ضياء تفرد ملحقًا خاصًا تستكتب فيها عددًا من المشايخ عن:

معالجة الغلو والتكفير في القرآن وصحيح السنة
مجلة دورية تصدر عن الجمعية
الخيرية لتحفيظ القران الكريم
في محافظه الزلفي

العــدد الحــادى عشــر
شــوال عــام  1437هـــ
يوليــو عــام  2016م

أصحاب السمو الملكي والمعالي يرعون حفالت الجمعية:

األمير د.منصور بن متعب:

الشيخ د .عبدالرحمن السديس:

معالي الشيخ د .صالح بن حميد:

معالي الشيخ صالح اللحيدان:

ننعم بحمد اهلل في هذه البالد بمنهج

الجمعيات محاضن آمنة ألبنائنا

نعمة األمن بسبب اجتماع الكلمة

هنيئًا لمن بذل جهده وماله في

مبني على الكتاب والسنة

الجمعية في  32عامًا :

إنجازات للرقي بتعليم القرآن الكريم

قراء العصر سير وعبر
العالمة محمد محفوظ ال َّت ْرمسي المكي
سيرته وجهوده

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي :

تفوز بالمركز األول في جائزة السبيعي للتميز

تعليم القرآن

العــدد الحــادى عشــر
شــوال عــام  1437هـــ
يوليــو عــام  2016م

مجلة دورية تصدر عن الجمعية
الخيرية لتحفيظ القران الكريم
في محافظه الزلفي

ملحق مع مجلة ضياء

معالجة الغلو والتكفير
في القرآن وصحيح السنة

(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

احصل على نسختك من هذا الملحق

ضياء تستكتب عدد ًا من المشايخ لمعالجة
الغلو والتكفير في القرآن وصحيح السنة

ـم الشــرعي الصحيــح
أحــوج مــا يحتــاج إليــه الناشــئ ُة وشـ ُ
ـباب األمــة فــي هــذه األزمنــة هــو العلـ ُ
فبالعلــم مييــز املــرء بــن احلــق والباطــل ويثبــت عنــد انقــاب املفاهيــم ويتبصــر عنــد تشــعب
الطــرق يقــول حذيفــة بــن اليمــان رضــي اهلل عنــه  « :ال تضــرك الفتنــة مــا عرفــت دينــك إمنــا
الفتنــة إذا التبــس عليــك احلــق بالباطــل « .
أ.د عبد الله بن محمد الطيار
عضو اإلفتاء بالقصيم واألستاذ
بكلية التربية بالزلفي

مــا مــن أحــد مــن شــباب هــذه األمــة قدميـا ً أو حديثـا ً 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؟
الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل
عضو هيئة التدريس في
جامعة اإلمام محمد بن سعود

لــم يُعــرف فــي التاريــخ أن فئــة مــن النــاس حملــت علــى عاتقهــا احلكــم علــى أهــل اإلســام
بالكفــر ،وحملــت الســاح لتباشــر قتلهــم وتســتحل دماءهــم وتقتلهــم فــي املســاجد ســوى
اخلــوارج ،واقــرؤوا التاريــخ.
الشيخ أ.د .خالد بن عثمان السبت
عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام

انحرافــات هــؤالء الغــاة انحرافــات عقديــة فكريــة وانحرافــات عمليــة تطبيقيــة تقودهــم إلــى
اســتحالل األمــوال وســفك الدمــاء بالتفجيــر واالغتيــال ونحــو ذلــك مــن ضــروب اإلفســاد فــي
األرض.
الشيخ د  /راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد واإلدارة
بجامعة القصيم
وخطيب جامع اإلمام فيصل بن تركي
بمحافظة الزلفي

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 سليمان بن خالد الحربي
خطيب جامع الفالح بمحافظة الزلفي

أعد هذا الملف:

الشيخ راشد بن عبدالرحمن البداح
خطيب جامع ابن عثيمين بالزلفي

الشيخ أحمد بن ناصر الطيار
خطيب جامع عبدالله بن نوفل بالزلفي

راشد بن الحميدي الحميدي
رئيس تحرير ضياء

االفتتاحية

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

المشرف العام  -رئيس الجمعية

عبد الرحمن بن محمد احلمد

رئيس التحرير

راشد بن احلميدي احلميدي

هيئة التحرير

أحمد بن محمد البدر
عبد اهلل بن سعد اجلبر
ناصر بن محمد السمحان

منسق المجلة
التدقيق اللغوي

اإلخراج الفني
للتواصل مع المجلة :

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 :
حتويلة111 :
فاكس0164226065 :
0500511556 :
diyaa9@gmail.com

@diyaazulfi
أو مباشرة :إدارة العالقات العامة واإلعالم
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غابــت املجلــة لبعــض األمــور الخارجــة عــن اإلدارة ,وهــا هــي –
بحمــد اللــه – تعــود بحلـ ٍة جديــدة ,غبنــا ثــم عدنــا  ,والعــود أحمــد
بــإذن اللــه تعــاىل  ،ســاءنا غيــاب املجلــة ،وأثلــج صدورنــا الســؤال
املتكــرر عنهــا ،وال شــك أن هــذا يحتــم علينــا مضاعفــة الجهــود
 ،لتكــون مجلتكــم عنــد حســن ظنكــم وأكــر  ،وقــد حملنــا عــى
عاتقنــا مســؤولية عظمــى  ،أال وهــي العنايــة بكتــاب اللــه تعــاىل
وخدمتــه ،وإبــراز مكانتــه وإجــال أهلــه وحملتــه عمــاً بقــول
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم« :إن مــن إجــال اللــه إك ـرام ذي
الشــيبة املســلم ،وحامــل القــرآن غــر الغــايل فيــه والجــايف عنــه ،
وإكــرام ذي الســلطان املقســط».
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 دســتورا ً تســتيضء بنــوره ،وتعمــل مبقتضــاه
 ،فبذلــت وال تـزال تبــذل جهــودا ً 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 .
وختام ـاً هــذا القــرآن دســتور حيــاة  ،مــن متســك بــه ســلم دينــه
قــر يف فهــم معانيــه
واســتقامت حياتــه  ،ومــن حــاد عنــه ،أو ّ
ضــل وأضــل ،ومــا ن ـراه 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
فهــم أولئــك املنحرفــون كتــاب ربهــم وعلمــوا ســنة نبيهــم صــى
اللــه عليــه وســلم وقــد رأينــا أن مــن الواجــب علينــا أن ننــور بصائــر
النــاس حــول هــذا املوضــوع الخطــر مــن خــال ملحــق مــع هــذه
املجلــة يضــع النقــاط فــوق الحــروف ويبــن موقــف اإلســام مــن
خــال القــرآن مــن الســنة مــن هــذا اإلرهــاب واإلج ـرام.
نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وألفتنا ومحبتنا إنه سميع
مجيب.

يكتب لكم في هذا العدد:
د محمد بن إبراهيم الحمد
أ.د عبدالله بن محمد الطيار
أ.د نارص بن عبدالكريم العقل د خالد بن إبراهيم النملة
د بدر بن نارص الجرب
أ.د خالد بن عثامن السبت
د نبيل بن محمدالجوهري
أ.د راشد بن أحمد العليوي
الشيخ د عبدالله بن صالح العبيد د أحمد بن عبدالله اليوسف
الشيخ سليامن بن خالد الحريب د مساعد بن عبدالله املحيا
د عبد الله بن محمد الجار الله الشيخ عبدالرحمن الحمد
د إبراهيم بن عبدالله السامعيل
الشيخ د عبدالله بلقاسم
الشيخ سعيد بن إبراهيم النامرنة
الشيخ د إيهاب فكري

6

28

49

جهود الدولة
في خدمة القرآن

20

عمر قصير ...وعلم غزير
(1377-1342هـ) الشيخ
حافظ بن أحمد الحكمي
سيرة تكتب بماء الذهب ـ

31

معالي الرئيس العام
لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي
الشيخ
د .عبدالرحمن السديس
رعى حفل جائزة الفهد
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العالمة محمد محفوظ َّ
المكي
الت ْرمسي األندونيسي
ّ
سيرته وجهوده

68

األميرة أ.د مشاعل
آل سعود ترعى حفل
الدفعة الخامسة

85

87

الصيام وأكل
المال الحرام

92

105

صاحب السمو
الملكى األمير
د.منصور بن متعب
رعى حفل الفهد
الخامس

اإلعراب وأثره
في تفسير كالم
الله

شبكة (رتل) أول
شبكة تعنى
بتعليم كتاب الله

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
للقــرآن الكــرمي وعلومــه “تبيان”بالتعــاون
مــع جامعــة أم القــرى حتــت رعايــة مديــر
جامعــة أم القــرى الدكتــور بكــري بــن
معـــتوق عســاس ملتقــــى التربيــــة
بالقــــرآن الكـــرمي(مناهـــــج وجتـــــارب)
 ،وذلــــك يــــومي األربعــــاء واخلمــــيس
املوافــق 1436/ 4/ 23 -22هـــ  ،بقاعتي امللك
عبدالعزيــز التاريخيــة باملدينــة اجلامعيــة
للرجــال وقاعــة اجلفالــي ( )2بحــي الزاهــر
للنســاء.
وصــرح األســتاذ الدكتــور محمــد
بــن ســريع الســريع قائــا ً  :إن تنظيــم
هــذا امللتقــى جــاء انطالقــا ً مــن رؤيــة
اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن
الكــرمي وعلومــه « تبيــان « فــي أهميــة
العــودة إلــى النبــع القرآنــي األصيــل
وأن مناهــج التربيــة اخملتلفــة بحاجــة
ماســة إلــى ترســيم املنهــج القرآنــي فــي
التربيــة واإلصــاح ،حيــث كان حق ـا ً علــى
املؤسســات العلميــة القرآنيــة بحــث هذا
املوضــوع ودراســته تأصيــا ً وتطبيقــا ً ،
ومــن هنــا عقــدت اجلمعيــة هــذا امللتقــى
6
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العلمــي حتــت مســمى ملتقــى التربيــة  .5دعــوة الباحثــن للمســاهمة العلميــة
بالقــرآن ،مناهــج وجتــارب .وبــن أن امللتقــى فــي جتليــة مفاهيــم وتطبيقــات التربيــة
يهــدف إلــى تأصيــل موضــوع التربيــة بالقــرآن.
بالقــرآن وبيــان املنهــج النبــوي وســلف
األمــة فــي ذلــك ،وتبــادل اخلبــرات والتجارب  .6دراســة أثــر املؤسســات واحملاضــن
العلميــة والعمليــة فــي مجــال التربيــة القرآنيــة فــي التربيــة بالقــرآن وتقوميهــا .
القرآنيــة ،وبيــان الضوابــط املتعلقــة
بالتربيــة بالقــرآن  ،وتوضيــح األســس التي  .7رفــع كفــاءة العاملــن فــي املؤسســات
واحملاضــن القرآنيــة فــي مجــال التربيــة.
تقــوم عليهــا التربيــة القرآنيــة.

أهداف الملتقى:
 .1تأصيــل موضــوع التربيــة بالقــرآن وبيــان
املنهــج النبــوي وســلف األمــة فــي ذلــك.
 .2تبــادل اخلبــرات والتجــارب العلميــة
والعمليــة فــي مجــال التربيــة القرآنيــة.

 .8التعريــف بالبرامــج التربويــة الناجحــة
واملســتنبطة مــن القــرآن الكــرمي.
 .9تنســيق جهــود املؤسســات واحملاضــن
القرآنيــة ســعيا ً نحــو التكامــل فيمــا
يتعلــق بالتربيــة القرآنيــة.

 .10التعريــف بجهــود املؤسســات
واحملاضــن القرآنيــة فــي مجــال التربيــة
 .3بيــان الضوابــط املتعلقــة بالتربيــة
.
القرآنيــة.
 .11اإلســهام فــي إبــراز عمــوم رســالة
 .4توضيــح األســس التــي تقــوم عليهــا
القــرآن ومنهجــه فــي اإلصــاح.
التربيــة القرآنيــة.
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محاور وموضوعات
الملتقى:

بالقرآن
 -9تزويــد معلمــي القــرآن الكــرمي فــي
للمــدرب الدكتــور  :علــي بــن محمــد
املؤسســات التعليميــة اخملتلفــة مبــا
الشــبيلي
يعينهــم علــى اســتلهام املضامــن
التربويــة مــن اآليــات التــي يقومــون
التوصيات
بتدريســها للطــاب.

• التربيــة بالقــرآن (املفهــوم ،واألســس  -1 ،رفــع برقيــة شــكر ملقــام خــادم احلرمــن  -10حــث املعلمــن واملربــن علــى
والضوابــط ) .
الشــريفني وولــي عهــده وولــي ولــي عهده اســتخدام منهــج التربيــة بالقــرآن فــي
• التربيــة بالقــرآن (املعوقــات  ،والتحديــات علــى مــا يبذلونــه في خدمــة كتــاب اهلل .التوجيــه وغــرس املبــادئ والقيــم.
).
• التربيــة بالقــرآن (اآلثــار والنتائــج ) فــي  -2رفــع برقيــة شــكر ملعالــي مديــر  -11تعزيــز األمــن الفكــري مــن خــال
جامعــة أم القــرى األســتاذ الدكتــور  /مقــررات القــرآن الكــرمي وتفســيره.
ضــوء ( الســيرة النبويــة ).

عســاس علــى اجلهــود
• التربيــة بالقــرآن وجهــود ســلف األمــة بكــري بــن معتــوق ّ
التــي يبذلهــا معاليــه فــي خدمــة كتــاب
وعلمائهــا فيهــا .
• أثــر التربيــة بالقــرآن فــي تأصيــل اهلل الكــرمي وعطــاءه الالمحــدود فــي
دعــم مســيرة امللتقــى.
الدراســات احلديثيــة للتربيــة .
• دراســة تطبيقيــة علــى احملاضــن القرآنية  -3إبــراز أهميــة التربيــة بالقــرآن بشــكل
ودورهــا فــي تفعيــل التربيــة بالقرآن.
يناســب مكانــة القــرآن الكــرمي وعظمتــه  -13عقــد دروات تدريبيــة للمختصــن
• تقــومي أثــر احملاضــن القرآنيــة علــى مــن خــال األبحــاث واملؤمتــرات والنــدوات كاملرشــدين الطالبيــن واملربــن وتدريبهــم
التربيــة بالقــرآن .
وغيرهــا مــن وســائل املعرفــة اخملتلفــة  .علــى كيفيــة تطبيــق مثــل هــذه
 -4االهتمــام بامتثــال املنهــج النبــوي فــي األســاليب القرآنيــة فــي تعديل الســلوك.
 -12توجيــه القائمــن علــى التربيــة فــي
جميــع املؤسســات التربويــة بتفعيــل
أســاليب تعديــل الســلوك املســتنبطة
مــن القــرآن الكــرمي لتعديــل الســلوكيات
والعــادات اخلاطئــة.

البحوث المشاركة في
الملتقى:

• سيشــارك مبشــيئة اهلل تعالــى أكثــر من
ثمانــن باحثـا ً مــن مختلــف التخصصــات
العلميــة بثمانــن بحث ـا ً شــملت محــاور
موضوعــات امللتقــى.
الدورات التدريبية المصاحبة
للملتقى :

التربيــة مــن خــال هــدي القــرآن الكــرمي  -14إصــدار البرامــج والتطبيقــات
وتوجيهاتــه  ،وتوجيــه التربويــن والباحثني االلكترونيــة التــي تعنــي مبوضوعــات
وطــاب الدراســات العليــا لبيــان منهــج التربيــة بالقــرآن .
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فــي
 -15تشــجيع الدراســات التربويــة
التربيــة والتعليــم مــن خــال مــا رســمه
والنفســية املتعلقــة بالتربيــة القرآنيــة
القــرآن الكــرمي مــن معالــم كبــرى ،
ونشــرها واالســتفادة منهــا فــي
ومــا اســتقل ببيانــه وتفصيلــه الســنة
املؤسســات التعليميــة.
النبويــة.
`
 -5إصــدار موســوعة جتمــع األســاليب
النبويــة التربويــة مــن خــال هــدي القــرآن
وتوجيهاتــه مــن كتــب الســنة ودواوينهــا.

دورة تفعيــل اجلانــب اإلميانــي لــدى معلمي
 -6إصــدار موســوعة أخــاق القــرآن تعنــي
القرآن
للمــدرب الدكتــور  :عبــد اهلل بــن علــي باســتخراج املعانــي التربويــة التي تشــمل
كافــة فئــات اجملتمــع؛ مــن آبــاء وأمهــات
البشــيري
ومدرســن واطبــاء وعمــال ...
دور معلــــم القـــرآن فــي تعزيــز األمــن  -7تضمــن مقــررات القــرآن الكــرمي فــي
الفكري
التعليــم العــام مبراحلــه الثــاث اآلثــار
للمــدرب الدكتــور  :يوســف بــن ســعيد التربويــة مــن الســور املطلــوب دراســتها.
الغامــدي
 -8تعزيــز مقــرر التفســير فــي املراحــل
دور خمــس قواعــد فــي التربيــة الدراســية اخملتلفــة مبــا يخــدم تطويــر
املفاهيــم التربويــة.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الزلفي
اثنان وثالثون عام ًا من العطاء

هــذه البــاد املباركــة ـ وفقهــم اهلل
تعالــى ـ وذلــك مــن خــال التقريــر
التالــي :
جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي فــي
محافظــة الزلفــي  ,درة مضيئــة
فــي عقــد جمعيــات حتفيــظ القــرآن
الكــرمي  ,ذلــك العقــد اجلميــل الــذي
يحيــط مبناطــق اململكــة  ,وتتزيــن
بــه محافظاتهــا  ,وقــد أكملــت
اجلمعيــة ـ بحمــد اهلل تعالــى ـ
عقدهــا الثالــث منــذ افتتاحهــا عــام
1405هـــ  ,وكان لزامــا ً علينــا فــي
مجلــة ضيــاء أن نلقــي الضــوء علــى
مســيرة اجلمعيــة احلافلــة فــي تلــك
الســنوات  ،وفــا ًء لتلــك اجلمعيــة
وتقديــرا ً ملــا قامــت بــه مــن جهــود
وتطويــر فــي حتفيــظ كتــاب اهلل
تعالــى  ,برعايــة مــن والة األمــر فــي
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المراحل التي مرَّ بها
تعليم القرآن وتحفيظه في
المحافظة .
ـ المرحلة األولى  :مرحلة التعليم
قبل افتتاح الجمعية ( الكتاتيب ,
وبعض الجهود الفردية) .

كان التعليــم الســائد قبــل افتتــاح
اجلمعيــة  ,هــو التعليــم عــن طريــق
مايعــرف بـ(الكتاتيــب) فــي املســاجد
وغيرهــا  ,حيــث تصــدى لهــذه
املهمــة العظيمــة  ,بعــض األفاضــل
 ,تبرع ـا ً مــن تلقــاء أنفســهم  ,كمــا

حدثنــا بذلــك الشــيخ :عبدالرحمــن
بــن محمــد احلمــد رئيــس اجلمعيــة
 ,وأضــاف ـ وفقــه اهلل ـ أن عــدد
أولئــك كان اليتجــاوز أصابــع اليــد
الواحــدة  ,كمــا أن الشــيخ :
عبدالرحمــن الفريــان ـ رحمــه اهلل ـ
أرســل معلم ـا ً واحــدا ً مــن اجلنســية
الباكســتانية لتدريــس القــرآن فــي
جامــع امللــك عبدالعزيــز ـ رحمــه اهلل
ـ وكان يســتلم أجرتــه مــن جمعيــة
حتفيــظ القــرآن الكــرمي بالريــاض
 ,وقــد درس عليــه بعــض أبنــاء
احملافظــة  ,وحفظــوا بعــض األجــزاء
 ,ولــم يطــل مكثــه فــي البلــد
حيــث عــاد للريــاض بعــد ســنوات
قالئــل  ,أمــا البنــات فــكان يوجــد
فــي احملافظــة نســاء يقرئــن البنــات
القــرآن الكــرمي  ,حيــث جتتمــع البنــات
الراغبــات فــي ذلــك فــي منــازل تلــك
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املعلمــات وكان عددهــن أقــل مــن وســنلقي الضــوء علــى هــذه املرحلــة
عــدد الرجــال  ,ويضيــف الشــيخ  :بشــيء مــن التفصيــل  ,وذلــك مــن
ســليمان بــن عبدالرحمــن الطوالــة خــال النقــاط التاليــة :
عضــو مجلــس اجلمعيــة واملشــرف
علــى تأســيس التعليــم النســائي
فــي اجلمعيــة  ,أن تعليــم النســاء
للقــرآن قبــل افتتــاح اجلمعيــة لــم
يكــن منظمــا ً أو رســميا ً  ,بــل كان
قصة إنشاء الجمعية ,
عــن طريــق املــدارس التطوعيــة ,
حيــث تولــى ذلــك بعــض النســاء
الفضليــات وكان بعضهــن الجتيــد ويحدثنــا عــن ذلــك فضيلــة الشــيخ
رئيــس اجلمعيــة عبدالرحمــن احلمــد
القــراءة والالكتابــة .
وختامــا ً يشــير فضيلــة رئيــس قائــا ً  :فــي العــام الــذي حصلــت
اجلمعيــة الشــيخ عبدالرحمــن احلمد اجلمعيــة على الترخيــص وهو1405هـ
إلــى تعليــم القــرآن الكــرمي فــي هــذه ومت االجتمــاع مــع بعــض محبــي
الفتــرة لــم يكــن مقصــودا ً حلفــظ اخليــر وطــرح مشــروع طلــب إنشــاء
القــرآن الكــرمي  ,بــل إ ّن الســائد لــدى جمعيــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي
الرجــال والنســاء فــي ذلــك الوقــت فــي احملافظــة علــى أن يتولــى
تعليــم قــراءة القــرآن نظــرا ً مــن رئاســتها رئيــس احملكمــة بحســب
نظــام جمعيــات التحفيــظ فتمــت
املصاحــف فقــط .
هــذا مايتعلــق فــي مرحلــة تعليــم الكتابــة لــإدارة املســؤولة عــن
القــرآن الكــرمي قبــل افتتــاح اجلمعيــة اجلمعيــات فــي جامعــة اإلمــام
 ,علمــا ً أن اجمللــة قــد أفاضــت حــول محمــد بــن ســعود اإلســامية
موضــوع الكتاتيــب فــي محافظــة وجــاءت املوافقــة علــى الترخيــص
الزلفــي فــي عددهــا الثانــي عــام للجمعيــة فعقــد اجتمــاع فــي مقــر
 1428هـــ بقلــم الشــيخ صالــح بــن املعهــد العلمــي لطــاب العلــم
راشــد الغيــث قاضــي اإلســتئناف الذيــن ميثّلــون اجلمعيــة العموميــة
تطــرق ونتــج عــن ذلــك االجتمــاع ترشــيح
فــي منطقــة حائــل حيــث ّ
ألدوات الدراســة وطــرق التدريــس  ,ألعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن
والثــواب والعقــاب  ,واألجــر علــى يكــون رئيــس اجلمعيــة هــو رئيــس
التعليــم  ,واالحتفــال بختــم القــرآن  ,احملكمــة و مــن ثــم الرفــع بذلــك
مــع ذكــر ألشــهر معلمــي الكتاتيــب اخلصــوص وجــاء الــرد باملوافقــة
علــى الترخيــص للجمعيــة وذلــك
فــي محافظــة الزلفــي .
فــي 1405/5/13هـــ وكان مقــر إدارة
اجلمعيــة فــي إحــدى الشــقق مــن
المرحلة الثانية  -:مرحلة
مشــروع القــدس ثــم انتقلــت إلــى
التعليم بعد افتتاح الجمعية
بيــت اإلمــام فــي جامــع الفالــح
عام 1405هـ
وانتهــى املطــاف باالنتقــال إلــى
املقــر احلالــي الــذي متلكــه اجلمعيــة .
العدد - 11شوال 1437 -هـ
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بداية التدريس
النسائي عن طريق الجمعية
ويحدثنــا عــن ذلك الشــيخ ســليمان
بــن عبدالرحمــن الطوالــة عضــو
مجلــس اجلمعيــة واملشــرف علــى
تأســيس التعليــم النســائي فيهــا
قائــا ً  :لــم يكــن لــدى اجلمعيــة
مــكان أو مقــر لتدريــس النســاء
فيهــا فتــم التعــاون بــن اجلمعيــة
وإدارة التعليــم فــي عــام 1413هــــ
بافتتــاح املــدارس احلكوميــة للبنــات
فــي الفتــرة املســائية لدراســة
الطالبــات  ,فافتتــح ســبع مــدارس
وكان عــدد الطالبــات قرابــة 100
طالبــة  ,اســتمرت الدراســة فــي
هــذه املــدارس حتــى عــام 1420هــــ
حيــث أنشــئت دار القــرآن الكــرمي
وبنيــت علــى غــرار املــدارس
احلكوميــة ثــم بنــي غيرهــا حتــى
وصــل عــدد الــدور إلــى ســت دور
مجهــزة بالوســائل احلديثــة لتعليــم
القــرآن الكــرمي ويبلــغ عــدد الطالبــات
أكثــر مــن  1400طالبــة وهلل احلمــد
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واملنــة  ،وهنــاك داران حتــت اإلنشــاء
فــي حــي القــدس و حــي الفالــح

التطور الذي شهدته
الجمعية ومخرجاتها
المتميزة .
مازالــت اجلمعيــة تتطــور عام ـا ً بعــد
آخــر وتبحــث عــن كل ســبيل يصــل
ملســتوى طالبهــا وطالباتهــا إلــى
أعلــى الدرجــات وأرقــى املســتويات
يقــول فضيلــة رئيــس اجلمعيــة
الشــيخ عبدالرحمــن احلمــد  ( :نحمد
اهلل عــز وجــل ونشــكره على أن يســر
افتتــاح اجلمعيــة حيــث اســتقطبت
عــددا ً ال بــأس بــه مــن األبنــاء والبنــات
وقــد أمت حفــظ القــرآن الكــرمي
مجموعــة مباركــة مــن الطــاب
والطالبــات ونطمــح إلــى أن يكــون
عــدد احلافظــن واحلافظــات املتقنــن
أكثــر وأكثــر وهــذا ليــس مبســتحيل
بــإذن اهلل فمــا علينــا إال أن نبــذل مــا
نســتطيع مــن جهدنــا ووقتنــا نســأل
اهلل بأســمائه وصفاتــه أن يرزقنــا

اإلخــاص وفــي هــذه املناســبة أقــدم
شــكري اجلزيــل للزمــاء فــي اجلمعية
الذيــن مــا فتئــوا يبذلــون جهودهــم
لالرتقــاء باجلمعيــة إلــى مســتوى
أفضــل وأحســن ) وعــن التعليــم
النســائي يقــول الشــيخ  :ســليمان
الطوالــة ( مــا وصلــت إليــه حلقــات
القــرآن الكــرمي النســائية طيــب
ويبشــر بخيــر ومــن املبشــرات أعــداد
احلافظــات لهــذا العــام حيــث وصــل
إلــى  68حافظــة والقائمــون علــى
هــذه اجلمعيــة املباركــة يطمحــون
إلــى األفضــل واألحســن وهنــاك
أحيــاء تطمــح إلــى أن تقــام فيهــا
دور نســائية حلاجــة النســاء إليهــا
وعســى اهلل ان يوفــق أهــل الثــروات
واألمــوال واحملبــن لألجــر والثــواب أن
ليســعدوا
يســاهموا فــي بنائهــا َ
ويُســعدوا .
وســعيا ًمــن اجلمعيــة للوصــول إلــى
درجــات التميــز واإلبــداع واالتقــان
فــي تعليــم كتابــاهلل اعتمــدت
برامــج حتقــق الوصــول إلــى هــذا
الهــدف املنشــود  ،فإليــك بعــض
هــذه البرامــج
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من برامج الجمعية
الرياحين :

اإلسناد :

الصــف األول االبتدائــي ويعتمــد علــى
طريقــة احلفــظ التراكمــي والتكــرار
اجلماعــي ويحقــق للملتحــق –بــإذن اهلل-
إتقــان كتــاب اهلل خــال دراســة املرحلــة
ا البتدائيــة وقــد بــدأ البرنامــج فــي عــام
1434-1433هـــ

إمتــام حفــظ القــرآن الكــرمي يلتحــق بأحــد
املشــايخ املقرئــن يعــرض عليــه القــرآن
الكــرمي كامــا ً وإذا أتقــن أجــازه الشــيخ
بالقــراءة واإلقــراء بالســند املتصــل عــن
رســول اهللﷺ بروايــة حفــص عــن عاصم.

برنامــج تعليمــي يســتهدف طــاب بعــد حصــول الطالــب علــى شــهادة معهد_المعلمات:

التنافس :

علمني :

يســتهدف الناطقــن بغيــر العربيــة
لتصحيــح تالوتهــم وحتفيظهــم ســورة
الفاحتــة وقصــار الســور ويســتفيد منــه
أكثــر مــن  1100دارس فــي خمســة عشــر
موقعــاً.

هــو برنامــج تعليمــي يقــدم فيــه أفضــل
أســاليب احلفــظ والتثبيــت واملراجعــة
للقــرآن ويحقــق للملتحــق فيــه حفــظ
القــرآن الكــرمي مبســتوى عــال مبــدة ال
تتجــاوز ثــاث ســنوات ويســتهدف الطالب
واملوظفــن .
االرتقاء:
ويهــدف إلــى تقييــم وتطويــر مســتوى
الطــاب فــي حفــظ القــرآن الكــرمي فــا
رتل :
هــو برنامــج تعليمــي لتصحيــح التــاوة ينتقــل مــن مرتقــى إلــى مرتقــى أعلــى
ويقــام فــي نهايــة كل فصــل دراســي منــه إال بعــد اجتيــاز االختباراملركــزي
وملــدة  ٤أســابيع لــكل دارس ســاعتان فــي فــي اجلمعيــة وهنــاك جوائــز حتفيزيــة
األســبوع كمــا يقــام فــي رمضــان ملــدة للناجحــن (وقــد قســم القــرآن الكــرمي
إلــى ثمانيــة مرتقيــات).
أســبوعني لــكل دارس ســاعة يوميــاً.
قيم قرآنية:
و يهــدف إلــى غــرس القيــم القرآنيــة
تدارس:
يعنــى بتعليــم القــرآن الكــرمي للموظفــن بواقــع ثــاث قيــم لــكل عــام دراســي
تصحيحــا ً للتــاوة وحفظــا ً لكتــاب اهلل ويكــون ذلــك عبــر عــدة وســائل منهــا
ويقــام بعــد صــاة العشــاء فــي خمســة االســتبانات و املســابقات والــدورات
التدريبيــة والتغريــدات وشاشــات إعالنــات
مســاجد.
اجلمعيــة .

المهرة:
ويعنــى بضبــط احلفــظ وإتقــان التجويــد شفاء الصدور:

يلتحــق بــه الطالــب بعــد اختبــاره املرتقى
الثامــن (القــرآن كام ـا ً ) يعــرض الطالــب
حفظــه كام ـا ً بالتجويــد علــى معلمــن
مجازيــن لتهيئتــه لدخــول اﻻختبــار
النهائــي فــي اجلمعيــة.

يقــرأ املشــارك فيــه التفســير امليســر
كامـا ً مــع حفــظ الغريــب ويكــون هنــاك
جلســة مناقشــة عــن اجلــزء املقــروء مــع
أحــد املشــايخ وكذلــك هنــاك اختبــارات
حتريريــة  ،و يقــام البرنامــج فــي اإلجــازة
الصيفيــة وملــدة ســتة أســابيع.

ويقــوم بإعــداد معلمــات مؤهــات
حافظــات لكتــاب اهلل قــادرات علــى قــراءة
القــرآ ن وتدبــره وتعليمــه بجــودة وإتقــان
حيــث تــدرس الطالبــة ملــدة ســنتني ومتنح
بعــد التخــرج شــهادة دبلــوم تأهيلــي
فــي تدريــس القــرآن وعلومــه معتمــدة
أكادمييــاً.

مشروع عبدالرحمن الحالفي
ووالديه ﻹكرام الحفاظ:

يهــدف املشــروع إلــى تشــجيع الدارســن
حلفــظ كتــاب اهلل وإتقانــه  ،مــن خــال
تكــرمي حفــاظ اجلمعيــة طالبــا وطالبــات.
مببلــغ 300000 .ألــف ريــال ســنويا ً كحــد
أدنــى وقــد بــدأ هــذا املشــروع فــي عــام
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-
أصغــر حافــظ  -مزاميــر آل داود -املعلــم
املتميــز -اإلدارة املتميــزة) ويبلــغ مجمــوع
اجلوائــز أكثــر مــن مئتــي ألــف ريال ســنويا ً
.

مجلة ضياء :

وتعنــى بخدمــة القــرآن الكــرمي وأهلــه
إعالميـا ً ويطبــع منها عشــرة آالف نســخة
للعــدد وتنشــر الكترونيــا ً وتتنــوع فيهــا
الزوايــا واﻷعمــدة ويكتــب فيهــا جملــة
مــن املتخصصــن واألكادمييــن وهــي التــي
بــن أيديكــم .
العدد - 11شوال 1437 -هـ
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أبرز ضيوف الجمعية

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل
الشيخ  .المفتي العام للمملكة العربية
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
وكانت الزيارة عام (1430هـ).

وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز
آل الشيخ 1430( ..هـ)

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

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن
سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة
للسياحة واآلثار (1432هـ)

• فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد
الصديقي .المدير العام لإلدارة العامة
للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
(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 1435 .هـ

الشيخ صابر عبدالحكم والشيخ أسامة
الغانم1435

12
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جهود الدولة في خدمة القرآن الكريم

معالي الشيخ د  /عبد الرحمن بن عبد
العزيز السديس الرئيس العام لشؤون
المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام
وخطيب المسجد الحرام  1436 .هـ

معالي نائب وزير الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد د.توفيق
السديري 1437

معالى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان
عضو هيئة كبار العلماء

خريجو الجمعية من البنين
الدفعة

العام

عدد
الحفظة

الدفعة

العام

عدد
الحفظة

الدفعة

العام

عدد
الحفظة

األولى

 1407هـ

2

الثانية

 1409هـ

5

الثالثة

 1412هـ

8

الرابعة

 1413هـ

10

الخامسة

 1414هـ

3

السادسة

 1417هـ

7

السابعة

 1421هـ

47

الثامنة

 1426هـ

54

التاسعة

 1429هـ

23

العاشرة

 1432هـ

23

الحادية عشر

 1434هـ

28

الثانية عشر

 1436هـ

؟

إحصائيات متعلقة بالحفظة
مجموع الخريجين

المجازين

القضاة

أئمة المساجد

217

11

23

40

حملة الدكتوراه

حملة الماجستير

األطباء

الضباط

11

18

3

2
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جهود الدولة في خدمة القرآن الكريم

إحصائية الحافظات
الدفعة

العام

عدد الحافظات

الدفعة

العام

عدد الحافظات

األولى
الثانية
الخامسة

1426هـ
 1428هـ
 1435هـ

8
17
68

الثالثة
الرابعة

 1430هـ
 1432هـ

29
27

إحصاءات نسائية
العام

اإلنجاز

 1411هـ
 1419هـ

افتتاح أربع مدراس لتعليم القرآن الكريم في الفترة المسائية في مدارس التعليم العام
وصل عدد المدراس إلى تسع عشرة مدرسة

 1420هـ

افتتاح أول مبنى خاص لتعليم البنات (دار القرآن الكريم)

 1428هـ
 1426هـ
 1427هـ
 1428هـ
 1430هـ

عدد الطالبات في الفترة الصباحية ( )596وفي الفترة المسائية ( )898طالبة
افتتحت دار الهدى بمركز علقة
افتتحت دار الفرقان بحي سمنان
افتتحت دار البيان بحي اليمامة
افتتحت دار النور بحي الصديق

المجمعات القرآنية في المساجد
اإلدارات

الطالب

المعلمين

17

2603

190

اإلداريين
مدير

مساعد

كاتب

15

17

26

إحصائية البرامج التعليمية

14

عدد البرامج

المديرين

المساعدين

ّ
الكتاب

7

5

2

6

مشرفي البرامج

المعلمين

الطالب

5

66

543
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جهود الدولة في خدمة القرآن الكريم

المدرسة التمهيدية في أول عام وآخر عام
العام الدراسي

المعلمين

الطالب

الفصول

 1430-1429هـ

4

72

4

 1435-1434هـ

15

170

15

 1436-1435هـ

15

180

5

1437 - 1436

15

180

5

معهد المعلمات
الدفعة

العام

عدد
الخريجات

األولى

 1431هـ

23

الثانية

1433

60

الثالثة

 1435هـ

56

 1437هـ

52

الرابعة

أبرز منجزات الجمعية في المسابقات
-1فــوز الطالــب محمــد املطــوع مبســابقة امللــك ســلمان لعامــن متتاليــن 1433-1432هـــ و
1434-1433هـ .

-2التأهل ملسابقة امللك سلمان – مسابقة اإلتقان – اجلودة .
-3فــوز الطالبــة رميــة املســعود باملركــز الثانــي فــي الفــرع اخلامــس فــي مســابقة امللــك
ســلمان لعــام 1436-1435هـــ

-4فــوز اجلمعيــة بجائــزة الســبيعي للتميــز فــي العمــل اخليــري للمنشــآت املتوســطة
والصغيــرة 1437هـــ.

-5فــوز الطالــب تركــي العبداملنعــم باملركــز الثالــث للفــرع األول فــي مســابقة امللــك ســلمان
لعــام 1437-1436هـ.
-6فوز الطالب ريان احلربي باملركز األول في الفرع الثالث في مسابقة امللك سلمان لعام
1437-1436هـ.
العدد - 11شوال 1437 -هـ

15

آية وهداية

مطلع سورة الحجرات وآداب الحوار
أول سورة الحجرات تربية على قيم األدب واللياقة والخطاب
وإدارة الحوار
الشيخ د .عبداهلل بلقاسم

الشيخ د .عبدالله بلقاسم

آم ُنــوا ال تُقَ دِّ ُمــوا
يــا أَي ُّ َهــا ال َّ ِذيــ َن َ
الل
الل وَر َ ُســولِهِ وَاتَّقُ ــوا َّ َ
ــن َ يَــ َد ِي َّ ِ
بَ ْ
َّ
يــم ( )1يــا أَي ُّ َهــا
ِإنَّ َ
الل َس ِ
ــمي ٌع عَ ِل ٌ
ُــم
آم ُنــوا ال تَرْف َُعــوا أ َ ْ
ال َّ ِذيــ َن َ
صواتَك ْ
ت الن َّ ِبــيِّ وَال َت ْ َهــرُوا لَــ ُه
صــوْ ِ
فَــوْقَ َ
ــض أ َ ْن
ج ْهــ ِر ب َ ْع ِ
ُــم لِ َب ْع ٍ
بِالْقَ ــوْ ِل كَ َ
ضك ْ
َ
ــم ال ت َ ْ
ــعرُو َن
َت ْ َب َ
ش ُ
ُــم وَأن ْ ُت ْ
ــط أَعْما ُلك ْ
َ
ـم ِعنْ ـ َد
(ِ )2إنَّ ال َّ ِذي ـ َن يَغ ُّ
ُضــو َن أ ْ
صوات َ ُهـ ْ
حــ َن
الل أُول ِئ َ
ــول َّ ِ
ــك ال َّ ِذيــ َن ا ْم َت َ
ر َ ُس ِ
ــم َم ْغ ِفــرَةٌ
َّ ُ
ــم لِلتَّقْ ــوى ل َُه ْ
الل قُلُوب َ ُه ْ
يــم ﱠ احلجــرات3 – ١ :
وَأ َ ْجــر ٌ عَ ِ
ظ ٌ
فــي أول ســورة احلجــرات ،التربيــة علــى
16
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قيــم األدب واللياقــة واخلطــاب وإدارة
احلــوار
افتتــح اهلل الســورة بتحذيــر املؤمنــن
مــن التقــدم بــن يــدي اهلل ورســوله
النهــي املتضمــن للتحذير مــن اخملالفة
واالعتــراض واالحتيــال والرفــض إنــه
معنــى عظيــم يتضمــن االلتــزام
التــام باملواثيــق التــي قامــت عليهــا
اجملتمعــات املؤمنــة إنــه نــداء لــكل
املؤمنــن دون اســتثناء  ،بــأن يقومــوا
بدورهــم جتــاه حمايــة امليثــاق الــذي
قامــت عليــه دولتهــم وحضارتهــم
ووجودهــم  ،إن كل احلــوارات مقبولــة
حتــت مظلــة االلتــزام الصــارم بالكتــاب
والســنة ،وهــو معنــى تؤمــن بــه كل
احلضــارات ،فــكل حضــارات العالــم
التــي حتتــرم نفســها تضــع لهــا
مرجعيــة حتتــم عليهــا اإلذعــان لهــا
مــن كل أفــراد اجملتمــع ،وتضــع خطوطا
حمــراء متنــع جتــاوز مرجعياتهــا الكبرى،
وجتــرم التقــدم بــن يديهــا

بــل إن التربيــة املنزليــة الواعيــة حتتــم
علــى رئيــس األســرة أن يفهــم كل
أعضائهــا أن هنــاك مرجعيــة نحتكــم
إليهــا جميعــا ،إن مخالفــة الكتــاب
والســنة ،هــو خــط أحمــر تنتهــي
إليــه كل حواراتنــا ،نعــم هنــاك
مســاحة متاحــة للحــوار فــي فهــم
النصــوص املطهــرة ،واختــاف النظــر
فــي تفســيرها ،ضمــن منهجيــات
واضحــة مقبولــة ،تلتــزم جميعهــا
بالتقديــس للقــرآن والســنة ،إن الدعوة
لاللتــزام باألصلــن ليســت دعــوة
لالســتبداء واجلمــود كمــا يحــاول
البعــض تفســيرها ،بــل هــي معنــى
فــي غايــة التحضــر واحتــرام حقــوق
اإلنســان تنتهجــه كل الــدول الســوية
التــي تنبــذ الفوضــى وتعيــش عقدهــا
االجتماعــي فــي هــدوء واتــزان
إن بعضهــم يحــاول االســتناد علــى
قيمــة احلريــة لتبريــر اعتراضــه علــى
النصــوص  ،وهــو خطــأ حضــاري

آية وهداية

وقانونــي قبــل أن يكــون شــرعيا ،فــإن
احلريــة يرجــع تفســيرها فــي كل
مجتمــع حســب النظــام الــذي يؤمــن
بــه اجملتمــع ويفســره ،فليــس مــن
العــدل االحتجــاج مبــادة فــي قانــون
علــى مجتمــع آخــر ال يعتــرف بهــذه
القانــون أصــا
إنــه تعظيــم الوحــي احتــرام خليــار
اجملتمــع الــذي قبــل مبحــض إرادتــه أن
ال يقــدم أحــد علــى اهلل ورســوله فــي
هــذا اجملتمــع ،فــإذا حصــل اخلــاف فــي
فهــم الدســتور فــإن اآليــة الثانيــة
تشــرح آليــة احلــوار
يــا أَي ُّ َهــا ال َّ ِذيــ َن َ
آم ُنــوا ال تُقَ دِّ ُمــوا ب َ ْ
ــن َ
الل
الل ِإنَّ َّ َ
الل وَر َ ُســولِهِ وَاتَّقُ ــوا َّ َ
يَــ َد ِي َّ ِ
يــم ( )1يــا أَي ُّ َهــا ال َّ ِذيــ َن
َس ِ
ــمي ٌع عَ ِل ٌ
ت
صــوْ ِ
آم ُنــوا ال تَرْف َُعــوا أ َ ْ
ـم َفــوْقَ َ
َ
صواتَكُـ ْ
ج ْه ـ ِر
الن َّ ِبــيِّ وَال َت ْ َهــرُوا َل ـ ُه بِالْقَ ــوْ ِل ك ََ
ـم
ـض أ َ ْن َت ْ َبـ َ
ب َ ْع ِ
ـم لِ َب ْعـ ٍ
ـط أَعْما ُلكُـ ْ
ضكُـ ْ
ـم ال ت َ ْ
ُضو َن
شـ ُ
ـعرُو َن (ِ )2إنَّ ال َّ ِذيـ َن يَغ ُّ
وَأَن ْ ُتـ ْ
َّ
ــك
الل أُول ِئ َ
ــول ِ
أَ ْ
صوات َ ُه ْ
ــم ِعنْــ َد ر َ ُس ِ
ــم لِلتَّقْ ــوى
حــ َن َّ ُ
ال َّ ِذيــ َن ا ْم َت َ
الل قُلُوب َ ُه ْ
َ
ـم ﱠ احلجــرات:
ـم َم ْغ ِفــرَةٌ وَأ ْجــر ٌ عَ ِ
ل َُهـ ْ
ظيـ ٌ
3–١
فالقضيــة األســاس أن تكــون كل
األصــوات خاضعــة للكتــاب والســنة،
حتــت حكمهــا الدائم،الصــوت الــذي
يرتفــع فــوق صــوت القــرآن والســنة
صــوت مرفــوض ،مختــرق لنظــام

اجملتمــع املؤمــن ،عابــث مبســلماته
،يجــب أن نبــدى أقصــى درجــات
االحتــرام عنــد تنــاول آيــات الكتــاب
والســنة،حتى إن كان اخلــاف مشــروعا
ويقــع ضمــن املســاحة املكفولــة
شــرعا للخــاف واحلــوار ،يدعونــا القرآن
اللتــزام األدب بالدعــوة إلــى غــض
األصــوات  ،إن الصــراخ والضجيــج ال
يعنــي أن الصــارخ علــى حــق،
إنهــا غايــة الرقــي واللياقــة أن يدعونــا
كتــاب اهلل للتعبيــر عــن آرائنــا ،
واحلديــث عــن خياراتنــا بلطــف وصــوت
هــادئ ،ليــس هــذا مقتصــرا علــى
حضــرة الرســول صلــى اهلل عليــه
وســلم اجلســدية ،بــل هــو عــام فــي
كل نقــاش يحضــر فيــه آيــة أو حديــث
إن املمارســة احلضاريــة للحــوار
ـان،
عالمــة أكيــدة علــى التقــوى واإلميـ ِ
وصاحبهــا موعــود باألجــر العظيــم
مــن اهلل تعالــى ،
ــم ِعنْــ َد
ِإنَّ ال َّ ِذيــ َن يَغ ُّ
ُضــو َن أ َ ْ
ص َوات َ ُه ْ
حــ َن
الل أُو َلٰ ِئ َ
ــول َّ ِ
ــك ال َّ ِذيــ َن ا ْم َت َ
ر َ ُس ِ
ــم َم ْغ ِفــرَةٌ
َّ ُ
ــوى ٰ ل َُه ْ
الل قُلُوب َ ُه ْ
ــم لِلتَّقْ َ
ــك
يــم ِ 3إنَّ ال َّ ِذيــ َن ي ُ َنادُون َ َ
وَأ َ ْجــر ٌ عَ ِ
ظ ٌ
ِم ـنْ وَرَا ِء ْ
ـم َل ي َ ْع ِق ُلــو َن
جــرَا ِ
ال ُ ُ
ت أَكْثَر ُ ُهـ ْ
احلجــرات4- 3 :
يــا لهــذا الديــن العظيــم ،وهــو يعلــم
اإلنســان أن احلــوار لــه زمــان ومــكان،
ليســت كل األماكــن ميكــن فيهــا

احلــوار والســؤال واحلديــث ليســت كل
األزمنــة مناســبة للنقــاش
إن نــداء النبــي مــن خــارج بيتــه بهــذه
الصــورة الفضــة يعبــر عــن جهــل
بــآداب اخلطــاب ،واحتــرام املواعيــد،
ونفســية ضجــرة غيــر قــادرة علــى
االنتظــار للوقــت املناســب
إننــا نشــاهد عبــر شاشــات التلفــزة
أحاديــث جمــة ونقاشــات ســاخنة
فــي غيــر مكانهــا وغيــر زمانهــا ،وغيــر
رجالهــا،إن التحضــر يعنــي أن يكــون
للحــوار مؤسســاته ومواعيــده وأدواتــه
التــي تكلــف التعبيــر فــي جــو ملــيء
باالحتــرام املتبــادل
إن غــض الصــوت ليــس كبتــا وال
تكميمــا ،بــل هــو تهذيــب وتربيــة
وترشــيد للصــوت املعبــر،إن غــض
الصــوت ال يعنــي فقــط غضــه ماديــا
بــل معنويــا باختيــار العبارات املناســبة
التــي توصــل إلــى املقصــود بوضــوح
دون فســاد وخــراب أو فتنــة
معاشــر املؤمنــن بضــع آيــات فــي
مقدمــة هــذه الســورة وضعــت
أدبيــات احلــوار علــى أكمــل صــورة
وأنبلهــا وأوصلهــا للمقصــود وأوفقهــا
ملقتضــى العقــل والرشــاد
اللهــم فقهنــا فــي ديننــا وارزقنــا
التعظيــم للكتــاب والســنة
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إضاءات فى القراءات

تواتر القراءات

بقلم فضيلة الشيخ:
د.عبدالله بن صالح العبيد
مقرئ القراءات العشر الكبرى ومشرف
المناهج بوزارة التعليم

إن منهــج الســلف الصالــح فــي
تأصيــل العلــوم وتقريرهــا وتقييدهــا
وتفريعهــا هــو منهــج أصيــل متميــز
ظاهــر ال يخفــي علــى العالــم بــه
إذا تتبــع الســن واآلثــار وأمنــاط
التصنيــف وطرائــق التأليــف عنــد
علمــاء الســلف رحمهــم اهلل
وذلــك ألن أساســه وقوامــه الكتــاب
والســنة لــم تفســده شــائبة ولــم
تدخــل عليــه داخلــة  ،وباتخــاذ هــذا
املنهــج كانــت العلــوم اإلســامية
نقيــة أصيلــة حتــى القــرن الثالــث
الهجــري ثــم دخــل علــى هــذا املنهج
األصيــل مادخــل مــن علــم الــكالم
حتــى إنــه لــم يبــق علمــا إال دخــل
فيــه فدخــل فــي علــم االعتقــاد
وعلــم احلديــث وعلــم أصــول الفقــه ،
ومــن العلــوم التــي دخــل فيهــا علــم
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القــرآن  ،وظهــر ذلــك جليـا ً فــي كتــب
بعــض مــن صنــف فــي القــرن الرابــع
الهجــري  ،وبعــد القــرن اخلامــس إلــى
الثامــن الهجــري ســيطر علــى اجملامع
واملــدارس العلميــة هــؤالء العلمــاء
الذيــن تأثــروا بعلــم الــكالم  ،لكــن
بفضــل اهلل يقيــض ســبحانه فــي
كل زمــان علمــاء ربانيــن ينفــون عــن
خ َبــث علــم الــكالم كمــا
الشــريعة َ
ينفــي الكيــر خبــث احلديــد  ،وكان
املتأثــرون بعلــم الــكالم يتكلمــون
فــي مســائل لــم يتكلــم بهــا مــن
ســبقهم  ،ومــن تلــك املســائل التــي
تكلمــوا بهــا مســألة ( أن القــرآن
متواتــر والقــراءات ليســت متواتــرة )
 ،ووجــدت هــذه املســألة فــي بعــض
الرســائل املعاصــرة مــن بعــض
إخواننــا  ،وســأتكلم فــي هــذه

املقالــة عــن هــذه املســألة  ،وهــي
فــي احلقيقــة حتتــاج إلــى دراســة
واســتفاضة ال إلــى مقالــة قصيــرة
ولكــن يكفينــا أن نبــن حقيقتهــا
ونؤصــل جوهرهــا.
أوال ً  :ألجــل أن حتكــم علــى القــراءات
بالتواتــر مــن عدمهــا  ،يجــب أن تعرف
كيــف نقــل القــرآن إلينــا وكيــف
تخطــى األجيــال والقــرون وتلــي
علينــا  ،فأقــول مســتعينا بــاهلل :
إن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم
قــد أقــرأ الصحابــة القــرآن بجميــع
حروفــه فنقلهــا الصحابــة إلــى
التابعــن وأقرأوهــم القــرآن باحلــرف
الــذي أقرأهــم بــه رســول اهلل صلــى
اهلل عليــه وســلم وكان يقــرأ علــى
الواحــد مــن الصحابــة اجلمــع الكثير
الــذي ال يحصــى .

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
وصلتنــا إلــى أبــي الــدرداء لوجدنــا
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
رضــي اهلل عنــه لــم يتصــدر لإلقــراء
منــه إال القليــل
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

وقــل مثــل ذلــك فــي تابــع التابعــن
إلــى زماننــا هــذا ومــن بعدهــم حتــى
عصرنــا هــذا وال يوجــد أحــد مــن
العلمــاء الذيــن اختصــوا بالقــراءات
قــرأ عليــه واحــد أو اثنــان فقــط بــل
أهــل القــرآن دائمــا ً يقــرأ عليهــم
باملئــات بــل أحيانــا ً بــاآلالف كمــا
حصــل مــع تلميــذ الشــاطبي علــم
الديــن الســخاوي قــرأ عليــه بــاآلالف
 ،فأيــن أســانيدهم  ،بــل إن هنــاك
أســانيد اندثــرت مثــل إســناد اإلمــام
أحمــد فقــد قــرأ القــرآن وأقــرأ لكــن
أيــن اســناده ؟!  ،حمــل اإلســناد عنــه

واحــد أو اثنــان ثــم اندثــر وقــل مثــل
ذلــك فــي اإلمــام الشــافعي  ،ومــن
األئمــة مــن بقيــت أســانيدهم  ،كابن
املبــارك والــدار قطنــي  ،وبعضهــم
بقيــت أســانيدهم فــي الكتــب
وبالتالــي ليســت قلــة أســانيد قــراءة
معينــة دليــل علــى عــدم تواترهــا
ولــك فــي هــذا املشــهد املعاصــر
دليــل وبرهــان فكــم هــم حفــاظ
اجلمعيــات اخليريــة واجلامعــات
العلميــة  ،فإنهــم لكثرتهــم ال
يعــدون وال يحصــون لكــن أيــن هــم
وأيــن أســانيدهم فلــم يبــق منهــا إال
النــزر اليســير .
ثانيــا ً  /انظــر إلــى القــراءات التــي
نقــرأ بهــا (ولــم يقــل أحــد إنهــا غيــر
متواتــرة)
فمثـا ً  :قــرأ عاصــم فــي قولــه تعالى
(يأجــوج ومأجــوج ) بهمــز األلــف
 ،وقرأهــا كل القــراء عــدا عاصــم
(إن ياجــوج وماجــوج) بــدون همــز ،
(فهــل يقــول قائــل إن هــذه القــراءة
غيــر متواتــرة ألنهــا لــم تثبــت إال
عــن عاصــم  ،إن مثــل هــذا الــكالم ال
يقــول بــه عامــي فضــا عــن عالــم ،
فــإن قــال :أيــن الصحابــة والتابعــون
 ،وتابــع التابعــن مــن هــذه القــراءة
ملــاذا لــم يقــرأوا بهــا؟  ،فنقــول لــه:
كمــا قلنــا فــي الفقــرة األولــى إن
الصحابــة والتابعــن قــرأوا بهــا
وأقــرأوا بهــا ولكــن لــم يشــتهر إال
هــذا اإلســناد .
ثــم يقــال لــه كذلــك إن فــي هــذا
طعنـا ً فــي القــرآن الكــرمي مــن حيــث
التشــعر إذ كيــف يقــر اهلل جــل
وعــا عبــاده علــى القــراءة بهــا فــي
صلواتهــم وفــي أورادهــم وهــي قــراءة

غيــر متواتــرة  -علــى حســب زعمهــم
 وهــو الــذي تولــى ســبحانه حفــظكتابــه .
وقــل مثــل ذلــك فــي قولــه تعالــى
(دأَبــا) فــكل الــرواة العشــرين فــي
القــراءات العشــر يقرؤونهــا بإســكان
الهمــز (دأْبــا)ـ وهــم علــى أصولهــم
فــي الهمــز ـ إال حفصـا ً  ،فمــا وصلت
قــراءة إســكان الهمــز إال عــن حفــص
فهــل يقــال إنهــا غيــر متواتــرة !
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
ت مــن طريــق
ال يعنــي أبــدا ً أنــه لــم يــأ ِ
غيــره .
ثــم نقــول إلخواننــا الذيــن فرقــوا بــن
تواتــر القــراءات وتواتــر القــرآن انظــروا
فــي كتــب اآلثــار والقــراءات اخملتصــة
التــي ألفهــا األئمــة املتقدمــون
املوثوقــون وهــي موجــودة وهلل احلمــد
واملنــة منهــا املطبــوع ومنهــا
اخملطــوط فــا تــزال غضــة طريــة
فيهــا البرهــان الســاطع والدليــل
الناجــع .
ونختــم بقــول النبــي صلــى اهلل
عليــه وســلم (اقــرؤوا كمــا عُ لمتــم)
والســام عليكــم ورحمــة اهلل
وبركاتــه .
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تغطيات

صاحب السمو الملكى األمير د.منصور بن متعب

رعى حفل الفهد الخامس

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

رعــى صاحــب الســمو امللكــي األمير
الدكتــور منصــور بــن متعــب بــن عبــد
العزيــز آل ســعود وزير الشــؤون البلدية
والقرويــة احلفــل التكرميــي اخلامــس
الــذي أقامتــه اجلمعيــة للفائزيــن
فــي مســابقة جائــزة الفهــد حلفــظ
القــرآن الكــرمي الثالثــاء 1435/5/17هـــ
بحضــور محافــظ الزلفــي ســعادة
األســتاذ :فيحــان بــن عبــد العزيــز
بــن لبــده  ،و فضيلــة الشــيخ عبــد
الرحمــن بــن عبــد اهلل الهذلــول نائــب
رئيــس اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ
القــرآن الكــرمي بالريــاض ،وعــدد كبيــر
مــن املســئولني واملشــايخ وطلبــة
العلــم ورجــال األعمــال وأعيــان
احملافظــة وعــدد مــن الضيــوف مــن
خــارج احملافظــة وجمــع كبيــر امتــأت
بهــم جنبــات القاعــة .
20
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هــذا وقــد بــدأ احلفــل بـــ (نــور مــن
القــرآن الكــرمي) ثــم ألقــى أمــن
اجلائــزة رئيــس اجلمعيــة الشــيخ عبــد
الرحمــن بــن محمــد احلمــد كلمــة
بهــذه املناســبة ثــم مت تقــدمي عرضــا
مرئيــا ً عــن اجلائــزة .تــاه ( ضــوء مــن
النــور ) وهــو عبــارة عــن منــاذج لتــاوات
بعــض مــن الطــاب املتميزيــن .
ثــم ( همســات ) وهــي عبــارة عــن
لوحــة إلقائيــة تعبــر عــن مشــاعر
الطــاب الفائزيــن  ،وبعــد ذلــك كلمــة
لرئيــس اجلائــزة األســتاذ فهــد بــن
فــوزان الفهــد .
ثــم تفضــل صاحــب الســمو امللكــي
األميــر منصــور بــن متعــب بــن
عبدالعزيــز آل ســعود بإلقــاء كلمتــه:
والــذي عبــر فيهــا عــن ســعادته
برعايــة جائــزة الفهــد كمــا أشــاد

باجلائــزة التــي عنيــت بكتــاب اهلل ،ثــم
حمــد اهلل أن مــن علينــا بهــذا الوطــن
الــذي أسســه امللــك عبدالعزيــز رحمه
اهلل وإلــى وقتنــا احلاضــر فــي عهــد
خــادم احلرمــن الشــريفني حفظــه اهلل
 ,ونحــن ننعــم مبنهــج مبنــي علــى
كتــاب اهلل وســنة رســوله .
كمــا أوضــح جهــود الدولــة
ومســاهماتها الطيبــة فــي تشــجيع
مــدارس حتفيــظ القــرآن الكــرمي
وإقامــة املناســبات التنافســية
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
الذيــن ســاروا علــى نهــج والدهــم .
كمــا وجــه حفظــه اهلل تهنئتــه

تغطيات

للفائزيــن والفائــزات ودعــا لهــم ووجــه
كذلــك شــكره للجمعيــة والقائمــن
علــى اجلائــزة علــى حســن التنظيــم
 ،كمــا شــكر أهالــي احملافظــة علــى
كرمهــم ،كمــا أخبــر عــن اجتماعــه
مــع أعضــاء اجمللــس البلــدي وأوضــح
أنــه مت حتديــد متطلبــات وحاجــات
احملافظــة .واختتــم كلمتــه بالشــكر

والتقديــر للقائمــن علــى اجلمعيــة.
تفضــل ســموه
وفــي ختــام احلفــل
َّ
الكــرمي بتكــرمي الفائزيــن باجلائــزة
مــن الطلبــة وأوليــاء أمــور الطالبــات
واملديــر واملديــرة واملعلّــم واملعلّمــة
املتميزيــن .كمــا تســلَّم ســموه
ّ
الكــرمي مــن رئيــس اجلمعيــة ورئيــس
اجلائــزة درعـا ً تكرمييـا ً بهــذه املناســبة،

ثــم التقطــت لســمو الكــرمي صــورة
جماعيــة مــع املكرَّمــن ،وشــرَّف
ســموه حفــل العشــاء الــذي أُقيــم
علــى شــرف ســموه بهــذه املناســبة،
ثــم غــادر بحفــظ اهلل ورعايتــه مودعـا ً
بــكل احلفــاوة والتكــرمي.

المكرمون في الحفل
اإلدارة المتميزة

أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة الحلقات للبنين والبنات

إدارة جامع العذل

المركز
األول

المركز
الثاني

المركز
الثالث

الحلقة

األوزاعي

محمد بن
عبدالوهاب

ابن باز

خديجة بنت
خويلد

المعلم

خالد بن أحمد
السبت

بدر بن أحمد
البدر

باسم الجديع

غنيمة
بنت عقيل
العقيلي

أسماء بنت
سعد الفراج

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

عزيزة بنت فهد
أحمد بن
الجارالله
محمد الذويخ

عبدالله بن
سعود العلي

عبدالرحمن
بن محمد
الفالح

أسماء بنت
صالح السيف

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

الطالب

مزيد بن فهد
الفهيد

المركز
األول

المركز
الثاني
رقية بنت
محمد

سارة بنت
عبد الرحمن
الموسى
نوف بنت
هايس الشمري

دار النور (الفترة المســائية )
والمديرة :منيرة بنت عبدالعزيز المدالله

المعلمة المتميز
منيــرة بنت محمد المنصور

أصغر حافظة
عمارة بنت حافظ عبد الرشيد
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(القرآن كامال)

(عشرون جزء ًا)

(عشرة أجزاء)

تركي بن مقرن العبدالمنعم

عبدالله بن فهد الطوالة

عبدالعزيز بن هالل البهالل

يوسف بن عبدالله الفهيد

عمر بن عبدالرحمن العبدالمنعم

عبدالله بن عبدالعزيز الصافي

عبدالله بن حجاب الحجاب

فهد بن سعود العلي

أيوب بن سعود البدر

أبــرار بنت أحمد الدخيل

أسماء بنت محمد الدخيل

ابتهــال بنت عبد الله الزويد

هيلة بنت سليمان العتيق

حنان بنت عبد الله النتيفي

حصــة بنت أحمد الفرهود

ابتســام بنت عبد الرحمن الفحام

طيبة بنت سليمان الطوالة

بــدور بنت علي الهزاني
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(خمسة أجزاء)

(جزأين)

إياد بن مدالله الخميس

محمد بن عبدالعزيز الطيار

عثمان بن عبدالرحمن الدريويش

عبدالعزيز بن عبدالله الوشيل

خالد بن محمد العنقري

معاذ بن محمد الخميس

بدرية بنت سعود البدر

فاطمة بنت أحمد المسعود

منال بنت عبد الله العبيد

شــهد بنت عبد الله الفرهود

سديم بنت عبد الله الطيار

شذى عبدالرحمن الضويحي

مرآة الجمعية

موجز أخبار الجمعية

عدد من رجال األعمال يرعون
بعض المجمعات القرآنية
بفضــل مــن اهلل ســبحانه وتعالــى
ثــم حــرص عــدد مــن رجــال األعمــال
مــن أبنــاء احملافظــة علــى دعــم القــرآن
الكــرمي وأهلــه فقــد وافــق عــدد مــن
رجــال األعمــال علــى رعايــة بعــض
اجملمعــات القرآنيــة فــي احملافظــة حبـا ً
فــي القــرآن الكــرمي وإســهاما ً مــع
والة أمرنــا فــي دعــم القــرآن الكــرمي
وتشــجيعا ً ألبنائنــا علــى حفظــه ومت
توقيــع عقــود الرعايــة فــي يــوم األحــد
1436/8/6هـــ للمجمعــات التاليــة :
الشــيخ  /عبــداهلل بــن ناصــر الفالــح
لرعايــة مجمــع حلقــات جامــع
الفالــح.
الشــيخان  /تركــي وعبدالرحمــن
أبنــاء عبــداهلل الطوالــة وحضــر
نيابــة عنهمــا األســتاذ  /محمــد بــن
عبدالرحمــن الصحــن  ،لرعايــة مجمع
حلقــات جامــع امللــك عبدالعزيــز.
الشــيخان  /عبداحملســن بــن محمــد
احلمــد ومحمــد بــن ناصــر احلمــد

رحمهمــا اهلل وحضــر نيابــة عنهمــا
األســتاذ /عبدالرحمــن بــن ناصــر
احلمــد عــن لرعايــة مجمــع حلقــات
اإلمــام فيصــل بــن تركــي.
الشــيخ  /عبدالعزيــز بــن محمــد
اجلويــر لرعايــة مجمــع حلقــات جامــع
اجلويــر بعلقــة.
معالي الوزير يعتمد مجلس
اإلدارة الجمعية
اعتمــد معالــي وزيــر الشــؤون
اإلســامية واألوقــاف والدعوة واإلرشــاد
رئيــس اجمللــس األعلــى للجمعيــات
اخليريــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي ,
معالــي الشــيخ صالــح بــن عبدالعزيز
آل الشــيخ مجلــس إدارة اجلمعيــة ملدة
أربــع ســنوات قادمــة حيــث يتكــون
مــن -:عبدالرحمــن بــن محمــد احلمــد
رئيســا ً ،أحمــد بــن محمــد الذويــخ
نائبــا ً للرئيــس ،عبدالرحمــن بــن
عبدالعزيــز النصــار مســؤوال ً ماليــاً،
ســليمان بــن عبدالرحمــن الطوالــه
عضواً،عبدالرحمــن بــن خالــد احلربــي

عضــواً ،فهــد بــن حمــن احلمــن
عضواً،عبدالرحمــن بــن محمــد
الرومــي عضــوا ً ،عبدالرحمــن بــن
رومــي الرومــي عضواً،عبداحملســن بــن
عبدالعزيــز النصــار عضواً،محمــد بــن
عبدالعزيــز املهنــا عضواً،ومديــر إدارة
األوقــاف واملســاجد فــي محافظــة
الزلفــي عضــواً.

جمعية تحفيظ القرآن
الزلفي تحقق المركز األول
في مسابقة الجودة
علــى مســتوى جمعيــات منطقــة
الريــاض
حققــت اجلمعيــة املركــز األول فــي
العدد - 11شوال 1437 -هـ
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مســابقة اجلــودة الشــاملة للعــام
1435-1434هـــ التــي نظمهــا مركــز
حلقاتنــا التابــع جلمعيــة التحفيــظ
مبنطقــة الريــاض  ،وجــاءت تفاصيــل
املســابقة علــى النحــو التالــي :
يتــم تقييــم املشــاركني مبجمــوع 100
درجــة موزعــة علــى املعاييــر التاليــة :
معايير اجملال اإلداري (  ) 20درجة .
معايير اجملال املالي (  ) 20درجة .
معايير اجملال التعليمي (  ) 40درجة .
معايير مجال العالقات (  ) 20درجة .
وقــد حققــت املركــز األول لفئــة ( أ )
حيــث حصلــت علــى نســبة ( ) % 100
 ،وقــد تنافــس علــى ذلــك مــا يقــارب
مــن  30جمعيــة تابعــة ملنطقــة
الريــاض .
وقــد أقيــم فــي الريــاض يــوم
اخلميس1435/11/16هـــ حفــل تكرميــي
بهــذه املناســبة حتــت رعايــة رئيــس
جمعيــة حتفيــظ القــرآن بالريــاض
فضيلــة الشــيخ  /ســعد بــن محمــد
آل فريــان  ،ومت فيــه تكــرمي جمعيــة
حتفيــظ الزلفــي بجائــزة املركــز األول
وقيمتهــا  60000ريــال .
برنامج رمضاني لحفظ
الفاتحة وقصار السور
للناطقين بغير العربية

أقامــت اجلمعيــة برنامجــا ً رمضانيــا ً
للجاليــات الناطقــة بغيــر العربيــة
فــي احملافظــة ويهــدف إلــى تصحيــح
قراءتهــم لســورة الفاحتــة وحتفيظهــم
قصــار الســور مــن القــرآن الكــرمي ,
واســتمر خمســة عشــر يومــا ً ,
 ,وقــد أقيــم البرنامــج فــي خمســة
عشــر مســجدا  ،وبلــغ عــدد
دارس,
الدارســن أكثــر مــن ٍ 1100
وشــارك فــي تدريســهم  13مشــرفا ً و
 50معلمـا ً  ,ومت توزيــع أكثــر مــن 8000
جائــزة تشــجيعية للمشــاركني فــي
البرنامــج .

برنامج ( منح ) لطالب المنح
الجامعية

أقامــت اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ
القــرآن الكــرمي فــي محافظــة الزلفــي
ممثلــ ًة فــي إدارة الشــؤون التعليميــة
بنــن برنامــج (منــح ) وهــو ضمــن
برنامــج التنافــس ،ويســتهدف طــاب
املنــح اجلامعيــن القادمــن للدراســة
فــي بالدنــا ،ضمــن منهجيــة معــدة
لهــم بحيــث يختــم الطالــب
القــرآن الكــرمي فــي مــدة ال تتجــاوز
ثالثــة أعــوام بــإذن اهلل تعالــى ،هــذا
ويضــم البرنامــج اثنــي عشــر طالبــا ً
برنامج (تدارس) للموظفين
مــن طــاب املنــح ,ويشــرف علــى
مباشر وبالهاتف
هــذا البرنامــج األســتاذ /نصــار بــن
تقيــم اجلمعيــة ممثلــ ًة فــي إدارة عبدالعزيــز النصــار.
الشــؤون التعليميــة (بنــن ) برنامــج
تــدارس ( وهــو خــاص باملوظفــن مــن
املواطنــن واملقيمــن ) وهــو عبــارة عــن
مســارين:
-1تعليــم وحتفيــظ القــرآن الكــرمي فــي
خمســة جوامــع وذلــك فــي الفتــرة
املســائية .
-2حتفيــظ القــرآن الكــرمي عــن طريــق
الهاتــف حيــث يتيــح البرنامــج
تســميع القــرآن مــن خــال منهجيــة
معــدة لهــم وذلــك فــي الفتــرة
الصباحيــة.
اإلشراف النسائي ينظم
ملتقى الدور النسائية

أقــام مكتــب اإلشــراف النســائي
باجلمعيــة ملتقــى الــدور النســائية
الســنوي وذلــك يــوم اخلميــس
1435/6/24هـــ بــدار الهــدى مبركــز
علقــة .ويهــدف امللتقــى إلــى تبــادل
اخلبــرات بــن منســوبات الــدور
وتكــرمي املتميــزات .
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الجمعية تكرم وكالة
توقيع للدعاية واإلعالن
كرمــت اجلمعيــة وكالــة توقيــع
للدعايــة واإلعــان وذلــك نظيــر
تعــاون الوكالــة مــع اجلمعيــة
مــن خــال تقــدمي بعــض اخلدمــات
كالتصميــم والطباعــة وغيرهــا
ومــا يتبــع ذلــك مــن األعمــال
امليدانيــة.
وســلم مديــر اجلمعيــة التنفيــذي
أ .عبــد الرحمــن بــن خالــد احلربــي
درع اجلمعيــة ملديــر الوكالــة أ .خالــد
املســعود
لقاء ودي لمنسوبي
الجمعية
نظمــت إدارة العالقــات العامــة
واإلعــام فــي اجلمعيــة لقــاء
ملنســوبيها فــي روضــة الســبلة ,
وقــد حضــر اللقــاء أعضــاء مجلــس
إدارة اجلمعيــة و مديــرو اإلدارات
واألقســام واملشــرفون واملوظفــون .

ويهــدف اللقــاء إلــى توطيــد
العالقــات بــن العاملــن فــي
اجلمعيــة وتنميــة روح الفريــق
الواحــد.
تعيين مشرفين جدد
اعتمــد رئيــس اجلمعيــة تعيــن
األســتاذ أحمــد بــن محمــد البهــال
مشــرفا ً فــي مجلــة ضياء واألســتاذ
بهــال بــن ناصــر البهــال مشــرفا ً
إعالميــا ً واألســتاذ :مصعــب بــن
عبدالرحمــن النصــار مشــرفا ً علــى
قســم اخلدمــات املســاندة والــذي
متــت املوافقــة علــى إنشــائه بتاريــخ
1435/12/18هـ.
الجمعية تشارك في
ملتقى صالتي قرة
عيني المقام في جامعة
المجمعة
شــاركت اجلمعيــة فــي ملتقــى (
صالتــي قــرة عينــي ) والــذي نظمتــه
جامعــة اجملمعــة ( كليــة التربيــة )

فــي الزلفــي خــال الفتــرة -14
 1435/6/16هـــ .
وقــد افتتــح امللتقــى ســعادة
د /مســلم الدوســري وبحضــور
محافــظ الزلفــي ســعادة األســتاذ/
فيحــان بــن لبــده ورئيــس اجلمعيــة
الشــيخ  /عبدالرحمــن احلمــد
وعميــد كليــة التربيــة ســعادة
د /عبــداهلل الســويكت وعــدد
كبيــر مــن احلضــور ،وقــد احتــوى
معــرض اجلمعيــة علــى عــدد مــن
املطبوعــات واإلصــدارات باإلضافــة
إلــى مشــاركة الــدور النســائية
بعــدد مــن األعمــال املتميــزة  ،وقــد
أثنــى الــزوار علــى املعــرض والقــى
استحســانهم ومت إهــداء الزائريــن
عــددا ً مــن املطبوعــات واإلصــدارات .
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أخبار متنوعة

الجمعيــة تكــرم مديــر إذاعــة
القــرآن الكريــم

شــارك رئيــس اجلمعيــة الشــيخ:
عبدالرحمــن بــن محمــد احلمــد ونائــب
رئيــس اجلمعيــة الشــيخ :ســليمان بن
عبدالرحمــن الطوالــة إذاعــة القــرآن
الكــرمي فــي احلفــل الــذي أقيــم تكرميـا ً
ملديــر إذاعــة القــرآن الكــرمي الســابق
األســتاذ  /عبــداهلل بــن محمــد
الدوســري والــذي ترجــل عــن منصبــه
وخلفــه األســتاذ خالــد بــن محمــد
الرميــح وقــد أقيــم احلفــل بقاعــة
املقصــورة بالريــاض مســاء يــوم
األحــد  1435/7/12هـــ وقــد مت تســليم
األســتاذ عبــداهلل درع اجلمعيــة تقديــرا ً
ووفــا ًء ملــا كان يبذلــه فــي خدمــة
القــرآن الكــرمي وتعاونــه مــع اجلمعيــة
فــي ذلــك .

ضيــاء فــي ملتقــى كبــار
قــراء العالــم اإلســامي
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نظــم كرســي تعليــم القــرآن الكــرمي
وإقرائــه بجامعــة امللــك ســعود
بالريــاض ملتقــى يضــم كبــار قــراء
العالــم اإلســامي وذلــك برعايــة
صاحــب الســمو امللكــي األميــر خالــد
بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقة
الريــاض والــذي أقيــم خــال الفتــرة
 1435/1/3-1هـــ  ,وكان عنــوان امللتقى (
كبــار قــراء العالــم اإلســامي»مدارس
وأعــام « ) .
وكانــت مجلــة ضيــاء حاضــرة فــي
هــذا امللتقــى ومت إهــداء العدديــن
التاســع والعاشــر مــن ضيــاء لضيــوف
امللتقــى واملشــاركني فيــه  ،والعجيــب
أن الشــيخ إبراهيــم األخضــر شــيخ
قــراء املســجد النبــوي أحــال علــى
العــدد التاســع مــن ضيــاء فــي ورقتــه

التــي طرحهــا عــن شــيخه فضيلــة
الشــيخ :عبدالفتــاح القاضــي (دون أي
تنســيق مــع اجمللــة) بينمــا كانــت توزع
علــى احلاضريــن فــي تلــك اللحظــة.
الجمعية تحتضن ركن ًا لمركز
الملك عبد العزيز للحوار
الوطني
امتــدادا ً للتعــاون بــن اجلمعيــة ومركز
امللــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي
فقــد أقــام املركــز ركن ـا ً للكتــاب فــي
دار القــرآن الكــرمي النســائية حتــت
إشــراف األســتاذة  /مزنــة الفــراج
عضــو مشــارك فــي املركز ويســتهدف
ركــن الكتــاب منســوبات اجلمعيــة
مــن إداريــات ومعلمــات وطالبــات

تغطيات

شــيخ قــر ا ء ا لمســجد ا لنبــو ي فــي ز يا رتــه ا لخا مســة للزلفــي
ا لشــيخ إ برا هيــم ا أل خضــر يشــر ف ا لجمعيــة ويخصهــا بعشــرة أيــام
عشــرة أيــام كانــت حافلــة بالعطــاء
والبــذل واملتعــة كيــف ال والعيــش فيهــا
مــع كتــاب اهلل مــن خــال اســتضافة
شــيخ القــراء فــي املســجد النبــوي
الشــريف فضيلــة الشــيخ إبراهيــم بــن
األخضــر بــن علــي القيــم فــي الفتــرة
مــن 1435/11/25-16هـــ
ً
وتأتــي االســتضافة حرص ـا مــن اجلمعيــة
علــى االســتفادة مــن قامــات اإلقــراء فــي
عاملنــا اإلســامي وحرصــا ً مــن الشــيخ
علــى بــذل علمــه للمســتفيدين منــه
حيــث يشــرف بعــرض القــرآن الكــرمي على
فضيلتــه عــدد مــن حفــاظ وحافظــات
اجلمعيــة مــن مشــرفني ومعلمــن وطالب
وطالبــات .كمــا رافقــه فــي هــذه الزيــارة
ابــن الزلفــي البــار فضيلــة الشــيخ د.
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

الشــويعي.
وبرنامــج الشــيخ فــي هــذه الزيــارة إقــراء
الطالبــات واملعلمــات مــن الســاعة
التاســعة صباحــا ً إلــى أذان الظهــر
ومــن الســاعة الرابعــة والنصــف إلــى
قبيــل أذان املغــرب للطــاب واملعلمــن
واملشــرفني .كمــا تتخلــل الزيــارة لقــاءات
مــع منســوبي اجلمعيــة واملتخصصــن
فــي القــراءات فــي احملافظــة.
ومنســوبو اجلمعيــة يشــكرون فضيلــة

الشــيخ شــكرا ً جزيــا ً علــى اقتطــاع
هــذا الوقــت الثمــن ســنويا ً حملافظــة
الزلفــي ومنســوبي اجلمعيــة  ،نســأل اهلل
أن يجزيــه عنــا خيــر اجلــزاء وأن يســعده
بالقــرآن الكــرمي فــي الدنيــا واآلخــرة .كمــا
ال تنســى اجلمعية شــكر فضيلة الشــيخ
د  /محمــد بــن إبراهيــم احلمــد وأخــاه
األســتاذ :عبــد العزيــز بــن إبراهيــم احلمــد
علــى تهيئــة اســتراحتهم العامــرة
إلقامــة الشــيخ.

تكرمي د عبداهلل اجلاراهلل لتعاونه الكبير مع اجلمعية
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عمر قصير ...وعلم غزير (1377-1342هـ)

حافظ بن أحمد الحكمي سيرة تكتب بماء الذهب ـ

بقلم ا /سعود بن صالح السيف
مشرف التربية اإلسالمية بتعليم الزلفي

علــم مــن األعــام األفــذاذ مــات
وعمــره (  ) 35ســنة ،شــاب صالــح
مصلــح ،عــاش فــي منطقــة
جــازان (ســامطة ) وحتديــ ًد ا فــي
قريــة (اجلاضــع ) بيئــة صغيــرة
متماســكة ،عملهــم زراعــة
ورعــي األغنــام ،هــذه ثروتهــم
آنــذاك ،عــاش فــي بيئــة بعيــدة
عــن التكلــف ،حيــث لفــح احلــر
الشــديد واالعتمــاد علــى النفــس،
وعلــى مــر التاريــخ فأســرته بيــت
علــم وفضــل وفقــه وأدب وشــعر
ووعــظ ،فالــذي أســس اجلامــع
بأبــي عريــش هــو الشــيخ صديــق
بــن علــي احلكمــي عــام 876
هـــ نشــأ الشــيخ حافــظ رحمــه
اهلل نشــأة صاحلــة ،تربــى فيهــا
علــى العفــاف والطهــارة وحســن
اخللــق،
وكان قبــل بلوغــه يقــوم برعــي
غنــم والديــه ،ختــم القــرآن
وحفــظ الكثيــر مــن األحاديــث
ولــم يبلــغ الثانيــة عشــرة مــن
عمــره ،كان قــوي الــذكاء ســريع
احلفــظ،
28
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وفــي عــام  1358هـــ قــدم مــن
جهــة جنــد الشــيخ الداعيــة /
عبــداهلل بــن محمــد القرعــاوي
رحمــه اهلل إلــى منطقــة
تهامــة جنــوب اململكــة العربيــة
الســعودية ملعاجلــة مــا فيهــا
مــن اجلهــل والبــدع ،فنــذر نفســه
مخلصـا ً هلل يدعــو ويعلــم ويربــي.
وملــا ســمع حافــظ مبقــدم
القرعــاوي ملنطقــة اجلنــوب،
كتــب لــه رســالة عــام 1359هـــ.
بواســطة أخيــه محمــد يطلبــان

فيهــا قدومــه لقريــة (اجلاضــع )
لتعــذر مجيئهمــا ،حرصــا ً علــى
االســتفادة ،فدهــش مــن جــودة
اخلــط ودقــة األســلوب ،وعــرض
علــى طالبــه وقــال انظــروا إلــى
هــذا اخلــط ،فســأل عــن صاحبــه
وقــال لــه محمــد احلكمــي إنــه
أخــي حافــظ شــاب صغيــر
يرعــى غنــم والــدي ،فاستبشــر
القرعــاوي ولبــى الطلــب وذهــب
إلــى قريتهمــا وهنــاك التقــى
بحافــظ وتبــن لــه األمــر ورأى
عليــه عالمــة النجابــة والــذكاء
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اخلــارق للعــادة ،ولــم تخــب
فراســة القرعــاوي بالتلميــذ
النجيــب ،فهــو فــي مقدمــة
رفاقــه اجتهــادا ً وفهمــا ً وصالحــا ً
فــكان حافــظ يجمــع بــن طلــب
العلــم مــن شــيخه وبــن رعــي
الغنــم،
يقــول عنــه القرعــاوي ( :هــو
علــى اســمه حافــظ ) يحفــظ
بقلمــه وقلبــه والطلبــة الكبــار
يراجعونــه فــي كل مــا يشــكل
عليهــم ،ويحفــظ الــدرس مــن
مــرة واحــدة ،وإذا كــررت قــال:
يكفينــي يــا شــيخ مــرة واحــدة
 ،فيأتــي مــن الغــد وقــد حفــظ
الــدرس مــا يخــرم منــه حرف ـا ً وال
يتلجلــج فــي لفــظ ،والطــاب
يقولــون :ال تكــرر علينــا الــدرس يــا
شــيخ يكفــي ،إذا ســمعه حافــظ
يعلمنــا إيــاه ،وبعــد مــدة قضاهــا
القرعــاوي فــي قريــة اجلاضــع
تلــك القريــة التــي كان يســكنها
حافــظ رغــب فــي العــودة إلــى
مدينــة ســامطة أول مقــر لــه
ومنطلــق دعوتــه ،فطلــب مــن
والــدي حافــظ أن يذهــب معــه
إلــى ســامطة ،فأبيــا حلاجتهــم
البنهــم فقــاال (ابننــا وغنمنــا يــا
شــيخ ) ولــم ييــأس القرعــاوي،
فأخــذ يغــدو ويــروح بــن ســامطة
واجلاضــع يســتكمل مســيرة
تلميــذه النجيــب ،وفــي عــام
1360هـــ توفــي والــدا حافــظ
رحــم اهلل اجلميــع ،فتفــرغ حافــظ
لطلــب العلــم تفرغــا مطلقــا،
وجــد َّ فــي الدراســة والتحصيــل،
فذهــب إلــى شــيخه بســامطة

والزمــه مالزمــة دائمــة يقــرأ والفرائــض والوصايــا واآلداب
عليــه ويأخــذ منــه ولــم يلتفــت والنصائــح ،نظمــا ونثــرا،
إلــى شــيء مــن الشــؤون األخــرى،
حتــى صــار يطلــق عليــه احلافــظ وقــد أعجــب بهــا مفتــي الديــار
علمــا يشــار الســعودية آنــذاك  /محمــد
حافــظ ،وأصبــح
ً
إليــه بالبنــان ،هكــذا تربــى وتعلــم بــن إبراهيــم ،وأشــار بطبعهــا،
فأجــاد الشــعر والنثــر وحفــظ وقــد طبــع أغلبهــا علــى نفقــة
كثيــرا مــن ذخائــر األدب العربــي امللــك ســعود ،فــكان طابــع هــذه
وأنــواع العلــوم ،وألــف مؤلفــات املؤلفــات األســلوب الســهل
فــي كثيــر مــن العلــوم والفنــون ،الواضــح ،لــم يتجــه حافــظ
يقــول عنــه القرعــاوي ( لــم يكــن لشــيء ســوى العلــم ،دراســة
لــه نظيــر بالتحصيــل والتأليــف وتدريســا ً ،إنتاجــه العلمــي كثيــر
رغــم صغــر ســنه.
والتعليــم وحســن اإلدارة.)..
فــي عــام  1362هـــ أشــار عليــه أبــرز شــيوخه القرعــاوي وأخــوه
القرعــاوي أن ينشــئ نظمــا فــي محمــد وعبدالــرزاق حمــزة حــن
التوحيــد ،علــى ضــوء مــا قــرأه يفــد ملكــة للعمــرة واحلــج.
مــن الكتــب ككتــب ابــن تيميــة
وابــن القيــم ،فصنــف منظومتــه لــم يكــن نبوغــه رحمــه اهلل
( ســلم الوصــول إلــى علــم ســوى توفيــق مــن اهلل وعنايــة
األصــول – فــي التوحيــد )فالقــت ربانيــة رحيمــة ،فخصالــه بــر
استحســان شــيخه والعلمــاء وتقــوى وزهــد وورع وتضحيــة،
ثــم توجيهــات معلــم ومــرب
فــذ خبيــر باســتثمار أصحــاب
املعاصريــن فبدأها بقوله:
العقــول والقلــوب الكبيــرة،
لينفــع اهلل بهــا بشــكل أوســع،
أبدأ باســم اهلل مستعينا
وكذلــك اســتثمار الوقــت
راض بــه مدبــرا ً معينا
بالقــراءة والتأمــل والتدبــر
واملداومــة علــى التعلــم،
واحلمدهلل كما هدانا
إلى ســبيل احلق واجتبانا
فقــد كان يحــرص علــى الكتابــة
والتدويــن والتســجيل ملــا يســمعه
أحمده ســبحانه وأشكره
ومن مساوي عملي أستغفره مــن شــيخه ،وقــد كتــب شــرح
بلــوغ املــرام حــن انتهــى شــيخه
مــن شــرحه ،مــن حرصــه الشــديد
ثــم تابــع تأليــف الكتــب علــى االطــاع واالقتنــاء للكتــب
العلميــة ،فألــف فــي التوحيــد أنــه فــي إحــدى زياراتــه لبيــت
والســيرة النبويــة والفقــه اهلل احلــرام وجــد كتــاب (خلــق
وأصولــه ومصطلــح احلديــث أفعــال العبــاد للبخــاري) لــدى
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أحــد املدرســن فــي احلــرم املكــي،
ـب
فأخــذه عاريــة ملــدة أســبوع وأكـ َّ
علــى نســخه ،ورَد َّه إلــى صاحبــه،
وأخبــره أنــه نَســخه ونقلــه،
فأعجــب بــه وبحرصــه وعلــو
همتــه فأعطــاه الكتــاب هديــة
لــه ،تــردد اســمه فــي األصقــاع
جتــاوز محيطــه القــروي ،وانتشــر
فــي املــدن والقــرى ،ومجالــس
الفضــاء وحلقــات العلــم تذكــر
اســمه بالدهشــة ،عمــدة بلــده
علمــا وســماحة ونزاهــة وتواضعـا ً
 ،قــوي الشــخصية واإلرادة
واإلدارة ،لــه هيبــة عنــد النــاس،
يحــب الرياضــة واملــزاح واملصارعــة
واجلــري ،مجالســه دائمــا ً عامــرةً
بالــدرس واملذاكــرة والتحصيــل
فــي البيــت واملســجد ،بســيط
ســهل خفيــف النفــس ،ســهل
فــي ملبســه ومظهــره ،حريــص
علــى تربيــة مــن حولــه ،قــدوة

لهــم.
كلفــه القرعــاوي مبهمــة
التدريــس ألقرانــه وزمالئــه ،وفــي
عــام  1363هـــ كلفــه بــإدارة
مدرســة ســامطة ومالحظــا ً
ملدرســة اجلراديــة ،وبعدهــا كلفــه
باإلشــراف علــى مــدارس املنطقــة
يستشــيره ويأنــس برأيــه ،وفــي
عــام 1373هـــ افتتحــت وزارة
املعــارف بجــازان مدرســة ثانويــة
فعــن مديــرا ً لهــا وفــي عــام
1374هـــ افتتــح املعهــد العلمــي
بســامطة فكلــف مديــرا ً لــه،
وأخــذ يلقــي بعــض الــدروس
واحملاضــرات وميلــي علــى تالميــذه
فــي العلــوم الشــرعية واللغويــة
والتاريخيــة.
شــعره ونظمــه يعبــر عــن
عقيــدة ســليمة وســمو مقصــد
وجزالــة تعبيــر ،يعيــش هــم
الدعــوة والعلــم وخدمــة اإلســام

حافــظ ركــن البــاد
توفــي
ٌ
وقــد ضاقــت علــي األرض ذر ًعــا
وســاء احلــال منــي حــن وافــى
لقــد كنــت املقــدم فــي املزايــا
وكنــت القائــد املدعــو فينــا
ســاح للمشــاكل كنــت قدمــا
وفــي كل العلــوم مــددت باعــا

وتعظيــم مبادئــه واالستمســاك
بشــعائره ونشــر خدمة املســلمني
فــي كل مــكان ،والعمــل علــى
حيــاة القلــوب ،وقــد أثنــى عليــه
ابــن بــاز وابــن عثيمــن رحمهــم
اهلل ،مــن مؤلفاتــه ( ســلم
الوصــول ،معــارج القبــول (يــدرس
فــي اجلامعــات) ،أعــام الســنة
املنشــورة ،اجلوهــرة الفريــدة،
دليــل أربــاب الفــاح ،أمالــي فــي
الســيرة ،شــرح الورقــات ،همزيــة
اإلصــاح ،مفتــاح دار الســام) . .
تصــل إلــى تســعة عشــر منهــا
مطبــوع ومخطــوط ،توفــي فــي
شــهر ذي احلجــة عــام 1377هـــ
مبكــة املكرمــة ،حيــث كان عمــره
آنــذاك خمســا ً وثالثــن ســنة.
رثــاه بعــض تالميــذه رثــاء
يعكــس مــدى الفاجعــة برحيلــه،
فممــا قالــه تلميــذه إبراهيــم بــن
حســن الشــعبي رحمــه اهلل:

وخلــف حســرة لــي فــي الفــؤادِ
مبــا رحبــت ولــم تســع البــوادي
بنــا نعــي الفتــى البطــل العمــاد
مــن اخليــرات يــا قطــب النــوادي
فمــن تختــار بعــدك للقيــاد
ومصبــاح البحــوث بــكل وادي
ليــة فــي ازديــاد
وهمتــك َ
الع ِّ

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

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

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

معالي الشيخ د .عبدالرحمن السديس  :الجمعيات محاضن آمنة ألبنائنا
احتفلــت اجلمعيــة بإقامــة حفــل جائــزة احملافظــة ومنهــم جمعيــة حتفيــظ القــرآن
الفهــد حلفــظ القــرآن الكــرمي فــي الكــرمي باجملمعــة والغــاط وعــدد كبيــر مــن
عامهــا الســادس ،والــذي أقيــم مســاء املواطنــن امتــأت بهــم جنبــات القاعــة .
يــوم اخلميــس  1436/5/14هـــ بعــد صــاة
العشــاء فــي قاعــة خيــال للمناســبات
مقتطفات من كلمة راع
علــى شــرف صاحــب املعالــي الشــيخ
الحفل:
الدكتــور عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز • فرصــة مباركــة وســعيدة أن يكــون
الســديس الرئيــس العام لشــؤون املســجد اللقــاء علــى مائــدة القــرآن فــي هــذه
احلــرام واملســجد النبــوي وبحضــور وكيــل احملافظــة العزيــزة التــي لهــا حــق الوفــاء
محافــظ محافظــة الزلفــي ســعادة وألهــل الزلفــي الذيــن لهــم مكانــة فــي
األســتاذ ســعود بــن عبــد العزيــز املنيــع قلبــي .
وفضيلــة الشــيخ عبــد اهلل بــن عبــد • ثــم بــن فضــل القــرآن واتّباعــه وأضــاف
العزيــز الناصــر مديــر عــام فــرع وزارة أن مــن فضــل اهلل علــى هــذه البــاد أن
الشــؤون اإلســامية مبنطقــة الريــاض و جعلهــا مهبطــا للوحــي والرســالة ووجود
األســتاذ الكــرمي خالــد بــن محمــد الرميــح احلرمــن الشــريفني،
مديــر إذاعــة القــرآن الكــرمي و الشــيخ • ولــي األمــر والعالــم والداعيــة واحملتســب
عبــد اهلل حمــد املــزروع األمــن العــام واملربــي واملعلــم ورجــل األعمــال كلهــم
الســابق جلمعيــات حتفيــظ القــرآن الكــرمي ينطلقــون مــن كتــاب اهلل ومنهــا هــذا
و الشــيخ عبــد الرحمــن الهذلــول نائــب احلفــل الــذي يعــد منوذجــا لدعــم رجــال
رئيــس جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي األعمــال وأثنــى علــى الشــيخ فــوزان
مبنطقــة الريــاض و الشــيخ منصــور الفهــد ودعــا لــه كمــا أثنــى علــى أبنائــه
الغصــن مديــر الفــروع اخلارجيــة التابعــة الذيــن يســمع عنهــم خدمتهــم للقــرآن
جلمعيــة منطقــة الريــاض والشــيخ وهنــأ القائمــن علــى اجلمعيــة والتــي هــي
إبراهيــم بــن شــايع احلقيــل رئيــس مجلس منــارةَ لكتــاب اهلل وهــذا مفخــرة لهــم.
إدارة جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي • حاجــة األمــة ماســة لكتــاب اهلل ،ووجــه
مبحافظــة اجملمعــة والوفــد املرافــق لــه لفتــة للشــباب الذيــن هــم بنــاة احلضــارة
وعــدد كبيــر مــن املشــايخ ورؤســاء الدوائــر ودعاهــم إلــى العنايــة بكتــاب اهلل وســنة
وطلبــة العلــم ورجــال األعمــال وأعيــان رســوله ليســيروا علــى املنهــج الوســط
احملافظــة وعــدد مــن الضيــوف مــن خــارج مبينــا ً فــي الوقــت نفســه أهميــة

الوســطية وأشــار إلــى أن اجلمعيــات
محاضــن آمنــة ألبنائنــا .
•وأثنــى علــى االجتمــاع فــي هــذه الليلــة
مبينــا أن حضــوره شــرف لــه خاصــة ،وهــو
يســتمع للنمــاذج املباركــة.
• أوضــح عنايــة الدولــة بكتــاب اهلل
ممثلــة فــي طباعــة املصحــف الشــريف
واملســابقات وغيرهــا منــذ عهــد املؤســس
إلــى عهــد خــادم احلرمــن الشــريفني
امللــك ســلمان وولــي عهــده وولــي ولــي
عهــده وبــن أن متيزنــا باتّبــاع كتــاب اهلل
وســنة رســوله صلــى اهلل عليــه وســلم
والســير علــى منهــج الســلف الصالــح.
• دعــا اجلميــع إلــى احلــرص علــى تأليــف
القلــوب وتوحيــد الكلمــة وعلــى
التمســك بالعقيــدة الصحيحــة وحتصــن
أبنائنــا مــن التيــارات املشــبوهة.
• وجــه شــكره ألهــل الزلفــي عامــة
وللقائمــن علــى هــذا احلفــل املبــارك وحث
الفائزيــن علــى تدبــر القــرآن والعمــل بــه
والتخلــق بأخالقــه وختــم كلمتــه بأنــه ال
يجــد مــا يكافــأ بــه احلاضريــن إال الدعــاء
لهــم.
• أعلــن مكافــأة للفائزيــن بزيــارة احلرمــن
الشــريفني وأداء مناســك العمــرة.
• مختتمــا ً كلمتــه بالشــكر للجميــع
ودعــا لهــم بالتوفيــق.
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تغطيات

المكرمون في الحفل
جائزة التميز

الفائزون في مسابقات القرآن الكريم

اإلدارة المتميزة

(القرآن كامال)

(عشرون جزء ًا)

(عشرة أجزاء)

(خمسة أجزاء)

(جزأين)

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

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
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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

سمية بنت
عبدالعزيز
المدالله
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إدارة مجمع عبدالعزيز الجوير

المعلمة المتميز
نوف بنت سليمان الحميدي

أصغر حافظة
ندى بنت محمد بن حسن حسن

تغطيات

أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة الحلقات للبنين والبنات

الترتيب

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

الحلقة

ابن عثيمين

أبي أيوب األنصاري

أبي الحسن
الكسائي

ذات النطاقين

عائشة بنت أبي بكر

خديجة بنت
خويلد

المعلم

محمد بن سعد
العبيد

معاذ بن علي
العبداللطيف

عبدالله بن حجاب
الحجاب

أسماء بنت عبدالعزيز
الناصر

رحاب بنت عبدالرحمن
الطوالة

خولة بنت محمد
الملحم

محمد بن منيع
المنيع

عزام بن عبدالرحمن
الفالح*

عمر بن عبدالعزيز
المطوع

أسماء بنت عبدالله
الموسى

أمنة بنت عبدالكريم
المسعود

منيرة بنت علي
الفرهود

عمر بن ناصر الجبر

عبدالله بن فهد
الزنيدي

عبدالمجيد بن
عبدالله الدويش

مريم بنت عبدالرحمن
الدويش

هند بنت محمد الفريح

أشواق بنت
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

الطالب
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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  1435 /7 /2هـ بعد صالة العشاء .
وبلغ عدد الخريجات إحدى وخمسين طالبة وهن على النحو التالي:
أبرار بنت أحمد الدخيل

أروى بنت عبد الله المسعود

أسماء بنت سليمان البهالل

أسماء بنت سليمان العصيمي

أسماء بنت محمد الدخيل

أفراح بنت محمد الملحم

بدرية بنت محمد الدريميح

براءة عبد الغني حران

تهاني بنت حمود الفراج

الجوهرة بنت محمد العمار

الجوهرة بنت عثمان الضويحي

حصة بنت محمد المليفي

حصة بنت محمد الفهد

خوله بنت محمد الملحم

ريم بنت علي السعدون

ريمة بنت عبد الله المسعود

سارة بنت ناصر الحمد

سبيكة بنت عبد المحسن الطريقي

سهام بنت ناصر الغانم

صفية بنت مساعد الدخيل

فاطمة بنت سعود الدويش

فاطمة بنت هاشم محمد

لؤلؤة بنت فريح البهالل

لطيفة بنت منيف المنيفي

لولو بنت أحمد الدويش

لولو بنت حمود الثنيان

لولوه بنت عبد الرحمن العبده

مريم بنت مزيد السقياني

مزنة بنت سعود الخنيني

مزنة بنت سليمان الفنيطل

منى بنت أحمد السالمة

منى بنت أحمد الدويش

منيرة بنت سعود السويكت

منيرة بنت قنيطير القنيطير

منيرة بنت عبد الله الخنيني

مها بنت إبراهيم الحيدر

مها بنت علي الفرهود

موضي بنت سعود السويكت

ندى بنت دعفس الدعفس

ندى بنت عبد العزيز الغانم

نورة بنت حسين الشايع

نورة بنت عبد العزيز السويكت

نورة بنت عبد العزيز الموسى

نورة بنت عبد الله المحيا

هناء بنت فراج الزنيدي

هند بنت عبد الله الملحم

هيا بنت عبدالعزيز المد الله

هيا بنت عبد الله المسعود

سمية بنت سليمان الجبر

ضحى بنت سعد العواد

ياسمين بنت إبراهيم الزويد
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تعريف بكتب القراءات

كتاب اإلرشاد لإلمام ابن غلبون

فضيلة الشيخ د .إيهاب
فكري
مدرس القرآن والقراءات في
المسجد النبوي الشريف

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) ،
وقــد أســند ابــن اإلمــام اجلــزري منــه
طريقــن فقــط كمــا نــص علــى ذلــك
فــي كتــاب النشــر أحدهمــا لــأزرق 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
أن أغلــب القــراء فــي زماننــا يعتمــدون
فــي قراءتهــم وإقرائهــم علــى مــا فــي
نظــم طيبــة النشــر البــن اجلــزري ،
كمــا أنهــم يســندون قراءتهــم مــن
طريــق ابــن اجلــزري ســواء فــي ذلــك
القــراءات العشــر الصغــرى أو الكبــرى ،
وال يســتثنى مــن ذلــك إال بعــض أســانيد
أهــل املغــرب .
ويتبــن مــن ذلــك أن احلصــول علــى
نســخة مــن كتــاب اإلرشــاد والعنايــة
بنشــره لــه فوائــد متعــددة فمــن ذلــك
-1ضبــط القــراءة مبضمــن مــا فــي هــذا

الكتــاب مــن طريــق األزرق عــن ورش والبزي
عــن ابــن كثيــر  ،والقــراءة مبضمــن الكتب
ســنة متبعــة عــن علمــاء املســلمني
التحقــق مــن عــزو األحــرف
-2
التــي اختلــف فيهــا القــراء ؛ ألن اإلمــام
ابــن اجلــزري لــم يكــن مــن منهجــه أن
يســتوعب عــزو أحــرف كل كتــاب ؛ وذلــك
علــى أســاس أن الكتــب التــي أســند
منهــا طرقــه كانــت موجــودة فــي عهــده
ويســتطيع مــن أحــب الرجــوع إليهــا ،
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 خالفي ـا ً عــن القــراء املســند
لهــم فــي النشــرإال وذكــر حكمــه فــي
كل كتــاب  ،مــع أن بعــض هــذه األحــكام
التــي ذكرهــا إمــا مخالفــة ملــا فــي
الكتــب أو غيــر مذكــورة فيهــا أصــا ،
وقــد ضمنــا جــدول لروايــة البــزي توضــح
مخالفــة مــا فــي كتــاب فريــدة الدهــر
لبعــض مــا وجدنــاه فــي كتــاب اإلرشــاد.
ضبــط التحريــرات التــي تبنــى
-3
علــى العــزو املذكــور فــي النقطــة
الســابقة  ،علمــا ً بــأن التحريــرات تــؤدي
إلــى منــع القــراءة ببعــض األوجــه التــي
يفيــد ظاهــر نظــم طيبة النشــر القــراءة
بهــا .
4ـــاالطالع 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 .
 -5االطــاع علــى عــدة مســائل فــي علــم
التجويــد والتــاوة ممــا يفيد تقــدم البحث
والتأليــف فــي هــذا العلــم  ،وأنــه كان
ميارســه الســلف ويهتمــون لــه ممــا يدفــع
دعــوى بعــض أهــل العصــر مــن أنــه علم
كمالــي ويدفــع فتــوى بعضهــم بتركــه .
 -6تبيــن مذهــب ابــن اجلــزري فــي جمعــه
للقــراءات حيــث إنــه ينتقــي مــن الكتــب
التــي أســند منهــا الطــرق وال يلتــزم بكل
مــا فيهــا  ،بــل يتــرك بعــض مــا نــص
عليــه بعــض املؤلفــن إذا كان يخالــف
ماعليــه العمــل عنــد القــراء أو يخالــف
املشــهور مــن الروايــات والقــراءات .
-7االســتفادة مــن ذكــر األســانيد التــي
أوردهــا املؤلــف فــي تقويــة أســانيد
ماذكــره غيــره مــن العلمــاء فــي كتبهم ،
وكمثــال علــى ذلــك ماذكــره مــن أســانيد
فــي مســألة التكبيــر خلتــم القــرآن .
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بين هامدة وخاشعة
ملــاذا فــي احلــج (هامــدة) ،وفــي فصلــت
(خاشــعة)؟!!
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول
اهلل وبعــد:
قــال اهلل تعالــى فــي ســورة احلــج :يــا أيها
النــاس إن كنتــم فــي ريــب مــن البعــث
فإنــا خلقناكــم مــن تــراب ثــم مــن نطفة
ثــم مــن علقــة ثــم مــن مضغــة مخلقــة
وغيــر مخلقــة لنبــن لكــم ونقــر فــي
األرحــام مــا نشــاء إلــى أجــل مســمى ثــم
نخرجكــم طفــا ثــم لتبلغــوا أشــدكم
ومنكــم مــن يتوفــى ومنكــم مــن يــرد
إلَــى أرذل العمــر لكَيــا يعلــم مــن بعــد
علــم شــيئا وتــرى األرض هامــدة فــإذَا
أنزلنــا عليهــا املــاء اهتــزت وربــت وأنبتــت
مــن كل زوج بهيــج (احلــج)5:
وقــال فــي ســورة فصلــت :ومــن آياتــه
أنــك تَــرى األرض خاشــعة فــإذا أنزلنــا
علَيهــا املــاء اهتــزت وربــت إن الــذي أحياها
حمليــي املوتــى إنــه ع َلــى كلّ شــيء قَديــر (
ِ
فصلــت)39:
بعــد قــراءة اآليتــن يأســر العقــلَ تســاؤلٌ ،
ملــاذا وصــف اهلل األرض بقولــه (هامــدة)
فــي ســورة احلــج ،وبقولــه (خاشــعة) فــي
ســورة فصلــت ؟!!
أقــول ـ واهلل أعلــم ـ :إذا رجعنــا إلى ســياق
كل منهمــا؛ فإنــه ســيتبني لنــا املغــزى؛
ٍ
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فالســياق فــي ســورة احلــج يتكلــم عــن
مراحــل خلــق اإلنســان ،وتطــوره ،وإماتتــه،
وإحيائــه ،وبعثــه فناســب وصفــه األرض
ههنــا بقولــه (هامــدة) ،ثــم تــدب بهــا
احليــاة بإنــزال املــاء عليهــا ،وأمــا فــي
ســورة فصلــت (حــم الســجدة) فالســياق
ســياق عبــادة وخشــوع ،وتذلــل وخضــوع،
ـم عــن وحدانيــة اهلل؛ ففــي اآليــات
وتكلـ ٍ
التــي قبلهــا تكلــم عن اآليــات الســماوية
الشــمس والقمــر ،وأمــر بالســجود لــه
تعالــى ،وتوحيــده ،وذكــر أن املالئكــة لــه
يســبحون ،بالليــل والنهــار ال يســأمون؛
فقــال تعالــى :ومــن آياتــه الليــل والنهــار
ـمس
والشــمس والقمــر ال تســجدوا للشـ ِ
وال للقمــر واســجدوا هلل الــذي خلقهــن
إن كنتــم إيــاه تعبــدون فــإن اســتكبروا
فَالذيــن عنــد ربــك يســبحون لــه بالليــل
والنهــار وهــم ال يســأمون (فصلــت 37:ـ
)38
ثــم عطــف فذكــر آيــة أرضيــة أال وهــي
األرض فقــال :ومــن آياتــه أنــك تَــرى األرض
خاشــعة فــإذا أنزلنــا علَيهــا املــاء اهتــزت
حمليــي املوتــى إنــه
وربــت إن الــذي أحياهــا ِ
علَــى كلّ شــيء قَديــر ( فصلــت)39:
فناســب وصفــه األرض ههنــا بقولــه
(خاشــعة) أي ســاكنة قبــل إنــزال املــاء
عليهــا فــإذا نــزل املــاء حتركــت وانتفخــت

أبو قدامة سعيد بن إبراهيم
النمارنة
باحث الدكتوراه فى قسم القراءاتفى
جامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

كأنهــا تشــكر اهلل علــى إنعامــه وقدرتــه؛
فوصــف األرض فــي هــذا املقــام؛ كأنهــا
شــخص خاشــع عابــد ،ذليــل ســاجد،
قــوام ،للملــك العــام.
قانــت ّ
قلــت :فانظــر إلــى براعــة القــرآن،
وتناســقه ،وروعتــه ،وجمالــه ،فمــا مــن
كلمــة فــي القــرآن إال أتــت فــي محلهــا،
وال تصلــح مكانهــا أي كلمــة أخــرى؛
فعلــى املــرء أن يح ّلــق فــي ســماء معانــي
القــرآن الكــرمي ،ويصطــاد اجلواهــر والــدرر،
ويجنــي العظــات والعبــر ،ويتدبــر الســياق
والســباق واللحــاق ليخــرج بالفوائــد
والنــكات.
فوائد:
الفائــدة األولــى :فــي ذكــر بعــض أقــوال
أهــل العلــم فــي معنــى لفــظ (هامــدة)
ولفــظ (خاشــعة)؛ ومــن املالحــظ أن أقــوال
العلمــاء كلهــا متقاربــة وتــؤول لنفــس
املعنــى ،لكنــي جمعــت بعضهــا ألجــل
الفائــدة.
أوالً( :هامدة):
ـ قال قتادة ـ ـ« :غبراء متهشمة».
ـ قال السدي ـ ـ« :ميتة»
ـ قــال الطبــري ـ ـ« :وأصــل الهمــود:
الــدروس والدثــور ،ويقــال منــه :همــدت
األرض تهمــد ُهمــودا؛ ومنــه قــول األعشــى
ميمــون بــن قيــس:
ــمك شــا ِحباوأرَى
قال ْ
َــت ق ُ َت ْيلَــ ُة مــا ِل ِ ِس َ
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ت ُه َّمــ َدا
يابــك بالِيــا ٍ
َ
ثِ
واله َّمــد :جمــع هامــد ،كمــا الركّــع جمــع
ُ
راكــع».
(جامع البيان)570/18:
ـ قــال النحــاس ـ ـ« :وقــال أبــو جعفــر:
يقــال :همــدت النــار إذا طفئــت ،وذهــب
لهبهــا ،وأرض هامــدة أي :جافــة عليهــا
تــراب».
(معاني القرآن للنحاس)380/4:
ً
ـ قــال ابــن كثيــر ـ ـ :واصفــا األرض
الهامــدة « هــي املقحلــة التــي ال ينبــت
فيهــا شــيء»
(تفسير القرآن العظيم )386/5
ـ قــال الســمني احللبــي ـ ـ فــي الــدر
املصــون(« :هامــدةً) نصــب علــى احلــال
واله ُمــود :الســكو ُن
ألن الرؤيــ َة بصريــةٌ؛ ُ
ض :ي َ ِبســت
واخل ُُشــوعَ ،
وه َمــ َدت األر ُ
الثــوب :ب َ ِلــي؛ قــال
وه َمــ َد
ــتَ ،
ودَر َ َس ْ
ُ
األعشــى:
ً
ك شــاحباوأرى
ــم َ
َــت ق ُ َت ْيلَــ ُة مــا جل ِ ْ
س ِ
قال ْ
ت ُه َّمــدا»
ــك بالِيــا ٍ
ثياب َ َ
(الدر املصون)234/8:
ـ قــال ابــن قتيبــة في غريــب القــرآن ـ ـ« :
تــرى األرض هامــدة أي ميتــة يابســة ،ومثل
ذلــك همــود النــار :إذا َط ِفئــت فذهبت».
(غريب القرآن البن قتيبة)290/1:
ثانياً( :خاشعة):
ــعةًَ :م ْي َتــ ًة
الســدي ـ
ـ»:خ ِ
اش َ
ـ قَــال ّ
َ
يَاب ِ َســ ًة».
ـ قــال الزمخشــري ـ ـ« :اخلشــوع:
التذلــل والتصاغر ،فاســتعير حلــال األرض
إذا كانــت قحطــة ال نبــات فيهــا».
( الكشاف)154/3
ـ قال أبو حيان ـ ـ:
« ومــن آياتــه أنــك تــرى األرض خاشــعة :
أي غبــراء دارســة ،كَمــا قــال:
اش ُع
َم َخ ِ
وَنُؤ ْ ٌي كَ ِجذ ِْم الْ َوْ ِض أَبْل ُ
اســتعير اخلشــوع لهــا ،وهــو التذلــل ملــا
ظهــر بهــا مــن القَ حــط وعــدم النبــات
وســوء العيــش عنهــا ،بخــاف أن تكــون
معشــبة وأشــجارا مزهــرة ومثمــرة،
فذلــك هــو حياتهــا».
( البحر احمليط)308/9 :

الفائــدة الثانيــة :أتــى اهلل تعالــى فــي
اآليتــن بدليــل عظيــم علــى وحدانيتــه،
وقدرتــه علــى إحيــاء املوتــى ،وعلــى بعثــه
اخللــق بعــد موتهــم؛ أتــى بدليــل يبهــت
امللحديــن ،ويفحــم الضالــن .تأمــل معــي
هــذا الدليــل العظيم احملســوس املشــاهد
فــي كل مــكان وآن؛ فهــذه األرض التــي
تكــون قحطــا ً جــرداء يابســة ال حيــاة
فيهــا؛ فــإذا نــزل عليهــا املــاء ارتــوت،
وانتعشــت ،ودبــت فيهــا احليــاة ،وانتفخت،
وعلــت ،وازدانــت بأصنــاف الــورود والثمــار،
واألعشــاب والنباتــات؛ فســبحان رب األرض
والســماوات القــادر علــى إحيــاء املوتــى
كقدرتــه علــى إحيــاء األرض املــوات.
وأقــول :ملــاذا ال جنعــل قلوبنــا مرويــة
منتفخــة مشــبعة بذكــر اهلل ،وأنــوار
القــرآن والســنة؛ فكما أن األرض تــروى باملاء
وتــزدان؛ فــإن القلب يــروى ويصــان بالطاعة،
واإلنابــة ،والتوبــة ،واألوبــة؛ فاحــرص أخــي
علــى إرواء قلبــك ،وال جتعلــه عطشــانا ً
قحطـا ً خربــاً...؛ فــإن عمــرت قلبــك باإلميان
والقــرآن؛ فــإن النتيجة ســعادة وجنــان ،وإن
خربتــه بالذنــوب والعصيــان؛ فــإن النتيجة
شــقاء وخســران.
نسأل اهلل العفو والعافية ...

الفائــدة الثالثــة :أن فــي قولــه تعالــى:
اهتــزت وربــت قراءتــن:
 )1القــراءة األولــى :ربــت قــراءة اجلميــع إال
أبــا جعفــر
 )2القــراءة الثانيــة :ربــأت وهــي قــراءة أبي
جعفــر املدني
قال اإلمام ابن اجلزري في الدرة املضية:
ا ْه ِمز ْ َم ًعا رَبَأ َ ْت أَتى
ـ التوجيه:
القراءة األولى :ربت مبعنى زادت من ربا
القــراءة الثانيــة :ربــأت مبعنــى ارتفعــت
مــن ربــأ
قــال الســمني احللبــي فــي توجيهــه قــراءة
أبــي جعفــر« :يقــال :ربــأ بنفســه عــن كذا
أي :ارتفــع عنــه ،ومنــه الرّبِي َئــة وهــو مــن
يطلــع علــى موضــع عــال لينظــر للقــوم
ـيء) أيضـاً؛ قــال
مــا يأتيهــم ،ويقــال لــه (ربِـ ٌ
الشــاعر:
ب َ َعث ْنــا ربِيئــا ً قبــل ذلــك مخمال ًكذئــب
الضــراء ويَتَّقــي»
الغضــى ميشــي َّ
(الدر املصون)234/8:
هــذا واهلل أعلــم وأحكــم وصلــى اهلل
علــى رســول اهلل
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برعاية معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد:
الجمعية تحتفي بخريجي مشروع شفاء الصدور الثانى

 23طالبًا يقرأون التفسير الميسر كام ً
ال ويحفظون الغريب و 8طالب للمفصل

تكرمي مشروع شفاء الصدور الثاني
معالــي الشــيخ د.صالــح :هــذه منــاذج
الهتمــام الدولــة بالقــرآن الكــرمي ...
أقامــت اجلمعيــة بعــد صــاة املغــرب
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
عبــداهلل بــن حميــد إمــام وخطيــب
املســجد احلــرام واملستشــار بالديــوان
امللكــي وبحضــور ســعادة محافــظ
الزلفــي بالنيابــة األســتاذ ســعود بــن
عبدالعزيــز املنيــع وســعادة العقيــد
علــي الطيــار نائــب مديــر الشــرطة
باحملافظــة وأصحــاب الفضيلــة وعــدد
مــن مديــري الدوائــر احلكوميــة وجمــع
كبيــر مــن املواطنــن واملقيمــن.
وقــد بــدأ احلفــل بتــاوة مــن كتــاب
اهلل ثــم ألقــى الشــيخ عبدالرحمــن
بــن محمــد احلمــد رئيــس اجلمعيــة
كلمــ ًة رحــب فيهــا مبعالــي الشــيخ
38

العدد - 11شوال 1437 -هـ

الدكتــور صالــح بــن عبــداهلل بــن
حميــد وأصحــاب الســعادة والفضيلة
واحلضــور ، ،ووجــه الشــكر للداعمــن
الشــيخني تركــي وعبــد الرحمــن أبنــاء
عبــداهلل الطوالــة علــى رعايتهــم
احلفــل ودعمهــم املســتمر للجمعيــة،
منوهــا ً أن البرنامــج برنامــج نوعــي
لتفســير كتــاب اهلل وفهــم معانيــه.
ثــم ختــم كلمتــه بتحيــة إجــال
وإكبــار وتقديــر واحتــرام للملــك
ســلمان علــى اهتمامــه بكتــاب اهلل

مشــيدا ً بالقــرارات احلكيمــة التــي
اتخذهــا مستشــهدا ً بعاصفــة احلــزم
وإعــادة األمــل داعيـا ً لــه باخليــر والعــزة
والنصــر والتوفيــق  ،ثــم وجــه التحيــة
للصقــور البواســل الذيــن يــذودون عــن
وطننــا الغالــي بــكل شــجاعة.
ثــم قدمــت منــاذج مــن تــاوات الطــاب
لكتــاب اهلل  ،ثــم كلمــة الطــاب ،
ثــم قدمــت منــاذج لبعــض خريجــي
البرنامــج فــي التفســير
ثــم ألقــى معالــي الشــيخ

تغطيات

الدكتورصالــح بــن عبــداهلل بــن
حميــد كلمــة وجــه فيهــا الشــكر
علــى الدعــوة لتشــريف احلفــل الــذي
يعتنــي بالقــرآن الكــرمي وتالوتــه
وتفســيره كمــا قــدم الشــكر
للشــيخني تركــي وعبــد الرحمــن
الطوالــة علــى رعايتهــم للحفــل
داعيــا ً اهلل أن ميــن عليهمــا بالشــفاء
العاجــل .
ثــم حمــد اهلل الــذي مــن علــى
بالدنــا باألمــن واحتضــان للحرمــن
الشــريفني والتــي جعلــت القــرآن
دســتورا ً لهــا ورايتهــا (ال إلــه إال اهلل
محمــد رســول اهلل) ثــم عــدد منــاذج

مــن اهتمــام اململكــة برعايــة كتــاب
اهلل ومنهــا :مــدارس حتفيــظ القــرآن
الكــرمي وجمعيــات التحفيــظ وطباعة
القــرآن الكــرمي وتفســيره ،واحلــث علــى
تعلــم القــرآن وجعلــه ملــن تــزل بــه
القــدم مخرجــا ً وبتقليــل احملكوميــة
 ,وأيضــا ً رعايــة املســابقات احملليــة
والدوليــة .
ثــم أثنــى علــى النمــاذج مــن ناحيــة
التعليــم والطريقــة مقدمــا ً الشــكر
للجمعيــة علــى هــذا البرنامــج
النوعــي.
وختــم معاليــه شــكر اهلل علــى
نعمــة األمــن وأنــه بعــد توفيــق اهلل

بســبب اجتمــاع الكلمــة حكومــة
وشــعبا ً ودعــا لقــادة هــذه البــاد
وجنودهــا بالنصــر والتوفيــق .
وبعــد ذلــك مت تكــرمي املشــاركني فــي
الــدورة مــن مشــرفني ومعلمــن
وخريجــن وجلــان احلفــل ثــم قدمــت
اجلمعيــة دروعــا ً تكرمييــة ملعالــي
الشــيخ د.صالــح بــن عبــداهلل بــن
حميــد ورعــاة البرنامــج تركــي وعبــد
الرحمــن أبنــاء عبــداهلل الطوالــة
_رحمــه اهلل_ .ثــم تنــاول اجلميــع
طعــام العشــاء فــي منــزل الشــيخني
تركــي وعبــد الرحمــن الطوالــة.

وإليكم أسماء الطالب المجتازين
(سور المفصل)

(القرآن كامال)
معاذ بن محمد الدويش

عبد الله بن فهد الطوالة

عمر بن راشد الحميدي

يوسف أحمد الفحام

عبد الرحمن بن راشد الثنيان

سليمان بن إبراهيم الحمد

منصور بن سليمان الفايز

عبد العزيز بن هالل البهالل

ناصر بن محمد الحمد

علي بن محمد الطيار

عبد الله بن محمد الجديع

عثمان بن عبد الرحمن الدريويش

عبد الله أبو بكر السيد

أحمد بن محمد الذويخ

عبد الله بن عثمان المعتق

علي بسام عبد الله

محمد بن عبد الله الزنيدي

عبد العزيز بن علي المد الله

عمر بن عبد الرحمن الفحام

عبد الرحمن بن عبد الله العمار

محمد بن أحمد المطوع

صالح بن حمود السمحان

يحيى حافظ نقيب الله

مصعب بن محمد الشعالني

حمين بن فهد الحمين

عبد المحسن بن عبد الرحمن
المد الله

باسم بن حمدان الجديع

محمد بن سليمان الفايز

عبد الله بن عبد الرحمن
الحميدان

معاذ بن عبد الله الحمد

خالد بن محمد العنقري

الحلقات الفائزة
الترتيب

الحلقة

المعلم

األول

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

طارق بن فهد الخنيني.

الثاني

معاذ بن جبل رضي الله عنه

تركي بن محمد القشعمي

الثالث

عثمان بن عفان رضي الله عنه

خالد بن عبد الرحمن الخنيني
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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 طــاب 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 الطــاب .

احتفلــت اجلمعيــة بتخريــج الدفعــة السادســة مــن طــاب املدرســة التمهيديــة يــوم الثالثــاء املوافــق 1435/7/21هـــ بحضــور الشــيخ علــي
بــن عبدالــرزاق العبــد الكــرمي و املديــر التنفيــذي باجلمعيــة وعــدد مــن أعضــاء اجلمعيــة وجمــع مــن أوليــاء أمــور الطــاب .
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ارتسامات

ليس بالضرورة
ليــس بالضــرورة أن يكــون لــك رأي
فــي كل نازلــة ،أو مســألة ،أو مشــكلة .
وإذا كان لــك رأي فــي شــيء مــن ذلــك فليس
بالضــرورة أن تبديــه ،وإذا أردت إبــداءه فليــس
بالضــرورة أن تبديــه لــكل أحــد أو فــي كل
مناســبة.
وإذا أبديتــه فليــس بالضــرورة أن تتشــنج
فــي إبدائــه  ،أو تتعصــب لــه ،أو تظــن أنــه
حــق ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن
خلفــه .
وإذا خالفــك الــرأي أحـدٌ مــن النــاس فليــس
بالضــرورة أن يكــون ذلــك اخملالــف عــدوا ً  ،أو
متربص ـا ً  ،أو حاســدا ً .
وليــس بالضــرورة إذا انتقــدت أحــدا ً مــن
النــاس أن تســعى إلــى جتريحــه ،وإســقاطه
 ،واإلســاءة إليــه  ،وجتريــده مــن كل حســنة .
وليــس بالضــرورة إذا اختلفــت مــع أحــد أن
ـهر بــه
تعاديــه  ،وتدعــو إلــى عداوتــه  ،وتشـ ِّ
ق َـدْر َ مــا تســتطيع .
وليــس بالضــرورة إذا كان بينــك وبــن أحــد
مــن النــاس خصومــة أن تنتقــل هــذه
اخلصومــة إلــى كلِّ َم ـنْ يتصــل بــه أمــرك
حامــا ً شــعار« :معــي أو ضــدي».
بــل يكفــى أن تنحصــر اخلصومــة بــن
أصحابهــا قــدر املســتطاع .
وليــس بالضــرورة أن إذا كتبــت مقالــة ،أو
قصيــدة أن تطــول كلماتهــا ،أو صفحاتهــا
 ،أو أبياتهــا ؛ بــل يكفــى فــي ذلــك وصــول

الفكــرة ؛ فــإذا وصلــت بأقــل كلفــة و أقصــر
عبــارة فــذاك .
وليــس بالضــرورة إذا تكلمــت  ،أو داخلــت ،
أو أبديــت وجهــة نظــر أن تتزَيَّــد بالــكالم ؛
فتثقــل علــى الســامعني أو احلاضريــن دون
مســوغ لذلــك طاملــا أن الغايــة مــن الــكالم
حتققــت ؛ وألن يقــال « :ليتــه واصــل خيــر
مــن أن يقــال :ليتــه ســكت».
ولــو أخــذ هــذا الشــعار ُ حظَّ ــه مــن نفــوس
كثيريــن لســلمنا مــن تخمــة التكــرار
واإلثقــال  ،وصــداع اإلطالــة  ،واإلمــال .
وليــس بالضــرورة أن تكــون املتصــدر َ فــي كل
مجلــس ،الســابق َ لــكل حديــث ،ولــو بلغــت
مــا بلغــت مــن العلــم والثقافــة ؛ فليــس
يومــك .
ـو جــوَّك ،وال كل يـ ٍ
ـوم َ
كلُّ جـ ٍّ
يــوم مــا
صــرت فــي ٍ
وليــس بالضــرورة إذا ق َ َّ
 ،أو قصــرت فــي حــق أحــد ممــن لهــم حــق
عليــك أن جتعــل ذلــك التقصيــر ذريعــة
الســتمراء التقصيــر ،وتــرك اإلحســان .
وليــس بالضــرورة أنــك إذا كرهــت أحــدا ً أن
تخبــره بذلــك بحجــة أنــك صريــح  ،بــل
احلكمــة تقتضــي أن حتتفظ بذلك لنفســك
 ،فـــ( :عَ َســى َّ ُ
الل أ َ ْن ي َ ْ
ُــم وَب َ ْ
ــن َ
ج َعــلَ ب َ ْي َنك ْ
ــودَّةً).
ــم ِمنْ ُه ْ
ال َّ ِذيــ َن عَ ادَي ْ ُت ْ
ــم َم َ
أمــا إذا أحببــت أحــدا ً فإنــه يحســن بــك أن
تخبــره بذلــك؛ فاحلــب ســعة ،والكراهيــة
خ ِبــرْه
ضيــق ،و»إذا أحــب أحدكــم أخــاه فل ُْي ْ
أنــه يحبــه».

الشيخ د  /محمد بن إبراهيم الحمد
عضو هيئة التدريس في جامعة
القصيم
ومشرف موقع دعوة اإلسالم

العدد - 11شوال 1437 -هـ

41

بالغة القرآن

د  .خالد بن إبراهيم
النملة
األستاذ في قسم النحو والصرف
وفقه اللغة جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية.

المفتاح النحوي لتد ّبر القرآن
بلســان
أنــزل اهلل تعالــى القــرآ َن
ٍ
عربــي مبــن ،وجعــل كالمــه فيــه
ّ
ظمــا وفــق َســن العــرب
مؤلّفً ــا من َت ً
فــي تأليــف كالمهــم،وأودع فيــه مــن
لطائــف املعانــي ودقائــق الدالئــل مــاال
يســتطيع اســتظهاره وإدراك أغراضــه
إال مــن كان لــه مــن لغــة العــرب اطال ٌع
ولقواعــد نحوهــا وأوجــه تصريفهــا
فهــم وإدراك؛ ولهــذا كانــت أنظمــة
العربيــة وقواع ُدهــا ســبيال ً إلــى فهــم
معانيــه ،وإدراك مراميــه ،واســتكناه
معالــم اجلمــال فيــه ،فالعربيــة أصــلٌ
تفهــم
فــي الشــريعة،
ٌ
وشــرط فــي ّ
والنحــو ســبيل املعانــي،
القــرآن،
ُ
واإلعــراب مفتــاح األفهــام ،وبــه ُت ّيــز
ُ
املقاصــد ويوقــف علــى أغــراض
الــكالم ،وبدونــه يقصــر الفهــم ،ويقــع
الغلــط ،فكــم مــن آيــة قــد خفــي
علــى القــارئ معناهــا ،وضيــم مغزاهــا
بســبب اجلهــل فــي قواعــد العربيــة؛
فــي اشــتقاقاتها وإعرابهــا وضوابــط
التركيــب فيهــا.
ولهــذا قــال مكــي بــن أبــي طالــب
القيســي« :مبعرفــة حقائــق اإلعــراب
42
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تُعــرف أكثــر املعانــي ،وينجلــي
اإلشــكال؛فتظهر الفوائــد ،ويُفهــم
وتصــح معرفــة حقيقــة
اخلطــاب،
ُّ
املــراد».
وقــال أبــو حامــد الغزالي»:ومــن أراد أن
يتكلّــم فــي تفســير القــرآن ،وتأويــل
ـب فــي كالمــه فيجــب
األخبــار ،ويصيـ َ
عليــه ً
أول حتصيــل علــم اللغــة،
والتبحــر فــي فــن النحــو ،والرســوخ
ّ
فــي ميــدان اإلعــراب ،والتصــرّف فــي
أصنــاف التصريــف؛ فــإن علــم اللغــة
ومرقــاة إلــى جميــع العلــوم «
ُســلّم َ
إلــخ .
وقــال الشــاطبي« :ال بــ ّد فــي فهــم
الشــريعة مــن اتّبــاع معهــود األ ِّميــن،
وهــم العــرب الذيــن نــزل القــرآن
بلســانهم ،فــإن كان للعــرب فــي
لســانهم عُ ٌ
ــرف مســتمر ٌ فــا يصــح
العــدول عنــه فــي فهــم الشــريعة،
َــم عُ ٌ
ــرف ،فــا يصــح
وإن لــم يكــن ث ّ
أن يُجــرى فــي فهمهمــا علــى مــا
ال تعرفــه ،وهــذا جــارٍ فــي املعانــي

واأللفــاظ واألســاليب».
وقــال الزركشــي« :وعلــى الناظــر فــي
الكاشــف عــن أســراره
كتــاب اهلل
ِ
النظــر َ فــي هيئــة الكلمــة وصيغتهــا
ومحلّهــا ،ككونهــا مبتــدأ ً أو خبــرًا،
أو فاعلــة أو مفعولــة ،أو فــي مبــادئ
الــكالم أو فــي اجلــواب ،إلــى غيــر ذلــك
مــن تعريــف أو تنكيــر ،أو جمــع ق ّلــة أو
كثــرة ،إلــى غيــر ذلــك».
وإ ّن الناظــر فــي كتــاب اهلل تعالــى
ليجــد متعــ ًة ولــذّةً حينمــا يتأمــل
تأمــا ً نحويًــا،
كالم اهلل ســبحانه ّ
يحلّــل مــن خاللــه أوجــه اإلعــراب،
ويبحــث فــي دالالتــه ،وينظــر فــي
تقديــر احملــذوف فــي جمــل القــرآن؛
فيورثــه ذلــك عمقً ــا فــي الفهــم،
ودقّــة فــي التدبّــر ،يــزداد معهمــا
تعظيمــه هلل تعالــى وإجاللــه لكالمــه
مرحــب
احلكيــم .وهــذا لعمــر اهلل
ٌ
واســع ،فيــه انتشــار وامتــداد ،وكلّمــا
دقّــق املتأمــل فيــه النظــر ازدادت فــي
املنظــر جماليــات التدبّــر وجتليــات
التفكّــر؛ فتتابعــت مشــاعر اإلجــال
واالندهــاش بدقّــة نظمــه.

وفــي اآليــات اآلتيــة تطبيقــات
متدرّجــة فــي العمــق النحــوي ،تظهــر
أثــر ضبــط القاعــدة النحويــة فــي
تفهــم كالم اهلل تعالــى:
ّ
قــال اهلل تعالــى{ :لَــن
.1
ــم
يَ ُ
ــم ِإال َّ أَذًى وَ ِإن يُقَ اتِلُوكُ ْ
ضرُّوكُ ْ
َ
نصــرُو َن}[آل
ُــم ال َ ي ُ َ
ــم األدُبَــار َ ث َّ
ي ُ َولُّوكُ ُ
عمــران.]111 :
ُ
فهــم بعــض مــن يقــرأ
ينصــرف
ُ
هــذه اآليــة أو يســتمع إليهــا إلــى أن
{ال ينصــرون} معطــوف علــى جــواب
الشــرط {يولوكــم} ،وأن املعنــى :إ ْن
يحــدث منهــم قتــالٌ لكــم يكــن
ْ
اجلــزاء أنهــم يولونكــم األدبــار وأنهــم
الينصــرون .وهــذا الفهــم يخالــف
املعنــى املــراد الــذي أظهرتــه العالمــة
اإلعرابيــة فــي الفعــل {ينصــرون} ،وهي
ثبــوت النون؛فهــذه العالمــة تــدل على
أن الفعــل مســتأنف ،وليــس معطو ًفــا
علــى جــواب الشــرط {يولوكــم}؛ ألنّــه
لــو كان معطو ًفــا علــى جواب الشــرط
مجزومــا مثلــه ،وحلذفــت النــون
جلــاء
ً
كمــا حذفــت فــي قــول اهلل تعالــى:
ــم
{وَ ِإن ت َ َت َول َّــوْا ي َ ْ
ســ َتبْ ِدلْ قَوْمــا ً غَ ْيرَكُ ْ
ُم}[.محمــد.]38:
ُــم َل يَكُونُــوا أ َ ْمثَا َلك ْ
ث َّ
وداللــة االســتئناف اإلخبــار ُ مــن اهلل
ســبحانه بنفــي نصرتهــم مطلقً ــا،
قاتلوكــم أم لــم يقاتلوكــم؛ ألن مانــع
النصــر هــو الكفــر ،وليــس التوليــة
املعلّقــة باملقاتلــة .وتكــون جملــة {ال
ينصــرون} كاملــة معطوفــة علــى
جملــة الشــرط واجلــزاء ،ولهــذا وصــف
بعــض علمــاء الوقــف واالبتــداء
كاف.
ـف علــى {األدبــار} بأنه وقـ ٌ
الوقـ َ
ـف ٍ
أمــا داللــة العطــف فهــي اإلخبــار
مقيــ ًدا مبقاتلهــم
بنفــي نصرتهــم ّ
للمؤمنــن ،وفــي هــذا تغييــر ٌ للمعنــى،
ٌ
وصــرف لــه عــن حقيقتــه املدلــول
عليهــا بالقرينــة النحويــة.

ـك َمــن ت َ َ
ـن
ِمنْ ُه ـن َّ وَت ُـؤ ْ ِوي ِإل َْيـ َ
شــاء و َ َمـ ِ
ـت َفـ َ
ـك
ـاح عَ ل َْيـ َ
ـا ُج َنـ َ
اب ْ َتغ َْيـ َ
ـت ِم َّـنْ عَ زَلْـ َ
ذَلِـ َ
ـك أَدْنَــى أَن تَقَ ــر َّ أَع ُْي ُن ُه ـن َّ وَ َل ي َ ْ
ح ـزَنَّ
اللَّ
ــن َ ِبَــا آت َ ْي َت ُهــن َّ كُل ُُّهــن َّ وَ ُ
وَيَر ْ َ
ض ْ
اللَّ
ُــم وَكَا َن ُ
َــم َمــا فِــي قُلُوبِك ْ
ي َ ْعل ُ
عَ ِليمــا ً َح ِليماً}[األحــزاب]51 :
كلمــة (كلّ ) مــن ألفــاظ التوكيــد
املعنــوي ،والتوكيــد يتبــع املؤكَّــد
فــي إعرابــه ،وهــو فــي اآليــة {كلُّهــن}
معنــى
مرفــوع ،وهــذا الرفــع يــؤدي
ً
محــ ّددًا فــي التفســير ،رمبــا يخفــى
علــى مــن ليــس لــه علــم بأحــكام
اإلعــراب ومعانيــه ،وهــذا املعنــى هــو
أن {كلُّهــن} توكيــد لضميــر النســوة
فــي {يرضــن} ،وليــس توكيـ ًدا لضميــر
واقعــا
النســوة فــي {آتيتهــن} وإن كان ً
بعــده مباشــرة؛ ألن الضميــر فــي
ـع
{يرضــن} وهــو النــون فــي محــل رفـ ٍ
فاعــلٌ  ،والضميــر فــي {آتيتهــن} وهــو
{ه ـ ّن} فــي محــل نصــب مفعــول بــه،
ُ
والتوكيــد مرفــوع.
وعلــى هــذا يكــون التوكيــد للرضــا،
وليــس لإليتــاء ،ويكــون املعنــى:
وترضــى كلُّ واحــدة منهــن مبــا آتيتهن،
َ
وليــس :ويرضــن مبــا آتيــت كلَّ واحــدة
منهــن؛ ألنــه لــو كان املعنــى( :ويرضــن
مبــا آتيــت كلَّ واحــدة منهــن) هــو املــراد
لكانــت اآليــة (ويرضــن مبــا آتيتهــن
كلَّهــن) بنصــب لفــظ التوكيــد.

.3قــال اهلل تعالــى{ :و َ ِإذَا ِقيــلَ ل َُهــم
َّمــاذَا أَنــزَلَ رَبُّك ْ
ُــم قَالُــوا ْ أ َ َســاطِير ُ
األَوَّلِــنَ} [النحــل ،]24:وقــال تعالــى:
ـم
{وَ ِقيــلَ لِلَّ ِذيـ َن اتَّقَ ــوْا ْ َمــاذَا أَنـزَلَ رَبُّكُـ ْ
قَا ُلــوا ْ َخ ْيــرا ً لِّلَّ ِذيـ َن أ َ ْح َسـ ُنوا ْ فِــي َهـ ِذ ِه
ال ُّدن ْ َيــا َح َســ َن ٌة وَلَــ َدار ُ اآل ِخــر َ ِة َخ ْيــر ٌ
ــم دَار ُ ا ْلُتَّ ِقــنَ} [النحــل]30:
وَ َل ِن ْع َ
قــال اهلل تعالــى فــي شــأن الذيــن ال
يؤمنــون باآلخــرة{ :وإذا قيــل لهــم مــاذا
.2قــال اهلل تعالــى{ :تُر ْ ِجــي َمــن ت َ َ
شــاء أنــزل ربكــم قالــوا أســاطير ُ األولــن}

[النحــل ]24:فجــاء اجلــواب عندهــم
باســم مرفــوع {أســاطيرُ} ،وهــو جــزء
ٍ
مــن جملــة حــذف جزؤهــا اآلخــر،
وبعــد اآليــة ببضــع آيــات قــال جــلّ
وعــا فــي شــأن املتقــن{ :وقيــل للذيــن
اتقــوا مــاذا أنــزل ربكــم قالــوا خيــرًا}
[النحــل ]30:فجــاء اجلــواب عندهــم
باســم منصــوب {خيــرًا} ،وهــو جــزء
مــن جملــة حــذف جزؤهــا اآلخــر.
وهــذا االختــاف فــي اإلعــراب فــي
اجلوابــن نتيجــة االختــاف فــي تقديــر
احملــذوف فــي اجلملتــن ،وللمعنــى أثــر
فــي االختــاف فــي تقديــر احملــذوف
فيهمــا ،ففــي آيــة املتقــن جــاء اجلواب
{خيــرًا} منصوبًــا بفعــل محــذوف
يفســره الســياق ،والتقديــر :أنــزل
ّ
خيــرًا ،أي :أنــزل ربّنــا خيــرًا ،واجلــواب
بهــذا التقديــر اإلعرابــي يتضمــن
اإلميــان واألدب عنــد الذيــن اتقــوا؛ فهــو
يثبــت لهــم اإلميــان واإلقــرار بــأ ّن القرآن
منْــزَلٌ مــن عنــد اهلل تعالــى ،وأ ّن اهلل
املنْـ ِزلَ هــو ربّهــم ،وهــذا مفهــوم مــن
اختــزال اجلــواب بكلمــة {خيــرًا} ،كمــا
ـواب بكلمــة {خيــرًا} حس ـ َن
يُظهــر اجلـ ُ
أدبهــم مــع اهلل فــي وصــف هــذا
املنــزَل مــن عنــد اهلل باخليريــة.
أمــا اآليــة فــي شــأن الذيــن ال يؤمنــون
باآلخــرة فجــاء فيها اجلــواب {أســاطيرُ}
مرفوعً ــا ،وهــو فــي التقديــر اإلعرابــي
خبــر ٌ ملبتــدأ محــذوف تقديــره :تلــك
أو ذلــك أو هــو أســاطير األوّلــن ،وهــذا
اجلــواب بهــذا التقديــر اإلعرابــي يُشــير
إلــى معنيــن مــن معانــي اجلحــود
والتكذيــب عندهــم ،أوّلهمــا :إنــكار
ض علــى صيغــة
اإلنــزال واالعتــرا ُ
الســؤال {مــاذا أنــزل ربكــم} ،واآلخــر:
اإلخبــار عــن املســؤول عنــه بأنّــه
أســاطير األولــن ،وليــس كتــاب ه ـ ًدى
وإرشــاد.
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والــذي أظهــر هــذه املعانــي فــي
الفصــل بــن التصديــق واإلنــكار
عنــد الفريقــن هــو اجلــزء الباقــي
مــن اجلملتــن مــع العالمــة اإلعرابيــة
الظاهــرة املوضحــة للمحــذوف
فيهمــا.
ــه ُدوْا ْ ِإذَا
.4قــال اهلل تعالــى{ :وَأ َ ْش ِ
ــهيدٌ
ــم وَال َ ي ُ َ
ضــآر َّ كَات ِ ٌ
ت َ َباي َ ْع ُت ْ
ــب وَال َ َش ِ
ـم وَاتَّقُ ــوا ْ
ْ
وَ ِإن تَف َْع ُلــوا فَإِن َّـ ُه ف ُ
ُســوقٌ بِكُـ ْ
للّ
للّ
ـم اللّ وَا ب ِـكُلِّ َشــيْ ٍء
ا وَي ُ َعل ُِّمكُـ ُ
يــم} [البقــرة]282:
عَ ِل ٌ
يكثــر فــي البرامــج العلمية الشــرعية
وفــي محافــل االفتتــاح أو اخلتــام
فيهــا االســتدالل بهــذا اجلــزء مــن
آخــر آيــة الدَّيــن علــى أ ّن تعليــم اهلل
تعالــى للعبــد نتيجــة حتقيــق العبــد
تقــوى اهلل ســبحانه ،أي أ ّن التقــوى
ـبب مــن أســباب حتصيــل التعليــم
سـ ٌ
مــن اهلل تعالــى ،وأ ّن هــذا التركيــب
فــي اآليــة مثــل قــول اهلل جــلّ وعــز:
الل
آم ُنــوا اتَّقُ ــوا َّ َ
{يَــا أَي ُّ َهــا ال َّ ِذيــ َن َ
ـن ِمــن
وَ ِ
آم ُنــوا بِر َ ُســولِ ِه يُؤْتِكُـ ْ
ـم ِك ْف َلـ ْ ِ
ُــم نُــورا ً َت ْ ُ
شــو َن
ر َّ ْح َمتِــهِ وَي َ ْ
ج َعــل لَّك ْ
بِــهِ} [احلديــد ،]28:وقولِــه ســبحانه:
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{يــا أَي َهــا ال َّ ِذيــن آم ُنــوا ْ إَن تَتَّقُ ــوا ْ اللّ
َ َ
ِ ُّ
ُــم فُرْقَانــاً} [األنفــال،]29:
ك
ل
ــل
ج َع
َّ
يَ ْ
ْ
ُــم} واقــ ٌع
مبعنــى أ ّن الفعــل {ي ُ َعل ُِّمك ُ
فــي جــواب الطلــب الــذي فــي {اتَّقُ ــواْ}،
ـن ِمــن ر َّ ْح َمتِ ـهِ
كوقــوع {يُؤْتِكُـ ْ
ـم ِك ْف َلـ ْ ِ
ـم نُــورا ً َت ْ ُ
شــو َن ب ِ ـهِ} فــي
وَي َ ْ
ج َعــل لَّكُـ ْ
َّ
آم ُنــوا بِر َ ُســولِهِ}،
جــواب {اتَّقُ ــوا َ
الل و َ ِ
ُــم فُرْقَانــاً} فــي
وكوقــوع {ي َ ْ
ج َعــل لَّك ْ
للّ
جــواب الشــرط فــي {إَن تَتَّقُ ــوا ْ ا }.
وهــذا مــا ذكــره أو أملــح إليــه بعــض
املفســرين.
ّ
شــك فــي أ ّن املعنــى
ومــا مــن
ٍ
املستشــهد لــه – وهــو أ ّن التقــوى مــن
أعظــم أســباب تعليــم اهلل للعبــد
وتوفيقــه وانتفاعــه بعلمــه _ معنــى
صحيــح؛ بدليــل اآليتــن املذكورتــن
ٌ
وغيرهمــا ،ولكــن النظــر هنــا فــي
صحــة االســتدالل بهــذه اآليــة علــى
هــذا املعنــى.
والصحيــح نحويًــا هــو عــدم صحــة
االســتدالل؛ لوجــود الــواو فــي
ُــم} ،وأل ّن الفعــل بعدهــا
{وَي ُ َعل ُِّمك ُ
مرفــوع،

يصــح إعرابًــا جعــل الفعــل
فــا
ّ
ـح
ً
واقعــا فــي جــواب {اتَّقُ ــواْ}؛ ألنــه يصـ ّ
واقعــا فــي جوابهــا لــو كانــت
ـه
ـ
كون
ً
اآليــة( :واتقــوا اهلل يعل ّْمكــم اهلل)
بــا واو ،وبجــزم الفعــل ،أو لــو كانــت:
فيعلمكــم) بالفــاء التــي
(واتقــوا اهلل
َ
للســببية ونصــبِ املضــارع بعدهــا.
قــال الزركشــي فــي اآليــة « :ظــ ّن
بعــض النــاس أ ّن التقــوى ســبب
التعليــم ،واحملققــون علــى منــع
ذلــك؛ ألنــه لــم يربــط الفعــل الثانــي
بــاألول ربــط اجلــزاء بالشــرط ،فلــم
يعلمكــم) ،وال قــال:
يقــل( :واتقــوا اهلل
ْ
وإنــا أتــى
(واتقــوا اهلل
فيعلمكــم)ّ ،
َ
بالــواو» .
وهــذه الــواو هــي لالســتئناف علــى
الصحيــح ،واجلملــة بعدهــا ال محــلّ
لهــا مــن اإلعــراب ،وهــذا هــو الــذي
عليــه جمهــور املعربــن ،قــال أبــو
ُــم اللّ }« :هــذه
حيــان فــي {وَي ُ َعل ُِّمك ُ
جملــة تُذكّــر بنعــم اهلل التــي
أشــرفها التعليــم للعلــوم ،وهــي
جملــة مســتأنفة ال موضــع لهــا مــن
اإلعــراب»،

أي أ ّن اإلعــراب واملعنــى فــي اجلملــة
ُــم اللّ } مســتأنفان
اخلبريــة {وَي ُ َعل ُِّمك ُ
منقطعــان عــن اجلملــة الطلبيــة فــي
محصــل مــا ذكــره
{اتَّقُ ــوا ْ اللّ } ،وهــذا
ّ
الطبــري فــي تفســيره حــن قــال:
«يعنــي جــل ثنــاؤه بقولــه{ :وَاتَّقُ ــوا ْ
اللّ } :وخافــوا اهلل أيهــا املتداينــون فــي
الك ّتــاب والشــهود أن تُضارّوهــم،
وفــي غيــر ذلــك مــن حــدوده أن
تضيعوهــا .ويعنــي بقولــه{ :وَي ُ َعل ُِّمك ُُم
ّ
اللّ
ـن ُ اهلل لكــم الواجــب لكــم
ـ
ويب
}:
ّ
وعليكــم فاعملــوا بــه»  .ثــم ذكــر أ ّن
هــذا هــو تأويــل الضحــاك لآليــة ،ولــم
يذكــر معــه تأويــا ً لغيــره.
ُم
.5قــال اهلل تعالــى{ :وَفِــي أَنفُ ِســك ْ
أَف َ
صــرُو َن} [الذاريــات.]21:
َــا تُبْ ِ
يســتدل بعــض املتح ّدثــن فــي التفكّر
فــي بديــع خلــق اهلل تعالــى لإلنســان
بهــذه اآليــة مجــزوءةً عــن ســابقتها،
فيظــن املســتمع أو املشــاهد أنّهــا آيــة
مســتقلّة قــد اكتمــل فيهــا التركيــب
وارتبــط أوّلُهــا بآخرهــا ،وأ ّن املعنــى:
أفــا تبصــرون فــي أنفســكم ،ويجعــل
ُم} مفعــوال ً بــه معمــوال ً
{فِــي أَنفُ ِسـك ْ
صــرُو َن} متعلّقً ــا بــه.
للفعــل {تُبْ ِ
ُم}
والصحيــح أ ّن {فِــي أَنفُ ِســك ْ
معطــوف بالــواو علــى {فِــي الْ َر ْ ِض} في
ـات
اآليــة التــي قبلهــا{ :وَفِــي الْ َر ْ ِض آيَـ ٌ
لِّل ُْمو ِق ِننيَ}[الذاريــات ،]20:وهــو خبــر
و{آيــات} مبتــدأ مؤخــر ،وعلــى
مقــدم
ٌ
ُم} مرفوعً ــا
هــذا يكــون {فِــي أَنفُ ِس ـك ْ
وليــس منصوبًــا ،واملعنــى :وفــي األرض
آيــات للموقنــن،
وفــي أنفســكم
ٌ
ثــم اســتأنف اهلل ســؤاال ً تقريريًــا أو
تعنيفيــا فقــال{ :أَف َ
صــرُو َن}.
َــا تُبْ ِ
ً
الفهــم واملعنــى ،ويــر ّد
هــذا
ويؤيــد
َ
يصــح فــي
ال
الفهــم َاألول أنّــه
ّ
الصناعــة النحويــة أن يكــون {فِــي
ُم} مفعــوال ً بــه معمــوال ً
أَنفُ ِســك ْ

صــرُو َن} متعلّقً ــا بــه وهــو
للفعــل {تُبْ ِ
صــرُو َن}
متقــ ّدم عليــه؛ ألن الفعــل {تُبْ ِ
حيــز االســتفهام ،وهــو
واقــع فــي ّ
الهمــزة فــي {أ َ َفـ َ
ـا} ،واالســتفهام لــه
حــق الصــدارة؛ فــا يعمــل فيــه مــا
قبلــه ،وال يتقــ ّدم عليــه معمــول مــا
حيــزه.
فــي ّ
ويوضــح هــذا التركيــب فــي اآليــة آيـ ٌة
أخــرى نظيــرةٌ لهــا فــي عطــف أوّلهــا
ـع
علــى مــا فــي اآليــة الســابقة ،ومنـ ِ
حيــز االســتفهام
إعمــال مــا فــي ّ
فيهــا فيمــا قبلــه ،وهــي قــول اهلل
ُــم َل َت ُمــرُّو َن عَ ل َْي ِهــم
تعالــى{ :و َ ِإنَّك ْ
ــل أَف َ
َــا ت َ ْع ِقلُــو َن}
ص ِب ِ
ُّم ْ
حي َن َوبِالل َّْي ِ
[الصافــات.]138-137:
{مل ُْعونِــن َ أَي ْ َن َمــا
.6قــال اهلل تعالــىَ :
ث ُِقفُ ــوا أ ُ ِخــذ ُوا وَقُتِّلُــوا تَقْ تِيــا ً}
[األحــزاب]61 _60 :
يظــ ّن بعــض مــن يقــرأ هــذه اآليــة
عندمــا يقــف عنــد رأس اآليــة األولــى
علــى كلمــة {ق َ ِليــا ً} فــي قولــه
َّــم يَن َتــهِ ا ْل ُ َنافِقُ ــو َن
ســبحانهَ { :ل ِئــن ل ْ
ض وَا ْلُر ْ ِجفُ و َن
وَال َّ ِذيـ َن فِــي قُلُوب ِ ِهــم َّمــر َ ٌ
ُــم َل
فِــي ا ْل َ ِدي َنــ ِة َل ُن ْغ ِريَن َّ َ
ــك ب ِ ِه ْ
ــم ث َّ
يهــا ِإلَّ ق َ ِليـا ً} ثــم يبتــدئ
اورُونَـ َ
ـك فِ َ
ي ُ َج ِ
بـ{مل ُْعونِــن َ أَي ْ َن َمــا ث ُِقفُ ــوا أ ُ ِخــذ ُوا} أ ّن
َ
{مل ُْعونِــنَ} منصــوب علــى احلــال مــن
َ
الفعــل {أ ُ ِخــذ ُوا} الواقــع فــي جــواب
الشــرط ،وأ ّن املعنــى :أينمــا ثقفــوا
أخــذوا ملعونــن ،أي ل ْع ُنهــم هــو
حالهــم عنــد أخذهــم فــي أي مــكان
يثقفــون فيــه.
يصــح
وهــذا التوجيــه للمعنــى ال
ُّ
مــن جهــة اإلعــراب؛ أل ّن {أينمــا} اســم
شــرط ،والشــرط ممــا لــه صــدر الــكالم،
فــا يعمــل مــا بعــده فيمــا قبلــه،
يصــح أن يكــون {ملعونــن}
ولهــذا ال
ُّ
املتقــدم علــى {أينمــا} معمــوال ً ملــا
بعدهــا.
وعلــى هــذا يكــون ل ْع ُنهــم علــى كل

مقيــد
حــال ،كمــا قــال قتــادة ،أي غيــر ّ
بجــواب الشــرط {أخــذوا} ،ويكــون
معنــى {ملعونــن} وإعرابــه علــى أحــد
التوجيهــات اآلتيــة:
النصــب علــى الــذم ،فيكــون
.1
مســتأنفً ا مقطوعً ــا عمــا قبلــه ومــا
بعــده ،والتقديــر :أذ ّم ملعونــن.
النصــب علــى احلــال مــن
.2
فاعــل {يجاورونــك} ،واملعنــى :ال
يجاورونــك إال وهــم ملعونــون ،أو:
ّ
أقــا َء ملعونــن ،أو :ال يجاورونــك
إال
إال زمنًــا قليــا ً ملعونــن ،بدخــول
االســتثناء علــى الظــرف واحلــال.
النصــب علــى النعــت
.3
لـ{قليــا ً} ،واملعنــى :ال يجاورونــك إال
قليلــن ملعونــن .
وختامــا :عنــد اســتعمال مفتــاح
ً
التفهــم النحــوي يقــع فــي النفــس
ّ
عنــد تــاوة القــرآن أو االســتماع إليــه
مــن الروعــة مــا ميــأ القلــوب هيبــة،
والنفــوس خشــية ،واألســماع تلــذّذًا،
فيــزدادُ اإلميــان ،وتنفتــح األقفــال ،واهلل
هــو الف ّتــاح العليــم.
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مرآة الجمعية

من بين  88جمعية مشاركة جمعية تحفيظ الزلفي تتبوأ
الصدارة وتحقق المركز األول بجائزة السبيعي للتميز
ماهي جائزة السبيعي ؟

إن جائــزة الســبيعي للتميــز فــي
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
باعتبــاره قطاعــا ً مكمــا ً للقطاعــن
احلكومــي واخلــاص ،وقــد اســتقبلت
اجلائــزة هــذا العــام مشــاركات 88
جهــة خيريــة فــي اجملــال األول “املنشــأة
اخليريــة املتميــزة” ،و 67مشــروعا ً خيريـا ً
تتبــع للجهات اخليريــة في اجملــال الثاني
املتميــز” ،إضافــة
“املشــروع اخليــري
ِّ
لتنافــس  691مشــاركا ً ومشــاركة مــن
داخــل اململكــة وخارجهــا فــي اجملــال
املتميــزة”.
الثالــث “الفكــرة اإلبداعيــة
ِّ
أنشــئت جائــزة الســبيعي للتميــز
فــي العمــل اخليــري إلحــداث التحــول
والنقلــة النوعيــة فــي األداء فــي
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العمــل اخليــري بتشــجيع قطاعــات النطاق الجغرافي للجائزة :

العمــل اخليــري علــى تبنيــم فهــوم
اجلــودة واإلتقــان والتميــز فــي العمــل يشــمل نطــاق اجلائــزة جميــع املناطــق
املؤسســي اخليــري وكانــت أبــرز اإلداريــة باململكــة العربيــة الســعودية،
وميكــن توســيع نطــاق اجلائــزة بقــرار
أهدافهــا مــا يأتــي :
 -1نشــر ثقافــة اجلــودة واإلتقــان مــن مجلــس أمنائهــا.
ميــز فــي العمــل اخليــري.
وال ّت ُ
 -2االرتقــاء بفعاليــة وكفــاءة العمــا مزايا وفوائد المشاركة
ملؤسســي اخليــري.
-3توفيــر مرجعيــة وأســس معياريــة تتيــح املشــاركة فــي اجلائــزة
لقيــاس مــدى التقدم فــي أداء املنشــآت الفرصــة للمنشــآت اخليريــة ملقارنــة
أدائهــا مبعاييــر التميــز القياســية
اخليريــة.
-4نشــرأفضال ملمارســات والتجــارب ا لعا ملية  ،و إ جر ا ء مر ا جعة مهنيــة
ألدائهــا ومقارنتــه مبتطلبــات
فــي العمــل اخليــري.
-5حتفيــز وتكــرمي العمــل اخليــري املعايير،واالســتفادة مــن التقاريــر
التعقيبيــة الفنيــة التــي حتــدد نقــاط
ملتميــز .
ا
ِّ
القــوة وفــرص التحســن،والتييتم
إعدادهــا منخــل املقيمــن يتــم
رسالة الجائزة:
اختيارهــم بعنايــة فائقــة مــن اخلبــراء
ميزاملؤسســي،وتكرمي فــي مجــال اجلــودة و التميــز.
دعــم ونشرال ّت ُ
أفضــل املمارســا ت فــي مجــال العمــل
اخليــري .

مرآة الجمعية

النموذج العلمي للجائزة

معايير جائزة السبيعي للتميز في العمل اخليري للمنشآت اخليرية املتميزة الرسم البياني

خطــوات التقــدم للترشــيح 6.6جتميــع املعلومــات والوثائــق املطلوبــة
علــى الجائــزة
بــكل معيار،وكتابــة تقريــر التقــدمي
للجائــزة و تســليمه فــي الوقــت
1.1االطــاع علــى دليــل ومعاييــر اجلائــزة
احملــدد منقبــل أمانةاجلائــزة.
ومــدى مالءمتــه النشــاط املنشــأة.
2.2حضور الندوات التعريفية للجائزة.
فرق التقييم للجائزة :
3.3تعبئــة منــاذج التقــدمي اإللكترونيــة يتــم تشــكيل فــرق التقييــم
للجائــزة.
4.4اســتالم إشــعارقبول التقــدم للجائزة إلجراءعمليــة التقييــم فــي كل دورة المعيــار الــذي تعتمــد عليــه
تقييميــة ،وتتــم عمليــة اختيــار الجائــزة فــي التقييــم :
مــن األمانــة العامة.
واســتقطاب املقيمــن بشــكل
 5.5املشــاركة فــي الــدورة التأهيليــة
احترافــي ودقيــق مــن أصحــاب اعتماداجلائــزة علــى أســلوبالرادار(RADAR
للمنشــآت املتقدمــة للجائــزة.
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اخلبــرة والكفاءةفــي مجــال اجلــودة
والتميــز واخلبــرة فــي العمــل اخليــري
ُّ
وفــق معاييــر تضمنــت وفرهذهــا
ملتطلبــات وتضمــن قــدرة قيامهــم
بعمليةالتقييــم بأعلــى درجةمــن
الكفــاءة واملهنيــة والنزاهةوعدمــت
عــارض املصالــح.

مرآة الجمعية

)كمنهجيةعلميةللتقييموالتحقــق مــن
التميزفــي األداءوفــق اًللمعايراملعتمدةللج
ُّ
ائزة،وهوأســلوب شــامل للتقييــم يتحقق
باألدلةوالشــواهد مــن وجــود منهجيــات
مو ثقة و و ا ضحة و مطبقة با نتظــا م
وشــمولية،ويتم مراجعتهــا وحتســينها
بصفــة دورية،مــع قيــاس علمــي لكافــة
النتائــج التيــت حققهــا املنشــأة.

ومنســوبيها ودورهــم الفاعــل وامللمــوس
نحــو االشــتراك فــي اجلائــزة.
 -4إنشــاء قســم للجــودة اســتهدف منــه
وضــع نظــام إلدارة اجلــودة باجلمعيــة ،
ومتابعــة تطبيقهــا .
 -5حصــول اجلمعيــة علــى املســتوى األول
فــي اجلــودة علــى مســتوى جمعيــات
منطقــة الرياضللعــام 1435/1434هـــ.

كيف جاء فوز الجمعية بالجائزة

التحديات :
 -1اشــتراك  88جمعيــة خيريــة فــي
املســابقة .
 -2قــوة معاييــر اجلائــزة املتمثلــة فــي
القيــادة اإلداريــة واملــوارد البشــرية والنتائج
والشــراكات وخدمــة املســتفيدين .
 -3تطبيــق منهجيــة رادار ()RADAR
واســتيفاء معاييــر اجلائــزة .
 -4التقييــم واملراجعــة الدوريــة خملرجــات
اجلمعيــة .
وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات
مت اجتيازهــا مــن خــال رفــع القــدرات
املنهجيــة واألدائيــة ملنســوبى اجلمعيــة
واحلــرص علــى تثقيفهــم مــن خــال
الدوريــة وورش العمــل
الــدورات
واالجتماعــات املســتمرة .

جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي بالزلفــي ،
أحــد اجلمعيــات اخليريــة التــي تقــوم علــى
حتفيــظ وتعليــم كتــاب اهلل تعالــى ،وقــد
وضعــت لهــا أهــداف واســتراتيجيات ترمى
إلــى أن تكــون جمعيــة رائــدة ومتميــزة
فــي تقــدمي العمــل اخليــري للمســتفيدين
مــن كافــة شــرائح وفئــات اجملتمــع املدني .
ومنــذ اإلعــان عــن جائــزة الســبيعي
للتميــز فــي العمــل اخليــري فــي دورتهــا
الثانيــة للعــام 1437 /1436هـــ؛
حرصــت اجلمعيــة علــى االشــتراك فــي
اجلائــزة رغــم قــوة معاييرهــا وصعوبــة
اســتيفاء الشــواهد واألدلــة املتعلقــة
مبمارســات املعاييــر؛ ولكــن مــا قــرب هــذه
الفجــوة هــو تقــارب أهــداف اجلمعيــة
خطــة االســتعداد إلعداد
مــع أهــداف اجلائــزة املتمثلــة فــي الســعي
متطلبــات الجائــزة :
نحــو حتقيــق الريــادة واالرتقــاء بجــودة
اخلدمــات ،مبــا يحقــق رضــا الشــرائح فــي ضــوء توافــر تلــك احملفــزات مت وضــع
خطــة إلجنــاز واســتيفاء معاييــر اجلائــزة
اخملتلفــة مــن املســتفيدين.
خــال ثالثــة أشــهر كان مــن أهــم
خطواتهــا مــا يلــي-:
محفزات المشاركة :
وكان مــن أهــم احملفــزات التــي ســاعدت  -1تثقيــف قــادة اجلمعيــة ومنســوبيها
اجلمعيــة ،علــى االشــتراك فــي اجلائــزة مــا بكيفيــة اســتيفاء معاييــر اجلائــزة مــن
خــال عقــد عــدة دورات تدريبيــة وورش
يلي :
 -1وجــود رســالة ورؤيــة واضحــة ومحــددة عمــل متخصصــة.
للجمعيــة ،تتضمــن أهــداف عامــة وقيــم  -2زيــارة مركــز الشــرق لتحفيــظ القــرآن
يلتــزم بتطبيقهــا جميــع منســوبي فــي الريــاض والفائــز باجلائــزة فــي دورتهــا
األولــى لالســتفادة مــن جتربتهــم فــي
اجلمعيــة.
 -2العمــل وفــق خطــط إســتراتيجية طريقــة املشــاركة فــي اجلائــزة وحتقيــق
منــذ عــام 1432هـــ وانطــاق اخلطــة متطلباتهــا.
االســتراتيجية الثانيــة (1441-1437هـــ)  -3توزيــع معاييــر اجلائــزة علــى عــدة جلــان
والتــي تعمــل فــي ضوئهــا اجلمعيــة وفــق حســب الشــواهد واألدلــة املتوفــرة فــي
كل إدارة.
خطــط تشــغيلية جلميــع إداراتهــا.
 -3قــوة حمــاس قــادة اجلمعيــة  -4تصميــم منــاذج حلصــر وجمع الشــواهد
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واألدلة.
 -5ترقيــم الشــواهد واألدلــة حســب
تبويــب معاييــر اجلائــزة.
 -6تخصيــص جلنــة لبنــاء االســتبيانات
واســتطالعات الــرأي وحتكيمهــا مــن
متخصصــن وحتليلهــا وفــق منــاذج
مخصصــة لذلــك.
 -7التــزام كل جلنــة بتســليم مهامهــا
وفــق خطــة زمنيــة محــددة.
 -8اتخــاذ قــرارات فاعلــة وداعمــة جتــاه
فتــح اجملــال أمــام اللجــان العاملــة فــي
اجلائــزة للعمــل فــي فتــرات خــارج املواعيد
اخملصصــة للــدوام.
 -9تفويــض الصالحيــات والســلطات
للعاملــن فــي اللجــان جتــاه احلصــول على
الشــواهد واألدلــة مــن جميــع اإلدارات
املمثلــة فــي اجلمعيــة.
 -10بنــاء منهجيــات داعمــة لتحقيــق
اســتيفاء معاييــر اجلائــزة.
-10عنــد اكتمــال الشــواهد واألدلــة
الســتيفاء املعاييــر مت كتابــة التقريــر.
-11تضمــن التقريــر باملنهجيــات
والشــواهد الدالــة علــى اســتيفاء املعايير.
وفــي نهايــة ذلــك وبعــد حمــد اهلل تبــارك
وتعالــى ،ال ندعــي الكمــال  ،فالكمــال
هلل تبــارك وتعالــى وحــده ،بــل كانــت
اجلائــزة مبثابــة بدايــة الطريــق الــذي أنــار
للجمعيــة اخلــوض فــي مشــوار التميــز
والريــادة ،وكشــف لهــا نقــاط كثيــرة
كانــت فــي حاجــة إلــى حتســن ،ونقــاط
أخــرى متيــزت فيهــا اجلمعيــة فأخــذت
الوســائل واألســاليب للعمــل علــى
تطويرهــا وجتويدهــا واهلل املوفــق والهــادي
إلــى ســواء الســبيل.
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المشاركون في ندوة العالمة الترمسي سيرته وجهوده

المكي
العالمة محمد محفوظ ال َّت ْرمسي األندونيسي
ّ
سيرته وجهوده
هــو الشــيخ اجلليــل ,واحلجــة املعتبــر,
واإلمــام الكبيــر ,الفقيــه املقــرئ,
واحلافــظ املســند ,واألصولــي النحريــر,
ســيل العلــم الوافــر ,وشــاله الهــادر,
ركــن علــم القــراءات البــاذخ ،وعلمهــا
الشــامخ ،الــذي يقــف بــن أربــاب
هــذا العلــم فــي مــكان ضخــم بــارز,
مــن جمــع بــن حتريــر الروايــة ,وكثــرة
احلفــظ ,وجمــع الطــرق ,كان جبــا ً
راســيا ً مــن جبــال العلــم ,وطــودا ً
شــامخا ً فــي املعرفــة والفهــم ,إمــام
معتبــر فــي كل علــم مــن العلــوم,
مــن تعجــب مــن تضلُّعــه فــي علــوم
ومك ْ َنتِــهِ فــي
التجويــد القــراءات ِ
بســمو البيــان,
فنونهــا ،مــن عــرف
ّ

وطــاوة التعبيــر ,واســتحضاره
للشــواهد واألمثــال ,وحســن تأتّيــه
فــي رصفهــا ,مــن جمــع بــن الضبــط
ـن
واإلجــادة فــي الروايــة والدرايــة ،ال َّلذيـ ِ
قلمــا تتفــق اإلجــادة فيهمــا معــا ً إال
لألقلــن مــن اخللَّــص املتقنــن ،قَــ ِد َم
إلــى األباطــح املكيــة فــي ريعــان
فحصــل خيــرا ً
شــبابه وجــاور فيهــا
َّ
كثيــراً ,كان صحيــح النيــة _كــذا
نحســبه واهلل حســيبه_ فبــارك اهلل
ـير َ ُه ومســيره ,قضــى حياتــه مابــن
َسـ ْ
التأليــف والتدريــس والدعــوة والنصــح
لألمــة ,لــم يكــن مابــن طلبــه للعلــم
ثــم تصــدره للتأليــف والتدريــس ثــم
وفاتــه إال ســنوات قليلــة فــي موازيــن

الدراســة والتلقــي والطلــب ,فأصبــح
شــامة فــي الهمــة واجلــد وجمــع
العلــوم ,مــات وهــو فــي ريعــان شــبابه
مخلفــا ً تراثــا ً علميــا ً هائــا ً فــي كل
العلــوم والفنــون ,يــدل مبنطوقــه
ومفهومــه علــى اخملــزون العلمــي
الكبيــر فــي جانبــي الدرايــة والروايــة,
لقــد جمــع فأوعــى ،ودرَّس فأوفــى،
وعــرَّف فأغنــى ,وكان كمــا قــال األول:
اولُــ ُه
ــم فِ ْي َمــا ي ُ َ
ُملقِّ ــنٌ ُمل َْه ٌ
ح ِ
َــاق
ــم َخ َواطِــر ُ ُه َجــوَّ ُ
َج ٌّ
اب آف ِ
توفــي ودفــن فــي مكــة املكرمــة,
رحمــه اهلل رحمــة واســعة.

أحد أحفاد الشيخ الترمسي وهو الذي بحوزته جميع تراث الشيخ العلمي
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سير..وعبر
قراء العصر..الحل بيدك

الحالة اإلجتماعية والعلم َّية
في عصر العالمة الترمسي
متتــاز مكــة -شــرَّفَها اهلل -علــى ســائر
البــاد مبكانتهــا الرفيعــة فــي نفــوس
املســلمني ,حيــث يفــدون إليهــا
مــن كل فــج عميــق ألداء فريضــة
احلــج أو العمــرة ,وبعــد الفــراغ مــن
املناســك يغــادر منهــم مــن يغــادر,
ويســتقر ويبقــى منهــم مــن يبقــى,
إ َّمــا للعبــادة أو لطلــب العلــم أو
للتجــارة ,لينعــم هــؤالء بشــرف
اإلقامــة ويســعدوا بجــوار البيــت
العتيــق؛ تصديقــا ً لقــول اهلل تعالــى
فــي محكــم التنزيــل[ :البقــرة,]125:
وقــد اســتمر ازديــاد ســكان مكــة
فــي تلــك الفتــرة التــي تواجــد وقــدم
فيهــا الشــيخ الترمســي؛ وذلــك
جملــاورة موظفــي الدولــة التركيــة
ض كثيــر مــن البــاد
مــن جهــة ,وت َ َعــر ُّ ُ
اإلســامية للغــزو الصليبــي ,ممــا
اضطــر كثيــرا ً مــن أبنــاء تلــك البــاد
إلــى اجلــاء ,فاختــاروا ســكنى مكــة
واملدينــة وجــدة؛ لبعدهــا عــن ضغــط
أوربــا واســتقرارها بســبب اســتقاللها
بأحــكام الديــن ,وكان لشــيوع البواخــر
وإســهامها فــي نقــل احلجيــج عــام
(1291هـــ) أثــره فــي ازديــاد تدفــق
الوافديــن إلــى مكــة لالســتقرار بهــا.
وقــد اتخــذت جاليــة كل بل ـ ٍد موطن ـا ً
لهــا مبكــة عــرف بعــد ذلــك باســمها,
وحملــت اجلاليــات معهــا إلــى مكــة
عادتهــا وتقاليدهــا وكثيــرا ً مــن
صناعتهــا.
ونظــرا ً إلــى مــا للغربــة مــن األثــار
اإليجابيــة فــي إظهــار اجلــد والنشــاط
فقــد أثــر ذلــك فــي انحصــار التجــارة
مبكــة فــي أيــدي القادمــن إليهــا
لإلقامــة ,لــذا كانــت التوجيهــات
الســلطانية تصــدر إلــى أميــر مكــة
بترحيــل احلجاج بعــد أداء مناســكهم,
وقــد يصــدر ذلــك عــن أميــر مكــة

نفســه ,وذلــك الحتــكار جتــار احلجيــج
كثيــرا ً مــن مرافــق مكــة التجاريــة
وتضييقهــم علــى أهلهــا ,ولكــن مــن
املرجــح عــدم وجــود متابعــة لتلــك
القــرارات الســتمرار األســر الوافــدة
فــي امتــاك زمــام التجــارة مبكــة.
وقــد كان التاجــر يــدرب أحــد أبنائــه
أو أكثــر ليخلفــه فــي املهنــة ويزوجــه
فــي ســن مبكــرة ليطمئــن َّ إلــى
بقائــه معــه فــي أعمــال التجــارة
ويعرفــه علــى ســر ِّ املهنــة منــذ
نعومــة أظفــاره.
والبــد مــن احلديــث عــن طبقــات
اجملتمــع التــي متيــز بهــا اجملتمــع املكــي
فــي تلــك الفتــرة:
وأما الحالة العلمية
َّ
فقــد شــهدت الفتــرة التــي قضاهــا
ـي مبكــة _وهــي مــن
الشــيخ الترمسـ ّ
ســنة (1291هـــ) إلى ســنة (1338هـ)_
نشــاطا ً علميــا ً متميــزا ً ظهــر مــن
خــال انتشــار حلــق العلــم باملســجد
احلــرام,
حيــث كانــت تعقــد احللــق الكثيــرة
للطــاب فــي شــتى أصنــاف علــوم

الشــريعة والعربيــة؛ لينهــل مــن
معينهــا طــاب العلــم مــن مقيــم
ووافــد ,وقــد وصــل عــدد تلــك احللــق
_بحســب الشــيخ الســباعي_ إلــى
عشــرين ومائــة حلقــة.
وكان علــى مــن آنــس مــن نفســه
القــدرة علــى التدريــس باملســجد
احلــرام أن يتقــدم لالمتحــان العلنــي
فــي علــوم الشــريعة الــذي تعقــده
هيئــة مــن علمــاء احلــرم لتقديــر
مســتوى كفاءتــه العلميــة ,فــإذا
أمكنــه اجتيــاز ذلــك االختبــار فإنــه
مينــح شــهادة التدريــس باملســجد
احلــرام ,فاحلــرم املكــي فــي تلــك الفترة
يعتبــر بحــق هــو اجلامــع واجلامعــة
التــي تــدرس مــوادا ً شــرعية وعربيــة
وغيــر ذلــك مــن العلــوم ,ولــم تتأثــر
احلركــة العلميــة فــي املســجد احلــرام
قبــل وال بعــد احلــرب العامليــة األولــى.
وثمــت رافــد آخــر مــن روافــد العلــم
َّ
واملعرفــة مبكــة املكرمــة فــي تلــك
احلقبــة مــن تاريخهــا ,يتمثــل فــي
املــدارس اخليريــة التــي مت َّ تأسيســها
علــى نفقــة متبرعــن محتســبني,
فأقبــل عليهــا طــاب العلــم يجنــون
ثمــرات علومهــا اليانعــة فــي محيــط
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وتعكــس هــذه النمــاذج علــى وجازتهــا
مكانــة العلــم باملســجد احلــرام وفقــه
علمائــه فــي دينهــم وواقعهــم ,إذ
يقــف املطلــع على تلــك النمــاذج على
حــرص أولئــك العلمــاء علــى اجلمــع
بــن توضيــح معانــي النصــوص وبــن
تنزيلهــا علــى وقائــع العصــر وأحــوال
أهلــه فــي أســلوب واضــح ال تكلــف
فيــه وال غمــوض ,يدركــه املتعلــم
وغيــر املتعلــم؛ لتؤتــي تلــك الــدروس
ثمارهــا املباركــة فــي تزكيــة النفــوس
وتهذيــب األخــاق وإصــاح األعمــال.
مولده
ولــد العالمــة الترمســي مبدينــة تَرمس
–بفتــح التــاء ,-وقــد ضبطهــا امل ُ َترْجــم
لــه فــي كتــاب «اخللعــة الفكريــة»

علمــي وتربــوي رشــيد يغــرس فــي
النفــوس آداب العلــم وخصــال
البــرّ ,ومــن تلــك املــدارس؛ املدرســة
الصولتيــة ,وقــد أسســها العالمــة
الشــيخ محمــد رحمــة اهلل العثمانــي
الهنــدي عــام (1292هـ) بدعم الســيدة
املســماة بـ(صولــت النســاء) ,وموقعها
حاليــا ً شــمال غــرب احلــرم املكــي
الشــريف حيــث محلــة (اخلندريــة)
بحــارة البــاب ,ومــا زالــت تــؤدي دورهــا
الرائــد فــي التعليــم والتربيــة ,ومــن
تلــك املــدارس اخليريــة أيض ـا ً املدرســة
الفخريــة ,وهــي مدرســة قامــت علــى
خطــى املدرســة الصولتيــة ,وقــد
أنشــأها متبرعــون محســنون ,وكان
اإلنفــاق عليهــا يتــم فــي العــادة
مــن طريــق عائــدات األوقــاف الغيــر
منقولــة ,ومــن تلــك املــدارس أيضــا ً
اسمه ونسبه
مــدارس الفــاح ,وغيرهــا.
هــو محمــد محفــوظ بــن
وكان بعــض العلمــاء واألشــياخ يقيــم
عبــد اهلل بــن عبــد املنــان
لطالبــه دروســا ً خاصــة فــي داره مــع
ـي
ـ
األندونيس
اجلاوي
ـي
ـ
س
م
ر
ت
ال
َ
َ
ْ
ّ
ّ
مشــاركته فــي حلــق التدريــس التــي
املكــي ,العالمــة ,احملــدِّ ُث,
ثــم
ينظمهــا العلمــاء فــي املســجد
ّ
األصولــي,
املســن ُد ,الفقيــه,
احلــرام.
ّ
وقــد نقــل األســتاذ عمــر بــن عبــد
املقــرئ.
اجلبــار منــاذج مــن دروس التعليــم التــي
كان يلقيهــا مــن ترجــم لهــم مــن بفتــح التــاء الفوقيــة ,وســكون الــراء
أعيــان العلمــاء فــي تلــك الفتــرة ,املهملــة ,وفتــح امليــم ,قريــة مــن قــرى
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جــاوا الشــرقية تبعــد عــن مدينــة
(صولــو) بنحــو ( )150كيـاً ,وقــد وهــم
الزركلــي فــي كتابــه األعــام فضبــط
(الترمســي) بضــم التــاء ,وســكون
الــراء ,وضــم امليــم ,وهــي قريــة مــن
قــرى جــاوا الشــرقية ,وكانــت والدتــه
ســنة (1280هـــ) ,علــى مــا ذكــره أخوه
الشــيخ أحمــد دحــان ,وقيــل :إن
والدتــه ســنة (1281هـــ).
واملشــهور أنــه ولــد ســنة (1280هـــ),
نــص علــى ذلــك الشــيخ عبــد اهلل
َّ
صدقــة دحــان علــى مــا ذكرتــه آنف ـاً,
والشــيخ محمــد ياســن الفادانــي,
وهــو الــذي عليــه عامــة املترجمــن.
نشأته
نشــأ الشــيخ الترمســي بقريــة
(تَرْمــس) بأندونيســيا فــي حجــر والدته
وأخوالــه ,حيــث كان أبــوه مجــاورا ً 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
العلمــاء فــي تلــك البــاد.
فكانــت بدايــة الشــيخ الترمســي فــي
طلــب العلــم فــي قريتــه الصغيــرة؛
حيــث بــدأ بحفــظ القــرآن الكــرمي فــي
صغــره ,وتلقــى مبــادئ الفقــه عــن
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ـي ذكــر هــذه الرحلــة
الشــيخ الترمسـ ّ
عنــد حديثــه عــن والدتــه ونشــأته,
حيــث قــال(( :تَرْمــس)؛ قريــة كانــت
فيهــا والدتــي ونشــأتي إلــى أن بلغــت
مــن عمــري نحــو ثــاث وعشــرين ()23
ســنة ثــم رحلــت منهــا حلــج بيــت
اهلل احلــرام)).
ـم كانــت رحلتــه الثانيــة مــن (جــاوا)
ثـ َّ
إلــى (ســماران) ,حيــث الزم فيهــا
العالمــة صالــح بــن عمــر الســماراني,
ومكــث عنــده فــي الربــاط ,وقــرأ
عليــه فــي جملــة مــن العلــوم ,حيــث
قــرأ عليــه« :شــرح احلكــم» ,و»تفســير

فبــدأ يأخــذ ويطلــب العلــم ويتتلمــذ
ويقــرأ علــى مشــايخها:
حيــث قــرأ علــى العالمــة
-1
أحمــد املنشــاوي الشــهير باملقــرئ
قــراءة عاصــم وشــيئا ً مــن التجويــد
وبعضــا ً مــن شــرح الشــاطبية
املســمى بـ»ســراج القــاري» البــن
القاصــح.
كمــا قــرأ علــى الشــيخ عمــر
-2
بــن بــركات الشــامي شــرح «شــذور
الذهــب» البــن هشــام.
وقــرأ علــى الشــيخ مصطفى
-3
العفيفــي شــرح «جمــع اجلوامــع»

شــيخ مكتــب القريــة والــذي كان مــن
كبــار العلمــاء وأفاضلهــم فــي مدينــة
(جــاوا).
ثــم عمــل والــده الشــيخ عبــد اهلل
َّ
بــن عبــد املنــان علــى اســتقدام ابنــه
محمــدا ً واســتقطابه ليقيــم معــه
فــي مكــة املكرمــة؛ وذلــك ليتــزود مــن
العلــم ويســتزيد منــه ,الســيما وأنَّ
مكــة املكرمــة كانــت تعــج وحتفــل
بتوافــر كبــار العلمــاء فــي مختلــف
املكــي
الفنــون وذلــك فــي احلــرم
ّ
الشــريف.
الترمســي
فكانــت رحلــة العالمــة
ّ

إلــى (مكــة املكرمــة) -بأمــر والــده -اجلاللــن» ,و»شــرح املاردينــي»,
عــام (1291هـــ) ,حيــث اســتوطن و»وســيلة الطــاب» ,وغيرهــا مــن
فيهــا ,وبــدأ بالقــراءة والتتلمــذ علــى الكتــب فــي مختلــف العلــوم.
والــده؛ حيــث قــرأ عليــه «شــرح
ـم كانــت رحلتــه الثالثــة فــي طلــب
الغايــة» للغــزي ,و»فتــح املعــن» ,ثـ َّ
و»فتــح الوهــاب» ,و»شــرح الشــرقاوي العلــم إلــى مكــة املكرمــة مــرة
علــى احلكــم» ,وبعض ـا ً مــن «تفســير أخــرى ,وكان عمــره آنــذاك نحــو مــن
ثــاث وعشــرين ( )23ســنة ,وقــد كانت
اجلاللــن».
ـي نيتــه االســتقرار واإلقامــة فيهــا ,وفــي
لــم تطــل إقامــة الشــيخ الترمسـ ّ
فــي مكــة املكرمــة ,حيــث قفــل رحلتــه هــذه كان معظــم طلبــه
راجعــا ً إلــى بلــده (جــاوا) وذلــك وحتصيلــه للعلــم؛
بصحبــة أبيــه ,ولهــذا فقــد أغفــل

للمحلــي ,كمــا قــرأ عليــه كتــاب
«مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب»
ألبــي محمــد عبــد اهلل بــن هشــام.
وقــرأ علــى العالمــة حســن
-4
بــن محمــد الْ بْ ِشــي املكــي املعــروف
بابــن املفتــي –شــيخ الشــافعية-
جملــة مــن أوائــل وأواخــر صحيــح
البخــاري ,كمــا أخــذ عنــه فــي علــم
مصطلــح احلديــث.
وقــرأ علــى العالمــة محمــد
-5
بــن ســعيد بابصيــل -مفتــي
الشــافعية ســابقاً -ســن أبــي داود
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بالتدريــس والفتيــا,
حتــى جلــس للتدريــس والتعليــم
باملســجد احلــرام عنــد بــاب الصفــا,
كمــا كان لــه مجالــس علــم وتعليــم
فــي منزلــه وبيتــه ,فانتفــع بــه طــاب
العلــم وطالبــوه.
ـم
وامتــد –بفضــل اهلل عليــه -أثــره وعـ َّ
نفعــه؛ فتخــرج علــى يديــه مــن هــذه
الــدروس وتلــك اجملالــس العلميــة
احلافلــة طــاب علــم وافــدون ,عــادوا
إلــى بالدهــم حاملــن مشــاعل العلــم
مــن مهبــط الوحــي ومبــدأ الرســالة؛
مكــة املكرمــة.
طالب معهد اإلمام الترمسي للقراءات وعلومها همة عالية في التلقي والتعليم

والترمذي والنسائي.
 -6وقــرأ علــى العالمــة املقــرئ
محمــد الشــربيني الدمياطــي –نزيــل
مكــة« -شــرح ابــن القاصــح علــى
الشــاطبية» ,وشــرح «الــدرة املضيئة»,
وشــرح «طيبــة النشــر فــي القــراءات
العشــر» ,وكتــاب «الــروض النضيــر»
للعالمــة املتولــي ,وشــرح «الرائيــة»,
وكتــاب «إحتــاف فضــاء البشــر فــي
القــراءات األربــع عشــرة» ,و»تفســير
البيضــاوي بحاشــية شــيخي زاده».
 -7وقــرأ علــى الشــيخ محمــد أمــن
رضــوان –نزيــل املدينــة النبويــة -كتــاب
«املوطــأ» لإلمــام مالــك ,وأوليــات
العجلونــي ,وذلــك فــي املســجد
النبــو ّي.
 -8وقــرأ علــى العالمــة الشــيخ أبــي
بكــر بــن محمــد شــطا العلــوم
الشــرعية واآلالت األدبيــة ,مــن منقــول
ومعقــول وأصــول وهــو عمدتــه فــي
الروايــة والتحديــث.
وقــرأ علــى الشــيخ أحمــد
-9
الــزواوي «شــرح عقــود اجلمــان»
للســيوطي ,وبعضــا ً مــن كتــاب
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«الشفا» للقاضي عياض.
وهكــذا فقــد تنوعــت تلمــذة الشــيخ
الترمســي؛ فأخــذ مــن كل مشــيخة
أحســن مــا عندهــا,
وإنــك لتجــد أثــر هــذه املشــيخة
وتلــك الكتــب فــي كالمــه وشــرحه مما
يــدل علــى مــدى أثــر تلــك املشــيخة
علــى الشــيخ فــي دروســه وتأليفآتــه
ومصنفاتــه.
لــم يكــن الشــيخ الترمســي
ليصــل إلــى مــا وصــل إليــه مــن
الســبق والريــادة فــي مختلــف علــوم
الشــريعة –بعــد فضــل اهلل عليــه -إال َّ
مبــا عــرف عنــه مــن اجلــدِّ واالجتهــاد
وســهر الليالــي الطــوال فــي حتصيــل
العلــم ,ولهــذا فقــد ضــرب فــي كل
فــن مــن الفنــون بســهم ,وكان لــه
فــي بعضهــا حــظ وافــر؛ فبــرز فــي
احلديــث وعلومــه ,وبــرع واشــتهر فــي
الفقــه وأصولــه ,وكان مــا كان مــن
أمــره فــي علــم القــراءات ,وشــارك
فــي فنــون كثيــرة ,وأجــازه مشــايخه

َو َفا ُت ُه
توفــي –رحمــه اهلل -مبكــة فــي أول
رجــب ســنة ألــف وثالثمائــة وثمــان
وثالثــن (1338هـــ) ,وهــو فــي ريعــان
احلكمــة والشــباب ,وذلــك عــن عمــر
ناهــز الثامنــة واخلمســن ســنة ,علــى
املشــهور وأرجــح األقــوال ,مخلفــا ً
بعــده علم ـا ً غزيــرا ً يتمثــل فــي تلــك
املؤلفــات واملصنفــات القيمــة التــي
كتبهــا فــي شــتى العلــوم والفنــون,
وقــد شــيعت جنازتــه فــي مشــهد
مهيــب ,ودفــن بحوطــة آل شــطا مــن
مقبــرة املعلــى ,ولــم يخلــف إال َّ ولــدا ً
واحــداً؛ هــو ابنــه محمــد.
شيوخه
تلقــى الشــيخ محمــد محفــوظ
الترمســي العلــم عــن علمــاء أجــاء,
وأســاتذة فضــاء ,هــم أميــز العلمــاء
فــي عصــره ,واملقدمــن فــي مختلــف
العلــوم والفنــون ,مــن أشــهرهم:
-1والــده؛ الشــيخ/عبد اهلل بــن عبــد
املنــان الترمســي ,ولــد بترمــس,
وفيهــا نشــأ وتلقــى العلــم عــن
ـم قــدم إلــى مكــة وأقــام
علمائهــا ,ثـ َّ
بهــا إلــى أن توفــي ســنة (1314هـــ),
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يبدو في وسط الصورة أحد أحفاد العالمة الترمسي

وقــد تلقــى عــن والــده علــوم الفقــه
والتفســير وغيرهمــا.

 -2أبــو بكــر بــن محمــد شــطا
املكــي ,املشــهور ببكــري ,ولــد
ّ

مبكــة ســنة (1266هـــ) ,ونشــأ وربــى
يتيمــا ً فــي حجــر أخيــه الشــيخ
عمــر ,فحفــظ القــرآن الكــرمي وعمــره
ثــم اشــتغل بطلــب
ســبع ســنني,
َّ
العلــم حتــى بــرع وتصــدر ,نبــغ فــي
العلــوم العقليــة والنقديــة ,ثــم
جلــس للتدريــس باملســجد احلــرام,
لــه مصنفــات جليلــة منهــا؛ حاشــية
ســماها« :إعانــة
علــى فتــح املعــن
َّ
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
الشــافعي»,
بالقــول القــدمي لإلمــام
ّ
وكتــاب «الــدرر البهيــة فيمــا يلــزم
املكلــف مــن العلــوم الشــرعية» وغيــر
ذلــك مــن الكتــب والرســائل ,عــرف

بالزهــد والصــاح والعبــادة وحســن
اخللــق ,توفــي –رحمــه اهلل -ســنة
(1310هـــ) علــى إثــر وبــاء حــدث وعــم
فــي موســم احلــج فــي تلــك الســنة,
وقــد أخــذ الشــيخ الترمســي عنــه
فــي علــوم الفقــه واحلديــث وغيــر
ذلــك مــن العلــوم الشــرعية واآلالت
األدبيــة.
-3محمــد املنشــاوي ,املقــرئ ,نزيــل
مكــة ,تلقــى العلــوم فــي اجلامــع
األزهــر فبــرع وتفــن ,ثــم قــدم مكــة
فشــرع فــي إكمــال باقــي العلــوم,
مــارس التدريــس فــي املســجد
احلــرام فــي مختلــف الفنــون ,كان ذا
تواضــع وخمــول ,مشــتغال ً بالتدريــس
والعبــادة ,توفــي ســنة (1314هـــ),
قــرأ عليــه الترمســي القــرآن الكــرمي
بقــراءة عاصــم ,وشــيئا ً مــن التجويــد,
وبعــض شــرح الشــاطبية.
 -4مصطفــى بــن محمــد عفيفــي؛
ولــد بعفيــف –قريــة مــن قــرى مصــر,-
وبعــد أن حفــظ القــرآن وجــوَّده قــدم
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
فكانــت لــه حلقــة باملســجد احلــرام
اســتفاد منهــا النــاس ,وتخــرج علــى
يديــه كثيــر مــن طــاب العلــم ,كان
أديبــا ً لطيفــاً ,متقلــا ً مــن الدنيــا,
وكان يتعيــش بالكتابــة ,كتــب بخطــه
كثيــرا ً مــن الكتــب ,توفــي مبكــة
ســنة (1308هـــ) ,قــرأ عليــه الشــيخ
الترمســي علــوم األصــول واللغــة.
املالكــي ,ولــد
-5أحمــد الــزواوي
ّ
ســنة (1262هـ) ,ونشــأ مبكــة املكرمة,
فحفــظ القــرآن الكــرمي منــذ الصغــر,
ثــم اشــتغل بالعلــوم اخملتلفــة فبــرع
فيهــا ,وتلقــى العلــم علــى عــدد مــن
مشــايخ املســجد احلــرام ,وكان إمام ـا ً
املالكــي باملســجد
مالزمــا ً باملقــام
ّ
احلــرام ,كانــت لــه حلقــة تدريــس فــي
ـي فوفــد إليــه الطــاب مــن
احلــرم املكـ ّ
كل مــكان ,وممــن أخــذ عنــه امل َتر ْ َجــم
لــه ,حيــث درس عليــه كتاب «الشــفا»
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في مجلس ختم أحد طالب معهد الترمسي للقراءات وعلومها

للقاضــي عيــاض ,وشــرح «عقــود
اجلمــان» ,توفــي _رحمــه اهلل _ مبكــة
ســنة (1316هـــ).

-6محمــد شــربيني الدمياطــي,
املقــرئ؛ ولــد ببلــدة (شــربني) قريــة

مــن قــرى (دميــاط) ,ونشــأ بهــا نشــأة
صــاح واجتهــاد ,ثــم رحــل إلــى
القاهــرة وقــرأ باجلامــع األزهــر علــى
أهــل العلــم ,ثــم قــدم إلــى املدينــة
ثــم قــدم
النبويــة ولبــث بهــا مــدةَّ ,
إلــى مكــة علــى رأس الثالثمائــة ,وظلَّ
مجــاورا ً مبكــة حتــى توفــي بهــا ,كان
عاملـا ً فقيهـا ً مفســرا ً متقنـا ً فــي علم
القــراءات ,جلــس للتدريــس باملســجد
احلــرام وانتفــع بــه طــاب العلــم ,كان
صاحلــا ً ورعــا ً متواضعــاً ,توفــي ســنة
(1321هـــ) ,وقــد أخــذ عنــه الشــيخ
الترمســي علــوم القــراءات والتفســير,
فقــرأ عليــه القــراءات العشــر الكبرى,
كمــا قرأ عليــه القــراءات األربــع الزائدة
فــوق العشــرة ,وأجــازه فــي ذلــك إجازة
ضمنها رســالته املســماة بـ»الرســالة
َّ
الترمســية».

56

العدد - 11شوال 1437 -هـ

بيتــه ,تتلمــذ عليــه خلــق كثيــر,
-7محمــد بــن ســعيد بابصيــل؛ ولد توفــي ســنة (1330هـــ) ,وقــد درس
ونشــأ وربــى مبكــة ,وتلقــى العلــم عــن عليــه الشــيخ الترمســي فــي علــم
علمائهــا ,وبعــد أن أجيــز بالتدريــس احلديــث.
عقــد حلقتــه باملســجد احلــرام ,كان
ـي قــد
ـ
الترمس
ـة
ـ
العالم
ن
ـإ
ـ
ف
ـذا
ـ
وهك
َّ
ّ
زاهــدا ً قانعــا ً بالكفــاف ,أ ُ ْســند إليــه
منصــب اإلفتــاء وأمانــة الفتيــا فقــام منــى فــي حدائــق تســقى مبــاء واحــد
بــه أحســن قيــام إلــى أن توفــي ســنة وتعطــي ثمــارا ً مختلفــة ,فــكل
(1330هـــ) ,وقــد أخــذ عنــه الترمســي مشــيخة انتمــى إليهــا اختــار أطيــب
مــا تزكــو بــه النفــس مــن أخالقهــا
كثيــرا ً فــي علــوم احلديــث.
وعلمهــا ,فاجتمعــت لــه غــرر ودرر مــن
املشــايخ الكبــار.

-8حســن بــن محمــد احلبشــي,
املكــي؛ مفتــي الشــافعية وابــن
ّ
مفتيهــا ,أخــذ العلــم كابــرا ً عــن تالميذه

كابــر ,ولــد بحضرمــوت ســنة
(1258هـــ) ,ونشــأ بهــا ,وأخــذ بهــا
ثــم رحــل إلــى
العلــم عــن جماعــةَّ ,
اليمــن فأخــذ عــن بعــض علمائهــا,
ثــم اســتقر فــي مكــة والزم جماعــة
مــن العلمــاء وتعلــم علــى أيديهــم
حتــى جنــب وتفــن ,ثــم جلــس
للتدريــس باملســجد احلــرام ,لكنــه
تــرك التدريــس فــي حلقتــه باملســجد
احلــرام واقتصــر علــى التدريــس فــي

لقــد كان لتفــن الشــيخ وبــروزه فــي
مختلــف العلــوم والفنــون أثــر كبيــر
فــي تزاحــم الطــاب للتلقــي عنــه
واألخــذ منــه واإلســناد إليــه ,فــا
يوجــد مــن أقرانــه وال حتــى مشــايخه
مــن جمــع مــا جمــع الترمســي مــن
العلــوم ,وفــي كلِّ علــم مــن تلــك
العلــوم جتــد لــه إســهامات معتبــرة,
واختيــارات محــررة ,كلُّ ذلــك جعلــه
رحلــة الطــاب ومقصــد الطالبــن,

قراء العصر ..سير..وعبر

ومن أشهر تالميذه:

-1أبــو بكــر بــن محمــد بــن عــارف
بــن عبــد القــادر خوقيــر ,العالمــة,

ـلفي ,ولــد مبكــة ســنة (1284هـ),
السـ ّ
واشــتغل بطلــب العلــوم منــذ الصغر,
فتلقــى العلــم علــى علمــاء مكــة,
ثــم رحــل إلــى الهنــد ومصــر ,وتلقــى
عــن علمــاء كل بلــد رحــل إليهــا ,عــن
إمامــا ً للمقــام احلنبلــي باملســجد
احلــرام ثــم عــزل ,ومــارس جلــب الكتب
الســلفية وبيعهــا مبكــة ,عُ نــي
بالعقيــدة والتوحيــد الــذي هــو أصــل
اإلســام ومهمــة األنبيــاء؛ فعكــف
زمنــا ً طويــا ً يقــرأ مؤلفــات اإلمــام
ـم
اجملــدد محمــد بــن عبــد الوهــاب ,ثـ َّ
شــرع يدعــو إلــى التوحيــد اخلالــص,
وينكــر علــى الذيــن يشــدون الرحــال
إلــى قبــور األوليــاء ويتمســحون بهــا
ويقدمــون لهــا النــذور ويطلبــون منهــا
جلــب اخليــر ودفــع الضــر ,ولقــد أُوذي
ألجــل دعوتــه تلــك ,بــل ومنــع مــن
التعليــم والتدريــس ,وملــا رأى والــي
مكــة؛ حســن بــن علــي متســكه
بعقيدتــه وثباتــه علــى دعوتــه أمــر
بالقبــض عليــه وســجنه مــع اجملرمــن
فــي غرفــة واحــدة ,ولبــث في الســجن
بضــع ســنني حتــى زالــت حكومــة
األشــراف فأفــرج عنــه وعــن كثيــر مــن
الســجناء املظلومــن ,وبعــد خروجــه
مــن الســجن اختــار االعتــزال عــن
جميــع الوظائــف ,ولــزم مســجده
وبيتــه إلــى أن لقــي وجــه ربــه األعلــى
ســنة (1349هـــ) مبدينــة الطائــف,
رحمــه اهلل رحمــة واســعة ,وأســكنه
فســيح جناتــه.

-2عمــر بــن حمــدان احملِّرســي؛

محــرس مــن أعمــال
نســبة إلــى ِّتونــس ,-محــدِّث احلرمــن فــي وقتــه,
العالمــة الكبيــر ,ولــد بجربــة فــي
تونــس ســنة (1291هـــ) ,وملــا بلــغ

الكياهــي راديــن دحــان الســماراني
الفلكــي ,والكياهــي محمــد دمياطــي
الترمســي ,والكياهــي دلهــار املقالنــي,
والكياهــي احلــاج محمــد هاشــم
أشــعري اجلومبانــي ,ومــن الذيــن رووا
عنــه روايــة عامــة؛ الشــيخ حبيــب
اهلل الشــنقيطي ,واملقــرئ الشــيخ
ـي,
ـامي ثــم املكـ ّ
أحمــد اخمللالتــي الشـ ّ
واملعمــر كياهــي معصــوم بــن أحمــد
الالســمي ,والشــيخ محمــد عبــد
الباقــي األيوبــي اللكنــوي ثــم املدنــي,
وغيــر هــؤالء كثيــر مــن العلمــاء.

الثالثــة عشــرة مــن عمــره قــدم
مــع والــده إلــى مكــة ,وبعــد أن أمت َّ
مناســك احلــج ارحتــل مــع والــده إلــى
املدينــة حيــث كانــت لــه ســكنا ً
ثــم
ومســتقراً ,فــأمت َّ حفــظ القــرآنَّ ,
اشــتغل بطلــب العلــوم علــى علمــاء
املدينــة النبويــة حتــى متكــن وتصــدر,
ثــم صــار مدرســا ً مبدرســة الفــاح
مبكــة ملــدة خمــس ســنني ,ثــم انتقــل
إلــى املدرســة الصولتيــة ,وجلــس
للتدريــس والتعليــم باملســجد احلــرام,
توفــي باملدينــة املنــورة عــام (1368هـــ),
رحمــه اهلل رحمــة واســعة ,وأدخلــه
أسانيده
واســع جناتــه.
ــي الشــيخ الترمســي
لقــد عُ ِن َ
-3عمــر بــن أبــي بكــر باجنيــد؛ بأســانيده عنايــة فائقــة تــدل علــى
ولــد مبكــة ســنة (1263هـــ) ,وتلقــى مــا لإلســناد عنــده مــن القيمــة
العلــم عــن علمــاء احلــرم الشــريف ,واملكانــة واالعتبــار؛ كيــف وهــو جامــع
ثــم صــار مدرســا ً باملســجد احلــرام ,للحســنيني؛ أســانيد القــراء ,وأســانيد
َّ
اشــتهر بالــورع والتواضــع واالشــتغال احملدثــن ,وتظهرعنايتــه باألســانيد
بالعبــادة ,توفــي ســنة (1354هـــ) ,مــن خــال عــدة أمــور؛ منهــا :ذكــره
ألســانيده فــي القــراءات العشــر
رحمــه اهلل تعالــى.
وســرده لرجالهــا فــي مقدمــة
-4محمــد الباقــر بــن نــور شــرحه «غنيــة الطلبــة بشــرح
اجلوكجــاوي؛ ولــد ســنة (1305هـــ) ,الطيبــة» ,ولــم يفعــل ذلــك أحــد مــن
وطلــب العلــم علــى علمــاء املســجد شــرَّاح الطيبــة أو تعــرض إليــه ,كمــا
ثــم جلــس للتدريــس فــي تظهــر عنايتــه باألســانيد مــن إفــراده
احلــرام,
َّ
احلــرم الشــريف ,ثــم صــار فــي آخــر ألســانيده فــي علم القــراءات برســالة
ســماها« :الرســالة الترمســية فــي
َّ
عمــره يــدرس فــي بيتــه ,توفــي ســنة
إســناد القــراءات العشــرية» ,وقــد
( ,)1363رحمــه اهلل تعالــى.
عُ نــي بهــذه الرســالة واحتفــى بهــا؛
-5عبــد القــادر منديلــي؛ كان والدتــه فذكرهــا وأحــال عليهــا فــي آخــر بــاب
فــي بلدتــه (جــاوا) ,ثــم قــدم إلــى مكة التكبيــر ,حيــث قــال هنــاك(( :وأ َّمــا
صغيــرا ً حيــث نشــأ واســتقر بهــا ,أســانيد القــراءات العشــر املتصلــة
وقــرأ علــى جماعــة مــن علمائهــا ,إلــى األئمــة العشــرة ,ثــم منهــم
وجــدَّ واجتهــد فــي طلــب العلــوم ,إلــى النبــي  فمبســوطة فــي النشــر
أفــردت بعضهــا فــي
ثــم درس باملســجد احلــرام ,وانتفــع بــه وغيــره ،وقــد
ُ
َّ َّ
طــاب العلــم ,توفــي ســنة (1354هـ) ,تأليــف مســتقل ســميته «الفوائــد
ـب منهــا ,مــن أراد
الترمســية»َ ,فل ُْيطْ َلـ ْ
رحمــه اهلل تعالــى.
الوقــوف علــى اتصــال أســانيدي فــي
ومــن تالميــذه أيضــاً :أخــواه؛ القــراءات العشــر)) ,ثــم تــوَّج تلــك
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العنايــة باألســانيد بكتابــه اجلامــع
ســماه «كفايــة املســتفيد
والــذي
َّ
فيمــا عــا مــن األســانيد»؛ وهــو
كتــاب جعلــه كالثبــت ألســانيده فــي
مختلــف العلــوم.
فأ َّمــا أســانيده فــي علــم القــراءات
فهــي علــى قســمني؛ القســم األول
وذكــره فــي مقدمتــه علــى هــذا
الشــرح؛ أي شــرح «غنيــة الطلبــة
بشــرح الطيبــة»؛ وهــو عبــارة عــن
اإلســناد الــذي أدَّى بــه إلــى منظومــة
«طيبــة النشــر فــي القــراءات
العشــر» ,وأ َّمــا القســم الثانــي فهــي
إجازتــه التــي أُجيــز بهــا بالقــراءات
العشــر مــن شــيخه؛ الشــيخ محمــد
الشــربيني الدمياطــي؛ وقــد ذكرهــا
بنصهــا فــي رســالته املذكــورة آنفــاً؛
ِّ
أي« :الرســالة الترمســية فــي إســناد
ـم عقــب علــى
القــراءات العشــرية» ,ثـ َّ
تلــك اإلجــازة بتعقيــب وتذييــل مــع
فوائــد متفرقــة فــي علــوم التجويــد
والقــراءات.
58
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فأ َّمــا إســناده الــذي ذكــره فــي
مقدمــة شــرحه علــى طيبــة
النشــر فقــد قــال فيــه -رحمــه اهلل-
(( :هذاوقــد تلقيتهــا _أي الطيبــة
والقــراءة مبضمنهــا_ ســماعاًمن
شــيخنا القــدوة الفاضــل ,والعمــدة
الكامــل ,األســتاذ العالمــة املقــرئ,
ســيدي الشــيخ :محمــد الشــربيني
ثــم املكــي ,وهــو يرويهــا عــن شــيخه:
الشــيخ أحمــد اللخ ُبوطالشــافعي,
عــن الشــيخ  :محمــد شــطا ,عــن
العوادِلــي,
الشــيخ :حســن بــن أحمــد َ
عــن الشــيخ  :أحمــد بــن عبدالرحمــن
البشــيهي ,عــن الشــيخ  :عبــد
ِ
الرحمــن الشــافعي ,عــن الشــيخ:
أحمــد بــن عمــر اإلِســقاطي ,عــن
ـن أحمــد املَزا ِحــي,
الشــيخ :ســلطا َن بـ ِ
عــن الشــيخ :ســيف الديــن بــن عطــاء
اهلل الفَ ضالــي ,عــن الشــيخَ :شــحاذَة
اليمنــي ,عــن :ناصــر الديــن الطبــاوي,
عــن :شــيخ اإلســام زكريــا بــن محمد
األنصــاري ,عــن :أبــي العبــاس بــن أبــي

بكــر النويــري ,عــن :املؤلــف)).
ســماها:
وأ َّمــا رســالته التــي
َّ
«الرســالة الترمســية فــي إســناد
القــراءات العشــرية» ,فهــي عبــارة
عــن رســالة صغيــرة احلجــم ,مؤلفــة
مــن ثمــان ( )8ورقــاتُ ,طبعــت ســنة
نــص
(1330هـــ) ,وقــد نقــل فيهــا
َّ
إجــازة شــيخه؛ _الشــيخ محمــد
الشــربيني الدمياطــي_ بالقــراءات
ثــم ذكــر بعدهــا تذييــل
العشــر,
َّ
علــى إجــازة شــيخه تلــك لــه ,وجــاء
فيهــا(( :احلمــد هلل الــذي رفــع مقــام
حملــة القــرآن العظيــم إلــى أعلــى
مقــام ,وأدخلهــم فــي حــرز األمانــي
فبلغــوا بوجــه التقريــب أقصــى املــرام,
وأســعدهم بتيســير نشــر فوائــده,
وعمهــم بجزيــل فضلــه وعوائــده,
َّ
وأشــهد أن ال إلــه ال اهلل وحــده ال
شــريك لــه شــهادة تنجــي قائلهــا
يــوم الزحــام ,وأنَّ ســيدنا محمــدا ً
عبــده ورســوله املقــدم علــى كلِّ إمام,
وعلــى آلــه وصحبــه مصابيــح الظالم,
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والتابعــن لهــم بإحســان علــى ممــر
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 ,وأعالهــا فــي
الداريــن حزبــا ً ومنــاراً ,وممــن رغــب
ســلوك هــذا الطريــق القــومي ,لينــال
بــه الســعادة والفــوز العظيــم,
ولدنــا محمــد محفــوظ بــن عبــد
اهلل الترمســي ,كان اهلل لــه حيــث
كان ,وكفانــا شــر اجلــور والطغيــان,
وذلــك أنَّــه حضــر عنــدي فــي قــراءة
الشــاطبية بشــرح ابــن القاصــح,
والرائيــة ,وتفســير البيضــاوي ,وإحتــاف
ثــم
فضــاء البشــر ,وطيبــة النشــرَّ ,
ملَّــا علــم أنَّ اإلســناد فــي يــد األفاضــل
كالســاح فــي يــد املقاتــل ,والســيما
طلــب األســانيد العاليــة ,علــى مــا
عــرف فــي األزمنــة احلاليــة ,التمــس
منــي اإلجــازة ,فملــت إلــى إجابتــه,
وأذنــت لــه أن يقــرأ ويقــرئ مــن شــاء
حيــث شــاء فــي أيِّ بلــد نــزل ,وأيِّ قطــر
حــل وارحتــل ,وثوق ـا ً بفهمــه وأمانتــه,
وركونــا ً إلــى درايتــه ,حســبما رواه
عنــي ,ونقلــه منــي ,للقــراء العشــرة
مــن طــرق الكتــب الســابقة ,بالشــرط
املعتبــر عنــد أهــل األثــر ,غفــر اهلل
لــه أوزاره ,وأعلــى فــي الدنيــا واآلخــرة
منــاره ,وأســأله أن ال ينســاني مــن
صالــح دعواتــه ,فــي خلواتــه وجلواتــه,
ولنذكــر لــه إســنادي إلــى ابــن اجلــزر ّي,
ثــم إلــى أبــي
ثــم إلــى
الشــاطبيَّ ,
َّ
ّ
ـي ,إذ عليهــم مــدار إســناد
ـ
الدان
ـرو
عمـ
ّ
املتأخريــن ,فللمجــاز املذكــور إمتامــه
مــن أســانيدهم حســبما جــرت بــه
الروايــة والدرايــة ,فنقــول :قــد قــرأت
القــرآن الكــرمي ختمتــن مــن طريــق
الشــاطبية والــدرة على الشــيخ:أحمد
اللخ ُبوطالشــافعي ,عــن الشــيخ
 :محمــد شــطا ,عــن الشــيخ:

العوادِلــي ,عــن
حســن بــن أحمــد َ
البشــيهي,
أحمــد بــن عبدالرحمــن
ِ
عــن عبــد الرحمــن الشــافعي ,عــن
أحمــد بــن عمــر اإلِســقاطي ,عــن
ـن أحمــد املَزا ِحــي,
الشــيخ :ســلطا َن بـ ِ
عــن ســيف الديــن بــن عطــاء اهلل
الفَ ضالــي ,عــن الشــيخَ :شــحاذَة
اليمنــي ,عــن الشــيخ :ناصــر الديــن
الطبــاوي ,عــن :شــيخ اإلســام زكريــا
األنصــاري ,عــن الشــيخ علــي رضــوان
العقبــي ,عــن احلافــظ احملقــق محمــد
بــن محمــد اجلــزري ,عــن احلافــظ
محمــد بــن رافــع ,عــن الكمــال
الشــاطبي ,عــن
الضريــر ,عــن اإلمــام
ّ
أبــي احلســن علــي بــن هذيــل ,عــن أبي
داود ســليمان بــن جنــاح ,عــن احلافــظ
أبــي عمــرو الدانــي ,هــذا ومــن املعلــوم
أنَّ لهــؤالء املشــايخ الكــرام مشــايخ
آخريــن أجــاء فخــام تركنــا ذكرهــم
طلب ـا ً لالختصــار ,علــى أنَّ فــي هــؤالء
كفايــة فــي التبــرك عنــد األخيــار,
واهلل املوفــق ,أمــر برقمــه وحتريــره
الشــيخ العالمــة محمــد الشــربيني
الدمياطــي؛ نزيــل مكــة املشــرفة,
وكان ذلــك فــي احلــادي والعشــرين
مــن ذي احلجــة ســنة (1318هـــ))) ,ثــم
شــرع الشــيخ الترمســي _بــإذن مــن
شــيخه كمــا قــال_ فــي بيــان طــرق
القــراء العشــرة ,وتلخيص أســانيدهم
املوصلــة إليهــم ,حيــث قــال(( :أمــا
بعــد ,حمــدا ً هلل علــى جزيــل نعمائــه,
والصــاة والســام علــى خــامت أنبيائــه,
فبنــاء علــى إذن شــيخنا املذكــور,
ضاعــف اهلل لــه األجــور ,وأفــاض علينا
ببركتــه النــور ,أحببــت أن أخلــص متــام
تلــك األســانيد ,فأقــول :كمــا أنَّ شــيخ
اإلســام زكريــا أخــذ القــراءات عــن
الشــيخ رضــوان العقبــي ,أخذهــا
أيضـا ً عــن الشــيخ أحمــد األ ُ ْم ُيوطــي,
والشــيخ أبــي العبــاس أحمــد بــن
أبــي بكــر القلقيلــي النويــري ,ونــور
الديــن علــي بــن محمــد اخملزومــي,

وكلهــم أخذوهــا عــن احلافــظ
محمــد بــن اجلــزري ,وهــو أخــذ طــرق
الشــاطبية والتيســير عــن أجــاء؛
فقــد قــرأ مبــا فــي التيســير علــى
احلافــظ محمــد بــن أحمــد اللبــان
الدمشــقي ,عــن أبــي جعفــر أحمــد
بــن يونــس ,عــن أبــي احلســن علــي
بــن عمــر األقليســي ,عــن القاضــي
ابــن األحــوص ,عــن ســليمان بــن
جنــاح ,عــن املؤلــف احلافــظ أبــي عمــرو
الدانــي ,وقــرأ ابــن اجلــزري مبضمــون
الشــاطبية علــى جماعــة منهــم:
اإلمــام أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن
علــي البغــدادي ,عــن أبــي عبــد اهلل
محمــد بــن عبــد اخلالــق بــن الصائــغ
املصــري ,عــن أبــي احلســن علــي بــن
الشــاطبي,
شــجاع املصــري؛ صهــر
ّ
الشــاطبي ,وهــو
عــن املؤلــف اإلمــام
ّ
أخــذ القــراءة عــن أبــي احلســن علــي
بــن هذيــل ,عــن أبــي داود ســليمان بــن
جنــاح ,عــن اإلمــام الدانــي ,وأســانيده
إلــى القــراء الســبعة مشــهورة)) ,ثــم
أخــذ بســرد أســانيد اإلمــام الدانــي
إلــى القــراء الســبعة ,أ َّمــا القــراء
الثالثــة؛ أبــي جعفــر ,ويعقــوب ,وخلــف
العاشــر؛ فقــد ذكــر أســانيد ابــن
اجلــزري املوصلــة إليهــم.
غنيــة الطلبــة بشــرح
-1
الطيبــة ,وهــو عبــارة عــن مجلــد
ضخــم ,فــرغ مــن تأليفــه فــي يــوم
االثنــن التاســع مــن شــهر شــعبان
لســنة (1328هـــ) ,وكانت مــدة تأليفه
خمســة أشــهر وتســعة أيــام ,وقــد
بلغــت عــدد لوحاتــه أكثــر مــن ()300
لوحــة ,وهــو هــذا اخملطــوط الــذي أنــا
بصــدد حتقيقــه ودراســته ,وســيأتي
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مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
نــال العالمــة الترمســي –بفضــل اهلل
عليــه -مكانــة علميــة رفيعــة بــن
علمــاء عصــره ,فأثنــى عليــه فضــاء
زمانــه واملترجمــون لــه بكــرمي اخلصــال
وحميــد اخلــال مــن زهــد وقناعــة
وورع وتواضــع وحســن خلــق وزهــد
فــي الدنيــا ورغبــة فــي اآلخــرة ,مــع
إشــادتهم بتمكنــه فــي مختلــف
العلــوم ,وتفننــه وســعة اطالعــه ,ومــن
ثنــاء العلمــاء عليــه:
وصفــه املــؤرخ العالمــة
-1
الشــيخ عبــد اهلل غــازي بقولــه:
((العالمــة الفاضــل اجلليــل ,املتضلــع
فــي العلــوم واملتفــن فــي املفهــوم)).
وترجــم لــه عبــد اهلل بــن
-2
صدقــة دحــان ,فقــال فــي أوَّل
ترجمتــه لــه(( :هــو اإلمــام الزاهــد,
والعالــم النحريــر الناقــد ,اجلالــب حلــل
التحقيــق إلــى ســوق املعانــي ,والناظم
درر التدقيــق فــي ســلوك املبانــي)).

وقــال أيضـاً(( :العالــم الفاضــل
-3
اللبيــب ,والنحريــر الكامــل األديــب,
صاحــب األفهــام الدقيقــة ,واملعانــي
العذبــة الرقيقــة ,املرتفــع علــى رؤوس
فضــاء العصــر لــواء علمــه ,الراســخ
فــي مياديــن حتــررات الفنــون ثابــت
قدمــه)).

الطبقــات ,وكان إنســانا ً حســن األخالق
لطيــف املعاشــرة ,ال يتدخــل فيمــا ال
يعنيــه ,ويأتيــه مــن بلدتــه مــا يكفيــه,
قانعــاً ,متورعــاً ,غايــة فــي التواضــع,
وكان منزلــه فــي غالــب األوقــات ال
يخلــو مــن املتردديــن للســام عليــه
واالســتفادة منــه)).

وقــال الشــيخ أبــو بكــر بــن
-4
طــه الســقاف(( :العالــم اإلمــام,
واألملعــي الهمــام)) ,وامتــدح تصنيفــه
ّ
لكتابــه «موهبــة الفضــل» ,ووصفــه
بحســن اجلمــع ,الــدال علــى حســن
االطــاع ,ولطــف التهذيــب الشــاهد
بأنــه طويــل البــاع.

وقــال عنــه الشــيخ عبــد
-6
الفتــاح املرصفــي فــي هدايــة القــاري
إلــى جتويــد كالم البــاري(( :شــيخ
الترمســي؛ احملــدث,
شــيوخنا العالمــة
ّ
األصولــي ,املقــرئ ,شــارح
الفقيــه,
ّ
الطيبــة)) ,وقــال عنــه أيض ـاً(( :اشــتهر
فضلــه بــن النــاس وعامــة الطبقــات,
وكان إنســانا ً حســن األخــاق ,لطيــف
املعاشــرة ,وكان منزلــه فــي غالــب
األوقــات ال يخلــو مــن املتردديــن عليــه
لالســتفادة مــن علمــه الفيــاض)).

وقــال عنــه الشــيخ ياســن
-5
الفادانــي؛ شــيخ املســندين فــي هــذا
العصــر ,وهــو مــن تالميــذ تالميــذه:
((اشــتهر فضلــه بــن النــاس وعامــة

آثاره العلمية
لقــد جمــع املؤلــف _رحمــه اهلل_ بــن
الروايــة والدرايــة؛ فكمــا أنــه ســعى
إلــى نشــر هــذه العلــوم وخاصــة علــم
القــراءات مبجالــس الــدرس والتعليــم
ومجالــس اإلقــراء فإنــه كان ربانــا ً مــن
أربــاب البراعــة ,وفارســا ً مــن فرســان
اليراعــة ,فقــد طــوَّع اهلل لــه الكتابــة
والبيــان فصــاغ مــا شــاء مــن هــذه
التآليــف عذبــا ً مسلســاً ,فكانــت
تآليفــه شــاهدا ً علــى مــا أعطــاه اهلل

تعالــى مــن الهمــة واملقــدرة علــى
الكتابــة والـــتأليف ,وإمنــا تبــرز خصيصة
ومنقبــة تآليفــه أنَّهــا تآليــف معتبــرة
ومعتمــدة فــي كلِّ فـ ٍّن كتب فيــه ملزمة
أو ألــف فيــه كتابــاً ,فشــرحه املســمى
«إســعاف املطالــع بشــرح البــدر الالمــع
نظــم جمــع اجلوامــع» مــن الشــروح
املعتبــرة في علم أصــول الفقــه؛ حتى إنَّ
مجموعــة مــن الباحثــن -لعلهــم جتــاوزا
اخلمســة -قــد عكفــوا علــى حتقيقــه

ودراســته كرســائل دكتــوراه مقدمــة
فــي كليــة الشــريعة فــي جامعــة أم
القــرى ,وشــرحه ملنظومــة الســيوطي
فــي علــم مصطلــح احلديــث واملســمى:
«منهــج ذوي النظــر فــي شــرح ألفيــة
علــم األثــر» يعتبــر مــن الشــروحات
املعتبــرة فــي علــم املصطلــح حتــى إن
احملــدث الكبيــر الشــيخ محمــود شــاكر
_رحمــه اهلل_ فــي ضبطــه وشــرحه
ملنظومــة الســيوطي قــد اعتمــد ضبــط
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الترمســي وشــرحه لهــذه املنظومــة
وصــرح بذلــك فــي مواضــع كثيــرة,
وقــل مثــل ذلــك فــي كتابــه فــي
الشــافعي املســمى «موهبــة
الفقــه
ّ
ذي الفضــل» ,وغيرهــا مــن مؤلفاتــه
النفيســة ,وهــذا قــلَّ أن يوجــد نظيــره
بــن املؤلفــن واملصنفــن؛ أعنــي :أن

يكــون تأليــف الشــيخ أو العالــم فــي
العلــوم اخملتلفــة معتبــرا ً عنــد علمــاء
كل علــم مــن تلــك العلــوم ,أضــف
إلــى ذلــك كلــه أنــه إمنــا ألــف تلــك
املؤلفــات الضخمــة املعتبــرة مــع
أنــه توفــي وهــو فــي ســن الثامنــة
واخلمســن ,فكيــف لــو م ـدَّ اهلل فــي

عمــره ونســأ فــي أجلــه ! فذلــك
فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء ,وأنــا
فيمــا يلــي أســرد مؤلفاتــه فــي كلِّ
علــم مــن العلــوم ,مــع اإلشــارة إلــى
املطبــوع منهــا والــذي ال زال مخطوطا ً
لــم يطبــع أو يحقــق.

أو ً
ال :علم القراءات
 -1غنيــة 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
وتســعة أيــام ,وقــد بلغــت عــدد
لوحاتــه أكثــر مــن ( )300لوحــة,
وهــو هــذا اخملطــوط الــذي أنــا بصــدد
حتقيقــه ودراســته ,وســيأتي الــكالم
عليــه مفصـا ً –بــإذن اهلل تعالــى -فــي
قســم الدراســة.
 -2تعميــم املنافــع فــي قــراءة اإلمــام
نافــع( ,وهــو مخطــوط متوســط
احلجــم ,واضــح اخلــط ,بلغــت عــدد
لوحاتــه ( )120لوحــة ,توجــد نســخة
منــه بقســم اخملطوطــات مــن مكتبــة
جامعــة امللــك ســعود مبدينــة الرياض,

وقــد مت مناقشــته عــام (1437هـــ) مــن
قبــل أحــد الباحثــات كرســالة دكتوراه
فــي قســم الكتــاب والســنة بكليــة
الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم
القــرى مبكــة املكرمــة
 -3البــدر املنيــر فــي قــراءة اإلمــام ابــن
كثيــر( .ال يــزال مخطوط ـاً).
 -4تنويــر الصــدر بقــراءة اإلمــام أبــي
عمــرو ,وتبلــغ عــدد لوحاتــه ( )66لوحة,
فــرغ مــن تأليفــه ســنة (1330هـــ),
وقــد بــن الترمســي فيهــا مــا
خالــف أبــو عمــرو فيــه باقــي األئمــة
فرش ـا ً وأصــوالً ,وقــد مت تســجيله ثــم
مناقشــته عــام (1431هـــ) كرســالتي
ماجســتير ,وذلــك فــي قســم الكتــاب
والســنة فــي كليــة الدعــوة وأصــول
الديــن بجامعــة أم القــرى مبكــة

املكرمــة
 -5انشــراح الفــؤاد فــي قــراءة اإلمــام
حمــزة بروايتــي خلــف وخــاد( .ال يــزال
مخطوطــاً).
 -6الرســالة الترمســية فــي القــراءات
العشــرية ,وهــي عبــارة عــن رســالة
صغيــرة احلجــم ,مؤلفــة مــن ثمــان
( )8ورقــات ,ذكــر فيهــا أســانيده
فــي القــراءات العشــر ,مــع فوائــد
ولطائــف ,وقــد طبعــت مبطبعــة
الترقــي املاجديــة مبكــة املشــرفة
احملميــة ,عــام (1330هـــ) ,وقــد تعرضت
لهــا مبزيــد بيــان عندمــا ذكرهــا املؤلف
فــي آخــر بــاب التكبيــر مــن كتابــه
غنيــة الطلبــة بشــرح الطيبــة.

هؤالء الطالب يقضون سبع سنوات في هذا المعهد اليشتغلون إال بالقرآن العلوم الشرعية مأل الله قلوبهم بالمحبة والرضا فلم يشتغلو إال بمرضاة الله
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ثانيًا :علوم القرآن
 -1فتــح اخلبيــر بشــرح مفتــاح
التفســير ,فتــح اخلبيــر بشــرح مفتــاح
التفســير ,وهــو مؤلــف ضخــم
تبلــغ عــدد لوحاتــه ( )300لوحــة,
وقــد قــام فيــه الشــيخ الترمســي
بشــرح منظومــة «مفتــاح التفســير»
للشــيخ عبــد اهلل بــن فــودي ,والتــي

هــي منظومــة نظــم فيهــا كتــاب
«اإلتقــان فــي علــوم القــرآن» للحافــظ
الســيوطي ,وقــد قــام الترمســي
بشــرح هــذه املنظومــة شــرحا ً بلــغ
فيــه الغايــة ,فــرغ مــن تأليفــه فــي
شــهر رجــب ســنة (1337هـــ) ,ويقــوم
بتحقيــق هــذا الشــرح مجموعــة

مــن الطالبــات يتجــاوز عددهــن
خمســة عشــر طالبــة حيــث قدمــن
هــذا اخملطــوط كرســائل ماجســتير
بجامعــة جــدة باململكــة العربيــة
الســعودية.

من ندوة العالمة الترمسي سيرته وجهوده المقامة في جامعة ابن خلدون

ثالثًا :علم الحديث
اخللعــة الفكريــة شــرح
-1
املنحــة اخليريــة ,كتــاب مطبــوع
باملطبعــة امليريــة مبكــة ,ســنة
(1315ه) ,يقــع فــي ( )100صفحــة ,وقــد
شــرح فــي هــذه الرســالة رســالته
األخــرى املســماة «املنحــة اخليريــة
مــن كالم خيــر البريــة» ,وهــو شــرح
نفيــس يذكــر فيــه الكلمــة مــن
احلديــث ثــم يشــرحها شــرحا ً وافيــاً,
ويقــدم بــن يــدي شــرحه لــكل حديــث

ذكــر إســناده املتصــل ,وقــد فــرغ مــن
تأليفــه فــي شــهر ذي القعــدة مــن
ســنة (1313هـــ).
املنحــة اخليريــة مــن كالم خيــر
-2
البريــة ,وهــي رســالة صغيــر احلجــم
تقــع فــي ( )52صفحــةُ ,طبعــت
فــي بتيغــان الدمائــي بأندونيســيا,
ذكــر فيهــا املؤلــف ثالثيــات صحيــح
البخــاري ,وعددهــا ( )22حديثـاً ,وأضــاف
إليهــا ( )18حديثــا ً مــن غيــر الثالثــي

الســند فكملــت عدتهــا أربعــن
حديثـاً ,كمــا ذكــر ذلــك فــي مقدمتــه
علــى الكتــاب ,ويرويهــا املؤلف بســنده
إال أنــه حــذف إســناده وبــدأ بســرد
أســانيد الكتــب التــي نقلهــا منهــا,
وقــد فــرغ مــن تأليفهــا فــي شــهر
رمضــان املعظــم مــن ســنة (1313هـ).
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رابعًا :علم مصطلح الحديث
 -1منهــج ذوي النظــر فــي شــرح
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,
ويعــم _إن شــاء اهلل_ نفعــه ,علــى
ألفيــة املصطلــح للحافــظ اجلــال
الســيوطي رحمــه اهلل املعطــي,

عملتــه تذكــرة لــي وللقاصريــن مثلي,
وجعلــت مــواده ومأخــذه مقدمــة ابــن
الصــاح وشــرح النخبــة والتدريــب
فــي شــرح التقريب...الــخ)).

خامسًا :السيرة النبوية
-1تهيئــة الفكــر بشــرح ألفيــة
الســير ,ويقــع فــي ( )290صفحــة,
وقــد قــام بتحقيقــه أحــد الباحثــن
مــن مدينــة اجلــوف باململكــة العربيــة

الســعودية ,وهــو شــرح موســع
يشــرح فيــه ألفيــة اإلمــام العراقــي
فــي الســيرة النبويــة ,وقــد تنــاول
بشــرحه كل كلمــة مــن املنظومــة,

فجــاء شــرحه ماتعــا ً حافــا ً بأقــوال
العلمــاء ,وقــد فــرغ مــن تأليفــه فــي
الســابع مــن شــهر جمــادى اآلخــرة
عــام (1338هـــ) مبكــة املكرمــة.

سادسًا :علم الفقه
موهبــة ذي الفضــل حاشــية
-1
علــى شــرح مقدمــة بافضــل ,فــي
الشــافعي ,فــرغ مــن تأليفــه
الفقــه
ّ
ســنة (1319هـــ) ,وهــو عبــارة عــن
حاشــية علــى شــرح ابــن حجــر
الهيتمــي لهــذه املقدمــة ,وقــد طبــع
مــن هــذا الكتــاب أربــع مجلــدات,
حيــث طبــع فــي املطبعــة العامريــة

مبصــر ســنة (1326هـــ) ,وال يــزال باقــي
الكتــاب مخطوطــاً ,وهــو موجــود
متوافــر لــدى ورثــة املؤلــف ,كمــا
توجــد نســخة منــه لــدى الدكتــور
علــي احملمــادي بجامعــة أم القــرى.
الســقاية املرضيــة فــي
-2
أســامي كتــب أصحابنــا الشــافعية,
وقــد طبعــت فــي مطبعــة الترقــي

املاجديــة مبكــة املكرمــة ,عــام
(1330هـــ) ,وهــي عبــارة عــن رســالة
بــن فيهــا
تقــع فــي ( )24صفحــةَّ ,
أســامي كتــب املذهــب الشــافعي مــع
مؤلفيهــا مجدولــة ,مقدمــا ً بنبــذة
عــن كتــب املذهــب القــدمي واجلديــد,
وقــد فــرغ مــن تأليفــه فــي شــهر
شــعبان مــن ســنة (1313هـــ).

سابعًا :أصول الفقه
 -1إســعاف املطالــع بشــرح البــدر
الالمــع نظــم جمــع اجلوامــع ,وهــو
كتــاب ضخــم ,بلغــت عــدد صفحاتــه
قريب ـا ً مــن ( )919صفحــة ,وقــد ُحقِّ ـق َ
هــذا اخملطــوط مــن ِق َبــل خمســة
مــن الباحثــن ,وذلــك كرســائل
علميــة فــي مرحلــة الدكتــوراه
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بكليــة الشــريعة بجامعــة أم القــرى
مبكــة املكرمــة ,فأمــا كتــاب «جمــع
اجلوامــع» فهــو كتــاب حتــرى فيــه
مؤلفــه _ابــن الســبكي_ اســتيعاب
مســائل األصلــن؛ أصــول الديــن,
وأصــول الفقــه ,التــي وقــف عليهــا,
معتمــدا ً علــى زهــاء مائــة مصنــف,

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
ســبعة عشــر شــرحاً ,ونظمــه
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آخــرون مبنظومــات بلغــت عدتهــا
أكثــر مــن ســت منظومــات ,مــن
بــن تلــك املنظومــات منظومــة «ملــع
اللوامــع» وتســمى «البــدر الالمــع»
ملؤلفهــا العالمــة األشــموني أبــي
احلســن علــي بــن محمــد بــن عيســى,
وهــي املنظومــة التــي قــام العالمــة
الترمســي بشــرحها فــي كتابــه هــذا
املســمى «إســعاف املطالــع بشــرح
البــدر الالمــع نظــم جمــع اجلوامــع».

وهــي محفوظــة فــي مكتبــة مكــة
املكرمــة.
 -2نيــل املأمــول حاشــية علــى غايــة
لــب األصــول ,وهــو
الوصــول إلــى
ِّ
كتــاب مطبــوع ,وهــي حاشــية
تضمنــت شــرحا ً لكتــاب «غايــة
الوصــول» لإلمــام زكريــا األنصــاري,
قــال فــي مقدمــة الكتــاب(( :هــذه
تعليقــات منتخبــة ,وحــواش مهذبــة,
علــى شــرح اللــب ,ألفتهــا حــن

عزمــي علــى إقــراء الشــرح لطائفــة
مــن طلبــة العلــوم ,الراغبــن فــي
اقتنــاص املنطــوق واملفهوم...الــخ)),
وتبلــغ عــدد صفحــات الكتــاب
بأجزائــه الثــاث ( )1925صفحــة ,وقــد
فــرغ مــن تأليفهــا فــي الثالــث عشــر
مــن جمــادى األولــى عــام (1335هـــ).

اجتماع اإلدارة التنفيذية لمعهد اإلمام الترمسي للقراءات وعلومها

ثامنًا :التراجم واألسانيد
 -1غنيــة املفتقــر فــي حــال ســيدنا
اخلضــر ,وهــي رســالة صغيــرة تقــع
فــي ( )20صفحــة ,تضمنــت اختصــارا ً
لترجمــة اخلضــر مــن كتــاب «اإلصابة»
للحافــظ ابــن حجــر العســقالني ,وال
تــزال مخطوطــة لــم تطبــع بعــد.
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

طبــع هــذا الكتــاب مبطبعــة الهــال يحمــل اســم العالمــة الكبيــر
ثــم أعيــد الترمســي ,وفــاء ملــا تفضــل بــه علــى
مبصــر ســنة (1332هـــ),
َّ
طبعــه فــي دار البشــائر اإلســامية األئمــة مــن التأليــف والتصنيــف,
بتعليــق الشــيخ محمــد ياســن
ليكــون اســم املعهــد (معهــد اإلمــام
الفادانــي ,وذلــك ســنة (1408هـــ)
الترمســي للقــراءات وعلومهــا),
ولقــد تشــرفت مدينــة بغــور فــي ويعتبــر هــذا املعهــد مشــروعا ً علميـا ً
منطقــة جــاوى الغربيــة بجمهوريــة متخصصــا ً مبوجــب شــراكة بــن
أندونيســيا ممثلــة مبؤسســة الــوادي مؤسســة الــوادي املبــارك ومكتــب
املبــارك ورئيســها الشــيخ أبــو إجــادة للدراســات واالستشــارات
عبدالرحمــن ديــدي بإقامــة معهــد القرآنيــة بجامعــة أم القــرى
متخصــص بالقــراءات وعلومهــا؛
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 ,ويعتبــر هــذا املعهــد متميــزا ً
ومنضبطــا ً فــي نظامــه التعليمــي
ونظامــه اإلداري ,وهــو عبــارة عــن
خالصــة دراســة شــاملة لــكل
التجــارب العلميــة املتخصصــة فــي
تدريــس القــراءات وعلومهــا فــي

العالــم اإلســامي ,وقــد أقــام املعهــد فــي ســيرة وتــراث العالمة الترمســي,
بالتعــاون مــع جامعــة ابــن خلــدون وحضــر امللتقــى جمــع غفيــر مــن
ملتقــى علميــا ً كبيــرا ً بعنــوان طــاب العلــم واملتخصصــن.
(العالمــة محمــد محفوظ الترمســي
ســيرته وجهــوده) ,شــارك فيهــا
جماعــة مــن الباحثــن املتخصصــن

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

()1

أَرْبَابَــا
لِلْقُ ــرْأ َ ِن
هلل
ي ُ َهــيِّ ُء
ا ُ
ــم ُم َعلَّقَ ــ ٌة
ــم قُل ٌ
يه ْ
ل َُه ْ
ُــوب ب ِ َبارِ ِ
ــم
كَأ َ َّنَــا ي َ ْ
ــم َفل َُه ْ
ــم رَب ُّ ُه ْ
يه ْ
ص َط ِف ِ
ــم َطلَبــا ً
لِل ِْعل ِ
ْــم قَــدْ َســ َّ
خرُوا أَرْوَ َ
اح ُه ْ
وَالتَّر ْ َم
حفُ
ٍ
ســي بْــ ُن َم ْ
ــوظ لَــ ُه َخ َبــر ٌ
ُّ
َضــلَ َخالِ ِقــهِ
يــت يَر ْ ُجــو ف ْ
قَــدْ َجــاوَر َ الْ َب َ
ت ِمــنْ أَرْبَاب ِ َهــا َشــغَفا ً
َحــاز َ الرِّوَايَــا ِ
فِــي كُلِّ فَــ ٍّن لَــ ُه ُج ْهــدٌ وَ َملْز َ َمــ ٌة
ــم َشــغ ٌَف
فَــكَا َن ِقبْلَــ َة ُطــاَّ ٍب ل َُه ْ
ــم أ َ ْش َ
ــت
فَــا ُ
ــا ًء لَــ ُه ب َ ِل َي ْ
هلل يَر ْ َح ُ
صــر َ ْت
س ُ
وَ ِم ْ
ــك َختْ ِمــي ِلَب ْ َياتِــي الَّتِــي ق َ ُ
ــاةً عَ لَــى ْ
ص َ
ــام َل ًة
ال ُ ْ َتــارِ َش ِ
صلُّــوا َ
َ

َــون أ َ ْســ َبابَا
بَاتُــوا عَ لَــى ِحف ِ
ْظــهِ فِــي الْك ِ
ــم كُلُّــ ُه َطابَــا
َطاب َ ْ
ــت ف ََمــا كَا َن ِمنْ ُه ْ
ْجابَــا
ِمــ َن ال َْع َجائِــبِ َمــا ي ُ ْغ ِن َ
يــك ِإع َ
صادِقًــا ب ِ ْ
ال َيــ ِر قَــدْ آبَــا
وَ َمــنْ يَكُــنْ َ
ــك أَطْ َيابَــا
ْــم َآل ُؤ ُه ُت ْ ِذي َ َ
فِــي ال ِْعل ِ
ْــم ر َ َّجاعــا ً وَأَوَّابَــا
فَــكَا َن بِال ِْعل ِ
َّ
الشــيخُ أَرْبَابَــا
وَفِــي الدِّرَايَــ ِة فَــاقَ
ً
ســفْرا و َ َمــا َهابَــا
َــم ي ُ َس ِّ
ــطر ْ بِــهِ ِ
ِإ ْن ل ْ
حرَابَــا
ضــا ِء ال ُْع ْمــ ِر ِم ْ
وَكَا َن َحتَّــى ان ْ ِق َ
ــاس َجوَّابَــا
َــم يَــزَلْ فِــي الن َّ ِ
ف َِعل ُْمــ ُه ل ْ
َــم تَــ َد ْع لِ ِّ
ْجابَــا
لشــ ْع ِر ِإع َ
عَ ــنْ ق َ َ
امــ ٍة ل ْ
وَ ِإ ْخ َوانــا ً
ِكرَامــا ً
آال ً
ص َحابَــا
وَأ ْ ْ

وختامًا:

فــإنَّ هــذا اجلهــد وأمثالــه مــن بيــان لســيرة هــذا العالمــة 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 جميع ـا ً بحفظــه
ورعايتــه ,وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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 -9املدرسة الصولتية مبكة املكرمة.
 -10التعليم في مكة واملدينة.
 -11احلرم الشريف اجلامع واجلامعة.
 -12ماضي التعليم باملسجد احلرام.
 -13أعالم املكيني
 -14هداية القاري.
 -15وكفاية املستفيد.

( )1مشاعر صادقة فاضت بها قريحة الشاعر الكبري أيب مصعب عبد النارص خديش الرشيف وفاء للعالمة الرتميس وحبا وكرامة له..
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 -16نظم الدرر.
 -17اخملتصر من نشر النور والزهر.
 -18مائدة الفضل والكرم اجلامعة

تغطيات

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

أقامــت األمانــة العامــة جلائــزة
الفهــد حلفــظ القــرآن الكــرمي
التابعــة للجمعيــة مســاء األربعــاء
1436/6/19هـــ وبحضــور رئيــس
اجلمعيــة ورئيــس اجلائــزة وأعضــاء
مجلــس إدارة اجلمعيــة حفــا
تكرمييــا ً للجــان العاملــة فــي حفــل
اجلائــزة الســادس والــذي أقيــم علــى

شــرف صاحــب املعالــي الدكتــور:
عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس
الرئيــس العــام لشــؤون املســجد
احلــرام واملســجد النبــوي فــي مســاء
اخلميــس 1436/5/14هـــ .
وقــد تخلــل احلفــل توقيــع عقــد
إنشــاء مبنــى ملعهــد معلمــات
القــرآن الكــرمي التابــع للجمعيــة

والــذي ســتولى تنفيــذ املشــروع أبنــاء
الشــيخ فــوزان الفهــد ـ رحمــه اهلل ـ
وقــد وقــع العقــد األســتاذ فهــد بــن
فــوزان الفهــد و األســتاذ محمــد بــن
ســليمان الطريقــي .
وفــى يــوم اخلميــس 1437/7/21هـــ
مت تكــرمي العاملــن فــى جلــان حفــل
الفهــد الســابع.

خذوني إلى الزلفي

شعر د .عدنان سعد صغري*
رئيس مرشوع مكة العاملية للجودة

خــذوين إىل الزلفــي فقلبــي تــواق
خــذوين إليهــا عاجــا غــر آجــل
خــذوين إىل الزلفــي يشــنف مســمعي
أداء تطيــب الــروح عنــد ســاعه
بجمعيــة الزلفــي أداء وجــودة
بجمعيــة الزلفــي عطــاء مميــز
فأنعــم بقــوم كان يف اللــه جمعهــم
وكل فتــى منهــم فصيــح ومتقــن
وأكــرم بــآل الفهــد هــم خــر داعــم
وصلــوا عــى الهــادي البشــر محمــد

لجمعيــة القــرآن فيهــا ومشــتاق
ففي النفس حاجات ويف القلب أشــواق
أداء وترتيــل كــا املــاء رقــراق
ويخشــع قلــب ثــم تدمــع أحــداق
بجمعيــة الزلفــي منــاء وإيــراق
وفرســانها عنــد التنافــس قــد فاقــوا
وكل فتــى منهــم إىل الخــر ســباق
تالوتــه للنــاس بــرء وتريــاق
مييزهــم فضــل ونــور وإنفــاق
إذا حــل ليــل أو تنفــس إرشاق

ألقيت يف حفل تكريم اللجان العاملة يف حفل الفهد السابع
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تغطيات

األميرة أ.د مشاعل آل سعود ترعى حفل الدفعة الخامسة
مشروع الحالفي يخرج  68حافظة و 8مجازات
األميرة أ.د مشاعل آل سعود :حضوري حفل أهل القرآن الكريم شرف وسعادة

علــى شــرف صاحبــة الســمو األميرة
األســتاذة الدكتــورة  /مشــاعل بنــت
محمــد بــن ســعود بــن عبدالرحمــن آل
ســعود حــرم صاحــب الســمو امللكــي
األميــر  /خالــد بــن بنــدر بــن عبــد
العزيــز آل ســعود.
أقيــم حفــل مشــروع عبــد الرحمــن
بــن ســلمان احلالفــي ووالديــه إلكــرام
احلفــاظ الــذي أقامتــه اجلمعيــة
حيــث مت تكّــرمي الدفعــة اخلامســة مــن
حافظــات اجلمعيــة والبالــغ عددههــن
 68حافظـ ًة كمــا مت تكــرمي  8حافظــات
مجــازات بالســند إلــى رســول اهلل
صلــى اهلل عليــه وســلم وذلــك مســاء
يــوم اخلميــس املوافــق  1436 / 2 / 5هـــ
فــي قاعــة الثريــا لالحتفــاالت فــي
محافظــة الزلفــي .وســط حضــور
نســائي كثيــف امتــأت بــه جنبــات
القاعــة.
حيــث وصلــت راعيــة احلفــل إلــى
القاعــة بعــد صــاة العشــاء وبعــد
ضيافــة االســتقبال بــدأ احلفــل
بتــاوة للقــرآن الكــرمي وبعــد الترحيــب
بصاحبــة الســمو األميــرة أ .د/ .
68
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مشــاعل بنــت محمــد آل ســعود
وباحلضــور ألقــى رئيــس اجلمعيــة
الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمــد
احلمــد كلمــة مســجلة بــن فيهــا
أن اجلمعيــات فــي اململكــة قطعــت
شــوطا ً طويــا ً فــي مســيرة تعليــم
القــرآن الكــرمي وتعلمــه مشــيرا ً إلــى
أنهــا حتظــى باهتمــام كبيــر ودعــم
مســتمر مــن والة أمرنــا ملمح ـا ً إلــى
الــدور الــذي تقدمــه اجلمعيــات فــي
ســبيل رقــي الوطــن ورفــع مكانتــه
وتربيــة أفــراده ومنهــا جمعيــة حتفيظ
القــرآن الكــرمي مبحافظــة الزلفــي ،
كمــا قــدم شــكره للوجهــاء احملســنني
علــى إســهامهم فــي دعــم املســيرة
اخليــرة وعلــى رأس هــؤالء الباذلــن
ّ
ســعادة األســتاذ الوجيــه عبدالرحمــن
احلالفــي  ،كمــا أبــدى ســعادته برعايــة
أ.د األميــرة مشــاعل بنــت محمــد بــن
ســعود بــن عبدالرحمــن آل ســعود
احلفــل.
ثــم شــاهد احلضــور عرضــا ً مرئيــا ً
عــن اجلمعيــة واملشــروع وبعــد ذلــك مت
تقــدمي منــاذج مــن قــراءات احلافظــات

ثــم كلمــة للدكتــورة نــوال العيــد
أثنــت فيهــا علــى صاحبــة الســمو
األميــرة األســتاذة الدكتــورة  /مشــاعل
بنــت محمــد آل ســعود لرعايتهــا
احلفــل وهــذا ليــس بغريــب فقــد
عــرف عــن ســموها دعمهــا ورعايتهــا
للحفــات التــي تختــص بالقــرآن
الكــرمي  ،كمــا شــكرت القائمــن
علــى املشــروع  ،ثــم ختمــت كلمتهــا
بتوجيــه خمــس وصايــا للحافظــات.
ثــم تلــى ذلــك قصيــدة للشــاعر
األســتاذ عبــداهلل بــن ســعود الدويــش
ألقتهــا إحــدى احلافظــات.
وبعدهــا مت االســتماع لنمــاذج مــن
قــراءات اجملــازات
ثــم ألقــت صاحبــة الســمو األميــرة
األســتاذة الدكتــورة  /مشــاعل بنــت
محمــد آل ســعود كلمــة قالــت فيهــا
( اليــوم مجــد وعــز موصــول باألمــس
 ،اليــوم تكــرمي لقلــوب تضــيء علينــا
كالشــمس حتلقــن حلفــظ كتــاب اهلل
بــدأب وجــد  ،ومــا جعلــن فــي قلوبهــن
لهــذا الكتــاب نــد  ،حتــى ســما
جنمهــن فــي ســماء اجملــد) ثــم أشــارت

تغطيات

إلــى فضــل تــاوة كتــاب اهلل علــى
التاليــات واحلافظــات مستشــهدة
باآليــات .
ثــم بينــت أن حضــور حفــل ألهــل
القــرآن الكــرمي شــرف وســعادة ملــن
يحضــره مشــيدة بنعمــة األمــن
واألمــان واالســتقرار الــذي أنعــم اهلل
بهــا علــى أهــل هــذه البــاد والتــي
حتكــم بكتــاب اهلل وســنة رســوله
صلــى اهلل عليــه وســلم.
كمــا أبــدت ســعادتها الغامــرة

بوجودهــا فــي محافظــة الزلفــي
موجهــة شــكرها للجمعيــة
وللداعمــن والقائمــن واملشــاركني
فــي هــذا املشــروع الرائــد لتكــرمي
احلفــاظ .
ثــم تلــى ذلــك التكــرمي للحافظــات
واجملــازات بشــهادة إمتــام احلفــظ
ودرع تــذكاري ومبلــغ 5000ريــال ملــن
حصلــت علــى تقديــر ممتــاز و4700ريــال
ملــن حصلــت علــى تقديــر جيــد جــدا ً
و4500ريــال ملــن حصلــت علــى تقديــر

جيــد.
وبعــد ذلــك مت تقــدمي درع تــذكاري مــن
أمانــة املشــروع لصاحبــة الســمو
األميــرة أ.د  /مشــاعل بنــت محمــد آل
ســعود وبعــد نهايــة احلفــل شــرفت
ســموها حفــل العشــاء الــذي أقيــم
بهــذه املناســبة ثــم غــادرت موقــع
احلفــل مبثــل مــا اســتقبلت بــه مــن
حفــاوة وتقديــر.

العيش مع القرآن
حيــوا التــي بــدأت فــي احلفــظ مخلص ـ ًة
غي َتهــا
وأدركــت فــي كتــاب اهلل ب ُ َ
هلل واثـقــــ ًة
ـعــــت سـيـــرَها ِ
وتـاب َ َ
تلــك التــي نــوَّر َ البــاري بصيرتَهــا
حفظهــا فيمــا تُرا ِج ُعــ ُه
ــت
َ
وثبَّ ّت ْ
وصابــرت فــي طريــق احلفــظ موقنــ ًة
شــملت أزكــى النســا ِء فــا
فعــ ٍة
فــي دُ َ
ِ
ث طـــاهرةٌ
قلوب ُ ُهـــن َّ كمـــا ِء الغيـــ ِ
اإلخــاص غاي ُتنــا
شــعارهن مــع
ِ
تعيــش مــع القــرآن أســرتُنا
َ
وأن

ووجهــت وجههــا للواحــ ِد األحــ ِد
وواصلــت ن َ ْه َج َهــا ترنــو إلــى الر َّ َشــد
طريــق احلــق ِّ أو َتِــ ِد
َــم َتِــلْ عــن
ول ْ
ِ
وزادَهــا ِه َّمــ ًة يســمو بهــا بلــدي
القــرآن لألبــ ِد
تعيــش مــع
َ
حتــى
ِ
الصبــور َ ســينجو مــن لظــى الكَ َبــ ِد
أن َّ
عــزم ذي َجلَــ ِد
تــكادُ تبصــر ُ إال
َ
وفــي نضارتهــا أنقــى مــن ال َبــرَدِ
أن نرتقــي فــي ِجنــان الواهــب الصمــ ِد
ومــن وَلــ ِد
َ
زوج ِ
عيــش الســعاد ِة مــن ٍ
الشاعر  :ا.عبداهلل بن سعود الدويش
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تغطيات

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 .

هدى بنت عقيل بن أحمد العقيلي

نوف بنت سليمان بن عبدالرحمن
الحميدي

ريمة عبدالله بن عبدالكريم المسعود

أمل بنت سليمان بن دخيل السويد

خولة بنت محمد بن عبدالله الملحم

مها بنت سعد بن ناصر الدويش.

منيرة بنت سليمان بن محمد الهزاني

نورة بنت عبدالرحمن بن محمد الحمد

وإليكم أسماء المكرمات
1

وضحى محمد جريس الجريسي

24

أمل عبدالرحمن محمد الفراج

47

حصة علي عبدالرحمن القشعمي

2

مريم مجيب الرحمن حسين

25

تقوى أحمد السيد الجداوي

48
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دورات وورش عمل
ورشة عمل لتحليل
واقع الجمعية للخطة
اإلستراتيجية الثانية
أقامــت اجلمعيــة ممثلــة بــإدارة التطوير
والتدريــب ورش عمــل حتــت عنــوان
(حتليــل واقــع اجلمعيــة لبنــاء اخلطــة
اإلســتراتيجية الثانيــة  1440-1436هـ
) وذلــك فــي مقــر املدرســة التمهيدية
بعــد صــاة العصــر  ,حيــث شــارك
فيهــا مــا يقــارب مــن  60شــخصا ً مــن
داخــل اجلمعيــة وخارجهــا ,
ومت خــال الــورش مناقشــة نقــاط
القــوة والضعــف وكذلــك الفــرص
وأبــرز التحديــات التــي تواجــه اجلمعية
.
التخطيط التنفيذي إلداري
جمعيات الزلفي
أقامــت إدارة التطويــر والتدريــب فــي
اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ القــرآن
الكــرمي بالزلفــي دورة تدريبيــة بعنــوان
التخطيــط التنفيــذي للمــدرب
الدكتــور حســن بــن علــي األشــدق
 1436/8/1هـــ فــي مركــز عائلتــي
واســتهدفت الــدورة القيــادات فــي
اجلمعيــة جمعيــة حتفيــظ القــرآن
وجمعيــة البــر ومركــز التنميــة
االجتماعيــة وحضــر الــدورة  24متدربـا ً
و  21متدربــة واســتغرق وقتهــا خمــس
ســاعات

مبنطقــة الريــاض مت توقيــع اتفاقيــة
مــع مركــز نوريــن للتدريــب لتطويــر
اجلمعيــات التابعــة ملنطقــة الريــاض
وذلك يــوم الســبت املوافــق 1435/2/11
هـــ وقــد بــدأ املركــز بتوقيــع العقــود
مــع اجلمعيــات الواقعــة شــمال
الريــاض وهــن ثمــان جمعيــات.
بمناسبة مرور ثالثين عاما
على تأسيس الجمعية
ورشــة عمــل لدراســة األعمــال
املقدمةوالطموحــات املســتقبلية
أقامــت اجلمعيــة مســاء يــوم الثالثــاء
املوافــق 1435/ 9 /18هـــ ورشــة عمــل
مبناســبة مــرور ثالثــن عامــا ً علــى
تأسيســها  ،وتهــدف هذه الورشــة إلى
جمــع معلومــات عــن فتــرة مــا قبــل
تأســيس اجلمعيــة ،مــرورا ً بتأسيســها
ومــا قدمــت خــال ثالثــن عامــا ً
ومناقشــة الطموحــات املســتقبلية.
وقــد حضــر اللقــاء عــدد مــن املشــايخ
والتربويــن واملشــرفني واإلعالميــن.

د.الحمودي يقدم
االستشارات التطويرية
والتدريبية للجمعية
وقعــت اجلمعيــة ممثلــة برئيــس
مجلــس اإلدارة عبــد الرحمــن بــن
محمــد احلمــد صبــاح يــوم األربعــاء
 1435/5/11هـــ اتفاقيــة مــع الدكتــور:
جمعية الرياض تطور
عبــداهلل احلمــودي (املستشــار فــي
جمعيات المنطقة من
التنميــة البشــرية) ملــدة عــام لتقــدمي
خالل مركز نورين
اخلدمــات االستشــارية التطويريــة
بجهــود مباركــة مــن إدارة الفــروع والتدريبيــة .
بجمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي

الجمعية تسهم في
تأهيل  40مدربا ومدربة من
مختلف الجهات
اختتــم مركــز التدريــب باجلمعيــة
دورة إعــداد املدربــن للمــدرب د  /عبــد
اهلل احلمــودي والتــي اســتغرقت ســتة
أيــام مبعــدل (  ) 30ســاعة تدريبيــة مــن
1435 / 7 / 16 – 11هـــ  ،وقــد تضمنــت
الــدورة أبــرز العناصــر التــي يحتاجهــا
املــدرب خــال تقدميه للــدورات وشــارك
فــي هــذه الــدورة أربعــون متدربــا ً
ومتدربــة مــن مختلــف اجلهــات حيــث
شــمل احلضــور أكادمييــن ومشــرفي
ومشــرفات ومعلمــي ومعلمــات
إدارة التعليــم ومدربــن فــي الكليــة
التقنيــة ومســعفي الهــال األحمــر
الســعودي إضافــة إلــى معلمــي
ومعلمــات اجلمعيــة.

الجمعية تقيم ملتقى
تبيان األول
نظمــت اجلمعيــة ممثلــة بــإدارة
التدريــب والتطويــر ملتقى تبيــان األول
لفضيلــة الشــيخ الدكتــور  /محمــد
بــن عبــد اهلل الدويــش وتضمــن
امللتقــى الــذي اســتمر يومــن خمســة
لقــاءات بحضــور  250مســتفيدا ً مــن
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منســوبي اجلمعيــة .
ورشة مسابقة العروض
الدرامية في جمعية
تحفيظ الزلفي
أقامــت اجلمعيــة ممثلــة بــإدارة
العالقــات العامــة واإلعــام يــوم
األربعــاء 1436/ 6 / 19هـــ ورشــة
عمــل لإلعــداد والتخطيــط إلقامــة
( مســابقة العــروض الدراميــة
القصيــرة ) والتــي حضرهــا بدعــوة
مــن اجلمعيــة عــدد مــن املهتمــن
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
شــاركت اجلمعيــة فــي الــدورة
التــي أقامتهــا اجلمعيــة اخليريــة
لتحفيــظ القــرآن الكــرمي مبحافظــة
اجملمعــة مســاء االثنــن املوافــق
1435/4/10هـــ فــي تنميــة املهــارات
املاليــة للمتعاملــن مــع اإلدارات
املاليــة فــي اجلهــات اخليريــة للمدرب
الدكتــور /أنــور بــن علــي احلميــدي

املستشــار املالــي واإلداري ،وقــد مثــل
اجلمعيــة كل مــن :األســتاذ فهــد
بــن ســعود العامــر واألســتاذ عبــد
الكــرمي بــن ســعود البهــال.
ويهــدف البرنامــج إلــى تزويــد
املشــاركني بأهــم املعــارف اخلاصــة
بالعمــل املالــي والرقابــة علــى
العمليــات املاليــة واألســس واملبــادئ
العلميــة والعمليــة فــي العمــل
املالــي مــع التركيــز علــى دور اجلهات
املتعاملــة مــع اإلدارة املاليــة فــي
تســهيل وتســريع وإجنــاح العمــل
املالــي فــي املؤسســة .

دورتان لمعلمي الحلقات قدمهما د.محمد الحمد والشيخ سليمان الحربي
أخالقيات معلم القرآن ودوره في غرس القيم
ســعيا ً مــن إدارة التطويــر والتدريــب فــي اجلمعيــة إلــى تطويــر وتدريــب معلمــي احللقــات لتحقيــق اجلــودة فــي
تعليــم القــرآن الكــرمي وحتفيظــه والوصــول بهــم إلــى درجــة أعلــى مــن التأهيــل العلمــي والتربــوي.
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  54معلم ـاً.
والثانيــة بعنــوان ( أخالقيــات معلــم القــرآن الكــرمي) للشــيخ  /ســليمان بــن خالــد احلربــي في يــوم الثالثــاء 1436/5/5
فــي قاعــة الــدرة واســتهدفت معلمــي احللقــات والتــي حضرهــا  79معلما ً .

72

العدد - 11شوال 1437 -هـ

تغطيات

دورة البناء المؤسسي
وخارطة الطريق للتميز
المؤسسي الخيري

يشــار إلــى أن الــدورة أقيمــت برعاية
مشــروع الدكتــور جــار اهلل العضيــب
ووالديــه للتدريب.

أقامــت إدارة التطويــر والتدريــب فــي
اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ القــرآن
الكــرمي فــي محافظــة الزلفــي
بالتعــاون مع مركــز رواد لالستشــارات
اإلداريــة والتدريــب دورة البنــاء
املؤسســي وخارطــة الطريــق للتميــز
املؤسســي اخليــري وقــد حضرهــا 45
متدربــا ً ومتدربــة ميثلــون مجلــس
إدارة اجلمعيــة واإلدارات واألقســام
واجملمعــات وعــدد مــن املشــرفني
واملوظفــن ومنســوبات الــدور.
ومــدة الــدورة ثالثــة أيــام بواقــع
أربــع ســاعات يوميـا ً فــي الفتــرة مــن
 1436/11/29ـ 1436/12/2هـــ
وتأتــي هــذه الــدورة اســتعدادا ً مــن
اجلمعيــة للمنافســة فــي مســابقة
جائــزة الســبيعي للتميــز فــي العمل
اخليــري.

دورة المصور المحترف
أقامــت إدارة التدريــب والتطويــر
ممثلــة بقســم التدريــب دورة بعنــوان
(املصــور احملتــرف) والــذي قــام
بتقدميهــا األســتاذ  :خالــد بــن أحمــد
الســبت وذلــك يومــي الثالثــاء
واألربعــاء املوافــق  1435/6/23-22هـــ
وتهــدف الــدورة إلــى تطويــر أداء
موظفــي اجلمعيــة اإلعالمــي مبــا
يتناســب مــع التطــور اإلعالمــي .
الجمعية تشارك في
برنامج تدريب المدربين في
عنيزة
شــاركت اجلمعيــة بأربعــة مدربــن
ومدربتــن فــي برنامــج ( تدريــب

املدربــن )والــذي نظمــه مركــز رواد
التدريــب فــي محافظــة عنيــزة  ،وقــد
اســتمر البرنامــج ســتة أيــام مبعــدل
 30ســاعة تدريبية،خــال الفتــرة مــن
يــوم الســبت إلــى اخلميــس املوافــق
1435 / 4 /30 -25هـــ.
الجمعية تشارك في
فعاليات اليوم الذهبي
للتطوير في عنيزة
ضمــن مشــروع مركــز رواد التدريــب
لتطويــر العمــل اخليــري بعنيــزة
شــاركت اجلمعيــة فــي فعاليــات
اليــوم الذهبــي للتطويــر والــذي
نظمــه مركــز رواد التدريــب فــي
عنيــزة  .ويهــدف إلــى تطويــر أداء
رؤســاء و أعضــاء مجالــس اإلدارة
واملدريــن التنفيذيــن فــي اجلمعيــات
اخليريــة وتلمــس احتياجاتهــا وقــد
ســمي هــذا اليــوم باليــوم الذهبــي .
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تغطيات

زيارات واستضافات
قادة الجهات األمنية في
ضيافة الجمعية
اســتضافت اجلمعيــة رؤســاء عــدد
مــن اجلهــات األمنيــة فــي احملافظــة
وهــم :ســعادة رئيــس وحــدة الدفــاع
املدنــي وســعادة مديــر شــعبة
جــوازات الزلفــي وســعادة مديــر
مكافحــة اخملــدرات وســعادة مديــر
املباحــث وســعادة رئيــس شــرطة
الزلفــي وســعادة رئيس وحدة ســجن
الزلفــي وســعادة رئيــس الدوريــات
األمنيــة وتأتــي هــذه الزيــارة ضمــن
برنامــج اجلمعيــة فــي التواصــل
مــع القطاعــات احلكوميــة وتفعيــل
التعــاون خلدمــة هــذا الوطــن
املعطــاء ومت اطالعهــم علــى أقســام
اجلمعيــة وأعمالهــا وعقــد لقــاء
مفتــوح مــع مجلــس إدارة اجلمعيــة
لزيــادة التواصــل والتعــاون

مديرو الدوائــر الحكومية في زيارة للجمعية

بدعــوة مــن اجلمعيــة زار عــدد مــن
مديــري الدوائــر احلكوميــة اجلمعيــة:
وهــم رئيــس كتابــة عــدل الزلفــي
الشــيخ الدكتــور علــي بــن عبــداهلل
74
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محمــد العليــوي وســعادة عميــد
كليــة التربيــة بالزلفــي الدكتــور
عبــداهلل بــن خليفــة الســويكت وقــد
رافقــه الدكتــور  :راشــد بــن حمــود
الثنيــان .
يشــار إلــى أن الهــدف من االســتضافة
هــو تعميــق العالقــات وتوثيــق
الشــراكة بــن اجلمعيــة والقطاعــات
احلكوميــة فيمــا يســهم فــي خدمــة
البــدر وفضيلــة مديــر إدارة األوقــاف كتــاب اهلل ويحقــق خدمــة ديننــا و
واملســاجد الشــيخ عبــد اهلل بــن أحمد مملكتنــا احلبيبــة .
القشــعمي  ,وممثــل بلديــة محافظــة
الزلفــي ســعادة األســتاذ أحمــد بــن

تغطيات

عدد من قضاة االستئناف في ضيافة الجمعية

تشــرفت اجلمعيــة بزيــارة مجموعــة
مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة
االســتئناف مــن أبنــاء محافظــة
الزلفــي وهــم :
الشــيخ محمــد بــن أحمــد اخلميــس

والشــيخ صالــح بــن عبدالعزيــز
الطوالــة والشــيخ حمــود بــن أحمــد
الفحــام والشــيخ محمــد بــن
عبدالعزيــز العامــر والشــيخ يوســف
بــن عبدالعزيــز اليوســف وذلــك فــي

يــوم األحــد  1435/5/22هـــ
هــذا وقــد أبــدى املشــايخ ســرورهم
مبــا وصلــت إليــه اجلمعيــة مــن تقــدم
ومبــا حققتــه مــن إجنــازات ،خدمــة
لكتــاب اهلل عــز وجــل.

مؤذن المسجد الحرام الشيخ أحمد بن علي نحاس يزور الجمعية

زار الشــيخ أحمــد بــن علــي بن حســن يــوم األربعــاء 1436/2/11هـــ بعــد بتطــور اجلمعيــة ومــا وصلــت إليــه
نحــاس مــؤذن املســجد احلــرام مبكــة صــاة العصــر  ،أطلــع فيهــا علــى فــي تعليــم القــرآن الكــرمي
املكرمــة جمعيــة حتفيــظ الزلفــي ســير عمــل اجلمعيــة مبدي ـا ً إعجابــه .
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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 :

م

الفرع

اسم الطالب

المركز

1

الخاتمون

علي بن عبدالمحسن الطوالة

األول

2

عشرون جزء ًا (ثانوي)

تركي بن مقرن العبدالمنعم

األول

3

خمسة عشر جزء ًا (ثانوي)

ريان بن سعود الحربي

األول

4

عشرة أجزاء (ثانوي)

محمد بن سليمان الحمد

األول

5

عشرة أجزاء (متوسط)

عبدالله بن أحمد المطوع

الثاني

6

خمسة أجزاء (متوسط)

أحمد بن بدر البدر

الثاني

7

عشرة أجزاء (ابتدائي)

أحمد بن محمد النافع

الثالث

8

خمسة أجزاء (ابتدائي)

عبدالله بن محمد البدر

األول

9

جزأن (ابتدائي)

مالك بن عبدالعزيز الفحام

األول

ريمة المسعود
تحقق المركز
الثاني في
مسابقة الملك
سلمان

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 .

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

المركز األول

المركز الثالث

المركز الخامس

حصة بنت محمد العامر .

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

المركز الثاني

المركز الرابع

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 .

ورة بنت عبدالله المحيا
هيا بنت عبدالله المسعود

خولة بنت محمد الملحم
غنيمة بنت أحمد العقيلي
باسمة بنت ناجي الشعيبي
رحاب بنت عبدالرحمن الطوالة
أمينة بنت جديع الجديع .

وبلغت جوائز المسابقة أكثر من ثمانية آالف ريال

تغطيات

في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم 1435/1434
جمعية الزلفي تحقق المركز األول تليها جمعية الرياض
شــارك طــاب 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 طــاب 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.
م

الفرع

اسم الطالب

المركز

1

ال مع التفسير
القرآن كام ً

يوسف بن عبدالله الفهيد

األول

1

ال مع التفسير
القرآن كام ً

مريم بنت عبدالله اليوسف

األول

2

القرآن الكريم (الخاتمون)

أسماء بنت سليمان الخنيني

الثاني

2

عشرون جزء ًا (ثانوي فما فوق)

ريان بن سعود الحربي

األول

3

عشرون جزء ًا (ثانوي فما فوق)

حصة بنت أحمد الدويش

الثاني

3

عشرة أجزاء (ثانوي)

ريان بن مهنا المدالله

الثاني

4

عشرة أجزاء (متوسط)

أنس بن إبراهيم الزويد

األول

5

خمسة أجزاء (متوسط)

مالك بن عبدالعزيز الفحام

األول

6

عشرة أجزاء (ابتدائي) أما الفائزات فهن -:
عبدالله بن محمد البدر

الثاني

7

خمسة أجزاء (ابتدائي)

يزيد بن سلطان الموسى

الثاني

4

خمسة أجزاء (ابتدائي

سمية بنت عبدالعزيز المدالله

األول

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
عاما
 ١٤٣٥ / ٩ / ١٤-١٢هـ وقد استهدفت المسابقة أفراد المجتمع من سن  ١١إلى ً ٢٥
ً
مشاركا من طالب الجمعية ومن األندية الرياضية التابعة لمكتب رعاية الشباب بالمحافظة .
وقد شارك فيها ٢٤
وتتكون المسابقة من ثالثة فروع :
1.1الفرع األول :
جزءا مع قراءة مجموعة مختارة من األحاديث الشريفة.
حفظ ٢٠
ً
2.2الفرع الثاني :
حفظ  ١٠أجزاء مع قراءة مجموعة مختارة من األحاديث الشريفة.
3.3الفرع الثالث :
حفظ  ٥أجزاء.
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الحل بيدك

أوهن من بيت العنكبوت
ال حــظ عمــر تغيــرا ً فــي خلــق زميلــه
فــي العمــل عبــد اهلل وشــعر أنــه ينفر
مــن زمالئــه شــيئا ًُ حتــى صــار يحــب
الوحــدة ويقصــر جلســته وحديــث مــع
القليــل مــن زمالئــه فناقــش زمــاءه
عــن ذلــك ،وعــن أســبابه فأيــدوه علــى
تغيــر عبــد اهلل مــع جهلهــم بأســباب
ذلــك التغيــر ،فقــرر عمــر أن يبحــث
عــن أســباب ذلــك ،وكانــت البدايــة
مــن خــال القــرب مــن عبــد اهلل أكثــر
ومحاولــة معرفــة أســباب جفائــه مــع
زمالئــه مــن خــال عثــرات لســانه،
فعــرف أن ســبب هــذا اجلفــاء ظنــون
ســيئة تــدور فــي خاطــر عبــد اهلل جتــاه
زمالئــه فــي العمــل فزيــد دخــل عليــه
أكثــر مــن مــرة ولــم يســلم ،وخالــد
يتبــادل أطــراف احلديــث مــع جــاره
فــي املكتــب ناصــر بصــوت منخفــض
ويكثــران مــن الضحــك ،وعبــد الرحمــن
اســتضاف بعــض الزمــاء فــي بيتــه
ولــم يدعــه لذلــك ،وهكــذا تبــدأ
األفــكار ثــم تتضخــم مــع مــرور الزمــن
وتعاقــب األحــداث بعــد أن حتقــق عمــر
مــن حقائــق تلــك األعمــال وجــد أنهــا
حدثــت دون قصــد وتعمــد؛ بــل حدثــت
بشــكل عفــوي ولكــن الشــيطان
عظــم تلــك األعمــال فــي نفــس عبــد
اهلل وبــدأ يحيــك اخليــوط ليضخــم
78

العدد - 11شوال 1437 -هـ

ذلــك فــي نفســه وأضحــى عبــد اهلل
أســيرا ً لهــواه وإمــاءات شــيطانه
حتــى صــارت أفــكاره وشــكوكه
تكبــران شــيئا ً فشــيئا ً ككــرة ثلــج
تتدحــرج وتعظــم.
كل مــا ســبق توصــل إليــه عمــر
واكتشــف دون أن يصــارح عبــد اهلل
ويســأله عــن تلــك األمــور بــل توصــل
إليــه مــن خــال زالت لســانه وإشــاراته
التــي أعطاهــا عمــر شــديد النباهــة.
قــرر عمــر أن يعطــي عبــد اهلل درســا ً
عمليــا ً يؤكــد لــه فيــه أفــكاره التــي
يســجلها لــه الشــيطان عــن زمالئــه
أوهــى مــن بيــت العنكبــوت فــكان
عمــر يســتغل األوقــات التــي يكــون
فيهــا عبــد اهلل منشــغال ّ فيســلم
عليــه ويحادثــه فــي هــذه األثنــاء وكان
عبــد اهلل ال يــرد الســام فــي بعــض
املــرات وال يسترســل فــي احلديــث
مــع عمــر أحيانــا ً النشــغاله الذهنــي
دون قصــد وتعمــد ثــم طلــب عمــر
مــن أحــد زمــاء العمــل أن يناقــش
عبــد اهلل فــي أحــد املوضوعــات ثــم
يطلــب إكمــال املوضــوع مســا ًء مــن
خــال اخلــروج ألحــد املنتزهــات وتنــاول
العشــاء هنــاك وفعـا ً مت االتفــاق وخرج
االثنــان ومــر عمــر بهمــا وكأنــه ال يدري
عــن هــذا اخلــروج فســلم عليهمــا ثــم

أحمد بن محمد البدر
عضو هيئة التحرير

انصــرف،
وفــي صبــاح الغــد قــال عمــر لزميلــه
عبــد اهلل أنــا عاتــب عليــك وال أدري لــم
تعاملنــي بهــذه الطريقــة؟
فقــال عبــد اهلل ولــم العتــب؟
ومعاملتــي لــك رائعــة فأنــت مــن
أعــز زمالئــي وأقربهــم إلــى قــال عمــر:
ســلّمت عليــك أكثــر مــن مــرة ولــم
تــرد الســام وخرجــت مــع زميلنــا
علــي لتنــاول العشــاء ولــم تدعنــي
للخــروج معكمــا فأقســم عبــد اهلل
أن كل ذلــك حــدث دون قصــد واعتــذر
منــه وطلــب منــه أن ال يحمــل األمــور
فــوق مــا تتحمــل عندهــا اســتغل
هــذه الفرصــة ملناقشــة عبــد اهلل فــي
موقفــه مــن زمالئــه ومقارنتــه مبوقفــه
منــه حتــى يقنعــه بخطــأ تفكيــره
وفعــا ً مت اإلقنــاع بعــد نقــاش طويــل
ورجــع عبــد اهلل إلــى زمالئــه وحتســنت
عالقتــه بهــم وكلمــا مــر زمــن تأكــد
لــه أن كل األفــكار التــي مــرت فــي
ذهنــه ال أســاس لهــا مــن الصحــة
بــل الشــيطان حســنها لــه وقــرر أن ال
ينســاق خلــف هذه األفــكار مســتقبال.
أيهــا األحبــة مــا مــر علــى عبــد اهلل
ميــر علــى مئــات األشــخاص ويــؤدي
إلــى توتــر فــي العالقــات وقطــع حلبــل
الصــات علمــا ً أن حــل هــذه
املــودة و ِ

املشــكلة ســهل ويســير وال يحتــاج إال
إلــى تطهيــر القلــب وإحســان الظــن
باآلخريــن والتعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان
الرجيــم عنــد ورود مثــل هــذه األفــكارﱡﭐ :
آم ُنــوا ا ْج َت ِن ُبــوا كَثِيــرًا ِمـ َن
(يَــا أَي ُّ َهــا ال َّ ِذيـ َن َ
ْــم )احلجــرات:
الظَّ ــنِّ ِإنَّ ب َ ْع َ
ــض الظَّ ــنِّ ِإث ٌ
 ١٢اآليــة قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره
لهــذه اآليــة يقــول اهلل تعالــى :ناهيــا ً
عبــاده املؤمنــن عــن كثيــر مــن الظــن
وهــو التهمــة والتخــون لألهــل و األقــارب
والنــاس فــي غيــر محلــه ألن بعــض ذلــك
يكــون إثمــا ً محضــا ً فليتجنــب الكثيــر
منــه احتياطـا ً ويقــول املصطفــى صلــوات
ربــي وســامه عليــه ( إياكــم والظــن فــإن
الظــن أكــذب احلديــث)
أخــي احلبيــب إننــا لــم نكلــف بالبحــث
عــن أســرارا اآلخريــن واخلــوض فــي
خفاياهــم فذلــك أمــره إلــى اهلل تعالــى
لــذا علينــا أن نحســن الظــن بإخواننــا
ونحمــل مــا يقــع منهــم مــن أقــوال
وتصرفــات علــى احملامــل احلســنة يقــول
اخلليفــة الراشــد عمــر بــن اخلطــاب رضــي
اهلل عنــه( ال يحــل ألمــري مســلم يســمع
مــن أخيــه كلمــة يظــن بهــا ســوءا ً وهــو
يجــد لهــا فــي شــيء مــن اخليــر مخرجـاً)
أ.هـ
وختامـا ً إذا أردت أن تعيــش ســعيدا ً ســالم
القلــب مــن الغــل واحلقــد واحلســد طهــر
قلبــك ونقــه مــن الوســاوس الســيئة
و أحســن الظــن بإخوانــك وال جتعــل
الشــيطان ميلــي عليــك وساوســه ثــم
تتبــع خطواتــه خطــوة بعــد أخــرى حتــى
يلقيــك فــي بحــر متالطــم مــن الشــكوك
واألوهــام يقــذف بــك فــي مــكان بعيــد
منعــزل عــن النــاس تعانــي الوحــدة وتــردد
اآلهــات التــي لــن جتنــي مــن ورائهــا إال
األحــزان حمانــي اهلل و إيــاك من وسواســه
وحبائلــه وجعلنــا مــن عبــاده األخيــار
وعلــى دروب احملبــة واخليــر نلتقــى بــإذن اهلل
تعالــى
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اإلسالمية ،بالرياض

اإلعجاز العلمي في االستشفاء بالعسل
المقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن القائــل﴿:
وأوحــى ربــك إلــى النحــل﴾ ،والصــاة
والســام علــى خيــر خلــق اهلل
أجمعــن القائل«:صــدق اهلل وكــذب
بطــن أخيــك»  ،وعلــى آلــه وصحبــه
أجمعــن.
أمــا بعــد! فــإن مــن آيــات اهلل تعالــى
العظيمــة مــا أودعــه فــي مخلــوق
حجمــا وقــوة،
مــن أضعــف مخلوقاتــه
ً
وهــو «النحــل» الــذي أودعــه مــن
دالئــل حكمتــه ،وبديــع صنعــه مــا
بهــر األلبــاب ،وأثــار التســاؤالت ،وحــرّك
الهمــم الكتشــاف عواملــه العجيبــة
الدقيقــة ،اكتشــافًا لقولــه تعالــى﴿ :
إن فــي ذلــك آليــة لقــوم يتفكــرون﴾.
تتبعــت آيتــن كرميتــن فــي ســورة
ــك ِإلَــى
النحــل ،همــا﴿ :وَأَو ْ َحــى رَب ُّ َ
ــال ب ُ ُيوتًــا
ــل أ َ ِن ات َّ ِ
الن َّ ْ
ح ِ
خــ ِذي ِمــ َن الْ ِ َب ِ
وَ ِمـ َن َّ
ـم كُ ِلي
الشـ َ
ـج ِر و َ ِمَّــا ي َ ْع ِر ُشــو َن * ثُـ َّ
كي ُســ ُبلَ
ِمــن كُلِّ الث ََّمــرَا ِ
تف ْ
َاســ ُل ِ
اب
ـك ذُ ُلـا ً ي َ ْ
رَبِّـ ِ
خــر ُ ُج ِمــن ب ُ ُطون ِ َهــا َشــر َ ٌ
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ــاس
خ َت ِل ٌ
ُّم ْ
ــف أَل َْوانُــ ُه فِيــهِ ِشــفَ اء لِّلن َّ ِ
ــك آليَــ ًة لِّقَ ــوْ ٍم ي َ َتفَ ك َّــرُو َن﴾
ِإنَّ فِــي ذَلِ َ
تتبعــا دالليــا علميــا ،ألقــف
تتبعتهمــا ً
علــى بديــع النظــم القرآنــي مــع مــا
يســنده مــن اكتشــافات علميــة،
سأشــير إلــى بعــض هــذه الوقفــات اصطفاء لفظ قوم:
فيمــا يلــي:
األصــل فــي املــراد بـــالقَ وْم جماعــة
عامة
ختــام اآليــة ،وحســن التعبيــر الرّجــال دون النّســاء...إال أنــه فــي ّ
القــرآن أريــد بالقــوم الرجــال والنّســاء،
باســم اإلشــارة فيــه
جميعــا  ،وعلــى ذلــك فاجلميــع رجــاال
جــاء التعبيــر باســم اإلشــارة ﴿ ونســا ًء مخاطبــون بالتفكــر فــي شــأن
ذلــك﴾ فــي موضعــه املناســب؛ إذ إن النحــل واآليــات العجيبــة فــي شــأنها.
مــن دالالتــه التنبيــه علــى أن مــا يــرد
بعــد اســم اإلشــارة فاملذكــور جديــر اصطفــاء مــادة التفكــر فــي
باكتســابه مــن أجــل تلــك األوصــاف  .ختــام اآليــة:
علــى ارتفــاع شــأنه ،وكونــه أعظــم
جزالــة ،وأبلــغ فخامــة ،كمــا هــو
مقــرر فــي علــم املعانــي علــى مــا
ذكــره البالغيــون .

تنكير ﴿آية﴾:
ممــا يعضــد احلشــد اللفظــي واملعنــوي
لع َظــم
فــي هــذا الســياق البيانــي ِ
أمــر النحــل ومــا يخــرج منهــا مجــيء
املســند إليــه ﴿آيــة﴾ نكــرة؛ ممــا يــدل

جــاء ختــام آيــة النحــل مبــا يناســب
مــا جــرى فيهــا مــن أحــداث عجيبــة،
وإشــارات بديعــة ،مــن الوحــي،
والتذليــل ،وخــروج العســل مــن
بطونهــا ،وغيــر ذلــك ،لذلــك جــاء
اخلتــام بلفــظ ﴿يتفكــرون﴾ و»الْ ِفكْــرَةُ:

قــوة مطرقــة للعلــم إلــى املعلــوم،
ّ
ـوة بحســب
ـ
الق
ـك
ـ
تل
ـوالن
ـ
ج
:
ـر
ـ
ك
ُّ
فَ
والتَّ
ّ
ُ
نظــر العقــل ،وذلــك لإلنســان دون
احليــوان» .
التعبير بالمضارع:
زاد هــذه املــادة مناســبة ورودهــا
بصيغــة الفعــل املضــارع الــدال
علــى التجــدد واحلــدوث  ،إذ إن هــذا
التفكــر يحــدث مــن القــوم رجالهــم
ونســائهم متجــددا بــن حــن وحــن،
ال يتركونــه متــى مــا دعــت إليــه
حاجــة ،أو ذكّــرت بــه مشــاهدة ،أو
تكــررت عليهــم نعمــة بشــر العســل
أو االستشــفاء بــه.
داللــة الجمــع فــي لفــظ ﴿
قــوم﴾:
ميكــن أن يُســتفاد مــن داللــة التفكــر
املذكــورة هنــا القائمــة علــى العمــل
اجلمعــي املدلــول عليــه بلفــظ ﴿قوم﴾
املتبــوع بإســناد الفعــل إلــى الــواو
والنــون ﴿يتفكــرون﴾ أهميــة التفكــر
عــن طريــق املدارســة ،وذلــك بعــدة
طــرق ،منهــا احملاضــرة ،واملوعظــة،
واخلطبــة ،واملعامــل ،والدراســات
احلديثــة ،والتجــارب امليدانيــة ،ونحــو
ـخره اهلل
ذلــك ممــا يســتجد فيمــا سـ ّ
–تعالــى -مــن العلــوم احلديثــة.
أنماط الخاليا:
أحــدث النــاس بعــض األشــكال
احلديثــة للخاليــا ،ولعلهــا كلهــا
داخلــة فــي إعجــاز قولــه تعالــى ﴿
ممــا يعرشــون﴾ ،الــذي جــاء التعبيــر
فيــه باجلملــة الفعليــة الدالــة علــى
التجــدد واحلــدوث ،يشــهد لهــذا
منطــا
اللفــظ جتــدد أمنــاط اخلاليــاً ،
تلــو منــط ،مــن اختراعــات النــاس
وإبداعاتهــم ﴿وممــا يعرشــون﴾،

مذكــورة فــي كتــب أهــل االختصاص  .مــا النكتــة فــي ترتيــب بيوت
النحل؟
أنــواع العســل األكثر شــيوعا
يــرد تســاؤل مهــم؛ مفــاده :ملــاذا قــدم
فــي العصــر الحديث:
ذكــر اجلبــال علــى الشــجر وبعدهــا مــا
ذكــر بعــض الباحثــن فــي العســل يعرشــه البشــر؟
فــي عصرنــا هــذا أنــواع العســل ومــن اجلــواب أن تقــدمي ذكــر اجلبــال
األكثــر شــيوعا ،مبينــن خصائصهــا علــى الشــجر وبعدهــا مــا يعرشــه
النوعيــة ،ومــن مصــدر واحــد مــن البشــر؛ رمبــا لســهولة االتخــاذ وتوفره،
املصــادر ربــت علــى اخلمســة عشــر فمجــال االتخــاذ مــن اجلبــال أوســع
نوعً ــا مــن خاللهــا نــزداد يقينًــا بقولــه منــه فــي األشــجار ،ألن مــن اجلبــال مــا
فيــه شــجر ،ومــا ليــس فيــه شــجر،
تعالــى ﴿مختلــف ألوانــه﴾.
أمــا األشــجار فإنهــا أقــل انتشــارا مــن
اإلضافة في ﴿ربك﴾:
جــاءت اإلضافــة فــي لفــظ ربــك اجلبــال ،وأمــا مــا يبنيــه البشــر مــن
لـ»تأنيــس للنبــي صلــى اهلل عليــه البنيــان ،فليــس مــن الســهولة مبــكان
وســلم؛ حيــث خاطــب اهلل ســبحانه أن يجــد النحــل لــه مكانــا لبيتــه ،فــا
وتعالــى النبــي صلــى اهلل عليــه بــد أن يبحــث كثيــرا فيمــا يعرشــه
وســلم فــي ســياق بيــان النعــم»  .بنــو البشــر حتــى يجــد لــه موطــئ
قــدم .
لطيفة في تسمية النحل:
حــلُ جائــز أن تكــون ســميت لطيفة في التعبير بـ﴿ثم﴾
«والن َّ ْ
نحـاً ،ألن اهلل جــلّ ثنــا ُؤه نحــل النــاس يــرى بعــض الباحثــن أن التعبيــر بـــ﴿
ـم﴾ جــاء للترتيــب الرتبــي ،حيــث إن
العســل الــذي يخــرج مــن بطونهــا»  .ثـ َّ
األكل مــن الثمــرات ،وإنتــاج العســل
بني التوكل وعمل األسباب:
فــي تأمــل األمــر الــوارد فــي قولــه أعلــى وأرقــى مــن مجــرد اتخــاذ
تعالــى ﴿اتخــذي﴾ و﴿كلــي﴾ و﴿ البيــوت؛ ألن كثيــرا مــن احلشــرات
اســلكي﴾ يتبــن أن اهلل تعالــى تتخــذ بيوتــا ،ولكــن هــذا الترتيــب
مــع تســخيره املســكن واملطعــم بـــ ثــم يــدل علــى علــو منزلــة إنتــاج
واملســلك لهــذه النحــل إال أنــه أمرهــا العســل؛ لعلــو فائدتــه .
ــيا مــع وهنــا أطــرح تســاؤال أجــزم بإجابتــه،
بالعمــل واحلركــة ،وذلــك ِّ
متش ً
نواميــس احليــاة فــي القيــام بالعمــل مفــاده:
﴿ثــم﴾ فــي داللتهــا فــي
مــع التــوكل علــى اهلل ،يؤيــد ذلــك مــا هــل تفيــد
َّ
ــك رضــي اهلل عنــه أصلهــا علــى الترتيــب والتراخــي
ــس بْــ َن َمالِ ٍ
رواه أَن َ َ
َّ
الل فــي إشــارة عظيمــة علــى أهميــة
إذ ْ يَقُ ــولُ « :قَــالَ ر َ ُجــلٌ  :يَــا ر َ ُســولَ
ِ
ـوكَّلُ ؟ املســكن ،وأنــه مــن الضــرورات ،حتــى
ـوكَّلُ ؟ أَو ْ أُطْ ِلقُ َهــا وَأَتَـ َ
أَع ِْقل َُهــا وَأَتَـ َ
جــاء األمــر بــه قبــل األكل ،وقبــل
ــوكَّلْ » .
قَــالَ  :اع ِْقل َْهــا وَت َ َ
ــي اإلنتــاج والعمــل؟!
ومــا رواه عُ َمــر َ بْــ َن ْ
ال َطَّ ِ
ــاب ر َ ِض َ
ت ر َ ُســولَ واحلمــد هلل رب العاملــن ،وصلــى اهلل
َّ ُ
الل عَ نْــ ُه ،إذ ْ يَقُ ــولُ َ :س ِ
ــم ْع ُ
هلل عَ ل َْيــهِ و َ َســل ََّم يَقُ ــولُ  :وســلم علــى نبينــا محمــد
صلَّــى ا ُ
َّ ِ
الل َ
الل َح ـق َّ ت َ َوكُّ ِل ـ ِه
« َلــوْ ت َ َت َوك َّ ُلــو َن عَ َلــى َّ ِ
ُــم كَ َمــا يَــرْزُقُ الطَّ ْيــر َ تَغْــ ُدو
لَرَزَقَك ْ
وح ب ِ َطانًــا» .
ِخ َم ً
اصــا وَتَــر ُ ُ
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تجارب بيدك
الحل
متميزة

تجارب متميزة في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
أكـــاديـمـيـة فــرقـــان في الطائف
وبرنامج اإلقراء في معهد الفتيات في بريدة

جمعيــات حتفيــظ القــرآن الكــرمي
فــي مملكتنــا احلبيبــة تعنــى بخدمــة
كتــاب اهلل وتعليمــه  ،وتســلك فــي
ذلــك وســائل شــتى  ،وطــرق متنوعــة
 ،لتحقيــق هدفهــا األســمى وهــو
تعليــم كتــاب اهلل  ،ولــكل جمعيــة
برامجهــا املتنوعــة فــي أهدافهــا
وأســاليبها وأدواتهــا وفــي مخرجاتهــا
ومــن األمــور املتفــق عليهــا فــي
التطويــر االســتفادة مــن جتــارب اآلخرين
 ،وفــي هــذه الزاويــة حرصنــا على نشــر

أكـــاديـمـيـة فــرقـــان لتحفيظ
القرآن بالطائف

هــي أكادمييــة تهتــم بتعليــم القــرآن
الكــرمي والتفســير  ،وحفــظ متنــيْ
حتفــة األطفــال واجلزريــة  ،وذلــك
بعــد تأســيس الطــاب فــي القــراءة
الصحيحــة  ،بدراســة القاعــدة
النورانية  ،بأحدث الوســائل واألســاليب
 ،فــي بيئــة تربويــة متميــزة .
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بعــض التجــارب املتميــزة التــي أعطــت
ثمــارا ً يانعــة وحققــت أهدافـا ً ســامية
لتســتفيد منهــا اجلمعيــات األخــرى ،
وحرصــا ً علــى االســتفادة مــن هــذه
التجــارب بشــكل أكبــر وأوســع فقــد
مت تخصيــص ركــن فــي موقــع اجلمعية
علــى الشــبكة العنكبوتيــة لتثبــت
فيهــا تلــك التجــارب ومناذجهــا ليمكن
نســخها واالســتفادة منهــا  .وفــي
هــذا العــدد مــن ضيــاء  ،اخترنــا جتربتني
متميزتــن همــا :أكـــاديـمـيـــة

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
كل واحــدة منهمــا .
`

الهدف العام لألكاديمية - :

أيام الدراسة :

أربعــة أيــام فــي األســبوع  ،مــن األحــد
إلــى األربعــاء  ،علــى فترتينمــن بعــد
صــاة العصــر إلــى أذان املغــرب ،
والثانيــة بعــد أذان املغــرب بعشــر
دقائــق وحتــى أذان العشــاء .

تخريــج طــاب حافظــن لكتــاب اهلل
حفظـا ً متقنـا ً  ،عاملــن بــه  ،مع حفظ
معانــي املفــردات الغريبــة فــي اآليــات
وحفــظ بعــض متونــه مثــل القاعــدة
النورانيــة و مــن حتفــة األطفــال ومــن
اجلزريــة  ،وذلــك وفــق جــداول زمنيــة
محــددة  ،وبوســائل تعليميــة حديثــة  .طريقة الدراسة والمخرجات :ـ
ـ مت تقســيم الدراســة إلــى ()8
مســتويات وعندمــا يكمــل الطالــب
الفئة المستهدفة :
الصــف :األول و الصــف الثانــي هــذه املســتويات يكــون حصــل علــى
والصــف :الثالــث االبتدائــي  .اآلتــي :
 دراســة كتــاب القاعــدة النورانيــة -.فترة الدراسة :
ثالثــة فصــول( الفصــل الدراســي األول ،إجــازة فــي مــن حتفــة األطفــال -.إجازة
والفصــل الدراســي الثانــي  ،وفتــرة فــي مــن اجلزريــة
ـ يتعــرف الطالــب أثنــاء حفظــه
الصيــف (خــاص )
للقــرآن علــى معانــي املفــردات الغريبة
فــي اآليــات .

ـ حفــظ القــرآن الكــرمي  ،مــع حصولــه
علــى ســند متصــل للنبــي صلــى اهلل
عليــه وســلم .
من برامج األكاديمية :

البرنامــج العــام  :وهــو الــذي ذكــرســابقا ً .
برنامــج التدريــب والتطويــر :دورات فــيالتطويــر مثــل (فــن اإللقــاء  ،اخلــط ،
احلاســب اآللــي ،وغيرهــا).
البرنامج الصيفي:

يتــم تقــدمي برنامــج صيفيخــاص
بطــاب األكادمييــة ،يتناســب مــع فتــرة
الصيــف ويشــتمل علــى أنشــطة
ترفيهيــة وبرامــج هادفــة للبرامــج
الهادفــة .
برنامــج (احفــظ فــكل حافــظ إمــام
)  :وفيــه منكــن الطــاب مــن حفــظ

بعــض املتــون العلميــة مثــل األربعــن
النوويــة وغيرهــا .

برنامــج النخبــة :ونســتهدف فيــه 3ـ جوائــز تشــجيعية  :فوريــة ،ونصــف
طــاب التعليــم باملــدارس وقــد مت شــهرية  ،وشهرية.
 -4رحالت  ،وبرامج ترفيهية .
تدشــينه بفــرع املنتــزه .
البرامــج األســرية :وفيــه نســتهدف
الشهادات :
األســرة ببعــض املســابقات .
يتــم اختبــار الطــاب نهايــة كل فصــل
•ملحوظــة يتــم تنفيــذ هــذه البرامــج دراســي  ،ثــم مينــح الطالــب إشــعارا ً
علــى مراحــل ففــي كل عــام نضيــف مبســتواه الدراســي نهايــة الفصــل
الدراســي األول  ،وشــهادة اجتيــاز
بعضـا ً منهــا .
مســتوى نهايــة العــام الدراســي  ،كما
األنشــطة المصاحبــة لبرامــج مينــح شــهادة علــى كل برنامــج يتلقاه
ا ال كا د يميــة :
 .باإلضافــة حلصولــه علــى شــهادات
للقــرآن حســب اختبــاره باجلمعيــة
مراعــاة للفئــة العمريــة للطــاب ضمــن طالبهــا .وهنــاك جــدول فيــه
فاألكادمييــة تقــدم بعــض البرامــج توزيــع املقــررات الدراســية علــى
التــي حتفــز الطــاب ومــن ذلــك علــى مســتويات األكادمييــة ( احلــد األدنــى
ســبيل املثــال :
لــكل مســتوى ) (جتدونــه فــي ركــن
 -1إقامــة مســابقات بــن الطــاب  :جتــارب اجلمعيــات فــي موقــع جمعيــة
فــي املقــرر الدراســي .
حتفيــظ القــرآن الكــرمي مبحافظــة
 2ـ برامــج وأنشــطة ترفيهيــة الزلفي).
مبقراألكادمييــة  :وفــق جــداول محــددة .

مشروع برنامج اإلقراء في معهد الفتيات للقرآن الكريم في
مدينة بريدة
اهلل عليــه وســلم بروايــة حفــص عــن
عاصــم أو بقــراءة مــن القراءات العشــر
ثانيا  /الخلفية والتبرير :

معلمــات مقرئــات ومجــازات بســند
متصــل بالقــراءات العشــر.
ضعــف األداء فــي تــاوة القرآن
-4
فــي أوســاط النســاء .
احلاجــة إلــى معلمــات
-5
مقرئــات ميتــد أثرهــن فــي تدريــس
القــرآن الكــرمي فــي اجلامعــات ومــدارس
التعليــم العــام والــدور النســائية .

النطــاق اجلغرافــي ملعهــد
-1
الفتيــات للقــرآن الكــرمي فــي بريــدة
يشــمل مدينــة بريــده وضواحيهــا
الداخلــة فــي نطاقهــا اجلغرافــي
أوال  /برنامج اإلقراء :
-2
حاجــة الكثيــر مــن معلمــات ثالثا  /المجموعات المستهدفة :
برنامــج مســاند لبرامــج املعهــد وطالبــات املعهــد إلــى تطويــر أدائهــن
املعلمــات  ,والطالبــات فــي الدبلــوم
التعليميــة إلعــداد وتأهيــل مقرئــات فــي الضبــط واإلتقــان .
حاجــة املنطقــة إلــى العالــي والتكميلــي
للقــرآن الكــرمي  ,ومنحهــن اإلجــازة -3
بالســند املتصــل إلــى النبــي صلــى
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رابعا  /األهداف العامة للبرنامج :
الهدف العام :

_ تخريــج حافظــات مجــازات بالســند
املتصــل بروايــة حفــص عــن عاصــم .
ويتــم ذلــك مــن خــال :
 -1إقامــة دورة مكثفــة للحافظــات
لإلجــازة بروايــة حفــص عــن عاصــم ,
مــن خــال برنامجــن :
البرنامــج األول  :اإلجــازة فــي خمســة
أشــهر للمتميــزات فــي األداء وفيــه
( )100جلســة إقرائيــة
البرنامــج الثانــي  :اإلجــازة في ســبعة
أشــهر لباقــي املشــاركات وفيــه ()140
جلســة إقرائية

/الــدورات
_ تخريــج حافظــات مجــازات بالســند خامســا
املتصــل بقــراءة مــن القــراءات العشــر المصاحبــة للبرنامــج

ويكــون ذلــك مــن خــال :

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

اإلجــازة في خمســة أشــهرللمتميزات
فــي األداء وفيــه ( )100جلســة إقرائية

البرنامج الثاني :

اإلجــازة فــي ســبعة أشــهر لباقــي
املشــاركات وفيــه ( )140جلســة
إقرائيــة .

الهدف

مؤشر االنجاز

إقامة دورة مكثفة للحافظات لإلجازة برواية
حفص عن عاصم

حصول ماال يقل عن %90من املشاركات عىل
إسناد برواية حفص عن عاصم

إقامة دورة مكثفة للحافظات لإلجازة بقراءة
واحدة من القراءات العرش

حصول ماال يقل عن %90من املشاركات عىل
إسناد بإحدى القراءات العرش

إقامة ()4دورات يف التجويد النظري والعميل
لرفع كفاءة األداء مدتها ( )16أسبوعاً بواقع أربع
محارضات يف األسبوع

تنفيذ ( )64ساعة تدريبية يف التجويد النظري

إقامة ( )4ورش عمل يف علوم القرآن

استهداف جميع املشاركات يف برامج اإلقراء بورش
عمل علوم القرآن .

إقامة ( )4ورش عمل يف علم القراءات.

استهداف جميع املشاركات يف برامج اإلقراء بورش
عمل علم القراءات .

لقاء نهاية الربنامج

إقامة اللقاء يف املكان واملوعد املحددين .-تكريم الطالبات املجتازات

1إقامــة ( )4دورات فــي التجويــد
النظــري والعملــي لرفــع كفــاءة األداء
مدتهــا ( )16أســبوعا ً .
2إقامــة ( )4ورش عمــل فــي علــوم
القــرآن .
 3إقامــة ( )4ورش عمــل فــي علــم
القــراءات .
 4إقامــة لقــاء نهايــة البرنامــج لبــث
روح التعليــم ( خيركــم مــن تعلــم
القــرآن وعلمــه ) وتكــرمي املشــاركات
فيــه .

طرق ومصادر التأكد

تحديد عدد الحافظات املشاركات
منح إجازة برواية حفص عن عاصم
تحديد عدد الحافظات املشاركات
منــح إجازة بقراءة من القراءات العرش
شهادات حضور
تقرير يف نهاية الدورة
شهادات حضور
تقرير يف نهاية الدورة
شهادات حضور
تقرير يف نهاية الدورة
إحصاء أعداد املشاركات
تكريم املشاركات يف الربنامج

يسعدنا أن تزودونا بتجاربكم املتميزة عىل
diyaa9@gmail.com
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والــورش
:

النحو والقرآن

د.بدر بن ناصر بن صالح الجبر

أستاذ مساعد في قسم النحو والصرف
كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد
بن سعود

اإلعراب وأثره في تفسير كالم اهلل
القــرآن الكــرمي لــه فضــل علــى
اللغــة العربيــة ،ولــه األثــر الــذي ال
يُنكــر فــي حفظهــا وانتشــارها ،وفــي
تهذيــب ألفاظهــا وإغنائهــا باملدلــوالت
اجلديــدة ،وظــل حارســها األمــن
وحاميهــا مــن الضيــاع واالنقــراض؛
وهــذا جعــل االرتبــاط بــن علــوم
العربيــة والقــرآن الكــرمي وثيقــاً،
وتعاضــدت هــذه العلــوم خلدمــة
القــرآن الكــرمي حتــى صــارت مفتــاح
فهمــه وأداة تأملــه وتدبــره.
واإلعــراب ممــا اختصــت بــه العربيــة،
وهــو املرشــد إلــى املعنــى ،واملبــن
عــن مدلــول األلفــاظ والفــارق
بينهــا ،وبــه نهتــدي إلــى الوظائــف
النحويــة كالفاعليــة واملفعوليــة
وغيرهــا ،ولــو اختفــى اإلعــراب ،أو
غُلــط فيــه اللتبســت كثيــر مــن
املعانــي ولــم يفهــم تأليــف الــكالم
.

القرآن ومعانيه،
ألفاظ
بداللة
ِ
ِ
ِ
َ
القرآن هو
وزاد هذا وثوقًا أن
األول في ْ
ُ
علم
ع
السبب
ِ
وض ِ
ُ
لخدمة
علم نشأ
النحو ،فهو
ِ
ٌ
ْ
واتسعت أصو ُل ُه في
القرآن،
ورحاب قراءاتِه,
رحاب القرآن
ِ
ِ

معظــم قرَّائِــهِ األوائــل مــن
وكان
ُ
اإلعراب فهو كما
علم
أما
ِ
ُ
النحويــن ،وكانــت نشــأةُ علــم إعــراب
ُيع َّرف :علم يتوصل به إلى
ـرت بــوادر ُ النظ ِر
النطق السليم للكلمة لتؤدي القــرآن مبكــرةً؛ إذ ظهـ ْ
فيــه منــذ ُ
القــرن الثانــي
منتصــف
ِ
ِ
معناها على الوجه الصحيح
العلمــاء تأثيــر َ العالمــ ِة
ك
حــن َ أدر َ
ُ
وليدرك به مقاصد التركيب
وفحوى الكالم ،وقد اكتسب اإلعرابيــ ِة فــي أدا ِء املعنــى ،كمــا أن
ـف
ـض القــراءات يكشـ ُ
توجيه ُهــم لبعـ ِ
َ
قيم َت ُه من شدةِ اتصال ِِه

التغيــر ،فقــد
عــن إدرا ِك ِهــم ألثـ ِر ذلــك
ُّ
كان عيســى بـ ُن عمــر َ (ت 149هـــ) ,وأبو
عمــرو بــن العــاء (ت154هـــ) يقــرآن﴿ :
يَــا ِج َبــالُ أَوِّبِــي َم َعــ ُه وَالطَّ ْير َ﴾[ســبا:
ـان فــي التأويــل،
 ]10بالنصــب ،ويختلفـ ِ
كان عيســى يقــول(( :هــو علــى النــدا ِء
واحلــارث)) ،وقــال
كمــا تقــول :يــا زيــ ُد
َ
أبــو عمــرو(( :لــو كان علــى النــدا ِء
لــكان رفعــاً ،ولكنهــا علــى إضمــارِ:
خرْنَا الطيــرَ) لقولــه علــى إثــر
(وســ َّ
يح﴾[طبقــات
هذا﴿:وَلِ ُســل َْي َما َن الر ِّ َ
النحويــن واللغويــن.]41
واهلل سبحانه أمرنا بتدبر
القرآن وتأمل آياته واستنباط
أحكامه وهذا ال يتحقق على
أكمل وجه إال بفهم ألفاظه
في تراكيبها وسياقاتها

ومــن هنــا كانــت احلاجــة إلــى علــم
اإلعــراب الــذي يعنــى مبعرفــة األواخــر
وقضايــا تركيــب الــكالم وعالقــات
بعضهــا ببعــض مــن تقــدمي وتأخيــر
وتعريــف وتنكيــر وتذكيــر وتأنيــث
وحــذف وزيــادة وهــذا مــا ســار عليــه
معربــو القــرآن مــن علمــاء العربيــة
كالفــراء واألخفــش والزجــاج والنحاس
وغيرهــم ،وكانــت العنايــة باملعنــى
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املمهــد
القرآنــي فــي كتبهــم هــي
ّ
لنشــأة التفســير بالــرأي الــذي
يعمــد إلــى النــص وفهمــه ،وهــو مــن
أقــدم االجتاهــات فــي تفســير القــرآن
الكــرمي  ،فاإلعــراب مــن أدوات فهــم
القــرآن وتدبُّــ ِر ِه وتفســير ِه ومعرفــة
أحكامــهِ؛ وهــو الســبيل إلــى حتليــل
تراكيبــه وإدراك العالقــة بــن ألفاظــه
والكشــف عــن املعانــي التــي يحملُهــا
التركيــب ،وبــه ي ُ ْعــر َ ُف أثــر ُ الكلمــة
الزركشــي
فــي أدا ِء املعنــى يقــول
ُّ
يبــن ُ املعنــى،
((واإلعــراب
(ت794هـــ):
ُ
ِّ
ــف
مييــز ُ املعانــي ,ويُو ِق ُ
وهــو الــذي ِّ
علــى أغــراض املتكلمني))[البرهــان
فــي علــوم القــرآن  ،]301 /1و((مبعرف ـ ِة
ـق اإلعــراب تُعــرف أكثــر املعانــي,
حقائـ ِ
وينجلــي اإلشــكالُ  ,وتظهــر الفوائــ ُد,
ــح معرفــ ُة
ويُفهــم
اخلطــابِ ,
وتص ُّ
ُ
حقيقـ ِة املراد))[مشــكل إعــراب القــرآن
ملكــي بــن أبــي طالــب  ،]28فاإلعــراب
هيــأ للمفســرين الوســيل َة الفعالــ َة
ــم معانيــه
لتأمــل كتــاب اهلل ْ
وفه ِ
وبيــان مقاصــده ,فهــو أقــرب علــوم
العربيــة إلــى علــم التفســير ،وعــ ّد
احملققــون التأليــف فــي إعــراب القــرآن
فرعــا ً مــن فــروع التفســير.
العلماء أهميته وذكروا أ ّن
وقد أدرك
ُ
َ من تمام شروط المفسر :أن
يكون ممتلئًا من ُع َّدةِ اإلعراب,
وجعل ابن عطية(ت542هـ)
إعراب القرآن أص ً
ال في
معاني القرآن
الشريعة؛ ألن
َ
التي هي الشريعة إنما تقوم
بإعرابه

[احملــرر الوجيــز  ,]14 /1وع ـدَّ ابــن جــزي
الكلبــي (ت741هـــ) اختــاف وجــو َه
اإلعــراب مــن أســباب اخلــاف بــن
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املفسرين[التســهيل  ، ]18 /1وروى
البيهقــي فــي شــعب اإلميــان عــن
يحيــى بــن عتيــق قــال :قلــت للحســن
(يريــد ابــن يســار) :يــا يحيــى بــن عتيق،
قــال :قلــت للحســن :يــا أبــا ســعيد
الرجــل يتعلــم العربيــة يلتمــس
بذلــك حســن املنطــق ،ويقيــم بهــا
قراءتــه قــالَ :
«ح َس ـنٌ ي َت َعل ُُّم َهــاَ ،فــإِنَّ
الر َّ ُجــلَ يَقْ ــرَأ ُ الْ يَــ َة ف ََي ْع َيــى ب ِ َو ْج ِه َهــا
َــك ب ِ َهــا».
ف ََي ْهل ُ
وقــد عُ نــي املفســرون باإلعــراب ,
وأدركــوا أثــرَه فــي حتديــ ِد املقاصــ ِد
واملعانــي لــكالم اهلل ,وأداهــم ذلــك إلى
احلديــث عــن قضايــا النحــو ،وراعــوا
أسســا ً وقواعــد إعرابيــة ،واســتعانوا
بهــا فــي تبيــان كالم اهلل ،وجعلوهــا
فيص ـا ً فــي التأويــل والترجيــح ،ومــن
ذلــك مراعــاة مرجــع الضميــر ،ومعاني
أدوات احلــروف وغيرهــا.
ولبيــان حاجــة املفســر إلــى اإلعــراب
أســوق –بإيجــاز -جملــة مــن اآليــات
الدالــة علــى أن فهــم القــرآن ودالالتــه
مبنــي علــى معرفــة اإلعــراب ،ففــي
الل ال َّــ ِذي
قولــه تعالــى ﴿ :وَاتَّقُ ــوا َّ َ
ام﴾[النســاء]1 :
ت َ َس َ
ــاءلُو َن بِــهِ وَالْ َر ْ َح َ
ـام) فيهــا
علــى قــراءة النصــب (واألرحـ َ
وجهــان :العطــف علــى موضــع (إن)
أي :أســألك بــاهلل والرحــم ،والوجــه
الثانــي :العطــف علــى اســم (اهلل)
واملعنــى :واتقــوا األرحــام أن تقطعوهــا،
ومعنــى قولــه تعالــى﴿ :و َ َل تَل ِْب ُســوا
ــم
ــل وَتَك ْ ُت ُمــوا الْ َــق َّ وَأَن ْ ُت ْ
الْ َــق َّ بِالْ َباطِ ِ
ت َ ْعل َُمو َن﴾[البقــرة]42 :متوقــف علــى
إعــراب (وتكتمــوا) أهــي منصوبــة أم
مجزومــة؟ ومــن جعــل االســتثناء فــي
ــم ِإلَّ أَذًى
قولــه تعالــى ﴿ :لَــنْ ي َ ُ
ضرُّوكُ ْ
﴾[آل عمــران]111 :

منقطعــا ً كالطبــري وغيــره فمعنــاه:
لــن يضروكــم بكفرهــم وتكذبيهــم
ولكنهــم يؤذونكــم بألســنتهم
وســماع الكفــر منهــم ،ومــن جعلــه
متصـا ً فاملعنــى عنــده :ســماع الكفر
منهــم وكذبهــم وطعنهــم فــي
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم
هــو مــن األذى الــذي يضــر املســلمني،
و(مــا) الــواردة فــي قولــه تعالــى﴿ :
َّ
ات ْ ِمــلُ كُلّ ُأُنْثَــى وَ َمــا
الل ُي َ ْعلَــم َُم َ
ـام وَ َمــا ت َـزْدَاد ُوَكُل َُّشــيْء
ـض الْ َر ْ َحـ ُ
ت َ ِغيـ ُ
ٍِعنْــ َد ُه ِبِقْ َدارٍ﴾[الرعــد ]8 :يحتمــل أن
تكــون موصولــة أو مصدريــة ،ولــكل
وجــه معنى،ومــن شــواهد إعــراب
اجلملــة املؤثــر فــي التفســير مــا ورد
فــي إعــراب مــن قولــه تعالــى﴿ :وَيَــوْ َم
ح ُ
ـم يَلْ َبثُــوا ِإال َّ َســاعَ ًة
يَ ْ
م كَأَن لَّـ ْ
شــر ُ ُه ْ
ــم قَــدْ
ِّمــ َن الن َّ َهــارِ ي َ َت َعارَفُــو َن ب َ ْي َن ُه ْ
الل و َ َمــا
َخ ِســر َ ال َّ ِذيــ َن كَذَّبُــوا ْ ب ِ ِلقَ ــا ِء َّ ِ
كَانُــوا ْ ُم ْه َت ِدي َن﴾[يونــس ]25 :فجملــة
(قــد خســر الذيــن كذبــوا بلقــاء اهلل)
حتتمــل أن تكــون مســتأنفة أو حاليــة،
ولــكل محــلٍّ معنــى ،ومثلهــا َ(ل
﴿إنَّــا
ي َ َّ
س َّ
ــم ُعو َن) مــن قولــه تعالــىِ :
زَيَّنَّــا َّ
اء ال ُّدن ْ َيــا ب ِ ِزي َن ـ ٍة الْك ََوا ِك ـبِ
ـم َ
السـ َ
( )6وَ ِحف ً
ان َمــارِدٍ
ــي َط ٍ
ْظــا ِمــنْ كُلِّ َش ْ
ــإ الْ َ ْعلَــى
(َ )7ل ي َ َّ
ــم ُعو َن ِإلَــى ا ْل َ َ ِ
س َّ
ب﴾[الصافــات]
وَيُقْ ذَفُــو َن ِمــنْ كُلِّ َجان ِ ٍ
أعربــت فــي محــل جــر ٍّ صفــة ،وفــي
محــل نصــب حــاال ً وهــو األوفــق
للمعنــى ،ومســتأنفة ال محــل لهــا
مــن اإلعــراب ،واهلل أعلــم.

ليدبروا آياته

الصيام وأكل المال الحرام

أ.د نبيل بن محمدالجوهري
عضو هيئة التدريس
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة

يقول اهلل جل وعال :
ـل
ـم ب َ ْي َنكُـ ْ
َ(ل تَأْكُ ُلــوا أ َ ْم َوا َلكُـ ْ
ـم بِالْ َباطِـ ِ
وَتُدْلُــوا ب ِ َهــا ِإلَــى ْ
الُــك َِّام لِ َتأْكُلُــوا
ـم
ـاس بِالْ ِثْـ ِ
ال النَّـ ِ
ـم وَأَن ْ ُتـ ْ
َف ِريقً ــا ِمـنْ أ َ ْمـ َ
ـو ِ
ت َ ْعل َُمــو َن ) البقــرة.١٨٨ :
جــاءت هــذه اآليــة الكرميــة بعــد خمس
آيــات تتحــدث عــن الصيــام وأحكامــه،
وحكمــه وأســراره ،وفوائــده وثمرته ،وألن
الصــوم شــأنه شــأن بقيــة العبــادات
فــي كونــه عبــادة فــي ذاتــه يقيــس
بــه العبــد صــدق عبوديتــه هلل ،وفــي
كونــه عبــادة تســمو باملؤمــن وترتقــي
بــه حتــى يكــون شــبيها ً باملالئكــة
فهــم ال يأكلــون وال يشــربون ،وهــم
كذلــك ال يعصــون اهلل مــا أمرهــم
ويفعلــون مــا يؤمــرون ،ولذلــك أمــر
اهلل ســبحانه وتعالــى عبــاده املؤمنــن
بالصــوم الــذي هــو تــرك للمبــاح مــن
الطعــام والشــراب والشــهوة ،ومــا
ذلــك إال ليعتــادوا تــرك احملرمــات التــي
تــورد صاحبهــا مــوارد الهلكــة .
فكانــت هــذه اآليــة كامليــزان الــذي يــزن
بــه الصائــم مقــدار صحــة عبادتــه،
وصــدق نيتــه ،وكأن اهلل يخاطــب

عبــاده املؤمنــن الذيــن امتثلــوا أمــره
بالصيــام قائـاً :لقــد امتنعتــم ألجلي
عــن بعــض املباحــات مــدة مــن الزمــن،
أفــا يكــون ذلــك دافع ـا ً لكــم إلــى أن
تطيعونــي ومتتثلــوا أمــري بالبعــد عــن
احملرمــات فــي األمــوال خاصــة.
لكنــه ســبحانه وتعالــى فــي هــذه
اآليــة الكرميــة ينهــى عــن الوقــوع فــي
محــرم مــن أبشــع ألــوان احملرمــات ،إنــه
أخــذ مــال الغيــر بالباطــل واالســتعانة
علــى ذلــك بشــتى ألــوان االحتيــال
والــزور للحصــول علــى هــذا املــال
احلــرام مــن حجــة ملتويــة صاحبهــا
أحلــن بحجتــه مــن خصمــه ،ومــن
مغالطــة فــي القرائــن واألدلــة ،ومــن
رشــوة تقــدم للحاكــم أو القاضــي
ليقضــي بالباطــل ،ومــن منفعــة
متبادلــة بــن آكل املــال وهــذا القاضــي
أو احلاكــم .
والناظــر فــي البيــان القرآنــي
يجــده نهــى فيــه عــن أكل األمــوال
بالباطــل فعبــر بــاألكل دون األخــذ أو
الســلب أو االغتصــاب لإلشــارة إلــى
خفــاء املأكــول فــي بطــن اآلكل مــن
جهــة ،وقــوة اآلكل ومتكنــه مــن أكلــه

الــذي يأكلــه مــن جهــة أخــرى ،فــكأن
عنــده قــوة عظيمــة مــن املنصــب
والســلطان أو الرشــوة والوســاطة ،أو
شــهادة الــزور واليمــن الباطــل ،أو غيــر
ذلــك مــن وســائل القــوة التــي جتعــل
املــال املأكــول ،بــل صاحــب هــذا املــال ال
يجــد حــراكاً ،وال يســتطيع فــكاكا ً من
أن يُــؤكَل شــأنه شــأن الطعــام علــى
مائــدة القــوم.
ونلحــظ فــي هــذا البيــان الرفيــع أن
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
كتــب لــه ممــا فــي يــد غيــره باحلــق،
فانتفــع بــه وأثيــب علــى ذلــك ،ومــن
اســتعجل وصــل إليــه بالباطــل ،فحــاز
الســخط ،وحــل بــه اإلثــم ،ومــع هــذا
كلــه لــم ينــل أكثــر ممــا قــدر لــه.
وتأمــل كذلــك أنــه فــي البدايــة
والنهايــة أمــوال النــاس جميعــا ً
اســتخلفهم اهلل فيهــا لينظــر كيــف
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يعملــون ،فليســت أمــوال غيركــم
لتطمعــوا فيهــا ،إمنــا هــي أموالكــم
فــإذا ذهبــت تغتصبهــا وقــع الضــرر
عليــك وعلــى غيــرك ،وإذا رميــت أصابك
ســهمك الــذي رميــت بــه غيــرك.
والباطــل فــي األصــل هــو الشــيء
الذاهــب الزائــل ثــم اســتعمل فــي كل
حــرام لــم يــأذن بــه اهلل بــأي وجــه كان،
ســواء كان بأصلــه أو بوصفــه.
ثــم احلــظ مــرة أخــرى معنــى اإلدالء إلى
احلــكام مبــا تشــير إليــه هــذه الكلمــة
«تدلــوا» مــن إنــزال الدلــو فــي البئــر
لإلتيــان باملــاء منــه فــي ســرعة معهــا
شــيء مــن االســتتار واخلفيــة ،حيــث
يختفــي الدلــو فــي البئــر ،ومعهــا
كذلــك لــون مــن املعانــاة فــي نــزع
هــذا الدلــو بعــد امتالئــه مــا ًء ،فــكأن
الراشــي يدلــي دلــو رشــوته للحاكــم
خفيــة ليســتخرج جــوره ليــأكل بــه
مــاال ً حرامـاً ،وســواء أدلــى ببعــض هــذا
املــال نفســه رشــوة ليحكــم لــه بــه،
أو أدلــى مبــال آخــر ليحكــم لــه بــه،
وعلــى كل فلقــد مــال معــه احلاكــم
أو القاضــي ليعينــه علــى الباطــل
بســبب هــذا املــال الــذي أدلــى بــه إليه
بــدال ً مــن أن يحكــم باحلــق.
والقــرآن فــي هــذه اآليــة يشــير إلــى
طبيعــة النفــس البشــرية حــن تكــون
مبعــزل عــن الديــن ومبنــأى عــن اخلــوف
مــن اهلل تعالــى وتقــواه ،فهــي ال تريــد
مجــرد أخــذ مــال الغيــر ظلمـا ً وعدوانا ً
ليزيــد صاحبهــا مــن مجمــوع مالــه،
بــل يريــد مــع ذلــك أن يتفــرق مــال
غيــره فيصيــر هبــا ًء منثــوراً ،حتــى
يصيــر وحــده محتكــرا ً هــذا املــال،
ليســتغل بســببه الناس ويستعبدهم،
فهــو إذا متكــن مــن أكل فريــق مــن مال
الغيــر جــرأه ذلــك علــى أكل فريــق
آخــر ،وأضعــف اآلخريــن وأيأســهم
مــن مقاومــة ظلمــه ،وهــذا كلــه قــد
أشــارت إليــه اآليــة فــي كلمــة واحــدة
منهــا وهــي (فريقــاً) .
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وقــد تكــون هــذه الكلمــة إشــارة أخرى
إلــى عــاج هــذه النفــس الطامعــة
الطامحــة املتطلعــة إلــى مــا فــي
أيــدي الغيــر بــأن كل مــا جتمعــه مهما
عظــم وكثــر فإنــه ال محالة ســيتفرق،
الســيما إذا كان مــن حــرام.
احلرام مع احلالل يُكث ِّرُه
َج َم َع
َ
احلالل َف َب ْعثَرَه
احلرام على
فأتى
ُ
ِ
وهــذا النهــي الــذي بدئــت بــه اآليــة
للتحــرمي ،واخلطــاب فيــه يعــم جميــع
األمــة املؤمنــة التــي نوديــت مــن قبــل
ذلــك بصفــة اإلميــان ألداء فريضــة
الصــوم ،وهــو كذلــك نهــي يعــم أكل
جميــع األمــوال بالباطــل ،ال يخــرج
عــن هــذا العمــوم فــي احلكــم إال مــا
ورد دليــل الشــرع بأنــه يجــوز أخــذه،
فإنــه حينئــ ٍذ يكــون مأخــوذا ً باحلــق ال
بالباطــل ،ومأكــوال ً باحلــل ال باإلثــم،
وإن كان صاحبــه كارهــاً ،كقضــاء
الديــن إذا امتنــع مــن أدائــه املســتدين،
وتســليم مــا أوجبــه اهلل مــن الــزكاة
ونحوهــا ،ونفقــة مــن أوجــب الشــرع
نفقتــه ،وباجلملــة فــكل مــا لــم يبــح
الشــرع أخــذه من مالكــه فهــو مأكول
بالباطــل وإن طابــت بــه نفــس مالكــه
ورضــي بذلــك ،كثمــن اخلمــر وحلــوان
الكاهــن الــذي يأخــذه ثمن ـا ً لتكهنــه،
وأجــر الزانيــة الــذي يعبــر عنــه النبــي
صلــى اهلل عليــه وســلم مبهــر البغــي،
والتــي تأخــذه فــي مقابــل زناهــا راضية
طائعــة.
وقــد حملــت هــذه اآليــة علــى هــؤالء
الذيــن يعلمــون أن هــذا املــال الذيــن
يريــدون أكلــه مــال حــرام ال يحــل
لهــم ،ومــع ذلــك فهــم يتعمــدون
أكلــه بالباطــل واإلثــم وهــذا أعظــم
جلرمهــم وأشــد لعقابهــم.
واآليــة كذلــك حتتمــل معنــى آخــر
إذ تنعــي علــى أهــل العلــم باحلــال
واحلــرام أن يأكلــوا احلــرام وهــم علــى

هــذا الوصــف ،وهــذا علــى أن معنــى
(وأنتــم تعلمــون) أي  :وأنتــم مــن أهــل
العلــم .
وأكل مــال النــاس بالباطــل
يشــمل صورتــن :األولــى أن يأخــذ مــن
مــال غيــره مــا ال يحــق لــه أخــذه،
أو مينــع غيــره مــن أخــذ مالــه الــذي
عنــده ،فقــد قــال عبــد اهلل بــن عبــاس
رضــي اهلل عنهمــا :هــذا فــي الرجــل
يكــون عليــه مــال ،وليــس عليــه
فيــه بينــة ،فيجحــد املــال ،أي ينكــره،
ويخاصــم إلــى احلــكام ،وهــو يعــرف أن
احلــق عليــه ،وهــو يعلــم أنــه آثــم آكل
احلــرام.
وقــد اســتدل الفقهــاء بهــذه اآليــة
علــى أن حكــم احلاكــم أو فتــوى املفتي
أو قضــاء القاضــي ال يحــل حرامــا ً
وال يحــرم حــاالً ،مــن غيــر فــرق فــي
ذلــك بــن األمــوال والدمــاء واألعــراض،
إمنــا هــو ملــزم فــي الظاهــر فقــط،
وإثمــه علــى احملتــال فيــه ،فمــن حكــم
لــه القاضــي بشــيء مســتندا ً فــي
حكمــه إلــى شــهادة زور أو ميــن فجــور
فــا يحــل لــه أكلــه ،فــإن ذلــك مــن
أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،وكذلــك
إذا أعطــى احلاكــم رشــوة ،فحكــم
لــه بغيــر احلــق ،فإنــه مــن أكل أمــوال
النــاس بالباطــل.
واســتأنس الفقهــاء مــع االســتدالل
بهــذه اآليــة علــى أن حكــم احلاكــم
ال يحــل احلــرام ،وال يحــرم احلــال مبــا
رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا عــن
أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا قالــت:
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
ـي ،ولعــل
وســلم :إنكــم تختصمــون إلـ ّ
بعضكــم أن يكــون أحلــن بحجتــه مــن
بعــض ،فأقضــي لــه علــى نحــو مــا
أســمع ،فمــن قضيــت لــه مــن حــق
أخيــه بشــيء فــا يأخــذه ،فإمنــا أقطــع
لــه قطعــة مــن النــار ،فليأخذهــا أو
يتركهــا .

أحكام فقهيه

(أحكام
القرآن الكريم
المتعلقة
بالجوال )

د .أحمد بن عبداهلل بن
محمد اليوسف
أستاذ الدراسات العليا في كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة القصيم

الجزء الرابع من أحكام
القران الكريم
المتعلقه بالجوال

احلمــد هلل والصــاة والســام علــى
رســول اهلل وبعــد ،،،فــإن هــذا العصــر
هــو عصــر التقنيــة ،وقــد تطــورت
هــذه التقنيــة حتــى لــم يخــل منهــا
مجــال ،وأكثرهــا اســتخداما ً الهاتــف
النقــال (اجلــوال) ومــن تلــك اخلدمــات
التــي تشــتمل عليهــا كثيــر مــن
األنــواع إمكانيــة تخزيــن نســخة مــن
القــرآن الكــرمي فــي ذاكــرة اجلــوال ،ومن
ثــم اســتخدام هــذه النســخة ،وكثــر
تخزيــن القــرآن فيهــا وقــراءة النــاس
القــرآن مــن خاللهــا  .وســوف أذكــر
بعــض املســائل التــي يحتاجهــا قــارئ
القــرآن مــن خــال هــذه األجهــزة:

@ ays4222

مــن اجلــوال بنــا ًء علــى قــول اجلمهــور
فــي اشــتراط الطهــارة ملــس املصحف
أم ال تشــترط لــه الطهــارة؟ ال يخلــو
اجلــوال املشــتمل علــى املصحــف مــن
حالتــن:
الحالة األولى :أن يكون املصحف
مغلقا ً (أي في غير حالة التشغيل).
الحالة الثانية :أن يكون املصحف
مفتوحا ً (في حالة التشغيل).

اجلــوال الــذي فيــه مصحــف ـ كتابــة
أو تســجيال ـ حــال كــون تطبيــق
املصحــف غيــر ظاهــر علــى الشاشــة
ليــس لــه حكــم املصحــف  ،فيجــوز
مســه من غيــر طهــارة  ،ألن مــا بداخل
اجلــوال حــال عــدم ظهــوره ليــس
المسألة األولى  :اشتراط
مصحفــا أصــا؛ بــل شــفرات وذبذبــات
الطهارة لقراءة القرآن من
ليســت حروفــا فــي هــذه احلــال ،وقــد
الجوال .
هــل تشــترط الطهــارة لقــراءة القــرآن نــص الفقهــاء علــى أن احملــرم مــس
املكتــوب بالعربيــة ،ال العجميــة،

فكيــف بالذبذبــات والشــفرات.
احلالــة الثانيــة :أن يكــون املصحــف
مفتوح ـا ً (فــي حالــة التشــغيل).
فــي حــال ظهــور الكتابــة علــى
الشاشــة ،فاختلــف املعاصــرون فــي
مســه علــى غيــر طهــارة .
والــذي يظهــر :جــواز ذلــك ،وأقــوى
وجوهــه :أن الشاشــة نفســها حائــل
دون احلــروف ،ـ علــى التســليم بأنهــا
حــروف ـ  ،وهــذا ظاهــر علــى القــول
ـف بحائــل
بجــواز مــس احملــدث املصحـ َ
وهــو مذهــب أكثــر العلمــاء.
وإذا قلنــا إن كتابــة القــرآن فــي اجلــوال
ليــس ككتابتــه فــي املصاحــف،
وحــروف القــرآن وجودهــا فــي هــذه
األجهــزة تختلــف عــن وجودهــا فــي
املصحــف  ،فــا توجــد بصفتهــا
املقــروءة  ،بــل توجــد علــى صفــة
ذبذبــات تتكــون منها احلــروف بصورتها
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عنــد طلبها،فتظهــر الشاشــة وتــزول
باالنتقــال إلــى غيرهــا  ،فهــي ليســت
حروفــا ثابتة،فالقــول بعــدم اشــتراط
الطهــارة يكــون أظهــر .
وألن اجلــوال مشــتمل علــى القــرآن
وغيــره  ،فيمكــن إحلاقــه مبــس كتــب
التفســير  ،الــذي أفتــى العلمــاء
(مذهــب األئمــة األربعــة ) بجــواز
ذلــك مــا دام التفســير هــو الغالــب .
وألن هــذا ال يســمى قرآن ـاً ،فــا يأخــذ
حكــم املصحــف .
ـ ولكــن الطهــارة لقــراءة القــرآن ولــو
عــن ظهــر قلــب أفضــل  ،ألنــه كالم
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،
ويحصــل لــه بــه التدبــر والتفكــر ،
فــإن كان يزيــد خشــوعه بالقــراءة مــن
حفظــه  ،فهــو أفضــل  ،وإن كان يزيــد
خشــوعه بالقــراءة مــن املصحــف أو
مــن اجلــوال فهــو أفضــل .ويحصــل
بالنظــر فــي مصحــف اجلــوال أجــر
النظــر فــي املصحــف الورقــي و ال فــرق
 ،وذلــك ألمــور منهــا :
1ـ أن العلــة إعمــال حاســة النظــر
مــع اللســان ،وهــو متحقــق هنــا ،و ال
دليــل صحيــح يفضــل القــراءة فــي
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
كان الصحابــة قبــل جمــع املصحــف
يكتبونــه فــي الرقــاع واألكتــاف
والعســب ،فجمعــت وربطــت بخيــط
90
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حتــى ال يضيــع منهــا شــيء ،حــن
جمــع املصحــف علــى عهــد أبــي بكــر
رضــي اهلل عنــه فــي الورق،فــا فــرق
بــن كــون النظــر إلــى تلــك،أو ورق ،أو
شاشــة ،مــن حيــث إنــه يحصــل بــه
أجــر النظــر إلــى املصحــف.
3ـ لســنا متعبديــن بالقــراءة فــي
املصاحــف املطبوعــة علــى ورق.
4ـ فــي مصاحــف اجلــوال ونحــوه
فوائــد ليســت فــي الورقيــة :
منهــا :ســهولة اســتصحابها.
وأنهــا ال تأخــذ أحــكام املصحــف
فــي املــس ونحــوه عنــد كثيــر مــن
املعاصرين،ففيــه توســعة علــى احملــدث
حدثــا أصغــر  ،واســتدامة للقــراءة فــي
عمــوم األحــوال.
كمــا أن فــي قــراءة القــرآن مــن اجلــوال
تيســيرا للحائــض  ،ومــن يتعــذر عليــه
حمــل املصحــف معــه  ،أو كان فــي
موضــع يشــق عليــه فيــه الوضــوء ،
لعــدم اشــتراط الطهــارة ملســه كمــا
ســبق .
وبهــذا يتبــن أنــك إذا قــرأت القــرآن في
اجلــوال بخشــوع وتدبــر  ،لــم ينقــص
أجــرك عــن قراءتــه فــي املصحــف إن
شــاء اهلل ،فاملــدار كلــه علــى حضــور
القلــب وانتفاعــه بالقــرآن.واهلل أعلــم
.
المسألة الثالثة :استخدام
القرآن الكريم كمنبه بحيث
لو اتصل الشخص يظهر
صوت قرآن:
أفتــى أكثــر املعاصريــن بعــدم جــواز
ذلــك ،وذلــك ألمــور منهــا :
1ـ أن القــرآن الكــرمي ،نــزل كتــاب
هدايــة ،ودســتور حيــاة ،لــم ينــزل
ليكــون أداة تنبيــه .
وتوقيــر ُ كالم اهلل يقتضــي أن ال يجعــل
مجــرد وســيلة تنبيــه ملكاملــة؛ ألن
اهلل أنزلــه ليكــون حيــاة للقلــوب،
ليتدبــر اإلنســان اآليــة عنــد ســماعها،

وليــس للتذكيــر بــورود مكاملــة «و َ َمــن
ـوى
ـعائِر َ َّ ِ
ـم َشـ َ
ي ُ َع ِّظـ ْ
الل فَإِن َّ َهــا ِمــن تَقْ ـ َ
ُــوب» ســورة احلــج ،32:وإن مــن
الْقُ ل ِ
األدب مــع اهلل؛ األدب مــع كالمــه.
2ـ مــا يترتــب علــى هــذا مــن احملاذيــر
ومنهــا:
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 .
ب /تعريــض كالم اهلل (القــرآن) إلــى
االمتهــان ألنــه قــد يصــدر صــوت
القــرآن فــي مواضــع ال تليــق بــه
كــدورات امليــاه .وقــد أصــدر مجلــس
اجملمــع الفقهــي اإلســامي ،فــي
رابطــة العالــم اإلســامي فتــوى:
(بعــدم جــواز اســتخدام آيــات القــرآن
الكــرمي للتنبيــه واالنتظــار فــي
الهواتــف اجلوالــة ،ومــا فــي حكمهــا،
وذلــك ملــا فــي هــذا االســتعمال مــن
تعريــض القــرآن الكــرمي لالبتــذال
واالمتهــان بقطــع التــاوة وإهمالهــا
وألنــه قــد تتلــى اآليــات فــي مواطــن
ال تليــق بهــا» الــدورة ( )19فــي 22ـ27
شــوال 1428هـــ.
المسألة الرابعة
:حكم(خدمة صدى)وتكون
بوضع دعاء أو قرآن أو أذان
النتظار الرد أثناء االتصال
بشخص ما ؟
خدمــة «صــدى» تســمح باختيــار
صــوت معــن يســمعه املتصــل فقــط
 ،وبعــض النــاس يختــار أن يكــون هــذا
الصــوت قرآنــا ً أو أذانــا ً  ،أو دعــاء ًَ ،أو
نشــيدا ً مفيــدا ً  ،فهــل يصــح هــذا ؟
اختيــار صــوت قــارئ يقــرأ القــرآن ،
فهــذا قــد يكــون فيــه نــوع امتهــان

للقــرآن الكــرمي  ،فــإن اهلل تعالــى أنــزل
ليقــرأ ويُتدبــر ويُتعبــد بتالوتــه
القــرآن ُ
ويُعمــل مبــا فيــه  .وكالم اهلل تعالــى
أعظــم مــن أن جنعلــه مجــرد وســيلة
لشــغل الفــراغ أو التنبيــه .وكذلــك
األذان فإنــه شــرع لإلعــام بأفضــل
وأهــم عبــادات اإلســام وهــي الصــاة
 ،فلــه مــن التعظيــم واإلجــال مــا
يليــق بــه ،فــا ينبغــي اســتعماله فــي
هــذه اخلدمــة  .أمــا الدعــاء فاألمــر
فيــه أهــون .
المسألةالخامسة  :حكم
إدخال الجوال المشتمل
على القرآن الكريم في
أماكن الخالء ؟ له حالتان :
احلالــة األولــى :فــي حــال عدم تشــغيل
برنامــج القــرآن :ال يحــرم إدخــال
اجلــواالت املشــتملة علــى برنامــج
القــرآن إلــى اخلــاء ألنهــا ليــس لهــا
حكــم املصحــف ،ولــو بعــد تســجيل
القــرآن داخلهــا  ،ألنــه صــوت داخلــي
مخفــي وليــس بكتابــة ظاهــرة .
ٌّ
احلالــة الثانيــة :فــي حــال كــون برنامج
القــرآن فــي حــال التشــغيل ؛ بحيــث
تظهــر اآليــات علــى شاشــة اجلــوال
،ففــي هــذه احلــال يعتبــر الدخــول بــه
كالدخــول بصفحــة مــن املصحــف أو

ورقــة فيهــا آيــات ،وذلــك ألن احلكــم
للظاهــر فقــط  .وهــذا كرهــه كثيــر
مــن العلمــاء وبينــوا أنــه ال ينبغــي
الدخــول بهــا إلــى احلمــام .أمــا ســائر
املصحــف فــي اجلــوال فهــو كحكــم
احلالــة األولــى .

وعليــه :فــا حــرج مــن عــرض بعــض
اآليــات الكرميــة علــى شاشــة اجلــوال
بغيــر الرســم العثمانــي ،إذا لــم
يتيســر عرضهــا بالرســم العثمانــي ،
مــع مراعــاة أن تكــون اآليــات املكتوبــة
بهــذه الطريقــة ممــا يســهل قراءتهــا
عــادة  ،وال يحصــل فيهــا الغلــط ،
ومراعــاة ضبــط مــا يشــكل منهــا
حتــى ال يحصــل اخلطــأ فــي قراءتهــا
ونشــرها  .واهلل أعلــم
ـ وأخيرا

نــص األئمــة ـ منهــم مالــك وأحمــد
ـ علــى أنــه ال جتــوز كتابــة املصحــف
بغيــر الرســم العثمانــي املتفــق عليــه
منــذ عهــد الصحابــة .وهــذا كلــه
فيمــا إذا كان الغــرض كتابــة املصحف
كامــا .وأمــا كتابة آيــة منــه  ،أو بعض
آيــات  ،ونقلهــا فــي كتــب العلــم  ،أو
اجملــات النافعــة ،أو الرســائل  ،أو أوراق
أجوبــة االمتحــان  ،أو نحــو ذلــك  ،فــا
بــأس بــه ،وعليــه جــرى عمــل النــاس
فــي كتبهــم ،النتفــاء العلــة التــي
منــع مــن أجلهــا كتابــة املصحــف
بغيــر الرســم العثمانــي فــي هــذه
األحــوال .
وإن كان األحســن مراعــاة رســم
املصحــف  ،متــى أمكــن ذلــك ،بنقلــه
مــن املصحــف مباشــرة .

 :وينبغــي أن يتذكــر املســلم أن التميــز
احلقيقــي ليــس برقــم اجلــوال وإمنــا
بالطاعــة هلل ،والتديــن بدينــه ،واحلرص
علــى إنفــاذ أحــكام شــريعته ،وليــس
التباهــي والتفاخــر بهــذه الدنيــا
الفانيــة التــي ليــس لهــا عنــد اهلل
شــأن قــال »:لــو كانــت الدنيــا تعــدل
عنــد اهلل جنــاح بعوضــه مــا ســقى
كافــرا ً منهــا شــربة ماء»أخرجــه
الترمــذي وابــن ماجــه  ،وإرادة االفتخــار،
واخليــاء ،والتباهــي ،واالشــتهار بهــذه
األرقــام هــذه ال شــك ضــارة بالقلــب،
أمــا أن يكــون فــي ذلــك مصلحــة
جتاريــة ،أو لهيئــة مــن الهيئــات ،أو
حاجــة مــن احلاجــات؛ فــا حــرج فــي
ذلــك .واهلل أعلــم

المسألة السادسة  :كتابة
بعض اآليات بغير الرسم
العثماني وبدون تشكيل
على الجوال ؟
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الحل
بيدكفي خدمة كتاب الله
التقنية

أ/

إعداد:

شبكة (رتل) أول شبكة تعنى بتعليم كتاب الله
تهدف لتمكين المسلمين من تعلم كتاب الله وتحسين تالوته
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
شــبكات التواصــل االجتماعــي  ،وحتدثنــا
عــن بعــض تلــك الشــبكات االجتماعيــة (
فيــس بــوك وتويتــر وقوقــل بلــس ويوتيــوب
) وأبــرز احلســابات التــي أفــادت مــن تلــك
الشــبكات خدمــ ًة لكتــاب اهلل  ،ونقــف
معكــم فــي هــذا العــدد مــع شــبكة
اجتماعيــة متخصصــة فــي القــرآن
الكــرمي  ،وهــي شــبكة ( رتــّــــــــــــل
 )Rattilالتــي تعتبــر أول شــبكة اجتماعية
تعنــى بتعليــم كتــاب اهلل .
فـــــــ (رتّـــــــــل ) شــبكة اجتماعيــة
ســميت بهــذا االســم أخــذا ً مــن قولــه
تعالــى (:ورتــل القــرآن ترتيــا ً )  ،وهــي
تهــدف لتمكــن املســلمني مــن تعلــم
كتــاب اهلل وحتســن تالوتــه  ،بــدون
التقيــد بزمــان أو مــكان حيــث ميكنــك
مــن خــال خطــوات ســهلة التســجيل
بالشــبكة واالنضمــام إلــى أعضائهــا
 ،وحينــذاك ميكنــك تســجيل ترتيلــك ،
ونشــره بحســابك  ،ومــن ث َــم ســتتلقى
تعليقــات املتابعــن النصيــة واالســتفادة
مــن التعليقــات الصوتيــة علــى قراءتــك
مــن القــراء اجملازيــن  ،كمــا ســتجد مــن
يقــوم بتفضيــل تالوتــك أو إبــداء اإلعجــاب
بهــا .
كمــا أنــه ســيكون بإمكانــك متابعــة من
تريــد واالســتماع إلــى تــاوة اآلالف مــن
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القــراء وتفضيــل التــاوات التــي أعجبتــك
ووضــع عالمــات اإلعجــاب بهــا .
فشــبكة (رتّـــل) عبــارة عــن وســيلة تزيــد
عالقتنــا بالقــرآن الكــرمي حيــث تســتطيع
مــن خاللهــا نشــر ترتيلــك الشــخصي
للقــرآن الكــرمي  ،ورؤيــة تعليقــات
املســتمعني لهــا .
كمــا تســتطيع مــن خاللهــا أن تســتمتع
إلــى القــرآن مــن عامــة املســلمني مــن
القــراء املشــهورين  ،وغيرهــم .
وســوف ينتــج عــن ذلــك – بــإذن اهلل –
ســعيك املتواصــل لتحســن تالوتــك و
ترتيلــك للقــرآن الكــرمي  ،بعــد اســتفادتك
مــن مالحظــات املســتخدمني اآلخريــن ،
إضافــة إلــى أن نشــرك لتالوتــك و ســعيك
لتحســينها فيــه األجــر و الثــواب مــن اهلل
تعالــى.
أخــي القــارئ الكــرمي  :هنالــك اآلالف مــن
املســلمني لهــم أصــوات جميلــة يتلــون
القــرآن فــي بيوتهــم و مســاجدهم
ومدارســهم  ،لــم تنتشــر تالواتهــم
وال يعرفهــا الكثيــر ؛ مــن خــال هــذه
الشــبكة نأمــل أن تستكشــفها وأن
تســتمتع بتلــك التــاوات وتلــك األصــوات
العذبــة .
علمــا بأنــك تســتطيع االســتفادة مــن
هــذه الشــبكة مــن خــال حتميــل تطبيــق
( رتــّــــــــــــل  ) Rattilمن متجر قوقل
بــاي ألجهــزة األندرويــد أو متجــر أبــل
ألجهــزة اآليفــون  ،كمــا أنــك تســتطيع
الدخــول للشــبكة مــن خــال موقعهــا
علــى الشــبكة العنكبوتيــة مــن خــال

احلاســب الشــخصي .
وللشــبكة حســابات علــى ( اليوتيــوب
وتويتــر والفيــس بــوك واإلنســتغرام )
إضافــة إلــى موقعهــا الرســمي علــى
الشــبكة العنكبوتيــة بإمكانــك أخــي
الكــرمي زيارتهــا ملعرفــة املزيــد عــن هــذه
الشــبكة الرائــدة والفريــدة .
و نلخــص أهــم مزايــا شــبكة (
رتّـــــــــــــل ) مبــا يلــي :
* كونهــا خاصــة بالقــرآن الكــرمي فقــط ،
بعكــس الشــبكات االجتماعيــة األخــرى .
* تســجيل قراءاتــك و مشــاركتها علــى
املوقــع االجتماعــي.
* االستفادة من تعليقات القرآء اجملازين
على قراءتك .
* حتسني تالوتك للقرآن الكرمي .
* االســتماع للقــراء مــن شــتى دول
العالــم.
* اكتشاف قراء جدد غير مشهورين .
* عدم االرتباط مبكان أو زمان .
وختاما ً  :شــبكة (رتـّـــــــــــــل ) خطوة
كبيــرة فــي العمــل التقنــي اخلــادم لكتاب
اهلل  ،يكتمــل جناحهــا مبشــاركتك أخــي
املبــارك فيهــا متعلمـا ً أو معلمـا ً  ،وكذلك
بإســدائك امللحوظــات التــي تراهــا علــى
هــذه الشــبكة ؛ لتكــون عون ـا ً للقائمــن
عليهــا بالتطويــر والتحديــث  ،بــارك اهلل
فــي اجلهــود وســدد اخلطــا  ،وعلــى طريــق
اخليــر نلقاكــم فــي اجلديــد فــي مجــال
التقنيــة فــي العــدد القــادم بــإذن اهلل .

التقنية في خدمة كتاب الله
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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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«قال هذا رحمة من ريب»هكذا املسؤول الصالح إذا م َّن الله عليه باإلنجاز أسنده إىل ربه ومواله  ،دون تصنع البطوالت.
أ.د.محمد الرسيع
@ m_alsuraie

كلــا ازداد العبــد قُربـاً مــن اللــه  ،أذاقــه اللــه مــن اللـذّة والحــاوة مــا يجــد طعمهــا يف يقظتـ ِه ومنامــه وطعامــه ورشابــه
( فَلَ ُنحيينـ ُه حيــا ًة طَ ّيبــة )
د .نوال العيد
@Nawal_Al3eed

عندمايهـ ّم أحدنــا بالتنــازل عــن يشء مــن الديــن مــن أجــل الدنيــا فليتذكــر ذلــك اليــوم الثقيــل «إن هــؤالء يحبــون العاجلــة
ويــذرون وراءهــم يومــا ثقيــل»

محمد صالح املنجد
@almonajjid

كل غنــي إذا طمعــت فيــه مقتــك وحرمــك وأقصــاك إال اللــه فإنــك إذا طمعــت فيــه ظفــرت منــه بالقــرب والرضــا والعطــاء
«هنالــك دعــا زكريــا ربــه»

د عبد الله السكاكر
@faal26

كل املرابحــات املاليــة يف الدنيــا قابلــة للخســارة إال املرابحــة بالصدقــة فــا خســارة فيهــا عــى اإلطالق»ومــا أنفقتــم منــي فهــو
يخلفــه وهــو خــر الرازقــن»

سعود الرشيم
@saudalshureem

«ولقاهــم نــر ًة ورسورا ً» فالنــرة تعلــو صفحــة الوجــه والــرور لــذة قلبيــة ال تــرى فجمــع اللــه أكمــل النعيــم وأمتــه،
ظاهرا ًوباطنــاً.
محمد الخضريي
@mkh1384

«وتفقد الطري» نبي الله سليامن يتفقد الطري من رعيته وبعض اآلباء يسهر أبناؤه خارج املنزل وال يتفقد حالهم وال يبايل!.
محمد سليامن الغرير
@msg27133

فافسحوا يفسح الله لكم»يوسع الله حياتك بحركة يسرية تتحركها ليقعد أخوك كيف مبن يسعى ويركض من أجلهم؟!
د.عبدالله بن بلقاسم
@dr_Balgasem
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حفظوا كبارا
حفظوا كبارا
نســاء ورجــال مضــت بهــم الســنني
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
لكتــاب اهلل.
ولقاءنا هذا العدد مع:
االسم :هيا بنت جاراهلل عبدالرحمن الفرهود.
العمر 58 :سنة.
كــم املــدة التــي أمضيتهــا بحفــظ كتــاب
اهلل جــل وعــا ؟
عشر سنوات من عام 1435-1425هـ

مــن هــي املعلمــة التــي حفظــت علــى يديها
كتاب اهلل؟
هيا املوسى · نورة العمار.

ما طريقتك في احلفظ؟

أكــرر اآليــة كثيــرا ً مــع الشــريط ثــم أعيدهــا وأكررها
حتــى أمتكــن مــن احلفــظ ووقــت حفظــي بعــد صــاة
ا لفجر .

ما طريقتك في املراجعة؟

أراجع من خمسة أوجه إلى عشرة أوجه.

مــا أبــرز ســبب أعانــك بعــد توفيــق اهلل على
حفــظ كتابه ؟
اإلخــاص هلل واســتحضار الثــواب ثــم أوالدي الذيــن
ســاعدوني علــى احلفــظ.

ما الذي تنوينه بعد حفظ كتاب اهلل؟

البــدء فــي تفســير كتــاب اهلل والتدبــر ملعانيــه
وتعلــم التجويــد واملراجعــة.

برنامج علمني
مــن البرامــج التطوعيــة التــي تبنتهــا
جمعيــة حتفيــظ القــرآن الكــرمي
بالزلفــي
برنامــج علمنــي ويهــدف إلــى تعليــم
ســورة الفاحتــة وقصــار الســور
للعمالــة الوافــدة فــي أطــراف احملافظة
فــي املــزارع والهجــر والقــرى ويكــون
اللقــاء بعــد صــاة اجلمعــة مــن كل
أســبوع ويعطــى املشــاركون جوائــز
وحوافــز بشــكل دوري.
وفــي أحــد اللقــاءات لــم يكــن ضيفنــا
يحفــظ قصــار الســور وإمنــا كانــت
هــذه املفاجــأة  ...أن مــن جــاء ليتعلــم
كان حافظــا َ لكتــاب اهلل جــل وعــا
ويعمــل فــي أحــد املــزارع وإليكــم
احلــوار التالــي :
االسم  :محمد أظهر
اجلنسية  :هندي.
ســألته كــم عمــرك عندمــا بــدأت
حفــظ كتــاب اهلل  :فأجــاب عشــر
ســنوات

س  :مــا املــدة التــي حفظــت بهــا
كتــاب اهلل فقــال  :ثــاث ســنوات
ما طريقتكم في احلفظ
كل يــوم وجهــان وجــه بعــد صــاة
الفجــر ووجــه بعــد املغــرب نقــوم
بحفــظ اجلديــد ثــم تســميعه علــى
املعلــم بــدون خطــأ .وقــال عندنــا فــي
الهنــد مــدارس لتعليــم كتــاب اهلل
يدخــل الطالــب وميكــث شــهرا ً كامـا ً
داخــل هــذه املدرســة .
طريقتكم في املراجعة :
طريقتنــا نبــدأ مبراجعــة مــا مت حفظــه
يوميـا ً 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 تعلمـا ً وتعليمـا ً
ومراجعــة وإمامــة النــاس فــي الصــاة.

وســيل ٌة حديثـ ٌة اســتفدت منهــا فــي حفــظ
كتــاب اهلل؟

الشريط.

عوائــق وصعوبــات فــي طريقــة حفــظ
كتــاب اهلل؟

ال توجد صعوبات وهلل احلمد.

كلمة أخيرة ؟

أوصي اجلميع بحفظ كتاب اهلل وتكثيف املراجعة.
وصلى اهلل على نبينا محمد.
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أقوال في القرآن
عنــه إجــاال ً للقــرآن  ،وأن يكــون مصونــا غيــر مجلســك ؟ والتفــوا حــول غيــرك.
مقدمة :
علــم أصحــاب العقــل والرشــاد أنــه عــن دنــيء االكتســاب شــريف النفــس
شــافع لهــم يــوم التنــاد  ،وأنــه خيــر  ،مرتفعــا ً علــى اجلبابــرة واجلفــاة مــن ثالثا ً  :في كم يوم تختم القرآن؟
جليــس ال ميلــه العلمــاء وال العبــاد  ،وفــي أهــل الدنيــا  ،متواضع ـا ً للصاحلــن وأهــل
ً
اخليــر واملســاكني  ،وأن يكــون متخشــعا رابعــاً  :هــل لــك ورد بالليــل؟ وإن كان ،
ذلــك قــال الشــاطبي:
ذا ســكينة ووقــار  ،فقــد جــاء عــن عمــر فكــم تختــم فــي كل ليلــة؟
بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه أنــه قــال:
وإن كتاب اهلل أوثق شافــــع
يــا معشــر القــراء ارفعــوا رؤوســكم فقــد خامســا ً :هــل تتــأدب مــع القــرآن عنــد
وأغنى غناء واهبا متفضـال
وضــح لكــم الطريــق فاســتبقوا اخليــرات  ،تالوتــه؟ .
وخير جليـس ال ميل حديـثــه
ال تكونــوا عيــاال ً علــى النــاس ) اهـــ
وترداده يزداد فيه جتمــال
سادســا ً  :هــل جتــد قلبــك عنــد تــاوة
وحيث الفتى يرتـاع في ظلمـاته
القــرآن؟
أسئلة ألهل القرآن
من القبر يلقاه سنا متهــلال
ألــم تســمع قــول النــووي –رحمــه اهلل  -أوال ً :مــا نيتــك عنــد تــاوة القــرآن؟ أو ســابعا ً :تعــرف علــى أخالقــك مــن حيــث
حســنها وقبحهــا  ،ورفعتهــا وتدنيها.
 :ومــن آداب حامــل القــرآن أن يكــون علــى عنــد تعلمــه أو تعليمــه.
أكمــل األحــوال  ،وأكــرم الشــمائل  ،وأن
يرفــع نفســه عــن كل مــا نهــى القــرآن ثانيــا  :مــا شــعورك إذا قصــد النــاس
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تجربة معلمة

المعلمة براءة ح ّران:صدق النية،إدارة الوقت،والتكرار
طرق سريعة لحفظ القران
والتأجيــل ,وتيقنــي بأنــك بعــون مــن اهلل
 االسم  :براءة بنت عبدالغني حرّان .ســوف تصلــي إلــى الهــدف املرجــو وهــو
 مدة تعليمك لكتاب اهلل  ٤ :سنواتً
 مــا املرحلــة التــي تدرســينها حاليــا (حفــظ كتــاب اهلل كامــا).ولكــن لكــي يتحقــق هــذا الهــدف البــد
وكــم عــدد الطالبــات؟
املرحلــة  /كليــة  ،صباحــا ومســا ًء .العــدد مــن التنبــه لعــدة أمــور أساســية وهــي :
يقــارب  ٥٠طالبــة.
أوال ً  :النية الصادقة.
 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 تتع ّلــم التخطيــط
لنفســها فــي املراجعــة  .ومــن جتيــد
فاحلوافــز كثيــرة ماديـ ًة ومعنوية ومــن دون
ذلــك فتســرد املقطــع فــي احللقــة قبــل
اخلــروج منهــا علــى زميلــة لهــا مجيــدة
حتــى تتقنــه فــا تنتقــل ملقطــع الغــد
إال بإتقانهــا مــا حفظــت اليــوم  ،والتركيــز
ـودة اخلاليــة مــن
علــى كيفيــة التــاوة اجملـ ّ
اللحــون مطلــب جليــل فــي احللقــة أقيــم
لــه برنامــج تنافســي مثــل لوحــة ( أنيــري
طريقــك) فتعلّــق الطالبــة مصباحــا ً إن
أجــادت أحــكام محــددة فــي كل أســبوع .
توكلــي علــى اهلل واســتعيني بــه وال
تعجــزي وتذكــري قولــه ســبحانه ((ولقــد
يســرنا القــرآن للذكــر فهــل مــن مدكــر)),
ثقــي بقدراتــك واتركــي التســويف

ـك وردا ً يوميا ً
خامسـاً :االنتظــام :اجعلــي لـ ِ
تتلــن فيــه القــرآن وحبــذا أن ال يقــل عــن
جــزء .
ً
سادســا  :قــراءة وحفــظ القــرآن بترتيــل
وصــوت حســن يســاعدك على اإلســتمرار
فــي تثبيــت اآليــات.

ســابعا ً  :حفــظ القــرآن وتدبــره والتركيــز
ثانيــا ً  :احلــرص علــى اإللتحــاق بحلقــة علــى مــا تشــابه فــي القــرآن يســاعد
حتفيــظ ,فيــد اهلل مــع اجلماعــة فــا علــى غــرس اآليــات وتأصيلهــا فــي العقــل
تقولــي ســأحفظ وحــدي ولــدي همــة ويقــاوم النســيان.
ونشــاط فالهمــة يعقبهــا الفتــور
والنشــاط يعقبــه الكســل واملؤمــن قــوي -مــا هــي أفضــل طريقــة فــي املراجعــة
فــي نظــرك؟
بإخوانــه ضعيــف بنفســه.
أفضــل طريقــة ملراجعــة احلفــظ هــو مــا
ثالث ـا ً  :إدارة الوقــت :حتــى تتمكنــي مــن ورد عــن الصــادق املصــدوق صلــى اهلل
احلفــظ البــد مــن القيــام بعمــل جــدول عليــه وســلم (إذا قــام صاحــب القــران
تدونــن فيــه جميــع األعمــال التــي ســوف فقــرأه بالليــل والنهــار ذكــره وإذا لــم يقــم
تقومــي بهــا علــى حســب أهميتهــا بــه نســيه) صحيــح مســلم .فلــو تأملنــا
واجعلــي احلفــظ مــن ضمــن األعمــال فــي هــذا احلديــث لوجدنــا غايتنــا فكــم
املهمــة وأفضــل أوقــات احلفــظ هــو وقــت فــي اليــوم والليلــة نصلــي هلل الســن
الراتبــة فقــط مــن 10الــى  14ركعــة  ،فلــو
الســحر  ،وفــي الصبــاح.
فــي كل ركعــة نقــرأ فيهــا وجه ـا ً واحــدا ً
رابعـاً :التكــرار :كلمــا كــرر احلافــظ اآليــة ألصبحنــا خــال اليــوم الواحــد نراجــع
كلمــا زادت قــوة احلفــظ لديــه وزادت من10الى14وجــه.
طالقتــه فــي القــراءة  ،فاملراجعــة والتكرار أيضـا ً مــن الطــرق املعينــة علــى املراجعــة
البــد منهمــا حتــى ال نفقــد مــا حفظنــاه وضــع منهجيــة معينــة بحيــث تكــون
مبثابــة املنهــج تســير عليهــا وتراجــع مــن
مســبقاً.
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خاللهــا مــا مت حفظــه مســبقاً .وكل هــذا
لــن يجــدي إال بالدعــاء وســؤال اهلل الثبات
والتيســير.
ماذا تعني لك احللقة ؟تعنــي لــي الكثيــر والكثيــر ؛ هــي جنــة
الدنيــا ،هــي ســعادة متــأ قلبــي وطمأنينة
متــأ فــؤادي  ..كيــف ال!! وذكــر اهلل فيهــا
يُرفــع والقــرآن فيهــا يُتلــى ويُرتــل والوعــظ
والتناصــح باحلــب فيهــا يُقــدم  ..وخالقــي
يذكرنــا فيمــن عنــده ,أي شــيء أكبــر مــن
ذلــك واملالئكــة حتفنــا والرحمــة تغشــانا
وننــال بــإذن اهلل اخليريــة التــي أخبــر
عنهــا الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم
«خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه «..
فللقــرآن لــذة  ,وتكمــل عندمــا يحــاط
وصحبــة اجتمعــت
بــك أخــوة فــي اهلل ُ
لتــدارس كتــاب ربهــا .حق ـا ً هنــاك عيــش
مختلــف مــع القــرآن ومــع أهــل القــرآن
الذيــن هــم أهــل اهلل وخاصتــه.
ت ممــن لــم يلتحــق بــدور
أخيتــي ؛ إن كن ـ ِ
التحفيــظ بعــد  ،فبــادري فــواهلل لــن
جتــدي ســعادة ألــذ وأجمــل مــن القــرب
مــن اهلل والعيــش مــع كالمــه جــلّ فــي
عــاه  ..جــزى اهلل القائمــن علــى حلقــات
القــرآن املباركــة إشــرافا ً وتدريس ـا ً ودعم ـا ً
وبــذال ً خيــر اجلــزاء.
 مــا األمــر الــذي يجــب علــى معلمــةالقــرآن التحلــي بــه ؟
يــا معلمــة القــرآن  ،يامــن أعانــك اهلل
واختــارك لتنالــي شــرف تعليــم كتابــه
جــددي النيــة واســألي اهلل العــون
والتوفيــق ,واعلمــي أن لإلخــاص مراتــب
فاحرصــي علــى أعالهــا وأســماها .
 واجب املعلمة جتاه طالباتها ؟كونــي أيتهــا املباركــة قــدوة صاحلــة
طيبــة لطالباتــك واحرصــي علــى غــرس
القيــم واملبــادئ فــي نفوســهم بالكلمــة
الطيبــة والقــدوة الصاحلــة.
اعلمــي أن تعليــم القــرآن ليــس مقتصــرا ً
علــى ســرده وتالوتــه فقــط دون الســعي
إلــى تدبــره وتأمــل معانيــه والعمــل
بأحكامــه.
اســأل اهلل عــز وجــل أن يوفقنــي وإياكــم
ملــا يحبــه ويرضــاه وأن يكلــل جهودنــا
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بالنجــاح والتوفيــق وأن يجعلنــا مباركــن
أينمــا كنّــا ..
 وســيلة حديثــة اســتفدت منهــا فــيتعليمــك ؟
شاشــة العــرض تــؤدي غــرض رائــع
وتفاعــل بــن الطالبــات وتخــدم املعلمــة
كثيــرا ً فــي إيصــال األفــكار واســتخدام
األنشــطة وعــرض الــدروس بشــكل
مبتكــر ..
 كلمة أخيرة :آيــات نــورٍ وخيــ ٍر وإميــان ،
القــرآن الكــرمي
ُ
ومعجــزة اإلســام اخلالــدة علــى الــدوام
 ،هــو حليــة قلــب املؤمــن إن حتلّــى بــه
 ،والنــور ُ الســائر ُ فــي دربــه  ،واملرافــق ُ لــه
فــي حياتــه  ،وبعــد موتــه  ،فــي قبــره ،
والقائ ـ ُد لــه إلــى أعلــى اجلنــان .قــال اهلل
ي
تعالــى ِ « :إنَّ َهــذ َا الْقُ ــرْآ َن يِ ْهـ ِدي لِلَّتِي ِه َ
ــو ُم وَي ُ َب ِّ
شــر ُ ا ْلُؤ ْ ِم ِنــن َ ال َّ ِذيــ َن ي َ ْع َملُــو َن
أَق ْ َ
ــم أ َ ْجــرًا كَ ِبيــرًا «
الص ِالَــا ِ
َّ
ت أَنَّ ل َُه ْ
إن العيــش مــع القــرآن عيــش كــرمي ,
ونعمــة يتفضــل بهــا اهلل علــى مــن شــاء
مــن خلقــه  ,وحيــاة تعجــز العبــارات أن
حــري باملؤمــن
تعبــر عنهــا  ,ولــذا كان
ٌ
الناصــح أن يجاهــد نفســه للعيــش
احلقيقــي مــع القــرآن ..
عشـــقتك يا كتـاب اهلل حـتى *** كأنـي ال
أرى ح ًّبـــا سواك
إذا حـــط الظــام علــى دروبــي *** بــا خوف
أســير على ســناك
اللهــم اجعــل القــرآن العظيــم ربيــع
قلوبنــا ونــور صدورنــا وجــاء أحزاننــا،
اللهــم اجعلــه حجــة لنــا ال علينــا
واجعلنــا اللهــم ممــن يقــرؤه فيرقــى وال
جتعلنــا ممــن يقــرؤه فيـ ّ
ـزل ويشــقى ،اللهــم
ارزقنــا بــكل حــرف مــن القــرآن حــاوة
وبــكل كلمــة كرامــة وبــكل آيــة ســعادة
وبــكل ســورة ســامة وبــكل جــزء جــزاءا ً
ن
 ....اللهــم آمــ 

فواصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«وإذا تليــت عليهــم آياتــه زادتهــم
إميانــا» وهــذا أمــر يجــده املؤمــن :وذلــك
بفهــم القــرآن ،ومعرفــة معانيــه؛ حتى
كأنــه لــم يســمع اآليــة إال حينئــذ .
ابــن تيميــة
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
«وإذا تليــت عليهــم آَياتــه زادتهــم
ِ
إميانــا» فهــم يلقــون الســمع،
ويحضــرون قلوبهــم لتدبــره ،فعنــد
ذلــك يزيــد إميانهــم ألن التدبــر مــن
أعمــال القلــوب .الســعدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينبغــي لقــارئ القــرآن أن يعتنــي بقراءة
الليــل أكثــر ،قــال تعالــى» مــن أهــل
الكتــاب أمــة قائمــة يتلــون آيــات اهلل
آنــاء الليــل وهــم يســجدون» .النــووي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«يــا أيهــا النــاس أنتــم الفقــراء إلــى
اﷲ» الفقــر إلــى اﷲ هــو عــن الغنــى
بــه فأفقــر النــاس إلــى ﷲ أغناهــم
بــه وأجهلهــم عنــد نفســه أعلمهــم
بــاهلل .ابــن القيــم
«ولــو شــئنا لرفعنــاه بهــا ولكنــه
أخلــد إلــى األرض «بحســب مــا يُخ ِل ـ ُد
العبــد إلــى األرض يهبــط من الســماء.
ابــن القيــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دلوني على الطريق
تجارب بعض اآلباء في إيقاظ أبناءهم لصالة الفجر
قراءنــا األعــزاء :فــي العــدد الســابق مت طرح
مشــكلة بعــض اآلبــاء واألمهــات الذيــن
يتكاســل أوالدهــم عــن صــاة الفجــر.
وطلبنــا منكــم جتاربكــم الناجحــة فــي
حتفيزهــم لصــاة الفجــر .فإليكــم بعــض
التجــارب:

التجربة األولى:

ومــن عمــر  ٦ســنوات أتولــى إيقاظهــم كنيتــه ورفــع الغطــاء عــن وجهــه ثــم
لصــاة الفجــر ..وأتابعهــم بعــد مجيئهم مســاعدته علــى القيــام باألخــذ بيــده.
مــن املســجد وأشــجعهم وأكافــئ
ً
الشــخص الــذي يتولــى إيقــاظ إخوتــه .خامســا  :قــد يحتــاج املربــي مــن أب
وأقــوم بســؤالهم عــن الســور التــي قرأها وغيــره أن يــرش قليـا ً مــن املــاء علــى وجه
اإلمــام ومــن صلــى بهــم بشــكل يومــي مــن يوقظــه
ونحــو ذلــك وســؤالهم كذلــك عــن حــال
الطقــس فــي كثيــر مــن األحيــان هــل وأخيــر ًا  :تذكــر أهميــة الرفــق بالولــد وأن
الرفــق مــا كان فــي شــئ إال زانــه وأن اهلل
هنــاك غيــوم أو غيرهــا مــن األمــور .
إذا أراد بأهــل بيــت خيــرا ً أعطاهــم الرفــق
كمــا ورد ذلــك فــي احلديــث عنــه عليــه
التجربة الثالثة:
الصــاة والســام
ويقول الشيخ عبد الرحمن املليفي:
من طرق حتفيز األبناء لصالة الفجر

يقــول صاحــب التجربــة ابــو إبراهيــم
اقــوم مبــا يلــى :
أوال ً  :تذكيرهــم بفضائــل الصــاة عمومـا ً
وصــاة الفجــر خصوصا ً بشــكل مســتمر
وحتفيزهــم لذلك
ثانيــا :تشــجيعهم بهديــة أو بشــيء
معیــن لزمــن محــدد فمثــا ً يــا بنــي إن
صليــت الفجــر فــي جماعــة فلــك كــذا
ثــم الوفــاء مبــا وعدتهــم فلعــل اهلل
يهديهــم الصــراط املســتقيم)

ثانيــ ًا  :حتفيزهــم وتذكيرهــم بفضلهــا
واألجــر املترتــب عليهــا.

التجربة الثانية:

ثالث ًا  :حثهم على النوم مبكر

ال  :الدعــاء لهــم ( رب اجعلنــي مقيــم
أو ً
الصــاة ومــن ذريتــي ربنــا وتقبــل دعــاء )

تقــول إحــدى األمهــات أول وآخــر شــيء رابعـ ًا  :عنــد إيقاظهــم أقــوم بفتــح األنوار
توفيــق اهلل وثانيــا ً حثهــم علــى النــوم وإطفــاء املكيــف وفتــح النافــذة ليســمع
األذان واإلقامــة ثــم مناداتــه باســمه أو
مبكــرا ً

التجربة الرابعة:

يقول الشيخ راشد البداح:

األمــر بالصــاة التــي يســبقها نــوم
يحتــاج إلــى «اصطبــار»
{ وأ ْ ُمر أهلك بالصالة واصطبر عليها }
التربية على الصالة حتتاج تعاهد و أمر.
من طريقتي في اإليقاظ للصالة:
 - ١الرفــق فــي أســلوب اإليقــاظ ،وجتنــب
اإلزعــاج مــا أمكــن .
 - ٢عنــد االجتمــاع علــى الطعام اإلشــادة
باملســتيقظ بــا تأخر .
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 - ٣إرســال رســائل مختصــرة حــول
الصــاة فــي قــروب العائلــة .

طريقتــي مــع أبنائــي حلثهــم علــى صــاة
الفجــر أخبرهــم بفضلهــا وأنهــم يكونون
فــي ذمــة اهلل حتــى ميســون وان نبتعــد
جميعــا عــن الســهر حتــى يســتطيع
بعضنــا إيقــاظ بعــض.

التجربة السادسة:

يقول األستاذ :يوسف الثنيان

التجربة الخامسة:

هنــاك قريبــة لــي صاحلــة عندهــا عمــل
عظيــم وهــو إيقــاظ النــاس لصــاة الفجر
وعندهــا حاليــا ً ســتة جــواالت لهــذا
الغــرض تتصــل عليهــم حتــى يجيبــوا

يقول الشيخ محمد العتيق:

نــوع مــن احلــزم نظــرا لضيــق الوقــت
.وبعــد اســتعدادهم للصــاة وتهيئهــم
متامــا فــإن كان الوقــت كافيــا النتظارهــم
حتــى يخرجــوا قبلــي و أوصــي أمهــم
أن تتابعهــم حتــى يخرجــوا مــن البيــت
واتصــل علــى أمهــم أســألها هل صلــوا أو
ال ولــو كنــت مســافرا فقد ألزمت نفســي
باالتصــال علــى أمهــم ومتابعتهــم مــع التجربة التاسعة :
األذان حتــى يــؤدوا الصــاة ..

التجربة السابعة:

قبــل النــوم أنبههــم علــى التقيــد
بــاألذكار اخلاصــة بالنــوم وأوكــد عليهــم
وعلــى أمهــم لتنبههــم كذلــك.
وقبــل أذان الفجــر أو معــه أذهــب إلــى
غرفــة األبنــاء وقبــل الدخــول أنظــر فــي
وضــع نومهــم ثــم أنبههــم تنبيهـا ً هادئـا ً
حتــى يــرد ثــم أطلــب منــه أن يذكــر اهلل
..لطــرد الشــيطان  ..فــإذا ذكــر اهلل انحلت
عقــدة وبعــد خمــس دقائــق آتــي إليهــم
ألتأكــد مــن يقضتهــم ؛ فــإن كان قــد
قامــوا وتوضــأوا فحســن وإن كانــوا رجعــوا
للفــراش بســبب تأخرهــم فــي النــوم
وســهرهم فأوقضهــم مــرة أخــرى فيهــا

يقول الشيخ أحمد الذويخ:

طريقتــي فــي صــاة الفجــر مــع أبنائــي
أتابعهــم ليــا لئــا يســهروا وأثنــاء
املتابعــة أقــول وراءكــم صــاة الفجــر
إشــعارا لهــم بأهميتهــا وكنــت اوقظهم
وأعمارهــم ســبع ســنني وانتظرهــم علــى
الوضــوء واذهــب بهــم معــي للمســجد
حتــى وصلــوا اجلامعــة .واآلن ال أعانــي فــي
إيقاظهــم .تعــودوا وهلل احلمــد أوقظهــم
وأمهــم تتابــع.

التجربة الثامنة:

أوال ً دعــاء اهلل بــأن يعينهــم علــى القيــام
للصــاة  ..فهــو خيــر عــاج .
ثانيــا ً فعــل األســباب املشــروعة وذلــك
كتذكيرهــم مبــا أعــده اهلل للمصلــن
وخاصــة صالةالفجــر ..
ثالث ـا ً ترغيبهــم وحتفيزهــم بوضــع جوائــز
حتفيزيــة والثنــاء علــى االبــن احملافــظ على
الصــاة .
رابعــا ً تذكــر أيهــا الوالــد بأنــك تقــوم
بعمــل عظيــم وعبــادة إن أحســنت
القصــد وذلــك باألمــر بالصــاة وحتمــل
املشــاق فــي ســبيل ذلــك فــاهلل يقــول (
وأمرأهلــك بالصــاة واصطبــر عليهــا )..

وتقول أم رياض:

تسعدنا مشاركتكم لنا في ملتقى القراء
سواء كانت المشاركات المفتوحة
يسعدنا تواصلكم معنا وإرسال مشاركاتكم ومقترحاتكم المباركة
ً
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

بريد إلكترونيmultaga.alqurra@gmail.com :
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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تغطيات

افتتاح مدرسة تمهيدية للبنات

افتتحت اجلمعية املدرسة التمهيدية للبنات لهذا العام ١٤٣٧-١٤٣٦هـ أسوة بالبنني 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:
عدد المعلمات

الطاقم اإلداري

الطالبات

الحافالت

الفصول

9

5

93

6

6

تخريج الدفعة األولى في متهيدية البنات
احتفلت املدرسة التمهيدية للبنات بتخريج الدفعة األوىل من طالباتها ( )78طالبة  ،وأقيم الحفل الختامي يوم األحد املوافق١٤٣٧ /٨ /١هـ عىل 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 أمرية  ،أوبريت أمي جنة الدنيا  ،أوبريت حلم املحسنني  ،وتخللها
ترتيل اآليات من الطالبات الصغريات .وختم الحفل بتكريم أمهات الطالبات املجتازات باملحطات
وتكريم املعلامت واإلداريات وقدمت إدارة التمهيدية هدية تكرميية لحرم الشيخ حفظه الله وختمت مبسرية مسك الختام
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مرآة الجمعية

إحصائية المجمعات في برنامج االرتقاء للعام الدراسي 1435هـ 1436 -هـ
برنامج االرتقاء يهدف إلى إتقان الطالب 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 اختبارا ً مركزيا ً في اجلمعية ويختبر في
كل مرة من أول مرتقى وحتفز اجلمعية الطالب واملعلمني واملديرين بوسائل عديدة لتفعيل البرنامج ومنها نشر إحصائية
سنوية وإليكم إحصائية عام 36/35

مقارنة
بنتائج العام
املاضي

م

اجملمع

إجمالي
طالب اجملمع

عدد الطالب
اجملتازين

نسبة
اخملتبرين

إجمالي
النقاط

متوسط
النقاط

الدرجة
النهائية

1

العذل

222

132

%59.46

311.14

2.36

140.33

2

األحنف بن قيس

284

135

%47.54

292.23

2.16

102.69

3

امللك عبدالعزيز

327

138

%42.2

290.45

2.1

88.62

4

فيصل بن تركي

268

83

%30.97

163.4

1.97

61.01

2

5

النووي

152

78

%51.32

134.36

1.72

88.27

2

6

محمد بن ابراهيم

354

55

%15.54

98.78

1.8

27.97

3

7

الشوكاني

165

45

%27.27

92.28

2.05

55.9

2

8

اجلوير

120

35

%29.17

91.49

2.61

76.13

6

9

الفالح

92

23

%25

43.56

1.89

47.25

1

10

العبداملنعم

57

18

%31.58

34.04

1.89

59.69

2

11

الفرقان

147

19

%12.93

28.29

1.49

19.27

1

12

عبداهلل بن نوفل

232

16

%6.9

26.54

1.66

11.45

1

13

ابن عثيمني

96

10

%10.42

16.15

1.62

16.88

14

أبي مسعود البدري

48

4

%8.33

6.97

1.74

14.49

2564

791

%30.85

1629.68

2.05

63.53

اإلجمالي

2

الخمسة األوائل من المعلمين في إحصائية االرتقاء للعام الدراسي 1436 -1435هـ
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م

اسم املعلم

املجمع

1

فهد نايف محمد الزنيدي

العذل

28

2

جابر عبداهلل سعود الدويش

األحنف بن قيس

17

88.94

3

عبداهلل حجاب محمد احلجاب

األحنف بن قيس

18

86.17

50.88

4

معاذ علي أحمد العبداللطيف

العذل

15

93

46.17

الرابع

5

طارق فهد محمد اخلنيني

امللك عبدالعزيز

15

99.07

42.01

اخلامس
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عدد الناجحني متوسط درجات االختبار

اجاميل النقاط

الرتتيب

88.61

73.06

األول

53.73

الثاني
الثالث

الحل بيدك

معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رعى حفل جائزة الفهد السابع:
كان عدد الحفاظ قليال فانقلب الحال بحمد الله

هذا القرآن دستور ال يتغير ومجد ال منتهى لرفعته ،فهنيئا لمن يتعلمه ويحفظه.
احتفلــت اجلمعيــة اخليريــة لتحفيــظ القــرآن
الكــرمي فــي محافظــة الزلفــي بإقامــة حفــل
( جائــزة الفهــد حلفــظ القــرآن الكــرمي ) فــي
عامهــا الســابع ,والــذي أقيــم مســاء يــوم
اخلميــس  1437-6-22هـــ بعــد صالة العشــاء
فــي القاعــة املاســية لالحتفــاالت واملؤمتــرات
علــى شــرف صاحــب املعالــي  :الشــيخ /
صالــح بــن محمــد اللحيــدان رئيــس اجمللــس
األعلــى للقضــاء ســابقا ً عضــو هيئــة
كبــار العلمــاء وبحضــور وكيــل محافــظ
محافظــة الزلفــي ســعادة األســتاذ  /صالــح
بــن عبدالعزيــز املــداهلل وعــدد مــن أصحــاب
الفضيلــة والســعادة ورجــال األعمــال وأعيان
احملافظــة وعــدد مــن الضيــوف مــن خــارج
احملافظــة وجمــع مــن كبيــر مــن الضيــوف
امتــأت بــه جنبــات القاعــة ،وتنوعــت فقرات
احلفــل.

وهــذا القــرآن العظيــم الــذي أنزلــه اهلل
تعالــى وشــرف بــه العــرب واألمــة اإلســامية
أجمــع دســتور ال يتغيــر ومجــد ال منتهــى
لرفعتــه ،فهنيئــا ملــن يتعلمــه ويحفظــه.
هنيئــا للباذلــن جهدهــم فــي تعليمــه
وهنيئــا للذيــن يبذلــون فــي هــذا الســبيل.
نصيحتــي للجميــع احلــرص علــى معرفــة
قــدره وتالوتــه والعمــل بأحكامــه.
انظــر إلــى أخالقــك هــل هــي منســجمة
مــع القــرآن الكــرمي كمــا كان النبــي صلــى
اهلل عليــه وســلم.
أســأل اهلل تعالــى أن يوفــق كل القائمــن
علــى تعليــم القــرآن الكــرمي بــأن يخلصــوا
هلل فــي العمــل وأن يوفــق كل مــن يتعلمــه
إلتقــان حفظــه واحملافظــة عليــه ،وأن يوفــق
البيــوت التــي فيهــا مــن يحفــظ القــرآن مــن
فتيــان وفتيــات

فــي وقتنــا هــذا هيــأ اهلل جــل وعــا فــي
هــذه الدولــة املباركــة مــن يحرصــون علــى
تشــجيع الراغبــن والبــذل فــي هذا الســبيل
فلنكثــر مــن الدعــاء لهــم.
أدعــو اهلل تعالــى أن يبــارك ألهــل هــذا العمل
وأن يصلــح الدارســن ومينحهــم التوفيــق
والســداد ،وأن ينشــر اخليــر فــي بالدنــا وفــي
بــاد املســلمني

أســأل اهلل بأســمائه وصفاتــه أن يوفــق ولــي
أمرنــا لــكل خيــر ،وأن يصــده عــن كل شــر وأن
يوفقــه حلمايــة العقيــدة وصيانــة األخــاق
ونشــر العــدل ،وأدعــو اهلل تعالــى أن يبارك في
دولتنــا ومينحهــا الســداد فهــو القــادر علــى
كل شــيء ،وأن يصلــح أمــر دولتنــا وجميــع
مــن يتعــاون معهــا وأن يوفــق والة األمــر ألن
يحســنوا كل عمــل يقومــون بــه ،ففــي ذلــك
اخليــر الكثيــر كمــا أســأله تعالــى أن ينصــر
كان النــاس إلــى وقــت غيــر بعيــد ال جتــد رايــة اإلســام ويعزهــا ويــذل كل مــن حاربهــا.
مقتطفات من كلمة راعي الحفل
اللحيدان:
معالي الشيخ صالح بن محمد
فيهــم مــن احلفــاظ إال عــددا قليــا ال زهــدا
فــي ذلــك ولكــن حياتهــم فيهــا عنــاء
«إن خيــر النــاس مــن تعلــم القــرآن وعلمه وشــظف وانشــغال بالعمــل.
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جائزة التميز
اإلدارة املتميزة
الرياحني 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
(القرآن كامال)

(عشرون جزءاً)

(عشرة أجزاء)

(خمسة أجزاء)

(جزأين)

عمر بن راشد احلميدي

عبداجمليد بن دخيل الفهيد

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

بسام بن هالل البهالل

عبدالعزيز بن خالد السبت

عبدالرحمن بن صالح
السيف

مصعب بن صالح البهالل

أحمد بن بدر البدر

خالد بن مساعد الوزان

سلمان بن راشد احلميدي

الفائزات في مسابقات القرآن الكرمي
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أسماء بنت سليمان
اخلنيني

سدمي بنت عبداهلل الطيار

مشاعل بنت عبداهلل البدر

سارة بنت أحمد الزنيدي

أسماء بنت محمد
القشعمي

أروى بنت أحمد امللحم

صفية بنت محمد املنصور

فاطمة بنت أحمد املسعود

لطيفة بنت أحمد املسعود

ليما بنت بدر الفرج

أسماء بنت عبداهلل
املسعود

أمل بنت إبراهيم الزويد

نورة بنت عبداهلل الفالح

اجلوهرة بنت محمد احلصني

رشا بنت نافع النافع

العدد - 11شوال 1437 -هـ

أسماء الفائزين في مسابقة الحلقات للبنين
الترتيب

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

الحلقة

سعد بن أيب وقاص

جعفر بن أيب طالب

محمد بن عبدالوهاب

المعلم

طارق بن فهد الخنيني
عثامن بن عبدالرحمن الدريويش
عبدالرحمن بن عبدالله العامر
خالد بن مساعد الوزان

بدر بن أحمد البدر
أحمد بن بدر البدر
رائد بن حمدان الجديع
سليامن بن عبدالله الدهش

عيل بن محمد القشعمي
يوسف بن سعود السبت
عبداملحسن بن عبدالعزيز الزنيدي
عبدالرحمن بن عيل العبداللطيف

الطالب

أسماء الفائزات في مسابقة الحلقات البنات
الترتيب

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

الحلقة

رقية بنت محمد

ذات النطاقني

حفصة بنت عمر

المعلمة

مريم بنت مزيد السقياين
صفية عبدالله عبيد املوىس
سارة أحمد عبدالله املحمود
أسامء عبدالعزيز عثامن الطيار

أسامء بنت عبد العزيز النارص
ابتهاج عبدالله السويكت
نهى سعود الحمد
زينب سليامن الدويش

أبرار بنت أحمد الدخيل
منال عبدالرحمن املليفي
نورة موىس العامر
عبري عبدالرحمن املليفي

الطالبات
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بيدك
شعر
الحل

حي*
ح ٌ
ي من َ
الو ْ
َو ْ

أ  /فهــد بــن عبــد اهلل املال

ــان ؟!
ِل َ ِ
ــن ال َبالغَــ ُة فــي ُس ُ
ــق وب َ َن ِ
ــم ِّو ب َ َي ِ
ــان عَ ــز َّ ْت علــى ذِيْ َمنْطِ ٍ
احــ ُة ْ
ــان ؟!
ام َهــا تُــزْريْ ِ
ــئ ُ
ص َ
ــن الفَ َ
ــي َها ون ِ َظ ُ
ِل َ ِ
بعقْ ــ ِد آللِ ٍ
وج َم ِ
وش ُ
ْ
ْ
َ
ً
ــان ؟!
املعانــي الغُــر ُّ تَأ ُخــذ ُ بال ُّن َهــى أ ْخــذا ي ُ ِري ْ َهــا
ــن َ
َ
ِل َ ِ
الـــحق َّ رَأ َي عَ َي ِ
ــان
ي ولِ ُ
أَوَل َْي َ
ُ
الـــم ِب ْ ِ
ــس لل ُّنــوْرِ
لهــ َدى ،للذِّكْــ ِر والتَّنـــ ِزي ْ ِل والفُ رْق َ ِ
مــان
ْظــم آيَــ ٍة،
الكتــاب احلــق ُّ أع
ذاك
َ
ـــح َّ
ج ٍة تَبْقَ ــى َمــ َدى األز ْ
وم َ
ُ
َ
ُ
ِ
ــان
آيَــ ُه
َــم
نزَّلــ ُه
هلل
اصــر َ ْت عَ ــنْ َحرْفِــهِ الث َّقَ
ا ُ
َف َتقَ َ
وأ َ ْحك َ
ِ
َان ؟!
ِلَْلُــوْ ٍق ب َ َيــا ُن ب َ َيانِــ ِه و َ َج ِديْــ ُد ُه َجــارٍ َمــع
أَنَّــى
َ
الـــح َدث ِ
ــان
ــق التَّف ِ
فــي ُم ْ
ـــحك ٍَم قَــدْ ف ِّ
ُصل ْ
ْص ْي ِ
ــل والتِّبْ َي ِ
َــت آيَاتُــ ُه ب ِ َدقَائِ ِ
لي ِن ْيــر َ دَر ْ َب التَّائِــهِ احل َ ْيــر َ ِان
ــان وبالهــ َدى
نُــوْر ٌ ت َ َنــزَّلَ بال َب َي ِ
ُ
ــان
صائِــ ٍر ت َ ْهــ ِديْ إلــى
ِإذ ْ
جــاء و َ ْحيــا ً للن َّ ِبــيِّ ُم َن َّ
ْ
جمــا ً ب َب َ
َ
اإلي َ ِ
ومؤَيِّــدا ً
شــرا ً
ومثَبِّتــا ً
وم َب ِّ
ــان
لِفُ ــؤَادِ ِه
باحلــق ِّ
ُ
ُ
ُ
وال ُبر ْ َه ِ
َّ
ان
ط
ــي
الش
ــى
ط
خ
ن
ــ
م
ة
ا
ـــج
ن
ه
وبــ
د
ــ
ح
و
م
ْــب
ل
ق
ــر
ي
ن
ي
يــاء
الض
ــو
ه
ٌ
َ
َ
ِ
َ
ِ
ٍ
ْ
ِّ
ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ِّ
َ ِ ْ ُ
وَ َ
ْ ِ
صــا ً
ــان
وم َي َّ
ــاء ذِكْــرا ً لألَن َ ِ
ــام ُمفَ َّ
ُ
قَــدْ َج َ
ســرا ً يُتْلَــى بِــكُلِّ لِ َس ِ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ــوان
ــم َ
ض ِلــهِ
اك بِفَ ْ
ــان قَــدْ ب َ َلغَــا ِّ
ـــم َنازِ ٍل أَرْب َ ْ
بِ َ
الس َ
ــت عَ لــى كَ ْي ِ
اث ْ َن ِ
ان
ِّــم
ـــحرُوْفِهِ
ِّــم ف َُه َمــا – بــإذ ِْن إل َِه َنــا ِ -
لِ ُ
ُ
وم َعل ٌ
ُم َت َعل ٌ
ســيَّ ِ
ام َ
َــان
يَــا َح ِ
ْــح ُمفَ َّ
ــح َطاب َ ْ
ــل َ
آن ب َ ْ
ص ٍ
ومث ِ
ــل القُ ــر ْ ِ
ــن َ َج َوان ِ ٍ
ــت ب ِ َنف ِ
ت – كُلَّ أَو َ ِان
ــم
الـــم ِع ْي ُ الـث َّـــر ُّ أَزْكَــى َمــوْرِدٍ تَرْتَــادُ ُه – إ ْن ِشــئْ َ
ن ِ ْع َ
َ
ك َسل َْســلٌ
ــل دَانــي
آن ِورْدُ َ
ِمــنْ َمــوْرِدٍ عَ ــذ ِْب امل َنا ِه ِ
يَــا قَــارِئ َ القُ ــر ْ ِ
بوعْــ ِد ِه وو َ ِع ْيــ ِد ِه وَي َ ُس ُّ
َــان
امــ َن
يُ ْ
ْ
ــل ِمنْــ ُه كَ َو ِ
ـــح ِيي الفُ ــؤَادَ َ
األضغ ِ
ْــان
فاقْــرأ ْ ورَتِّــلْ آيَــ ُه
ــحرُوْفهِ فــي ِّ
ُم َت َدبِّــرا ً ل ِـ ُ
الســر ِّ واإلع ِ
ــان
تَرْقَــى ب ِ َ
ــال ِ
ـــها يَــوْ َم اجلــزَا ِء َم َنــازِال ً و َل ِن ْع َ
ج َن ِ
ــم دَار ٌ فــي ِظ ِ
وم َتابِعــا ً
َــان
صــادِ ِق ِ
ــت فِ ْي َهــا ُم ْ
لِ َن ِب ِّي َنــا عَ ــنْ َ
مــا كُنْ َ
ـــخ ِلصا ً ُ
العرْف ِ
ُ
َ
َ
هلل أ ْشــر َ ُف َمــا ت ُ ِلــيْ وأ َج ُّ
ــان
ــل َمــا ْ
ــاب ا ِ
اســ َت َم َع ْ
ــم ِك َت ُ
ذَاكُ ْ
ت لَــ ُه أذُن َ ِ
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* * * * * * * * * * * * *
ضــ ٌة
ح ِف ْي ِ
َج ْمعيَّــ َة التَّ ْ
ــت رَو ْ َ
ــظ َطاب َ ْ
وم َعارِفــا ً
تَرْعَ ــوْ َن فِ ْي َهــا ِ
حك ْمــ ًة َ
ُ
ــث الفَ ضائِ ُ
ــل ِظل َُّهــا ورُوَاؤ َهــا
حي ُ
ْ
َ
َ
ـــمالِهِ ،
ب
ــف
ك
أل
ا
ح
ــم
س
ــم
ك
ا
ت
أ
َف
ِّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
ْ
ُ
َ
ت َم َنــارةً
آن دُ ْمــ ِ
َج ْم ِعيَّــ َة القُ ــر ْ ِ
ــيادَ ٍة
ِ
وب َ ِق ْيــ ِ
ات تَفَ ــرُّدٍ
ت ذَ َ
وس َ
ــت لِ َت َســاب ُ ٍق
فــإِذَا اجلوائِــز ُ أُزْلِفَ ْ
الســ َب ْي ِعيْ َشــا ِهدٌ
واليــوْ َم َجائِــزةُ ُّ
ـت
ـموْ ِ
ـق َ
ف َ
املعالــي ِإذ ْ عَ لَـ ْ
َسـ َ
ت فــي أُفْـ ِ
صفُّ هــا
َح ْي ُ
ــث َ
ــم قــدْ تو َّحــ َد َ
العزَائِ ُ
هلل اجل َ ِزي ْ َ
ض ِلــهِ
ــم ا ُ
ــل بِفَ ْ
َجز َ ُ
ف َ
اه ُ
الـما
ـج ِم ْي ِل َ ،
ـج ِل ْي َل م َع الــ َ
بَذَلُوا الــ َ
وط َ
ت أ َ ْهــلٌ للث َّ َنــا ِء ُم َدبَّـــجا ً
فألَنْــ ِ
خــ ِر دُرَّةٌ
وألَنْــ ِ
ــاج املفَ ا ِ
ت فــي ت َ ِ
ت للــرُّوَّادِ رَوْضــا ً ُموْنقــا ً
َســ ِل ْم ِ
ف َ

* * * * * * * * * * * * *
ــان
ســقُ ونَها
َ
تَ ْ
بالعــارِ ِض الهتَّ ِ
جانِــي
وهــدى ً  ،ف َ
ُ
وم َ
َطاب َ ْ
ــت َم ْغ ِرســا ً َ
آن
ُمــد َّ ْت ُســرَادِق ُ َها مــ َع القُ ــر ْ ِ
ــو ِان
وب ِ َ
ــاع بغ َْيــ ِر ت َ َ
ـــجا ِههِ َس ٍ
ــان
إلي َهــا فــي ُ
يُوْ َمــى ْ
العــا ب ِ َب َن ِ
ان
صرْحــا ً ر َ ِ
ــموْ ِ
َ
ت َ
وس َ
اســخَ األرْكَ ِ
ــان
كُنْــ ِ
ت اجلــوادَ وأوَّلَ الفُ ر ْ َس ِ
ــان
ـــح ِ
يَ ْ
ـــح ِ
كيْ َم َ
اس َن رَو ْ ِض ِ
ــك الفَ ْي َن ِ
ألمانــي
َـــم يَرْكَ ُنــوا َ
ــم األُلَــى ل ْ
ِه َم ُ
ص ِّي َهــا والدَّانــي
ــن َ ق َ ِ
ال فَــرْق ب َ ْ
ِمــنْ َم ْع َ
ــان
شــ ٍر ن َ َه ُ
ضــوا بِــذ َا ال ُبنْ َي ِ
ــان
بالعــز ْ ِم
وهمــا
َ
قَرَن ُ ُ
واإلتْقَ ِ
ــاظ واألوْز َ ِان
بِفَ رَائِــ ِد األَلْفَ ِ
ــوان
وألَنْــ ِ
ْحــ ُة ُ
صف َ
في َهــا َ
ت ْ
العنْ ِ
َان
وح َللْــ ِ
َ
ت أ َ ْســ َنى رُت ْ َبــ ٍة َ
ومــك ِ

رحلوا عنا

رحل أبو عبدالله وبقيت آثاره الحميدة
بقلم  :عبدالرحمن بن محمد احلمد
رئيس جمعية حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الزلفي
احلمــد هلل رب العاملــن والصالة والســام
علــى رســول اهلل وبعد:
فــإن أعظــم مصيبــة تصيــب البشــر
فــي هــذه احليــاة الدنيــا مصيبــة املــوت،
ذلكــم املصيــر احملتــوم واألجــل احملــدود،
يقــول اهلل تعالــى  (( :فــإذا جــاء أجلهــم
ال يســتأخرون ســاعة وال يســتقدمون))
ويقــول ســبحانه  (( :كل نفــس ذائقــة
املــوت وإمنــا توفــون أجوركم يــوم القيامة
فمــن زحــزح عــن النــار وأدخل اجلنــة فقد
فــاز ومــا احليــاة الدنيــا إال متــاع الغــرور)).
فــي يــوم اخلميــس  1437/8/26رحــل عــن
هــذه الدنيــا وانتقــل إلــى الــدار اآلخــرة
احملســن الوجيــه الشــيخ:
عبدالرحمــن بــن عبــداهلل الطوالــة
تغمــده اهلل برحمتــه وأســكنه فســيح
جناتــه  ،إن هلل مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى
وكل شــيء عنــده بأجــل مســمى ،إنــا
هلل وإنــا إليــه راجعــون وال نقــول إال مــا
يرضــي الــرب وإنــا علــى فراقــك يــا أبــا
عبــداهلل حملزونــون.
فهن املنايا أ ّي وادٍ حللته
عليها القدوم أو عليها ستقدم
لقــد بــذل أوالد الفقيــد مــن بنــن
وبنــات مــا يســتطيعونه مــن األســباب
العالجيــة منــذ أن أصيــب مبرضــه
واســتنفدوا كل احليــل؛ ولكــن األمــر
كمــا قيــل:
إن الطبيب بطبه ودوائه
ال يستطيع دفاع محذور أتى
فقيدنــا الغالــي ليــس كغيــره فقــد
اتصــف بصفــات حســنة وعلــى رأســها:
الكــرم ،ونفــع النــاس كبنــاء املســاجد،
وحتمــل الديــون ،وكثــرة الصدقــات إلــى
غيــر ذلــك ممــا نعلمــه ومــا ال نعلمــه

أكثــر وأكثــر ،واملصيبــة مبــوت الفقيــد
ليســت خاصــة بأهلــه بــل هــي عامــة:
وما كان قيس هلكه هلك واحد
ولكنه بنيان قوم تهدما
لقــد كان أبــو عبــداهلل حريصــا ً علــى
البــذل والعطــاء واإلســهام فــي مجــاالت
اخليــر املتعــددة ولقــد عرفتــه منــذ
ســنوات عديــدة فعرفــت فيــه هــذه
الصفــة احلميــدة  ،واآلن:
طــوى املــوت أســباب احملابــاة بيننــا
فلســت وإن أطنبــت فيــه مبتهــم
عرفتــه رحمــه اهلل وأســكنه فســيح
جناتــه صابــرا ً محتســبا ً شــاكرا ً لربــه
يحــاول أن يســر مــن حولــه ويفرحهــم
بأنــه صحيــح معافــى علــى حــد قــول
القائــل:
علــى أنــه والســقم يبــري عظامــه
يحــاول أن يخفيــه عنهــم ويســتر
وذلــك قبــل أن يصــاب مبرضــه األخيــر
قبــل أكثــر مــن  14شــهرا ً ذلــك املــرض
الــذي أفقــده وعيــه لــم يفــق بعــده.
لقــد لقــي رحمــه اهلل ربــه ولــو كان
باســتطاعة أهلــه ومحبيــه أن يفــدوه
بالغالــي والنفيــس لفــدوه وملــا بخلــوا
ولكــن كمــا قيــل:
ولو أن هذا املوت يقبل فدي ًة
فديناه أمواال ً كراما ً وأنفسا
للفقيــد رحمــه اهلل إســهامات فــي
اخليــر تذكــر فتشــكر وعلــى رأس ذلــك
مــا يبذلــه رحمــه اهلل خدمــة للقــرآن
الكــرمي فقــد كان لــه الفضــل بعــد اهلل
فــي إنشــاء أول دار نســائية فــي احملافظة
ولقــد حدثنــي بنفســه رحمــه اهلل قائـا ً
ملــا كنت فــي احلجــاز ( ال أدري يقصد مكة
أو الطائــف) يقــول كنــت أرى الدارســات

الالتــي يدرســن القــرآن الكــرمي فحدثتني
نفســي وبتشــجيع مــن أســرتي أن أبنــي
دارا ً يتعلــم فيهــا النســاء القــرآن الكرمي،
ولقــد مت لــه بحمــد اهلل مــا أراد فبنيــت
(دار القــرآن الكــرمي) علــى نفقتــه اخلاصــة
والتــي نفــع اهلل بهــا منــذ أكثــر مــا
يقــارب عشــرين ســنة ،وباإلضافــة إلــى
ذلــك فقــد رعــى رحمــه اهلل برنامجــا ً
قرآني ـا ً تقيمــه اجلمعيــة يتعلــق بقــراءة
تفســير القــرآن الكــرمي كامــا ً مــع
حفــظ الغريــب أطلقــت اجلمعيــة علــى
ذلــك البرنامــج اســم ( شــفاء الصــدور)
وتقيــم احتفــاال ً خاصـا ً بذلــك البرنامــج
وآخــر احتفــال أقيــم كان بتاريــخ
 1436/7/6برعايــة كرميــة مــن معالــي
الشــيخ الدكتــور صالــح بــن حميــد
حفظــه اهلل  ،وكان الفقيــد رحمــه اهلل
حريصـا ً علــى إقامــة احلفــل فرحـا ً بــه إال
أن املــرض لــم ميهلــه فلــم يتمكــن مــن
حضــور احلفــل ،ولقــد تخــرج فــي هــذا
البرنامــج بحمــد اهلل عشــرات الطــاب
واملعلمــن فللــه احلمــد واملنــة.
واألمــر الثالــث الــذي كان يقدمــه الفقيد
للجمعيــة بســخاء تكفلــه برعايــة
مــا يحتاجــه مجمــع امللــك عبدالعزيــز
«رحمــه اهلل» مــن رواتــب للمعلمــن
وحوافــز وجوائــز للطــاب وجميــع مــا
يحتاجــه اجملمــع أثنــاء الدراســة.
لقــد غــاب عنــا أبــو عبــداهلل عليــه
رحمــة اهلل وأصبحنــا كمــا قــال
البــارودي:
ولم يبق إال ذكريات شجية
هوما
وطيف يواتيني إذا الطرف ّ
رحــل عنــا أبــو عبــداهلل ولكــن النــاس
يتفاوتــون في رحيلهــم وتتفــاوت مواقف
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األحيــاء مــن رحيــل األمــوات ويتفــاوت مــا
قدمــه األمــوات لألحيــاء ومــا أبقــوه بعــد
وفاتهــم لنفــع املســلمني:
الناس صنفان موتى في حياتهم
وآخرون ببطن األرض أحياء
وذكــر النــاس اإلنســان باخليــر بعــد وفاتــه
حيــاة جديــدة ونحســب أن فقيدنــا
الغالــي مــن هــذا الصنــف
فارفع لنفسك عند موتك ذكرها
فالذكر لإلنسان عمر ثان
رحيــل أبــو عبــداهلل مؤلــم وموجــع
ولكننــا راضــون بقضــاء اهلل وقــدره:
خطب وأي اخلطب أطبق ليله
يحير منبر اخلطباء
خطب ّ

يا طائر األشواق بلّغ أهله
روح الكرمي سمت إلى العلياء
يا واصل األرحام خيرك ممرع
ٌ
عطوف وارف األفياء
بر ٌ
وفتحت بابا ً ال يضيق بضيفه
فقرى الضيوف سجية الكرماء
ِ
أوالدُك األبرار فخر ُ فضيلة
أنعم بهم في برهم ووالء
الولــد يشــمل الذكــر واألنثــى كمــا قــال
تعالــى (( :يوصيكــم اهلل فــي أوالدكــم))
وبعــد :فــي ختــام هــذه الســطور أرجــو
مــن اهلل ســبحانه وتعالــى أن أكــون قــد
وفقــت فــي الكتابــة عــن الفقيــد أبــي
عبــداهلل ومجــال الكتابــة عنــه رحــب

واســع ولكــن مــا ال يــدرك كلــه ال يتــرك
بعضــه.
أســأل اهلل بأســمائه وصفاتــه أن
يغفــر ألبــي عبــداهلل ولوالديــه ولنــا
وللمســلمني أجمعــن وأســأله تعالــى
أن يصلــح لــه الذريــة اللهــم اغفــر لــه
وارحمــه وارفــع درجتــه فــي املهديــن
واخلفــه فــي عقبــه فــي الغابريــن
ونــور لــه فيــه
وافســح لــه فــي قبــره
ّ
واجعــل قبــره روضــة مــن ريــاض اجلنــة.
اللهــم آمــن وصــل اللهــم وســلم وبــارك
علــى عبــدك ورســولك نبينــا محمــد
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

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
وتهــدف الزيــارة إلــى االســتفادة مــن فضيلتــه فــي مجــال إتقــان أداء القــرآن الكــرمي لطــاب ومشــرفي اجلمعيــة وقــد تنوعــت
االســتفادة مــن فضيلتــه مــن خــال اإلقــراء وخاصــة للطــاب املشــاركني فــي مســابقة امللــك ســلمان احملليــة حلفــظ القــرآن
الكــرمي ودورات تدريبيــة وعــرض جتربتــه فــي القــراءة واإلقــراء .
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تغطيات

مواصلة التحليق فى سماء اإلبداع و اإلنجازات

جمعية تحفيظ الزلفي تحقق مراكز متقدمة في مسابقة أمير منطقة الرياض1437
بتوفيــق مــن اهلل عــز وجــل وامتــدادا ً لإلجنــازات التــي حتققهــا اجلمعيــة اخليريــة لتحفيظ القــرآن الكــرمي مبحافظــة الزلفي
فقــد حصلــت مؤخــرا ً علــى مراكــز متقدمة فــي مســابقة أميــر منطقــة الرياض
حيث جاءت نتائج طالب اجلمعية كالتالي:

البنين

-5محمد بن نايف العنقري
-3عبد اهلل بن أحمد املطوع
-1علي بن عبد احملسن الطوالة
حقــق املركــز األول فــي الفــرع األول املركــز األول فــي الفــرع الثانــي املرحلة املركــز الثانــي فــي الفــرع الرابــع
اخلامتــون مســار القــرآن الكــرمي مــع الثانويــة فمــا فــوق مســار عشــرون املرحلــة االبتدائيــة مســار خمســة
أجــزاء
جــز ًءا
التفســير
-6عبد العزيز بن مقرن العبد املنعم
-4حمود بن راشد الثنيان
-2تركي بن مقرن العبد املنعم
املركــز األول فــي الفــرع األول اخلامتــون املركــز الثانــي املرحلــة الثانويــة فمــا املركز الثالث في الفرع الرابع املرحلة
فــوق فــي الفــرع الثانــي مســار عشــرة االبتدائية مسار ثالثة أجزاء
مســار القــرآن الكــرمي
أجــزاء

البنات
-5جود بنت بندر الداوود
-3فاطمة بنت أحمد املسعود
-1مناهل بنت علي الدويش
املركــز األول فــي الفــرع األول اخلامتــون املركــز األول فــي الفرع الثالــث املرحلة املركــز األول فــي الفــرع الرابــع املرحلــة
االبتدائيــة مســار خمســة أجزاء
املتوســطة مسار عشــرة أجزاء
مســار القــرآن الكــرمي
-6فاطمــة بنــت عصــام العتيبــي
-4أمجاد بنت أحمد املسعود
-2رميه بنت عبد اهلل املسعود
املركــز الثالــث الفــرع الثانــي املرحلــة املركــز الثانــي فــي الفــرع الثالــث املركــز األول فــي الفــرع الرابــع املرحلــة
الثانويــة فمــا فــوق مســار عشــرون املرحلــة املتوســطة مســار خمســة االبتدائيــة مســار ثالثــة أجــزاء
أجــزاء
جــز ًءا
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
املتســابقني واملتســابقات .
كمــا ثمــن اجلهــود التــي تبذلهــا الدولــة فــي خدمــة كتــاب اهلل ومن
ذلــك مســابقة أميــر منطقــة الريــاض الــذي ال يألــوا جهــدا ً فــي
رعايــة ودعــم هــذه املســابقة فســعدنا بهــذه املناســبة أن نرفــع لــه
التهنئــة والشــكر علــى حتقيــق هــذه املســابقة لألهــداف الســامية
التــي أعــدت مــن أجلهــا .
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تغطيات

على شرف الدكتورة عزيزة بنت عبد الله البطي:
تخرج  48طالبة في معهد معلمات القرآن الكريم

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  1437 /7 /7هـــ فــي صــرح املعهد .
حيث مت تخريج ثمان وأربعني طالبة وهن على النحو التالي:
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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 املال

34

مزنة بنت جديع بن عبد الرحمن
اجلديع

3

أريج بنت عبد اهلل بن محمد
احلالفي

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

6

آالء بنت علي بن صالح امللحم

22

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

40

نائلة بنت جبارة الطيب عوض اهلل

9

بدور بنت علي بن محمد
الهزاني

25

فاطمة بنت عبد الكرمي بن
عبد احملسن الدخيل

41

ندى بنت عبد اهلل بن محمد اجلوير

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

43

نورة بنت صالح بن محمد الرزيزاء

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

46

هنادي بنت علي بن صالح امللحم

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
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اإلعالم الخيري

توظيــف الشــبكات االجتماعيــة والمؤسســات
الخيريــة ...
ا

د -مساعد بن عبد الله المحيا
أستاذ اإلنتاج التلفزيوني المشارك

العمــل اإلعالمــي اإللكتروني للمؤسســات
اخليريــة الــذي يوظــف منصــات الشــبكات
االجتماعيــة أصبــح هــو اخليــار األكثــر
اســتخداما وجناعــة وتأثيــرا ..
فاملؤسســات اخليريــة وجــدت نفســها أمام
وســائل ومنصــات وتطبيقــات جعلتهــا
تصــل للكثيريــن دون أدنــى تكاليــف
إعالنيــة وتســويقية ســوى بعــض اجلهــود
اليســيرة فــي نقل تلــك الرســائل وبثهــا ...
ولــذا فمــن القصــور أن جتــد بعــض
املؤسســات ال تســتخدم بعــض هــذه
التطبيقــات أو تســتخدم بعضهــا علــى
اســتحياء علــى الرغــم مــن فاعليتهــا فــي
التســويق واإلعــان والنشــر ...
سأضرب هنا مثاال ..
أحــد العقاريــن أجنــز مشــروعا مكونــا مــن
مجموعــة مــن الفلــل الصغيــرة  ،وحــن
أصبحــت جاهــزة للبيــع خصــص مبلغــا
كبيــرا لإلعــان والتســويق لهــذا املشــروع

عبــر القنــوات التلفزيونيــة واحملطــات
اإلذاعيــة والصحــف الورقيــة  ..ولــم يأبــه
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
كان يســأل الذيــن اشــتروا ووقعــوا عقــود
البيــع،
مــن أيــن تعرفتــم علــى املشــروع ؟ ..
النتيجــة كانــت مذهلــة إذ اكتشــف إن
أكثــر مــن نصــف الذيــن اشــتروا الفلــل
تعرفــوا علــى ذلــك عبــر تويتــر ..برغــم أن
مــا بــذل فيــه وأنفــق عليــه كان قليــا
جــدا.
اليــوم تعــددت التطبيقــات وأصبحــت
متاحــة ومجانيــة ومــن املهــم أن متــارس
كل اجلمعيــات واملؤسســات اســتثمار
ذلــك فمــن خــال توظيفهــا التوظيــف
األمثــل ستكســب املؤسســات اخليريــة
صــورة أفضــل وســتصل جلمهــور أوســع
وســتحظى بدعــم أكبــر فــي الوقــت الــذي
ســتنفق علــى نحــو أقــل ...
املهــم هــو االهتمــام ببنــاء اســتراتيجية
جيــدة تتســق وطبيعــة برامــج كل
جمعيــة إذ أن توظيــف منصــات وتطبيقات

الشــبكات االجتماعيــة قــد تكــون ذات أثــر
ســلبي علــى املؤسســة اخليريــة والعاملني
فيهــا إذا مت ّ ذلــك دون رؤيــة اســتراتيجية
واضحــة ...
الســيما وان مــا يتــم نقلــه وتبادلــه عبــر
الشــبكات االجتماعيــة يصــل للنــاس
علــى نحــو أســرع وأكبــر مــن الوســائل
التقليديــة التــي تراجــع االهتمــام بهــا
كثيــرا ..
لــذا فمــن املهــم أن تتعــرف اجلمعيــات
علــى كل اإلمكانــات والوظائــف
والتطبيقــات الكبيــرة التــي تتيحهــا
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
بهــا وببرامجهــا  ،ومــن خــال التواصــل
مــع عــدد مــن كبــار مســتخدمي هــذه
الشــبكات وهــؤالء ميكــن اســتثمار
جهودهــم ومشــاركاتهم فــي صناعــة
وعــي مبكــر لــدى اجلمهــور حــول جهــود
املؤسســة اخليريــة وبرامجهــا وحــول
أهميــة العمــل اخليــري عبــر نشــر ثقافــة
التطــوع وفوائــده واطــاق هــاش تــاق لــكل
برنامــج وفعاليــة حتــى تضمــن تفاعــا
طيبــا مــن قبــل اجلمهــور
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األخيرة

ليدبروا آياته

الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحمد

التدبر ال يكون إال بالتأمل

رئيس الجمعية

القــرآن الكــرمي كتــاب هدايــة
للتــي هــي أقــوم قــال تعالــى:
ــي
( ِإنَّ َٰهــذ َا الْقُ ــرْآ َن ي َ ْهــ ِدي لِلَّتِــي ِه َ
ــو ُم وَي ُ َب ِّ
شــر ُ ا ْلُؤ ْ ِم ِنــن َ ال َّ ِذيــ َن ي َ ْع َملُــو َن
أَق ْ َ
َ
َ
ـم أ ْجــرًا كَ ِبيــرًا ) اإلســراء:
الص ِ
الَــا ِ
َّ
ت أنَّ ل َُهـ ْ
 ،٩دل بــه ربنــا العبــاد إلــى كل خيــر
فأحيــا بــه مــوات القلــوب وأضــاء بــه
ك
ــك ُم َبــار َ ٌ
ــاب أَنْزَلْ َنــا ُه ِإل َْي َ
الــدروبِ ( :ك َت ٌ
ُ
َ
لِ َيدَّبَّــرُوا آيَات ِ ـهِ وَلِ َي َتذَكَّــر َ أو ُلــو الْ لْ َبــاب)ِ ص:
٢٩واملقصــود بتدبــر اآليــات :التأمــل فــي
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
اهلل عليــه وســلم وبيــان معانيــه واملــراد
بــه ،وأمــا التدبــر فهــو التأمــل والعمــل مبــا
جــاء فــي كتــاب اهلل ومــع اختالفهمــا إال أن
للتدبــر عالقــة قويــة بالتفســير ،فالتدبــر ال
يكــون اال بعــد معرفــة التفســير الصحيح
لآليــة إذا كانــت بحاجــة الــى تفســيرومن
املعلــوم أن عمــل املفســرين رحمهــم اهلل
فــي التفســير يشــتمل علــى كثيــر مــن
التدبــر فكتــب التفســير حتتــوي علــى
تدبــر آيــات كثيــرة ولقــد حــث ربنــا تبــارك
وتعالــى علــى تدبــر كتابــه فقــال تعالــى:
( أَف َ
ُــوب
َــى قُل ٍ
َــا ي َ َت َدبَّــرُو َن الْقُ ــرْآ َن أ َ ْم عَ ل ٰ
أَقْفَ ال َُهــا ) محمــد٢٤ :فاملشــركون
الذيــن عــا علــى قلوبهــم الــران لــم
ينتفعــوا بالقــرآن مــع تأملهــم لــه
بــل وصــل بهــم تأملهــم للقرآنإلــى
القــول بأنــه شــعر أو ســحر أو كهانــة،
واملقصــود أن األمــر بالتدبــر ليــس مقصــورا
علــى املســلمني بــل يشــمل املشــركني
فهــم مأمــورون بذلــك أيضــا فقــد قــال
اء ُهــم َّمــا
ـم يَدَّبَّــرُوا الْقَ ــوْلَ أ َ ْم َج َ
اهلل  (:أ َ َف َلـ ْ
ــم الْ َوَّلِــن َ )املؤمنــون٦٨ :
َــم يَــأ ْ ِ
ت آب َ َ
ل ْ
اء ُه ُ
قــال اإلمــام الطبــري رحمــه اهلل:
يقــول تعالــى ذكــره :أفلــم يتدبــر
هــؤالء املشــركون تنزيــل اهلل وكالمــه
فيعلمــون مــا فيــه مــن العبــر.
وقــال الشــوكاني رحمــه اهلل :وفــي
اآليــة دليــل علــى أن اهلل ســبحانه
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إمنــا أنــزل القــرآن للتدبــر والتفكــر فــي
معانيــه ال جملــرد التــاوة بــدون تدبــر .
وقــال ابــن ســعدي رحمــه اهلل  :أفلــم
يدبــروا القــول  :أي أفــا يتفكــرون فــي
القــرآن ويتأملونــه ويتدبرونــه فإنهــم لــو
تدبــروه ألوجــب لهــم اإلميــان وملنعهــم
مــن الكفــر ولكــن إعراضهــم عنــه
جلــب لهــم املصائــب وقــد دلــت
اآليــة علــى أن تدبــر القــرآن يدعــو
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 .
واخلالصــة :أن التدبــر ال يكــون إال
بالتأمــل فمعنــى يتدبــرون :يتأملــون
مــا تــدل عليــه اآليــات .وغايــة التدبــر
والهــدف منــه :الهدايــة واالعتبــار.
وبعــد :فتدبــر القــرآن يثمــر ثمــرات
كثيــرة ويفيــد فوائــد عديــدة ومنهــا:
-1أن التدبــر ســبب قــوي لدفــع
توهــم التعــارض بــن اآليــات القرآنيــة
ومثــال ذلــك قــول اهلل تعالــى:
م أ َ ْج َم ِعــنَ) احلجــر:
(ف ََورَب ِّ َ
ــك َل َن ْ
ســأ َ َلن َّ ُه ْ
ســأَلُ عَ ــن
٩٢وقولــه تعالــى( :ف ََيوْ َم ِئــ ٍذ لَّ ي ُ ْ
نــس و َ َل َجــا ٌّن )الرحمــن ٣٩ :فليــس
ذَ ِ
نبــ ِه ِإ ٌ
بينهمــا تعــارض ،وذلــك أن فــي يــوم
القيامــة مواقــف عديــدة ففــي بعضهــا
يســألون وفــي بعضهــا ال يســألون.
 -2أن التدبــر يزيــد فــي إميــان مــن يقــرأ
القــرآن بتدبــر ،وزيــادة اإلميــان مأمــور بهــا
علــى الــدوام (و َِإن نَّكَثُــوا أ َ ْيَان َ ُهــم ِّمــن
ُــم
ــم و َ َط َع ُنــوا فِــي دِي ِنك ْ
ب َ ْعــ ِد عَ ْه ِد ِه ْ
َ
ـم
ـ
َه
ل
ن
ـا
ـ
ي
أ
ل
ـم
ـ
ه
ن
إ
ر
ـ
ف
ْ
ك
فَقَ ات ِ ُلــوا أَئِ َّم ـ َة الْ ُ ِ ِ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
ــم يَن َت ُهــو َن ) التوبــة ( :و َ َمــا َج َعلْ َنــا
ل ََعل َُّه ْ
ــاب النَّــارِ ِإلَّ َم َلئِكَــ ًة و َ َمــا َج َعلْ َنــا
أَ ْ
ص َ
ح َ
سـ َت ْي ِق َن
ـم ِإلَّ فِتْ َنـ ًة لِّلَّ ِذيـ َن كَفَ ــرُوا لِ َي ْ
ِعدَّت َ ُهـ ْ
آم ُنــوا
ن
ـ
يـ
ذ
ل
ا
د
ا
د
ز
ـ
ـ
ي
و
ـاب
ـ
ت
ك
ل
ا
ـوا
ـ
ت
و
ْ
ال َّ ِذيــ َن أ ُ ُ
ِ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ِ َ َ
ــاب
ــاب ال َّ ِذيــ َن أُوتُــوا الْ ِ
ك َت َ
ِإميَانًــا و َ َل يَرْت َ َ
وَا ْلُؤ ْ ِم ُنــو َن وَلِ َيقُ ــولَ ال َّ ِذيــ َن فِــي قُلُوب ِ ِهــم
الل ب ِ َٰهـذ َا َمثَـ ً
ـا
ض وَالْكَافِــرُو َن َمــاذَا أَرَادَ َّ ُ
َّمــر َ ٌ
ــل َُّ
َ
ُّ
ــاء وَي َ ْهــ ِدي
ش
ي
ــن
م
الل
ض
ي
ــك
كَذَٰلِ َ ُ ِ
َ
ُ
َ

َمــن ي َ َ
ـو
ـم ُج ُنــودَ رَبِّـ َ
شـ ُ
ـك ِإلَّ ُهـ َ
ـاء و َ َمــا ي َ ْع َلـ ُ
ــي ِإلَّ ذِكْــرَى ٰ لِلْ َب َ
شــ ِر ) املدثــر٣١ :
و َ َمــا ِه َ
 -3أن التدبــر ينتــج عنــه العمــل وهــو
املقصــود األعظــم واملطلــب األهــم مــن
قــراءة القــرآن فالبــد مــن العمــل وهــذا
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
القــرآن عــن قــوم أخبرونــا أنهــم كانــوا
إذا تعلمــوا عشــر آيــات لــم يجاوزوهــا
إلــى العشــر األخــر حتــى يتعلمــوا مــا
فيهــن فكنــا نتعلــم القــرآن والعمــل بــه).
 -4التدبــر يبعــث علــى اخلــوف مــن اهلل
تعالــى ورجــاء مــا عنــده مــع محبتــه
ســبحانه وهــذه الثــاث عبــادات مطلوبــة
ومأمــور بهــا يقــول اهلل تعالــى عــن اخلــوف:
ــاء ِمــن
(لَّ يَتَّ ِ
خــ ِذ ا ْلُؤ ْ ِم ُنــو َن الْكَافِ ِريــ َن أَوْلِ َي َ
ــس
ون ا ْلُؤ ْ ِم ِنــن َ و َ َمــن يَف َْعــلْ ذَٰلِ َ
ــك َفل َْي َ
دُ ِ
َّ
َ
ــم
ِمــ َن ِ
الل فِــي َشــيْ ٍء ِإلَّ أن تَتَّقُ ــوا ِمنْ ُه ْ
َّ
ْســ ُه و َ ِإلَــى
ف
ن
الل
ــم
ك
ِّر
ذ
ح
ي
و
ُ َ َ
تُقَ ــاةً َ ُ َ ُ ُ ُ
صيــرُ) ال عمــران٢٨ :ويقــول عــن
الل ا ْل َ ِ
َّ ِ
الرجــاء ( قُــلْ يَــا ِع َبــادِ َي ال َّ ِذيــ َن أ َ ْســرَفُوا
م َل تَقْ َن ُطــوا ِمــن ر َّ ْح َمــ ِة
ــه ْ
َــى أَنفُ ِس ِ
عَ ل ٰ
َّ
ْ
ُّ
يعــا ِإنَّــ ُه
م
ج
ــوب
ن
ذ
ال
ــر
ف
غ
ي
الل
ن
الل ِإ َّ َ َ ِ ُ ُ َ َ ِ ً
َّ ِ
يــم ) الزمــر٥٣ :ويقــول
ــو الْغَفُ ــور ُ الر َّ ِ
ُه َ
ح ُ
اللَّ
ــم ُت ِ ُّبــو َن َ
عــن احملبــة( :قُــلْ ِإن كُن ُت ْ
ُــم
ُــم َّ ُ
فَات َّ ِب ُعونِــي ي ُ ْ
الل وَي َ ْغ ِفــر ْ َلك ْ
ح ِببْك ُ
ـم) آل عمــران٣١ :
ـ
ي
ح
ر
ـور
ـ
غ
ـم و َ َّ ُ
ذُنُوبَكُـ ْ
الل َفُ ٌ َّ ِ ٌ
ويقــول ابــن القيــم رحمــه اهلل:
القلــب فــي ســيره الــى اهلل عز وجــل مبنزلة
الطائــر فاحملبــة رأســه واخلــوف والرجــاء
جناحــاه فمتــى ســلم الــرأس واجلناحــان
فالطائــر جيــد الطيــران ،ومتــى قطــع
الــرأس مــات الطائــر ،ومتــى فقــد اجلناحــن
فهــو عرضــة لــكل صائــد وكاســر .وختامــا
أســأل اهلل بأســمائه وصفاتــه أن ينفعنــا
مبــا علمنــا وأن يعلمنــا مــا ينفعنــا ويزيدنــا
علمــا .وصلــى اهلل وســلم علــى عبــده
ورســوله محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.

تعنى بخدمة القرآن الكريم
يسعدنا تواصلكم معنا

الزلفي ص ب 438
الرمز البريدي 11932
الهاتف 0164222837 :
تحويلة111 :
فاكس0164226065 :
0500511556 :

@diyaazulfi

diyaa9@gmail.com

إدارة العالقات العامة واإلعالم
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