
أصحاب السمو الملكي والمعالي يرعون حفالت الجمعية:

ضياء تفرد ملحقًا خاصًا تستكتب فيها عددًا من المشايخ عن:

معالجة الغلو والتكفير في القرآن وصحيح السنة

قراء العصر سير وعبر
ْرمسي المكي   العالمة محمد محفوظ التَّ

سيرته وجهوده

الجمعية في 32 عامًا :
إنجازات للرقي بتعليم القرآن الكريم

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي :
 تفوز بالمركز األول في  جائزة السبيعي للتميز

األمير د.منصور بن متعب: 
ننعم بحمد اهلل في هذه البالد بمنهج 

مبني على الكتاب والسنة

 الشيخ د. عبدالرحمن السديس:
الجمعيات محاضن آمنة ألبنائنا

معالي الشيخ د .صالح بن حميد:
نعمة األمن بسبب اجتماع الكلمة

معالي الشيخ صالح اللحيدان: 
هنيئًا لمن بذل جهده وماله في 

تعليم القرآن

ــر ــادى عش ــدد الح  الع
ــام 1437 هـــ  ــوال ع  ش
م  2016 عــام  يوليــو 

مجلة دورية تصدر عن الجمعية 
الخيرية لتحفيظ القران الكريم 

في محافظه الزلفي



احصل على نسختك  من هذا الملحق

معالجة الغلو والتكفير 
في القرآن وصحيح السنة

ملحق مع مجلة ضياء

)من قال القرآن مخلوق فقد كفر(
ومع ذلك لم يحكم العلماء على أعيان القائلين بالكفر

حقق هؤالء الغالة ألعداء اإلسالم ما لم يحلموا أن يحققوه  

انحرافات الغالة انحرافات عقدية فكرية وانحرافات عملية تطبيقية

ــر ــادى عش ــدد الح  الع
ــام 1437 هـــ  ــوال ع  ش
م  2016 عــام  يوليــو 

مجلة دورية تصدر عن الجمعية 
الخيرية لتحفيظ القران الكريم 

في محافظه الزلفي



الشيخ راشد بن عبدالرحمن البداح 
خطيب جامع ابن عثيمين بالزلفي

ضياء تستكتب عددًا من المشايخ لمعالجة 
الغلو والتكفير في القرآن وصحيح السنة

أ.د عبد الله بن محمد الطيار
عضو اإلفتاء بالقصيم واألستاذ 

بكلية التربية بالزلفي
 

الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل
عضو هيئة التدريس في

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

الشيخ  د / راشد بن أحمد العليوي 
عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد واإلدارة 

بجامعة القصيم 
وخطيب جامع اإلمام فيصل بن تركي 

بمحافظة الزلفي

الشيخ أ.د. خالد بن عثمان السبت 
عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام

الشيخ سليمان بن خالد الحربي
خطيب جامع الفالح بمحافظة الزلفي

أحــوج مــا يحتــاج إليــه الناشــئُة وشــباُب األمــة فــي هــذه األزمنــة هــو العلــُم الشــرعي الصحيــح 
ــعب  ــد تش ــر عن ــم ويتبص ــاب املفاهي ــد انق ــت عن ــل ويثب ــق والباط ــن احل ــرء ب ــز امل ــم ميي فبالعل
ــا  ــك إمن ــت دين ــا عرف ــة م ــرك الفتن ــه : » ال تض ــي اهلل عن ــان رض ــن اليم ــة ب ــول حذيف ــرق يق الط

الفتنــة إذا التبــس عليــك احلــق بالباطــل » .

مــا مــن أحــد مــن شــباب هــذه األمــة قدميــاً أو حديثــاً فــن بانتقــاص العلمــاء واتهــام ذممهــم ولــم 
يتــب إال ويصــاب بداهيــة مــن غوائــل هــذه الفــن.

وقــد ثبــت عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فــي صحيــح البخــاري وغيــره  أنــه قــال: »إذا قــال 
الرجــل ألخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهمــا« فكيــف مبــن يعتقــد كفــر العلمــاء والــوالة والدعاة 

واملشــايخ ورجــال األمــن؟ 

ــة وانحرافــات عمليــة تطبيقيــة تقودهــم إلــى  ــة فكري انحرافــات هــؤالء الغــاة انحرافــات عقدي
ــي  ــروب اإلفســاد ف ــن ض ــك م ــو ذل ــال ونح ــر واالغتي ــاء بالتفجي اســتحال األمــوال وســفك الدم

األرض.

ــخ أن فئــة مــن النــاس حملــت علــى عاتقهــا احلكــم علــى أهــل اإلســام  ــرف فــي التاري ــم يُع ل
بالكفــر، وحملــت الســاح لتباشــر قتلهــم وتســتحل دماءهــم وتقتلهــم فــي املســاجد ســوى 

ــخ. ــرؤوا التاري ــوارج، واق اخل

مــن طيشــهم اتصافهــم بســمة الغــدر، ولهــذا نــرى هــذا الغــدر املتجــذر فــي نفوســهم، يدخلــون 
املســاجد علــى أنهــم يصلــون ثــم يفجــرون، يأتــون إلــى األماكــن املأهولــة كأنهــم زائــرون فيفجرون، 

فالغــدر ليــس مــن ديــن اهلل.

الشيخ أحمد بن ناصر الطيارأعد هذا الملف:
خطيب جامع عبدالله بن نوفل بالزلفي

راشد بن الحميدي الحميدي
رئيس تحرير ضياء
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المشرف العام - رئيس الجمعية  

رئيس التحرير

هيئة التحرير 

منسق المجلة

التدقيق اللغوي 

اإلخراج الفني 

للتواصل مع  المجلة :

عبد الرحمن بن محمد احلمد

راشد بن احلميدي احلميدي

أحمد بن محمد البدر
عبد اهلل بن سعد اجلبر 

ناصر بن محمد السمحان

أحمد بن محمد البهالل

صالح بن حمود احملترش
صالح بن عبد اهلل البهالل 

عبد العزيز بن سعود السبت

شركة رامة شمس التجارية

الزلفي ص ب 438

الرمز البريدي 11932

الهاتف : 0164222837

حتويلة: 111

فاكس: 0164226065

0500511556 :     

diyaa9@gmail.com

        @diyaazulfi

أو مباشرة: إدارة العالقات العامة واإلعالم

تصدر عن إدارة العالقات العامة و اإلعالم 
في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم فى محافظة الزلفى  

االفتتاحية
ــي –  ــا ه ــن اإلدارة, وه ــة ع ــور الخارج ــض األم ــة لبع ــت املجل غاب

بحمــد اللــه – تعــود بحلــٍة جديــدة ,غبنــا ثــم عدنــا , والعــود أحمــد 

ــا الســؤال  ــج صدورن ــة، وأثل ــاب املجل ــاىل ، ســاءنا غي ــه تع ــإذن الل ب

ــود  ــة الجه ــا مضاعف ــم  علين ــذا يحت ــك أن ه ــا، وال ش ــرر عنه املتك

ــى  ــا ع ــد حملن ــر ، وق ــم وأك ــن ظنك ــد حس ــم عن ــون مجلتك ، لتك

ــاىل  ــه تع ــاب الل ــة بكت ــي العناي ــى ، أال وه ــؤولية عظم ــا مس عاتقن

ــول  ــاً  بق ــه عم ــه وحملت ــال أهل ــه وإج ــراز مكانت ــه، وإب وخدمت

ــه إكــرام ذي  ــه وســلم: »إن مــن إجــال الل ــه علي الرســول صــى الل

ــه ،  ــايف عن ــه والج ــايل في ــر الغ ــرآن غ ــل الق ــلم، وحام ــيبة املس الش

ــط«. ــلطان املقس ــرام ذي الس وإك

أيهــا األحبــة: كتــاب اللــه تعــاىل يســتحق أن يبــذل مــن أجلــه الغــايل 

والنفيــس ، وال يقــوم  بهــذا  إال مــن عــرف هذا الكتــاب ومكانته وأثره 

عــى الفــرد واملجتمــع ودولتنــا وللــه الحمــد استشــعرت أهميــة هــذا 

القــرآن العظيــم فجعلتــه دســتوراً تســتيضء بنــوره، وتعمــل مبقتضــاه 

، فبذلــت وال تــزال تبــذل جهــوداً مباركــة يف العنايــة بــه، ومــن تلــك 

الجهــود جمعيــات تحفيــظ القــرآن املنتــرة يف أنحــاء هــذه اململكــة 

الغاليــة ، ومــن حــق أولئــك علينــا أن نــرز شــيئاً مــن جهودهــم .

ــه  ــلم دين ــه س ــك ب ــن متس ــاة ، م ــتور حي ــرآن دس ــذا الق ــاً ه وختام

واســتقامت حياتــه ، ومــن حــاد عنــه، أو قــّر يف فهــم معانيــه 

ضــل وأضــل، ومــا نــراه يف اآلونــة األخــرة مــن أفــكار داخليــة عــى 

مجتمعنــا، خارجــة عــن ديننــا وتعاليمــه أدت إىل قتــل األبريــاء 

وإتــاف املمتلــكات ونــر الرعــب بــن النــاس مل يكــن ليحــدث لــو 

ــى  ــم ص ــنة نبيه ــوا س ــم وعلم ــاب ربه ــون كت ــك املنحرف ــم أولئ فه

اللــه عليــه وســلم وقــد رأينــا أن مــن الواجــب علينــا أن ننــور بصائــر 

النــاس حــول هــذا املوضــوع الخطــر مــن خــال ملحــق مــع هــذه 

ــن  ــف اإلســام م ــن موق ــوق الحــروف ويب ــاط ف ــة يضــع النق املجل

ــن الســنة مــن هــذا اإلرهــاب واإلجــرام.  ــرآن م خــال الق

نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وألفتنا ومحبتنا إنه سميع 

مجيب.

يكتب لكم في هذا العدد:
أ.د عبدالله بن محمد الطيار

أ.د نارص بن عبدالكريم العقل

أ.د خالد بن عثامن السبت

أ.د راشد بن أحمد العليوي

الشيخ د عبدالله بن صالح العبيد

الشيخ سليامن بن خالد الحريب

د عبد الله بن محمد الجار الله

الشيخ د عبدالله بلقاسم

الشيخ د إيهاب فكري

د محمد بن إبراهيم الحمد

د خالد بن إبراهيم النملة

د بدر بن نارص الجر

د نبيل بن محمدالجوهري

د أحمد بن عبدالله اليوسف

د مساعد بن عبدالله املحيا

الشيخ عبدالرحمن الحمد

د إبراهيم بن عبدالله السامعيل

الشيخ سعيد بن إبراهيم النامرنة
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 جهود الدولة
في خدمة القرآن

 األميرة أ.د مشاعل
 آل سعود ترعى حفل

 الدفعة الخامسة

 عمر قصير ...وعلم غزير
 )1342-1377هـ( الشيخ

 حافظ بن أحمد الحكمي
سيرة تكتب بماء الذهب ـ

 الصيام وأكل
المال الحرام

 صاحب السمو
 الملكى األمير

 د.منصور بن متعب
 رعى حفل الفهد

الخامس

 اإلعراب وأثره
 في تفسير كالم

 الله

 معالي الرئيس العام
 لشؤون المسجد الحرام

 والمسجد النبوي
الشيخ

  د. عبدالرحمن السديس 
 رعى حفل جائزة الفهد

 السادس

 شبكة )رتل( أول
 شبكة تعنى

بتعليم كتاب الله

6  

68

28

49

105

87

20

85

31

92

ْرَمســيُّ ْبُن َمْحُفوٍظ َلُه َخَبٌر         ِفي اْلِعْلِم آَلُؤُه ُتْحِذَيَك َأْطَياَبا َوالتَّ
سيل العلم الوافر، وشالله الهادر، المقرئ النحرير والمسند الكبير والفقيه المتمكن

ْرمسي األندونيسي المكّي  العالمة محمد محفوظ التَّ
سيرته وجهوده

معالي الشيخ صالح اللحيدان 
رعى حفل جائزة الفهد السابع
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جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم

فعاليات ملتقى التربية بالقرآن الكريم... 
مناهج وتجارب

أقامــت اجلمعيــة العلميــة الســعودية 
ــاون  ــه “تبيان”بالتع ــرمي وعلوم ــرآن الك للق
مــع جامعــة أم القــرى حتــت رعايــة مديــر 
جامعــة أم القــرى الدكتــور بكــري بــن 
معـــتوق عســاس ملتقــــى التربيــــة 
بالقــــرآن الكـــرمي)مناهـــــج وجتـــــارب( 
ــيس  ــاء واخلمــ ــومي األربعــ ، وذلــــك يــ
املوافــق 22- 23 /4 /1436هـــ ، بقاعتي امللك 
ــز التاريخيــة باملدينــة اجلامعيــة  عبدالعزي
للرجــال وقاعــة اجلفالــي )2( بحــي الزاهــر 

ــاء. للنس
محمــد  الدكتــور  األســتاذ  وصــرح  
بــن ســريع الســريع قائــاً : إن تنظيــم 
ــة  ــن رؤي ــاً م ــاء   انطاق ــى ج ــذا امللتق ه
اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن 
ــة  ــي أهمي ــان » ف ــه » تبي ــرمي وعلوم الك
العــودة إلــى النبــع القرآنــي األصيــل 
وأن مناهــج التربيــة اخملتلفــة بحاجــة 
ماســة إلــى ترســيم املنهــج القرآنــي فــي 
التربيــة واإلصــاح، حيــث كان حقــاً علــى 
املؤسســات العلميــة القرآنيــة بحــث هذا 
املوضــوع ودراســته تأصيــاً وتطبيقــاً ، 
ومــن هنــا عقــدت اجلمعيــة هــذا امللتقــى 

ــة  ــى التربي ــمى ملتق ــت مس ــي حت العلم
بالقــرآن، مناهــج وجتــارب. وبــن أن امللتقــى 
يهــدف إلــى تأصيــل موضــوع التربيــة 
ــلف  ــوي وس ــج النب ــان املنه ــرآن وبي بالق
األمــة فــي ذلــك، وتبــادل اخلبــرات والتجارب 
ــة  ــي مجــال التربي ــة ف ــة والعملي العلمي
املتعلقــة  الضوابــط  وبيــان  القرآنيــة، 
بالتربيــة بالقــرآن ، وتوضيــح األســس التي 

ــة. ــة القرآني ــا التربي ــوم عليه تق

أهداف الملتقى:

1. تأصيــل موضــوع التربيــة بالقــرآن وبيــان 
املنهــج النبــوي وســلف األمــة فــي ذلــك.

2. تبــادل اخلبــرات والتجــارب العلميــة 
ــة. ــة القرآني ــة فــي مجــال التربي والعملي

3. بيــان الضوابــط املتعلقــة بالتربيــة 
القرآنيــة.

ــا  ــوم عليه ــي تق ــس الت ــح األس 4. توضي
ــة. ــة القرآني التربي

5. دعــوة الباحثــن للمســاهمة العلميــة 
فــي  جتليــة مفاهيــم  وتطبيقــات التربيــة 

بالقــرآن.

واحملاضــن  املؤسســات  أثــر  دراســة   .6
القرآنيــة فــي التربيــة بالقــرآن وتقوميهــا .

7. رفــع كفــاءة العاملــن فــي املؤسســات 
واحملاضــن القرآنيــة فــي مجــال التربيــة.

8. التعريــف بالبرامــج التربويــة الناجحــة 
واملســتنبطة مــن القــرآن الكــرمي.

ــن  ــات واحملاض ــود املؤسس ــيق جه 9. تنس
ــا  ــل فيم ــو التكام ــعياً نح ــة س القرآني

ــة. ــة القرآني ــق بالتربي يتعل

املؤسســات  بجهــود  التعريــف   .10
ــة ــال التربي ــي مج ــة ف ــن القرآني واحملاض

.
ــالة  ــوم رس ــراز عم ــي إب ــهام ف 11. اإلس

ــاح. ــي اإلص ــه ف ــرآن ومنهج الق
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جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم

محاور وموضوعات 
الملتقى:

ــس ،  ــوم ،واألس ــرآن )املفه ــة بالق • التربي
والضوابــط ( .

• التربيــة بالقــرآن )املعوقــات ، والتحديــات 
.)

ــج ( فــي  ــار والنتائ ــة بالقــرآن  )اآلث • التربي
ــة (. ــيرة النبوي ــوء  ) الس ض

ــة  ــلف األم ــود س ــرآن وجه ــة بالق • التربي
ــا . ــا فيه وعلمائه

تأصيــل  فــي  بالقــرآن  التربيــة  أثــر   •
. للتربيــة  احلديثيــة  الدراســات 

• دراســة تطبيقيــة علــى احملاضــن القرآنية 
ودورهــا فــي تفعيــل التربيــة بالقرآن.

القرآنيــة علــى  احملاضــن  أثــر  تقــومي   •
. بالقــرآن   التربيــة 

البحوث المشاركة في 
الملتقى:

• سيشــارك مبشــيئة اهلل تعالــى أكثــر من 
ثمانــن باحثــاً مــن مختلــف التخصصــات 
العلميــة بثمانــن بحثــاً شــملت محــاور 

موضوعــات امللتقــى.

الدورات التدريبية المصاحبة 
للملتقى :

دورة تفعيــل اجلانــب اإلميانــي لــدى معلمي 
لقرآن ا

ــي  ــن عل ــد اهلل ب ــور : عب ــدرب الدكت للم
ــيري البش

ــن  ــز األم ــي تعزي ــرآن ف ــم القـ دور معلــ
الفكري 

ــعيد  ــن س ــف ب ــور : يوس ــدرب الدكت للم
ــدي الغام

التربيــة  فــي  قواعــد  خمــس  دور 

بالقرآن 
للمــدرب الدكتــور : علــي بــن محمــد 

الشــبيلي

التوصيات

1- رفــع برقيــة شــكر ملقــام خــادم احلرمــن 
الشــريفن وولــي عهــده وولــي ولــي عهده 
علــى مــا يبذلونــه في خدمــة كتــاب اهلل.

مديــر  ملعالــي  برقيــة شــكر  رفــع   -2
جامعــة أم القــرى األســتاذ الدكتــور / 
بكــري بــن معتــوق عّســاس علــى اجلهــود 
التــي يبذلهــا معاليــه فــي خدمــة كتــاب 
اهلل الكــرمي  وعطــاءه الامحــدود فــي  

ــى. ــيرة امللتق ــم مس دع

3- إبــراز أهميــة التربيــة بالقــرآن بشــكل 
يناســب مكانــة القــرآن الكــرمي وعظمتــه 
ــدوات  ــرات والن ــاث واملؤمت ــال األبح ــن خ م

وغيرهــا مــن وســائل املعرفــة اخملتلفــة .

4- االهتمــام بامتثــال املنهــج النبــوي فــي 
ــرمي  ــرآن الك ــدي الق ــال ه ــن خ ــة م التربي
وتوجيهاتــه ، وتوجيــه التربويــن والباحثن 
ــان منهــج  ــا لبي وطــاب الدراســات العلي
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فــي 
التربيــة والتعليــم مــن خــال مــا رســمه 
 ، كبــرى  معالــم  مــن  الكــرمي  القــرآن 
ــنة  ــه الس ــه وتفصيل ــتقل ببيان ــا اس وم

ــة. النبوي

5- إصــدار موســوعة جتمــع األســاليب 
النبويــة التربويــة مــن خــال هــدي القــرآن 
وتوجيهاتــه مــن كتــب الســنة ودواوينهــا.

6- إصــدار موســوعة أخــاق القــرآن تعنــي 
باســتخراج املعانــي التربويــة التي تشــمل 
ــات  ــاء وأمه ــن آب ــع؛ م ــات اجملتم ــة فئ كاف

ومدرســن واطبــاء وعمــال ...

ــي  ــرمي ف ــرآن الك ــررات الق ــن مق 7- تضم
ــار  ــاث اآلث ــه الث ــام مبراحل ــم الع التعلي
التربويــة مــن الســور املطلــوب دراســتها.

ــل  ــي املراح ــير ف ــرر التفس ــز مق 8- تعزي
الدراســية اخملتلفــة مبــا يخــدم تطويــر 

املفاهيــم التربويــة.

9- تزويــد معلمــي القــرآن الكــرمي فــي 
مبــا  اخملتلفــة  التعليميــة  املؤسســات 
املضامــن  اســتلهام  علــى  يعينهــم 
يقومــون  التــي  اآليــات  مــن  التربويــة 

للطــاب. بتدريســها 

علــى  واملربــن  املعلمــن  حــث   -10
ــي  ــرآن ف ــة بالق ــج التربي ــتخدام منه اس

والقيــم. املبــادئ  وغــرس  التوجيــه 

11- تعزيــز األمــن الفكــري مــن خــال 
مقــررات القــرآن الكــرمي وتفســيره.

ــة فــي  ــى التربي ــه القائمــن عل 12- توجي
جميــع املؤسســات التربويــة بتفعيــل 
ــتنبطة  ــلوك املس ــل الس ــاليب تعدي أس
مــن القــرآن الكــرمي لتعديــل الســلوكيات 

ــة. ــادات اخلاطئ والع

للمختصــن  تدريبيــة  دروات  عقــد   -13
كاملرشــدين الطابيــن واملربــن وتدريبهــم 
هــذه  مثــل  تطبيــق  كيفيــة  علــى 
األســاليب القرآنيــة فــي تعديل الســلوك.

والتطبيقــات  البرامــج  إصــدار   -14
مبوضوعــات  تعنــي  التــي  االلكترونيــة 

. بالقــرآن  التربيــة 

التربويــة  الدراســات  تشــجيع   -15
ــة  ــة القرآني ــة بالتربي ــية املتعلق والنفس
فــي  منهــا  واالســتفادة  ونشــرها 

التعليميــة. املؤسســات 
`
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الزلفي 
اثنان وثالثون عامًا من العطاء

جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي فــي 
مضيئــة  درة   , الزلفــي  محافظــة 
فــي عقــد جمعيــات حتفيــظ القــرآن 
ــذي  الكــرمي , ذلــك العقــد اجلميــل ال
يحيــط مبناطــق اململكــة , وتتزيــن 
أكملــت  وقــد   , محافظاتهــا  بــه 
ـ  تعالــى  اهلل  بحمــد  ـ  اجلمعيــة 
عقدهــا الثالــث منــذ افتتاحهــا عــام 
, وكان لزامــاً علينــا فــي  1405هـــ 
مجلــة ضيــاء أن نلقــي الضــوء علــى 
مســيرة اجلمعيــة احلافلــة فــي تلــك 
الســنوات ، وفــاًء لتلــك اجلمعيــة 
ــود  ــن جه ــه م ــت ب ــا قام ــراً مل وتقدي
فــي حتفيــظ كتــاب اهلل  وتطويــر 
ــي  ــة مــن والة األمــر ف ــى , برعاي تعال

ــاد املباركــة ـ وفقهــم اهلل  هــذه الب
ــر  ــال التقري ــن خ ــك م ــى ـ وذل تعال

ــي : التال

 المراحل التي مرَّ بها 
تعليم القرآن وتحفيظه  في 

المحافظة .

ـ المرحلة األولى : مرحلة التعليم 
قبل افتتاح الجمعية ) الكتاتيب , 

وبعض الجهود الفردية( . 

ــاح  ــل افتت ــائد قب ــم الس كان التعلي
اجلمعيــة , هــو التعليــم عــن طريــق 
مايعــرف بـ)الكتاتيــب( فــي املســاجد 
لهــذه  تصــدى  حيــث   , وغيرهــا 
املهمــة العظيمــة , بعــض األفاضــل 
, تبرعــاً مــن تلقــاء أنفســهم , كمــا 

ــك الشــيخ :عبدالرحمــن  ــا بذل حدثن
ــة  ــس اجلمعي ــد رئي ــد احلم ــن محم ب
عــدد  أن  ـ  اهلل  وفقــه  ـ  وأضــاف   ,
أولئــك كان اليتجــاوز أصابــع اليــد 
 : الشــيخ   أن  كمــا   , الواحــدة 
ــه اهلل ـ  ــان ـ رحم ــن الفري عبدالرحم
أرســل معلمــاً واحــداً مــن اجلنســية 
ــي  ــرآن ف ــس الق ــتانية لتدري الباكس
جامــع امللــك عبدالعزيــز ـ رحمــه اهلل 
ــه مــن جمعيــة  ـ وكان يســتلم أجرت
بالريــاض  الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ 
أبنــاء  بعــض  عليــه  درس  وقــد   ,
ــزاء  ــض األج ــوا بع ــة , وحفظ احملافظ
البلــد  فــي  مكثــه  يطــل  ولــم   ,
ــنوات  ــد س ــاض بع ــاد للري ــث ع حي
ــد  ــكان يوج ــات ف ــا البن ــل , أم قائ
ــات  ــن البن ــاء يقرئ ــة نس ــي احملافظ ف
القــرآن الكــرمي , حيــث جتتمــع البنــات 
الراغبــات فــي ذلــك فــي منــازل تلــك 

جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم
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املعلمــات وكان عددهــن أقــل مــن 
ــيخ  :  ــف الش ــال , ويضي ــدد الرج ع
ــة  ــن الطوال ــن عبدالرحم ــليمان ب س
ــرف  ــة واملش ــس اجلمعي ــو مجل عض
ــائي  ــم النس ــيس التعلي ــى تأس عل
ــاء  ــم النس ــة , أن تعلي ــي اجلمعي ف
ــم  ــة ل ــاح اجلمعي ــل افتت ــرآن قب للق
ــل كان  ــمياً , ب ــاً أو رس ــن منظم يك
عــن طريــق املــدارس التطوعيــة , 
ــاء  ــض النس ــك بع ــى ذل ــث تول حي
الفضليــات وكان بعضهــن  الجتيــد 

القــراءة والالكتابــة . 
رئيــس  فضيلــة  يشــير  وختامــاً 
اجلمعيــة الشــيخ عبدالرحمــن احلمد 
إلــى تعليــم القــرآن الكــرمي فــي هــذه 
ــظ  ــوداً حلف ــن مقص ــم يك ــرة ل الفت
القــرآن الكــرمي  , بــل إّن الســائد لــدى 
ــت  ــك الوق ــي ذل ــاء ف ــال والنس الرج
تعليــم قــراءة القــرآن نظــراً مــن 

ــط . ــف فق املصاح
ــم  ــة تعلي ــي مرحل ــق ف ــذا مايتعل ه
القــرآن الكــرمي قبــل افتتــاح اجلمعيــة 
ــول  ــت ح ــد أفاض ــة ق ــاً أن اجملل , علم
ــة  ــي محافظ ــب ف ــوع الكتاتي موض
الزلفــي فــي عددهــا الثانــي عــام 
1428 هـــ بقلــم الشــيخ صالــح بــن 
راشــد الغيــث قاضــي اإلســتئناف 
ــرق  ــث تّط ــل حي ــة حائ ــي منطق ف
ألدوات الدراســة وطــرق التدريــس , 
والثــواب والعقــاب , واألجــر علــى 
التعليــم , واالحتفــال بختــم القــرآن , 
مــع ذكــر ألشــهر معلمــي الكتاتيــب 

ــي .  ــة الزلف ــي محافظ ف

المرحلة الثانية :- مرحلة 
التعليم بعد افتتاح الجمعية 

عام 1405هـ 

وســنلقي الضــوء علــى هــذه املرحلــة 
ــن  ــك م ــل , وذل ــن التفصي ــيء م بش

ــة : ــاط التالي ــال النق خ

قصة إنشاء الجمعية , 

ــة الشــيخ  ــا عــن ذلــك فضيل ويحدثن
ــد  ــن احلم ــة عبدالرحم ــس اجلمعي رئي
ــت  ــذي حصل ــام ال ــي الع ــاً : ف قائ
اجلمعيــة على الترخيــص وهو1405هـ 
بعــض محبــي  مــع  االجتمــاع  ومت 
ــب إنشــاء  ــر وطــرح مشــروع طل اخلي
ــرمي  ــرآن الك ــظ الق ــة لتحفي جمعي
يتولــى  أن  علــى  احملافظــة  فــي 
ــب  ــة بحس ــس احملكم ــتها رئي رئاس
ــت  ــظ فتم ــات التحفي ــام جمعي نظ
عــن  املســؤولة  لــإدارة  الكتابــة 
اإلمــام  جامعــة  فــي  اجلمعيــات 
اإلســامية  ســعود  بــن  محمــد 
وجــاءت املوافقــة علــى الترخيــص 
للجمعيــة فعقــد اجتمــاع فــي مقــر 
العلــم  لطــاب  العلمــي  املعهــد 
ــة  ــة العمومي ــون اجلمعي ــن ميثّل الذي
ــيح  ــاع ترش ــك االجتم ــن ذل ــج ع ونت
أن  علــى  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء 
ــس  ــو رئي ــة ه ــس اجلمعي ــون رئي يك
احملكمــة و مــن ثــم الرفــع بذلــك 
باملوافقــة  الــرد  وجــاء  اخلصــوص 
ــك  ــة   وذل ــص للجمعي ــى الترخي عل
ــر  إدارة  ــي 1405/5/13هـــ وكان مق ف
ــن  ــقق م ــدى الش ــي إح ــة ف اجلمعي
ــى  ــت إل ــم انتقل ــدس ث ــروع الق مش
بيــت اإلمــام فــي جامــع الفالــح 
إلــى  باالنتقــال  املطــاف  وانتهــى 
املقــر احلالــي الــذي متلكــه اجلمعيــة .

 

جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم
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بداية التدريس
 النسائي عن طريق الجمعية

 ويحدثنــا عــن ذلك الشــيخ ســليمان 
عضــو  الطوالــة  عبدالرحمــن  بــن 
مجلــس اجلمعيــة واملشــرف علــى 
ــا  ــائي فيه ــم النس ــيس التعلي تأس
: لــم يكــن لــدى اجلمعيــة  قائــاً 
النســاء  لتدريــس  مقــر  أو  مــكان 
ــة  ــن اجلمعي ــاون ب ــم التع ــا فت فيه
ــام 1413هــــ  ــي ع ــم ف وإدارة التعلي
ــات  ــة للبن ــدارس احلكومي ــاح امل بافتت
لدراســة  املســائية  الفتــرة  فــي 
ــدارس  ــبع م ــح س ــات , فافتت الطالب
 100 قرابــة  الطالبــات  عــدد  وكان 
طالبــة , اســتمرت الدراســة  فــي 
ــام 1420هــــ  ــى ع ــدارس حت ــذه امل ه
القــرآن الكــرمي  دار  حيــث أنشــئت 
املــدارس  غــرار  علــى  وبنيــت 
ــى  ــا حت ــي غيره ــم بن ــة ث احلكومي
وصــل عــدد الــدور إلــى  ســت دور 
مجهــزة بالوســائل احلديثــة لتعليــم 
القــرآن الكــرمي ويبلــغ عــدد الطالبــات 
ــد  ــة وهلل احلم ــن 1400 طالب ــر م أكث

ــاء  ــت اإلنش ــاك داران  حت ــة ، وهن واملن
ــح  ــي الفال ــدس و ح ــي الق ــي ح ف

 

التطور الذي شهدته 
الجمعية ومخرجاتها 

المتميزة .

مازالــت اجلمعيــة تتطــور عامــاً بعــد 
آخــر وتبحــث عــن كل ســبيل يصــل 
ملســتوى طابهــا وطالباتهــا إلــى 
ــتويات  ــى املس ــات وأرق ــى الدرج أعل
اجلمعيــة  رئيــس  فضيلــة  يقــول 
الشــيخ عبدالرحمــن احلمــد  : ) نحمد 
اهلل عــز وجــل ونشــكره على أن يســر 
ــتقطبت  ــث اس ــة حي ــاح اجلمعي افتت
عــدداً ال بــأس بــه مــن األبنــاء والبنــات 
الكــرمي  القــرآن  حفــظ  أمت  وقــد 
الطــاب  مــن  مباركــة  مجموعــة 
ــون  ــى أن يك ــح إل ــات ونطم والطالب
عــدد احلافظــن واحلافظــات  املتقنــن 
ــر وهــذا ليــس مبســتحيل  ــر وأكث أكث
بــإذن اهلل فمــا علينــا إال أن نبــذل مــا 
نســتطيع مــن جهدنــا ووقتنــا نســأل 
يرزقنــا  أن  وصفاتــه  بأســمائه  اهلل 

اإلخــاص وفــي هــذه املناســبة أقــدم 
شــكري اجلزيــل للزمــاء فــي اجلمعية 
ــم  ــون جهوده ــوا يبذل ــا فتئ ــن م الذي
لارتقــاء باجلمعيــة إلــى مســتوى 
التعليــم  ( وعــن  أفضــل وأحســن 
ــليمان  ــيخ : س ــول الش ــائي يق النس
الطوالــة ) مــا وصلــت إليــه حلقــات 
طيــب  النســائية  الكــرمي  القــرآن 
ويبشــر بخيــر ومــن املبشــرات أعــداد 
احلافظــات لهــذا العــام حيــث وصــل 
إلــى 68 حافظــة والقائمــون علــى 
ــون  ــة يطمح ــة املبارك ــذه اجلمعي ه
وهنــاك  واألحســن  األفضــل  إلــى 
ــا  ــام فيه ــى أن تق ــح إل ــاء تطم أحي
ــا  ــاء إليه ــة النس ــائية حلاج دور نس
ــروات  ــل الث ــق أه ــى اهلل ان يوف وعس
ــواب أن  ــر والث ــن لألج ــوال واحملب واألم
لَيســعدوا  بنائهــا  فــي  يســاهموا 

ــعدوا . ويُس
وســعيا ًمــن  اجلمعيــة للوصــول إلــى 
التميــز واإلبــداع واالتقــان  درجــات 
اعتمــدت  كتابــاهلل  تعليــم  فــي 
برامــج حتقــق الوصــول إلــى هــذا 
، فإليــك بعــض  املنشــود  الهــدف 

هــذه البرامــج 
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الرياحين :
طــاب  يســتهدف  تعليمــي  برنامــج 
الصــف األول االبتدائــي ويعتمــد علــى 
والتكــرار  التراكمــي  احلفــظ  طريقــة 
ــإذن اهلل-  ــق –ب ــق للملتح ــي ويحق اجلماع
ــة  ــة املرحل ــال دراس ــاب اهلل خ ــان كت إتق
ــدأ البرنامــج فــي عــام  ا البتدائيــة  وقــد ب

1433-1434هـــ 

التنافس :
هــو برنامــج تعليمــي يقــدم فيــه أفضــل 
أســاليب احلفــظ والتثبيــت واملراجعــة 
ــظ  ــه حف ــق في ــق للملتح ــرآن ويحق للق
القــرآن الكــرمي مبســتوى عــال مبــدة ال 
تتجــاوز ثــاث ســنوات ويســتهدف الطاب 

واملوظفــن .

رتل :
ــاوة  ــح الت ــي لتصحي ــج تعليم ــو برنام ه
ويقــام فــي نهايــة كل فصــل دراســي 
وملــدة 4 أســابيع لــكل دارس ســاعتان فــي 
ــدة  ــان مل ــي رمض ــام ف ــا يق ــبوع كم األس

ــاً.  ــاعة يومي ــكل دارس س ــبوعن ل أس

تدارس:
يعنــى بتعليــم القــرآن الكــرمي للموظفــن 
ــاب اهلل  ــاً لكت ــاوة وحفظ ــاً للت تصحيح
ويقــام بعــد صــاة العشــاء فــي خمســة 

مســاجد.

المهرة:
ــد  ويعنــى بضبــط احلفــظ وإتقــان التجوي
يلتحــق بــه الطالــب بعــد اختبــاره املرتقى 
ــب  الثامــن )القــرآن كامــاً ( يعــرض الطال
حفظــه كامــاً بالتجويــد علــى معلمــن 
االختبــار  لدخــول  لتهيئتــه  مجازيــن 

ــة.  ــي اجلمعي ــي ف النهائ

اإلسناد :
بعــد حصــول الطالــب علــى شــهادة 
إمتــام حفــظ القــرآن الكــرمي يلتحــق بأحــد 
ــرآن  ــه الق ــرض علي ــن يع ــايخ املقرئ املش
ــيخ  ــازه الش ــن أج ــاً وإذا أتق ــرمي كام الك
ــن  ــل ع ــند املتص ــراء بالس ــراءة واإلق بالق
رســول اهللملسو هيلع هللا ىلص بروايــة حفــص عــن عاصم.

علمني : 
العربيــة  بغيــر  الناطقــن  يســتهدف 
ــورة  ــم س ــم وحتفيظه ــح تاوته لتصحي
ــه  الفاحتــة وقصــار الســور ويســتفيد  من
أكثــر مــن 1100 دارس فــي خمســة عشــر 

ــاً. موقع

االرتقاء :
ــتوى  ــر مس ــم وتطوي ــى تقيي ــدف إل ويه
ــا  ــرمي ف ــرآن الك ــظ الق ــي حف ــاب ف الط
ــى  ــى أعل ــى مرتق ــى إل ــن مرتق ــل م ينتق
االختباراملركــزي  اجتيــاز  بعــد  إال  منــه 
فــي اجلمعيــة وهنــاك جوائــز حتفيزيــة 
ــرمي  ــرآن الك ــم الق ــد قس ــن )وق للناجح

ــات(.  ــة مرتقي ــى ثماني إل
 قيم قرآنية :

و يهــدف إلــى غــرس القيــم القرآنيــة 
ــي  ــام دراس ــكل ع ــم ل ــاث  قي ــع ث بواق
ــا  ــائل منه ــدة وس ــر ع ــك عب ــون ذل ويك
والــدورات  املســابقات  و  االســتبانات 
التدريبيــة والتغريــدات وشاشــات إعانــات 

اجلمعيــة .

   شفاء الصدور :
يقــرأ املشــارك فيــه التفســير امليســر 
كامــاً  مــع حفــظ الغريــب ويكــون هنــاك 
جلســة مناقشــة عــن اجلــزء املقــروء مــع 
ــارات  ــاك اختب ــك هن ــايخ وكذل ــد املش أح
ــازة  ــي اإلج ــج ف ــام البرنام ــة  ، و يق حتريري

ــابيع. ــتة أس ــدة س ــة ومل الصيفي

معهد_المعلمات :
مؤهــات  معلمــات  بإعــداد  ويقــوم 
حافظــات لكتــاب اهلل قــادرات علــى قــراءة 
ــان  ــودة وإتق ــه بج ــره وتعليم ــرآن  وتدب الق
حيــث تــدرس الطالبــة ملــدة ســنتن ومتنح 
بعــد التخــرج شــهادة دبلــوم تأهيلــي 
ــدة  ــه معتم ــرآن  وعلوم ــس الق ــي تدري ف

ــاً . أكادميي

مشروع عبدالرحمن الحالفي 
ووالديه إلكرام الحفاظ :

يهــدف املشــروع إلــى تشــجيع الدارســن 
ــال  ــن خ ــه ، م ــاب اهلل وإتقان ــظ كت حلف
ــات.  ــا وطالب ــة طاب تكــرمي حفــاظ اجلمعي
ــد  ــنوياً كح ــال س ــف ري ــغ 300000 أل مببل
ــام  ــي ع ــروع ف ــذا املش ــدأ ه ــد ب ــى وق أدن

1431

  جائــزة الفهــد لحفــظ القــرآن 

الكريــم :
يهــدف املشــروع إلــى إتقــان حفــظ القــرآن 
وزرع التنافــس فــي نفــوس الطــاب وذلــك  
مــن خــال إجــراء مســابقات متنوعــة  
)مســابقة لألفراد-مســابقة للحلقــات- 
ــم  ــر آل داود- املعل ــظ - مزامي ــر حاف أصغ
ــوع  ــغ مجم ــزة( ويبل ــز- اإلدارة املتمي املتمي
اجلوائــز أكثــر مــن مئتــي ألــف ريال ســنوياً

.

مجلة ضياء :
وتعنــى بخدمــة القــرآن الكــرمي وأهلــه 
إعاميــاً ويطبــع منها عشــرة آالف نســخة 
ــا  ــوع فيه ــاً وتتن ــر الكتروني ــدد وتنش للع
ــة  ــا جمل ــب فيه ــدة ويكت ــا واألعم الزواي
مــن املتخصصــن واألكادمييــن وهــي التــي 

ــم . ــن أيديك ب

من برامج الجمعية

.

جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم
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أبرز ضيوف الجمعية 

الشيخ صابر عبدالحكم والشيخ أسامة 
الغانم1435

معالى الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهلل بن 
حميد عضو هيئة كبار العلماء )1431(

• فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد 
الصديقي .المدير العام لإلدارة العامة 

للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
)1432هـ(

وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز 

آل الشيخ ..  )1430هـ(

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل 
الشيخ . المفتي العام للمملكة العربية 

السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
وكانت الزيارة عام )1430هـ(.  

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن 
سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة 

للسياحة واآلثار )1432هـ(

فضيلة الشيخ صالح بن محمد البدير 
إمام وخطيب المسجد النبوي 

الشريف)1433هـ(

معالي الشيخ عبداهلل بن علي الركبان 
عضو هيئة كبار العلماء )1433هـ(

صاحب السمو الملكي األمير منصور بن 
متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشؤون 

البلدية والقروية . 1435هـ

جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم
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خريجو الجمعية من البنين

إحصائيات متعلقة بالحفظة

عدد العامالدفعة
عدد العامالدفعةالحفظة

عدد العامالدفعةالحفظة
الحفظة

14128 هـالثالثة14095 هـالثانية14072 هـاألولى

14177 هـالسادسة14143 هـالخامسة141310 هـالرابعة

142923 هـالتاسعة142654 هـالثامنة142147 هـالسابعة

؟1436 هـالثانية عشر143428 هـالحادية عشر143223 هـالعاشرة

أئمة المساجدالقضاةالمجازينمجموع الخريجين

217112340

الضباطاألطباءحملة الماجستيرحملة الدكتوراه

111832

معالي نائب وزير الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد د.توفيق 

السديري 1437

معالي الشيخ  د / عبد الرحمن بن عبد 
العزيز السديس الرئيس العام لشؤون 

المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام 
وخطيب المسجد الحرام . 1436 هـ

معالى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 
عضو هيئة كبار العلماء

جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم
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إحصائية الحافظات

إحصاءات نسائية

المجمعات القرآنية في المساجد

إحصائية البرامج التعليمية 

عدد الحافظاتالعامالدفعةعدد الحافظاتالعامالدفعة

143029 هـالثالثة14268هـاألولى
143227 هـالرابعة142817 هـ الثانية

143568 هـالخامسة

اإلنجازالعام

افتتاح أربع مدراس لتعليم القرآن الكريم في الفترة المسائية في مدارس التعليم العام1411 هـ
وصل عدد المدراس إلى تسع عشرة مدرسة 1419 هـ
افتتاح أول مبنى خاص لتعليم البنات )دار القرآن الكريم(1420 هـ
عدد الطالبات في الفترة الصباحية )596( وفي الفترة المسائية )898( طالبة1428 هـ
افتتحت دار الهدى بمركز علقة1426 هـ
افتتحت دار الفرقان بحي سمنان1427 هـ
افتتحت دار البيان بحي اليمامة1428 هـ
افتتحت دار النور بحي الصديق1430 هـ

المعلمينالطالباإلدارات
اإلداريين

كاتبمساعدمدير

172603190151726

الكّتابالمساعدينالمديرينعدد البرامج

7526

الطالبالمعلمينمشرفي البرامج

566543

جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم
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معهد المعلمات

عدد العامالدفعة
الخريجات

143123 هـاألولى

143360الثانية

143556 هـالثالثة

52 1437 هـ   الرابعة  

أبرز منجزات الجمعية في المسابقات

المدرسة التمهيدية في أول عام   وآخر عام

 الفصولالطالبالمعلمينالعام الدراسي

14294724-1430 هـ

14341517015-1435 هـ

1435151805-1436 هـ

1437 - 1436151805

1-فــوز الطالــب محمــد املطــوع مبســابقة امللــك ســلمان لعامــن متتاليــن 1432-1433هـــ و 
. 1433-1434هـ 

2-التأهل ملسابقة امللك سلمان – مسابقة اإلتقان – اجلودة .
3-فــوز الطالبــة رميــة املســعود باملركــز الثانــي فــي الفــرع اخلامــس فــي مســابقة امللــك 

ســلمان لعــام     1435-1436هـــ

ــطة  ــآت املتوس ــري للمنش ــل اخلي ــي العم ــز ف ــبيعي للتمي ــزة الس ــة بجائ ــوز اجلمعي 4-ف
والصغيــرة 1437هـــ.

5-فــوز الطالــب تركــي العبداملنعــم باملركــز الثالــث للفــرع األول فــي مســابقة امللــك ســلمان 
لعــام    1436-1437هـ.

6-فوز الطالب ريان احلربي باملركز األول في الفرع الثالث في مسابقة امللك سلمان لعام
     1436-1437هـ.

جهود الدولة  في خدمة القرآن الكريم



16 العدد 11 -شوال- 1437 هـ

آية وهداية

تَُقدُِّمــوا  ال  آَمُنــوا  الَِّذيــَن  أَيَُّهــا  يــا 
 َ َُّقــوا اهللَّ ِ وَرَُســولِهِ وَات بَــْنَ يَــَدِي اهللَّ
أَيَُّهــا  َ َســِميٌع َعِليــٌم )1( يــا  إِنَّ اهللَّ
أَْصواتَكُــْم  تَرَْفُعــوا  آَمُنــوا ال  الَِّذيــَن 
َفــوَْق َصــوِْت النَِّبــيِّ واَل جَتَْهــرُوا َلــُه 
ــٍض أَْن  ــْم لَِبْع ــِر بَْعِضكُ ــوِْل كََجْه بِالَْق
ــُعرُوَن  ــْم ال تَْش ــْم وَأَنُْت ــَط أَْعماُلكُ حَتَْب
ــَد  ــْم ِعنْ ــوَن أَْصواتَُه ــَن يَُغضُّ )2( إِنَّ الَِّذي
اْمَتَحــَن  الَِّذيــَن  أُولِئــَك   ِ رَُســوِل اهللَّ
ــرَةٌ  ــْم َمْغِف ــوى َلُه ــْم لِلتَّْق ُ قُُلوبَُه اهللَّ
                                                                                       3  –  1 احلجــرات:   َّ َعِظيــٌم   وَأَْجــرٌ 
فــي أول ســورة احلجــرات، التربيــة علــى 

قيــم األدب واللياقــة واخلطــاب وإدارة 
ــوار احل

افتتــح اهلل الســورة بتحذيــر املؤمنــن 
ــوله  ــدي اهلل ورس ــن ي ــدم ب ــن التق م
النهــي املتضمــن للتحذير مــن اخملالفة 
ــه  ــض إن ــال والرف ــراض واالحتي واالعت
االلتــزام  يتضمــن  عظيــم  معنــى 
ــا  ــت عليه ــي قام ــق الت ــام باملواثي الت
ــكل  ــداء ل ــه ن ــة إن ــات املؤمن اجملتمع
ــوا  ــأن يقوم ــتثناء ، ب ــن دون اس املؤمن
ــذي  ــاق ال ــة امليث ــاه حماي ــم جت بدوره
قامــت عليــه دولتهــم وحضارتهــم 
ووجودهــم ، إن كل احلــوارات مقبولــة 
حتــت مظلــة االلتــزام الصــارم بالكتــاب 
ــه كل  ــن ب ــى تؤم ــو معن ــنة، وه والس
احلضــارات ،فــكل حضــارات العالــم 
لهــا  تضــع  نفســها  التــي حتتــرم 
ــا  ــان له ــا اإلذع ــم عليه ــة حتت مرجعي
مــن كل أفــراد اجملتمــع، وتضــع خطوطا 
حمــراء متنــع جتــاوز مرجعياتهــا الكبرى، 

ــا ــن يديه ــدم ب ــرم التق وجت

بــل إن التربيــة املنزليــة الواعيــة حتتــم 
علــى رئيــس األســرة أن يفهــم كل 
أعضائهــا أن هنــاك مرجعيــة نحتكــم 
ــاب  ــة الكت ــا، إن مخالف ــا جميع إليه
والســنة، هــو خــط أحمــر تنتهــي 
هنــاك  نعــم  حواراتنــا،  كل  إليــه 
ــم  ــي  فه ــوار ف ــة للح ــاحة متاح مس
ــر  ــاف النظ ــرة، واخت ــوص املطه النص
فــي تفســيرها، ضمــن منهجيــات 
واضحــة مقبولــة، تلتــزم جميعهــا 
بالتقديــس للقــرآن والســنة، إن الدعوة 
دعــوة  ليســت  باألصلــن  لالتــزام 
يحــاول  كمــا  واجلمــود  لاســتبداء 
ــى  ــي معن ــل ه ــيرها، ب ــض تفس البع
ــوق  ــرام حق ــر واحت ــة التحض ــي غاي ف
اإلنســان تنتهجــه كل الــدول الســوية 
التــي تنبــذ الفوضــى وتعيــش عقدهــا 

ــزان ــدوء وات ــي ه ــي ف االجتماع
ــى  ــتناد عل ــاول االس ــم يح إن بعضه
ــى  ــه عل ــر اعتراض ــة لتبري ــة احلري قيم
حضــاري  خطــأ  وهــو   ، النصــوص 

الشيخ د.   عبداهلل بلقاسم 

مطلع سورة الحجرات وآداب الحوار

الشيخ د.   عبدالله بلقاسم 

أول سورة الحجرات تربية على قيم األدب واللياقة والخطاب 
وإدارة الحوار
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آية وهداية

ــإن  ــرعيا، ف ــون ش ــل أن يك ــي قب وقانون
كل  فــي  تفســيرها  يرجــع  احلريــة 
مجتمــع حســب النظــام الــذي يؤمــن 
بــه اجملتمــع ويفســره، فليــس مــن 
ــون  ــي قان ــادة ف ــاج مب ــدل االحتج الع
ــذه  ــرف به ــر ال يعت ــع آخ ــى مجتم عل

ــا ــون أص القان
ــار  ــرام خلي ــي احت ــم الوح ــه تعظي إن
ــه أن  ــض إرادت ــل مبح ــذي قب ــع ال اجملتم
ال يقــدم أحــد علــى اهلل ورســوله فــي 
هــذا اجملتمــع ،فــإذا حصــل اخلــاف فــي 
ــة  ــة الثاني ــإن اآلي ــتور ف ــم الدس فه

ــوار ــة احل ــرح آلي تش
ــْنَ  ــوا بَ ــوا ال تَُقدُِّم ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ي
 َ َ إِنَّ اهللَّ ــوا اهللَّ َُّق ــولِهِ وَات ِ وَرَُس ــَدِي اهللَّ يَ
َســِميٌع َعِليــٌم )1( يــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن 
آَمُنــوا ال تَرَْفُعــوا أَْصواتَكـُـْم َفــوَْق َصــوِْت 
ــِر  ــوِْل كََجْه ــُه بِالَْق ــرُوا َل ــيِّ واَل جَتَْه النَِّب
بَْعِضكُــْم لَِبْعــٍض أَْن حَتَْبــَط أَْعماُلكُــْم 
وَن  وَأَنُْتــْم ال تَْشــُعرُوَن )2( إِنَّ الَِّذيــَن يَُغضُّ
ِ أُولِئــَك  أَْصواتَُهــْم ِعنْــَد رَُســوِل اهللَّ
ــوى  ــْم لِلتَّْق ُ قُُلوبَُه ــَن اهللَّ ــَن اْمَتَح الَِّذي
َلُهــْم َمْغِفــرَةٌ وَأَْجــرٌ َعِظيــٌم َّ احلجــرات: 

3 – 1
كل  تكــون  أن  األســاس  فالقضيــة 
ــنة،  ــاب والس ــة للكت ــوات خاضع األص
ــذي  ــوت ال ــا الدائم،الص ــت حكمه حت
ــنة  ــرآن والس ــوت الق ــوق ص ــع ف يرتف
لنظــام  مختــرق  مرفــوض،  صــوت 

مبســلماته  عابــث  املؤمــن،  اجملتمــع 
درجــات  أقصــى  نبــدى  أن  ،يجــب 
ــاب  ــات الكت ــاول آي ــد تن ــرام عن االحت
والســنة،حتى إن كان اخلــاف مشــروعا 
املكفولــة  املســاحة  ضمــن  ويقــع 
شــرعا للخــاف واحلــوار، يدعونــا القرآن 
غــض  إلــى  بالدعــوة  األدب  اللتــزام 
األصــوات ، إن الصــراخ والضجيــج ال 

يعنــي أن الصــارخ علــى حــق، 
إنهــا غايــة الرقــي واللياقــة أن يدعونــا 
 ، آرائنــا  عــن  للتعبيــر  اهلل  كتــاب 
واحلديــث عــن خياراتنــا بلطــف وصــوت 
هــادئ، ليــس هــذا مقتصــرا علــى 
حضــرة الرســول صلــى اهلل عليــه 
ــي  ــام ف ــو ع ــل ه ــدية، ب ــلم اجلس وس
كل نقــاش يحضــر فيــه آيــة أو حديــث

للحــوار  احلضاريــة  املمارســة  إن 
عامــة أكيــدة علــى التقــوى واإلميــاِن، 
ــم  ــر العظي ــود باألج ــا موع وصاحبه

مــن اهلل تعالــى ،
ــوَن أَْصَواتَُهــْم ِعنْــَد  إِنَّ الَِّذيــَن يَُغضُّ
اْمَتَحــَن  الَِّذيــَن  أُوَلِٰئــَك   ِ رَُســوِل اهللَّ
ــرَةٌ  ــْم َمْغِف ــَوىٰ َلُه ــْم لِلتَّْق ُ قُُلوبَُه اهللَّ
وَأَْجــرٌ َعِظيــٌم 3 إِنَّ الَِّذيــَن يَُنادُونَــَك 
ــْم اَل يَْعِقُلــوَن   ِمــنْ وَرَاِء احْلُُجــرَاِت أَكْثَرُُه

4- احلجــرات: 3 
يــا لهــذا الديــن العظيــم ،وهــو يعلــم 
ــكان،  ــان وم ــه زم ــوار ل ــان أن احل اإلنس
األماكــن ميكــن فيهــا  ليســت كل 

ــث ليســت كل  احلــوار والســؤال واحلدي
ــاش ــبة للنق ــة مناس األزمن

إن نــداء النبــي مــن خــارج بيتــه بهــذه 
الصــورة الفضــة يعبــر عــن جهــل 
املواعيــد،  واحتــرام  اخلطــاب،  بــآداب 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــرة غي ــية ضج ونفس

االنتظــار للوقــت املناســب
ــزة  ــات التلف ــر شاش ــاهد عب ــا نش إنن
أحاديــث جمــة ونقاشــات ســاخنة 
فــي غيــر مكانهــا وغيــر زمانهــا، وغيــر 
ــون  ــي أن يك ــر يعن ــا،إن التحض رجاله
للحــوار مؤسســاته ومواعيــده وأدواتــه 
التــي تكلــف التعبيــر فــي جــو ملــيء 

ــادل  ــرام املتب باالحت
وال  كبتــا  ليــس  الصــوت  غــض  إن 
تكميمــا، بــل هــو تهذيــب وتربيــة 
غــض  املعبــر،إن  للصــوت  وترشــيد 
ــا  الصــوت ال يعنــي فقــط غضــه مادي
بــل معنويــا باختيــار العبارات املناســبة 
ــوح  ــود  بوض ــى املقص ــل إل ــي توص الت

دون فســاد وخــراب أو فتنــة
معاشــر املؤمنــن بضــع آيــات فــي 
وضعــت  الســورة  هــذه  مقدمــة 
أدبيــات احلــوار علــى أكمــل صــورة 
وأنبلهــا وأوصلهــا للمقصــود وأوفقهــا 

ملقتضــى العقــل والرشــاد
اللهــم فقهنــا فــي ديننــا وارزقنــا 

والســنة للكتــاب  التعظيــم 



18 العدد 11 -شوال- 1437 هـ

فــي  الصالــح  الســلف  منهــج  إن 
تأصيــل العلــوم وتقريرهــا وتقييدهــا 
وتفريعهــا هــو منهــج أصيــل متميــز 
ظاهــر ال يخفــي علــى العالــم بــه 
وأمنــاط  واآلثــار  الســن  تتبــع  إذا 
التصنيــف وطرائــق التأليــف عنــد 
اهلل  رحمهــم  الســلف  علمــاء 
ــاب  ــه الكت ــه وقوام ــك ألن أساس وذل
ــم  ــائبة ول ــده ش ــم تفس ــنة ل والس
تدخــل عليــه داخلــة ، وباتخــاذ هــذا 
املنهــج كانــت العلــوم اإلســالمية 
ــث  ــرن الثال ــى الق ــة حت ــة أصيل نقي
الهجــري ثــم دخــل علــى هــذا املنهج 
ــكالم  ــم ال ــن عل ــل م ــل مادخ األصي
ــل  ــا إال دخ ــق علم ــم يب ــه ل ــى إن حت
االعتقــاد  فيــه فدخــل فــي علــم 
وعلــم احلديــث وعلــم أصــول الفقــه ، 
ومــن العلــوم التــي دخــل فيهــا علــم 

القــرآن ، وظهــر ذلــك جليــاً فــي كتــب 
بعــض مــن صنــف فــي القــرن الرابــع 
الهجــري ، وبعــد القــرن اخلامــس إلــى 
الثامــن الهجــري ســيطر علــى اجملامع 
ــاء  ــؤالء العلم ــة ه ــدارس العلمي وامل
ــن  ــكالم ، لك ــم ال ــروا بعل ــن تأث الذي
بفضــل اهلل يقيــض ســبحانه فــي 
كل زمــان علمــاء ربانيــن ينفــون عــن 
ــم الــكالم كمــا  ــث عل الشــريعة َخَب
ينفــي الكيــر خبــث احلديــد ، وكان 
املتأثــرون بعلــم الــكالم يتكلمــون 
ــن  ــا م ــم به ــم يتكل ــائل ل ــي مس ف
ســبقهم ، ومــن تلــك املســائل التــي 
) أن القــرآن  تكلمــوا بهــا مســألة 
ــرة (  ــت متوات ــراءات ليس ــر والق متوات
ــض  ــي بع ــألة ف ــذه املس ــدت ه ، ووج
بعــض  مــن  املعاصــرة  الرســائل 
هــذه  فــي  وســأتكلم   ، إخواننــا 

املقالــة عــن هــذه املســألة ، وهــي 
فــي احلقيقــة حتتــاج إلــى دراســة 
ــرة  ــة قصي ــى مقال ــتفاضة ال إل واس
ولكــن يكفينــا أن نبــن حقيقتهــا 

ونؤصــل جوهرهــا.
أوالً : ألجــل أن حتكــم علــى القــراءات 
بالتواتــر مــن عدمهــا ، يجــب أن تعرف 
كيــف نقــل القــرآن إلينــا وكيــف 
وتلــي  والقــرون  األجيــال  تخطــى 
ــاهلل :  ــتعينا ب ــول مس ــا ، فأق علين

ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول صل إن الرس
ــع  ــرآن بجمي ــة الق ــرأ الصحاب ــد أق ق
إلــى  الصحابــة  فنقلهــا  حروفــه 
ــرف  ــرآن باحل ــم الق ــن وأقرأوه التابع
ــى  ــول اهلل صل ــه رس ــم ب ــذي أقرأه ال
اهلل عليــه وســلم وكان يقــرأ علــى 
الواحــد مــن الصحابــة اجلمــع الكثير 

ــى . ــذي ال يحص ال

إضاءات فى القراءات

تواتر القراءات

بقلم فضيلة الشيخ:
د.عبدالله بن صالح العبيد

مقرئ القراءات العشر الكبرى ومشرف 
المناهج بوزارة التعليم



19 العدد 11 -شوال- 1437 هـ

إضاءات فى القراءات

فأبو الدرداء مثال كان يطوف 
على حمار لكثرة من يقرأ عليه 
وكان ُيقرأ عليه باآلالف وكل 

هؤالء أقرأهم أبو الدرداء رضي 
الله عنه ما قرأ من األحرف السبعة  

 

لكــن لــو نظرنــا فــي  األســانيد التــي 
ــا  ــدرداء لوجدن ــي ال ــى أب ــا إل وصلتن
أنــه لــم يبــق منهــا إال القليــل  ولــم 
تذكــر الكتــب إال النــزر اليســير وهــذا 
ال يعنــي عــدم تواتــر القــراءة ، ألن 
الســنة اإللهيــة بيَّنهــا نبينــا  صلــى 
اهلل عليــه وســلم حيــث قــال ) الناس 
كاإلبــل املائــة ال تــكاد جتــد فيهــا 
راحلــة ( موجــودة فــي كل صنعــة 
فهــذا اجلمــع الــذي أقــرأه أبــو الــدرداء 
ــراء  ــدر لإلق ــم يتص ــه ل ــي اهلل عن رض

ــل  ــه إال القلي من

وقل مثل هذا في التابعين فها 
هو أبو عبدالرحمن السلمي أخذ 
إسناد أبي الدرداء فأقرأ القرآن 

أربعين سنة وقد أقرأ المئات لكن 
أين األسانيد التي وصلتنا إليه 

ــن  ــع التابع ــي تاب ــك ف ــل ذل ــل مث وق
إلــى زماننــا هــذا ومــن بعدهــم حتــى 
عصرنــا هــذا وال يوجــد أحــد مــن 
ــراءات  ــوا بالق ــن اختص ــاء الذي العلم
ــل  ــان فقــط ب ــه واحــد أو اثن قــرأ علي
أهــل القــرآن دائمــاً يقــرأ عليهــم 
باملئــات بــل أحيانــاً بــاآلالف كمــا 
ــم  ــذ الشــاطبي عل حصــل مــع تلمي
الديــن الســخاوي  قــرأ عليــه بــاآلالف 
، فأيــن أســانيدهم ، بــل إن هنــاك 
أســانيد اندثــرت مثــل إســناد اإلمــام 
ــن  ــرأ لك ــرآن وأق ــرأ الق ــد ق ــد فق أحم
أيــن اســناده ؟! ، حمــل اإلســناد عنــه 

ــل  ــل مث ــر وق ــم اندث ــان ث ــد أو اثن واح
ــن  ــافعي ، وم ــام الش ــي اإلم ــك ف ذل
األئمــة مــن بقيــت أســانيدهم ، كابن 
املبــارك والــدار قطنــي ، وبعضهــم 
الكتــب  فــي  أســانيدهم  بقيــت 
وبالتالــي ليســت قلــة أســانيد قــراءة 
معينــة دليــل علــى عــدم تواترهــا 
ولــك فــي هــذا املشــهد املعاصــر 
دليــل وبرهــان فكــم هــم حفــاظ 
واجلامعــات  اخليريــة  اجلمعيــات 
ال  لكثرتهــم  فإنهــم   ، العلميــة 
ــم  ــن ه ــن أي ــون لك ــدون وال يحص يع
وأيــن أســانيدهم فلــم يبــق منهــا إال 

النــزر اليســير .

ثانيــاً / انظــر إلــى القــراءات التــي 
نقــرأ بهــا )ولــم يقــل أحــد إنهــا غيــر 

ــرة( متوات
فمثــالً : قــرأ عاصــم فــي قولــه تعالى 
األلــف  بهمــز   ) ومأجــوج  )يأجــوج 
عاصــم  عــدا  القــراء  كل  وقرأهــا   ،
)إن ياجــوج وماجــوج( بــدون همــز ، 
ــراءة  ــذه الق ــل إن ه ــول قائ ــل يق )فه
غيــر متواتــرة ألنهــا لــم تثبــت إال 
عــن عاصــم ، إن مثــل هــذا الــكالم ال 
يقــول بــه عامــي فضــال عــن عالــم ، 
فــإن قــال :أيــن الصحابــة والتابعــون 
ــراءة  ــذه الق ــن ه ــن م ــع التابع ، وتاب
ــه:  ــول ل ــا؟ ، فنق ــرأوا به ــم يق ــاذا ل مل
كمــا قلنــا فــي الفقــرة األولــى إن 
بهــا  قــرأوا  والتابعــن  الصحابــة 
ــتهر إال  ــم يش ــن ل ــا ولك ــرأوا به وأق

ــناد . ــذا اإلس ه
ثــم يقــال لــه كذلــك إن فــي هــذا 
طعنــاً فــي القــرآن الكــرمي مــن حيــث 
جــل  اهلل  يقــر  كيــف  إذ  التشــعر 
ــي  ــا ف ــراءة به ــى الق ــاده عل ــال عب وع
صلواتهــم وفــي أورادهــم وهــي قــراءة 

غيــر متواتــرة - علــى حســب زعمهــم 
ــى ســبحانه حفــظ  ــذي تول - وهــو ال

ــه . كتاب
ــى  ــه تعال ــي قول ــك ف ــل ذل ــل مث وق
)دأَبــا( فــكل الــرواة العشــرين فــي 
القــراءات العشــر يقرؤونهــا بإســكان 
ــم  ــى أصوله ــم عل ــا(ـ وه ــز )دأْب الهم
فــي الهمــز ـ  إال حفصــاً ، فمــا وصلت 
قــراءة إســكان الهمــز إال عــن حفــص 

ــرة ! ــر متوات فهــل يقــال إنهــا غي

كما سبق كان القراء يقرؤون 
القرآن بالمئات لكن ال يتصدر 

لإلقراء منهم إال القليل بل كان 
في حلقة بعض القراء عشرة 

آالف رجل ، 

لكــن مجــيء اإلســناد بهــذا الطريــق 
ال يعنــي أبــداً أنــه لــم يــأِت مــن طريــق 

غيــره .
ثــم نقــول إلخواننــا الذيــن فرقــوا بــن 
تواتــر القــراءات وتواتــر القــرآن انظــروا 
ــار والقــراءات اخملتصــة  فــي كتــب اآلث
املتقدمــون  األئمــة  ألفهــا  التــي 
املوثوقــون وهــي موجــودة وهلل احلمــد 
ومنهــا  املطبــوع  منهــا  واملنــة 
اخملطــوط فــال تــزال غضــة طريــة 
والدليــل  البرهــان الســاطع  فيهــا 

الناجــع .
اهلل  صلــى  النبــي  بقــول  ونختــم 
عليــه وســلم )اقــرؤوا كمــا ُعلمتــم( 
اهلل  ورحمــة  عليكــم  والســالم 

. وبركاتــه 
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    رعــى صاحــب الســمو امللكــي األمير 
الدكتــور منصــور بــن متعــب بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود وزير الشــؤون البلدية 
ــس  ــي اخلام ــل التكرمي ــة احلف والقروي
للفائزيــن  اجلمعيــة  أقامتــه  الــذي 
ــظ  ــد حلف ــزة الفه ــابقة جائ ــي مس ف
ــاء 1435/5/17هـــ  القــرآن الكــرمي الثاث
بحضــور محافــظ الزلفــي ســعادة 
األســتاذ: فيحــان بــن عبــد العزيــز 
ــد  ــيخ   عب ــة الش ــده ، و فضيل ــن لب ب
الرحمــن بــن عبــد اهلل الهذلــول نائــب 
رئيــس اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ 
ــر  ــاض، وعــدد كبي القــرآن الكــرمي بالري
وطلبــة  واملشــايخ  املســئولن  مــن 
وأعيــان  األعمــال  ورجــال  العلــم 
ــن  ــوف م ــن الضي ــدد م ــة وع احملافظ
خــارج احملافظــة وجمــع كبيــر امتــألت 

ــة . ــات القاع ــم جنب به

ــن  ــور م ــل بـــ )ن ــدأ احلف ــد ب ــذا وق ه
أمــن  ألقــى  ثــم  الكــرمي(  القــرآن 
اجلائــزة رئيــس اجلمعيــة  الشــيخ عبــد 
ــة  ــد كلم ــد احلم ــن محم ــن ب الرحم
ــا  ــدمي عرض ــم مت تق ــبة ث ــذه املناس به
ــن  ــوء م ــاه ) ض ــزة. ت ــن اجلائ ــاً ع مرئي
النــور ( وهــو عبــارة عــن منــاذج لتــاوات 

ــن . ــاب املتميزي ــن الط ــض م بع
ثــم ) همســات ( وهــي عبــارة عــن 
ــاعر  ــن مش ــر ع ــة تعب ــة إلقائي لوح
الطــاب الفائزيــن ، وبعــد ذلــك كلمــة 
لرئيــس اجلائــزة األســتاذ فهــد بــن 

ــد . ــوزان الفه ف
ــم تفضــل صاحــب الســمو امللكــي  ث
بــن  متعــب  بــن  منصــور  األميــر 
ــز آل ســعود بإلقــاء كلمتــه:  عبدالعزي
ســعادته  عــن  فيهــا  عبــر  والــذي 
برعايــة جائــزة الفهــد كمــا أشــاد 

باجلائــزة التــي عنيــت بكتــاب اهلل، ثــم 
حمــد اهلل أن مــن علينــا بهــذا الوطــن 
الــذي أسســه امللــك عبدالعزيــز رحمه 
ــد  ــي عه ــر ف ــا احلاض ــى وقتن اهلل وإل
خــادم احلرمــن الشــريفن حفظــه اهلل 
ــى  ــي عل ــج مبن ــم مبنه ــن ننع , ونح

ــوله . ــنة رس ــاب اهلل وس كت
الدولــة  جهــود  أوضــح  كمــا 
ــجيع  ــي تش ــة ف ــاهماتها الطيب ومس
الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ  مــدارس 
التنافســية  املناســبات  وإقامــة 
والدوليــة حلفــظ القــرآن الكــرمي , كمــا 
أشــار إلــى جهــود أبنــاء الوطــن الذيــن 
يســاهمون فــي ذلــك ومنهــم الشــيخ 
فــوزان الفهــد رحمــه اهلل فــي خدمــة 
هــذه احملافظــة . ثــم شــكر أبنــاءه 
ــم . ــج والده ــى نه ــاروا عل ــن س الذي

تهنئتــه  اهلل  حفظــه  وجــه  كمــا 

األمير د. منصور: ننعم بحمد اهلل في هذه البالد 
بمنهج مبني على كتاب اهلل وسنة رسوله .

صاحب السمو الملكى األمير د.منصور بن متعب 

رعى حفل الفهد الخامس

تغطيات
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المكرمون في الحفل

اإلدارة المتميزة
إدارة جامع العذل

المدير:  سليمان بن محمد الزنيدي

المعلم المتميز
بدر بن أحمد بن حمد البدر

أصغر حافظ
أحمد بن بدر بن أحمد البدر

مزامير آل داود
خالد بن أحمد بن عبدالله الحميدي

مزيد بن سعود بن عبدالعزيز العامر

فهد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الرزق

اإلدارة المتميزة
دار النور )الفترة المســائية (

والمديرة: منيرة بنت عبدالعزيز المدالله

المعلمة المتميز
 منيــرة بنت محمد  المنصور 

أصغر حافظة
عمارة بنت حافظ عبد الرشيد

المركز 
األول

المركز 
الثاني

المركز 
الثالث

المركز 
األول

المركز 
الثاني

محمد بن األوزاعيالحلقة
خديجة بنت ابن بازعبدالوهاب

خويلد
رقية بنت 

محمد

خالد بن أحمد المعلم
السبت

بدر بن أحمد 
باسم الجديعالبدر

غنيمة 
بنت عقيل 

العقيلي

أسماء بنت 
سعد الفراج

الطالب

عبدالرحمن 
بن راشد 

الثنيان

عبدالله  
بن راشد 
الزنيدي

أنس بن جديع 
الجديع

أسماء بنت 
فهد الجارالله

سارة بنت عبد 
الله المال

عبدالرحمن 
بن مساعد 
العبدالمنعم

إ براهيم 
بن عبدالله 

الحمد

أحمد بن 
محمد الذويخ

عزيزة بنت فهد 
الجارالله

سارة بنت 
عبد الرحمن 

الموسى

عبدالله بن 
سعود العلي

عبدالرحمن 
بن محمد 

الفالح

مزيد بن فهد 
الفهيد

أسماء بنت 
صالح السيف

نوف بنت 
هايس الشمري

أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة الحلقات للبنين والبنات

للفائزيــن والفائــزات ودعــا لهــم ووجــه 
ــة والقائمــن  كذلــك شــكره للجمعي
ــم  ــن التنظي ــى حس ــزة عل ــى اجلائ عل
ــى  ــة عل ــي احملافظ ــكر أهال ــا ش ، كم
ــه  ــن اجتماع ــر ع ــا أخب ــم، كم كرمه
ــح  ــدي وأوض ــس البل ــاء اجملل ــع أعض م
أنــه مت حتديــد متطلبــات وحاجــات 
ــكر  ــه بالش ــم كلمت ــة. واختت احملافظ

ــة. ــى اجلمعي ــن عل ــر للقائم والتقدي
ــموه  ــل س ــل تفضَّ ــام احلف ــي خت وف
باجلائــزة  الفائزيــن  بتكــرمي  الكــرمي 
ــات  ــاء أمــور الطالب ــة وأولي مــن الطلب
واملديــر واملديــرة واملعّلــم واملعّلمــة 
ســموه  تســلَّم  كمــا  املتمّيزيــن. 
ــس  ــة ورئي ــس اجلمعي ــن رئي ــرمي م الك
اجلائــزة درعــاً تكرمييــاً بهــذه املناســبة، 

ــورة  ــرمي ص ــمو الك ــت لس ــم التقط ث
َّف  وشــر َّمــن،  املكر مــع  جماعيــة 
ــم  ــذي أُقي ــاء ال ــل العش ــموه حف س
علــى شــرف ســموه بهــذه املناســبة، 
ثــم غــادر بحفــظ اهلل ورعايتــه مودعــاً 

ــرمي.  ــاوة والتك ــكل احلف ب

تغطيات
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)القرآن كامال(

تركي بن مقرن  العبدالمنعم

يوسف بن عبدالله  الفهيد

عبدالله بن حجاب  الحجاب

أبــرار بنت أحمد الدخيل 

هيلة بنت سليمان العتيق

ابتســام بنت عبد الرحمن الفحام

)عشرون جزءًا(

عبدالله بن فهد الطوالة

عمر بن عبدالرحمن العبدالمنعم

فهد بن سعود العلي

أسماء بنت محمد الدخيل

حنان بنت عبد الله  النتيفي

طيبة بنت سليمان الطوالة

)عشرة أجزاء(

عبدالعزيز بن هالل البهالل

عبدالله بن عبدالعزيز الصافي

أيوب بن سعود البدر

ابتهــال بنت عبد الله الزويد

حصــة بنت أحمد الفرهود

بــدور بنت علي الهزاني

)خمسة أجزاء(

إياد بن مدالله الخميس

عثمان بن عبدالرحمن الدريويش

خالد بن محمد العنقري

بدرية بنت سعود البدر

منال بنت عبد الله العبيد

سديم بنت عبد الله الطيار

)جزأين(

محمد بن عبدالعزيز الطيار

عبدالعزيز بن عبدالله  الوشيل

معاذ بن محمد  الخميس

فاطمة بنت أحمد المسعود

شــهد بنت عبد الله الفرهود

شذى عبدالرحمن الضويحي

المكرمون في الحفل

تغطيات
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موجز أخبار الجمعية

عدد من رجال األعمال يرعون 
بعض المجمعات القرآنية

بفضــل مــن اهلل ســبحانه وتعالــى 
ــال  ــال األعم ــن رج ــدد م ــرص ع ــم ح ث
مــن أبنــاء احملافظــة علــى دعــم القــرآن 
ــن  ــدد م ــق ع ــد واف ــه فق ــرمي وأهل الك
ــض  ــة بع ــى رعاي ــال عل ــال األعم رج
اجملمعــات القرآنيــة فــي احملافظــة حبــاً 
فــي القــرآن الكــرمي وإســهاماً مــع 
ــرمي  ــرآن الك ــم الق ــي دع ــا ف والة أمرن
ــه ومت  ــى حفظ ــا عل ــجيعاً ألبنائن وتش
توقيــع عقــود الرعايــة فــي يــوم األحــد 

ــة :  ــات التالي 1436/8/6هـــ  للمجمع
الشــيخ / عبــداهلل بــن ناصــر الفالــح  
جامــع  حلقــات  مجمــع  لرعايــة 

الفالــح.
وعبدالرحمــن  تركــي   / الشــيخان 
وحضــر  الطوالــة  عبــداهلل  أبنــاء 
ــن  ــد ب ــتاذ / محم ــا األس ــة عنهم نياب
عبدالرحمــن الصحــن ، لرعايــة مجمع 

حلقــات جامــع امللــك عبدالعزيــز.
ــد  ــن محم ــن ب ــيخان / عبداحملس الش
احلمــد ومحمــد بــن ناصــر احلمــد 

ــا  ــة عنهم ــر نياب ــا اهلل  وحض رحمهم
ناصــر  بــن  عبدالرحمــن  األســتاذ/ 
ــات  ــع حلق ــة مجم ــن لرعاي ــد ع احلم

ــي. ــن ترك ــل ب ــام فيص اإلم
محمــد  بــن  عبدالعزيــز   / الشــيخ 
اجلويــر لرعايــة مجمــع حلقــات جامــع 

ــة. ــر بعلق اجلوي

معالي الوزير يعتمد مجلس 
اإلدارة الجمعية

الشــؤون  وزيــر  معالــي  اعتمــد 
اإلســامية واألوقــاف والدعوة واإلرشــاد 
رئيــس اجمللــس األعلــى للجمعيــات 
اخليريــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي ,  
معالــي الشــيخ صالــح بــن عبدالعزيز 
آل الشــيخ مجلــس إدارة اجلمعيــة ملدة 
ــون  ــث يتك ــة حي ــنوات قادم ــع س أرب
مــن :-عبدالرحمــن بــن محمــد احلمــد 
ــخ  ــد الذوي ــن محم ــد ب ــاً ،أحم رئيس
بــن  ،عبدالرحمــن  للرئيــس  نائبــاً 
ــاً،  ــؤوالً مالي ــار مس ــز النص عبدالعزي
ــه  ــن الطوال ــن عبدالرحم ــليمان ب س
ــي  ــد احلرب ــن خال ــن ب عضواً،عبدالرحم

احلمــن  بــن حمــن  عضــواً، فهــد 
محمــد  بــن  عضواً،عبدالرحمــن 
بــن  ،عبدالرحمــن  عضــواً  الرومــي 
ــن  ــن ب ــي عضواً،عبداحملس ــي الروم روم
عبدالعزيــز النصــار عضواً،محمــد بــن 
ــر إدارة  ــا عضواً،ومدي ــز املهن عبدالعزي
األوقــاف واملســاجد فــي محافظــة 

ــواً. ــي عض الزلف

جمعية تحفيظ القرآن 
الزلفي تحقق المركز األول 

في مسابقة الجودة
 علــى مســتوى جمعيــات منطقــة 

ــاض  الري
ــي  ــز األول ف ــة املرك ــت اجلمعي   حقق

مرآة الجمعية
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مســابقة اجلــودة الشــاملة للعــام 
ــز  ــا مرك ــي نظمه 1434-1435هـــ الت
ــظ  ــة التحفي ــع جلمعي ــا التاب حلقاتن
ــل  ــاءت تفاصي ــاض ، وج ــة الري مبنطق

ــي : ــو التال ــى النح ــابقة عل املس
  يتــم تقييــم املشــاركن مبجمــوع 100 

درجــة موزعــة علــى املعاييــر التاليــة :
معايير اجملال اإلداري ) 20 ( درجة .
معايير اجملال املالي   ) 20 ( درجة .

معايير اجملال التعليمي ) 40 ( درجة .
معايير مجال العاقات ) 20 ( درجة .

ــة ) أ (    وقــد حققــت املركــز األول لفئ
حيــث حصلــت علــى نســبة ) 100 % ( 
ــك مــا يقــارب  ــى ذل ، وقــد تنافــس عل
ملنطقــة  تابعــة  جمعيــة   30 مــن 

ــاض . الري
يــوم  الريــاض  فــي  أقيــم  وقــد 
اخلميس1435/11/16هـــ حفــل تكرميــي 
ــس  ــة رئي ــت رعاي ــبة حت ــذه املناس به
بالريــاض  القــرآن  جمعيــة حتفيــظ 
فضيلــة الشــيخ / ســعد بــن محمــد 
ــة  ــرمي جمعي ــه تك ــان   ، ومت في آل فري
ــز األول  ــزة املرك ــي بجائ ــظ الزلف حتفي

وقيمتهــا 60000 ريــال .

برنامج رمضاني  لحفظ  
الفاتحة وقصار السور 
للناطقين بغير العربية

ــاً  ــاً رمضاني ــة  برنامج ــت اجلمعي أقام
للجاليــات الناطقــة بغيــر العربيــة 
فــي احملافظــة  ويهــدف إلــى تصحيــح 
قراءتهــم لســورة الفاحتــة وحتفيظهــم 
ــرمي  ,  ــرآن الك ــن  الق ــور م ــار الس قص

ــاً ,  ــر يوم ــة عش ــتمر خمس واس
ــة  ــي خمس ــج ف ــم البرنام ــد أقي , وق
عــدد   وبلــغ   ، مســجدا  عشــر 
دارٍس,   1100 مــن  أكثــر  الدارســن 
وشــارك فــي تدريســهم 13 مشــرفاً و 
50 معلمــاً , ومت توزيــع أكثــر مــن 8000 
ــي  ــاركن ف ــجيعية للمش ــزة تش جائ

البرنامــج  .

برنامج )تدارس( للموظفين 
مباشر وبالهاتف

إدارة  فــي  ممثلــًة  اجلمعيــة  تقيــم 
ــج  ــن (  برنام ــة )بن ــؤون التعليمي الش
ــن  ــن م ــاص باملوظف ــو خ ــدارس ) وه ت
املواطنــن واملقيمــن ( وهــو عبــارة عــن 

ــارين: مس
1-تعليــم وحتفيــظ القــرآن الكــرمي فــي 
ــرة  ــي الفت ــك ف ــع وذل ــة جوام خمس

ــائية . املس
ــق  ــن طري ــرمي ع ــرآن الك ــظ الق 2-حتفي
البرنامــج  يتيــح  حيــث  الهاتــف 
تســميع القــرآن مــن خــال منهجيــة 
الفتــرة  فــي  وذلــك  لهــم  معــدة 

الصباحيــة.

برنامج ) منح ( لطالب المنح 
الجامعية

ــظ  ــة لتحفي ــة اخليري ــت اجلمعي أقام
القــرآن الكــرمي فــي محافظــة الزلفــي 
ــة  ــؤون التعليمي ــي إدارة الش ــًة ف ممثل
ــن  ــو ضم ــح ( وه ــج )من ــن  برنام بن
برنامــج التنافــس ،ويســتهدف طــاب 
ــة  ــن للدراس ــن القادم ــح اجلامعي املن
ــدة  ــة مع ــن منهجي ــا، ضم ــي بادن ف
الطالــب  يختــم  بحيــث  لهــم 
ــاوز  ــدة ال تتج ــي م ــرمي ف ــرآن الك الق
ــذا  ــى ،ه ــإذن اهلل تعال ــوام ب ــة أع ثاث
ــاً  ــر طالب ــي عش ــج اثن ــم البرنام ويض
مــن طــاب املنــح, ويشــرف علــى 
ــن  ــار ب ــتاذ/ نص ــج األس ــذا البرنام ه

عبدالعزيــز النصــار. 

اإلشراف النسائي ينظم 
ملتقى الدور النسائية

أقــام مكتــب اإلشــراف النســائي 
باجلمعيــة ملتقــى الــدور النســائية 
اخلميــس  يــوم  وذلــك  الســنوي 
ــز  ــدى مبرك ــدار اله ب 1435/6/24هـــ 
علقــة. ويهــدف امللتقــى إلــى تبــادل 
الــدور  منســوبات  بــن  اخلبــرات 

وتكــرمي املتميــزات .

مرآة الجمعية
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الجمعية تكرم وكالة 
توقيع للدعاية واإلعالن

كرمــت اجلمعيــة وكالــة توقيــع 
نظيــر  وذلــك  واإلعــان  للدعايــة 
اجلمعيــة  مــع  الوكالــة  تعــاون 
ــات  ــض اخلدم ــدمي بع ــال تق ــن خ م
وغيرهــا  والطباعــة  كالتصميــم 
األعمــال  مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا 

امليدانيــة.
ــذي  ــة التنفي ــر اجلمعي ــلم مدي وس
ــي  ــد احلرب ــن خال ــن ب ــد الرحم أ. عب
درع اجلمعيــة ملديــر الوكالــة أ. خالــد 

ــعود املس

لقاء ودي لمنسوبي 
الجمعية

العامــة  العاقــات  إدارة  نظمــت 
لقــاء  اجلمعيــة  فــي  واإلعــام 
ــبلة ,  ــة الس ــي روض ــوبيها ف ملنس
وقــد حضــر اللقــاء أعضــاء مجلــس 
اإلدارات  مديــرو  و  اجلمعيــة   إدارة 
ــون . ــرفون واملوظف ــام واملش واألقس

توطيــد  إلــى  اللقــاء  ويهــدف 
فــي  العاملــن  بــن  العاقــات 
الفريــق  روح  وتنميــة  اجلمعيــة 

لواحــد.  ا
تعيين مشرفين جدد

تعيــن  اجلمعيــة  رئيــس  اعتمــد 
األســتاذ أحمــد بــن محمــد البهــال 
مشــرفاً فــي مجلــة ضياء واألســتاذ 
ــن ناصــر البهــال مشــرفاً  بهــال ب
إعاميــاً واألســتاذ: مصعــب بــن 
عبدالرحمــن النصــار مشــرفاً علــى 
ــذي  ــاندة وال ــات املس ــم اخلدم قس
متــت املوافقــة علــى إنشــائه بتاريــخ 

1435/12/18هـ.

الجمعية تشارك في 
ملتقى صالتي قرة 

عيني المقام في جامعة 
المجمعة

ــى )  ــي ملتق ــة ف ــاركت اجلمعي ش
صاتــي قــرة عينــي ( والــذي نظمتــه 
ــة (  ــة التربي ــة ) كلي ــة اجملمع جامع

فــي الزلفــي  خــال الفتــرة  14-
1435/6/16 هـــ  .

ســعادة  امللتقــى  افتتــح  وقــد 
وبحضــور  الدوســري  مســلم  د/ 
محافــظ الزلفــي ســعادة األســتاذ/ 
فيحــان بــن لبــده ورئيــس اجلمعيــة 
احلمــد  عبدالرحمــن   / الشــيخ 
ســعادة  التربيــة  كليــة  وعميــد 
وعــدد  الســويكت  عبــداهلل  د/ 
ــوى  ــد احت ــور، وق ــن احلض ــر م كبي
ــن  ــدد م ــى ع ــة عل ــرض اجلمعي مع
ــة  ــدارات باإلضاف ــات واإلص املطبوع
إلــى مشــاركة الــدور النســائية 
بعــدد مــن األعمــال املتميــزة ، وقــد 
ــى  ــرض والق ــى املع ــزوار عل ــى ال أثن
استحســانهم ومت إهــداء الزائريــن 
عــدداً مــن املطبوعــات واإلصــدارات .

مرآة الجمعية
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الجمعيــة تكــرم مديــر إذاعــة 
القــرآن الكريــم

الشــيخ:  اجلمعيــة  رئيــس  شــارك 
عبدالرحمــن بــن محمــد احلمــد ونائــب 
رئيــس اجلمعيــة الشــيخ: ســليمان بن 
ــرآن  ــة الق ــة إذاع ــن الطوال عبدالرحم
الكــرمي فــي احلفــل الــذي أقيــم تكرميــاً 
ــابق  ــرمي الس ــرآن الك ــة الق ــر إذاع ملدي
محمــد  بــن  عبــداهلل   / األســتاذ 
الدوســري والــذي ترجــل عــن منصبــه 
ــد  ــن محم ــد ب ــتاذ خال ــه األس وخلف
ــة  ــل بقاع ــم احلف ــد أقي ــح وق الرمي
يــوم  مســاء  بالريــاض  املقصــورة 
األحــد 1435/7/12 هـــ وقــد مت تســليم  
األســتاذ عبــداهلل درع اجلمعيــة تقديــراً 
ووفــاًء ملــا كان يبذلــه فــي خدمــة 
القــرآن الكــرمي وتعاونــه مــع اجلمعيــة 

ــك . ــي ذل ف

كبــار  ملتقــى  فــي  ضيــاء 
اإلســالمي  العالــم  قــراء 

نظــم كرســي تعليــم القــرآن الكــرمي 
ســعود  امللــك  بجامعــة  وإقرائــه 
ــراء  ــار ق ــم كب ــى يض ــاض ملتق بالري
برعايــة  وذلــك  اإلســامي  العالــم 
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد 
بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقة 
ــرة  ــال الفت ــم خ ــذي أقي ــاض وال الري
1-1435/1/3 هـــ , وكان عنــوان امللتقى ) 
كبــار قــراء العالــم اإلســامي«مدارس 

ــام » ( . وأع
ــي  ــرة ف ــاء حاض ــة ضي ــت مجل وكان
العدديــن  إهــداء  ومت  امللتقــى  هــذا 
التاســع والعاشــر مــن ضيــاء لضيــوف 
امللتقــى واملشــاركن فيــه ، والعجيــب 
ــيخ  ــر ش ــم األخض ــيخ إبراهي أن الش
قــراء املســجد النبــوي أحــال علــى 
العــدد التاســع مــن ضيــاء فــي ورقتــه 

ــة  ــيخه فضيل ــن ش ــا ع ــي طرحه الت
الشــيخ: عبدالفتــاح القاضــي )دون أي 
تنســيق مــع اجمللــة( بينمــا كانــت توزع 
ــة. ــك اللحظ ــي تل ــن ف ــى احلاضري عل

الجمعية تحتضن ركنًا لمركز 
الملك عبد العزيز للحوار 

الوطني

امتــداداً للتعــاون بــن اجلمعيــة  ومركز 
ــي  ــوار الوطن ــز للح ــد العزي ــك عب املل
فقــد أقــام املركــز ركنــاً للكتــاب فــي 
القــرآن الكــرمي النســائية حتــت  دار 
الفــراج  مزنــة   / األســتاذة  إشــراف 
عضــو مشــارك فــي املركز ويســتهدف 
ركــن الكتــاب منســوبات اجلمعيــة 

ــات  ــات وطالب ــات ومعلم ــن إداري م

أخبار متنوعة

مرآة الجمعية
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عشــرة أيــام كانــت حافلــة بالعطــاء 
والبــذل واملتعــة كيــف ال والعيــش فيهــا 
ــتضافة  ــال اس ــن خ ــاب اهلل م ــع كت م
النبــوي  املســجد  فــي  القــراء  شــيخ 
ــن  ــم ب ــيخ إبراهي ــة الش ــريف فضيل الش
ــرة  ــي الفت ــم ف ــي القي ــن عل ــر ب األخض

16-1435/11/25هـــ ــن  م
وتأتــي االســتضافة حرصــاً مــن اجلمعيــة 
علــى االســتفادة مــن قامــات اإلقــراء فــي 
ــيخ  ــن الش ــاً م ــامي وحرص ــا اإلس عاملن
ــه  ــتفيدين من ــه للمس ــذل علم ــى ب عل
حيــث يشــرف بعــرض القــرآن الكــرمي على 
ــات  ــاظ وحافظ ــن حف ــدد م ــه ع فضيلت
اجلمعيــة مــن مشــرفن ومعلمــن وطاب 
وطالبــات. كمــا رافقــه فــي هــذه الزيــارة 
ــيخ د.  ــة الش ــار فضيل ــي الب ــن الزلف اب
عبــداهلل بــن محمد اجلــار اهلل استشــاري 
طــب األســرة وصاحــب القــراءات املعــروف 
وأقيــم لــه بعــض اللقــاءات علــى هامــش 
زيــارة الشــيخ. كمــا صحــب فضيلــة 
الشــيخ تلميــذه الوفــي الشــيخ يوســف 

ــويعي. الش
وبرنامــج الشــيخ فــي هــذه الزيــارة إقــراء 
الســاعة  مــن  واملعلمــات  الطالبــات 
الظهــر  أذان  إلــى  صباحــاً  التاســعة 
ــى  ــف إل ــة والنص ــاعة الرابع ــن الس وم
قبيــل أذان املغــرب للطــاب واملعلمــن 
واملشــرفن. كمــا تتخلــل الزيــارة لقــاءات 
ــن  ــة واملتخصص ــوبي اجلمعي ــع منس م

ــة. ــي احملافظ ــراءات ف ــي الق ف
ــة  ــكرون فضيل ــة يش ــوبو اجلمعي ومنس

الشــيخ شــكراً جزيــاً علــى اقتطــاع 
هــذا الوقــت الثمــن ســنوياً حملافظــة 
الزلفــي ومنســوبي اجلمعيــة ، نســأل اهلل 
ــعده  ــزاء وأن يس ــر اجل ــا خي ــه عن أن يجزي
بالقــرآن الكــرمي فــي الدنيــا واآلخــرة. كمــا 
ال تنســى اجلمعية شــكر فضيلة الشــيخ 
د / محمــد بــن إبراهيــم احلمــد وأخــاه 
األســتاذ: عبــد العزيــز بــن إبراهيــم احلمــد 
العامــرة  اســتراحتهم  تهيئــة  علــى 

ــيخ. ــة الش إلقام

للزلفــي الخامســة  زيارتــه  لنبــوي فــي  ا المســجد  قــراء  شــيخ 
م ــا ي أ ة  ــر بعش ــا  يخصه و ــة  لجمعي ا ف  ــر يش ــر  خض أل ا ــم  هي ا بر إ ــيخ  لش ا

تكرمي د عبداهلل اجلاراهلل لتعاونه الكبير مع اجلمعية
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ــات  ــذاذ م ــام األف ــن األع ــم م عل
وعمــره ) 35 ( ســنة، شــاب صالــح 
منطقــة  فــي  عــاش  مصلــح، 
ــي  ــًدا ف ــامطة ( وحتدي ــازان )س ج
قريــة )اجلاضــع ( بيئــة صغيــرة 
زراعــة  عملهــم  متماســكة، 
ثروتهــم  هــذه  األغنــام،  ورعــي 
ــدة  ــة بعي ــي بيئ ــاش ف ــذاك، ع آن
ــر  ــح احل ــث لف ــف، حي ــن التكل ع
الشــديد واالعتمــاد علــى النفــس، 
وعلــى مــر التاريــخ فأســرته بيــت 
ــعر  ــه وأدب وش ــل وفق ــم وفض عل
اجلامــع  أســس  فالــذي  ووعــظ، 
بأبــي عريــش هــو الشــيخ صديــق 
 876 عــام  احلكمــي  علــي  بــن 
هـــ  نشــأ الشــيخ حافــظ رحمــه 
اهلل نشــأة صاحلــة، تربــى فيهــا 
علــى العفــاف والطهــارة وحســن 

ــق، اخلل

ــي  ــوم برع ــه يق ــل بلوغ  وكان قب
القــرآن  ختــم  والديــه،  غنــم 
وحفــظ الكثيــر مــن األحاديــث 
ــن  ــرة م ــة عش ــغ الثاني ــم يبل ول
ــريع  ــذكاء س ــوي ال ــره، كان ق عم

احلفــظ،

ــن  ــدم م 1358 هـــ ق ــام  ــي ع وف  
 / الداعيــة  الشــيخ  جنــد  جهــة 
عبــداهلل بــن محمــد القرعــاوي 
منطقــة  إلــى  اهلل  رحمــه 
ــة  ــة العربي ــوب اململك ــة جن تهام
فيهــا  مــا  ملعاجلــة  الســعودية 
مــن اجلهــل والبــدع، فنــذر نفســه 
مخلصــاً هلل يدعــو ويعلــم ويربــي.

مبقــدم  حافــظ  ســمع  وملــا 
اجلنــوب،  ملنطقــة  القرعــاوي 
ــه رســالة عــام 1359هـــ.  كتــب ل
ــان  ــد يطلب ــه محم ــطة أخي بواس

ــع (  ــة )اجلاض ــه لقري ــا قدوم فيه
ــى  ــاً عل ــا، حرص ــذر مجيئهم لتع
االســتفادة، فدهــش مــن جــودة 
اخلــط ودقــة األســلوب، وعــرض 
ــى  ــروا إل ــال انظ ــه وق ــى طاب عل
ــه  ــن صاحب ــأل ع ــط، فس ــذا اخل ه
ــه  ــي إن ــد احلكم ــه محم ــال ل وق
صغيــر  شــاب  حافــظ  أخــي 
يرعــى غنــم والــدي، فاستبشــر 
ــب  ــب وذه ــى الطل ــاوي ولب القرع
التقــى  وهنــاك  قريتهمــا  إلــى 
ورأى  األمــر  لــه  وتبــن  بحافــظ 
ــذكاء  ــة وال ــة النجاب ــه عام علي

أعالم 

بقلم ا/ سعود بن صالح السيف

مشرف التربية اإلسالمية بتعليم الزلفي 

عمر قصير ...وعلم غزير   )1342-1377هـ(  
حافظ بن أحمد الحكمي سيرة تكتب بماء الذهب ـ
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تخــب  ولــم  للعــادة،  اخلــارق 
بالتلميــذ  القرعــاوي  فراســة 
مقدمــة  فــي  فهــو  النجيــب، 
ــاً   ــاً وصاح ــاداً وفهم ــه اجته رفاق
ــب  ــن طل ــع ب ــظ يجم ــكان حاف ف
ــي  ــن رع ــيخه وب ــن ش ــم م العل

الغنــم،
هــو   ( القرعــاوي:  عنــه  يقــول   
علــى اســمه حافــظ ( يحفــظ 
ــار  ــة الكب ــه والطلب ــه وقلب بقلم
ــكل  ــا يش ــي كل م ــه ف يراجعون
عليهــم، ويحفــظ الــدرس مــن 
قــال:  كــررت  وإذا  واحــدة،  مــرة 
ــدة ــرة واح ــيخ م ــا ش ــي ي يكفين

ــظ  ــد حف ــد وق ــن الغ ــي م ، فيأت
ــاً وال  ــه حرف ــدرس مــا يخــرم من ال
والطــاب  لفــظ،  فــي  يتلجلــج 
يقولــون: ال تكــرر علينــا الــدرس يــا 
شــيخ يكفــي، إذا ســمعه حافــظ 
يعلمنــا إيــاه، وبعــد مــدة قضاهــا 
اجلاضــع  قريــة  فــي  القرعــاوي 
ــي كان يســكنها  ــة الت ــك القري تل
ــى  ــودة إل ــي الع ــب ف ــظ رغ حاف
لــه  أول مقــر  مدينــة ســامطة 
مــن  فطلــب  دعوتــه،  ومنطلــق 
والــدي حافــظ أن يذهــب معــه 
ــم  ــا  حلاجته ــامطة، فأبي ــى س إل
ــا  ــا ي ــا وغنمن ــاال )ابنن ــم فق البنه
شــيخ ( ولــم ييــأس القرعــاوي، 
فأخــذ يغــدو ويــروح بــن ســامطة 
مســيرة  يســتكمل  واجلاضــع 
عــام  وفــي  النجيــب،  تلميــذه 
حافــظ  والــدا  توفــي  1360هـــ 
رحــم اهلل اجلميــع، فتفــرغ حافــظ 
لطلــب العلــم تفرغــا مطلقــا، 
ــل،  ــة والتحصي ــي الدراس ــدَّ ف وج
فذهــب إلــى شــيخه بســامطة 

يقــرأ  دائمــة  مازمــة  والزمــه 
ــت  ــم يلتف ــه ول ــذ من ــه ويأخ علي
إلــى شــيء مــن الشــؤون األخــرى، 
ــه احلافــظ  ــق علي ــى صــار يطل حت
يشــار  علًمــا  وأصبــح  حافــظ، 
إليــه بالبنــان، هكــذا تربــى وتعلــم 
فأجــاد الشــعر والنثــر  وحفــظ 
ــي  ــر  األدب العرب ــرا مــن  ذخائ كثي
ــات  ــف مؤلف ــوم، وأل ــواع العل وأن
ــون،  ــوم والفن ــن العل ــر م ــي كثي ف
يقــول عنــه القرعــاوي ) لــم يكــن  
ــف  ــل والتألي ــر بالتحصي ــه نظي ل

اإلدارة..(. وحســن  والتعليــم 
ــه  ــار علي ــام 1362 هـــ أش ــي ع ف
ــي  ــا ف ــئ نظم ــاوي أن ينش القرع
ــرأه  ــا ق ــوء م ــى ض ــد، عل التوحي
ــة  ــن تيمي ــب اب ــب ككت ــن الكت م
ــه  ــف منظومت ــم، فصن ــن القي واب
علــم  إلــى  الوصــول  ســلم   (
ــت  ــد (فاق ــي التوحي ــول – ف األص
والعلمــاء  شــيخه  استحســان 

املعاصريــن فبدأها بقوله: 

أبدأ باســم اهلل مستعينا    
             راض بــه مدبــراً معينا

هدانا كما  واحلمدهلل 
        إلى ســبيل احلق واجتبانا

أحمده ســبحانه وأشكره
           ومن مساوي عملي أستغفره

الكتــب  تأليــف  تابــع  ثــم 
العلميــة، فألــف فــي التوحيــد 
والفقــه  النبويــة  والســيرة 
احلديــث  ومصطلــح  وأصولــه 

واآلداب  والوصايــا  والفرائــض 
ونثــرا، نظمــا  والنصائــح، 

ــار  ــي الدي ــا مفت ــب به ــد أعج  وق
محمــد   / آنــذاك  الســعودية 
بــن إبراهيــم، وأشــار بطبعهــا، 
ــة  ــى نفق ــا عل ــع أغلبه ــد طب وق
ــع هــذه  امللــك ســعود، فــكان طاب
الســهل  األســلوب  املؤلفــات 
حافــظ  يتجــه  لــم  الواضــح، 
دراســة  العلــم،  ســوى  لشــيء 
ــر  ــي كثي ــه العلم ــاً، إنتاج وتدريس

رغــم صغــر ســنه.
ــوه  ــاوي وأخ ــيوخه القرع ــرز ش  أب
ــن  ــزة ح ــرزاق حم ــد وعبدال محم

ــج. ــرة واحل ــة للعم ــد ملك يف

اهلل  رحمــه  نبوغــه  يكــن  لــم   
ســوى توفيــق مــن اهلل وعنايــة 
بــر  فخصالــه  رحيمــة،  ربانيــة 
وتضحيــة،  وورع  وزهــد  وتقــوى 
ومــرب  معلــم  توجيهــات  ثــم 
فــذ خبيــر باســتثمار أصحــاب 
الكبيــرة،  والقلــوب  العقــول 
ــع،  ــكل أوس ــا بش ــع اهلل به لينف
الوقــت  اســتثمار  وكذلــك 
والتدبــر  والتأمــل  بالقــراءة 

التعلــم، علــى  واملداومــة 

ــة  ــى الكتاب  فقــد كان يحــرص عل
والتدويــن والتســجيل ملــا يســمعه 
ــرح  ــب ش ــد كت ــيخه، وق ــن ش م
ــرام حــن انتهــى شــيخه  ــوغ امل بل
مــن شــرحه، مــن حرصــه الشــديد 
ــب  ــاء للكت ــاع واالقتن ــى االط عل
أنــه فــي إحــدى زياراتــه لبيــت 
اهلل احلــرام وجــد كتــاب )خلــق 
لــدى  للبخــاري(  العبــاد  أفعــال 

أعالم 
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أحــد املدرســن فــي احلــرم املكــي، 
فأخــذه عاريــة ملــدة أســبوع وأكــبَّ 
ــه،  ــى صاحب َّه إل ــخه، ورَد ــى نس عل
ونقلــه،  نَســخه  أنــه  وأخبــره 
وعلــو  وبحرصــه  بــه  فأعجــب 
همتــه فأعطــاه الكتــاب هديــة 
ــاع  ــي األصق ــمه ف ــردد اس ــه، ت ل
ــر  ــروي، وانتش ــه الق ــاوز محيط جت
ومجالــس  والقــرى،  املــدن  فــي 
ــر  ــم تذك ــات العل ــاء وحلق الفض
ــده  ــدة بل ــة، عم ــمه بالدهش اس
علمــا وســماحة ونزاهــة وتواضعــاً 
واإلرادة  الشــخصية  قــوي    ،
ــاس،  ــد الن ــة عن ــه هيب واإلدارة، ل
يحــب الرياضــة واملــزاح واملصارعــة 
ــرةً  ــاً عام ــه دائم ــري، مجالس واجل
والتحصيــل  واملذاكــرة  بالــدرس 
فــي البيــت واملســجد، بســيط 
ســهل خفيــف النفــس، ســهل 
ــص  ــره، حري ــه ومظه ــي ملبس ف
علــى تربيــة مــن حولــه، قــدوة 

ــم. له
مبهمــة  القرعــاوي  كلفــه 
ــي  ــه، وف ــه وزمائ ــس ألقران التدري
بــإدارة  كلفــه  هـــ   1363 عــام 
وماحظــاً  ســامطة  مدرســة 
ــة، وبعدهــا كلفــه  ملدرســة اجلرادي
باإلشــراف علــى مــدارس املنطقــة 
يستشــيره ويأنــس برأيــه، وفــي 
وزارة  افتتحــت  1373هـــ   عــام 
ــة  املعــارف بجــازان  مدرســة ثانوي
عــام  وفــي  لهــا  مديــراً  فعــن 
ــح املعهــد العلمــي  1374هـــ افتت
لــه،  مديــراً  فكلــف  بســامطة 
الــدروس  بعــض  يلقــي  وأخــذ 
ــذه  ــى تامي ــي عل ــرات وميل واحملاض
ــة  ــرعية واللغوي ــوم الش ــي العل ف

ريخيــة. لتا ا و
عــن  يعبــر  ونظمــه  شــعره 
ــد  ــمو مقص ــليمة وس ــدة س عقي
هــم  يعيــش  تعبيــر،  وجزالــة 
الدعــوة والعلــم وخدمــة اإلســام 

ــاك  ــه واالستمس ــم مبادئ وتعظي
بشــعائره  ونشــر خدمة املســلمن 
فــي كل مــكان، والعمــل علــى 
ــه  ــى علي ــد أثن ــوب، وق ــاة القل حي
ــم  ــن رحمه ــن عثيم ــاز واب ــن ب اب
ســلم   ( مؤلفاتــه  مــن  اهلل، 
الوصــول، معــارج القبــول )يــدرس 
فــي اجلامعــات(، أعــام الســنة 
الفريــدة،  اجلوهــرة  املنشــورة، 
ــي  ــي ف ــاح، أمال ــاب الف ــل أرب دلي
ــة  ــات، همزي ــرح الورق ــيرة، ش الس
ــام. . (  ــاح دار الس ــاح، مفت اإلص
ــا  ــر منه ــعة عش ــى تس ــل إل تص
ــي  ــي ف ــوط، توف ــوع ومخط مطب
1377هـــ  ــام  ع ــة  احلج ذي  ــهر  ش
ــره  ــث كان عم ــة، حي ــة املكرم مبك

ــنة. ــن س ــاً وثاث ــذاك خمس آن
رثــاء  تاميــذه  بعــض  رثــاه   
ــه،  ــة برحيل ــدى الفاجع ــس م يعك
فممــا قالــه تلميــذه إبراهيــم بــن 

اهلل:  رحمــه  الشــعبي  حســن 

ــؤادِ ــي الف ــي ف ــرة ل ــف حس وخل
مبــا رحبــت ولــم تســع البــوادي
ــاد ــل العم ــى البط ــي الفت ــا نع بن
ــوادي ــب الن ــا قط ــرات ي ــن اخلي م
للقيــاد بعــدك  تختــار  فمــن 
وادي بــكل  البحــوث  ومصبــاح 

ازديــاد  فــي  الَعليِّــة  وهمتــك 

وقد ألقاها الشاعر بن يدي سماحة الشيخ ابن إبراهيم فأعجب بها وفاضت عيناه دمعاً عليه وقال: هذه مصيبة على 
اجلميع. رحمه اهلل رحمة واسعة ونفع بعلمه  وجمعنا به في جنته آمن.

البــاد ركــن  حافــٌظ  توفــي 
ــا ــي األرض ذرًع وقــد ضاقــت عل
ــى ــن واف ــي ح ــال من ــاء احل وس
ــا ــي املزاي ــدم ف ــت املق ــد كن لق
وكنــت القائــد املدعــو فينــا
ســاح للمشــاكل كنــت قدمــا
ــا ــددت باع ــوم م ــي كل العل وف

أعالم 



31 العدد 11 -شوال- 1437 هـ

معالي الشيخ د : عبدالرحمن السديس: اجلمعيات محاضن آمنة ألبنائنا .

معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ
 د. عبدالرحمن السديس  يرعى حفل جائزة الفهد السادس 

ــزة  ــل جائ ــة حف ــة بإقام ــت اجلمعي احتفل
فــي  الكــرمي  القــرآن  حلفــظ  الفهــد 
ــاء  ــم مس ــذي أقي ــادس، وال ــا الس عامه
يــوم اخلميــس 1436/5/14 هـــ  بعــد صــاة 
ــبات  ــال للمناس ــة خي ــي قاع ــاء ف العش
علــى شــرف صاحــب املعالــي الشــيخ 
ــز  ــد العزي ــن عب ــن ب ــد الرحم ــور عب الدكت
الســديس الرئيــس العام لشــؤون املســجد 
احلــرام واملســجد النبــوي وبحضــور وكيــل 
ســعادة  الزلفــي  محافظــة  محافــظ 
ــع  ــز املني ــد العزي ــن عب ــعود ب ــتاذ س األس
وفضيلــة الشــيخ عبــد اهلل بــن عبــد 
وزارة  الناصــر مديــر عــام فــرع  العزيــز 
ــاض و  ــة الري ــامية مبنطق ــؤون اإلس الش
األســتاذ الكــرمي خالــد بــن محمــد الرميــح 
مديــر إذاعــة القــرآن الكــرمي و الشــيخ 
عبــد اهلل حمــد املــزروع األمــن العــام 
الســابق جلمعيــات حتفيــظ القــرآن الكــرمي 
ــب  ــول نائ ــن الهذل ــد الرحم ــيخ عب و الش
ــرمي  ــرآن الك ــظ الق ــة حتفي ــس جمعي رئي
منصــور  الشــيخ  و  الريــاض  مبنطقــة 
ــة التابعــة  ــر الفــروع اخلارجي الغصــن مدي
والشــيخ  الريــاض  منطقــة  جلمعيــة 
إبراهيــم بــن شــايع احلقيــل رئيــس مجلس 
الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ  جمعيــة  إدارة 
ــه  ــق ل ــد املراف ــة والوف ــة اجملمع مبحافظ
وعــدد كبيــر مــن املشــايخ ورؤســاء الدوائــر 
ــان  ــال وأعي ــال األعم ــم ورج ــة العل وطلب
احملافظــة وعــدد مــن الضيــوف مــن خــارج 

احملافظــة ومنهــم جمعيــة حتفيــظ القــرآن 
الكــرمي باجملمعــة والغــاط وعــدد كبيــر مــن 
املواطنــن امتــألت بهــم جنبــات القاعــة .

مقتطفات من كلمة راع 
الحفل:

يكــون  أن  وســعيدة  مباركــة  فرصــة   •
ــذه  ــي ه ــرآن ف ــدة الق ــى مائ ــاء عل اللق
ــزة التــي لهــا حــق الوفــاء  احملافظــة العزي
ــي  ــة ف ــن لهــم مكان وألهــل الزلفــي الذي

ــي . قلب
• ثــم بــن فضــل القــرآن واتّباعــه وأضــاف 
ــاد أن  ــذه الب ــى ه ــل اهلل عل ــن فض أن م
جعلهــا مهبطــا للوحــي والرســالة ووجود 

احلرمــن الشــريفن،
•  ولــي األمــر والعالــم والداعيــة واحملتســب 
ــم  ــال كله ــل األعم ــم ورج ــي واملعل واملرب
ــذا  ــا ه ــاب اهلل ومنه ــن كت ــون م ينطلق
ــال  ــم رج ــا لدع ــد منوذج ــذي يع ــل ال احلف
وأثنــى علــى الشــيخ فــوزان  األعمــال 
الفهــد ودعــا لــه كمــا أثنــى علــى أبنائــه 
ــن يســمع عنهــم خدمتهــم للقــرآن  الذي
وهنــأ القائمــن علــى اجلمعيــة والتــي هــي 
ــم. ــرة له ــذا مفخ ــاب اهلل وه ــارةَ لكت من

• حاجــة األمــة ماســة لكتــاب اهلل،  ووجــه 
لفتــة للشــباب الذيــن هــم بنــاة احلضــارة 
ودعاهــم إلــى العنايــة بكتــاب اهلل وســنة 
ــط  ــج الوس ــى املنه ــيروا عل ــوله ليس رس
أهميــة  نفســه  الوقــت  فــي  مبينــاً 

اجلمعيــات  أن  إلــى  وأشــار  الوســطية 
ــا . ــة ألبنائن ــن آمن محاض

•وأثنــى علــى االجتمــاع فــي هــذه الليلــة 
مبينــا أن حضــوره شــرف لــه خاصــة، وهــو 

يســتمع للنمــاذج املباركــة.
اهلل  بكتــاب  الدولــة  عنايــة  أوضــح   •
ــريف  ــف الش ــة املصح ــي طباع ــة ف ممثل
واملســابقات وغيرهــا منــذ عهــد املؤســس 
إلــى عهــد خــادم احلرمــن الشــريفن 
ــي  ــي ول ــده وول ــي عه ــلمان وول ــك س املل
ــاب اهلل  ــاع كت ــا باتّب ــن أن متيزن ــده وب عه
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــوله صل ــنة رس وس
ــح. ــلف الصال ــج الس ــى منه ــير عل والس

ــف  ــى تألي ــرص عل ــى احل ــع إل ــا اجلمي • دع
وعلــى  الكلمــة  وتوحيــد  القلــوب 
التمســك بالعقيــدة الصحيحــة وحتصــن 

أبنائنــا مــن التيــارات املشــبوهة.
عامــة  الزلفــي  ألهــل  وجــه شــكره   •
وللقائمــن علــى هــذا احلفــل املبــارك وحث 
ــه  ــر القــرآن والعمــل ب ــن علــى تدب الفائزي
والتخلــق بأخاقــه وختــم كلمتــه بأنــه ال 
ــن إال الدعــاء  ــه احلاضري يجــد مــا يكافــأ ب

لهــم.
ــارة احلرمــن  ــن بزي • أعلــن مكافــأة للفائزي

ــرة. ــك العم ــريفن وأداء مناس الش
•  مختتمــاً كلمتــه بالشــكر للجميــع 

ــق. ــم بالتوفي ــا له ودع

معالي الشيخ د. عبدالرحمن السديس : الجمعيات محاضن آمنة ألبنائنا  

تغطيات



32 العدد 11 -شوال- 1437 هـ

المكرمون في الحفل

جائزة التميز
اإلدارة المتميزة

إدارة مجمع عبدالعزيز الجوير 
والمدير سعود بن عبدالله الطوالة

المعلم المتميز
خالد بن جديع الجديع

أصغر حافظ
أحمد بن محمد النافع

مزامير آل داود
محمد بن سليمان الحمد 

عبدالعزيز  بن حمود الفحام

سليمان بن عبدالله الفحام

اإلدارة المتميزة
دار الفرقان )المسائية( 

ومديرتها ريم بنت عبدالله المجاهد

المعلمة المتميز
نوف بنت سليمان الحميدي

أصغر حافظة
ندى بنت محمد بن حسن حسن

الفائزون في مسابقات القرآن الكريم

)جزأين()خمسة أجزاء()عشرة أجزاء()عشرون جزءًا()القرآن كامال(

محمد 
بن أحمد 
الخنيني

ريان بن مهنا 
المدالله

عبدالله بن 
أحمد المطوع

أسامة بن بدر  
المدالله

أحمد 
بن خالد  
الدهش

عبدالعزيز بن 
هالل البهالل

عبدالرحمن بن 
راشد الثنيان

عبدالله بن 
عبدالملك 

الطوالة

عزام بن 
عبدالرحمن  

الفالح

باسل بن 
محمد  

الطريقي

محمد بن 
موسى 
الحالفي

عبدالرحمن بن 
سليمان الزويد

عبدالرحمن بن 
صالح السيف

سليمان بن 
صالح  المنديل

عبدالعزيز 
بن مقرن  

العبدالمنعم

الفائزات في مسابقات القرآن الكريم

موضي بنت 
سعود

حصة بنت أحمد 
الدويش

ريمه بنت 
عبدالله 
المسعود

منيرة بنت 
محمد الجبر

سمية بنت 
عبدالعزيز 
المدالله

منيرة بنت 
سعود  

السويكت

أفنان بنت 
حمدان الجديع

سجى بنت 
محمد الحمده

مرام بنت 
محمد الفالح

شيخة بنت 
سليمان 

الناصر

أسماء بنت 
عبدالله 
البهالل

العنود بنت زيد 
المنيفي

بسمة بنت 
سليمان الفايز

أسماء بنت 
سليمان 
الخنيني

شذى بنت 
حمد الزنيدي

تغطيات
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أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة الحلقات للبنين والبنات

المركز الثالثالمركز الثانيالمركز األولالمركز الثالثالمركز الثانيالمركز األولالترتيب

أبي الحسن أبي أيوب األنصاريابن عثيمينالحلقة
خديجة بنت عائشة بنت أبي بكرذات النطاقينالكسائي

خويلد

محمد بن سعد المعلم
العبيد

معاذ بن علي 
العبداللطيف

عبدالله بن حجاب 
الحجاب

أسماء بنت عبدالعزيز 
الناصر

رحاب بنت عبدالرحمن 
الطوالة

خولة بنت محمد 
الملحم

الطالب

محمد بن منيع 
المنيع

عزام بن عبدالرحمن 
الفالح*

عمر بن عبدالعزيز 
المطوع

أسماء بنت عبدالله 
الموسى

أمنة بنت عبدالكريم  
المسعود

منيرة بنت علي 
الفرهود

عبدالله بن فهد عمر بن ناصر الجبر
الزنيدي

عبدالمجيد بن 
عبدالله الدويش

مريم بنت عبدالرحمن 
أشواق بنت هند بنت محمد الفريحالدويش

عبدالعزيز الفرهود

منصور بن 
عبدالرحمن 

المدالله

عبدالمجيد بن دخيل 
الفهيد

عبدالمجيد بن 
عبدالرحمن العبيد

أنوار بنت سالم  
المنصور

أسماء بنت عبدالرحمن 
الفحام

نوال بنت عبيد  
المطيري

تغطيات
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تخريج الدفعة الثالثة من طالبات معهد معلمات القرآن الكريم 
على شرف د/  أفراح الحميضي

زف إحدى وخمسين معلمة مؤهلة لتعليم القرآن الكريم

   احتفلت الجمعية بتخريج الدفعة الثالثة من طالبات معهد معلمات القرآن الكريم التابع لها على 
شرف د/  أفراح الحميضي في قاعة خيال وذلك يوم الخميس  2/ 7/ 1435 هـ بعد صالة العشاء .

  وبلغ عدد الخريجات  إحدى وخمسين طالبة وهن على النحو التالي:

أسماء بنت سليمان العصيميأسماء بنت سليمان البهاللأروى بنت عبد الله المسعودأبرار بنت أحمد الدخيل

براءة عبد الغني حرانبدرية بنت محمد الدريميحأفراح بنت محمد الملحمأسماء بنت محمد الدخيل

حصة بنت محمد المليفيالجوهرة بنت عثمان الضويحيالجوهرة بنت محمد العمارتهاني بنت حمود الفراج

ريمة بنت عبد الله المسعودريم بنت علي السعدونخوله بنت محمد الملحمحصة بنت محمد  الفهد

صفية بنت مساعد الدخيلسهام بنت ناصر الغانمسبيكة بنت عبد المحسن الطريقيسارة بنت ناصر الحمد

لطيفة بنت منيف المنيفيلؤلؤة بنت فريح البهاللفاطمة بنت هاشم محمدفاطمة بنت سعود الدويش

مريم بنت مزيد السقيانيلولوه بنت عبد الرحمن العبدهلولو بنت حمود الثنيانلولو بنت أحمد الدويش

منى بنت أحمد الدويشمنى بنت أحمد السالمةمزنة بنت سليمان الفنيطلمزنة بنت سعود الخنيني

مها بنت إبراهيم الحيدرمنيرة بنت عبد الله الخنينيمنيرة بنت قنيطير القنيطيرمنيرة بنت سعود السويكت

ندى بنت عبد العزيز الغانم  ندى بنت دعفس  الدعفسموضي بنت سعود السويكتمها بنت علي الفرهود

نورة بنت عبد الله المحيانورة بنت عبد العزيز الموسىنورة بنت عبد العزيز  السويكتنورة بنت حسين الشايع

هيا بنت عبد الله المسعودهيا بنت عبدالعزيز المد اللههند بنت عبد الله الملحمهناء بنت فراج الزنيدي

ياسمين بنت إبراهيم الزويدضحى بنت سعد العواد  سمية بنت سليمان الجبر

تغطيات
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 تعريف بكتب القراءات 

يعتبــر هــذا الكتــاب ثالــث أقــدم كتــاب 
أســند منــه اإلمــام ابــن اجلــزري طرقــه في 
كتــاب النشــر ، ويســبقه كتــاب ســبعة 
ابــن مجاهــد املتوفــى عــام )324هـــ( ثــم 
غايــة ابــن مهــران املتوفــى عــام )385هـــ( 
ثــم كتــاب اإلرشــاد الــذي نقــدم لــه 

والــذي توفــي مؤلفــه عــام )389هـــ( ،

ــه  ــزري من ــام اجل ــن اإلم ــند اب ــد أس  وق
ــك  ــى ذل ــص عل ــا ن ــط كم ــن فق طريق
فــي كتــاب النشــر أحدهمــا لــألزرق عــن 
ورش واآلخــر للبــزي عــن ابــن كثيــر  ، كمــا 
أن اإلمــام ابــن اجلــزري فــي كتابــه النشــر 
قــد نقــل فــي عــدة مواضــع أقــوال اإلمــام 
ابــن غلبــون فــي مســائل عديــدة تتعلــق 
بعلــم القــراءات والتجويــد ، ومــن املعلــوم 
ــدون  ــا يعتم ــي زمانن ــراء ف ــب الق أن أغل
ــي  ــا ف ــى م ــم عل ــم وإقرائه ــي قراءته ف

ــن اجلــزري ، نظــم طيبــة النشــر  الب

 كمــا أنهــم يســندون قراءتهــم مــن 
طريــق ابــن اجلــزري ســواء فــي ذلــك 
ــرى ،  ــرى أو الكب ــر الصغ ــراءات العش الق
وال يســتثنى مــن ذلــك إال بعــض أســانيد 

ــرب . ــل املغ أه

ويتبــن مــن ذلــك أن احلصــول علــى 
ــة  ــاد والعناي ــاب اإلرش ــن كت ــخة م نس
ــك  ــن ذل ــددة فم ــد متع ــه فوائ ــره ل بنش
1-ضبــط القــراءة مبضمــن مــا فــي هــذا 

الكتــاب مــن طريــق األزرق عــن ورش والبزي 
عــن ابــن كثيــر ، والقــراءة مبضمــن الكتب 

ســنة متبعــة عــن علمــاء املســلمن 
األحــرف  عــزو  مــن  التحقــق   -2
ــام  ــراء ؛ ألن اإلم ــا الق ــف فيه ــي اختل الت
ــه أن  ــن منهج ــن م ــم يك ــزري ل ــن اجل اب
يســتوعب عــزو أحــرف كل كتــاب ؛ وذلــك 
علــى أســاس أن الكتــب التــي أســند 
منهــا طرقــه كانــت موجــودة فــي عهــده 
ــا ،  ــوع إليه ــب الرج ــن أح ــتطيع م ويس
وتــزداد أهميــة هــذه الفائــدة حــن نعلــم 
أنــه قــد وقــع اجتهــادات ظنيــة مــن 
بعــض القــراء فــي األزمنــة املتأخــرة فــي 
العــزو للكتــب كان آخرهــا ماضمنــه 
صاحــب كتــاب فريــدة الدهــر حيــث لــم 
يتــرك حرفــا خافيــاً عــن القــراء املســند 
ــي  ــه ف ــر حكم ــرإال وذك ــي النش ــم ف له
كل كتــاب ، مــع أن بعــض هــذه األحــكام 
التــي ذكرهــا إمــا مخالفــة ملــا فــي 
ــا ،  ــا أص ــورة فيه ــر مذك ــب أو غي الكت
وقــد ضمنــا جــدول لروايــة البــزي توضــح 
ــر  ــدة الده ــاب فري ــي كت ــا ف ــة م مخالف
لبعــض مــا وجدنــاه فــي كتــاب اإلرشــاد.

ــى  ــي تبن ــرات الت ــط التحري ضب  -3
النقطــة  فــي  املذكــور  العــزو  علــى 
ــؤدي  ــرات ت ــأن التحري ــاً ب ــابقة ، علم الس
إلــى منــع القــراءة ببعــض األوجــه التــي 
يفيــد ظاهــر نظــم طيبة النشــر القــراءة 

ــا . به
4ـــاالطاع علــى توجيــه القــراءات حيــث 

إن كتــاب اإلرشــاد يشــتمل علــى العديــد 
مــن املســائل فــي فــن توجيــه القــراءات ، 
وهــي ســمة واضحــة فــي الكتــاب يتبــن 
منهــا بوضــوح مــدى تبحــر املؤلــف فــي 

علــم النحــو والصــرف واللغــة ،

 ومــن املعلــوم أن علــم توجيــه القــراءات 
مــن أهــم العلــوم املتعلقــة بهــذا الفــن ، 
كمــا أن ذكــر هــذه التوجيهــات يفيــد في 

علــوم النحــو والصــرف واللغــة .

5- االطــاع علــى عــدة مســائل فــي علــم 
التجويــد والتــاوة ممــا يفيد تقــدم البحث 
ــه كان  ــم ، وأن ــذا العل ــي ه ــف ف والتألي
ميارســه الســلف ويهتمــون لــه ممــا يدفــع 
دعــوى بعــض أهــل العصــر مــن أنــه علم 
كمالــي ويدفــع فتــوى بعضهــم بتركــه .

6- تبيــن مذهــب ابــن اجلــزري فــي جمعــه 
للقــراءات حيــث إنــه ينتقــي مــن الكتــب 
التــي أســند منهــا الطــرق وال يلتــزم بكل 
ــص  ــا ن ــض م ــرك بع ــل يت ــا ، ب ــا فيه م
ــف  ــن إذا كان يخال ــض املؤلف ــه بع علي
ــد القــراء أو يخالــف  ــه العمــل عن ماعلي

ــات والقــراءات . املشــهور مــن الرواي
ــي  ــانيد الت ــر األس ــن ذك ــتفادة م 7-االس
املؤلــف فــي تقويــة أســانيد  أوردهــا 
ماذكــره غيــره مــن العلمــاء فــي كتبهم ، 
وكمثــال علــى ذلــك ماذكــره مــن أســانيد 

ــرآن . ــم الق ــر خلت ــألة التكبي ــي مس ف

كتاب اإلرشاد لإلمام ابن غلبون

فضيلة الشيخ  د. إيهاب 
فكري 

مدرس القرآن والقراءات في 
المسجد النبوي الشريف
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تأمالت

بين هامدة وخاشعة
أبو قدامة سعيد بن إبراهيم 

النمارنة 
باحث الدكتوراه فى قسم القراءاتفى 

جامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

ــت  ــي فصل ــدة(، وف ــج )هام ــي احل ــاذا ف مل
)خاشــعة(؟!!

احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول 
اهلل وبعــد:

قــال اهلل تعالــى فــي ســورة احلــج:  يــا أيها 
ــث  ــن البع ــب م ــي ري ــم ف ــاس إن كنت الن
فإنــا خلقناكــم مــن تــراب ثــم مــن نطفة 
ثــم مــن علقــة ثــم مــن مضغــة مخلقــة 
ــي  ــر ف ــم ونق ــن لك ــة لنب ــر مخلق وغي
األرحــام مــا نشــاء إلــى أجــل مســمى ثــم 
ــدكم  ــوا أش ــم لتبلغ ــا ث ــم طف نخرجك
ــرد  ــن ي ــم م ــى ومنك ــن يتوف ــم م ومنك
ــد  ــن بع ــم م ــا يعل ــر لكَي ــى أرذل العم إَل
علــم شــيئا وتــرى األرض هامــدة فــإذَا 
أنزلنــا عليهــا املــاء اهتــزت وربــت وأنبتــت 

ــج:5( ــج )احل ــن كل زوج بهي م
ــه  ــن آيات ــت:  وم ــورة فصل ــي س ــال ف وق
أنــك تَــرى األرض خاشــعة فــإذا أنزلنــا 
عَليهــا املــاء اهتــزت وربــت إن الــذي أحياها 
حملِيــي املوتــى إنــه عَلــى كّل شــيء قَديــر  ) 

ــت:39( فصل

بعــد قــراءة اآليتــن يأســر العقــَل تســاؤٌل، 
ــدة(  ــه )هام ــف اهلل األرض بقول ــاذا وص مل
فــي ســورة احلــج، وبقولــه )خاشــعة( فــي 

ســورة فصلــت ؟!!
: إذا رجعنــا إلى ســياق  أقــولـ  واهلل أعلــمـ 
ــزى؛  ــا املغ ــيتبن لن ــه س ــا؛ فإن كٍل منهم

ــم عــن  فالســياق فــي ســورة احلــج يتكل
مراحــل خلــق اإلنســان، وتطــوره، وإماتتــه، 
ــه األرض  ــب وصف ــه فناس ــه، وبعث وإحيائ
ــا  ــدب به ــم ت ــدة(، ث ــه )هام ــا بقول ههن
احليــاة بإنــزال املــاء عليهــا، وأمــا فــي 
ســورة فصلــت )حــم الســجدة( فالســياق 
ســياق عبــادة وخشــوع، وتذلــل وخضــوع،

ــات  ــٍم عــن وحدانيــة اهلل؛ ففــي اآلي  وتكل
التــي قبلهــا تكلــم عن اآليــات الســماوية 
ــه  ــجود ل ــر بالس ــر، وأم ــمس والقم الش
ــه  ــة ل ــر أن املائك ــده، وذك ــى، وتوحي تعال
ــأمون؛  ــار ال يس ــل والنه ــبحون، باللي يس
فقــال تعالــى:  ومــن آياتــه الليــل والنهــار 
والشــمس والقمــر ال تســجدوا للشــمِس 
ــن  ــذي خلقه ــجدوا هلل ال ــر واس وال للقم
ــتكبروا  ــإن اس ــدون ف ــاه تعب ــم إي إن كنت
َفالذيــن عنــد ربــك يســبحون لــه بالليــل 
ــت:37 ـ  ــأمون )فصل ــم ال يس ــار وه والنه

)38
ــي  ــة أال وه ــة أرضي ــر آي ــف فذك ــم عط ث
األرض فقــال:  ومــن آياتــه أنــك تَــرى األرض 
خاشــعة فــإذا أنزلنــا عَليهــا املــاء اهتــزت 
ــه  ــى إن ــي املوت ــذي أحياهــا حملِي ــت إن ال ورب

ــت:39( ــر  ) فصل ــيء قَدي ــى كّل ش عَل
فناســب وصفــه األرض ههنــا بقولــه 
ــاء  ــزال امل ــل إن ــاكنة قب ــعة( أي س )خاش
عليهــا فــإذا نــزل املــاء حتركــت وانتفخــت 

كأنهــا تشــكر اهلل علــى إنعامــه وقدرتــه؛ 
ــا  ــام؛ كأنه ــذا املق ــي ه ــف األرض ف فوص
ــاجد،  ــل س ــد، ذلي ــع عاب ــخص خاش ش

ــام. ــك الع ــّوام، للمل ــت ق قان
القــرآن،  براعــة  إلــى  فانظــر  قلــت: 
ــن  ــا م ــه، فم ــه، وجمال ــقه، وروعت وتناس
كلمــة فــي القــرآن إال أتــت فــي محلهــا، 
وال تصلــح مكانهــا أي كلمــة أخــرى؛ 
فعلــى املــرء أن يحّلــق فــي ســماء معانــي 
ــدرر،  القــرآن الكــرمي، ويصطــاد اجلواهــر وال
ويجنــي العظــات والعبــر، ويتدبــر الســياق 
بالفوائــد  ليخــرج  واللحــاق  والســباق 

والنــكات.
فوائد: 

ــوال  ــض أق ــر بع ــي ذك ــى: ف ــدة األول الفائ
أهــل العلــم فــي معنــى لفــظ )هامــدة( 
ولفــظ )خاشــعة(؛ ومــن املاحــظ أن أقــوال 
ــس  ــؤول لنف ــة وت ــا متقارب ــاء كله العلم
ــل  ــا ألج ــت بعضه ــي جمع ــى، لكن املعن

ــدة. الفائ
أوالً: )هامدة(: 

ـ قال قتادة ـ   ـ: »غبراء متهشمة«.
ـ قال السدي ـ   ـ: »ميتة«

ـ قــال الطبــري ـ   ـ: »وأصــل الهمــود: 
ــدت  ــه: هم ــال من ــور، ويق ــدروس والدث ال
األرض تهمــد ُهمــودا؛ ومنــه قــول األعشــى 

ــس: ــن قي ــون ب ميم
ــاِحباوأرَى  ــَمك ش ــا جِلِِس ــُة م ــْت قَُتْيَل قاَل
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ــَدا ــاٍت ُهمَّ ــَك بالِي ثِياب
ــد: جمــع هامــد، كمــا الركـّـع جمــع  والُهمَّ

راكــع«.
)جامع البيان:570/18(

ــر:  ــو جعف ــال أب ــاس ـ   ـ: »وق ــال النح ـ ق
ــب  ــت، وذه ــار إذا طفئ ــدت الن ــال: هم يق
ــا  ــة عليه ــدة أي: جاف ــا، وأرض هام لهبه

ــراب«. ت
)معاني القرآن للنحاس:380/4(

األرض  ـ قــال ابــن كثيــر ـ   ـ: واصفــاً 
ــت  ــي ال ينب ــة الت ــي املقحل ــدة » ه الهام

ــيء« ــا ش فيه
)تفسير القرآن العظيم 386/5(

ـ قــال الســمن احللبــي ـ   ـ فــي الــدر 
ــال  ــى احل ــب عل ــدةً( نص ــون: »)هام املص
ــكوُن  ــود: الس ــٌة؛ والُهُم ــَة بصري ألن الرؤي
يَِبســت  األرُض:  وَهَمــَدت  واخلُُشــوع، 
قــال  بَِلــي؛  الثــوُب:  وَهَمــَد  ودَرََســْت، 

األعشــى:
ــاحباًوأرى  ــِمَك ش ــا جلِْس ــُة م ــْت قَُتْيَل قاَل

ــدا« ــاٍت ُهمَّ ــَك بالِي ثيابَ
)الدر املصون:234/8(

 « : ـ قــال ابــن قتيبــة في غريــب القــرآنـ   ـ 
تــرى األرض هامــدة أي ميتــة يابســة، ومثل 

ذلــك همــود النــار: إذا َطِفئــت فذهبت«.
)غريب القرآن البن قتيبة:290/1(

ثانياً: )خاشعة(: 
ـ قَــال الّســدي ـ   ـ:«َخاِشــَعًة: َمْيَتــًة 

يَابَِســًة«.
»اخلشــوع:  ـ:  ـ    الزمخشــري  قــال  ـ 
التذلــل والتصاغر، فاســتعير حلــال األرض 

ــا«. ــات فيه ــة ال نب ــت قحط إذا كان
) الكشاف154/3(

ـ قال أبو حيان ـ   ـ:
» ومــن آياتــه أنــك تــرى األرض خاشــعة : 

أي غبــراء دارســة، كَمــا قــال:
وَنُؤْيٌ كَِجذِْم احْلَوِْض أَبَْلُم َخاِشُع

اســتعير اخلشــوع لهــا، وهــو التذلــل ملــا 
ــات  ظهــر بهــا مــن الَقحــط وعــدم النب
وســوء العيــش عنهــا، بخــاف أن تكــون 
ومثمــرة،  مزهــرة  وأشــجارا  معشــبة 

ــا«. ــو حياته ــك ه فذل
) البحر احمليط: 308/9(

ــي  ــى ف ــى اهلل تعال ــة: أت ــدة الثاني الفائ
ــه،  ــى وحدانيت ــم عل ــل عظي ــن بدلي اآليت
وقدرتــه علــى إحيــاء املوتــى، وعلــى بعثــه 
ــل يبهــت  ــى بدلي ــق بعــد موتهــم؛ أت اخلل
امللحديــن، ويفحــم الضالــن. تأمــل معــي 
هــذا الدليــل العظيم احملســوس املشــاهد 
فــي كل مــكان وآن؛ فهــذه األرض التــي 
تكــون قحطــاً جــرداء يابســة ال حيــاة 
فيهــا؛ فــإذا نــزل عليهــا املــاء ارتــوت، 
وانتعشــت، ودبــت فيهــا احليــاة، وانتفخت، 
ــورود والثمــار،  ــت بأصنــاف ال وعلــت، وازدان
واألعشــاب والنباتــات؛ فســبحان رب األرض 
ــى  ــاء املوت ــى إحي ــادر عل ــماوات الق والس

ــوات. ــاء األرض امل ــى إحي ــه عل كقدرت
قلوبنــا مرويــة  ملــاذا ال جنعــل  وأقــول: 
منتفخــة مشــبعة بذكــر اهلل، وأنــوار 
القــرآن والســنة؛ فكما أن األرض تــروى باملاء 
وتــزدان؛ فــإن القلب يــروى ويصــان بالطاعة، 
ــة؛ فاحــرص أخــي  ــة، واألوب ــة، والتوب واإلناب
علــى إرواء قلبــك، وال جتعلــه عطشــاناً 
قحطــاً خربــا...ً؛ فــإن عمــرت قلبــك باإلميان 
والقــرآن؛ فــإن النتيجة ســعادة وجنــان، وإن 
خربتــه بالذنــوب والعصيــان؛ فــإن النتيجة 

ــران. ــقاء وخس ش
نسأل اهلل العفو والعافية ...

ــى:   ــه تعال ــي قول ــة: أن ف ــدة الثالث الفائ
ــن: ــت قراءت ــزت ورب اهت

1( القــراءة األولــى:  ربــت قــراءة اجلميــع إال 
أبــا جعفــر

2( القــراءة الثانيــة:  ربــأت  وهــي قــراءة أبي 
ــر املدني جعف

قال اإلمام ابن اجلزري في الدرة املضية:
اْهِمزْ َمًعا رَبَأَْت أَتى

ـ التوجيه:
القراءة األولى:  ربت  مبعنى زادت من ربا

ــت  ــى ارتفع ــأت  مبعن ــة: رب ــراءة الثاني الق
ــأ مــن رب

قــال الســمن احللبــي فــي توجيهــه قــراءة 
أبــي جعفــر: »يقــال: ربــأ بنفســه عــن كذا 
ــة وهــو مــن  أي: ارتفــع عنــه، ومنــه الرّبِيَئ
يطلــع علــى موضــع عــال لينظــر للقــوم 
مــا يأتيهــم، ويقــال لــه )ربـِـيٌء( أيضــاً؛ قــال 

الشــاعر:
ــب  ــك مخماًكذئ ــل ذل ــاً قب ــا ربِيئ بََعثْن

ــراء ويَتَّقــي« الغضــى ميشــي الضَّ
)الدر املصون:234/8(

هــذا واهلل أعلــم وأحكــم وصلــى اهلل 
علــى رســول اهلل

تأمالت
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تكرمي مشروع شفاء الصدور الثاني
معالــي الشــيخ د.صالــح: هــذه منــاذج 

الهتمــام الدولــة بالقــرآن الكــرمي ...

ــرب  ــاة املغ ــد ص ــة بع ــت اجلمعي أقام
يــوم الســبت 1436/7/6هـــ  فــي جامــع 
امللــك عبــد العزيــز – رحمــه اهلل – 
احلفــل  التكرميــي الثانــي خلريجــي 
مشــروع شــفاء الصــدور علــى شــرف 
معالــي الشــيخ الدكتــور  صالــح بــن 
ــب  ــام وخطي ــد إم ــن حمي ــداهلل ب عب
ــوان  املســجد احلــرام واملستشــار بالدي
ــظ  ــعادة محاف ــور س ــي وبحض امللك
الزلفــي بالنيابــة األســتاذ ســعود بــن 
ــد  ــعادة العقي ــع وس ــز املني عبدالعزي
ــرطة  ــر الش ــب مدي ــار نائ ــي الطي عل
باحملافظــة وأصحــاب الفضيلــة وعــدد 
مــن مديــري الدوائــر احلكوميــة وجمــع 

ــن.   ــن واملقيم ــن املواطن ــر م كبي
ــدأ احلفــل بتــاوة مــن كتــاب     وقــد ب
ــن  ــيخ عبدالرحم ــى الش ــم ألق اهلل ث
ــة  ــس اجلمعي ــد رئي ــد احلم ــن محم ب
ــيخ  ــي الش ــا مبعال ــب فيه ــًة رح كلم

الدكتــور  صالــح بــن عبــداهلل بــن 
حميــد وأصحــاب الســعادة والفضيلة 
ــن  ــكر للداعم ــه الش ــور، ، ووج واحلض
الشــيخن تركــي وعبــد الرحمــن أبنــاء 
عبــداهلل الطوالــة علــى رعايتهــم 
احلفــل ودعمهــم املســتمر للجمعيــة، 
منوهــاً أن البرنامــج برنامــج نوعــي 
ــه. ــم معاني ــاب اهلل وفه ــير كت لتفس

ثــم ختــم كلمتــه بتحيــة إجــال 
للملــك  واحتــرام  وتقديــر  وإكبــار 
ــاب اهلل  ــه بكت ــى اهتمام ــلمان عل س

مشــيداً بالقــرارات احلكيمــة التــي 
اتخذهــا مستشــهداً بعاصفــة احلــزم 
وإعــادة األمــل داعيــاً لــه باخليــر والعــزة 
والنصــر والتوفيــق ، ثــم وجــه التحيــة 
للصقــور البواســل الذيــن يــذودون عــن 

ــجاعة. ــكل ش ــي ب ــا الغال وطنن
ثــم قدمــت منــاذج مــن تــاوات الطــاب 
لكتــاب اهلل ، ثــم كلمــة الطــاب ، 
ــي  ــض خريج ــاذج لبع ــت من ــم قدم ث

ــير  ــي التفس ــج ف البرنام
الشــيخ  معالــي  ألقــى  ثــم      

برعاية معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد:
الجمعية تحتفي بخريجي مشروع شفاء الصدور الثانى

23 طالبًا يقرأون التفسير الميسر كاماًل ويحفظون الغريب و8 طالب للمفصل

تغطيات



39 العدد 11 -شوال- 1437 هـ

)سور المفصل()القرآن كامال(

يوسف أحمد الفحامعمر بن راشد الحميديعبد الله بن فهد الطوالةمعاذ بن محمد الدويش

عبد العزيز بن هالل البهاللمنصور بن سليمان الفايزسليمان بن إبراهيم الحمدعبد الرحمن بن راشد الثنيان

عثمان بن عبد الرحمن الدريويشعبد الله بن محمد الجديععلي بن محمد الطيارناصر بن محمد الحمد

علي بسام عبد اللهعبد الله بن عثمان المعتقأحمد بن محمد الذويخعبد الله أبو بكر السيد

عبد الرحمن بن عبد الله العمارعمر بن عبد الرحمن الفحامعبد العزيز بن علي المد اللهمحمد بن عبد الله الزنيدي

مصعب بن محمد الشعالنييحيى حافظ نقيب اللهصالح بن حمود السمحانمحمد بن أحمد المطوع

عبد المحسن بن عبد الرحمن حمين بن فهد الحمين
محمد بن سليمان الفايزباسم بن حمدان الجديعالمد الله

عبد الله بن عبد الرحمن 
خالد بن محمد العنقريمعاذ بن عبد الله الحمدالحميدان

وإليكم أسماء الطالب المجتازين

بــن  عبــداهلل  بــن  الدكتورصالــح 
ــكر  ــا الش ــه فيه ــة وج ــد كلم حمي
علــى الدعــوة لتشــريف احلفــل الــذي 
وتاوتــه  الكــرمي  بالقــرآن  يعتنــي 
الشــكر  قــدم  كمــا  وتفســيره 
الرحمــن  وعبــد  تركــي  للشــيخن 
للحفــل  رعايتهــم  الطوالــة علــى 
ــفاء  ــا بالش ــن عليهم ــاً اهلل أن مي داعي

. العاجــل 
علــى  مــن  الــذي  اهلل  حمــد  ثــم 
بادنــا باألمــن واحتضــان للحرمــن 
القــرآن  جعلــت  والتــي  الشــريفن 
ــه إال اهلل  ــا )ال إل ــا ورايته ــتوراً له دس
ــاذج  ــدد من ــم ع ــول اهلل( ث ــد رس محم

مــن اهتمــام اململكــة  برعايــة كتــاب 
ــرآن  ــظ الق ــدارس حتفي ــا: م اهلل ومنه
الكــرمي وجمعيــات التحفيــظ وطباعة 
القــرآن الكــرمي وتفســيره، واحلــث علــى 
ــه  ــزل ب ــن ت ــه مل ــرآن وجعل ــم الق تعل
ــة  ــل احملكومي ــاً وبتقلي ــدم مخرج الق
, وأيضــاً رعايــة املســابقات احملليــة 

والدوليــة .
ــة  ــى النمــاذج مــن ناحي ــم أثنــى عل ث
ــكر  ــاً الش ــة مقدم ــم والطريق التعلي
البرنامــج  هــذا  علــى  للجمعيــة 

ــي. النوع
علــى  اهلل  شــكر  معاليــه  وختــم 
ــق اهلل  ــد توفي ــه بع ــن وأن ــة األم نعم

بســبب اجتمــاع الكلمــة حكومــة 
وشــعباً ودعــا لقــادة هــذه البــاد 

وجنودهــا بالنصــر  والتوفيــق .
ــي  ــاركن ف ــرمي املش ــك مت تك ــد ذل وبع
ومعلمــن  مشــرفن  مــن  الــدورة 
ــت  ــم قدم ــل  ث ــان احلف ــن وجل وخريج
ملعالــي  تكرمييــة  دروعــاً  اجلمعيــة 
ــن  ــداهلل ب ــن عب ــح ب ــيخ د.صال الش
حميــد  ورعــاة البرنامــج تركــي وعبــد 
الطوالــة  عبــداهلل  أبنــاء  الرحمــن 
_رحمــه اهلل_. ثــم تنــاول اجلميــع 
طعــام العشــاء فــي منــزل الشــيخن 

ــة. ــن الطوال ــد الرحم ــي وعب ترك

الحلقات الفائزة

المعلمالحلقةالترتيب

طارق بن فهد الخنيني.سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهاألول

تركي بن محمد القشعميمعاذ بن جبل رضي الله عنهالثاني

خالد بن عبد الرحمن الخنينيعثمان بن عفان رضي الله عنهالثالث

23 طالبًا يقرأون التفسير الميسر كاماًل ويحفظون الغريب و8 طالب للمفصل

تغطيات
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احتفلــت اجلمعيــة بتخريــج الدفعــة السادســة مــن طــاب املدرســة التمهيديــة يــوم الثاثــاء املوافــق 1435/7/21هـــ بحضــور الشــيخ علــي 

بــن عبدالــرزاق العبــد الكــرمي و املديــر التنفيــذي باجلمعيــة وعــدد مــن أعضــاء اجلمعيــة وجمــع مــن أوليــاء أمــور الطــاب .

على شرف محافظ الزلفى أ. فيحان بن لبدة الجمعيه تخرج 
الدفعتين السادسة و السابعة فى مدرستها التمهيدية 

احتفلــت الجمعيــة بتخريــج الدفعــة السادســة و الســابعة مــن طــالب المدرســة التمهيديــة ـ علــى شــرف 
محافــظ الزلفــى ســعادة االســتاذ :  فيحــان بــن لبــدة بحضــور الشــيخ علــي بــن عبدالــرزاق العبــد الكريــم و المدير 

التنفيــذي بالجمعيــة وعــدد مــن أعضــاء الجمعيــة وجمــع مــن أوليــاء أمــور الطــالب .

تغطيات
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ارتسامات

ــك رأي  ــون ل ليــس بالضــرورة أن يك
ــكلة . ــألة، أو مش ــة، أو مس ــي كل نازل ف

وإذا كان لــك رأي فــي شــيء مــن ذلــك فليس 
بالضــرورة أن تبديــه، وإذا أردت إبــداءه فليــس 
ــي كل  ــد أو ف ــكل أح ــه ل ــرورة أن تبدي بالض

مناســبة.
ــنج  ــرورة أن تتش ــس بالض ــه فلي وإذا أبديت
ــه  ــه، أو تظــن أن ــه ، أو تتعصــب ل فــي إبدائ
حــق ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن 

خلفــه .
وإذا خالفــك الــرأي أحــدٌ مــن النــاس فليــس 
بالضــرورة أن يكــون ذلــك اخملالــف عــدواً ، أو 

متربصــاً ، أو حاســداً .
وليــس بالضــرورة إذا انتقــدت أحــداً مــن 
النــاس أن تســعى إلــى جتريحــه، وإســقاطه 
، واإلســاءة إليــه ، وجتريــده مــن كل حســنة .

وليــس بالضــرورة إذا اختلفــت مــع أحــد أن 
ر بــه  تعاديــه ، وتدعــو إلــى عداوتــه ، وتشــهِّ

قَــدْرَ مــا تســتطيع .
ــد  ــن أح ــك وب ــرورة إذا كان بين ــس بالض ولي
مــن النــاس خصومــة أن تنتقــل هــذه 
ــه أمــرك  ــنْ يتصــل ب ــى كلِّ َم اخلصومــة إل

ــدي«.  ــي أو ض ــعار: »مع ــاً ش حام
بــل يكفــى أن تنحصــر اخلصومــة بــن 

. املســتطاع  قــدر  أصحابهــا 
ــة، أو  ــت مقال ــرورة أن إذا كتب ــس بالض ولي
قصيــدة أن تطــول كلماتهــا، أو صفحاتهــا 
ــول  ــك وص ــي ذل ــى ف ــل يكف ــا ؛ ب ، أو أبياته

الفكــرة ؛ فــإذا وصلــت بأقــل كلفــة و أقصــر 
ــارة فــذاك . عب

ــت ،  ــت ، أو داخل ــرورة إذا تكلم ــس بالض ولي
ــكام ؛  ــد بال َّ ــر أن تتزَي ــة نظ ــت وجه أو أبدي
ــن دون  ــامعن أو احلاضري ــى الس ــل عل فتثق
مســوغ لذلــك طاملــا أن الغايــة مــن الــكام 
ــر  ــل خي ــه واص ــال : »ليت ــت ؛ وألن يق حتقق

ــكت«. ــه س ــال: ليت ــن أن يق م
ــه مــن نفــوس  ولــو أخــذ هــذا الشــعارُ حظَّ
كثيريــن لســلمنا مــن تخمــة التكــرار 

ــال . ــة ، واإلم ــداع اإلطال ــال ، وص واإلثق
وليــس بالضــرورة أن تكــون املتصــدرَ فــي كل 
مجلــس، الســابقَ لــكل حديــث، ولــو بلغــت 
ــس  ــة ؛ فلي ــم والثقاف ــن العل ــت م ــا بلغ م

كلُّ جــوٍّ جــوَّك، وال كل يــوٍم يوَمــك .
ــا  ــوٍم م ــي ي ــرت ف ــرورة إذا قَصَّ ــس بالض ولي
، أو قصــرت فــي حــق أحــد ممــن لهــم حــق 
عليــك أن جتعــل ذلــك التقصيــر ذريعــة 

ــان . ــرك اإلحس ــر، وت ــتمراء التقصي الس
ــداً أن  ــت أح ــك إذا كره ــرورة أن ــس بالض ولي
ــل  ــح ، ب ــك صري ــة أن ــك بحج ــره بذل تخب
احلكمــة تقتضــي أن حتتفظ بذلك لنفســك 
ــْنَ  ــْم وَبَ ــَل بَْيَنكُ ُ أَْن يَْجَع ــى اهللَّ ، فـــ: )َعَس

ــَودَّةً(. ــْم َم ــْم ِمنُْه ــَن َعادَيُْت الَِّذي
أمــا إذا أحببــت أحــداً فإنــه يحســن بــك أن 
ــة  ــعة، والكراهي ــب س ــك؛ فاحل ــره بذل تخب
ــرْه  ضيــق، و«إذا أحــب أحدكــم أخــاه فلُْيْخِب

ــه يحبــه«. أن

ليس بالضرورة

الشيخ د /  محمد بن إبراهيم الحمد

  عضو هيئة التدريس في جامعة 
القصيم 

ومشرف موقع دعوة اإلسالم
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بلســاٍن  القــرآَن  تعالــى  اهلل  أنــزل 
عربــّي مبــن، وجعــل كامــه فيــه 
ــرب  ــن الع ــق َس ــا وف ــا منَتظًم مؤلًّف
ــه مــن  فــي تأليــف كامهــم،وأودع في
لطائــف املعانــي ودقائــق الدالئــل مــاال 
يســتطيع اســتظهاره وإدراك أغراضــه 
إال مــن كان لــه مــن لغــة العــرب اطاٌع 
ــا  ــه تصريفه ــا وأوج ــد نحوه ولقواع
ــة  ــت أنظم ــذا كان ــم وإدراك؛ وله فه
العربيــة وقواعُدهــا ســبياً إلــى فهــم 
معانيــه، وإدراك مراميــه، واســتكناه 
معالــم اجلمــال فيــه، فالعربيــة أصــٌل 
ــم  ــي تفّه ــرٌط ف ــريعة، وش ــي الش ف
املعانــي،  ســبيل  والنحــُو  القــرآن، 
ــز  ــه مُتّي ــام، وب ــاح األفه ــراُب مفت واإلع
أغــراض  علــى  ويوقــف  املقاصــد 
الــكام، وبدونــه يقصــر الفهــم، ويقــع 
ــي  ــد خف ــة ق ــن آي ــم م ــط، فك الغل
علــى القــارئ معناهــا، وضيــم مغزاهــا 
ــة؛  ــد العربي ــي قواع ــل ف ــبب اجله بس
ــط  ــا وضواب ــتقاقاتها وإعرابه ــي اش ف

ــا. ــب فيه التركي
ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــال مك ــذا ق وله
ــراب  ــق اإلع ــة حقائ ــي: »مبعرف القيس

وينجلــي  املعانــي،  أكثــر  تُعــرف 
ويُفهــم  الفوائــد،  اإلشــكال؛فتظهر 
اخلطــاب، وتصــحُّ معرفــة حقيقــة 

املــراد«.

وقــال أبــو حامــد الغزالي:«ومــن أراد أن 
ــل  ــرآن، وتأوي ــير الق ــي تفس ــم ف يتكّل
األخبــار، ويصيــَب فــي كامــه فيجــب 
اللغــة،  علــم  حتصيــل  أواًل  عليــه 
ــوخ  ــو، والرس ــن النح ــي ف ــر ف والتبّح
ــي  ــرّف ف ــراب، والتص ــدان اإلع ــي مي ف
أصنــاف التصريــف؛ فــإن علــم اللغــة 
ــوم »  ــع العل ــى جمي ــاة إل ــّلم وَمرق ُس

ــخ . إل

ــم  ــي فه ــّد ف ــاطبي: »ال ب ــال الش وق
يــن،  الشــريعة مــن اتّبــاع معهــود األمِّ
القــرآن  نــزل  الذيــن  العــرب  وهــم 
فــي  للعــرب  كان  فــإن  بلســانهم، 
ــح  ــا يص ــتمرٌ ف ــرٌف مس ــانهم ُع لس
ــريعة،  ــم الش ــي فه ــه ف ــدول عن الع
ــح  ــا يص ــرٌف، ف ــّم ُع ــن ثَ ــم يك وإن ل
أن يُجــرى فــي فهمهمــا علــى مــا 
ال تعرفــه، وهــذا جــارٍ فــي املعانــي 

واألســاليب«. واأللفــاظ 
وقــال الزركشــي: »وعلــى الناظــر فــي 
كتــاب اهلل الكاشــِف عــن أســراره 
النظــرَ فــي هيئــة الكلمــة وصيغتهــا 
ومحّلهــا، ككونهــا مبتــدأً أو خبــرًا، 
ــادئ  ــي مب ــة، أو ف ــة أو مفعول أو فاعل
الــكام أو فــي اجلــواب، إلــى غيــر ذلــك 
مــن تعريــف أو تنكيــر، أو جمــع قّلــة أو 

ــر ذلــك«. ــى غي ــرة، إل كث
وإّن الناظــر فــي كتــاب اهلل تعالــى 
ــل  ــا يتأم ــذّةً حينم ــًة ول ــد متع ليج
نحويًــا،  تأّمــاً  ســبحانه  اهلل  كام 
يحّلــل مــن خالــه أوجــه اإلعــراب، 
ويبحــث فــي دالالتــه، وينظــر فــي 
ــرآن؛  ــل الق ــي جم ــذوف ف ــر احمل تقدي
فيورثــه ذلــك عمًقــا فــي الفهــم، 
التدبّــر، يــزداد معهمــا  ودقّــة فــي 
تعظيمــه هلل تعالــى وإجالــه لكامــه 
احلكيــم. وهــذا لعمــر اهلل مرحــٌب 
واســع، فيــه انتشــار وامتــداد، وكّلمــا 
ــي  ــر ازدادت ف ــه النظ ــل في ــق املتأم دقّ
وجتليــات  التدبّــر  املنظــر جماليــات 
ــال  ــاعر اإلج ــت مش ــر؛ فتتابع التفكّ

واالندهــاش بدقّــة نظمــه. 

بالغة القرآن

المفتاح النحوي لتدّبر القرآن

د . خالد بن إبراهيم 
النملة

األستاذ في قسم النحو والصرف 
وفقه اللغة جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية.
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تطبيقــات  اآلتيــة  اآليــات  وفــي 
متدرّجــة فــي العمــق النحــوي، تظهــر 
ــي  ــة ف ــدة النحوي ــط القاع ــر ضب أث

تعالــى: اهلل  كام  تفّهــم 
}َلــن  تعالــى:  اهلل  قــال   .1
يَُقاتُِلوكُــْم  وَِإن  أَذًى   َّ ِإال يَُضرُّوكُــْم 
يَُولُّوكُــُم األَدُبَــارَ ثُــمَّ الَ يُنَصــرُوَن{]آل 

.]111 عمــران: 
يقــرأ  مــن  بعــض  فهــُم  ينصــرُف 
ــى أن  ــا إل ــتمع إليه ــة أو يس ــذه اآلي ه
ــواب  ــى ج ــوف عل ــرون{ معط }ال ينص
إْن  املعنــى:  وأن  }يولوكــم{،  الشــرط 
يحــدْث منهــم قتــاٌل لكــم يكــن 
ــار وأنهــم  اجلــزاء أنهــم يولونكــم األدب
الفهــم يخالــف  الينصــرون. وهــذا 
املعنــى املــراد الــذي أظهرتــه العامــة 
اإلعرابيــة فــي الفعــل }ينصــرون{، وهي 
ثبــوت النون؛فهــذه العامــة تــدل على 
أن الفعــل مســتأنف، وليــس معطوًفــا 
علــى جــواب الشــرط }يولوكــم{؛ ألنـّـه 
لــو كان معطوًفــا علــى جواب الشــرط 
ــون  ــت الن ــه، وحلذف ــا مثل ــاء مجزوًم جل
ــى:  ــول اهلل تعال ــي ق ــت ف ــا حذف كم
ــْم  ــاً غَْيرَكُ ــَتبِْدْل قَوْم ــوْا يَْس }وَِإن تََتَولَّ
ــد:38[. ــوا أَْمثَاَلكُْم{.]محم ــمَّ اَل يَكُونُ ثُ

ــن اهلل  ــارُ م ــتئناف اإلخب ــة االس ودالل
ــا،  ــم مطلًق ــي نصرته ــبحانه بنف س
قاتلوكــم أم لــم يقاتلوكــم؛ ألن مانــع 
ــة  ــس التولي ــر، ولي ــو الكف ــر ه النص
ــة }ال  ــون جمل ــة. وتك ــة باملقاتل املعّلق
ينصــرون{ كاملــة معطوفــة علــى 
جملــة الشــرط واجلــزاء، ولهــذا وصــف 
واالبتــداء  الوقــف  علمــاء  بعــض 
الوقــَف علــى }األدبــار{ بأنه وقــٌف كاٍف. 
أمــا داللــة العطــف فهــي اإلخبــار 
بنفــي نصرتهــم مقّيــًدا مبقاتلهــم 
للمؤمنــن، وفــي هــذا تغييــرٌ للمعنــى، 
وصــرٌف لــه عــن حقيقتــه املدلــول 

ــة.  ــة النحوي ــا بالقرين عليه

2.قــال اهلل تعالــى: }تُرِْجــي َمــن تََشــاء 

ــِن  ــَك َمــن تََشــاء وََم ِمنُْهــنَّ وَتُــؤِْوي ِإَلْي
َّــنْ َعزَلـْـَت َفــَا ُجَنــاَح َعَلْيــَك  ابَْتَغْيــَت مِم
ــزَنَّ  َّ أَْعُيُنُهــنَّ واََل يَْح ــر ــَك أَدْنَــى أَن تََق ذَلِ
 ُ وَاهللَّ كُلُُّهــنَّ  آتَْيَتُهــنَّ  مِبَــا  وَيَرَْضــْنَ 
 ُ يَْعَلــُم َمــا فِــي قُُلوبِكُــْم وَكَاَن اهللَّ

َعِليمــاً َحِليماً{]األحــزاب: 51[
كلمــة )كّل( مــن ألفــاظ التوكيــد 
ـد  املؤكَـّ يتبــع  والتوكيــد  املعنــوي، 
فــي إعرابــه، وهــو فــي اآليــة }كلُّهــن{ 
مرفــوع، وهــذا الرفــع يــؤدي معنــًى 
ــى  ــا يخف ــير، رمب ــي التفس ــّددًا ف مح
ــكام  ــم بأح ــه عل ــس ل ــن لي ــى م عل
ــو  ــى ه ــذا املعن ــه، وه ــراب ومعاني اإلع
ــوة  ــر النس ــد لضمي ــن{ توكي أن }كلُّه
فــي }يرضــن{، وليــس توكيــًدا لضميــر 
النســوة فــي }آتيتهــن{ وإن كان واقًعــا 
فــي  الضميــر  ألن  مباشــرة؛  بعــده 
}يرضــن{ وهــو النــون فــي محــل رفــٍع 
ــر فــي }آتيتهــن{ وهــو  فاعــٌل، والضمي
}ُهــّن{ فــي محــل نصــب مفعــول بــه، 

ــوع. ــد مرف والتوكي

ــا،  ــد للرض ــون التوكي ــذا يك ــى ه وعل
املعنــى:  ويكــون  لإيتــاء،  وليــس 
وترَضــى كلُّ واحــدة منهــن مبــا آتيتهن، 
وليــس: ويرضــن مبــا آتيــت كلَّ واحــدة 
منهــن؛ ألنــه لــو كان املعنــى: )ويرضــن 
مبــا آتيــت كلَّ واحــدة منهــن( هــو املــراد 
ــن  ــا آتيته ــن مب ــة )ويرض ــت اآلي لكان

ــد. ــظ التوكي ــب لف ــن( بنص كلَّه

3.قــال اهلل تعالــى: }وَِإذَا ِقيــَل َلُهــم 
أََســاطِيرُ  رَبُّكُــْم قَاُلــواْ  أَنــزََل  ــاذَا  مَّ
َّلِــنَ{ ]النحــل:24[، وقــال تعالــى:  األَو
ََّقــوْاْ َمــاذَا أَنــزََل رَبُّكُــْم  }وَِقيــَل لِلَِّذيــَن ات
قَاُلــواْ َخْيــراً لِّلَِّذيــَن أَْحَســُنواْ فـِـي َهــِذِه 
الدُّنَْيــا َحَســَنٌة وََلــَدارُ اآلِخــرَِة َخْيــرٌ 

وََلِنْعــَم دَارُ امْلُتَِّقــنَ{ ]النحــل:30[
ــن ال  ــأن الذي ــي ش ــى ف ــال اهلل تعال ق
يؤمنــون باآلخــرة: }وإذا قيــل لهــم مــاذا 
ــن{ ــاطيرُ األول ــوا أس ــم قال ــزل ربك أن

ــم  ــواب عنده ــاء اجل ــل:24[ فج ]النح
ــزء  ــو ج ــاطيرُ{، وه ــوع }أس ــٍم مرف باس
مــن جملــة حــذف جزؤهــا اآلخــر، 
ــّل  ــال ج ــات ق ــع آي ــة ببض ــد اآلي وبع
وعــا فــي شــأن املتقــن: }وقيــل للذيــن 
ــرًا{  ــوا خي ــزل ربكــم قال ــاذا أن اتقــوا م
ــم  ــواب عنده ــاء اجل ــل:30[ فج ]النح
ــزء  ــو ج ــرًا{، وه ــوب }خي ــم منص باس

ــر. ــا اآلخ ــذف جزؤه ــة ح ــن جمل م
وهــذا االختــاف فــي اإلعــراب فــي 
اجلوابــن نتيجــة االختــاف فــي تقديــر 
ــر  احملــذوف فــي اجلملتــن، وللمعنــى أث
ــذوف  ــر احمل ــي تقدي ــاف ف ــي االخت ف
فيهمــا، ففــي آيــة املتقــن جــاء اجلواب 
محــذوف  بفعــل  منصوبًــا  }خيــرًا{ 
أنــزل  والتقديــر:  الســياق،  يفّســره 
ــواب  ــرًا، واجل ــا خي ــزل ربّن ــرًا، أي: أن خي
يتضمــن  اإلعرابــي  التقديــر  بهــذا 
اإلميــان واألدب عنــد الذيــن اتقــوا؛ فهــو 
يثبــت لهــم اإلميــان واإلقــرار بــأّن القرآن 
ــى، وأّن اهلل  ــد اهلل تعال ــن عن ــزٌَل م منْ
املنْــِزَل هــو ربّهــم، وهــذا مفهــوم مــن 
اختــزال اجلــواب بكلمــة }خيــرًا{، كمــا 
يُظهــر اجلــواُب بكلمــة }خيــرًا{ حســَن 
أدبهــم مــع اهلل فــي وصــف هــذا 

ــة.  ــد اهلل باخليري ــن عن ــزَل م املن
أمــا اآليــة فــي شــأن الذيــن ال يؤمنــون 
باآلخــرة فجــاء فيها اجلــواب }أســاطيرُ{ 
ــي  ــر اإلعراب ــي التقدي ــا، وهــو ف مرفوًع
ــك  ــره: تل ــذوف تقدي ــدأ مح ــرٌ ملبت خب
أو ذلــك أو هــو أســاطير األوّلــن، وهــذا 
اجلــواب بهــذا التقديــر اإلعرابــي يُشــير 
إلــى معنيــن مــن معانــي اجلحــود 
ــكار  ــا: إن ــم، أوّلهم ــب عنده والتكذي
صيغــة  علــى  واالعتــراُض  اإلنــزال 
ــر:  ــم{، واآلخ ــزل ربك ــاذا أن ــؤال }م الس
بأنّــه  اإلخبــار عــن املســؤول عنــه 
أســاطير األولــن، وليــس كتــاب هــًدى 

ــاد. وإرش
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فــي  املعانــي  هــذه  أظهــر  والــذي 
واإلنــكار  التصديــق  بــن  الفصــل 
عنــد الفريقــن هــو اجلــزء الباقــي 
مــن اجلملتــن مــع العامــة اإلعرابيــة 
للمحــذوف  املوضحــة  الظاهــرة 

. فيهمــا

ِإذَا  }وَأَْشــِهُدوْاْ  تعالــى:  اهلل  4.قــال 
ــِهيدٌ  ــٌب واَلَ َش َّ كَاتِ ــآر ــْم واَلَ يَُض تََبايَْعُت
َُّقــواْ  َّــُه ُفُســوٌق بِكـُـْم وَات وَِإن تَْفَعُلــواْ َفإِن
 بِــكُلِّ َشــيٍْء 

ــُم اهللُّ وَاهللُّ اهللَّ وَيَُعلُِّمكُ
ــرة:282[ ــٌم{ ]البق َعِلي

يكثــر فــي البرامــج العلمية الشــرعية 
اخلتــام  أو  االفتتــاح  محافــل  وفــي 
فيهــا االســتدالل بهــذا اجلــزء مــن 
ــم اهلل  ــى أّن تعلي ــن عل ــة الدَّي ــر آي آخ
ــى للعبــد نتيجــة حتقيــق العبــد  تعال
تقــوى اهلل ســبحانه، أي أّن التقــوى 
ســبٌب مــن أســباب حتصيــل التعليــم 
ــب  ــذا التركي ــى، وأّن ه ــن اهلل تعال م
ــز:  ــّل وع ــول اهلل ج ــل ق ــة مث ــي اآلي ف
 َ َُّقــوا اهللَّ }يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ات
ــن  ــْنِ ِم ــْم ِكْفَل ــولِهِ يُؤْتِكُ ــوا بِرَُس وَآِمُن
ــوَن  ــوراً مَتُْش ــْم نُ ــل لَّكُ ــهِ وَيَْجَع َّْحَمتِ ر
بِــهِ{ ]احلديــد:28[، وقولِــه ســبحانه: 

ــواْ اهللَّ  ــواْ إَن تَتَُّق ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه }يِ
يَْجَعــل لَّكُــْم ُفرْقَانــاً{ ]األنفــال:29[، 
مبعنــى أّن الفعــل }يَُعلُِّمكُــُم{ واقــٌع 
َُّقــواْ{،  فــي جــواب الطلــب الــذي فــي }ات
ــهِ  َّْحَمتِ ــْنِ ِمــن ر ــْم ِكْفَل كوقــوع }يُؤْتِكُ
ــهِ{ فــي  ــوَن بِ ــوراً مَتُْش ــْم نُ ــل لَّكُ وَيَْجَع
ــولِهِ{،  ــوا بِرَُس َ وَآِمُن ــوا اهللَّ َُّق ــواب }ات ج
ــي  ــاً{ ف ــْم ُفرْقَان ــل لَّكُ ــوع }يَْجَع وكوق
 .} ــواْ اهللَّ ــي }إَن تَتَُّق ــرط ف ــواب الش ج
ــض  ــه بع ــح إلي ــره أو أمل ــا ذك ــذا م وه

ــرين. املفّس
املعنــى  أّن  فــي  شــٍك  مــن  ومــا 
املستشــهد لــه – وهــو أّن التقــوى مــن 
ــد  ــم اهلل للعب ــباب تعلي ــم أس أعظ
وتوفيقــه وانتفاعــه بعلمــه _ معنــى 
ــن  ــن املذكورت ــل اآليت ــٌح؛ بدلي صحي
وغيرهمــا، ولكــن النظــر هنــا فــي 
ــى  ــة عل ــذه اآلي ــتدالل به ــة االس صح

ــى.  ــذا املعن ه

ــة  ــدم صح ــو ع ــا ه ــح نحويً والصحي
فــي  الــواو  لوجــود  االســتدالل؛ 
بعدهــا  الفعــل  وألّن  }وَيَُعلُِّمكُــُم{، 

مرفــوع،

 فــا يصــّح إعرابًــا جعــل الفعــل 
َُّقــواْ{؛ ألنــه يصــّح  واقًعــا فــي جــواب }ات
ــت  ــو كان ــا فــي جوابهــا ل ــه واقًع كون
اهلل(  يعّلْمكــم  اهلل  )واتقــوا  اآليــة: 
ــت:  ــو كان ــا واو، وبجــزم الفعــل، أو ل ب
)واتقــوا اهلل فيعلَمكــم( بالفــاء التــي 
ــا.   ــارع بعده ــبِ املض ــببية ونص للس
قــال الزركشــي فــي اآليــة: » ظــّن 
ســبب  التقــوى  أّن  النــاس  بعــض 
منــع  علــى  واحملققــون  التعليــم، 
ذلــك؛ ألنــه لــم يربــط الفعــل الثانــي 
ــم  ــرط، فل ــزاء بالش ــط اجل ــاألول رب ب
يقــل: )واتقــوا اهلل يعلْمكــم(، وال قــال: 
)واتقــوا اهلل فيعلَمكــم(، وإمّنــا أتــى 

ــواو« . بال
ــى  ــتئناف عل ــي لاس ــواو ه ــذه ال وه
ــّل  ــا ال مح ــة بعده ــح، واجلمل الصحي
ــذي  ــو ال ــذا ه ــراب، وه ــن اإلع ــا م له
عليــه جمهــور املعربــن، قــال أبــو 
ــذه  {: »ه ــُم اهللُّ ــي }وَيَُعلُِّمكُ ــان ف حي
التــي  اهلل  بنعــم  تُذكّــر  جملــة 
وهــي  للعلــوم،  التعليــم  أشــرفها 
جملــة مســتأنفة ال موضــع لهــا مــن 

اإلعــراب«،
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ــة  ــي اجلمل ــى ف ــراب واملعن  أي أّن اإلع
ــتأنفان  { مس ــُم اهللُّ ــة }وَيَُعلُِّمكُ اخلبري
منقطعــان عــن اجلملــة الطلبيــة فــي 
{، وهــذا محّصــل مــا ذكــره  َُّقــواْ اهللَّ }ات
الطبــري فــي تفســيره حــن قــال: 
ــواْ  َُّق ــه: }وَات ــاؤه بقول ــل ثن ــي ج »يعن
{: وخافــوا اهلل أيهــا املتداينــون فــي  اهللَّ

ــم، ــهود أن تُضارّوه ــاب والش الكّت
أن  حــدوده  مــن  ذلــك  غيــر  وفــي   
تضّيعوهــا. ويعنــي بقولــه: }وَيَُعلُِّمكُُم 
{: ويبــّنُ اهلل لكــم الواجــب لكــم  اهللُّ
ــم ذكــر أّن  ــه« . ث ــوا ب وعليكــم فاعمل
هــذا هــو تأويــل الضحــاك لآليــة، ولــم 

ــره.  ــاً لغي ــه تأوي ــر مع يذك

ــكُْم  ــي أَنُفِس ــى: }وَفِ ــال اهلل تعال 5.ق
ــات:21[.  ــرُوَن{ ]الذاري ــَا تُبِْص أََف

يســتدل بعــض املتحّدثــن فــي التفكّر 
فــي بديــع خلــق اهلل تعالــى لإنســان 
ــة مجــزوءةً عــن ســابقتها،  بهــذه اآلي
فيظــن املســتمع أو املشــاهد أنّهــا آيــة 
مســتقّلة قــد اكتمــل فيهــا التركيــب 
وارتبــط أوُّلهــا بآخرهــا، وأّن املعنــى: 
أفــا تبصــرون فــي أنفســكم، ويجعــل 
}فِــي أَنُفِســكُْم{ مفعــوالً بــه معمــوالً 

للفعــل }تُبِْصــرُوَن{ متعّلًقــا بــه. 
أَنُفِســكُْم{  }فِــي  أّن  والصحيــح 
معطــوف بالــواو علــى }فـِـي اأْلَرِْض{ في 
ــي اأْلَرِْض آيَــاٌت  اآليــة التــي قبلهــا: }وَفِ
خبــر  وهــو  لِّلُْموِقِننَ{]الذاريــات:20[، 
ــى  ــر، وعل ــدأ مؤخ ــاٌت{ مبت ــدم و}آي مق
ــا  ــي أَنُفِســكُْم{ مرفوًع هــذا يكــون }فِ
وليــس منصوبًــا، واملعنــى: وفــي األرض 
للموقنــن،  آيــاٌت  أنفســكم  وفــي 
ــا أو  ــؤاالً تقريريً ــتأنف اهلل س ــم اس ث

ــرُوَن{. ــَا تُبِْص ــال: }أََف ــا فق تعنيفًي
ويؤيــد هــذا الفهــَم واملعنــى، ويــردّ 
فــي  يصــّح  ال  أنّــه  َاألول  الفهــم 
الصناعــة النحويــة أن يكــون }فِــي 
معمــوالً  بــه  مفعــوالً  أَنُفِســكُْم{ 

ــو  ــه وه ــا ب ــرُوَن{ متعّلًق ــل }تُبِْص للفع
ــرُوَن{  ــل }تُبِْص ــه؛ ألن الفع ــّدم علي متق
واقــع فــي حّيــز االســتفهام، وهــو 
ــه  ــَا{، واالســتفهام ل الهمــزة فــي }أََف
ــا  ــه م ــل في ــا يعم ــدارة؛ ف ــق الص ح
ــا  ــول م ــه معم ــّدم علي ــه، وال يتق قبل

ــزه. ــي حّي ف
ويوضــح هــذا التركيــب فــي اآليــة آيــٌة 
أخــرى نظيــرةٌ لهــا فــي عطــف أوّلهــا 
ــِع  ــة الســابقة، ومن علــى مــا فــي اآلي
إعمــال مــا فــي حّيــز االســتفهام 
ــول اهلل  ــي ق ــه، وه ــا قبل ــا فيم فيه
َعَلْيِهــم  َلَتُمــرُّوَن  َّكُــْم  }وَِإن تعالــى: 
تَْعِقُلــوَن{ أََفــَا  ْصِبِحيَنَوبِاللَّْيــِل  مُّ

]الصافــات:138-137[. 
ــا  ــنَ أَيَْنَم ــى: }َملُْعونِ ــال اهلل تعال 6.ق
تَْقتِيــاً{  وَقُتُِّلــوا  أُِخــذُوا  ثُِقُفــوا 

 ]61 _60 ]األحــزاب:
ــة  ــذه اآلي ــرأ ه ــن يق ــض م ــّن بع يظ
ــى  ــة األول عندمــا يقــف عنــد رأس اآلي
قولــه  فــي  }قَِليــاً{  كلمــة  علــى 
ــوَن  ــهِ امْلَُنافُِق ــْم يَنَت ــن لَّ ــبحانه: }َلِئ س
ــرٌَض وَامْلُرِْجُفوَن  وَالَِّذيــَن فـِـي قُُلوبِِهــم مَّ
ــمَّ اَل  ــْم ثُ ــَك بِِه َّ ــِة َلُنْغِريَن ــي امْلَِديَن فِ
يَُجاِورُونـَـَك فِيَهــا ِإالَّ قَِليــاً{ ثــم يبتــدئ 
ــذُوا{ أّن  ــوا أُِخ ــا ثُِقُف ــنَ أَيَْنَم بـ}َملُْعونِ
}َملُْعونِــنَ{ منصــوب علــى احلــال مــن 
ــواب  ــي ج ــع ف ــذُوا{ الواق ــل }أُِخ الفع
الشــرط، وأّن املعنــى: أينمــا ثقفــوا 
هــو  لْعُنهــم  أي  ملعونــن،  أخــذوا 
ــد أخذهــم فــي أي مــكان  حالهــم عن

ــه.  ــون في يثقف
وهــذا التوجيــه للمعنــى ال يصــحُّ 
مــن جهــة اإلعــراب؛ ألّن }أينمــا{ اســم 
شــرط، والشــرط ممــا لــه صــدر الــكام، 
ــه،  ــا قبل ــده فيم ــا بع ــل م ــا يعم ف
ــن{  ــون }ملعون ــحُّ أن يك ــذا ال يص وله
ــا  ــوالً مل ــا{ معم ــى }أينم ــدم عل املتق

ــا. بعده
ــى كل  ــى هــذا يكــون لْعُنهــم عل وعل

حــال، كمــا قــال قتــادة، أي غيــر مقّيــد 
ويكــون  }أخــذوا{،  الشــرط  بجــواب 
معنــى }ملعونــن{ وإعرابــه علــى أحــد 

ــة: ــات اآلتي التوجيه
ــون  ــذم، فيك ــى ال ــب عل النص  .1
ــا  ــه وم ــا عمــا قبل مســتأنًفا مقطوًع

ملعونــن.  أذّم  والتقديــر:  بعــده، 
مــن  احلــال  علــى  النصــب   .2
ال  واملعنــى:  }يجاورونــك{،  فاعــل 
أو:  ملعونــون،  وهــم  إال  يجاورونــك 
أو: ال يجاورونــك  إال أقــّاَء ملعونــن، 
بدخــول  ملعونــن،  قليــاً  زمنًــا  إال 
واحلــال. الظــرف  علــى  االســتثناء 

النعــت  علــى  النصــب   .3
لـ}قليــاً{، واملعنــى: ال يجاورونــك إال 

. ملعونــن  قليلــن 

مفتــاح  اســتعمال  عنــد  وختاًمــا: 
ــس  ــي النف ــع ف ــوي يق ــم النح التفّه
عنــد تــاوة القــرآن أو االســتماع إليــه 
ــة،  ــوب هيب ــأل القل ــا مي ــة م ــن الروع م
ــذّذًا،  ــماع تل ــية، واألس ــوس خش والنف
فيــزدادُ اإلميــان، وتنفتــح األقفــال، واهلل 

ــم. ــاح العلي ــو الفّت ه
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من بين 88 جمعية مشاركة جمعية تحفيظ الزلفي تتبوأ 
الصدارة وتحقق المركز األول بجائزة السبيعي للتميز

ماهي جائزة السبيعي ؟

فــي  للتميــز  الســبيعي  جائــزة  إن 
العمــل اخليــري هــي جائــزة متخصصة 
فــي اجلــودة والتميــز فــي قطــاع العمل 
اخليــري، وقــد تبنتهــا مؤسســة محمد 
وعبــداهلل إبراهيــم الســبيعي اخليريــة؛ 
بهــدف خدمــة العمــل اخليــري وتطويره، 
والتوعيــة بأهميــة التميــز واجلــودة فيه 
ــن  ــاً للقطاع ــاً مكم ــاره قطاع باعتب
احلكومــي واخلــاص، وقــد اســتقبلت 
اجلائــزة هــذا العــام  مشــاركات 88 
جهــة خيريــة فــي اجملــال األول “املنشــأة 
اخليريــة املتميــزة”، و67 مشــروعاً خيريــاً 
تتبــع للجهات اخليريــة في اجملــال الثاني 
املتميِّــز”، إضافــة  “املشــروع اخليــري 
لتنافــس 691 مشــاركاً ومشــاركة مــن 
ــال  ــي اجمل ــا ف ــة وخارجه ــل اململك داخ
ــزة”. ــة املتميِّ ــث “الفكــرة اإلبداعي الثال

       أنشــئت جائــزة الســبيعي للتميــز 
ــول  ــداث التح ــري إلح ــل اخلي ــي العم ف
فــي  األداء  فــي  النوعيــة  والنقلــة 

العمــل اخليــري بتشــجيع قطاعــات 
ــوم  ــم فه ــى تبني ــري عل ــل اخلي العم
ــل  ــي العم ــز ف ــان والتمي ــودة واإلتق اجل
أبــرز  وكانــت  اخليــري  املؤسســي 

ــي : ــا يأت ــا م أهدافه
واإلتقــان  اجلــودة  ثقافــة  نشــر   -1

اخليــري. العمــل  فــي  والّتمُيــز 
ــا  ــاءة العم ــة وكف ــاء بفعالي 2- االرتق

ــري. ــي اخلي ملؤسس
ــة  ــس معياري ــة وأس ــر مرجعي 3-توفي
لقيــاس مــدى التقدم فــي أداء املنشــآت 

اخليريــة.
والتجــارب  ملمارســات  4-نشــرأفضا 

ــري. ــل اخلي ــي العم ف
اخليــري  العمــل  وتكــرمي  5-حتفيــز 

. ملتميِّــز ا

رسالة الجائزة:

ونشرالّتمُيزاملؤسســي،وتكرمي  دعــم 
أفضــل املمارســا ت فــي مجــال العمــل 

ــري . اخلي

النطاق الجغرافي للجائزة :

يشــمل نطــاق اجلائــزة جميــع املناطــق 
اإلداريــة باململكــة العربيــة الســعودية، 
ــرار  ــزة بق ــاق اجلائ ــيع نط ــن توس وميك

مــن مجلــس أمنائهــا.

مزايا وفوائد المشاركة 

اجلائــزة  فــي  املشــاركة  تتيــح 
ــة  ــة ملقارن ــآت اخليري ــة للمنش الفرص
القياســية  التميــز  مبعاييــر  أدائهــا 
مهنيــة  جعة ا مر ء ا جر إ و ، ملية لعا ا
مبتطلبــات  ومقارنتــه  ألدائهــا 
التقاريــر  مــن  املعايير،واالســتفادة 
التعقيبيــة الفنيــة التــي حتــدد نقــاط 
التحســن،والتييتم  وفــرص  القــوة 
يتــم  املقيمــن  منخــل  إعدادهــا 
اختيارهــم بعنايــة فائقــة مــن اخلبــراء 

التميــز.  و  اجلــودة  مجــال  فــي 
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للترشــيح  التقــدم  خطــوات 
الجائــزة علــى 

االطــاع علــى دليــل ومعاييــر اجلائــزة . 1
ومــدى ماءمتــه النشــاط املنشــأة.

حضور الندوات التعريفية للجائزة.. 2
ــة . 3 ــدمي اإللكتروني ــاذج التق ــة من تعبئ

ــزة. للجائ
اســتام إشــعارقبول التقــدم للجائزة . 4

ــة العامة. مــن األمان
 املشــاركة فــي الــدورة التأهيليــة . 5

للمنشــآت املتقدمــة للجائــزة.

جتميــع املعلومــات والوثائــق املطلوبــة . 6
ــدمي  ــر التق ــة تقري ــكل معيار،وكتاب ب
للجائــزة و تســليمه فــي الوقــت 

ــزة. ــل أمانةاجلائ ــدد منقب احمل

فرق التقييم للجائزة :
التقييــم  فــرق  تشــكيل  يتــم 
إلجراءعمليــة التقييــم فــي كل دورة 
اختيــار  عمليــة  ،وتتــم  تقييميــة 
بشــكل  املقيمــن  واســتقطاب 
أصحــاب  مــن  ودقيــق  احترافــي 

اخلبــرة والكفاءةفــي مجــال اجلــودة 
ــري  ــل اخلي ــي العم ــرة ف ــز واخلب والتميُّ
وفرهذهــا  تضمنــت  معاييــر  وفــق 
ملتطلبــات وتضمــن قــدرة قيامهــم 
درجةمــن  بأعلــى  بعمليةالتقييــم 
الكفــاءة واملهنيــة والنزاهةوعدمــت 

املصالــح. عــارض 
عليــه  تعتمــد  الــذي  المعيــار 

: التقييــم  فــي  الجائــزة 

 RADAR(ــزة علــى أســلوبالرادار اعتماداجلائ

النموذج العلمي للجائزة

معايير جائزة السبيعي  للتميز في العمل اخليري للمنشآت  اخليرية املتميزة الرسم البياني
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ــن  ــق م (كمنهجيةعلميةللتقييموالتحق
ــق اًللمعايراملعتمدةللج التميُّزفــي األداءوف

ائزة،وهوأســلوب شــامل للتقييــم يتحقق 
ــات  ــود منهجي ــن وج ــواهد م باألدلةوالش
م  نتظــا با مطبقة و ضحة ا و و ثقة مو
وشــمولية،ويتم مراجعتهــا وحتســينها 
ــة  ــي لكاف ــاس علم ــع قي ــة دورية،م بصف

ــأة. ــا املنش ــت حققه ــج التي النتائ

كيف جاء فوز الجمعية بالجائزة
 

جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي بالزلفــي ، 
أحــد اجلمعيــات اخليريــة التــي تقــوم علــى 
حتفيــظ وتعليــم كتــاب اهلل تعالــى،  وقــد 
وضعــت لهــا أهــداف واســتراتيجيات ترمى 
ــزة  ــدة ومتمي ــة رائ ــون جمعي ــى أن تك إل
فــي تقــدمي العمــل اخليــري للمســتفيدين 
مــن كافــة شــرائح وفئــات اجملتمــع املدني .

ــبيعي  ــزة الس ــن جائ ــان ع ــذ اإلع     ومن
ــا  ــي دورته ــري ف ــل اخلي ــي العم ــز ف للتمي

ــة للعــام 1436/ 1437هـــ؛  الثاني
ــي  ــتراك ف ــى االش ــة عل ــت اجلمعي حرص
ــة  ــا وصعوب ــوة معاييره ــم ق ــزة رغ اجلائ
اســتيفاء الشــواهد واألدلــة املتعلقــة 
مبمارســات املعاييــر؛ ولكــن مــا قــرب هــذه 
ــة  ــداف اجلمعي ــارب أه ــو تق ــوة  ه الفج
مــع أهــداف اجلائــزة املتمثلــة فــي الســعي 
نحــو حتقيــق الريــادة واالرتقــاء بجــودة 
اخلدمــات، مبــا يحقــق رضــا الشــرائح 

ــتفيدين. ــن املس ــة م اخملتلف

محفزات المشاركة : 
    وكان مــن أهــم احملفــزات التــي ســاعدت 
اجلمعيــة، علــى االشــتراك فــي اجلائــزة مــا 

: يلي
1- وجــود رســالة ورؤيــة واضحــة ومحــددة 
للجمعيــة، تتضمــن أهــداف عامــة وقيــم 
منســوبي  جميــع  بتطبيقهــا  يلتــزم 

ــة. اجلمعي
2- العمــل وفــق خطــط إســتراتيجية 
اخلطــة  وانطــاق  1432هـــ  عــام  منــذ 
ــة  )1437-1441هـــ(  ــتراتيجية الثاني االس
والتــي  تعمــل فــي ضوئهــا اجلمعيــة وفــق 

ــا.  ــع إداراته ــغيلية جلمي ــط تش خط
اجلمعيــة  قــادة  حمــاس  قــوة   -3

ــوس  ــل وامللم ــم الفاع ــوبيها ودوره ومنس
اجلائــزة. فــي  االشــتراك  نحــو 

4- إنشــاء قســم للجــودة اســتهدف منــه 
 ، وضــع نظــام إلدارة اجلــودة باجلمعيــة 

ــا . ــة تطبيقه ومتابع
5- حصــول اجلمعيــة علــى املســتوى األول 
فــي اجلــودة علــى مســتوى جمعيــات 

ــام 1435/1434هـــ. الرياضللع ــة  منطق

التحديات :
فــي  خيريــة  جمعيــة   88 اشــتراك   -1

. املســابقة  
ــي  ــة ف ــزة املتمثل ــر  اجلائ ــوة معايي 2- ق
القيــادة اإلداريــة واملــوارد البشــرية والنتائج 

ــتفيدين . ــة املس ــراكات وخدم والش
  )RADAR( رادار  منهجيــة  تطبيــق   -3

. اجلائــزة  معاييــر  واســتيفاء 
ــات  ــة خملرج ــة الدوري ــم واملراجع 4- التقيي

ــة . اجلمعي
التحديــات  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
مت اجتيازهــا مــن خــال رفــع القــدرات 
ــة  ــوبى اجلمعي ــة ملنس ــة واألدائي املنهجي
واحلــرص علــى تثقيفهــم مــن خــال 
العمــل  وورش  الدوريــة  الــدورات  

. املســتمرة  واالجتماعــات 

خطــة الســتعداد إلعداد 
متطلبــات الجائــزة :

ــع  ــزات مت وض ــك احملف ــر تل ــوء تواف ــي ض ف
ــزة  ــر اجلائ ــتيفاء معايي ــاز واس ــة إلجن خط
أهــم  مــن  كان  أشــهر  ثاثــة  خــال 

ــي:-  ــا يل ــا  م خطواته
ــوبيها  ــة ومنس ــادة اجلمعي ــف ق 1-  تثقي
ــن  ــزة م ــر اجلائ ــتيفاء معايي ــة اس بكيفي
خــال عقــد عــدة دورات تدريبيــة وورش 

ــة. ــل متخصص عم
2- زيــارة مركــز الشــرق لتحفيــظ القــرآن 
فــي الريــاض والفائــز باجلائــزة فــي دورتهــا 
ــي  ــم ف ــن  جتربته ــتفادة م ــى لاس األول
ــق  ــزة وحتقي ــي اجلائ ــاركة ف ــة املش طريق

ــا. متطلباته
3- توزيــع معاييــر اجلائــزة علــى عــدة جلــان 
ــي  ــرة ف ــة املتوف ــواهد واألدل ــب الش حس

إدارة. كل 
4- تصميــم منــاذج حلصــر وجمع الشــواهد 

واألدلة.
حســب  واألدلــة  الشــواهد  ترقيــم   -5

اجلائــزة. تبويــب معاييــر 
ــتبيانات  ــاء االس ــة لبن ــص جلن 6- تخصي
مــن  وحتكيمهــا  الــرأي  واســتطاعات 
منــاذج  وفــق  وحتليلهــا  متخصصــن 

لذلــك. مخصصــة 
7- التــزام كل جلنــة بتســليم مهامهــا 

ــددة. ــة مح ــة زمني ــق خط وف
ــاه  ــة جت ــة وداعم ــرارات فاعل ــاذ ق 8- اتخ
ــي  ــة ف ــان العامل ــام اللج ــال أم ــح اجمل فت
اجلائــزة للعمــل فــي فتــرات خــارج املواعيد 

ــدوام. ــة لل اخملصص
والســلطات  الصاحيــات  تفويــض   -9
للعاملــن فــي اللجــان جتــاه احلصــول على 
الشــواهد واألدلــة مــن جميــع اإلدارات 

ــة. ــي اجلمعي ــة ف املمثل
10- بنــاء منهجيــات داعمــة لتحقيــق 

اســتيفاء معاييــر اجلائــزة.
واألدلــة  الشــواهد  اكتمــال  10-عنــد 
التقريــر. الســتيفاء املعاييــر مت كتابــة 

باملنهجيــات  التقريــر  11-تضمــن 
والشــواهد الدالــة علــى اســتيفاء املعايير.

وفــي نهايــة ذلــك وبعــد حمــد اهلل تبــارك 
وتعالــى، ال ندعــي الكمــال ، فالكمــال 
هلل تبــارك وتعالــى وحــده، بــل كانــت 
ــار  ــذي أن ــق ال ــة الطري ــة بداي ــزة مبثاب اجلائ
ــز  ــوار التمي ــي مش ــوض ف ــة اخل للجمعي
والريــادة، وكشــف لهــا نقــاط كثيــرة 
ــاط  ــن، ونق ــى حتس ــة إل ــي حاج ــت ف كان
أخــرى متيــزت فيهــا اجلمعيــة فأخــذت 
علــى  للعمــل  واألســاليب  الوســائل 
تطويرهــا وجتويدهــا  واهلل املوفــق والهــادي 

ــبيل. ــواء الس ــى س إل

مرآة الجمعية
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ْرَمســيُّ ْبُن َمْحُفوٍظ َلُه َخَبٌر         ِفي اْلِعْلِم آَلُؤُه ُتْحِذَيَك َأْطَياَبا َوالتَّ
سيل العلم الوافر، وشالله الهادر، المقرئ النحرير والمسند الكبير والفقيه المتمكن

ْرمسي األندونيسي المكّي  العالمة محمد محفوظ التَّ
سيرته وجهوده

ْرمسي حفيد الشيخ محمد محفوظ التَّ

بقلم د. عبداهلل بن محمد بن سليمان اجلاراهلل
املدينة املنورة ص.ب 882
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ْرمسي األندونيسي المكّي العالمة محمد محفوظ التَّ
سيرته وجهوده

هــو الشــيخ اجلليــل, واحلجــة املعتبــر, 
املقــرئ,  الفقيــه  الكبيــر,  واإلمــام 
واحلافــظ املســند, واألصولــي النحريــر, 
ســيل العلــم الوافــر, وشــاله الهــادر, 
ركــن علــم القــراءات البــاذخ، وعلمهــا 
الشــامخ، الــذي يقــف بــن أربــاب 
ــارز,  هــذا العلــم فــي مــكان ضخــم ب
ــة, وكثــرة  ــر الرواي مــن جمــع بــن حتري
احلفــظ, وجمــع الطــرق, كان جبــاً 
راســياً مــن جبــال العلــم, وطــوداً 
شــامخاً فــي املعرفــة والفهــم, إمــام 
ــوم,  ــن العل ــم م ــي كل عل ــر ف معتب
مــن تعجــب مــن تضلُّعــه فــي علــوم 
فــي  وِمكَْنتِــهِ  القــراءات   التجويــد 
ــان,  ــمّو البي ــرف بس ــن ع ــا، م فنونه

واســتحضاره  التعبيــر,  وطــاوة 
للشــواهد واألمثــال, وحســن تأتّيــه 
فــي رصفهــا, مــن جمــع بــن الضبــط 
واإلجــادة فــي الروايــة والدرايــة، الَّلذيــِن 
ــاً إال  ــا مع ــادة فيهم ــق اإلج ــا تتف قلم
ــِدَم  ــن، قَ ــص املتقن ــن اخللَّ ــن م لألقل
إلــى األباطــح املكيــة فــي ريعــان 
ــراً  ــل خي ــا  فحصَّ ــاور فيه ــبابه وج ش
كثيــراً, كان صحيــح النيــة _كــذا 
ــارك اهلل  ــيبه_ فب ــبه واهلل حس نحس
َســْيرَُه ومســيره, قضــى حياتــه مابــن 
التأليــف والتدريــس والدعــوة والنصــح 
لألمــة, لــم يكــن مابــن طلبــه للعلــم 
ــم  ــس ث ــف والتدري ــدره للتألي ــم تص ث
وفاتــه إال ســنوات قليلــة فــي موازيــن 

الدراســة والتلقــي والطلــب, فأصبــح 
شــامة فــي الهمــة واجلــد وجمــع 
العلــوم, مــات وهــو فــي ريعــان شــبابه 
ــي كل  ــاً ف ــاً هائ ــاً علمي ــاً تراث مخلف
مبنطوقــه  يــدل  والفنــون,  العلــوم 
العلمــي  اخملــزون  علــى  ومفهومــه 
الكبيــر فــي جانبــي الدرايــة والروايــة, 
َّس فأوفــى،  لقــد جمــع فأوعــى، ودر
ــال األول: ــا ق ــى, وكان كم ــرَّف فأغن وع

يَُحاِوُلــُه          فِْيَمــا    ُملَْهــٌم   ــنٌ   ُملقِّ
آَفــاِق َجــوَّاُب  َخَواطِــرُُه  َجــمٌّ 

توفــي ودفــن فــي مكــة املكرمــة, 
واســعة. رحمــة  اهلل  رحمــه 

المشاركون في ندوة العالمة  الترمسي سيرته وجهوده

أحد أحفاد الشيخ الترمسي وهو  الذي بحوزته جميع تراث الشيخ العلمي
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ة  الحالة اإلجتماعية والعلميَّ
في عصر العالمة الترمسي

ََّفها اهلل- علــى ســائر  متتــاز مكــة -شــر
البــاد مبكانتهــا الرفيعــة فــي نفــوس 
إليهــا  يفــدون  حيــث  املســلمن, 
مــن كل فــج عميــق ألداء فريضــة 
ــن  ــراغ م ــد الف ــرة, وبع ــج أو العم احل
ــادر,  ــن يغ ــم م ــادر منه ــك يغ املناس
ــى,  ــن يبق ــم م ــى منه ــتقر ويبق ويس
أو  العلــم  لطلــب  أو  للعبــادة  ــا  إمَّ
بشــرف  هــؤالء  لينعــم  للتجــارة, 
البيــت  بجــوار  ويســعدوا  اإلقامــة 
ــى  ــول اهلل تعال ــاً لق ــق؛ تصديق العتي
ــرة:125[,  ــل: ]البق ــم التنزي ــي محك ف
وقــد اســتمر ازديــاد ســكان مكــة 
فــي تلــك الفتــرة التــي تواجــد وقــدم 
وذلــك  الترمســي؛  الشــيخ  فيهــا 
التركيــة  الدولــة  موظفــي  جملــاورة 
مــن جهــة, وتََعــرُُّض كثيــر مــن البــاد 
ممــا  الصليبــي,  للغــزو  اإلســامية 
ــاء تلــك البــاد  ــراً مــن أبن اضطــر كثي
ــة  ــكنى مك ــاروا س ــاء, فاخت ــى اجل إل
واملدينــة وجــدة؛ لبعدهــا عــن ضغــط 
أوربــا واســتقرارها بســبب اســتقالها 
بأحــكام الديــن, وكان لشــيوع البواخــر 
ــام  ــج ع ــل احلجي ــي نق ــهامها ف وإس
تدفــق  ازديــاد  فــي  أثــره  )1291هـــ( 
الوافديــن إلــى مكــة لاســتقرار بهــا.

وقــد اتخــذت جاليــة كل بلــٍد موطنــاً 
لهــا مبكــة عــرف بعــد ذلــك باســمها, 
ــة  ــى مك ــا إل ــات معه ــت اجلالي وحمل
مــن  وكثيــراً  وتقاليدهــا  عادتهــا 

صناعتهــا.
ــار  ــن األث ــة م ــا للغرب ــى م ــراً إل ونظ
اإليجابيــة فــي إظهــار اجلــد والنشــاط 
فقــد أثــر ذلــك فــي انحصــار التجــارة 
مبكــة فــي أيــدي القادمــن إليهــا 
التوجيهــات  كانــت  لــذا  لإقامــة, 
ــة  ــر مك ــى أمي ــدر إل ــلطانية تص الس
بترحيــل احلجاج بعــد أداء مناســكهم, 
ــة  ــر مك ــن أمي ــك ع ــدر ذل ــد يص وق

نفســه, وذلــك الحتــكار جتــار احلجيــج 
ــة  ــة التجاري ــق مك ــن مراف ــراً م كثي
وتضييقهــم علــى أهلهــا, ولكــن مــن 
ــك  ــة لتل ــود متابع ــدم وج ــح ع املرج
القــرارات الســتمرار األســر الوافــدة 

ــة.  ــارة مبك ــام التج ــاك زم ــي امت ف
ــه  ــد أبنائ ــدرب أح ــر ي ــد كان التاج وق
أو أكثــر ليخلفــه فــي املهنــة ويزوجــه 
إلــى  ليطمئــنَّ  فــي ســن مبكــرة 
بقائــه معــه فــي أعمــال التجــارة 
منــذ  املهنــة  ســرِّ  علــى  ويعرفــه 

نعومــة أظفــاره. 
طبقــات  عــن  احلديــث  مــن  والبــد 
اجملتمــع التــي متيــز بهــا اجملتمــع املكــي 

ــرة: ــك الفت ــي تل ف

ا الحالة العلمية  وأمَّ
ــا  ــي قضاه ــرة الت ــهدت الفت ــد ش فق
الشــيخ الترمســّي مبكــة _وهــي مــن 
ســنة )1291هـــ( إلى ســنة )1338هـ(_ 
ــن  ــر م ــزاً ظه ــاً متمي ــاطاً علمي نش
خــال انتشــار حلــق العلــم باملســجد 

احلــرام, 

ــرة  ــق الكثي ــد احلل ــت تعق ــث كان حي
ــوم  ــاف عل ــتى أصن ــي ش ــاب ف للط

مــن  لينهــل  والعربيــة؛  الشــريعة 
ــم  ــن مقي ــم م ــاب العل ــا ط معينه
ــق  ــك احلل ــدد تل ــل ع ــد وص ــد, وق وواف
ــى  ــباعي_ إل ــيخ الس ــب الش _بحس

عشــرين ومائــة حلقــة.
وكان علــى مــن آنــس مــن نفســه 
باملســجد  التدريــس  علــى  القــدرة 
ــي  ــان العلن ــدم لامتح ــرام أن يتق احل
ــده  ــذي تعق ــريعة ال ــوم الش ــي عل ف
هيئــة مــن علمــاء احلــرم لتقديــر 
فــإذا  العلميــة,  كفاءتــه  مســتوى 
ــه  ــار فإن ــك االختب ــاز ذل ــه اجتي أمكن
مينــح شــهادة التدريــس باملســجد 
احلــرام, فاحلــرم املكــي فــي تلــك الفترة 
ــة  ــع واجلامع ــو اجلام ــق ه ــر بح يعتب
ــة  ــرعية وعربي ــواداً ش ــدرس م ــي ت الت
ــر  ــم تتأث ــوم, ول ــن العل ــك م ــر ذل وغي
احلركــة العلميــة فــي املســجد احلــرام 
قبــل وال بعــد احلــرب العامليــة األولــى.

ــم  ــد العل ــن رواف ــر م ــد آخ ــت راف وثمَّ
ــك  ــي تل ــة ف ــة املكرم ــة مبك واملعرف
احلقبــة مــن تاريخهــا, يتمثــل فــي 
ــها  َّ تأسيس ــي مت ــة الت ــدارس اخليري امل
علــى نفقــة متبرعــن محتســبن, 
فأقبــل عليهــا طــاب العلــم يجنــون 
ثمــرات علومهــا اليانعــة فــي محيــط 

اجتماع مجلس إدارة معهد األمام الترمسي للقراءات وعلومها
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علمــي وتربــوي رشــيد يغــرس فــي 
وخصــال  العلــم  آداب  النفــوس 
ــة  ــدارس؛ املدرس ــك امل ــن تل ــرّ, وم الب
ــة  ــها العام ــد أسس ــة, وق الصولتي
الشــيخ محمــد رحمــة اهلل العثمانــي 
الهنــدي عــام )1292هـ( بدعم الســيدة 
املســماة بـ)صولــت النســاء(, وموقعها 
حاليــاً شــمال غــرب احلــرم املكــي 
الشــريف حيــث محلــة )اخلندريــة( 
بحــارة البــاب, ومــا زالــت تــؤدي دورهــا 
ــن  ــة, وم ــم والتربي ــي التعلي ــد ف الرائ
تلــك املــدارس اخليريــة أيضــاً املدرســة 
الفخريــة, وهــي مدرســة قامــت علــى 
وقــد  الصولتيــة,  املدرســة  خطــى 
أنشــأها متبرعــون محســنون, وكان 
العــادة  يتــم فــي  اإلنفــاق عليهــا 
ــر  ــاف الغي ــدات األوق ــق عائ ــن طري م
ــاً  ــدارس أيض ــك امل ــن تل ــة, وم منقول

ــا.  ــاح, وغيره ــدارس الف م
وكان بعــض العلمــاء واألشــياخ يقيــم 
ــع  ــي داره م ــة ف ــاً خاص ــه دروس لطاب
مشــاركته فــي حلــق التدريــس التــي 
املســجد  فــي  العلمــاء  ينظمهــا 

ــرام.  احل
ــد  ــن عب ــر ب ــتاذ عم ــل األس ــد نق وق
اجلبــار منــاذج مــن دروس التعليــم التــي 
ــن  ــم م ــم له ــن ترج ــا م كان يلقيه
أعيــان العلمــاء فــي تلــك الفتــرة, 

وتعكــس هــذه النمــاذج علــى وجازتهــا 
مكانــة العلــم باملســجد احلــرام وفقــه 
علمائــه فــي دينهــم وواقعهــم, إذ 
يقــف املطلــع على تلــك النمــاذج على 
ــع  ــى اجلم ــاء عل ــك العلم ــرص أولئ ح
بــن توضيــح معانــي النصــوص وبــن 
تنزيلهــا علــى وقائــع العصــر وأحــوال 
ــف  ــح ال تكل ــلوب واض ــي أس ــه ف أهل
فيــه وال غمــوض, يدركــه املتعلــم 
ــدروس  ــك ال ــي تل ــم؛ لتؤت ــر املتعل وغي
ثمارهــا املباركــة فــي تزكيــة النفــوس 
ــال. ــاح األعم ــاق وإص ــب األخ وتهذي

مولده
ولــد العامــة الترمســي مبدينــة تَرمس 
–بفتــح التــاء-, وقــد ضبطهــا املَُترْجــم 
ــة«  ــة الفكري ــاب »اخللع ــي كت ــه ف ل

بفتــح التــاء الفوقيــة, وســكون الــراء 
املهملــة, وفتــح امليــم, قريــة مــن قــرى 

ــة  ــن مدين ــد ع ــرقية تبع ــاوا الش ج
)صولــو( بنحــو )150( كيــاً, وقــد وهــم 
الزركلــي فــي كتابــه األعــام فضبــط 
)الترمســي( بضــم التــاء, وســكون 
ــن  ــة م ــي قري ــم, وه ــم املي ــراء, وض ال
ــه  ــت والدت ــرقية, وكان ــاوا الش ــرى ج ق
ســنة )1280هـــ(, علــى مــا ذكــره أخوه 
إن  وقيــل:  دحــان,  أحمــد  الشــيخ 

والدتــه ســنة )1281هـــ(.
واملشــهور أنــه ولــد ســنة )1280هـــ(, 
ــد اهلل  ــيخ عب ــك الش ــى ذل ــصَّ عل ن
صدقــة دحــان علــى مــا ذكرتــه آنفــاً, 
ــي,  ــن الفادان ــد ياس ــيخ محم والش
ــن. ــة املترجم ــه عام ــذي علي ــو ال وه

نشأته
بقريــة  الترمســي  الشــيخ  نشــأ 
)تَرْمــس( بأندونيســيا فــي حجــر والدته 
وأخوالــه, حيــث كان أبــوه مجــاوراً فــي 
مكــة املكرمة, وكانــت )تَرْمــس( محط 
أنظــار طلبــة العلــم فــي تلــك البــاد؛ 
وذلــك لوجــود املعهــد اإلســامي الــذي 
أنشــأه جــده الشــيخ عبــد املنــان, 
ويــدرس فيــه كوكبــة مــن خيــرة 

ــاد.  ــك الب ــي تل ــاء ف العلم
فكانــت بدايــة الشــيخ الترمســي فــي 
ــرة؛  ــه الصغي ــي قريت ــم ف ــب العل طل
حيــث بــدأ بحفــظ القــرآن الكــرمي فــي 
ــن  ــه ع ــادئ الفق ــى مب ــره, وتلق صغ

اسمه ونسبه
هــو محمــد محفــوظ بــن 
املنــان  بــن عبــد  عبــد اهلل 
الَترَْمســّي اجلاوي األندونيســّي 
ــدُِّث,  ــة, احمل ــّي, العام ــم املك ث
ــّي,  ــه, األصول ــنُد, الفقي املس

ــرئ. املق

حفاظ القرآن في معهد اإلمام  الترمسي في فترة االستراحة .. واستراحتهم  في ساحات المسجد فهم من المسجد وإليه
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شــيخ مكتــب القريــة والــذي كان مــن 
كبــار العلمــاء وأفاضلهــم فــي مدينــة 

)جــاوا(.
ــد اهلل  ــيخ عب ــده الش ــل وال ــمَّ عم ث
بــن عبــد املنــان علــى اســتقدام ابنــه 
ــه  ــم مع ــتقطابه ليقي ــداً واس محم
فــي مكــة املكرمــة؛ وذلــك ليتــزود مــن 
ــيما وأنَّ  ــه, الس ــتزيد من ــم ويس العل
ــل  ــج وحتف ــت تع ــة كان ــة املكرم مك
ــف  ــي مختل ــاء ف ــار العلم ــر كب بتواف
املكــّي  احلــرم  فــي  وذلــك  الفنــون 

ــريف. الش
فكانــت رحلــة العامــة الترمســّي 

ــده-  ــر وال ــة( -بأم ــة املكرم ــى )مك إل
اســتوطن  حيــث  )1291هـــ(,  عــام 
ــدأ بالقــراءة والتتلمــذ علــى  فيهــا, وب
»شــرح  عليــه  قــرأ  حيــث  والــده؛ 
املعــن«,  و«فتــح  للغــزي,  الغايــة« 
و«فتــح الوهــاب«, و«شــرح الشــرقاوي 
علــى احلكــم«, وبعضــاً مــن »تفســير 

اجلالــن«.
ــم تطــل إقامــة الشــيخ الترمســّي  ل
فــي مكــة املكرمــة, حيــث قفــل 
وذلــك  )جــاوا(  بلــده  إلــى  راجعــاً 
ــل  ــد أغف ــذا فق ــه, وله ــة أبي بصحب

الشــيخ الترمســّي ذكــر هــذه الرحلــة 
ــأته,  ــه ونش ــن والدت ــه ع ــد حديث عن
ــت  ــة كان ــس(؛ قري ــال: ))تَرْم ــث ق حي
فيهــا والدتــي ونشــأتي إلــى أن بلغــت 
مــن عمــري نحــو ثــاث وعشــرين )23( 
ــت  ــج بي ــا حل ــت منه ــم رحل ــنة ث س

اهلل احلــرام((. 
ثــمَّ كانــت رحلتــه الثانيــة مــن )جــاوا( 
فيهــا  الزم  حيــث  )ســماران(,  إلــى 
العامــة صالــح بــن عمــر الســماراني, 
الربــاط, وقــرأ  ومكــث عنــده فــي 
عليــه فــي جملــة مــن العلــوم, حيــث 
قــرأ عليــه: »شــرح احلكــم«, و«تفســير 

املاردينــي«,  و«شــرح  اجلالــن«, 
مــن  وغيرهــا  الطــاب«,  و«وســيلة 

ــوم. ــف العل ــي مختل ــب ف الكت

ثــمَّ كانــت رحلتــه الثالثــة فــي طلــب 
املكرمــة مــرة  إلــى مكــة  العلــم 
ــن  ــو م ــذاك نح ــره آن ــرى, وكان عم أخ
ثــاث وعشــرين )23( ســنة, وقــد كانت 
نيتــه االســتقرار واإلقامــة فيهــا, وفــي 
طلبــه  معظــم  كان  هــذه  رحلتــه 

ــم؛ ــه للعل وحتصيل

 فبــدأ يأخــذ ويطلــب العلــم ويتتلمــذ 
ويقــرأ علــى مشــايخها: 

حيــث قــرأ علــى العامــة   -1
أحمــد املنشــاوي الشــهير باملقــرئ 
ــد  ــن التجوي ــيئاً م ــم وش ــراءة عاص ق
الشــاطبية  شــرح  مــن  وبعضــاً 
البــن  القــاري«  بـ«ســراج  املســمى 

لقاصــح.  ا
كمــا قــرأ علــى الشــيخ عمــر   -2
ــذور  ــرح »ش ــامي ش ــركات الش ــن ب ب

الذهــب« البــن هشــام. 
وقــرأ علــى الشــيخ مصطفى   -3
العفيفــي شــرح »جمــع اجلوامــع« 

للمحلــي, كمــا قــرأ عليــه كتــاب 
»مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب« 
ــام.  ــن هش ــد اهلل ب ــد عب ــي محم ألب
ــن  ــة حس ــى العام ــرأ عل وق  -4
ــي املكــي املعــروف  ــن محمــد احْلبِْش ب
الشــافعية-  –شــيخ  املفتــي  بابــن 
ــح  ــر صحي ــل وأواخ ــن أوائ ــة م جمل
ــم  ــه فــي عل البخــاري, كمــا أخــذ عن

احلديــث.  مصطلــح 
ــد  ــة محم ــى العام ــرأ عل وق  -5
-مفتــي  بابصيــل  ســعيد  بــن 
ــي داود  ــن أب ــابقاً- س ــافعية س الش
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والترمذي والنسائي.
املقــرئ  العامــة  علــى  وقــرأ   -6
ــل  محمــد الشــربيني الدمياطــي –نزي
ــى  ــح عل ــن القاص ــرح اب ــة- »ش مك
الشــاطبية«, وشــرح »الــدرة املضيئة«, 
وشــرح »طيبــة النشــر فــي القــراءات 
ــر«  ــروض النضي ــاب »ال ــر«, وكت العش
ــة«,  ــرح »الرائي ــي, وش ــة املتول للعام
ــي  ــر ف ــاء البش ــاف فض ــاب »إحت وكت
ــير  ــرة«, و«تفس ــع عش ــراءات األرب الق
البيضــاوي بحاشــية شــيخي زاده«.

ــن  ــد أم ــيخ محم ــى الش ــرأ عل 7- وق
رضــوان –نزيــل املدينــة النبويــة- كتــاب 
وأوليــات  مالــك,  لإمــام  »املوطــأ« 
املســجد  فــي  وذلــك  العجلونــي, 

النبــوّي.
ــي  ــيخ أب ــة الش ــى العام ــرأ عل 8- وق
العلــوم  شــطا  محمــد  بــن  بكــر 
الشــرعية واآلالت األدبيــة, مــن منقــول 
ــي  ــه ف ــو عمدت ــول وه ــول وأص ومعق

ــث.  ــة والتحدي الرواي
وقــرأ علــى الشــيخ أحمــد   -9
اجلمــان«  عقــود  »شــرح  الــزواوي 
كتــاب  مــن  وبعضــاً  للســيوطي, 

»الشفا« للقاضي عياض.

وهكــذا فقــد تنوعــت تلمــذة الشــيخ 
ــيخة  ــن كل مش ــذ م ــي؛ فأخ الترمس

أحســن مــا عندهــا,

 وإنــك لتجــد أثــر هــذه املشــيخة 
وتلــك الكتــب فــي كامــه وشــرحه مما 
ــك املشــيخة  ــر تل ــى مــدى أث ــدل عل ي
علــى الشــيخ فــي دروســه وتأليفآتــه 

ــه.  ومصنفات
الترمســي  الشــيخ  يكــن  لــم 
ليصــل إلــى مــا وصــل إليــه مــن 
ــادة فــي مختلــف علــوم  الســبق والري
 َّ الشــريعة –بعــد فضــل اهلل عليــه- إال
ــاد  ــدِّ واالجته ــن اجل ــه م ــرف عن ــا ع مب
وســهر الليالــي الطــوال فــي حتصيــل 
ــي كل  ــرب ف ــد ض ــذا فق ــم, وله العل
ــه  ــهم, وكان ل ــون بس ــن الفن ــن م ف
ــي  ــرز ف ــر؛ فب ــظ واف ــا ح ــي بعضه ف
ــرع واشــتهر فــي  احلديــث وعلومــه, وب
الفقــه وأصولــه, وكان مــا كان مــن 
ــارك  ــراءات, وش ــم الق ــي عل ــره ف أم
ــايخه  ــازه مش ــرة, وأج ــون كثي ــي فن ف

بالتدريــس والفتيــا, 

والتعليــم  للتدريــس  جلــس  حتــى 
ــا,  ــاب الصف ــد ب ــرام عن ــجد احل باملس
كمــا كان لــه مجالــس علــم وتعليــم 
فــي منزلــه وبيتــه, فانتفــع بــه طــاب 

ــوه. ــم وطالب العل

وامتــد –بفضــل اهلل عليــه- أثــره وعــمَّ 
نفعــه؛ فتخــرج علــى يديــه مــن هــذه 
العلميــة  اجملالــس  وتلــك  الــدروس 
ــادوا  ــدون, ع ــم واف ــاب عل ــة ط احلافل
إلــى بادهــم حاملــن مشــاعل العلــم 

مــن مهبــط الوحــي ومبــدأ الرســالة؛ 
مكــة املكرمــة. 

َوَفاُتُه
توفــي –رحمــه اهلل- مبكــة فــي أول 
ــان  ــة وثم ــف وثاثمائ ــنة أل ــب س رج
ــان  ــي ريع ــو ف ــن )1338هـــ(, وه وثاث
ــر  ــن عم ــك ع ــباب, وذل ــة والش احلكم
ناهــز الثامنــة واخلمســن ســنة, علــى 
املشــهور وأرجــح األقــوال, مخلفــاً 
ــل فــي تلــك  ــراً يتمث بعــده علمــاً غزي
ــي  ــة الت ــات القيم ــات واملصنف املؤلف
ــون,   ــوم والفن ــتى العل ــي ش ــا ف كتبه
ــهد  ــي مش ــه ف ــيعت جنازت ــد ش وق
مهيــب, ودفــن بحوطــة آل شــطا مــن 
ــداً  َّ ول ــف إال ــم يخل ــى, ول ــرة املعل مقب

ــد. ــه محم ــو ابن ــداً؛ ه واح
شيوخه

محفــوظ  محمــد  الشــيخ  تلقــى 
الترمســي العلــم عــن علمــاء أجــاء, 
وأســاتذة فضــاء, هــم أميــز العلمــاء 
فــي عصــره, واملقدمــن فــي مختلــف 

ــهرهم: ــن أش ــون, م ــوم والفن العل
1-والــده؛ الشــيخ/عبد اهلل بــن عبــد 
بترمــس,  ولــد  الترمســي,  املنــان 
عــن  العلــم  وتلقــى  نشــأ  وفيهــا 
علمائهــا, ثــمَّ قــدم إلــى مكــة وأقــام 
ــنة )1314هـــ(,  ــي س ــى أن توف ــا إل به

طالب معهد اإلمام الترمسي  للقراءات وعلومها همة عالية في التلقي  والتعليم
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ــده علــوم الفقــه  وقــد تلقــى عــن وال
والتفســير وغيرهمــا.

2- أبــو بكــر بــن محمــد شــطا 
ولــد  ببكــري,  املشــهور  املكــّي, 
ــى  ــأ ورب ــنة )1266هـــ(, ونش ــة س مبك
الشــيخ  أخيــه  فــي حجــر  يتيمــاً 
عمــر, فحفــظ القــرآن الكــرمي وعمــره 
ــب  ــتغل بطل ــمَّ اش ــنن, ث ــبع س س
ــي  ــغ ف ــدر, نب ــرع وتص ــى ب ــم حت العل
ثــم  والنقديــة,  العقليــة  العلــوم 
جلــس للتدريــس باملســجد احلــرام, 
لــه مصنفــات جليلــة منهــا؛ حاشــية 
ــة  اها: »إعان ــمَّ ــن س ــح املع ــى فت عل
الطالبــن علــى حــلِّ ألفــاظ فتــح 
املعــن«, و«تفســير القــرآن العظيــم« 
وصــل فيــه إلــى ســورة املؤمنــون, 
وحاشــية علــى »حتفــة احملتــاج« وصــل 
فيهــا إلــى بــاب البيــوع, وحاشــية 
علــى »عمــدة األبــرار«, و«جــواز العمــل 
ــافعّي«,  ــام الش ــدمي لإم ــول الق بالق
ــزم  ــا يل ــة فيم ــدرر البهي ــاب »ال وكت
املكلــف مــن العلــوم الشــرعية« وغيــر 
ــرف  ــائل, ع ــب والرس ــن الكت ــك م ذل

ــن  ــادة وحس ــاح والعب ــد والص بالزه
–رحمــه اهلل- ســنة  توفــي  اخللــق, 
)1310هـــ( علــى إثــر وبــاء حــدث وعــم 
فــي موســم احلــج فــي تلــك الســنة, 
ــه  ــي عن ــيخ الترمس ــذ الش ــد أخ وق
فــي علــوم الفقــه واحلديــث وغيــر 
ــرعية واآلالت  ــوم الش ــن العل ــك م ذل

ــة. األدبي
ــل  3-محمــد املنشــاوي, املقــرئ, نزي
مكــة, تلقــى العلــوم فــي اجلامــع 
ــدم مكــة  ــم ق ــرع وتفــن, ث األزهــر فب
ــوم,  ــي العل ــال باق ــي إكم ــرع ف فش
املســجد  فــي  التدريــس  مــارس 
ــون, كان ذا  ــف الفن ــي مختل ــرام ف احل
ــس  تواضــع وخمــول, مشــتغاً بالتدري
)1314هـــ(,  ســنة  توفــي  والعبــادة, 
ــرمي  ــرآن الك ــي الق ــه الترمس ــرأ علي ق
بقــراءة عاصــم, وشــيئاً مــن التجويــد, 

وبعــض شــرح الشــاطبية.

4- مصطفــى بــن محمــد عفيفــي؛ 
ولــد بعفيــف –قريــة مــن قــرى مصــر-, 
ــدم  ــوَّده ق ــرآن وج ــظ الق ــد أن حف وبع
إلــى القاهــرة ليتــزود مــن العلــم؛ 

فأخــذ العلــم بهــا عــن شــيوخ األزهــر, 
وملــا مــات والــده قــدم إلــى مكــة 
واســتقر بهــا مــع مواصلــة طلــب 
العلم علــى علمائهــا, أجيــز بالتدريس 
ــرام  ــجد احل ــة باملس ــه حلق ــت ل فكان
ــى  ــاس, وتخــرج عل اســتفاد منهــا الن
ــم, كان  ــاب العل ــن ط ــر م ــه كثي يدي
ــا,  ــن الدني ــاً م ــاً, متقل ــاً لطيف أديب
وكان يتعيــش بالكتابــة, كتــب بخطــه 
توفــي مبكــة  الكتــب,  مــن  كثيــراً 
ــه الشــيخ  ــرأ علي ســنة )1308هـــ(, ق

ــة.  ــول واللغ ــوم األص ــي عل الترمس

ولــد  املالكــّي,  الــزواوي  5-أحمــد 
ســنة )1262هـ(, ونشــأ مبكــة املكرمة, 
فحفــظ القــرآن الكــرمي منــذ الصغــر, 
ــرع  ــة فب ــوم اخملتلف ــتغل بالعل ــم اش ث
فيهــا, وتلقــى العلــم علــى عــدد مــن 
مشــايخ املســجد احلــرام, وكان إمامــاً 
باملقــام املالكــّي باملســجد  مازمــاً 
احلــرام, كانــت لــه حلقــة تدريــس فــي 
احلــرم املكــّي فوفــد إليــه الطــاب مــن 
ــم  ــه املَترَْج ــذ عن ــن أخ ــكان, ومم كل م
لــه, حيــث درس عليــه كتاب »الشــفا« 

يبدو في وسط الصورة أحد أحفاد العالمة  الترمسي
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»عقــود  وشــرح  عيــاض,  للقاضــي 
اجلمــان«, توفــي _رحمــه اهلل _ مبكــة 

ســنة )1316هـــ(. 
 

الدمياطــي,  شــربيني  6-محمــد 
ــة  ــربن( قري ــدة )ش ــد ببل ــرئ؛ ول املق
مــن قــرى )دميــاط(, ونشــأ بهــا نشــأة 
إلــى  رحــل  ثــم  واجتهــاد,  صــاح 
ــى  ــر عل ــع األزه ــرأ باجلام ــرة وق القاه
ــة  ــى املدين ــدم إل ــم ق ــم, ث ــل العل أه
ــدم  ــمَّ ق ــدة, ث ــا م ــث به ــة ولب النبوي
إلــى مكــة علــى رأس الثاثمائــة, وظلَّ 
ــا, كان  ــي به ــى توف ــة حت ــاوراً مبك مج
عاملــاً فقيهــاً مفســراً متقنــاً فــي علم 
القــراءات, جلــس للتدريــس باملســجد 
احلــرام وانتفــع بــه طــاب العلــم, كان 
ــنة  ــي س ــاً, توف ــاً متواضع ــاً ورع صاحل
ــيخ  ــه الش ــذ عن ــد أخ )1321هـــ(, وق
الترمســي علــوم القــراءات والتفســير, 
فقــرأ عليــه القــراءات العشــر الكبرى, 
كمــا قرأ عليــه القــراءات األربــع الزائدة 
فــوق العشــرة, وأجــازه فــي ذلــك إجازة 
نها رســالته املســماة بـ«الرســالة  ضمَّ

ــية«. الترمس

7-محمــد بــن ســعيد بابصيــل؛ ولد 
ونشــأ وربــى مبكــة, وتلقــى العلــم عــن 
ــس  ــز بالتدري ــد أن أجي ــا, وبع علمائه
ــرام, كان  ــجد احل ــه باملس ــد حلقت عق
ــه  ــند إلي ــاف, أُْس ــاً بالكف ــداً قانع زاه
منصــب اإلفتــاء وأمانــة الفتيــا فقــام 
بــه أحســن قيــام إلــى أن توفــي ســنة 
)1330هـــ(, وقــد أخــذ عنــه الترمســي 

كثيــراً فــي علــوم احلديــث.

8-حســن بــن محمــد احلبشــي, 
املكــّي؛ مفتــي الشــافعية وابــن 
مفتيهــا, أخــذ العلــم كابــراً عــن 
ســنة  بحضرمــوت  ولــد  كابــر, 
)1258هـــ(, ونشــأ بهــا, وأخــذ بهــا 
ــى  ــل إل ــمَّ رح ــة, ث ــن جماع ــم ع العل
ــا,  ــض علمائه ــن بع ــذ ع ــن فأخ اليم
ــة  ــة والزم جماع ــي مك ــتقر ف ــم اس ث
ــم  ــى أيديه ــم عل ــاء وتعل ــن العلم م
جلــس  ثــم  وتفــن,  جنــب  حتــى 
للتدريــس باملســجد احلــرام, لكنــه 
تــرك التدريــس فــي حلقتــه باملســجد 
ــي  ــس ف ــى التدري ــر عل ــرام واقتص احل

بيتــه, تتلمــذ عليــه خلــق كثيــر, 
درس  وقــد  )1330هـــ(,  ســنة  توفــي 
ــم  ــي عل ــي ف ــيخ الترمس ــه الش علي

احلديــث.
  

تالميذه
ــروزه فــي  لقــد كان لتفــن الشــيخ وب
ــر  ــر كبي ــون أث ــوم والفن ــف العل مختل
ــه  ــي عن ــاب للتلق ــم الط ــي تزاح ف
واألخــذ منــه واإلســناد إليــه, فــا 
يوجــد مــن أقرانــه وال حتــى مشــايخه 
ــن  ــي م ــع الترمس ــا جم ــع م ــن جم م
العلــوم, وفــي كلِّ علــم مــن تلــك 
ــرة,  ــه إســهامات معتب ــوم جتــد ل العل
ــه  ــك جعل ــررة, كلُّ ذل ــارات مح واختي
ــن, ــد الطالب ــاب ومقص ــة الط رحل

وهكــذا فــإنَّ العامــة الترمســّي قــد 
ــد  ــاء واح ــقى مب ــق تس ــي حدائ ــى ف من
فــكل  مختلفــة,  ثمــاراً  وتعطــي 
مشــيخة انتمــى إليهــا اختــار أطيــب 
ــا  ــن أخاقه ــس م ــه النف ــو ب ــا تزك م
وعلمهــا, فاجتمعــت لــه غــرر ودرر مــن 

ــار. ــايخ الكب املش

في مجلس ختم أحد طالب معهد  الترمسي للقراءات وعلومها
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 ومن أشهر تالميذه:
ــو بكــر بــن محمــد بــن عــارف  1-أب
ــة,  ــر, العام ــد القــادر خوقي ــن عب ب
الســلفّي, ولــد مبكــة ســنة )1284هـ(, 
واشــتغل بطلــب العلــوم منــذ الصغر, 
ــة,  ــاء مك ــى علم ــم عل ــى العل فتلق
ثــم رحــل إلــى الهنــد ومصــر, وتلقــى 
عــن علمــاء كل بلــد رحــل إليهــا, عــن 
للمقــام احلنبلــي باملســجد  إمامــاً 
احلــرام ثــم عــزل, ومــارس جلــب الكتب 
ُعنــي  مبكــة,  وبيعهــا  الســلفية 
بالعقيــدة  والتوحيــد الــذي هــو أصــل 
اإلســام ومهمــة األنبيــاء؛ فعكــف 
زمنــاً طويــاً يقــرأ مؤلفــات اإلمــام 
ــمَّ  ــن عبــد الوهــاب, ث اجملــدد محمــد ب
ــص,  ــد اخلال ــى التوحي ــو إل ــرع يدع ش
ــال  ــدون الرح ــن يش ــى الذي ــر عل وينك
ــا  ــحون به ــاء ويتمس ــور األولي ــى قب إل
ويقدمــون لهــا النــذور ويطلبــون منهــا 
ــد أُوذي  ــر, ولق ــع الض ــر ودف ــب اخلي جل
ــن  ــع م ــل ومن ــك, ب ــه تل ــل دعوت ألج
التعليــم والتدريــس, وملــا رأى والــي 
مكــة؛ حســن بــن علــي متســكه 
ــر  ــه أم ــى دعوت ــه عل ــه وثبات بعقيدت
بالقبــض عليــه وســجنه مــع اجملرمــن 
فــي غرفــة واحــدة, ولبــث في الســجن 
ــة  ــت حكوم ــى زال ــنن حت ــع س بض
األشــراف فأفــرج عنــه وعــن كثيــر مــن 
ــه  ــد خروج ــن, وبع ــجناء املظلوم الس
مــن الســجن اختــار االعتــزال عــن 
ولــزم مســجده  الوظائــف,  جميــع 
وبيتــه إلــى أن لقــي وجــه ربــه األعلــى 
الطائــف,  مبدينــة  )1349هـــ(  ســنة 
رحمــه اهلل رحمــة واســعة, وأســكنه 

ــه. ــيح جنات فس

ِّرســي؛  احمل حمــدان  بــن  2-عمــر 
ــرس مــن أعمــال  -نســبة إلــى محِّ
ــه,  ــي وقت ــن ف ــدِّث احلرم ــس-, مح تون
ــي  ــة ف ــد بجرب ــر, ول ــة الكبي العام
بلــغ  تونــس ســنة )1291هـــ(, وملــا 

قــدم  عمــره  مــن  الثالثــة عشــرة 
 َّ مــع والــده إلــى مكــة, وبعــد أن أمت
مناســك احلــج ارحتــل مــع والــده إلــى 
املدينــة حيــث كانــت لــه ســكناً 
ــمَّ  ــرآن, ث ــظ الق َّ حف ــأمت ــتقراً, ف ومس
اشــتغل بطلــب العلــوم علــى علمــاء 
املدينــة النبويــة حتــى متكــن وتصــدر, 
ــاح  ــة الف ــاً مبدرس ــار مدرس ــم ص ث
مبكــة ملــدة خمــس ســنن, ثــم انتقــل 
وجلــس  الصولتيــة,  املدرســة  إلــى 
للتدريــس والتعليــم باملســجد احلــرام, 
توفــي باملدينــة املنــورة عــام )1368هـــ(, 
ــه  ــعة, وأدخل ــة واس ــه اهلل رحم رحم

ــه. ــع جنات واس

3-عمــر بــن أبــي بكــر باجنيــد؛ 
ــى  ــنة )1263هـــ(, وتلق ــة س ــد مبك ول
ــريف,  ــرم الش ــاء احل ــن علم ــم ع العل
ــرام,  ــجد احل ــاً باملس ــار مدرس ــمَّ ص ث
اشــتهر بالــورع والتواضــع واالشــتغال 
)1354هـــ(,  ســنة  توفــي  بالعبــادة, 

رحمــه اهلل تعالــى.

نــور  بــن  الباقــر  4-محمــد 
ــنة )1305هـــ(,  ــد س ــاوي؛ ول اجلوكج
وطلــب العلــم علــى علمــاء املســجد 
احلــرام, ثــمَّ جلــس للتدريــس فــي 
ــر  ــي آخ ــار ف ــم ص ــريف, ث ــرم الش احل
عمــره يــدرس فــي بيتــه, توفــي ســنة 

تعالــى. اهلل  رحمــه   ,)1363(

5-عبــد القــادر منديلــي؛ كان والدتــه 
فــي بلدتــه )جــاوا(, ثــم قــدم إلــى مكة 
ــا,  ــتقر به ــأ واس ــث نش ــراً حي صغي
ــا,  ــن علمائه ــة م ــى جماع ــرأ عل وق
ــوم,  ــب العل ــي طل ــد ف ــدَّ واجته وج
َّس باملســجد احلــرام, وانتفــع بــه  ثــمَّ در
طــاب العلــم, توفــي ســنة )1354هـ(, 

ــى.  ــه اهلل تعال رحم

أخــواه؛  أيضــاً:  تاميــذه  ومــن 

ــماراني  ــان الس ــن دح ــي رادي الكياه
الفلكــي, والكياهــي محمــد دمياطــي 
الترمســي, والكياهــي دلهــار املقانــي, 
هاشــم  محمــد  احلــاج  والكياهــي 
ــن رووا  ــن الذي ــي, وم ــعري اجلومبان أش
ــب  ــيخ حبي ــة؛ الش ــة عام ــه رواي عن
اهلل الشــنقيطي, واملقــرئ الشــيخ 
ــم املكــّي,  ــي الشــامّي ث أحمــد اخمللات
ــن أحمــد  واملعمــر كياهــي معصــوم ب
الاســمي, والشــيخ محمــد عبــد 
الباقــي األيوبــي اللكنــوي ثــم املدنــي, 

ــاء. ــن العلم ــر م ــؤالء كثي ــر ه وغي

أسانيده
الترمســي  الشــيخ  ُعِنــَي  لقــد   
ــى  ــدل عل ــة ت ــة فائق ــانيده عناي بأس
القيمــة  مــن  عنــده  لإســناد  مــا 
واملكانــة واالعتبــار؛ كيــف وهــو جامــع 
للحســنين؛ أســانيد القــراء, وأســانيد 
باألســانيد  وتظهرعنايتــه  احملدثــن, 
ــره  ــا: ذك ــور؛ منه ــدة أم ــال ع ــن خ م
العشــر  القــراءات  فــي  ألســانيده 
مقدمــة  فــي  لرجالهــا  وســرده 
بشــرح  الطلبــة  »غنيــة  شــرحه 
الطيبــة«, ولــم يفعــل ذلــك أحــد مــن 
َّاح الطيبــة أو تعــرض إليــه, كمــا  شــر
تظهــر عنايتــه باألســانيد مــن إفــراده 
ألســانيده فــي علم القــراءات برســالة 
ــي  ــية ف ــالة الترمس اها: »الرس ــمَّ س
إســناد القــراءات العشــرية«, وقــد 
ــا؛  ــى به ــالة واحتف ــذه الرس ــي به ُعن
فذكرهــا وأحــال عليهــا فــي آخــر بــاب 
ــا  ــاك: ))وأمَّ ــال هن ــث ق ــر, حي التكبي
ــة  ــر املتصل ــراءات العش ــانيد الق أس
إلــى األئمــة العشــرة, ثــم منهــم 
إلــى النبــي  فمبســوطة فــي النشــر 
وغيــره، وقــد أفــردُت بعضهــا فــي 
ــد  ــميته »الفوائ ــتقل س ــف مس تألي
الترمســية«, َفلُْيْطَلــْب منهــا, مــن أراد 
ــي  ــانيدي ف ــال أس ــى اتص ــوف عل الوق
ــك  ــوَّج تل ــم ت ــر((, ث ــراءات العش الق
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العنايــة باألســانيد بكتابــه اجلامــع 
اه »كفايــة املســتفيد  والــذي ســمَّ
وهــو  األســانيد«؛  مــن  عــا  فيمــا 
كتــاب جعلــه كالثبــت ألســانيده فــي 

مختلــف العلــوم.
ــراءات  ــم الق ــي عل ــانيده ف ــا أس فأمَّ
ــم األول  ــمن؛ القس ــى قس ــي عل فه
هــذا  علــى  فــي مقدمتــه  وذكــره 
الشــرح؛ أي شــرح »غنيــة الطلبــة 
ــن  ــارة ع ــو عب ــة«؛ وه ــرح الطيب بش
اإلســناد الــذي أدَّى بــه إلــى منظومــة 
القــراءات  فــي  النشــر  »طيبــة 
ــا القســم الثانــي فهــي  العشــر«, وأمَّ
ــراءات  ــا بالق ــز به ــي أُجي ــه الت إجازت
العشــر مــن شــيخه؛ الشــيخ محمــد 
ــا  ــد ذكره ــي؛ وق ــربيني الدمياط الش
ــاً؛  ــي رســالته املذكــورة آنف هــا ف بنصِّ
ــناد  ــي إس ــية ف ــالة الترمس أي: »الرس
القــراءات العشــرية«, ثــمَّ عقــب علــى 
ــع  ــل م ــب وتذيي ــازة بتعقي ــك اإلج تل
ــد  ــوم التجوي ــي عل ــة ف ــد متفرق فوائ

والقــراءات.

فــي  ذكــره  الــذي  إســناده  ــا  فأمَّ
طيبــة  علــى  شــرحه  مقدمــة 
ــه -رحمــه اهلل- ــال في النشــر فقــد ق

الطيبــة  _أي  تلقيتهــا  ))هذاوقــد   :
ســماعاًمن  مبضمنهــا_  والقــراءة 
ــدة  ــل, والعم ــدوة الفاض ــيخنا الق ش
الكامــل, األســتاذ العامــة املقــرئ, 
ــربيني  ــد الش ــيخ: محم ــيدي الش س
ثــم املكــي, وهــو يرويهــا عــن شــيخه: 
الشــيخ أحمــد اللخُبوطالشــافعي, 
ــن  ــطا, ع ــد ش ــيخ : محم ــن الش ع
الشــيخ: حســن بــن أحمــد الَعوادِلــي, 
عــن الشــيخ : أحمــد بــن عبدالرحمــن 
عبــد   : الشــيخ  عــن  البشــيِهي, 
الرحمــن الشــافعي, عــن الشــيخ: 
أحمــد بــن عمــر اإلِســقاطي, عــن 
الشــيخ: ســلطاَن بــِن أحمــد املَزاِحــي, 
عــن الشــيخ: ســيف الديــن بــن عطــاء 
اهلل الَفضالــي, عــن الشــيخ: َشــحاذَة 
اليمنــي, عــن: ناصــر الديــن الطبــاوي, 
عــن: شــيخ اإلســام زكريــا بــن محمد 
األنصــاري, عــن: أبــي العبــاس بــن أبــي 

ــف((.         ــن: املؤل ــري, ع ــر النوي بك
اها:  ســمَّ التــي  رســالته  ــا  وأمَّ
إســناد  فــي  الترمســية  »الرســالة 
القــراءات العشــرية«,  فهــي عبــارة 
عــن رســالة صغيــرة احلجــم, مؤلفــة 
ــنة  ــت س ــات, ُطبع ــان )8( ورق ــن ثم م
نــصَّ  فيهــا  نقــل  وقــد  )1330هـــ(, 
إجــازة شــيخه؛ _الشــيخ محمــد 
بالقــراءات  الدمياطــي_  الشــربيني 
العشــر, ثــمَّ ذكــر بعدهــا تذييــل 
ــه, وجــاء  ــك ل ــى إجــازة شــيخه تل عل
ــام  ــع مق ــذي رف ــد هلل ال ــا: ))احلم فيه
ــى  ــى أعل ــم إل ــرآن العظي ــة الق حمل
ــي  ــرز األمان ــي ح ــم ف ــام, وأدخله مق
فبلغــوا بوجــه التقريــب أقصــى املــرام, 
وأســعدهم بتيســير نشــر فوائــده, 
هــم بجزيــل فضلــه وعوائــده,  وعمَّ
ال  وحــده  اهلل  ال  إلــه  ال  أن  وأشــهد 
ــا  ــي قائله ــهادة تنج ــه ش ــريك ل ش
محمــداً  ســيدنا  وأنَّ  الزحــام,  يــوم 
عبــده ورســوله املقــدم علــى كلِّ إمام, 
وعلــى آلــه وصحبــه مصابيــح الظام, 
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ــر  ــى مم ــان عل ــم بإحس ــن له والتابع
الليالــي واأليــام, أمــا بعــد: فــإنَّ أولى ما 
تصــرف فيــه الهمــم العوالــي, وأغلــى 
مــا تنفــق فيــه املهــج الغوالــي, علــم 
كتــاب اهلل تعالــى وتعلمــه وتعليمــه, 
وفهــم أوجــه قراءتــه وتفهيمــه, ألنــه 
أشــرف العلــوم مقــداراً, وأعاهــا فــي 
الداريــن حزبــاً ومنــاراً, وممــن رغــب 
ــال  ــومي, لين ــق الق ــذا الطري ــلوك ه س
العظيــم,  والفــوز  الســعادة  بــه 
ولدنــا محمــد محفــوظ بــن عبــد 
اهلل الترمســي, كان اهلل لــه حيــث 
ــر اجلــور والطغيــان,  كان, وكفانــا ش
ــراءة  ــي ق ــدي ف ــر عن ــه حض َّ ــك أن وذل
القاصــح,  ابــن  الشــاطبية بشــرح 
والرائيــة, وتفســير البيضــاوي, وإحتــاف 
ــمَّ  ــر, ث ــة النش ــر, وطيب ــاء البش فض
َّــا علــم أنَّ اإلســناد فــي يــد األفاضــل  مل
ــل, والســيما  ــد املقات كالســاح فــي ي
ــا  ــى م ــة, عل ــانيد العالي ــب األس طل
ــس  ــة, التم ــة احلالي ــي األزمن ــرف ف ع
ــه,  ــى إجابت ــت إل ــازة, فمل ــي اإلج من
ــه أن يقــرأ ويقــرئ مــن شــاء  ــت ل وأذن
حيــث شــاء فــي أيِّ بلــد نــزل, وأيِّ قطــر 
ــه,  ــاً بفهمــه وأمانت حــل وارحتــل, وثوق
رواه  درايتــه, حســبما  إلــى  وركونــاً 
ــرة  ــراء العش ــي, للق ــه من ــي, ونقل عن
مــن طــرق الكتــب الســابقة, بالشــرط 
ــر اهلل  ــر, غف ــل األث ــد أه ــر عن املعتب
ــا واآلخــرة  ــه أوزاره, وأعلــى فــي الدني ل
منــاره, وأســأله أن ال ينســاني مــن 
صالــح دعواتــه, فــي خلواتــه وجلواتــه, 
ولنذكــر لــه إســنادي إلــى ابــن اجلــزرّي, 
ــي  ــى أب ــمَّ إل ــاطبّي, ث ــى الش ــمَّ إل ث
عمــرو الدانــّي, إذ عليهــم مــدار إســناد 
ــه  ــور إمتام ــاز املذك ــن, فللمج املتأخري
ــه  ــرت ب ــبما ج ــانيدهم حس ــن أس م
ــرأت  ــد ق ــول: ق ــة, فنق ــة والدراي الرواي
ــق  ــن طري ــن م ــرمي ختمت ــرآن الك الق
الشــاطبية والــدرة على الشــيخ:أحمد 
الشــيخ  عــن  اللخُبوطالشــافعي, 
الشــيخ:  عــن  شــطا,  محمــد   :

حســن بــن أحمــد الَعوادِلــي, عــن 
ــيِهي,  ــن البش ــن عبدالرحم ــد ب أحم
ــن  ــافعي, ع ــن الش ــد الرحم ــن عب ع
أحمــد بــن عمــر اإلِســقاطي, عــن 
الشــيخ: ســلطاَن بــِن أحمــد املَزاِحــي, 
عــن ســيف الديــن بــن عطــاء اهلل 
َشــحاذَة  الشــيخ:  عــن  الَفضالــي, 
ــن  ــر الدي ــيخ: ناص ــن الش ــي, ع اليمن
الطبــاوي, عــن: شــيخ اإلســام زكريــا 
األنصــاري, عــن الشــيخ علــي رضــوان 
العقبــي, عــن احلافــظ احملقــق محمــد 
احلافــظ  اجلــزري, عــن  بــن محمــد 
الكمــال  عــن  رافــع,  بــن  محمــد 
ــن  ــام الشــاطبّي, ع ــن اإلم ــر, ع الضري
أبــي احلســن علــي بــن هذيــل, عــن أبي 
ــظ  ــن احلاف ــاح, ع ــن جن ــليمان ب داود س
أبــي عمــرو الدانــي, هــذا ومــن املعلــوم 
ــايخ  ــرام مش ــايخ الك ــؤالء املش أنَّ له
ــم  ــا ذكره ــام تركن ــاء فخ ــن أج آخري
طلبــاً لاختصــار, علــى أنَّ فــي هــؤالء 
كفايــة فــي التبــرك عنــد األخيــار, 
وحتريــره  برقمــه  أمــر  املوفــق,  واهلل 
ــربيني  ــد الش ــة محم ــيخ العام الش
نزيــل مكــة املشــرفة,  الدمياطــي؛ 
وكان ذلــك فــي احلــادي والعشــرين 
مــن ذي احلجــة ســنة )1318هـــ(((, ثــم 
ــإذن مــن  شــرع الشــيخ الترمســي _ب
ــان طــرق  ــي بي ــال_ ف شــيخه كمــا ق
القــراء العشــرة, وتلخيص أســانيدهم 
ــا  ــال: ))أم ــث ق ــم, حي ــة إليه املوصل
بعــد, حمــداً هلل علــى جزيــل نعمائــه, 
والصــاة والســام علــى خــامت أنبيائــه, 
املذكــور,  إذن شــيخنا  علــى  فبنــاء 
ضاعــف اهلل لــه األجــور, وأفــاض علينا 
ببركتــه النــور, أحببــت أن أخلــص متــام 
تلــك األســانيد, فأقــول: كمــا أنَّ شــيخ 
ــن  ــراءات ع ــذ الق ــا أخ ــام زكري اإلس
أخذهــا  العقبــي,  رضــوان  الشــيخ 
أيضــاً عــن الشــيخ أحمــد األُْمُيوطــي, 
والشــيخ أبــي العبــاس أحمــد بــن 
ــور  ــري, ون ــي النوي ــر القلقيل ــي بك أب
الديــن علــي بــن محمــد اخملزومــي, 

احلافــظ  عــن  أخذوهــا  وكلهــم 
ــرق  ــذ ط ــو أخ ــزري, وه ــن اجل ــد ب محم
الشــاطبية والتيســير عــن أجــاء؛ 
ــى  ــير عل ــي التيس ــا ف ــرأ مب ــد ق فق
احلافــظ محمــد بــن أحمــد اللبــان 
ــد  ــر أحم ــي جعف ــن أب ــقي, ع الدمش
ــي  ــن عل ــي احلس ــن أب ــس, ع ــن يون ب
ــي  ــن القاض ــي, ع ــر األقليس ــن عم ب
بــن  عــن ســليمان  األحــوص,  ابــن 
جنــاح, عــن املؤلــف احلافــظ أبــي عمــرو 
ــون  ــزري مبضم ــن اجل ــرأ اب ــي, وق الدان
الشــاطبية علــى جماعــة منهــم: 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــام أب اإلم
ــد اهلل  ــي عب ــن أب ــدادي, ع ــي البغ عل
محمــد بــن عبــد اخلالــق بــن الصائــغ 
ــن  ــي ب ــن عل ــي احلس ــن أب ــري, ع املص
شــجاع املصــري؛ صهــر الشــاطبّي, 
ــو  ــاطبّي, وه ــام الش ــف اإلم ــن املؤل ع
ــي  ــي احلســن عل أخــذ القــراءة عــن أب
بــن هذيــل, عــن أبــي داود ســليمان بــن 
ــانيده  ــي, وأس ــام الدان ــن اإلم ــاح, ع جن
إلــى القــراء الســبعة مشــهورة((, ثــم 
ــي  ــام الدان ــانيد اإلم ــرد أس ــذ بس أخ
ــا القــراء  إلــى القــراء الســبعة, أمَّ
الثاثــة؛ أبــي جعفــر, ويعقــوب, وخلــف 
العاشــر؛ فقــد ذكــر أســانيد ابــن 

ــم. ــة إليه ــزري املوصل اجل
بشــرح  الطلبــة  غنيــة   -1
الطيبــة, وهــو عبــارة عــن مجلــد 
ــوم  ــي ي ــه ف ــن تأليف ــرغ م ــم, ف ضخ
ــعبان  ــهر ش ــن ش ــع م ــن التاس االثن
لســنة )1328هـــ(, وكانت مــدة تأليفه 
ــد  ــام, وق ــعة أي ــهر وتس ــة أش خمس
ــر مــن )300(  ــه أكث بلغــت عــدد لوحات
ــا  لوحــة, وهــو هــذا اخملطــوط الــذي أن
ــيأتي  ــته, وس ــه ودراس ــدد حتقيق بص
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نسخة أصلية من شرحه العظيم على  طيبة النشر والمسمى غنية   الطلبة بشرح  الطيبة موجودة في مكتبته التي يرعهاها  ويشرف عليها حرير محمد ابن 
حفيد الترمسي
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مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

آثاره العلمية

ــل اهلل  ــي –بفض ــة الترمس ــال العام ن
ــن  ــة ب ــة رفيع ــة علمي ــه- مكان علي
ــاء  ــه فض ــى علي ــره, فأثن ــاء عص علم
ــه بكــرمي اخلصــال  ــه واملترجمــون ل زمان
وحميــد اخلــال مــن زهــد وقناعــة 
وزهــد  خلــق  وحســن  وتواضــع  وورع 
ــع  ــرة, م ــي اآلخ ــة ف ــا ورغب ــي الدني ف
مختلــف  فــي  بتمكنــه  إشــادتهم 
العلــوم, وتفننــه وســعة اطاعــه, ومــن 

ــه: ــاء علي ــاء العلم ثن
العامــة  املــؤرخ  وصفــه   -1
بقولــه:  غــازي  اهلل  عبــد  الشــيخ 
ــع  ــل, املتضل ــل اجللي ــة الفاض ))العام
ــوم((. ــي املفه ــن ف ــوم واملتف ــي العل ف

بــن  اهلل  عبــد  لــه  وترجــم   -2
َّل  أو فــي  فقــال  دحــان,  صدقــة 
ترجمتــه لــه: ))هــو اإلمــام الزاهــد, 
والعالــم النحريــر الناقــد, اجلالــب حلــل 
التحقيــق إلــى ســوق املعانــي, والناظم 
املبانــي((. التدقيــق فــي ســلوك  درر 

وقــال أيضــاً: ))العالــم الفاضــل   -3
اللبيــب, والنحريــر الكامــل األديــب, 
ــي  ــة, واملعان ــام الدقيق ــب األفه صاح
ــى رؤوس  ــع عل ــة, املرتف ــة الرقيق العذب
ــواء علمــه, الراســخ  فضــاء العصــر ل
فــي مياديــن حتــررات الفنــون ثابــت 

قدمــه((.

ــن  ــر ب ــو بك ــيخ أب ــال الش وق  -4
اإلمــام,  ))العالــم  الســقاف:  طــه 
ــه  ــدح تصنيف ــام((, وامت ــّي الهم واألملع
ــه  ــل«, ووصف ــة الفض ــه »موهب لكتاب
ــن  ــى حس ــدال عل ــع, ال ــن اجلم بحس
ــاهد  ــب الش ــف التهذي ــاع, ولط االط

بأنــه طويــل البــاع.

وقــال عنــه الشــيخ ياســن   -5
ــذا  ــي ه ــندين ف ــيخ املس ــي؛ ش الفادان
ــذه:  ــذ تامي ــن تامي ــو م ــر, وه العص
ــة  ــاس وعام ــن الن ــه ب ــتهر فضل ))اش

الطبقــات, وكان إنســاناً حســن األخاق 
ــا ال  ــل فيم ــرة, ال يتدخ ــف املعاش لطي
يعنيــه, ويأتيــه مــن بلدتــه مــا يكفيــه, 
ــع,  ــي التواض ــة ف ــاً, غاي ــاً, متورع قانع
وكان منزلــه فــي غالــب األوقــات ال 
ــه  ــام علي ــن للس ــن املترددي ــو م يخل

واالســتفادة منــه((.

عبــد  الشــيخ  عنــه  وقــال   -6
ــاري  ــة الق ــي هداي ــي ف ــاح املرصف الفت
))شــيخ  البــاري:  كام  جتويــد  إلــى 
ــدث,  ــّي؛ احمل ــة الترمس ــيوخنا العام ش
شــارح  املقــرئ,  األصولــّي,  الفقيــه, 
الطيبــة((, وقــال عنــه أيضــاً: ))اشــتهر 
فضلــه بــن النــاس وعامــة الطبقــات, 
ــف  ــاق, لطي ــن األخ ــاناً حس وكان إنس
املعاشــرة, وكان منزلــه فــي غالــب 
ــه  ــن علي ــن املترددي ــو م ــات ال يخل األوق

لاســتفادة مــن علمــه الفيــاض((.

ــن  لقــد جمــع املؤلــف _رحمــه اهلل_ ب
الروايــة والدرايــة؛ فكمــا أنــه ســعى 
إلــى نشــر هــذه العلــوم وخاصــة علــم 
القــراءات مبجالــس الــدرس والتعليــم 
ــن  ــاً م ــه كان ربان ــراء فإن ــس اإلق ومجال
ــان  ــن فرس ــاً م ــة, وفارس ــاب البراع أرب
ــة  ــه الكتاب ــوَّع اهلل ل ــد ط ــة, فق اليراع
والبيــان فصــاغ مــا شــاء مــن هــذه 
فكانــت  مسلســاً,  عذبــاً  التآليــف 
ــاه اهلل  ــا أعط ــى م ــاهداً عل ــه ش تآليف

علــى  واملقــدرة  الهمــة  مــن  تعالــى 
الكتابــة والـــتأليف, وإمنــا تبــرز خصيصة 
ــرة  ــف معتب ــا تآلي َّه ــه أن ــة تآليف ومنقب
ومعتمــدة فــي كلِّ فــنٍّ كتب فيــه ملزمة 
ــمى  ــرحه املس ــاً, فش ــه كتاب ــف في أو أل
»إســعاف املطالــع بشــرح البــدر الامــع 
نظــم جمــع اجلوامــع« مــن الشــروح 
املعتبــرة في علم أصــول الفقــه؛ حتى إنَّ 
مجموعــة مــن الباحثــن -لعلهــم جتــاوزا 
ــه  ــى حتقيق ــوا عل ــد عكف ــة- ق اخلمس

ودراســته كرســائل دكتــوراه مقدمــة 
ــة أم  ــي جامع ــريعة ف ــة الش ــي كلي ف
ــيوطي  ــة الس ــرحه ملنظوم ــرى, وش الق
فــي علــم مصطلــح احلديــث واملســمى: 
ــة  ــرح ألفي ــي ش ــر ف ــج ذوي النظ »منه
علــم األثــر« يعتبــر مــن الشــروحات 
ــى إن  ــح حت ــم املصطل ــرة فــي عل املعتب
احملــدث الكبيــر الشــيخ محمــود شــاكر 
_رحمــه اهلل_ فــي ضبطــه وشــرحه 
ملنظومــة الســيوطي قــد اعتمــد ضبــط 
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أواًل: علم القراءات

هؤالء الطالب يقضون سبع سنوات في  هذا المعهد اليشتغلون إال بالقرآن العلوم  الشرعية مأل الله قلوبهم بالمحبة والرضا  فلم يشتغلو إال بمرضاة الله

ــة ــذه املنظوم ــرحه له ــي وش الترمس
ــرة,  ــع كثي ــي مواض ــك ف ــرح بذل وص
وقــل مثــل ذلــك فــي كتابــه فــي 
ــة  ــمى »موهب ــافعّي املس ــه الش الفق
ــه  ــن مؤلفات ــا م ــل«, وغيره ذي الفض
النفيســة, وهــذا قــلَّ أن يوجــد نظيــره 
ــي: أن  ــن؛ أعن ــن واملصنف ــن املؤلف ب

يكــون تأليــف الشــيخ أو العالــم فــي 
العلــوم اخملتلفــة معتبــراً عنــد علمــاء 
ــف  ــوم, أض ــك العل ــن تل ــم م كل عل
ــك  ــف تل ــا أل ــه إمن ــه أن ــك كل ــى ذل إل
مــع  املعتبــرة  الضخمــة  املؤلفــات 
ــة  ــن الثامن ــي س ــو ف ــي وه ــه توف أن
ــي  ــو مــدَّ اهلل ف واخلمســن, فكيــف ل

عمــره ونســأ فــي أجلــه ! فذلــك 
ــا  ــاء, وأن ــن يش ــه م ــل اهلل يؤتي فض
ــي كلِّ  ــه ف ــرد مؤلفات ــي أس ــا يل فيم
ــى  ــوم, مــع اإلشــارة إل علــم مــن العل
املطبــوع منهــا والــذي ال زال مخطوطاً 

ــق. ــع أو يحق ــم يطب ل

1- غنيــة الطلبــة بشــرح الطيبــة, 
وهــو عبــارة عــن مجلــد ضخــم, فــرغ 
مــن تأليفــه فــي يــوم االثنــن التاســع 
مــن شــهر شــعبان لســنة )1328هـــ(, 
وكانــت مــدة تأليفــه خمســة أشــهر 
عــدد  بلغــت  وقــد  أيــام,  وتســعة 
لوحــة,   )300( مــن  أكثــر  لوحاتــه 
ــا بصــدد  وهــو هــذا اخملطــوط الــذي أن
ــكام  ــيأتي ال ــته, وس ــه ودراس حتقيق
عليــه مفصــاً –بــإذن اهلل تعالــى- فــي 

ــة. ــم الدراس قس
ــراءة اإلمــام  ــع فــي ق ــم املناف 2- تعمي
متوســط  مخطــوط  )وهــو  نافــع, 
ــدد  ــت ع ــط, بلغ ــح اخل ــم, واض احلج
ــخة  ــد نس ــة, توج ــه )120( لوح لوحات
منــه بقســم اخملطوطــات مــن مكتبــة 
جامعــة امللــك ســعود مبدينــة الرياض, 

وقــد مت مناقشــته عــام )1437هـــ( مــن 
قبــل أحــد الباحثــات كرســالة دكتوراه 
ــة  ــنة بكلي ــاب والس ــم الكت ــي قس ف
الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم 

ــة  ــة املكرم ــرى مبك الق
3- البــدر املنيــر فــي قــراءة اإلمــام ابــن 

كثيــر. )ال يــزال مخطوطــاً(.
ــي  ــام أب ــراءة اإلم ــدر بق ــر الص 4- تنوي
عمــرو, وتبلــغ عــدد لوحاتــه )66( لوحة, 
ــنة )1330هـــ(,  ــه س ــن تأليف ــرغ م ف
مــا  فيهــا  الترمســي  بــن  وقــد 
ــو عمــرو فيــه باقــي األئمــة  خالــف أب
فرشــاً وأصــوالً, وقــد مت تســجيله ثــم 
مناقشــته عــام )1431هـــ( كرســالتي 
ماجســتير, وذلــك فــي قســم الكتــاب 
ــول  ــوة وأص ــة الدع ــي كلي ــنة ف والس
مبكــة  القــرى  أم  بجامعــة  الديــن 

ــة املكرم
ــراءة اإلمــام  ــي ق 5- انشــراح الفــؤاد ف
حمــزة بروايتــي خلــف وخــاد. )ال يــزال 

ــاً(. مخطوط
6- الرســالة الترمســية فــي القــراءات 
ــالة  ــن رس ــارة ع ــي عب ــرية, وه العش
ــان  ــن ثم ــة م ــم, مؤلف ــرة احلج صغي
أســانيده  فيهــا  ذكــر  ورقــات,   )8(
فــي القــراءات العشــر, مــع فوائــد 
مبطبعــة  طبعــت  وقــد  ولطائــف, 
املشــرفة  مبكــة  املاجديــة  الترقــي 
احملميــة, عــام )1330هـــ(, وقــد تعرضت 
لهــا مبزيــد بيــان عندمــا ذكرهــا املؤلف 
ــه  ــن كتاب ــر م ــاب التكبي ــر ب ــي آخ ف

ــة. ــرح الطيب ــة بش ــة الطلب غني
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ثانيًا: علوم القرآن

ثالثًا: علم الحديث

من ندوة العالمة الترمسي سيرته  وجهوده المقامة في جامعة ابن خلدون

مفتــاح  بشــرح  اخلبيــر  فتــح   -1
التفســير, فتــح اخلبيــر بشــرح مفتــاح 
ضخــم  مؤلــف  وهــو  التفســير, 
لوحــة,   )300( لوحاتــه  عــدد  تبلــغ 
ــي  ــيخ الترمس ــه الش ــام في ــد ق وق
بشــرح منظومــة »مفتــاح التفســير« 
ــي  ــودي, والت ــن ف ــد اهلل ب ــيخ عب للش

ــاب  ــا كت ــم فيه ــة نظ ــي منظوم ه
»اإلتقــان فــي علــوم القــرآن« للحافــظ 
الترمســي  قــام  وقــد  الســيوطي, 
ــغ  ــرحاً بل ــة ش ــذه املنظوم ــرح ه بش
ــي  ــه ف ــن تأليف ــرغ م ــة, ف ــه الغاي في
شــهر رجــب ســنة )1337هـــ(, ويقــوم 
مجموعــة  الشــرح  هــذا  بتحقيــق 

عددهــن  يتجــاوز  الطالبــات  مــن 
ــن  ــث قدم ــة حي ــر طالب ــة عش خمس
ــتير  ــائل ماجس ــوط كرس ــذا اخملط ه
بجامعــة جــدة باململكــة العربيــة 

الســعودية.

شــرح  الفكريــة  اخللعــة   -1
مطبــوع  كتــاب  اخليريــة,  املنحــة 
ســنة  مبكــة,  امليريــة  باملطبعــة 
)1315ه(, يقــع فــي )100( صفحــة, وقــد 
ــالته  ــالة رس ــذه الرس ــي ه ــرح ف ش
اخليريــة  »املنحــة  املســماة  األخــرى 
ــرح  ــو ش ــة«, وه ــر البري ــن كام خي م
مــن  الكلمــة  فيــه  يذكــر  نفيــس 
ــاً,  ــرحاً وافي ــرحها ش ــم يش ــث ث احلدي
ويقــدم بــن يــدي شــرحه لــكل حديــث 

ذكــر إســناده املتصــل, وقــد فــرغ مــن 
ــن  ــدة م ــهر ذي القع ــي ش ــه ف تأليف

)1313هـــ(. ــنة  س
املنحــة اخليريــة مــن كام خيــر   -2
ــم  ــر احلج ــالة صغي ــي رس ــة, وه البري
ُطبعــت  صفحــة,   )52( فــي  تقــع 
فــي بتيغــان الدمائــي بأندونيســيا, 
ــح  ــات صحي ــف ثاثي ــا املؤل ــر فيه ذك
البخــاري, وعددهــا )22( حديثــاً, وأضــاف 
ــي  ــر الثاث ــن غي ــاً م ــا )18( حديث إليه

أربعــن  عدتهــا  فكملــت  الســند 
حديثــاً, كمــا ذكــر ذلــك فــي مقدمتــه 
علــى الكتــاب, ويرويهــا املؤلف بســنده 
إال أنــه حــذف إســناده وبــدأ بســرد 
ــا,  ــا منه ــي نقله ــب الت ــانيد الكت أس
ــهر  ــي ش ــا ف ــن تأليفه ــرغ م ــد ف وق
رمضــان املعظــم مــن ســنة )1313هـ(. 
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رابعًا: علم مصطلح الحديث

خامسًا: السيرة النبوية

سادسًا: علم الفقه

سابعًا: أصول الفقه

شــرح  فــي  النظــر  ذوي  منهــج   -1
ألفيــة األثــر, وقــد طبــع مــرات عديــدة 
فــي مكتبــة احللبــي مبصــر, وهو شــرح 
لطيــف معتبــر عنــد أهــل التخصــص, 
وذلــك علــى ألفيــة احلافظ الســيوطي 

فــي علــوم احلديــث, قــال فــي مقدمــة 
شــرحه: ))هــذا تعليــق يخــف حملــه, 
ــى  ــه, عل ــاء اهلل_ نفع ــم _إن ش ويع
ألفيــة املصطلــح للحافــظ اجلــال 
املعطــي,  اهلل  رحمــه  الســيوطي 

عملتــه تذكــرة لــي وللقاصريــن مثلي, 
وجعلــت مــواده ومأخــذه مقدمــة ابــن 
الصــاح وشــرح النخبــة والتدريــب 

ــخ((. ــرح التقريب...ال ــي ش ف

ألفيــة  بشــرح  الفكــر  1-تهيئــة 
الســير, ويقــع فــي )290( صفحــة, 
ــن  ــد الباحث ــه أح ــام بتحقيق ــد ق وق
مــن مدينــة اجلــوف باململكــة العربيــة 

موســع  شــرح  وهــو  الســعودية, 
ــي  ــام العراق ــة اإلم ــه ألفي ــرح في يش
فــي الســيرة النبويــة, وقــد تنــاول 
ــة,  ــن املنظوم ــة م ــرحه كل كلم بش

ــوال  ــاً بأق ــاً حاف ــرحه ماتع ــاء ش فج
العلمــاء, وقــد فــرغ مــن تأليفــه فــي 
ــرة  ــادى اآلخ ــهر جم ــن ش ــابع م الس

ــة. ــة املكرم ــام )1338هـــ( مبك ع

ــية  ــل حاش ــة ذي الفض موهب  -1
ــي  ــل, ف ــة بافض ــرح مقدم ــى ش عل
ــه  ــن تأليف ــرغ م ــافعّي, ف ــه الش الفق
ســنة )1319هـــ(, وهــو عبــارة عــن 
حجــر  ابــن  شــرح  علــى  حاشــية 
الهيتمــي لهــذه املقدمــة, وقــد طبــع 
مــن هــذا الكتــاب أربــع مجلــدات, 
ــة  ــة العامري ــي املطبع ــع ف ــث طب حي

مبصــر ســنة )1326هـــ(, وال يــزال باقــي 
موجــود  وهــو  الكتــاب مخطوطــاً, 
متوافــر لــدى ورثــة املؤلــف, كمــا 
ــور  ــدى الدكت ــه ل ــخة من ــد نس توج
علــي احملمــادي بجامعــة أم القــرى.

فــي  املرضيــة  الســقاية   -2
ــافعية,  ــا الش ــب أصحابن ــامي كت أس
ــي  ــة الترق ــي مطبع ــت ف ــد طبع وق

عــام  املكرمــة,  مبكــة  املاجديــة 
ــالة  ــن رس ــارة ع ــي عب )1330هـــ(, وه
ــا  ــنَّ فيه ــة, ب ــي )24( صفح ــع ف تق
أســامي كتــب املذهــب الشــافعي مــع 
ــذة  ــاً بنب ــة, مقدم ــا مجدول مؤلفيه
ــد,  ــدمي واجلدي ــب الق ــب املذه ــن كت ع
ــهر  ــي ش ــه ف ــن تأليف ــرغ م ــد ف وق

)1313هـــ(. ــنة  ــن س ــعبان م ش

1- إســعاف املطالــع بشــرح البــدر 
ــو  ــع, وه ــع اجلوام ــم جم ــع نظ الام
كتــاب ضخــم, بلغــت عــدد صفحاتــه 
ــقَ  قريبــاً مــن )919( صفحــة, وقــد ُحقِّ
هــذا اخملطــوط مــن ِقَبــل خمســة 
كرســائل  وذلــك  الباحثــن,  مــن 
الدكتــوراه  مرحلــة  فــي  علميــة 

ــة الشــريعة بجامعــة أم القــرى  بكلي
ــع  ــاب »جم ــا كت ــة, فأم ــة املكرم مبك
اجلوامــع« فهــو كتــاب حتــرى فيــه 
ــتيعاب  ــبكي_ اس ــن الس ــه _اب مؤلف
الديــن,  أصــول  األصلــن؛  مســائل 
ــا,  ــف عليه ــي وق ــه, الت ــول الفق وأص
ــف,  ــة مصن ــاء مائ ــى زه ــداً عل معتم

وقــد كُتبــت مختصــرات وحواشــي 
عليــه _أي علــى جمــع اجلوامــع_, 
إضافــة إلــى كتابــة شــروح وحواشــي 
علــى أجــزاء أو مســائل معينــة منــه, 
كمــا شــرحه جمــع مــن العلمــاء 
حتــى بلغــت شــروحاته أكثــر مــن 
ونظمــه  شــرحاً,  عشــر  ســبعة 
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ــيدنا  ــال س ــي ح ــر ف ــة املفتق 1- غني
ــع  ــرة تق ــالة صغي ــي رس ــر, وه اخلض
فــي )20( صفحــة, تضمنــت اختصــاراً 
لترجمــة اخلضــر مــن كتــاب »اإلصابة« 
ــقاني, وال  ــر العس ــن حج ــظ اب للحاف

ــع بعــد.  ــم تطب ــزال مخطوطــة ل ت
كفايــة املســتفيد ملــا عــا   -2
مــن األســانيد, وهــو كتــاب ســرد فيــه 
أســانيده اخملتلفــة فــي أنــواع العلــوم, 
فهــو عبــارة عــن ثبــت ملشــايخه الذين 
تلقــى عنهــم وأســانيده التــي يســند 
بهــا إليهــم ومــن طريقهــم, وقــد 

ــال  ــة اله ــاب مبطبع ــذا الكت ــع ه طب
مبصــر ســنة )1332هـــ(, ثــمَّ أعيــد 
ــامية  ــائر اإلس ــي دار البش ــه ف طبع
ياســن  محمــد  الشــيخ  بتعليــق 

ــنة )1408هـــ( ــك س ــي, وذل الفادان

ولقــد تشــرفت مدينــة بغــور فــي 
ــة  ــة بجمهوري ــاوى الغربي ــة ج منطق
ــوادي  ــة ال ــة مبؤسس ــيا ممثل أندونيس
أبــو  الشــيخ  ورئيســها  املبــارك 
عبدالرحمــن ديــدي بإقامــة معهــد 
وعلومهــا؛  بالقــراءات  متخصــص 

الكبيــر  العامــة  اســم  يحمــل 
الترمســي, وفــاء ملــا تفضــل بــه علــى 
والتصنيــف,  التأليــف  األئمــة مــن 

ليكــون اســم املعهــد )معهــد اإلمــام 
وعلومهــا(,  للقــراءات  الترمســي 
ويعتبــر هــذا املعهــد مشــروعاً علميــاً 
بــن  شــراكة  مبوجــب  متخصصــاً 
مؤسســة الــوادي املبــارك ومكتــب 
واالستشــارات  للدراســات  إجــادة 

القرآنيــة بجامعــة أم القــرى

ثامنًا: التراجم واألسانيد

عدتهــا  بلغــت  مبنظومــات  آخــرون 
أكثــر مــن ســت منظومــات, مــن 
بــن تلــك املنظومــات منظومــة »ملــع 
اللوامــع« وتســمى »البــدر الامــع« 
أبــي  العامــة األشــموني  ملؤلفهــا 
احلســن علــي بــن محمــد بــن عيســى, 
ــة  ــام العام ــي ق ــة الت ــي املنظوم وه
الترمســي بشــرحها فــي كتابــه هــذا 
ــرح  ــع بش ــعاف املطال ــمى »إس املس
ــع«.  ــع اجلوام ــم جم ــع نظ ــدر الام الب

ــة  ــة مك ــي مكتب ــة ف ــي محفوظ وه
املكرمــة. 

ــة  ــى غاي ــية عل ــول حاش ــل املأم 2- ني
الوصــول إلــى لــبِّ األصــول, وهــو 
حاشــية  وهــي  مطبــوع,  كتــاب 
»غايــة  لكتــاب  شــرحاً  تضمنــت 
الوصــول« لإمــام زكريــا األنصــاري, 
ــذه  ــاب: ))ه ــة الكت ــي مقدم ــال ف ق
تعليقــات منتخبــة, وحــواش مهذبــة, 
ألفتهــا حــن  اللــب,  علــى شــرح 

ــة  ــرح لطائف ــراء الش ــى إق ــي عل عزم
مــن طلبــة العلــوم, الراغبــن فــي 
واملفهوم...الــخ((,  املنطــوق  اقتنــاص 
الكتــاب  صفحــات  عــدد  وتبلــغ 
بأجزائــه الثــاث )1925( صفحــة, وقــد 
فــرغ مــن تأليفهــا فــي الثالــث عشــر 
ــام )1335هـــ(.  ــى ع ــادى األول ــن جم م

اجتماع اإلدارة التنفيذية لمعهد  اإلمام الترمسي للقراءات وعلومها
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وختامًا: 
فــإنَّ هــذا اجلهــد وأمثالــه مــن بيــان لســيرة هــذا العامــة الكبيــر, وبيــان فضلــه, وذكــر مناقبــه, والتنويــه مبــا له مــن األعمــال اجلليلة 
واأليــادي البيضــاء؛ إمنــا هــو ممــا نتقــرب بــه إلــى اهلل عــز وجــل, وذلــك إليقــاظ الهمــم وحفزهــا, وتزويــد املتخصصــن بشــيء مــن 
جتاربهــم, وإطــاع الناشــئة علــى هــذه القــدوة املضيئــة ليمشــوا فــي طريقهــا ويســلكوا دروبهــا, واهلل يتوالنــا جميعــاً بحفظــه 

ورعايتــه, وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

متميــزاً  املعهــد  هــذا  ويعتبــر   ,
ــي  ــه التعليم ــي نظام ــاً ف ومنضبط
عــن  عبــارة  وهــو  اإلداري,  ونظامــه 
لــكل  شــاملة  دراســة  خاصــة 
ــي  ــة ف ــة املتخصص ــارب العلمي التج
فــي  وعلومهــا  القــراءات  تدريــس 

العالــم اإلســامي, وقــد أقــام املعهــد 
ــدون  ــن خل ــة اب ــع جامع ــاون م بالتع
بعنــوان  كبيــراً  علميــاً  ملتقــى 
)العامــة محمــد محفوظ الترمســي 
فيهــا  شــارك  وجهــوده(,  ســيرته 
ــن  ــن املتخصص ــن الباحث ــة م جماع

فــي ســيرة وتــراث العامة الترمســي, 
وحضــر امللتقــى جمــع غفيــر مــن 

العلــم واملتخصصــن. طــاب 

أَرْبَابَــا لِلُْقــرْأَِن  اهلُل  يَُهــيُِّء 
ُمَعلََّقــٌة بَِبارِيِهــْم  قُُلــوٌب  َلُهــْم 
َفَلُهــْم رَبُُّهــْم  يَْصَطِفيِهــْم  َــا  كَأمَنَّ
َطَلبــاً أَرْوَاَحُهــْم  رُوا  َســخَّ قَــدْ  لِلِْعلْــِم 

َخَبــرٌ َلــُه  َمْحُفــوٍظ  بْــُن  وَالتَّرَْمســيُّ 
ــهِ ــَل َخالِِق ــو َفْض ــَت يَرُْج ــاوَرَ الَْبي ــدْ َج قَ
َشــَغفاً أَرْبَابَِهــا  ِمــنْ  الرِّوَايَــاِت  َحــازَ 
وََملْزََمــٌة ُجْهــدٌ  َلــُه  َفــنٍّ  كُلِّ  فِــي 
َشــَغٌف َلُهــْم  ٍب  ُطــاَّ ِقبَْلــَة  َفــكَاَن 
بَِلَيــْت َلــُه  أَْشــَاًء  يَرَْحــُم  َفــاهلُل 
وَِمْســُك َختِْمــي أِلَبَْياتِــي الَّتِــي قَُصــرَْت
َشــاِمَلًة اخمْلَُْتــارِ  َعَلــى  َصــَاةً  َصلُّــوا 

ــَبابَا ــوِن أَْس ــي الْكَ ــهِ فِ ــى ِحْفِظ ــوا َعَل بَاتُ
َطابَــا كُلُّــُه  ِمنُْهــْم  كَاَن  َفَمــا  َطابَــْت 
ِإْعَجابَــا يُْغِنيــَك  َمــا  الَْعَجائِــبِ  ِمــَن 
آبَــا قَــدْ  بِاخْلَيــِر  َصادِقًــا  يَكُــنْ  وََمــنْ 
أَْطَيابَــا حُتِْذيَــَك  آاَلُؤُه  الِْعلْــِم  فِــي 
َّابَــا وَأَو اعــاً  رَجَّ بِالِْعلْــِم  َفــكَاَن 
أَرْبَابَــا ــيُخ  الشَّ َفــاَق  الدِّرَايَــِة  وَفِــي 
َهابَــا وََمــا  ِســْفراً  بِــهِ  رْ  يَُســطِّ َلــْم  ِإْن 
ِمْحرَابَــا الُْعْمــِر  انِْقَضــاِء  ـى  َحتَـّ وَكَاَن 
َجوَّابَــا ـاِس  النَـّ فِــي  يَــزَْل  َلــْم  َفِعلُْمــُه 
ِإْعَجابَــا ــْعِر  لِلشِّ تَــَدْع  َلــْم  قَاَمــٍة  َعــنْ 
وَأْْصَحابَــا وَِإْخَوانــاً  ِكرَامــاً  آالً 

إلى عالمة أندونيسيا وركنها الشامخ الشيخ محمد محفوظ الترمسي طيب اهلل ثراه)1(

)1( مشاعر صادقة فاضت بها قريحة الشاعر الكبر أيب مصعب عبد النارص خديش الريف وفاء للعامة الرتميس وحبا وكرامة له..
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جلائــزة  العامــة  األمانــة  أقامــت 
الكــرمي  القــرآن  حلفــظ  الفهــد 
ــاء  ــاء األربع ــة  مس ــة للجمعي التابع
رئيــس  وبحضــور  1436/6/19هـــ  
وأعضــاء  اجلائــزة  ورئيــس  اجلمعيــة 
حفــا  اجلمعيــة   إدارة  مجلــس 
ــل  ــي حف ــة ف ــان العامل ــاً للج تكرميي
ــى  ــم عل ــذي أقي ــزة الســادس  وال اجلائ

الدكتــور:  املعالــي  صاحــب  شــرف 
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس 
املســجد  لشــؤون  العــام  الرئيــس 
ــاء  ــي مس ــوي ف ــجد النب ــرام واملس احل

. 1436/5/14هـــ  اخلميــس 
عقــد  توقيــع  احلفــل  تخلــل  وقــد 
معلمــات  ملعهــد  مبنــى  إنشــاء 
للجمعيــة  التابــع  الكــرمي  القــرآن 

والــذي ســتولى تنفيــذ املشــروع أبنــاء 
الشــيخ فــوزان الفهــد ـ رحمــه اهلل ـ 
ــن  ــد ب ــتاذ فه ــد األس ــع العق ــد وق وق
ــن  ــد ب ــتاذ محم ــد و األس ــوزان الفه ف

ســليمان الطريقــي .
1437/7/21هـــ  اخلميــس  يــوم  وفــى 
ــل  ــان حف ــى جل ــن ف ــرمي العامل مت تك

الفهــد الســابع.

فهد الفهد يكرم العاملين في حفل الجائزة السادس و السابع 
ويوقع عقد إنشاء معهد المعلمات

ألقيت يف حفل تكريم اللجان العاملة يف حفل الفهد السابع

خذوني إلى الزلفي 

تــواق فقلبــي  الزلفــي  إىل  خــذوين 

آجــل غــر  عاجــا  إليهــا  خــذوين 

خــذوين إىل الزلفــي يشــنف مســمعي

ســامعه عنــد  الــروح  تطيــب  أداء 

وجــودة أداء  الزلفــي  بجمعيــة 

مميــز عطــاء   الزلفــي   بجمعيــة  

اللــه جمعهــم يف  كان  بقــوم  فأنعــم 

ومتقــن فصيــح  منهــم  فتــى  وكل 

وأكــرم بــآل الفهــد هــم خــر داعــم

وصلــوا عــى الهــادي البشــر محمــد

فيهــا  ومشــتاق القــرآن   لجمعيــة  

ففي النفس حاجات ويف القلب أشــواق

رقــراق املــاء   كــام   وترتيــل   أداء  

ويخشــع قلــب ثــم تدمــع أحــداق

وإيــراق منــاء  الزلفــي  بجمعيــة 

وفرســانها عنــد التنافــس قــد فاقــوا

ســباق الخــر  إىل  منهــم  فتــى  وكل 

وتريــاق بــرء   للنــاس   تاوتــه  

وإنفــاق ونــور   فضــل   مييزهــم  

إرشاق تنفــس  أو  ليــل  حــل  إذا 

شعر د. عدنان سعد صغر*

رئيس مروع مكة العاملية للجودة
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  علــى شــرف صاحبــة الســمو األميرة 
ــت  ــاعل بن ــورة / مش ــتاذة الدكت األس
محمــد بــن ســعود بــن عبدالرحمــن آل 
ســعود حــرم صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر / خالــد بــن بنــدر بــن عبــد 

ــعود. ــز آل س العزي
   أقيــم حفــل مشــروع عبــد الرحمــن 
ــه إلكــرام  ــن ســلمان احلافــي ووالدي ب
اجلمعيــة  أقامتــه  الــذي  احلفــاظ 
حيــث مت تكـّـرمي الدفعــة اخلامســة مــن 
حافظــات اجلمعيــة والبالــغ عددههــن 
68 حافظــًة كمــا مت تكــرمي 8 حافظــات 
مجــازات بالســند إلــى رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم وذلــك مســاء 
يــوم اخلميــس املوافــق 5 / 2 / 1436 هـــ 
ــي  ــاالت ف ــا  لاحتف ــة الثري ــي قاع ف
محافظــة الزلفــي. وســط حضــور 
ــات  ــه جنب ــألت ب ــف امت ــائي كثي نس

ــة.  القاع
 حيــث وصلــت راعيــة احلفــل إلــى 
ــد  ــاء وبع ــاة العش ــد ص ــة بع القاع
احلفــل  بــدأ  االســتقبال  ضيافــة 
بتــاوة للقــرآن الكــرمي وبعــد الترحيــب 
 / د.  أ.  األميــرة  الســمو  بصاحبــة 

ســعود  آل  محمــد  بنــت  مشــاعل 
اجلمعيــة   رئيــس  ألقــى  وباحلضــور 
محمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ 
ــا  ــن فيه ــجلة ب ــة مس ــد  كلم احلم
ــت  ــة قطع ــي اململك ــات ف أن اجلمعي
ــم  ــيرة تعلي ــي مس ــاً ف ــوطاً طوي ش
ــى  ــيراً إل ــه مش ــرمي وتعلم ــرآن الك الق
ــم  ــر ودع ــام كبي ــى باهتم ــا حتظ أنه
ــى  ــا ملمحــاً إل مســتمر مــن والة أمرن
ــي  ــات ف ــه اجلمعي ــذي تقدم ــدور ال ال
ــه  ــع مكانت ــن ورف ــي الوط ــبيل رق س
وتربيــة أفــراده ومنهــا جمعيــة حتفيظ 
القــرآن الكــرمي مبحافظــة الزلفــي ، 
كمــا قــدم شــكره للوجهــاء احملســنن 
ــى إســهامهم فــي دعــم املســيرة  عل
اخلّيــرة وعلــى رأس هــؤالء الباذلــن 
ســعادة األســتاذ الوجيــه  عبدالرحمــن 
احلافــي ، كمــا أبــدى ســعادته برعايــة 
أ.د األميــرة مشــاعل بنــت محمــد بــن 
ســعود بــن عبدالرحمــن آل ســعود 

ــل. احلف
ــاً  ــاً مرئي ــور عرض ــاهد احلض ــم ش   ث
عــن اجلمعيــة واملشــروع وبعــد ذلــك مت 
ــات  ــراءات احلافظ ــن ق ــاذج  م ــدمي من تق

ــد  ــوال العي ــورة ن ــة للدكت ــم كلم ث
ــمو  ــة الس ــى صاحب ــا عل ــت فيه أثن
األميــرة األســتاذة الدكتــورة / مشــاعل 
بنــت محمــد آل ســعود لرعايتهــا 
احلفــل وهــذا ليــس بغريــب فقــد 
عــرف عــن ســموها دعمهــا ورعايتهــا 
بالقــرآن  تختــص  التــي  للحفــات 
القائمــن  شــكرت  كمــا   ، الكــرمي 
علــى املشــروع ، ثــم ختمــت كلمتهــا 
ــات. ــا للحافظ ــس وصاي ــه خم بتوجي

ذلــك قصيــدة للشــاعر  تلــى  ثــم 
األســتاذ عبــداهلل بــن ســعود الدويــش 

ــات.  ــدى احلافظ ــا إح ألقته
وبعدهــا مت االســتماع لنمــاذج  مــن 

ــازات ــراءات اجمل ق
ــرة  ــمو األمي ــة الس ــت صاحب ــم ألق ث
ــت  ــاعل بن ــورة / مش ــتاذة الدكت األس
محمــد آل ســعود كلمــة قالــت فيهــا 
) اليــوم مجــد وعــز موصــول باألمــس 
ــا  ــيء علين ــوب تض ــرمي لقل ــوم تك ، الي
كالشــمس حتلقــن حلفــظ كتــاب اهلل 
بــدأب وجــد ، ومــا جعلــن فــي قلوبهــن 
ســما  حتــى   ، نــد  الكتــاب  لهــذا 
جنمهــن فــي ســماء اجملــد(  ثــم أشــارت 

 األميرة أ.د مشاعل آل سعود ترعى حفل الدفعة الخامسة 
مشروع الحالفي يخرج  68 حافظة و8 مجازات 

األميرة أ.د مشاعل آل سعود: حضوري حفل أهل القرآن الكريم شرف وسعادة  
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ــى  ــاب اهلل عل ــاوة كت ــل ت ــى فض إل
مستشــهدة  واحلافظــات  التاليــات 

ــات . باآلي
ثــم بينــت أن حضــور حفــل ألهــل 
ــن  ــعادة  مل ــرف وس ــرمي ش ــرآن الك الق
األمــن  بنعمــة  مشــيدة  يحضــره 
ــم اهلل  ــذي أنع ــتقرار ال ــان واالس واألم
ــي  ــاد والت ــذه الب ــل ه ــى أه ــا عل به
حتكــم بكتــاب اهلل وســنة رســوله 

صلــى اهلل عليــه وســلم.
الغامــرة  ســعادتها  أبــدت  كمــا   

الزلفــي  محافظــة  فــي  بوجودهــا 
للجمعيــة  شــكرها  موجهــة 
واملشــاركن  والقائمــن  وللداعمــن 
فــي هــذا املشــروع الرائــد لتكــرمي 

. احلفــاظ 
ــات  ــرمي للحافظ ــك التك ــى ذل ــم تل ث
احلفــظ  إمتــام  بشــهادة  واجملــازات 
ــن  ــال مل ــغ5000 ري ــذكاري ومبل ودرع ت
حصلــت علــى تقديــر ممتــاز و4700ريــال 
ملــن حصلــت علــى تقديــر جيــد جــداً 
و4500ريــال ملــن حصلــت علــى تقديــر 

ــد. جي
وبعــد ذلــك مت تقــدمي درع تــذكاري مــن 
أمانــة املشــروع  لصاحبــة الســمو 
األميــرة أ.د / مشــاعل بنــت محمــد آل 
ــرفت  ــل ش ــة احلف ــد نهاي ــعود وبع س
ــم  ــذي أقي ــاء ال ــل العش ــموها حف س
ــع  ــادرت موق ــم غ ــبة ث ــذه املناس به
ــن  ــه م ــتقبلت ب ــا اس ــل م ــل مبث احلف

ــر. ــاوة وتقدي حف

حيــوا التــي بــدأت فــي احلفــظ مخلصــًة
بُغَيَتهــا اهلل  كتــاب  فــي  وأدركــت 

واثـقــــًة  هلِل  سـيـــرَها  وتـابَـَعــــت 
بصيرتَهــا  البــاري  نــوَّرَ  التــي  تلــك 
تُراِجُعــُه فيمــا  حفَظهــا  وثبَّّتــْت 
وصابــرت فــي طريــق احلفــظ موقنــًة
ــا ــاِء ف ــى النس ــِملت أزك ــٍة ش ــي دُفَع ف
طـــاهرةٌ الغيـــِث  كمـــاِء  قلوبُُهـــنَّ 
غايُتنــا اإلخــاِص  مــع  شــعارهن 
أســرتُنا القــرآن  مــع  تعيــَش  وأن 

األحــِد للواحــِد  وجههــا  ووجهــت   
ََّشــد وواصلــت نَْهَجَهــا ترنــو إلــى الر
حَتِــِد أو  احلــقِّ  عــن طريــِق  مَتِــْل  وَلــْم 
بلــدي بهــا  يســمو  ــًة  ِهمَّ وزادَهــا 
لألبــِد القــرآِن  مــع  تعيــَش  حتــى 
ــِد ــى الكََب ــن لظ ــينجو م ــورَ س ب  أن الصَّ
َجَلــِد ذي  عــزَم  إال  تبصــرُ  تــكادُ   
الَبــرَدِ مــن  أنقــى  نضارتهــا  وفــي 
ــِد ــب الصم ــان الواه ــي ِجن ــي ف أن نرتق
عيــَش الســعادِة مــن زوٍج وِمــن وَلــِد

العيش مع القرآن

الشاعر : ا.عبداهلل بن سعود الدويش
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المجازات برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
أسماء الطالبات الحاصالت على إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية  من األستاذة 
خادمة القرآن الكريم معلمة القراءات بالمسجد النبوي : عائشة بنت محمد بن عبداهلل الطالب .

نوف بنت سليمان بن عبدالرحمن هدى بنت عقيل بن أحمد العقيلي
ريمة عبدالله بن عبدالكريم المسعودالحميدي

مها بنت سعد بن ناصر الدويش.خولة بنت محمد بن عبدالله الملحمأمل بنت سليمان بن دخيل السويد

نورة بنت عبدالرحمن بن محمد الحمدمنيرة بنت سليمان بن محمد الهزاني

حصة علي عبدالرحمن القشعمي47أمل عبدالرحمن محمد الفراج24وضحى محمد جريس الجريسي1

نورة صالح عبدالرحمن القشعمي48تقوى أحمد السيد الجداوي25مريم مجيب الرحمن حسين2

منيرة سعود إبراهيم السويكت49أسماء سليمان عبدالعزيز الخنيني26نورة عبدالعزيز أحمد السويكت3

نائلة جبارة الطيب عوض الله50أريج سعود سليمان الدريويش27أسماء عبدالله محمد المسعود4

مريم نبيل محمد الفرماوي51إيمان حسن السيد حسين28إلهام أحمد جابر مغازي5

نوال أحمد محمد الفرهود52هند عبدالله أحمد المسعود29مزنــة جديع عبدالرحمن الجديع6

مزنة سليمان دخيل الفنيطل53وضحى عبدالرحمن مطلق الضبيب30أسماء عبدالله سليمان الفريح7

ريم علي عبدالله السعدون54أميمة محمد علي سعد31خلود غازي عبدالحميد كوكه8

لولو عبدالرحمن عبدالعزيز العبده55مريم أحمد محمد الفرهود32سمية راشد سليمان الجديع9

أفنان حمدان عبدالرحمن الجديع56هيا جارالله عبدالرحمن الفرهود33سجى محمد فهد الحمده10

مناهل علي عبدالرحمن الدويش57سارة أحمد السيد الجداوي34ندى محمد حسن الحسن11

لؤلؤة فريح صالح البهالل58آمنة محمد عبدالله الزنيدي35ســارة عبدالله عبدالرحمن المال12

شيماء عبدالسالم علي الدسوقي59نورة أبوالنور محمد حسن36انتصار بهجت عبدالمنعم الرباط13

لطيفة سعود ناصر الخنيني60ابتسام عبدالرحمن أحمد الفحام37زينب عيسى السيد أحمد الطارقي14

وسمية عبدالرحمن سليمان الجبر61حصة أحمد سعود الدويش38عمارة حافظ عبدالرشيد عبدالعزيز15

ضحى سليمان سعود الحمد62مروة نبيل محمد فرماوي39مزنة سليمان عبدالمحسن القشعمي16

صفية محمد عبدالله المنصور63رشا جارالله عبدالعزيز الفهد40أروى عبدالرحمن محمد الحمد17

وضحى عبدالله عبدالعزيز الطوالة64حصة عبدالعزيز عبدالرحمن السمحان41بدرية سعود أحمد البدر18

أسماء محمد دخيل الدخيل65طيبة سليمان عبدالرحمن الطوالة42منيرة عبدالله زيد الخنيني19

أروى أحمد محمد الملحم66منيرة إبراهيم صالح النتيفي43هيام محمد الهادي عبدالواحد20

نادية مصطفى مصطفى يوسف67إيمان عبدالمحسن عبدالحليم محمد44سارة عبدالغني مصطفى21

خلود عبدالله عبدالعزيز الدويش68جميلة عبداإلله علي مقبل السويدي45حصة أحمد محمد الفرهود22

أسماء عبدالرحمن الفحام46رحاب عبدالرحمن عبدالله الطوالة23

وإليكم أسماء المكرمات 
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ورشة عمل لتحليل 
واقع الجمعية للخطة 

اإلستراتيجية الثانية
أقامــت اجلمعيــة ممثلــة بــإدارة التطوير 
والتدريــب ورش عمــل حتــت عنــوان 
ــة  ــاء اخلط ــة لبن ــع اجلمعي ــل واق )حتلي
اإلســتراتيجية الثانيــة 1436-1440 هـ 
( وذلــك فــي مقــر املدرســة التمهيدية 
ــارك  ــث ش ــر , حي ــاة العص ــد ص بع
فيهــا مــا يقــارب مــن 60 شــخصاً مــن 

ــة وخارجهــا ,  داخــل اجلمعي
نقــاط  الــورش مناقشــة  ومت خــال 
القــوة والضعــف وكذلــك الفــرص 
وأبــرز التحديــات التــي تواجــه اجلمعية 

.
التخطيط التنفيذي  إلداري 

جمعيات الزلفي
ــي  ــب ف ــر والتدري ــت إدارة التطوي أقام
ــرآن  ــظ الق ــة لتحفي ــة اخليري اجلمعي
الكــرمي بالزلفــي دورة تدريبيــة بعنــوان 
للمــدرب  التنفيــذي  التخطيــط 
ــدق  ــي األش ــن عل ــن ب ــور حس الدكت
عائلتــي  مركــز  فــي  هـــ   1436/8/1
واســتهدفت الــدورة القيــادات فــي 
اجلمعيــة جمعيــة حتفيــظ القــرآن 
التنميــة  ومركــز  البــر  وجمعيــة 
االجتماعيــة وحضــر الــدورة 24 متدربــاً 
و 21 متدربــة واســتغرق وقتهــا خمــس 

ســاعات 

جمعية الرياض تطور 
جمعيات المنطقة من 

خالل مركز نورين
بجهــود مباركــة مــن إدارة الفــروع 
الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ  بجمعيــة 

ــة  ــع اتفاقي ــاض مت توقي ــة الري مبنطق
ــر  ــب لتطوي ــن للتدري ــز نوري ــع مرك م
ــاض  ــة الري ــة ملنطق ــات التابع اجلمعي
وذلك يــوم الســبت املوافــق 1435/2/11 
ــدأ املركــز بتوقيــع العقــود  هـــ وقــد ب
شــمال  الواقعــة  اجلمعيــات  مــع 

ــات. ــان جمعي ــن ثم ــاض وه الري

بمناسبة مرور ثالثين عاما 
على تأسيس الجمعية

األعمــال  لدراســة  عمــل  ورشــة 
املســتقبلية املقدمةوالطموحــات 

 أقامــت اجلمعيــة مســاء يــوم الثاثــاء 
ــق 18/ 9 /1435هـــ ورشــة عمــل  املواف
مبناســبة مــرور ثاثــن عامــاً علــى 
تأسيســها ، وتهــدف هذه الورشــة إلى 
ــل  ــرة مــا قب جمــع معلومــات عــن فت
تأســيس اجلمعيــة، مــروراً بتأسيســها 
عامــاً  ثاثــن  خــال  قدمــت  ومــا 
ــتقبلية.  ــات املس ــة الطموح ومناقش
وقــد حضــر اللقــاء عــدد مــن املشــايخ 

ــن. ــرفن واإلعامي ــن واملش والتربوي

د.الحمودي يقدم 
االستشارات التطويرية 

والتدريبية للجمعية
برئيــس  ممثلــة  اجلمعيــة  وقعــت 
بــن  الرحمــن  عبــد  اإلدارة  مجلــس 
ــاء  ــوم األربع ــاح ي ــد صب ــد احلم محم
1435/5/11 هـــ  اتفاقيــة مــع الدكتــور: 
عبــداهلل احلمــودي )املستشــار فــي 
التنميــة البشــرية( ملــدة عــام لتقــدمي 
التطويريــة  االستشــارية  اخلدمــات 

. والتدريبيــة 

الجمعية تسهم في 
تأهيل 40 مدربا ومدربة من 

مختلف الجهات 
التدريــب باجلمعيــة  اختتــم مركــز 
ــد  ــدرب د / عب ــن للم ــداد املدرب دورة إع
اهلل احلمــودي والتــي اســتغرقت ســتة 
أيــام مبعــدل ) 30 ( ســاعة تدريبيــة مــن 
11 – 16  / 7 / 1435هـــ ، وقــد تضمنــت 
الــدورة أبــرز العناصــر التــي يحتاجهــا 
املــدرب خــال تقدميه للــدورات وشــارك 
فــي هــذه الــدورة أربعــون متدربــاً 
ومتدربــة مــن مختلــف اجلهــات حيــث 
ــرفي  ــن ومش ــور أكادميي ــمل احلض ش
ومعلمــات  ومعلمــي  ومشــرفات 
ــة  ــي الكلي ــن ف ــم ومدرب إدارة التعلي
ــر  ــال األحم ــعفي اله ــة ومس التقني
معلمــي  إلــى  إضافــة  الســعودي 

ــة. ــات اجلمعي ومعلم

الجمعية تقيم ملتقى 
تبيان األول

بــإدارة  ممثلــة  اجلمعيــة  نظمــت 
التدريــب والتطويــر ملتقى تبيــان األول 
ــد  ــور / محم ــيخ الدكت ــة الش لفضيل
وتضمــن  الدويــش  اهلل  عبــد  بــن 
امللتقــى الــذي اســتمر يومــن خمســة  
لقــاءات بحضــور 250 مســتفيداً مــن 

دورات وورش عمل

تغطيات
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منســوبي اجلمعيــة  .

ورشة مسابقة العروض 
الدرامية في جمعية 

تحفيظ الزلفي

   أقامــت اجلمعيــة ممثلــة بــإدارة 
العاقــات العامــة واإلعــام يــوم 
ورشــة  /1436هـــ    6  / األربعــاء 19 
عمــل لإعــداد والتخطيــط إلقامــة 
الدراميــة  العــروض  مســابقة   (
ــوة  ــا بدع ــي حضره ــرة ( والت القصي
ــن  ــن املهتم ــدد م ــة ع ــن اجلمعي م
باإلعــام وإخــراج األفــام الدراميــة .

وتهــدف املســابقة إلى توفيــر عروض 
قصيــرة حتقــق أهــداف جمعيــات 

حتفيــظ القــرآن فــي خدمــة القــرآن 
الكــرمي مــن االســتفادة مــن مواهــب 

اخملتصــن فــي هــذا. 

جمعية المجمعة تقدم 
دورة في تنمية المهارات 

المالية

الــدورة  فــي  اجلمعيــة  شــاركت 
التــي أقامتهــا اجلمعيــة اخليريــة 
لتحفيــظ القــرآن الكــرمي مبحافظــة 
اجملمعــة مســاء  االثنــن املوافــق 
1435/4/10هـــ   فــي تنميــة املهــارات 
اإلدارات  مــع  للمتعاملــن  املاليــة 
املاليــة فــي اجلهــات اخليريــة للمدرب 
ــدي  ــي احلمي ــن عل ــور ب ــور /أن الدكت

املستشــار املالــي واإلداري، وقــد مثــل 
ــد  ــتاذ فه ــن :األس اجلمعيــة كل م
ــد  ــتاذ عب ــر واألس ــعود العام ــن س ب

ــال. ــعود البه ــن س ــرمي ب الك
تزويــد  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
ــة ــارف اخلاص ــم املع ــاركن بأه املش

 
علــى  والرقابــة  املالــي  بالعمــل 
العمليــات املاليــة واألســس واملبــادئ 
العلميــة والعمليــة فــي العمــل 
املالــي مــع التركيــز علــى دور اجلهات 
املتعاملــة مــع اإلدارة املاليــة فــي 
ــل  ــاح العم ــريع وإجن ــهيل وتس تس

ــة .  ــي املؤسس ــي ف املال

دورتان لمعلمي الحلقات قدمهما د.محمد  الحمد والشيخ سليمان الحربي
أخالقيات معلم القرآن ودوره في غرس القيم 

ــي  ــق اجلــودة ف ــب معلمــي احللقــات لتحقي ــر وتدري ــى تطوي ــة إل ــي اجلمعي ــب ف ــر والتدري ســعياً مــن إدارة التطوي
ــوي.  ــل العلمــي والترب ــى مــن التأهي ــى درجــة أعل ــم القــرآن الكــرمي وحتفيظــه والوصــول بهــم إل تعلي

فقــد أقامــت دورتــن تدريبيتــن بعنــوان : دور معلــم القــرآن الكــرمي فــي غــرس القيــم التربويــة للشــيخ الدكتــور 
محمــد بــن إبراهيــم احلمــد وذلــك يــوم االثنــن 1436/6/24هـــ ، وقــد حضــر الــدورة 54 معلمــاً.

 والثانيــة بعنــوان ) أخاقيــات معلــم القــرآن الكــرمي( للشــيخ / ســليمان بــن خالــد احلربــي في يــوم الثاثــاء 1436/5/5 
فــي قاعــة الــدرة واســتهدفت معلمــي احللقــات والتــي حضرهــا 79 معلماً .

تغطيات
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دورة البناء المؤسسي 
وخارطة الطريق للتميز 

المؤسسي الخيري 

ــي  ــب ف ــر والتدري ــت إدارة التطوي أقام
ــرآن  ــظ الق ــة لتحفي ــة اخليري اجلمعي
الزلفــي  محافظــة  فــي  الكــرمي 
بالتعــاون مع مركــز رواد لاستشــارات 
البنــاء  دورة  والتدريــب  اإلداريــة 
املؤسســي وخارطــة الطريــق للتميــز 
ــا 45  ــد حضره ــري وق ــي اخلي املؤسس
ومتدربــة ميثلــون مجلــس  متدربــاً 
واألقســام  واإلدارات  اجلمعيــة  إدارة 
املشــرفن  مــن  وعــدد  واجملمعــات 

الــدور. واملوظفــن ومنســوبات 
   ومــدة الــدورة ثاثــة أيــام بواقــع 
أربــع ســاعات يوميــاً فــي الفتــرة مــن 

1436/12/2هـــ ـ   1436/11/29
   وتأتــي هــذه الــدورة اســتعداداً مــن 
ــابقة  ــي مس ــة ف ــة للمنافس اجلمعي
جائــزة الســبيعي للتميــز فــي العمل 

اخليــري.

   يشــار إلــى أن الــدورة أقيمــت برعاية 
مشــروع الدكتــور جــار اهلل العضيــب 

ــه للتدريب. ووالدي

دورة المصور المحترف
 

والتطويــر  التدريــب  إدارة  أقامــت    
ــوان  ــب دورة بعن ــم التدري ــة بقس ممثل
قــام  والــذي  احملتــرف(  )املصــور 
بتقدميهــا األســتاذ : خالــد بــن أحمــد 
الثاثــاء  يومــي  وذلــك   الســبت 
ــق 22-1435/6/23 هـــ  ــاء املواف واألربع
أداء  تطويــر  إلــى  الــدورة  وتهــدف  
مبــا  اإلعامــي  اجلمعيــة  موظفــي 
يتناســب مــع التطــور اإلعامــي .

الجمعية تشارك في 
برنامج تدريب المدربين في 

عنيزة

ــن  ــة مدرب ــة بأربع ــاركت اجلمعي ش
تدريــب   ( برنامــج  فــي  ومدربتــن 

ــز رواد  ــه مرك ــذي نظم ــن  (وال املدرب
التدريــب فــي محافظــة عنيــزة ، وقــد 
اســتمر البرنامــج ســتة أيــام  مبعــدل 
30 ســاعة تدريبية،خــال الفتــرة مــن 
ــق  ــس املواف ــى اخلمي ــبت إل ــوم الس ي

25- 30/ 4 / 1435هـــ.
الجمعية تشارك في 

فعاليات اليوم الذهبي 
للتطوير في عنيزة

ــب  ــز رواد التدري ــروع مرك ــن مش ضم
بعنيــزة   اخليــري  العمــل  لتطويــر 
فعاليــات  فــي  اجلمعيــة  شــاركت 
والــذي  للتطويــر  الذهبــي  اليــوم 
فــي  التدريــب  رواد  مركــز  نظمــه 
عنيــزة .   ويهــدف إلــى تطويــر أداء 
اإلدارة  مجالــس  أعضــاء  و  رؤســاء 
واملدريــن التنفيذيــن فــي اجلمعيــات 
اخليريــة وتلمــس احتياجاتهــا وقــد 
ســمي هــذا اليــوم باليــوم الذهبــي .

تغطيات
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 قادة الجهات األمنية في 
ضيافة الجمعية

ــدد  ــاء ع ــة رؤس ــتضافت اجلمعي اس
ــة  ــي احملافظ ــة ف ــات األمني ــن اجله م
وهــم:  ســعادة رئيــس وحــدة الدفــاع 
شــعبة  مديــر  وســعادة  املدنــي  
الزلفــي  وســعادة مديــر  جــوازات 
ــر  ــعادة مدي ــدرات  وس ــة اخمل مكافح
املباحــث وســعادة رئيــس شــرطة 
الزلفــي  وســعادة رئيس وحدة ســجن 
الزلفــي وســعادة رئيــس الدوريــات 
ــن  ــارة ضم ــذه الزي ــي ه ــة وتأت األمني
التواصــل  فــي  اجلمعيــة  برنامــج 
ــل  ــة وتفعي مــع القطاعــات احلكومي
الوطــن  هــذا  خلدمــة  التعــاون 
املعطــاء ومت اطاعهــم علــى أقســام 
لقــاء  وعقــد  وأعمالهــا  اجلمعيــة 
ــة  ــس إدارة اجلمعي ــع مجل ــوح م مفت

لزيــادة التواصــل والتعــاون

مديرو الدوائــر الحكومية في زيارة للجمعية

زيارات واستضافات

ــن  ــدد م ــة  زار ع ــن اجلمعي ــوة م بدع
ــة:   ــة  اجلمعي ــر احلكومي ــري الدوائ مدي
وهــم رئيــس كتابــة عــدل الزلفــي 
ــداهلل  ــن عب ــي ب ــور عل ــيخ الدكت الش

ــاف  ــر إدارة األوق ــة مدي ــدر وفضيل الب
واملســاجد الشــيخ عبــد اهلل بــن أحمد 
ــة محافظــة  القشــعمي , وممثــل بلدي
ــن  ــد ب ــتاذ أحم ــعادة األس ــي س الزلف

عميــد  وســعادة  العليــوي  محمــد 
الدكتــور  بالزلفــي  التربيــة  كليــة 
عبــداهلل بــن خليفــة الســويكت وقــد 
ــود  ــن حم ــد ب ــور : راش ــه الدكت رافق

ــان . الثني
يشــار إلــى أن الهــدف من االســتضافة 
وتوثيــق  العاقــات  تعميــق  هــو 
ــات  ــة والقطاع ــن اجلمعي ــراكة ب الش
احلكوميــة فيمــا يســهم فــي خدمــة 
كتــاب اهلل ويحقــق خدمــة ديننــا و 

ــة . ــا احلبيب مملكتن

تغطيات
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ــارة مجموعــة    تشــرفت اجلمعيــة بزي
قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن 
محافظــة  أبنــاء  مــن  االســتئناف 

الزلفــي  وهــم :
ــس  ــد اخلمي ــن أحم ــد ب ــيخ محم الش

عبدالعزيــز  بــن  صالــح  والشــيخ 
ــن أحمــد  ــة والشــيخ حمــود ب الطوال
بــن  محمــد  والشــيخ  الفحــام 
ــف  ــيخ يوس ــر والش ــز العام عبدالعزي
ــي  ــك ف ــف وذل ــز اليوس ــن عبدالعزي ب

ــد 1435/5/22 هـــ  ــوم األح ي
ــرورهم  ــايخ س ــدى املش ــد أب ــذا وق ه
مبــا وصلــت إليــه اجلمعيــة مــن تقــدم 
ــة  ــازات، خدم ــن إجن ــه م ــا  حققت ومب

ــل. ــز وج ــاب اهلل ع لكت

 عدد من قضاة االستئناف في ضيافة الجمعية

مؤذن المسجد الحرام  الشيخ أحمد بن علي  نحاس يزور الجمعية

زار الشــيخ أحمــد بــن علــي بن حســن 
ــة  ــرام مبك ــجد احل ــؤذن املس ــاس م نح
املكرمــة جمعيــة حتفيــظ الزلفــي  

بعــد  1436/2/11هـــ  األربعــاء  يــوم 
صــاة العصــر ، أطلــع فيهــا علــى 
ــاً إعجابــه  ســير عمــل اجلمعيــة مبدي

ــه  ــت إلي ــا وصل ــة وم ــور اجلمعي بتط
ــرمي ــرآن الك ــم الق ــي تعلي ف

.

تغطيات



طالب الجمعية يحصدون أكثر الجوائز  
مسابقة اإلتقان على جائزة د. جار اهلل العضيب ووالديه للعام 1434/1433

شاركت الجمعية في مسابقة اإلتقان لحفظ القرآن الكريم للجمعيات التابعة لمنطقة الرياض على جائزة
د. جار اهلل العضيب ووالديه وقد حصلت الجمعية على عدد من المراكز المتقدمة في المسابقة

 وهي على النحو التالي :

ريمة المسعود 
تحقق المركز 

الثاني في 
مسابقة الملك 

سلمان
شاركت الجمعية  في 

مسابقة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز المحلية 
لحفظ القرآن الكريم وقد 
حققت المركز الثاني في 
مسابقة الفرع الخامس 

الطالبة ريمة بنت عبداهلل 
بن عبدالكريم المسعود 

المركزاسم الطالبالفرعم

األولعلي بن عبدالمحسن الطوالةالخاتمون1

األولتركي بن مقرن العبدالمنعمعشرون جزءًا )ثانوي(2

األولريان بن سعود الحربيخمسة عشر جزءًا )ثانوي(3

األولمحمد بن سليمان الحمدعشرة أجزاء )ثانوي(4

الثانيعبدالله بن أحمد المطوععشرة أجزاء )متوسط(5

الثانيأحمد بن بدر البدرخمسة أجزاء )متوسط(6

الثالثأحمد بن محمد النافععشرة أجزاء )ابتدائي(7

األولعبدالله بن محمد البدرخمسة أجزاء )ابتدائي(8

األولمالك بن عبدالعزيز الفحامجزأن )ابتدائي(9

وبلغت جوائز المسابقة أكثر من ثمانية آالف ريال

المركز األول

حصة بنت محمد العامر .

المركز الثاني

ورة بنت عبدالله المحيا 
 هيا بنت عبدالله المسعود

المركز الخامس

أبرار بنت أحمد الدخيل 
 نجوى بنت خالد الصعيب 
 عهود بنت عبدالله الفالح 

 ساره بنت سعد شحاته 
أسماء بنت عبدالعزيز الناصر 

 آمنة بنت محمد علي 
تهاني بنت داود العمار 

نورة بنت محمد العمار 
 أمل بنت سليمان السويد 

فاطمة بنت هاشم الحسن .

المركز الثالث

نورة بنت عبدالعزيز القشعمي 
 وضحى بنت عبدالله الطوالة 
 هنا بنت عبدالعزيز القشعمي

المركز الرابع

خولة بنت محمد الملحم 
 غنيمة بنت أحمد العقيلي 

 باسمة بنت ناجي الشعيبي 
 رحاب بنت عبدالرحمن الطوالة 

 أمينة بنت جديع الجديع .

وجاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

إحدى و عشرون معلمة  يفزن في مسابقة
  حقيبة المعلمة

نظم مكتب اإلشراف النسائي بالجمعية مسابقة لمعلمات الدور على محتوى » حقيبة 
المعلمة  » والتي أصدرها  مركز )دعوتها ( بالرياض . 

وتحتوي الحقيبة على مجموعة من الكتب التي تسهم في تطوير حملة القرآن الكريم 
ومعلمة القرآن الكريم .

تغطيات
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في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم 1435/1434
جمعية الزلفي تحقق المركز األول تليها جمعية الرياض

شــارك طــالب مــن الجمعيــة فــي مســابقة صاحــب الســمو الملكــي األميــر / فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود  
أميــر منطقــة الريــاض فــي حفــظ القــرآن الكريــم وشــارك فيهــا إحــدى وثالثــون جمعيــة تمثــل مدينــة ومحافظــات 
منطقــة الريــاض  وقــد حصــل طــالب الجمعيــة علــى مراكــز متقدمــة بفضــل اهلل  وكرمــت الجمعيــة طالبهــا 
المشــاركين والفائزيــن فــي المســابقة وحضــر التكريــم رجــال األعمــال الذيــن تفضلــوا برعايــة عــدد مــن المجمعــات 

القرآنيــة حيــث تزامــن التكريــم مــع توقيعهــم عقــود الرعايــة. 

الجمعية تستضيف مسابقة رعاية الشباب للقرآن الكريم
استضافت الجمعية مسابقة مكتب رعاية الشباب بالزلفي الرمضانية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والتي 

أقيمت خالل الفترة

 12-14 / ٩ / 1435 هـ وقد استهدفت المسابقة أفراد المجتمع من سن 11 إلى   25 عاًما
وقد شارك فيها 24 مشارًكا من طالب الجمعية ومن األندية الرياضية التابعة لمكتب رعاية الشباب بالمحافظة .

وتتكون المسابقة من ثالثة فروع :

الفرع األول :. 1
 حفظ 2٠ جزًءا مع قراءة مجموعة مختارة من األحاديث الشريفة.

الفرع الثاني : . 2
حفظ 1٠ أجزاء مع قراءة مجموعة مختارة من األحاديث الشريفة.

الفرع الثالث : . 3
حفظ 5 أجزاء.

أما الفائزات فهن :-

المركزاسم الطالبالفرعم

األوليوسف بن عبدالله الفهيدالقرآن كاماًل مع التفسير1

األولمريم بنت عبدالله اليوسفالقرآن كاماًل مع التفسير1

الثانيأسماء بنت سليمان الخنينيالقرآن الكريم )الخاتمون(2

األولريان بن سعود الحربيعشرون جزءًا )ثانوي فما فوق(2

الثانيحصة بنت أحمد الدويشعشرون جزءًا )ثانوي فما فوق(3

الثانيريان بن مهنا المداللهعشرة أجزاء )ثانوي(3

األولأنس بن إبراهيم الزويدعشرة أجزاء )متوسط(4

األولمالك بن عبدالعزيز الفحامخمسة أجزاء )متوسط(5

الثانيعبدالله بن محمد البدرعشرة أجزاء )ابتدائي(6

الثانييزيد بن سلطان الموسىخمسة أجزاء )ابتدائي(7

األول سمية بنت عبدالعزيز المداللهخمسة أجزاء )ابتدائي4
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أوهن من بيت العنكبوت

ال حــظ عمــر تغيــراً فــي خلــق زميلــه 
فــي العمــل عبــد اهلل وشــعر أنــه ينفر 
ــب  ــار يح ــى ص ــيئاًُ حت ــه ش ــن زمائ م
الوحــدة ويقصــر جلســته وحديــث مــع 
ــاءه  ــش زم ــه فناق ــن زمائ ــل م القلي
عــن ذلــك، وعــن أســبابه فأيــدوه علــى 
تغيــر عبــد اهلل مــع جهلهــم بأســباب 
ــث  ــر أن يبح ــرر عم ــر، فق ــك التغي ذل
ــة  ــت البداي ــك، وكان ــباب ذل ــن أس ع
مــن خــال القــرب مــن عبــد اهلل أكثــر 
ومحاولــة معرفــة أســباب جفائــه مــع 
زمائــه مــن خــال عثــرات لســانه، 
ــون  ــاء ظن ــذا اجلف ــبب ه ــرف أن س فع
ســيئة تــدور فــي خاطــر عبــد اهلل جتــاه 
زمائــه فــي العمــل فزيــد دخــل عليــه 
ــد  ــلم، وخال ــم يس ــرة ول ــن م ــر م أكث
يتبــادل أطــراف احلديــث مــع جــاره 
فــي املكتــب ناصــر بصــوت منخفــض 
ويكثــران مــن الضحــك، وعبــد الرحمــن 
ــه  ــي بيت ــاء ف ــض الزم ــتضاف بع اس
تبــدأ  وهكــذا  لذلــك،  يدعــه  ولــم 
األفــكار ثــم تتضخــم مــع مــرور الزمــن 
وتعاقــب األحــداث بعــد أن حتقــق عمــر 
مــن حقائــق تلــك األعمــال وجــد أنهــا 
حدثــت دون قصــد وتعمــد؛ بــل حدثــت 
الشــيطان  ولكــن  عفــوي  بشــكل 
عظــم تلــك األعمــال فــي نفــس عبــد 
اهلل وبــدأ يحيــك اخليــوط ليضخــم 

ــد اهلل  ــى عب ــه وأضح ــي نفس ــك ف ذل
شــيطانه  وإمــاءات  لهــواه  أســيراً 
وشــكوكه  أفــكاره  صــارت  حتــى 
ــج  ــرة ثل ــيئاً كك ــيئاً فش ــران ش تكب

ــم.  ــرج وتعظ تتدح
ــر  ــه عم ــل إلي ــبق توص ــا س      كل م
واكتشــف دون أن يصــارح عبــد اهلل 
ــل توصــل  ويســأله عــن تلــك األمــور ب
إليــه مــن خــال زالت لســانه وإشــاراته 
ــة.  ــديد النباه ــر ش ــا عم ــي أعطاه الت
ــاً  ــد اهلل درس ــي عب ــر أن يعط ــرر عم ق
ــي  ــكاره الت ــه أف ــه في ــد ل ــاً يؤك عملي
ــه  ــن زمائ ــيطان ع ــه الش ــجلها ل يس
أوهــى مــن بيــت العنكبــوت فــكان 
ــون  ــي يك ــات الت ــتغل األوق ــر يس عم
فيهــا عبــد اهلل منشــغاّ فيســلم 
عليــه ويحادثــه فــي هــذه األثنــاء وكان 
ــض  ــي بع ــام ف ــرد الس ــد اهلل ال ي عب
احلديــث  فــي  يسترســل  وال  املــرات 
ــي  ــغاله الذهن ــاً النش ــر أحيان ــع عم م
دون قصــد وتعمــد ثــم طلــب عمــر 
مــن أحــد زمــاء العمــل أن يناقــش 
ــم  ــات ث ــد املوضوع ــي أح ــد اهلل ف عب
ــن  ــاًء م ــوع مس ــال املوض ــب إكم يطل
خــال اخلــروج ألحــد املنتزهــات وتنــاول 
العشــاء هنــاك وفعــاً مت االتفــاق وخرج 
االثنــان ومــر عمــر بهمــا وكأنــه ال يدري 
عــن هــذا اخلــروج فســلم عليهمــا ثــم 

ــرف،  انص
وفــي صبــاح الغــد قــال عمــر لزميلــه 
عبــد اهلل أنــا عاتــب عليــك وال أدري لــم 

تعاملنــي بهــذه الطريقــة؟ 
العتــب؟  ولــم  اهلل  عبــد  فقــال 
ومعاملتــي لــك رائعــة فأنــت مــن 
أعــز زمائــي وأقربهــم إلــى قــال عمــر: 
ــم  ــرة ول ــن م ــر م ــك أكث ــّلمت علي س
تــرد الســام وخرجــت مــع زميلنــا 
ــي  ــم تدعن ــاء ول ــاول العش ــي لتن عل
ــد اهلل  ــم عب ــا فأقس ــروج معكم للخ
ــذر  ــد واعت ــدث دون قص ــك ح أن كل ذل
منــه وطلــب منــه أن ال يحمــل األمــور 
فــوق مــا تتحمــل عندهــا اســتغل 
هــذه الفرصــة ملناقشــة عبــد اهلل فــي 
موقفــه مــن زمائــه ومقارنتــه مبوقفــه 
ــره  ــأ تفكي ــه بخط ــى يقنع ــه حت من
ــل  ــاش طوي ــد نق ــاع بع ــاً مت اإلقن وفع
ورجــع عبــد اهلل إلــى زمائــه وحتســنت 
ــه بهــم وكلمــا مــر زمــن تأكــد  عاقت
لــه أن كل األفــكار التــي مــرت فــي 
ذهنــه ال أســاس لهــا مــن الصحــة 
بــل الشــيطان حســنها لــه وقــرر أن ال 
ينســاق خلــف هذه األفــكار مســتقبا.

ــد اهلل  ــى عب ــة  مــا مــر عل أيهــا األحب
ميــر علــى مئــات األشــخاص ويــؤدي 
إلــى توتــر فــي العاقــات وقطــع حلبــل 
ــذه  ــل ه ــاً أن ح ــات علم ــودة و الِص امل

أحمد بن محمد البدر
  عضو هيئة التحرير

الحل بيدك
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املشــكلة ســهل ويســير وال يحتــاج إال 
إلــى  تطهيــر القلــب وإحســان الظــن 
ــيطان  ــن الش ــاهلل م ــوذ ب ــن والتع باآلخري
ُّٱ  :  ــكار ــذه األف ــل ه ــد ورود مث ــم عن الرجي
)يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اْجَتِنُبــوا كَثِيــرًا ِمــَن 
ــرات:  ــٌم (احلج ْ ــنِّ ِإث ــَض الظَّ ــنِّ ِإنَّ بَْع الظَّ
ــيره  ــي تفس ــر ف ــن كثي ــال اب ــة ق 12  اآلي
لهــذه اآليــة يقــول اهلل تعالــى :ناهيــاً 
ــن  ــن الظ ــر م ــن كثي ــن ع ــاده املؤمن عب
ــارب  وهــو التهمــة والتخــون لألهــل و األق
والنــاس فــي غيــر محلــه ألن بعــض ذلــك 
ــر  ــب الكثي ــاً فليتجن ــاً محض ــون إثم يك
منــه احتياطــاً  ويقــول املصطفــى صلــوات 
ربــي وســامه عليــه ) إياكــم والظــن فــإن 

ــث( ــذب احلدي ــن أك الظ
ــث  ــف بالبح ــم نكل ــا ل ــب إنن ــي احلبي أخ
فــي  واخلــوض  اآلخريــن  أســرارا  عــن 
ــى  ــى اهلل تعال ــره إل ــك أم ــم فذل خفاياه
ــا  ــن بإخوانن ــن الظ ــا أن نحس ــذا علين ل
ونحمــل مــا يقــع منهــم مــن أقــوال 
ــول  ــنة يق ــل احلس ــى احملام ــات عل وتصرف
اخلليفــة الراشــد عمــر بــن اخلطــاب رضــي 
اهلل عنــه) ال يحــل ألمــري مســلم يســمع 
مــن أخيــه كلمــة يظــن بهــا ســوءاً وهــو 
يجــد لهــا فــي شــيء مــن اخليــر مخرجــاً( 

أ.هـ
 وختامــاً إذا أردت أن تعيــش ســعيداً ســالم 
القلــب مــن الغــل واحلقــد واحلســد طهــر 
قلبــك ونقــه مــن الوســاوس الســيئة  
جتعــل  وال  بإخوانــك  الظــن  أحســن  و 
ــم  ــه ث ــك وساوس ــي علي ــيطان ميل الش
تتبــع خطواتــه خطــوة بعــد أخــرى حتــى 
يلقيــك فــي بحــر متاطــم مــن الشــكوك 
ــد  ــكان بعي ــي م ــك ف ــذف ب ــام يق واألوه
منعــزل عــن النــاس تعانــي الوحــدة وتــردد 
ــا إال  ــن ورائه ــي م ــن جتن ــي ل ــات الت اآله
األحــزان حمانــي اهلل و إيــاك من وسواســه 
وحبائلــه وجعلنــا مــن عبــاده األخيــار  
وعلــى دروب احملبــة واخليــر نلتقــى بــإذن اهلل 

ــى  تعال
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 المقدمة

القائــل:﴿ العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
ــاة  ــل﴾، والص ــى النح ــك إل ــى رب وأوح
اهلل  خلــق  خيــر  علــى  والســام 
أجمعــن القائل:»صــدق اهلل وكــذب 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــك« ، وعل ــن أخي بط

أجمعــن.
أمــا بعــد! فــإن مــن آيــات اهلل تعالــى 
ــوق  ــي مخل ــه ف ــا أودع ــة م العظيم
مــن أضعــف مخلوقاتــه حجًمــا وقــوة، 
الــذي أودعــه مــن  وهــو »النحــل« 
ــا  ــه م ــع صنع ــه، وبدي ــل حكمت دالئ
بهــر األلبــاب، وأثــار التســاؤالت، وحــرّك 
ــة  ــه العجيب ــاف عوامل ــم الكتش الهم
الدقيقــة، اكتشــاًفا لقولــه تعالــى: ﴿
ــرون﴾. ــوم يتفك ــة لق ــك آلي ــي ذل إن ف

ــورة  ــي س ــن ف ــن كرميت ــت آيت تتبع
ـَك ِإَلــى  النحــل، همــا: ﴿وَأَوَْحــى رَبُـّ
ــا  ــاِل بُُيوتً ــَن اجْلَِب ــِذي ِم َِّخ ــِل أَِن ات النَّْح
َّــا يَْعِرُشــوَن * ثـُـمَّ كُِلي  ــَجِر ومَِم وَِمــَن الشَّ
ِمــن كُلِّ الثََّمــرَاِت َفاْســُلِكي ُســُبَل 
ِّــِك ذُُلــاً يَْخــرُُج ِمــن بُُطونَِهــا َشــرَاٌب  رَب

ــاِس  ــَفاء لِّلنَّ ــهِ ِش ــُه فِي ــٌف أَلَْوانُ ْخَتِل مُّ
ــرُوَن﴾  ــوٍْم يََتَفكَّ ــًة لَِّق ــَك آليَ ــي ذَلِ ِإنَّ فِ
تتبعتهمــا تتبًعــا دالليــا علميــا، ألقــف 
ــي مــع مــا  ــع النظــم القرآن ــى بدي عل
علميــة،  اكتشــافات  مــن  يســنده 
ــات  ــذه الوقف ــض ه ــى بع ــير إل سأش

ــي: ــا يل فيم

ختــام اآليــة، وحســن التعبيــر 
باســم اإلشــارة فيــه

﴿ اإلشــارة  باســم  التعبيــر  جــاء 
ــب؛ إذ إن  ــه املناس ــي موضع ــك﴾ ف ذل
ــرد  مــن دالالتــه التنبيــه علــى أن مــا ي
ــر  ــور جدي ــارة فاملذك ــم اإلش ــد اس بع
باكتســابه مــن أجــل تلــك األوصــاف .

تنكير ﴿آية﴾:

ممــا يعضــد احلشــد اللفظــي واملعنــوي 
ــم  ــي لِعَظ ــياق البيان ــذا الس ــي ه ف
أمــر النحــل ومــا يخــرج منهــا مجــيء 
ــدل  ــة﴾ نكــرة؛ ممــا ي املســند إليــه ﴿آي

ــم  ــه أعظ ــأنه، وكون ــاع ش ــى ارتف عل
جزالــة، وأبلــغ فخامــة، كمــا هــو 
ــا  ــى م ــي عل ــم املعان ــي عل ــرر ف مق

ــون . ــره الباغي ذك

اصطفاء لفظ قوم:

ــة  ــالَقوْم جماع ــراد بـ ــي امل ــل ف  األص
الرّجــال دون النّســاء...إال أنــه فــي عاّمة 
القــرآن أريــد بالقــوم الرجــال والنّســاء، 
جميعــا ، وعلــى ذلــك فاجلميــع رجــاال 
ونســاًء مخاطبــون بالتفكــر فــي شــأن 
النحــل واآليــات العجيبــة فــي شــأنها.

اصطفــاء مــادة التفكــر فــي 
ختــام اآليــة:

ــب  ــا يناس ــل مب ــة النح ــام آي ــاء خت  ج
مــا جــرى فيهــا مــن أحــداث عجيبــة، 
الوحــي،  مــن  بديعــة،  وإشــارات 
مــن  العســل  وخــروج  والتذليــل، 
بطونهــا، وغيــر ذلــك، لذلــك جــاء 
اخلتــام بلفــظ ﴿يتفكــرون﴾ و«الِْفكـْـرَةُ: 

اإلعجاز العلمي في االستشفاء بالعسل

د. إبراهيم بن عبد اهلل السماعيل
كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، بالرياض  

إعجاز القرآن
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ــوم،  ــى املعل ــم إل ــة للعل ــّوة مطرق ق
والتََّفكُّــرُ: جــوالن تلــك القــّوة بحســب 
العقــل، وذلــك لإنســان دون  نظــر 

احليــوان« .
التعبير بالمضارع:

ورودهــا  مناســبة  املــادة  هــذه  زاد 
الــدال  املضــارع  الفعــل  بصيغــة 
علــى التجــدد واحلــدوث ، إذ إن هــذا 
التفكــر يحــدث مــن القــوم رجالهــم 
ــن حــن وحــن،  ونســائهم متجــددا ب
ال يتركونــه متــى مــا دعــت إليــه 
حاجــة، أو ذكّــرت بــه مشــاهدة، أو 
تكــررت عليهــم نعمــة بشــر العســل 

أو االستشــفاء بــه.

﴿ لفــظ  فــي  الجمــع  داللــة 
قــوم﴾:

ميكــن أن يُســتفاد مــن داللــة التفكــر 
ــا القائمــة علــى العمــل  املذكــورة هن
اجلمعــي املدلــول عليــه بلفــظ ﴿قوم﴾ 
ــواو  ــى ال ــل إل ــناد الفع ــوع بإس املتب
ــر  ــة التفك ــرون﴾ أهمي ــون ﴿يتفك والن
ــدة  ــك بع ــة، وذل ــق املدارس ــن طري ع
واملوعظــة،  احملاضــرة،  منهــا  طــرق، 
والدراســات  واملعامــل،  واخلطبــة، 
ــو  ــة، ونح ــارب امليداني ــة، والتج احلديث
ذلــك ممــا يســتجد فيمــا ســّخره اهلل 

ــة. ــوم احلديث ــن العل ــى- م –تعال

أنماط الخاليا:

األشــكال  بعــض  النــاس  أحــدث   
كلهــا  ولعلهــا  للخايــا،  احلديثــة 
ــى ﴿ ــه تعال ــاز قول ــي إعج ــة ف داخل

ــر  ــاء التعبي ــذي ج ــون﴾، ال ــا يعرش مم
ــى  ــة عل ــة الدال ــة الفعلي ــه باجلمل في
لهــذا  يشــهد  واحلــدوث،  التجــدد 
اللفــظ جتــدد أمنــاط اخلايــا، منًطــا 
تلــو منــط، مــن اختراعــات النــاس 
يعرشــون﴾،  ﴿وممــا  وإبداعاتهــم 

مذكــورة فــي كتــب أهــل االختصاص .

أنــواع العســل األكثر شــيوعا 
فــي العصــر الحديث:

ــل  ــي العس ــن ف ــض الباحث ــر بع ذك
أنــواع العســل  فــي عصرنــا هــذا 
ــا  ــن خصائصه ــيوعا، مبين ــر ش األكث
النوعيــة، ومــن مصــدر واحــد مــن 
ــر  ــة عش ــى اخلمس ــت عل ــادر رب املص
نوًعــا  مــن خالهــا نــزداد يقينـًـا بقولــه 

ــه﴾. ــف ألوان ــى ﴿مختل تعال
اإلضافة في ﴿ربك﴾: 

ربــك  لفــظ  فــي  اإلضافــة  جــاءت 
لـ«تأنيــس للنبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم؛ حيــث خاطــب اهلل ســبحانه 
عليــه  اهلل  صلــى  النبــي  وتعالــى 
ــم« . ــان النع ــياق بي ــي س ــلم ف وس

لطيفة في تسمية النحل:
أن تكــون ســميت  »والنَّْحــُل جائــز 
نحــاً، ألن اهلل جــّل ثنــاُؤه نحــل النــاس 
العســل الــذي يخــرج مــن بطونهــا« .

بن التوكل وعمل األسباب:
ــه  ــي قول ــوارد ف ــر ال ــل األم ــي تأم ف
و﴿ و﴿كلــي﴾  ﴿اتخــذي﴾  تعالــى 

تعالــى  اهلل  أن  يتبــن  اســلكي﴾ 
واملطعــم  املســكن  تســخيره  مــع 
واملســلك لهــذه النحــل إال أنــه أمرهــا 
ــع  ــًيا م ــك متشِّ ــة، وذل ــل واحلرك بالعم
ــام بالعمــل  ــاة فــي القي نواميــس احلي
مــع التــوكل علــى اهلل، يؤيــد ذلــك مــا 
ــه  ــي اهلل عن ــٍك رض ــَن َمالِ ْ ــَس ب َ رواه أَن
 ِ ــوَل اهللَّ ــا رَُس ــٌل: يَ ــاَل رَُج ــوُل: »قَ إذْ يَُق
أَْعِقُلَهــا وَأَتـَـَوكَُّل؟ أَوْ أُْطِلُقَهــا وَأَتـَـَوكَُّل؟ 

ــَوكَّْل« . ــا وَتَ ــاَل: اْعِقلَْه قَ
ــاِب رَِضــَي  ومــا رواه ُعَمــرَ بْــَن اخْلَطَّ
ــوَل  ــِمْعُت رَُس ــوُل: َس ــُه، إذْ يَُق ُ َعنْ اهللَّ
ــوُل:  ــلََّم يَُق ــهِ وََس ــى اهلُل َعَلْي ِ َصلَّ اهللَّ
ــهِ  ــقَّ تََوكُِّل ِ َح ــى اهللَّ ــوَن َعَل ــوْ تََتَوكَُّل »َل
ْيــرَ تَْغــُدو  َلرَزَقَكُــْم كََمــا يَــرْزُُق الطَّ

ــا« . ــرُوُح بَِطانً ــا وَتَ ِخَماًص

مــا النكتــة فــي ترتيــب بيوت 
النحل؟

يــرد تســاؤل مهــم؛ مفــاده: ملــاذا قــدم 
ذكــر اجلبــال علــى الشــجر وبعدهــا مــا 

يعرشــه البشــر؟
ــال  ــر اجلب ــدمي ذك ــواب أن تق ــن اجل وم
ــه  ــا يعرش ــا م ــجر وبعده ــى الش عل
البشــر؛ رمبــا لســهولة االتخــاذ وتوفره، 
ــع  ــال أوس ــن اجلب ــاذ م ــال االتخ فمج
منــه فــي األشــجار، ألن مــن اجلبــال مــا 
ــجر،  ــه ش ــس في ــا لي ــجر، وم ــه ش في
أمــا األشــجار فإنهــا أقــل انتشــارا مــن 
ــن  ــر م ــه البش ــا يبني ــا م ــال، وأم اجلب
البنيــان، فليــس مــن الســهولة مبــكان 
أن يجــد النحــل لــه مكانــا لبيتــه، فــا 
ــه  ــا يعرش ــرا فيم ــث كثي ــد أن يبح ب
ــئ  ــه موط ــد ل ــى يج ــر حت ــو البش بن

قــدم .
لطيفة في التعبير بـ﴿ثم﴾

يــرى بعــض الباحثــن أن التعبيــر بـــ﴿
﴾ جــاء للترتيــب الرتبــي، حيــث إن  ــمَّ ث
ــل  ــاج العس ــرات، وإنت ــن الثم األكل م
اتخــاذ  مجــرد  مــن  وأرقــى  أعلــى 
احلشــرات  مــن  كثيــرا  ألن  البيــوت؛ 
تتخــذ بيوتــا، ولكــن هــذا الترتيــب 
بـــ ثــم يــدل علــى علــو منزلــة إنتــاج 

العســل؛ لعلــو فائدتــه .
ــه،  ــا أطــرح تســاؤال  أجــزم بإجابت وهن

مفــاده:
ــي  ــا ف ــي داللته ﴾ ف ــمَّ ــد ﴿ث ــل تفي ه
والتراخــي  الترتيــب  علــى  أصلهــا 
ــة  ــى أهمي ــة عل ــارة عظيم ــي إش ف
ــه مــن الضــرورات، حتــى  املســكن، وأن
جــاء األمــر بــه قبــل األكل، وقبــل 

اإلنتــاج والعمــل؟! 
ــى اهلل  ــن، وصل ــد هلل رب العامل واحلم

ــد ــا محم ــى نبين ــلم عل وس
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الحل بيدك

 أكـــاديـمـيـة فــرقـــان   لتحفيظ 
القرآن بالطائف 

ــة تهتــم بتعليــم القــرآن  هــي أكادميي
الكــرمي والتفســير ، وحفــظ متنــيْ 
وذلــك   ، واجلزريــة  األطفــال  حتفــة 
ــراءة  ــي الق ــاب ف ــيس الط ــد تأس بع
القاعــدة  بدراســة     ، الصحيحــة 
النورانية ، بأحدث الوســائل واألســاليب 

ــزة . ــة متمي ــة تربوي ــي بيئ ، ف

الهدف العام لألكاديمية : -
ــاب اهلل  ــن لكت ــاب حافظ ــج ط تخري
حفظــاً متقنــاً ، عاملــن بــه ، مع حفظ 
ــات   ــة فــي اآلي ــي املفــردات الغريب معان
وحفــظ بعــض متونــه مثــل القاعــدة 
النورانيــة و مــن حتفــة األطفــال ومــن 
ــة  ــداول زمني ــق ج ــك وف ــة ، وذل اجلزري
محــددة ، وبوســائل تعليميــة حديثــة .

الفئة المستهدفة :
الثانــي   الصــف  و  األول   الصــف: 

. االبتدائــي    الثالــث  والصــف: 
فترة الدراسة :

ثاثــة فصــول) الفصــل الدراســي األول، 
والفصــل الدراســي الثانــي ، وفتــرة 

ــاص  ( ــف )خ الصي

أيام الدراسة :
أربعــة أيــام فــي األســبوع ، مــن األحــد  
ــد  ــن بع ــى فترتينم ــاء ، عل ــى األربع إل
 ، املغــرب  أذان  إلــى  العصــر  صــاة 
والثانيــة بعــد  أذان املغــرب  بعشــر 

دقائــق وحتــى أذان العشــاء .

طريقة الدراسة والمخرجات :ـ
  )8( إلــى  الدراســة  تقســيم  مت  ـ 
ــب  ــل الطال ــا يكم ــتويات وعندم مس
ــى  ــل عل ــون حص ــتويات يك ــذه املس ه

اآلتــي :
ــة .-  ــدة النوراني ــاب القاع ــة كت - دراس
إجــازة فــي مــن حتفــة األطفــال .-إجازة 

فــي مــن اجلزريــة 
حفظــه  أثنــاء  الطالــب  يتعــرف  ـ 
للقــرآن علــى معانــي املفــردات الغريبة 

ــات . ــي اآلي ف

تجارب متميزة

أكـــاديـمـيـة فــرقـــان في الطائف
 وبرنامج اإلقراء في معهد الفتيات في بريدة

تجارب متميزة  في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 

الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ  جمعيــات 
ــة  ــى بخدم ــة تعن ــا احلبيب ــي مملكتن ف
ــي  ــلك ف ــه  ، وتس ــاب اهلل وتعليم كت
ــك وســائل شــتى ، وطــرق متنوعــة  ذل
وهــو  األســمى  لتحقيــق هدفهــا   ،
ــة  ــكل جمعي ــاب اهلل ، ول ــم كت تعلي
أهدافهــا  فــي  املتنوعــة  برامجهــا 
وأســاليبها وأدواتهــا وفــي مخرجاتهــا 
فــي  عليهــا  املتفــق  األمــور  ومــن 
التطويــر االســتفادة مــن جتــارب اآلخرين 
، وفــي هــذه الزاويــة حرصنــا على نشــر 

بعــض التجــارب املتميــزة التــي أعطــت 
ثمــاراً يانعــة وحققــت أهدافــاً ســامية  
ــرى ،  ــات األخ ــا اجلمعي ــتفيد منه لتس
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــى االس ــاً عل وحرص
التجــارب بشــكل أكبــر وأوســع  فقــد 
مت تخصيــص ركــن فــي موقــع اجلمعية 
ــت  ــة لتثب ــبكة العنكبوتي ــى الش عل
فيهــا تلــك التجــارب ومناذجهــا ليمكن 
نســخها واالســتفادة منهــا  . وفــي 
هــذا العــدد مــن ضيــاء ، اخترنــا جتربتن  
أكـــاديـمـيـــة  همــا:   متميزتــن 

فــرقـــــان   مــن جمعيــة حتفيــظ 
القــرآن الكــرمي مبحافظــة الطائــف 
فــي منطقــة مكــة املكرمــة وبرنامــج 
اإلقــراء فــي معهــد الفتيــات مــن 
جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي مبدينة 
بريــدة مبنطقــة القصيــم ، وســنعرض 
لــك قارئنــا العزيــز نبــذة مختصــرة عن 

ــا . ــدة منهم كل واح
 ̀
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ـ حفــظ القــرآن الكــرمي ، مــع حصولــه 
علــى ســند متصــل للنبــي صلــى اهلل 

عليــه وســلم .

من برامج األكاديمية  :
ــر  ــذي ذك ــو ال ــام :  وه ــج الع -البرنام

ــابقاً . س
-برنامــج التدريــب والتطويــر: دورات فــي 
ــط ،  ــاء ، اخل ــن اإللق ــل )ف ــر مث التطوي

ــي ،وغيرهــا(. احلاســب اآلل

البرنامج الصيفي:
صيفيخــاص  برنامــج  تقــدمي  يتــم 
بطــاب األكادمييــة ،يتناســب مــع فتــرة 
الصيــف ويشــتمل علــى أنشــطة 
ترفيهيــة وبرامــج هادفــة  للبرامــج 

الهادفــة .
ــام  ــظ إم ــكل حاف ــظ ف ــج )احف برنام
ــظ  ــن حف ــاب م ــن الط ــه منك ( : وفي
بعــض املتــون العلميــة مثــل األربعــن 

ــا . ــة وغيره النووي

فيــه  :ونســتهدف  النخبــة  برنامــج 
مت  وقــد  باملــدارس  التعليــم  طــاب 

املنتــزه . تدشــينه بفــرع 
ــتهدف  ــه نس ــرية :وفي ــج األس البرام

ــابقات . ــض املس ــرة ببع األس

•ملحوظــة  يتــم تنفيــذ هــذه البرامــج 
علــى مراحــل ففــي كل عــام نضيــف 

بعضــاً منهــا .

لبرامــج  المصاحبــة  األنشــطة 
: يميــة د كا ل ا

للطــاب  العمريــة  للفئــة  مراعــاة 
فاألكادمييــة تقــدم بعــض البرامــج 
التــي حتفــز الطــاب ومــن ذلــك علــى 

ــال : ــبيل املث س
ــاب  :    ــن الط ــابقات ب ــة مس 1- إقام

ــي . ــرر الدراس ــي املق ف
ترفيهيــة  وأنشــطة  برامــج  ـ   2
مبقراألكادمييــة : وفــق جــداول محــددة .

3ـ جوائــز تشــجيعية :  فوريــة ،ونصــف 
ــهرية ، وشهرية. ش

4- رحات ، وبرامج ترفيهية .

الشهادات :
يتــم اختبــار الطــاب نهايــة كل فصــل 
ــعاراً  ــب إش ــح الطال ــم مين ــي ، ث دراس
مبســتواه الدراســي نهايــة الفصــل 
اجتيــاز  وشــهادة   ، األول  الدراســي 
مســتوى نهايــة العــام الدراســي ، كما 
مينــح شــهادة علــى كل برنامــج يتلقاه  
ــهادات  ــى ش ــه عل ــة حلصول . باإلضاف
للقــرآن حســب اختبــاره باجلمعيــة 
ــه  ــدول في ــاك ج ــا.  وهن ــن طابه ضم
علــى  الدراســية  املقــررات  توزيــع 
ــى  ــد األدن ــة  )  احل ــتويات األكادميي مس
ــن  ــي رك ــه ف ــتوى ( )جتدون ــكل مس ل
جتــارب اجلمعيــات فــي موقــع جمعيــة 
مبحافظــة  الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ 

الزلفي( . 

 أول / برنامج  اإلقراء  :
 برنامــج مســاند لبرامــج املعهــد 
ــات  ــل مقرئ ــداد وتأهي ــة إلع التعليمي
للقــرآن الكــرمي , ومنحهــن اإلجــازة 
ــى  ــي صل ــى النب ــل إل ــند املتص بالس

اهلل عليــه وســلم بروايــة حفــص عــن 
عاصــم أو بقــراءة مــن القراءات العشــر 

ثانيا /  الخلفية والتبرير : 

ملعهــد  اجلغرافــي  النطــاق   -1
ــدة  ــي بري ــرمي ف ــرآن الك ــات للق الفتي
يشــمل مدينــة بريــده وضواحيهــا 
اجلغرافــي  نطاقهــا  فــي  الداخلــة 
حاجــة الكثيــر مــن معلمــات   -2
وطالبــات املعهــد إلــى تطويــر أدائهــن 

فــي الضبــط واإلتقــان .
إلــى  املنطقــة  حاجــة   -3

ــند  ــازات بس ــات ومج ــات مقرئ معلم
العشــر.  بالقــراءات  متصــل 

ضعــف األداء فــي تــاوة القرآن   -4
فــي أوســاط النســاء . 

معلمــات  إلــى  احلاجــة   -5
مقرئــات ميتــد أثرهــن فــي تدريــس 
القــرآن الكــرمي فــي اجلامعــات ومــدارس 
ــائية  .  ــدور النس ــام وال ــم الع التعلي

ثالثا  / المجموعات المستهدفة : 

ــوم  ــي الدبل ــات ف ــات , والطالب املعلم
ــي  ــي والتكميل العال

مشروع برنامج اإلقراء في معهد الفتيات للقرآن الكريم في 
مدينة بريدة
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طرق ومصادر التأكدمؤشر النجازالهدف

إقامة دورة مكثفة للحافظات لإلجازة برواية 

حفص عن عاصم

حصول ماال يقل عن 90%من املشاركات عى 

إسناد برواية حفص عن عاصم

تحديد عدد الحافظات املشاركات

منح إجازة برواية حفص عن عاصم

إقامة دورة مكثفة للحافظات لإلجازة بقراءة 

واحدة من القراءات العر

حصول ماال يقل عن 90%من املشاركات عى 

إسناد بإحدى القراءات العر

تحديد عدد الحافظات املشاركات

منــح إجازة بقراءة من القراءات العر

إقامة )4(دورات يف التجويد النظري والعميل 

لرفع كفاءة األداء مدتها )16( أسبوعاً بواقع أربع 

محارضات يف األسبوع

تنفيذ )64( ساعة تدريبية يف التجويد النظري

شهادات حضور

تقرير يف نهاية الدورة

إقامة )4( ورش عمل يف علوم القرآن
استهداف جميع املشاركات يف برامج اإلقراء بورش 

عمل علوم القرآن .

شهادات حضور

تقرير يف نهاية الدورة

إقامة )4( ورش عمل يف علم القراءات.
استهداف جميع املشاركات يف برامج اإلقراء بورش 

عمل علم القراءات .

شهادات حضور

تقرير يف نهاية الدورة

لقاء نهاية الرنامج

-إقامة اللقاء يف املكان واملوعد املحددين .

-تكريم الطالبات املجتازات

إحصاء أعداد املشاركات

تكريم املشاركات يف الرنامج

رابعا / األهداف العامة للبرنامج  :  

الهدف العام : 
_ تخريــج حافظــات مجــازات بالســند 
ــة حفــص عــن عاصــم .  املتصــل برواي

ويتــم ذلــك  مــن خــال : 
1- إقامــة دورة مكثفــة للحافظــات 
ــة حفــص عــن عاصــم ,  لإجــازة برواي

ــن :  ــال برنامج ــن خ م
البرنامــج األول : اإلجــازة فــي خمســة 
أشــهر للمتميــزات فــي األداء وفيــه 

ــة  ــة إقرائي )100( جلس
البرنامــج الثانــي : اإلجــازة في ســبعة 
أشــهر لباقــي املشــاركات وفيــه )140( 

ــة إقرائية  جلس

_ تخريــج حافظــات مجــازات بالســند 
املتصــل بقــراءة مــن القــراءات العشــر 

ويكــون ذلــك مــن خــال :

2ـ قامــة دورة مكثفــة للحافظــات 
مــن  واحــدة  بقــراءة  لإلجــازة 
القــراءات العشــر وفيهــا برنامجــان 

: األول  :البرنامــج 
 اإلجــازة في خمســة أشــهرللمتميزات 

فــي األداء وفيــه )100( جلســة إقرائية 

البرنامج الثاني : 
ــي  ــهر لباق ــبعة أش ــي س ــازة ف اإلج
جلســة   )140( وفيــه  املشــاركات 

. إقرائيــة 

والــورش  /الــدورات  خامســا 
: للبرنامــج  المصاحبــة 

التجويــد  فــي  دورات   )4( 1إقامــة 
ــي لرفــع كفــاءة األداء  النظــري والعمل

. أســبوعاً   )16( مدتهــا 
2إقامــة )4( ورش عمــل فــي علــوم 

القــرآن . 
3 إقامــة )4( ورش عمــل فــي علــم 

 . القــراءات 
ــة البرنامــج لبــث  4 إقامــة لقــاء نهاي
روح التعليــم ) خيركــم مــن تعلــم 
ــاركات  ــرمي املش ــه ( وتك ــرآن وعلم الق

ــه .  في

يسعدنا أن تزودونا بتجاربكم املتميزة عىل
diyaa9@gmail.com
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النحو والقرآن

علــى  فضــل  لــه  الكــرمي  القــرآن 
ــذي ال  ــر ال ــه األث ــة، ول ــة العربي اللغ
يُنكــر فــي حفظهــا وانتشــارها، وفــي 
تهذيــب ألفاظهــا وإغنائهــا باملدلــوالت 
األمــن  حارســها  وظــل  اجلديــدة، 
وحاميهــا مــن الضيــاع واالنقــراض؛ 
االرتبــاط بــن علــوم  وهــذا جعــل 

وثيقــاً،  الكــرمي  والقــرآن  العربيــة 
وتعاضــدت هــذه العلــوم خلدمــة 
القــرآن الكــرمي حتــى صــارت مفتــاح 

فهمــه وأداة تأملــه وتدبــره.
واإلعــراب ممــا اختصــت بــه العربيــة، 
ــن  ــى، واملب ــى املعن ــد إل ــو املرش وه
والفــارق  األلفــاظ  مدلــول  عــن 
بينهــا، وبــه نهتــدي إلــى الوظائــف 
النحويــة كالفاعليــة واملفعوليــة 
ــراب، أو  ــى اإلع ــو اختف ــا، ول وغيره
ــن  ــر م ــت كثي ــه اللتبس ــط في غُل
املعانــي ولــم يفهــم تأليــف الــكام 

.

أما علُم اإلعراِب فهو كما 
ف: علم يتوصل به إلى  ُيعرَّ

النطق السليم للكلمة لتؤدي 
معناها على الوجه الصحيح 
وليدرك به مقاصد التركيب 

وفحوى الكالم، وقد اكتسب 
قيمَتُه من شدِة اتصاِلِه 

بداللِة ألفاِظ القرآِن ومعانيه، 
وزاد هذا وثوقًا أن القرآَن هو 
السبُب األوُل في وْضِع علِم 

النحو، فهو علٌم نشأ لخدمِة 
القرآن، واتسعْت أصوُلُه في 
رحاِب القرآن ورحاِب قراءاِته, 

مــن  األوائــل  َّائِــهِ  قر معظــُم  وكان 
النحويــن، وكانــت نشــأةُ علــم إعــراب 
القــرآن مبكــرةً؛ إذ ظهــرْت بــوادرُ النظِر 
ــي  ــرِن الثان ــِف الق ــذُ منتص ــه من في
حــنَ أدرَك العلمــاُء تأثيــرَ العامــِة 
اإلعرابيــِة فــي أداِء املعنــى، كمــا أن 
توجيَهُهــم لبعــِض القــراءات يكشــُف 

ــر، فقــد  عــن إدراِكِهــم ألثــِر ذلــك التغيُّ
كان عيســى بــُن عمــرَ )ت 149هـــ(, وأبو 
عمــرو بــن العــاء )ت154هـــ( يقــرآن: ﴿

ــبا:  ْيرَ﴾]س ــُه وَالطَّ ــي َمَع ِّبِ ــاُل أَو ــا ِجَب يَ
10[ بالنصــب، ويختلفــاِن فــي التأويــل، 
كان عيســى يقــول: ))هــو علــى النــداِء 
ــال  ــارَث((، وق ــُد واحل ــا زي ــول: ي ــا تق كم
أبــو عمــرو: ))لــو كان علــى النــداِء 
ــارِ:  ــى إضم ــا عل ــاً، ولكنه ــكان رفع ل
ــر  ــى إث ــه عل ــرَ( لقول رْنَا الطي ــخَّ )وس
الرِّيَح﴾]طبقــات  هذا:﴿وَلُِســَلْيَماَن 

ــن41[. ــن واللغوي النحوي

واهلل سبحانه أمرنا بتدبر 
القرآن وتأمل آياته واستنباط 
أحكامه وهذا ال يتحقق على 
أكمل وجه إال بفهم ألفاظه 

في تراكيبها وسياقاتها

ــم  ــى عل ــت احلاجــة إل ــا كان  ومــن هن
اإلعــراب الــذي يعنــى مبعرفــة األواخــر 
الــكام وعاقــات  تركيــب  وقضايــا 
ــر  ــدمي وتأخي ــن تق ــض م ــا ببع بعضه
وتأنيــث  وتذكيــر  وتنكيــر  وتعريــف 
ــه  ــار علي ــا س ــذا م ــادة وه ــذف وزي وح
ــة  ــاء العربي ــن علم ــرآن م ــو الق معرب
كالفــراء واألخفــش والزجــاج والنحاس 
وغيرهــم، وكانــت العنايــة باملعنــى 

اإلعراب وأثره في تفسير كالم اهلل 

د.بدر بن ناصر بن صالح الجبر
أستاذ مساعد في قسم النحو والصرف

كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد 
بن سعود
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ــد  ــي املمّه ــم ه ــي كتبه ــي ف القرآن
الــذي  بالــرأي  التفســير  لنشــأة 
يعمــد إلــى النــص وفهمــه، وهــو مــن 
ــرآن  ــير الق ــي تفس ــات ف ــدم االجتاه أق
الكــرمي ، فاإلعــراب مــن أدوات فهــم 
ـِرِه وتفســيرِه ومعرفــة  القــرآن وتدبُـّ
ــل  ــى حتلي ــبيل إل ــو الس ــهِ؛ وه أحكام
تراكيبــه وإدراك العاقــة بــن ألفاظــه 
والكشــف عــن املعانــي التــي يحمُلهــا 
ــة  ــرُ الكلم ــرَُف أث ــه يُْع ــب، وب التركي
الزركشــيُّ  يقــول  املعنــى  أداِء  فــي 
ــى،  ُ املعن ــنِّ ــراُب يب )ت794هـــ(: ))واإلع
وهــو الــذي مييِّــزُ املعانــي, ويُوِقــُف 
املتكلمن((]البرهــان  أغــراض  علــى 
ــوم القــرآن 1/ 301[، و))مبعرفــِة  فــي عل
حقائــِق اإلعــراب تُعــرف أكثــر املعانــي, 
ــُد,  ــر الفوائ ــكاُل, وتظه ــي اإلش وينجل
معرفــُة  وتِصــحُّ  اخلطــاُب,  ويُفهــم 
حقيقــِة املراد((]مشــكل إعــراب القــرآن 
ــراب  ــب 28[، فاإلع ــي طال ــن أب ــي ب ملك
ــَة  ــيلَة الفعال ــرين الوس ــأ للمفس هي
لتأمــل كتــاب اهلل وفْهــِم معانيــه 
ــوم  ــرب عل ــو أق ــده, فه ــان مقاص وبي
ــّد  ــير، وع ــم التفس ــى عل ــة إل العربي
احملققــون التأليــف فــي إعــراب القــرآن 

ــير. ــروع التفس ــن ف ــاً م فرع
وقد أدرك العلماُء أهميته وذكروا أّن

َ من تمام شروط المفسر: أن 
ِة اإلعراب,  يكون ممتلئًا من ُعدَّ

وجعل ابن عطية)ت542هـ(  
إعراب القرآن أصاًل في 

الشريعة؛ ألن معانَي القرآن 
التي هي الشريعة إنما تقوم 

بإعرابه

]احملــرر الوجيــز 1/ 14[, وعــدَّ ابــن جــزي 
وجــوَه  اختــاف  )ت741هـــ(  الكلبــي 
اإلعــراب مــن أســباب اخلــاف بــن 

وروى   ،  ]18  /1 املفسرين]التســهيل 
البيهقــي فــي شــعب اإلميــان عــن 
يحيــى بــن عتيــق قــال: قلــت للحســن 
)يريــد ابــن يســار(: يــا يحيــى بــن عتيق، 
ــعيد  ــا س ــا أب ــن: ي ــت للحس ــال: قل ق
يلتمــس  العربيــة  يتعلــم  الرجــل 
ــا  ــم به ــق، ويقي ــن املنط ــك حس بذل
ــإِنَّ  ــا، َف ــنٌ يَتَعلُُّمَه ــال: »َحَس ــه ق قراءت
ــا  ــى بَِوْجِهَه ــَة َفَيْعَي ــرَأُ اآْليَ ــَل يَْق َُّج الر

ــا«. ــُك بَِه َفَيْهَل
 , باإلعــراب  املفســرون  ُعنــي  وقــد 
وأدركــوا أثــرَه فــي حتديــِد املقاصــِد 
واملعانــي لــكام اهلل, وأداهــم ذلــك إلى 
ــوا  ــو، وراع ــا النح ــن قضاي ــث ع احلدي
ــتعانوا  ــة، واس ــد إعرابي ــاً وقواع أسس
ــا  ــان كام اهلل، وجعلوه ــي تبي ــا ف به
فيصــاً فــي التأويــل والترجيــح، ومــن 
ذلــك مراعــاة مرجــع الضميــر، ومعاني 

ــا. ــروف وغيره أدوات احل
ــراب  ــى اإلع ــر إل ــة املفس ــان حاج ولبي
ــات  ــن اآلي ــة م ــاز- جمل ــوق –بإيج أس
الدالــة علــى أن فهــم القــرآن ودالالتــه 
ــي  ــراب، فف ــة اإلع ــى معرف ــي عل مبن
ـِذي  َ الَـّ َُّقــوا اهللَّ قولــه تعالــى: ﴿ وَات
تََســاَءُلوَن بِــهِ وَاأْلَرَْحاَم﴾]النســاء: 1[ 
علــى قــراءة النصــب )واألرحــاَم( فيهــا 
ــع )إن(  ــى موض ــف عل ــان: العط وجه
ــه  ــم، والوج ــاهلل والرح ــألك ب أي: أس
الثانــي: العطــف علــى اســم )اهلل( 
واملعنــى: واتقــوا األرحــام أن تقطعوهــا، 
ــوا  ــى: ﴿واََل تَلِْبُس ــه تعال ــى قول ومعن
ــْم  َــقَّ وَأَنُْت ــوا احْل ــِل وَتَكُْتُم َــقَّ بِالَْباطِ احْل
تَْعَلُموَن﴾]البقــرة: 42[متوقــف علــى 
ــة أم  ــي منصوب ــوا( أه ــراب )وتكتم إع
مجزومــة؟ ومــن جعــل االســتثناء فــي 
ــْم ِإالَّ أَذًى  ــنْ يَُضرُّوكُ ــى: ﴿ َل ــه تعال قول

﴾]آل عمــران: 111[

ــاه:  ــره فمعن ــري وغي ــاً كالطب منقطع
ــم  ــم وتكذبيه ــم بكفره ــن يضروك ل
بألســنتهم  يؤذونكــم  ولكنهــم 
ــه  وســماع الكفــر منهــم، ومــن جعل
متصــاً فاملعنــى عنــده: ســماع الكفر 
فــي  وطعنهــم  وكذبهــم  منهــم 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صل رس
ــذي يضــر املســلمن،  هــو مــن األذى ال
ــى: ﴿ ــه تعال ــي قول ــواردة ف ــا( ال و)م

اهللَّ ُيَْعَلــم َُم احَتِْمــُل كُّل ُأُنْثَــى وََمــا 
تَِغيــُض اأْلَرَْحــاُم وََمــا تـَـزْدَاد ُوَكُل َُّشــيْء 
ٍِعنْــَدُه مِبِْقَدارٍ﴾]الرعــد: 8[ يحتمــل أن 
ــكل  ــة، ول ــة أو مصدري ــون موصول تك
إعــراب  شــواهد  معنى،ومــن  وجــه 
ــا ورد  ــير م ــي التفس ــر ف ــة املؤث اجلمل
فــي إعــراب مــن قولــه تعالــى: ﴿وَيَــوَْم 
ــاَعًة  َّ َس ــوا ِإال ــْم يَلَْبثُ يَْحُشــرُُهْم كَأَن لَّ
ــَن النََّهــارِ يََتَعارَُفــوَن بَْيَنُهــْم قَــدْ  مِّ
ــا  ِ وََم ــاِء اهللَّ ــواْ بِِلَق َّبُ ــَن كَذ ــرَ الَِّذي َخِس
ــة  ــس: 25[ فجمل ــواْ ُمْهَتِديَن﴾]يون كَانُ
ــوا بلقــاء اهلل(  )قــد خســر الذيــن كذب
حتتمــل أن تكــون مســتأنفة أو حاليــة، 
)اَل  ومثلهــا  معنــى،  محــلٍّ  ولــكل 
ــا  َّ ــى: ﴿ِإن ــه تعال ــن قول ُعوَن( م ــمَّ يَسَّ
ــَماَء الدُّنَْيــا بِِزيَنــٍة الْكََواِكــبِ  َّنَّــا السَّ زَي
ــارِدٍ  ــْيَطاٍن َم ــنْ كُلِّ َش ــا ِم )6( وَِحْفًظ
اأْلَْعَلــى  امْلَــَإِ  ِإَلــى  ُعوَن  ــمَّ يَسَّ اَل   )7(
ــات[  ــنْ كُلِّ َجانٍِب﴾]الصاف ــوَن ِم وَيُْقذَُف
ــي  ــة، وف ــرٍّ صف ــل ج ــي مح ــت ف أعرب
األوفــق  وهــو  حــاالً  نصــب  محــل 
ــا  ــل له ــتأنفة ال مح ــى، ومس للمعن

ــم. ــراب، واهلل أعل ــن اإلع م
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ليدبروا آياته

يقول اهلل جل وعا :
ــِل  ــْم بِالَْباطِ ــْم بَْيَنكُ ــوا أَْمَواَلكُ )اَل تَأْكُُل
وَتُدُْلــوا بَِهــا إَِلــى احْلُــكَّاِم لَِتأْكُُلــوا 
َفِريًقــا ِمــنْ أَْمــَواِل النَّــاِس بِاإْلِثـْـِم وَأَنُْتــْم 

ــرة: 188. ــوَن ( البق تَْعَلُم

جــاءت هــذه اآليــة الكرميــة بعــد خمس 
آيــات تتحــدث عــن الصيــام وأحكامــه، 
وحكمــه وأســراره، وفوائــده وثمرته، وألن 
ــادات  ــة العب ــأن بقي ــأنه ش ــوم ش الص
ــس  ــه يقي ــي ذات ــادة ف ــه عب ــي كون ف
ــي  ــه هلل، وف ــدق عبوديت ــد ص ــه العب ب
كونــه عبــادة تســمو باملؤمــن وترتقــي 
ــة  ــبيهاً باملائك ــون ش ــى يك ــه حت ب
فهــم ال يأكلــون وال يشــربون، وهــم 
كذلــك ال يعصــون اهلل مــا أمرهــم 
ــر  ــك أم ــرون، ولذل ــا يؤم ــون م ويفعل
اهلل ســبحانه وتعالــى عبــاده املؤمنــن 
بالصــوم الــذي هــو تــرك للمبــاح مــن 
الطعــام والشــراب والشــهوة، ومــا 
ــرك احملرمــات التــي  ــادوا ت ذلــك إال ليعت

ــة . ــوارد الهلك ــا م ــورد صاحبه ت
فكانــت هــذه اآليــة كامليــزان الــذي يــزن 
ــه،  ــة عبادت ــدار صح ــم مق ــه الصائ ب
يخاطــب  اهلل  وكأن  نيتــه،  وصــدق 

ــره  ــوا أم ــن امتثل ــن الذي ــاده املؤمن عب
بالصيــام قائــاً:  لقــد امتنعتــم ألجلي 
عــن بعــض املباحــات مــدة مــن الزمــن، 
أفــا يكــون ذلــك دافعــاً لكــم إلــى أن 
تطيعونــي ومتتثلــوا أمــري بالبعــد عــن 

ــة. ــوال خاص ــي األم ــات ف احملرم
ــذه  ــي ه ــى ف ــبحانه وتعال ــه س لكن
اآليــة الكرميــة ينهــى عــن الوقــوع فــي 
محــرم مــن أبشــع ألــوان احملرمــات، إنــه 
أخــذ مــال الغيــر بالباطــل واالســتعانة 
ــال  ــوان االحتي ــتى أل ــك بش ــى ذل عل
والــزور للحصــول علــى هــذا املــال 
ــا  ــة صاحبه ــة ملتوي ــن حج ــرام م احل
أحلــن بحجتــه مــن خصمــه، ومــن 
ــن  ــة، وم ــن واألدل ــي القرائ ــة ف مغالط
رشــوة تقــدم للحاكــم أو القاضــي 
منفعــة  ومــن  بالباطــل،  ليقضــي 
متبادلــة بــن آكل املــال وهــذا القاضــي 

أو احلاكــم .
ــي  ــان القرآن ــي البي ــر ف والناظ  
ــوال  ــن أكل األم ــه ع ــى في ــده نه يج
ــذ أو  ــاألكل دون األخ ــر ب ــل فعب بالباط
ــى  ــارة إل ــاب لإش ــلب أو االغتص الس
ــن  ــن اآلكل م ــي بط ــول ف ــاء املأك خف
جهــة، وقــوة اآلكل ومتكنــه مــن أكلــه 

الــذي يأكلــه مــن جهــة أخــرى، فــكأن 
عنــده قــوة عظيمــة مــن املنصــب 
ــاطة، أو  ــوة والوس ــلطان أو الرش والس
شــهادة الــزور واليمــن الباطــل، أو غيــر 
ذلــك مــن وســائل القــوة التــي جتعــل 
املــال املأكــول، بــل صاحــب هــذا املــال ال 
يجــد حــراكاً، وال يســتطيع فــكاكاً من 
ــى  ــام عل ــأن الطع ــأنه ش ــؤكَل ش أن يُ

ــوم.  ــدة الق مائ
ــع أن  ــان الرفي ــذا البي ــي ه ــظ ف ونلح
املأكــول مــال مييــل إليــه النــاس ومييــل 
هــو عــن صاحبــه أو مييــل صاحبــه 
عنــه فيتــرك أحدهمــا اآلخــر، فمــا 
ســمي املــال بذلــك إال ألنــه َميَّــال مييــل 
مــن إنســان آلخــر، يكــون فــي يــد هــذا 
اليــوم، ثــم مييــل عنــه ليكــون فــي يــد 
غيــره غــداً، فمــن صبــر وصــل إليــه مــا 
ــق،  ــره باحل ــد غي ــي ي ــا ف ــه مم ــب ل كت
ــن  ــك، وم ــى ذل ــب عل ــه وأثي ــع ب فانتف
اســتعجل وصــل إليــه بالباطــل، فحــاز 
الســخط، وحــل بــه اإلثــم، ومــع هــذا 

كلــه لــم ينــل أكثــر ممــا قــدر لــه.
البدايــة  فــي  أنــه  كذلــك  وتأمــل 
جميعــاً  النــاس  أمــوال  والنهايــة 
اســتخلفهم اهلل فيهــا لينظــر كيــف 

الصيام وأكل المال الحرام

أ.د نبيل بن محمدالجوهري
عضو هيئة التدريس 

بالجامعة اإلسالمية بالمدينة 
المنورة
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يعملــون، فليســت أمــوال غيركــم 
ــم  ــي أموالك ــا ه ــا، إمن ــوا فيه لتطمع
ــرر  ــع الض ــا وق ــت تغتصبه ــإذا ذهب ف
عليــك وعلــى غيــرك، وإذا رميــت أصابك 

ــرك. ــه غي ــت ب ــذي رمي ــهمك ال س
والباطــل فــي األصــل هــو الشــيء 
الذاهــب الزائــل ثــم اســتعمل فــي كل 
حــرام لــم يــأذن بــه اهلل بــأي وجــه كان، 

ــه. ــه أو بوصف ــواء كان بأصل س
ثــم احلــظ مــرة أخــرى معنــى اإلدالء إلى 
احلــكام مبــا تشــير إليــه هــذه الكلمــة 
ــر  ــي البئ ــو ف ــزال الدل ــن إن ــوا« م »تدل
لإتيــان باملــاء منــه فــي ســرعة معهــا 
ــث  ــة، حي ــتتار واخلفي ــن االس ــيء م ش
يختفــي الدلــو فــي البئــر، ومعهــا 
ــزع  ــي ن ــاة ف ــن املعان ــون م ــك ل كذل
ــه مــاًء، فــكأن  هــذا الدلــو بعــد امتائ
ــو رشــوته للحاكــم  ــي دل الراشــي يدل
ــه  ــأكل ب ــوره لي ــتخرج ج ــة ليس خفي
مــاالً حرامــاً، وســواء أدلــى ببعــض هــذا 
املــال نفســه رشــوة ليحكــم لــه بــه، 
ــه،  ــه ب ــم ل ــر ليحك ــال آخ ــى مب أو أدل
ــم  ــه احلاك ــال مع ــد م ــى كل فلق وعل
أو القاضــي ليعينــه علــى الباطــل 
بســبب هــذا املــال الــذي أدلــى بــه إليه 

ــق. ــم باحل ــن أن يحك ــدالً م ب
ــى  ــير إل ــة يش ــذه اآلي ــي ه ــرآن ف والق
طبيعــة النفــس البشــرية حــن تكــون 
ــن ومبنــأى عــن اخلــوف  مبعــزل عــن الدي
مــن اهلل تعالــى وتقــواه، فهــي ال تريــد 
مجــرد أخــذ مــال الغيــر ظلمــاً وعدواناً 
ــه،  ــوع مال ــن مجم ــا م ــد صاحبه ليزي
ــال  ــرق م ــك أن يتف ــع ذل ــد م ــل يري ب
غيــره فيصيــر هبــاًء منثــوراً، حتــى 
يصيــر وحــده محتكــراً هــذا املــال، 
ليســتغل بســببه الناس ويستعبدهم، 
فهــو إذا متكــن مــن أكل فريــق مــن مال 
الغيــر جــرأه ذلــك علــى أكل فريــق 
وأيأســهم  آخــر، وأضعــف اآلخريــن 
مــن مقاومــة ظلمــه، وهــذا كلــه قــد 
أشــارت إليــه اآليــة فــي كلمــة واحــدة 

ــاً( . ــي )فريق ــا وه منه

وقــد تكــون هــذه الكلمــة إشــارة أخرى 
ــة  ــس الطامع ــذه النف ــاج ه ــى ع إل
الطامحــة املتطلعــة إلــى مــا فــي 
أيــدي الغيــر بــأن كل مــا جتمعــه مهما 
عظــم وكثــر فإنــه ال محالة ســيتفرق، 

الســيما إذا كان مــن حــرام.      

َجَمَع احلراَم مع احلال يُكثِّرُه
        فأتى احلراُم على احلاِل َفَبْعثَرَه

ــة  ــه اآلي ــت ب ــذي بدئ ــي ال ــذا النه وه
للتحــرمي، واخلطــاب فيــه يعــم جميــع 
األمــة املؤمنــة التــي نوديــت مــن قبــل 
فريضــة  ألداء  اإلميــان  بصفــة  ذلــك 
الصــوم، وهــو كذلــك نهــي يعــم أكل 
جميــع األمــوال بالباطــل، ال يخــرج 
عــن هــذا العمــوم فــي احلكــم إال مــا 
ــذه،  ــوز أخ ــه يج ــرع بأن ــل الش ورد دلي
ــق ال  ــوذاً باحل ــون مأخ ــٍذ يك ــه حينئ فإن
بالباطــل، ومأكــوالً باحلــل ال باإلثــم، 
كقضــاء  كارهــاً،  صاحبــه  كان  وإن 
الديــن إذا امتنــع مــن أدائــه املســتدين، 
ــزكاة  ــن ال ــه اهلل م ــا أوجب ــليم م وتس
ــرع  ــب الش ــن أوج ــة م ــا، ونفق ونحوه
نفقتــه، وباجلملــة فــكل مــا لــم يبــح 
الشــرع أخــذه من مالكــه فهــو مأكول 
بالباطــل وإن طابــت بــه نفــس مالكــه 
ــوان  ــر وحل ــن اخلم ــك، كثم ــي بذل ورض
الكاهــن الــذي يأخــذه ثمنــاً لتكهنــه، 
وأجــر الزانيــة الــذي يعبــر عنــه النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم مبهــر البغــي، 
والتــي تأخــذه فــي مقابــل زناهــا راضية 

ــة. طائع
ــة علــى هــؤالء  وقــد حملــت هــذه اآلي
ــن  ــال الذي ــذا امل ــون أن ه ــن يعلم الذي
يريــدون أكلــه مــال حــرام ال يحــل 
لهــم، ومــع ذلــك فهــم يتعمــدون 
ــم  ــذا أعظ ــم وه ــل واإلث ــه بالباط أكل

جلرمهــم وأشــد لعقابهــم.
واآليــة كذلــك حتتمــل معنــى آخــر 
ــال  ــم باحل ــل العل ــى أه ــي عل إذ تنع
ــى  ــم عل ــرام وه ــوا احل ــرام أن يأكل واحل

ــى  ــى أن معن ــذا عل ــف، وه ــذا الوص ه
)وأنتــم تعلمــون( أي : وأنتــم مــن أهــل 

ــم . العل
وأكل مــال النــاس بالباطــل   
يشــمل صورتــن: األولــى أن يأخــذ مــن 
ــذه،  ــه أخ ــق ل ــا ال يح ــره م ــال غي م
ــذي  ــه ال ــذ مال ــن أخ ــره م ــع غي أو مين
عنــده، فقــد قــال عبــد اهلل بــن عبــاس 
ــل  ــي الرج ــذا ف ــا: ه ــي اهلل عنهم رض
عليــه  وليــس  مــال،  عليــه  يكــون 
ــال، أي ينكــره،  ــة، فيجحــد امل ــه بين في
ويخاصــم إلــى احلــكام، وهــو يعــرف أن 
احلــق عليــه، وهــو يعلــم أنــه آثــم آكل 

ــرام. احل
ــة  ــذه اآلي ــاء به ــتدل الفقه ــد اس وق
علــى أن حكــم احلاكــم أو فتــوى املفتي 
أو قضــاء القاضــي ال يحــل حرامــاً 
ــي  ــرق ف ــر ف ــن غي ــاالً، م ــرم ح وال يح
ذلــك بــن األمــوال والدمــاء واألعــراض، 
ــط،  ــر فق ــي الظاه ــزم ف ــو مل ــا ه إمن
وإثمــه علــى احملتــال فيــه، فمــن حكــم 
ــي  ــتنداً ف ــيء مس ــي بش ــه القاض ل
حكمــه إلــى شــهادة زور أو ميــن فجــور 
ــن  ــك م ــإن ذل ــه، ف ــه أكل ــل ل ــا يح ف
ــك  ــل، وكذل ــاس بالباط ــوال الن أكل أم
إذا أعطــى احلاكــم رشــوة، فحكــم 
لــه بغيــر احلــق، فإنــه مــن أكل أمــوال 

ــل. ــاس بالباط الن
ــتدالل  ــع االس ــاء م ــتأنس الفقه واس
ــم  ــم احلاك ــى أن حك ــة عل ــذه اآلي به
ــا  ــال مب ــرم احل ــرام، وال يح ــل احل ال يح
ــن  ــا ع ــلم وغيرهم ــاري ومس رواه البخ
أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا قالــت: 
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم: إنكــم تختصمــون إلــيّ، ولعــل 
بعضكــم أن يكــون أحلــن بحجتــه مــن 
ــا  ــو م ــى نح ــه عل ــي ل ــض، فأقض بع
ــق  ــن ح ــه م ــت ل ــن قضي ــمع، فم أس
أخيــه بشــيء فــا يأخــذه، فإمنــا أقطــع 
ــا أو  ــار، فليأخذه ــن الن ــة م ــه قطع ل

ــا . يتركه
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ــى  ــام عل ــاة والس ــد هلل والص  احلم
رســول اهلل وبعــد ،،،فــإن هــذا العصــر 
هــو عصــر التقنيــة، وقــد تطــورت 
هــذه التقنيــة حتــى لــم يخــل منهــا 
مجــال، وأكثرهــا اســتخداماً الهاتــف 
ــات  ــك اخلدم ــن تل ــوال( وم ــال )اجل النق
التــي تشــتمل عليهــا كثيــر مــن 
األنــواع إمكانيــة تخزيــن نســخة مــن 
القــرآن الكــرمي فــي ذاكــرة اجلــوال، ومن 
ثــم اســتخدام هــذه النســخة، وكثــر 
ــاس  ــراءة الن ــا وق ــرآن فيه ــن الق تخزي
ــر  ــوف أذك ــا . وس ــن خاله ــرآن م الق
بعــض املســائل التــي يحتاجهــا قــارئ 

ــزة: ــذه األجه ــال ه ــن خ ــرآن م الق

المسألة األولى : اشتراط 
الطهارة لقراءة القرآن من 

الجوال .
هــل تشــترط الطهــارة لقــراءة القــرآن 

مــن اجلــوال بنــاًء علــى قــول اجلمهــور 
فــي اشــتراط الطهــارة ملــس املصحف 
ــو  ــارة؟ ال يخل ــه الطه ــترط ل أم ال تش
اجلــوال املشــتمل علــى املصحــف مــن 

حالتــن:
الحالة األولى: أن يكون املصحف 

مغلقاً )أي في غير حالة التشغيل(.

الحالة الثانية: أن يكون املصحف 
مفتوحاً )في حالة التشغيل(.

اجلــوال الــذي فيــه مصحــف ـ كتابــة 
تطبيــق  كــون  حــال  ـ  تســجيا  أو 
املصحــف غيــر ظاهــر علــى الشاشــة 
ــوز   ــف ، فيج ــم املصح ــه حك ــس ل لي
مســه من غيــر طهــارة ، ألن مــا بداخل 
اجلــوال حــال عــدم ظهــوره ليــس 
مصحفــا أصــا؛ بــل شــفرات وذبذبــات 
ليســت حروفــا فــي هــذه احلــال، وقــد 
ــس  ــرم م ــى أن احمل ــاء عل ــص الفقه ن
العجميــة،  ال  بالعربيــة،  املكتــوب 

فكيــف بالذبذبــات والشــفرات. 
ــة الثانيــة: أن يكــون املصحــف  احلال

ــة التشــغيل(. مفتوحــاً )فــي حال
علــى  الكتابــة  ظهــور  حــال  فــي 
ــي  ــرون ف ــف املعاص ــة، فاختل الشاش

مســه علــى غيــر طهــارة .
ــوى  ــك، وأق ــواز ذل ــر: ج ــذي يظه  وال
ــل  ــها حائ ــة نفس ــه: أن الشاش وجوه
ــا  ــليم بأنه ــى التس ــروف، ـ عل دون احل
ــول  ــى الق ــر عل ــذا ظاه ــروف ـ ، وه ح
بجــواز مــس احملــدث املصحــَف بحائــل 

ــاء. ــر العلم ــب أكث ــو مذه وه
وإذا قلنــا إن كتابــة القــرآن فــي اجلــوال 
املصاحــف،  فــي  ككتابتــه  ليــس 
ــذه  ــي ه ــا ف ــرآن وجوده ــروف الق وح
ــي  ــا ف ــن وجوده ــف ع ــزة تختل األجه
بصفتهــا  توجــد  فــا   ، املصحــف 
املقــروءة ، بــل توجــد علــى صفــة 
ذبذبــات تتكــون منها احلــروف بصورتها 

 )أحكام 
القرآن الكريم 

المتعلقة 
بالجوال (

الجزء الرابع من أحكام 
القران الكريم 

المتعلقه بالجوال 

د. أحمد بن عبداهلل بن 
محمد اليوسف 

أستاذ الدراسات العليا في كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة القصيم

@ ays4222

أحكام فقهيه
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عنــد طلبها،فتظهــر الشاشــة وتــزول 
باالنتقــال إلــى غيرهــا ، فهــي ليســت 
ــتراط  ــدم اش ــول بع ــا ثابتة،فالق حروف

ــر . ــون أظه ــارة يك الطه
وألن اجلــوال مشــتمل علــى القــرآن 
ــب  ــس كت ــه مب ــن إحلاق ــره ، فيمك وغي
العلمــاء  أفتــى  الــذي   ، التفســير 
بجــواز   ) األربعــة  األئمــة  )مذهــب 
ذلــك مــا دام التفســير هــو الغالــب  . 
وألن  هــذا ال يســمى قرآنــاً، فــا يأخــذ 

حكــم املصحــف .
ـ ولكــن الطهــارة لقــراءة القــرآن ولــو 
ــه كام  ــل ، ألن ــب أفض ــر قل ــن ظه ع
اهلل ومــن كمــال تعظيمــه أال يقــرأ إال 

علــى طهــارة .
المسألة الثانية : هل 

األفضل القراءة في مصحف 
الجوال أو المصحف الورقي 

؟ 
األفضــل فــي حــال القــراءة أن يفعــل 
اإلنســان مــا يــزداد بــه خشــوعه، 
ــر ،  ــر والتفك ــه التدب ــه ب ــل ل ويحص
فــإن كان يزيــد خشــوعه بالقــراءة مــن 
حفظــه ، فهــو أفضــل ، وإن كان يزيــد 
ــف أو  ــن املصح ــراءة م ــوعه بالق خش
ــل  ــل .ويحص ــو أفض ــوال فه ــن اجل م
ــر  ــوال أج ــف اجل ــي مصح ــر ف بالنظ
النظــر فــي املصحــف الورقــي و ال فــرق 

ــا : ــور منه ــك ألم ، وذل
1ـ أن العلــة إعمــال حاســة النظــر 
مــع اللســان، وهــو متحقــق هنــا، و ال 
ــي  ــراءة ف ــل الق ــح يفض ــل صحي دلي
املصحــف أو القــراءة عــن ظهــر قلــب، 
وإمنــا املشــروع التدبر،وإحضــار القلــب، 
ســواء قــرأ مــن املصحــف أو عــن ظهــر 

قلــب . 
2ـ أن كــون املصحــف ورقيــا علــى 
هــذه الهيئــة أمــر حــادث أصــا؛ فقــد 
ــف  ــع املصح ــل جم ــة قب كان الصحاب
واألكتــاف  الرقــاع  فــي  يكتبونــه 
والعســب، فجمعــت وربطــت بخيــط 

ــن  ــيء، ح ــا ش ــع منه ــى ال يضي حت
جمــع املصحــف علــى عهــد أبــي بكــر 
ــرق  ــا ف ــي الورق،ف ــه ف ــي اهلل عن رض
ــك،أو ورق، أو  ــى تل ــر إل ــون النظ ــن ك ب
ــه  ــه يحصــل ب شاشــة، مــن حيــث إن

ــف. ــى املصح ــر إل ــر النظ أج
3ـ  لســنا متعبديــن بالقــراءة فــي 

ورق.  علــى  املطبوعــة  املصاحــف 
4ـ  فــي مصاحــف اجلــوال ونحــوه 

فوائــد ليســت فــي الورقيــة :
اســتصحابها. ســهولة  منهــا: 

املصحــف  أحــكام  تأخــذ  ال  وأنهــا 
ــن  ــر م ــد كثي ــوه عن ــس ونح ــي امل ف
املعاصرين،ففيــه توســعة علــى احملــدث 
حدثــا أصغــر ، واســتدامة للقــراءة فــي 

عمــوم األحــوال.
كمــا أن فــي قــراءة القــرآن مــن اجلــوال 
تيســيرا للحائــض ، ومــن يتعــذر عليــه 
ــي  ــه ، أو كان ف ــف مع ــل املصح حم
ــوء ،  ــه الوض ــه في ــق علي ــع يش موض
لعــدم اشــتراط الطهــارة ملســه كمــا 

ســبق .
وبهــذا يتبــن أنــك إذا قــرأت القــرآن في 
ــص  ــم ينق ــر ، ل ــوع وتدب ــوال بخش اجل
ــف إن  ــي املصح ــه ف ــن قراءت ــرك ع أج
شــاء اهلل ،فاملــدار كلــه علــى حضــور 
القلــب وانتفاعــه بالقــرآن.واهلل أعلــم 

.
المسألة الثالثة: استخدام 

القرآن الكريم كمنبه بحيث 
لو اتصل الشخص يظهر 

صوت قرآن:
ــواز  ــدم ج ــن بع ــر املعاصري ــى أكث أفت

ــا : ــور منه ــك ألم ــك ،وذل ذل
كتــاب  نــزل  الكــرمي،  القــرآن  أن  1ـ 
هدايــة، ودســتور حيــاة، لــم ينــزل 

 . تنبيــه  أداة  ليكــون 
وتوقيــرُ كام اهلل يقتضــي أن ال يجعــل 
مجــرد وســيلة تنبيــه ملكاملــة؛ ألن 
اهلل أنزلــه ليكــون حيــاة للقلــوب، 
ليتدبــر اإلنســان اآليــة عنــد ســماعها، 

وليــس للتذكيــر بــورود مكاملــة »وََمــن 
ََّهــا ِمــن تَْقــَوى  ِ َفإِن ــْم َشــَعائِرَ اهللَّ يَُعظِّ
الُْقُلــوِب« ســورة احلــج:32، وإن مــن 

ــه. ــع كام ــع اهلل؛ األدب م األدب م
ــر  ــى هــذا مــن احملاذي ــب عل 2ـ مــا يترت

ــا: ومنه
أ/  فيــه اســتخفاف وامتهــان آليات اهلل 
فــي تعرضــه لقطــع اآليــات فــي حــال 
الــرد أو رفــض املكاملــة، وقــد يــؤدي هــذا 
القطــع إلــى اإلخــال باملعنــى.أو قطــع 
اآليــة فــي موضــع نــص العلمــاء علــى 
وجــوب الوصــل فيهــا ، أو فــي موضــع 

غيــر مناســب .
ــى  ــرآن( إل ــض كام اهلل )الق ب/   تعري
االمتهــان ألنــه قــد يصــدر صــوت 
بــه  تليــق  ال  القــرآن فــي مواضــع 
كــدورات امليــاه.   وقــد أصــدر مجلــس 
فــي  اإلســامي،  الفقهــي  اجملمــع 
فتــوى:  اإلســامي  العالــم  رابطــة 
ــات القــرآن  )بعــدم جــواز اســتخدام آي
فــي  واالنتظــار  للتنبيــه  الكــرمي 
الهواتــف اجلوالــة، ومــا فــي حكمهــا، 
ــا فــي هــذا االســتعمال مــن  ــك مل وذل
لابتــذال  الكــرمي  القــرآن  تعريــض 
ــا  ــاوة وإهماله ــع الت ــان بقط واالمته
ــن  ــي مواط ــات ف ــى اآلي ــد تتل ــه ق وألن
ــي 22ـ27  ــدورة )19( ف ــا« ال ــق به ال تلي

1428هـــ.   ــوال  ش

المسألة الرابعة 
:حكم)خدمة صدى(وتكون 

بوضع دعاء أو قرآن أو أذان 
النتظار الرد أثناء االتصال 

بشخص ما ؟
باختيــار  تســمح  »صــدى«  خدمــة 
صــوت معــن يســمعه املتصــل فقــط 
، وبعــض النــاس يختــار أن يكــون هــذا 
الصــوت قرآنــاً أو أذانــاً ، أو دعــاء ًَ، أو 
ــذا ؟ ــح ه ــل يص ــداً ، فه ــيداً مفي نش

ــرآن ،  ــرأ الق ــارئ يق ــوت ق ــار ص اختي
ــان  ــوع امته ــه ن ــون في ــد يك ــذا ق فه
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للقــرآن الكــرمي ، فــإن اهلل تعالــى أنــزل 
القــرآن لُيقــرأ ويُتدبــر ويُتعبــد بتاوتــه 
ــى  ــه . وكام اهلل تعال ــا في ــل مب ويُعم
أعظــم مــن أن جنعلــه مجــرد وســيلة 
ــك  ــه .وكذل ــراغ أو التنبي ــغل الف لش
األذان فإنــه شــرع لإعــام بأفضــل 
وأهــم عبــادات اإلســام وهــي الصــاة 
ــا  ــال م ــم واإلج ــن التعظي ــه م ، فل
يليــق بــه ،فــا ينبغــي اســتعماله فــي 
هــذه اخلدمــة . أمــا الدعــاء فاألمــر 

ــون . ــه أه في

المسألةالخامسة : حكم 
إدخال الجوال المشتمل 
على القرآن الكريم  في 

أماكن الخالء ؟   له حالتان : 

احلالــة األولــى: فــي حــال عدم تشــغيل 
إدخــال  يحــرم  :ال  القــرآن  برنامــج 
برنامــج  املشــتملة علــى  اجلــواالت 
ــى اخلــاء ألنهــا ليــس لهــا  القــرآن  إل
حكــم املصحــف ،ولــو بعــد تســجيل 
ــي  ــوت داخل ــه ص ــا ، ألن ــرآن داخله الق
                                                                                  . ظاهــرة  بكتابــة  وليــس  مخفــيٌّ 
احلالــة الثانيــة: فــي حــال كــون برنامج 
القــرآن فــي  حــال التشــغيل ؛ بحيــث 
ــوال  ــة اجل ــى شاش ــات عل ــر اآلي تظه
،ففــي هــذه احلــال يعتبــر الدخــول بــه 
كالدخــول بصفحــة مــن املصحــف أو 

ــم  ــك ألن احلك ــات، وذل ــا آي ــة فيه ورق
ــر  ــه كثي ــذا كره ــط . وه ــر فق للظاه
ــي  ــه ال ينبغ ــوا أن ــاء وبين ــن العلم م
الدخــول بهــا إلــى احلمــام. أمــا ســائر 
ــم  ــو كحك ــوال فه ــي اجل ــف ف املصح

ــى . ــة األول احلال

المسألة السادسة : كتابة  
بعض اآليات بغير الرسم 
العثماني وبدون تشكيل 

على الجوال ؟ 

ــد  ــك وأحم ــم مال ــة ـ منه ــص األئم ن
ــف   ــة املصح ــوز كتاب ــه ال جت ــى أن ـ عل
بغيــر الرســم العثمانــي املتفــق عليــه 
ــه  ــذا كل ــة. وه ــد الصحاب ــذ عه من
فيمــا إذا كان الغــرض كتابــة املصحف 
كامــا .وأمــا كتابة آيــة منــه ، أو بعض 
ــم ، أو  ــب العل ــي كت ــا ف ــات ، ونقله آي
ــائل ، أو أوراق  ــة ،أو الرس ــات النافع اجمل
أجوبــة االمتحــان ، أو نحــو ذلــك ، فــا 
ــه ،وعليــه جــرى عمــل النــاس  ــأس ب ب
ــي  ــة الت ــاء العل ــم ،النتف ــي كتبه ف
ــف  ــة املصح ــا كتاب ــن أجله ــع م من
ــذه  ــي ه ــي ف ــم العثمان ــر الرس بغي

ــوال . األح
رســم  مراعــاة  األحســن  كان  وإن   
املصحــف ، متــى أمكــن ذلــك ،بنقلــه 

مــن املصحــف مباشــرة .

ــه :فــا حــرج مــن عــرض بعــض  وعلي
ــات الكرميــة علــى شاشــة اجلــوال  اآلي
لــم  ،إذا  العثمانــي  الرســم  بغيــر 
ــي ،  يتيســر عرضهــا بالرســم العثمان
مــع مراعــاة أن تكــون اآليــات املكتوبــة 
ــا يســهل قراءتهــا  بهــذه الطريقــة مم
عــادة ، وال يحصــل فيهــا الغلــط ، 
ــا  ــكل منه ــا يش ــط م ــاة ضب ومراع
ــا  ــي قراءته ــأ ف ــل اخلط ــى ال يحص حت

ــم  ــرها . واهلل أعل ونش
ـ وأخيرا 

: وينبغــي أن يتذكــر املســلم أن التميــز 
ــا  ــوال وإمن ــم اجل ــس برق ــي لي احلقيق
بالطاعــة هلل، والتديــن بدينــه، واحلرص 
علــى إنفــاذ أحــكام شــريعته، وليــس 
الدنيــا  بهــذه  والتفاخــر  التباهــي 
ــد اهلل  ــا عن ــس له ــي لي ــة الت الفاني
شــأن قــال :«لــو كانــت الدنيــا تعــدل 
ــقى  ــا س ــه م ــاح بعوض ــد اهلل جن عن
ماء«أخرجــه  شــربة  منهــا  كافــراً 
الترمــذي وابــن ماجــه ، وإرادة االفتخــار، 
واخليــاء، والتباهــي، واالشــتهار بهــذه 
ــب،  ــام هــذه ال شــك ضــارة بالقل األرق
أمــا أن يكــون فــي ذلــك مصلحــة 
جتاريــة، أو لهيئــة مــن الهيئــات، أو 
ــي  ــرج ف ــا ح ــات؛ ف ــن احلاج ــة م حاج

ــم  ــك. واهلل أعل ذل
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الحل بيدك

تســعد زاويــة ) التقنيــة فــي خدمــة كتاب 
اهلل ( فــي عددهــا احلــادي عشــر مبتابعتكم 
لهــا ومــا تقدمــه مــن جديــد فــي مجــال 
التقنيــات احلديثــة وخدمتهــا لكتــاب اهلل 
، حيــث تطرقنــا فــي العــدد املاضــي عــن 
ــا  شــبكات التواصــل االجتماعــي ، وحتدثن
عــن بعــض تلــك الشــبكات االجتماعيــة ) 
فيــس بــوك وتويتــر وقوقــل بلــس ويوتيــوب 
ــرز احلســابات التــي أفــادت مــن تلــك  ( وأب
ــف  ــاب اهلل ، ونق ــًة لكت ــبكات خدم الش
ــبكة  ــع ش ــدد م ــذا الع ــي ه ــم ف معك
القــرآن  فــي  متخصصــة  اجتماعيــة 
ــل   ــبكة ) رتــّــــــــــ ــي ش ــرمي ، وه الك
Rattil( التــي تعتبــر أول شــبكة اجتماعية 

ــاب اهلل  . ــم كت ــى بتعلي تعن
ــة  ــبكة اجتماعي ــل ( ش فـــــــ )رتّـــــــ
ــه  ســميت  بهــذا االســم أخــذاً مــن قول
تعالــى :)ورتــل القــرآن ترتيــاً ( ، وهــي 
ــم  ــن تعل ــلمن م ــن املس ــدف لتمك ته
بــدون    ، تاوتــه  وحتســن  اهلل  كتــاب 
ــك  ــث ميكن ــكان حي ــان أو م ــد بزم التقي
ــجيل  ــهلة التس ــوات س ــال خط ــن خ م
بالشــبكة واالنضمــام إلــى أعضائهــا 
، وحينــذاك ميكنــك تســجيل ترتيلــك ، 
ــتتلقى  ــم س ــن ثَ ــابك ، وم ــره بحس ونش
تعليقــات املتابعــن النصيــة واالســتفادة 
ــك  ــى قراءت ــة عل مــن التعليقــات الصوتي
ــن  ــتجد م ــا س ــن ، كم ــراء اجملازي ــن الق م
يقــوم بتفضيــل تاوتــك أو إبــداء اإلعجــاب 

ــا . به
كمــا أنــه ســيكون بإمكانــك متابعــة من 
ــن  ــاوة اآلالف م ــى ت ــتماع إل ــد واالس تري

القــراء وتفضيــل التــاوات التــي أعجبتــك 
ووضــع عامــات اإلعجــاب بهــا . 

 فشــبكة )رتّـــل( عبــارة عــن وســيلة تزيــد 
عاقتنــا بالقــرآن الكــرمي حيــث تســتطيع 
ــخصي  ــك الش ــر ترتيل ــا نش ــن خاله م
تعليقــات  ورؤيــة   ، الكــرمي  للقــرآن 

املســتمعن لهــا .
كمــا تســتطيع مــن خالهــا أن تســتمتع 
ــن  ــلمن م ــة املس ــن عام ــرآن م ــى الق إل

ــم  .  ــهورين ، وغيره ــراء املش الق
ــإذن اهلل –  ــك – ب ــن ذل ــج ع ــوف ينت  وس
ســعيك املتواصــل لتحســن تاوتــك و 
ترتيلــك للقــرآن الكــرمي ، بعــد اســتفادتك 
ــن ،  ــتخدمن اآلخري ــات املس ــن ماحظ م
إضافــة إلــى أن نشــرك لتاوتــك و ســعيك 
لتحســينها فيــه األجــر و الثــواب مــن اهلل 

ــى. تعال
ــك اآلالف مــن  أخــي القــارئ الكــرمي : هنال
ــون  ــة يتل ــوات جميل ــم أص ــلمن له املس
مســاجدهم  و  بيوتهــم  فــي  القــرآن 
تاواتهــم  تنتشــر  لــم   ، ومدارســهم 
وال يعرفهــا الكثيــر ؛ مــن خــال هــذه 
وأن  تستكشــفها  أن  نأمــل  الشــبكة 
تســتمتع بتلــك التــاوات وتلــك األصــوات 

العذبــة .
ــن  ــتفادة م ــتطيع االس ــك تس ــا بأن علم
هــذه الشــبكة مــن خــال حتميــل تطبيــق 
) رتــّــــــــــــل Rattil  (  من متجر قوقل 
بــاي ألجهــزة األندرويــد أو متجــر أبــل 
ــتطيع  ــك تس ــا أن ــون ، كم ــزة اآليف ألجه
ــا  ــال موقعه ــن خ ــبكة م ــول للش الدخ
ــال  ــن خ ــة م ــبكة العنكبوتي ــى الش عل

ــخصي . ــب الش احلاس
وللشــبكة حســابات علــى ) اليوتيــوب 
 ) واإلنســتغرام  بــوك  والفيــس  وتويتــر 
إضافــة إلــى موقعهــا الرســمي علــى 
ــي  ــك أخ ــة بإمكان ــبكة العنكبوتي الش
ــذه  ــن ه ــد ع ــة املزي ــا ملعرف ــرمي زيارته الك

الشــبكة الرائــدة والفريــدة .
 ( شــبكة   مزايــا  أهــم  نلخــص  و 

: يلــي  مبــا   ) رتّـــــــــــــل 
* كونهــا خاصــة بالقــرآن الكــرمي فقــط ، 
بعكــس الشــبكات االجتماعيــة األخــرى .

ــى  ــاركتها عل ــك و مش ــجيل قراءات * تس
ــي. ــع االجتماع املوق

* االستفادة من تعليقات القرآء اجملازين 
على قراءتك .

* حتسن تاوتك للقرآن الكرمي . 
دول  شــتى  مــن  للقــراء  االســتماع   *  

العالــم.
* اكتشاف قراء جدد غير مشهورين . 

* عدم االرتباط مبكان أو زمان .
وختاماً : شــبكة )رتـّـــــــــــــل ( خطوة 
كبيــرة فــي العمــل التقنــي اخلــادم لكتاب 
ــي  ــاركتك أخ ــا مبش ــل جناحه اهلل ، يكتم
املبــارك فيهــا متعلمــاً أو معلمــاً ، وكذلك 
ــى  ــي تراهــا عل بإســدائك امللحوظــات الت
ــاً للقائمــن  هــذه الشــبكة ؛ لتكــون عون
ــارك اهلل  ــث ، ب ــر والتحدي ــا بالتطوي عليه
فــي اجلهــود وســدد اخلطــا ، وعلــى طريــق 
ــال  ــي مج ــد ف ــي اجلدي ــم ف ــر نلقاك اخلي

التقنيــة فــي العــدد القــادم بــإذن اهلل .

التقنية في خدمة كتاب الله

إعداد:
أ/

شبكة )رتل( أول شبكة تعنى بتعليم كتاب الله

تهدف لتمكين المسلمين من تعلم كتاب الله وتحسين تالوته
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تهدف لتمكين المسلمين من تعلم كتاب الله وتحسين تالوته

التقنية في خدمة كتاب الله
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التقنية في خدمة كتاب الله
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ملتقى القراء

ملتقى القراء

حياكم الله أحبتنا تحية براقة  
من أنفس مشتاقة

فاحت بـ أطيب العبير بالشذى دفاقة

حياكم الله في ملتقاكم ملتقى القراء

يحتوى الملتقى على :
مشاركات تجارب ناجحة في تعليم 

وتعليم كتاب الله تغريدات قرآنيةمتفرقات
،  دلوني على الطريق

أعد هذا الملتقى
أ .سليمان بن محمد المليفي 

الطبيب: عبد الله بن ناصر الجبر 
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د عبد الله السكاكر 

@faal26

سعود الريم

@saudalshureem

محمد الخضري

@mkh1384

محمد سليامن الغرير

@msg27133

د.عبدالله بن بلقاسم

@dr_Balgasem

د. نوال العيد

@Nawal_Al3eed

محمد صالح املنجد

@almonajjid

»قال هذا رحمة من ريب«هكذا املسؤول الصالح إذا منَّ الله عليه باإلنجاز أسنده إىل ربه ومواله ، دون تصنع البطوالت.

أ.د.محمد الرسيع

@ m_alsuraie

كلــام ازداد العبــد قُربــاً مــن اللــه ، أذاقــه اللــه مــن اللــّذة والحــاوة مــا يجــد طعمهــا يف يقظتــِه ومنامــه وطعامــه ورشابــه 

) فَلَُنحيينــُه حيــاًة طَيّبــة (

عندمايهــّم أحدنــا بالتنــازل عــن يشء مــن الديــن مــن أجــل الدنيــا فليتذكــر ذلــك اليــوم الثقيــل »إن هــؤالء يحبــون العاجلــة 

ويــذرون وراءهــم يومــا ثقيــل«

كل غنــي إذا طمعــت فيــه مقتــك وحرمــك وأقصــاك إال اللــه فإنــك إذا طمعــت فيــه ظفــرت منــه بالقــرب والرضــا والعطــاء 

»هنالــك دعــا زكريــا ربــه«

كل املرابحــات املاليــة يف الدنيــا قابلــة للخســارة إال املرابحــة بالصدقــة فــا خســارة فيهــا عــى اإلطاق«ومــا أنفقتــم منــي فهــو 

يخلفــه وهــو خــر الرازقــن«

ــه،  ــم وأمت ــل النعي ــه أكم ــع الل ــرى فجم ــة ال ت ــذة قلبي ــرسور ل ــة الوجــه وال ــو صفح ــرة تعل ــرًة ورسوراً« فالن »ولقاهــم ن

ــاً.  ظاهراًوباطن

»وتفقد الطر« نبي الله سليامن يتفقد الطر من رعيته وبعض اآلباء يسهر أبناؤه خارج املنزل وال يتفقد حالهم وال يبايل!.

فافسحوا يفسح الله لكم«يوسع الله حياتك بحركة يسرة تتحركها ليقعد أخوك كيف مبن يسعى ويركض من أجلهم؟! 

ملتقى القراء
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حفظوا كبارا
حفظوا كبارا

الســنن  بهــم  مضــت  ورجــال  نســاء 
وأنهكتهــم مشــاغل احليــاة لكــن بهمتهــم 
العاليــة وعزميتهــم الصادقــة اســتطاعوا  
حتقيــق أمنيتهــم والوصــول إلــى مبتغاهــم.

فــي هــذه الزاويــة لنــا لقاء مــع أكبــر حافظة 
مت تكرميهــا فــي حفــل تكــرمي احلافظــات 

ــاب اهلل. لكت
ولقاءنا هذا العدد مع:

االسم :هيا بنت جاراهلل عبدالرحمن الفرهود.
العمر: 58 سنة.

ــاب  ــظ كت ــا بحف ــي أمضيته ــدة الت ــم امل ك
ــا ؟ ــل وع اهلل ج

عشر سنوات من عام 1425-1435هـ

مــن هــي املعلمــة التــي حفظــت علــى يديها 
اهلل؟ كتاب 

هيا املوسى · نورة العمار.

 ما طريقتك في احلفظ؟
أكــرر اآليــة كثيــراً مــع الشــريط ثــم  أعيدهــا  وأكررها  
حتــى أمتكــن مــن احلفــظ ووقــت حفظــي  بعــد صــاة 

. لفجر ا

ما طريقتك في املراجعة؟
أراجع من خمسة أوجه إلى عشرة أوجه.

مــا  أبــرز ســبب أعانــك بعــد توفيــق اهلل على 
ــظ كتابه ؟ حف

ــن  ــم أوالدي الذي ــواب ث ــتحضار الث ــاص هلل واس اإلخ
ــظ. ــى احلف ــاعدوني عل س

ما الذي تنوينه بعد حفظ كتاب اهلل؟
البــدء فــي تفســير كتــاب اهلل والتدبــر ملعانيــه 

واملراجعــة. التجويــد  وتعلــم 

وســيلٌة حديثــٌة  اســتفدت منهــا فــي حفــظ 
كتــاب اهلل؟

الشريط.

ــظ  ــة   حف ــي   طريق ــات ف ــق وصعوب عوائ
كتــاب اهلل؟

ال توجد صعوبات وهلل احلمد.

كلمة أخيرة ؟
أوصي اجلميع بحفظ كتاب اهلل وتكثيف املراجعة.

وصلى اهلل على نبينا محمد.

مــن البرامــج التطوعيــة التــي تبنتهــا 
الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ  جمعيــة 

بالزلفــي 
برنامــج علمنــي ويهــدف إلــى تعليــم 
الســور  وقصــار  الفاحتــة  ســورة 
للعمالــة الوافــدة فــي أطــراف احملافظة 
ــون  ــرى ويك ــر والق ــزارع والهج ــي امل ف
ــن كل  ــة م ــاة اجلمع ــد ص ــاء بع اللق
أســبوع ويعطــى املشــاركون جوائــز 

وحوافــز بشــكل دوري.
 وفــي أحــد اللقــاءات لــم يكــن ضيفنــا 
ــت  ــا كان ــور وإمن ــار الس ــظ قص يحف
هــذه املفاجــأة ... أن مــن جــاء ليتعلــم 
ــا  ــل وع ــاب اهلل ج ــاَ لكت كان حافظ
ويعمــل فــي أحــد املــزارع وإليكــم 

ــي : ــوار التال احل
االسم : محمد أظهر 

اجلنسية : هندي.
ســألته كــم عمــرك عندمــا بــدأت 
حفــظ كتــاب اهلل : فأجــاب عشــر 

ســنوات 

س : مــا املــدة التــي حفظــت بهــا 
: ثــاث ســنوات  كتــاب اهلل فقــال 

ما  طريقتكم في احلفظ 
ــاة  ــد ص ــه بع ــان  وج ــوم وجه كل ي
الفجــر ووجــه بعــد املغــرب نقــوم 
ــى  ــميعه عل ــم تس ــد ث ــظ اجلدي بحف
املعلــم  بــدون خطــأ. وقــال عندنــا فــي 
ــاب اهلل  ــم كت ــدارس لتعلي ــد م الهن
يدخــل الطالــب وميكــث شــهراً كامــاً 

ــة . ــذه املدرس ــل ه داخ
طريقتكم في املراجعة : 

طريقتنــا نبــدأ مبراجعــة مــا مت حفظــه 
يوميــاً حتــى القــدر الــذي نقــف عليــه 

فــي احلفــظ.
أبرز سبب أعانك على احلفظ:

توفيــق اهلل لــي ثــم أبــي وأمــي , فقــد 
كانــا يشــجعاني علــى احلفــظ.

ما هي أمنيتك؟
أمتنــى التفــرغ للقــرآن تعلمــاً وتعليمــاً 
ومراجعــة وإمامــة النــاس فــي الصــاة.

برنامج علمني

ملتقى القراء
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مقدمة :
علــم أصحــاب العقــل والرشــاد أنــه 
شــافع لهــم يــوم التنــاد ، وأنــه خيــر 
جليــس ال ميلــه العلمــاء وال العبــاد ، وفــي 

ــاطبي: ــال  الش ــك ق ذل

وإن كتاب اهلل أوثق شافــــع                              
وأغنى غناء واهبا متفضـال

وخير جليـس ال ميل حديـثــه                             
وترداده يزداد فيه جتمــال

وحيث الفتى يرتـاع في ظلمـاته                          
من القبر يلقاه سنا متهــلال

ــه اهلل -  ــووي –رحم ــول الن ــمع ق ــم تس أل
: ومــن آداب حامــل القــرآن أن يكــون علــى 
ــمائل ، وأن  ــرم الش ــوال ، وأك ــل األح أكم
ــرآن  ــى الق ــا نه ــن كل م ــه ع ــع نفس يرف

ــا  ــون مصون ــرآن ، وأن يك ــاالً للق ــه إج عن
ــس  ــريف النف ــاب ش ــيء االكتس ــن دن ع
، مرتفعــاً علــى اجلبابــرة واجلفــاة مــن 
أهــل الدنيــا ، متواضعــاً للصاحلــن وأهــل 
ــعاً  ــون متخش ــاكن ، وأن يك ــر واملس اخلي
ــر  ــن عم ــاء ع ــد ج ــار ، فق ــكينة ووق ذا س
ــال:  ــه ق ــه أن ــي اهلل عن ــاب رض ــن اخلط ب
يــا معشــر القــراء ارفعــوا رؤوســكم فقــد 
وضــح لكــم الطريــق فاســتبقوا اخليــرات ، 

ال تكونــوا عيــاالً علــى النــاس ( اهـــ

أسئلة ألهل القرآن 

ــرآن؟ أو  ــاوة الق ــد ت ــك عن ــا نيت أوال      ً: م
ــد تعلمــه أو تعليمــه.  عن

ــاس  ــد الن ــعورك إذا قص ــا ش ــا     : م ثاني

ــرك.  ــول غي ــوا ح ــك ؟ والتف ــر مجلس غي

ثالثاً     : في كم يوم تختم القرآن؟ 

ــل؟ وإن كان ،  ــك ورد باللي ــل ل ــاً     : ه رابع
ــة؟  ــي كل ليل ــم ف ــم تخت فك

ــد  ــرآن عن ــع الق ــأدب م ــل تت ــا ً: ه خامس
ــه؟ .  تاوت

ــاوة  ــد ت ــك عن ــد قلب ــل جت ــاً : ه سادس
ــرآن؟  الق

ســابعا  ً: تعــرف علــى أخاقــك مــن حيــث 
حســنها وقبحهــا ، ورفعتهــا وتدنيها. 

أقوال في القرآن 

ملتقى القراء
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- االسم  :  براءة بنت عبدالغني حرّان . 
- مدة تعليمك لكتاب اهلل : 4  سنوات 

ــاً  ــينها حالي ــي تدرس ــة الت ــا  املرحل - م
ــات؟ ــدد الطالب ــم ع وك

املرحلــة / كليــة ، صباحــا ومســاًء. العــدد 
يقــارب 50 طالبــة.

- طريقة محفزة حلفظ كتاب اهلل :

بعــد التذكيــر اليومــي بضرورة االســتعانة 
بــاهلل والدعــاء دومــا بــأن يرزقنــا اهلل العلم 
بهــذا الكتــاب فــإن وضــع منهجيــة حلفظ 
الطالبــة يســاعدها بشــكل ملحــوظ 
فــي احلفــظ بــل إنهــا تتعّلــم التخطيــط 
لنفســها فــي املراجعــة . ومــن جتيــد 
فاحلوافــز كثيــرة ماديــًة ومعنوية ومــن دون 
ــل  ــك فتســرد املقطــع فــي احللقــة قب ذل
اخلــروج منهــا علــى زميلــة لهــا مجيــدة 
ــد  ــع الغ ــل ملقط ــا تنتق ــه ف ــى تتقن حت
إال بإتقانهــا مــا حفظــت اليــوم ، والتركيــز 
علــى كيفيــة التــاوة اجملــّودة اخلاليــة مــن 
اللحــون مطلــب جليــل فــي احللقــة أقيــم 
لــه برنامــج تنافســي مثــل لوحــة ) أنيــري 
ــاً إن  ــة مصباح ــق الطالب ــك( فتعّل طريق
أجــادت أحــكام محــددة فــي كل أســبوع .

توكلــي علــى اهلل واســتعيني بــه وال 
تعجــزي وتذكــري قولــه ســبحانه ))ولقــد 
يســرنا القــرآن للذكــر فهــل مــن مدكــر((, 
التســويف  واتركــي  بقدراتــك  ثقــي 

والتأجيــل, وتيقنــي بأنــك بعــون مــن اهلل 
ــى الهــدف املرجــو وهــو  ســوف تصلــي إل

ــا(. ــاب اهلل كام ــظ كت )حف
ــد  ولكــن لكــي يتحقــق هــذا الهــدف الب
مــن التنبــه لعــدة أمــور أساســية وهــي :

 أوالً : النية الصادقة.

ــة  ــاق بحلق ــى اإللتح ــرص  عل ــاً : احل ثاني
حتفيــظ, فيــد اهلل مــع اجلماعــة فــا 
ــة  ــدي هم ــدي ول ــأحفظ وح ــي س تقول
الفتــور  يعقبهــا  فالهمــة  ونشــاط 
والنشــاط يعقبــه الكســل واملؤمــن قــوي 

بإخوانــه ضعيــف بنفســه.

ــاً : إدارة الوقــت: حتــى تتمكنــي مــن   ثالث
ــدول  ــل ج ــام بعم ــن القي ــد م ــظ الب احلف
تدونــن فيــه جميــع األعمــال التــي ســوف 
تقومــي بهــا علــى حســب أهميتهــا 
واجعلــي احلفــظ مــن ضمــن األعمــال 
املهمــة وأفضــل أوقــات احلفــظ هــو وقــت 

ــاح. ــي الصب ــحر ، وف الس

 رابعــاً: التكــرار: كلمــا كــرر احلافــظ اآليــة 
كلمــا زادت قــوة احلفــظ   لديــه وزادت 
طاقتــه فــي القــراءة ، فاملراجعــة والتكرار 
البــد منهمــا حتــى ال نفقــد مــا حفظنــاه 

مســبقاً. 

خامســاً: االنتظــام: اجعلــي لــِك ورداً يومياً 
تتلــن فيــه القــرآن وحبــذا أن ال يقــل عــن 

جــزء .
ــل  ــرآن بترتي ــظ الق ــراءة وحف ــاً : ق سادس
وصــوت حســن يســاعدك على اإلســتمرار 

فــي تثبيــت اآليــات.

ــره والتركيــز  ســابعاً : حفــظ القــرآن وتدب
ــاعد  ــرآن يس ــي الق ــابه ف ــا تش ــى م عل
علــى غــرس اآليــات وتأصيلهــا فــي العقــل 

ــيان. ــاوم النس ويق

ــة  ــي املراجع ــة ف ــل طريق ــي أفض ــا ه -م
ــرك؟ ــي نظ ف

أفضــل طريقــة ملراجعــة احلفــظ هــو مــا 
ورد عــن الصــادق املصــدوق صلــى اهلل 
ــران  ــب الق ــام صاح ــلم )إذا ق ــه وس علي
فقــرأه بالليــل والنهــار ذكــره وإذا لــم يقــم 
بــه نســيه( صحيــح مســلم. فلــو تأملنــا 
ــا فكــم  ــا غايتن ــث لوجدن فــي هــذا احلدي
ــن  ــي هلل الس ــة نصل ــوم والليل ــي الي ف
الراتبــة فقــط مــن 10الــى 14 ركعــة ، فلــو 
فــي كل ركعــة نقــرأ فيهــا وجهــاً واحــداً 
ــع  ــد نراج ــوم الواح ــال الي ــا خ ألصبحن

من10الى14وجــه.
أيضــاً مــن الطــرق املعينــة علــى املراجعــة 
ــون  ــث تك ــة بحي ــة معين ــع منهجي وض
مبثابــة املنهــج تســير عليهــا وتراجــع مــن 

المعلمة براءة حّران:صدق النية،إدارة الوقت،والتكرار
 طرق سريعة لحفظ القران

تجربة معلمة 
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خالهــا مــا مت حفظــه مســبقاً. وكل هــذا 
لــن يجــدي إال بالدعــاء وســؤال اهلل الثبات 

والتيســير.
-ماذا تعني لك احللقة ؟

ــة  ــي جن ــر ؛ ه ــر والكثي ــي الكثي ــي ل تعن
الدنيــا ،هــي ســعادة متــأل قلبــي وطمأنينة 
ــا  ــر اهلل فيه ــف ال!! وذك ــؤادي .. كي ــأل ف مت
يُرفــع والقــرآن فيهــا يُتلــى ويُرتــل والوعــظ 
والتناصــح باحلــب فيهــا يُقــدم .. وخالقــي 
يذكرنــا فيمــن عنــده, أي شــيء أكبــر مــن 
ذلــك واملائكــة حتفنــا والرحمــة تغشــانا 
وننــال بــإذن اهلل اخليريــة التــي أخبــر 
عنهــا الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم 
ــه »..  ــرآن وعلم ــم الق ــن تعل ــم م »خيرك
ــاط  ــا يح ــل عندم ــذة , وتكم ــرآن ل فللق
ــت  ــة اجتمع ــي اهلل وُصحب ــوة ف ــك أخ ب
لتــدارس كتــاب ربهــا. حقــاً هنــاك عيــش 
ــرآن  ــل الق ــع أه ــرآن وم ــع الق ــف م مختل

ــه. ــل اهلل وخاصت ــم أه ــن ه الذي
ــدور  ــم يلتحــق ب ــِت ممــن ل أخيتــي ؛ إن كن
التحفيــظ بعــد ، فبــادري فــواهلل لــن 
ــرب  ــن الق ــل م ــذ وأجم ــعادة أل ــدي س جت
مــن اهلل والعيــش مــع كامــه جــّل فــي 
عــاه .. جــزى اهلل القائمــن علــى حلقــات 
القــرآن املباركــة إشــرافاً وتدريســاً ودعمــاً 

ــزاء. ــر اجل ــذالً خي وب
ــة  ــى معلم ــب عل ــذي يج ــر ال ــا األم - م

ــه ؟ ــي ب ــرآن التحل الق
ــك اهلل  ــن أعان ــرآن ، يام ــة الق ــا معلم ي
ــه  ــم كتاب ــرف تعلي ــي ش ــارك لتنال واخت
العــون  اهلل  واســألي  النيــة  جــددي 
ــب  ــاص مرات ــي أن لإخ ــق, واعلم والتوفي

. وأســماها  أعاهــا  فاحرصــي علــى 
- واجب املعلمة جتاه طالباتها ؟

كونــي أيتهــا املباركــة قــدوة صاحلــة 
ــى غــرس  ــك واحرصــي عل ــة لطالبات طيب
القيــم واملبــادئ فــي نفوســهم بالكلمــة 

ــة. ــدوة الصاحل ــة والق الطيب
اعلمــي أن تعليــم القــرآن ليــس مقتصــراً 
ــه فقــط دون الســعي  ــى ســرده وتاوت عل
والعمــل  وتأمــل معانيــه  تدبــره  إلــى 

ــه. بأحكام
اســأل اهلل عــز وجــل أن يوفقنــي وإياكــم 
ملــا يحبــه ويرضــاه وأن يكلــل جهودنــا 

بالنجــاح والتوفيــق وأن يجعلنــا مباركــن 
ــا .. أينمــا كنّ

ــي  ــا ف ــتفدت منه ــة اس ــيلة حديث - وس
ــك ؟ تعليم

رائــع  غــرض  تــؤدي  العــرض  شاشــة 
وتفاعــل بــن الطالبــات وتخــدم املعلمــة 
ــتخدام  ــكار واس ــال األف ــي إيص ــراً ف كثي
بشــكل  الــدروس  وعــرض  األنشــطة 

مبتكــر ..
- كلمة أخيرة :

ــان ،  ــٍر وإمي ــورٍ وخي ــاُت ن ــرمي آي ــرآن الك  الق
ــدوام  ــى ال ــدة عل ــام اخلال ــزة اإلس ومعج
ــه  ــى ب ــن إن حتّل ــب املؤم ــة قل ــو حلي ، ه
ــه  ــقُ ل ــه ، واملراف ــي درب ــائرُ ف ــورُ الس ، والن
ــره ،  ــي قب ــه ، ف ــد موت ــه ، وبع ــي حيات ف
ــُد لــه إلــى أعلــى اجلنــان .قــال اهلل  والقائ
تعالــى : » إِنَّ َهـــذَا الُْقــرْآَن يِْهــِدي لِلَّتِي ِهَي 
ــوَن  ــَن يَْعَمُل ــنَ الَِّذي ــرُ امْلُؤِْمِن ــَوُم وَيَُبشِّ ْ أَق

ــرًا »  ــرًا كَِبي ــْم أَْج ــاِت أَنَّ َلُه َ احِل الصَّ
إن  العيــش مــع القــرآن عيــش كــرمي , 
ونعمــة يتفضــل بهــا اهلل علــى مــن شــاء 
ــارات أن  ــز العب ــاة تعج ــه , وحي ــن خلق م
تعبــر عنهــا , ولــذا كان حــريٌ باملؤمــن 
للعيــش  نفســه  يجاهــد  أن  الناصــح 

ــرآن .. ــع الق ــي م احلقيق
عشـــقتك يا كتـاب اهلل حـتى *** كأنـي ال 

أرى حبًّـــا سواك
إذا حـــط الظــام علــى دروبــي *** بــا خوف 

أســير على ســناك
اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع 
قلوبنــا ونــور صدورنــا وجــاء أحزاننــا، 
علينــا  ال  لنــا  اجعلــه حجــة  اللهــم 
ــى وال  ــرؤه فيرق ــن يق ــم مم ــا الله واجعلن
جتعلنــا ممــن يقــرؤه فيــزّل ويشــقى ،اللهــم 
ــاوة  ــرآن ح ــن الق ــرف م ــكل ح ــا ب ارزقن
وبــكل كلمــة كرامــة وبــكل آيــة ســعادة 
وبــكل ســورة ســامة وبــكل جــزء جــزاءاً 

ــن  ــم آم .... الله

زادتهــم  آياتــه  »وإذا تليــت عليهــم 
إميانــا« وهــذا أمــر يجــده املؤمــن: وذلــك 
بفهــم القــرآن، ومعرفــة معانيــه؛ حتى 
ــذ .  ــة إال حينئ ــمع اآلي ــم يس ــه ل كأن

ــن تيميــة اب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»أولــم يكفهــم أنــا أنزلنــا عليــك 
الكتــاب يتلــى عليهــم« فالكتــاب كاف 
عــن كل آيــة ملــن تدبــره، وعــرف معانيه، 
واتعــظ بقصصــه فإنــه يغنــي عــن كل 

شــيء .ابــن عثيمــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زادتهــم  آَياتــه  »وإِذا تليــت عليهــم 
الســمع،  يلقــون  فهــم  إميانــا« 
ويحضــرون قلوبهــم لتدبــره، فعنــد 
ذلــك يزيــد إميانهــم ألن التدبــر مــن 

الســعدي القلــوب.  أعمــال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينبغــي لقــارئ القــرآن أن يعتنــي بقراءة 
الليــل أكثــر، قــال تعالــى«   مــن أهــل 
ــات اهلل  الكتــاب أمــة قائمــة يتلــون آي

آنــاء الليــل وهــم يســجدون«. النــووي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى  ــراء إل ــم الفق ــاس أنت ــا الن ــا أيه »ي
اهلل«  الفقــر إلــى اهلل هــو عــن الغنــى 
ــم  ــى هلل أغناه ــاس إل ــر الن ــه فأفق ب
بــه وأجهلهــم عنــد نفســه أعلمهــم 

ــن القيــم ــاهلل .اب ب
»ولــو شــئنا لرفعنــاه بهــا ولكنــه 
أخلــد إلــى األرض »بحســب مــا يُخِلــُد 
العبــد إلــى األرض يهبــط من الســماء. 

ــن القيــم اب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فواصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قراءنــا األعــزاء: فــي العــدد الســابق مت طرح 
ــن  ــات الذي ــاء واألمه ــض اآلب ــكلة بع مش
ــر.  ــاة الفج ــن ص ــم ع ــل أوالده يتكاس
ــي  ــة ف ــم الناجح ــم جتاربك ــا منك وطلبن
حتفيزهــم لصــاة الفجــر. فإليكــم بعــض 

التجــارب: 

التجربة األولى:

يقــول صاحــب التجربــة ابــو إبراهيــم 
ــى : ــا يل ــوم مب اق

أوالً  :  تذكيرهــم بفضائــل الصــاة عمومــاً 
وصــاة الفجــر خصوصاً بشــكل مســتمر 

ــم لذلك  وحتفيزه
ثانيــا: تشــجيعهم بهديــة  أو بشــيء 
ــي إن  ــا بن ــاً ي ــدد فمث ــن مح ــن لزم معی
ــك كــذا  ــت الفجــر فــي جماعــة فل صلي
ثــم الوفــاء مبــا وعدتهــم فلعــل اهلل 

يهديهــم الصــراط املســتقيم( 

التجربة الثانية:

ــيء  ــر ش ــات أول وآخ ــدى األمه ــول إح تق
ــوم  ــى الن ــم عل ــاً حثه ــق اهلل وثاني توفي

ً ــرا مبك

ــم  ــى إيقاظه ــنوات أتول ــر 6 س ــن عم وم
لصــاة الفجــر ..وأتابعهــم بعــد مجيئهم 
وأكافــئ  وأشــجعهم  املســجد  مــن 
ــه.  ــاظ إخوت ــى إيق ــذي يتول ــخص ال الش
وأقــوم بســؤالهم عــن الســور التــي قرأها 
اإلمــام ومــن صلــى بهــم بشــكل يومــي 
ونحــو ذلــك وســؤالهم كذلــك عــن حــال 
ــل  ــان ه ــن األحي ــر م ــي كثي ــس ف الطق

ــور . ــن األم ــا م ــوم أو غيره ــاك غي هن

التجربة الثالثة:
ويقول الشيخ عبد الرحمن املليفي:
من طرق حتفيز األبناء لصاة الفجر

أواًل : الدعــاء لهــم ) رب اجعلنــي مقيــم 
الصــاة ومــن ذريتــي ربنــا وتقبــل دعــاء (

ــا  ــم بفضله ــم وتذكيره ــًا : حتفيزه ثاني
ــا. ــب عليه ــر املترت واألج

ثالثًا : حثهم على النوم مبكر

رابعــًا : عنــد إيقاظهــم أقــوم بفتــح األنوار 
وإطفــاء املكيــف وفتــح النافــذة ليســمع 
األذان واإلقامــة ثــم مناداتــه باســمه أو 

ــم  ــه ث ــن وجه ــاء ع ــع الغط ــه ورف كنيت
ــده. ــذ بي ــام باألخ ــى القي ــاعدته عل مس

خامســًا : قــد يحتــاج املربــي مــن أب 
وغيــره أن يــرش قليــاً مــن املــاء علــى وجه 

ــه  ــن يوقظ م

وأخيــرًا : تذكــر أهميــة الرفــق بالولــد وأن 
الرفــق مــا كان فــي شــئ إال زانــه وأن اهلل 
إذا أراد بأهــل بيــت خيــراً أعطاهــم الرفــق 
ــه  ــه علي ــث عن ــي احلدي ــك ف ــا ورد ذل كم

الصــاة والســام

التجربة الرابعة:

يقول الشيخ راشد البداح:
نــوم  يســبقها  التــي  بالصــاة  األمــر 

»اصطبــار« إلــى  يحتــاج 
}  وأُْمر أهلك بالصاة واصطبر عليها {
التربية على الصاة حتتاج تعاهد و أمر.

من طريقتي في اإليقاظ للصاة:
1 -  الرفــق  فــي أســلوب اإليقــاظ ،وجتنــب 

اإلزعــاج مــا أمكــن .
2 -   عنــد االجتمــاع علــى الطعام اإلشــادة 

باملســتيقظ بــا تأخر .

دلوني على الطريق

تجارب بعض اآلباء في إيقاظ أبناءهم لصالة الفجر

ملتقى القراء
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رســائل مختصــرة حــول  إرســال    -  3
الصــاة فــي قــروب العائلــة .

التجربة الخامسة:
ــل  ــا عم ــة عنده ــي صاحل ــة ل ــاك قريب هن
عظيــم وهــو إيقــاظ النــاس لصــاة الفجر 
ــذا  ــواالت  له ــتة   ج ــا ً س ــا حالي وعنده

الغــرض تتصــل عليهــم حتــى يجيبــوا

التجربة السادسة:

يقول الشيخ محمد العتيق:
التقيــد  علــى  أنبههــم  النــوم  قبــل 
ــم  ــد عليه ــوم وأوك ــة بالن ــاألذكار اخلاص ب

وعلــى أمهــم لتنبههــم كذلــك.
ــى  ــب إل ــه أذه ــر أو مع ــل أذان الفج وقب
ــي  ــر ف ــول أنظ ــل الدخ ــاء وقب ــة األبن غرف
وضــع نومهــم ثــم أنبههــم تنبيهــاً هادئــاً 
ــرد ثــم أطلــب منــه أن يذكــر اهلل  حتــى ي
..لطــرد الشــيطان .. فــإذا ذكــر اهلل انحلت 
ــي إليهــم  ــق آت عقــدة وبعــد خمــس دقائ
ألتأكــد مــن يقضتهــم ؛ فــإن كان قــد 
قامــوا وتوضــأوا فحســن وإن كانــوا رجعــوا 
للفــراش بســبب تأخرهــم فــي النــوم 
وســهرهم فأوقضهــم مــرة أخــرى فيهــا 

نــوع مــن احلــزم نظــرا لضيــق الوقــت 
ــم  ــاة وتهيئه ــتعدادهم للص ــد اس .وبع
متامــا فــإن كان الوقــت كافيــا النتظارهــم 
حتــى يخرجــوا قبلــي و أوصــي أمهــم 
ــت  ــن البي ــوا م ــى يخرج ــم حت أن تتابعه
واتصــل علــى أمهــم أســألها هل صلــوا أو 
ال ولــو كنــت مســافرا فقد ألزمت نفســي 
ــع  ــم م ــم ومتابعته ــى أمه ــال عل باالتص

ــاة .. ــؤدوا الص ــى ي األذان حت

التجربة السابعة:

يقول الشيخ أحمد الذويخ:
ــي  ــع أبنائ ــر م ــاة الفج ــي ص ــي ف طريقت
وأثنــاء  يســهروا  لئــا  ليــا  أتابعهــم 
املتابعــة أقــول وراءكــم صــاة الفجــر 
إشــعارا لهــم بأهميتهــا وكنــت اوقظهم 
وأعمارهــم ســبع ســنن وانتظرهــم علــى 
ــجد  ــي للمس ــم مع ــب به ــوء واذه الوض
حتــى وصلــوا اجلامعــة. واآلن ال أعانــي فــي 
إيقاظهــم .تعــودوا وهلل احلمــد أوقظهــم 

ــع. ــم تتاب وأمه

التجربة الثامنة:
وتقول أم  رياض:

طريقتــي مــع أبنائــي حلثهــم علــى صــاة 
الفجــر أخبرهــم بفضلهــا وأنهــم يكونون 
ــد  ــون وان نبتع ــى ميس ــة اهلل حت ــي ذم ف
ــتطيع  ــى يس ــهر حت ــن الس ــا ع جميع

ــا إيقــاظ بعــض. بعضن

التجربة التاسعة :

يقول األستاذ :يوسف الثنيان
أوالً دعــاء اهلل بــأن يعينهــم علــى القيــام 

للصــاة .. فهــو خيــر عــاج .
ــك  ــروعة وذل ــباب املش ــل األس ــاً فع ثاني
كتذكيرهــم مبــا أعــده اهلل للمصلــن 

وخاصــة صاةالفجــر ..
ثالثــاً ترغيبهــم وحتفيزهــم بوضــع جوائــز 
حتفيزيــة والثنــاء علــى االبــن احملافــظ على 

الصــاة .  
ــوم  ــك تق ــد بأن ــا الوال ــر أيه ــاً  تذك رابع
أحســنت  إن  وعبــادة  عظيــم  بعمــل 
ــل  ــاة وحتم ــر بالص ــك باألم ــد وذل القص
ــك فــاهلل يقــول )  املشــاق فــي ســبيل ذل
ــا ..( ــر عليه ــاة واصطب ــك بالص وأمرأهل

تسعدنا مشاركتكم لنا في ملتقى القراء

يسعدنا تواصلكم معنا وإرسال مشاركاتكم ومقترحاتكم المباركة سواًء كانت المشاركات المفتوحة 
ويسمح فيها للمشارك أن يكتب مشاركته في أي مجال وأي موضوع مفيد يتناسب مع أهداف 

المجلة. أم في موضوع دلوني على الطريقوذلك عن طريق الوسائل التالية

multaga.alqurra@gmail.com :بريد إلكتروني

واتس أب رقم :0555124478  

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 

موتهوفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح اللهم آمين 
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افتتحت اجلمعية املدرسة التمهيدية للبنات لهذا العام 1436-1437هـ أسوة بالبنن وقد هيأ للمدرسة مبنى متكامل وعلى 
طراز فاخر في البناء والتنظيم والتجهيزات

 وهي على نفقة الشيخ علي بن عبدالرزاق العبدالكرمي عن والدته قبيلة بنت دخيل احلمادي رحمها اهلل
 وكانت إحصائية هذه السنة على النحو التالي:

افتتاح مدرسة تمهيدية للبنات

الفصولالحافالتالطالباتالطاقم اإلداريعدد المعلمات

959366

تخريج الدفعة األولى في متهيدية البنات

احتفلت املدرسة التمهيدية للبنات بتخريج الدفعة األوىل من طالباتها )٧٨( طالبة ، وأقيم الحفل الختامي يوم األحد املوافق1/ ٨/ 143٧هـ  عى رشف 

حرم الشيخ  عيل عبدالرزاق العبد الكريم  أطال الله يف عمره عيل طاعته وبارك له يف ماله وولده، وتضمن الحفل الفقرات التالية:: 

أوبريت ترحيبي ،أوبريت علم وكفاح ، مرسحية الجار قبل الدار، أنشودة  وأصبحت أمرة ، أوبريت أمي جنة الدنيا ، أوبريت حلم املحسنن ، وتخللها 

ترتيل اآليات من  الطالبات الصغرات. وختم الحفل بتكريم أمهات الطالبات املجتازات باملحطات

وتكريم املعلامت واإلداريات  وقدمت إدارة التمهيدية  هدية تكرميية لحرم الشيخ حفظه الله وختمت مبسرة مسك الختام 

تغطيات
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إحصائية المجمعات في برنامج االرتقاء  للعام الدراسي 1435هـ - 1436هـ

اجملمعم
إجمالي 

طاب اجملمع
عدد الطاب 

اجملتازين
نسبة 
اخملتبرين

إجمالي 
النقاط

متوسط 
النقاط

الدرجة 
النهائية

مقارنة 
بنتائج العام 

املاضي

59.46311.142.36140.33%222132العذل1

47.54292.232.16102.692%284135األحنف بن قيس2

42.2290.452.188.62%327138امللك عبدالعزيز3

30.97163.41.9761.012%26883فيصل بن تركي4

51.32134.361.7288.272%15278النووي5

15.5498.781.827.973%35455محمد بن ابراهيم6

27.2792.282.0555.92%16545الشوكاني7

29.1791.492.6176.136%12035اجلوير8

2543.561.8947.251%9223الفالح9

31.5834.041.8959.692%5718العبداملنعم10

12.9328.291.4919.271%14719الفرقان11

6.926.541.6611.451%23216عبداهلل بن نوفل12

10.4216.151.6216.88%9610ابن عثيمن13

8.336.971.7414.49%484أبي مسعود البدري14

30.851629.682.0563.53% 2564791اإلجمالي

الرتتيباجاميل النقاطمتوسط درجات االختبارعدد الناجحناملجمعاسم املعلم م

األول2888.6173.06العذلفهد نايف محمد الزنيدي1

الثاني1788.9453.73األحنف بن قيسجابر عبداهلل سعود الدويش2

الثالث1886.1750.88األحنف بن قيسعبداهلل حجاب محمد احلجاب3

الرابع159346.17العذلمعاذ علي أحمد العبداللطيف4

اخلامس1599.0742.01امللك عبدالعزيزطارق فهد محمد اخلنيني5

الخمسة األوائل من المعلمين في إحصائية االرتقاء للعام الدراسي 1435- 1436هـ

برنامج االرتقاء يهدف إلى إتقان الطاب حفظ القرآن من بداية حفظهم حيث مت توزيع املصحف على ثمانية أقسام تسمى 
املرتقيات تبدأ بامللك وتنتهي بالفاحتة، ال يتجاوز الطالب أي مرتقى حتى يختبر فيه اختباراً مركزياً في اجلمعية  ويختبر في 
كل مرة من أول مرتقى وحتفز اجلمعية  الطاب واملعلمن واملديرين بوسائل عديدة لتفعيل البرنامج ومنها نشر إحصائية 

سنوية وإليكم إحصائية عام 36/35

مرآة الجمعية
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احتفلــت اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ القــرآن 
الكــرمي فــي محافظــة الزلفــي بإقامــة حفــل 
) جائــزة الفهــد حلفــظ القــرآن الكــرمي ( فــي 
ــوم  ــاء ي ــم مس ــذي أقي ــابع, وال ــا الس عامه
اخلميــس 22-6-1437 هـــ بعــد صاة العشــاء 
فــي القاعــة املاســية لاحتفــاالت واملؤمتــرات 
علــى شــرف صاحــب املعالــي : الشــيخ / 
صالــح بــن محمــد اللحيــدان  رئيــس اجمللــس 
هيئــة  عضــو  ســابقاً  للقضــاء  األعلــى 
ــظ  ــل محاف ــور وكي ــاء وبحض ــار العلم كب
محافظــة الزلفــي ســعادة األســتاذ / صالــح 
بــن عبدالعزيــز املــداهلل وعــدد مــن أصحــاب 
الفضيلــة والســعادة ورجــال األعمــال وأعيان 
ــارج  ــن خ ــوف م ــن الضي ــدد م ــة وع احملافظ
ــوف  ــن الضي ــر م ــن كبي ــع م ــة وجم احملافظ
امتــألت بــه جنبــات القاعــة، وتنوعــت فقرات 

احلفــل.

مقتطفات  من كلمة راعي الحفل 
معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان:

 
»إن خيــر النــاس مــن تعلــم القــرآن وعلمه 

وهــذا القــرآن العظيــم الــذي أنزلــه اهلل 
تعالــى وشــرف بــه العــرب واألمــة اإلســامية 
ــى  ــد ال منته ــر ومج ــتور ال يتغي ــع دس أجم

ــن يتعلمــه ويحفظــه. ــا مل ــه، فهنيئ لرفعت
هنيئــا للباذلــن جهدهــم فــي تعليمــه 
ــبيل. ــذا الس ــي ه ــون ف ــن يبذل ــا للذي وهنيئ

ــة  ــى معرف ــرص عل ــع احل ــي للجمي نصيحت
ــه. ــل بأحكام ــه والعم ــدره وتاوت ق

ــجمة  ــي منس ــل ه ــك ه ــى أخاق ــر إل انظ
ــى  ــي صل ــا كان النب ــرمي كم ــرآن الك ــع الق م

ــلم. ــه وس اهلل علي
أســأل اهلل تعالــى أن يوفــق كل القائمــن 
ــوا  ــأن يخلص ــرمي ب ــرآن الك ــم الق ــى تعلي عل
هلل فــي العمــل وأن يوفــق كل مــن يتعلمــه 
ــه، وأن يوفــق  إلتقــان حفظــه واحملافظــة علي
البيــوت التــي فيهــا مــن يحفــظ القــرآن مــن 

ــات ــان وفتي فتي

ــد  ــد ال جت ــر بعي ــت غي ــى وق ــاس إل كان الن
فيهــم مــن احلفــاظ إال عــددا قليــا ال زهــدا 
فــي ذلــك ولكــن حياتهــم فيهــا عنــاء 

وشــظف وانشــغال بالعمــل.

ــي  ــا ف ــل وع ــأ اهلل ج ــذا هي ــا ه ــي وقتن ف
ــى  ــون عل ــن يحرص ــة م ــة املبارك ــذه الدول ه
تشــجيع الراغبــن والبــذل فــي هذا الســبيل 

ــر مــن الدعــاء لهــم. فلنكث
أدعــو اهلل تعالــى أن يبــارك ألهــل هــذا العمل 
وأن يصلــح الدارســن ومينحهــم التوفيــق 
ــي  ــا وف ــي بادن ــر ف والســداد، وأن ينشــر اخلي

ــاد املســلمن  ب

أســأل اهلل بأســمائه وصفاتــه أن يوفــق ولــي 
أمرنــا لــكل خيــر، وأن يصــده عــن كل شــر وأن 
ــاق  ــة األخ ــدة وصيان ــة العقي ــه حلماي يوفق
ونشــر العــدل، وأدعــو اهلل تعالــى أن يبارك في 
دولتنــا ومينحهــا الســداد فهــو القــادر علــى 
ــع  ــا وجمي ــر دولتن ــح أم ــيء، وأن يصل كل ش
ــر ألن  ــق والة األم ــا وأن يوف ــاون معه ــن يتع م
يحســنوا كل عمــل يقومــون بــه، ففــي ذلــك 
اخليــر الكثيــر كمــا أســأله تعالــى أن ينصــر 
رايــة اإلســام ويعزهــا ويــذل كل مــن حاربهــا.

هذا القرآن دستور ال يتغير ومجد ال منتهى لرفعته، فهنيئا لمن يتعلمه ويحفظه.

معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رعى حفل جائزة الفهد السابع:
كان عدد الحفاظ قليال  فانقلب الحال بحمد الله 
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جائزة التميز
اإلدارة املتميزة

الرياحن ومديرها

محمد بن عبدالرحمن بن عطااهلل العطااهلل 

املعلم املتميز

طارق بن فهد بن محمد اخلنيني

أصغر حافظ

محمد عماد مرسي عبدالدامي

مزامير آل داود

محمد بن عبدالرحمن بن محمد العبيد

عبداهلل بن صالح بن عبدالكرمي املطوع

أحمد بن حمود بن راشد الثنيان

اإلدارة املتميزة

القرآن الكرمي " الفترة املسائية "

هيا بنت عبدالعزيز العمار 

املعلمة املتميز

أسماء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر

أصغر حافظة

أروى حسن أبوعيسى الفهلوي

الفائزون في مسابقات القرآن الكرمي

)جزأين()خمسة أجزاء()عشرة أجزاء()عشرون جزءاً()القرآن كاما(

عبداجمليد بن دخيل  الفهيدعمر بن راشد احلميدي
عثمان بن عبدالرحمن 

الدريويش
عبداجمليد بن فهدالسبت

عبدالرحمن بن محمد 
الصالح

عبداهلل بن فهد الطوالة
عبد احملسن بن أحمد  اجلار 

اهلل
عبدالرحمن بن عبداهلل 

العمار
عبدالعزيز بن خالد السبتبسام بن هال  البهال

عبدالرحمن بن صالح 
السيف

سلمان بن راشد  احلميديخالد بن مساعد الوزانأحمد بن بدر البدرمصعب بن صالح البهال

الفائزات في مسابقات القرآن الكرمي

أسماء بنت سليمان  
اخلنيني

سارة بنت أحمد الزنيديمشاعل بنت عبداهلل البدرسدمي بنت عبداهلل  الطيار
أسماء بنت محمد  

القشعمي

ليما بنت بدر الفرج لطيفة بنت أحمد املسعودفاطمة بنت أحمد املسعودصفية بنت محمد املنصورأروى بنت أحمد امللحم

أسماء بنت عبداهلل  
املسعود

رشا بنت نافع النافعاجلوهرة بنت محمد احلصننورة بنت عبداهلل الفالحأمل بنت إبراهيم  الزويد
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أسماء الفائزين في مسابقة الحلقات للبنين

أسماء الفائزات في مسابقة الحلقات البنات

المركز الثالثالمركز الثانيالمركز األولالترتيب

محمد بن  عبدالوهابجعفر بن أيب طالبسعد بن أيب وقاصالحلقة

عيل بن  محمد القشعميبدر بن أحمد البدرطارق بن فهد الخنينيالمعلم

الطالب
يوسف بن سعود السبت أحمد بن بدر البدرعثامن بن عبدالرحمن  الدريويش

عبداملحسن بن عبدالعزيز الزنيديرائد بن حمدان الجديععبدالرحمن بن عبدالله العامر

عبدالرحمن بن عيل العبداللطيفسليامن بن عبدالله الدهشخالد بن مساعد الوزان

المركز الثالثالمركز الثانيالمركز األولالترتيب

حفصة بنت عمرذات النطاقنرقية بنت محمدالحلقة

أبرار بنت أحمد الدخيل أسامء بنت عبد العزيز النارصمريم بنت مزيد السقياينالمعلمة

الطالبات

منال عبدالرحمن  املليفي ابتهاج عبدالله السويكتصفية عبدالله عبيد املوىس

نورة موىس  العامرنهى سعود الحمدسارة أحمد عبدالله املحمود

عبر عبدالرحمن املليفيزينب سليامن الدويشأسامء عبدالعزيز عثامن الطيار
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بََيــاِن  ُســُموِّ  فــي  الَباغَــُة  مِلَــِن 
مِلَــِن الَفَصاَحــُة وْشــُيَها ونَِظاُمَهــا

بالنَُّهــى  مِلَــِن املَعانــي الُغــرُّ تَأُْخــذُ 
ولِلُهــَدى، الـــُمِبْنِ  للنُّــوْرِ  أَوََلْيــَس 
آيَــٍة، أْعظــُم  احلــقُّ  الكتــاُب  ذاَك   
آيَــُه وأَْحكَــَم  َّلــُه  نز اهلُل 
بََيانِــهِ بََيــاُن  خمِلَُْلــوٍْق  ـى  َـّ أَن
َلــْت آيَاتُــُه فــي ُمـــْحكٍَم قَــدْ ُفصِّ
وبالهــَدى بالَبَيــاِن  ََّل  تََنــز نُــوْرٌ 
مــاً ُمَنجَّ للنَِّبــيِّ  وَْحيــاً  جــاَء  إِذْ 
ً ــرا وُمَبشِّ لُِفــؤَادِِه  وُمثَبِّتــاً 
ــٍد  ُمَوحِّ قَلْــَب  يُِنْيــرُ  يــاُء  الضِّ وَْهــَو 
ــاً ُمَفصَّ لألَنَــاِم  ذِكْــراً  َجــاَء  قَــدْ 

* * * * * * * * * * * * *
ــهِ ــَماَك بَِفْضِل ــا السِّ ــدْ بََلَغ ــاِن قَ  اثَْن

ـٌم  وُمَعلِـّ لِـــُحرُوْفِهِ  ـٌم  ُمَتَعلِـّ
َجَوانِــٍح  بَــْنَ  الُقــرْآِن  َحاِمــَل  يَــا 
ــوْرِدٍ  ــى َم ــرُّ أَزْكَ َـّ ــَمِعْنُ الـث ــَم الـ  نِْع
َسلَْســٌل  وِرْدَُك  الُقــرْآِن  قَــارِئَ  يَــا 
ووَِعْيــِدِه بَوْعــِدِه  الُفــؤَادَ  يُـــْحِيي   
ً ـرا ُمَتَدبِـّ آيَــُه  ـْل  ِـّ ورَت فاقْــرأْ 
ً َمَنــازاِل اجلــزَاِء  يَــوَْم  بِـــَها  تَرْقَــى 
ــاً  ــْخِلصاً وُمَتابِع ــا ُمـ ــَت فِْيَه ــا كُنْ م

ذَاكُــْم ِكَتــاُب اهلِل أَْشــرَُف َمــا تُِلــيْ

* * * * * * * * * * * * *
ـَة التَّْحِفْيــِظ َطابَــْت رَوَْضــٌة َجْمعيَـّ
وَمَعارِفــاً ِحكْمــًة  فِْيَهــا  تَرَْعــوَْن 
ورُوَاُؤَهــا ِظلَُّهــا  الَفضائِــُل   حْيــُث 

 ،  َفأَتَاكُــُم َســْمُح األَكُــفِّ بِـــَمالِهِ 
َمَنــارةً دُْمــِت  الُقــرْآِن  ـَة  َجْمِعيَـّ
وِســَيادٍَة تََفــرُّدٍ  ذَاَت  وبَِقْيــِت 
لَِتَســابٍُق أُزْلَِفــْت  اجلوائِــزُ  فــإِذَا 
َشــاِهدٌ  ــَبْيِعيْ  السُّ َجائِــزةُ  واليــوَْم 
ــْت  ــي إِذْ َعَل ــِق املَعال ــي أُْف ــَموِْت ف  َفَس
هــا ــَد َصفُّ َحْيــُث الَعزَائِــُم قــدْ توحَّ
بَِفْضِلــهِ اجلَِزيْــَل  اهلُل  َفَجزَاُهــُم 
بَذَُلوا الـــَجِلْيَل مَع الـــَجِمْيِل ، وَطالـَما
ــجاً َـّ ُمَدب للثََّنــاِء  أَْهــٌل  فألَنْــِت 
َّةٌ دُر املَفاِخــِر  تَــاِج  فــي  وألَنْــِت 
ُموْنقــاً رَوْضــاً  َّادِ  للــرُّو َفَســِلْمِت 

؟!  وبََنــاِن  َمنْطِــٍق  ذِيْ  علــى  َّْت  َعــز  
؟!  وُجَمــاِن  آللِــٍئ  بِعْقــِد  تُــزْريْ 
؟! َعَيــاِن  رَأَْي  الـــَحقَّ  يُِريَْهــا  أَْخــذاً   
والُفرْقَــاِن والتَّنـــِزيِْل  للذِّكْــِر 
األزْمــاِن َمــَدى  تَبَْقــى  ٍة  وَمـــَحجَّ  

الثََّقــاِن  َحرْفِــهِ  َعــنْ  َفَتَقاَصــرَْت   
؟!  الـــَحَدثَاِن  َمــع  َجــارٍ  وََجِديْــُدهُ   
والتِّبَْيــاِن التَّْفِصْيــِل  بَِدقَائِــِق 

احلَْيــرَاِن  التَّائِــهِ  دَرَْب  لُيِنْيــرَ 
اإلمْيَــاِن إلــى  تَْهــِديْ  بَبَصائِــٍر 
والُبرَْهــاِن باحلــقِّ  ـداً  ِـّ وُمؤَي
ــْيَطاِن ــى الشَّ ــنْ ُخَط ــَجاةٌ ِم ــهِ نَـ وب

لَِســاِن  بِــكُلِّ  يُتَْلــى  ــراً  وُمَيسَّ  

* * * * * * * * * * * * *
كَْيــواِن  َعلــى  أَرْبَــْت  بِـــَمَنازٍِل   
ِســيَّاِن   - إَلِهَنــا  بــإذِْن   – َفُهَمــا 
وَمثَــاِن ــٍل  ُمَفصَّ بَِنْفــِح  َطابَــْت 
أَوَاِن كُلَّ   – ِشــئَْت  إْن   – تَرْتَــادُهُ 
دَانــي املَناِهــِل  َعــذِْب  َمــوْرِدٍ  ِمــنْ 

األْضَغــاِن  كََواِمــَن  ِمنْــُه  وَيَُســلُّ   
واإلْعــاِن ــرِّ  السِّ فــي  ـِــُحرُوْفهِ  ل  
ِجَنــاِن ِظــاِل  فــي  دَارٌ  وَلِنْعــَم 

الِعرَْفــاِن  َصــادِِق  َعــنْ  لَِنِبيَِّنــا   
أُذُنَــاِن َلــُه  اْســَتَمَعْت  َمــا  وأََجــلُّ   

* * * * * * * * * * * * *
ـاِن  الهتَـّ بالَعــارِِض  تَْســُقونَها   
ــي ــاً وَمَجانِ ــْت َمْغِرس ــدىً ، َفَطابَ  وُه
الُقــرْآِن مــَع  ُســرَادِقَُها  ُمــدَّْت 

تَــَواِن  بَغْيــِر  َســاٍع  وبِـــَجاِههِ 
بَِبَنــاِن  الُعــا  فــي  إلْيَهــا  يُوَْمــى   
األرْكَاِن رَاِســَخ  َصرْحــاً  وَســَموِْت 
الُفرَْســاِن ََّل  وأو اجلــوادَ  كُنْــِت   
ــاِن ــِك الَفْيَن ــَحاِسَن رَوِْض ــْحِكيْ َمـ يَـ

ِهَمــُم األَُلــى َلـــْم يَرْكَُنــوا ألَمانــي 
والدَّانــي قَِصيَِّهــا  بَــْنَ  َفــرْق  ال 
ِمــنْ َمْعَشــٍر نََهُضــوا بِــذَا الُبنَْيــاِن
واإلتَْقــاِن بالَعــزِْم  قَرَنُوُهمــا 

واألوْزَاِن  األَلَْفــاِظ  بَِفرَائِــِد   
الُعنْــواِن  َصْفَحــُة  فْيَهــا  وألَنْــِت   
وَمــكَاِن رُتَْبــٍة  أَْســَنى  وَحَللْــِت   

أ / فهــد بــن عبــد اهلل املا

* ألقيت هذه القصيدة في حفل الفهد السابع

َوْحٌي من الَوْحي*
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احلمــد هلل رب العاملــن والصاة والســام 
علــى رســول اهلل وبعد:

ــر  ــب البش ــة تصي ــم مصيب ــإن أعظ ف
فــي هــذه احليــاة الدنيــا مصيبــة املــوت، 
ــدود،  ــل احمل ــوم واألج ــر احملت ــم املصي ذلك
يقــول اهلل تعالــى : )) فــإذا جــاء أجلهــم 
ــتقدمون((  ــاعة وال يس ــتأخرون س ال يس
ــة  ــس ذائق ــبحانه : )) كل نف ــول س ويق
املــوت وإمنــا توفــون أجوركم يــوم القيامة 
فمــن زحــزح عــن النــار وأدخل اجلنــة فقد 
فــاز ومــا احليــاة الدنيــا إال متــاع الغــرور((.

فــي يــوم اخلميــس 1437/8/26 رحــل عــن 
ــدار اآلخــرة  ــى ال ــا وانتقــل إل هــذه الدني

احملســن الوجيــه الشــيخ:
الطوالــة  عبــداهلل  بــن  عبدالرحمــن 
تغمــده اهلل برحمتــه وأســكنه فســيح 
جناتــه ، إن هلل مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى 
ــا  ــمى، إن ــل مس ــده بأج ــيء عن وكل ش
ــا  ــول إال م ــون وال نق ــه راجع ــا إلي هلل وإن
ــا  ــا أب ــك ي ــى فراق ــا عل ــرب وإن ــي ال يرض

ــون. ــداهلل حملزون عب
فهن املنايا أّي وادٍ حللته   

         عليها القدوم أو عليها ستقدم
بنــن  مــن  الفقيــد  أوالد  بــذل  لقــد 
ــات مــا يســتطيعونه مــن األســباب  وبن
مبرضــه  أصيــب  أن  منــذ  العاجيــة 
واســتنفدوا كل احليــل؛ ولكــن األمــر 

ــل: ــا قي كم
إن الطبيب بطبه ودوائه 

          ال يستطيع دفاع محذور أتى
فقيدنــا الغالــي ليــس كغيــره فقــد 
اتصــف بصفــات حســنة وعلــى رأســها: 
ــاجد،  ــاء املس ــاس كبن ــع الن ــرم، ونف الك
ــى  ــات إل ــرة الصدق ــون، وكث ــل الدي وحتم
ــه  ــا ال نعلم ــه وم ــا نعلم ــك مم ــر ذل غي

ــد  ــوت الفقي ــة مب ــر، واملصيب ــر وأكث أكث
ليســت خاصــة بأهلــه بــل هــي عامــة:
وما كان قيس هلكه هلك واحد               

                      ولكنه بنيان قوم تهدما
ــى  ــاً عل ــداهلل حريص ــو عب ــد كان أب لق
البــذل والعطــاء واإلســهام فــي مجــاالت 
ولقــد عرفتــه منــذ  املتعــددة  اخليــر 
ســنوات عديــدة فعرفــت فيــه هــذه 

الصفــة احلميــدة ، واآلن:
   طــوى املــوت أســباب احملابــاة بيننــا       

فلســت وإن أطنبــت فيــه مبتهــم  
ــيح  ــكنه فس ــه اهلل وأس ــه رحم عرفت
ــه  ــاكراً لرب ــباً ش ــراً محتس ــه صاب جنات
ــم  ــه ويفرحه ــن حول ــر م ــاول أن يس يح
ــول  ــد ق ــى ح ــى عل ــح معاف ــه صحي بأن

ــل: القائ
علــى أنــه والســقم يبــري عظامــه     

ويســتر عنهــم  يخفيــه  أن  يحــاول 
ــر  ــه األخي ــاب مبرض ــل أن يص ــك قب وذل
ــك املــرض  ــر مــن 14 شــهراً ذل قبــل أكث

ــده. ــق بع ــم يف ــه ل ــده وعي ــذي أفق ال
لقــد لقــي رحمــه اهلل ربــه ولــو كان 
ــدوه  ــه أن يف ــه ومحبي ــتطاعة أهل باس
ــوا   ــا بخل ــدوه ومل ــس لف ــي والنفي بالغال

ــل: ــا قي ــن كم ولك
ولو أن هذا املوت يقبل فديًة 

                 فديناه أمواالً كراماً وأنفسا
للفقيــد رحمــه اهلل إســهامات فــي 
ــك  ــى رأس ذل ــكر وعل ــر فتش ــر تذك اخلي
ــرآن  ــة للق ــه اهلل خدم ــه رحم ــا يبذل م
الكــرمي  فقــد كان لــه الفضــل بعــد اهلل 
فــي إنشــاء أول دار نســائية فــي احملافظة 
ولقــد حدثنــي بنفســه رحمــه اهلل قائــاً 
ملــا كنت فــي احلجــاز ) ال أدري يقصد مكة 
أو الطائــف( يقــول كنــت أرى الدارســات 

الاتــي يدرســن القــرآن الكــرمي فحدثتني 
نفســي وبتشــجيع مــن أســرتي أن أبنــي 
داراً يتعلــم فيهــا النســاء القــرآن الكرمي، 
ولقــد مت لــه بحمــد اهلل مــا أراد فبنيــت 
)دار القــرآن الكــرمي( علــى نفقتــه اخلاصــة 
ــا  ــر م ــذ أكث ــا من ــع اهلل به ــي نف والت
ــى  يقــارب عشــرين ســنة، وباإلضافــة إل
ــاً  ــه اهلل برنامج ــى رحم ــد رع ــك فق ذل
قرآنيــاً تقيمــه اجلمعيــة يتعلــق بقــراءة 
مــع  الكــرمي كامــاً  القــرآن  تفســير 
حفــظ الغريــب أطلقــت اجلمعيــة علــى 
ذلــك البرنامــج اســم ) شــفاء الصــدور( 
وتقيــم احتفــاالً خاصــاً بذلــك البرنامــج 
بتاريــخ  كان  أقيــم  احتفــال  وآخــر 
1436/7/6 برعايــة كرميــة مــن معالــي 
الشــيخ الدكتــور صالــح بــن حميــد 
ــه اهلل  ــد رحم ــه اهلل ، وكان الفقي حفظ
حريصــاً علــى إقامــة احلفــل فرحــاً بــه إال 
أن املــرض لــم ميهلــه فلــم يتمكــن مــن 
ــذا  ــي ه ــرج ف ــد تخ ــل، ولق ــور احلف حض
البرنامــج بحمــد اهلل عشــرات الطــاب 

ــة. ــد واملن ــه احلم ــن فلل واملعلم
واألمــر الثالــث الــذي كان يقدمــه الفقيد 
برعايــة  تكفلــه  بســخاء  للجمعيــة 
ــز  ــك عبدالعزي ــع املل ــه مجم ــا يحتاج م
»رحمــه اهلل« مــن رواتــب للمعلمــن 
ــا  ــع م ــاب وجمي ــز  للط ــز وجوائ وحواف

ــة. ــاء الدراس ــع أثن ــه اجملم يحتاج
ــه  ــداهلل علي ــو عب ــا أب ــاب عن ــد غ لق
قــال  كمــا  وأصبحنــا  اهلل  رحمــة 

البــارودي:
ولم يبق إال ذكريات شجية

            وطيف يواتيني إذا الطرف هّوما
ــاس  ــن الن ــداهلل ولك ــو عب ــا أب ــل عن رح
يتفاوتــون في رحيلهــم وتتفــاوت مواقف 

رحلوا عنا

رحل أبو عبدالله وبقيت آثاره الحميدة 
بقلم : عبدالرحمن بن محمد احلمد

رئيس جمعية حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الزلفي
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أقرأ طالب الجمعية وعرض تجاربه
فضيلة الشيخ فؤاد مصطفى الحسن يزور الجمعية

تشــرفت جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي مبحافظــة الزلفــي باســتضافة فضيلــة الشــيخ املقــرئ فــؤاد مصطفــى احلســن )وهــو 
مــن الشــيوخ املتميزيــن فــي تعليــم القــرآن الكــرمي وهــو مــن أكابــر طــاب فضيلــة شــيخ القــراء فــي املســجد النبــوي الشــريف 

إبراهيــم بــن األخضــر القيــم(  خــال الفتــرة:1437/6/11 إلــى 1437/6/15هـــ
ــارة إلــى االســتفادة مــن فضيلتــه فــي مجــال إتقــان أداء القــرآن الكــرمي لطــاب ومشــرفي اجلمعيــة وقــد تنوعــت  وتهــدف الزي
االســتفادة مــن فضيلتــه مــن خــال اإلقــراء وخاصــة للطــاب املشــاركن فــي مســابقة امللــك ســلمان احملليــة حلفــظ القــرآن 

الكــرمي ودورات تدريبيــة وعــرض جتربتــه فــي القــراءة واإلقــراء .

األحيــاء مــن رحيــل األمــوات ويتفــاوت مــا 
قدمــه األمــوات لألحيــاء ومــا أبقــوه بعــد 

وفاتهــم لنفــع املســلمن:
الناس صنفان موتى في حياتهم     

                       وآخرون ببطن األرض أحياء
وذكــر النــاس اإلنســان باخليــر بعــد وفاتــه 
فقيدنــا  أن  ونحســب  جديــدة  حيــاة 

ــف ــذا الصن ــن ه ــي م الغال
فارفع لنفسك عند موتك ذكرها     

                          فالذكر لإنسان عمر ثان
أبــو عبــداهلل مؤلــم وموجــع  رحيــل 
وقــدره: اهلل  بقضــاء  راضــون  ولكننــا 

خطب وأي اخلطب أطبق ليله
                      خطب يحّير منبر اخلطباء

يا طائر األشواق بّلغ أهله
روح الكرمي سمت إلى العلياء      

يا واصل األرحام خيرك ممرع
              برٌ عطوٌف وارف األفياء

وفتحت باباً ال يضيق بضيفه    
            فِقرى الضيوف سجية الكرماء

أوالدُك األبرار فخرُ فضيلة
                     أنعم بهم في برهم ووالء

الولــد يشــمل الذكــر واألنثــى كمــا قــال 
تعالــى : ))يوصيكــم اهلل فــي أوالدكــم((

ــو  ــطور أرج ــذه الس ــام ه ــي خت ــد: ف وبع
مــن اهلل ســبحانه وتعالــى أن أكــون قــد 
ــي  ــد أب ــن الفقي ــة ع ــي الكتاب ــت ف وفق
ــب  ــه رح ــة عن ــال الكتاب ــداهلل  ومج عب

واســع ولكــن مــا ال يــدرك كلــه ال يتــرك 
ــه. بعض

أن  وصفاتــه  بأســمائه  اهلل  أســأل 
يغفــر ألبــي عبــداهلل ولوالديــه ولنــا 
ــى  ــأله تعال ــن وأس ــلمن أجمع وللمس
ــه  ــر ل ــم اغف ــة الله ــه الذري ــح ل أن يصل
وارحمــه وارفــع درجتــه فــي املهديــن 
الغابريــن  فــي  عقبــه  فــي  واخلفــه 
ــه  ــه في ــّور ل ــره ون ــي قب ــه ف ــح ل وافس
ــة.   ــاض اجلن ــن ري ــة م ــره روض ــل قب واجع
اللهــم آمــن وصــل اللهــم وســلم وبــارك 
ــد  ــا محم ــولك نبين ــدك ورس ــى عب عل

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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1-علي بن عبد احملسن الطوالة
ــرع األول  ــي الف ــز األول ف ــق املرك  حق
ــع  ــرمي م ــرآن الك ــار الق ــون مس اخلامت

ــير التفس

2-تركي بن مقرن العبد املنعم
 املركــز األول فــي الفــرع األول اخلامتــون 

مســار القــرآن الكــرمي

3-عبد اهلل بن أحمد املطوع 
املركــز األول فــي الفــرع الثانــي املرحلة 
ــرون  ــار عش ــوق مس ــا ف ــة فم الثانوي

جــزًءا

4-حمود بن راشد الثنيان 
ــا  ــة فم ــة الثانوي ــي املرحل ــز الثان املرك
فــوق فــي الفــرع الثانــي مســار عشــرة 

أجــزاء

5-محمد بن نايف العنقري
 املركــز الثانــي فــي الفــرع الرابــع 
ــة  ــار خمس ــة مس ــة االبتدائي املرحل

ــزاء أج

6-عبد العزيز بن مقرن العبد املنعم 
املركز الثالث في الفرع الرابع املرحلة 

االبتدائية مسار ثاثة أجزاء

1-مناهل بنت علي الدويش
 املركــز األول فــي الفــرع األول اخلامتــون 

مســار القــرآن الكــرمي

2-رميه بنت عبد اهلل املسعود 
املركــز الثالــث الفــرع الثانــي املرحلــة 
ــرون  ــار عش ــوق مس ــا ف ــة فم الثانوي

جــزًءا

3-فاطمة بنت أحمد املسعود
 املركــز األول فــي الفرع الثالــث املرحلة 

املتوســطة مسار عشــرة أجزاء

4-أمجاد بنت أحمد املسعود
 املركــز الثانــي فــي الفــرع الثالــث 
ــة  ــار خمس ــطة مس ــة املتوس املرحل

ــزاء أج

5-جود بنت بندر الداوود
 املركــز األول فــي الفــرع الرابــع املرحلــة 

االبتدائيــة مســار خمســة أجزاء

6-فاطمــة بنــت عصــام العتيبــي 
املركــز األول فــي الفــرع الرابــع املرحلــة 

ــزاء ــة أج ــار ثاث ــة مس االبتدائي
 

بتوفيــق مــن اهلل عــز وجــل وامتــداداً لإجنــازات التــي حتققهــا اجلمعيــة اخليريــة لتحفيظ القــرآن الكــرمي مبحافظــة الزلفي 
فقــد حصلــت مؤخــراً علــى مراكــز متقدمة فــي مســابقة أميــر منطقــة الرياض

حيث جاءت نتائج طاب اجلمعية كالتالي:

مواصلة التحليق فى سماء اإلبداع و اإلنجازات
 جمعية تحفيظ الزلفي تحقق مراكز متقدمة في مسابقة أمير منطقة الرياض1437 

البنين

البنات

وقــد أوضــح رئيــس اجلمعيــة  عبــد الرحمــن بن محمــد احلمــد أن هذا 
اإلجنــاز حتقــق بفضــل اهلل أوال ثــم نتيجة للخطــط واملنهجيــات التي 
تســير عليهــا اجلمعيــة وفــي الوقــت نفســه قــدم شــكره لقســم 
املســابقات ومكتــب األشــراف النســائي الذيــن أشــرفا علــى إعــداد 

املتســابقن واملتســابقات .
كمــا ثمــن اجلهــود التــي تبذلهــا الدولــة فــي خدمــة كتــاب اهلل ومن 
ــي  ــداً ف ــوا جه ــذي ال يأل ــاض ال ــة الري ــر منطق ــابقة أمي ــك مس ذل
رعايــة ودعــم هــذه املســابقة فســعدنا بهــذه املناســبة أن نرفــع لــه 
التهنئــة والشــكر علــى حتقيــق هــذه املســابقة لألهــداف الســامية 

التــي أعــدت مــن أجلهــا     .

تغطيات
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احتفلــت جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي مبحافظــة الزلفــي بتخريــج الدفعــة الرابعــة مــن طالبات معهــد معلمــات القــرآن الكرمي 
التابــع لهــا علــى شــرف الدكتــورة عزيــزة بنــت عبــد اهلل البطــي عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة األميــرة نــورة وذلــك عصــر يــوم 

اخلميــس 7/ 7/ 1437 هـــ فــي صــرح املعهد .
حيث مت تخريج ثمان وأربعن طالبة وهن على النحو التالي:

على شرف الدكتورة عزيزة بنت عبد الله البطي: 
تخرج 48 طالبة في معهد معلمات القرآن الكريم

1
ابتسام بنت أحمد بن عبد اهلل 

الدويش
17

سارة بنت عبد الرحمن بن 
إبراهيم املوسى

33
مرمي بنت موسى بن سليمان 

العمار

2
ابتسام بنت عبد الرحمن بن 

أحمد الفحام
18

سارة بنت عبد اهلل بن 
عبد الرحمن املا

34
مزنة بنت جديع بن عبد الرحمن 

اجلديع

3
أريج بنت عبد اهلل بن محمد 

احلافي
19

سارة بنت عبد اهلل بن علي 
البدر

35
مشاعل بنت أحمد بن دخيل 

املوسى

4
أريج بنت عبد احملسن بن 

يوسف املسعود
20

سمية بنت راشد بن سليمان 
اجلديع

36
مشاعل بنت عبد اهلل بن علي 

البدر

5
أسماء بنت عبد اهلل بن محمد 

املسعود
21

سمية بنت عبد العزيز بن 
عبد اهلل اجلبرين

37
مناهل بنت علي بن عبد الرحمن 

الدويش

22آالء بنت علي بن صالح امللحم6
شيخة بنت ناصر بن محمد 

احلمد
38

منيرة بنت إبراهيم بن صالح 
النتيفي

7
أمل بنت مقبل بن عبد اهلل 

امللحم
23

عائشة بنت أحمد بن إبراهيم 
الطريقي

39
مها بنت عبد العزيز بن موسى 

املوسى

8
آمنة بنت ناصر بن عبد العزيز 

الطوالة
24

عهود بنت محمد بن عبد العزيز 
امللحم

نائلة بنت جبارة الطيب عوض اهلل40

9
بدور بنت علي بن محمد 

الهزاني
25

فاطمة بنت عبد الكرمي بن 
عبد احملسن الدخيل

ندى بنت عبد اهلل بن محمد اجلوير41

10
بشاير بنت عبد اهلل بن محمد 

اجلوير
26

فاطمة بنت علي بن صالح 
امللحم

42
نسيبة بنت عبداهلل بن عبيد 

املوسى

11
رقية بنت منيف بن عبد العزيز 

املنيفي
27

فاطمة بنت علي بن عبد 
الرحمن الدويش

نورة بنت صالح بن محمد الرزيزاء43

12
رنا بنت عبد اهلل بن 
عبد الرحمن الطريقي

28
لولو بنت سليمان بن علي 

الشايع
44

نورة بنت عبد العزيز بن عبد اهلل 
اجلبرين

13
روان بنت سليمان بن أحمد 

الرومي
29

لولو بنت عبد الرحمن دخيل 
القشعمي

45
نوف بنت محمد بن سليمان 

العصيمي

14
زينب بنت عبد الرحمن بن 

أحمد الفحام
30

مرام بنت صالح بن عبد العزيز 
السليمان

هنادي بنت علي بن صالح امللحم46

15
زينب بنت عيسى سيد 

الطارقي
31

مرام بنت محمد بن عبد اهلل 
الفوزان

47
هيلة بنت سليمان بن علي 

العتيق

16
زينب بنت محمد بن سليمان 

اجلديع
32

مرام بنت محمد بن علي 
الطريقي

48
وضحى بنت أحمد بن دخيل 

العقيلي

تغطيات
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اإلعالم الخيري

ا

العمــل اإلعامــي اإللكتروني للمؤسســات 
اخليريــة الــذي يوظــف منصــات الشــبكات 
االجتماعيــة أصبــح هــو اخليــار األكثــر 

ــرا .. اســتخداما وجناعــة وتأثي
فاملؤسســات اخليريــة وجــدت نفســها أمام 
ــا  ــات جعلته ــات وتطبيق ــائل ومنص وس
تكاليــف  أدنــى  دون  للكثيريــن  تصــل 
إعانيــة وتســويقية ســوى بعــض اجلهــود 
اليســيرة فــي نقل تلــك الرســائل وبثهــا ...

بعــض  جتــد  أن  القصــور  فمــن  ولــذا 
بعــض هــذه  املؤسســات ال تســتخدم 
ــى  ــا عل ــتخدم بعضه ــات أو تس التطبيق
اســتحياء علــى الرغــم مــن فاعليتهــا فــي 

التســويق واإلعــان والنشــر ...
سأضرب هنا مثاال ..

أحــد العقاريــن أجنــز مشــروعا مكونــا مــن 
ــن  ــرة ، وح ــل الصغي ــن الفل ــة م مجموع
ــا  ــص مبلغ ــع خص ــزة للبي ــت جاه أصبح
كبيــرا لإعــان والتســويق لهــذا املشــروع 

واحملطــات  التلفزيونيــة  القنــوات  عبــر 
ــه  ــم يأب ــة .. ول ــة والصحــف الورقي اإلذاعي
بتســويق ذلــك عــن طريــق الشــبكات 

االجتماعيــة ..
وحــن ألــح عليــه متخصــص بهــذا وافــق 
ولــم يحــدد لذلــك مــن ميزانيــة التســويق 

واإلعــان ســوى %5 فقــط ...
وبعــد أن بــدأت عمليــة البيــع كان صاحــب 
املشــروع يحــاول أن يكتشــف أي الوســائل 
أكثــر جناعــة فــي الوصــول للجمهــور لــذا 
ــن اشــتروا ووقعــوا عقــود  كان يســأل الذي

البيــع، 
 .. ؟  أيــن تعرفتــم علــى املشــروع  مــن 
ــف إن  ــة إذ اكتش ــت مذهل ــة كان النتيج
ــل  ــتروا الفل ــن اش ــف الذي ــن نص ــر م أكث
ــر ..برغــم أن  ــر تويت ــك عب ــى ذل ــوا عل تعرف
ــا  ــه كان قلي ــق علي ــه وأنف ــذل في ــا ب م

ــدا. ج
التطبيقــات وأصبحــت  اليــوم تعــددت 
ــارس  ــم أن مت ــن امله ــة وم ــة ومجاني متاح
اســتثمار  واملؤسســات  اجلمعيــات  كل 
ــف  ــا التوظي ــال توظيفه ــن خ ــك فم ذل
ــة  ــات اخليري ــب املؤسس ــل ستكس األمث
ــع  ــور أوس ــتصل جلمه ــل وس ــورة أفض ص
وســتحظى بدعــم أكبــر فــي الوقــت الــذي 

ــل ... ــو أق ــى نح ــتنفق عل س
ــتراتيجية  ــاء اس ــام ببن ــو االهتم ــم ه امله
كل  برامــج  وطبيعــة  تتســق  جيــدة 
جمعيــة إذ أن توظيــف منصــات وتطبيقات 

الشــبكات االجتماعيــة قــد تكــون ذات أثــر 
ســلبي علــى املؤسســة اخليريــة والعاملن 
فيهــا إذا متّ ذلــك دون رؤيــة اســتراتيجية 

ــة ... واضح
ــر  ــه عب ــه وتبادل الســيما وان مــا يتــم نقل
الشــبكات االجتماعيــة يصــل للنــاس 
ــائل  ــن الوس ــر م ــرع وأكب ــو أس ــى نح عل
ــا  ــام به ــع االهتم ــي تراج ــة الت التقليدي

ــرا .. كثي
ــات  ــرف اجلمعي ــم أن تتع ــن امله ــذا فم ل
والوظائــف  اإلمكانــات  كل  علــى 
تتيحهــا  التــي  الكبيــرة  والتطبيقــات 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وبخاصــة مــا 
ميكــن أن يفــاد منــه فــي  العمــل التطوعي 
ومــن ثــم االهتمــام باســتثمارها للوصــول 
إلــى جمهــور أوســع وشــرائح مجتمعيــة 
أكبــر  وذلــك عبــر إنشــاء صفحــات خاصــة 
ــل  ــال التواص ــن خ ــا ، وم ــا وببرامجه به
ــذه  ــتخدمي ه ــار مس ــن كب ــدد م ــع ع م
اســتثمار  ميكــن  وهــؤالء  الشــبكات   
ــة  ــي صناع ــاركاتهم ف ــم    ومش جهوده
ــود  ــول جه ــور ح ــدى اجلمه ــر ل ــي مبك وع
وحــول  وبرامجهــا  اخليريــة   املؤسســة 
أهميــة العمــل اخليــري عبــر نشــر ثقافــة 
التطــوع وفوائــده واطــاق هــاش تــاق لــكل 
ــا  ــن تفاع ــى تضم ــة حت ــج وفعالي برنام

ــور ــل اجلمه ــن قب ــا م طيب

والمؤسســات  الجتماعيــة  الشــبكات  توظيــف 
... الخيريــة 

د- مساعد بن عبد الله المحيا

أستاذ اإلنتاج التلفزيوني المشارك  
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هدايــة  كتــاب  الكــرمي  القــرآن 
تعالــى: قــال  أقــوم  هــي  للتــي 

ِهــَي  لِلَّتِــي  يَْهــِدي  الُْقــرْآَن  ــذَا  َهٰ إِنَّ   (
ــرُ امْلُؤِْمِنــنَ الَِّذيــَن يَْعَمُلــوَن  أَقْــَوُم وَيَُبشِّ
احِلـَـاِت أَنَّ َلُهــْم أَْجــرًا كَِبيــرًا  ( اإلســراء:  الصَّ
خيــر  إلــى كل  العبــاد  ربنــا  بــه  دل   ،9
فأحيــا بــه مــوات القلــوب وأضــاء بــه 
الــدروب: )ِكَتــاٌب أَنْزَلَْنــاهُ إَِلْيــَك ُمَبــارٌَك 
ــاب(ِ ص:  ــو اأْلَلَْب ــرَ أُوُل َّ ــهِ وَلَِيَتذَك َّــرُوا آيَاتِ لَِيدَّب
ــي  ــل ف ــات: التأم ــر اآلي ــود بتدب 29واملقص
معانيهــا والتبصــر مبــا فيهــا والعمــل مبــا 
تتضمنــه، فالتدبــر يختلــف عن التفســير.

حيــث إن التفســير علــم يُعــرف بــه فهــم 
كتــاب اهلل املنــزل علــى نبيــه محمــد صلى 
ــراد  ــه وامل ــان معاني ــلم وبي ــه وس اهلل علي
بــه، وأمــا التدبــر فهــو التأمــل والعمــل مبــا 
جــاء فــي كتــاب اهلل ومــع اختافهمــا إال أن 
للتدبــر عاقــة قويــة بالتفســير، فالتدبــر ال 
يكــون اال بعــد معرفــة التفســير الصحيح 
ــة إذا كانــت بحاجــة الــى تفســيرومن  لآلي
ــم اهلل  ــرين رحمه ــل املفس ــوم أن عم املعل
ــن  ــر م ــى كثي ــتمل عل ــير يش ــي التفس ف
التدبــر فكتــب التفســير حتتــوي علــى 
تدبــر آيــات كثيــرة ولقــد حــث ربنــا تبــارك 
ــى: ــه فقــال تعال ــر كتاب وتعالــى علــى تدب

ـرُوَن الُْقــرْآَن أَْم َعَلــىٰ قُُلــوٍب  َـّ ) أََفــَا يََتَدب
24فاملشــركون  محمــد:   ) أَقَْفاُلَهــا 
الذيــن عــا علــى قلوبهــم الــران لــم 
لــه  تأملهــم  مــع  بالقــرآن  ينتفعــوا 
للقرآنإلــى  تأملهــم  بهــم  وصــل  بــل 
ــة، ــحر أو كهان ــعر أو س ــه ش ــول بأن الق

واملقصــود أن األمــر بالتدبــر ليــس مقصــورا 
ــركن  ــمل املش ــل يش ــلمن ب ــى املس عل
ــال  ــد ق ــا فق ــك أيض ــورون بذل ــم مأم فه
ــا  ــم مَّ ــوَْل أَْم َجاَءُه َّــرُوا الَْق ــْم يَدَّب اهلل :) أََفَل
َّلِــنَ (املؤمنــون: 68 َلــْم يَــأِْت آبَاَءُهــُم اأْلَو

اهلل:  رحمــه  الطبــري  اإلمــام  قــال 
يتدبــر  أفلــم  ذكــره:  تعالــى  يقــول 
وكامــه  اهلل  تنزيــل  املشــركون  هــؤالء 
العبــر. مــن  فيــه  مــا  فيعلمــون 

وفــي  اهلل:  رحمــه  الشــوكاني  وقــال 
ســبحانه  اهلل  أن  علــى  دليــل  اآليــة 

ــي  ــر ف ــر والتفك ــرآن للتدب ــزل الق ــا أن إمن
. تدبــر  بــدون  التــاوة  معانيــه ال جملــرد 

وقــال ابــن ســعدي رحمــه اهلل : أفلــم 
يدبــروا القــول : أي أفــا يتفكــرون فــي 
ــو  ــم ل ــه فإنه ــه ويتدبرون ــرآن ويتأملون الق
تدبــروه ألوجــب لهــم اإلميــان وملنعهــم 
عنــه  إعراضهــم  ولكــن  الكفــر  مــن 
دلــت  وقــد  املصائــب  لهــم  جلــب 
يدعــو  القــرآن  تدبــر  أن  علــى  اآليــة 
إلــى كل خيــر ويعصــم مــن كل شــر.

 وقــال اإلمــام ابــن القيــم رحمــه اهلل فــي 
نونيتــه الكافيــة الشــافية:    فتدبــر القرآن 
إن رمــت الهــدى    فالعلم حتت تدبــر القرآن .

إال  يكــون  ال  التدبــر  أن  واخلاصــة: 
يتأملــون  يتدبــرون:  فمعنــى  بالتأمــل 
مــا تــدل عليــه اآليــات. وغايــة التدبــر 
واالعتبــار. الهدايــة  منــه:  والهــدف 

ثمــرات  يثمــر  القــرآن  فتدبــر  وبعــد:   
كثيــرة ويفيــد فوائــد عديــدة ومنهــا:

لدفــع  قــوي  ســبب  التدبــر  1-أن 
توهــم التعــارض بــن اآليــات القرآنيــة 
تعالــى: اهلل  قــول  ذلــك  ومثــال 

احلجــر:  أَْجَمِعــنَ(  َلَنْســأََلنَُّهْم  ـَك  ِـّ )َفَورَب
ــن  ــأَُل َع ــٍذ الَّ يُْس ــى: )َفَيوَْمِئ ــه تعال 92وقول
ــس  ــن: 39 فلي ــانٌّ (الرحم ــٌس واََل َج ــهِ إِن ذَنِب
يــوم  فــي  أن  وذلــك  تعــارض،  بينهمــا 
ــا  ــي بعضه ــدة فف ــف عدي ــة مواق القيام
يســألون. ال  بعضهــا  وفــي  يســألون 

ــرأ  ــن يق ــان م ــي إمي ــد ف ــر يزي 2- أن التدب
ــا  ــور به ــان مأم ــادة اإلمي ــر، وزي ــرآن بتدب الق
ــن  َّكَثُــوا أمَْيَانَُهــم مِّ علــى الــدوام  )و َإِن ن
دِيِنكُــْم  فِــي  وََطَعُنــوا  َعْهِدِهــْم  بَْعــِد 
َُّهــْم اَل أمَْيـَـاَن َلُهــْم  ــَة الْكُْفــِر إِن َفَقاتُِلــوا أَئِمَّ
ــا  ــا َجَعلَْن ــة: ) وََم ــوَن ( التوب ــْم يَنَتُه َلَعلَُّه
ـارِ إاِلَّ َمَائِكَــًة وََمــا َجَعلَْنــا  أَْصَحــاَب النَـّ
ِعدَّتَُهــْم إاِلَّ فِتَْنــًة لِّلَِّذيــَن كََفــرُوا لَِيْســَتْيِقَن 
ــوا  ــَن آَمُن ــزْدَادَ الَِّذي ــاَب وَيَ ــوا الِْكَت ــَن أُوتُ الَِّذي
الِْكَتــاَب  أُوتُــوا  الَِّذيــَن  يَرْتَــاَب  واََل  إمِيَانًــا 
ــم  ــي قُُلوبِِه ــَن فِ ــوَل الَِّذي ــوَن وَلَِيُق وَامْلُؤِْمُن
ــذَا َمثـَـًا  ُ بَِهٰ ــرٌَض وَالْكَافِــرُوَن َمــاذَا أَرَادَ اهللَّ مَّ
ُ َمــن يََشــاُء وَيَْهــِدي  كَذَٰلِــَك يُِضــلُّ اهللَّ

ِّــَك إاِلَّ ُهــَو  ــودَ رَب ــُم ُجُن ــا يَْعَل َمــن يََشــاُء وََم
وََمــا ِهــَي إاِلَّ ذِكْــرَىٰ لِلَْبَشــِر ( املدثــر: 31

3- أن التدبــر ينتــج عنــه العمــل وهــو 
ــن  ــم م ــب األه ــم واملطل ــود األعظ املقص
ــذا  ــل وه ــن العم ــد م ــرآن فاب ــراءة الق ق
هــو الــذي كان عليــه ســلف األمةالصالــح 
فهــم يتعلمــون القــرآن ويعملــون بــه قــال 
أبــو عبدالرحمــن الســلمي التابعــي رحمــه 
اهلل وقــد أخــذ القــرآن الكــرمي عــن عبــداهلل 
بــن مســعود رضــي اهلل عنــه قــال: أخذنــا 
ــوا  ــم كان ــا أنه ــوم أخبرون ــن ق ــرآن ع الق
إذا تعلمــوا عشــر آيــات لــم يجاوزوهــا 
ــا  ــوا م ــى يتعلم ــر حت ــر األخ ــى العش إل
فيهــن فكنــا نتعلــم القــرآن والعمــل بــه(.

ــن اهلل  ــوف م ــى اخل ــث عل ــر يبع 4- التدب
تعالــى ورجــاء مــا عنــده مــع محبتــه 
ســبحانه وهــذه الثــاث عبــادات مطلوبــة 
ومأمــور بهــا يقــول اهلل تعالــى عــن اخلــوف:

ــن  ــاَء ِم ــَن أَوْلَِي ــوَن الْكَافِِري ــِذ امْلُؤِْمُن )الَّ يَتَِّخ
ــَس  ــَك َفَلْي ــْل ذَٰلِ ــن يَْفَع ــنَ  وََم دُوِن امْلُؤِْمِن
ــْم  ــوا ِمنُْه ــيٍْء إاِلَّ أَن تَتَُّق ــي َش ِ فِ ــَن اهللَّ ِم
وَإَِلــى  نَْفَســُه   ُ اهللَّ وَيَُحذِّرُكُــُم  تَُقــاةً  
ِ امْلَِصيــرُ( ال عمــران: 28ويقــول عــن  اهللَّ
ــرَُفوا  ــَن أَْس ــادَِي الَِّذي ــا ِعَب ــْل يَ ــاء ) قُ الرج
ــِة  َّْحَم ــن ر ــوا ِم ــِهْم اَل تَْقَنُط ــىٰ أَنُفِس َعَل
ـُه  َـّ َ يَْغِفــرُ الذُّنُــوَب َجِميًعــا إِن ِ إِنَّ اهللَّ اهللَّ
ــول  ــر: 53ويق ــُم ( الزم َِّحي ــورُ الر ــَو الَْغُف ُه
 َ عــن احملبــة: )قُــْل إِن كُنُتــْم حُتِبُّــوَن اهللَّ
ُ وَيَْغِفــرْ َلكُــْم  َِّبُعونِــي يُْحِببْكُــُم اهللَّ َفات
َِّحيــٌم( آل عمــران: 31 ُ غَُفــورٌ ر ذُنُوبَكُــْم وَاهللَّ
اهلل: رحمــه  القيــم  ابــن  ويقــول 

القلــب فــي ســيره الــى اهلل عز وجــل مبنزلة 
ــاء  ــوف والرج ــه واخل ــة رأس ــر فاحملب الطائ
ــان  ــرأس واجلناح ــلم ال ــى س ــاه فمت جناح
فالطائــر جيــد الطيــران، ومتــى قطــع 
الــرأس مــات الطائــر، ومتــى فقــد اجلناحــن 
فهــو عرضــة لــكل صائــد وكاســر. وختامــا 
ــا  ــه أن ينفعن ــمائه وصفات ــأل اهلل بأس أس
مبــا علمنــا وأن يعلمنــا مــا ينفعنــا ويزيدنــا 
ــده  ــى عب ــلم عل ــى اهلل وس ــا. وصل علم
ورســوله محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.

األخيرة

ليدبروا آياته
 التدبر ال يكون إال بالتأمل

الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحمد
 رئيس الجمعية
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تعنى بخدمة القرآن الكريم
يسعدنا تواصلكم معنا

الزلفي ص ب 438

الرمز البريدي 11932

الهاتف : 0164222837

تحويلة: 111

فاكس: 0164226065

0500511556 :     

إدارة العالقات العامة واإلعالم

diyaa9@gmail.com             @diyaazulfi
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