامر السيد عثمان بعد ذلك.
َ
َ
ْ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
وفيه
بمرص
 -2مقالة قيمة بعنوان :إقراء القرآن
َْ ْ
ْ
َ
َ
كـم س ِقي ٍـم ِفي قل ِب ِـه شهوات
ج َـاء يشـكو فكنت أنت ط ِبيبه
ترجمة للشيخ عامر السيد عثمان :وهي مقالة
َ
َ ُْ َ
َ
َ َ َ ْ ُ ْ
ْ
َ َ َ ِّ ْ
ُ َْ ْ
َ َ َّ ْ َ ُ
علمية نُرشت يف مجلة الهالل ،عام 1993م ،بقلم
ب جاء يدعو
وكأيـن ِمن ط ِال ٍ
ك فعلمتـه وكنـت م ِـجيبـه
تلميذه األستاذ الدكتور محمود محمد الطناحي
ُْ
ْ َ َ َْ
َ
ْ
َُْ ُ
َ َ ٌ َ َ ْ َ َ ًَ َ َْ ْ
ـ
ي
ن
س
ح
ال
ت
خ
أ
ار
و
ج
ي
ف
ـه
ت
ي
ب
_رحمه الله_ ،وهو من أشمل ما كتب عن سرية
ِ
ِ
ـن منـار هـدى شبابا و ِشيبه
ِ ِ
ِ
َ
ْ َ
الشيخ القايض ،حتى صار كل من يكتب عن
ُْ
َ ْ
َ ْ َ ُ ْ ْ
َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ْ
َغ ْي َ
ش
ي
ر
و
ـاث
ث
أ
ن
م
ه
ي
ف
ـن
ك
ي
م
ل
ٍ
ِ
ِ
ِ
الـربيبه
ك
ه
ل
ت
ان
ك
ب
ت
ك
ر
ـ
ٍ
ِ ٍ
الشيخ عامر السيد عثمان أو يرتجم له ال بد أن
ِ
َ
ْ
ً
َ
َ
ً
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
يرجع لتلك الرتجمة.
ِّ َ ْ َ ْ
َ َ ُ َ َّ

الشيخ علي توفيق النحاس
قال
ً
راثيا شيخه الكبير :

وأ ِخيرا تـراه ِفي مجم ِع الفهـ
ْ ْ َ َ َ ْ ًَ
ُْ َ ْ ْ
كنـت ِلل ِعل ِم ِفي ال ِكنـان ِة نجما
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ِـد ِإمـاما يرجى ِلكل ع ِصيبه
َ َْ ْ
ْ ْ َ
ُ
َ َّ َ
قـدر الله ِفي ال ِحج ِـاز م ِغـيبه
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شكر ووفاء وتقدير
كانت هذه الرتجمة لهذا العلم الكبري

الكبري ،فالشكر والتقدير والعرفان

واللواء الدكتور أحمد طلبة ،واملحامي

عىل هذه القدوة املضيئة ليمشوا يف

نتاج جهد ووقت كثري تضمن رحالت

_ومن الله تعاىل األجر والثواب_ ملحبي

ابراهيم عامر السيد عثمان والذي كان

طريقها ويسلكوا دروبها ،وإني

علمية إىل مواقع وبلدان له فيها بقية من

الشيخ عامر السيد عثمان وتالميذه

مصدرا مهما يف ترجمة والده ،حيث

عازم -بإذن الله تعاىل -عىل إخراج

آثار؛ فكانت رحالت متكررة إىل مرص

األوفياء ،والذين لم يرتددوا يف الكتابة

أمدنا بمادة علمية ومصورة ،وغريهم.

سريته العطرة يف كتاب مستقل ،فال

بلد األزهر ومصنع العلماء ،وزيارات

واإلفادة والحديث عن الشيخ الجليل،

وختاماًَّ :
فإن هذا الجهد وأمثاله مما

زال فيها الكثري من النفائس والفرائد

إىل بعض املعاهد والجامعات ،مع

وعىل رأسهم :الوزير البار الدكتور

رشعت فيه من بيان لسري هؤالء

والعرب ،فما كان من صواب فمن الله

زيارات إىل بعض جريان الشيخ عامر

إبراهيم بدران ،وشيخ القراء باملسجد

الرواد ،وبيان فضلهم ،وذكر مناقبهم،

وحده ،وما كان من خطأ وخطل فمن

ومحبيه ،وزيارات إىل بعض املرجعيات

النبوي الشيخ إبراهيم بن األخرض

والتنويه بما لهم من األعمال الجليلة

نفيس والشيطان ،والله يتوالنا جميعا ً

العلمية املعتربة من األشياخ األجالء

القيم ،وإمام املسجد النبوي الرشيف

واأليادي البيضاء؛ هو مما أتقرب

بحفظه ورعايته ،وصىل الله وسلم عىل

الذين عارصو الشيخ عامر أو تتلمذوا

الشيخ عيل بن عبد الرحمن الحذيفي،

به إىل الله عز وجل؛ وذلك إليقاظ

نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

ودرسوا عىل يديه ،وتَتَبُّ ٌع للدراسات

واألستاذ الدكتور عبد العزيز القاري،

الهمم وحفزها ،وتزويد املتخصصني

السابقة والالحقة التي ُكتبت عن الشيخ

والشيخ الكبري عبد الرافع رضوان،

بيشء من تجاربهم،وإطالع الناشئة
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صورة نادرة تجمع أعضاء اللجنة العلمية لطباعة المصحف
الشريف ،مع بعض المشايخ ،وهم من يمين القاري إلى يساره:
 -1الشيخ الجليل ،صاحب التآليف الكثرية ،املقرئ املحقق عبد الرازق بن عيل
موىس (( رحمه الله )) .
 -2الشيخ املحقق ،بقية العلماء املدققني الكبار الشيخ/عبدالرافع رضوان((
رحمه الله )).
 -3املفسرِّ ُ الكبري ،واملربي الفاضل ،األستاذ الدكتور/عبد العزيز بن محمد بن
عثمان رحمه الله.
 -4الشيخ الكبري الذي استفرغ جهده ووقته للقراءة واإلقراء ،الشيخ عبد الحكيم
بن عبد السالم خاطر (( رحمه الله )).
 -5الشيخ رشاد بن مريس طلبه من مراقبي املصاحف باملجمع.
 -6الشيخ فرغل بن سيد فرج ،من مراقبي املصاحف باملجمع.
 -7صاحب األيادي البيضاء عىل أهل القرآن ،عميد كلية القرآن بالجامعة
اإلسالمية ورئيس اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املدينة النبوية _سابقاً_
األستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري.
 -8الشيخ الزاهد واملقرئ العابد إمام وخطيب املسجد النبوي ،ورئيس اللجنة
العلمية ملراجعة املصحف الرشيف ،الدكتور عيل بن عبد الرحمن الحذيفي.
 -9الشيخ العالمة والحرب الفهامة ،صاحب الرتجمة وموضوعها ،الشيخ عامر
السيد عثمان.
 -10األستاذ حسام خاشقجي ،وكيل وزارة الحج واألوقاف _سابقاً_.
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 -11الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل ،من دهاة الرجال املخلصني ،أمني
عام مجمع امللك فهد املساعد _سابقاً_.
 -12الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعادي ،رئيس قسم شؤون املصاحف
برياسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
 -13أستاذ هذا الجيل ،وعالم عرصه ،العالم اللغويّ الكبري ،األستاذ الدكتور/عبد
العظيم بن عيل الشناوي رحمه الله.
 -14الشيخ عبد املجيد اآلبادي ،مراجع املصاحف يف وزارة اإلعالم ،ومن مدريس
القرآن الكريم باملسجد النبوي ،رحمه الله.
 -15الشيخ املحقق والعالمة املدقق ،صاحب الرشوحات واملصنفات ،الشيخ/
عبد الفتاح بن السيد عجمي ا َمل ْر َ
صفي رحمه الله
 -16لم أتعرف عليه.
 -17الشيخ الكبري والعالم الزاهد ،سيبويه عرصه ،الدكتور/محمود سيبويه
البدوي رحمه الله.
 -18العالم الكبري –محقق رشح أبي شامة عىل الشاطبية -الشيخ/محمود عبد
الخالق جادو رحمه الله.
 -19األستاذ الدكتور أبو الحسني محمد سيدي األمني ،أستاذ القراءات وعلومها
بالجامعة اإلسالمية ،ورئيس قسم القراءات _سابقاً_.
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ارتسامات

تعامل موسى _عليه السالم_ مع الهم
كل إنسان يَدِبُّ عىل وجه هذه
البسيطة يتمنى من صميم قلبه أن
يعيش بسعادة وطمأنينة ،وهدوء
بال ،يستوي يف ذلك الكبري والصغري،
والرجل واملرأة ،والرب والفاجر ،واملؤمن
والكافر ،وإن كانوا يختلفون يف
الوصول إىل ذلك املطلب عىل حد قول
األول:
كل من يف الوجود يطلب صيدا ً
ُ
مختلفات
غري أن الشبا َك
فطرائق الناس شتى يف الوصول
إىل السعادة،وطرد الهم ،وذلك
ُ
ُ
نظرات
حيث
حديث يطول من
ا لفالسفةِ  ،وا لحكما ِء  ،وا ملفكر ين ،
واألدباء ،وغريهم.
وال ريب أن ما جاءت به األنبياء هو
الطريق األعظم للوصول إىل سعادة
الدنيا واآلخرة ؛ إذ هم مبعوثون من
لدن خالق النفس [أَال يَعْ َل ُم مَ ْن َخ َل َق
و َُه َو ال َّل ِط ُ
يف ا ْل َخ ِبريُ].
والحديث ههنا ليس عن طرائق
السعادة ،وال عن نظرة الناس لها ،وال
إىل الطرق املوصلة إليها.
وإنما سيكون أقربَ إىل التطبيق
العميل منه إىل الجانب النظري؛ حيث
سيدور حول سرية نبي من أويل العزم
يف التعامل مع الهم ،والسعي يف طرد
القلق ،وجلب السعادة.
أال هو نبي الله موىس _ عليه السالم
_ وسيكون الحديث يف ذلك الشأن
ِ
اإلشارات منه إىل التفصيل
أقربَ إىل
واإلسهاب.
فسرية _ موىس عليه السالم _ يف ذلك
الشأن تحمل عجباً؛ إذ تنطوي عىل
أرسار بديعة ،وأصول عظيمة يف
التعامل مع الهم .
يقول الله _ عز وجل _ بعد خطا ِبه
ملوىس _ عليه السالم _ وإراءتِه شيئا ً
من آياته الكربى[ :اذْ َهبْ إِلىَ فِ ْرعَ و َْن
إِن َّ ُه َ
ط َغى].
ففي هذه اآلية أم ٌر من الله ملوىس،
وتكليف له بتلك املهمة التي تنوء
بحملها الجبال؛ حيث أرسله إىل جبار
عنيد متكرب ،أوتي ما أوتي من القوة
والجربوت والتمكبن ،وبلغ به الكرب
مبلغا ً يقول فيه[ :أَنَا َربُّ ُك ْم األَعْ لىَ ]
ويقول[ :مَ ا عَ لِمْ ُت َل ُك ْم ِم ْن إ ِ َلهٍ َغيرْ ِي].
ُ
التكليف من لدن ربه
وملا جاء موىس
للقيام بتلك املهمة استحرض _عليه
السالم_ عِ َ
ظمَ ها ،واستشعر أنه قد
بعث إىل بني إرسائيل وهم قوم قد
عرفوا بالعناد ،و ِغ َلظ الرقاب ،وقلة
االستجابة لداعي الحق؛ فما كان منه

_ عليه السالم _ إال أن لبَّى نداء ربه ،صدره ،وأقبل عىل الدعوة بكل ُّ
تدفع
وفزع إليه _عز وجل_ بدعوات تثبِّت وقوة.
جَ نانَه ،وتقوي عزيمته ،وتَقِ يه عثا َر ثم قال بعد ذلك[ :وَاحْ لُ ْل عُ ْق َد ًة ِمنْ
الطريق ،وكان أول تلك الدعوات هي ل َِسانِي] كي يُفصح عما عنده من
ٌ
قولهَ [ :ربِّ اشرْ َ حْ ليِ َ
حجة ملعاند
الحق ،فال يبقى بعد ذلك
صد ِْري].
وإنما بدأ بتلك الدعوة؛ لعلمه أن هذه أو متكرب.
املهمة الجسيمة تحتاج إىل قدر كبري واإلنسان إذا أبان عما لديه بكل
من انرشاح الصدر ،وقوة القلب ،وسعة وضوح ،ولم َ
يبق الكالم متلجلجا ً يف
البال،وإلدراكه أنه إن ضاق صدره نفسه _ انرشح صدره ،وهدأ باله.
ثم أدرك موىس الشيخ د .محمد بن إبراهيم الحمد
تنغصت حياته،
أن هذه املهمة عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
ولم يصدر عنه
ومرشف موقع دعوة اإلسالم
إىل
خري كثري ،وال عمل وال ريب أن الدعاء وحده تحتاج
دون أخذٍ باألسباب خلل؛ مؤازرة وإعانة،
جليل.
ومشاركة عىل تلك الدعوات ،قال الله _ عز وجل _ :
ثم إنه _ عليه السالم
_ قد عانى من الغم إذ ال بد مع الدعاء من
َ
[ق ْد أُوت َ
ِيت ُس ْؤ َل َك يَا ُموسىَ ].
فقال:
الخري
األخذ باألسباب.
[وَاجْ عَ ْل ليِ و َِزيرا ً وملا أخربه ربه _جل وعال_ أنه قد أجاب
ما عانى وذلك عندما
َ
ِم ْن أ ْهليِ ( )29دعاءه ،وآتاه سؤله هل وقف عند هذا
قتل القبطي ،وخرج
َها ُر َ
أَخِ ي الحد ،واكتفى بتلك البشارة ؟
ون
خائفا ً يرتقب ،وما
مر به من أحوال أقلقت باله ،وأفقدته (ْ )30
اش ُد ْد ِبهِ أ َ ْز ِري ( )31وَأَشرْ ِ ْك ُه فيِ ال ،بل إن تلك البشارة كانت كالوقود
له؛ حيث أخذ باألسباب التي تعينه
طمأنينته حتى قال له الرجل الصالح :أَمْ ِري].
ْت ِم ْن ا ْل َق ْو ِم ال َّ
[ال تَ َخ ْ
ظال ِِم َ
ف نَجَ و َ
ني] .وال ريب أن القريب املشارك يف الخري ،عىل جلب السعادة لنفسه ،وطرد الهم،
بل إنه _ عليه السالم _ رصح بخوفه الذي يحمله ما يحمله قريبه من أعظم وامليض قدما يف تبليغ دعوة ربه.
من الهم عندما قالَ [ :وي َِض ُ
يق َ
ومما أخذ به _ عليه السالم _ أنه طرد
صد ِْري العون عىل املهمات مهما جَ َّلت.
ً
وَال يَن ْ َ
وإذا كان ذلك القريب أخا كان ذلك شبح الخوف عن نفسه؛ إذ الخوف
طل ُِق ل َِسانِي].
من أعظم موانع السعادة؛ فلما شعر
لذلك ك ِّله بدأ دعواته بقولهَ [ :ربِّ اشرْ َ حْ نورا ً عىل نور ،وخريا ً عىل خري.
َ
ْ
ليِ َ
وإذا كان ذلك موىس بالخوف من فرعون إن هو قدِم
صد ِْري].
ً
مساعفا عليه؛ لعلمه بطغيانه وجربوته _ قال
األخ
وال ريب أن الدعاء اإلنسان إذا أبان عما لديه
ألخيه مخاطبا ً ربه _جل وعال_[ :إِنَّنَا ن َ َخ ُ
موافقا ً
اف
وحده دون أخ ٍذ
باألسباب خلل؛ إذ بكل وضوح ،ولم يبقَ
ط عَ َليْنَا أ َ ْو أ َ ْن يَ ْ
كان ذلك أبلغ يف أ َ ْن ي َْف ُر َ
ط َغى].
فأجابه ربه بقوله[ :ال تَ َخ َافا إِنَّنِي
ال بد مع الدعاء من الكالم متلجلج ًا في نفسه اإلعانة.
َ
َ
_ انشرح صدره ،وهدأ باله يقول الحكيم مَ عَ ُكمَ ا أ ْسمَ ُع وَأ َرى].
األخذ باألسباب.
فلما استشعر موىس معيَّة الله الخاصة
العربي:
ولو كان الدعاء
أخاك أخاك إن سكنت نفسه ،واطمأن قلبه ،وأقبل عىل
وحده كافيا ً القترص
ً
كساع إىل الهيجا بغري دعوة فرعون ،ومحارصته بالحجج
املسلمون عىل قولهم يف صلواتهم :من ال أخا له
ٍ
[اه ِدنَا الصرِّ َا َ
ْ
سالح وإذا قام املرء بعمله عىل أتم وجه الرائعة ،والرباهني الساطعة.
ط ا ْلم ُْستَقِ يمَ] دون
ِ
ً
ومما أعانه عىل ذلك _ أيضا _ أخذه
عمل وسعي يف سلوك ذلك الرصاط انرشح صدره ،واتسعت نفسه.
املستقيم.
ثم إن موىس _ عليه السالم _ ختم ذلك بوصية ربه إذ قال له[ :وَال تَ ِنيَا فيِ
وهذا ما كان حارضا ً يف ذهن موىس_ الدعاء بخاتمة عظيمة هي من أعظم ذِ ْك ِري].
عليه السالم _ حيث أخذ بكل ما أسباب إجابة الدعاء ،إال وهي نبل فكان _عليه السالم_ كثري الذكر لله
يستطيع من األسباب الجالبة لرشح الغاية ،ورشف املقصد؛ حيث قالَ [ :ك ْي _عز وجل_ وذلك من أعظم أسباب
َكثِريا ً سعادته ،وقوة قلبه ،ومضيه يف الدعوة.
ن ُ َسبِّحَ َك
الصدر ،الطاردة
لكل ما يحول دون فلما استشعر موسى
(َ )33ونَذْ ُك َر َك ومما أخذ به موىس _ عليه السالم
معيَّة اهلل الخاصة سكنت َكثِريا ً ( )34إِن َّ َك _ يف ذلك الصدد أنه لم يستسلم
ذلك.
ُكن ْ َت ِبنَا ب َِصرياً] .الستثارة فرعون واستفزازه له؛
ومما أخذ به من
أسباب أنه دعا ربه نفسه ،واطمأن قلبه،
فالغاية من ذلك حيث أراد فرعون أن يستثري غضب
هو موىس ،ويشتت ذهنه ،ويرصفه عما
عظيمة وأقبل على دعوة فرعون ،والهدف
بدعوات
اشتملت عىل حسن ومحاصرته بالحجج الرائعة ،توحيدُك يا ربنا ،هو بصدده ،ومن جملة ذلك أنه قال
وتنزيهُ ك عما ال له[ :و ََفعَ ْل َت َفعْ َلتَ َك ا َّلتِي َفعَ ْل َت وَأَن ْ َت
السؤال ،وجميل والبراهين الساطعة.
يليق بك ،وذك ُرك ِم ْن ا ْل َكافِ ِر َ
ين] يشري بذلك إىل قتل
ونبل
الترضع،
الذي هو الغاية موىس للقبطي ،فلم يستجب موىس
والغاية؛
الهدف
لذلك وإنما قالَ :
[فعَ ْلتُهَ ا إ ِذا ً وَأَنَا ِم ْن
حيث قال _عليه السالم_ َ [ :ويَسرِّ ْ ليِ من كل قربة يُتقرب بها إليك.
َّ
الضا ِّل َ
ني].
وتلك الغاية هي أقىص ما يكون من
أَمْ ِري].
وإذا يسرَّ الله له أمره زاد انرشاح السعادة؛ لذا كان موىس حريا ً بإجابة ولم يكتف فرعون بذلك ،بل رمى
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موىس بالجنون؛ حيث قال[ :إ َِّن َر ُسو َل ُك ْم
ا َّلذِي أ ُ ْر ِس َل إ ِ َليْ ُك ْم َلمَ جْ نُو ٌن] الشعراء. 28 :
وال ريب أن الرمي بالجنون من أعظم
رضوب االستفزاز ،واستثارة الغضب.
ثم انتقل إىل تهديده ،فقالَ [ :ل نِ ْ
ئ اتَّ َخذْتَ
إ ِ َلهَ ا ً َغيرْ ِي ألَجْ عَ َلن َّ َك ِم ْن ا ْلمَ ْسجُ ونِ َ
ني]
الشعراء. 29 :
ثم اتهمه بعد ذلك بالسحر ،وأنه يريد أن
يخرج الناس من أرضهم بسحره ،وأن
تكون له وملن معه الكربياء يف األرض.
ثم انتقل إىل نوع آخر من االستفزاز،
فقال[ :أ َ ْم أَنَا َخيرْ ٌ ِم ْن َهذَا ا َّلذِي ُه َو مَ ِه ٌ
ني
وَال يَ َكا ُد يُ ِب ُ
ني] الزخرف. 52 :
يعري موىس بحبسةٍ كانت يف لسانه.
ولكن موىس _عليه السالم_ لم يستجب
لذلك ،وإنما واصل طريقته يف إيراد الحجج
التي بهرت فرعون وقومه؛ فصارت الغلبة
ملوىس _ عليه السالم _.
ولوال أن الله _عز وجل_ ثـبَّت موىس،
وربط عىل قلبه يف تلك املواقف الصعبة
الضطرب ،ولفقد صوابه ،وملا كانت له تلك
املقامات العالية التي قام بحقها بجأش
رابط ،ونفس مطمئنة.
وهكذا انترص موىس _ عليه السالم _ عىل
الغم بفضل الله _ عز وجل _ ثم بإحسانه
وأخذه باألسباب.
ولهذا كان مما امتَ َّن الله عليه ْ
أن نجاه من
الغمِّ ،قال _عز وجل_َ :
[فنَجَّ يْنَا َك ِم ْن ا ْل َغ ِّم
و ََفتَنَّا َك ُفتُوناً].
بل إن إحسان موىس قبل النبوة ،وكمال
مروءته من أعظم املعينات له عىل نيل تلك
املواهب العظام من لدن ربه _جل وعال_ .
قال الله _عز وجل_َ [ :و َلمَّ ا بَ َل َغ أ َ ُشد َُّه آتَيْنَا ُه
حُ ْكما ً وَعِ ْلما ً َو َكذَ ِل َك نَجْ ِزي ا ْلمُحْ ِس ِن َ
ني].
فكان من إحسانه _عليه السالم_ سقياه
للفتاتني اللتني رآهما تذودان عند املاء،
فتحركت يف نفسه دواعي الشهامة،
واهتزت فيها بواعث األريحية؛ فسقى
لهما ،وسار معهما وهو ناكس الطرف،
ثم توىل إىل الظل ال يريد جزا ًء وال شكوراً.
بل إنه ملا أراد والد الفتاتني تزويجه إحدى
ابنتيه عىل أن يأجره ثماني حجج ْ
فإن أت َّم
موىس عرشا ً فمن عنده _ أبت له شهامة
خاطره ،وكرم نفسه إال أن يتم العرش
اإلحسان،
كاملة ،وال ريب أن ذلك من قبيل
ِ
واإلحسا ُن من دواعي الرسور وطرد الهم،
ومن مهيئات السؤدد ،والرتقي يف مراقي
الفالح.
ً
وكان من إحسانه _ أيضا _ تذلله إىل الله
_ عز وجل _ وإظهار الفاقة [ َربِّ إِنِّي لِمَ ا
أَن َز ْل َت إِليََّ ِم ْن َخيرْ ٍ َفقِ ريٌ] القصص.24:
وبالجملة فهذه إشارات مما تحمله سرية
موىس _ عليه السالم _ يف هذا الشأن،
واألمر أعظم من ذلك ،واملقام ال يحتمل إال
القليل منه.
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المؤسسات الخيرية وأولويات المشاريع
للمؤسسات الخريية األثر البالغ يف املجتمعات
االسالمية فهاهي تعني الفقري وتسمح عىل رأس
اليتيم وتفك عرس املعرسين وترفع الرض عن
املحتاجني  ،تنرش الخري وتوعي الناس  ،تبني
املساجد وتحفر اآلبار وترجع االبتسامة إىل
ماليني الناس .
تنفق املؤسسات الخريية املاليني عىل املشاريع
سوا ًء يف الداخل أو الخارج إنشائية أو تعليمية
مساعدات إنسانية أو طبية لكن يتبادر تساؤل
 :ما هي أولويات املرشوع الفالني وملاذا يقدم
املرشوع الثاني؟
هل إعانة املحتاج أوىل أم تعليم القرآن أفضل
 ،نرش الكتب أم كفالة الدعاة  ،بناء املراكز
اإلسالمية أم توزيع املواد الغذائية؟
يف كثري من األحيان يكون البعد اإلنساني هو
املؤثر  :فهاهنا كارثة ،وهناك أزمة وهؤالء
يحتاجون وهذا املرشوع مفيد لكن يغيب البعد
التقييمي الدقيق ألولويات املشاريع  .قد تكون
فكرة املرشوع جيدة وأهدافه طيبة لكن السؤال
امللح هل العائد يستحق هذا اإلنفاق؟ هل فوائد
املرشوع تتناسب مع حجم امليزانية املرصودة؟
هل املرشوع أوىل من غريه يف الدعم؟
هناك مقولة غربية مشهورة تستخدم يف
املنتجات وتصلح يف وصف حال املشاريع
املتبناة « :القيمة العادلة» أو «القيمة املناسبة
للمال» value for money
وهي تشري إىل أنه عند تقييم املرشوع وقبل
االلتزام بالرصف عليه ينبغي التأكد «املطلق»
أن ما ينفق من مال عىل هذا املرشوع يستحق
ذلك من خالل آليات محددة ،تستحرض الفائدة
وطبيعتها وعدد املستفيدين ومقدار حاجتهم
وهل لهم مصادر أخرى؟ وماذا يحدث لو لم يتم
دعم املرشوع؟
وإن كان مرشوعا ً ذا طبيعة ثقافية كم عدد
املستهدفني؟ وكيف نتحقق من استفادتهم؟
وهل مخرجات املرشوع أصالً تناسب
املستهدفني؟ وهل هم راغبون يف االستفادة؟ أال
يوجد وسائل أو مشاريع أخرى تؤدي الغرض
حاليا ً أو تؤدي الغرض بتكلفة أقل؟
من املهم جدا ً وضع أولويات ومعايري العتماد
املشاريع يف املؤسسات الخريية مع استحضار
التقويم املستمر أثناء وبعد التنفيذ بالذات العائد
الحقيقي للمستهدفني مع جودة املخرجات
للمرشوع.

د/مالك األحمد
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بل أَنت الغبي!!

أ .أحمد بن محمد البدر
عضو تحرير المجلة
* أبو عبدالرحمن رجل حكيم ،
يعمل مديرا ً إلحدى املدارس الثانوية
 ،ويسعى جاهدا ً لقيادة مدرسته إىل
بر األمان  ،وقد عركه العمل اإلداري
حتى عرف أدق تفاصيله  ،وتعرف
عىل كافة املشاكل التي تعرتض
العملية الرتبوية والتعليمية ،
واكتشف الطرق املناسبة لعالجها
وكيفية التعامل معها .
* يقول أبو عبدالرحمن  :يف أحد
األيام دخل عيل معلم الرياضيات
مغضبا ً  ،قد احمر وجهه  ،وانتفخت
أوداجه  ،فقال يل  :طارق طالب
يسء الخلق !! يجب أن يفصل
من املدرسة أو ينقل منها !! إنه
يصفني بالغباء ويشبهني بالحمار
!! أيعقل أن يقع هذا يف مدرستك
يا أبا عبدالرحمن ؟! فهدأت من
غضبه  ،وأخربته أنني ال يمكن أن
أرىض بهذا  ،ووعدته بحل املشكلة
ومعاقبة املخطئ .
* يقول أبو عبدالرحمن  :طلبت من
الوكيل أن يحقق يف املوضوع  ،وأن
يتعرف عىل األسباب التي دفعت
الطالب للتفوه بمثل هذه األلفاظ ،
خصوصا ً وأن الطالب لم يعهد منه
ٌ
خلق يسء  ،ولم تكن له سابقة يف
مثل هذه األمور فقام الوكيل بهذه
املهمة  ،ثم بلغني بالقصة كاملة من
ألفها إىل يائها .
* يقول أبو عبدالرحمن  :بعد أن
تعرفت عىل سبب املشكلة  ،قمت

باستدعاء املعلم وقلت له بكل هدوء
 :أتدري أيها املعلم الفاضل أنك
أنت املتسبب باملشكلة ؟! وقبل أن
تطالب بمحاسبة الطالب وعقوبته
 ،البد أن تحاسب نفسك !! والبد
أن تعتني بحسن عباراتك !! وال
أدري كيف سمحت لك
نفسك أن تقول لطالب
باملرحلة الثانوية  :أنت
غبي !؟ اجلس يا حمار
؟! فقال املعلم مدافعا ً
عن نفسه  :قد رشحت
له املسألة أكثر من مرة
فلم يفهم  ،فغضبت منه
 ،ثم قلت له ذلك .
عندها قلت للمعلم :
وماذا تنتظر من رجل يهان أمام
زمالئه بتلك األوصاف ولم يرتكب
جرما ً ؟!! هل تنتظر منه السكوت
وتجرع تلك اإلهانات ؟! خصوصا ً
وأنه سيكون محل سخرية وتندر
من أقرانه !! املخطئ واملذنب ال
يرىض بمثل تلك األوصاف  ،فكيف
بطالب لم يرتكب أدنى إساءة ؟! .
ٍ
* يقول أبو عبدالرحمن  :بعد
نهاية حواري مع املعلم اقتنع
تماما ً بخطئه واعتذر مني  ،ثم قام
باالعتذار من الطالب أمام زمالئه
 ،وطلب منه أن يسامحه  ،فقبل
الطالب اعتذار معلمه  ،وطلب من
معلمه أن يسامحه عىل رده عليه ،
وقبل املعلم اعتذاره  ،وكان الطالب

قد اعتذر مسبقا ً من املعلم يف غرفة
الوكيل  ،ولكن املوقف حمله عىل
إعادة االعتذار مرة أخرى .
* يقول أبو عبدالرحمن  :انتقل املعلم
إىل مدرسة أخرى  ،وكلما التقيت
سوق أو مناسبة أونحوهما
به يف
ٍ
 ،ذكرني بتلك
الحادثة وقال :
لقد كانت درسا ً
يل يف حياتي كلها
 ،ال التعليمية
فحسب  ،وبعدها
– ولله الحمد
– لم أتعرض
ملثل ذلك املوقف
املزعج وال قريبا ً
منه .
* صاحبنا أبو عبدالرحمن يملك يف
جعبته الكثري من القصص حول
هذا املوضوع  ،فهذا معل ٌم مقرص
يف إعداد درسه  ،فكان محل تندر
من تالميذه !! وآخر يمازح طالبه
كما يمازح أصدقاءه  ،حتى كرست
حواجز االحرتام بينه وبينهم  ،ثم
صار يشتكي من تسلطهم عليه
!! وثالث يرتك قاعة الدرس ملكاملة
عابرة  ،ثم يشتكي من الفوىض
التي حدثت أثناء غيابه عن الفصل ،
ورابع يتأخر عن الذهاب إىل الفصل
 ،ثم يتأفف من تأخر الطالب عن
الدرس  ،ويستدعي الوكيل ليعاقب
الطالب عىل الفوىض التي أحدثها

بعضهم بسبب تأخره عن حصته
ودرسه وهكذا تتكرر الحوادث
السلبية من الطالب  ،ويشتكي
منها املعلمون  ،مع أنهم مشاركون
أساسا ً يف صنعها !!
ومجامع حلها بأيديهم  ،وال تحتاج
إىل مزيد جهد  ،شعور باملسؤولية
 ،واحرتام للمعلم وإملام بعنارص
املوضوع وتحضريه  ،ومبادرة يف
الذهاب إىل قاعة الدرس  ،وعدم
االنشغال عنه بأي شاغل  ،وترك
املبالغ يف املزاح مع الطالب  ،وعندئ ٍذ
ستتالىش كثري من املشاكل التي
يعاني منها املعلمون  ،وتنحرص يف
قلة من الطالب الذين يعانون من
نقص يف الرتبية وسوء يف الخلق ،
وهؤالء تتوىل إدارة املدرسة عالج
مشاكلهم بالتعاون مع املعلمني
واملرشد الطالبي  ،ومشاكل هؤالء
غالبا ً – عامة ال تقترص عىل معلمدون آخر .
وختاما ً أخي الكريم  :إذا أردت
أن يحرتمك اآلخرون  ،فال ب َّد أن
تحرتمهم  ،واعلم أن لكل مقام مقاال ً
 ،وأن األفعال تتغري بتغري األحوال
 ،واألمور كلها بيدك  ،فأنت وحدك
من يقرر حسن الحال أو سوء املآل
 ،أليس كذلك أيها األخ املبارك ؟؟
وعىل دروب الخري واملحبة نلتقي
بإذن الله تعاىل .
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مجمع حلقات الشيخ صالح العقيلي

برامج متنوعة متميزة و استهداف لفئات المجتمع

أعد التقرير  :أ .عبدالله بن سعد العبيد

إن هذا القرآن العظيم نرباس لكل خري  ،ودليل .
لكل معروف  ،فيه صالح للناس يف معادهم ،
اإلشراف العام والمتابعة :
وإصالح لهم يف معاشهم  ،كم سعد بقبوله
يشرف على المجمع فضلية الشيخ عادل السنيد
ويدير الحلقات األستاذ /صالح الزير
أناس  ،وكم شقي برده أشخاص  ،فيه راحة
للنفوس  ،وطمأنينة للقلوب  ،من عمل به فقد الهدف العا ّم :
أفلح وأنجح  ،ومن ترك العمل به فقد خاب إعْ داد ّ
حف ٍ
اظ متْقنني مجوّدين ومجازين يف
وخرس  ،دأب املسلمون عىل العناية به حفظا ً ا ْلق ْرآن ا ْلكريم .
وتعلما ً وعمالً وتعليما ً  ،ومجلة ضياء يف هذه
ْ
ّ
ْ
ً
ْ
الزاوية تلقي الضوء عىل تجارب فاعلة  ،وأعماال األهداف التفصيليّة :
ناجحة وتجارب رائعة قام بها مهتمون بالقرآن ْ )1
والسلف ّ
االقتداء بهدْي األنْبياء ّ
الصالح .
ّ
ْ
وتعليمه من جمعيات ومجمعات وأفراد  ،وإليكم  )2غ ْرس حبّ الق ْرآن الكريم يف نفوس الطالب .
يف هذا العدد تجارب متنوعة وطرق متعددة  )3تعْ ليم ال ّ
طالب اآلداب ْ
اإلسالميّة .
قام بها مجمع حلقات الشيخ صالح العقييل يف  )4تحْ صني ال ّ
طالب من االنْحراف ا ْلف ْكري
ّ
والسلوكي .
مدينة الرياض .
 )5عمارة ا ْل ْ
مسجد با ْلربامج ا ْلق ْرآنيّة يف جميع
األوْقات .
ْ )6
تقويم أ ْلسنة ال ّ
طالب عىل الن ّ ْ
طق ّ
الصحيح
ل ْلحروف وا ْلكلمات ا ْلق ْرآنيّة .
ْ )7
واسعة ْ
شغل أوْقات ال ّ
ٌ
ومخ ٍ
ٍ
طالب با ْلعمل ّ
الصالح .
تلفة ذات
حلقات نوْعي ٌّة لرشائح
عالية  ،يد ّرس فيها مع ّلمون ّ
ٍ
مؤهلون يف
جوْد ٍة
شرْ
ّ
تخصصاتهم  ،ويقوم عليها م فون متميّزون
يف أدائهم .

األهداف

الرؤية

الرسالة

تقديم برامج تعْ ليمي ٍّة تعْ نى ّ
ْ
بتلقي ا ْلق ْرآن ا ْلكريم
ْ
طرق ْ
مخ ٍ
ٍ
تويات متعدّد ٍة ْ
تلفة ْ
تستند إىل
ومس
وفق
ٍ
منْهجي ٍّة ع ْلمي ٍّة  .تهْ دف إىل بناء ال ّ
طالب ا ْلقادر
عىل النّهوض بقيم أمّ ته وتجاوز عثراتها وخدْمة
ا ْلق ْرآن منْهجا ً وعمالً بالتّدرج والتّوازن والتّكامل
ّ
والشموليّة ؛ ل ْلوصول إىل أعْ ىل ْ
مستويات الجودة
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نبذة عن برامج دورة الذكر الميسر :
1ـ برنامج شبل القرآن :وفيه ثالثة مسارات :
 .1من سورة الناس إىل سورة عبس .
 .2من سورة الناس إىل سورة الفجر .
 .3من سورة الناس إىل سورة القارعة .

2ـ برنامج الحفظ امليرس :

وفيه قسمان اثنان :
القسم األول  :املرحلة االبتدائية  ،وفيه ثالثة مسارات :
 .1جزءان  .2جزء واحد  .3نصف جزء .
القسم الثاني  :املرحلة املتوسطة فما فوق  ،وفيه أربعة مسارات :
 .1ثالثة أجزاء .
 .2جزءان .
 .3جزء .
 .4نصف جزء .

 3ـ برنامج تعاهد القرآن :

وفيه أربعة مسارات :
 .1ثالثون جزءا .
 .2عرشون جزءا .
 .3خمسة عرش جزءا .
 .4عرشة أجزاء .

 4ـ برنامج رياض القرآن :

وفيه تعليم القراءة الصحيحة لتالوة القرآن الكريم مع بيان معاني
اآليات .

 5ـ برنامج قالد الحصاد :

وفيه يعرض الطالب جميع محفوظاتهم يف يوم واحد قبل نهاية
الربامج .

 6ـ برنامج اإلجازة القرآنية:

وفيه إقراء الطالب الروايات والقراءات مفردة.
الرشوط :
 .1اجتياز اختبار الجمعية للخاتمني  .2 .اجتياز املقابلة الشخصية .

 7ـ برنامج النور :

وفيه تحفيظ القرآن الكريم ومراجعته للطالب املكفوفني عىل طريقة
برايل  .وفيه ثالثة مسارات :
 .1جزءان  .2جزء واحد  .3نصف جزء .

 ٨ـ برنامج األمل :

وفيه تعليم القرآن الكريم لذوي االحتياجات الخاصة.

 ٩ـ برنامج النوابغ :

وفيه ثالثة مسارات :
 .1األريب  :تحفيظ املتون العلمية .
 .2العريب  :تدريس أهم علوم اللغة .
 .3النجيب  :رشح املتون العلمية .

 ١٠ـ برنامج األلف باء :

وفيه تعليم أساسيات القراءة وفق منهج خالصة القاعدة البغدادية .
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قصة حافظ
د.صالح بن فريح البهالل أستاذ الحديث المساعد

أفضل سنة دراسية تفوقة فيها هي التى حفظت فيها القرآن
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رفع
الله قدرهم يف الدنيا وأعىل منزلتهم
يف اآلخرة كيف ال وهم قد حملوا كالم
الله يف صدورهم (بل هو آيت بيّنات
يف صدور الذين أوتوا العلم) وعاشوا
مع كتاب الله أوقاتا ً وساعات طويلة
يقرؤونه ويرددونه يتلونه آناء الليل
وأطراف النهار واملأمول أن يكون
هاديهم ودليلهم ومرشدهم إىل كل
خري إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم
ضياء يف زاوية قصة حافظ يرسها أن
تستضيف أحد حفاظ الجمعية  ،الذين
درسوا فيها وتعلموا يف حلقها  ،فأهالً
وسهالً بكم مع ضيفها الكريم ..
االسم  :صالح بن فريح البهالل
الوظيفة  :أستاذ الحديث املساعد يف
كلية الرتبية بالزلفي.
متى كان حفظكم للقرآن الكريم ؟
ويف أي مسجد ؟ ومن املعلم الذي
حفظتم عليه ؟
بفضل الله كان حفظي للقرآن عام
1413هـ ،يف جامع امللك عبد العزيز،
عىل يد األستاذ الفاضل :صالح الدين
أسعد ،جزاه الله عنا خرياً.
ما الطريقة املثىل يف حفظ القرآن ؟
إن من خصائص القرآن أنه ميرس
يف تالوته وحفظه وتدبره ،كما قال
تعاىل[ :ولقد يرسنا القرآن للذكر فهل
من مدكر] ،وقد ذكر القرطبي وغريه
من أهل التفسري يف معناه :أي سهلناه
للحفظ ،وأعنا عليه من أراد حفظه،
فهل من طالب لحفظه فيعان عليه.
والطريقة املثىل يف حفظ القرآن تتمثل
يف اآلتي:
1ـ اإلخالص :فيحرص املسلم عىل
حفظ القرآن يبتغي بذلك وجه الله ،ال
يقصد من وراء ذلك شهرة ينالها ،وال
جائزة يحصدها ،وال شهادة يعطاها،
فبذلك يعان عىل حفظه ،ويكون حجة
له عند ربه.
2ـ أن يكون مريد الحفظ ذا جد بالغ ،
وعزم صادق عىل الحفظ  ،يشمر لألمر
 ،ويحرس له عن ساقه ،حتى يحقق
مراده ،ويصرب يف ذلك ويصابر ،فعما
قريب يلقى الراحة الكربى ،فمن كانت
بدايته محرقة  ،كانت نهايته مرشقة
 ،ومن ج َّد يف البداية ساد يف النهاية.
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أما من أخلد إىل الكسل ،وريض بالهون
صاحباً ،وألف جنبه مضاجع االمتهان،
فليس له إىل حفظ القرآن من سبيل :
فقل ملرجي معايل اأمــور
بغري اجتهاد رجوت املحـــــاال
3ـ تحديد مقدار الحفظ اليومي،
بما يتناسب مع أشغاله وقدراته ،وال
يضغط عىل نفسه بكثرة الحفظ ،فتمل
نفسه ،خاصة إذا كان يف بداية الحفظ.
4ـ فهم املقطع املراد حفظه ،بقراءة
أحد التفاسري املخترصة؛ فهذا أدعى
لرسوخ الحفظ ،فال ينتهي من حفظ
كتاب الله إال وقد وعى القرآن حفظا ً
وفهماً ،وهذه هي طريقة صحابة
رسول الله ^ ،فكانوا إذا تعلموا من
النبي ^ عرش آيات لم يتجاوزوها حتى
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
5ـ تصحيح القراءة ،فيتأكد عىل
الطالب أن يقرأ املقطع املراد حفظه
عىل معلم متقن؛ حتى يصحح
أخطاءه.
6ـ بعد ذلك يقوم بحفظ املقطع،
فيبدأ بالحفظ آية آية ،يكرر اآلية من
املصحف مرارا ً بصوت مرتفع ،ثم
يغلق املصحف ،ويقرؤها عن ظهر
قلب متأنيا ً يف تالوته ،رافعا ً صوته
بما ال يشق عليه ،فإن قرأها بال خطأ،
انتقل إىل اآلية بعدها ،ثم إذا حفظ اآلية
الثانية ،أعادها مع األوىل ،وهكذا ،ثم
بعد ذلك يقرأ املقطع عن ظهر قلب
عىل أستاذه.
7ـ االلتزام بنسخة واحدة من
املصحف؛ ألن ذلك أثبت للحفظ؛ فإن
الحافظ يتصور ما يقرأ ،فإذا تعددت
عليه املصاحف ،فإن مكان اآليات
يشتبه عليه ،فيقع الخطأ.
بعد إتمام الحفظ؛ ما هي الطريقة
املثىل يف ضبط وإتقان القرآن؟
الطريقة املثىل هي مراجعته ،وكثرة
ترداده ،ولن تجد طريقة أجدى وأنفع
من ذلك ،فمن تعاهد حفظه رسخ
وثبت ،ومن أهمله ضاع وتفلت ،وهو
ما أرشد إليه النبي ^ حني قال كما يف
حديث ابن عمر يف الصحيحني( :إنما
مثل صاحب القرآن ،كمثل صاحب
اإلبل املعقلة ،إن عاهد عليها أمسكها،
وإن أطلقها ذهبت).
وخصت اإلبل بالذكر؛ من بني جنس
الحيوان؛ ألنها أشد الحيوانات نفوراً،

ويف جمعها بعد رشودها ونفورها
صعوبة شديدة.
ويف رواية لحديث ابن عمر ،قال رسول
الله ^ ( :إذا قام صاحب القرآن فقرأه
بالليل ،والنهار ذكره ،وإذا لم يقم به
نسيه).
ويتأكد عند املراجعة ملن أراد أن
يضبط حفظه أن يرفع صوته بالقرآن
رفعا ً ال يشق عليه ،وأن يتأنى عند
تالوته؛ ومما يعني عىل ضبطه إمامة
املصلني ،خاصة يف الرتاويح.
ما مدى تأثري القرآن الكريم عىل
حياة الشخص ؟
من أوصاف القرآن أنه مبارك؛ أي أنه
كثري الخريات ،ج ُّم املربات ،وهذا يشمل
أثر
الربكات الدينية والدنيوية ،فمن ِ
القرآن عىل صاحبه ما ذكره ابن رجب
يف ذيل طبقات الحنابلة ،أن إبراهيم h
بن عبدالواحد أوىص الضياء املقديس،
فقال له :أكثر من قراءة القرآن ،وال
ترتكه؛ فإنه يتيرس لك الذي تطلبه عىل
قدر ما تقرأ .قال :فرأيت ذلك وجربته
كثرياً ،فكنت إذا قرأت كثريا ً تيرس يل
من سماع الحديث وكتابته الكثري،
وإذا لم أقرأ لم يتيرس يل.
وبعض الناس يرى أن التحاق ابنه
بحلقة تحفيظ القرآن يسبب إضعافا ً
يف مستواه الدرايس ،وهذا الرأي ال
أساس له من الصحة؛ فقد كشفت
دراسة إحصائية تحليلية أن حفظ
القرآن يف سن مبكرة ينمي مدارك
الطالب واستيعابهم بدرجة أكرب من
غريهم ،وأن أكثر من  %70من الطالب
الذين حفظوا القرآن متفوقون يف
دراستهم ،ويحصلون عىل املراكز
األوىل ،وأن نسبة النجاح يف مدارس
تحفيظ القرآن أعىل من نسب النجاح
يف مدارس التعليم العام.
ويف املعهد العلمي كانت أفضل سنة
دراسية تفوقت فيها هي السنة التي
حفظت فيها القرآن.
وقد أكدت دراسة علمية أنه كلما
ارتفع مقدار حفظ القرآن ارتفع
مستوى الصحة النفسية ،وقد كشفت
دراسة بعنوان( :أثر تحفيظ جزء عم
يف تقويم لسان الطفل) أن األطفال
الذين أتموا حفظ جزء عم يتميزون
بعدة ميزات لغوية عن أقرانهم الذين
لم يحفظوا شيئا ً من القرآن.

د.صالح بن فريح البهالل
حوار  :عبدالله بن سعد العبيد
ٌ
عائق دون
هل ترون أن كرب السن
حفظ القرآن الكريم؛ وملاذا ؟
كال ،ليس كرب السن عائقا ً يف حفظ
القرآن؛ فالعربة بعد توفيق الله
بالعزيمة ،فمن كان ذا عزيمة ،فإنه
بتوفيق الله ينال مطلوبه ،كما قال
األول:
أخلق بذي الصرب أن يحظى بحاجته
ومدمن القرع لألبواب أن يلجا
فكم سمعنا من حافظ وحافظة لكتاب
الله ،وأعمارهم تزيد عىل الستني
والسبعني ،وكم رأينا من شباب
يجلسون السنوات الطوال يف حفظ
كتاب الله ،وملا يحفظوه.
نع ْم ذاكرة الكبار ليست كذاكرة
الصغار ،ولكن من شحذ همته ،وجد
ٌ
حقيق
واجتهد ،وصرب وصابر ،فإنه
أن يوفق.
ما رأيكم فيمن يقول :ليس من
أولويات طلب العلم حفظ القرآن؟
هذا الكالم غري مستقيم؛ فال شك أن
القرآن هو املقدم يف طلب العلم ،وما
إن تنظر يف سري أهل العلم إال وترى
يف أول طلبهم للعلم حفظ القرآن،
وقد سأل امليموني اإلمام أحمد:
أيهما أحب إليك؟ أبدأ ابني بالقرآن
أو بالحديث؟ قال :ال بالقرآن ،وقد
استأذن ابن خزيمة أباه يف الخروج يف
طلب الحديث ،فلم يأذن له إال بعد أن
حفظ القرآن ،وقد ذكر شيخ اإلسالم
ابن تيمية أن حفظ القرآن مقدم يف
حق من يريد أن يتعلم علم الدين؛ ألنه
أصل علوم الدين.
ما أقل مدة يحسن أن يختم فيها
القرآن؟
األوىل أن يختم يف كل سبعة أيام

قصة حافظ
لحديث عبد الله بن عمرو قال :قال يل
رسول الله « :اقرأ القرآن يف كل شهر»
قال قلت :إني أجد قوة ،قال« :فاقرأه
يف عرشين ليلة» قال قلت :إني أجد
قوة ،قال« :فاقرأه يف سبع ،وال تزد
عىل ذلك» وختمه يف سبع هو هدي
األكثرين من أصحاب رسول الله ،
وهو أوسط األمور وأحسنها.
وقد ذكر أهل العلم أن أفضل الطرق يف
تقسيمه هو تحزيبه بالسور ،وقد ُرمز
إىل أوائل األحزاب املقسمة عىل سبعة
أيام يف قولك( :فمي بشوق) فالفاء
للفاتحة ،وامليم للمائدة ،والياء ليونس،
والباء لبني إرسائيل ـ اإلرساءـ،
والشني للشعراء ،والواو للصافات،
والقاف لـ ق إىل آخر القرآن.
وليحرص أن يتحرى يف قراءته
الخشوع والتدبر؛ فهذا املقصود من

إنزاله ،ويف الصحيحني عن ابن مسعود
أن رجالً قال له :إني أقرأ املفصل يف
ركعة واحدة فقال( :هذا ً كهذِّ الشعر؛
إن قوما ً يقرؤون القرآن ال يجاوز
تراقيهم ،ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ
فيه نفع).
رسالة إىل طالب حلقات تحفيظ
القرآن الكريم :
هذا هو الرشف الصاعد ،وهذا هو
املجد الباسق أن يوفقك الله لاللتحاق
بحلقات تحفيظ القرآن ،فكم من
فتى صعب عليه دخولها ،وثقل عليه
ورودها ،فلتعل ْم بأن الدنيا ك َّلها بدورها
وقصورها ،ومحيطاتها وبحورها،
ال تساوي حفظ آية واحدة ،فاغتنم
الفرصة ،وقدر النعمة ،وكن سباقا ً إىل
هذه الرشف العظيم ،ال يتعاظمك دونه
أمر ،ويف ذلك فليتنافس املتنافسون.

رسالة إىل معلم القرآن الكريم :
هنيئا ً لك دخولك يف هذا الثناء النبوي:
(خريكم من تعلم القرآن وعلمه) ،فهذه
الرفعة التي ال تُسامَ ى ،وأذكرك بقصة
املقرئ أبي منصور الخياط الزاهد،
الذي جلس لتعليم كتاب الله دهراً،
وتال عليه أمم ،فرؤي بعد موته ،فقال:
غفر الله يل بتعليمي الصبيان الفاتحة.
فال تحقرن آية تعلمها ،فربما ريض
الله عنك؛ فرصت من الفائزين
بالجنان.
رسالة إىل ويل األمر:
أيها األب املبارك :احمد ربك واشكره
عىل أن يرس البنك مثل هذه الحلقات،
التي تعنى بابنك ،وتعلمه كتاب الله؛
واحرص عىل تشجيعه ،والرفع من
همته ،حتى تكون رشيكا ً يف األجر ،وال
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تنس معلم الحلقة ،فاشكره عىل ما
يبذل؛ فالكلمة الطيبة صدقة ،جعلك
الله مفتاحا ً للخري ،مغالقا ً للرش ،وأقر
عينك بحفظ ابنك للقرآن.
رسالة إىل جمعية تحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الزلفي:
أقول للقائمني عىل هذه الجمعية:
صنائعكم ظاهرة املآثر ،ذائعة
الصيت ،غزيرة النفع ،وأفعالكم تُذَيَّل
بالثناء ،وتذكر بالجميل ،وهل يش ٌء
أعظم من األخذ بأيدي الناس إىل موائد
القرآن ،تحفيظا ً له وتفهيماً ،وأعداد
الحفاظ يف ازدياد ظاهر ،وما كانوا
ليكونوا لوال توفيق الله ،ثم جهودكم
الطيبة ،فاللهم سدد خطاهم ،واشكر
مسعاهم.

جامعة الملك سعود تستضيف ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة
في كرسي تعليم القرآن وإقرائه
بكلية التربية ملتقى كبار قراء العالم
اإلسالمي خالل الفتر خالل الفترة
من  1إلى  3محرم 1435هـ الموافق
من  4إلى  6نوفمبر 2013م  .في
مبنى الجامعة في مدينة الرياض
ويهدف الملتقى إلقاء الضوء على أهم
مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي
و رصد سير أهم أعالم اإلقراء في
النصف األول من القرن الرابع
عشر الهجري وتكريم رواد اإلقراء

في العالم اإلسالمي المعاصرين كما
يهدف التقاء طالب علم القراءات
بمشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي
واإلفادة منهم وسيكون للملتقى
محورين :األول مدارس اإلقراء في
العالم اإلسالمي :
المدرسة السعودية
المدرسة المصرية
المدرسة اليمنية
المدرسة العراقية
المدرسة التركية
المدرسة الشامية

المدرسة اإلفريقية
المدرسة المغربية
المدرسة الهندية
والمحور الثاني  :سير القراء
المعاصرين في النصف األول من
القرن الرابع عشر الهجري
وهناك موقع خاص للملتقى ((
w w w. i q r a a f o r u m . c o m
ويشرف على الملتقى أ.د محمد بن
فوزان العمر ويرأس اللجنة العلمية
د  .مساعد بن سليما ن الطيار

د.مساعد بن سليمان الطيار

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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لماذا نتدبر القرآن

كلنا نسمع ونفهم ونقرأ أن املقصود
من إنزال القرآن ما نوَّه به ربنا
تعاىل -بقوله[: :ك َِت ٌاب َأن ْ َز نْلَاهُ
َ َّ
يَْ َ
ك ُم َب َ
ار ٌك يِلَ َّدبَّ ُروا آيَاتِهِ َو يِلَ َتذك َر
إِل
ُ ُ أْ بَْ
َ
اب] ص29 :
أولو الل ِ

الطريق ا ُمل ِ
وص َلة إليه وصفة أهلها،
وما َلهُ م عند القدوم عليه ،ويع ِّرف
العدو الذي هو العدو عىل الحقيقة،
والطريق املوصلة إىل العذاب ،وصفة
أهلها ،وما لهم عند وجود أسباب
العقاب ..وكلما ازداد العبد تأمالً فيه

والتدبُّر مشتق من ال ُّدبُر ..تدبَّ َر إذا
ن َ
ظر يف ُدبُر األمر ،أي يف غائبه أو يف

ازداد علمً ا وعمالً وبصرية.

عاقبته.

ومن فوائد التدبر لكتاب الله :أنه

ويف آيتني يدعونا ربنا -سبحانه-
َ َ اَ
َ ُْ َ
فيقول[ :أفل َي َت َدبَّ ُرون الق ْرآن
َ َ ْ اَ َ ْ ْ َ رْ هَّ َ
ي اللِ ل َو َج ُدوا
ولو كن مِن عِن ِد غ ِ
ْ
اخت اَِلفًا َكث ً
ِريا] النساء82 :
فِيهِ
َ
َ َ اَ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ لَىَ ُ ُ
وب
َ[أفل يتدبرون القرآن أم ع قل ٍ
َْ ُ
أقفال َها] محمد .24 :أي( :يتأملون
َ
تفاصيل آياتِه عىل مقاصده.
داللة
ِ

بذلك ِ
يوصل العب َد إىل درجة اليقني،

كتاب الله
وملاذا التدبر؟! ألن تدبُّ َر
ِ
َ
مفتاحٌ للعلوم واملعارف ،وبه يُستنتج
ك ُّل خري وتُستخ َرج منه جمي ُع العلوم،
وبه يزداد اإليمان يف القلب وترسخ
شجرته .فإنه يع ِّرف بالرب املعبود،
وما َله من صفات الكمال; وما ين َّزه
عنه من سمات النقص ،ويع ِّرف

والعل ِم بأنه كالم الله؛ ألنه يراه يصدِّق
بعضا ،ويوافِ ق بعضه ً
بعضه ً
بعضا.
• ولنتدبر اآلن هذا املوقف املؤثر الذي
ي ُْخ ِب ُت القلب من أثره:

يزل يبكي حتى بَ َّل حِ جْ ره .ثم بكى،
فلم يزل يبكي حتى بَ َّل لحيتَه ،ثم
بكى ،فلم يزل يبكي حتى بَ َّل األرض.
فجاء بالل يُ ْؤذِ ن ُ ُه بالصالة ،فلما رآه
يبكي قال :يا رسول الله؛ ِل َم تبك وقد
َغ َفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟!

قالَ :أفال أكون عبدًا شكو ًرا؟! لقد
ن َ َزلت عيل َّ الليلة آية؛ وي ٌل ملن قرأها
َ ْ
َّ
ولم يتفكر فيها [إِن يِف خل ِق
أْ َ
َّ
ْ اَ
َّ
الس َم َ
ات َوال ْر ِض َواخت ِل ِف الليْ ِل
او ِ
ُ
أْ َ َبْ
آَ
َ
َ َّ َ
اب].
وانلهارِ لي ٍ
ول الل ِ
ات أِل يِ
فهال عُ َ
دت – أخي القارئ – بنفسك،
فردَّدت آخر آل عمران؛ لتتفكر ما

ُ
دخلت أنا وعُ بيد بن
عن عطاء قال:

فيها؟!

عُ مري عىل عائشة ،فقال ابن عمري:
أَخربينا بأعجَ ِب يش ٍء رأيتِهِ من رسول

إن التدبر املؤثر هو الذي جعل اإلمام

الله صىل الله عليه وسلم.
فسكتَ ْت ،ثم قالت :ملا كان ٌ
ليلة من
الليايل قال :يا عائشة َذ ِريْني أتعبَّ ُد
َ
الليلة لربي! قلت :واللهِ إني ألُحِ بُّ
ُق ْربَك وأُحِ بُّ ما سرََّ ك.
قالت :فقام فتطهر ،ثم قام يصيل ،فلم

ابن تيمية يقول بعد املؤلفات الحافلة،
ومناظرات املبتدعة واملالحدة ،بعد
هذا ك ِّله يرصِّ ح يف آخر املطاف
فيقول( :قد َفتَحَ الله عيل َّ يف هذه

ا َمل َّرة من معاني القرآن ،ومن أصول
العلم بأشياءَ؛ كان كثري من العلماء
يتمنونها ،ون ِدمْ ُت عىل تضييع أكثر

أوقاتي يف غري معاني القرآن .
يا لِله! رحمك الله يا ابن تيمية؛ وأيُّ
تضييع فع ْلتَه؟! وماذا نقول نحن
إذاً؟!

أ َو ما علمتم -معارش القراء -أن من
تدبره
أنواع هجر القرآن( :هج َر
ِ
َ
وتفهُّ ِمهِ
ومعرفة ما أراد املتك َّلم به
ََ َ
منه ..وهذا داخل يف قوله[ :وقال
خَّ َ ُ َ َ
َّ ُ ُ َ َ ّ َّ َ
ب إِن ق ْو يِم اتذوا هذا
الرسول يا ر ِ
ُْ ْ َ
آن َم ْه ُ
ً
جورا].
القر
فعىل كل موفق أن يسعى جهدَه يف

ِ
وحفظ
تحصيل املقصو ِد من تالوة
القرآن ،ويتأك ُد األم ُر عىل من آتاه الله
أَثَار ًة من عل ٍم بالرشع( :فما أشدَّها

من حَ سرْ ة ،وأع َ
ظمَ ها من َغبْنَةٍ عىل من
أ َ ْفنَى أوقاتَه يف طلب العلم ،ثم يخرج
َ
حقائق القرآن،
من الدنيا وما َف ِهم
وال باشرَ َ قلبُه أرسا َره ومعانيَه ،فالله
املستعان.

الشيخ  :راشد بن عبدالرحمن
البداح

من أقوال السلف
والرجاء واإلنابة والتو ُّكل والرضا والتفويض والشكر
قال الزركيش :من لم يكن له علم وفهم
ً
والصرب ،وسائر األحوال التي بها حياة القلب وكماله،
وتقوى وتدبّر ،لم يُدرك من ل ّذة القرآن شيئا
وكذلك يزجر عن جميع الصفات واألفعال املذمومة
(الربهان)171/2
التي بها فساد القلب وهالكه.
قال ابن جرير  :إني ألعجب ممن يقرأ القرآن ولم
فلو علِم اإلنسان ما يف قراءة القرآن بالتدبر الشتغل
يعلم تأويله كيف يلت ّذ بقراءته! (معجم األدباء
بها عن ك ِّل ما سواها .فإذا قرأه بتف ُّكر حتى إذا م ّر
)63/18
قال ابن تيمية  :املطلوب من القرآن هو فهم معانيه بآية وهو محتاج إليها يف شفاء قلبه ،كررها ولو
والعمل به ،فإن لم تكن هذه همّ ة حافظه لم يكن من مائة مرة ولو ليلة ،فقراءة آية بتف ُّكر وتفهُّ م خري من
قراءة ختمة بغري تدبُّر وتفهُّ م ،وأنفع للقلب ،وأدعى
أهل العلم والدين (الفتاوى)54/23 ،
إىل حصول اإليمان وذوق حالوة القرآن  ...فقراءة
قال ابن القيم -رحمه الله« :-ال يشء أنفع للقلب
القرآن بالتفكر هي أصل صالح القلب»[ .مفتاح دار
من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ فإنه جامع
لجميع منازل السائرين ،وأحوال العاملني ،ومقامات السعادة ص221
العارفني ،وهو الذي يورث املحبة والشوق والخوف
العدد  - 10محرم  1435 -هـ
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منهج مقترح لتدارس القرآن الكريم
الشيخ  :سلمان بن عمر السنيدي
إنه من بشائر الخري أن تتطلع حلق تحفيظ القرآن
إىل تدارس القرآن طلبا ً لفضيلة التدبر وتحقيقا ً
للمنهج النبوي يف تدارس القرآن الذي تلقاه جيل
الصحابة ريض الله عنهم من النبي صىل الله عليه
و سلم كما يصف ذلك كثري من الصحابة فعن ابن
عمر ريض الله عنهما قال  ( :لقد عشنا دهرا ً طويالً
و إن أحدنا يؤتى اإليمان قبل القرآن فتنزل السورة
عىل محمد – صىل الله عليه وسلم  -فيتعلم حاللها
و حرامها و آمرها و زاجرها و ما ينبغي أن يقف
عنده منها ) .
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال :حدثنا الذين
يقرؤننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود
وغريهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صىل الله
عليه وسلم عرش آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا

ما فيها من العلم والعمل ؛ قالوا  :فتعلمنا القرآن و
العلم و العمل جميعا ً ) .
و يف رواية أخرى يقول فيها  ( :كنا إذا تعلمنا عرش
آيات من القرآن لم نتعلم العرش التي بعدها حتى
نعرف حاللها و حرامها وأمرها ونهيها ).
ومن هنا نمت بشائر خري بوجود حلقات لتدارس
القرآن الكريم تنرش عمليا ً هذا املنهج بعد أن تخطت
مرحلة الدراسات والبحوث ،وقد راعت الهدف
واملقصد األساس من التدبر والتدارس وهو تزكية
النفوس التي تأكد ذكرها مع تعليم القرآن يف أكثر
من آية يف كتاب الله كما يف قوله تعاىل  ( :كما أرسلنا
فيكم رسوال ً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم )
وقوله تعاىل  (:لقد َّ
من الله عيل املؤمنني إذ بعث
فيهم رسوال ً منهم يتلو عىل آيته ويزكيهم )

وما ييل منهج مقرتح لتدارس آيات القرآن الكريم يف
حلقة التدارس مع نموذج تطبيقي عىل
سورة الكوثر :
 -1بيان حال الدعوة عند نزول اآليات ،مع ذكر
سبب النزول إن وجد .
 -2بيان معاني األلفاظ ودالالت اآليات
ومقاصدها .
(مع مالحظة  :االقتصار عىل ذكر املعنى املختار،
كما طبق ذلك السعدي يف تفسريه  ،لرتكيز القلب
عىل موعظة القرآن كما يفعل الخطيب يف إرشاده ) .
 -3بيان هدي اآليات لحال الدعوة عند نزولها.
 -4بيان هدي اآليات لحال الدعوة وقت تدبرها.
 -5بيان هدي اآليات لحال قارئ اآليات .

تطبيق المنهج على سورة الكوثر

َ َ ّ َ ّ َ َ حْ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َّ َ َ َ ُ َ أْ َ ْ رَ
َ
ْ
ُ
َ
إِنا أعطيناك الكوثر ( )1فص ِل ل ِربِك وانر ()2إِن شان ِئك هو البت ()3
أوال  :بيان حال الدعوة عند
نزول اآليات

كان النبي صىل الله عليه وسلم وأصحابه يعاني من
الشدة والضيق واألذى من أعداء دعوته صىل الله
عليه وسلم  ،وكانت قريش يتنقصون النبي صىل
الله عليه وسلم ويفرحون بالشماتة به  ،فلما تويف
له أكثر من ولد ولم يعش له من ذريته إال بنات ،
وكانت قريش تعظم شان الذكور من الذرية  ،قال
قائلهم  :دعوه فإنه مبتور وسينقطع أثره بانقطاع
نسله  .ومن ذلك أن العاص بن وائل قال :أنا شانئ ٌ
َّ
محمدا ،وهو أبرت ،ليس له عقب ،قال الله [:إِن
َ َ َ
ك ُه َو األبْ رَ ُ
ت ] قال قتادة :األبرت :الحقري
شان ِئ
الدقيق الذليل .وكان عقبة بن أبي معيط يقول :إنه
للنبي صىل الله عليه وسلم ولد ،وهو أبرت .
ال يبقى
ّ
وعن أنس ريض الله عنه قال« :بينا رسول الله صىل
الله عليه وسلم بني أظهرنا يف املسجد ،إذ أغفى
إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما ،قلنا :ما أضحكك يا
آنفا سورة» ،فقرأ:
رسول الله؟ قال« :أنزلت عيل
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ك ْوثَرَ
بسم الله الرحمن الرحيم [ إِنا أعطيناك ال
َ َ ّ َ ّ َ َ حْ َ ْ َّ َ َ َ
ك ُه َو األبْ رَ ُ
ت ] ثم
فص ِل ل ِربِك وانر إِن شان ِئ
قال« :أتدرون ما الكوثر؟» قلنا :الله ورسوله أعلم.
قال« :فإنه نهر وَعَ دنيه ربي ،عز وجل ،عليه خري

كثري ،هو حوض تَ ِر ُد عليه أمتي يوم القيامة ،آنيته
عدد النجوم َفيختلجُ العبد منهم ،فأقول :رب إنه
من أمتي .فيقول :إنك ال تدري ما أحدث بعدك».
صحيح مسلم برقم ()400

ثانيا ً  :دالالت األلفاظ
ومقاصد اآليات
( إنا أعطيناك الكوثر )
بدأ الله بأسلوب العظمة عند بيان عطيته لنبيه ،ملا
يقع يف األذهان من عظمة العطية عند استحضار
عظمة املعطي  ،فإذا كان املعطي هو الله فال عطية
وال منحة تقارب عطاء الله ويف ذلك بث لشعور
االعتزاز واالستقالل من منة البرش والكوثر هو
الخري الكثري ومنه نهر الكوثر  ،ويف بيان عطية الله
لرسوله بالكوثر الذي لن يرشب منه أحد إال من بعد
أن يرىض عنه الله ورسوله ترشيفا للنبي صىل الله
عليه وسلم  ،وأن كنتم ترونه يف لحظات من الدنيا
بال ملك وال سيادة فإنه يف اآلخرة سيد ولد آدم  ،وله
من الرشف والعز واملكانة التي ال يصلها برش غريه
 ،وملا كانت هذه العطية منة عظيمة جليلة القدر

أرشده إىل االشتغال بشكرها فأمره بقوله
( فصل لربك وانحر )  .واألمر بالصالة نموذج
وتذكري لألعمال الصالحة قارصة النفع واألمر
بالنحر نموذج وتذكري باألعمال التي يتعدها نفعها
 ،ويف قوله ( لربك ) تذكري وتنبيه إىل أهمية إخالص
العبادة لله  ،ويف اللفظ تكريم للنبي صىل الله عليه
وسلم حيث تغري السياق من ( نون ) الجمع ولم
يقل  :فصل لنا بل قال  ( :لربك ) لتذكريه بالربوبية
الدينية والدنيوية وكذلك لِما يف اللفظ من التكريم
والحفاوة والقرب والرعاية وجاللة قدر النبي صىل
الله عليه وسلم عند الله جال وعىل  .ويف قوله (
وانحر ) والنحر يتعلق يف الغالب بنحر اإلبل وفيه
تنبيه إىل ما هو دونه من باب أوىل .

( إن شانئك هو األبرت )

بيان مآل ونهاية مبغض النبي صىل الله عليه وسلم
وأنه مهما ملك من قوة أو سلطان أو جاه أو ولد
أو نسب أو حسب فهو األبرت الذي تحقق فيه كل
معاني القطع والخسارة والضياع  .فكيف يكون
حال من زاد عىل البغض معاداة النبي أو حارب
دعوته أو آذاه أو آذى أتباعه فإن حاله أشد وباال ً
ونكاال ً .
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ثالثا ً  :هدي اآليات لحال
الدعوة عند نزولها

 -1بيان مكانة النبي صىل الله عليه وسلم يف اآلخرة
وأن الدنيا ليست محالً للجزاء وإنما العربة بالعاقبة
يف الدار اآلخرة .
 -2تسلية النبي صىل الله عليه وسلم وأصحابه
وتصبريهم عىل ما يصيبهم من ضغط الواقع
وشدته وأذى قريش  .فمن كان عند الله عظيما فال
يحزن ملا أصابه  ،بل عليه أن يقوي عزيمته  ،ويشد
من سريه يف الدعوة إىل الله .
 -3الحض عىل االشتغال بالنافع والتوجه لألعمال
الصالحة القارص نفعها واملتعدي فإن فيها صالح
النفس ونجاح الدعوة

رابعا ً  :هدي اآليات لحال
الدعوة وقت تدبرها ( يف الوقت

قارئ اآليات

الحارض)

 -1مهما أصاب أعالم الدعوة من أذى وسخرية
وقلة اعتبار فإن دينهم ودعوتهم منصورة ومن
أبغضها أو عادى دعوتهم فهو مبتور مقطوع
مخذول .
 -2الداعية إىل الله محتاج إىل التذكري باألعمال
الصالحة التي فيها تزكية لنفسه أو فيها نفع
الناس .
 -3كما أن مكانة النبي صىل الله عليه وسلم وعزه
ورشفه بالكوثر سيكون يف اآلخرة فكذلك برت أعدائه
املبغضني لدعوته قد ال يكون عاجالً بل سيتحقق يف
اآلخرة يف أجل صورة .
 -4نفع الناس والتواضع لهم ببذل الخري وكرم
النفس والضيافة من أقوى أسباب قبول الدعوة
وانتشارها .

خامسا ً هدي اآليات لحال

 -1زيادة محبتة للنبي صىل الله عليه وسلم
فكلما زاد علمه برشف النبي صىل الله عليه
وسلم وبمنزلته زاد تعلق قلبه باتباع هديه ونرش
سنته .
 -2إذا كان النبي صىل الله عليه وسلم يأمر
بالصالة ويذكر باإلخالص  ،فحال القارئ أوىل
وأحرى .
 -3تذكري النفس بأنها كلما تعلقت بالله وأكثرت
من األعمال الصالحة (بنوعيها القارص واملتعدي
) مخلصة لربها  ،كان الله معه ودافع عنها وبرت
الرشور عنها وجعل العاقبة لها .
 -4إن فات القارئ رشف اللقاء بالنبي صىل الله
عليه وسلم يف الدنيا فإن النفس لتشتاق للقياه
والترشف بقربه والرشب من حوضه رشبة ال
ضمأ بعدها .

كتب في تدبر القرآن
• تدبر القرآن لعمر السنيدي وله ملخص له يف كتب • مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر
واملفرس  -للدكتور مساعد الطيار
صغري وكالهما صدرا عن مجلة البيان .
• تعليم تدبر القرآن الكريم  -للدكتور هاشم األهدل • .مفهوم التدبر يف ضوء الدراسة التحليلية آلياته يف
القرآن  -للدكتور محمد بن زيلعي هندي .
مفاتيح تدبر القرآن والنجاح يف الحياة  -د .خالد
الالحم
• مناهج معارصة للتدبر  -نايف الزهراني
• تدبر القرآن الكريم بني النظرية والتطبيق
• تدبر القرآن الكريم (مفهومه ـ أساليبه ـ أسبابه ـ
د .رقية طه العلواني.
آثاره) للدكتور فهد الوهبي .
• التدبر حقيقته وعالقته بمصطلحات التأويل
واالستنباط والفهم والتفسري  :دراسة بالغية تحليلية
عىل آيات من الذكر الحكيم  -للدكتور عبدالله
عبدالغني رسحان .
• مفهوم تدبر القرآن  -للدكتور عصام العويد .
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أساس التدبر المدارسة

د .سليمان بن إبراهيم الحصني
األستاذ املساعد بكلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية باألحساء

الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل
من ال نبي بعده وبعد
فقد وردت كلمة املدارسة يف كتاب الله
يف أربع آيات:
َ [ -1ما اَك َن ل ِبَ رَش أَ ْن يُ ْؤت َِي ُه هَّ ُ
الل
ٍ
ُ َ
ُ
ْ َ َ َ حْ ُ ْ
الكِتاب و
الك َم َوانلُّ ُب َّوةَ ث َّم َيقول
ُ ُ
هَّ
َ ً
ْ ُ
ل َِّلن ِ
ون اللِ
اس كونوا عِبادا يِل مِن د ِ
ُْ
َولَك ِْن ُكونُوا َر َّبان ِّي َ
ني ب ِ َما كن ُت ْم
ِ
ُ
َ
َُُّ َ
ْ َ
ون الْك َِت َ
اب َوب ِ َما كن ُت ْم ت ْد ُر ُسون
تعل ِم
[] 79آل عمران ]79 :
َْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ُ
كمْ
-2
[قد جاءكم بصائِر مِن رب ِ
َ َ ْ َ ْ رَ َ َ َ ْ
م َف َعلَيْهاَ
سهِ َو َم ْن َع يِ َ
فمن َأبص فل ِنف ِ
َ َ َ
ََ َ َ َْ ُ
ك ْم بَ
ِيظ َ 104وكذل ِك
ف
وما أنا علي
حِ
ٍ
آْ
ُ رَ ّ ُ
َ
ات َو يِلَ ُقولُوا َد َر ْستَ
صف الي ِ
ن ِ
َ ََُُّ َ ْ َ َُْ َ
ولنِ بيِنه ل ِقو ٍم يعلمون [] 105األنعام
]105 ، 104 :
َ َ ََ
َ ٌْ
[ -3فخلف ْم ِْن َب ْع ِده ِْم خلف
َ َ َ
ُ ُ َ
َورثُوا الْك َِت َ
اب يَأخذون َع َرض ْهذا
ِ
ْ َ نَ
ْ
أْ َ ْ ىَ َ َ ُ ُ َ
ول
ق
ي
و
ن
د
ال
ون َس ُيغ َف ُر لَا ِإَون يَأت ِ ِه ْم
ْ
َع َر ٌض مِثْلُ ُه يَأ ُخ ُذوهُ أل َ ْم يُ ْؤ َخ ْذ َعلَيْهمْ
ِ
َ ُ ْ
َ ْ اَ ُ ُ لَىَ هَّ
مِيثاق الك َِت
اب أن ل َيقولوا ع اللِ
ِ
ادل ُار آْالخ َِرةُ
ال َّق َو َد َر ُسوا َما فِيهِ َو َّ
إ ِ اَّل حْ َ
َ
ُ َ َ اَ َ ُ َ
َخ رْ ٌ
ي ل ذَِّل َ
ِين َي َّتقون أفل ت ْعقِلون]
[األعراف ]169 :
َ
َ َ ََْ ُ
اه ْم م ِْن ُك ُ
ب يَ ْد ُر ُسون َها
ت
[-4وما آتين
َ َ ٍ
ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ يَْ ْ ْ َ
ِير
وما أرسلنا إِل ِهم قبلك مِن نذ ٍ
[ ] 44سبأ ]45 ، 44 :

َ
َ
َْ َ ُ
ك ْم ك َِت ٌ
اب فِيهِ ت ْد ُر ُسون
[ -5أم ل
[]37القلم ]37 :
قال الراغب يف املفردات يف غريب
القرآن «درس :درس الدار معناه بقى
أثرها وبقاء االثر يقتىض انمحاءه يف
نفسه فلذلك فرس الدروس باالنمحاء،
وكذا درس الكتاب ودرست العلم
تناولت أثره بالحفظ.
وملا كان تناول ذلك بمداومة القراءة
عرب عن إدامة القراءة بالدرس ،قال
تعاىل( :ودرسوا ما فيه) وقال (بما
كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم
تدرسون  -وما آتيناهم من كتب
يدرسونها) وقوله تعاىل (وليقولوا
درست) وقرئ دارست أي جاريت
أهل الكتاب ،وقيل ودرسوا ما فيه
تركوا العمل به من قولهم درس القوم
املكان أي أبلوا أثره ،ودرست املرأة
كناية عن حاضت ،ودرس البعري
صار فيه أثر جرب».
فاالنتفاع بكتاب الله تعاىل يكون
بالجمع بني قراءته وفهمه وأحسن
الطرق لتثبيت املعنى واالنتفاع به
املدارسة بني طرفني فأكثر؛ وقد ثبتت
املدارسة يف السنة:
 -1أخرج مسلم يف صحيحه 71/8

من حديث أبي هريرة ريض الله
عنه قال قال رسول الله صىل الله
عليه وسلم( :وَمَ ا اجْ تَمَ َع َق ْو ٌم ىِف
ُوت ال َّلهِ يَتْلُ َ
ون ِكتَابَ ال َّلهِ
بَي ٍْت ِم ْن بُي ِ
َويَتَدَا َر ُسون َ ُه بَيْنَهُ ْم إِال َّ ن َ َز َل ْ
ت عَ َلي ِْه ُم
َّ
َّ
السكِين َ ُة و ََغ ِشيَتْهُ ُم ال َّرحْ مَ ُة وَحَ فتْهُ ُم
ُ
َ
َّ
ْ
َ
ا ْلمَ ال ِئ َكة َوذ َك َر ُه ُم الل ُه فِ يمَ ْن عِ ند َُه
وَمَ ْن بَ َّ
طأ َ ِبهِ عَ مَ لُ ُه َل ْم يُسرْ ِ ْع ِبهِ ن َ َسبُ ُه
».
قال املناوي:
( يتلون كتاب الله تعاىل ويتدارسونه
بينهم ) أي يشرتكون يف قراءة
بعضهم عىل بعض ويتعهدونه خوف
النسيان.
وقال يف تحفة األحوذي «(
ويتدارسونه بينهم ) التدارس قراءة
بعضهم عىل بعض تصحيحا أللفاظه
أو كشفا ملعانيه قاله بن امللك وقال
الجزري يف النهاية تدارسوا القرآن
أي اقرؤوه وتعهدوه لئال تنسوه
يقال درس يدرس ودراسة وأصل
الدراسة الرياضة والتعهد لليشء
انتهى وقال القارىء يف املرقاة ويمكن
أن يكون املراد بالتدارس املدارسة
املعروفة بأن يقرأ بعضهم عرشا مثال
وبعضهم عرشا آخر وهكذا فيكون
أخص التالوة أو مقابال لها واألظهر

أنه شامل لجميع ما يناط بالقرآن من
التعليم والتعلم انتهى.
وقال العباد يف رشح سنن أبي
داود« :قوله( :ويتلون كتاب الله
ويتدارسونه بينهم) يعني :يقرءون
كتاب الله ،سوا ٌء أكانت هذه القراءة
بأن يقوم شخص ويقرأ ويفرس أو
غريه يفرس ،أم أنهم يجتمعون بحيث
يقرأ واحد منهم مقدارا ً من القرآن
ويستمع الباقون ،ويكون هناك
شخص يصوب قراءته ويبني ما عليه
من مالحظات ،كل ذلك يدخل تحت
ُ
ومعرفة
التدارس ،وكذلك تأم ُل ما فيه
ما فيه وتدب ُر ما فيه».
فما أحوجنا إىل الجمع بني التالوة
واملدارسة حتى يف تعليم الصغار
لتنتفع قلوبنا بكتاب الله عز وجل
وليتحقق لنا نزول السكينة وغشيان
الرحمة وأن تحفنا املالئكة وأن
يذكرنا الله تعاىل فيمن عنده.
وهذه املدارسة تأمل للمعاني العامة
واستشعار للدالئل الواضحة وترقيق
القلوب ملواعظ القرآن بحيث تكون
القراءة للفهم والعمل وليس لحفظ
األلفاظ فقط.
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التدبر بين تباشير العودة،
وخطر الجرأة
د.عمر بن عبدالله املقبل
األستاذ املشارك بقسم السنة
يف كلية الرشيعة بجامعة القصيم

الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله ،وعىل
آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فمن املبرشات التي تبعث عىل الفأل ـ وما أكثرها ـ
يف هذه األمة ،عودتها إىل التمسك بكتاب ربها عود ًة
َ
العناية بمقص ٍد من
تضيف إىل االهتمام بالحفظ
أعظم مقاصد التنـزيل ،أال وهو تدبر القرآن ،قال
َ ٌ َ ْ َ نْ َ ُ يَْ َ
ك ُم َب َ
تعاىل[ :كِتاب أنزلاه إِل
ار ٌك يِلَ َّدبَّ ُروا آيَاتِهِ
َ
ُ
َ َ َ َ َّ َ ُ أْ بْ َ
اب ][ص.]29 :
و يِلتذكر أولو الل ِ
ٍ
حديث عن فضل التدبر،
وليس املقام مقام
فالنصوص من الوحيني يف ذلك كثرية ،ومتنوعة
يف الحض عىل التدبر ،والنعي عىل املعرضني عنه،
بل لو قال قائل :إن كل آية ختمت باألمر بالتفكر
والتذكر والعقل واالعتبار ـ وهي باملئات ـ هي من
هذا الباب لكان مصيباً.
واملقصود أن هذه العودة املبرشة ،ما لم تُضبط
بضوابط تحوطها من الزلل ،فإنه يخىش أن يقع
بسببها خلل كبري ،وجرأ ٌة عىل كتاب الله تعاىل ،كما
تُلحظ بوادره من كتابات بعض الصحفيني الذين
تك ّلموا فأغربوا وأخطأوا ،أو من بعض الناشئة
الذين دفعهم حب التدبر للجرأة بطرح ما لديهم،
خاصة مع تيرس ذلك عرب مواقع التواصل االجتماعي
يف الفيسبوك وتويرت وغريهما.
ُ
ولست هنا بصدد ذكر ضوابط ذلك ،فاملقالة ال
تحتمل هذا ،لكن لعيل أشري إىل بعض املسائل
املهمة التي يقصد منها التنبيه عىل رؤوس أقالم يف
هذا املوضوع الذي يحتمل ورقة مطولة ،فأقول عىل
وجه االختصار:
أوالً :أن التدبر الصحيح فر ٌع عن فهم املعنى ،إذ ال
يمكن تصور تدبر صحيح منطلقا ً من فهم خاطئ.
َ َُ
فلو أراد أن يستبط معنى من قوله تعاىل [:ف َمثل ُه
ْ حَْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ رْ ُ ْ
ْ لَْ
َ ََ
تك ُه
ب إِن ت ِمل عليهِ يلهث أو ت
كمث ِل الك ِ
ْ ْ
يَل َهث][األعراف ]176 :فال بد أن يفهم معنى:
تحمل عليه .فلو فهم الحمل عىل أنه يحمل عىل ظهره
شيئا فهذا خطأ ٌ يف فهم املعنى ،فمن الرضوري أن
يخطئ يف التدبر املبني عىل هذا الفهم ،وإن فهم
معنى الحمل ،وهو :طرد الكلب أو الهجوم عليه،
فهو فهم صحيح للمعنى ،فيبقى النظر يف تدبره
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واستنباطه.
ثانياً :آيات القرآن ـ من جهة وضوح معناها
وخفائه ـ ليست عىل درجة واحدة ،فالقرآن من
حيث وضوح معانيه وخفاؤها قسمان:
األول :واضح املعاني من حيث انتفاء الغرابة عن
مفرداته ،كاآليات التي تقرر معاني التوحيد ،واليوم
اآلخر ،أو التي تبني أصول اإليمان وأركان اإلسالم،
أو التي ترغب يف األخالق الفاضلة ،وترهب من
األخالق السيئة ،ونحو ذلك ،وقد يقع يف أثناء ذلك
مفردات غريبة تحتاج إىل بيان ،والجُ ْزءَان األخريان
(ع ّم وتبارك) نموذج واضح لذلك.
القسم الثاني :وهو األقل ،اآليات التي كثر فيها
الغريب ،وهي التي ال يمكن ـ ملن عرف خطورة
القول عىل الله بغري علم ـ أن يتكلم بيشء من
تدبرها دون فهم معناها ،إذ التدبر فرع عن فهم
املعنى.
ثالثاً :أح ّ
ظ الناس نصيبا ً من تدبر كالم الله تعاىل هم
أهل العلم بالقرآن ،فهما ً لدالالته ـ بأنواعها الثالث
ـ وعلما ً بأحكام الرشيعة ،وعلما ً بالسرية النبوية ـ
التي هي الرتجمة العملية للقرآن ـ وهكذا ،من كان
بالله وأسمائه وصفاته ،ومن كان بسنة رسول الله
ج وسريته أعلم= كان أكثر نصيبا ً لإلصابة والتوفيق
للتدبر ،وهم ـ عىل تفاوت مراتبهم ـ يَمْ تَحون من
معاني هذا الكتاب ،ويغرتفون من علومه عىل قدر
ما آتاهم الله تعاىل من العلم والفهم ( َف َسا َل ْت أَوْدِ ي ٌَة
ِب َقد َِر َها).
وأما العامة ،فال يُنْك ُر أن لبعضهم وقفات قد ال
يتفطن لها العلماء ،لكن ال يعني هذا فتح الباب ،بل
يتوقف كالمهم عند الواضح البينّ املحكم.
وهم ـ أعني غري أهل العلم ـ يشاركون أهل العلم
بعلم ما يف القلب ،الذي عناه الحسن البرصي :
بقوله : :العلم علمان  :عل ٌم يف القلب فذاك العلم
النافع ،وعل ٌم عىل اللسان فتلك حجة الله عىل خلقه.
ومراده بعلم ما يف القلب :الفهم اإليماني القلبي
تأمل قارئ القرآن ملا يم ُّر به من آيات
الذي ينتج عن ِ
كريمة ،يعرف معانيها ،ويفهم دالالتها ،بحيث ال
يحتاج معها أن يراجع التفاسري ،فيتوقف عندها

متأمالً ؛ ليحرك بها قلبه ،ويعرض نفسه وعمله
عليها ،إن كان من أهلها حمد الله ،وإن لم يكن من
ً
قصة
أهلها حاسب نفسه واستعتب ،ولعيل أذكر
واقعية توضح املقصود ،وهي :أن رجالً عاميا ً يف
منطقتنا حينما سمع اإلمام يقرأ قول الله تعاىل ـ يف
ْ َ َ ْ َ َ َّ ّ َ َ َ
ني مِيثاق ُه ْم
سورة األحزاب ِ[ :إَوذ أخذنا مِن انلبِي ِ
ُ
َ ْ َ
ِيم َو ُم ىَ
وس َوع ىَ
ِيس ابْن َم ْر َيمَ
وح ِإَوب ْ َراه َ
ك َوم ِْن ن ٍ
ومِن
ِ
َ
َ
ً
ً
ْ
ََ َ َ ُْ ْ َ
ِيثاقا َغل ِيظا  7ل َِي ْسأل َّ
الصادِقِنيَ
وأخذنا مِنهم م
َ ْ ْ ْ َ َ َ َّ ْ
َ َ َ ً َ ً
اَ
عن صِ دق ِ ِهم وأعد ل ِلكف ِِرين عذابا أ يِلما]قام فزعا ً
بعد الصالة يقول لجماعة املسجد :يا جماعة! خافوا
الله! هؤالء خرية الرسل سيسألون عن صدقهم
،فماذا نقول نحن ؟! فبكى وأبكى رحمه الله تعاىل.
رابعاً :من أحبّ أن يوفق للتدبر السليم ،فعليه أن
يدمن النظر يف كتاب الله ،وأن يعتني بقراءة كالم
أهل العلم املحققني يف هذا الباب ،وعىل رأسهم
أصحاب محمد صىل الله عليه وسلم ،وتالميذهم،
ففي تفاسريهم إشارات بليغة ،هي ثمرة تأمل،
وصورة من صور التدبر.
ولهذا؛ فإن مما يفرح به طالب العل ِم تنو ُع عبارات
السلف يف تفسري اآلية؛ ألنه يفتح بابا ً للتدبر ،ويمنح
الفكر مزيدا ً من النظر يف معاني اآليات ،ومن أمثلة
ْ
ذلك :قول الحسن البرصي يف تفسري َ [ :و َما عِن َد
هَّ َ رْ ٌ أْ َ
ي ل ِلب ْ َرارِ] [آل عمران ]198 :قال :هم
اللِ خ
الذين ال يؤذون الذرا.هـ فإذا كانوا ال يؤذون الذر ـ
عىل صغرها وحقارتها ـ ،أتراهم يؤذون بني آدم؟
فضالً عن إخوانهم املسلمني.
ختاماً :ليست هذه دعوة إلغالق باب التدبر ،بل
هي دعوة ملا دعا الله إليه ،من تدبر كتابه ،والتفكر
يف معانيه ،ولكن يف ضوء القواعد املرعية ،حتى ال
يقع املحذور ،وهو القول عىل الله بغري علم؛ ألن
األمر باليشء أم ٌر بتحصيل الوسائل التي تعني عىل
تحقيقه ،وهي كثرية ،وقد كتب فيها بعض إخواننا
من طالب العلم .
أسأل الله تعاىل أن يفتح قلوبنا لفهم كتابه ،وتدبره
عىل الوجه الذي يرضيه عنّا ،وصىل الله وسلم عىل
سيدنا ونبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.
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مهارات التدبر وتفعيلها لدى
األطفال والصغار
يتعرض الصغار للتنشئة االجتماعية التي تنمي
شخصياتهم ،ويحرص املربي املسلم عىل حسن
تنشئة صغاره كي ينفعوه يف دنياه وآخرته،
فيأمرهم بطاعة الله ،وينهاهم عن مخالفة أمره،
واسترشافا ً ملصريهم
تقويما ً لحارضهم اآلني،
َ َ ُّ َ ذَّ
ُ
َ
َ
املستقبيل ،يقول َتعاىل [ :يا أيها الِين آمنوا
ُ َُْ
ْ
ُ ْ َ ً َُ ُ
ُ
ود َها انلَّ ُ
اس
قوا أنف َسك ْم َوأهل ِيكم نارا وق
َ حْ
َ
ٌَ
ٌ
ِالظ ش َِد ٌ
ال َِج َ
و
اد ال
ارةُ َعليْ َها َ َمالئِكة غ
َ ْ ُ َ هَّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ
يعصون الل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون]
التحريم .6واملربي املسلم يفعل ذلك ،احتسابا ً
ألجر الرتبية ،وقياما ً بواجب املسئولية التي
افرتضها الله عليه ،يقول ( : كلكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته) .
وبسبب األثر القوي للبيئة املحيطة بالصغار،
والتغريات يف النواحي الجسمية والنفسية
واالجتماعية وغريها ،فينبغي العناية باختيار
املحاضن الرتبوية التي يرسل إليها الطفل،
والتي تزوده باألدوات األساسية الالزمة للتفكري
والعمل .فالعناية بالصغار عمل تربوي يؤثر يف
مسرية املجتمعات وبناء الحضارات ،واملسلمون
مطالبون رشعا ً بحسن تربية أطفالهم ،وتنبع
أهمية هذه املرحلة العمرية من «كونها البداية
الحقيقية لعملية التنمية الفكرية ملدارك
األطفال ،وإكسابهم املعرفة وتنمية املهارات،
وتعترب أوىل الخطوات عىل طريق التلمذة الطويل
يخطئ كثري من اآلباء يف ظنهم أن الصغار ال
يفهمون وال يستوعبون ،ويتعاملون معهم عىل
هذا األساس ،فإذا خوطب الصغري فبالغموض
واإلبهام ،وإذا أُمر فباألوامر املجردة والتعليمات
الصارمة ،التي ال تحمل العاطفة وال اإلقناع،
فينشأ متعلقا ً بمبدأ االعتمادية عىل اآلخرين،
والعمل بال تخطيط وال تفكري ،والخوف من أي
تجديد أو تطوير .إن لدى الصغار حاجة للرتبية
اإليمانية ،ولذلك أمر الشارع بتغذيتها ،بحثهم
عىل العبادة والصالة ،وتعويدهم عليها منذ
نعومة أظفارهم ،ومن الرتبية اإليمانية حثهم
عىل تالوة القرآن وحفظه وفهمه ،وهذه األمور
تحتملها القدرات الفكرية للصغار ،ويمكن
أيضا ً تعويدهم عىل تدبر القرآن من خالل
مرحلتهم العمرية.
إن لدى الطفل حاجات ينبغي تلبيتها ،كي
يعيش يف صحة نفسية وحالة سوية ،ومن هذه
الحاجات :
أ – الحاجة إىل التعلم واندماج الطفل يف

د.هاشم بن عيل األهدل
األستاذ املساعد يف كلية الرشيعة
بجامعة ام القرى

جماعات ،يتقبل أساليبها وأنظمتها ويتكيف مع
معايريها.
ب – الحاجة إىل االمتثال ملعايري خلقية ودينية يف
ظل إطار قيمي يحدده املجتمع.
ويمكن استثمار هاتني الحاجتني وغريهما
وتوظيفها نحو تعليم الصغار للتدبر ،كما يمكن
جعلهم يمارسون مهارات التدبر يف املجموعات
التعليمية ،ثم تكليفهم باملمارسة الفردية للتدبر.
أهداف تعليم التدبر للصغار
 تعريفهم بمفهوم التدبر. بث الوعي بأهمية قراءة القرآن بالتدبر. التفاعل الوجداني مع سري املتدبرين. تغيري السلوك نحو األفضل. ربط التدبر بالواقع الرتويحي للصغار.مهارات التدبر وتفعيلها لدى الصغار
يعد تعليم التدبر مهارة من املهارات التي
يقوم بها املربي للوصول إىل األهداف املنشودة
من تعلم القرآن ،تالو ًة وحفظاً ،وأي تعلم يقوم
به أي معلم ألي موضوع ،يستند عىل األداء
الجيد املتقن ،يصل باملتعلم إىل أفضل النتائج،
و»كشفت كثري من التجارب عن مجموعة من
املبادئ يساعد كل منها يف تنمية عملية التعلم،
بحيث تصبح أكثر كفاءة ،سواء عن طريق جعل
الفرد يتغلب عىل املعوقات التي تعرتض سبيل
تعلمه ،أو عن طريق حثه عىل مضاعفة بذل
الجهد ،أو تركيز االنتباه ،وصوال ً إىل االستيعاب
الجيد ،أو عن طريق إكسابه طرقا ً أفضل ،تعمل
عىل تقليل األخطاء أثناء ممارسته لعملية التعلم،
وتساهم جميعا ً يف كفاءة التعلم»  .أما املهارات
التي يمكن ممارستها مع الصغار من أجل

تدبرهم لكتاب الله ،فهي ما ييل :

 العناية باالستعاذة والبسملة ومعرفة معناهما التعويد عىل الرتتيل والتغني بالقرآن تعويدهم عىل التجويد وإتقان القراءة عرض القصص القرآني بأسلوب مبسط تخصيص القراءة والحفظ من مصحفاملتدبرين
 رشح الكلمات والجمل يف السور القصرية الرحالت والربامج الرتويحية -تعليم األذكار املرتبطة باآليات القرآنية

ثمرات
التدبر
ً
كتابا تقشعر
احلمد هلل الذي أنزل
منه جلود الذين خيشون ربهم  ،ثم
تلني جلودهم وقلوبهم إىل ذكر اهلل
 ،والصالة والسالم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني  ،وبعد :
فإنه بقدر اشتداد ُ
الظلمة تكون حاجة
العبد للنور الذي يهتدي به يف تلك
الظلمات  ،وإنه ال نور أنفع للعبد من نور
الكتاب والسنة  ،فهما املعتصم  ،وبهما
النجاة  ،كما قال تعاىل عن الوحي ( :
ولكن جعلناه ً
نورا نهدي به من نشاء من
ً
خريا ألقى
عبادنا )  ،وإذا أراد اهلل بالعبد
يف قلبه اإلقبال على كتاب ربه وتدبره
واالهتداء بهديه فإنه ( ليس شيء أنفع
للعبد يف معاشه ومعاده ،وأقرب إىل
جناته من ّ
وإطالة التأمل
تدبر القرآن،
ِ
ْ
ومجع الفكر على معاني آياته )
فيه ،
( )  ،وبقدر إدراك العبد ومعرفته ألهمية
تدبر كالم اهلل واالنتفاع به يكون
حبثه عن األسباب والثمرات اليت توصله
إىل ذلك  ،من خشية اهلل  ،والعلم به ،
وهداية اخللق به  ،فإن إصالح النفس ،
وداللة العباد إىل ربهم من أعظم القربات
عند اهلل  ،وقد كان السلف يتواصون
بثالث كلمات  :من أصلح سريرته
أصلح اهلل عالنيته  ،ومن أصلح ما بينه
وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني الناس ،
ومن عمل آلخرته كفاه اهلل أمر دنياه .

فتدبر القرآن إن رمت اهلدى
فالعلم حتت تدبر القرآن
د  .زياد بن حمد العامر
االستاذ املساعد بقسم الدراسات
اإلسالمية يف جامعة املجمعة
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َ ْ َُ ٌ َ َ ٌ ْ َ
َّ َ ُّ
تجربة ن ِاجحة ِإلحياء التدبر

الحمد لله الذي أنار قلوب عباده
املتقني بنور كتابه املبني ؛ وجعل
القران شفاء ملا يف الصدور وهدى
ورحمة للمومنني  ،الحمد لله الذي
أنزل قرآنا ً يهدي للتي هي أقوم ،
والصالة والسالم عىل خري معلمي
البرشية وهادي األمة نبيِّنا محمد
وعىل آله وصحبه أجمعني .
كم مرة قرأنا كتاب الله ؟!  ..بل
كم مرة ختمنا ؟!  ..ما حصيلتنا
اإليمانية وما مدى اهتدائنا بالقرآن
؟! ..
الله تعاىل يقول يف َسورة األنعام :
ْ
( أَ َو َم ْن اَك َن َميْ ًتا فَأ ْ
ح َييْ َناهُ َو َج َعل َنا
َ
هَ ُل نُ ً
ورا َي ْم يِش بِهِ يِف انلَّ ِ
اس ك َم ْن
َ
ُّ ُ
َ
ََُُ
ات ليْ َس خِبارِ ٍج
مثله يِف الظل َم ِ
ْ
مِن َها  )122 () ..هذا النور الذي
جعله الله للمؤمن ينري له درب
الحياة ما هو نصيبنا منه ؟!..
لنتأمل سويا ً ونقف عىل مهارات
تعيننا عىل فهم كتاب الله ليكون
نورا ً ومنهاج حياة .
وأنت قارئ سطوري  ..هل فكرت
يوما؟!!  ..ما مدى ارتباطي بالقرآن
العظيم وتدبري له ؟!
دعوة للحياة بالقرآن ...
إن إحياء معاني القرآن الكريم يف
حي
النفوس وتحويله إىل واقع
ٍّ
متحرك  ،ودفع الجيل القادم من
شباب األمة اإلسالمية أن يتنافسوا
يف حفظ القرآن الكريم يف صدورهم
؛ وظهور أثره عىل جوارحهم
وأخالقهم لهو من أهم األهداف
التي يسعى إليها املربون ؛ وقد
بدأت تثمر أوىل خطواته مما يبرش
بغد مرشق ومستقبل واعد يكون
يف كتاب الله هو مصدر السعادة
الحقيقية  ،والحياة لجميع البرش .
القرآن كتاب هداية وارشاد  ،و
تالوة القرآن وحفظه هما وسيلة
لتحقيق الفهم والتدبر ؛ وهذه األمة
لن يصلح آخرها إال بما صلح به
أولها  ،ولذا علمنا النبى الكريم 
أن الفرقة الناجية هم من كان عىل
مثل ما هو عليه وأصحابه . 
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كيف نتعلم القرآن بطريقة :
(اإليمان قبل القرآن )؟
ليست هذه الطريقة بدعا ً من
الطرق  ،ولكنها الطريقة التي
أخربنا بها غري واحد من الصحابة
 ومنهم الصحابي الجليل جندب
بن عبد الله حيث قال  « :كنا
مع النبي و نحن فتيان حزاورة
( الغالم الحزور الذي قارب سن
البلوغ ) فتعلمنا اإليمان قبل القرآن
 ،ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ً
«  .أخرجه ابن ماجة وصحَّ حه
األلباني .
وهذه تجربة ناجحة إلحياء تدبر
القرآن الكريم طبقتها عىل طالبات
مادة التفسري يف قسم الدراسات
اإلسالمية ملدة فصل درايس كامل
كما ييل :
املرحلة األوىل  :الهدف منها ترسيخ
اإليمان قبل القرآن إتباعا لطريقة
الرسول  مع صحابته  اإليمان
قبل القرآن .
فكيف نحيي هذا القلب باإليمان
لنهيئه لتعلم القرآن ولنسري عىل
خطى الصحابة الكرام ؟
مقاصد هذه املرحلة :
 -1ارتباط الطالب بالله حبا ً وخوفا ً
ورجا ًء ؛ بمعرفة أسماء الله وصفاته
وتعميق معانيها يف النفس .
 -2غرس حب النبي  يف النفوس
ليقبل الطالب عىل التطبيق فالسنة
شارحة لكتاب الله .
املرحلة الثانية  :الهدف منها
تعريفهم بكيفية التعامل مع القرآن
الكريم :
مقاصد هذه املرحلة :
 -1التعريف بواجبنا نحو القرآن
الكريم .
 -2ترتيل القرآن الكريم بتمهل
وخشوع و إخراج كل حرف من
مخرجه الصحيح وتحسني صفات
الحروف .
 -3حث الطالب عىل القراءة اليومية
للقرآن الكريم ليقوى ارتباطهم
بكالم الله وتزداد إيمانياتهم .

 -4إرشاد الطالب إىل آداب تالوة
القرآن الكريم وطرق تدبره
وأساليب القراءة الواعية من خالل :
• بيان أهمية تدبر القرآن الكريم .
• استثارة همم الطالب بأن الخريية
تكون ملتعلم القرآن ومعلمه وأن
هذا العلم طريق إىل الجنة .
• تحديد جزء من درس القرآن
بتدبر القرآن يطلق عليه وقت «
التدبر»  ،يتوىل املدرس تفسري آيات
يسرية واستثارة أذهان الطالب
لتدبرها  ،والتدبر املقصود هنا هو
الفهم اإليماني القلبي وهو تأمل
القرآن بقصد االعتبار واالتعاظ
واالستبصار .
• حث الطالب عىل استشعار أننا
حينما نقرأ القرآن فكأنَّما نسمعه
من الله تعاىل  ،فالقرآن كالم الله
فالبد من حسن االستِماع إليْه  ،وال
يكون باألذُن  ،بل بالقلب وبوعْ ِيك
ٌ
منزلة تقتيض من
ك ّله  ،وهي
اإلنسان مرانًا ورياضة وتد ُّرجً ا يف
مقاماتها ال َّرفيعة .
• إعداد نفسية الطالب وتعريفهم
أن الغرض من القراءة هو تهيئة
النفس للقاء الله تعاىل والدار
اآلخرة .
• تحديد مقدار معني ال يتجاوز
عرش آيات ليقوم الطالب بتدبره .
• يفضل حث الطالب عىل قراءة
تفسري اآليات قبل الحضور إىل
حلقة التدبر .
• تقسيم الطالب إىل مجموعات كل
مجموعة تتكون من  5 - 3طالب .
• تقوم كل مجموعة بقراءة اآليات
ومحاولة استخالص ما فيها من
دروس وهدايات ومعاني ودالالت .
• يرشف املعلمون واملعلمات عىل
مجموعات الطالب أثناء فرتة التدبر
 ،وذلك من خالل توجيههم التوجيه
الصحيح للوصول إىل التدبر
الصحيح لكتاب الله تعاىل .
• تدارس نصوص القرآن والسنة
الصحيحة مكتملة يف وحدة
موضوعية وحسب داللة السياق ا

د .هناء عبد الله أبوداود
أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد
بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

لقرآني  ،وإيجاد تكامل يف املقررات
الدراسية لدراسة النص القرآني
وتدبره يف وحدة متكاملة .
• تكليف شخص من كل مجموعة
بعرض وبيان فائدة أو أكثر من
فوائد تدبر اآليات .
• عمل خرائط ذهنية ملوضوعات
السورة الواحدة  ،وخرائط ذهنية
كذلك لفقه الحياة أو فقه األحكام
يف السورة .
• اإلشادة باملجموعة املتميزة يف
تأملها واستخالص الفوائد من
اآليات .
 -5تعريفهم بفضائل وفوائد
تعلم القرآن الكريم علميا ونفسيا
وصحيا ً .
املرحلة الثالثة  :الهدف منها الرتكيز
عىل الجانب التطبيقي
( القرآن منهج حياة ) :
مقاصد هذه املرحلة :
 -1تعريف الطالب باملفاهيم
واملعلومات الواردة يف السورة أو
املقطع املراد تلقينه رشحا وتفسريا ً
.
 -2تعزيز هذه املرحلة بكل
وسائل اإليضاح من صور وخرائط
وأرشطة سمعية وسمعية برصية .
 -3بيان كيفية االستفادة من تدبر
اآليات  ،وكيفية تطبيقها عىل أرض
الواقع فالقرآن صالح لكل زمان
ومكان .
 -4االعتِناء بمعاني القرآن ا َّلتي
َّ
الصحابة عمليًّا  :يع َّرف
عاشها
ْ
َّ
الطالب كيف تق ِبل القلوب الطاهرة
عىل ُ
القرآن وتتفاعل معه ْ ،
فيسعى
ليكون واحدًا من هؤالء .
 -5حث الطالب عىل نقل هذه
الفوائد إىل من وراءهم من أهل
وأرسة .

وقد قمت بتطبيق هذه التجربة
الفعالة عىل طالبات قسم الدراسات
اإلسالمية بجامعة امللك عبد العزيز
بجدة من خالل تدرييس ملادتي (
القرآن الكريم والتفسري ) وكانت
النتائج إيجابية ومثمرة تمثلت كما
ييل :
 -1حرص الطالبات عىل فهم كتاب
الله واستثارة الهمم واألذهان لتدبره
ومعرفة ما تدور حوله اآلية وربطه
بواقع الحياة .
 -2ثبت يف حس الطالبات أن القرآن
منهج حياة فليس الغرض من إنزاله
وقراءته كسب األجر أو الربكة ؛ ولكن
ليكون نورا ً ينري الدرب ويهدي إىل
الرصاط املستقيم الذي يحقق سعادة
الدنيا واآلخرة .
 -3شعور الطالبات بالتقصري يف
واجبهن نحو القرآن الكريم فكان
دافعا ً قويا ً لتعلمه واالستزادة من
الفهم .
 -4رغبة الطالبات يف إكمال املشوار
فكثريا ً منهم عقدن العزم عىل
التخصص يف التفسري للتعمق يف فهم
كتاب الله .
أهم هذه اإليجابيات حب
-5
الطالبات لكتاب الله واإلقبال عليه
وعدم هجره  ،وهذه إيجابية وعالمة
رائعة ؛ فمن أحب القرآن فهو يحب
الله ورسوله  .قال عبد الله بن
مسعود  « : ال يسأل أحد عن نفسه
إال القرآن ؛ فإن كان يحب القرآن فهو
يحب الله ورسوله « صىل الله عليه
وعىل آله وصحبه وسلم .
ويف الختام أسأله تعاىل أن يوفقنا
جميعا ً لخدمة دينه وأن يع َّزنا
باإلسالم ويع َّز اإلسالم بنا  ...وأن
يحيي قلوبنا بكتابه  ،وأن يشغل
ألسنتنا بتالوته وآذاننا بسماعه
وعقولنا بتدبره وجوارحنا بالعمل
به .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله
وصحبه وسلم
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طريقة مقترحة لتدبر القرآن الكريم
والتدريب عليه في حلق تحفيظ القرآن
رغبة يف تدريب الطلبة عىل

االعتماد

تدبر القرآن الكريم أثناء

املفردات الغريبة عىل أحد كتب

حفظه لتحقيق املقصود من

الغريب املخترصة مثل (بهجة

إنزاله وهو التدبر والعمل به

األريب) ألبي حيان الغرناطي

هذه طريقة عملية مقرتحة

 ،أو نزهة القلوب للسجستاني بجمع الفوائد واالستنباطات
أو ترتيبه البن الهائم املسمى التي اتفقوا عليها جميعا ً والتي
بالتبيان يف غريب القرآن أو أُقِ َّرت بعد النقاش يف كراسة

خالل توزيع هذه الورقة عىل

يكتب عليها اسم الحلقة التي

لتدريب طلبة حلقات تحفيظ
القرآن الكريم عىل هذا من

يف

بيان

معاني

غريها .

الطالب :

د .عبدالرحمن بن معاضة الشهري
األستاذ املشارك بقسم الثقافة اإلسالمية
بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود

شاركت فيها وتصبح مادة
 -يتعرف كل طالب عىل حجم

علمية للحلقة وغريها  .وستجد

املفردات التي أشكلت عليه

بعد فتح هذا الباب أفكارا ً

ويوازن نفسه بغريه من زمالئه

إبداعية يطرحها الطالب تثري

حتى يعرف الطالب أن مسألة

هذا املرشوع والله يفتح عىل

غرابة املفردات نسبية  ،وسوف

من يشاء من عباده وهو الفتاح

تقل املفردات الغريبة تدريجيا ً العليم.
حتى ال يبقى لديه مفردات
بحيث يقوم الطالب أثناء قراءة

غريبة بإذن الله يف نهاية األمر .

مع العناية باملتشابه اللفظي يف

 -يناقش املعلم مع الطالب

القرآن فهو باب ممتع للتدبر
وضبط الحفظ معا ً  ،فيحث

ورده الذي سيحفظه يوميا ً الفوائد
وهو بقدر صفحة مثالً أو من اآليات  ،ومدى اتفاقهم

الطالب عىل تدبر هذه املواضع

نصف صفحة بكتابة املفردات واختالفهم يف االستنباط ،

املتشابهة وأوجه االستنباط

الغريبة عليه يف الجدول  ،وقدرتهم عىل صياغة الفوائد

التي يمكن أن تستفاد منها

ويكتب الفوائد التي تظهر له

املستنبطة من اآليات  ،وتكون

وهناك كتب قيمة يف ضبط

من خالل هذا الورد يف أسفل

هذه

األسبوعية

االستفادة

الصفحة .

للنقاش

ثم يقوم املرشف عىل الحلقة

طيلة العام حتى تصبح مثل
ً
فاتحة للطالب للشيخ يحيى الزواوي
هذه املناقشات

األسبوع للمذاكرة واملدارسة

للتفكري والتدبر والتأمل يف

التي

بتحديد يوم أو يومني يف

الحلقات
والتدبر

استنبطوها

مستمرة

يمكن

املتشابه

منها يف ذلك مثل كتاب (دليل
الحفاظ يف متشابه األلفاظ)

يف ما سجله الطالب يف هذه آيات القرآن مع االستعانة

جعلنا الله وإياكم من املتدبرين

بأهل العلم يف بعض الدروس

لكتابه

فيه

لبيان الطريقة املثىل للتدبر

عىل الوجه الذي يرضيه عنا

 -ما هي املفردات الغريبة واالستنباط والتأمل يف اآليات .

سبحانه وتعاىل والله املوفق ال

الجداول  ،فيتعلم الطالب :

املشرتكة بني الطالب فتقدم

 -يقوم املرشف عىل الحلقات

العاملني

بما

إله إال هو .

يف الرشح والبيان  .ويمكن

العدد  - 9شعبان  1433 -هـ

78

ملف العدد

تأمالت في سورة سبأ
سورة سبأ مكية تهتم بموضوع
البعث وإنكار الكفار له وتورد براهني
متعددة عىل أنه حق الريب فيه .
ََ َ
فيف بداية السورة يقول عزوجل (وقال
ذَّ َ َ َ ُ ْ اَ َ ۡ َ َّ َ ُ
ٱلِين كفروا ل تأت ِينا
ٱلساعة ۖ)
ويف نهاية السورة يقول سبحانه
َ َ ۡ َ َ ٰٓ ۡ َ ْ َ اَ
ى إِذ ف ِز ُعوا فل
تأكيدا ً للبعث ( ولو تر
َۡ َ َُ ُ ْ
َّ اَ َ
يب )
فوت وأخِذوا مِن مك ٖن ق ِر ٖ
افتتحت هذه السورة بافتتاح بديع
يسميه أهل البالغة « براعة االستهالل
« حيث بدأت بحمد الله ووصفته
بثالثة أوصاف لم ترتك وراءها أي
يشء من الخلق أو األمر للرشكاء ثم
أوردت أثر اإليمان الصادق بحيث
يجعل املؤمن شاكرا ً عىل أفضاله
يستزيد فيها بالشكر وحسن العبادة
وبينت عاقبة كفر النعم وذلك عندما
ينقص اإليمان أو يفقد يحصل
الجحود والكفر فتسلب النعمة
ويعاقب املرء بالضد ويف آخر السورة
يبني الله سبحانه وتعاىل حال أهل
الكفر والضالل ممن ينكر البعث
والجزاء ...
مقصد السورة...
« تقرير البعث وأن اإليمان سبب
األمن واستقرار القرى «
والشواهد من اآليات عىل هذا املقصد
كثرية ..
وقفات مع اآليات ..
َ َ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ
*قوله  ( :وقال ٱلِين كفروا هل
َ ُ ُّ ُ
ك ۡم لَىَ ٰ
ع َر ُج ٖل )
ند ل
مقولة من كفار قريش عىل وجه
السخرية واالستهزاء وقد نكروا اسمه
عىل سبيل التنقيص والسخرية ..
َ
َ ۡ رَ َ ٰ لَىَ هَّ َ
ى ع ٱللِ كذِبًا أم بِهِۦ
*قوله  :أفت
ج َّنُۢةۗ
ِ
نلحظ يف األيه أن الله عز وجل أرضب
عن مقالتهم وقابل – ماوصفوا به
رسوله صىل الله عليه وسلم بوصفني:
-1أنهم يف العذاب -مقابل قولهم
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َ ۡ رَ َ ٰ لَىَ هَّ َ
ى ع ٱللِ كذِبًا ) ألن الذي
( أفت
يكذب عىل رسول الله يسلط الله عليه
عذابا ً .
-2أنهم يف الضالل-وذلك مقابل
ج َّنُۢةۗ) ولم يقل سبحانه (
قولهم ( بِهِۦ ِ
بل أنتم يف العذاب والضالل ) بل عدل
عن خطابهم وذلك ليشمل به كل من
اليؤمن باالخرة.
*قوله (أَفَلَ ۡم يَ َر ۡوا ْ إ ىَ ٰل َما َبينۡ َ َأيۡدِيهمۡ
ِ
ِ
َ َۡ
َو َما خلف ُهم )
يرشد سبحانه إىل دليل عقيل للتأمل
والتدبر ليستدلوا به عىل قدرته
ووحدانيته .
*قوله ( آلية لكل عبد منيب )
يقول قتادة-قال هنا – آلية بالتوحيد
وبعد ذلك قال آليات يجمعها ألن
ماهنا إشارة – إىل سبأ قبيلة تفرقت
يف البالد فناسب الجمع .
وخص املنيب – ألن العبد كلما كان
أعظم إنابة كان انتفاعه باآليات أعظم
..
َََ ۡ َ ََۡ َ ُ َ
ۥد مِناَّ
*قوله  (:ولقد ءاتينا داو
َ ۡ اٗ
فضل ۖ) من أشهر املنيبني فإلنابته
وشكره أنعم الله عليه بنعيم الدنيا
واآلخرة .
ً
وذكر-فضال – ليشمل نعما عديدة ...
ۡ ُ ْ َ َ َ ُ ۡ
*قوله ( :ٱع َمل ٓوا َءال د ُاوۥد شك ٗر ۚا)
مثال ملن يشكر نعم الله ليأخذ منها
العظة والعربة .
ماهو الشكر –اعرتاف العبد بمنة الله
عليه ورصفها يف طاعة الله وصونها
عن رصفها يف املعصية فكان من
حاله أن جزء ساعات الليل والنهار
عىل أهل بيته فما من ساعة من
الساعات إال وإنسان من آل داوود
قائم يصيل وكان عليه السالم مع هذه
النعم الوافرة يأكل الشعري ويطعم
أهه الخشن من كل يشء واملساكني
يطعمهم طيب الطعام وماشبع قط

لُ ُ ْ
ُ
*قوله  (:كوا مِن ّرِ ۡز ِق َر ّبِك ۡم )
يف هذه اآليه إيما أن كل خري من الله
وحده فاستديموا بالشكر والعمل
الصالح .
لة َ ٞط ّي َبةَ ٞو َر ٌّب َغ ُفورٞ
*قوله  (:بَ دۡ َ
ِ
) نلمح أنها أتت نكره للتعظيم
والتفخيم وفيها ملمح أن األعقاب عىل
التمتع بنعمة الله يف الدنيا والعذاب يف
اآلخرة مع الشكر وعدم اإلرساف ..
ال َو َأيَّاماً
ِريوا ْ ف َ
*قوله ( س ُ
ِيها يَلَ يِ َ
َءا ِمن َ
ِني) ملاذا قدمت الليايل عىل األيام
؟ قدمت لالمتنان ألن املسافر أحوج
إىل األمن يف الليل منه إىل النهار ألن
الليل مظنة الخوف .
َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ٰ ۡ َينۡ َ َ ۡ َ َ
*قوله ( :فقالوا ربنا بعِد ب أسفارِنا
)بطروا النعمة وطلبوا استبدال الذي
هو ادني بالذي هو خري وقالوا كما
قالت بني إرسائيل ملوىس ( ادع لنا
ربك يخرج لنا مما تنبت األرض
) ........
ُ ۡ ُ ْ ذَّ َ َ َ
ّ
ُ
ۡ
*قوله  (:ق ِل ٱدعوا ٱلِين زعمتم مِن
ُ
ون ) كانت قصة سبأ قد رضبت
د ِ
مثال وعربة للمرشكني حبث كان
حالهم مشابها لحال سبأ من أمن
البالد وتيسري للرزق وقد أشار إىل
َ َ
ذلك يف كتابه حيث قال  ( :أ َو ل ۡم
ُ َ ّ َّ ُ ۡ َ َ ً َ ٗ جُ ۡ
ب إ ِ يَ ۡ
ي ىَ ٰٓ
نمكِن لهم حرما ءامِنا
له ِ
َ َ َ ُ لُ ّ
ك يَ ۡ
شءٖ )فقابلوا هذه النعمة
ثمرٰت ِ
باإلعراض والكفر وقد افتتح هذه
اآلية بأمر النبي صىل الله عليه وسلم
بالقول تجديدا ً ملعنى التبليغ الذي هو
مهمة القرآن وقد تكررت أربع مرات
ويف هذه األيات بيان لخطوات الحوار
االيجابي مع املعان ..
َّ ٓ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َ ىَ ٰ ُ
ً
*قوله ِ ( :إَونا أو إِياكم لعل هدى
َ َ ُّ
َۡ
ني ) فاستعملت « عىل «
أو يِف ضل ٰ ٖل مب ِ ٖ
يف جانب الحق و»يف» يف جانب الباطن
ألن صاحب الحق كأنه مستعمل يرقب
نظره كيف يشاء ظاهرة له األشياء ،

طالبات معهد معلمات
لقرآن الكريم
وصاحب الباطن كأنه منغمس يف
ظالم  ،واليدري أين توجه ..
ِين أُوتُوا ْ ۡٱلع ِۡلمَ
*قوله َ ( :و َي َرى ذَّٱل َ
َّ ّ َ
ذَّ ٓ ُ َ يَ ۡ َ
ك ُه َو حۡ َ
ٱل َّق
لك مِن رب
ٱلِي أ
نزل إ ِ
ِ
حۡ
َ َ ۡ ٓ ِ ىَ
ۡ
َ
َ
َ
ٰ
يز ٱل ِمي ِد )
ويهدِي إِل صِ ر ٰ ِط ٱلع ِز ِ
وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه
معارضا ً للنقل ويقدم العقل عليه
ليس من الذين أوتوا العلم يف قبيل
والدبري والقليل والكثري ...
حۡ َ للِهَّ ذَّ
هَ
َ
ُ
ٱل ۡم ُد ِ ٱلِي لۥ ما يِف
*قوله ( :
أۡ َ
َ
َّ َ َ
ٱل ۡمدُ
َ
ۡرض َو هَ ُل حۡ َ
ت وما يِف ٱل ِ
ٱلسمٰو ٰ ِ
خۡ
حۡ
ِيم َ
ٱلب ُ
ٱلك ُ
يِف ٱٓأۡلخ َِرة ِۚ َو ُه َو َ
ري ) األية
ِ
فيها حمدين األول يف الدنيا وهو عىل
نهج العبادة والحمد الثاني يف اآلخرة
عىل وجه التلذذ كما يتلذذ العطشان
باملاء البارد .
ومن املوارد التي يحمد فيها املؤمنون
ربهم :
-1إذا جاوزا الرصاط ( :الحمد الله
الذي أذهب عنا الحزن )
-2إذا دخلوا الجنة  ( :الحمد الله
الذي هانا لهذا ) .....
 -3إذا استقروا يف الجنة  ( :وقالوا
الحمد الله الذي صدقنا وعده وأورثنا
األرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء )..
َ ُ َۡ َٰ َ ّ َ ُ َ
يح غ ُد ُّوها
ٱلر
*قوله ( :ول ِسليمن ِ
َ ۡ َ ُ ََ َ ٞ
اح َها ش ۡه ٞر ۖ ).....
شهر ورو
ولم يقل غدوها ورواحها شهرين لعل
الرس يف ذلك – والله أعلم – أن يف هذا
تحديدا ً ملدة سريها من أول النهار
إىل منتصفه إىل نهايته ،بينما لو قيل
غدوها ورواحها شهران لم يتضح
هذا الفرق الدقيق ...
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ملف العدد

مركز تدبر للدراسات واالستشارات
ٌ
ٌ
ٌ
تعليمية،
علمية،
دعوية..
مؤسسة

بهداياته.

القرآن الكري ِم
تحقيق ت َدب ُِّر
تسعى إىل
ِ
ِ
بمنهج يجم ُع ب َ
ني األصالةِ
يف األُمَّ ةِ ،
ٍ
واملعارصةِ ..وتت َ
تعميق ت َدب ُِّر
ط َّل ُع إىل
ِ

تدبر الصوتية  :مقاطع صوتية لعدد

نفوس
القرآن الكري ِم علميًا وعمليًا يف
ِ
ِ
الناس..
ِ
ُ
إبراز عظمةِ
القرآن الكري ِم
وتهدف إىل
ِ
ِ

من العلماء واملشايخ والدعاة ،يف الحث
عىل التدبر ،ونماذج من لفتات وتأمالت
يف آيات القرآن الكريم.
اإلصدارات

العلمية

واملطبوعات

والربامج:

وأثرهِ يف إسعادِ
الناس وهدايتِهم ،أ) اإلصدارات العلمية:
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
وربطها به يف كان أول كتاب طبعه مركز تدبر هو:
فهمهِ لألمَّ ةِ ،
ري
وتيس ِ

جميع نواحي الحياةِ ،وتربيةِ األمَّ ةِ
ِ
وتزكيتِها وتحصينِها ،وح ِّل مشكالتِها

توالت الكتب وتتابعت حتى بلغت 19

املنهج القرآني.
خالل
من
ِ
ِ

كتابًا كلها تخدم أهداف املركز.

أهداف املركز:

ليدبروا آياته (املجموعة األوىل) تم

ب) الربامج الحاسوبية والتطبيقات:

• إبراز عظمة القرآن ،وأثره يف إسعاد

•  DVDمختارات تدبرية.

الناس وهدايتهم.

• الفواصل اإلعالمية التدبرية.

• إحياء املنهج النبوي يف تدبر القرآن

• برنامج تدبر الحاسوبي.

الكريم.

• تطبيق تدبر عىل الجواالت الذكية.
امللتقيات العلمية والندوات
أ) ملتقى تحرير مفهوم التدبر:
أقام مركز تدبر امللتقى األول والذي حمل
عنوان( :مفهوم التدبر تحرير وتأصيل)
وذلك يوم الخميس 1429/6/1هـ
يف مدينة الرياض ،وقد كان لقا ًء علميًا
ممي ًزا؛ لجودة أوراق العمل التي طرحت
كما تم إصدار كتاب يضم جميع أوراق
العمل ،بعنوان (مفهوم التدبر).
ب) ملتقى التدبر مناهج وبرامج :
وملا حققه امللتقى األول من نتائج
إيجابية ،ونجاح منقطع ،يف خدمة هذا
املجال  ،أقام املركز امللتقى العلمي
الثاني ،والذي حمل موضوع( :التدبر..
مناهج وبرامج) ،وكان غرضه البدء يف
تفعيل التدبر من خالل طرح مرئيات
ومقرتحات حول املناهج والربامج التي
تحقق أهداف املرشوع .

• تيسري فهم القرآن الكريم لألمة،
وربطها يف جميع نواحي الحياة.
• تربية األمة وتزكيتها ،وحل مشكالتها
من خالل املنهج القرآني.
أبرز مشاريع مركز تدبر:
جوال تدبر:
تعد خدمة جوال تدبر باكورة
مشاريع املركز ،وهو مرشوع يقدم
محتوى متنوع يف مجال التدبر ،يرسل
للمشرتكني عرب هواتفهم املحمولة ،عىل
شكل رسائل نصية ،أو رسائل صوتية.
والخدمة تحوي  3باقات ،هي:
تدبر العامة :تخاطب رشيحة املختصني
واملهتمني ،وكذلك عامة الناس ،برسائل
نصية ملجموعة من العلماء واملشايخ
والدعاة املهتمني بالتدبر.
ناشئ :تستهدف الناشئة والشباب من
طالب وطالبات حلق ودور تحفيظ
القرآن الكريم ،برسائل نصية تربطهم
بالقرآن الكريم ،وتعمق أثره فيهم،
وتحثهم عىل تدبره ،والتخلق بأخالقه،
وتربيهم عىل ضوء آياته ،وتنور طريقهم

يف مدارس وحلقات ودور تحفيظ

نتج عن ملتقى (التدبر مناهج

القرآن الكريم) ،مساء يوم األحد

وبرامج) ،وندوة تدبر القرآن

1432/2/5هـ ،يف مقر مركز

الكريم يف مدارس التحفيظ:

تدبر ،وطرحت فيها بحوث قيمة،

برنامج علمي عميل ،يطبق فعليًا

قدمها نخبة مميزة من أهل

يف حلقات تحفيظ القرآن الكريم،

االختصاص ،وكان الهدف من

وهو برنامج :تعليم التدبر ،وهو

إقامتها :تفعيل االرتباط بكتاب الله

يهتم بإعداد معلمي القرآن لحلقات

ج) ورشة تدبر القرآن الكريم يف تعاىل ،وتفهم معانيه ،والوصول إىل
مدارس ودور وحلقات التحفيظ
التخلق بأخالقه ،العمل بأحكامه،

وامتدادًا لذلك امللتقى الثري ،نظمت من خالل تعليم القرآن الكريم
الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون عىل مختلف املستويات .مرشوع
اإلسالمية ،ندوة بعنوان( :تدبر القرآن تعليم التدبر:

التدبر بمنهجية علمية وعملية،
ويهدف إىل إحياء سنة مجالس
وحلقات التدبر واملدارسة القرآنية،
ويرشف عىل تطبيقه ثلة من
األكاديميني املتخصصني.
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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بالغة القرآن

رد
اإلعراب
بمخالفة
رسم
المصحف

د .أحمد بن محمد العضيب
األستاذ املشارك يف كلية اللغة العربية
يف جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

لقد كان القرآن الكريم وما زال
محل اهتمام املسلمني من أول نزوله
عليهم إىل وقتنا الحارض ،وقد عُ نوا به
كثريًا تالو ًة وتفسريًا ورسمً ا وإعرابًا،
وألفوا يف ذلك الكتب الكثرية ،ولهذا
الكتاب العظيم خصوصية عندهم
لم تكن لغريه من الكتب ،وال غرو يف
ذلك فهو كتاب الله الذي تعبد الناس
بتالوته وحفظه والعمل بأحكامه،
ومن خصائصه َّ
أن كتابته يف املصاحف
ً
لقيت عناية كبرية واهتمامً ا بالغا،
فكان له رسمه الخاص به املختلف عن
غريه من الكتب ،فالتزم العلماء بهذا
الرسم احرتامً ا له وإجالالً؛ إذ ذهب
جمهور العلماء إىل أن رسم املصحف
توقيفي ال تجوز مخالفته.
ومن عنايتهم بكتاب الله
أن ألفوا الكتب الكثرية يف إعرابه من
القرون األوىل إىل وقتنا هذا ،وقد اتبعوا
يف إعرابه قواعد وضوابط ،ألزموا بها
أنفسهم ،ومن هذه الضوابط مراعاة
رسم املصحف؛ إذ إنهم حني يعربون
كلماته يحرصون كل الحرص عىل
ً
موافقا لرسم
أن يكون ذلك اإلعراب
املصحف.
ومع هذا فقد لفت نظري ـ وأنا أتجول
يف كتب إعراب القرآن ـ أن بعضهم
أعرب إعرابًا فيه مخالفة لرسم
املصحف ،ومع ندرة هذا األمر فإنه لم
يلق قبوال ً وتأييدًا من جل املعربني ،فقد
تصدوا لذلك بالر ّد واالعرتاض ونحو
ذلك.
وأسوق هنا بعض الشواهد التي تدل

عىل عناية العلماء برسم املصحف
ورد اإلعراب الذي أفىض إىل القول
بخالفه .فمن األوجه اإلعرابية التي
قيلت يف إعراب قوله تعاىل[:طه] أنها
جملة فعلية مركبة من فعل أمر وفاعل
ومفعول به ،والتقدير  :طأها يا محمد.
فالهاء ضمري مفعول بهُ ،
وخفف الفعل
بتسهيل الهمزة ،ثم حذفت األلف .وقد
َر َّد هذا التوجيه أكثر العلماء بمخالفة
رسم املصحف؛ ألنه لو كان كما قيل
لرسمت بألفني هكذا  :طأها ،وهي يف

وهذه أمثلة لما رده
العلماء من أوجه
إعرابية لمخالفتها
رسم المصحف
الرسم بخالف ذلك.
ومن األوجه اإلعرابية التي قيلت يف
توجيه قراءة تشديد ّ
«إن» يف قوله
َ
تعاىل [:إ ِ ۡن َهٰ َذ ٰ ِن لَ َ ٰ
حر ٰ ِن ] أن
س ِ
الهاء يف «هذان» هي ضمري الشأن
ّ
«إن» ،وجملة
والقصة ،وهي اسم
ّ
«ذان لساحران» خرب «إن» ،فينبغي
أن يكون الرسم عىل هذا التوجيه»:إنها
ذان لساحران» .وقد َر ّد أكثر العلماء
هذا التوجيه بمخالفة رسم املصحف؛
ألن الهاء فيه مفصولة عن ّ
«إن» متصلة
بـ»ذان».
ومن األوجه اإلعرابية التي قيلت يف
إعراب «سلسبيالً» من قوله تعاىل :

ۡ اٗ
َ ُ
َ
ِيها ت َس ىَّ ٰ
م َسل َسبِيل ] أنها
[ع ۡي ٗنا ف
جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل
ومفعول به ،وأن التقدير  :سل سبيالً
إليها يا محمد ،وقد ر َّد جل العلماء هذا
التوجيه بمخالفته رسم املصحف؛ إذ
لو كان كما قيل لكتبت هكذا  :سل
سبيالً ،والرسم بخالف ذلك.
وقيل :إن الهاء يف (كالوهم)
َ
و(وزنوهم) من قوله تعاىل ِ[:إَوذا
اَ ُ ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ۡ خُ ۡ ُ َ
سون ] ضمري
كلوهم أو وزنوهم ي رِ
منفصل ،وهو إما توكيد لواو الجماعة،
وإما مبتدأ والجملة بعده خربه .وقد
ُر َّد هذان التوجيهان بمخالفة رسم
املصحف؛ ألنه لو كان كما قيل للحقت
واو الجماعة ٌ
ألف ،كما يف ُفعل ذلك
يف مثيالتها من اآليات يف املصحف،
و َل ُكتبت هكذا »:كالوا هم أو وزنوا هم».
واملشهور أن ( تنىس) من قوله تعاىل
َ
[:سن ُ ُق َرئُ َك َفلاَ تَنَسىَ ] فعل مضارع
مرفوع ،وأن «ال» التي قبله نافية ال
ناهية ،لكن ذهب بعض املعربني إىل أن
الفعل مجزوم ،وأن «ال» ناهية ال نافية.
وقد ر َّد جمهور املعربني هذا اإلعراب
بمخالفته رسم املصحف؛ ألنه لو كان
كذلك لرسم الفعل يف املصحف بحذف
األلف؛ ألنه حينئ ٍذ مجزوم بحذف
حرف العلة األلف ،ولقيل يف الرسم:
َ
تنس؛ فإثبات األلف يف الرسم
فال
يضعف هذا اإلعراب.
ويف الختام نسأل الله العون والتوفيق
والسداد يف القول والعمل.
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تواتر القرآن وتواتر القرآئات
إن منهج السلف الصالح يف تأصيل فنقلها الصحابة إىل التابعني وأقرأوهم
العلوم وتقريرها وتقييدها وتفريعها القرآن بالحرف الذي أقرأهم به رسول
هو منهج أصيل متميز ظاهر ال يخفى الله صىل الله عليه وسلم وكان يقرأ
عىل العالم به إذا تتبع السنن واآلثار عىل الواحد من الصحابة الجمع الكثري
وأنماط التصنيف وطرائق التأليف الذي ال يحىص .
عند علماء السلف رحمهم الله وذلك فأبو الدرداء مثال كان يطوف عىل حمار
ألن أساسه وقوامه الكتاب والسنة لم لكثرة من يقرأ عليه وكان يُقرأ عليه
تفسده شائبة ولم تدخل عليه داخلة باآلالف وكل هؤالء أقرأهم أبو الدرداء
 ،وباتخاذ هذا املنهج كانت العلوم ريض الله عنه ما قرأ من األحرف
اإلسالمية نقية أصيلة حتى القرن السبعة  ،لكن لو نظرنا يف األسانيد
الثالث الهجري ثم دخل عىل هذا املنهج التي وصلتنا إىل أبي الدرداء لوجدنا
األصيل ما دخل من علم الكالم حتى أنه لم يبق منها إال القليل ولم تذكر
إنه لم يبق علما إال دخل فيه فدخل يف الكتب إال النزر اليسري وهذا ال يعني
علم االعتقاد وعلم الحديث وعلم أصول عدم تواتر القراءة  ،ألن السنة اإللهية
الفقه  ،ومن العلوم التي دخل فيها علم بيَّنها نبينا صىل الله عليه وسلم حيث
القرآن  ،وظهر ذلك جليا ً يف كتب بعض قال ( الناس كاإلبل املائة ال تكاد تجد
من صنف يف القرن الرابع الهجري فيها راحلة ) موجودة يف كل صنعة
 ،وبعد القرن الخامس إىل الثامن فهذا الجمع الذي أقرأه أبو الدرداء
الهجري سيطر عىل املجامع واملدارس ريض الله عنه لم يتصدر لإلقراء منه
العلمية هؤالء العلماء الذين تأثروا إال القليل وقل مثل هذا يف التابعني
بعلم الكالم  ،لكن بفضل الله يقيض فها هو أبو عبدالرحمن السلمي أخذ
سبحانه يف كل زمان علماء ربانيني إسناد أبي الدرداء فأقرأ القرآن أربعني
ينفون عن الرشيعة َخبَث علم الكالم سنة وقد أقرأ املئات لكن أين األسانيد
كما ينفي الكري خبث الحديد  ،وكان التي وصلتنا إليه وقل مثل ذلك يف
تابع التابعني
املتأثرون بعلم
اهلل
صلى
الرسول
إن
زماننا
إىل
الكالم يتكلمون
ومن
هذا
يف مسائل لم
عليه وسلم قد أقرأ
بعدهم حتى
يتكلم بها من
سبقهم  ،ومن الصحابة القرآن بجميع عرصنا هذا
وال يوجد أحد
تلك
املسائل حروفه فنقلها الصحابة
من العلماء
التي تكلموا
بها مسألة ( أن إلى التابعين وأقرأوهم الذين اختصوا
بالقراءات قرأ
القرآن متواتر
و ا لقر ا ء ا ت القرآن بالحرف الذي
عليه واحد أو
اثنان فقط بل
ليست متواترة أقرأهم به رسول اهلل
أهل القرآن
)  ،ووجدت
دائما ً يقرأ
هذه املسألة يف
بعض الرسائل املعارصة من بعض عليهم باملئات بل أحيانا ً باآلالف كما
إخواننا  ،وسأتكلم يف هذه املقالة عن حصل مع تلميذ الشاطبي املسمى
هذه املسألة  ،وهي يف الحقيقة تحتاج بالسخاوي قرأ عليه باآلالف  ،فأين
إىل دراسة واستفاضة ال إىل مقالة أسانيدهم  ،بل إن هناك أسانيد اندثرت
قصرية ولكن يكفينا أن نبني حقيقتها مثل إسناد اإلمام أحمد فقد قرأ القرآن
ونؤصل جوهرها .أوال ً  :ألجل أن تحكم وأقرأ لكن أين اسناده ؟!  ،حمل اإلسناد
عىل القراءات بالتواتر من عدمها  ،عنه واحد أو اثنان ثم اندثر وقل مثل
يجب أن تعرف كيف نقل القرآن إلينا ذلك يف اإلمام الشافعي  ،ومن األئمة من
وكيف تخطى األجيال والقرون وتيل بقيت أسانيدهم  ،كابن املبارك والدار
قطني  ،وبعضهم بقيت أسانيدهم يف
علينا  ،فأقول مستعينا بالله :
إن الرسول صىل الله عليه وسلم قد الكتب وبالتايل ليست قلة أسانيد قراءة
أقرأ الصحابة القرآن بجميع حروفه معينة دليل عىل عدم تواترها ولك يف

بقلم فضيلة الشيخ  :د.عبدالله بن صالح العبيد
الجامع للقراءات العرش الكربى

هذا املشهد املعارص دليل وبرهان
فكم هم حفاظ الجمعيات الخريية
والجامعات العلمية  ،فإنهم لكثرتهم
ال يعدون وال يحصون لكن أين هم
وأين أسانيدهم فلم يبق منها إال النزر
اليسري .ثانيا ً  /انظر إىل القراءات
التي نقرأ بها (ولم يقل أحد إنها غري
متواترة)
فمثالً  :قرأ عاصم يف قوله تعاىل (إن
يأجوج ومأجوج) بهمز األلف  ،وقرأها
كل القراء عدا عاصم (إن ياجوج
وماجوج) بدون همز ( ،فهل يقول
قائل إن هذه القراءة غري متواترة ألنها
لم تثبت إال عن عاصم  ،إن مثل هذا
الكالم ال يقول به عامي فضال عن عالم
 ،فإن قال :أين الصحابة والتابعون ،
وتابع التابعني من هذه القراءة ملاذا
لم يقرأوا بها؟  ،فنقول له :كما قلنا
يف الفقرة األوىل إن الصحابة والتابعني
قرأوا بها وأقرأوا بها ولكن لم يشتهر
إال هذا اإلسناد .
ً
ثم يقال له كذلك إن يف هذا طعنا يف
القرآن الكريم من حيث التشعر إذ
كيف يقر الله جل وعال عباده عىل
القراءة بها يف صلواتهم ويف أورادهم
وهي قراءة غري متواترة  -عىل حسب

زعمهم  -وهو الذي توىل سبحانه
حفظ كتابه .
وقل مثل ذلك يف قوله تعاىل (دأَبا) فكل
الرواة العرشين يف القراءات العرش
يقرؤونها بإسكان الهمز (دأْبا)ـ وهم
عىل أصولهم يف الهمز ـ إال حفصا ً ،
فما وصلت قراءة إسكان الهمز إال عن
حفص فهل يقال إنها غري متواترة !
كما سبق كان القراء يقرؤون القرآن
باملئات لكن ال يتصدر لإلقراء منهم إال
القليل بل كان يف حلقة بعض القراء
عرشة آالف رجل  ،لكن مجيء اإلسناد
بهذا الطريق ال يعني أبدا ً أنه لم ِ
يأت
من طريق غريه .
ثم نقول إلخواننا الذين فرقوا بني
تواتر القراءات وتواتر القرآن انظروا
يف كتب اآلثار والقراءات املختصة
التي ألفها األئمة املتقدمون املوثوقون
وهي موجودة ولله الحمد واملنة منها
املطبوع ومنها املخطوط فال تزال
غضة طرية فيها الربهان الساطع
والدليل الناجع .
ونختم بقول النبي صىل الله عليه
وسلم (اقرؤوا كما عُ لمتم) والسالم
عليكم ورحمة الله وبركاته .
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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الوسائل
المعينة
في تحديد
القرينة في
التفسير

يعتد املفرسون بالقرينة كثريا يف فهم آيات
الكتاب العزيز ،ومن خاللها يستخرجون
بعض األحكام ،ويستنبطون بعض أرسار
النظم يف القرآن الكريم ،وال يجعلون معنى

وليس كل حال ينقل وال
كل قرينة تقترن بنفس الكالم
المنقول ،وإذا فات نقل بعض
القرائن الدالة فات فهم الكالم
جملة ،أو فهم شيء منه

د.خالد بن سعود بن فارس العصيمي
أستاذ مساعد يف قسم النحو والرصف

كلية اللغة العربية بالرياض

العدد  - 10محرم  1435 -هـ

اللفظة أو الجملة واحدا ً يف كل موضع يرد
فيه؛ ألن الكالم الواحد –كما قال الشاطبي:-
«يختلف فهمه بحسب حالني ،بحسب
مخاطبني ،وبحسب غري ذلك ،كاألمر فإنه
يدخله معنى اإلباحة والتهديد والتعجيز
وأشباهها ،وال يدل عىل معناها املراد إال األمور
الخارجية ..وليس كل حال ينقل وال كل قرينة
تقرتن بنفس الكالم املنقول ،وإذا فات نقل
بعض القرائن الدالة فات فهم الكالم جملة ،أو
فهم يشء منه» [املوافقات ]164/4
والقرائن تنقسم بإجمال إىل قسمني:
-1قرائن مقالية :يكون فيها لفظ القرينة داال ً
عىل لفظ آخر من جنسه باالشتقاق أونحوه،
وهذا النوع ظاهر يف الجواب عن السؤال ،
َ تْ
َ َ
ََ
[ولئ ِ ْن َسألَ ُه ْم َم ْن خل َق
كما يف قوله تعاىل:
َ َ ْ َ يَ َ ُ ُ َّ هَّ
َّ
ُ
ات واألرض لقولن الل][لقمان ]25
الس َم َو ِ
أي :خلقهن الله .وكذا تظهر فيما عطف
عىل املبتدأ من اسم بعد الخرب ،كقوله تعاىل:
ْ
َ اَّ
ُ
َ ْ
يض م ِْن ن َِسائِك ْم
[واللئِي يئِس َن م َِن ال َم ِ
ح ِ

اَّ
َ
َ َُ َ ْ
َ ُ
َْ
ارتبْ ُت ْم فعِ َّدت ُه َّن ثالثة أش ُه ٍر َواللئِي ل ْم
إ ِ ِن
حَ
ْ
يِض َن][الطالق  ،]4أي :والالئي لم يحضن
مثلهن ،ويقدر النحويون العامل يف (أحد)
ْ
[ِإَون أَ َح ٌد م َِن ال ْ ُم رْشك َ
ِني
من قوله تعاىل:
ِ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ىَّ َ ْ َ َ الَ َ هَّ
جره حت يسمع كم اللِ]
استجارك فأ ِ
[التوبة  ]6بـ :استجارك أحد ،وجعلوا املذكور
تفسريا للمحذوف بهذه القرينة اللفظية.
 -2قرائن حالية :وهي ما يستدل به عىل مراد
املتكلم وغرضه من يشء خارج اللفظ ،سواء
كانت متعلقة باملتكلم نفسه مثل إشارته
وحركته وتغيريه لصوته ،وكذا ما يعرف
عنه من صفات ونحوها ،أم كانت متعلقة
باملخاطب ،أم كانت متعلقة بالظروف املحيطة
بالكالم كالسبب الذي قيل فيه الكالم ومكانه
وزمانه وقصته ونحو ذلك ،فقول فرعون:

هذه وسائل معينة على
تحديد القرينة المرادة في
الكالم
[و َما َر ُّب الْ َعالَم َ
َ
ني][الشعراء  ]23الالئق به
ِ
أن يحمل كالمه – كما قال الزمخرشي– عىل
إنكار أن يكون للعاملني رب سواه ،ال أنه سؤال
استخباري .ويلحق بعضهم بداللة الحال
الداللة السياقية ،مما يكون مقصودا أصليا
للمتكلم ولم يرصح به يف كالمه .كما قيل يف
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ً َ َ ْ
اء فأخ َر َج
قوله تعاىل[ :وأنزل مِن السماءِ م
ًْ َ ُ
َّ
ات رِزقا لك ْم] [البقرة  ]22إن
بِهِ م َِن اثل َم َر ِ

{م َن الث َّ ِ
(من) يف قوله ِ
مرات} للتبعيض لداللة
ً
ً
{ماء} و{رزقا} «فإن
السياق وهي قوله
املخ َرج ببعض املاء ألجل بعض الرزق ال
يكون إال بعض الثمرات» [حاشية السيوطي
عىل تفسري البيضاوي ]85/2
غري أنه يرد سؤال مهم هنا عن الوسائل
املعينة يف تحديد هذه القرينة ،أو كيف أعرف
أن هذه قرينة مرادة يف الكالم؟.
الشك أن معرفة هذه الوسائل ستفيد املفرس
من نواح عدة ،أهمها أنها ستزيل اللبس
املحتمل يف املعاني والدالالت سواء ما تعلق
منها باأللفاظ أم بالرتاكيب  ،وستقلل من
الخالف ،وتظهر أحد الرأيني أو اآلراء بصورة
أقوى مما لو جرد من تلك القرينة .
سأشري هنا إىل أهم تلك الوسائل:
 منها :أن يلم بما قبل املراد تفسريه وماَ َ َْ
[وخلق َنا
بعده من كالم ،كما يف قوله تعاىل:
َ
ْ
َ َ
ل ُه ْم م ِْن مِثلِهِ َما يَ ْرك ُبون][يس  ]42يحتمل
َ َ
أن يراد بقوله َ
[ما يَ ْرك ُبون] :السفن ،وهو
قول ابن عباس ،ويحتمل أن يراد به األنعام،
وهو قول مجاهد ،واألقرب أنها السفن؛
َ ٌ َ
[وآيَة ل ُه ْم
بدليل ما قبلها وهو قوله تعاىل:
ُْ ْ
َْ ْ
َ َّ مَ َ ْ َ ُ َّ َ
ُ
ون]
أنا حلنا ذ ّرِيت ُه ْم يِف الفل ِ
ك المشح ِ
[يس  ]41والفلك هنا هو سفينة نوح عليه
السالم ،ويكون الضمري يف (من مثله) عائدا
عىل السفينة ،وأيضا ً بدليل قوله بعدها
ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ اَ رَ َ َ
اَ ُ
صيخ ل ُه ْم َول ه ْم
[ِإَون نشأ نغرِقهم فل ِ
َْ ُ َ
ُينقذون][يس  ]43والغرق إنما يكون فيما
َ
ْ
حمله املاء .وكذا قوله تعاىل[ :فال يُؤم ُِنوا
َ
َح ىَّت يَ َر ُوا الْ َع َذ َ
اب األ يِلمَ] [يونس ]89
يحتمل أن يكون (يُ ْؤ ِمنُوا) يف موضع نصب
ُ ُّ َ
ضلوا ع ْن
لوقوعه معطوفا عىل قوله :يِ
[ل ِ
َ
َسبِيل ِك] وهذا قول جماعة من البرصيني،
ويحتمل أن يكون يف موضع جزم عىل الدعاء
عليهم أي :فال آمنوا ،وهو قول جماعة من
الكوفيني ،وقد اختار الطربي أنه يف موضع
جزم عىل الدعاء  ،وقال َ « .وإِنَّما اخترَ ُت ذل َك
[ر َّب َنا ْ
لأِ َ َّن مَ ا قب َل ُه دُعَ اء ،وَذل َك قولهَُ :
اط ِم ْس
ْ ْ لَىَ ُ ُ
لَىَ َ ْ
ع أم َوال ِ ِه ْم َواش ُدد ع قلوب ِ ِه ْم] [يونس
لحاق َق ْو ِل ِهَ :
َ ]88ف ِإ ُ
[فلاَ يُ ْؤ ِمنُوا] إِذْ َكان
َاق ذل َك ِبمَ عْ نَا ُه أ َ ْشبَ ُه وَأَوىل[ ».جامع
فيِ ِسي ِ
البيان .]269/12
 -ومنها :معرفة دالالت حروف املعاني

والقدرة عىل التمييز بينها ،فـ(ما) تأتي
رشطية واستفهامية ومصدرية وزائدة
َ َْ ْ
[ما نن َسخ م ِْن
وغريها ،وهي يف قوله تعاىل
َْ
َ رْ ْ َ َ ْ ْ
آيَة أَ ْو نُنْس َ
َ
ب
ت
أ
ن
ا
ِه
ي مِنها أو مِثل ِها]
ِ
خِ
ٍ
ٍ
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[البقرة  ]106رشطية لوجود الجواب،
وكونه مجزوما؛ إذ اإلعراب قرينة عىل املوقع.
 ومنها :معرفة مكونات األساليب النحوية،كأسلوب التعجب ،والنفي ،والتوكيد ،والنداء.
فالتعجب –مثال -يجيء بطرق قياسية ولها
رشوط ،ويأتي بطرق سماعية ولها مواضع
 .والتوكيد يف العربية يُجاء إليه بطرق عديدة
بد ًء من التوكيد املعنوي واللفظي وانتها ًء
بالتوكيد اللغوي.
 ومنها :االطالع عىل ما يصاحب الكالم منعمل وحركة ،أوإشارات وتلميح ،ومدى قوة
الصوت وضعفه ،من أمثلة ذلك أن املفرسين
اختلفوا يف تقدير متعلق الجار واملجرور يف
البسملة ،والذي رجحه جمع من املحققني أنه
متعلق بمحذوف ،ويقدر فعالً مناسباً؛ ألنه
أد ّل عىل املقصود ،فإذا قال :بسم الله وهو
يريد األكل قدر بـ(بسم الله آكل)  ،وإذا كان
يريد القراءة قدر بـ(بسم الله أقرأ) .
 ومنها :أن يعرف األحوال الخاصةللمخاطب كمنزلته ومعتقده ،ومعرفة
األحوال التي صاحبت املخاطب عند الكالم
كالضحك والبكاء والفرح والعبوس ونحو
َ َ َّ ُ
[وأن ُه ه َو َر ُّب
ذلك ،ففي قوله تعاىل:
ّ
ُ
الش ْع َرى][النجم  ]49يرد السؤال ِل َم خص
ِ
ذكر ّ
الشعرى هنا دون غريها من الكواكب؟
 ،ومن عرف أن خزاعة كانت قد عبدتها
يف الجاهلية من دون الكواكب فهم سبب
التخصيص .
 ومنها :معرفة الصيغ العربية ومدلوالتها،وكذا القدرة عىل استخالص املعنى العام
الذي يجري فيه الكالم ليجعل سياقا،
ومعرفة ما يحيط بالكالم املقصود من
ظروف كمعرفة أسباب النزول التي يُن ّزلها
بعض العلماء منزلة الدليل ،ومعرفة مكانة
املتكلم وقبيلته واعتقاده وأخالقه وطباعه
وما يحب ويكره وكل ما يتعلق به مما له أثر
			
يف الوصول إىل القرينة.
والله أعلم.
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خاطرة

أم عبدالغفور ذات الخمس وسبعين تحدثنا
عن أم محمد و مشاريعها
ِ
للدراسة لم تَتَغيّب
مُنذُ اليوم األول
وَال لِيو ٍم واحد  ،عَ َّودَتنا أن تَ َ
كون
الس َ
ّ
باقة يف الحضور ..تدخ ُل الفص َل
ٍ
برزانة وهدوء  ...وتُس ِّل ُم ِب ُك ِّل لُ ٍ
طف
وحنَان  ،ترفع ن َِقابها وتَ ْفتَح كتابها

ري ال ي َ
ُوصف َفهُ َو بَعْ َد حُ بِّها لله .
مَ ن أشعَ لت يف نَفيس جذوة املتابعة ِل ْل َخ ِ
وأخذت بيدي إىل الشيَّ ء الذي طاملا تَوَجُّ هُ هَ ا تَربَوي ،مُحِ ب ٌَّة لِلعِ ل ِم
تاق ْت ل ُه نَفيس مُنذُ ِص َغري  ،والتَّع ُّلم َ ،
َ
وقد َك َ
ان لها األَث ُر يف
َ
وج ِيه الحي [الفريج]،
اب مُنذ تَحريكِ وتَ ِ
صحيحٌ أننا تعلمنا يف ال ُّكتَّ ِ
بقية َف َقد َك َ
ِ
ان يف بَيتِها أوّل بَ ْذر ٍة لِلتعلي ِم
زمن بعيد لكننا ُشغلنا كما
ٍ
َ
ُ
الحي ،حَ ُ
ُ
يث َكانت تَجم ُع
البيت وَتربية يف ذلك
النّساء ،فأ َخذ ِمنا
ّ

وَيف ذَ ِ
املكان تجلس.
ات
ِ
العيال ُك َّل وقتنا ُ ،هم اآلن والحمد
َغلبت زميالتِها ِب ِجدِّها واجتهادِ ها
ِ
ٍ
لشباب
 ،وتَميَّزت عنهُ َّن ِبعِ شقِ هَ ا للدَّرس  ،لله آبا ٌء وأمَّ هات
وشابات
ٍ
وَمَ علو ٌم َّ
َ
اإلنسان إذا عَ ِش َق شيئا ً ُك ُّلهُ م أتمُّ وا دِ راستَهُ م  ،العِ ل ُم يشء
أن
ِ
طلبه َ ،وبَذ َل يف َسبيل ِِه ك َّل ٌجميل وأَنا أشجِّ ع ُك َّل من حويل
جَ َّد يف

ُ
رآن
النِّساء ِليَتَع َّلمْ ن قِ راء َة
الق ِ
ال َكريم  ،ث ُ َّم تَ َ
ط َّو َر األم ُر بَع َد ُم َّد ٍة
َعي
ِليَشمَ َل ا ُملحارضات ل ِِزياد ِة الو ِ
ّ
والحض عىل
ّيني
ِماعي والد ِّ
االجْ ت ِّ

رحاب عبد الغني يونسو

مركز الرباحة لتحفيظ القرآن
الكريم /دبي

نَفيس  ،وَال تَستَ ْغ ِرب أيُّها القارئ ُ عىل التَّعَ ُّلم  ،وكثريا ً ما أطلبُ من
أن طالبتنا هذه أَحفادي أن يقرؤني القرآن َ
ألحف َ
علمت َّ
صادِ قا ً َ ،رأ َ ُ
َ
ظ أصرَ ّ ت َّ
َ
يت فِ يها األُم الحنُونَة
السيد ُة عىل إنشا ِء أوَّل
الكريم َلو
اض َلة وامل َر ِبي ََة ُ
الحي َف َقد نَبَعَ ت الفِ ْك َرة ،والسيِّ َد َة َ
َ
الخامسة والسبعني من واجبي و َُه ْم يُ َلب َ
الف ِ
ِ
القدوة .
ور مَ سج ٍد يف
جاوزت
قد
ّ
ُّون ذلك ِب ُك ِّل سرُ ٍ
وَجَ ا َء اإلرصا ُر ِب َسب َِب حَ اجَ ِة النِّساء جَ اَلت يف ن َ ْفيس مَ وَاضي ُع عِ دَّة
والحم ُد لله .
العمر !...
ً
أردت َ
صالة الترَّ اويح َ ،ل َ
ان يُ َؤ َ
ُ
دين فِ ِيه َ
جَ ْ
طرحَ ها لِلعَ مَ ِل عىل
طا َلمَ ا
لس ُت ِبجَ ا ِن ِبها أطرحُ عليها
أسئلة ،وَعادت تَدعو َوتَزي ُد لِلسيِّدَة أ ّم لِمَ َك ٍ
ري تِل َك الفِ كر ِة ال َّر ِ
ول
اس َخ ِة يف عُ ُق ِ
ِ
ان ا ُملبَاركِ  ،وَرغ َم تَغي ِ
أحاول من خِ اللِها  ،أن أستفيد مما محمد دُعا ًء َشع ْرتُه َخالِصا ً ِمن فيِ ذلك ال َّرمَ َض ِ
َ
َ
َ
َ
َ
الصعُ وبات التي يَتَخيّلُها َ
رب  ،وا ُملتأث ِّ َ
عماق َقلبها أن يجع َل الله تعاىل ُك ِّل ُّ
فكارهِ م َ ،وإِىل
الفر ُد
رين ِبأ ِ
الغ ِ
َخبرِ َت ُه يف حياتها املمتَدَّة  ،فأتْحَ َفتني أ ِ
ان العَ كس َهؤال ِء ا ُملدَاعِ َ
مرشوع ما َ ،ك َ
ني ِبالحُ ِّرية والتَّح ّر ِر ،
عِ ن َد ِبد ِءه ِب
ذلك يف ميزان حَ َسناتِها .
بأكث َر مما تَو ََّقعْ ت .
ٍ
َ
ظنَنْتُها ن َ
طة التي َ
َ
،ف َقد َك َ
انتهيت من ُسؤالها ُ
ُ
قلت لها ويف الن ُّ ْق ِ
َكونون عَ ن ا َملفهُ و ِم
ان التَّيسريُ والتَّسهي ُل ِم َن و َُهم أبع ُد مَ ا ي
ِهاية
وعِندما
 :يا حاجّ ة بعد إذنكِ أُريد أن أكتبَ ا َمل َ
ِ
ط ِ
الله تعاىل أكث َر مما يُتَو ََّقع َ ،ف َقد الحقيقِ ِّي لِهاتني ال َكلِمَ تني  ،وَال
كانت ال ِبداية .
اف
العِ ل ِم والتَّعلُم .

مَ َضت أيَّا ٌم لم أَتحدَّث إىل ّ
السيِّدة
عنك !
نَ َ
ماسة أ ُ ّم مُحمد ،رغم أَن َّ ُه َ
ٍ
ظ َرت إيل لِبرُ هة ..و ِبك ِّل حَ
كان يف ِنيَّتي
َ
الحديث مَ عها  .الحظت ِ
انشغالها
سنني َخ َل ْت قالت  :اكتبي .
ونَبرْ ِة
ٍ
«قرأت يف عَ ينَيها دَمْ ً
ُ
عة عَ ميقة» يف األيَّا ِم التي تَ َلت مُقابلتي ِل ْلحاجَّ ة
كنت (أ ِّم عَ ب ِد َ
الغ ُفور) ..عَ ل ُ
وتابعت بعدها تقول  :والله لو ُ
ِمت فِ يما بَعد
َ
ُ
ُ
الكتابة عِ ند مُقابَ َلتي َلها َسبَبَ ان ْ ِش َغالها
وتعلمت
املدارس
درست يف
ِ

ان مَ شرْ وعا ً َخرييا ً جَ دِيدا ً
ني عن أ ِّم محمد َ ،ف َقد َك َ
بت املالي َ
ِمث َل ُكم َل َكتَ ُ
تُ ِض ُ
يفه إىل مَ َشاريعِ ها َّ
السابقة .
..

أُنج َز ِب َفرت ٍة وجيزة ،وافتُتِحَ يف اليو ِم يُ َر ِاودُني َش ٌك أَبَدا ً أَنَّهُ م َل ِو التَ َفتوا
هر َرمضان التَّايل إِىل حَ َضارتِنا التي حَ ِ
كمت الدُّنيا
الثَّاني ِمن َش ِ
فيه النِّية  ،وأَعْ َ
مضان الذي قامَ ْت ِ
طتْها أَسمى املعَ اني ..و ََسيرّ َتْها
لِل َّر
ِ
َو ِب َ
ط َل ٍب ِمنها أُقيمَ ت حَ َل َق ٌ
ات دَاخِ َل ِبشرَ َا ِئ َع َسنَّها إله حَ كي ٌم عَ لِي ٌم واحِ د
املسج ِد لتِعْ لي ِم األَوالدِ َوتَحفِ ِ
يظ ِهم َ ، .لعَ ادُوا عَ ن َقو ِلهم َ ،و َكذا َلو أَنَّهم
ِ
َخلوا مُجْ تَمَ عا ِتنَا العَ َربي ََّة َ ،ل َرأواَ
َ
َ
َّ
َو َلم تَتَوقف األحالم ،وّأل َّن إِيمانَها د َ
الهمَ ِم العَ ا ِلي َِة ،و َ
ري َف ِإ َّن الله تَعاىل ِم ْن ذَاو ِ
َالفضي َل ِة
َات ِ
ِبأَن مَ ن َسعَ ى لِلخ ِ
َسيُيَسرِّ ُ َل ُه ذلك َ
فقد أَنشأَت ِبجَ ا ِن ِبه وَال ّ
َقار مَ ا َلم ي َْشهَ دو ُه يف
هر والو ِ
ط ِ
مَ ْر َكزا ً َخرييَّا ً ِلتَعلي ِم النِّساء والبَنَات مَ
اضيهم وَال حَ اضرِ ِ هِ م .
ِ

َّ
السيد ُة أ ّم محم ٍد يف عِ ْقدِها الرابع
سألتها  :أيَّ أ ّم محم ٍد تَقصدِين ؟
ئات العُ مرية ُ
القرآن عِ ن ْ َدنَا ُد َر ٌر مَ ْكنُون َ ٌ
ميع الفِ ِ
قالت  :أم محم ٍد هذهَ ..
َاس
ات ،يف ِلب ٍ
صاحِ ب َُة هذا ِم َن العُ مر سرَ يعة الح َر َكة َ ،د ُؤوبة يف ِمن جَ ِ
شرَ
واصل مَ َع َ
املركز .وتابعت َّ :
إن لها الفض َل فيِ عَ مَ لِها  ،دَائِمَ ُة التَّ ُ
ْعي َ ،زاد َُه ّن بَهَ ا ًء ،وَهيْب ًَة ،و َِر ْفعَ ة
اآلخرين ال َكريم حِ ْفظا ً وتِال َو ًة .
ٍ
يق ُة َ
ُمتَابعتي للقرآن حفظا ً وتالوة  ،هِ َي َ ،رقِ َ
َّمع حُ بُّها َكال ُم السيِّد ِة َ
القلب َ
كان مُشوِّقا ً وَحَ ديثُها .
،سخِ ي َُّة الد ِ
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رحيل مؤثر

أ .عبدالله بن سليمان الفحام إلى رحمة الله

ّ
درس في الجمعية ودرس فيها
ومأل سجله بأفعال الخير

أبو يزيد عبدالله بن سليمان بن
أحمد الفحام رحمه الله أحد أبناء
الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة الزلفي البارين
فقد درس يف حلقاتها وتوىل
تدريس إحدى حلقاتها عندما كان
طالبا ً يدرس يف الجامعة وبعد
تخرجه يف الجامعة اختار التدريس
يف مدينة الرياض يف مدرسة أهلية
عاما ً دراسيا ً ثم صدر تعيينه معلما ً
يف بلدة تابعة للمنطقة الرشقية
وهي ( بلدة الرفيعة ) وهذه البلدة
يتبعها ثمان بلدات مجاورات لها
وقد انتفعت هذه البلدات بوجوده
رحمه الله يف الرفيعة كما سيأتي
ذكر ذلك يف الصفحات اآلتية .
إن من حقه علينا أن ننوه بذكره
وأن نشيد بأعماله رجاء دعوة
صالحة بإذن الله تصله يف قربه (
وما ذلك عىل الله بعزيز ) .
وكن رجالً إن أتوا بعده ***
يقولون مر وهذا األثر
أسأل الله بأسمائه وصفاته أن
يرزقنا جميعا ً اإلخالص والقبول
اللهم آمني .
عبدالرحمن بن محمد الحمد
رئيس الجمعية
الحمد لله الذي الراد لقضائه وأشهد
أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له
يف بقائه  ،وأشهد أن محمدا ً عبده
ورسوله خاتم أنبيائه أما بعد :
فإن الفراق لسانه الدموع  ،وحديثه
الصمت  ،وهو القاتل الصامت ،
والجرح الذي ال يندمل  ،إنها سنة
الحياة  ،واألجل املعلوم  ،والقضاء
النافذ .
املرء رهـن مصائـب ال تنقيض
حتى
يوسـد جسمـــه يف رمسـه

فمؤجل يلقى الردى يف غريه
ومعجل
يلقى الردى يف نفسه
وإن الحزن واأللم ليزداد حني
يكون الفقيد رجالً له أثر عىل غريه
 ،ومن هؤالء الرجال الصالحني وال
نزكي عىل الله أحدا ً الزميل الفاضل
 ،واألستاذ املربي ( أبو يزيد )
عبدالله بن سليمان الفحام رحمه
الله تعاىل
ً
والذي عرفته زميال يف املعهد العلمي
يف محافظة الزلفي  ،وال يمكن أن
ننىس جمال صوته يف ( :درس
القرآن) حني يتلو كتاب الله فريتاح
الطالب لصوته والذي يشبه القارئ
الشيخ عيل جابر رحمه الله .
ثم تفرقنا وكتب الله أن ألتقي به
سنة كاملة يف بلدة ( الرفيعة )
بمنطقة الصمان  ،عام  1427هـ ،
فرأيت منه الهمة العالية  ،والعزيمة
الصادقة  ،وحب الخري واإلحسان
إىل الناس فكم صنع من معروف ،
وكم فرج من كربة  ،وكم أبقى من
أثر ال يزال نفعه بعد رحيله .
وقد حاولت أن أجمع شيئا ً من
سريته  ،وطرفا ً من أعماله وجهوده
اعرتافا ً بفضله  ،وردا ً للجميل
واملعروف  ،فلعل دعوة له يف ظهر
الغيب  ،تكون رفعة يف درجاته عند
الله تعاىل .
وليس يل فيما يأتي من سريته إال
الجمع والرتتيب والتنسيق  ،شكر
الله كل من سعي وكتب ورثى
ورحم الله الفقيد آمني .

يف مدرسة تحفيظ القرآن الكريم
واملتوسطة والثانوي يف املعهد
العلمي ثم التحق بجامعة اإلمام
كلية أصول الدين بالقصيم-أتم حفظ القرآن الكريم وهو
يف الجامعة كان إماما يف مسجد
الحسن بن عيل ريض الله عنه يف
حي الفاروق ومدرسا ً للقرآن يف
حلقة من حلقات جمعية تحفيظ
القرآن بالزلفي يف مسجد زيد
بن أرقم  ،تخرج يف الجامعة عام
١٤٢١هـ عمل معلما ً يف املدارس
السعودية األهلية بالرياض عام
١٤٢٢هـ ومعلما ً للقرآن الكريم يف
حلقة بجامع طيبة .
ثم عني معلما ً يف عام 1423هـ
بالصمان ( الرفيعة ) ثم وكيالً
يف تلك املدرسة ثم مديرا ً ملدرسة
عبدالرحمن بن سعود بن محمد الشيحية املتوسطة والثانوية
التابعة للرفيعة ثم ابتاله الله
الحمد
بمرض تويف عىل إثره رحمه الله يف
1434/4/24هـ.
مولده ونشأته :
ولد عام 1398هـ يف محافظة أعماله وإنجازاته :
ملا رأى وضع املنطقة وحاجة
الزلفي درس املرحلة اإلبتدائية

الناس ملن يعلمهم ويقف عىل
حوائجهم الدينية والدنيوية آثر
حاجتهم عىل حاجته وحظوظ
نفسه فقرر البقاء والعمل هناك
وأمىض اثنتي عرشة سنة إىل أن
توفاه الله ولقد قام بأعمال جليلة
وجهود كبرية خالل وجوده  ،وكان
كثريا ً مايردد العبارة التالية  ( :دع
أثرا ً قبل رحيلك ) ومن أعماله التي
نفع الله بها :
 /1إنشاء حلقات لتحفيظ القرآن
الكريم بالرفيعة ولم تقترص
الحلقات عىل قرية الرفيعة بل
شملت ما حولها من القرى وسعى
إلنشاء فرع لجمعية تحفيظ القرآن
بالرفيعة يخدمها وما حولها
فتحقق له ذلك بعد جهد طويل .
 /2أقام «بدعم من املحسنني»
مبنى للجمعية عىل الطراز الحديث
يرشف عىل حلقات الرفيعة وما
جاورها من القرى مثل الشيحية
والعاذرية واللهابة وأم غور وغريها
.
 /3ولم ينس – رحمه الله -النساء
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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من عمله فقد أنشأ دورا ً نسائية
لتحفيظ القرآن يف الرفيعة والقرى
املجاورة ترشف عليها ( زوجته أم
يزيد ) مع مرشفات أخريات وكانت
زوجته ساعده األيمن فقد كانت
معلمة مربية صابرة محتسبة بذلت
جهدها ووقتها لخدمة القرآن رغم
انشغالها برتبية أبنائها وبعدها
عن أقاربها ال حرمهما الله األجر
والثواب .
 /4أرشف عىل مبنى للجمعية
مكون من مقر لها وشقق ومحالت
يعود ريعها للجمعية .
 /5اهتم «رحمه الله» بالصائمني
فأقام مرشوع «إفطار صائم» يف
عدد من املساجد والقرى ويقوم
بإمامة إحدى املساجد يف رمضان .
 /6كان يقوم بإلقاء الدروس وكان
خطيبا ً احتياطا ً هناك .
 /7ولحاجة املنطقة سعى إلنشاء
جمعية للرب فتم له ذلك بحمد الله
وفضله وأرشف عليها فرتة من
الزمن .
 /8اهتم رحمه الله بربط كبار
التجار واملحسنني باملنطقة فأنشأ
بعض املشاريع الخريية من بناء
للجوامع وترميم املساجد وفرشها
بإرشاف منه ومتابعة من الداعم .
 /9كان همه مساعدة املحتاجني
فبذل جهده وجاهه يف مقابلة
التجار وأهل الخري ورشح حالة
املنطقة حتى جلب لهم املساعدات
والصدقات سواء كانت موادا ً
غذائية أو مالبس أو فرشا ً أو أثاثا ً
أو غريها وأرشف عىل توزيعها عىل
مستحقيها.
 /10كما قام بحرص األرس
املحتاجة التي يزيد عددها عىل 30
أرسة فجعل لألرس مرصوفا ً شهريا
عن طريق بعض التجار واملحسنني
.
 /11طالب وأرشف عىل حفر آبار
لسقيا املوايش ( أشياب ) يف الرفيعة
والشيحية وأم غور وتم حفر  4آبار
بتكلفة قدرها  4.40000ريال
 /12كما كان سببا ً يف بناء بعض
املساكن بواسطة التجار واملحسنني
لألرس املحتاجة يف الصمان وما
جاورها كما أنه قام بتسوير املقابر
.
 /13وكان رحمه الله مرشفا ً عىل
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

املقربة ومغاسل األموات فقد أمن
سيارة خاصة للجنائز ود ّرب
بعض طالبه وأقام لهم دورات
تدريبية عن طريق زيارة مغاسل
االموات يف الزلفي والرياض
لتعليمهم وتدريبهم عىل تجهيز
وتغسيل الجنائز ثم بارشوا العمل
يف املغسلة وال زالوا عىل رأس العمل
حتى اليوم .
 /14اشتهر رحمه الله بالكرم
والشهامة والبساطة ومن رآه عرف
ذلك .
 /15رغم انشغاله بالعمل الدعوي
إال أنه كان محبا ً ومجيدا ً لركوب
الخيل ومن هواة الصيد
 /16تتلمذ عىل يديه بعض أبناء
الصمان ممن أصبحوا يديرون
العمل الدعوي .
 /17دعم التوعية اإلسالمية
يف مدارس الصمان عن طريق
املؤسسات الخريية .
 /18حث املعلمني املؤهلني إلمامة
املصلني يف رمضان .
 /19حث أبناء املنطقة عىل مواصلة
الدراسة الجامعية لتستفيد املنطقة
من أبنائها .
 /20سعى يف السداد عن أهل
الديون يف املنطقة عن طريق أهل
الخري .
 /21عمل عىل تأمني مكربات
الصوت ملساجد الصمان بمبلغ
يزيد عن مائتي ألف ريال حيث
كان األذان اليسمع من املساجد

مكيف واستبدلها باملكيفات
القديمة ووزعها عىل مساجد
الصمان .
 /24وتسبب يف بناء جامع بالرفيعة
من رشكة الجميح بتكلفة تصل إىل
ثالثة ماليني ريال ،باإلضافة إىل
بناء بيتني لإلمام واملؤذن .
 /25وقام بتأمني حافلة عن طريق
املحسنني لنقل من لم يحج من
الصمان عىل حساب أهل الخري
وكان هو املرشف عليهم يف الحافلة
 ،وكان يقوم بذلك يف كل سنة ماعدا
السنة األخرية من حياته حيث اشتد
عليه املرض ولم يستطع السفر .
 /26وكان رحمه الله يف شهر
رمضان يبقى يف الرفيعة ويصيل
بهم صالة الرتاويح والقيام وال
يسافر إال قبل العيد بيوم أو بيومني
.
وأما يف اإلجازات فكان يمكث
بالصمان ويسعى للخري ويذهب
إىل التجار لحثهم عىل بذل الخري
هناك وال يذهب إىل مسقط رأسه إال
بعض األيام .
ً
 /27وكان كريما يفتح بابه للناس
من بعد صالة العشاء يف كل ليلة
تقريبا ً يفرح بمن يأتي إليه وخاصة
من املعلمني الغرباء عن أهاليهم .
جمع هذه املادة :
عبداللطيف بن أحمد الفحام
بندر بن صالح الفحام
أحمد بن صالح الفحام
عبدالعزيز بن عبداملحسن املقحم

والرحمة .
وقال األستاذ خالد بن رفاعي العتيبي
( أبو وليد )
إن من العجائب التي تستحق التأمل يف
وفاة صديقنا أبي يزيد  -رحمه الله -
أن الزمالء كان بينهم جمعية يسهم
كل واحد منهم بمبلغ متفق عليه ويف
كل شهر يأخذ جميع املبالغ واحد
من املجموعة قمنا بهذه الجمعية
خالل العام املايض وهذا العام فكان
أبو يزيد معنا يف العام املايض وامتنع
عن املشاركة يف الجمعية هذا العام
فاعتذر وطلبت منه بإرصار أن ينظم
معنا فاعتذر وقال ودي ولكني أخاف
ارتبط أو غري ذلك فمات رحمه الله
ونحن يف نصف املشوار .
فقلت  :سبحان الله خرية الله لعبده
خري من خريته لنفسه ..
قصيدة يف رثائه قالها األستاذ فهد بن
سعود الدويش
( قابلت والد زوجتي ألعزيه يف وفاة
عدييل  :عبدالله الفحام رحمه الله
فكان يتجلد وال يظهر حزنه  ،ناداه
صوت من خلفه ( :بابا عبدالله)
فالتفت لريى حفيده يزيد بن عبدالله
الفحام يلوح بيده يف براءة األطفال فلم
تتمالك عينه حتى أسبلت دمعها ) :
هل ينفع الدمع يا خايل* فأبكيهِ
أم هل سيجدي الرثا لو قمت أرثيهِ
بل كيف أبكي وللرحمن موئله
وللجنان بإذن الله يعليهِ
لله ذاك السنا يبدو بطلته
كم كان عن أعني املخلوق يخفيهِ
لله جم ٌع سعى كيما يشيعه
قد كان يسعده واليوم يبكيهِ
َ
خلدت ذكرك ُم
أبا يزي ٍد لقد
لن تستطيع رصوف الدهر تنسيهِ

غالبا ً إال بعد مجيئه عام 1423هـ
 /22وسعى رحمه الله بإيجاد
القنوات املحافظة مثل قناة املجد قالوا عنه :
الفضائية التي تكون بديال ً عن قال األستاذ بدر الدويش ( أبو خالد )
وهو من أهايل الرفيعة ( رأيته يف املنام
القنوات الهابطة .
 /23عمل عىل تأمني عدد ستني مبتسما ً مازحا ً ) فأسأل الله له املغفرة

هذي الرفيعة والصمان شاهد ًة
وكل غائبة عنّا ستبديهِ
فلن تمل حديثًا عنكم أبدًا
إن قال سائلُها مستكث ًرا  :إيهِ
َ
عمل
ال ليس يذهب ما
قدمت من ٍ

وليس يُهدم ما قد َ
كنت تبنيهِ
َ
ألحسب ُه
يا خا ُل ال تبكِهِ إني
َ
السماوات واألرضني تبكيهِ
ِ
أن

فهد بن سعود الدويش
وهذه قصيدة يف رثائه للشاعر األستاذ
عبدالله بن سعود الدويش عنوانها بـ :
َّ
ولكن عب َد الله زر ٌع وأثمَ را )
(
وكانت يف تاريخ 1434/4/25هـ
قال فيها :
رضينا بما أجرى اإلله وقدَّرا
وإن ري َع قلبٌ أو فؤا ٌد تف َّ
طرا
ِ
عابر
فما هذه الدنيا سوى
طيف ٍ
نس إال ح ُّ
وال األ ُ ُ
ظ ُه أن يُ َكدَّرا
وما أصغ َر الدنيا ومَ ن مال نحوَها
وال فا َز إال مَ ن جفاها وأدبرا
لنئ أضحكت يومً ا ف َكم ناحَ أهلُها
عىل فعلها فيمن رعاها وأكربا
تأملت فيها م ّر ًة بع َد م َّر ٍة
ويف ح ِّ
ظنا منها وراجَ ُ
عت ما جرى
ِ
فم ْن َقب ِْل حامي( )1أفزعتنا بباذل
فمن مثل فوزان( )2أبي فهد يف القرى
وهاهي هذا اليوم تسبي حبيبنا
الصمان زه ًرا مع َّ
ط ًرا
ومَ ن كان يف
ِ
فما َ
عاش عب ُد الله يومً ا لذاتِهِ
َّ
ولكن عبد الله زر ٌع وأثمَ را
وما الحُ ز ُن يف الفحا ِم ال بل جميعنا
عىل فقده نبكي وك ٌّل تأثَّرا
فسبحان مَ ن أحيا فِ عاال حميد ًة
َ
خشية الورى
عن الناس قد أخفيتها
ٍ
حفظ أنت أنشأت أصلها
فكم دار
ُ
ُ
أصل ِب ٍّر فضل ُه أغرق القرى
وكم ِ
شباب قد تربى بنهجكم
وكم ِم ْن
ٍ
فسبحان من أجرى بجه ِد َك أنهُ را
وكم حجَّ َ
بيت اللهِ نش ٌء بدعمكم
شيب الرفيعة ُمخبرِ ًا
فعاد إىل ِ
بأن أمور الحجِّ أضحت يسري ًة
وليست كما ظنوا هال ًكا مُق َّد ًرا
هنيئًا لك املج ُد الذي قد بنيته
فكم مسج ٍد شي َ
َّدت ترجو به الذرى
لآلي يأتيه أجره
و َكم
ٍ
قارئ ِ
أجر الذي قرا
ويأتيك أج ٌر مث ُل ِ
قبور لم تكن َ
ذات حرمةٍ
وكم من ٍ
ُ
َ
فس َّو ْرتَها كي ال تهان وتهدرا
َ
وراسلت أه َل الخري ترجو عطاءهم
ري ما ترنو له أن يُطوَّرا
لتسي ِ
َ
فأدركت ما ترجوه والله قاد ٌر
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عىل أن يت َّم العب ُد ما كان ق َّررا
مر ظاف ًرا
ف َودَّعتنا يف ِ
أول العُ ِ
َ
بحسن ثنا ٍء مُمس ًكا أوثق العُ رى
حارض عن َد دفنكم
فللهِ كم مَ ن
ٍ
يُعاتِبُ ً
نفسا لم تبادر لتظفرا
جموع للصالة َ
توافد ْ
َت
وكم من
ٍ
ومِن قب ُل لم تسمع بذكرك أو ترى
النعي يتلوه فعلُكم
ولكن أتاها
ُ
ُ
العني منها تحدَّرا
ع
ودم
فجاءت
ِ
عليك سالم الله ما الح ٌ
بارق
وما سار مُز ٌن َ
أرض وأمطرا
فوق ٍ
وهذه أبيات من الشعر النبطي يف
رثاء الفقيد من كلمات األخ  :حجرف
بن دغيمان املويهي وهو من أهايل
الصمان ( الرفيعة ) قال فيها :
مرحوم ياشيخ فجعنا غيابه/
بربيع ثاني يوم أربع وعرشين .
اليل عن األصحاب ماصك بابه/
عبدالله الفحام وابكيه ياعني .
ممشاه منهاج النبي والصحابه/
يف دعوته للحق ماقال بعدين .
دايم لفعل الخري يشعب اركابه/
ويحث من يقدر عىل نرصة الدين .
تحفيظ للقرآن والوقف جابه/
ريعه يمشيِّ وضعها عدة إسنني .
وجدد بيوت الله بعزم ورحابه/
بجهود ذاتيه ودعم املحسنني .
وأكرب دليل الجامع اليل سعابه /
معلم شهدبه من نظر فيه بالعني .
وجمعية للرب جت بالنشابه/
لواله والله ماوصلتنا إىل الحني .
وحفر آبار عذبة يف رشابه/
ومساعدات لألرس واملساجني .
بالرغم من بعض العوائق تنابه/
بس يتخطاها بص ٍرب وتمكني .
لله درك فالبرش ماتشابه/
شخصك فريد وال انوجدله حليني .
ياعل ماقدمت تلقى ثوابه/
يف جنة الفردوس دار امليامني .
وصالة رب البيت منيش سحابه/
عىل النبي عد الحجيج امللبني.

وبعد انتقاله للرفيعة توىل إنشاء
الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن
وكذلك الجمعية الخريية للرب وهو
عضو مؤسس فيهما وقد نفع الله به
يف الرفيعة نفعا ً عظيما ً فكم بسببه
بعد الله اغتنى فقري وسد جوعة يتيم
وأمن منازل للضعفاء وقد افتتح يف
جميع مراكز الصمان حلقات للتحفيظ
ومدراس نسائية لتعليم النساء كتاب
الله وكم اقام من درس علمي لتعليم
الناس يف املساجد امور دينهم فضال
عن عمله الرسمي وكم بسببه قد
حفرت ابار يرشب منها الناس والبهائم
(ويف كل كبد رطبة أجر )يف عدد من
املراكز بالصمان ولقد كان من الدعاة
اىل الله يف الصمان وكان يبذل قصارى
جهده يف ذلك ويهيء االسباب إلقامة
املحارضات والدروس العلمية وكم
تخرج عىل يديه من شباب صالحني
نافعني لبلدهم ووطنهم
وكم تسبب يف بناء املساجد وترميمها
وصيانتها وفرشها وتطييبها وهذه
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االعمال يشهد عليها القايص والداني
والناش شهود الله يف ارضه والله ال
يضيع اجر من احسن عمال ولقد كان
كريما ً بأخالقه وماله وجاهه وحسن
االخالق سهالً وكان يتمتع بعالقات
طيبه مع الناس لذا فقد بان اثر فقده
عىل اهل الصمان بالذات منذ عدة
اشهر وليس من اليوم فقد فقده الكبري
والصغري واألرملة واليتيم واملسكني
ولكن هذه حال الدنيا ال تدوم عىل حال
ونسال الله ان يثبتنا بالقول الثابت يف
الحياة الدنيا واآلخره وان يعيننا عىل
ذكره وشكره وحسن عبادته
انا لله وإنا اليه راجعون والحمد لله
عىل قضائه وقدره وال نقول إال ما
يريض ربنا رحمك الله أبا يزيد وغفر
لك
وكتبه فهد بن محمد العمار
رئيس املحكمة العامة بالرفيعة
حرر يف 1434/4/4هـ

إنا لله وإنا إليه راجعون
نعم تويف (عبدالله )غفر الله له ورحمه
وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأهله
وذويه الصرب والسلوان
ولقد عرفته منذ ان كان طالبا ً بالزلفي
وهو يف حلقات التحفيظ ثم معلما ً
للقرآن ومرشفا ً عىل إحدى الحلقات
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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التقنية في خدمة القرآن

التقنية في خدمة

كــتاب الله

وتواصل زاوية ( التقنية يف خدمة
كتاب الله ) يف عددها العارش
متابعاتها للتقنيات الحديثة يف
خدمة كتاب الله  ،حيث نقف يف
هذا العدد مع شبكات التواصل
االجتماعي التي تشغل حيزا ً كبريا ً
من متابعات الناس للتقنية  ،بل
إن كثريا ً منهم ال يعرف من الربامج
واملواقع إال مواقع وشبكات وبرامج
التواصل االجتماعي .
وبداية نقف مع تعريف موجز
لهذا املصطلح (شبكات التواصل
االجتماعي )  :هي خدمات تؤسسها
وتربمجها رشكات كربى لجمع
املستخدمني واألصدقاء وملشاركة
األنشطة واالهتمامات ،وللبحث
عن تكوين صداقات والبحث عن
اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص
آخرين( .ويكبيديا)
ونقف يف هذا املقال مع أبرز تلك
الشبكات لنعرف ماذا ُقدم من
ً
خدمة لكتاب الله ،حيث
خاللها
نستعرض معكم شبكات التواصل
االجتماعي التالية( :فيسبوك-
تويرت – يوتيوب  -قوقل بلس )(
facebook - twitter-youtube
. ) +– google
وأصحاب الحسابات يف تلك
الشبكات متنوعون بني أشخاص
وخريية
حكومية
وجهات
ومؤسسات ومنظمات  ،ولكل
حساب من تلك الحسابات هدفه
وطريقته يف عرض املادة العلمية يف
حسابه .
وباستعراض لبعض تلك الحسابات
املباركة يف شبكات التواصل نجد
التفاوت بينها بحسب ما تقدمه
الشبكة التي يندرج تحتها.
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أوالً :اليوتيوب :
هو موقع يُعنى بمشاركة
الفيديو ،يسمح للمستخدمني
برفع ومشاهدة ومشاركة
مقاطع الفيديو  ،فنجد
يف هذا املوقع من يعرض
مصاحف كاملة بالصوت
والصورة لكثري من األئمة
املشهورين ،أو سور معينة
لبعضهم  ،وبعضها بعدة
قراءات ،كما يوجد من ينرش

ثانياً :الفيسبوك وقوقل بلس :
تتيح هاتني الشبكتني مجاال ً
أرحب يف النرش حيث يستطيع
صاحب الصفحة أن يكتب
املقاالت ويضع الصور والفيديو
واملواد السمعية ،ويتفاوت
املعروض بهاتني الشبكتني
بحسب القائم عىل الحساب
فهناك من يقوم بعرض وجه
من كتاب الله بشكل يومي ،
ومنهم من وضع حسابا ً يساعد
املتابعني له عىل حفظ كتاب

إعداد
عبدالله بن راشد الغيث
مرشف التوعية اإلسالمية
بإدارة الرتبية والتعليم بمحافظة الزلفي

صالة الرتاويح لبعض أئمة
املساجد و بعض املقاطع
النادرة لبعض القراء ،
وكذلك تعليم أحكام التجويد
وتعليم القراءة الصحيحة
للقرآن  ،وغري ذلك من
املوضوعات التي يحرص
فيها أصحاب الحسابات عىل
نرش كتاب الله أو ما يتعلق
به عرب حساباتهم أو قنواتهم
عىل اليوتيوب .

الله بحيث يضع كل يوم آية أو
أكثر يتفق عىل حفظها  ،وهناك
من يضع آيات ويضع تفسريها
،وبعضهم يضع مقاطع فيديو
لتالوات بعض األئمة  ،والبعض
يضع مقاطع صوتية  ،وبعضهم
يضع صورا ً ورسومات معربة
للحث عىل تالوة كتاب الله
وتدبره وبعض الوسائل املعينة
عىل حفظه ،إىل غري ذلك من
األفكار التي يبدع فيها أصحاب
تلك الصفحات .

التقنية في خدمة القرآن
ثالثا ً  :تويرت :
هو موقع اجتماعي يقدم خدمة
تدوين مصغر ال تزيد عن 140
حرفاً ،والتي تسمح ملستخدميه
بإرسال تغريدات عرب حساباتهم
،ويحرص املهتمون بكتاب الله
عىل إرسال التغريدات التي تعنى
بكتاب الله ،فمن مغرد بآية أو
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تفسري آية أو رابط ملقطع قرآني
أو صورة تحث عىل قراءة كتاب
الله وتدبره والعمل به  ،أو نرش
وسم(هاشتاق) يعنى بكتاب الله
أو مشاركة بوسوم قرآنية  ،يُبدع
املغردون فيها بنرش تغريداتهم
القرآنية  ،يحدوهم الحرص عىل
نرش كتاب الله وتعليمه .

ومن املواقع املميزة التي أبدعت يف استغالل
تلك الشبكات االجتماعية ( الفيسبوك
وتويرت)،موقع املصحف اإللكرتوني
() /http://quran.ksu.edu.sa
التابع إلدارة البوابة والخدمات اإللكرتونية
يف عمادة التعامالت اإللكرتونية واالتصاالت
بجامعة امللك سعود ،حيث إن العمادة
قد أصدرت واجهتني لشبكات التواصل
االجتماعي (فيس بوك وتويرت) ينرش من
خاللها آيات مختارة من كتاب الله عز
وجل عىل حسابات املستخدمني املسجلني
بحسابهم ،بحيث يقوم من يرغب بذلك
بإعطاء املوافقة للموقع بالنرش بعد ذلك
يقوم املوقع بنرش آية من كتاب الله يف
حسابك مع وضع رابط للتفسري والتالوة
والرتجمة بشكل يومي.
وختاماً:
حري بك أخي القارئ الكريم أن يكون
لك دور يف هذا املضمار العظيم ؛يف نرش
كتاب الله وما يخدمه  ،عرب هذه الشبكات
ً
،وخاصة مع سهولة األمر
االجتماعية
وكثرة متابعيه  ،لعلك تحصل عىل الخريية
املوعودة بحديث املصطفى صىل الله عليه
وسلم ( :خريكم من تعلم القرآن وعلمه ) .
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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ومات العبد الصالح

ومات العبد الصالح والمقرئُ الخفيُّ النقيُّ الشيخ الكبير
أبي أحمد عبد الحكيم بن عبد السالم خاطر
بقلم  :د.عبدالله بن محمد الجارالله

يف الساعة الواحدة من يوم األربعاء
املوافق ( )28من شهر شوال لعام
(1434هـ) املوافق ( )4من شهر
سبتمرب لعام (2013م) ،دُعِ ي الشيخ
عبد الحكيم عبد السالم خاطر فأجاب،
وكان _رحمه الله_ يريدها ميتة يف
املدينة النبوية_ ،كيف وهو لم يغادرها
منذ ح َّل فيها إال يف إجازة سنوية ال
تتجاوز ثالثني يوماً_ ،ويأبى الله إال أن
تكون يف مرص ،وأن َّ
يصىل عليه صالة
الظهر يف قرية البدرشني _بلد زوجته
وأم أوالده_  ،وأن يُدفن بعد العرص
يف قرية الربميل ،يف مركز الصف
من محافظة الجيزة بجوار أبيه،
(وما تدري نفس بأي أرض تموت).
ُو ِل َد الشيخ الجليل واملقرئ الكبري
عبد الحكيم بن عبد السالم خاطر عام
1945م  ،وكان قد سخر جهده ووقته
بأوىل ما ترصف إليه الهمة من تعليم
الكتاب العزيز وإقرائه ألبناء املسلمني،
توىل التدريس واإلقراء يف كلية القرآن
الكريم بالجامعة اإلسالمية ،ثم أصبح
عضوا ً رئيسيا ً باللجنة العلمية بمجمع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

ولجنة االستماع وتحكيم التسجيالت
الصوتية باملجمع  ،أدرك األشياخ
الكبار _كالشيخ أحمد الزيات والشيخ
عبد الفتاح املرصفي وغريهما_ فقرأ

قرأ عليه وأفاد من علمه طالب كثري
من جميع البالد واألوطان واألعصار.
سمعت خرب وفاته ُ
ُ
قلت :أي أنفاس
َّملا
طاهرة سكتت ،وأي عطاءات فائضة

عليهم وأفاد منهم علما ً كثريا ،يعلوه
يف كل أحواله سمت وهيبة ووقار،

توقفت ،وأي نبع عذب غاض ،وأي نبت
مزهر صوح ،وأي ركن جليل ساخ ،وأي

فارس من فوارس أهل القرآن ترجل.
لقد اعرتاني ما يعرتي الناس من
ه ٍّم ومن غمٍّ؛ لفقد األحباب وغياب
العلماء ،وبذهابهم يذهب العلم _عىل
ما جاء يف األثر_( :وإن الله ال يقبض
العلم انتزاعا ً ينتزعه من العباد ،ولكن
ي ُْقب َُض العلم بقبض العلماء) ،ولكن
حي إىل فناء  ،وكل
ماذا نصنع وكل ٍّ
جديد يبىل ،وامللجأ الله ،منه يأخذ
املحتسب ،وإليه يرجع الجازع .للناس
أن يتكلموا عن سرية الشيخ الكبري
عبد الحكيم خاطر  ،ولكن الحديث
عن مسريته _خالل ثالثني عاماً_ يف
التعليم اإلقراء  ،وعن مجالس إقرائه
وتدريسه يف املسجد النبويّ بالقرب
من الخوخة الطاهرة خوخة أبي
بكر الصديق _ريض الله عنه_  ،مما
ينبغي الوقوف عنده وتأمله  ،فأي
رجل كان الشيخ عبد الحكيم خاطر،
وأي مجلس كانت مجالس إقرائه
وتدريسه  ،أرجو من الله أن يوفق
طالبه ومحبيه لالجتماع عىل كتابة
سريته العطرة يف هذا العلم الرشيف.

ومات العبد الصالح
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قال شاعر الوفاء وشاعر القراء عبد الناصر بن خديش الشريف راثيا الفقيد الكبير:

ُ
عين هلي من دمع تلك المحاجر
ً
أرهقتنا الدموع تتلو دموعا

كل يوم مصيبة وخسائر

من ذهاب األحباب في كل قطر

ودمار قد حل في كل عامر

مريع

فهو ثلم في القلب قبل الحفائر
َ
الجمال تلك المقابر
وتحوز

قد فقدنا عبد الحكيم وإنا

قد فقدنا العزيز من آل خاطر

قد بكاه الطالب من كل قطر
ً
خدم اآلي والقرآن عقودا

وبكته القلوب قبل المحاجر

أمر

وذهاب القراء
ُ
يتوارى اإلتقان في بطن لحد

ما تبقى من لوعة في الضمائر

وتلقى القرآن من كل كابر

ثم أهدى الجمال طالب بر

أصبحوا للبيان خير مصادر
ُ
مثابر
شاهد أنه مجد

تال

والليل ثائر

وعلى المصحف الشريف له اسم
فله

أجره

ومن

أجر

يتغنى األطراف

فلقد عاش في القرآن يثابر

هبه يارب روضة من جنان
ً
ً
خير
معلم
تاليا
قارئا

بين ليل ااألنام كالبدر ظاهر

أسأل الله رحمة تتغشى

قبر عبدالحكيم شيخ البصائر

أحسن الله عزاء أهل القرآن فيه،
وأحسن الله عزاء زوجته وأوالده
ومحبيه ،والعزاء موصول إىل أشياخنا
يف اللجنة العلمية بمجمع امللك فهد
لطباعة املصحف الرشيف ،وإىل أمانة
وموظفي املجمع الشامخ _مجمع
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف_،
ورحم الله الفقيد الكبري وأدخله
فسيح جناته ،إن القلب ليحزن ،وإن
العني لتدمع ،وإنا عىل فراقك يا أبا
أحمد ملحزونون ،وال نقول إال ما
يُ ْرضيِ ربنا :إنا لله وإنا إليه راجعون.
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العيادة الطبية

حقائق عن النشاط البدني
الحمد لله والصالة والسالم عىل
رسول الله وبعد:
يحتل الخمول البدني املرتبة الرابعة
ضمن عوامل االختطار املرتبطة
بالوفيات التي تحدث عىل الصعيد
العاملي .ويُالحظ ارتفاع معدالت
ذلك الخمول يف جميع أنحاء العالم،
سواء يف البلدان املرتفعة الدخل أو
يف البلدان املتوسطة الدخل والبلدان
املنخفضة الدخل.
غري ّ
أن زيادة مستويات النشاط
البدني تعود ،رشيطة وجود بيئة
داعمة ،بفوائد صحية عىل جميع
الفئات العمرية .وتوفر منظمة
الصحة العاملية توصيات بشأن
املقادير املثىل من النشاط البدني،
ّ
ولكن ممارسة قليل من النشاط
البدني أفضل من العزوف عنه
تماماً .وينبغي للخاملني البدء
بمقادير صغرية من النشاط البدني
والعمل ،تدريجيا ً مع مرور الوقت،
عىل زيادة فرتتها وتواترها وشدّتها.
يحتل الخمول البدني املرتبة
الرابعة ضمن عوامل االختطار
املرتبطة بالوفيات التي تحدث عىل
الصعيد العاملي.
يقف الخمول البدني وراء حدوث
 %6من الوفيات التي تُسجّ ل عىل
املستوى العاملي .ويأتي هذا العامل
بعد فرط ضغط الدم ()%13
وتعاطي التبغ ( )%9ويعادل
ارتفاع نسبة السكر يف الدم ()%6
كما يمثّل الخمول البدني السبب
الرئييس الذي يقف وراء حدوث
نحو  %21إىل  %25من حاالت
رسطاني القولون والثدي ،و%27
من حاالت السكري ،و %30من
عبء املرض الناجم عن مرض
القلب اإلقفاري.
ممارسة النشاط البدني بانتظام
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من األمور التي تساعد عىل الحفاظ
عىل صحة الجسم.
يتسم األشخاص الناشطون بدنيا ً
بالخصائص التالية:
• انخفاض معدالت اإلصابة بمرض
القلب التاجي ،وفرط ضغط الدم،
والسكتة الدماغية ،والسكري،
ورسطاني القولون والثدي،
واالكتئاب؛
• انخفاض احتماالت التع ّرض
ملخاطر السقوط وكسور الورك أو
العمود الفقري؛
• ارتفاع احتماالت الحفاظ عىل
الوزن املناسب.
ال ينبغي الخلط بني النشاط
البدني والرياضة.
النشاط البدني هو كل حركة
جسمية تؤديها العضالت الهيكلية
وتتط ّلب إنفاق كمية من الطاقة.
وهو يشمل أشكال الرياضة
والتمارين الرياضية وأنشطة
أخرى تنطوي عىل حركات بدنية
وتتم يف إطار اللعب وامليش والقيام
بالوظائف املنزلية وفالحة الحدائق
.
يعود كل من النشاط البدني
املعتدل الوترية والنشاط البدني
الشديد الوترية بمنافع صحية
عىل من يمارسهما.
يشري مصطلح «الوترية» إىل معدل
القوة الذي يُمارس بها النشاط.
ويمكن تعريفها «بالجهد الذي
يبذله املرء للقيام بنشاط معينّ ».
وتختلف وترية مختلف أشكال
النشاط البدني باختالف الناس.
ويمكن ،حسب اللياقة البدنية
النسبية التي يتمتع بها األفراد ،أن
تشمل أمثلة النشاط البدني املعتدل
الوترية امليش الرسيع أو السباحة أو

القيام بالوظائف املنزلية .أمّ ا أمثلة
النشاط البدني الشديد الوترية
فيمكن أن تشمل الركض أو قيادة
دراجة برسعة أو السباحة الرسيعة
أو نقل الحموالت الثقيلة.
الفئة العمرية  17-5سنة
ينبغي للشباب من الفئة العمرية
 17-5سنة ممارسة نشاط بدني
بوترية معتدلة إىل شديدة ملدة ال
تق ّل عن  60دقيقة إجماال ً كل يوم.
والجدير بالذكر ّ
أن ممارسة املزيد
من النشاط البدني تعود بفوائد
صحية أكرب
الفئة العمرية  64-18سنة
ينبغي للبالغني من الفئة العمرية
 64-18سنة ممارسة نشاط بدني
بوترية معتدلة الشدة ملدة ال تق ّل
عن  150دقيقة طيلة أيام األسبوع
أو ممارسة نشاط بوترية شديدة
ملدة ال تق ّل عن  75دقيقة طيلة أيام
األسبوع أو ممارسة قدر معادل
من النشاط البدني بوترية معتدلة
إىل شديدة .وينبغي ممارسة مجمل
النشاط عىل مدى فرتات ال تق ّل كل
واحدة منها عن  10دقائق
البالغون من الفئة العمرية 65
فما فوق
ال يوجد اختالف بني التوصيات
الرئيسية الخاصة بالبالغني وتلك
الخاصة باملسنني .وعالوة عىل
ذلك ينبغي للمسنني الذين ال
ّ
يتنقلون بكامل حريتهم ممارسة
نشاط بدني ثالثة أيام يف األسبوع
أو أكثر من ذلك من أجل تعزيز
التوازن وتاليف السقوط .وينبغي
لهم ،عندما يتع ّذر عليهم ممارسة
القدر املوىص به من النشاط البدني
بسبب مشكالت صحية ،الحفاظ
عىل نشاطهم بأعىل مستوى تتيحه
لهم قدراتهم وحاالتهم املرضية.

د  .بدرعثمان البدر
استاذ مساعد واستشاري طب العائلة
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية

تتع ّلق هذه التوصيات بجميع
البالغني األصحاء.
تنطبق هذه التوصيات عىل جميع
الناس ذكورا ً وإناثا ً مهما كانت
أصولهم أو أعراقهم أو مستويات
دخلهم ،ما لم توجد حاالت مرضية
تقتيض خالف ذلك .وتنطبق أيضا ً
عىل املصابني بأمراض مزمنة غري
سارية ال تؤثّر يف الحركة ،مثل فرط
ضغط الدم أو السكري .كما يمكنها
أن تنطبق عىل املعوقني البالغني.
ممارسة قليل من النشاط
البدني أفضل من العزوف عنه
تماماً.
ينبغي للخاملني البدء بمقادير
صغرية من النشاط البدني والعمل،
تدريجيا ً مع مرور الوقت ،عىل
زيادة فرتتها وتواترها وشدّتها.
وسيتم ّكن البالغون الخاملون
أو البالغون الذين ال تسمح لهم
حاالتهم املرضية بتجاوز حدود
معيّنة من جني منافع صحية
إضافية إذا ما مارسوا املزيد من
النشاط البدني.
وقد يتعينّ عىل الحوامل والنوافس
ومن يعانون من أمراض قلبية
اتخاذ احتياطات إضافية والتماس
املشورة الطبية قبل السعي إىل
بلوغ املستويات املوىص بها من
النشاط البدني
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تجارب ناجحة في تعلم و تعليم كتاب الله
الناجحون هم الذين يبحثون عن التميز والعمل من حيث انتهى اآلخرون فتجدهم يبحثون عن تجارب
اآلخرين حتى يختصروا المسافات فكم من الخير في معرفة أعمال السابقين ونحن نضع بين أيدي قرائنا
الكرام بعض التجارب التي أثمرت في خدمة كتاب الله جل وعال
فجاءت فكرة مشروعنا بعنوان (تجارب ناجحة في تعلم وتعليم كتاب الله )

تجربة معلم في تعليم كتاب اهلل
 االسم  :محمد بن سعد العبيد مدة تعليمك لكتاب الله  12 :سنة املرحلة التي تدرسها وعدد الطالب :متوسط ـ ثانوي والطالب عددهم 16
طالباً.

 طريقة محفزة لحفظ كتابالله :

 -1تعظيم هذا الهدف يف نفوس
الطالب.
-2التشجيع بالكلمة الطيبة.
 -3إحياء روح التنافس الرشيف بني
الطالب بإخراج نتائج دورية يف فرتات
معينة.
 -4وضع هدف يومي وفرتي وسنوي
للطالب يكون نقطة وصول يسعى
إليها الطالب.

 -أفضل طريقة يف املراجعة :

 -1يكرس لدى الطالب أن تفريطه يف
ضبط املراجعة سيجني آثاره مضاعفة

عند إتمام حفظه.
 -2وضع فرتات ثابتة(ثالثة أسابيع
مثالً) خالل الفصل الدرايس ينهي
الطالب فيها مراجعة حفظهم مرة أو
أكثر حسب مقدار الحفظ .
 -3يستخدم أثناء املراجعة مهارات
ثالث (النظر باملصحف ـ الرتكيز
ـ التكرار مع وضع روابط لآليات
املتشابهة عند الحاجة ).

 -ماذا تعني لك الحلقة ؟

مرشوع من مشاريع اآلخرة (خريية
مطلقة ونفع متعدٍ)

 ما األمر الذي يجب عىل معلمالقرآن التحيل به ؟

 -1أن يكون قدوة حسنة يف نفسه عىل
األقل فيما يخص القرآن.
 -2أن يكون حازما ًمع نفسه ناصحا ً
لطالبه فيما يخص تعليم القرآن.
 -3وجميل أن يكون املعلم مسارعا ً

لكل ما فيه تطوير ألدائه.
 -4الدعاء لنفسه ولطالبه بالتوفيق
والسداد.
ما واجب املعلم تجاه طالبه ؟
 التعامل معهم بالحكمة . أن يكون صادقا ً معهم محبا ً لهمينشد تميزهم.
الحرص عىل تطويرهم قدراملستطاع.
 تقويم سلوكهم وتهذيب أخالقهم منخالل الحلقة .
 وسيلة حديثة جربتها يف عمليةالتعليم :
قد ال تكون حديثة لكن ناجحة من
وجهة نظري وهي :
 جهاز قارئ لسماع املقطع املرادحفظه غدا ً من خالل جهازين تم
توفريهما بالحلقة.

 الحرص عىل طريقة الحفظالصحيحة.
 إلزام الطالب بمراجعة السورةاملحفوظة حديثا ً ثالث مرات قبل البدء
بسورة جديدة.
 تقرير مبسط لويل األمر نهاية كلأسبوع عن مستوى ابنه عن طريق
رسالة جوال.
			
 كلمة أخرية :			
أخي متعلم القرآن  :احذر أن يخطر
ببالك أن متعلما ً أفضل منك  ،ويا معلم
القرآن تأكد أنه ال معلم أفضل منك.
ثم إني أويص نفيس وأحبابي أن نعقد
صفقة مع كتاب ربنا ال تنتهي إال
باملوت فلنعش متعلمني أو معلمني
أو تالني متدبرين حتى آخر نفس يف
حياتنا.

تجربة معلمة في تعليم كتاب اهلل
 االسم :نوف بنت سليمان بنعبدالرحمن الحميدي.
 مدة تعليمك لكتاب الله  6 :سنواتتقريباً.
 املرحلة التي تدرسينها حاليا ً وعددالطالبات  :كلية متقدمات تعليميا ً
وحفظا ً ،وعدد الطالبات  25طالبة.
 طريقة محفزة لحفظ كتاب الله :أفضل طريقة محفزة استخدمتها
واستفدت منها كثريا ً طريقة الحفز
األخروي ،فدائما ً أذكر الطالبات
بحديث الرسول صىل الله عليه وسلم
« ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت الله
 »......إلخ الحديث .وكذلك عندما
أقول للطالبات ال أحد يستطيع أن
يكافأك هذه املكافأة  ،ال أم وال أب وال
مدير وال معلم ألن هذه مكافأة عظيمة
ال يستطيعها البرش أرى التأثر واضحا ً
جدا ً عىل الطالبات .
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كذلك الحفز املادي فقد وضعت
صندوقا ً عىل طاولة املعلمة يوضع
فيه أسماء الطالبات املتميزات يوميا ً
بعد تقييمهن تحت بنود معينة تشمل
الحفظ والتسميع والحضور.
 أفضل طريقة يف املراجعة :طريقة خمسة األوجه رسدا ً يوميا ً مع
ُ
إضافة
زميلة متقنة ثم يف اليوم الثاني
وجهٍ جديد وحذف الوجه األول ،وقد
وجدت هذه الطريقة مثبتة للحفظ.
 ماذا تعني لك الحلقة ؟تعني يل اليشء الكثري فهي الجو
الروحاني الذي أعيشه يف يومي
.وأحاول دائما ً استشعار فضل تعليم
كتاب الله .ومن ذلك أحس أنني
أنجزت شيئا ً مهما يف حياتي فالحمد
لله عىل فضله وإحسانه.
 ما األمر الذي يجب عىل معلمة القرآنالتحيل به ؟

اإلخالص يف أداء العمل فهو من
أرشف األعمال وأجلها واملجاهدة يف
ذلك ،والحرص عىل اإلتقان .و تطوير
النفس فيما يخص القرآن ولن يحصل
ذلك إال بالتوكل عىل الله أوال ً ثم الصرب
عىل طلب العلم يف كتاب الله والتزود
من ذلك.
 واجب املعلمة تجاه طالباتها :نصحهن وتوجيههن واالستدالل دائما ً
باآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة
ألن ذلك يقوي لديهن التقبل للنصيحة
 .كذلك احرتامهن واالبتسامة عند
مالقاتهن ومصافحتهن ،فمثل هذا
يزيدهن تقبالً وإقباال ً عىل تعلم كتاب
الله وحفظه  .كذلك ترك إبداء الرأي
لهن يف بعض األمور.
 وسيلة حديثة استفدت منها يفتعليمك :
حضور الدورات والحرص عىل ذلك ـ

ونشكر الجمعية عىل إقامة الدورات
املستمرة يف سبيل النهوض يف تعليم
كتاب الله  -كذلك استفدت من تحميل
برنامج آيات يف الجوال مع التفاسري.
فهو يساعد يف التحضري الذهني ،
وكذلك أستمع كثريا ً للشيخ األخرض
حفظه الله  ،فكثرة السماع تكسب
املعلمة مهارة أكثر يف تصحيح التالوة.
 كلمة أخرية :ً
الحمد لله أوال ً وآخرا الذي أعانني
عىل تعلم كتاب الله وحفظه ووفقني
لذلك  ،فالحمد لله كما ينبغي لجالل
وجهه وعظيم سلطانه  .كما أني مدانة
لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بذلك
جزاهم الله الفردوس األعىل ووفقهم
دنيا ً وآخرة كذلك ملعلماتي الفاضالت
 .ختاما ً الحمد لله والصالة والسالم
عىل رسول الله.
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تجربة حافظ لكتاب اهلل
حرصا ً منا عىل حفظ تجارب املتميزين يف حفظ كتاب الله واستفادة اآلخرين منها قمنا بهذه الفكرة وقد رشحت لتكون واحدا ً منهم نسأل الله
أن ينفع بالجميع ويسدد الخطى ويبارك بما تذكرون ويجعله من العلم النافع الذي يبقى  ،ونرجو اإلجابة عىل هذه األسئلة .

 االسم  :أحمد بنعبدالرحمن الضويحي

 املرحلة الـدراسية  :الجامعية املعلم الذي حفظت عىل يديه كتابالله  :األستاذ /محمد بن عبدالله
الحميدي املطريي
 طريقتك يف الحفظ  :اتبعت الطريقةالحديدية وهي باختصار  :قراءة
املقطع املراد حفظه كامالً ،ثم قراءة
بنظر وتمعن أربع مرات ثم
اآلية األوىل
ٍ

قراءتها حفظا ً أربع مرات ،وهكذا يف
اآلية الثانية ثم قراءة اآليتني معا ً نظرا ً
مرة واحدة وحفظا ً ثالث مرات وهكذا
حتى نهاية املقطع.
 طريقتك يف املراجعة  :مراجعة جزءكل يوم .
 ما أبرز سبب أعانك بعد توفيق اللهيف الحفظ ؟ دعاء الوالدين  /حرص
الحافظ  /وجود مدرس سخر وقته
وجهده لخدمة كتاب الله وحفظه

 ما تنوي بعد حفظك لكتاب الله ومامرشوعك القادم ؟
إتمام حفظ كتاب الله تجويدا ً وتفسريا ً
وبالله التوفيق
 كلمة توجهها ملعلمك  :جزاك اللهخريا ً عني وبارك فيك ورزقك من حيث
ال تحتسب وحقق لك ما تتمناه دنيا ً
وآخره .
 وسيلة حديثة استفدت منها يفحفظك لكتاب الله  :املصحف الناطق

الذي أتأكد به من أن حفظي الجديد
صحيحٌ مجودا ً سليما ً خاليا ً من
األخطاء بفضل الله
 كلمة ختامية  :الشكر لله ثم ملجلةضياء عىل إتاحة الفرصة يل وفقكم
الله لكل خري وبارك فيكم ويف أعمالكم
وجعلها خالصة لوجهه الكريم وصىل
الله عىل سيدنا محمد صىل عليه وسلم

 قال ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  « : -من أراد العلم فليقرأ هذا القرآنفإن فيه علم األولين واآلخرين» مصنف ابن أبي شيبة.

تجربة حافظة لكتاب اهلل
االسم :عمارة حافظ عبدالرشيد

 املرحلة الـدراسية :الصف األول متوسط املعلمة التي حفظتي عىل يديها كتاب الله ومدةحفظك .
الشكر لله أوال ً ثم للمعلمتني أفراح امللحم وهيفاء
امللحم عىل تشجيعهم يل  .وحفظت كتاب الله يف ثالث
سنوات ونصف.
 -4طريقتك يف الحفظ
أحفظ يوميا ً من وجه إىل وجهني  ،وحفظي عن طريق
سماع األرشطة السمعية  ،أستمع إىل الوجه الواحد
ثالث مرات  ،ثم أقوم بتكراره إىل أن أتقنه وبعد ذلك
أسمّ ع عىل أمي ،وهكذا .كان غالب حفظي بالتكرار
 ،والتكرار أفضل طريقة للحفظ من وجهة نظري.
 طريقتك يف املراجعة.من جزء إىل جزأين يوميا ً .
 -أبرز سبب أعانك بعد توفيق الله يف الحفظ .

والدتي جزاها الله خري الجزاء فهي من ابتدأت معي
هذا املرشوع الناجح وهي معلمتي األوىل يف الحفظ
واملراجعة و أخي الذي كنت أقرأعليه بالرتتيل
والتجويد وكذلك معلماتي هيفاء امللحم وأفراح امللحم
ومريم السويد ومديرة الدار التي كنت أدرس فيها
األستاذة منرية املدالله حيث شجعوني ماديا ً ومعنويا ً
فجزاهم الرحمن خري الجزاء يف الدارين .
 معوقات واجهتك وكيفية اجتيازك لها.ولله الحمد ليس هناك كثري من املعوقات إنما فقط
مداهمة الوقت يل حيث اجتزت هذه العقبة بتنظيم
الوقت بني املدرسة والبيت والدار وأعمال املنزل
واملدرسة.
 ما تنوين بعد حفظك لكتاب الله وما مرشوعكالقادم ؟
بإذن الله أنوي بعد حفظ كتاب الله تعلمه وتعلم
قراءته وقراءاته وعلومه.

 كلمة توجهينها ملعلمتك .جزاكم الله خري الجزاء (أمي وأخي ومعلماتي) عىل
الحرص واملتابعة ووهبكم الله الذرية الصالحة التي
تنفعكم يف األوىل واآلخرة وجعلكم الله ممن قال فيهم
« فأولئك لهم الدرجات العىل».
 كلمة ختامية .القرآن الكريم كالم الله عز وجل وهو أعظم وأحكم
الكتب وأويص الجميع أن يبدأ هذا املرشوع الناجح
فهو املرشوع الذي ال يقبل الفشل  ،والجمعية جزاها
الله خريا ً قد فتحت أبوابها للكل فأرسعوا وبادروا
واستبقوا الخريات .والسالم عليكم ورحمة الله
وبركاته.

 قال عبد الرزاق« :كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميعالعبادة وأقبل على قراءة القرآن».
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دلوني على الطريق

يـقــــول
صـاحـب
المشكلة

أعاني كثريا ً من تكاسل أبنائي عن صالة الفجر  ،مع أني أرى أبناء
غريي يصلون الفجر مع الجماعة يف املسجد.
أرجو منكم مشكورين أن تسطروا تجاربكم الناجحة يف تحفيز أبنائكم
لصالة الفجر جماعة يف املسجد  .وسنضع تجاربكم يف العدد القادم .

تجاربكم يف تحفيز أبنائكم لحفظ كتاب الله
يقول صاحب التجربة  :اعلم أخي املسلم أن التوفيق
بيد الله وأن فعل األسباب مطلب رشعي  ،وكن مع
الله يكن الله معك  ،ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.
اعلم أن أبناءك أمانة يف عنقك وإذا مات ابن آدم
انقطع عمله إال من ثالث ومنها  :ولد صالح يدعو له
 ،فعليك باآلتي:
أوال ً  :ربِّ أبناءك منذ الصغر عىل حفظ كتاب الله .
ثانيا ً  :حفزهم بني الفينة واألخرى لكي يستمروا .
ثالثا ً  :اخرت لهم الرفقة الصالحة ـ كحلقات
التحفيظ .
رابعا ً واألهم  :عليك بالدعاء لهم بالتوفيق والهداية
والصالح ـ السيما أوقات اإلجابة ـ .
مشاركة :أحمد بن عبدالعزيز املسعود

من التجارب تقول صاحبة التجربة وضعت لبناتي
خطة للحفظ واملراجعة كل يوم حفظ مقطع جديد
عىل حسب العمر كلما زاد العمر زاد الحفظ ..وكذلك
املراجعة وحفظ متقن بدون أخطاء ومن تحفظ
كل يوم وتراجع تلعب باألجهزة لنصف ساعة ومن
تمتنع عن الحفظ تحرم من اللعب .ومن رغبتهن
للعب استمررن بالحفظ واملراجعة ..وهذه الخطة
مستمرة كل يوم دون توقف سواء فيه دار أو ال.
فالدار أمر مكمل لنا وليس أساسيا ً يف الحفظ.
والحمد لله كل سنة يتم اجتياز مرتقى من مرتقيات
الجمعية ..والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
مشاركة /أم سما
دار النور املسائية.

قراءنا األعزاء :في العدد السابق تم طرح
مشكلة بعض اآلباء واألمهات في عزوف
أبنائهم عن حفظ كتاب اهلل .وطلبنا منكم
تجاربكم الناجحة في تحفيز أبنائكم لحفظ
كتاب اهلل  .فإليكم بعض التجارب:

مشاركة أحد اآلباء يف تحفيز أبنائه عىل حفظ كتاب
الله
الحمد لله وحده وبعد
ال يخفى عليكم أن كل أب يحرص كل الحرص عىل
تربية أبنائه  ،ويحب أن يكونوا كما ذكر النبي «
إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث  :وذكر أو
ولد صالح يدعو له  .ومن هذا املنطلق فقد كانت
طريقتي مع أبنائي باختصار
 /1إدخالهم يف الحلقة بعد سن التمييز  ،ومتابعتهم
مع املعلم باستمرار  ،ألن الحلقات لها فضل بعد الله
يف حفظ أوقات الشباب وتحفيظهم كتاب الله
 /2تحفيز وتشجيع من يحفظ بمكافأة مالية
 /3الخروج بهم يف رحالت ترفيهية بصحبتي
وأحيانا مع الحلقة
 /4تهيئة األجواء لهم ليحفظوا يف وقت قد أكون
بحاجتهم محتسبا ً بذلك صالحهم يف الدنيا واألجر
والغنيمة يف اآلخرة
مشاركة ويل األمر:
داود بن سليمان العتيق .

وتقول أحد األمهات وهي أميّة  :الدعاء من أعظم
األسباب وأقواها يف اإلعانة عىل حفظ األبناء والبنات
لكتاب الله ومن ثم تقول كنت دائما ً أردد عىل
مسامعهم هذه الكلمة ( يا عيايل ال تخلوني من غري
تاج) وهي تقصد تاج الوقار والحلة التي يُلبسها
حافظ القرآن لوالديه
فحفظ لديها أبناء أصلحهم الله وجعلهم قرة عني
لها،،
وكما ال يخفى عىل ذي لب ما للحلقات القرآنية
والدور النسائية من دور بعد عون الله تعاىل وجهد
املخلصني من املعلمني واملعلمات يف حرص األبناء
والبنات عىل الحفظ املتقن والوصول اىل درجة
الحفاظ فجزاهم الله عنا خريا ً ،،
هذا رأي األغلب من األهايل فهم يرجعون الفضل بعد
الله ألهله،،
أم عبد الرحمن (دار النور الصباحية)

زرعت يف األبناء محبة كتاب الله منذ الصغر كنت
دائما ً أشجعهم وأذكرهم بأهمية الحفظ واملراجعة
وفوق ذلك اإلتقان ولكي أحقق ما أريد أربط
الهدايا والنزهة واملكافأة بالحفظ فمثالً أقول لهم:
تدرون ملاذا أعطيت فالن هدية ألنه أتقن حفظه
هذا األسبوع  ،سوف نسافر ألن فالن اجتاز مرتقى
بتفوق وهكذا أجعل األشياء الجميلة مرتبطة
بالحفظ حتى أتم أحدهم حفظ كتاب الله ولله
الحمد ،،
مشاركة /أبي أحمد

من التجارب يف تحفيز الصغار عىل حفظ القرآن :
 -1االستفادة من أجهزة التقنية الحديثة التي
تساعد عىل التكرار والسماع الواضح.
 -2تحفيزهم ماديا ً ومعنويا ً.
 -3التواصل مع املعلم أو املعلمة لتعزيز اإليجابيات
لدى االبن ومعرفة نقاط الضعف لديه.
مشاركة  :عائشة املطوع
والدة ملى ورنا الشايع يف املرحلة التمهيدية \
دار الفرقان

 قال ابن القيم  :ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمعالفكر على معاني آياته فإنها تطلع العبد على معاني الخير والشر بحذافيرهما.
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

مشاركات القراء
عندما يكون الكالم ذهبا ً

قال مالك بن دينار -رحمه الله:-
يا حملة القرآن  ...ماذا زرع القرآن يف
قلوبكم ؟!
فإن القرآن ربيع املؤمن كما أن الغيث ربيع
األرض؛ وقد ينزل الغيث من السماء إىل
األرض فيصيب الحش فيكون فيه الحبة
فال يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخرض
وتَحْ ُسن !
فيا حملة القرآن  ...ماذا زرع القرآن يف
قلوبكم ؟! ...
أين أصحاب سورة ؟!  ...أين أصحاب
سورتني ؟!  ...ماذا عملتم فيهما ؟!
منتقى من كتاب حلية األولياء
لألصفهاني
مشاركة الطالب  :أحمد بن عبدالرحمن
السبت
إدارة حلقة الشوكاني

وقفات هادفة

 .1النصيحة  :واجب إنساني وأخالقي
وديني  ،فإن أخذتها بعني الحب كانت
مثمرة نافعة يف الدنيا واآلخرة .
 .2أخالقك  :هي رصيدك عند الله وعند
الناس فأحسن عملك تكن أغنى الناس .
 .3نجاتك  :تكون باالستغفار (  ...وما كان
الله معذبهم وهم يستغفرون ) األنفال 33
 .4الرضا  :دعوتك ألبنائك برضا الله عليهم
(  ...واجعله رب رضيا ) مريم 6
مشاركة املعلم  /عيل بن سليمان
السمحان
إدارة حلقات أبي مسعود البدري
حلقة البصائر

أخالق حملة القرآن

97

ملتقى القراء

كيف تشارك يف بناء أمتك ؟

قال عبد الله بن مسعود -ريض الله عنه:-
ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون
 ،وبنهاره إذ الناس مفطرون  ،وبحزنه إذ الناس
يفرحون  ،وببكائه إذ الناس يضحكون  ،وبصمته إذ
الناس يخلطون  ،وبخشوعه إذ الناس يختالون ،
وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا ً محزونا ً حليما ً
حكيما ً ِس ِّكيتًا  ،وال ينبغي لحامل القرآن أن يكون
صخابا ً  ،وال صياحا ً  ،وال حديداً.
مصنف ابن أبي شيبة

أوال ً  :اجعل ثقتك بالله وكن صاحب همة
عالية فأنت من خري األمم فقد قال ابن
الجوزي رحمه الله  ( :من عالمة كمال
العقل علو الهمة  ،والرايض بالدون دني )
ثانيا ً  :اعلم أنك مسؤول وعليك تبليغ هذا
الدين وبك تحيي أمتك .
ثالثا ً  :اقرأ يف سري األنبياء والصحابة
والتابعني وعلماء األمة ففي حياتهم الدروس
والعرب فقد بنوا لنا دليالً واضحا ً بالتضحية
والبذل فلنحذُ حذوهم .

أحب األعمال
داوم عىل قراءة قدر معني من القرآن واستمر عليه  ،فإن
أحب األعمال إىل الله أدومها وإن ق َّل

مشاركة األستاذ  :بندر املليفي

مشاركة الطالب
عمر بن أحمد الفهد
جامع ابن عثيمني

واجتمعنا ذات مساء عىل مائدة القرآن ..
واحتضنتنا تلك الحلقة  ،ملت شملنا  ،وأهدتنا
ينابيع أخالق  ،وأزهارا ً وارفة
وعلوما ً نافعة
فهنا آيات ترتل  ،تخشع لها القلوب ..
وهنا إضاءات ..أنارت العقول ..
أحببنا ذاك املكان وأحببنا االجتماع فيه ..
حيث الرحمات تتنزل ..والسكينة تحيط بنا
..
فما أروع أجواءها  ،والسمو الذي يجذبنا
إليها ..
زينب الدويش
دار القرآن الكريم
الفرتة املسائية ..
حلقة ذات النطاقني

الحياة مع القرآن
الحياة بحر ال يسري بها بطمأنينة وثقة إال
من عاش مع القرآن وأحيا قلبه به وخشعت
عيناه ملواعظه وتدبر آياته
وتمسك بمجاديف التوكل عىل الله وأنار
طريقه بنور اإليمان ورفع رشاع حسن الظن
بالله .
فال تهزه أمواج الفتن وال عواصف الحياة
وال ظلمات الجهل ...
فتدبر القرآن جهاد ال يحتاج إىل استئذان
فهو يصلح القلوب ويزكي النفوس ويجيل
الهموم والغموم ويرفع من شأن صاحبه
فيكون من أهل الله وخاصته ...
أسأل الله العيل القدير
أن يبارك لنا بالقرآن وأن يرزقنا تدبره
والعمل بما فيه
االسم  :حصة بنت عبدالعزيز السمحان
دار القرآن الكريم
الفرتة املسائية

لم يرد لفظ السعادة يف القرآن إال يف موضع واحد «وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها» لتعلم أن السعادة الحقيقية ليست يف الدنيا بل يف
الجنة .
الجوهرة امللحم
دار الفرقان

 قال ابن القيم التأمل في القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكرعلى تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله ال مجرد تالوته بال فهم وال تدبر.
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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إلى خاتمة لكتاب اهلل
حينما ُّ
يبتل القصيد
بالدمع :

اليو َم يخذلني القصي ُد و فرحتي
اليو َم يبكي بالسعاد ِة خافقي
ً
اليو َم يا أختاه يومُكِ
شامخا
ِ
اليو َم ِ
ختمت نو َر صدورنا
أنت
ّ
اليو َم هذا الدّم ُع بل َل وجنتي
ُ
سجدت ه َّلت دمعتي
اليو َم حني
للهِ د ُّركِ يا أخيّة فـ اقرئي
بقرآن اإللهِ كشعلةٍ
واميض
ِ
َ
الدروس بكثر ٍة
و لتستقي من ُه
و لتحذري فتَ َن الحيا ِة  ،صديقتي
ُ
حبيبة إنّني
طوبى لقل ِبكِ يا

ابدأ بالقرآن
ومن تكن العليا ُء ُ
همة نفسهِ
فكل الذي يلقا ُه فيها مُحبب
		
كونك شابا ً  ..ترس ُم حلما ً  ..تصار ُع ظرفا ً  ..تتحدى زمانا ً  ..لتصنع فيه إنجا ًزا..
فهنيئا لك توقد ً
همة نتاجها صناعة املستحيل.
فابدأ من حيث أُنزل الكتاب والتجئ إىل معهد طرائق اإلنجاز.
ففي دور القرآن وحلقات املساجد جوابٌ لسؤالك ،وطريق لنجاحك  ،وسعاد ٌة
لكيانك.
فرفيق القرآن يهنأ ُ يف دنياه وينع ُم يف أخراه.
أمل الفراج

العدد  - 10محرم  1435 -هـ

فاقت حدو َد الغي ِم تقفِ ُز عاليَا ..
و يطول يف وصف ّ
عور مقاليَا ..
الش ِ
يوم ال ّ
موح إذا تحقق ساميَا ..
ط ِ
َ
و ربيعَ نا و دليلنا والشافيا ..
و ته ّل َلت من ف ْرحتي أشجانيَا ..
ُ
الكون يسجُ ُد باكيَا ..
شعرت ك َّل
و
ِ
ّ
عور تخ ّ
َ
ط ُه أبياتيَا ..
صدق الش ِ
وضاء ٍة  ،ال تخذيل لرجائيَا ..
و لتحفظيهِ
ٍ
كأحرف و معانيَا ..
قويل لها  :ال ألتفِ ت لورائيَا ..
ال ِز ُ
لت أعج ُز أن أعبرّ ما بيَا ..

بقلم
خولة بنت محمد بن عبدالله امللحم
خريجة معهد إعداد معلمات القرآن  ١٤٣٤هـ

 قال ابن القيم في شفاءالعليل  « :كل دليل في
القرآن على التوحيد فهو
دليل على القدر وخلق
أعمال العباد ولهذا كان
إثبات القدر أساس التوحيد
«.

ملتقى القراء
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متفرقات
فيلم مفتاح النور من إنتاج الجمعية في
حفل جائزة الحالفي للعام الماضي

فيلم بشراك من إنتاج الجمعية
في جائزة الفهد لهذا العام

الفائزون في مسابقات ضياء
العدد التاسع

المسابقة الثقافية
عبير بنت أحمد

مشعل بن عبدالرحمن السبت
العدد السابق لمجلة ضياء

من هو:

من املفرسين كان أكثر
علماء عرصه همة يف
طلب العلم وتحصيله ويف
تأليف أمهات الكتب حتى
روي أنه كان يكتب أربعني
صفحة يف كل يوم ،صاحب
أكرب كتابني يف التفسري
والتاريخ ،قال عنه أحمد
بن خلكان صاحب وفيات
املجتهد
األعيان»:العلم
عالم العرص صاحب

التصانيف البديعة كان
ثقة صادقا حافظا رأسا
يف التفسري إماما يف الفقه
واإلجماع واالختالف عالمة
يف التاريخ وأيام الناس
عارفا بالقراءات وباللغة
وغري ذلك» قال عن نفسه
 « :حفظت القرآن ويل سبع
سنني  ،وصليت بالناس وأنا
ابن ثماني سنني  ،وكتبت
الحديث وأنا يف التاسعة
«.تويف سنة 310هـ

ثمار بذاكم

عرض مرئي مصاحب لجائزة مرشوع الحاليف
إلكرام الحفاظ لعام  1434هـ

حبيبة بنت عبدالرحمن

خلود بنت عبداهلل
عبدالرحمن بن أحمد
مسابقة آيات
عمر بن عبدالمحسن الدبالن
عبدالحكيم بن أحمد

درب يسير وأجر كبير

عرض مرئي مصاحب لجائزة مرشوع
الحاليف إلكرام الحفاظ لعام  1434هـ

حسان بن أحمد بن عبداهلل

األجابة

تواصل
يسعدنا تواصلكم معنا وإرسال مشاركاتكم املباركة
سواء كانت املشاركات املفتوحة ويسمح فيها
للمشارك أن يكتب مشاركته يف أي مجال وأي موضوع
مفيد يتناسب مع أهداف املجلة .أو يف موضوع دلوني
عىل الطريق وذلك عن طريق الوسائل التالية:
بريد إلكرتونيmultaga.alqurra@gmail.com :
واتس أب رقم 0530141826 :
أو عن طريق تسليمها إلدارة العالقات العامة واإلعالم
بالجمعية
وتذكر أنه قد ينفع الله بما تسطره أيديكم ويكون من
العلم النافع الذي ينتفع به اإلنسان بعد موته.
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح اللهم
آمني .
العدد  - 10محرم  1435 -هـ

مالحظة :تستطيع قراءة األكواد
من إحدى تطبيقات الباركود املوجودة يف األجهزة الذكية

الحواشي األخضرية

الحواشي
األخضرية
_ الحاشية
الثانية
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�سماحة ال�شيخ عبدالله بن عقيل والإمام عبدالعزيز ال َق ْع ُن ِب ّي و�أنا

الشيخ  :عبدالله ين عقيل

إبراهيم األخرض بن عيل القيم
شيخ قراء املسجد النبوي

الشيخ عبدالله بن عقيل _كما
أعرفه_ شخصية ذات ظواهر
وأرسار  ،وقد أقمت بيني وبينه
عالقة احرتام وتقدير غ َّلفها
_رحمه الله_ بالحب واألنس
واألدب.
ومضت سنوات كانت عالقتي به
عالقة متميزة بخواص العرض
والطلب _عىل لغة التجَّ ار -فكنت
أطلبه من خواص علمه فيمنحني
ّ
وأحن إىل جني
ما أحب سماعه
ثماره .ويف رأي أن القليل من
الناس كان يفهم الشيخ العالمة
عبدالله بن عقيل؛ فهو يعطي
الناس عىل قدر فهومهم  ،وال
يغيب عن ذكائه استطالع فهم
الشخص وإدراكه .كنت مرة
يف مدينة الرياض فعزمت عىل
زيارة الشيخ ابن عقيل _رحمه
الله_ وذلك بصحب األستاذ
الدكتور إبراهيم بن سعيد
الدورسي _حفظه الله _ وفضيلة
الشيخ محمد مكي هداية الله،
وصلنا لبيت الشيخ ابن عقيل،
واستقبلنا الشيخ بكل حفاوة
وتقدير ،وبعد أن دخلنا مجلسه
املعمور بالعلم وطالبه ،طلب
مني الشيخ ابن عقيل أن أجلس
بجانبه ،فأحجمت وجلست _بدال
من ذلك_ يف مقعد أمامه ،بحيث
استقبل طلته البهية ووجهه

َّ
الوضاء ،فلما استقر املجلس
وجلس الناس ،التفت إيل قائال :
لم لم تجلس بجانبي؟ فقلت له
 :أحب أن أجلس يف هذا املكان
ألقابلك وجها ً لوجه وأراك ،فإني
قد جئت لهذا الغرض ،ولم أجلس
بجانبك حتى ال أ ْكثر من االلتفات
يف طلب رؤياك.
ثم قلت له  :يحرضني يف هذه
املناسبة قصة لطيفة  ،فقال يل
 :أنا ال أشبع من قصصك _ كما
أني ال أشبع من تالوتك وقراءتك_
وإني لفي شوق شديد ،قلت له :
ذكرت كتب الرتاجم أن شخصا ً
يسمَّ ى عبدالعزيز القعنبي جاء
من األندلس ليقرأ املوطأ عىل
اإلمام مالك يف املسجد النبوي،
ويف يوم من األيام تحدَّث الناس
يف املسجد _بعد العرص_ أنهم
قد جاؤوا بفيل _وهو الحيوان
الضخم املعروف_ إىل املدينة،
قال الرواة :وخرج الناس رساعا ً
من املسجد ،ولم يبق فيه أحد
إال اإلمام مالك والقعنبي ،وكان
جالسا ً أمامه  ،فقال له مالك :
لم لم تخرج لرتى الفيل ،فرد
عليه القعنبي قائالً  :إنما جئت
من األندلس ألنظر إليك ال ألنظر
إىل الفيل  ،قال مالك :هذا عاقل
األندلس ،قلت _أي إبراهيم
األخرض_ للشيخ ابن عقيل :

وأنا جئت ألنظر إليك ،فاخرتت
هذا املكان املناسب لتحقيق ما
جئت من أجله  ،فابتسم الشيخ
وضحك ،ثم قال  :هل أكمل
لك القصة  ،قلت  :نعم ،قال :
أنا رويت عدة أحاديث بالسند
املتصل إىل اإلمام عبدالعزيز
القعنبي  ،فقلت له  :هذه مفاجأة،
قال :نعم  ،وأنا أرويها لتالميذي
بالسند املتصل من طريقه.
ذكرت هذه القصة وتذكرت
الشيخ املبجل سماحة الشيخ
وشيخ السماحة عبد الله بن
عبد العزيز بن عقيل _رحمه
الله_  ،بمناسبة طباعة كتاب
يحكي أعمال وسرية الفقيد
الغايل الشيخ ابن عقيل ،قام به
أبناؤه وقد أهدوا إىل نسخة منه،
مع خطاب فيه عبق من تاريخ
الشيخ املحدث الفقيه ،وفيه أدب
من أبنائه الكرام  ،ومن تربى عىل
الفضيلة كان _بإذن الله_ فاضالً،
وهكذا هم أبناء الشيخ بشهادة
العارفني.
أسأل الله لهم حياة السعداء،
وأسأل الله لشيخنا أن يسكنه يف
جنات النعيم ،فلقد فقدنا برحيله
تاريخا ً حافالً بالعلم والتقوى
واألدب ،وصىل الله وسلم عىل
خري خلقه سيدنا محمد وعىل آله
وصحبه.
العدد  - 9شعبان  1433 -هـ
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تعريف موجز بكتاب ((أكثر من 100كلمة قرآنية قد تفهم خطأ ))
الكتاب من إعداد عبداملجيد
إبراهيم السنيد وعدد صفحاته 52
صفحة والكتاب بالرغم من صغر
حجمه إال أنه مفيد وهو يعني عىل
تدبر القرآن الكريم  ،وقد يرس
الله ملن قام بإعداده جمع بعض
الكلمات من القرآن الكريم والتي
قد تفهم فهما خاطئا ً قد يتغري به
املعنى فأراد توضيحها وبيانها
وقد أجاد يف التوضيح وأزال
اللبس وأفاد عن بعض املعاني
التي قد تخفى عىل قارئ القرآن
الكريم وإليك أيها القارئ العزيز
نموذجا ً لبعض الكلمات التي
ساقها وتحدث عنها املؤلف :
َ
ِإَوذا ٓ أَ ۡظلَ َم َعلَ ۡيهمۡ
-1قال تعاىل ( :
ِ
َ ُ ْ
اموا ) البقرة (( ٢٠ :قاموا ))
ق
بمعنى ثبتوا مكانهم متحريين
وليس معناها أنهم كانوا قعودا ً
فوقفوا .
ذَّ َ َ ُ ُّ َ
-2قال تعاىل  ( :ٱلِين يظنون
َُ ْ
َ َّ
أن ُهم ُّملٰقوا َر ّب ِ ِه ۡم ) البقرة٤٦ :
((يظنون)) بمعنى يتيقنون قد
يأتي والظن بمعنى اليقني كقوله
َ َ ُ َ َّ َ َّ
تعاىل َ (ۗۡ :وظ َّن د ُاوۥد أن َما ف َتنٰ ُه)
َ ْ َ اَّ
ص ٢٤ :وكقوله َ ( :وظ ُّن ٓوا أن ل
َ ۡ َ َ َ هَّ
ٱللِ إ ِ اَّلٓ إ ِ يَ ۡ
لهِ ) التوبة:
ملجأ مِن
١١٨
ُُۡ ْ ُ ُ َ
-3قوله تعاىل  ( :ٱقتلوا يوسف
َ ٗ
أَو ۡ
ٱط َر ُحوهُ أۡرضا ) يوسف٩ :
ِ
أي ألقوه يف أرض بعيدة وليس
املقصود إيقاعه عىل األرض.
-4قوله تعاىل  (:وَأ َ ُه ُّش ِبهَ ا
عَ لىَ ٰ َغن َ ِمي) طه  ١٨ :أي أرضب

لتأكل منه الغنم  ،وليس املراد
بالهش  :التلويح بالعصا للزجر
والسري من دون توقف أو السري
باتجاه معني
َ َ َّ َ َّ
 -5قال تعاىل  ( :فظن أن لن
ََ
َّ ۡ
نقد َِر عل ۡيهِ ) األنبياء ٨٧ :أي
فظن أن لن ّ
نضيق من التقدير ،
وليس املراد أن ال نستطيع عليه
 ،من القدرة قال القرطبي  :وهذا
قول مردود ومرغوب عنه ألنه
كفر))
َ َ َّ ُ َ
خذون
 -6قوله تعاىل  ( :وتت ِ
َ َ َ َ َ َّ ُ ۡ خَ ۡ دُ ُ َ
لون )
مصان ِع لعلكم ت
الشعراء ١٢٩ :املصانع ما صنع
وأتقن يف بنائه كاملباني العالية
وليست املصانع التي تنتج
األجهزة واألدوات.
َ ُ َ ذَّ
-7قوله تعاىل  (:وهو ٱلِي يِف
أۡ َ
َ
َّ ٓ َ
ٱلس َما ِء إِلٰهَ ٞو يِف ٱل ِ
ۡرض إِل ٰ ۚه) ٞ

الزخرف ٨٤ :أي أنه سبحانه إله
مَ ْن يف السماء وإله مَ ْن يف األرض
يعبده أهلها وكلهم خاضعون له
وإال فهو فوق سماواته مستو
عىل عرشه
ٓ
َ
َ
َ
َّ
-8قوله تعاىل َ ( :وٱلس َما َء بن ۡينٰ َها
َ
َّ َ
َ
بِأ ۡييْ ٖد ِإَونا ل ُموس ُِعون ) الذاريات:
 ٤٧بأيد  :أي بقوة وليس معناها
جمع يد.
ذَّ َ َ ُ ْ
 -9قوله تعاىل  (:ٱلِين جابوا
ۡ
َّ ۡ
ٱلصخ َر بِٱل َوادِ ) الفجر ٩ :أي
قطعوا الصخر ونحتوه وخرقوه
 ،وليس جابوه بمعنى أحرضوه
كما يف اللهجة الدارجه.
لبّ
-10قوله تعاىل ِ ( :إَونَّ ُهۥ حِ ُ
ِ
خۡ َ
ٱل رۡي ل َ َشد ٌ
ِيد ) العاديات٨ :
بعصاي الشجر فتتساقط األوراق
ِ

العدد  - 10محرم  1435 -هـ

الخري أي املال فهو محب للمال
حبا ً شديدا ً وليس املراد بالخري هنا
أعمال الرب وبعد فإن هذا الكتيب
يفتح لقارئ القرآن الكريم آفاقا ً
واسعة وذلك يف تفهم كتاب الله
عز وجل وتدبره وتعقله والعمل
بما فيه أسأل الله التوفيق واإلعانة
وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد
وعىل آله وصحبه أجمعني .

عبدالرحمن بن محمد الحمد
رئيس الجمعية
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