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ربوع  يف  املنترشة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  جمعيات  لبداية  كان 
ومتنزل  الوحي  مهبط  يف  خيوطها  أول  نسجت  عجيبة،  قصة  الحبيبة؛  مملكتنا 
القرآن،  أحبوا  رجال  من  دؤوب  وعمل  بعزيمة  ثم  بفكرة  املكرمة،  مكة  الرسالة 
1380هـ،  عام  الرتاويح  موقف حصل يف صالة  البداية  له،  العمل  يف  وأخلصوا 
فتنادى الغيورون ملعالجة الخلل، وعىل رأسهم يوسف سيتي رحمه الله )والذي 
سبباً  فكان  بمايل؛  ألفاً  الواحد  بدل  ألحفظن  فقال:  القرآن  ابنه  يحفظ  أن  عجز 

لحفظ اآلالف بدل األلف.
سبحانه  الله  بتوفيق  بعدها  الجمعيات  تتابعت  ثم  مكة  جمعية  تأسست 
وتعاىل   ثم بدعم مطلق من امللك فيصل رحمه الله حتى استوت هذه الجمعيات 
بامللك خالد  بدءاً  املباركة  البالد  أمر هذه  الدعم من والة  استمر  ثم  عىل سوقها، 
مروراً بخادم الرشيفني امللك فهد ثم امللك عبدالله رحمهم الله تعاىل وانتهاء بعهد 
خادم الحرمني امللك سلمان حفظه الله وسدده، فكان هذا النفع العظيم الذي نراه 
من انتشار حفظ كتاب الله بني أبناء هذا البلد وبناته واملقيمني فيه، فلله الحمد 
ثمراتها  من  ثمرة  إال  أيديكم  بني  التي  املجلة  هذه  وما  ويرىض،  ربنا  يحب  كما 
حيث نسعى فيها لخدمة كتاب الله بما نستطيع من  إبراز هدايات القرآن الكريم 
وتوجيهاته، وتسليط الضوء عىل األنشطة القرآنية املتنوعة التي تحفل بها بالدنا،  
من  األمة  عىل  به  تفضلوا  ملا  جهودهم  بإبراز  لهم  والوفاء  القرآن،  أهل  وإجالل 

خدمة هذا الكتاب وتعليمه. وإبراز جهود دولتنا يف خدمة كتاب الله عز وجل.
ونقل التجارب املتميزة لبعض الجمعيات لتفيد منها الجمعيات األخرى إىل 
غري ذلك مما تحفل به املجلة من موضوعات متنوعة يف مجاالت شتى، وهي منكم 

وإليكم وتسعد بآرائكم ومقرتحاتكم.
 وقد يتساءل البعض عن عدم انتظام صدورها ؟ والجواب: أنا آثرنا أن تولد 

مكتملة ناضجة ولو متأخرة من أن تخرج يف وقتها خداج ناقصة. 

االفتتاحية
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مركز تفس�ر اس�م ل�ه حض�وره املتميز يف 
الس�احة القرآنية وإنتاج�ه ال يخفى عىل كل 
منتٍم للقرآن ومهتم به وتفسره وعلومه.  ما 
رس ه�ذا التميز وم�ا خلطة النج�اح والريادة 
الت�ي ق�ام عليه�ا ه�ذا املرك�ز وم�ا خططه 
وطموحات�ه .. لعلنا نتعرف عىل كل هذا وعىل 
مركز تفس�ر من الداخل من خالل هذا اللقاء 
مع فضيلة الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن معاضة 

الشهري رئيس املركز .

بداي�ة حدثن�ا فضيل�ة الش�يخ ع�ن فك�رة 
تأسيس املركز،  وكيف ولد ؟ 

أما تأسـيس املركز وكيفية والدته فطريفة جدا، 
ذلـك أن التوجه لـم يكن بداية الفتتـاح مركز ولم 
يكـن يخطر هـذا عىل ذهنـي، وإنما كانـت بداية 

التفكري يف املرشوع مع دخول اإلنرتنت للسـعودية 
عـام 1419هــ ثم كانـت البدايـة الفعلية سـنة 
1423هــ بافتتاح منتدى حـواري متخصص يف 
التفسـري وعلوم القرآن أرشف عليـه أنا ومجموعة 
من الزمالء منهم الدكتور مساعد الطيار والدكتور 
أحمـد الربيـدي والدكتور نارص املاجـد والدكتور 
محمـد عبد الله القحطاني، وكتب الله لهذا امللتقى 
القبـول بـني الباحثـني واملتخصصـني، وانتـرش 
انتشارا كبري حتى قل أن تجد دولة ليس بها عضو 
يف امللتقى، ومع اتسـاع العمـل يف املنتدى لجأنا إىل 
تقسيم امللتقى ووضع لجان إرشافية عىل كل قسم، 
ومـن خالل ذلك تخلقت فكـرة املركز وتم االتجاه 
لتأسيسـه ككيـان اعتبـاري قائم عـام 1428هـ 
وصـار امللتقى تابعـا للمركز بعـد أن كان املركز 

ثمرة امللتقى .

ما األهداف الرئيسة ملركز تفسر ؟
وضـع املركز نصـب عينـه رؤيـة طموحة هي 
»الريـادة يف تطوير الدراسـات القرآنية«، ووضع 

األهداف التالية لتحقيقها :
• القرآنيـة 	 الدراسـات  بمسـتوى  االرتقـاء 

واسترشاف مستقبلها.
• تطوير البيئة التعليمية يف مجال الدراسات 	

القرآنية.
• تحديث وتطوير البنيـة التنظيمية للمركز 	

ونرش هذه الثقافة بني املؤسسـات العاملة 
يف هذا املجال.

• تطويـر بيئـة تقنية داعمـة، وتوظيفها يف 	
مجال الدراسات القرآنية.

• )التقليـدي 	 اإلعـالم  وسـائل  توظيـف 

جهود الدولة يف خدمة القرآن

مركز تفسير للدراسات القرآنية عشر سنوات من الريادة

نطمح أن نحدث نهضة نوعية شاملة في كثير من 
المسارات العلمية والبحثية الخادمة لكتاب اهلل 

تعالى
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والجديد(، وتعزيز الرشاكات والعالقات يف 
خدمة الدراسات القرآنية.

َمْن أبرز املؤسسني للمركز ؟ 
• أ.د. أحمد بن محمد الربيدي	
• أ.د عبد الرحمن بن معاضة الشهري	
• أ.د مساعد بن سليمان الطيار	
• د.نارص بن محمد املاجد	

ما املراحل التي مر بها املركز  ؟
كان يف البـدء منتـدى حواري عـىل اإلنرتنت، ثم 
طورنـاه قليالً ليكون شـبكة تفسـري للدراسـات 
القرآنية ضم مكتبـة إلكرتونية وصوتية ومقاالت، 
ثم تم تأسـيس املركز وطورت البوابة اإللكرتونية 
بما يتناسـب مع تطـور املركز، وال زالـت البوابة 
التقنـي  للتطـور  مسـايرة  اآلن  حتـى  تتوسـع 

املتسارع.

ل�و تحدثن�ا فضيلة الش�يخ عن آلي�ة عمل 
املركز ومساراته  ؟

العمل يف املركز مؤسـي بشـكل جيـد، وقد تم 
التعاقد مع مركـز متخصص يف التخطيط لوضع 
الخطـة االسـرتاتيجية للمركز، وبدأنـا يف التنفيذ 
بواسـطة الخطط التشغيلية السنوية، مع التقويم 
املستمر، والتطوير، والفريق يعمل بروح التعاون 
والتنافـس يف اإلبـداع لخدمـة القـرآن الكريـم، 
ويستشـعرون قيمـة هـذه الرسـالة واألهـداف 

الكبرية.

ما أبرز أنشطة املركز ؟
• اإلصدارات املطبوعة واملرئية واملسموعة.	
• املحتوى اإللكرتوني.	
• التطبيقات الذكية.	
• لقاء أهل التفسري.	
• مكتبة مركز تفسري.	
• حلقات النقاش والندوات وورش العمل.	
• الدورات العلمية.	
• الـدويل األول والثانـي لتطويـر 	 املؤتمـر 

الدراسات القرآنية.
• معارض الكتب الدولية.	

م�ا أبرز العقب�ات التي تواجهك�م يف املركز 
وكيف تغلبتم عليها ؟

أهـم العقبات هي عـدم االكتفاء ماديـاً لتغطية 
نفقات التشـغيل املستمر للمركز، وتغطية نفقات 
املرشوعات، والعنرص املادي عنرص مهم لنجاح أي 
عمل، وكذلك من العقبات صعوبة وجود الكفاءات 
العلمية العميقـة التي تناسـب لتنفيذ مرشوعات 

املركز.

مرك�ز تفس�ر  بي�ٌت أف�راده م�ن املهتمني 
بالتفس�ر  من بقاع ش�تى ؟ كيف اس�تطاع 
املركز اس�تقطاب النخب ووح�د جهود كثر 

منهم.
بفضل الله وحده ثم بالسـعي املسـتمر لتقديم 
خدمة نوعية للمتخصصني عرب نوافذ مركز تفسري 
جعلتهم يرتبطون باملركز بشكل جيد ويتواصلون 
معـه بشـكل مسـتمر ومـع أنشـطته العلميـة 
ومطبوعاتـه، وأصبح لـدى املركز قاعـدة بيانات 
باملتخصصـني يف الدراسـات القرآنيـة عاملياً مما 
يسـهل عملية التواصل العلمي بجميع املنسـوبني 

عند الحاجة إىل ذلك.

يتمي�ز املركز بالوضوح والرتكي�ز؟  ما آلية 
التخطيط يف املركز.

املركـز متخصص يف خدمة الدراسـات القرآنية 
ونرفـض رفضـا باتـا الخـروج عن خدمـة هذا 
التخصص إىل غريه ألن اإلبداع قائم عىل التخصص.

وأمـا آلية التخطيط للمركـز فنعتمد بفضل الله 
دوما التخطيط االسـرتاتيجي يف كافة مشـاريعنا 
وأعمالنـا وقد راعينا أن تكون خدمتنا للدراسـات 
القرآنيـة  متنوعـة ومتوازية بحيـث نخدم املجال 
العلمي واملجال التعليمي واملجال اإلعالمي، ونرتب 
سـري مشـاريعنا وفق هـذه االتجاهـات ليحصل 

التكامل  والتوازن يف خدمة القرآن الكريم وعلومه، 
كمـا حرصنا عىل التنـوع يف املرشوعات عىل تلبية 
احتياجات الرشائح املختلفة تجاه كتاب الله تعاىل.  
ففيمـا يلبـي  رغبة الجماهري ويسـد شـيئا من 
حاجاتهـم تجـاه كتـاب اللـه أنجزنـا عـددا من 
املرشوعات والربامـج كان من أبرزها  املخترص يف 
التفسـري، وبرنامج بينـات، وروح اآليات، وأمثال 
القـرآن، ونعمل حاليا عىل مرشوع إلنتاج تفسـري 

القرآن لألطفال. 
وفيما يخص احتياجـات الرشائح املثقفة  عملنا 
عـىل إنجـاز موسـوعة التفسـري املوضوعي وهي 
موسوعة  ستخرج قريباً إن شاء الله يف 36 مجلداً 
وتتضمن أكثـر من 350 موضوعـاً قرآنياً تصلح 
زاداً لكل قـارئ ومثقف وداعية لالسـتزادة منها 
حـول أبرز املوضوعـات التي تضمنهـا كتاب الله 

تعاىل وفق منهجية بحثية محكمة
وفيما يخص احتياجات املتخصصني كان معظم 
إنتـاج املركز، وقد وصل عـدد اإلصدارات إىل أكثر 
مـن أربعني إصـدارا متخصصا ونوعيـا يف فروع 
الدراسـات القرآنية املختلفـة كتحقيق النصوص 
الرتاثيـة وأصـول التفسـري ومناهـج املفرسيـن  
والدراسـات االسترشاقية، إضافة إىل عدد كبري من 
ورش العمـل وحلقات النقاش باإلضافة ملؤتمرين 

دوليني تم عقدهما يف تطوير الدراسات القرآنية
وفيما يخـص تلبيـة رغبات املتعطشـني لتعلم 
الدراسـات القرآنيـة أسسـنا أكاديميـة تفسـري 
لتمثـل الذراع التعليمـي للمركز  وفق رؤية علمية 
ومنهجية تعليمية ممتازة، وقد بلغ عدد الدارسني 
فيهـا حتى اآلن ما يقـارب األلفني من الدراسـني 

والدارسات وفق خطة علمية متقنة.

هل حقق املركز أهدافه ؟
أمـا األهداف فنحسـب بفضـل الله أننـا حققنا 
نجاحا كبريا وملموسـا  يف كثـري من األهداف التي 
خططنا لها، والزلنا نقيم أنفسـنا ونقيم منتجاتنا 
لنواصل تحقيق تلك األهداف بصورة أكثر فاعلية 

جهود الدولة يف خدمة القرآن

المركز متخصص في 
خدمة الدراسات القرآنية 
ونرفض رفضًا باتًا الخروج 
عن خدمة هذا التخصص 
إلى غيره ألن اإلبداع قائم 

على التخصص
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جهود الدولة يف خدمة القرآن

وبمنتجـات أكثـر احرتافية، ونحـرص عىل قياس 
األثـر بقـدر االسـتطاعة بحسـب كل منتـج مـن 

املنتجات.

ما طموحاتكم املستقبلية ؟
إجابـة هـذا السـؤال من أشـق اإلجابـات علينا 
الرتبـاط ذلـك الطموح بخدمـة كتاب اللـه تعاىل 
الـذي تقـرص هممنـا مهما قدمنـا أمـام الواجب 
علينا تجاهـه وتتضاءل أعمالنا أمام الجهد الجبار 
يف خدمتـه، ولكنـا نطمح أن يوفقنـا الله ملزيد من 
األعمال النوعية يف خدمة كتابه الكريم، وأن نصبح 
بيـت الخـربة األول يف الدراسـات القرآنيـة، وقبلة 
الباحثني يف ذلك التخصـص الرشيف، وأن نحدث 
نهضة نوعية شـاملة يف كثري من املسارات العلمية 
والبحثيـة الخادمة لكتـاب الله تعـاىل وأن نقرب 
كتـاب الله تعاىل للناس، وأن ندفـع عن كتاب الله 

كثريا من سهام الطعن التي توجه له .

ه�ل هن�اك رشاكات بينك�م وب�ني جه�ات 
أخرى، وهل عملك�م داخل اململكة فقط وهل 

لكم فروع خارجية.
املركز بحمد الله يتمتع بعالقات طيبة ورشاكات 
قويـة مـع كافـة الباحثـني واملؤسسـات واملراكز 
العاملـة يف خدمـة القـرآن الكريـم وعلومه داخل 
اململكـة وخارجها، وليس لنا فروع باملعنى الحريف 
لكلمـة فروع ولكن لنـا بفضل اللـه تواصل قوي 
وعالقات ممتازة يف كثري من دول العالم  أغنتنا عن 
االحتيـاج لفروع بل هناك مئات املتطوعني يف كثري 
من دول العالم لـم يحوجونا إىل التفكري يف افتتاح 
فروع والذين يزخر بمشـاركاتهم وأعمالهم موقع 

املركز وامللتقى واإلصدارات واملؤتمرات وغريها . 

هل هناك مرشوعات  منبثقة عن املركز.
املرشوعات التابعة للمركز كثرية بحمد الله وكلها 

تعمـل تحت مظلة املركـز، وعند اتسـاع املرشوع 
نرتب له إدارة مسـتقلة داخل املركز، مثل مرشوع 
»املختـرص يف تفسـري القـرآن« أفردنـاه بـإدارة 
مسـتقلة لتوسعه، ومثله »أكاديمية تفسري« الذراع 
التعليمـي ملركز تفسـري له إدارة مسـتقلة وهكذا، 
ليصبح مركز تفسـري كالرشكة القابضة، وتصبح 
هـذه املرشوعات املسـتقلة أكثر قدرة عـىل التألق 

واإلبداع والتطور.

ك�رايس البح�ث ظاهرة صحي�ة انترشت يف 
الفرتة األخرة هل ملركز تفس�ر نصيب منها 

أو إرشاف عىل بعضها..
الكـرايس البحثية مـن املرشوعـات الرائدة التي 
انترشت يف جامعاتنا خالل الفرتات املاضية وتحتاج 
لدعم وتفعيل أكثر، ومركز تفسري باعتباره مركزا 
وقفيا خاصـا ال يمكنه اإلرشاف عـىل الكرايس، إذ 
اإلرشاف للجامعات، ولكن املركز بفضل الله تعاىل 
خطا خطوة مهمة يف عقد رشاكة مع كريس القرآن 
وعلومه بجامعة امللك سـعود الـذي أرشف املركز  
عليه أيضاً منذ تأسيسه عام 1432هـ وقد أثمرت 

هذه الرشاكة عددا من املرشوعات واألعمال النافعة، 
منها موسوعة التفسـري املوضوعي، واملؤتمر األول 
والثاني لتطوير الدراسـات القرآنية ونحن بصدد 

اإلعداد للمؤتمر الثالث ونسأل الله التوفيق.

م�ن كان مهتما بالتفس�ر أو بعلوم القرآن 
كيف يستفيد منكم وتستفيدون منه.

املهتمـون بالتفسـري وعلـوم القرآن هـم رشكاء 
لنـا يف نجاحاتنا وال نسـتغني عنهم، ونعترب مركز 
تفسـريا بيتا لهم فليسـوا ضيوفا بـل هم أصحاب 
املركـز، ولـذا نتلقـى دومـا أفكارهـم ونتاجهـم 
ومرشوعاتهـم ونبحث عـن احتياجاتهـم العلمية 
واملعرفيـة لننتج مرشوعات تلبي تلك االحتياجات، 
كمـا ندعم طباعة األعمـال البحثيـة املتميزة لهم، 
ونزودهم كذلك بإصدارات املركز، وقد جهزنا لهم 
مكتبة متخصصة يف الدراسـات القرآنية وسنرفع 
بياناتهـا قريبـا عىل اإلنرتنت ليتمكنـوا من البحث 
فيها ونزودهم بما يحتاجون منها يف أي موقع كان 

مكانهم يف العالم 

وما آليتكم يف اختيار الكتب التي تطبعونها؟
اآلليـات التي نعتمدهـا يف اختيـار الكتب كثرية 
يتمثـل أبرزها يف اآلتي : أن تكـون موافقة ملعايري 
البحـث العلمي، أن تكون نوعية غـري تقليدية، أن 
يتحقـق بطبعها فوائـد جديدة، باإلضافـة إىل أن 
للمركز نتاجـا خاصا ال يتوقف فقـط عند طباعة 

الكتب .

كي�ف يمك�ن التع�اون ب�ني مجل�ة ضي�اء 
القرآنية ومركز تفسر ؟ 

نسـعد بالتعاون مع هذه املجلـة الرائدة املتألقة 
فيمـا يحقـق أهـداف املجلـة واملركز بـإذن الله، 

والتفاصيل نرتكها للمفاهمات بيننا إن شاء الله.

كلمة أخرة فضيلة الشيخ ؟
  أشـكركم يف مجلة ضيـاء، وال أخفـي إعجابي 
بنجاح هذه املجلة، وقدرتها عىل االسـتمرار يف ظل 
عزوف الناس عن القراءة يف املطبوعات، ومزاحمة 
وسائل التقنية للكتاب املقروء بأنواعه، مع تميزكم 
يف الطـرح، وتنوع الزوايا التي تشـتمل عليها هذه 
املجلـة املباركـة، وأشـكركم عىل مشـاركاتكم يف 
املؤتمرات واملناسـبات العلميـة القرآنية املختلفة، 
وأسـأل الله لكـم املزيد مـن التوفيـق والنجاح يف 

خدمة القرآن وأهله.

شـاكرين لكم  رحابـة صدركم وكريـم خلقكم 
والله نسـأل أن ينفـع بكـم وأن يجعلكم مباركني 

أينما كنتم■

من أبرز مشاريعنا 
وبرامجنا المختصر 

في التفسير، وبرنامج 
بينات، وروح اآليات، 

وأمثال القرآن، ونعمل 
حاليا على مشروع 

إلنتاج تفسير القرآن 
لألطفال.
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ومضة مسؤول

الحمد لله علم القرآن وخلق اإلنسان علمه البيان
أنزله  مخلوق  غري  منزل  الله  كالم  هو  القرآن 
الله عىل نبيه محمد صىل الله عليه وسلم باللفظ 
الخالد  اإلسالم  كتاب  الكريم  القرآن  واملعنى، 
قال  أجمعني  للناس  وهداية  الكربى  ومعجزته 
من  الناس  لتخرج  إليك  أنزلناه  كتاب   ( تعاىل 
الظلمات إىل النور ( ولقد تعبدنا الله بتالوته أثناء 
الليل وأطراف النهار . قال تعاىل) إن الذين يتلون 
رزقناهم  مما  وأنفقوا  الصالة  وأقاموا  الله  كتاب 
رسا وعالنية يرجون تجارة لن تبور ( ولقد أعجز 
الله الخلق عن اإلتيان بمثل أقرص سورة منه قال 
تعاىل ) وإن كنتم يف ريب مما نزلنا عىل عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وأدعوا شهداءكم من دون الله إن 
كنتم صادقني ( ما أعظم أجر من قرأ كتاب الله 
وعكف عىل حفظه فله بكل حرف عرش حسنات 
والله يضاعف ملن يشاء والله واسع عليم. هنيئاً 
لكم حفظ كتاب الله الكريم هنيئاً لكم هذا األجر 
ريض   هريرة  أبي  عن  الجزيل.  والثواب  العظيم 
الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال ) 
ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
السكينة  عليهم  نزلت  إال  بينهم  ويتدارسونه  الله 
وذكرهم  املالئكة  وحفتهم  الرحمة  وغشيتهم 
الله  أهل  .فأنتم  أخرجه مسلم   ) عنده  فيمن  الله 
واإلكرام  باإلجالل  الناس  أحق  أنتم  وخاصته 
فعن أبي موىس األشعري قال : قال: رسول الله 
تعاىل  الله  إجالل  من  إن   ( عليه وسلم  الله  صىل 
إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل 
 ) املقسط  السلطان  فيه والجايف عنه وإكرام ذي 
أخرجه أبو داوود . أنتم يا أهل القرآن أنتم أعىل 
الناس منزلة وأرفعهم مكانة فلقد تسنمتم مكاناً 
عالياً وارتقيتم مرتقاً رفيعاً بحفظكم لكتاب الله 
النبي  عن  عنه  الله  ريض  الخطاب  بن  عمر  عن 
بهذا  يرفع  الله  إن   ( قال  وسلم  عليه  الله  صىل 
كتاب  حفاظ   ) آخرين  به  ويضع  أقواما  الكتاب 
الله أنتم أعظم الخلق أجرا، وأكثرهم ثوابا وأنتم 
تحملون يف صدوركم كالم ربكم وتسريون بنور 
قال  قالت  عنها  الله  ريض  عائشة  عن   . موالكم 

رسول الله صىل الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن 
والذي  الربرة  الكرام  السفرة  مع  به  ماهر  وهو 
يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 
) متفق عليه ( وكانت وصية رسول الله صىل الله 
عليه وسلم ألمته عامة ولحفظة كتاب الله خاصه 
تعاهد القرآن بشكل دائم . فقال صىل الله عليه 
بيده  فوالذي نفي  القرآن  تعاهدوا هذا   ( وسلم 
لهو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها ( أخرجه مسلم.

أهمية  علم  العظيم  الحديث  هذا  يف  تأمل  ومن 
وهجرانه  وإياكم  الله  كتاب  تالوة  عىل  املحافظة 
فما أنزله الله إال لنقرأه ولنتدبر آياته ونأخذ العرب 
إن  يارب  الرسول  ) وقال  تعاىل:  قال  من عظاته 
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا (( فمن الناس 
ال يعرف القرآن إال يف رمضان ومن الناس من ال 
يتذكر كتاب الله إال يف مواقف الفتن واملصائب ثم 

ينعكف عىل عقبه.

أهمية  عرفوا  الذين  األمور  أولياء  ألهنئ  وإنني 
تعاىل  الله  كتاب  وفق  ألبنائهم  السليمة  الرعاية 
بما  فقاموا  وسلم  عليه  الله  صىل  نبيه  وسنة 
أوجب الله عليهم من الرعاية باألبناء وأحاطوهم 
الذي  األبناء  أولئك  لهم  فهنيئا  والتعليم  باإلرشاد 
يحملون كتاب الله بني جنباتهم وإىل كل أب أو أم 
أدركا عظم املسؤولية امللقاة عىل عاتقهما وأدياها 
بريدة  عن  الحديث   بهذا  أبرشهما  يجب  كما 
األسلمي ريض الله عنه قال قال رسول الله صىل 
وتعلمه وعمل  القرآن  قرأ  )من   : عليه وسلم  الله 
مثل  ضوءه  نور  من  تاجا  القيامة  يوم  ألبس  به 
ضوء الشمس ويكىس والداه حليتان ال تقوم بهما 
الدنيا فيقوالن بم كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما 
البشارة  هذه  األمور  ألولياء  وهنيئا  القرآن(. 
الله  صىل  الهوى  عن  ينطق  ال  الذي  من  النبوية 

عليه وسلم.
الذي  بالدور  اإلشادة  يفوتني  ال  الختام  قبل   
تقوم به جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة 
بن  عبدالرحمن  الفاضل  شيخنا  بقيادة  الزلفي 
الكريم  للقرآن  الطالب  تعليم  من  الحمد  محمد 
وكذلك  الناشئة  بنفوس  حبه  وغرس  وتجويده 
يف  رائد  الجمعية  دور  وأيضا  بعظمته  تعريفهم 
حفظ أوقات الطالب وكذلك إحياء رسالة املسجد 
بعمارته بتالوة القرآن الكريم ختاما اللهم اجعل 
القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا 
ويل  والله  علينا  شاهد  ال  لنا  شاهد  اجعله  اللهم 

التوفيق والهادي إىل سواء السبيل.■

أشيد بالدور الذي 
تقوم به جمعية تحفيظ 
القرآن الكريم بمحافظة 

الزلفي من تعليم 
لكتاب اهلل وحفظ أوقات 

الطالب

هنيئًا لكم 
حفظة كتاب اهلل

أ. مسفر بن غالب الضويحي
محافظ الزلفي
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بن  عبدالله  األمري  امللكي  السمو  صاحب  رعى 
السابق  الرئيس  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  مساعد 
عبد  مــرشوع  حفل  للرياضة،  العامة  للهيئة 
الرحمن بن سلمان الحاليف ووالديه إلكرام الحفاظ 
املوافق  الخميس  يوم   الجمعية  أقامته   الذي 
قاعة  يف  العشاء  صالة  بعد  ـــ   1438/6/17ه
)املاسية للمناسبات واملؤتمرات( حيث كرم الحفاظ 
لكتاب الله  والبالغ عددهم ثالثة وخمسني حافظاً، 
و ستة عرش مجازاً بالسند إىل رسول الله صىل الله 

عليه وسلم . 

وقد حرض الحفل سعادة  محافظ الزلفي املكلف 
من  وعدد  الجرباء  نارص  بن  محمد  األستاذ/ 
أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال األعمال وأعيان 
املحافظة  خارج  من  الضيوف  من  وعدد  املحافظة 
الكريم  القرآن  تحفيظ  بعض جمعيات  من  ووفود 
وجمع كبري من الضيوف امتألت بهم جنبات القاعة 
هذا  الشاشات  بواسطة  خارجي  نقل  إىل  باإلضافة 
وقد بدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم تالها 

الطالب / إبراهيم السمحان.
منزلة  فيها  بني  كلمة  الجمعية  رئيس  ألقى  ثم 

تقوم  التي  املباركة  بالجهود  منوهاً  الكريم  القرآن 
بها الدولة من طباعة لكتاب الله وتوزيعه وتعليمه 
الوقت  يف  مشيدا  حفظته  وتشجيع  أهله  وتكريم 
الحاليف  سلمان  بن  عبدالرحمن  بمرشوع  نفسه  
من  أهدافه  حقق  والذي  الحفاظ  إلكرام  ووالديه 
الله تعاىل وتوجيههم نحو  تربية النشء عىل كتاب 
املنهج الوسطي دون إفراط وال تفريط ودون غلو 
امللكي  السمو  لصاحب  شكره  وجه  ثم  جفاء،  وال 
آل سعود  عبدالعزيز  بن  بن مساعد  عبدالله  األمري 
الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة عىل رعايته 

صاحب السمو الملكي األمير عبداهلل بن مساعد 
يرعى حفل الحالفي ووالديه إلكرام الحفاظ

دولتنا أولت القرآن والسنة 
عناية خاصة
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لهذا الحفل مبدياً سعادته الغامرة بذلك، كما وجه 
والسخاء  والعطاء  والبذل  الفضل  الشكر ألصحاب 
وتركي  الفالح  وعبدالله  محمد  أولئك  رأس  وعىل 
وأبناء عبدالرحمن الطواله رحمه الله وعبداللطيف 
ومحمد الفوزان وعيل العبدالكريم والدكتور جارالله 
العضيب وأبناء سعود بن نارص الفالح رحمه الله 
حليف  شكر  كما  للجمعية  الباذلني  من  وغريهم 
بالرياض  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعية  النجاح 
والخاصة  الحكومية  الجهات  وجميع  )مكنون( 
اإلعالمية  املؤسسات  وكذلك  الجمعية  مع  املتعاونة 
وخص  الحفل،  ذلك  نقل  يف  دور  لها  كان  التي 

بالشكر العاملني يف الجمعية الذين أعدوا الحفل.
 تال ذلك عرض مرئي بعنوان ) مسرية حافظ (.

الطالب  تالوات  من  نماذج  قدمت  العرض  وبعد 
وهم عثمان الدرويش و يوسف الفهيد

    ثم لوحة بعنوان ) خلجات قلب ( ألقاها أحمد 
بن محمد الذويخ و عبدالله بن محمد البدر

الرياحني  برنامج  عن  مرئي  عرض  ذلك  تال 
بعنوان ) الرياحني إبداع وإنجاز( .

عبدالرحمن   / األستاذ  املرشوع  رئيس  ألقى  ثم 
بن سلمان الحاليف كلمة بدأها بحمد الله عىل نعمه 
الكثرية التي ال تعد وال تحىص ومن هذه النعم أن 
البالد ومنحها رشف خدمة  هذه  أنعم عىل  قد  الله 
بيته الحرام ومسجد رسوله عليه الصالة والتسليم 
ثم بني جهود الدولة يف خدمة كتاب الله ومن ذلك 
الرشيف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مجمع  إنشاء 
يف املدينة املنورة، وكذلك  إقامة املسابقات الخاصة 
بحفظ القرآن الكريم داخل اململكة وخارجها،  ثم 
امللكي  السمو  صاحب  الحفل  لراعي  شكره  قدم 
آل سعود  عبدالعزيز  بن  بن مساعد  عبدالله  األمري 
الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة عىل تفضل 
الزلفي  الحفل وكذلك شكر محافظ  برعاية  سموه 
املكلف والحارضين الفضالء من العلماء واملسؤولني 
عىل  تعمل  التي  والجمعية  وغريهم  العلم  وطالب 

إنجاح املرشوع .
ثم ألقى الشاعر األستاذ فهد املفرج قصيدة بهذه 

املناسبة .
 ثم قدمت نماذج من تالوات الطالب وهم محمد 

البحريي و يحيى نقيب الله
األمري  امللكي  السمو  صاحب  تفضل  الختام  ويف 
عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود بإلقاء 
الحفل  هذا  بحضور  سعادته  عن  فيها  عرب  كلمة 
املتعلق يف كتاب الله ثم أشاد بالجهود التي تبذلها 
ثم  وتدعمهما  والسنة  بالكتاب  تهتم  التي  الدولة 
وجه  ثم  املراجعة  بدوام  الحفظة  سموه  أوىص 
شكره للقائمني عىل الجمعية وخص بالذكر األستاذ 

عبدالرحمن بن سلمان الحاليف صاحب املرشوع. 
ثم تفضل سموه بتكريم الحفاظ  والبالغ عددهم 
إدارة مجمع  ـ 16 مجازاً( كما كرم  ) 53 حافظاً 
الشوكاني األكثر تخريجاً والحلقات األكثر تخريجاً 
بن  وعبادة  مسلم  واإلمام  األوزاعي  حلقات  وهي 

الصامت ريض الله عنه.
تكريمياً  درعاً  الجمعية  قدمت  املناسبة  وبهذه   
لسموه الكريم وآخر من سعادة األستاذ عبدالرحمن 
بن سلمان الحاليف ودرعاً للقاعة املاسية للمناسبات 
طعام  والحضور  سموه  تناول  ثم  واملؤتمرات 

العشاء يف هذه املناسبة الغالية.■

المجازون المكرمون
1.  معاذ بن محمد الدويش

2.  يوسف بن عبدالله الفهيد
3.  عبدالعزيز بن عيل املدالله
4.  عبدالله بن أحمد املطوع

5.  عبدالله بن حجاب الحجاب
6.  عيل بن عبداملحسن الطوالة

7.  يحيى بن حافظ الله
8.  طارق بن فهد الخنيني

9.  أحمد بن عبدالعزيز العمار
10.  يارس بن أحمد الخنيني
11.  خالد بن أحمد الحميدي

12.  سليمان بن إبراهيم الحمد
13.  عمر بن راشد الحميدي
14.  ريان بن سعود الحربي
15.  نارص بن محمد الحمد

16.  معاذ بن عيل العبداللطيف
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الحفظة المكرمون :
1.  أحمد بن صالح الفالح

2.  عرفان الله محمد
3.  عبدالله بن بدر البدر

4.  أحمد بن محمد النافع
5.  عبدالرحمن بن عبدالله العمار

6.  عبدالله بن فهد الطوالة
7.  أحمد بن محمد البدر

8.  مؤمن بن محمد رسحان
9.  منيع بن محمد املنيع

10.  مصعب بن صالح البهالل
11.  محمد بن محمود البحري

12.  عبدالرحمن بن صالح السيف
13.  فهد بن عبدالرحمن الضويحي

14.  محمد بن عيل الفرهود
15.  عبدالرحمن بن سليمان الزويد
16.  عبدالرحمن بن عبدالله العمار

17.  بدر بن صالح الفرج
18.  إبراهيم بن سعود السمحان

19.  خالد بن السيد عيساوي
20.  عبدالرحمن بن راشد الثنيان

21.  عبدالله بن سعود الصالح
22.  حمود بن راشد الثنيان

23.  أحمد بن بدر البدر
24.  أحمد بن محمد الذويخ

25.  محمد بن سليمان الحمد
26.  محمد بن مهنا املدالله

27.  ريان بن مهنا املدالله
28.  عبدالرحمن بن عيل املديد
29.  عبدالله بن محمد العتيق

30.  احمد بن عبد الرحمن البدر
31.  عادل بن عبدالرحمن الفحام

32.  عثمان بن عبدالرحمن الدريويش
33.  بدر بن مهنا املدالله

34.  أحمد بن السيد الطوخى
35.  عبدالله بن محمد البدر

36.  عبدالبصر بن أنور افريدي
37.  حفيظ بن محمد عيل

38.  منترص بن محمد مالك
39.  عبدالله بن راشد الزنيدي

40.  صالح بن حمود السمحان
41.  أحمد بن عبدالعزيز العمار

42.  عبدالله بن حمد العمار
43.  أيوب بن سعود البدر

44. منصور بن سليمان الفايز
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طالب تحفيظ الزلفي 
يحصدون جوائز مسابقة أمير الرياض الثالثة والرابعة

الدورة الثالثة 1438

الدورة الرابعة 1439

املجمع/ الدار معلم الحلقة الرتتيب الفرع املشارك فيه االسم م

مجمع العذل خالد بن أحمد السبت الثالث القرآن الكريم مع التفسر عمر بن راشد الحميدي 1

األحنف بن قيس جابر بن عبدالله الدويش األول القرآن الكريم عبدالله بن أحمد املطوع 2

القرآن )مسائي( أسماء بنت عبدالعزيز النارص الثالثة القرآن الكريم أمل بنت إبراهيم السويكت 3

مجمع العذل خالد بن أحمد السبت األول عرشون جزَءا  )املرحلة الثانوية فما فوق( حمود بن راشد الثنيان 4

االحنف بن قيس طارق بن فهد  الخنيني الثالث عرشة أجزاء  )املرحلة الثانوية فما فوق( عبدالعزيز بن هالل البهالل 5

برنامج الرياحني عمر بن راشد الحميدي األول خمسة أجزاء )املرحلة االبتدائية( عبدالعزيز بن مقرن العبداملنعم 6

القرآن )مسائي( هياء بنت عبدالله املسعود األوىل خمسة أجزاء )املرحلة االبتدائية( فاطمة بنت عاصم العتيبي 7

برنامج الرياحني عمر بن راشد الحميدي األول ثالثة أجزاء )املرحلة االبتدائية( بدر بن مقرن العبداملنعم 8

القرآن )مسائي( ندى بنت عبدالله الجوير الثانية ثالثة أجزاء )املرحلة االبتدائي( راما بنت محمد الثنيان 9

املجمع/ الدار معلم الحلقة الرتتيب الفرع املشارك فيه االسم م

األحنف بن قيس جابر بن عبدالله الدويش األوىل القرآن الكريم مع التفسري عبدالله بن أحمد املطوع 1

البيان ) مسائي( مريم بنت سعود املقحم األوىل القرآن الكريم مع التفسري أبرار بنت أحمد الدخيل 2

األحنف بن قيس طارق بن فهد الخنيني الثالث عرشون جزَءا )املرحلة الثانوية فما فوق( عبدالعزيز بن هالل البهالل 3

الفرقان )مسائي( سلطانة بنت محمد الفهد األوىل عرشون جزَءا  )املرحلة الثانوية فما فوق( أروى بنت أحمد امللحم 4

النور  ) صباحي( أمينة بنت جديع الجديع الثانية عرشة أجزاء  )املرحلة الثانوية فما فوق( مزنة بنت جديع الجديع 5

برنامج التنافس ريان بن سعود الحربي األول عرشة أجزاء )املرحلة املتوسطة( عبدالله بن محمد البدر 6

القرآن ) مسائي( أمل بنت سعود السويكت األوىل عرشة أجزاء )املرحلة املتوسطة( جود بنت بندر الداوود 7

برنامج الرياحني عمر بن راشد الحميدي الثاني خمسة أجزاء )املرحلة االبتدائي( بدر بن مقرن العبداملنعم 8

األحنف بن قيس يارس بن أحمد الخنيني الثالث ثالثة أجزاء )املرحلة االبتدائي( عبدالرحمن بن بدر البدر 9

برنامج الرياحني أريج بنت عبداملحسن املسعود االوىل ثالثة أجزاء )املرحلة االبتدائي( ملار بنت محمد الثنيان 10

مرآة الجمعية

سيطرت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي عىل أغلب مقاعد 
مسابقة أمري منطقة الرياض صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن بندر بن 
عبدالعزيز يف حفظ القرآن الكريم حيث فاز طالبها وطالباتها يف أغلب فروع 

املسابقة والتي يتنافس فيها طالب وطالبات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 
بمنطقة الرياض وإليكم النتائج:

الجمعية وذلك بفضل  التي حققتها  لإلنجازات  اإلنجاز مضافاً  ويأتي هذا 
الله ثم نتيجة للخطة االسرتاتيجية التي تسري عليها، وقد وجه فضيلة رئيس 
يف  العاملني  لكل  والتقدير  الشكر  الحمد  محمد  بن  عبدالرحمن   / الجمعية 

الحرمني  به بالد  تقوم  الذي  بالدور  لها مشيداً  الداعمني  الجمعية كما شكر 
خدمة لكتاب الله عزوجل.
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مرآة الجمعية

صالح  د.  الشيخ  الفضيلة  صاحب  رشف  عىل 
الحرام  املسجد  وخطيب  إمام  طالب  آل  محمد  بن 
وبحضور محافظ الزلفي املكلف سعادة األستاذ / 
محمد بن نارص الجرباء احتفلت الجمعية الخريية 
بإقامة  الزلفي  الكريم يف محافظة  القرآن  لتحفيظ 
يف   ) الكريم  القرآن  لحفظ  الفهد  جائزة   ( حفل 
الخميس 7-  يوم  أقيم مساء  والذي  الثامن،  عامها 
4-1438 هـ   بعد صالة العشاء يف القاعة املاسية 
من  عدد  الحفل  ورشف  واملؤتمرات  للمناسبات 
أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال األعمال وأعيان 
املحافظة  خارج  من  الضيوف  من  وعدد  املحافظة 
ووفد من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من بيشة 

والغاط ومرات وجمع كبري من الحضور امتألت به 
بواسطة  نقل خارجي  إىل  باإلضافة  القاعة  جنبات 
الشاشات هذا وقد بدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن 
الكريم تالها الطالب / فهد بن مساعد العبداملنعم 
ثم ألقى رئيس الجمعية كلمة رحب فيها بصاحب 
يف  الدولة  بجهود  ونوه  الكرام  والضيوف  الفضيلة 
الجائزة  أهمية  إىل  أشار  كما  الكريم  القرآن  خدمة 
لراعي  املميز  الدور  مبيناً  أهدافها  حققت  والتي 
الجائزة الشيخ فوزان الفهد رحمه الله وأبنائه من 

بعده.
  كما بني دور الداعمني للجمعية من جهة تحقيق 
وجه  كلمته  ختام  ويف  لهم،  الشكر  مقدماً  أهدافها 

الشكر للعاملني يف الجمعية ولجان الحفل، وتوجه 
بالنرص  وجنودها  الحرمني  لبالد  بالدعاء  فضيلته 

والتمكني.
الفهد  جائزة  عن  مرئي  عرض  قدم  ذلك  بعد   

لحفظ القرآن الكريم.
   وبعد العرض قدمت نماذج من تالوات الطالب 
بن  وفهد  الحميداني  سليمان  بن  سالم  وهم 

عبدالرحمن الضويحي.
    تال بعد هذا العرض كلمة الطالب ألقاها أحمد 
بن محمد الذويخ وعمر بن سلمان املعتق وعبدالله 

بن صالح البهالل وسعد بن محمد العبيد
ثم تفضل فضيلة الشيخ صالح بتكريم الفائزين 

إمام وخطيب المسجد الحرام
 الشيخ د. صالح آل طالب يرعى حفل جائزة الفهد الثامنة :

أشكر لوالة األمر مؤازرتهم ومساندتهم 
االرتقاء بتعلم كتاب اهلل
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يف برنامج اإلرتقاء .
عن  مرئي  بعرض  ذلك  بعد  الحفل  واستمر 

إنجازات الجمعية .
ثم ألقى رئيس الجائزة األستاذ / فهد بن فوزان 
الكريم  القرآن  تعلم  فضل  فيها  بني  كلمة  الفهد 
الطالب  عىل  للجمعيات  املميز  األثر  مبيناً  وتعليمه 
والتطور  واملراحل  لألدوار  أشار  كما  والطالبات، 
التي مرت بها الجائزة حيث حققت أهدافها شاكرا 
يف الوقت نفسه القائمني عىل الجمعية، كما دعا لوالة 
األمر عىل عنايتهم بكتاب الله، مشيداً بدعم ومؤازرة 
الجرباء  : محمد بن نارص  األستاذ  الزلفي  محافظ 
بالشكر  كلمته  مختتماً  البواسل،  لجنودنا  دعا  ثم 
آل  بن محمد  الشيخ / صالح   : الفضيلة  لصاحب 

ترشيفه  عىل  الحرام  املسجد  وخطيب  إمام  طالب 
للحفل.

 ثم قدمت نماذج من تالوات الطالب وهم صالح 

بن سابح الطيار وعبداملجيد بن عبدالرحمن العبيد.
صاحب  الحفل  راعي  بكلمة  الحفل  واختتم 
الفضيلة الشيخ / صالح بن محمد آل طالب إمام 

وخطيب املسجد الحرام
القرآن  مكانة  فيها  بني  ضافية  كلمة  ألقى  حيث 
الذي  الثواب  وعظم  وتعليمه  تعلمه  وفضل  الكريم 
يحصل عليه الداعمون لتعلمه وتعليمه وشكر والة 
األمر عىل ما يقدمونه من مؤازرة ومساندة لالرتقاء 
الناشئة  وتشجيع  القرآن  تعلم  طرق  وتطوير 

وتحفيزهم باملسابقات والجوائز.
ثم تفضل فضيلته بتكريم الفائزين وأولياء أمور 
درعاً  الجمعية  وقدمت  الجائزة  بهذه  الفائزات 

تكريمياً لفضيلته .■

آل طالب :
مكانة من يتعلم 
القرآن ويدعمه من 

مكانة القرآن

مرآة الجمعية
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مرآة الجمعية

الفائزون في مسابقات القرآن الكريم
جزأينخمسة أجزاءعرشة أجزاءعرشون جزءاالقرآن كامال

محمد بن نايف العنقريعبداملجيد بن عبدالرحمن  العبيدعبدالله بن راشد  الزنيديعبدالله بن أحمد بن املطوعمحمد بن سليمان الحمد

بدر بن مقرن  العبداملنعمعبدالله بن محمد الزنيديعبدالله بن محمد البدرعزام بن عبدالرحمن الفالحأحمد بن محمد بن النافع

سليمان بن عبدالله القشعمييزيد بن سلطان املوىسخالد بن محمد العنقريعثمان بن منصور  الضويحيمحجوب**

جنان بنت عبدالعزيز الزنيديريم بنت فهد الحمنيسارة بنت محمد املنيعمنرية بنت أحمد الدخيلفاطمة بنت أحمد املسعود

جود بنت بندر الداوودأمجاد بنت أحمد املسعودهاجر بنت أحمد الجويرأنوار بنت سالم املنصورمناهل بنت عيل الدويش

أمل بنت عبدالله السويكت
سارة بنت محمد البدر

لطيفة بنت أحمد املسعود
ريما بنت يوسف الثنيانهدى بنت راشد القبسآمنة بنت عبدالله الطيار

مزامير آل داود
فهد بن مساعد بن محمد العبداملنعماألول

فهد بن عبدالرحمن الضويحيالثاني

صالح بن سابح بن عبدالله الطيارالثالث

أصغر حافظ وحافظة
أصغر حافظ

عبيدة اسماعيل خليل 
العلوه

حلقة أبي عبيدة

أصغر حافظة
زهراء حسن أبو عيىس 

الفهلوي
حلقة ذات النطاقني

جائزة التميز

اإلدارة املتميزة
مجمع حلقات مسجد األحنف بن قيس
 مساعد بن سعود بن عبدالعزيز العامر

فهد بن نايف بن محمد الزنيدياملعلم املتميز

دار القرآن الكريم ) صباحي (اإلدارة املتميزة

هيا بنت عبدالعزيز بن عبدالله العماراملعلمة املتميزة

مسابقة حلقات البنات
الثانياألولاملركز

أم سلمةذات النطاقنيالحلقة

ليىل بنت عبد الله الفالحأسماء بنت عبدالعزيز  النارصاملعلمة

الطالبات
سارة بنت محمد الفرج 

مي بنت سليمان الفراج

سارة بنت صالح الذويخ

أروى بنت عيل البدر

فاطمة بنت مقبل امللحم

نورة بنت خالد الجرب

مسابقة حلقات البنين
الثانياألولاملركز

أبي أيوب األنصاريالعلمالحلقة

معاذ بن عيل العبداللطيفعمر بن راشد الحميدياملعلم

الطالب
عبدالعزيز بن مقرن العبداملنعم

عبدالعزيز بن مساعد العبداملنعم

عمر بن أحمد الطيار

أسامة بن فهد الحمني

أيمن بن محمد بن الحمده

عبدالله بن أحمد الوليعي

الفائزون 
بجائزة الفهد  
بعامها الثامن
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  g هدي النبي
 في قراءة القرآن

 الشيخ أ.د. صالح بن فريح البهالل
أستاذ الحديث يف كلية الرتبية بالزلفي جامعة املجمعة

وإن تطيعوه تهتدوا

فـإن نبينـا محمداً ـ صـىل الله عليه وسـلم ـ خري 
الناس هدياً، واسـتيعاب الـكالم يف هديه g يف قراءة 
القـرآن يطول جداً، لكن هذه إضاءات يسـرية يف ذلك، 

والله املستعان. 
فقد كان رسـول الله g حسـن الصـوت بالقرآن، 
يقول الرباء بن عازب: )ما سـمعت أحدا أحسن صوتا 
منه أو قراءة( أخرجه البخاري، وروى الرباء ـ أيضاً ـ 
عن النبـي g قال: )زينوا أصواتكم بالقرآن( أخرجه 
أبـو داود والنسـائي، وروى أبو هريـرة، عن النبي ـ 
صىل الله عليه وسلم ـ أنه قال: )ليس منا من لم يتغن 
بالقـرآن( وقد ذكر ابن حجر يف الفتح 72/9 خالصة 
األقـوال يف التغني، فقال: )والحاصل أنه يمكن الجمع 
ن به صوته  بني أكثر التأويالت املذكورة، وهو أنه يحسِّ
جاهراً به، مرتنماً عىل طريق التحزن، مستغنيا به عن 
غريه من األخبار، طالباًَ به غنى النفس، راجياً به غنى 

اليد(. 
وكانـت قراءتـه g قـراءة تدبر، مرتسـاًل فيها؛ ال 
هـذاً وال هذرمة، وقد وصفها حذيفة فقال: )كان يقرأ 
مرتسالً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال 
سـأل، وإذا مـر بتعـوذ تعـوذ(. أخرجه مسـلم، قال 
السيوطي يف اإلتقان368/1: )وتسن القراءة بالتدبر 
والتفهـم، فهو املقصود األعظـم، واملطلوب األهم، وبه 

تنرشح الصدور، وتستنري القلوب(. 
 وكانـت قراءته g  قراءة مرتلة امتثاالً ألمر الله يف 
قوله: ]ورتل القرآن ترتيالً[، قالت حفصة: )كان يقرأ 
السـورة فريتلهـا حتى تكون أطول مـن أطول منها( 

أخرجه مسلم.
قـال القرطبـي يف املفهـم5/7: )أي : يمـد ويرتل 
يف قراءة السـور القصرية، حتى يكـون زمان قراءتها 
أطـول من زمـان قراءة سـورة أخرى فـوق األوىل يف 

العدد(.   
وكان g يمـد قراءتـه، وصفها أنس فقـال: )يمد 
ببسـم الله، ويمـد بالرحمن، ويمـد بالرحيم( أخرجه 
البخاري، واملراد باملد هنا املد الطبيعي، قال أبو عمرو 
الدانـي يف كتاب التحديد ص80: )هذا حديث أصل يف 
تحقيـق القراءة، وتجويد األلفـاظ، وإخراج الحروف 
مـن مواضعهـا، والنطق بها عـىل مراتبهـا، وإيفائها 
صيغتهـا، وكل حق هو لها..عىل مقدار الصيغة وطبع 

الخلقة، من غري زيادٍة وال نقصاٍن(. 
ع قراءته؛ فقد سـئلت أم سـلمة عن  وكان g يقطِّ
قراءة رسـول اللـه g فقالـت: )كان يقطـع قراءته 
آية آية: ]بسـم الله الرحمن الرحيـم[ ]الحمد لله رب 

العاملـني[ ]الرحمـن الرحيـم[ ]مالـك يـوم الدين[( 
أخرجـه أبـو داود، والرتمـذي، والنسـائي، وقد جعل 
علماء الوقف وغريهم هذا الحديث أصال يف باب الوقف 
عـىل رؤوس اآلي، لكـن جرى الخـالف يف الوقف عىل 
رؤوس اآلي هل هو سنة مطلقاً، حتى ولو كان متعلقاً 
بمـا بعـده؟   ولعـل األظهر هـو سـنية الوقوف عىل 
رؤوس اآلي مطلقـاً، قال ابن القيـم يف الزاد326/1: 
)األفضـل الوقـوف عـىل رءوس اآليـات وإن تعلقـت 
بمـا بعدهـا، وذهب بعـض القراء إىل تتبـع األغراض 
واملقاصـد والوقوف عند انتهائهـا، واتباع هدي النبي 

g وسنته أوىل( . 

ع فيها، كما جاء ذلك  وقرأ g مرة سورة الفتح فرجَّ
يف صحيح البخاري، من حديث شعبة، عن معاوية بن 
 g قرة، عن عبدالله بن مغفل قال: رأيت رسـول الله
يوم الفتح عىل ناقة له يقرأ سورة الفتح، أو من سورة 
ع فيها. قال: ثم قـرأ معاوية يحكي  الفتـح قـال: فرجَّ
قراءة ابن مغفل، وقال: لـوال أن يجتمع الناس عليكم 
عت كما رجع ابـن مغفل؛ يحكي النبي g فقلت  لرجَّ

ملعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال آ آ آ ثالث مرات.
وقـد اختلف أهل العلـم يف ترجيعه هـل كان عمداً 
منه؟ أو أنه كان بسبب هز الناقة؟ واألظهر هو األول، 
ومعنـى الرتجيـع قـال ابن حجـر يف الفتـح 92/9: 
)الرتجيع : هـو تقارب رضوب الحـركات يف القراءة، 

وأصله الرتديد، وترجيع الصوت ترديده يف الحلق(.
وكان g غـري متكلـف يف النطق يف الحـرف، قال 
ابـن تيميـة يف الفتـاوى50/16: )ال يجعـل همتـه 
فيمـا حجب بـه أكثر النـاس من العلوم عـن حقائق 
القرآن، إما بالوسوسـة يف خـروج حروفه، وترقيقها، 
وتفخيمها، وإمالتها، والنطـق باملد الطويل والقصري 
واملتوسـط وغري ذلـك؛ فإن هذا حائـل للقلوب، قاطع 
لهـا عن فهم مراد الـرب من كالمه( وقال ابن القيم يف 
إغاثـة اللهفـان299/1: )من تأمل هدي رسـول الله 
g وإقـراره أهل كل لسـان عىل قراءتهـم تبني له أن 
التنطع والتشـدق والوسوسة يف إخراج الحروف ليس 

من سنته(. 
وكانـت قراءتـه g بالليل يرفع طـوراً، ويخفض 
طوراً. أخرجـه أبو داود والرتمذي عن عائشـة. وقال 
g: )الجاهـر بالقـرآن، كالجاهـر بالصدقة، واملرس 
بالقرآن، كاملرس بالصدقة(. أخرجه أبو داود والرتمذي 

والنسائي عن عقبة. 
قال الرتمذي: )ومعنى هـذا الحديث: أن الذي يرس 
بقـراءة القرآن أفضل من الذي يجهـر بقراءة القرآن؛ 
ألن صدقـة الـرس أفضل عند أهـل العلم مـن صدقة 
العالنيـة، وإنما معنى هذا عند أهـل العلم لكي يأمن 
الرجل من العجب؛ ألن الذي يرس العمل ال يخاف عليه 

العجب ما يخاف عليه من عالنيته(.
وكان g يحب أن يسمع القرآن من غريه، فقد أمر 
ـ مـرةـ  ابن مسـعود أن يقرأ عليه شـيئاً من القرآن، 
 :g فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال
)إني أشتهي أن أسمعه من غريي( فقرأت النساء حتى 
ٍة ِبَشـِهيٍد وَِجئْنَا  إذا بلغـت ﴿َفَكيَْف إَِذا ِجئْنَا ِمن ُكلِّ أمَّ
ِبَك َعىَل َهؤاُلء َشـِهيداً﴾  رفعت رأيس، أو غمزني رجل 

إىل جنبي، فرأيت دموعه تسيل. 
ولم يثبت من وجه صحيح أن النبي g كرر آية يف 

الصالة ال يف النفل وال يف الفرض.
وقـد كان النبـي g يصـيل ولصدره أزيـز كأزيز 
املرجـل من البكاء، أخرجه النسـائي عـن عبدالله بن 
الشـخري، وأما حديـث: )إن هـذا القرآن نـزل بحزن 
. فـإذا قرأتمـوه فابكـوا . فـإن لـم تبكـوا فتباكوا( 
فحديـث ضعيـف، فـال يـرشع التباكي املصطنـع، 
وأما البكاء الذي يأتي من خشـوع القلب واستحضار 

عظمة الرب، فهو املرشوع.
هذه إشارات يسـرية يف هديه g يستحق كل هدي 
منها بسـطاً، لكن يف هذا املقام لعلها أن تغني اإلشارُة 

عن ترصيح إنباِء، والله أعلم. ■

لم يثبت من وجه صحيح أن 
النبي   g كرر آية في الصالة 

ال في النفل وال في الفرض.
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احتفلت جمعية تحفيظ القرآن الكريم يف محافظة 
القرآن  لحفظ  الفهد  جائزة   ( حفل  بإقامة  الزلفي 
أقيم بعد صالة عشاء يوم  التاسع، والذي  الكريم( 
املاسية  القاعة  يف  هـ     1439-5  -22 الخميس 

لالحتفاالت واملؤتمرات 
عىل رشف صاحب السمو األمري األستاذ الدكتور/

وبحضور  سعود  آل  محمد   بن  سلمان  بن  سعود 
األستاذ  سعادة  الزلفي  محافظة  محافظ  وكيل 
أصحاب  من  وعدد  الجرباء   نارص  بن  محمد   /
الفضيلة والسعادة ورجال األعمال وأعيان املحافظة 
من  املحافظة وعدد  الضيوف من خارج  من  وعدد 
الرياض  بمنطقة  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعيات 
جنبات  به  امتألت  الضيوف  من  كبري  من  وجمع 

القاعة 
الفهد  فوزان  بن  فهد   / األستاذ  بني  كلمته  ويف 
رئيس الجائزة أن والده الشيخ فوزان بن فهد الفهد 
رحمه الله ضمن وصيته رحمه الله متابعة الجائزة 
أن  الله  نسأل  اإلمكان  قدر  املادية  قيمتها  وزيادة 
، وتوجه  الكريم  لوجهه  يجعله خالصاً  وأن  يتقبل 

الدكتور/ األستاذ  األمري  السمو  لصاحب  بالشكر 
سعود بن سلمان بن محمد  آل سعود عىل ترشيفه 

للحفل.
األمري  السمو  صاحب  تفضل  الحفل   ختام  ويف   

آل  محمد   بن  سلمان  بن  الدكتور/سعود  األستاذ 
الجمعية  يف  األخوة  إن  فيها  قال  بكلمة  سعود 
رشفوني بدعوتهم لتكريم حفظة كتاب الله ثم بني 
سعادته بجودة ما أستمع إليه من التالوات وأشار إىل 

الفائزون 
بجائزة الفهد  
بعامها التاسع

جائزة التميز
مجمع حلقات العذلاإلدارة املتميزة

خالد بن أحمد السبتاملعلم املتميز

البيان املسائيةاإلدارة املتميزة

رشا بنت جارالله عبدالعزيز الفهداملعلمة املتميزة

مزامير آل داود
ثامر بن نارص الجرباألول

حسان بن بدر البدرالثاني

إبراهيم بن عبدالله الفهيدالثالث

أصغر حافظ وحافظة

أصغر حافظ
عاصم احمد سيد الجداوي

من حلقة العلم

أصغر حافظة
مودة عمر حسن خليل رحمة عمر حسن 

خليل
من دار القرآن )مسائي(

 صاحب السمو األمير األستاذ الدكتور/ 

سعود بن سلمان بن محمد  آل سعود 
يشرف حفل الفهد التاسع

مرآة الجمعية
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فضل تالوة قراءة القرآن مبيناً أنها سعادة للمسلم 
يف الدنيا واآلخرة وأشاد ببالد الحرمني التي ترشفت 
بمؤسس  وأشاد  والسنة  الكتاب  تأسيسها عىل  بأن 
هذه البالد الذي اتخذ القرآن والسنة منهجاً وسار 
االهتمام  مبيناً  الزاهر  العهد  حتى  أبناؤه  ذلك  عىل 
امللك  بمسابقة  واستشهد  األمر  لوالة  الله  بكتاب 
أمري  ومسابقة  سلمان  امللك  ومسابقة  عبدالعزيز 

الفهد  الشيخ فوزان  الشكر ألبناء  ثم قدم  الرياض 
الذين  وزمالءه  الجمعية  رئيس  وشكر  الله  رحمه 
ويبهج  الخاطر  رس  ما  الجمعية  عن  منهم  سمع 
شكر  ثم  املستقبلية  والخطط  الجهود  من  النفس 
كلمته  وختم  الحمني  عبدالعزيز  الشيخ  معايل 

بالشكر ألهل املحافظة ومن حرض هذا الحفل 
والفائزات  الفائزين  بتكريم  سموه  تفضل  ثم 

تكريمياً  درعاً  الجمعية  قدمت  املناسبة  وبهذه 
عرب  الحفل  بنقل  ساهمت  التي  والجهات  لسموه 
القرآن  أهل  قناة  وهي  الفضائي  املبارش  البث 
السالم  نجوم  تكريم رشكة  تم  وكما  وقناة سمسم 
القابضة ملساهمتهم بالقاعة املاسية  وإدارة التعليم 
سموه  تناول  ثم  الكشفية   بالفرقة  ملساهمتهم 

والحضور طعام العشاء يف هذه املناسبة الغالية.■

الفائزون في مسابقات القرآن الكريم
جزأينخمسة أجزاءعرشة أجزاءعرشون جزءاالقرآن كامال

عبدالعزيز بن محمد العبدالسالمعبدالله بن مقرن العبداملنعممعاذ بن أحمد الحمدانعثمان بن عبدالرحمن الدريويشريان بن سعود نارص الحربي

عبدالرحمن بن عبدالله العمارعبدالرحمن بن راشدالثنيان
عبدالرحمن بن سعود 

العنقري
أنس بن سليمان الطوالةسليمان بن محمد املليفي

عبدالله بن محمد العبدالقادرعبدالرحمن بن نارص الحميدانسعود بن منيع املنيعأسامة بن فهد الحمنيعبدالله بن راشد عبدالله الزنيدي

سندس بنت عبدالعزيز املداللهأمجاد بنت عبدالعزيز النداويآالء بنت عيل امللحمسهام بنت نارص العبيديبدرية بنت سعود البدر

فاطمة بنت عصام العتيبيآسية بنت عبدالرحمن النصارنوف بنت عيل املوىسندى بنت محمد الجربسمية بنت راشد الجديع

ملى أحمد عبدالله الوليعيمنرية بنت عبدالعزيز الزنيديمرام بنت عبدالرحمن الحميديريم بنت عبدالرحمن القشعمي
سمر بنت محمد الطريقي

ميار بنت عبدالله الدويش

مرآة الجمعية
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مسابقة حلقات البنات
الثالثالثانياألولاملركز

أم املساكنيأم املساكنيعائشة بنت أبي بكرالحلقة

فوزيه بنت عبدالله املالفاطمة بنت عيل الدويشرشا بنت جارالله الفهداملعلمة

الطالبات
سهام بنت صالح الفحام
سهام بنت نارص العبيدي
ندى بنت عبدالكريم املديد

رغد بنت سعود العبيد
حصة بنت عبدالعزيز الزنيدي
ابتهاج بنت عبدالعزيز الزنيدي

منى بنت عبدالرحمن املليفي
هنادي بنت عثمان املعتق
خوله بنت صالح العمار

مسابقة حلقات البنين
الثالثالثانياألولاملركز

الفرسانعيل بن أبي طالباألوزاعيالحلقة

محمد بن سليمان الطوالةعبداملجيد بن عبدالعزيز الفحامخالد بن أحمد السبتاملعلم

الطالب
عبدالله بن مقرن العبداملنعم

معاذ بن أحمد الحمدان

 عبدامللك بن عبدالله الحمد

عبد الله بن حمود الدويش

محمد بن عبدالرحمن الدريويش

سعد بن محمد الدويش

عبدالعزيز بن خالد السبت

عبداإلله بن بدر البدر

عبدالرحمن بن سلطان املوىس

مرآة الجمعية
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شيخ قراء المسجد النبوي يزور الجمعية بعد طول غياب

عيل  بن  األخرض  إبراهيم  الشيخ  فضيلة  باستضافة  الجمعية  ترشفت 
خالل  السادسة  زيارته  يف  الرشيف  النبوي  باملسجد  القراء  شيخ  القيم 
الفرتة من الخميس 1439/7/12 ـ حتى الخميس 19 /7/ 1439هـ ، 
وذلك حرصاً من الجمعية عىل االستفادة من قامات اإلقراء الشامخة وقد 
الفوزان  دار  النسائي ومقره  للقسم  الصباحية  الفرتة  اإلقراء يف  خصص 
لتحفيظ القرآن الكريم . وأما يف الفرتة املسائية فهو للمتميزين من حفظة 
الجمعية وذلك يف مقر إقامته. ورافق فضيلته يف الزيارة ابن الزلفي البار 
له يف  الجارالله )والذي كان  الدكتور / عبدالله بن محمد  الشيخ  فضيلة 
بن  /يوسف  الويف  الشيخ  وتلميذ  عامرة(،   إقراء  مجالس  الزيارة  هذه 

عبدالله الشويعي. 
فضيلة  رشف  عىل  أقيم  هـ     1439  –  7  –  13 الجمعة  يوم  يف   ◀︎
بن مقرن  تركي  الفائز  للمتسابق  تكريميا  إبراهيم األخرض حفال  الشيخ 
بور سعيد  الثاني يف مسابقة  املركز  بمناسبة تحقيقه  العبداملنعم، وذلك 

الدولية يف حفظ القرآن الكريم بجمهورية مرص العربية. 
منسوبي  من  وفٌد  فضيلته  زار  1439هـ    /7/  15 األحد  يوم  يف   ◀︎  

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة املجمعة.
︎◀  يف يوم االثنني 16 /7/ 1439هـ وبعد صالة املغرب زار فضيلته 
أ.د عبدالله بن محمد الطيار عضو اإلفتاء يف منطقة القصيم وعضو هيئة 

التدريس يف جامعة املجمعة يف مكتبته العامرة.
التنافس)مسار  التقى فضيلته بطالب برنامج  العشاء   وبعد صالة   ◀︎
املنح(، حيث ألقى فضيلته كلمة قال فيها إن من نعم الله عليكم أن سهل لكم 
دراسة العلوم الرشعية وحثهم عىل العناية بكتاب الله وسنة رسوله صىل 

 الله عليه وسلم وتعلم اللغة العربية وحث أبنائهم عىل تعلمها وتعليمها.
ثم استمع فضيلته إىل نماذج من قراءاتهم ويف نهاية اللقاء شكر فضيلته 

الجمعية عىل تهيئة هذه الفرصة لرؤية هؤالء الطالب املتميزين.
فضيلة  فضيلته  زار  1439هـ    /7/  17 الثالثاء  يوم  مغرب  ويف   ◀︎
الشيخ/محمد بن أحمد الخميس رئيس املحكمة العامة بمحافظة الزلفي 

يف منزله.
العشاء تفضل رئيس  يوم األربعاء 18 /7/ 1439هـ وبعد صالة   ◀︎
/إبراهيم  الشيخ  فضيلة  بتكريم  الحمد  عبدالرحمن  الشيخ  الجمعية 
األخرض بن عيل القيم شيخ القراء باملسجد النبوي الرشيف الذي تفضل 
 7  /19 حتى   1439/  7  /12 من  الفرتة  يف  لإلقراء  الجمعية  بزيارة 

.1439/
كذلك كرم فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد الجارالله فضيلة 
الشيخ /  الذين رافقا فضيلة  الشويعي  الشيخ /يوسف  الجمعية  رئيس 
إبراهيم األخرض يف زيارته للجمعية، كما تم تكريم الشيخ الدكتور /محمد 
االستضافة  بمقر  ساهما  اللذين   ، الحمد  عبدالعزيز  واألستاذ/  الحمد 

لفضيلة الشيخ / إبراهيم األخرض.
 وبعد أسبوع حافل بالعطاء ومعطر بإقراء كتاب الله، توجه  فضيلته 
الزلفي  محافظة  الجمعية  منسوبي  بعض  وبرفقته  ورعايته  الله  بحفظ 
عرص يوم الخميس املوافق 19 /7/ 1439هـ  إىل مطار األمري نايف بن 
عبدالعزيز بالقصيم ليعود إىل املدينة النبوية، حفظ الله شيخنا املبارك يف 
حله وترحاله ، ونفعنا بعلمه وخلقه ، ورّده علينا بأحسن حال، وأحسن له 

املنقلب واملآل ، وجزاه عنا خري الجزاء، وأورثه الفردوس األعىل.■

مرآة الجمعية

يف منزل فضيلة رئيس املحكمة العامة يف الزلفي الشيخ محمد الخميسزيارة الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار يف مكتبته العامرة
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الخريية  ومن  وعلمه(،  القرآن  تعلم  من  )خريكم 
أوىل  القرآن  أهل  كان  هنا  من   ، العمل  يف  التجويد 
بتجويد أعمالهم ،وانطالقاً من رؤية اململكة 2030 
، وتوجيهه  الخريي  العمل  إىل تطوير  والتي سعت 
من  الربحي  غري  القطاع  بتمكني  املؤسسية  نحو 
رؤية  عليه  ما نصت  وهو  املؤسسية،  نحو  التحول 
خطتها  يف  بالزلفي  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعية 
املؤسي  العمل  يف  )الجودة  الحالية  االسرتاتيجية 
الجودة  )ملتقى  ملتقى  الجمعية  (نظمت  الخريي 
رؤى  الكريم،  القرآن  تحفيظ  جمعيات  يف  والتميز 
القرآن  تعليم  يف  ناجحة  واسرتاتيجيات  مستقبلية 
الكريم (؛ إلبراز مجاالت الجودة والتميز يف جمعيات 
وتجاربها  ومعايريها  وأساليبها  القرآن  تحفيظ 
1439/4/23هـ  األربعاء  يوم  وذلك  الناجحة. 

املوافق 2018/1/10م 
     وقد بدأ االستعداد لهذا امللتقى قبل أكثر من 
لجمعيات  الدعوات  انعقاده حيث وجهت  سنة من 

تحفيظ القرآن والجامعات وخرباء الجودة والتميز 
أو  عمل  أوراق  يف  للمشاركة  الخريي  العمل  يف 
لذلك  املتعددة  اللجان   وشكلت   ، تجارب  عرض 
و   ، التحضريية  و   ، والتنظيمية   ، )الرئيسة  وهي 
العلمية، و املالية ، والعالقات واإلعالم ، والتجهيزات 

والضيافة ، و النسائية (.
الزلفي األستاذ  امللتقى تحت رعاية محافظ  أقيم 
بن  مسفر  األستاذ/  الزلفي  محافظ  بن  مسفر 
يارس  الشيخ  فضيلة  وبحضور  الضويحي،  غالب 
عىل  العام  املرشف  مساعد  طالب  بن  عبدالله  بن 

جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.
لتشمل  امللتقى  وفعاليات  برامج  تنوعت  وقد 
جلسات  أربع  عىل  اشتمل  حيث  متعددة،  جوانب 
والتميز يف  الجودة  أربعة محاور يف مجال  تناولت 
تعليم القرآن واستعراض بعض التجارب املتميزة، 
أكاديميون  أربعة  الجلسات  تلك  رئاسة  يف  شارك 
عميد  األوىل  الجلسة  يف  وهم  متنوعة  جامعات  من 

فهد  الربفسور:  سعود  امللك  بجامعة   الرتبية  كلية 
الشايع ، والثانية أستاذ االقتصاد اإلسالمي بجامعة 
القصيم املساعد الدكتور : راشد العليوي ، والثالثة 
اإلمام  بجامعة  والتلفزيوني  اإلذاعي  اإلنتاج  أستاذ 
محمد بن سعود الدكتور : مساعد املحيا ، والرابعة 
عميد كلية الرتبية بالزلفي الدكتور : راشد الثنيان. 

كما تخلل تلك الجلسات ثالث محارضات قصرية 
بن  حسني  الدكتور:   : وهم  الجودة  خرباء  قدمها 
مسار  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  القريش  ردهـ 
التميز  خبري  والتدريب  لالستشارات  الخرباء 
والتحول املؤسي بعنوان : نموذج العمل للمنظمات 
املجتمعية ) جمعيات تحفيظ القرآن الكريم نموذجاً 
، واألستاذ : عبدالعزيز بن حمد السليم ، مستشار 
: دور مجالس  التخطيط والتميز املؤسي بعنوان 
القرآن  تحفيظ  جمعيات  معايري  تحقيق  يف  اإلدارة 
مستشار  كنعان  عمر  حامد  والدكتور.   ، الكريم 

 ملتقى الجودة والتميز
 في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم،

الملتقى  استضاف متميزين 
في الجودة والتميز

مرآة الجمعية
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واإلدارة  املؤسي  والتميز  الجودة  يف  ومدرب 
أبعادها  املدركة:  الجودة  بعنوان:  االسرتاتيجية 

ونموذج قياسها يف املنظمات الخريية .
برامج مسائية مصاحبة  امللتقى عىل  اشتمل  كما 
وهي :  ثالث ورش تدريبية يف مجال الجودة والتميز 
،األوىل خاصة بالرجال  لألستاذ: اليف البلوي ، رئيس 
بعنوان:  بتبوك  للجودة  السعودية  الجمعية  فرع 
الخريية  املؤسسات  الشاملة وتطبيقاتها يف  الجودة 
، والثانية خاصة بالنساء وهي لألستاذة : حفصه 
إسكندراني مدربة يف إعداد معلمات القرآن الكريم 
املتأصلة،  التالوة  أخطاء  تصحيح  مهارة  بعنوان: 
للمهندس:وليد  والنساء  للرجال  مشرتكة  والثالثة 
العربية  باململكة   EFQM سفري   ، شعبان  محمد 

السعودية بعنوان الدورة :كيف تبدأ رحلة التميز ؟!
لخبريي  استشاريتان  منصتان  نظمت  كما   
الجودة والتميز ، د. حسني القريش ، و أ.عبدالعزيز 
السليم ملن يرغب بطلب استشارة فردية أو جماعية 

يف مجال الجودة والتميز .
كان  التوصيات  من  عدد  عىل  امللتقى  أسفر  وقد 
أبرزها : الدعوة إىل إنشاء مركز للموهوبني يف تعليم 
تحفيظ  جمعيات  برعاية  الكريم  القرآن  وتالوة 
والجامعات  املركز  بني  رشاكات  وعمل  القرآن، 
يف  القراء  من  واالستفادة  املتخصصة  والهيئات 

صقل هذه املواهب.
فضيلة  وهم   : والداعمني  الرعاة  تكريم  وتم 
الخريية  الجمعيات  عىل  العام  املرشف  مساعد 

لتحفيظ القرآن الشيخ: يارس بن عبدالله بن طالب 
لترشيفه ومشاركته حضور امللتقى. ومركز الرواد 
 ، اإلسرتاتيجي  الرشيك  والتدريب  لالستشارات 
الخياري.  يحيى  األستاذ  والتميز  الجودة  وخبري 
العلمي  للدعم  الزلفي  بمحافظة  الرتبية  كلية  و 

،والشيخ عبدالله بن نارص الفالح .
والرعاة املاسيون وهم -جائزة الفهد قاعة تواصل  
،والذهبيون   وهم: الشايع للساعات   ورشكة سمنان 
عيل  مؤسسة  وهم  ،والفضيون   والصيانة  للتجارة 
امللحم للمقاوالت ومواد البناء .    ورشكة أبناء مهنا 
املدالله للتجارة واملقاوالت .و  رشكة الحمني وامللحم 

للخرسانة الجاهزة والبلوك.■

د. حسني بن ردهـ القريش
رئيس مجلس إدارة رشكة مسار 
الخرباء لالستشارات والتدريب خبري 

التميز والتحول املؤسي

املهندس :وليد محمد شعبان
سفري EFQM باململكة العربية 

السعودية

أ:حفصه محمد سعد إسكندراني
مدربه يف إعداد معلمات القرآن 

الكريم 

أ. اليف بن نارص البلوي
رئيس فرع الجمعية السعودية 

للجودة بتبوك

أ. عبدالعزيز بن حمد السليم
مستشار التخطيط والتميز 

املؤسي

د. حامد عمر كنعان
مستشار ومدرب يف الجودة 

والتميز املؤسي واإلدارة 
االسرتاتيجية

مرآة الجمعية
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التاريخ: 1439/8/16
عدد الخريجني: 190

وعدد خريجات واحة القرآن للبنات: 164طالبة.

التاريخ: 1438/8/29
عدد الخريجني: 185

وعدد خريجات واحة القرآن للبنات: 100طالبة.

واحة القرآن )المدرسة التمهيدية سابقًا(
 تخرج الدفعة التاسعة والعاشرة

الدفعة التاسعة

الدفعة العاشرة
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معهد معلمات القرآن الكريم يزف ستًا وستين خريجة

الدفعة  تخريج  حفل  الجمعية  يف  الكريم  القرآن  معلمات  معهد  أقام 
الخامسة 1437-1438هـ وذلك بعد عرص يوم االثنني 1439/8/28هـ  

يف مقر املعهد يف دار البيان وقد تخرج يف هذه الدفعة ست وستني طالبة  
وإليكم أسماؤهن: 

االسمماالسمم

عبري بنت عبداملحسن بنت عبدالعزيز الحمني34ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الخليف 1

عبري بنت محمد بن عبدالعزيز الجرب35أروى ينت أحمد بن محمد امللحم2 

عفاف بنت حمود بن أحمد الدويش36الجوهرة بنت أحمد بن محمد السلمان3 

عهود بنت محمد بن عبدالعزيز البهالل37الجوهرة بنت محمد بن عبدالوهاب الحصني4 

عواطف بنت عبدالعزيز بن عبداملحسن الغيث38العنود بنت عبدالعزيز بن موىس املوىس5 

فاطمة بنت محمد بن صالح الزويد39العنود بنت هايس بن عبادة الشمري6 

لطيفة بنت مديد بن إبراهيم السويكت40أروى بنت عبدالله بن محمد الحاليف7 

مروة بنت نبيل بن محمد الفرماوي41أروى بنت نارص بن مساعد الصعب8 

مريم بنت نبيل بن محمد الفرماوي42أريج بنت سعود بنت سليمان الدريويش9 

مزنة بنت عبدالعزيز بن أحمد السويكت43أريج بنت سليمان بن راشد البهالل10 

مزنة بنت عبدالعزيز بن عبدالله القشعمي44أفنان بنت حمدان بن عبدالرحمن الجديع11 

مشاعل بنت منيف بن أحمد املنيفي45أم كلثوم بنت سيد بن محمد إياز12 

مشاعل بنت يوسف بن عبدالله الدويش46أمل بنت عبدالله بن عيل البدر13  

منى بنت سعود بن عبدالعزيز السبت47آسية بنت جديع بن عبدالرحمن الجديع14 

منى بنت عبد املحسن بن سليمان املوىس48آالء بنت عيل بن سليمان الطيار15 

منريه بنت عبدالعزيز بن سليمان الصالح49بسمه بنت سليمان بن مزيد الفايز16 

منريه بنت عبدالعزيز بن عبدالله  القشعمي50حصه بنت أحمد بن سعود الدويش17 

منريه بنت عيل بن صالح الطواله51حصه بنت عبدالعزيز بن عبداملحسن الغيث18 

منريه بنت محمد بن عبدالعزيز الجرب52حصه بنت عبدالله بن صالح الدويش19 

ميساء بنت محمد بن عبدالله القشعمي53حصه بنت محمد بن عبدالوهاب الحصني20 

ميمونه بنت أحمد بن فهد الجوير54حصه بنت نارص بن عبدالرحمن امللحم21 

ميمونه بنت مدالله بن محمد املدالله55خلود بنت عبدالله بن عبدالعزيز الدويش22 

ندى بنت منصور بن فارس العصيمي56دالل بنت هايس بن عيادة الشمري23 

نسيبه بنت مقرن بن أحمد العبد املنعم57رنا بنت نارص بن أحمد الفوزان24 

نورا بنت عبد الله بن بدر البدر58ريم بنت سليمان بن عبدالله املطري25 

نوره بنت سليمان بن منيع املنيع59ريم بنت عبدالرحمن بن مقحم املقحم26

نوره بنت عبدالله بن أحمد  الفالح60سارة بنت عبد الغني بن مصطفى عبد القادر27

نوره بنت عيل بن عبد العزيز الحمني61سارة بنت عبدالرحمن بن حمود الطريقي28

نوره بنت فهد بن رومي الرومي62سارة بنت عبدالعزيز بن محمد املدالله29

نوره بنت محمد بن أحمد السبت63سعاد بنت حميدان بن محمد الحميدان30

هاجر بنت أحمد بن فهد الجوير64سمية بنت محمد سليمان بن الجديع31

هدى بنت سعود بن عبدالعزيز البهالل65طيبة بنت سليمان بن عبدالرحمن الطوالة32

هدى بنت كايد بن عواض العتيبي66عبري بنت سالم بن سبيل العازمي33
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اإلدارة  مجلس  أعضاء  وبحضور  الجمعية  رئيس  رشف  عىل 
وعدد من منسوبي الجمعية  وأولياء أمور الطالب يف يوم الخميس 
1437/12/27هـ أقام برنامج التنافس حفله السنوي لتكريم 
طالبه املتميزين حيث تخلل الحفل كلمة لرئيس الجمعية الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد الحمد وكلمة التنافس ونماذج من قراءات 

الطالب واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والشهادات .

العبداملنعم، من  املتسابق / تركي بن مقرن  حقق 
الجمعية املركز الثاني يف مسابقة بور سعيد الدولية 
العربية،  مرص  بجمهورية  الكريم  القرآن  حفظ  يف 
مختلف  من  الحفاظ  من  نخبة  فيها  شارك  والتي 

الدول.
 –  7  –  13 الجمعة  يوم  يف  الجمعية  أقامت  وقد 
تركي  الفائز  للمتسابق  تكريميا  حفال  هـ   1439
الشيخ  فضيلة  رشف  عىل  العبداملنعم،  مقرن  بن 
إبراهيم األخرض شيخ القراء باملسجد النبوي الرشيف 

وحرضه نخبة من املشايخ وطلبة العلم يف املحافظة.
املتسابق  تالها  بقراءة  التكريم  حفل  حيث  انطلق 

ألقى  ثم  العبداملنعم،  الفائز /تركي بن مقرن 
باب  من  إن   : فيها  قال  كلمة  الجمعية    رئيس 
السعودية  العربية  اململكة  أن  بالنعمة  التحدث 
وقام والتها رحم  والسنة،  الكتاب  أسست عىل 
وعىل  األحياء،  ووفق  ومىض  أسس  من  الله 

رأسهم خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده قام والة 
أمرنا حفظهم الله بالعناية بالكتاب والسنة.

عيل  بن  األخرض  إبراهيم  الشيخ  فضيلة  ألقى  ثم 
القيم شيخ القراء باملسجد النبوي الرشيف كلمة قال 
فيها :إن نجاح تركي العبداملنعم هو نجاح للجمعية 
وهذا يدل عىل أن الجمعية حرصت عىل تقديم أفضل 

إقامة دورات  لطالبها من حيث  الخدمات  و  الربامج 
واملعلمات  للمعلمني  إقراء  برامج  ووضع  مكثفة 

واملرشفني والطالب. 
الفائز /تركي بن  املتسابق  ثم بعد ذلك  تم تكريم 
الشيخ  والده  تكريم  تم  كذلك   ، العبداملنعم  مقرن 

مقرن بن أحمد العبداملنعم.

برنامج التنافس يقيم حفله السنوي

تركي العبد المنعم يحقق المركز 
الثاني في مسابقة بور سعيد الدولية

برنامج التنافس خالل 1438

104 طالبعدد طالب برنامج تنافس 

أكملوا حفظ القرآن واجتازوا االختبار 
النهائي

9 طالب

أكملوا الحفظ ويستعدون لالختبار 
النهائي

11طالباً

170طالباًمجتازي املرتقيات

112 طالباًالحاصلني عىل تقدير ممتاز

29 طالباًاجتازوا دورة التحفة يف التجويد

9 طالباجتازوا دورة الجزرية يف التجويد

فاز أحد معلمي الربنامج بمسابقة أمر الرياض

مرآة الجمعية
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 :9001 ISO  بحمد الله حصلت الجمعية عىل ترقية شهادة األيزو من
للمواصفات  إصدار  أحدث  تعترب  وهى   2015  :  9001  ISO 2008إىل 
القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة عىل مستوى العالم. وقد زار الجمعية 
  TUV Austria Group يف ذلك مراجعني دوليني  معتمدين من رشكة
التي تم تأسيسها عام 1872 كرشكة  رائدة يف مجال الفحوصات وإصدار 
www.TuvAustriahellas.( الجودة  إدارة  ألنظمة  العاملية  الشهادات 

gr(. ويعترب حصول الجمعية عىل هذه الشهادة مرجعاً للحكم عىل أدائها 
من مراقبني دوليني، وهذا تحفيز للجمعية للسعي قدماً نحو تحقيق نظام 

عاملي إلدارة الجودة.

   الجمعية تحصل على شهادة األيزو 2015

الرياحين يكرم 178 طالبًا اجتازوا اختبارات المرتقيات 

عىل رشف رئيس الجمعية الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحمد وبحضور رؤساء 
الدرايس  للعام  الرياحني  حفل  .أقيم  الطالب  أمور  وأولياء  الجمعية  يف  األقسام 
احتفاء  وذلك   ، هـ    1438  /  11  /  30 املوافق  الثالثاء  يوم  1438/37هـ 

باجتياز الطالب الختبارات املرتقيات والبالغ عددهم 178 طالباَ.
وقد كان من فقرات الحفل تخريج أول طالبني أتما حفظ القرآن الكريم

يذكر أن الربنامج حقق مراكز متقدمة يف املسابقات ومنها فرع القرآن كامال 
وفرع جزأين و فرع الحلقات وأصغر حافظ يف مسابقة الفهد ، كما حقق الربنامج 

ثالث مراكز متقدمة يف مسابقة أمري الرياض .
   كما شارك الربنامج يف مسابقة امللك سلمان ورعاية الشباب ومسابقة تدبر 

التابعة لوزارة التعليم .   

إحصائية الطالب املجتازين بحسب املرتقيات

مرتقى ) امللك (44 طالب

مرتقى ) ق (36 طالب

مرتقى ) الزمر (33 طالب

مرتقى ) النمل (32 طالب

مرتقى ) الكهف (10 طالب

مرتقى ) يونس (20 طالب

مرتقى ) املائدة (طالب واحد

مرتقى ) الفاتحة(طالبني

مرآة الجمعية
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مرآة الجمعية

حملة  ) ليبقى األثر ( تغطي نفقة 1135 طالبًا

نظم  قسم تنمية املوارد يف الجمعية حملة ) ليبقى األثر ( وتهدف الحملة 
إىل كفالة 1500 طالب وطالبة ملدة عام بواقع كفالة طالب واحد وطالبة 
واحدة بقيمة 1080ريال ملدة عام أو 120ريال ملدة شهر أو أربعة رياالت 
محمد  بن  عبدالرحمن   / الشيخ  الجمعية  رئيس  دشن  وقد  يوم.   ملدة 
االثنني  اإلعالميني يوم  الجمعية وعدد من  أعضاء  الحملة بحضور  الحمد 
أثمرت  وقد  املبارك  رمضان  شهر  طيلة  واستمرت  1438/8/26هـ  

الحملة عن كفالة 1135 طالباً ملدة عام.

الجودة يصدر دليل نظام إدارة الجودة
للمواصفات  طبقا  الجودة  إدارة  نظام  دليل  بإعداد  الجودة  قسم  قام 

2015 – ISO9001  القياسية العاملية
داخل  املتبعة  واإلجراءات  السياسات  وصف  الدليل  هذا  من  والغرض 
الجمعية والتي تمكنها من تحقيق أهدافها بما يتمىش مع متطلبات إدارة 
الجودة الشاملة Total Quality Management )TQM(، وبما ينسجم 
 :9001 ISO مع املواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة  الجودة األيزو

.2015
- وصف نظام إدارة الجودة املطبق يف الجمعية.

والتي  الجمعية  داخل  تتم  التي  واإلجراءات  العمليات  وقياس  مراقبة 
تستهدف يف النهاية تحقيق جودة الخدمات التي تقدمها الجمعية وتحوز 

عىل رضا املستفيد.
- اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوصول إىل النتائج املخطط لها وفق منهجية 

علمية مبنية عىل عمليتي التحسني والتطوير املستمر.
- توفري نظام وثائقي يعتمد عىل ضبط املستندات / السجالت املطلوبة 

.2015 :9001 ISO  لنظام إدارة الجودة

مستشار الجمعية د. الحمودي في لقاء ودورتين

استضاف مركز التدريب بالجمعية مستشار الجمعية املدرب د. عبدالله 
الحمودي ونفذ خالل زيارته دورتني ولقاء فالدورة األوىل كانت بعنوان / 
تجارب لقادة العمل الخريي وذلك يوم الثالثاء 4-6. بحضور 25 مرشفاً 

بالجمعية. 
والدورة الثانية للموظفني بعنوان / صناعة النجاح للمدرب وذلك يوم 

األحد 2-6. بحضور 18 موظفاً.
فيها خطة  املوارد. عرض  تنمية  التطوير وقسم  إدارة  كان مع  واللقاء 

اإلدارة ومعوقاتها وسبل تطويرها.

برنامج القيم القرآنية 1438هـ
قيمة  تعزيز  القرآنية  القيم  تعزيز  برنامج  ضمن  الجمعية  استهدفت 
ومعلمني  طالباً  الجمعية  منسوبي  واستهدفت  الكريم(  القرآن  )تعظيم 

ذكوراً وإناثاً وكان ذلك من خالل:
الربامج :

- توزيع استبانتني قبلية وبعدية عن القيمة املستهدفة.
- إقامة برنامج إثرائي )وقفات مع آيات( ملدة 4 أيام يستهدف )97( 

طالبا من طالب الرياحني واملجمعات لغرس قيمة تعظيم القرآن .
 )860( املتسابقني  عدد  وكان  القيمة  هذه  تعزز  مسابقتني  طرح   -

متسابقاً ومتسابقة وقيمة جوائزها )5000( ريال.
- تنفيذ دورتني ولقاءين وورشتي عمل تعزز هذه القيمة.

- نرش عبارات لغرس هذه القيمة عرب وسائل التواصل واملطبوعات .

العامر يشرح الئحة الموظفين

يف  املوظفني  رئيس قسم شؤون  العامر  بن سعود  فهد   / األستاذ  قدم 
الجمعية دورة بعنوان »رشح الئحة املوظفني« يف مركز التدريب بالجمعية 
وتهدف الدورة إىل اطالع املوظفني عىل الصالحيات وعىل الحقوق الواجبة 

للموظف والواجبة عليه .  

الجمعية تنفذ برنامجي علمني تدارس

نفذت الجمعية برنامجي علمني وتدارس يف عدد من مساجد املحافظة، 
بغري  للناطقني  السور  وقصار  الفاتحة  بتعليم  علمني  برنامج  ويعنى 
الجمعة يف ثالث  بعد صالة  أسبوعي  الربنامج بشكل  العربية ويقام هذا 

مواقع ويبلغ عدد املشاركني فيه 170 دارساً 
ويتوسع تنفيذ الربنامج يف شهر رمضان املبارك إذ أقيم الربنامج يف 19 
مجمعا  واستفاد من الربنامج 1800دارسا وتوىل التعليم فيه 55 معلماً. 

أما برامج تدارس فهو يستهدف فئة املوظفني ويقام يف 6 مواقع وعدد 
الدارسني يف الربنامج 60 دارساً.



العدد 12  - شوال 291439

مرآة الجمعية

الجمعية تشارك في مسابقة األمير محمد بن 
فهد ألفضل أداء خيري

خريي  أداء  ألفضل  فهد  بن  محمد  األمري  مسابقة  يف  الجمعية  شاركت 
مؤسسة   156 ضمن  وكانت  1437-1438هـ  للعام  العربي  الوطن  يف 

وجمعية خريية عىل مستوى العالم العربي .

حفاظ الجمعية يؤّمون المساجد في رمضان
أكثر من أربعني حافظاً من حفظة الجمعية أّموا مساجد يف املحافظة يف 
شهر رمضان املبارك بقراءة متقنة مرتلة، وتهدف الجمعية إىل سد حاجة 

املساجد بالكفاءات من األئمة املؤهلني لصالة الرتاويح يف رمضان  .

دورة في العمل التطوعي

قدم مرشف الجودة بالجمعية الدكتور عبدالحكيم رضوان دورة تدريبية 
للمرشفني واملوظفني، استهدفت الدورة تثقيف املرشفني املوظفني بمفهوم 
العمل التطوعي ومكانته يف اإلسالم،وكذلك التعرض ملكانة وأهمية التطوع 
خاصة،  الكريم  القرآن  تحفيظ  وجمعيات  بعامة،  الخريية  املؤسسات  يف 
قدمت  كما  وتقيمه،  اختياره  ومعايري  املتطوع،  واجبات  الدورة  وتناولت 
من إيجابياتها  لالستفادة  وذلك  التطوع  يف  وغربية  عربية  برامج  الدورة 
يف التحفري والتشجيع  عىل العمل التطوعي، ويف سياق ذلك قدمت الدورة 
أمثلة ومبادرات فاعلة لكيفية استقطاب الشباب ذو الخربة الواعية للعمل 

يف مجال التطوع.

تعيين مرشدين في المجمعات القرآنية
اعتمد املدير التنفيذي األستاذ /عبدالرحمن بن خالد الحربي تعيني ثالثة 

مرشدين يف ثالثة مجمعات وهم:

أ.عبدالله بن راشد الثنيان يف مجمع األحنف بن قيس وأ.عبدالله بن أحمد 
السبت يف مجمع امللك عبدالعزيز وأ.عبدالله بن عبدالعزيز الفحام يف مجمع 
العذل وقد تمت مبارشتهم يوم األحد 1438/5/29 هـ ويسعى املرشد 

ملعالجة العقبات التي قد تواجه املعلم أو الطالب يف حفظ كتاب الله.

دورة تدريبية في بناء الخطط التشغيلية
قدم مدير إدارة التطوير والتدريب يف الجمعية األستاذ عبدالرحمن بن 
رومي الرومي دورة تدريبية يف بناء الخطط التشغيلية إلدارات الجمعية 
استهدفت مديري اإلدارات ورؤساء األقسام، ومنسقي الخطط التشغيلية 
الجمعية  رسالة  وفق  العمل  أهمية  عىل  الدورة  أكدت  وقد  باإلدارات، 
وأوضحت  املتوازن،  األداء  بطاقة  يف  وردت  التي  االسرتاتيجية  وأهدافها 
الدورة الفرق بني الهدف االسرتاتيجي واملؤرش واملبادرة واألنشطة الداعمة 
التشغيلية  الخطط  بناء  كيفية  الدورة  أوضحت  كما  الهدف،  لتحقيق 
املنبثقة عن الخطة االسرتاتيجية لكل إدارة عىل حدة، ويف النهاية اقرتحت 
الدورة نموذجا لكيفية تحقيق إنجاز كل إدارة يف الخطة التشغيلية وتقيم 

أدائها قبل الرفع إىل جهات التقييم املعنية بذلك.

تكريم اللجان العاملة في حفل الفهد والحالفي

كرمت اللجنة العليا  يف جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم ويف مرشوع 
عبدالرحمن بن سلمان الحاليف ووالديه إلكرام الحفاظ يف الجمعية يف يوم 
وكذلك  الثامن  الفهد  حفل  يف  العاملة  اللجان  هـ   1438/8/26 االثنني 
اللجان العاملة يف حفل الحاليف إلكرام الحفاظ وقد شكر رئيس الجمعية  
العاملة وبني فضل التعاون والتكامل مما أسهم  اللجان  رؤساء وأعضاء 
يف نجاح الحفلني ثم أوىص الجميع بالحرص عىل اإلخالص يف العمل حتى 
الدنيا واآلخرة ويف نهاية الحفل كرم رؤساء وأعضاء  تتحقق السعادة يف 

اللجان وسلم لهم الشهادات التقديرية.

الحمين رئيسًا لقسم تنمية الموارد والفراج 
لإلعالم والحمدان للتطوع

اعتمد مجلس إدارة الجمعية نقل قسم تنمية املوارد إىل إدارة العالقات 
رئيس  أصدر  وقد  1437/12/5هـ  األربعاء   يوم   يف  واإلعالم  العامة 
رئيساً  الحمني  عبداملحسن  بن  عبدالعزيز  األستاذ  بتعيني  قراراً  الجمعية 
للقسم، كما تم تعيني األستاذ أحمد بن عبدالله الفراج رئيساً لقسم اإلعالم .

اإلدارة وتم  التطوع  من قبل مجلس  اعتماد وحدة  من جهة أخرى تم 
تعيني األستاذ سامي بن محمد الحمدان مرشفاً للوحدة.

إنشاء وحدة خاصة  للقياس والتقويم والدويش 
رئيسا لها

وافق مجلس إدارة الجمعية عىل إنشاء وحدة خاصة  للقياس والتقويم 
و  دورية  إحصائيات  بعمل   وتعنى   والتدريب   التطوير  إلدارة  تابعة  
قياس مؤرشات األداء للجمعية حيث تم تعيني األستاذ/ صالح بن سليمان 

الدويش رئيساً للوحدة .

الطوالة لمركز التدريب والجبر لقسم التخطيط.
اعتمد  رئيس الجمعية تعيني رؤساء أقسام يف إدارة التطوير والتدريب 
ملركز  رئيساً  الطوالة   سليمان  بن  عبدالرحمن  األستاذ/  تعيني  تم  وقد 

التدريب وتعيني األستاذ/ أحمد بن نارص الجرب رئيساً لقسم التخطيط.
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الجمعية العمومية تنختب مجلس إدارة جديد

مجلساً  بالزلفي  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  عقدت 
للجمعية العمومية الختيار مجلس إدارة جديد حيث قارب املجلس الحايل 
االثنني 1439/8/14هـ يف مقر  يوم  إكمال 4 سنوات وذلك عرص  عىل 
الجمعية حيث دعي له أعضاء الجمعية العاملني حسب الئحة الجمعيات 
وقد وجهت الدعوة ل 74 عضواً وحرض 56 عضواً وقد بدأ اللقاء بكلمة 
فيها  رحب  الحمد  محمد  بن  عبدالرحمن   / الشيخ  الجمعية  لرئيس 
وأملح  الله  لكتاب  تعليم  من  به  يقومون  ما  أهمية  عظم  وبني  بالحضور 
إىل جودة العمل الذي يقومون به مشرياً إىل وصول الجمعية إىل مستوى 
متقدم عىل مستوى اململكة وتحقيقها مراكز متقدمة عىل مستوى العالم 
وما ذاك إال بفضل الله ثم بتميز الجهد التي يؤديه الجميع ، فهم يعملون 
بروح الفريق الواحد ثم شكر أعضاء املجلس السابقني ، مشرياً إىل قيامهم 

بعملهم عىل أكمل دور . 
ثم بني أن بعض أعضاء املجلس السابقني لم يرشح نفسه        للمجلس 
الجديد وذلك إلتاحة الفرص لألعضاء الجدد ثم أذن فضيلته ببدأ عملية 

الرتشيح للمجلس الجديد حيث حرض 56 عضواً من أصل 74 عضواً .
وقد تقدم للرتشيح 16 مرشحاً ، حيث وزرعت كروت بأسماء الستة عرش 
الذين رشحوا أنفسهم لريشح األعضاء 15 مرشحاً بحيث ترفع أسماؤهم 

إىل وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ليتم ترشيح األعضاء.

تغيير اسم )المدرسة التمهيدية (  
إلى ) واحة القرآن (

الحمد  محمد  بن  عبدالرحمن   / الشيخ  الجمعية  رئيس  فضيلة  اعتمد 
تغري مسمى املدرسة التمهيدية إىل اسم ) واحة القرآن ( اعتباراً من تاريخ 

1439/6/17هـ 
وقد دشن اسم الواحة الشيخ/ أحمد بن محمد الذويخ يف حفل برنامج 
املقام يوم  الختامي  الحفل  التمهيدية سابقاً( يف  املدرسة   ( القرآن  واحة 

الثالثاء 1439/8/16هـ  

قام فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيل الغامدي إمام وخطيب املسجد 
الحرام ، ويرافقه الشيخ أحمد بن عيل نحاس مؤذن املسجد الحرام والشيخ 
الحرام، بزيارة ملقر  األئمة واملؤذنني باملسجد  النحاس مدير شؤون  وحيد 
نائب  استقبالهم  املوافق 1439/4/18هـ وكان يف  الجمعة  يوم  الجمعية 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  وعدد  الذويخ  محمد  بن  أحمد  الجمعية  رئيس 
كل  وعمل  الجمعية  برامج  عىل  فضيلتهما  اطلع  وقد  واملرشفني   واملدرين 
إدارة يف الجمعية وعن إنجازات الجمعية وقد قاموا بجولة بمبنى الجمعية 

وسجل كلمة يف سجل زيارات الجمعية وكلمة يف سجل ضياء.

الشيخ د. خالد الغامدي 
إمام وخطيب المسجد الحرام 

يزور الجمعية
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سيتم بإذن الله تعاىل افتتاح مبنى معهد معلمات القرآن الكريم يف املحافظة 
القادم  الدرايس  العام  من  بداية  الكريم  القرآن  تحفيظ  لجمعية  والتابع 

1440/1439هـ.
وقد تكفل ببنائه أبناء املغفور له بإذن الله الشيخ فوزان الفهد صاحب األيادي 
البيضاء واملشاريع الخريية الكثرية ومؤسس جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم.

ويضم املبنى عددا من القاعات الدراسية املهيأة للدارسات واملزودة بالشاشات 

كما يضم قاعة كربى للمحارضات مجهزة صوتيا بأجهزة متطورة. ويضم قاعة 
للمصادر وثالث حضانات وغرفة لأللعاب، وغرفة للمحارضين.

ويهدف املعهد إىل تخريج معلمات مؤهالت للتعليم يف الدور النسائية واملدارس 
الدراسة  ومدة   .1428 الدرايس  العام  يف  املعهد  يف  الدراسة  وابتدأت  القرآنية. 
سنتان وقد تخرج يف املعهد خمس دفعات وبلغ مجموع املتخرجات 230 طالبة.

مبنى جديد لمعهد المعلمات

جامعة المجمعة تكرم الجمعية

مرآة الجمعية

 كرمت اإلدارة العامة للمرافق واإلسكان بجامعة املجمعة 
األربعاء  يوم  بالزلفي  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعية 
الجمعية  بني  املستمر  للتعاون  وذلك  1439/8/30هـ  

والجامعة ومنها افتتاح حلقات اإلسكان.
 وقد حرض التكريم رئيس الجمعية الشيخ : عبدالرحمن 
من  وعدد  الثنيان  د.راشد  الرتبية  كلية  وعميد  الحمد 

املسؤولني من الجانبني . 
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إحصائية المجمعات والبرامج في برنامج االرتقاء  للعام الدراسي 1438هـ - 1439هـ

رئيس الجمعية يلتقي معلمي وإداري المجمعات

الربامج  وإدارة  املجمعات  شؤون  إدارة  نظمت 
الشيخ  الجمعية  رئيس  فضيلة  مع  مفتوحاً  لقاء 
األربعاء  يوم  وذلك  الحمد  محمد  بن  عبدالرحمن 

الحمد  قاعة  العشاء يف  بعد صالة  1438/7/1هـ 
إدارة  بني  املبارش  اللقاء  إىل  املفتوح  اللقاء  ويهدف 
الجمعية والعاملني املبارشين يف املساجد واالستماع 

إليهم ومناقشة اإلشكاالت والعقبات كما يهدف إىل 
وقد  واملتميزين  والربامج  املجمعات  مديري  تكريم 

حرض اللقاء أكثر من 190 إدارياً ومعلماً .

املجمعم
إجمايل طالب 

املجمع
عدد الطالب 

املجتازين
الدرجة النهائيةمتوسط النقاطإجمايل النقاطنسبة املختربين

14712182.31321.982.66218.94برنامج التنافس بنني1

22515769.78337.842.15150.03برنامج الرياحني بنني2

1084037.04103.062.5895.56برنامج تدارس3

31611135.13249.862.2579.04امللك عبدالعزيز4

511631.3739.242.4576.86برنامج علمني5

2267734.07169.242.274.95العذل6

2216931.22138.772.0162.75فيصل بن تركي7

8
برنامج اإلسكان الجامعي 

)بنني(
762431.5845.81.9160.32

3228827.33184.412.157.39األحنف بن قيس9

1504026.6779.481.9953.07الجوير10

601626.6726.791.6744.54الفالح11

2726523.9120.411.8544.22محمد بن ابراهيم12

1853820.5479.732.143.13الشوكاني13

1403021.4348.561.6234.72الفرقان14

190382062.361.6432.8عبدالله بن نوفل15

611016.3919.781.9832.45العبداملنعم16

1603320.6351.581.5632.18النووي17

1572717.244.861.6628.55ابن عثيمني18
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مجلس اإلدارة يزور عددًا من المجمعات

واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  خطة  ضمن 
التشغيلية نظمت اإلدارة زيارات لعدد من املجمعات 
القرآنية والربامج التعليمية لفضيلة رئيس الجمعية 

وأعضاء مجلس اإلدارة وقد تم زيارة مجمع اإلمام 
ومجمع  عثيمني  ابن  ومجمع  إبراهيم  بن  محمد 
األحنف بن قيس ومجمع اإلمام الشوكاني وبرنامج 

إىل  الزيارات  وتهدف  الرياحني،  وبرنامج  التنافس 
متابعة سري العمل واالطالع عىل الربامج وما حققته 

من إنجازات والوقوف عىل احتياجاتها.

زيارة لربامج تنافس

زيارة ملجمع محمد بن إبراهيم 

زيارة ملجمع االٔحنف بن قيس

زيارة لربنامج الرياحني

زيارة ملجمع ابن عثيمني

زيارة ملجمع الشوكاني
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مرآة الجمعية - زيارات

سعادة المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية في 
زيارة للجمعية

الدوائر  لرؤساء  استضافة  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  نظمت 
الحكومية وترشفت الجمعية يوم األربعاء 1438/5/18هـ  بحضور 
نارص  بن  األستاذ/محمد  املكلف  الزلفي  محافظة  محافظ  سعادة 
الجرباء وفضيلة رئيس الهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الشيخ 
األستاذ/  الزلفي  مدير مستشفى  الطيار وسعادة  عقيل  بن  /عبدالله 
عىل  واالطالع  الجمعية  مقر  لزيارة  الفهد،  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

إنجازات الجمعية والتعرف عىل أعمالها .

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حوطة 
بني تميم 

بني  بحوطة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  من  وفد  قام 
تميم بزيارة للجمعية وذلك يوم الثالثاء 1437/11/20 هـ وتم خالل 
التي تقوم  الخطط واألعمال  اللقاءات ملناقشة  الزيارة تنظيم عدد من 
مستوى  إىل  بها  والوصول  واألنشطة  الربامج  لتطوير  الجمعيتان  بها 

الجودة والتميز. 

الحالفي يزور الجمعية ويقف على استعدادت 
الحفل

قام األستاذ الوجيه / عبدالرحمن بن سلمان الحاليف بزيارة للجمعية 
الخاصة  االستعدادات  عىل  لالطالع  1438/6/9هـ  األربعاء  يوم  يف 
بحفل جائزة مرشوع عبدالرحمن بن سلمان الحاليف والذي سيقام عىل 
العامة  الهيئة  رئيس  مساعد  بن  عبدالله  امللكي  السمو  رشف صاحب 
الرئيس  ونائب  الجمعية  رئيس  فضيلة  استقباله  يف  وكان  للرياضة 
اإلدارات  ومديري  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  وعدد  التنفيذي  واملدير 
اطلع  الجمعية، كما  أعمال  استمع إىل رشح واف عن  واملرشفني حيث 
عىل االستعدادات الخاصة بالحفل من رئيس لجان الحفل،  وقام بعدها 
عن  رشح  إىل  واستمع   ،“ بنات   “ التمهيدية  املدرسة  مبنى  بزيارة  

برنامج الرياحني والذي يتوىل مشكوراً رعايته وقد رس ما رأى.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيشة

استقبلت الجمعية وفداً من الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
خالل  وتم  هـ   1437/11/14 األربعاء  يوم  وذلك  بيشة  بمحافظة 
الزيارة  وتأتي  واألنشطة،  واألعمال  الخطط  عىل  الوفد  اطالع  الزيارة 
لتبادل الخربات والتعاون فيما يحقق أهداف الجمعيتني خدمًة لكتاب 

الله 

جمعية روضة سدير تزور الزلفي
زار وفد من جمعية تحفيظ القرآن الكريم  بروضة سدير للجمعية 
بالعمل  التميز  يف  السبيعي  جائزة  يف  الجمعية  خربة  من  لالستفادة 

الخريي  وذلك يف يوم األربعاء، 1439/5/28.



العدد 12  - شوال 351439

مرآة الجمعية - زيارات

برنامج الرياحين يستقبل زواره
زار برنامج الرياحني عددا من الجمعيات الخريية الطالع عىل تجربة 

الربنامج وطريقة الدراسة فيه .

 .3 شقراء   .2 املزاحمية   .1  (  : املحافظات  من  الزائرة  الجمعيات 
املجمعة(، كما زار الربنامج فضيلة إمام الحرم املكي الشيخ  صالح آل 

طالب،وأخذ طالب الربنامج معه صورة تذكارية .

عىل  واطلع  الدورسي،  يوسف   / املقرئ  الشيخ  الربنامج  زار  كما 
الربنامج وأبدى إعجابه فيه، يذكر أنه شارك مجموعة من طالب برنامج 
إذاعة  يف  يذاع  والذي   ) القرآن  اقرؤوا   ( اإلذاعي  الربنامج  يف  الرياحني 

القرآن الكريم .

المسابقات تستضيف السحيباني

عبدالعزيز  بن  عبدالله  الشيخ  بالجمعية  املسابقات  قسم  استضاف 
تطوير  بهدف  والدولية  املحلية  املسابقات  من  بعدد  الفائز  السحيباني 
الخميس  يومي  يف  وذلك  للمسابقات  املؤهلني  الجمعية  طالب  وإقراء 

والجمعة 17-1438/6/18هـ.

وفد من محافظة األحساء

    استقبلت الجمعية وفدا زائرا من محافظة األحساء يتقدمهم الشيخ 
ابن غنيم حيث كان يف استقبالهم فضيلة رئيس الجمعية وقد اطلع الوفد 

عىل الربامج التي تقدمها الجمعية كما قام بجولة عىل مرافق الجمعية .

تحفيظ عنيزة في زيارة لجمعية الزلفي

الزلفي  بمحافظة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  استقبلت 
وفداً من الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة وذلك 
يف يوم الثالثاء 1439/1/27هـ وقد ضم الوفد املدير التنفيذي للجمعية 
سعادة األستاذ / باسل بن محمد أبا الخيل وعدداً من املسئولني وكان 
ومديري  الحربي  عبدالرحمن  بن  خالد  التنفيذي/  املدير  استقبالهم  يف 
اإلدارات واألقسام بالجمعية واملرشفني وقد رتبت جمعية الزلفي برنامجاً 
للزيارة شمل اللقاء بأعضاء الجمعية ومديري اإلدارات واألقسام ومرشيف 
الربامج وزيارات ميدانية للمجمعات والربامج وتأتي هذه الزيارة لتبادل 

الخربات والخطط والربامج التي تسهم يف مسرية العطاء للجمعيتني.

زيارة حفر الباطن

نظمت إدارة العالقات العامة واإلعالم بالجمعية زيارة لجمعية تحفيظ 
القرآن الكريم بحفر الباطن يف يوم الثالثاء املوافق         28/ 1438/12 
وتهدف الزيارة االطالع عىل الربامج واألنشطة التي تقدمها جمعية حفر 

الباطن والتعاون فيما يخدم الجمعيتني.

 وقد كان يف استقبال الوفد االستاذ/ محمد العنزي واألستاذ/ عبدالله 
العنزي .
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  أقامت الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
الخميس  يوم  العشاء  بعد صالة  الزلفي  بمحافظة 
1439/2/6هـ  يف جامع امللك عبد العزيز – رحمه 
الله -  تكريماً ملجتازي مرشوع شفاء الصدور يف 
التفسري امليرس عىل رشف صاحب فضيلة الشيخ/ 
قباء  مسجد  خطيب  املغامي  عواد  بن  صالح 
باملدينة املنورة وعدد من مديري الدوائر الحكومية 

وجمع كبري امتألت به جنبات الجامع.  
   وقد بدأ الحفل بتالوة من كتاب الله تاله الطالب 
عبدالعزيز بن بداح البداح،  ثم ألقى رئيس الجمعية 
كلمة  الحمد،  بن محمد  عبدالرحمن  الشيخ  فضيلة 

مما جاء فيها:   
عظيم،  رشف  تعاىل  الله  بكتاب  العناية  فإن 
والقيام بخدمته جهد مشكور، وما زال أهل اإلسالم 
الكريم،  القرآن  النبوة يسعون يف خدمة  منذ عرص 
ومظاهر  شتى  صور  يف  به  العناية  عىل  ويعملون 

متنوعة.
التوحيد والسنة  املباركة عىل  قامت دولتنا  وحني 

جعلت كتاب الله تعاىل الفيصل يف حكمها، واملرجع 
يف شؤونها، ومنه تستقي أنظمتها. وأضاف

الله« بكتاب  الدولة »وفقها  اهتمام  إن من صور 
القرآن  تحفيظ  جمعيات  تشجيع  وجل  عز  الله 
الكريم  القرآن  تعليم  من  للمجتمع  تقدمه  ما  عىل 
الجمعية  قررت  ولذلك  تفسريه  عىل   والتعرف 
شفاء   ( أسمته  برنامج  إقامة  املحافظة  هذه  يف 
الصدور( وهو برنامج نوعي يعنى بتفسري القرآن 
من  الراغبون  فيه  يشارك  معانيه  وتفهم  الكريم 
شقني  ذو  والربنامج  البنات  من  والراغبات  األبناء 
الشق األول: تفسري القرآن كامال يف مدة ال تتجاوز 
مدة  يف  املفصل  تفسري  اآلخر:  والشق  أشهر.  سنة 
املباركة  الليلة  هذه  .ويف  أسابيع  ثالثة  تتجاوز  ال 
نحتفل بتكريم مجتازي هذا الربنامج وهم يزيدون 
عن خمسني والجدير بالذكر أن الربنامج  يقام 
الطواله  تركي  الشيخ  من  كريمة  برعاية 
والشيخ عبدالرحمن الطواله رحمه الله رحمة 

واسعة وأسكنه الفردوس األعىل من الجنة.

وبعد ذلك استمع الحضور إىل تعريف باملرشوع 
حيث  الطواله،  حذيفة  بن  سلطان  األستاذ/  قدمه 
التفسري  قراءة  عن  عبارة  املرشوع  فكرة  أن  بني 
اآليات  فهم  من  القارئ  تمكن  متأنية  قراءة  امليرس 
مع حفظ الغريب من املفردات مع إقامة اختبارات 
القرآن  تفسري  األول:  فرعني:  إىل  ويتفرع  دورية 
كامالً، الثاني: تفسري سور املفصل ) من سورة ق ـ 

سورة الناس(، وبعد االنتهاء يتم االختبار .
    ثم تمت مناقشة نماذج من امللتحقني بالدورة 

فيما درسوه. 
بن  الشيخ/ صالح  الفضيلة  ألقى صاحب  ثم     

عواد املغامي كلمة بهذه املناسبة
مرشفني  من  الدورة  يف  املشاركني  تكريم  تم  ثم  
ومعلمني وخريجني ثم قدمت الجمعية درعاً لفضيلة 
الشيخ صالح املغامي وبعد ذلك تناول املدعوون 
بن  /عبدالرحمن  الشيخ  منزل  يف  العشاء  طعام 

عبدالله الطوالة - رحمه الله -■

حفظ للغريب واستظهار للتفسير الميسر

على شرف الشيخ صالح المغامسي 
تكريم الفائزين ببرنامج شفاء الصدور
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مرآة الجمعية

المكرمون :
المعلمون:

األستاذ أحمد بن إبراهيم الرزق
األستاذ طارق بن فهد الخنيني

األستاذ معاذ بن عيل العبد اللطيف
األستاذ محمد بن أحمد املطوع
األستاذ عمر بن راشد الحميدي
األستاذ نارص بن محمد الحمد

األستاذ باسم بن حمدان الجديع
األستاذ فهد بن نايف الزنيدي

المعلمات:
األستاذة الجوهرة بنت عبد الرحمن 

الطوالة

المجتازون للفرع 
األول )القرآن كاماًل(:

محمد بن حميدان الحميدان
عبد الله بن محمد مصطفى عتاب

عبدالرحمن بن محمد رفاعي
أحمد بن بدر البدر

عبداالله بن عبدالله الطيار
عبدالله بن نارص الجرب

محمد بن عبدامللك الطواله
رائد بن حمدان الجديع

مشعل بن محمد الرشيد
سليمان بن عبد العزيز الفحام

مصعب بن صالح البهالل
عبدالله بن عبدامللك الطواله

محمد بن مصطفى عتاب
عبدالله بن عبدالكريم املطوع

عثمان بن عبدالرحمن الدريويش
حسام بن عبدالعزيز الفنيسان
سليمان بن عبد الرحمن الطيار

يوسف بن أحمد الفحام
حمود بن راشد الثنيان

سلطان بن محمد الطريقي

المجتازون للفرع 
الثاني )المفصل(:

محمد بن عيل محمد
عبدالله بن حبيب البقمي

دخيل بن محمد الفهيد
عبدالعزيز محمد الفوزان

عمر بن عبدالله الحمد
فيصل بن عبداملحسن الطوالة

أيوب بن صالح املطوع
ضياء الدين وهبي

سلمان بن فهد السلمان
داود بن سليمان الدويش

محمد بن أحمد البدر
سلطان بن محمد الطريقي

عبد الله بن صالح املعتق
عبدالله بن عبدالعزيز العبده

صالح بن سابح الطيار
عبد السالم بن محمد العراجة

أحمد بن عبد الله الحميدان
أسامة بن فهد الحمني

عزام بن سليمان الطوالة
منصور بن نايف الزنيدي

المجتازات للفرع 
الثاني )المفصل(:

آسية بنت جديع الجديع
الهنوف بنت محمد الحمد

هناء بنت محمد محمود
ندى بنت محمد الجرب

نهى بنت سعود الحمد
منرية بنت عبد العزيز الصالح

منرية بنت عبد الله النارص
مزنة بنت جديع الجديع

نجالء بنت صالح الحمادي
بدور بنت عيل الهزاني

شيخة بنت أحمد العبد اللطيف
سهام بنت عيىس عقيالن

نهى بنت عبد الرحمن املنيفي
هاجر بنت عبد الله املوىس

أروى بنت بدر البدر
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واملسلم  واملصىل  الله جل جالله  هو  املحمود  إن 
حفل  أول  ليس  هذا  وقطًعأ  وآله  محمد  هو  عليه 
أو غالب الظن  قرآنٍي أحرضه لكنني اعتقد جازماً 
أنا لو كنت  أنني لن أحرض حفالً بعده أفضل منه 
رأينه  الذي  النحو  عىل  ستتم  املدراسة   أن  أعلم 
املدارس  األستاذ  عىل  بالله  إال  قوة  وال  الله  شاء  ما 
الدكتور سلطان أو عىل األخوة املشايخ األجالء الذين 
أجابوا  لو كنت أعلم بأن هذا هو الذي سأراه قسماً 
بمن أحل القسم لن أحرض فهذا يحتاج إىل راٍع أكرب 
قامًة مني نحن وأنتم شهدنا الكثري من االحتفاالت 
هذا  مثل  لكن  رأينها  أو  مبارشاً  حضوراً  القرآنية  
القلوب  به  وتفرح  األعني  به  تقّر  الذي  املستوى 
املرشوع يف نفسه مرشوع رائد وأنا إىل ساعتي هذه 
ال أعلم له نظري يف بالدنا قد يوجد لكن عىل علمي ال 
أعلم أن هناك مرشوعاً علمياً ظاهراً يانع الثمر كما 
رأيناه األن نحُن اللهم لك الحمد والفضل واملنة نفرس 
القرآن أكثر من ثالثني سنة لكن ما رأيته اليوم يشء 
ما شاء الله ال قوة إال بالله ال يمكن أن يكون شيئاً 
املدارس  الدكتور  األستاذ  قدرة  يبهج  يفرح  تقليداً 
وفقه الله قدرة الطالب املشايخ األجالء عىل اإلجابة 
من يعرف الصناعة التفسريية حقاً يعرف أنهم إن 
مسألة  ليس  املسألة  حقاً،  مؤهلون  تعاىل  الله  شاء 
حفظ  عن  يجيب  من  يعرف  كلنا  ترديد  ثم  حفظ 
ومن يجيب عن قناعة علمية ، اإلجابات كنت تمثل 
الوصايا  أول  وأنا  املشايخ  هؤالء  لدى  علمية  قدرة 
الوصية بتقوى الله ال ُيقدم عليها وصية لكن أقول 
إن هؤالء الفتيه من تكلم منهم ومن لم يتكلم يدل 
بعضهم عىل بعض أنهم نواه حقاً  لعلماء مفرسين 
سينفع الله عز وجل بهم البالد والعباد بإذنه تعاىل،  
قد يكون يف األمة فتيه انرصفت هممهم ألشياء أقل 
خريا  يحسنون  ألشياء  أو  تليق  ال  ربما  ألشياء  أو 
منها لكن من يعرف العلم حقاً من يعطيه الله قدرة 
شيخنا  كان  بيديه،  العلوم  كل  تيصبح  التفسري  يف 
اإلمام الشنقيطي رحمه الله يقول يف املسجد النبوي 
ملا قيل له إنك تجيد الكثري من فنون العلم فلماذا ال 

تدرس يف الحرم إال التفسري قال كل العلوم تفيء إىل 
التفسري السنة كلها يف آية واحدة وما آتاكم الرسول 
الله  فانتهوا وصدق رحمه  عنه  نهاكم  وما  فخذوه 
فضيلة  أهنئ  عموماَ  الزلفي  أهل  فأنا  قال  فيما 
الجمعية،   رئيس  الحمد  عبدالرحمن   / الشيخ 
عبدالرحمن  بن  عبدالله  الشيخ/  أخي  أهنئ  
الله  الطواله ختم  إخوانه والشيخ تركي  الطواله و 
بن حذيفة  الدكتور/ سلطان  وأهنئ  وله بخري  لنا 
الطوالة  وأُهنئكم أنتم أهل الزلفي وأهنئ أساتذتهم 
ومعلميهم وأهنئ أباءهم وذويهم عىل هذا املستوى 
قبلت  أنا  مراًر  أقول  أنا  يشء  ،هذا  أظهروه  الذي 
الدعوة وأنا والله أجهل الكثري عنها وأنا عندما أقبل 
ماذا  سيقع  ماذا  يعني  وراءها  ماذا  أنقب  ال  دعوة 
سيكون من الحارض أنا قبلت الدعوة قبلت الدعوة 
فلم أقرا شيئاً حتى لم أعطيت املذكرات قرأت فجأة 
حتى إن يل كلمة لم انتبه إال قبل قليل لكن أياً كان 
غلبت  التعبري  يف  الطريقة  غلبت  اآلن  الفرحة  األمر 
عن  تعجز  جامعات  يوجد  قد  الحق  كثرية  أشياء 
الجامعات ولكن قد  إخراج مثل هؤالء وإن كان يف 
فأنا  أمثال هؤالء  إخراج  تعجز عن  توجد جامعات 
أقول أوصيكم بتقوى الله أيها األخوة لن أقول لكم 
األبناء أنتم األن رشكاء يف الطريق أنتم نواة عظيمة 
يف  اآلن  اقرأوا  استمروا  الكلمة  بمعنى  عظيمة  نواة 

التاريخ واألدب مع هذا ستتشكل لديك قناعة عقلية 
تستطيع أن تسوس الناس علمياً وأدبياً تقود ركب 
علماء  إىل  وقت  أي  من  أكثر  حاجة  يف  واألمة  األمة 
يقودون الركب يحسنون الصنعة  العالم إذا قدر له 
أن يكون قريباً من العامة قريباً من العلماء قريباً 
ينفع  ربما  العامة  بعد  أن  به  الله  ينفع  الوالة  من 
ينفعون  علماء  ويوجد  العامة  ينفع  ال  ولكن  الوالة 
العامة ولكن ال ينفعون الوايل ويوجد علماء ينفعون 
الوالة  ينفعون  ال  ولكن  باملدارسة  أمثالهم  علماء 
الثالثة هذا  إذا وجد عالم ينفع  العامة  وال ينفعون 
أقرب إىل الله ) دخل عطاء بن رباح عىل هشام بن 
التفسري  يف  وهو  عباس  ابن  تلميذ  وعطاء  عبدامللك 
ويف املناسك له باع كبري فقال له هشام بن عبدامللك 
يا  قال  حاجتك  سلني  عطاء  يا  املؤمنني  أمري  وهو 
أمري املؤمنني أهل الحرمني هم وهم أعطهم حقهم 
قال يا غالم أعطي أهل الحرمني حقهم قال يا أمري 
املؤمنني أهل نجد ومادة اإلسالم قال أعط أهل نجد 
حقهم قال سلني حاجتك قال يا أمري املؤمنني أهل 
أعطي  قال  حقهم  أعطهم  العدو  يردون  الثغور 
أمري  يا  قال  قال سلني حاجتك  الثغور حقهم  أهل 
حقهم  أعطهم  الضعفاء  املساكني  الفقراء  املؤمنني 
قال يا غالم أعطي الفقراء املساكني سلني حاجتك 
خرج ولم يرشب رشبة ماء من بيتي أمري املؤمنني لم 
مات عطاء قال الناس مات عطاء وهو أرىض الناس 
لناس معنا العامة ال تعدلوا بعطاء أحداً والعلماء ال 
يعدلون بعطاء أحداً والوالة ال يعدلون بعطاء أحداً 
إذا  هذه  العلماء  ويحبه  العامة  ويحبه  الوالة  يحبه 
الله  ينفع  الطريق  هذا  عىل  تسريوا  أنتم  استطعتم 
أشهد  وأنا  لكم جميعاً  الشكر  أكرر  بكم  وعال  جل 
الله ألبستموني ثوباً فوق قامتي لكن هذا ابتالء لكن 
السوء  عنا  ويدفع  يحفظنا  أن  عز وجل  الله  نسأل 
الله  وأن ال يفتننا أن يوفق الجميع لكل خري شكر 

لكم جميعاً بالء استثناء . 
  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ■

كلمة الشيخ صالح المغامسي في حفل شفاء الصدور

ما رأيته اليوم لم يكن شيئًا 
تقليدًا ومن يعرف الصناعة 

التفسيرية يعلم أنهم مؤهلون

شهدت الكثير من 
االحتفاالت ولكن لم أَر

 مثل هذا المستوى الذي 
تقر به األعين

مرآة الجمعية
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الخري،  يف  الزيادة  يعني  رشعي  مصطلح  الربكة 
واألجر، وكلِّ ما يحتاجه العبد يف دينه ودنياه؛ بسبب 

ذات مباركة، أو زمان مبارك، أو مكان مبارك.
وثبت  رشعيًّا،  ثبوتاً  ثبتت  قد  الربكة  هذه  وتكون 
عليه  الله  -صىل  النبي  عن  بها  تنال  التي  الكيفية 

وسلم- .
والنرص،  الرزق،  أن  كما  الله،  من  كلها  والربكة 

والعافية منه - عز وجل -.
وما ورد رشعاً أن فيه بركًة من األعيان، أو األقوال، 
سبب  هو  إنما  األمكنة  أو  األزمنة،  أو  األفعال،  أو 

للربكة، وليس هو مصدَرها.
واملمنوع،  والتربك،  الربكة،  تفصيالت  يف  والكالم 
يف  يبتغى  إنما  موضعه،  هذا  ليس   - منه  واملرشوع 

كتب االعتقاد التي فصلت القول فيه.
وإنما املقصود ههنا الوقوف حول معنى املبارك يف 
قوله - تعاىل - عن املسيح -عليه السالم-: )وََجَعلَنِي 
ُمبَاَركاً أَْيَن َما ُكنُت( وما يدخل تحت قوله: )ُمبَاَركاً( 

من أفراد املعاني مما يصعب حرصه.
املبارك  تفسري  يف  السلف  عبارات  اختلفت  ولقد 
، فقيل: بركته: األمر  اختالَف تنوٍع، ال اختالَف تضادٍّ

باملعروف والنهي عن املنكر أينما كان.
وقيل: إن املبارك هو معلم الناس الخري؛ فإن بركة 
من  لكل  ونصحه  حل،  حيث  للخري  تعليمه  الرجل 
اجتمع به - كما يقوله ابن القيم -. وبهذا قال جمع 
جرب- بن  مجاهد  الكبري  املفرس  ومنهم  السلف،  من 

رحمه الله- ، الذي قيل يف شأنه: »إذا جاءك التفسري 
عن مجاهد فحسبك به«. ومن الفتوحات عىل مجاهد 
)النَّفَّاع(.  بأنه  املبارك:  بتفسري  انفراُده  التفسري:  يف 
الدين  النفع يف  لجميع رضوب  التفسري شامل  وهذا 

والدنيا، 
وهكذا كان حال املسيح - عليه السالم - الذي أخرب 
عن نفسه أَنَّ الله جعله مباركاً أينما كان؛ فإنه يعلم 
الناس الخري، ويأمرهم به، ويبني لهم الرش، وينهاهم 
األكمه،  فيربأ  دنياهم،  يف  ينفعهم  أنه  كما  عنه. 

واألبرص، ويحيي املوتى - بإذن الله-، 
التفسري من  النفع. ويدخل تحت هذا  وذلك كمال 
ل الكالم يف ذلك،  رضوب النفع ما ال يتناهى، ولو ُفصِّ

وذكرت أدلته لطال إطالة شديدة.
إىل  تشري  إملاحات  مجرد  إال  يحتمل  ال  واملقام 
املوضوع، وتدل عليه. فمما يدخل يف قبيل املباركنَي: 
دنياهم.  صالُح  فيه  وما  دينهم،  أمر  الناس  معلم 

من  ويحذرهم  الخري،  عىل  يدلهم  من  فيهم  ويدخل 
الرش، ويحرص عىل اجتماعهم، وتآلفهم، وإسعادهم، 
الظلم عنهم.  وإعزازهم، وإعطائهم حقوقهم، ورفع 
مبارك.  النافَع  العلَم  الناس  يعلم  الذي  فالعالم 
مبارك.  الله  برشع  الناس  يسوس  الذي  والحاكم 
والقايض العادل الذي ينتصف لذوي الحقوق، ويرد 

املظالم مبارك. 
واملنربي إلصالح ذات البني، ورأب الصدع، وجمع 
ماله يف سبيل  املنفق  املسلم  والتاجر  مبارك.  الكلمة 
والولد  مبارك.  الشمال  وذات  اليمني،  ذات  الخري 
تربية  املحسن  والوالد  مبارك.  بوالديه  البار  الريض، 
والزوجة  مبارك.   الفضائل  عىل  وتنشئته  ولده، 
القائمة بحقوق زوجها مباركة. واملوظف املخلص يف 
املحسن  إليه،  أسند  بما  القيام  عىل  الحريص  عمله، 
الراعي  األمني،  والخادم  مبارك.  مراجعيه  معاملة 
املواتي،  والصديق  مبارك.  العمل  صاحب  لحقوق 
الحريص عىل نفع صديقه مبارك. والجليس املسعد 
إليهم  واإلساءة  تكديرهم،  عن  البعيد  لجلسائه، 
مبارك. والبسام، البشوش، الذي يقابل الناس بوجه 
طلق، وجبني وضاح، ويحييهم بتحية طيبة مباركة، 

ويصافحهم براحة كريمة مبارك.
والذي يعلم القرآن، أو يسهم يف ذلك أياً كان نوع 
ذلك اإلسهام مبارك. بل إن هؤالء يدخلون يف معنى 
املبارك:  معاني  من  أن  ذلك  أولياً؛  دخوالً  املبارك 
معلم الناس الخري، وأعظم تعليم الخري تعليم القرآن 
القرآن  تعلم  من  »خريكم  الحديث:  بنص  الكريم، 

وعلمه«. 
أمانة،  بكل  مرضاه  عالج  إىل  الساعي  والطبيب 
وإخالص، وحسن خلق مبارك. بل إن دخوله يف ذلك 
عالج  كان  إذ  ذكره؛  مما مىض  كثري  من  آكد  املعنى 
-عليه  املسيح  به  يقوم  كان  ما  جملة  من  املرىض 

السالم-. 
الخري  عىل  الناس  يدل  الذي  الناصح  واملشري 
وهذا  مبارك.  املسددة  وآرائه  الطيبة،  باقرتاحاته 
األخري باب ُيْغفل عنه، ويحتاج إىل مزيد بسط، وكم 
صحيح  وما  عميم.  ونفع  عظيم،  خري  من  عنه  نتج 
البخاري إال َفتٌَح من الله، ثم بركة اقرتاح مبارك من 
البخاري،  اإلمام  عىل  به  أشار  راهويه  بن  إسحاق 
ه اإلمام الشافعي  فكان ذلك الكتاب العظيم. وما توجُّ
للعلم والفقه إال بتوفيق من الله، ثم مشورة مباركة 
من رجل من الحجبة. قال اإلمام الشافعي -رحمــه 
الله-: »كنت امرًءا أكتب الشعر، وآتي البوادي؛ فأسمع 
منهم، وقدمت مكة وأنا أتمثل بشعر للبيد، وأرضب 
وحيش قدمي بالسوط، فرضبني رجل من ورائي من 
الحجبة فقال: رجل من قريش، ثم ابن املطلب ريض 
من دينه ودنياه أن يكون ُمَعلِّماً ما الشعر؟  الشعر 
الله.  ُيْعلَِك  ْه  َتَفقَّ معلماً،  قعدت  فيه  استحكمت  إذا 
إىل  الحجبي، ورجعت  ذلك  بكالم  الله  فنفعني  قال: 
مكة، وكتبت عن ابن عيينة ما شاء الله أن أكتب، ثم 
كنت أجالس مسلم بن خالد بن عبدالله الزنجي، ثم 

قدمت عىل مالك يف املدينة، فكتبت موطأه«.
، والناس  املبارك شامٌل عامٌّ وبالجملة فإن مفهوم 

متفاوتون فيه تفاوَتهم باإليمان، والعقل، واملروءة.
 - الله - عز وجل  ما وهبه  استثار كلُّ مسلٍم  ولو 
واستثمره يف جلب الخري، ودرء الرش - لكان مباركاً 

عىل نفسه وعىل غريه.■

 @M__ALHAMAD

المبارك هو )الّنفاع( 
ويشمل جميع ضروب 
النفع في الدين والدنيا

ارتسامات

)َوَجَعَلِني ُمَباَركًا
 َأْيَن َما ُكنُت(

د.محمد بن إبراهيم الحمد
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

املرشف عىل موقع دعوة اإلسالم
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حوار: رئيس التحرير 
يرسنـا يف مجلة ضياء أن نلتقـي بأحد أعالم الحرم 
املكي الرشيف إماماً وخطيباً بارعاً مسدداً لنتعرف 
عليـه عن قـرب ونلقي الضوء عـىل يشء من حياته 
وسـريته الحافلـة بالعطـاء ونطلـع عـىل يشء من 
تجربته يف مجـاالت عديدة فحيا الله ضيفنا الكريم  

ونرتككم مع هذا اللقاء...

 التعريف ببطاقتكم الشخصية فضيلة الشيخ 
والدتكم متى ؟ وأين كانت ؟ وأرستكم .

االسـم / صالح بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
نارص آل طالب مـن قبيلة الفضول من بني الم من 

َطّيء، يرجع أصل العائلة إىل حوطة بني تميم . 
ولـدت يف مدينة الريـاض يف 16 / 7 / 1393 هـ 
ونشـأت فيها . وبها كانت دراستي النظامية حتى 
أنهيت مرحلـة املاجسـتري، وانتقلت مـن الرياض 
عندمـا عينـت قاضيـاً خارجهـا منتصـف عـام 

1418هـ .
تزوجت يف بدايات عام 1418 هـ ووهبني الله عدداً 

من البنني والبنات والحمد لله .

 طفولتكم والذكريات التي تحملونها عنها ؟
يقـال أجمل ما يف املايض ذكـراه، وبالذات ذكريات 
الطفولـة . حيـث الحيـاة البسـيطة والهادئـة مع 
األبوين واإلخوة واألقـارب والجريان كأرسة واحدة، 
وقـد أكرمني اللـه تعـاىل بأبوين صالحـني وبيئة 
أرسية رائعة، فكان كل شيئ جميال . فالحديث عن 

عذوبة تلك الفرتة اليكاد ينتهي .

 حدثن�ا ع�ن دراس�تكم النظامي�ة أي�ن كانت 
وذكرياتكم عنها ؟

درسـت املراحـل االبتدائيـة واملتوسـطة والثانوية 
بمـدارس تحفيـظ القـرآن الكريم بالريـاض ، ثم 
التحقت بكليـة الرشيعة بجامعـة اإلمام محمد بن 

أعالم

ضياء تلتقي فضيلة الشيخ 
د. صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب الحرم المكي

حلقات تحفيظ القرآن الكريم حاضنة تربوية 
طاهرة وهي ضمانة بإذن اهلل ضد االنحرافات 

الفكرية والسلوكية



العدد 12  - شوال 411439

سعود يف الرياض وتخرجت فيها عام 1415 هـ .
ونلـت درجة املاجسـتري من املعهد العـايل للقضاء 
بجامعـة اإلمـام نهايـة عـام 1417 هــ يف الفقه 
املقـارن، ثـم درجـة الدكتـوراه من املعهـد العايل 

للقضاء أيضاً .

 ما موضوع رسالتكم يف املاجستر والدكتوراه؟
عنوان رسـالة املاجسـتري بحـث يف ) أحكام حديث 

العهد باإلسالم يف األرسة والحدود والجنايات (
والدكتـوراه تحقيـق كتـاب  ) كمـال الدراية رشح 

النقاية للشمني تحقيقا ودراسة (

 يقال أنكم ابتعثتم لدراس�ة الدكتوراه ثم صدر 
التوجيه بإمامتكم يف املسجد الحرام فآثرتموه 

عليها. حدثنا عن ذلك .
يف عـام 1423 هــ صدرت موافقة املقام السـامي 
برتشـيحي مع أربعة قضاة آخريـن للحصول عىل 
درجة الدكتـوراه يف القانون الدويل مـن بريطانيا، 
لحاجة البلد إىل وجود قضـاٍة يحملون مع تأهيلهم 
الرشعي تأهيـاًل قانونيـاً، وقد بدأت دراسـة اللغة 
االنجليزيـة وحصلـت عىل قـدر البأس بـه منها يف 
غضون سـبعة أشـهر تقريباً يف مدينة أكسـفورد، 
وصـدر األمـر امللكي خـالل ذلـك بتعيينـي إماماً 
وخطيباً باملسـجد الحرام بمكة املكرمة والشـك أن 
تلـك املكرمـة أرشف وأوىل مـن مواصلة الدراسـة 
فقطعت االبتعاث واعتذرت من املرشوع والحمد لله 
عىل ما قدره واختـاره يل مما هو خري من اختياري 

لنفي.

 مسرتكم العملية فضيلة الشيخ . 
اختـار الله يل طريـق القضاء ولم أكـن أفكر فيه . 
ففي عام 1415 هـ وبعد تخرجي يف كلية الرشيعة 
رشـحت مالزماً قضائياً فبـارشت العمل بالرياض 
مدة ثالث سـنوات مقسـمة بني أربعة قضاة حيث 
الزمت الشـيخ عبدالعزيز بن قاسـم قايض املحكمة 
الكربى بالرياض، ومعايل الشـيخ عبداإلله الفريان 
عضو املحكمة العليا حالياً ومعايل الشيخ محمد بن 
فهد العبدالله رئيس هيئـة التحقيق واالدعاء العام 
سـابقاً، ومعايل النائب العام الشيخ سعود املعجب، 

وأفدت من علمهم وقضائهم وإدارتهم . 
ثم عينت قاضياً مستقالً يف محكمة تربة مدة سنتني 
من رمضان 1418 هـ حتى أواسط عام 1420هـ.

ثم انتقلت قاضياً ملحافظة رابغ مدة سنتني ونصف، 
من عام 1420 هـ إىل نهاية عام 1422 هـ

ويف أثنـاء ذلـك كلفـت بقضـاء محافظـة خليص 
ومحافظة بدر عدة أشهر. 

كما أني عملـت بالندب يف وزارة العدل ويف محكمة 
الضمـان واألنكحـة بالريـاض ما أثـرى تجربتي 

القضائية . 
ثـم انتقلت قاضيـاً باملحكمة العامـة بمكة املكرمة 
وبـارشت العمـل يف شـهر ذي الحجـة مـن عـام 

1422هــ  ثم انتقلـت للمحكمة الجزئيـة بها عام 
1426 هـ .

ويف شـهر ربيـع األول من عـام 1434 هــ عينت 
قاضياً بمحكمة االسـتئناف بمكة املكرمة . وال زلت 

حتى اآلن قايض استئناف . 

 حدثن�ا ع�ن رحالت�ك الخارجي�ة للدراس�ة أو 
الدعوة فضيلة الشيخ .

أما الدراسـة فكانت يف بريطانيا مع دورات قانونية 
يف مـرص ومؤتمـرات قضائية يف املغـرب وهولندا . 
وأمـا الرحالت فبفضـل الله تيرست يل مشـاركات 
وجوالت دعوية وخريية خارج اململكة شملت بعض 
دول الخليـج العربي وأمريـكا وبريطانيا والصني 
واسـرتاليا ونيوزيالنـدا وهونغ كونغ وأندونيسـيا 
وجنـوب أفريقيـا ومـرص واملغرب وسـاحل العاج 
والهنـد وألبانيـا . وهنـاك رحالت شـخصية لدول 
أخرى كماليزيـا وأملانيا وإيطاليا والنمسـا وتركيا 
ال  تخلـو من بـذل للخري والدعوة بحمـد الله . وأنا 

املستفيد األول معرفًة وخربًة وأسأل الله القبول . 

 نعود ش�يخنا الكري�م إىل مس�رتكم يف حفظ 
الق�رآن الكريم متى ب�دأت ؟ وعىل من تتلمذتم 

واملشايخ الذين قرأتم عليهم . 
بدأت حفظ القـرآن الكريم قبـل التحاقي باملرحلة 
االبتدائيـة، فقـد كان والدي حفظه يعمـل يف إدارة 
مدرسـة تحفيظ القرآن كما أنه متعاون مع جمعية 
تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، فكنت أرى والدي 
بـني شـيخني عظيمـني كان لهما أثر كبـري يف دعم 
مسـرية مدارس تحفيظ القرآن يف الصباح واملسـاء 
هما الشـيخ محمد بن سنان والشـيخ عبدالرحمن 
الفريـان رحمهمـا اللـه . فكنـت أدرس يف الصباح 
واملساء حتى من الله تعاىل عيل فأتممت حفظ القرآن 
الكريـم يف مرحلة الثاني متوسـط . ويعود الفضل 
لله تعاىل ثـم لوالدي ووالدتي وجمع من األسـاتذة 
الذين أدعو لهم دوماً . ولكن أكثر َمن الزمته وقرأت 
عليه القرآن كله حفظاً الشـيخ املقرئ محمود عمر 
سكر . والشـيخ املقرئ صابر حسـن أبو سليمان، 
حيث درسني القراءات العرش . والشيخ املقرئ عبد 
الحليم صابر عبد الرزاق . والشيخ املقرئ عبداملالك 

أبو محمد املكي .

 إمامتكم للمساجد وصلتم للقمة وهو املسجد 
الح�رام كي�ف كان�ت البداي�ة واملس�اجد التي 

توليتم إمامتها وقصة مجيئكم للحرم . 
كنـت أنوب أحيانـاً عن بعض األئمة يف مسـاجدهم 
لكن أول مسـجد قمت بإمامته رسـمياً كان مسجد 
حي عليا آل الشـيخ بالسـويدي منذ عام 1409هـ 
وحتى أوائل عـام 1418هـ وكانت فرتة جميلة من 

عمري .
وأمـا املسـجد الحرام فلـم يكن يـدور بخلدي أني 
أسـتحقه لكنه فضل الله ومحض توفيقه وإحسانه 
وقد فوجئت بخرب ترشـيحي لإلمامة فيه . حيث إنه 
يف 28 / 8 / 1423 هــ وردنـي خـرب قرار خادم 
الحرمني الرشيفني بتعييني وتوجهت يف اليوم التايل 
ملعايل رئيس شؤون الحرمني الشيخ صالح الحصني 
رحمـه الله الذي كلفني بإمامة صالة العرص ابتداء 

أعالم

تركت االبتعاث عند صدور 
تعييني إمامًا للحرم

حصل لي هذا الموقف في 
الشهر األول من إمامتي
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من اليوم األول مـن رمضان 1423 هـ والحمد لله 
عىل فضله وإنعامه .

 خالل إمامتكم للحرم املكي ال بد وأن واجهتكم 
مواقف متباينة طريف�ة أو محرجة أو غرها، 

حدثنا عن أحدها .
خمسـة عرش عاماً يف إمامة املسـجد الحـرام الذي 
يقصـده مئات اآلالف يف كل فـرض ومن كل مكان 
فمن الطبيعـي أن تكثر املواقف غري املعتادة، ولعل 
منهـا أننـي يف الشـهر األول مـن إمامتـي تقدمت 
للصالة عىل األموات ونفذت إليها بني زحام املصلني 
ورميـت ببرصي يف وسـط الجنائـز وعندما كربت 
التكبـرية األوىل أطرقت بـرأيس فوقعت عيني فجأة 
عىل عيني امليت القريب مني وكان مكشـوف الوجه 
ألنـه مات محرما ولـم أكن معتاداً عـىل هذا املنظر 

فكان لذلك هيبة شديدة . والله املستعان .

 املن�رب ل�ه دوره الكبر املؤثر . ولكم أس�لوبكم 
الرائ�ع يف الخطاب�ة، م�ا طريقتك�م يف إع�داد 

الخطبة. وكلمتكم للخطباء .
ال شـك أن خطبـة الجمعـة هـي خطاب األسـبوع 
للمصلـني الذيـن وجـب عليهـم الحضـور وأمروا 
باإلنصات ونهوا عما يشـغل عن الخطبة،  ويجتمع 
للخطيب من الناس ما ال يجتمع لغريه فواجب عليه 
أن يستشـعر عظم هـذه املسـؤولية وواجب أدائها 
وأنهم يسـتحقون أن يتفرغ إلعـداد ما ينفعهم منذ 
أول األسـبوع عىل األقـل، وكلما كثر عـدد املصلني 
كانـت املسـؤولية أعظم، كما ينبغي أن يسـتحرض 
الخطيب أن وظيفة الخطبة هي بالغ الكتاب والسنة 
فتدور املوضوعات لخدمة هـذه الوظيفة . ويعتني 
بالنصـوص الرشعية واألفـكار املعروضة ومراعاة 
األحـوال والحكمة يف الطرح فـإن املقصود هو نفع 
الناس بهذا البالغ . كما يحسـن بالخطيب أن يكثر 
مـن القـراءة واملتابعة وتقديـر واقع النـاس وكذا 
التواصل مع العلماء وإخوانه الخطباء للوصول إىل 

هدفه النبيل للقيام بهذه الوظيفة الرشيفة التي كان 
يتوالها النبي صىل الله عليه وسلم بنفسه .

وأما اإلعـداد فلكل خطيب طريقته وأسـلوبه الذي 
يختـص بـه وال يصح إلـزام كل أحد بـه، لكن مما 
ينجـح الخطبة اإلعـداد املبكـر وانتقـاء املوضوع 
وحـرص عنـارصه وتحديـد الهـدف منـه ليبلغـه 
الخطيب، مع القراءة فيما كتب عنه والعناية باللغة 
والنصـوص واالختصار غري املخل، وعدم تشـعيب 
املوضـوع والدخـول يف كل تفاصيله فهذا يشـتت 
الخطبـة ويطيلهـا، ولكـن توصل لهدفـك بأقرص 
الطـرق وأنفعهـا، مع سـؤال اللـه تعـاىل التوفيق 

واإلعانة والقبول .

 وأنت�م أحد خريجي جمعي�ات تحفيظ القرآن 
الكري�م كلمتكم لطالبه�ا ومعلميها والقائمني 

عليها وداعميها . 
أقول هنيئاً لكم جميعا معلمني ومتعلمني، فرسـول 
الهدى صىل الله عليه وسلم يقول ) خريكم من تعلم 
القـرآن وعلمـه (  وقد أحسـن الله بكـم إذ وفقكم 
لهـذه الخريية . وإنـه والله لرشف الدنيـا واآلخرة 

وفالحهما ملن أحسـن األخذ بـه . وإن كل خري نحن 
فيه لهـو من بركة القرآن . فالزمـوا غرزه، وتمثلوا 
هديـه، وحافظوا عىل هـذا الكنز الثمـني باملراجعة 
واالسـتزادة من العلـم . وأبرشوا من اللـه بالخري . 

زادكم الله هدى وتوفيقا .
وإن حلقات تحفيظ القرآن الكريم يف املسـاجد هي 
الحاضنة الرتبويـة الطاهرة ألوالدنـا وهي ضمانة 
بـإذن الله ضد االنحرافات الفكرية والسـلوكية، يف 
وقت تتخطف الناس فيه فتن الشـبهات والشهوات 
. فهذه الحلقات املباركة وظيفتها تعليم كتاب الله، 
ومكانهـا بيوت اللـه، والقائمون عليهـا هم الثقات 
العـدول من خيـار العلماء والصلحاء من الشـباب 
والكهول . وثمرتها صـالح الدنيا واآلخرة . ومع ما 
فيها من تربية للناشـئة فهي من العلم الذي ينتفع 
به والعمل الصالح الذي ال ينقطع أجره، فهنيئاً ملن 

أسهم يف دعمها بماله وجاهه وعمله . 

ترشف�ت الجمعي�ة برعايتك�م لحف�ل جائ�زة 
الفه�د الثامن، انطباعكم بعدما رأيتموه يف هذا 

الحفل. 
حرضت لقاءات وحفالت كثـرية لجمعيات تحفيظ 
القـرآن الكريـم، ولكـن ما رأيتـه يف حفـل جائزة 
الفهـد كان مميزاً بكل ما يعنيـه التميز، ورحم الله 
مؤسسـها الشـيخ فوزان الفهد وأدام أجره وبارك 
الله أهله وذريته . وجمعيـة تحفيظ القرآن الكريم 
بمحافظـة الزلفـي ُتَعُد نموذجـاً راقيـاً ومتكامالً 
لجمعيـات التحفيـظ حيـث نجحـت وأبدعـت يف 
خططها وأهدافهـا وبرامجها وحققـت إنجازاتها، 
وهـذا يعود بفضل الله إىل بركة القرآن وتوفيق الله 
للصادقـني القائمني عىل خدمة كتابه ثم إىل حسـن 
اإلدارة وتعاون أهايل هـذه البلدة الطيبة . أدام الله 
عليهـم ِنَعَمـه وواىل عليهـم فضلـه وِحفظه . وهي 
فرصة ألخـص بالشـكر والدعاء والتهنئـة فضيلة 
رئيس الجمعية الشـيخ عبدالرحمن الحمد ورفاقه 

املتألقني العاملني بالجمعية .

 كلمة أخرة فضيلة الشيخ حفظكم الله .
أشـكر لكم هذا اللقـاء الكريم، وأهنئكـم عىل هذه 
النجاحـات وأخـص مجلة ضياء التـي اطلعت عىل 
أعدادها السابقة فألفيتها ضياًء متألقاً كاسمها نفع 
الله بها . وأسأل الله تعاىل التوفيق والقبول يل ولكم 
وللقائمني عىل خدمة كتاب الله تعاىل يف الزلفي ويف 
غريهـا . والحمـد لله رب العاملني وصىل الله وسـلم 

عىل نبينا محمد وآله وصحبه .
 

شكراً لكم فضيلة الشيخ صالح عىل تكرمكم بإجابة 
أسـئلتنا وتحمل إثقالنا عليك سائلني الله أن يبارك 
فيكم ويسددكم ويعيل شأنكم ويرفع قدركم ويعيل 

ذكركم يف الدارين . آمني .■

درست القراءات العشر على 
الشيخ المقرئ صابر حسن 

أبو سليمان

هذه طريقتي في إعداد 
الخطبة، 

وهذه كلمتي للخطباء

أعالم
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الكتاب  عبده  عىل  أنزل  الذي  لله  الحمد 
نرباساً  وجعله  قيّما،  عوجاً،  له  يجعل  ولم 
يف  الفوز  أراد  ملن  وسبيالً  النجاة،  أراد  ملن 
من  أفضل  عىل  وسلم  الله  وصىل  الدارين، 
عليه  الله  صىل  وامتثل،  وجوّد  ورّتل،  تال 
وتابعيهم  والتابعني  وصحابته،  آله  وعىل 
كثرياً،  تسليماً  وسلم  والفضل،  الخري  أويل 

أما بعد:
فإن الوصول إىل املهارة بكتاب الله تعاىل 
وطريق   الصالحني،  وُطلبة  املؤمنني،  بغية 

أهل الهمم العالية، والنفوس السامية.
املزية؛  بهذه  القرآنية  املهارة  كانت  وملّا 
أضحت مدرسة النبوة منبعاً قرآنياً بامتياز، 

وهم  ال،  كيف  خرّية،  وقدوات  مهرة،  قراء  فخرّجت 
بالقرآن  )املاهر  g يحفزهم بقوله:  النبي  يسمعون 
الصحابة  فتسابق  الــربرة()1(،  الكرام  السفرة  مع 
 g الكرام إىل هذا الفضل والخريية، ما بني متلق عنه
مشافهة، ومستمع له، وتال عليه، كل ذلك تربية منه 
له  الله تعاىل، آخذين  ليكونوا مهرة بكتاب  g لهم؛ 
بحقه، وتلك هي املنّة التي امتن الله بها عليهم بقوله:  

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ]ۉ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی[  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

}آل عمران:164{.
 g النبي  هدي  بالتزام  تعاىل  الله  أمرنا  ولقد 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  فقال:]ڻ 
أن نأخذ بسنته   g الله  }الحرش:7{، وأمر رسول   ]
وسنة من بعده فقال: )فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، 
عليها  وعضوا  بها  تمسكوا  الراشدين،  املهديني 

بالنواجذ()2(، ومن تلكم السنن التي نأخذها عنهم: املهارة القرآنية.
واملهارة القرآنية رشف يوفق الله تعاىل من يشاء من عباده الكتسابها، ويكفي 
من تلقاها أنه عىل مهيع قويم، ونهج راشد؛ إذ هي طريق النبي g وصحابته 

الذين أمرنا باتباعهم.
وقد نقل الصحابة ريض الله عنهم املهارة بكتاب الله تعاىل إىل األمة تلقياً عن 
g، وأّدوا األمانة يف ذلك، وتلقاها َمن بعدهم، يأخذها اآلخر عن األول،  النبي 
يف سلسلة رشيفة الذكر، عظيمة القدر، نرّية الجادة، إىل أن بدأ اللحن يرسي يف 

األمة، فأخذت قناديل املهارة يف الضعف، ال يكاد يبرص نورها إال من تلمسها.
القناديل،  تلكم  نور  إيضاء  يف  مشاركة  اللطيفة  السلسلة  هذه  جاءت  وقد 

املهارة  وإيصال سناها إىل كل راغب يف 
بكتاب الله تعاىل.

بالد  عىل  به  تعاىل  الله  ِمنَن  من  وإّن 
يف  التنافس  الزمن،  هذا  يف  املسلمني 
هذا  يف  والتسابق  القرآنية،  املسابقات 
الجيل  فأصبح  الجليل،  العلمي  الحقل 
يقبلون عىل تلك املسابقات، واملسؤولون 
يولون عناية بها؛ مما يوجب اإلشارة إىل 
الله  بكتاب  املهارة  إىل  الوصول  كيفية 
تعاىل من خالل تلكم املسابقات؛ إذ هي 

وسيلة من وسائلها.
ومما تجب اإلشارة إليه يف ذلك ما توليه 
بالدنا املباركة –حرسها الله، وأدام عليها 
العظيمة  الوسيلة  بتلكم  وعناية  اهتمام  من  فضله- 
عبدالعزيز  امللك  كمسابقة  القرآنية-،  –املسابقات 
الحرمني  خادم  ومسابقة  الدولية،  الله-  –رحمه 
الرشيفني امللك سلمان –حفظه الله- املحليّة، وغريها 
من املسابقات يف جميع القطاعات، واملؤسسات، وما 
أمرنا –حفظهم  اهتمام والة  إال جزء يسري من  ذاك 
وإكرام  وتعظيمه،  الكريم،  بالقرآن  ووفقهم-  الله 

أهله، فجزاهم الله خري الجزاء وأوفاه.
هذا  وعّمه  العناية،  هذه  نالته  ممن  كنت  وقد 
والدولية،  املحليّة،  املسابقات  يف  وذلك  االهتمام، 
هذه  من  فرأيت  ومحكماً،  ومرشفاً،  ومعلماً،  طالباً، 
إىل  الوصول  عىل  يعني  ما  –املسابقات-  الوسيلة 

املهارة بكتاب الله تعاىل.
ثم إن هذه السلسلة توقف عىل الواجبات األساسية 
يف  ويساهم  الرتتيل،  مهارات  القراء  تكسب  التي 
الذين  املتميزين  املتسابقني  تأهيل  لربامج  التأصيل 

ترشحهم املؤسسات والجمعيات القرآنية.
بالتنزيل  املهارة  يف  القناديل  أسميتها:  التي  السلسلة  هذه  يف  اجتهدت  وقد 
-املسابقات القرآنية أنموذجاً-، أن تكون جامعة بني التأصيل، ووحي التجربة، 
وعفو الخاطر، والتي ستطل عىل القارئ الكريم يف العدد القادم بإذن الله، والله 

حسبنا، وهو نعم الوكيل، والحول وال قوة إال به. ■
ــــــــــــــــــــــــ

)1(أخرجه البخاري )4937( ومسلم )1862(.
)2(  أخرجه أبو داود )4607(، وصححه األلباني.

ورتل القرآن ترتيالً

القناديل في 
المهارة بالتنزيل )1(

 أسامة بن عيل الغانم
أستاذ القرآن وعلومه، ومدير مركز إجالل القرآني

هذه السلسلة توقف على 
الواجبات األساسية التي 
تكسب القراء مهارات 
الترتيل، ويساهم في 
التأصيل لبرامج تأهيل 
المتسابقين المتميزين 

الذين ترشحهم 
المؤسسات والجمعيات 

القرآنية
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تأمالت

السمت  عن  الكالم  خروج  به  يقصد  العنوان  هذا 
وأساليب  الكالم  مجاري  يف  عادة  املطروق  املعتاد 

الخطاب ؛مراعاة ملقتىض الحال.
أراده  الذي  املعنى  إلبراز  هو  إنما  الخروج  وهذا 
املتكلم من خطابه؛ فعندما يخرج الكالم عن رتابته 
التغيري  هذا  مع  والسامع  القارئ  فسيقف  املعهودة 

وقفة تأمل وتدبر.
إىل  لفظ  من  األسلوب  يف  االنتقال  هذا  أن  والشك   
آخر يرمي ملعنى مراد ال يمكن أن يتم دون ذكر هذا 
اللفظ الوارد عىل النسق غري املعتاد ؛فاأللفاظ تابعة 

للمعاني خادمة لها.
الذي  ُيعد هذا الخروج مخالًفا لألصل   وعليه فال 
عادة يكون عليه- من حيث الظاهر- ترتيب الكالم 
الواحد؛  السياق  ذات  والجمل  األلفاظ،  وتقابل 
إىل  الظاهر  جادة  عن  خطابه  يف  يعدل  قد  فاملتكلم 
الذي يريده ويكون  املعنى  أسلوب آخر يكشف فيه 

تفسري كالمه مبنيًا عىل هذا العدول مطابًقا للمراد.
املخالفة  بهذه  األخذ  أن  –أيًضا-  ذلك  يعني  وال 
الظاهر بل إن  العناية بمقتىض  يرتتب عليه :اطراح 
املعنى ابتداًء ُيتوصل إليه عن طريق الظاهر. ولكن 
املراد: أن تمام املعنى الذي أراده املتكلم ال يتم إال إذا 
اعتمدنا مراعاة مقتىض الحال الذي نشأ عن مخالفة 

مقتىض الظاهر.
الحجة،  قوة  وتتجىل  املعنى،  جمال  يظهر  وبهذا 

وتربز متانة الوصف. 
الجانب  هذا  بإبراز  التفسري  علماء  عني  وقد 
وتوظيفه يف تفسري كالم الله تعاىل . كما هو ظاهر 
عند الزمخرشي يف الكشاف وابي السعود يف إرشاد 
العقل السليم و األلويس يف روح املعاني وابن عاشور 

يف التحرير والتنوير وغريهم.
وهذا املصطلح – أعني :مخالفة مقتىض الظاهر- 
يطوي تحته أنواًعا من األساليب يجمعها كلها :أنها 
جاءت عىل خالف ما ا عتاده السامع والقارئ؛ بحيث 
والتدبر؛  للتأمل  املؤدي  املفاجأة  عنرص  لديه  ُتحدث 
اختيار  يف  البديع  اإلتقان  هذا  من  مبهوًرا  فيقف 

األلفاظ وانتقاء الرتاكيب واصطفاء األساليب.

فمن هذه األساليب عىل سبيل املثال ال الحرص:
الصيغ،  يف  العدول  الحكيم،  األسلوب  االلتفات، 
اإلظهار مقام اإلضمار، وضع الخرب موضع اإلنشاء 
والعكس، االنتقال من املايض إىل املضارع والعكس.

 أوال : االلتفات 
ينتقل  كأن  آخر  إىل  أسلوب  من  الكالم  نقل  وهو   
من الخطاب إىل الغيبة أو من الغيبة إىل الخطاب أو 
من التكلم إىل الغيبة أو من الغيبة إىل التكلم أو من 

التكلم إىل الخطاب.
 1 : االلتفات من الخطاب إىل الغيبة

مثال ذلك : قوله تعاىل )ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
لهم  توابا رحيما(.فهنا جاءت جملة )واستغفر  الله 
الرسول( واملتبادر أن يقول: )واستغفرت لهم(ولكن 
جاء االلتفات من الخطاب إىل الغيبة لغرض إظهار 
منزلة النبي صىل الله عليه وسلم بوصفه رسوال وأن 
هذه املنزلة الرسالية املنيفة وهذا االستغفار والدعاء 
منه يف حياته: أحرى بالقبول، وأكثر ترغيبا يف التوبة 

واإلنابة.

2 : االلتفات من الغيبة إىل الخطاب
مثال ذلك: قوله تعاىل )وأذان من الله ورسوله إىل 
املرشكني  بريء من  الله  أن  األكرب  الحج  يوم  الناس 
ورسوله فإن تبتم فهو خري لكم وإن توليتم فاعلموا 
بعذاب  كفروا  الذين  وبرش  الله  معجزي  غري  أنكم 

أليم(.
)من  الغيبة  بأسلوب  الكريمة  اآلية  صدر  جاء 
)فإن  يقول  ن  أ  الظاهر  مقتىض  وكان  املرشكني( 
يتوبوا فهو خري لهم( ولكن انتقل الكالم إىل أسلوب 

الخطاب لغرض : التهديد والتخويف.
3 : االلتفات من التكلم إىل الغيبة

مثال ذلك : قوله تعاىل )إنا أعطيناك الكوثر فصل 
لربك وانحر( كان مقتىض الظاهر أن يقول: )فصل 
الظاهر  االسم  بذكر  الغيبة  إىل  انتقل  ولكن  لنا( 
املهابة واإلجالل،  : تربية  )لربك( والغرض من ذلك 

والتذكري بنعمة ربوبية الله تعاىل عىل عباده.
4 : االلتفات من الغيبة إىل التكلم

)فقضاهن سبع سماوات  تعاىل  قوله   : ذلك  مثال 
السماء  وزينا  أمرها  سماء  كل  يف  وأوحى  يومني  يف 
الدنيا بمصابيح وحفًظا ذلك تقدير العزيز العليم( . 
كان مقتىض الظاهر أن يأتي )وزين السماء( مقابلة 
إىل  الغيبة  من  الكالم  انتقل  ولكن  )وأوحى(  لفعل 

التكلم .
 والغرض من ذلك :لفت االنتباه إىل ما هو محسوس 

مشاهد ؛ تذكريا بالنعمة.
وهذا الغرض له نظائر يف كتاب الله من ذلك:

قوله تعاىل )والله الذي أرسل الرياح فتثري سحاًبا 
فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا به األرض بعد موتها( 

فهنا جاء )فسقناه-فأحيينا( مع قوله )أرسل(.
وكذلك قوله تعاىل: )ألم تر أن الله أنزل من السماء 
الفعل )فأخرجنا(  ماء فأخرجنا به ثمرا ت...( جاء 

مع قوله )أنزل(.
ومن ذلك –أيضاً- قوله تعاىل: )وهو الذي أنزل من 

السماء ماء فأخرجنا به نبات كل يشء...(.
وكذلك قوله تعاىل: )وهو الذي أرسل الرياح برًشا 
بني يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماًء طهوراً( فجاء 

الفعل )وأنزلنا(مع قوله )أرسل(.
5 : االلتفات من التكلم إىل الخطاب

مثال ذلك :قوله تعاىل )وما يل ال أعبد الذي فطرني 
وإليه ترجعون(.

مقتىض الظاهر أن تأتي اآلية )وما يل ال أعبد الذي 

تمام المعنى الذي أراده 
المتكلم ال يتم إال إذا 

اعتمدنا مراعاة مقتضى 
الحال الذي  نشأ عن 

مخالفة  مقتضى الظاهر

خروج الكالم على 
خالف مقتضى الظاهر 

في القرآن
الشيخ عبدالله بن محمد املعيتق

كلية الرتبية بالزلفي
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تأمالت

فطرني وإليه أرجع( أو )ومايل ال أعبد الذي فطركم 
وإليه ترجعون(.

لغرض  النسق  هذا  عىل  اآلية  تركيب  جاء  ولكن 
بالخطاب  املقصودون  هم  وأنهم  بهم  التعريض 
وقد أسند الخرب لنفسه )فطرني( تلطفاً يف خطابهم 
فجاء يف قالب املنا صحة فبدأ بنفسه معرتفا بإيجاد 
إال هو و  أعبد  العدم فال  له من  الخالق –سبحانه- 
أنتم كذلك يجب عليكم رصف العبا ده له وحده دون 

سواه فمرجعكم ومآلكم إليه سبحانه. 

ثانياً : األسلوب الحكيم
تلقي  بأنه:  البالغيني  عند  األسلوب  هذا  يعرف 
املخاَطب بغري ما يرتقب بحمل كالمه عىل غري مراده، 
أو تلقي السائل بغري ما يتطلب اإلجابة عنه ؛تنبيًها 

له ملا هو أوىل بالسؤال عنه.
وعىل هذا فهو رضبان: 1- تلقي املخاَطب 2–تلقي 

السائل.
-بعد  املخاَطب رداً  يتلقى  أن  األول هو:  فالرضب 
أن يسلم املتكلم للمخاَطب تسليما جزئيا عىل دعواه– 

عىل خالف ما كان يتوقعه.
املدينة  إىل  )يقولون لنئ رجعنا  تعاىل  قوله  مثاله: 
ولرسوله  العزة  ولله  األذل  منها  األعز  ليخرجن 

وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون(.
منها  األعز  )ليخرجن  الكريمة  اآلية  هذه  يف صدر 
صىل  النبي  وأن  األعز  بأنهم  املنافقون  زعم  األذل(: 
الله عليه وسلم والصحابة هم األذل وجاء الرد عىل 
سُيخرج  األعز  أن  وهو  جزئي  بتسليم  الزعم  هذا 
األذل، ولكن ليس األعز واألذل الذي يقصده املنافقون 
وإنما األعز من هو أحق بذلك فقال تعاىل )ولله العزة 

ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون(.
ومثال الرضب الثاني – وهو تلقي السائل – قوله 
للناس  مواقيت  قل هي  األهله  )يسألونك عن  تعاىل: 
تغري  عن  هو  إنما  اآلية  هذه  يف  فالسؤال  والحج( 
يعود  ثم  ويكتمل  يكرب  ثم  هالالً  يبدأ  القمر  أحوال 
الجواب لم يكن مطابًقا للسؤال،  النقص، ولكن  إىل 
هذه  فائدة  ذكر  وهو  أهم  هو  ما  إىل  به  ُعدل  وإنما 

األهلة.
ثالثاً : العدول يف الصيغ :

1: العدول من صيغة فعلية إىل صيغة إسمية
أنتم  أم  أدعوتموهم  عليكم  )سواء  تعاىل:  قال 
فعلية   صيغة  الكريمة  اآلية  هذه  يف  صامتون( 
)أدعوتموهم( وكان مقتىض الظاهر أن تقابلها أيضاً 
إىل  عنها  ُعدل  ولكن  )أم صمتُّم(  مثل  فعلية  صيغة 

صيغة إسمية )صامتون(.
تفيدها  التي  الديمومة  إثبات  ذلك:  من  والغرض   
التجدد  تفيد  التي  الفعلية  دون  اإلسمية  الجملة 
أدعوتموهم  عليكم  املعنى: سواء  فيكون  والحدوث  
دعوات متجددة أو الزمتم الصمت فالصمت ال تجدد 

فيه.
2: العدول من صيغة املصدر إىل اسم املرة

قال تعاىل: )قال املأل من قومه إنا لنراك يف ضالل 
يا قوم ليس بي ضاللة ولكني رسول  مبني – قال 

من رب العاملني(جاء املصدر )ضالل(يف قول املأل. 
عليه  نوح  يكون جواب  أن  الظاهر  وكان مقتىض 

السالم باملصدر أيضا )ليس بي ضالل( ولكن ُعدل 
عن هذه الصيغة إىل اسم املرة )ضاللة(.

وأنه  أصله  من  الضالل  نفي  ذلك:  من  والغرض   
لم يتلبس بأي جزء منه ولو كان يسرياً ولذلك عداه 

بحرف الباء ولم يقل: ليس يفّ ضاللة.
3: العدول من اسم الفاعل إىل املصدر

قال تعاىل: )إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون يف األرض فساداً .....( .

املصدرية،  عىل  منصوبة  )فسادا(  كلمة  جاءت 
ومقتىض الظاهر أن تأتي بصيغة الحال )مفسدين( 

ولكن ُعدل عن ذلك إىل املصدر.
األرض  يف  سعيهم  أن  إفادة  ذلك:  من  والغرض   
إنما هو للفساد ال لغريه فهذا غاية قصدهم ومنتهى 
أمانيهم، وال شك أن اإلتيان باملصدر أبلغ من اإلتيان 

بالحال ؛إذ الحال ليست دائمة وإنما هي متغرية.
الفعل  إىل  املايض  الفعل  من  العدول   :4

املضارع
قال تعاىل: )لقد أخذنا ميثاق بني إرسائيل وأرسلنا 
إليهم رسال كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم 

فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون(.
جاء الفعل )كذبوا( بصيغة املايض، وكان مقتىض 
إىل  ُعدل  ولكن  ماض  فعل  عليه  ُيعطف  أن  الظاهر 

الفعل املضارع )يقتلون(.
املشهد،  صورة  :استحضار  ذلك  من  والغرض   
األنبياء  حق  يف  الفعل  هذا  وبشاعة  شناعة  وبيان 

عليهم الصالة والسالم.

5: العدول من صيغة املضارع إىل املايض
وأمر  تستعجلوه(  فال  الله  أمر  )أتى  تعاىل:  قال 
الله تعاىل لم يأت بعُد بدليل قوله  )فال تستعجلوه(. 
وكان مقتىض الظاهر أ ن يقال : سيأتي أمر الله فال 

تستعجلوه.
األمر،  هذا  وقوع  تحقق  بيان  ذلك:  من  والغرض 
أُخرب  أن  وبلغ من صدق مجيئه  ال محالة،  آت  وأنه 
عنه بصيغة املايض التي تفيد وقوع اليشء وانتهائه.

رابعاً : املخالفة بني الخرب واإلنشاء
كالتمني  الطلبي  اإلنشاء  هنا:  باإلنشاء  واملقصود 

واالستفهام، واألمر، والنهي، والنداء.
ليحكم  ورسوله  الله  إىل  دعوا  )وإذا  تعاىل:  قال 

لهم  يكن  وإن   – معرضون  منهم  فريق  إذا  بينهم 
أم  مرض  قلوبهم  أيف   – مذعنني  إليه  يأتوا  الحق 
ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 

أولئك هم الظاملون(.
وكان  الخرب  بصيغة  اآلية  من  األول  القسم  جاء   
بصيغة  كذلك  الجواب  يكون  أن  الظاهر  مقتىض 

الخرب مثل )يف قلوبهم مرض أو ريب أو خوف(.
 ولكن ُعدل إىل الجواب بصيغة اإلنشاء )أيف قلوبهم 

مرض ....(. 
بشاعة  وبيان  املعنى،  تأكيد  ذلك:  من  والغرض 
املنافقني بتبعيتهم ألهوائهم عند تحكيم أمر  صنيع 

الله تعاىل؛ فيأخذون ما لهم، وال يؤدون ما عليهم .

خامسا : إقامة املٌظهر مقام املضمر
األصل يف الكالم: أن يذكر لفظ مظهر ثم بعد ذلك 
ذلك  عىل  يعود  ضمري  به  اقرتن  لفظ  عليه  ُيعطف 
إيجاز  فيه  وهذا  وكلمته.  زيداً  لقيت   : مثل  املظهر 
: لقيت  إعادة املظهر مرة أخرى بقولك  ويغني عن 

زيداً وكلمت زيداً؛ فهذا حشو معيب يف اللغة.
مرة  املظهر  إعادة  البليغ  الكالم  يف  يأتي  قد  لكن 
املتكلم  يريده  بالغي  لغرض  املضمر؛  مقام  أخرى 

ويفهمه املتلقي.
الذي تضمنه  السياق  يتنوع حسب  الغرض  وهذا 

مثل: تجلية املعنى، و تهويل األمر وتبشيعه
واإلهانة والتحقري، و بيان علة الحكم  إىل غري ذلك.

ومن أمثلة ذلك:
بما  والبحر  الرب  يف  الفساد  )ظهر  تعاىل  قوله   :1  

كسبت أيدي الناس ليذيقهم ....(.
جاء سياق اآليات التي قبلها يف الحديث عن الناس 
)وإذا مس الناس رض..( )وإذا أذقنا الناس رحمة..(.

كسبت  )بما  يقال:  أن  الظاهر  مقتىض  فكان   
أيديهم( ولكن ُعدل إىل االسم الظاهر لغرض زيادة 

إيضاح املقصود وتقرير الحكم ولطول الفصل.
2: قال تعاىل : )استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان 

هم الخارسون(. 
مرات،  ثالث  اآلية  هذه  يف  الشيطان  ذكر  تكرر 
إن  أال  )أولئك حزبه  يقال  أن  الظاهر  وكان مقتىض 
حزبه هم الخارسون( ولكن ُعدل إىل الظاهر؛ لغرض 

التحقري واإلهانة والتنفري.
يف  كما  التعظيم  لغرض  يأتي  أن  ذلك  ويقابل 
هم  الله  إن حزب  أال  الله  )أولئك حزب  تعاىل:  قوله 
والله  الله  ويعلمكم  الله  )واتقوا  املفلحون(وقوله: 

بكل يشء عليم(.
3: قال تعاىل : )فبدل الذين ظلموا قوالً غري الذي 
الذين ظلموا رجزا من السماء  قيل لهم فأنزلنا عىل 
بما كانوا يفسقون(. أُعيد ذكر )الذين ظلموا( مظهراً 
عليهم(  )فأنزلنا  يقال:  أن  الظاهر  مقتىض  وكان 
ولكن ُعدل إىل الظاهر لغرض التنبيه عىل علة الحكم 
وبغيهم  ظلمهم  هو  والعذاب  الرجز  هذا  سبب  وأن 

الذي أنتج أنت فسقهم.■

عني علماء التفسير بإبراز 
هذا الجانب وتوظيفه في 

تفسير كالم اهلل تعالى . كما 
هو ظاهر عند الزمخشري 

في الكشاف  وابي السعود 
في إرشاد العقل السليم و 

األلوسي في روح المعاني وابن 
عاشور في التحرير والتنوير 

وغيرهم.
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عثمان  الشيخ  املصحف  خطاط  ضياء  التقت 
مما  كثري  عىل  الضوء  فألقت  الرابع   عددها  يف  طه 
يرغب أن يطلع عليه محبو هذه الشخصية الفريدة 
بكتابته  يتعلق  وما  شخصيته  عن  والتساؤالت 
الزيارة له ليطلعنا عىل  للمصحف وها نحن نجدد 
يف  يكن  لم  ما  إثبات  عىل  وحرصنا  أخرى  جوانب 
نقطة  نقاط وكل  األول وسنذكره عىل شكل  اللقاء 

بعنوان يميزها :

بدايتي مع الخط:
كنا يف قرية صغرية وكان لدى والدي كتب متنوعة 
وكنت أالحظ تنوع الخط يف الغالف خط ويف الداخل 
خط ويف العناوين خط مختلف فكنت أسأل والدي 

عن هذا فقال هذا شغل خطاطني ولم يكن يف قريتنا 
سجلني  فرتة  وبعد  املدن.   يف  كانوا  بل  خطاطون 
عن  أسأل  فكنت  بحلب  ابتدائية  مدرسة  يف  والدي 
حلب  يف  مشهور  خطاط  هناك  وكان  الخطاطني، 
وحاولت  إليه  فذهبت  الُبولوي  عيل  محمد  اسمه 
اتعلم منه فكنت اعمل معه يف املساء بعدما أخلص 
ويطلب  الخط  بالطباشري  يكتب  فكان  الدراسة 
مني أن أميش عليها بالدهان، وكانت تسيل مني يف 
البداية ثم علمني كيف أعالج هذا حتى اتقنتها بعد 

عدة أيام. 
انهيت االبتدائي يف سنة واحدة:

انتهيت من االبتدائي يف سنة واحدة،  فقد التحقت 
بالصف األول وملا رأوا تميزاً نقلوني للصف الثاني 

وكانوا يسألون يف األعراب فأجيب وقد تعلمت عىل 
والدي قبل ذلك فنقلوني إىل الصف الثالث ثم الرابع 
ثم الخامس خالل شهرين وأخذت شهادة االبتدائي 

يف سنة واحدة.
يف  وانتسبت  الخرسوية  املدرسة  يف  انتظمت 

الحكومية:
ثم دخلت الثانوية الرشعية وكانت الدراسة فيها 
لطالب  خاصة  وتغذية  إسكان  فيها  وكان  مجانية 
القرى فكنا نسكن فيها ولكل واحد رسير مخصص 
املدرسة  وتسمى  األتــراك  بقايا  من  وكانت  له، 
عيل  وأشار  باشا(،  خرسوا  إىل  )نسبة  الخرسوية 
أبناء خالتي أن أدرس يف املدارس الحكومية ليكون 
كانت  الرشعية  الثانوية  التوظيف ألن  يف  يل فرصة 

ضياء تلتقي خطاط المصحف مرة أخرى بعد عشر سنوات :
درست االبتدائية في سنة واحدة،

ومرة لم أتوضأ فرفض قلمي الكتابة  !!

مبدعون
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مبدعون

أن  منهم  فطلبت  معتمدة،  غري  وشهادتها  خاصة 
أجمع  فكنت  الحكومية  املدرسة  بكتب  يزودوني 
الرشعية  الثانوية  يف  أخترب  فكنت  الدراستني  بني 
والحكومية، وأخذت الشهادتني بدون علم املدرسة 

الرشعية وكذلك بدون علم والدي.  
التحقت بكلية املعلمني وأصبحت معلماً:

ثم تقدمت إىل كلية املعلمني وكانت الدراسة فيها 
معلماً  أصبحت  فيها  تخرجي  وبعد  واحدة،  سنة 
ملدة سنتني، وألن معي كلية املعلمني أصبحت مدير 

مدرسة.
بكلية  ودراستي  إلزامياً  بالجيش  التحاقي 

الفنون والرشيعة:
الخدمة  وكانت  بالجيش  التحقت  السنتني  وبعد 
كلية  يف  الجيش شاركت يف مسابقات  ويف  إلزامية، 
الحقوق والكلية الفنية فكنت أنجح فيها بحمد الله.

يسرية  فرتة  وبعد  الفنون  بكلية  التحقت  ثم 
فرتكتها،   أستطيع  ال  وكنت  التفرغ  اشرتطوا 
أربع  فيها  ودرست  الرشيعة  بكلية  والتحقت 
ذلك  وكان  بالجيش  التحاقي  أثناء  وذلك  سنوات 
والدي  زمالء  فيها  املدرسون  وكان  لوالدي  إرضاء 

ويعرفونني وبعد تخرجي أصبحت أستاذ ثانوي.
تطوري يف الخط:

عند  العربي  الخط  أتعلم  كنت  هذا  جانب  وإىل 
خطاط أهل الشام محمد بدوي الديراني وأشار عيل 
أن أتعلم عند الخطاط حامد اآلمدي يف تركيا وقال 
الدولة  الجميع، ويعترب خاتمة خطاطي  أستاذ  هو 
الذين  الخطاطني  محاسن  جمع  وقد  العثمانية 

سبقوه،  وكان عمره يف تلك األيام ثمانني سنة، )ولد 
الخطاط حامد 1886 وتويف 1982(، فكنت أكتب 
كانوا  الذين  عمي  أبناء  مع  إليه  وأرسلها  خطوط 
منه  فاستفدت  يل  يصحح  وكان  هناك  يدرسون 

كثرياً، وأجازني بذلك. 
البغدادي   هاشم  بالخطاط  دمشق  يف  والتقيت 

خطاط العراق واستفدت منه كثرياً.

أمريكا أو املدينة:
بعد ميض سنة من تقاعدي وبعد أن طلبت للعمل 
الحكومة  من  عرض  آتاني  ملكي  بأمر  باملجمع 
يريدونه  مصحف  وكتابة  هناك  للعمل  األمريكية 
دعاية لهم وقد آتى إيل اثنان عرب واثنان أمريكيان 

فطلبت أن يمهلوني أسبوع ألفكر واسترشت الوالد 
من  !! وخشيت  وتذهب ألمريكا  املدينة  ترتك  فقال 
منهم  فاعتذرت  أمريكية  تربية  أبنائي  يرتبى  أن 

وفضلت العيش يف املدينة املنورة.
من توجيهات والدتي:

املادة  عن  تسأل  ال  ابني  يا  تقول  والدتي  كانت 
اطالقاً واملادة تأتيك وتقول الحياة قصرية جداً. 

من بركات كتابة املصحف:
وجدت بركة كتابة املصحف بحمد الله ذلك فأنا 
بعمر 90 وال أحد يصدق ذلك ونظري ثابت بدون 
نظارة واكتب بدون رعشة وأجد راحة نفسية كبرية 

فالحمد لله. 
هل يف أبنائك خطاط ؟: 

أصغر أبنائي أحمد خطاط ورسام مبدع وقد عمل 
وبعد  سوريا  إىل  ورجع  تركها  ثم  املجمع  يف  فرتة 

األحداث انتقل إىل تركيا ألن قريتنا دمرت تماماً.

قلمي يرفض الكتابة:
يف إحدى املرات قد أعددت العدة لكتابة املصحف 
إليه  احتاج  ما  وجميع  وأوراقي  أقالمي  وجهزت 
ولكني تفاجأت أن القلم ال يكتب فتعجبت والحرب 
موجود وكل يشء تمام وكان عندي الشيخ الحذيفي 
فتعجب وقال ال يكون فيه جن أو يشء ثم تذكرت 
وبعدما  وتوضأت  فذهبت  وضوء  عىل  أكن  لم  أني 
عدت كتب معي القلم وكنت طوال حياتي ال أكتب 

املصحف إال متوضأً فسبحان الله العظيم. ■

أول نسخه كتبتها للمصحف 
سنة 1970

طلبت للعمل باملجمع بأمر 
ملكي، ويف أثنائها أتاني عرض 

من الحكومة األمريكية

بلغت عدد املصاحف التي 
كتبتها أربعة عرش مصحفاً

خط هذا الكتاب وعمره سبع سنوات 
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رائد املدرسة الحجازية يف القراءة واإلقراء 
ورابع النخبة املؤسسني

خليل بن عبد الرحمن القاري
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سني الذين شاركوا يف  من الرعيل األول، ورابع النخبة املؤسِّ
باململكة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات  تأسيس 

العربية السعودية. 
الخربة  الجميل، وصاحب  الصوت  املتقن مع  األداء  صاحب 
الفنية واإلدارية والعلمية  العناية  الطويلة والتاريخ املجيد يف 
ومدارسه  وخلواته  الكريم  القرآن  ودور  التحفيظ  لحلق 
والتخصص  الفائقة  العناية  وصاحب  وكتاتيبه،  ومعاهده 

الفريد يف إعداد املدرسني وتأهيل املعلمني. 
مصنع األئمة وحفاظ القرآن، حتى تخرج من مدرسته وعىل 

يديه كبار الحفاظ املتقنني.
الخريية  الجمعية  مدارس  عىل  التعليمي  اإلرشاف  توىل 
املقام يف  الكريم بمكة املكرمة، ثم استقر به  القرآن  لتحفيظ 
املنورة،  املدينة  يف  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية 
رشف  مع  املكانني  رشف  أطرافه؛  من  الرشف  له  الله  فجمع 

املعنى واملضمون. 
الحرام،  املسجد  املسجدين؛  يف  واإلقراء  التدريس  وتوىل 
واملسجد النبوي، مع مجالس إقراء كثرية يف املدارس واملعاهد 
واملساجد، ويف بيته ومنزله، حتى منعه املرض وحبسه العذر.  
الكريم،  القرآن  تعليم  مجال  يف  وتفانيه  بإخالصه  ُعرَِف 
والجهد  الوقت  استفراغ  مع  ضبطه  وشدة  بدقته  عرف  كما 
كله يف حمل الهّم واستشعار املسؤولية وتعليم النشء وأبناء 

املسلمني. 
بتعليم  انفرد  حيث  والتدريس،  التعليم  يف  فريد  منهج  له 
القرآن الكريم من خالل القراءة الجماعية؛ وذلك -كما يقول-

: حتى يتقن الطالب املخارج والصفات عملياً. 
تخفف من هذه الدنيا، فلم يتملك دارا وال عقارا، وال تحصل 
عىل وجاهة وال منصبا، وكأني به يخاطب الدنيا-كما هو ديدن 

الصالحني-: ))يادنيا غري غريي((.
لغريه، حيث وقف  يكن  مالم  والرشف  املجد  من  له  اجتمع 

اثنان من ابنائه أئمة يف املحراب النبوي الرشيف.
هذا  أرباب  بني  يقف  الذي  الشامخ  والعلم  الجليل،  الشيخ 
ضخم  مكان  يف  الكريم-  القرآن  وتعليم  اإلقراء  -علم  العلم 
إىل  َقِدَم  التحبري،  وروعة  الرواية،  ضبط  بني  جمع  َمْن  بارز، 
الديار  -ويف  فيها  وجاور  شبابه  ريعان  يف  املكية  األباطح 
ل خرياً كثرياً، كان صحيح النية -كذا نحسبه  املدنية-  فحصَّ
يف  حياته  قىض  ومسريه،  َسرْيَُه  الله  فبارك  حسيبه-  والله 
التعليم والتدريس والدعوة والنصح لألمة، حتى أصبح شامة 
من  العجيب  اإلنتاج  ذلك  شاهده:  واملجد،  والجد  الهمة  يف 
الطالب والتالميذ، الذي يدل بمنطوقه ومفهومه عىل املخزون 
العلمي الكبري يف جانبي التدريس والرواية، لقد جمع فأوعى، 

ودرَّس فأوىف، وعرَّف فأغنى، وكان كما قال األول:
ٌن  ُملَْهٌم  ِفيَْما   ُيَحاِوُلُه        ُملقِّ

                         َجمٌّ َخوَاِطُرُه َجوَّاُب آَفاِق
خدم القرآن بكل وجه ممكن، ونذر نفسه وعمره كله للقرآن 

وأهله حتى أَْعَذر عند الله. وما عند الله له خري وأبقى.
عىل  به  الله  متَّع  القاري؛  الرحمن  عبد  بن  خليل  الشيخ 
طاعته، وأْحسن ختامه، وجزاه عن القرآن وأهله الجزاء األوىف.

د. عبدالله بن محمد بن سليمان الجارالله
املدينة املنورة ص.ب: 882

aljarallah2000@yahoo.com
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︎◀ نشأته وسريته ومشايخه
)1939م(،  لعام  املوافق  )1358هـ(،  عام  ولد 
آباد( عاصمة كشمري الحرة، قريباً  بمدينة )مظفر 

من مدينة )إسالم آباد(. 
الشيخ  َفلَِقَيه  الرحمن(  )خليل  اسمه  وكان 
يف  الله-  -رحمه  باز  بن  العزيز  عبد  العالمة 
لقراءته  واستمع  العلم،  مجالس  من  مجلس 
عن  وسأله  دعاه  ثمَّ  كثراً،  به  فرسَّ  وتالوته، 
اسمه، فقال اسمي )خليل الرحمن(، فقال له 
بل أنت )خليل عبد الرحمن(، قال الشيخ خليل: 
))فقلت له: وهو كذلك، ومن ذلك الوقت أصبح 

اسمي )خليل عبد الرحمن((.
وتعلم عىل  )كشمري(،  االبتدائية يف  املرحلة  َدَرس 
مدينة  إىل  انتقل  ثم  واملعلمني،  األساتذة  بعض 
)الهور( وعمره تسعة أعوام، وفيها أكمل دراسته، 
يف  العتيقة  املدن  من  )الهور(  مدينة  تعد  حيث 
)الهور(  مدينة  يف  وهو  التحق  والتدريس.  التعليم 

بمدرسة كبرية وشهرية لتعليم القرآن الكريم. 
األول،  شيخه  عىل  كامالً  الكريم  القرآن  حفظ 
مهتاب  بن  الكريم  )فضل  الشيخ  املقدم  وأستاذه 
املدرسة  مؤسس  تعاىل-(،  الله  -رحمه  الدين 
مشهوراً  الله-  -رحمه  وكان  ومديرها،  وأستاذها 
الطالب  إىل  يتحبب  واإلتقان،  واألمانة  بالدقة 
ويعاملهم معاملة الوالد الرؤوف، حتى إنهم كانوا 
يتسابقون للقراءة عليه واإلفادة من علمه وروايته. 
بارعاً،  خطيبا  الكريم(  فضل  )الشيخ  كان 
ومتكلما مفوَّهاً، ومرجعية أصيلة، ُعرِف بمنهجيته 
ال  كان  واإلقراء؛ حيث  التدريس  بها يف  انفرد  التي 
يسمح للطالب بالخطأ أكثر من مرة يف املتشابهات، 
غري  ممنوع  عنده  فالخطأ  املتشابه  غري  يف  أما 
مقبول، ثم إنه لم يكن يسمح للطالب بتغيري طبقة 
الله  -رحمه  وكان  وإشارته،  بموافقته  إال  صوته 
تعاىل- يف تحفيظه للطالب صغاراً وكباراً أميناً عىل 
يف  األحكام  تطبيق  يف  مدقِّقاً  الكريم،  القرآن  تعليم 
القراءة، مع الرسعة املقبولة، والحدر املريح للقارئ 
تطبيق  عىل  يعتمد  تدريسه  يف  وكان  وللسامع، 
الصوت  بحسن  العناية  مع  عملياً،  التجويد  أحكام 
الحفظ  عىل  تعتمد  فطريقته  التالوة.  يف  واإلتقان 
املقرتن بالضبط واإلتقان، بينما طريقة غريه تعتمد 

عىل الحفظ، ثم بعده يكون الضبط واإلتقان.
خليل-  الشيخ  بها  التحق  -حني  املدرسة  كانت 
وأكثر  طالب،  ستمائة  من  أكثر  جنباتها  يف  تضم 
أنواع؛  عىل  الحلقات  وكانت  معلماً.  ثالثني  من 
فمنها ما هو مخصص لتصحيح التالوة، ومنها ما 
والقراءة  البغدادية  القاعدة  لتعليم  مخصص  هو 
والكتابة، وهناك مدرسون متخصصون يف تدريس 
لتعليم  أقسام  املدرسة  يف  يوجد  كما  التجويد،  علم 

العلوم  من  وغريها  والفقه  والرصف  النحو  علوم 
داخل  يسكنون  الطالب  وكان  والعربية.  الرشعية 
اإلجازات  إال يف  املدرسة  يغادرون  ال  فهم  املدرسة، 
تم  الذين  األساتذة  معظم  كان  لقد  واملناسبات. 
العربية  اململكة  يف  التحفيظ  لحلق  استقطابهم 
السعودية يف أول إنشائها من خريجي هذه املدرسة 

العتيقة.
النجيب  بتلميذه  الكريم(  )فضل  الشيخ  اعتنى 
وقت  ازدحام  ومع  كبرية،  عناية  القاري(  )خليل 
يسمح  يكن  لم  فإنه  الشديد  وانشغاله  األستاذ 
وإنما  آخر،  مدرس  عىل  بالقراءة  )خليل(  لتلميذه 
كان يحرص عىل أن يستمع له بنفسه مهما ضاق 
النجابة  من  عنده  رأى  ملا  وذلك  وانحرس،  الوقت 

والعناية والضبط واالستعداد. 
الكريم( وتيقن  الشيخ )فضل  وقد صدق حدس 
)خليل  الكبري  شيخنا  أمر  من  كان  ما  فكان  ظنه 
حتى  كثرياً  خرياً  يديه  عىل  الله  فأجرى  القاري(، 
مدرسة  إىل  واإلقراء  القراءة  يف  طريقته  تحولت 

معتربة امتدت يف أنحاء العاملني.
بعد أن ختم الشيخ )خليل القاري( القرآن الكريم 
الشيخ  منحه  واإلتقان،  الجودة  مع  متقناً  حفظاً 
إىل  أرسله  ثم  القرآنية،  اإلجازة  الكريم(  )فضل 
قسم التجويد، حيث كان يَدرِّس فيه الشيخ )محمد 
رشيف( -رحمه الله تعاىل-،  وكان الشيخ )محمد 
وإخالصاً،  وسرية  خلقاً  الناس  خرية  من  رشيف( 
هو ممن إذا رأيته ذكرك حاله ومقاله بالله العظيم، 
تخرج عىل يديه كثري من الحفاظ، وقد تمَّ استقطاب 

كثري منهم للتدريس يف اململكة ودول الخليج. 
عىل  قدمت  ا  ))لَمَّ القاري:  خليل  الشيخ  يقول 
شيخي  قبل  من  -ُمرسالً  رشيف(  )محمد  الشيخ 
واجب  له  وقدمت  عليه،  سلَّمت  الكريم(-  )فضل 

ليستمع  القراءة  مني  طلب  ثم  واالحرتام،  التقدير 
لتالوتي، فقرأت ما تيرس من القرآن الكريم، وبعد 
أْن فرغت من القراءة تبسم الشيخ )محمد رشيف( 
الذي  العلم  الكريم(:  )فضل  للشيخ  قْل  يل:  وقال 
كنت سأعلمه للحافظ )خليل( قد تعلمه منك، فماذا 
أعلمه ؟((، قلُت: وهذه شهادة أخرى -تضاف إىل 
)محمد  الشيخ  من  الكريم(-  )فضل  الشيخ  إجازة 
جودته  إىل  تشري  القاري  خليل  للحافظ  رشيف( 
شيخه  خليل  الشيخ  الزم  وقد  وإتقانه.  وضبطه 
كتب  بعض  عليه  وقرأ  زمناً،  رشيف(  )محمد 

التجويد، وانتفع به كثرياً.
حفظ  من  القاري(  )خليل  الشيخ  فرغ  أن  وبعد 
يفعل  -كما  النجيب  الحافظ  ذهب  الكريم،  القرآن 
أسنانه- يبحث عن إكمال دراسته يف التخصصات 
والهندسة،  الطب،  ككلية  العايل؛  والتعليم  العلمية 
تحفيظ  مدرسة  يف  صباًحا  يحرض  وكان  ونحوها، 
يراجع  الكريم(  )فضل  شيخه  عند  الكريم  القرآن 
املؤهلة  ــدورات  ال يحرض  ومساء  القرآن،  معه 

للتخصصات العلمية.
َعلَِم الشيخ )فضل الكريم( برغبة تلميذه )خليل( 
يف التخصص يف الدراسات العلمية، فتأثر وغضب، 
)فضل  الشيخ  وأرسل  عنه،  بوجهه  ُيْعرض  وصار 
ليقنعوه  )خليل(  تلميذه  إىل  الناس  الكريم( بعض 
أو  الطب  يف  التخصص  من  عليه  عزم  ما  برتك 
تعليماً  الكريم  القرآن  عىل  واإلقبال  الهندسة 
وتدريساً، قال الشيخ )خليل( حتى قال يل شيخي 
أراك يف  ))أنا  املغضب:  بنربة  يوماً  الكريم(  )فضل 
أكرب مسجد بالعالم، وأنت ال تستمع لكالمي، وتتبع 
اجتهدت  ولقد  الزائلة،  الدنيا  يحبون  الذين  هؤالء 
وإني  املسلمني،  بك  الله  ينفع  أن  رجاء  تعليمك  يف 
النبي  أنَّ  عنه  الله  ريض  عثمان  بحديث  أذكرك 
صىل الله عليه وسلم قال: )خريكم من تعلم القرآن 
وعلمه(، بينما أنت تتجه لألمور الدنيوية((، ثم قال 
الشيخ خليل القاري: ))وبلغ األمر أمي وأخي األكرب، 
وغضبه،  الكريم(  )فضل  الشيخ  بمقالة  وعلموا 
فنصحوني بأن أعمل بوصية شيخي -رحمه الله-، 
يل  الله  وقدر  نويُت،  كنُت  ما  وتركُت  ذلك،  ففعلت 

خرياً كثرياً، والحمد لله عىل كل حال((.
ومن مشايخه الذين قرأ عليهم وتتلمذ عىل أيديهم 
الشيخ الكبري واملعلم القدير من اشتهر أمره وطار 
-شيخ  الشاعر  حسن  الشيخ  ذكره،  الناس  بني 
معرفة  وكانت  الرشيف-،  النبوي  باملسجد  القراء 
االحتفال  ليلة  يف  )حسن(  بالشيخ  )خليل(  الشيخ 
الذي أقيم الفتتاح )معهد تأهيل املعلمني( يف املدينة 
املنورة، حيث قرأ الشيخ )خليل الرحمن( يف الحفل 
هي  للتي  يهدي  القرآن  هذا  )إن  تعاىل  قوله  من 
أقوم(، وبعد االنتهاء من التالوة طلبه الشيخ حسن  الشيخ خليل القاري يف شبابه
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الشاعر، وسلَّم عليه، وأثنى عىل قراءته، وشجعه عىل 
مواصلة املسري يف القراءة واإلقراء.

الشيخ  إىل  ذهبت  ))ثم  القاري:  خليل  الشيخ  قال 
)حسن الشاعر( بعد فرتة من الزمن وطلبت منه أن 
يأذن يل بالقراءة عليه، واالستفادة من علمه، فوافق 
أذهب  وكنت  تعاىل،  الله  رحمه  رغبتي،  تحقيق  عىل 
سيد  طريق  منطقة  يف  منزله  يف  إقرائه  مجلس  إىل 
حسن  للشيخ  ذهابي  يف  يصحبني  وكان  الشهداء، 
مني  هو  طلب  -حيث  كامل  محمد  الشيخ  الشاعر 
محمد  الشيخ  والد  هو  كامل  محمد  والشيخ  ذلك-، 
عابد إمام مسجد قباء، وقد قرأُت عىل الشيخ حسن 
الشاطبية،  طريق  من  حفص  برواية  ختمة  الشاعر 
السبع  القراءات  الشاطبية يف  كما قرأت عليه أصول 
الختم  وكان  بذلك،  وأجازني  حفظي،  من  كاملة 

واإلجازة عام )1391هـ((.

︎◀ قصة تأسيس الجمعيات 
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم

كان الشيخ )عبد املهيمن أبو السمح( أحد األئمة يف 
الرتاويح  الناس يف صالة  يؤم  الحرام، وكان  املسجد 
املهيمن  )عبد  والشيخ  الحرام.  باملسجد  رمضان  يف 
اإلمام،  الفقيه  هو  السمح(،  أبو  الدين  نور  محمد 
من  )التلني(  قرية  يف  ولد  الحرام،  خطيب املسجد 
أرسة  يف  )1307هـ(  يف مرص سنة  الرشقية  مديرية 
علم وفضل ووجاهة، فأخوه هو الشيخ )عبد الظاهر 
أبو السمح( كان -أيضاً- إماماً وخطيباً للحرم املكي. 
العارشة  القرآن وهو يف  املهيمن(  الشيخ )عبد  حفظ 
من عمره، مع حفظه لبعض املتون العلمية يف العلوم 
للشاطبي،  والشاطبية  مالك،  كاأللفية البن  املختلفة؛ 
الشيخ  التحق  وعرضها.  القراءات  جمع  قد  أنه  كما 
)عبد املهيمن أبو السمح( باألزهر، وتلقى علومه عىل 
لتحفيظ  مدرسة  بفتح  قام  ثم  علمائه،  كبار  أيدي 
الكريم، ثم نزل إىل دمشق سنة )1332هـ(،  القرآن 
وبقي  سنه،  وعرشين  خمساً  حينها  عمره  وكان 
يف دمشق -إبان الحرب العاملية األوىل-، وأقام مدرسة 
سافر  ثم  املحمدية(،  )املدرسة  اها  سمَّ األوالد  لتعليم 
بعدها ملدينة )جدة(، حيث أقام فيها مدرسة لتحفيظ 
القرآن الكريم،  وأقام بالقرب من أخيه )عبد الظاهر 
العزيز  عبد  املؤسس  عيَّنه امللك  الذي  السمح(،  أبو 
آل سعود يف عام )1369هـ( ليقوم بإمامة املصلني 
والخطابة  باإلمامة  قام  حيث  الحرام،  يف املسجد 
عام  حتى  منصبه  يف  واستمر  قيام  خري  باملسجد 
)1388هـ(. عمل الشيخ )عبداملهيمن( مديراً للمعهد 
إدارته، كما  أول من توىل  السعودي يف عنيزة، وكان 
ومدرساً  السعودية.  املعارف  وزارة  يف  مدرساً  عمل 
يف دار الحديث بمكة، كانت له مكتبة خاصة عامرة 
أُلْحقت بعد وفاته -رحمه  بالكتب القيمة والنفيسة، 

الله- إىل مكتبة الحرم املكي الرشيف. 
الرشارة  الله- هي  وقد حدثت واقعة -كانت بقدر 
التي أشعلت ضوء الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن 
أنار  حتى  السعودية  العربية  اململكة  يف  الكريم 

ضياؤها يف العاملني. 
يف  املهيمن(  )عبد  الشيخ  أصيب  أن  حصل  فقد 
حبسه  بمرض  )1380هـ(،  عام  من  رمضان  شهر 
عن إمامة الناس والصالة بهم يف صالة الرتاويح، فلم 
إال أن يستعينوا بأحد  الفرتة  يجد املسؤولون يف تلك 
الحرام  املسجد  يف  إماماً  يصيل  كان  -والذي  األئمة 
صالة  يف  الناس  بإمامة  فُكلِّف  الظهر-،  صالة  يف 
الرتاويح، وقد وقع منه يف صالته يف تلك الليلة خطأ يف 
القراءة والتالوة، إضافة إىل أنه لم يكن حافظاً للقرآن 
-تلك  الصالة  يف  يستمروا  لم  الناس  إنَّ  ثم  الكريم، 
الليلة- خلف اإلمام؛ لكثرة أخطائه، وضعف قراءته، 
لها  جماعة  كل  متفرقة،  جماعات  يصلون  وتفرقوا 
الزوَّار  من  يكون جاء مع جماعته  ربما  إمام حافظ 
يأتون  الحجاج  معظم  كان  وقد  اج،  والحجَّ ار  والُعمَّ
يف رمضان وقبل رمضان، حيث إنَّهم كانوا َيْقدِمون 

طويلة  رحلة  يف  بالبواخر  للحج 
محفوفة باملخاطر.

واستمر الحجاج والزوار يصلون 
لها  جماعة  كل  متفرقة،  جماعات 
)عبد  الشيخ  عاد  أن  إىل  إمامها، 
تعاىل-  الله  -رحمه  املهيمن( 

لإلمامة والصالة بالناس.
لقد كان مرُض إمام الصلوات 
الجهرية -يف املسجد الحرام- ثم 
الرسية  الصلوات  إمام  إمامُة 
من  ذلك  بعد  حصل  ما  يف  سبباً 

املبادرات والخر الكثر.
)محمد  الجليل  الشيخ  كان 
هذه  حرض  ممن  سيتي(  يوسف 
حيث  )1381هـــ(،  عام  الواقعة 
لـ)مكة  امليمون  قدومه  كــان 
ما  التي  عمرة،  رحلة  يف  املكرمة( 
كان ينقطع عنها وال عن زيارتها، 
وكان بصحبته ثلة من كبار العلماء 
العالم  رأسهم  وعىل  باكستان،  من 
التهانوي(  الحق  )احتشام  الجليل 
كان  والذي  تعاىل-،  الله  -رحمه 
معدوداً من كبار العلماء والخطباء 

يف مدينة كراتيش. 
يوسف  )محمد  الشيخ  تشاور 
)احتشام  الشيخ  مع  سيتي( 
الحادث  هذا  يف  التهانوي(  الحق 
الناس  املهم، وما حصل من تفرق 

وكثرة  حفظه  عدم  بسبب  الرتاويح  صالة  إمام  عن 
الشيخ  -مخاطباً-  )احتشام(  الشيخ  فقال  أخطائه، 
)يوسف(: إنَّ الله قد هيأك ووفقك لخدمة القرآن 
باكستان  ناجحة موفقة يف  الكريم، ولك جهود 
كما  املكرمة(  )مكة  يف  واألمر  وغربها،  رشقها 
)مكة  يف  مماثالً  مرشوًعا  تبدأ  ال  فلماذا  ترى، 
البلد الحرام(، وتوظف خربتك الطويلة يف سبيل 
قيام حلقات تحفيظ القرآن الكريم. ولهذا فإن 
الكبر  الشيخ  بأنَّ  يعلم-  -والله  يشهد  التاريخ 
إنشاء  فكرة  بدأ  من  هو  التهانوي(  )احتشام 
جمعية تحفيظ القرآن الكريم، والشيخ )محمد 
مها. رها وتمَّ يوسف سيتي( هو من أوقدها وسعَّ

والجدير بالذكر أن الشيخ )محمد يوسف سيتي( 
تأسيس  مجال  يف  مشهودة  ضخمة  جهود  له  كانت 
يف  الكريم  القرآن  تحفيظ  ودور  ومدارس  حلقات 
)بنغالديش(.  الرشقية  وباكستان  الغربية،  باكستان 
 )335( من  أكثر  له-  الله  -بتوفيق  س  أسَّ حيث 
ألف   )30000( من  أكثر  تحوي  قرآنية،  مدرسة 
عىل  تعاىل،  الله  كتاب  ويحفظون  يدرسون  طالب، 

إجازة الشيخ حسن الشاعر رحمه الله للشيخ خليل القاري
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يدي أساتذة مجودين ومتقنني.
بالكتاتيب  َملْئَى  كانت  املكرمة(  )مكة  أن  ومع 
كاملدرسة  العريقة،  التحفيظ  ودور  ــدارس  وامل
املدارس  تلك  وغريهما؛  الفالح،  ومدرسة  الصولتية، 
العلماء  فيها  ودرَّس  الكبار،  األئمة  خرَّجت  التي 
روستوفدوني  جارالله  موىس  كالشيخ  ــذاذ،  األف
يف  والطيبة  السبع  القراءت  يف  الشاطبية  -شارح 
القراءات العرش-، والعالمة محمد محفوظ عبد املنان 
الرتمي -صاحب كتاب )غنية الطلبة برشح الطيبة( 
أحسن رشوح الطيبة وأجلها-، وغريهما، ومع أن جّل 
أسانيد  غالبها-  -يف  والباكستانية  الهندية  األسانيد 
مكية، فلماذا لم يوجد -يف تلك الفرتة يف مكة املكرمة- 
والتالوة  الصحيحة  الرواية  صاحب  املتقن،  الحافظ 

الندية؟.
ُتعنى  مدرسة  أنشأت  قد  املعارف  وزارة  كانت 
الحكومية  للمناهج  إضافة  الكريم،  القرآن  بتدريس 
مكافأة شهرية  تمنح  أنها  كما  الصباحية،  الفرتة  يف 
قام  طالبها.  من  طالب  لكل  رياالً   )40( مقدارها 
الشيخ )محمد يوسف سيتي( بزيارة إىل هذه املدرسة 
وغريها من املدارس املوجودة يف )مكة املكرمة(، والتي 
لع فيها عىل  لها عناية يف تحفيظ القرآن الكريم، واطَّ
طرائق التدريس، ومستويات الطالب، وكيف ُيَدرَّس 
القرآن الكريم، فوجد أن مستويات الطالب ضعيفة، 
ة إىل العمل عىل تأسيس ِحلَق ودور  وأن الحاجة ماسَّ
راشدة  أجيال  تخريج  عىل  تعمل  قرآنية  ورصوح 
والجودة  الضبط  يف  املأمول  املستوى  عىل  تكون 

واإلتقان واألداء.
باكستان  إىل  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  رجع 
يف  الكريم  القرآن  وتحفيظ  تعليم   ) )همَّ يحمل  وهو 
التخطيط   ) )همَّ وجدانه  يف  ويحمل  الحرام،  البلد 
والعمل عىل القيام بهذه املهمة الضخمة خدمة لألمة 
وأبنائها، وحفاظاً عىل مسرية القراءة واإلقراء وسلسة 
السند واألداء، وإنما تكون خطورة املهمة وجسامتها 
يف أن هذا الضعف يف قراءة القرآن الكريم قد صار يف 

مكة املكرمة التي خرج منها القرآن للعاملني.
واإلقراء  بالقراءة  النهوض  كيفية  يف  يبحث  وصار 
ذلك  يف  وشاور  الرساالت،  ومتنزل  الوحي  مهبط  يف 
الشيخ  أنَّ  العلماء واملشايخ والوجهاء، مما يدل عىل 
التعاون  مسلك  باألمة  النهوض  سبيل  يف  سلك  قد 
الشورى،  بمبدأ  أخذ  وأنَّه  والتكامل  والتكاتف 
الله  قال  كما  الحنيف،  الشارع  عليه  دلَّنا  الذي 
لقد  ]الشورى:38[،  چ  ڻ   ں   تعاىل:چں  
-علمائها  األمة  إرشاك  عىل  يعوِّل  الله-  -رحمه  كان 
املناسب من االختيارات  اتخاذ  الرأي فيها- يف  وأهل 
التفرد  عن  بعيد  املهم،  املرشوع  هذا  يف  والخيارات 
واألنانية، وهو مسلك حميد، كان بفضل الله سبباً يف 

النجاح والتوفيق، وحصول الخري العميم.
)محمد  الشيخ  بدأ  )1381ه����(  عام  يف 

اقرتاح  يف  معاونيه  وبعض  سيتي(  يوسف 
إعداد  أولوياتها  رأس  عىل  كان  مناسبة،  خطة 
)املعلم(، بحيث يكون )املعلم( الذي يعلم القرآن 
حتى  واإلتقان،  الضبط  من  عال  مستوى  عىل 
ويكون  الطالب،  يف  مؤثراً  يكون  أن  يستطيع 
هذا  ويف  صحيحاً.  تدريساً  تدريسهم  عىل  قادراً 
القرآني،  الشأن  عىل  للقائمني  عميقة  رسالة 
أهم  بأنَّ  القرآنية،  املؤسسات  عىل  واملرشفني 
وتدريس  لتحفيظ  التعليمية  العملية  يف  ركن 
ملعلم  املتني  باإلعداد  العناية  هو  الكريم  القرآن 
عالية  مخرجات  لنضمن  القرآنية؛  الحلقة 

الجودة، وتخريج حفاظاً متقنني. 
مدار  عىل  الله-  -وفقها  السعودية  الدولة  إن  ثم 
الله  فضل  -بعد  رئيساً  سبباً  كانت  املجيد  تاريخها 
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات  تعاىل- يف نجاح 
والتسهيل  واملعونة  الدعم  من  قدمته  بما  الكريم 

والتيسري.
األسماء  من  مجموعة  يوسف  محمد  الشيخ  اقرتح 
يف  الكريم  القرآن  تعليم  مهمة  املهمة؛  بهذه  ليقوموا 
مكة املكرمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية يف 

)اململكة العربية السعودية(. 
فكان الشيخ الجليل )خليل عبد الرحمن القاري(، 
عىل رأس القراء واألساتذة الذين دعاهم واستقطبهم 
الكبري،  لهذا املرشوع  الشيخ )محمد يوسف سيتي( 
نشاطه  أوج  يف  وقتها  القاري(  )خليل  الشيخ  وكان 
القرآني؛ حيث كان يعمل مقرئاً يف اإلذاعة يف )كشمري 
الحرة(، ومرغوباً ومفضاًل لدى اإلذاعات من جهة ما 
يملكه من الصوت الجميل، واألداء املتقن، مع الخربة 
يعمل  كان  كما  القرآني.  اإلذاعي  العمل  يف  الطويلة 
الكريم وتجويده يف )كشمري  للقرآن  مرشفاً عىل دار 
التي  الدور  من  القرآنية  الدار  هذه  وكانت  الحرة(، 
باكستان،  يف  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  أنشأها 
ا  عامًّ خرياً  سيتي(  يوسف  )محمد  كان  فقد  وهكذا 

داخل باكستان وخارجها.
لقد كان قدوم الشيخ )خليل القاري( من املراحل 
املهمة واملفصلية يف نجاح مرشوع تأسيس الجمعيات 
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم، لقد كان قدومه إىل 

مكة قصة أخرى وشأن يطول.
كان الشيخ )خليل القاري( قد عزم أمره يف الذهاب 
األزهر  يف  الدراسة  من  يرغبه  كان  ملا  )مرص(؛  إىل 
السفارة  إىل  أوراقه  بتقديم  قام  حيث  الرشيف، 
املوافقة  برجاء  طلبه  بها  مرفقاً  كراتيش  يف  املرصية 
عىل قبوله يف جامعة األزهر، فتمت املوافقة عىل طلبه، 
مع  الدراسة  ليبدأ  القاهرة،  إىل  السفر  موعد  وحدد 

العام الجديد.
املوافقة  صدور  ))بعد  القاري:  خليل  الشيخ  قال 
من  ذهبت  األزهر،  جامعة  يف  للدراسة  طلبي  عىل 
يف  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  لزيارة  الغد 

بالفرح  قابلني  عليه  دخلُت  وملا  بكراتيش،  مكتبه 
الله  جاء  )لقد  يل:  وقال  الظاهر،  والرسور  الشديد، 
بك يف الوقت املناسب، إنها دعوتي التي أُِجيبت(، ثم 
أخربني -رحمه الله- بالقصة التي حصلت يف صالة 
من  عاتقه  عىل  أخذ  وما  الحرام،  باملسجد  الرتاويح 
كيفية النهوض بالعمل القرآني يف مكة البلد الحرام، 
فأخربته  كراتيش،  إىل  قدومي  سبب  عن  سألني  ثم 
وأني  الرشيف،  باألزهر  الدراسة  بإكمال  برغبتي 
معه  وتعشيت  املرصية،  السفارة  عىل  للتقديم  جئت 
تلك الليلة. ثم بعد ذلك قال يل: )لعل قدرك أن تذهب 
القرآن  تحفيظ  مرشوع  سوًيا  لنبدأ  مكة  إىل  معي 
حيث  طويالً،  ذلك  يف  معي  وتحدث  هناك(،  الكريم 
العشاء،  بعد صالة  إىل  العرص  بعد  جلست معه من 
عىل  باملوافقة  عيلَّ  ويلح  املشاركة،  عىل  يحثني  وهو 
الغرض  هذا  تحقيق  أجل  من  ملكة  معه  الذهاب 
لست  بأني  منه  فأعتذرُت  ومكاناً،  مكانة  الرشيف 
أهالً لهذا املقام العايل الرفيع )تدريس القرآن الكريم 
)كنت  الواحد:  بالحرف  يل  فقال  الحرام(،  باملسجد 
مرتدداً يف من يكون صاحبي يف هذا املرشوع الجليل، 
وكنت أبحث عن االختيار املناسب، واستخرت الله يف 
ذلك كثرياً، وال أرى مجيئك -بحول الله- إال تتويجاً 
واالستشارات،  االستخارات  وتلك  الدعوات،  لهذه 
فأنت صاحبي يف هذا املرشوع الكبري(، فقلُت له: إني 
مهابط  حيث  إىل  تأخذني  وأنت  علم،  طالب  زلت  ال 
الوحي ومتنزل القرآن ، فكيف يل أن أشارك يف تعليم 
يف  أنا  فما  القرآن-،  ديارهم  يف  نزل  -الذين  العرب 
أو كبائع  إىل هجر،  التمر  إال كمستبضع  املهمة  هذه 
املاء يف حارة السقائني، لكنه أرصَّ عىل ذهابي معه، 
وألح يف ذلك، وأنا اعتذر وأرشح له أسباب االعتذار، 
واستمرينا يف تلك املحاورات ليلة كاملة من بعد صالة 
العشاء إىل آذان الفجر، حتى أشفقت عليه من كثرة 
السيد  اإللحاح من  ذاك  قلُت: وما  إلحاحه وطلبه((. 
الكبري الشيخ )محمد يوسف سيتي( إال ملا يملكه من 
استشعار املسؤولية تجاه القرآن العظيم، مع ما يمأل 

قلبه من حب الدين ونفع املسلمني. 
قال الشيخ خليل القاري: ))غري أنَّ الله لم يرشح 
صدري لهذه املهمة الرشيفة؛ ملا كنت عزمت عليه من 
الدراسة يف األزهر الرشيف، ولَِما استقر يف ذهني من 
فكررت  الحرام،  املسجد  يف  واإلقراء  التدريس  هيبة 
االعتذار تلو االعتذار، وهو يكرر اإللحاح تلو اإللحاح، 
املعلمني  من  الفخمة  األسماء  بعض  له  ذكرت  ثم 
واألساتذة الذين يمكن أن يشاركوا معه يف هذه املهمة 
الجليلة -تحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة-. ومع 
، ويف الصباح فاتحني مرة أخرى  ذلك لم يكلَّ ولم يملَّ
تعاىل يف  الله  استخرت  ما  بقدر  وقال:  املوضوع،  يف 
املناسب  الشخص  بأنك  شعرت  ما  بقدر  شأنك، 
لتأدية هذه املهمة، وإني تأملت قصة إبراهيم الخليل 
بناء  رشف  من  به  الله  ه  خصَّ وما  السالم-،  -عليه 
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اسمك  من  لك  أن  فوجدت  املرشفة،  والكعبة  البيت 
الله  قال  إبراهيم،  بالخليل  أسوة  نصيب  -)خليل(- 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    چ  تعاىل:   
ھ  چ ]املمتحنة:4[، وأنت شاب نشيط، أكرمك الله 
لذا  بحسن الصوت والتالوة، وجودة األداء والقراءة، 
الذهاب ملكة، فإن يف ذلك خرياً  املوافقة عىل  نرجوك 
بحافظ  ولست  تاجر،  رجل  أني  تعلم  وأنت  كثرياً، 
الكريم،  القرآن  بركة  أدركتنا  ولقد  الكريم،  للقرآن 
حيث كان القرآن الكريم سبباً يف إسالم والدي -حيث 
كان والده يعتنق الديانة الهندوسية-، ولقد أوصاني 
عىل  فآليت  الكريم،  القرآن  بخدمة  بالعناية  والدي 
إنشاء  عىل  فعملُت  والدي،  بوصية  أعمل  أن  نفي 
منها  وتخرج  وغربها،  باكستان  رشق  يف  مدارس 

الحفاظ الكثريون، ولكني اعتذرُت له مرة أخرى((.

مفرساً  سيتي  يوسف  محمد  الشيخ  قال 
املبارك  املرشوع  بهذا  امليض  عىل  إرصاره  سبب 
بمكة  الكريم  القرآن  تحفيظ  -تأسيس جماعة 
بأنه  املايض،  العام  يف  رؤيا  ))رأيُت  املكرمة-: 
خرجت عني ماء من بيتي، فَذَهبْت إىل مكة ثم 
إىل أفريقيا، وكانت دعوتي لله تعاىل -دائماً- بأن 
الحرمني  بالد  يف  الكريم  القرآن  لخدمة  يوفقني 

الرشيفني((.
أمام  يرى  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  يكن  لم 
)خليل  الشيخ  إالَّ  العظيم-  املرشوع  هذا  -يف  عينيه 
يف  ومستشاراً  التأسيس،  يف  رفيقاً  ليكون  القاري(؛ 
التدريس والتعليم، فبذل كل ما يمكن بذله من وسائل 

◀︎
فضيلة 

الشيخ 

الوجيه 

محمد 

يوسف 

سيتي، 

مؤسس 

وموقد 

فكرة 

تأسيس 

الجمعيات 

الخرية 

لتحفيظ 

القرآن 

الكريم 

باململكة 

العربية 

السعودية.



العدد 12  - شوال 541439

قراء العرص - سري وعرب

اإلقناع ليثني الشيخ )خليل القاري( يف الرتاجع -ولو 
مؤقتاً- عن ما عزم عليه من الذهاب لألزهر ومواصلة 
الشيخ )محمد يوسف سيتي(  أنَّ  فيه، ومع  التعليم 
-يف أول األمر- أخفق يف إقناع الشيخ )خليل(، لكنه 
الصوارف  يف  يرى  كان  بل  ذلك،  يف سبيل  ييأس  لم 
والعوائق والصعوبات ابتالء واختباراً يف مدى جدية 
املواصلة والثبات يف هذا الطريق، كما كان يراه مرة 
أخرى سبباً قوياً ملراجعة النوايا وتجديد النيات. أنه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   :- وجلَّ -عز  الله  قول  يتمثل 
ٻ پ پ پ پ ڀچ ]املؤمنون:60[.

قال الشيخ خليل القاري: ))وملا رأى الشيخ محمد 
يوسف إرصاري عىل عدم املوافقة، ورغبتي يف إكمال 
)إذا   : الرشيف، قال يل  األزهر  الرشعية يف  دراساتي 
أن  وبعد  حسابي،  عىل  بالدراسة  فلتذهب  البد  كان 
أنا فسأذهب ملكة  أما  الدراسة تلحق بنا،  تنتهي من 
يف  والتفاهم  املرشوع،  لهذا  الرتتيب  يف  ألبدأ  املكرمة 
إىل  التايل  اليوم  املسؤولني هناك(، ذهبُت يف  ذلك مع 
لتكون  البعثة  لتعديل  أخرى  مرة  املرصية  السفارة 
خارجية،  منحة  كونها  من  بدال  الخاصة  نفقته  عىل 

وهذا اإلجراء يسهل األمور يف الدراسة.  
الرحلة  -بعد هذه  إىل كشمري  ذلك  بعد  ثم رجعُت 
التي ترشفت فيها بمقابلة سيد الرب واإلحسان الشيخ 

لكشمري  العودة  طريق  ويف  سيتي-،   يوسف  محمد 
مررُت بمدينة الهور، والتقيت بالشيخ املقري الشهري 

القارئ ) محمد ذاكر ( -يرحمه الله-((. 

︎◀ بدايات تأسيس جمعية تحفيظ 
القرآن الكريم بمكة املكرمة

عام  من  رمضان  شهر  يف  التأسيس  كــان 
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  ُتْعترَب  )1382هـ(، حيث 
تؤسس  جمعية  أول  املكرمة  بمكة  الكريم  القرآن 
للعناية بتحفيظ القرآن الكريم، وحق ملكة أن تكون 
البعثة  كانت  املكرمة  مكة  فمن  كذلك،  وهي  كذلك، 
وأول  األفئدة  مهوى  وفيها  القرآن،  ونزول  والنبوة 

بيت وضع للناس؛ البيت الحرام.
الشيخ  وصل  حني  بدأت  التأسيس  مرحلة  وكانت 
املكرمة يف شعبان من  ملكة  )محمد يوسف  سيتي( 
)غالم  الطبيب  بالدكتور  والتقى  )1381هـ(،  سنة 
وهو  الله-،  -رحمه  إبراهيم(  محمد  بن  مصطفى 
)محمد  للشيخ  صديقاً  وكان  مكة،  أهل  من  طبيب 
دراسته  أيام  لندن  يف  عليه  تعرف  سيتي(،  يوسف 
إبراهيم  مصطفى  غالم  الدكتور  قام  هناك.  للطب 

)محمد  الشيخ  وقدَّم  عرَّف  حيث  الوسيط،  بدور 
يوسف سيتي( إىل وجهاء املجتمع املكّي وعىل رأسهم: 

الشيخ )محمد بن صالح القزاز(.
الذي  املبارك  اللقاء  هي  األوىل  الخطوة  فكانت 
القزاز(  صالح  بن  )محمد  الشيخ  ِمْن:  كالًّ  جمع 
-والذي كان يعمل نائباً للشيخ محمد بن عوض بن 
)محمد  والشيخ  الحرام-،  املسجد  توسعة  يف  الدن 
يوسف سيتي(، والدكتور )غالم مصطفى بن محمد 
إبراهيم(، إضافة إىل لقاءات أخرى مهمة مع بعض 

العلماء والوجهاء واملسؤولني.
تمخض االجتماع الثالثي عن تكليف الشيخ )محمد 
املقرتح  مرشوعه  صياغة  يعيد  بأن  سيتي(  يوسف 
ٍل يتضمن ما ييل: آلية  مكتوباً من خالل تقرير مفصَّ
الفريق  تنفيذ املرشوع، وطرائق تفعيلها، وتفاصيل 
املقرتح الذي سيتوىل مهام التدريس والتعليم، وآلية 

اإلرشاف واملتابعة عىل هذه الحلق واملدارس.
)محمد  الشيخ  كان  األوىل  التأسيس  مراحل  يف 
يتكفل  كان  حيث  بماله  مشاركاً  سيتي(  يوسف 
نظام  وذلك ألن ظروف  املالية،  التكاليف  ثلث  بدفع 
كبرية  مبالغ  يحول  أن  له  تسمح  لم  األموال  تحويل 
من باكستان إىل مكة، وإنما سمح له بتحويل نصف 
املبلغ الذي كان قد قرره تربعاً لتأسيس هذه الحلقات 
آخر،  نوع  من  مساهمات  هناك  كانت  كما  املباركة، 
محدودة  بمبالغ  باملساهمة  املشاركة  كانت  حيث 
يدفعها للجمعية الدارسون من الفتية الناشئة آنذاك، 
وساهم بعد ذلك املحسنون من أهل املال وأهل اليسار 
يف الدعم املايل؛ كالشيخ )محمد بن عوض بن الدن( 
الجمعية  يدعم  فتئ  ما  الذي  )1908م-1967م(، 
بماله وجاهه؛ حيث كان يتربع بمبلغ )3000( ثالثة 
خمسة   )5000( مبلغ  إىل  زادها  ثم  شهرياً،  أالف 
أالف شهرياً، مع ما كان قرره من تربع دائم بمبلغ 
)60000( ستني ألفاً طول مدة حياته -يرحمه الله-. 
ومن املساهمني يف دعم الجمعية معايل الوجيه حسن 
-رحمه  )1333هـ-1420هـ(  رشبتيل  عباس  بن 
شهرياً،  ريال   )5400( بمبلغ  تكفَّل  والذي  الله-، 
وتكاليف  الخريية  الجمعية  حاجة  سدِّ  يف  ساهم 
بن صالح  )محمد  الشيخ  املساهمني  ومن  التشغيل، 
تعاىل،  الله  رحمه  )1321هـ-1409هـ(  القزاز( 
الكثري، وأسهم  اليشء  الخاص  ماله  أنفق من  والذي 
عقاراته  بعض  وأوقف  ووقته،  وجاهه،  بجهده، 
وأهل  املقتدرين  أوساط  يف  الفكرة  وسوَّق  عليها، 
-أيضاً-  املساهمني  ومن  املكّي،  املجتمع  يف  اليسار 
بن  الله  )عبد  الشيخ  التأسيس  مراحل  يف  الدعم  يف 
-رحمه  )1328هـــ-1408هـــ(  الكعكي(  أحمد 
باحارث(  صالح  بن  )محمد  والشيخ  تعاىل-،  الله 
الله تعاىل-، وحدثنا  )1343هـ-1425هـ( -رحمه 
التقرير الصادر عن الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن 
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من  فاضل  رجل  مساهمة  عن  املكرمة  بمكة  الكريم 
كان  حيث  مطاوع(،  )سليمان  بالحاج  يسمَّى  ليبيا 
يتربع بما يعادل )100( جنيه اسرتليني، وال ننىس 
الجمعية  دعم  يف  اإلسالمي  العالم  رابطة  مساهمات 
يف  للرابطة  التأسيي  املجلس  قرر  حيث  الوليدة، 
املنعقدة يف شهر رجب من عام )1383هـ(  دورته 
وملا  شهرياً،  ريال  أالف   )10000( مبلغ  تخصيص 
ر  بلغ األمر جاللة امللك فيصل -نور الله قربه وعطَّ
مرقده- بالعجز املايل الذي أصاب الجمعية كانت 
مبادراته العديدة يف التربع واإلحسان من خاصة 
الحرج،  ورفع  الجمعية  يف  العجز  لسد  ماله؛ 
وزير  الله-  -رحمه  الفيصل  امللك  د  عمَّ أن  إىل 
املالية بتحمل كافة تكاليف ونفقات الجمعيات 
للملك  وكانت  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  الخرية 
الله-  -رحمه  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  خالد 
مواقفه املرشفة وبذله املعطاء، وهناك من الذين 
ساهموا يف دعم الجمعية آخرين ال نعلمهم الله 

يعلمهم، ويجازيهم الجزاء األوىف. 
ثم إنَّ الشيخ )محمد بن صالح القزاز( كان قد بذل 
ما يستطيع من أجل توفري مكان يكون كياًنا واقعاً 
الشيخ  عند  ذلك  يف  وسعى  الوليدة،  للجمعية  ومقرًّا 
عىل  املوافقة  أجل  من  الدن(  بن  عوض  بن  )محمد 
الغرف  أو ثالثة غرف، -وكانت هذه  تعيني غرفتني 
وقد  الرشيف،  املكي  الحرم  توسعة  مرشوع  يف  تقع 

وافق الشيخ محمد بن الدن واستجاب.
وبعد عدة أشهر تم استئجار مبنًى مكون من ثالثة 
من  قريب  املبنى  هذا  وكان  أجياد،  منطقة  يف  أدوار 
وهم  الفتية،  والجمعية  الحلق  عىل  املرشفني  منازل 
)محمد  والشيخ  إبراهيم(  مصطفى  )غالم  الدكتور 

يوسف سيتي(.
قلُت: والشك أن البذل والتفاني والعطاء واملشاركة 

من  وأشق  أصعب  والتأسيس  البدايات  مراحل  يف 
مراحل النهايات واالستقرار، كما أن األجر -عند الله 
جلَّ وعزَّ- أكثر وأجّل وأعظم، ففي الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم يف صحيحه عن جرير بن عبد الله 
-ريض الله عنه- قال قال النبي صىل الله عليه وسلم: 
وأجر  أجرها  فله  حسنة  سنة  اإلسالم  يف  سن  ))من 
القيامة ال ينقص من أجورهم  من عمل بها إىل يوم 

شيئاً((.

︎◀ دور الشيخ )خليل القاري( يف 
تأسيس جمعيات تحفيظ القرآن 

الكريم
بعد أن تمخض االجتماع الثالثي عن تكليف الشيخ 
اًل  مفصَّ تقريراً  يكتب  بأن  سيتي(  يوسف  )محمد 
يتضمن مجموعة من املحاور املهمة، كان عىل رأسها؛ 
ومن  والتعليم،  التدريس  مهام  سيتوىل  من  ترشيح 
سيقوم باإلرشاف واملتابعة عىل هذه الحلق واملدارس.

))أقرتح  سيتي(:  يوسف  )محمد  الشيخ  لهم  قال 
عليكم مقرئاً ضابطاً من مقرئي بالد الباكستان، عىل 
قدر كبري من الجودة، واألداء، كما أنه يقوم بتدريس 
ممارس  فهو  القرآنية،  الحلقات  يف  الكريم  القرآن 
تحدثت  وقد  واإلرشاف،  لإلدارة  ممارس  للتدريس، 
معه يف هذا األمر، ووعدني، وأنا رشحته لهذه املهمة، 
مهمة البداية والتأسيس؛ ملا سبق، لكن بعد أن ينتهي 

من رحلته العلمية إىل مرص يف األزهر الرشيف((.
وبعد أن اتفق الثالثة املجتمعون عىل هذا الرتشيح، 
عىل  بالعمل  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  كلفوا 
مؤسساً  ليكون  القاري(؛  )خليل  الشيخ  استقطاب 
والربنامج  الرائدة،  الفكرة  لهذه  واالفتتاح  للبداية 
العظيم؛ كتب الشيخ )محمد يوسف سيتي( كتابات 
متكررة يلح فيها عىل الشيخ خليل القاري بأن يؤجل 
ملكة  باملجيء  يعجل  وأن  املرصية،  للديار  رحلته 
املكرمة حتى يبدأ املرشوع، خصوصاً وأن الله رشح 
صدور القائمني عىل األمر يف بالد الحرمني، حتى إن 
-للشيخ  فيه  قال  كتب خطاباً  الشيخ يوسف سيتي 
ر سفرك،  ))يا خليل غري رأيك، وأخِّ القاري-:  خليل 
الله، ولو مدة سنة واحدة؛ لخدمة كتاب  تعال ألجل 
الله تعاىل((، عندها -كما قال الشيخ خليل- ))رشح 
كنُت  التي  الرتتيبات  جميع  لتغيري  صدري  الله 
عملتها، وغريُت مسريي وبرنامجي من مرص األزهر، 

إىل مكة البلد الحرام((.
وهكذا فإن املؤسسني قد بذلوا ما يستطيعون من 
املرشوع  هذا  نجاح  أجل  من  واملال  والوقت  الجهد 
سرب  خالل  من  وضوح-  -بكل  لنا  وتبني  الوليد، 
مراحل النشأة والتأسيس أن الله سبحانه وتعاىل كان 
يرعى هذه الجمعية الفتية، ويسهل أمورها، ويرشح 
الطريق  يف  عقبة  وقعت  وما  لها،  الناس  صدور 

تلك  تضمنته  ملا  إال  ذاك  وما  زوالها،   الله  ويرس  إال 
الكريم من سالمة  القرآن  الخريية لتحفيظ  الجماعة 
عز  الله  قول  فيهم  فصدق  النيات،  وصالح  القصد 

ہ  ہ  ۀہ  ڻ  ڻ  ڻ  وجل:)ڻ 
ہ]العنكبوت:69[.

قال الشيخ )خليل القاري(: ))وكنت قد اتفقُت مع 
الشيخ )محمد ذاكر( عىل أن نذهب سوياً إىل مكة عند 
نفي  انرشحت  أن  -بعد  به  فاتصلُت  األمور،  إتمام 
للذهاب إىل مكة املكرمة- وأخربته بما تمَّ من تغيري 
الذهاب،  عازم عىل  وأني  مكة،  إىل  رحلتي من مرص 
وعرضُت عليه الصحبة؛ لالتفاق الذي بيننا، فوافق. 
ثم أرسلُت إىل الشيخ )محمد يوسف سيتي( بموافقتي 
فرد  ذاكر(،  )محمد  الشيخ  وبصحبتي  املجيء  عىل 
عيل الشيخ )محمد يوسف سيتي( بأن الشيخ )محمد 
سادات  من  سيد  ووالده  الكبار،  القراء  من  ذاكر( 
ذاكر(  )محمد  الشيخ  يستطيع  هل  ولكن  املقرئني، 
َب )محمد  أن يتحمل مشاق الرحلة والتأسيس، ثم عقَّ
أنَت  يوسف سيتي(  قائال يف خطابه: )نحن نريدك 
لهذه املهة، وإذا كنَت ترغب بصحبة الشيخ )محمد 
ذاكر( فهذا ترتيب من عندك ال أمنعك منه، وهو منك 

وإليك((.
قال الشيخ )خليل القاري(: ))عزمنا أمرنا وحزمنا 
وقررنا أنا والشيخ )محمد ذاكر( أن نتوجه إىل مكة 
األستاذ  وكان  كراتيش،  مدينة  إىل  فقِدْمنا  املكرمة، 
)بخت بن محمد يوسف سيتي( -ابن الشيخ محمد 
من  -بتكليف  رتَّب حجز سفرنا  قد  يوسف سيتي- 
أبيه-، ومنها غادرنا ملدينة جدة، حيث وصلنا لجدة 
حيث  املكرمة  ملكة  ذهبنا  بعدها  )1381هـ(،  سنة 
أدينا مناسك العمرة، ثم كان لقاؤنا يف مجلس عامر 
والشيخ  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  مع  مهيب 
الهادي(  )عبد  والسيد  القزاز(  صالح  )محمد 

وآخرين((.
وقرأ الشيخ )خليل القاري(، والشيخ )محمد ذاكر( 
القراءة  القرآن، وكانت  املجلس ما تيرس من  يف ذلك 
عندهم  أوجد  الحارضين،  من  وإعجاب  الثناء  محل 
اإلحساس بأن اختيار الشيخ )محمد يوسف سيتي( 
كان  والبداية  النشأة  لقيادة  القاري(  )خليل  للشيخ 

اختيارا موفقاً مسدداً بتوفيق الله وعونه.
الجليل  شيخنا  توالها  التي  املسؤوليات  كانت  لقد 
الخريية  الجمعيات  تأسيس  يف  القاري(  )خليل 
وكبرية،  وكثرية  متعددة  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
تكون  ما  دائماً  التأسيس  مراحل  وأن  خصوصاً 
وقلة  العلمية،  الكفاءات  نقص  بسبب  صعبة؛ 

اإلمكانيات، وعدم وجود الطواقم املدربة. 
كما أنَّ الدور املحوري الذي قام به الشيخ )خليل 
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  تأسيس  عند  القاري( 
التدريس  يف  يتمثل  املكرمة  بمكة  الكريم  القرآن 
واإلقراء، واإلرشاف التعليمي، واملسؤولية عن املدارس 

املحسن الكبر الشيخ عباس الرشبتيل من أوائل 

املحسنني للجمعيات الخرية يف مراحل تأسيسها
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الحرم  قامت يف  التي  الوليدة  الحلقات  واملدرسني يف 
املهام األخرى؛  إليه من  أوكل  املكي الرشيف، مع ما 
واملتمثلة يف إعداد املدرسني من ذوي الخربة والكفاءة 
الكريم، ومهمة  القرآن  واملقدرة عىل تعليم وتدريس 
الخريية  الجمعية  مدارس  عىل  التعليمي  اإلرشاف 
الناشئة يف أحياء مكة وما حولها، لِما كان يملكه من 
خربة سابقة وتاريخ مجيد يف مجاالت تعليم القرآن 

الكريم. 
وهاهنا نؤكد -ويف رسالة مهمة للقائمني عىل إدارة 
ولكل  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات 
املشتغلني يف الساحة القرآنية- أنَّ العناية بـ)املعلم( 
والرتبوية  واإلدارية  العلمية  األوجه  كل  من  وإعداده 
نجاح  أجل  من  القوي  والركن  املهم  املحور  هو 
املحور  هذا  كان  فإذا  التعليمية،  والربامج  املشاريع 
املهم يف صميم اهتمام املؤسسني للجمعيات الخريية 
لتحفيظ القرآن الكريم وهم يف بدايات التأسيس فال 
شك أن العناية به وتفعيله أوجب وأهم يف مراحل ما 
بعد التأسيس، بل ويف كل املراحل واألوقات. وإن كان 
هناك ضعف أو إخفاق لدى جمعية من الجمعيات أو 
أن )ضعف  الظن  فغالب  الحلقات  من  قرآنية  حلقة 

املعلم( يأتي يف قائمة األسباب واملسببات.

︎◀ نظام الدراسة والقبول يف 
جمعية تحفيظ القرآن الكريم 

بمكة املكرمة
كانت الدراسة يف بداية النشأة والتأسيس قد بدأت 
)خليل(،  الكبري  الشيخ  فيها  يجلس  حلقة  بحلقتني؛ 
)محمد  الكبري  الشيخ  فيها  يجلس  األخرى  والحلقة 
الله-، وقد تم اختيار الطالب -وكان  ذاكر( -رحمه 
عددهم يرتاوح بني )30-35( طالباً- من أحياء مكة 
صالة  بعد  تبدأ  الحلقات  وكانت  املختلفة،  املكرمة 
ا  أمَّ العشاء،  صالة  قبيل  وتنتهي  مبارشة  العرص 
فهو  الحرام  املسجد  يف  الحلقات  لهذه  املرتب  املكان 

فوق باب امللك عبد العزيز. 
لقد كانت هذه البداية بداية موفقة تنبئ عن حسن 
لغة  يف  -كما  تمَّ  حيث  التفاؤل،  حسن  مع  االختيار 
الحرام،  البيت  يف  الكبري  املرشوع  تدشني  الجودة- 

وكان ذلك عالمة فأل وتوفيق وإحسان.
ا نظام قبول الطالب فقد كان يقوم عىل استقبال  أمَّ
الشيخ  إىل  الطلبات  تقدم  حيث  املتقدمني،  طلبات 
)محمد صالح القزاز(، واملراقب )أحمد القحطاني(، 
وكان  املتقدمني،  للطالب  قبول  امتحان  عقد  يتمُّ  ثمَّ 
املتقدمني؛  باختبار  مكلفاً  القاري(  )خليل  الشيخ 

حيث يختار منهم من يصلح لإللتحاق بالحلقات. 
ويف بدايات التأسيس تم اإلعالن عن وظائف شاغرة 
ة لـ)معلمني( لتعليم القرآن الكريم  وعن حاجة ماسَّ
وال  كبرياً،  الطالب  عدد  كان  حيث  الحلقات  هذه  يف 
يستطيع الشيخان )خليل القاري(، و)محمد ذاكر(، 
الكريم  القرآن  لتعلم  املتلهفة  األعداد  هذه  تغطية 

من  بها  بأس  ال  أعداد  وتقدم  ومدارسته،  وحفظه 
الذين رشحوا أنفسهم للتدريس. قال الشيخ )خليل 
القاري(: ))لكن الحقيقة أنه لم ينجح أحد من أولئك 
املتقدمني لوظيفة مدرس، مما أشعرنا بعظم الحاجة 
إىل الجهد املضاعف، مع استشعار األمانة واملسؤولية، 
وفرض العينية، رفعاً للحرج وأداًء للواجب، فاخرتُت 
بعضاً من املتقدمني لتأهيلهم للتدريس، وعقدُت لهم 
بعد صالة  أخرى  الفجر، وحلقة  بعد صالة  مجلساً 
وأحيانا  املكربية-،  -أمام  املكّي  الحرم  يف  العشاء 
باب  عند  الظهر  صالة  بعد  للتدريس  نجلس  كثرية 

أجياد((. 
قلُت: فكان الحرم الرشيف شاهداً عىل تلك الجهود 
القاري(  )خليل  الكبري  شيخنا  بذلها  التي  الضخمة 
يف املراحل األوىل من تأسيس هذه الجمعية املباركة، 
وكفى بالبيت الحرام رشفاً، وكفى به شاهداً ومبرشاً 

وبشريا.
لقد وقعت هذه الحلقات القرآنية يف قلوب الطالب 
والفرح  ــرسور،  وال البرش  موقع  األمور  وأولياء 
بهذه  فرح  أيما  فرحني  الطالب  وكان  والحبور، 
اإلجازات  أيام  يف  يأتون  كانوا  إنهم  حتى  الحلقات، 
األسبوعية التي ال يوجد فيها تدريس، وكانوا ينتقلون 
من بيوتهم وأحيائهم إىل الحرم واملدرسة بالدرَّاجات. 
 )50( قدرها  شهرية  مكافأة  تخصيص  تم  وقد 

خمسون رياالً. 
كانت  فقد  أعدادها  وازدياد  الحلقات  توسع  ومع 
إىل  سعياً  املعلمني  تأهيل  إىل  ملحة  رضورة  هناك 
فقد  وذاك  ولهذا  النقص،  وإكمال  الحاجة  سد 
الطالب  ترشيح  يتم  بأن  الناشئة  الجمعية  قررت 

الذين يدرسون يف حلقات بعد صالة الفجر ليكونوا 
الشيخ  إرشاف  تحت  وذلك  للمدرسني،  مساعدين 
)خليل القاري(؛ ليكونوا بعد ذلك أساتذة قادرين عىل 
القرآنية  الحلقات  يف  والتدريس  بالتعليم  االستقالل 

املنترشة يف أحياء مكة املكرمة.
الجمعية  يف  التعليمية  الشؤون  عادة  من  كان  وقد 
الناشئة -وهي يف مراحل تأسيسها- أن يعقد اجتماع 
والطالب؛  األساتذة  يحرضه  املكي  الحرم  يف  شهري 
كما  الطالب،  وأداء  األساتذة  ألداء  والتقييم  لالطالع 

يكون فرصة لتوزيع املكافآت عىل املتفوقني. 
الحقيقة  يف  هي  اآللية  وتلك  العادة  وهذه  قلُت: 
الجودة، وتقييم مستمر لجودة  ملبدأ  ممارسة عملية 
املخرجات. ومن هنا نعلم الرس يف املخرجات الفخمة 
التي  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعيات 
تخرج منها العلماء الكبار، وأئمة الحرمني، وأصحاب 

األصوات الجميلة من أئمة املساجد.  
القاري(،  الشيخ )خليل  الباذالن؛  الشيخان  استمر 
يف  والعمل  التدريس  يف  ذاكر(،  )محمد  والشيخ 
تحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة ملدة سنة كاملة، 
منطقة  للتدريس يف  ذاكر(  )محمد  الشيخ  انتقل  ثم 
القصيم حيث مكث فيها عدة سنوات، ثم انتقل بعد 
ذلك للتدريس يف مدينة الرياض. قال الشيخ )خليل 
ا بالنسبة يل أنا فقد طلب مني الشيخ  القاري(: ))وأمَّ
بن الدن  إىل مسجد  االنتقال  يوسف سيتي(  )محمد 
بعد  من  للتدريس  املكرمة،  بمكة  الحفاير  حي  يف 
العرص إىل بعد العشاء، إضافة إىل الحلقات الصباحية 

باملسجد الحرام((. 

◀︎
فضيلة الشيخ 

املقري محمد 

عبداملاجد ذاكر، 

من كبار األساتذة 

واملقرئني، الذين 

شاركوا يف مراحل 

البدايات والتأسيس 

للجمعيات الخرية 

لتحفيظ القرآن 

الكريم يف اململكة 

العربية السعودية.
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︎◀ املؤسسون للجمعيات الخريية 
لتحفيظ القرآن الكريم

لقد اختار الله رجاالً -وكان هذا االختيار اصطفاًء- 
ليقوموا برشف التأسيس والبناء لهذه العمل العظيم 
فمنهم  الكريم(،  القرآن  لتحفيظ  الخريية  )الجمعية 
من شارك بماله، ومنهم من شارك بجهده وخربته، 
ومنهم من بذل جاهه وسلطانه، فكان ما كان من أمر 
هذه الجمعية التي ال يوجد شرب وال أرض وال بلد إالَّ 

وفيها فرع وأثر وآثار لهذه الجمعية.
ووفاء ملا تفضلوا به من جهد البناء، وعرفاناً لذلك 
وترحم  وإكبار  إجالل  وقفة  نقف  والعطاء،  البذل 
واستغفار ألولئك الرجال الذين شاركوا يف التأسيس، 
البوادي  قرآنية ضخمة عمت  يف نهضة  وكانوا سبباً 
واملدن والقفار، فُنَعرُِّف الجيل بهم، ونذكر شيئاً من 
فضلهم ومناقبهم، عىس أن تشملنا دعوة الداعني لهم 
الله  وطيب  تهم،  ضمَّ قبورا  الله  فنور  واملستغفرين. 
مراقد حوَتهم، وأنزل عليهم شآبيب الرحمة والرىض، 

ومأل الله أوديتهم بالعفو والغفران. 

خرية  جمعية  ألول  املؤسسني  أبرز  فمن 
لتحفيظ القرآن الكريم ب�)مكة املكرمة(:

يوسف  محمد   / الوجيه  الشيخ  فضيلة   ◀︎
وموقد  املؤسس  تعاىل-)1(،  الله  -رحمه  سيتي 
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  تأسيس  -فكرة  الفكرة 
بإجماع  اختياره  تمَّ  بها،  والساعي  الكريم-  القرآن 
املؤسسني ليكون رئيساً ومرشفاً عاماً عىل الجمعيات 
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم يف اململكة -وذلك بعد 
موافقة الجهات الرسمية-، وقد حصل عىل إقامة يف 

اململكة بهذه الصفة. 
والية  يف  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  ُولد 
)1905م(،  عام  يف  الهور،  مدينة  يف  البنجاب 
أجداده  كان  اإلنجليزي،  االحتالل  أيام  يف  وذلك 
عىل غر ملة اإلسالم، وكانت أرسته غنية ثرية،  
قد  والده  كان  فقد  الهداية؛  لوالده  الله  قدر  ثم 
اعتنق اإلسالم وعمره )18( سنة. وإلسالم أبيه 
قصة عجيبة، حيث إن والد الشيخ )محمد سيتي( 
يف  املسلمني  الطالب  مع  يدرس  إسالمه-  -قبل  كان 
اإلنجليزي،  االحتالل  أيام  وذلك  الحكومية،  املدارس 
وكان الطالب يف تلك املدارس يتعلمون اللغة الفارسية 
كان  بما  والده  فتأثر  اإلسالمية،  الكتب  بعض  من 
يحرض  وكان  اإلسالمية،  للعقيدة  رشح  من  يسمعه 
بعض  الهندويس-  املعبد  كاهن  واطالع  -بمعرفة 
الدروس الدينية يف العقيدة الصحيحة برفقة بعض 

1  قال الشيخ محمد خليل القاري: ))وهذه املعلومات عن الشيخ 
محمد يوسف سيتي أفدتها منه شخصياً، وسمعتها منه أكثر من 

مرة، مع معلومات أخرى أفدتها من ابنه محمود بخت، وبعض أحفاد 
الشيخ محمد يوسف سيتي؛ وهم شاهد بن محمد أمني، وعمر بن 
محمود بخت، كما أني تواصلت معهم للتأكد من بعض املعلومات 

التي أثبتها لكم((.

عند  املساجد  أحد  بجانب  خلوة  يف  املسلمني  الطالب 
إمام املسجد يف )راهوايل( من مدينة )كجرانواله(.

مخلصاً،  وداعية  حكيماً  رجالً  املسجد  إمام  كان 
إىل  يستمع  وكان  اإلسالم،  يف  ويرغبه  يحاوره  فبدأ 
رشح إمام املسجد يف العقيدة الصحيحة اإلسالمية ثم 
ينقل ما يدور من النقاش إىل كاهن املعبد الهندويس، 
وبدأ كاهن املعبد الهندويس يفكر ويستفرس ويرسل 
من  طلب  كما  املسجد.  إمام  إىل  األسئلة  بعض  معه 
اإلسالمي،  بالدين  ُتَعرِّف  التي  الكتب  بعض  اإلمام 
وتبني العقيدة اإلسالمية، وهكذا أصبح الشاب -والد 
إمام  وبني  املعبد  كاهن  بني  حائراً  سيتي-  محمد 
املسجد، إىل أن نطق الكاهن بالحقيقة ورصخ قائالً 
يف  الحق  إن  ولدي  ))يا  الهداية:  عن  الباحث  للشاب 
اإلسالم((،  يف  ندخل  ))إذاً  الشاب  فقال  اإلسالم((، 
فذهب الرجالن إىل إمام املسجد وأخرباه برغبتهما يف 
من  كبري  عالم  عىل  فدلَّهما  اإلسالم  دين  إىل  الدخول 
العلماء يف بلدة قريبة تسمى )حافظ آباد(، فذهبا إليه 

الحق(،  )عبد  املعبد  كاهن  وسمَّى  إسالمهما،  وأعلنا 
بينما سمَّى والد الشيخ محمد سيتي )عبد الرحيم(، 
ومعنى )سيتي(؛ اسم العائلة األصيل، ومعناه: الثري، 
و)محمد يوسف( اسم مركب. فدخل الكاهن والشاب 

الحائر يف دين اإلسالم.
يف  يكونون  حني  املهتدين  سنة  عليه  جرت  وكما 
أوساط الكفار واملرشكني، فقد شك الهندوس يف حال 
الكاهن والشاب، واكتشفوا أنَّ كال الرجلني قد دخل يف 
اإلسالم، فرضبوهما، وأخرجوهما من ديارهما، وكان 
ثم ملَّا علمت  والد )عبد الرحيم( قد تويف قبل فرتة، 
أمه بإسالمه عارضت إسالمه، رجاء أن يعود إىل 
تلك  وتحولت  وأجداده،  أباءه  دين  الهندوسية؛ 
بالسالسل،  والربط  بالرضب  تعدٍّ  إىل  املعارضة 
واملنع من الطعام، واألذية املفرطة، غر أن نور 
الجسد  وألم  البدن  أذية  من  أقوى  كان  الهداية 
-وكذلك اإليمان حني تخالط بشاشته القلوب-. 
يوسف  محمد  -والد  الرحيم(  )عبد  الشيخ  وكان 
سيتي- قد تزوج بامرأة هندوسية، فدعاها إىل اإلسالم 
فأبت، فطلقها. ثم ملا رأت )أم عبد الرحيم( إرصاره 
ت  عىل ما اختاره من اإلسالم والتوحيد واإليمان، فكَّ
بيته، وحرموه  أرْسَه، ثم طردوه من  قيده، وأطلقت 

من الولد واملرياث.
وهكذا نراه قد قدَّم التوحيد والدين عىل: حب األم، 
وقرب الزوجة، واجتماع القبيلة، فصدق فيه قول الله 

پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڇڍ  ڇ  چڇ  چ  چ 

ڈچ]املجادلة:22[. 
أخذ )عبد الرحيم( بعد ذلك يشتغل يف التجارة يف 
مدينة )راهويل(، لكنه وجد أن التجارة يف تلك البلدة 
الربوية  املعامالت  من  الرشع  يخالف  ما  عىل  قائمة 
)ال  مدينة  إىل  وتوجه  البلدة  فرتك  املحرمة،  والبيوع 
عن  بحثاً  )شاهوكرهي(،  تسمى  منطقة  يف  هور(، 
عمل، يرسَّ الله رجاًل من تجار املدينة، فوظفه عنده، 
يكون  أن  عليه  عرض  واجتهاده  أمانته  رأى  وملا 
رشيكاً معه يف تجارته، فكان ما كان من تلك الرشاكة 
الرابحة يف الدنيا واآلخرة، ولعل هذا التاجر من غري 
ذلك،  بعد  تم  الذي  الخري  يف  رشيكاً  كان  يقصد  أن 
ه من أمر الشاب الذي كان خرياً عىل القرآن  بما يرسَّ

وأهله.
بلدة  من  مسلمة  بزوجة  الرحيم(  )عبد  تزوج 
ومدينة  )الهــور(  مدينة  من  القريبة  )كجرات( 
)محمد  البنني؛  من  ثالًثا  الله  ورزقه  )كجرانواله(، 
ا  أمَّ سعيد(،  و)محمد  يوسف(،  و)محمد  عبدالله(، 
بالنسبة لزوجته األوىل وابنه، وكذا أم عبد الرحيم فقد 

استقرُّوا يف الهند قبل إنشاء دولة باكستان.

إجازة الشيخ عبدالوهاب املكي للشيخ خليل القاري
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من  جزًءا  أن يخصص  الرحيم(  )عبد  التاجر  قرَّر 
من  عليه  كان  ما  -مع  الكريم  القرآن  لخدمة  ماله؛ 
مسجد  يف  فاعالً  عضواً  كان  حيث  والبذل-،  الخري 
الحديث  أهل  جماعة  مساجد  أشهر  )جينانوايل( 
يوسف  )محمد  ابنه  أصبح  ثم  )الهور(،  يف  السلفية 
ذلك  عىل  املرشفة  للجنة  ومقرراً  سكرترياً  سيتي( 
يويص  ما  دائماً  الرحيم(  )عبد  الوالد  وكان  املسجد. 
القرآن  تعليم  يف  يجتهد  بأن  يوسف(  )محمد  ولده 
الكريم يف املساجد ألبناء املسلمني؛ تأسياً -كما يقول- 
باملنهج النبوي الرشيد الذي كان يعوِّل عىل املسجد يف 
الرتبية والتعليم، حيث كان املسجد مركزاً للصحابة 
الشيخ  أن  الدين. وهكذا نجد  القرآن وأمور  يف تعلم 
الدين ونفع  )محمد يوسف سيتي( قد بدأ يف خدمة 
املسلمني منذ طفولته، بصحبة والده الذي ربَّاه عىل 

تلك املعاني، وغرس فيه ذلك البذل  والتفاني.
مكث الوالد )الشيخ عبد الرحيم( يف )الهور(، بينما 
-بعد  )راهويل(  بلدة  إىل  يوسف(  )محمد  االبن  عاد 
قيام  بعد  وذلك  سنة-،  خمسني  من  أكثر  دام  فراق 
مع  واسعة،  كبرية  أرض  واشرتى  باكستان،  دولة 
مجموعة من املصانع، وذلك يف محيط منزلهم القديم. 
تحولت تلك املنطقة -فيما بعد- إىل منطقة حكومية 

مهمة.
أبيه حب  الشيخ )محمد يوسف سيتي( من  ورث 
فتحاً  فيهما  عليه  الله  وفتح  والصناعة،  التجارة 
والصوف،  القطن  صناعة  يف  وتخصص  عظيماً، 
التجارة  عالم  يف  ُيسمَّى  أصبح  فيهما، حتى  وتوسع 

واملال )ملك القطن والصوف(، وكان يصدر منتجات 
مصانعه إىل أوربا وأمريكا ومعظم دول العالم.

باكستان-  بلده  -يف  يوسف(  )محمد  الشيخ  بدأ 
القرآن  وتعليم  التحفيظ  )حلق  الكبري  مرشوعه 
هذا  يدير  وكان  أبيه-،  لوصية  -تنفيذاً  الكريم( 
وتوسع  املال،  رأس  وإدارة  التاجر  بثقافة  املرشوع 
باكستان، ومع  املرشوع وانترش، يف مختلف مناطق 
عليه،  الناس  وإقبال  املبارك،  املرشوع  هذا  توسع 
واملحسن  التاجر  استشعرها  التي  املهمة  وضخامة 
الكبري -محمد يوسف سيتي-، مع ما كان ينتظره من 
تعميم املرشوع ونقل تفاصيله إىل مواقع أخرى من 
يوسف سيتي(  )محمد  الشيخ  فإن  املسلمني،  بلدان 
قرر أن يتفرغ لخدمة القرآن الكريم، وأن يبذل وقته 
وماله يف ذلك، وأوكل إدارة أمالكه وتجارته إىل أخيه 

)محمد سعيد وأبنائه(.
كان الشيخ )محمد يوسف سيتي( يستحرض دائماً 
تلك األحاديث الرشيفة يف فضل القرآن الكريم، فضل 
الحفظ، وفضل الحافظ، وما يعود عىل الوالدين من 
املثوبة واألجر، فكان كلما قرأ تلك األحاديث، وتدبر 
األجور  تلك  من  فاته  ما  عىل  يبكي  أخذ  معانيها، 

واملثوبات، -كما يقول-.
حاول أن يرغب أبنائه عىل حفظ القرآن، فكان 
ابنه )محمود( يحفظ عرشين جزًءا، لكنه لم يتم 
حفظ القرآن الكريم، فزاد ذلك يف نفسه الحرسة 
)محمد  الشيخ  محبو  وكان  واأللم،  والتأسف 
يذكرونه  والعلماء  الحفاظ  من  سيتي(  يوسف 

تحفيظ  يف  مساهاماته  وأنَّ  وسابقته،  بفضله 
أبناء املسلمني لها عند الله مكانة ومكاناً.

من  كل  وأنَّ  ذلك،  إىل  وتنبه  عنه،  ى  ف��رُسِّ
ينقص  -ال  أجره  مثل  فله  القرآن  هذا  يحفظ 
خلجات  يف  يدور  ما  وأنَّ  شيئاً-،  أجورهم  من 
من  ه��و  إنما  واألس���ف  األل��م  م��ن  نفسه 

ائ  ائ  ى  ى  چې  الشيطان؛ 
كلما  فكان  وئچ]املجادلة:10[،  وئ  ەئ    ەئ 
تعاىل:  الله  قول  يتلو  الخواطر  تلك  جاءته 
 ، ) )]6 چڦڦڦڄڄڄچ]فاطر:
وقال عباراته الشهرة: ))إنِّي اتخذت الشيطان 
مشيئته  وتحت  العظيم  بالله  وأحلف  عدواً، 
)ولدي  بدل  أخرِّج  سوف  وقدرته  وتوفيقه 
محمود بخت( ألف حافظ، عىل حسابي الخاص، 

وأسأل الله الرضا والقبول((. 
آمال  من  أكرم  وجل  عز  الله  كان  وقد  قلُت: 
عبيده، وهو عند حسن ظنِّهم به، فمن جاء ربه 
يميش آتاه -الرب- هرولة، فتخرج مئات اآللف 
بدل األلف الذين كان يؤمل الشيخ )محمد يوسف 
سيتي( تخرجهم، بل تخرج أعداد ال يحصيها إال 
الله، كلهم يف صحيفة هذا العبد الصالح -محمد 
يوسف سيتي-، وما ذاك إال لصالح نيته، وحسن 
ومواله-  حسيبه  والله  كذلك  -نحسبه  قصده، 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يردد  كان  ما  دائماً  ))أنه  املؤثرة:  مواقفه  ومن 

ەئوئ  چائائەئ  تعاىل:  الله  قــول 

أثناء أحد اللقاءات الكثرة التي ترشفت بها بالجلوس اىٕل الشيخ  خليل القاري
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ۆئۈئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ېئ ېئ ېئىئچ 

بالتجارة  الناس  أَْعــرَف  ويقول  ]فاطر:29[،   
تعاىل:  قوله  نفهم  فنحن  وعليه  نحُن،  ومعانيها 
وحق  الفهم  حق  چېئېئېئىئچ، 

املعرفة((. 
األوقاف  أمواله، وجعل هذه  من  أوقف بعضاً  وقد 
اتخذ  ثم  واألرباح.  املكاسب  وتدر  تجارته  مع  تدور 
القرآن  لتحفيظ  مدرسة  يفتح  من  كل  بأنَّ  قراراً 
يوسف  )محمد  الشيخ  أوقاف  تقوم  فسوف  الكريم 
مكافآٍت  مع  املدرسني،  برواتب  بالتكفل  سيتي( 
للطالب املتفوقني، وكلف أخاه )محمد سعيد( وابنه 

)محمد أمني( إلدارة هذه األوقاف ومصارفها.
كان الشيخ )محمد يوسف سيتي( قد وضع أهدافاً 
وهذه  الكريم،  القرآن  خدمة  يف  ملسريته  وتخطيطاً 
االسرتاتيجية كانت سبباً -بعد توفيق الله تعاىل- يف 
النجاح والتوفيق. وكان من أهم مهمات تلك األهداف: 
خالل  من  باملساجد،  املسلمني  أبناء  ربط  إعادة 
إضافة  املسائية،  الفرتة  يف  املساجد  يف  الدراسة 

لدراستهم يف املدارس الحكومية صباحاً. 
وكان من أهدافه: تأهيل وتخريج األئمة واملدرسني. 
حفظ  نرش  رئيسة:  جعلها  التي  األهداف  ومن 
)األطباء،  املجتمع  فئات  جميع  بني  الكريم  القرآن 

واملهندسني، والعسكريني، ونحوهم(.
رصف  يف  اجتهدوا  اإلسالم  أعداء  أن  يرى  وكان   
الناس عن القرآن وحفظه واالنشغال به؛ لَِما يعلمونه 
األجيال  وتخريج  األفراد،  بناء  يف  القرآن  آثر  من 
الراشدة يف األمة، وحفظ الكيانات واملجتمعات. وكان 
الكريم،  القرآن  األطفال  تعليم  عىل  بالرتكيز  يويص 
والوضوء،  الصالة  وتعليم  العامة،  اآلداب  وبعض 
يف  الطفل  يكتسبه  ما  ))إن  يقول  وكان  ونحوها. 

الصغر ال ينساه مهما تقادم وانشغل((. 
القرون  كل  يف  اإلسالم  أمة  كانت  هذا  وعىل  قلُت: 
واملؤرخون،  األئمة  ذلك  عىل  نصَّ  كما  والعصور، 
القرآن  الصبياِن  ))تعليُم  الله:  السيوطي رحمه  قال 
الفطرة،  عىل  فينشؤون  اإلسالم،  أصول  من  أصٌل 
األهواء  تمكن  قبل  الحكمة  أنواُر  قلوِبِهم  إىل  ويسبق 
وقال  والضالل((،  املعصية  بأكدار  وسوادها  منها، 
للقرآن  الولدان  ))تعليُم  مقدمته:  يف  خلدون  ابن 
،ودرجوا  امللة  أهل  به  أخذ  الدين،  شعاٌر من شعائر 
عليه يف جميع أمصارهم ، لَِما يسبق إىل القلوب من 
رسوخ اإليمان وعقائده، بسبب آيات القرآن، ومتون 
األحاديث، وصار القرآن أصَل التعليِم الذي ُبني عليه 

ُل َبْعُد من امللكات(( . ما ُيَحصَّ
يوسف  الشيخ  اعتمده  الذي  التحفيظ  نظام  ا  أمَّ
إنشاء  عىل:  يقوم  كان  فقد  معه،  العاملني  وفريق 
الحلقات، واختيار املدرسني فيها بناء عىل رغبة أهل 
خمسة  من  مؤلفة  لجنة  تكليف  يتم  بحيث  الحي، 

يحملون  ممن  ورواده  املسجد  أهل  من  أشخاص 
الهم والرغبة يف فعل الخري،  -من بينهم إمام املسجد 
والذي يكلف بأمانة اللجنة- وظيفتها: اإلرشاف عىل 
نهاية  يف  يتم  بحيث  االستمارات،  وتعبئة  الحلقات، 
مع  وطالبها،  للمدرسة  االستمارات  تعبئة  شهر  كل 
رفع تقرير متكامل عن الحلقات. ترفع هذه التقارير 
يوسف  )محمد  الشيخ  ألوقاف  الرئيسة  اإلدارة  إىل 
امليزانيات  تعتمد  حيث  )الهور(،  مدينة  يف  سيتي( 

وترصف االستحقاقات.
وكان الربنامج الذي سلكه الشيخ )محمد يوسف( 
دفع  هو  إنشائها  أول  يف  التحفيظ  حلقات  دعم  يف 
كامل النفقات، ثم بعد أن استوت الفكرة عىل عودها، 
واشتهر أمرها، وجد الشيخ )محمد يوسف( أنه البد 
دفع  يف  املشاركة  من  الحي  وأهل  الناس  تمكني  من 
وتربية  الخري،  عىل  لهم  داللة  وذلك  التكاليف؛  تلك 
للنفوس عىل البذل واإلنفاق، وتعويداً لهم عىل تحمل 
أنهم  يشعروا  حتى  أدائها،  يف  واملشاركة  املسؤولية 
ومراكز  الحلق  هذه  وأنَّ  املدارس،  هذه  يف  رشكاء 
التحفيظ ليست مرشوع )محمد يوسف سيتي(، بل 
هو مرشوع الجميع. ومن أجل ذلك فقد انتقل الدعم 

يف  املساهمة  إىل  التكاليف  كامل  دفع  من 
يتحمل  بينما  املقرتحة،  امليزانية  ثلثي  دفع 
الثلث  دفع  املسجد  وجماعة  الحي  أهل 

الباقي.
سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  يكن  ولم 
كان  بل  باملال،  الحلقات  دعم  عند  يتوقف 
الكبار  املشايخ  من  مجموعة  -مع  يقوم 
كالشيخ )فضل الكريم مهتاب( وغريه من 
تفقدية  زيارات  يف   - واملدرسني  املقرئني 
للمناطق؛ للوقوف عىل أحوال تلك الحلقات، 
وتشجيعهم ومساعدتهم يف سبيل النهوض 

بها. 
يف  وترسي  عروقه،  يف  تجري  كانت  إنها 

دمائه.

سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  م  قسَّ
خطته يف العمل إىل قسمني:

أبناء  بتعليم  العناية  األوىل:  املرحلة 
املسلمني القرآن الكريم، كل بحسب قدرته 
إتمام  يستطيع  من  فمنهم  واستطاعته، 
الحفظ، ومنهم من يقدر عىل حفظ بعض 
املفصل،  جزء  يحفظ  من  ومنهم  القرآن، 
ومنهم من يقدر فقط عىل تصحيح التالوة 
إشغال  هو  فاملطلوب  اللحن،  من  والوقاية 
مع  العظيم.  القرآن  من  وتقريبه  املجتمع 
الصحيحة  األحاديث  بعض  الناس  تعليم 
ورشح  ــريه،  وغ الصالحني  ريــاض  من 

مبادئ الرتبية اإلسالمية لهم، وتدريب الصغار عملياً 
الناس  إمامة  ا  وأمَّ وأدائها،  الصالة  إقامة  كيفية  عىل 

وتدريس القرآن فيقوم بها املتخرجون من الحفاظ.
فيه  ــْدُرُس  َي معهد  تأسيس  الثانية:  املرحلة 
الحفاظ املؤهلون واملتخرجون -وملدة سنتني أو ثالث 
يدرسون  حيث  تعليمهم؛  فيه  ويواصلون  سنوات-، 
مناهج: التفسري، والعقيدة، ومختلف العلوم الرشعية 
املعلمني.  تأهيل  بمهمة  املعهد  هذا  ويقوم  والعربية، 
وإتمامه  املعهد  من  تخرجه  -بعد  الحافظ  ُيْعَطى 
أو  للتدريس )مدرس  تؤهله  املقرر- شهادة  للمنهج 
مساعد مدرس(. كما أن هذه الشهادة ربما تتيح له 

الحصول عىل وظيفة يف املواقع املختلفة.
التي  املرحلتني  هاتني  بارك  قد  الله  أن  والحقيقة 
كمنهجية  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  وضعها 
املدارس  افتتاح  تم  حيث  الكبري،  ملرشوعه  مقررة 
الحرة  وكشمري  وبنغالديش  باكستان  يف  واملراكز 

وبلوشستان وبالد السند وجميع املناطق.
معرفة  عىل  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  كان 
سابقة بالشيخ )خليل( منذ أن كان شاباً يافعاً، حيث 
أسسها  التي  القرآنية  الحلقات  بعض  يف  يلقاه  كان 

إجازة الشيخ فضل الكريم مهتاب للشيخ خليل القاري



العدد 12  - شوال 601439

قراء العرص - سري وعرب

ويرشف عليها الشيخ )محمد يوسف سيتي(، وذلك 
يستعني  كان  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  ألن 
يف  )خليل(-  الشيخ  -شيخ  الكريم(  )فضل  بالشيخ 
واختيار  املدرسني  واختبار  إرشافية،  بجوالت  القيام 
وكان  إرشافه،  تحت  كانت  التي  للحلقات  املعلمني، 
)خليل(  تلميذه  معه  يأخذ  الكريم(  )فضل  الشيخ 
رفيًقا ومعينًا، ومن هنا كانت معرفة الشيخ )محمد 
وكان  الرحمن(.  )خليل  بالشيخ  سيتي(  يوسف 
خليل  الشيخ  قال  )1956م(.  عام  حدود  يف  ذلك 
)1380هـ(  عام  ))كنُت  الله-:  -حفظه  القاري 
مقرئاً باإلذاعة، ومرشًفا عىل مدرسة لتحفيظ القرآن 
الكريم، وكان الشيخ )محمد يوسف سيتي( قد أنشأ 
)مانسريه(  مدينة  يف  الكريم  القرآن  لتحفيظ  معهداً 
املعهد  ولكنَّ طالب  آباد(،  )أيبت  مدينة  من  بالقرب 
يفضلون الذهاب إىل املدرسة التي يدرس فيها الشيخ 
الشيخ  ذلك  فبلغ  املعهد،  ويرتكون  الرحمن(  )خليل 
محمد يوسف، فجاء إىل األستاذ خليل الرحمن وقال 
له: إما أن تأتي للتدريس يف معهد )مانسريه(، أو أن 
تدرس  التي  الحلقة  يف  الطالب  نفقات  نحن  نتحمل 

بها، فوافقت عىل األمر الثاني. 
الشيخ  يحمله  كان  ما  إىل  إشارة  هذا  ويف  قلُت: 
الفريق،  روح  من  سيتي(  يوسف  )محمد  الجليل 

واعتماد مبدأ التعاون وتكميل الجهود. 
وكان -رحمه الله- يتكفل بنفقات أكثر من )25( 
الراتب الشهري للشيخ  حافظاً، مع ما خصصه من 
بالشيخ  )خليل(  الشيخ  عالقة  واستمرت  )خليل(، 
)محمد يوسف سيتي( إىل أن توفاه الله، رحمه الله 

رحمة واسعة.

سافر الشيخ )محمد يوسف سيتي( يف زيارة عادية 
إىل باكستان، وبعد وصوله إىل بلده وأهله أشتكى من 
عارض صحي -ولم يكن به من قبل علة وال مرض-، 
لم يتحسن  لكنه  له عملية جراحية بسيطة،  أُجريت 

ولم يربأ، وإنما زاد عليه الوجع واشتد عليه املرض.
وبعد عمر مديد قضاه يف عمل الخري ونفع الناس 
املرض، ويف  العظيم، وبعد معاناة مع  القرآن  ونرش 
األول،  ربيع  شهر  من   )30( الثالثني  االثنني  يوم 
عام  من  مارس   )21( املوافق  )1397هـــ(،  لعام 
إىل  سيتي  يوسف  محمد  الشيخ  انتقل  )1977م(، 
الله، وكان عمره )70( سنة، وُدِفن يف مقربة  رحمة 
يف )الهور( بجوار قرب والده،  رحم الله الشيخ )محمد 

يوسف سيتي( يوم ُولَِد ويوم مات ويوم يبعث حيّا.
︎◀  ومن الشخصيات التي شاركت يف تأسيس أول 
مصطفى  غالم  الدكتور  باململكة  خريية  جمعية 
يعمل  وكان  تعاىل-،  الله  -رحمه  إبراهيم  محمد 
املسجد  توسعة  مرشوع  ملستوصف  ومديراً  طبيباً 
من  مصطفى(  )غالم  الطبيب  كان  لقد  الحرام. 
امللهمني املوفقني، وكان أبناؤه وبناته حفاظاً للقرآن 
الكريم، وكان بيته ووقته مسخراً لخدمة الدين ونفع 
ولقد  واملجتمع.  واألرسة  البيت  الله  فبارك  املسلمني. 
يف  للبنات  الكريم  القرآن  تحفيظ  مدارس  انترشت 
الدكتور  بيت  من  -أي  بيته  من  بداية  املكرمة  مكة 
غالم مصطفى -. ومن أحفاده -ابن بنته-  صاحب 
يف  يذاع  الذي  املرتل،  واملصحف  الجميل،  الصوت 
مقبول  الودود  عبد  الدكتور  واإلذاعــات،  القنوات 
وخطيب  وإمام  القرى،  أم  بجامعة  األستاذ  حنيف، 
جامع األمرية شهيدة والدة األمري متعب بن عبدالعزيز.

يف  بارز  دور  مصطفى(  )غالم  للدكتور  كان  لقد 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات  تأسيس 
التأسيس  يف  دوره  لعل  بل  اململكة،  وخارج  داخل 
كان  فقد  تأثرياً،  وأكثرها  األدوار  أهم  من  كان 
املؤثرين  القادة  وبني  الفكرة  صاحب  بني  الواسطة 
وأصحاب القرار، حيث عرَّف الشيخ )محمد يوسف 
سيتي( عىل كبار املسؤولني، كالشيخ )محمد صالح 
يملكه  ما  مصطفى-  غالم  -الدكتور  وبذل  القزاز(، 
من الوجاهات والعالقات يف سبيل تيسري هذه املهمة 
ر ماله ووقته وجهده يف تيسري  العظيمة، كما أنه سخَّ
مرحلة التأسيس، وحدثتنا األخبار أنه قد سخر بيته 
وسيارته وخاصة أمالكه يف خدمة الجمعية الوليدة، 
أنشأت يف  للنساء  القرآن  لتحفيظ  أول حلقة  وكانت 
بيته، وقامت عليها ابنته )آسية( التي حفظت القرآن 
الشيخ  القاري(. لقد كان  الشيخ )خليل  وقرأته عىل 
استشعار  يف  مؤثراً  مثاالً  إبراهيم  مصطفى  غالم 
والعطاء،  والبذل  التفاني  يف  فخماً  ومثالً  املسؤولية، 
فجزاه الله عن القرآن وأهله خرياً، وجعل ذلك البذل 
والتفاني والعطاء نوراً ومؤنساً له يف القبور، وريض 

الله عنه وأرضاه.
رشف  يف  شاركت  التي  الشخصيات  ومن   ◀︎
التأسيس للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
املهمة،  املهام  صاحب  السعودية  العربية  باململكة 
والوظائف العالية، واملراتب السامية، الشيخ محمد 
من  قزّاز،  صالح  الرحمن  عبد  بن  صالح  بن 
ومن  الهجري،  عرش  الرابع  القرن  أعيان تهامة يف 
الجمعيات  تأسيس   الذين ساهموا يف  الرجال  أوائل 
املكرمة،  مكة  يف  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية 

الدكتور عثمان الصديق والشيخ محمد خليل يستمعان اىٕل حديث الضيف الكبر
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ساهم  ولكنه  بجهده  فيها  باملساهمة  يكتف  ولم 
الشامية  محلة  يف  عمارة  عليها  فأوقف  بماله؛  كذلك 
الجماعة.  واردات  يف  غلتها  تساهم  املكرمة  بمكة 
نفذتها  التي  والرتميم  التوسعة  مشاريع  يدير  كان 
الرشيف، واملسجد  املكي  الحكومة السعودية للحرم 
منصب  شغل  كما  األقىص املبارك.  النبوي، واملسجد 
اختياره الحقاً  تم  اإلسالمي.  العالم  عام رابطة  أمني 
ليكون نائباً لرئيس الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن 
الكريم بمكة املكرمة، فهو خيار من خيار من خيار، 
)1902م(،  املوافق  )1320هـــ(،  سنة  بمكة  ُولِد 
الكريم  القرآن  وحفظ  بها،  والكتابة  القراءة  وتعلم 
القراءة  يحسن  الصوت،  جهوري  وكان  كامالً، 
الرتاويح -يف  الناس يف صالة  إمامة  والرتتيل، وتوىل 
الحرام،  املسجد  يف  الشافعي  الركن  يف  شبابه-  أيام 

كما كان يفعل أمثاله من حفظة القرآن.
كانت أرسته من أعيان الطائف، ومن األرس القديمة 
العثمانية،  الحكومة  سور  داخل  تعيش  كانت  التي 
أسفل(،  )محلة  أحياء  ثالثة  الطائف  كانت  حيث 
سكن  وكان  فوق(،  و)محلة  السليمانية(،  و)محلة 
أرسته  إىل  أُسند  قد  وكان  فوق(،  )محلة  يف  أرسته 
إعاشة الجند يف الطائف، لقد كان بيتهم بيت كرامة 
وضيافة وإحسان، حيث كان هو وأخوه الشيخ( أحمد 
قزاز(  بجوار باب الريع، وكان منزلهما دار ضيافة 

للقادمني من أعيان املكيني.
القزاز( يف بداية حياته  ُعنيِّ الشيخ )محمد صالح 
بعد  توىل  ثم  الطائف،  مالية  يف  للصندوق  أميناً 
السعودي،  العهد  يف  الطائف  يف  املالية  مديرية  ذلك 
ناظراً  اختري  ثم  املكرمة،  مكة  ملالية  مديراً  عني  ثم 
تعتمد عىل  الدولة  واردات  كانت  يوم  للجمارك  عاماً 
وحينما  وتسويقه،  البرتول  ظهور  قبل  الجمارك، 
لت أول مديرية لشئون الحج ُعنيِّ الشيخ )محمد  ُشكِّ
صديقه  فاختار  لها  الصبان(  رئيساً  رسور  بن 
عاماً  مديراً  ليكون  القزاز(  صالح  )محمد  الشيخ 
مساعداً له سنة )1365هـ( ثم أصبح مديراً لها سنة 
مديرية  تشكيل  الدولة  قررت  وحينما  )1368هـ(. 
عمله  جانب  إىل  لها  مديراً  اختري  الزراعة  لشئون 
كمدير إلدارة الحج. وال شك أن هذه املهمات املتعددة 
)محمد  الشيخ  يملكه  ما  مدى  عىل  تدل  والكبرية 
صالح القزاز( من مكانة وثقة وأمانة لدى املسؤولني 

يف الدولة وأصحاب القرار.
جلب  الله-  -رحمه  العزيز  عبد  امللك  قرر  وعندما 
املاء إىل جدة اختار الشيخ )عبد الله السليمان( وزير 
املالية الشيخ )محمد صالح القزاز( للمفاوضة لرشاء 
إلسالتها  فاطمة  وادي  عيون  مالك  من  املاء  وجبات 

إىل مدينة جدة.
األوىل  للعمارة  العزيز  عبد  امللك  الله  وفق  وحينما 
العمارة  هذه  أمر  وأسند  الرشيف  النبوي  للمسجد 
العظيمة إىل املعلم )محمد بن عوض بن الدن( طلب 

شخص  ترشيح  السليمان(  الله  )عبد  الشيخ  معايل 
إلدارة املرشوع فاختري الشيخ )محمد صالح القزاز( 
السعودية  العمارة  مرشوع  إدارة  إىل  انتقل  ومنه 
األوىل للمسجد الحرام بمكة، واسند أمر إصالح قبة 
الصخرة بالقدس إىل املعلم )محمد بن الدن(، فتوىل 
كذلك،  املرشوع  إدارة  القزاز(  الشيخ )محمد صالح 
تعمري  عىل  اإلرشاف  الرجل  لهذا  الله  جمع  وهكذا 
أعظم مساجد اإلسالم يف مكة واملدينة وبيت املقدس.

مكة  يف  اإلسالمي  العالم  رابطة  تأسست  وحينما 
الشيخ محمد  معايل  واختري  )1382هـ(،  املكرمة 
الشيخ  صديقه  اختار  لها،  أميناً  الصبان ي  رسور 
وحينما  بالوكالة  عاماً  أميناً  القزاز(  صالح  )محمد 
الشيخ  اختري  الصبان(  رسور  )محمد  الشيخ  توىف 
وكان  للرابطة،  عاماً  أميناً  القزاز(  صالح  )محمد 
التأسيىس  املجلس  ولكن  الوزراء  أحد  لها  رشح  قد 
جميع  يف  املسلمني  علماء  من  مكون  وهو  للرابطة 
أنحاء العالم اإلسالمي اختار وبإجماع اآلراء  الشيخ 
للرابطة،  العام  األمني  ليكون  القزاز(  )محمد صالح 
طلب  يف  الله-  -يرحمه  فيصل  للملك  األمر  ورفعوا 
وتجدد  أرادوا،  ما  لهم  فتم  اختيارهم  عىل  املوافقة 
اختيار الشيخ )محمد صالح القزاز( لألمانة العامة 
للرابطة لفرتة ثانية إىل أن قدم استقالته بعد أن بدأت 

بوادر السن تأثر يف صحته.
الهمام  الرجل  هذا  سرية  يف  عجب  من  كان  وإن 
)محمد  الشيخ  فإن  وعطاء-  بذل  كلها  -وسريته 
يكن  لم  برحمته-  الله  -يرحمه  القزاز(   صالح 
يتقاىض أجراً حينما كان يقوم بإدارة أعمال الجمعية 
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم، وال حني كان يعمل 

أجراً  يأخذ  يكن  ولم  اإلسالمي،  العالم  لرابطة  أميناً 
واملسجد  النبوي  املسجد  يف  العظيمة  األعمال  مقابل 
الحرام وإصالح مسجد قبة الصخرة يف بيت املقدس، 
األعمال  هذا  إدارة  يف  عمله  يكون  أن  أراد  إنه  حيث 
بها من زلفى  الله، وأكرم  إىل  العظيمة قربة وزلفى 

وقربة.
توىف الشيخ محمد صالح القزاز يف )30( جمادى 
اآلخرة من عام )1409هـ( عن عمر يناهز التسعني 
نوَّر  املكرمة.  مقربة املعالة يف مكة  يف  ودفن  عاًما، 
لألمة  قدمه  ما  عن  وجزاه  مرقده.  ر  وعطَّ قربه،  الله 

وأبنائها الجزاء األوىف.
رشف  يف  شاركت  التي  الشخصيات  ومن    ◀︎
التأسيس للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
الشيخ )خليل بن عبد  السعودية  العربية  باململكة 
هذه  وصاحب  املؤسسني،  رابع  القاري(،  الرحمن 

الرتجمة.
رشف  يف  شاركت  التي  الشخصيات  ومن    ◀︎
وكان  ذاكر،  املاجد  عبد  محمد  الشيخ  التأسيس 
)خليل  الشيخ  من  باقرتاح  املكرمة  ملكة  مجيئه 
الشيخ  القاري( للشيخ )محمد يوسف سيتي(، قال 
عن  ذاكر  محمد  الشيخ  ))أخربُت  القاري:  خليل 
عزمي عىل الذهاب ملرص من أجل الدراسة يف األزهر، 
فأعجبته الفكرة، كما أخربته عن خربي وقصتي مع 
-أنا  سوًيا  فتعاهدنا  سيتي،  يوسف  محمد  الشيخ 
نذهب  ثم  لألزهر،  نذهب  أن  ذاكر-  محمد  والشيخ 

ملكة بإذن الله تعاىل((.
مع  اتفقت  قد  ))وكنت  خليل:  الشيخ  قال  ثم 
الشيخ محمد ذاكر عىل أن نذهب سوياً إىل مكة عند 

◀︎
الشيخ الوجيه 

محمد بن 

صالح القزاز، 

صاحب 

املهام املهمة، 

واملراتب 

السامية

وثالث النخبة 

املؤسسني 

للجمعية 

الخرية 

لتحفيظ 

القرآن الكريم 

بمكة املكرمة.
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إتمام األمور، فاتصلت به وأخربته بما تمَّ من تغيري 
الذهاب  عىل  عازم  وأني  مكة،  إىل  مرص  من  رحلتي 
ملكة، وتأجيل رحلة األزهر، وعرضت عليه الصحبة؛ 
الشيخ  إىل  أرسلُت  ثم  فوافق.  بيننا،  الذي  لالتفاق 
الشيخ  وبصحبتي  املجيء  عىل  بموافقتي  سيتي 
الشيخ  بأن  سيتي  الشيخ  عيلَّ  فرد  ذاكر،  محمد 
من  سيد  ووالده  الكبار،  القراء  من  ذاكر(  )محمد 
محمد  الشيخ  يستطيع  هل  ولكن  املقرئني،  سادات 
ثم عقب  والتأسيس،  الرحلة  أن يتحمل مشاق  ذاكر 
-الشيخ سيتي- قائالً يف خطابه: )نحن نريدك أنت 
محمد  الشيخ  بصحبة  ترغب  كنت  وإذا  املهة،  لهذه 
ذاكر فهذا ترتيب من عندك ال أمنعك منه، وهو منك 

وإليك((.
كبار  من  ذاك��ر(  )محمد  الشيخ  كان  لقد 
عن  كابراً  املناقب  أخذ هذه  واملقرئني،  األساتذة 
املالك  كابر، فقد كان والده الشيخ )محمد عبد 
ِجيَون(، شيخ قراء باكستان، وعمه )عبد الخالق 
ِجيوَن( شيخ القراء يف مدرسة )سهارنفور( يف 
الهند، وهذين العاملني الجليلني )محمد( و)عبد 
بمكة  الصولتية(  )املدرسة  يف  تخرجا  الخالق( 

املكرمة قبل مائة وثالثني عاماً.
محمد  بن  ذاكر  هو محمد  ذاكر(  )محمد  فالشيخ 
عبد املالك بن جيون، اشتهر باسم )قارئ محمد عبد 
)1355هـ(،  عام  الله-  -رحمه  ولد  ذاكر(،  املاجد 
بني  نشأ   . املعروفة  الهند  بالد  من  )لكنؤا(  بمدينة 
الشيخ  فوالده  حافل؛  قرآني  بيت  يف  كريمني  أبوين 
القارة  املالك )شيخ مقارئ شبه  عبد  القارئ محمد 
يف  الرتتيل  دار  مؤسس  وهو  زمانه(،  يف  الهندية 
تخرج  التي  املدرسة  تلك  الباكستانية،  الهور  مدينة 
والقراءات،  والتجويد  القرآن  علوم  يف  أساتذة  فيها 
والذين كان لهم فيها شأن كبري يف التعليم يف البالد 

الباكستانية أوالً ثم البالد السعودية.
ويف عام )1370هـ(، هاجر الشيخ ذاكر مع والده 

وكامل أرسته من البالد الهندية إىل البالد الباكستانية، 
االستعمار  من  الهندية  القارة  استقالل  بعد  وذلك 
والهند،  الباكستان  دولتي  إىل  وتقسيمها  الربيطاني 

وكان عمر الشيخ وقتئذ أربع عرشة سنة.
وعن هذه املرحلة يقول الشيخ محمد ذاكر -رحمه 
والدي  مع  أترّدد  أربع سنني  ابن  وأنا  ))كنت  الله-: 
املدرسة  وهي  فيها،  يدرس  كان  التي  املدرسة  عىل 
هذا  عىل  الرتّدد  من  سنتني  وبعد  الفرقانية،  العالية 
القرآني  مشواري  لبدء  نفسياً  تهيأُت  القرآني  الجو 
املبارك، فبدأت بدراسة )القاعدة البغدادية يف تعليم 
قراءة  يف  ذلك  بعد  رشعُت  ثم  الهجائية(،  الحروف 
القرآن الكريم نظراً عىل يد الوالد الذي كان له الفضل 
إىل قلبي،  الله -عز وجل-  الله يف تحبيب كتاب  بعد 
الله كما  بالقرآن تعلقاً شديداً، فرحمه  حتى تعلقت 
بالقراءة  كامالً  املصحف  ختم  وبعد  صغرياً،  رباني 
نظراً، رشعُت وأنا ابن سبع سنني يف حفظه عن ظهر 
خمسًة  الله-  -رحمه  والدي  يد  عىل  فحفظُت  قلب، 
والدي عىل  اطمنئ  أن  وعرشين جزءاً  بإتقان، وبعد 
عبد  )الحافظ  القارئ  الشيخ  إىل  بي  دفع  مستواي 
الشكور( -رحمه الله-، وكان حافظاً متقناً، فأكملُت 
القرآن  من  األخرية  األجزاء  الخمسة  حفظ  عليه 
ذلك،  بعد  كامالً  الكريم  القرآن  راجعُت  ثم  الكريم، 
ونلت شهادة حفظ القرآن الكريم مجوّداً بالسند من 
البالد  من  )لكنؤ(  بمدينة  الفرقانية  العالية  املدرسة 
وكان  )1369هـ(،  عام  يف  ذلك  كان  وقد  الهندية، 

عمري حينئٍذ ثالث عرشة سنة.
ذاكر(  )محمد  الشيخ  هاجر  )1370هـ(  عام  ويف 
بدار  التحق  حيث  الباكستانية  البالد  إىل  والده  مع 
العلوم اإلسالمية بمدينة )الهور(، وحصل منها عىل 
املالك(،  عبد  )محمد  املقرئ  الشيخ  والده  من  إجازة 
وذلك برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود الكويف 

رحمه الله.
بدار  السبع  القراءات  تعلم  يف  ذلك  بعد  رشع  ثم 
مختلف  درس  نفسه  الوقت  ويف  اإلسالمية،  العلوم 
العلوم الرشعية والعربية يف عدد من املدارس واملعاهد 

يف البالد الباكستانية.
ثم نال اإلجازة يف القراءات السبع من والده الشيخ 

املقرئ )محمد عبد املالك(.
املعهد  دبلوم  الشيخ  نال  أيضاً  نفسه  العام  ويف 

اإلسالمي بمدينة )راول بندي( بالبالد الباكستانية.
خلفاً  ليكون  عليه  االختيار  وقع  والده  وفاة  وبعد 
الباكستانية،  الهور  بمدينة  الرتتيل  دار  عىل  لوالده 
وَدّرس  يف  والده  مكان  ذاكر  محمد  الشيخ  فجلس 
يديه  عىل  كاملتني  تخرج  سنتني  مدة  الدار  هذه 

خاللها أساتذة يف علم القراءات والتجويد.
ذاكر(  )محمد  الشيخ  قدم  )1383هـــ(  عام  يف 
للقرآن  مدرساً  للعمل  السعودية  العربية  للملكة 
الكريم بمكة املكرمة، حيث مكث يف التدريس بمكة 
الله  رحمه  الشيخ  استغل  وقد  كاملة.  سنة  املكرمة 
العام  ذلك  يف  املكرمة  مكة  علماء  من  قريباً  وجوده 
فقرأ عىل الشيخ املقرئ حفيظ الرحمن الفرتاب كري 

والده  تالميذ  أحد  وهو  املكرمة،  مكة  نزيل  الهندي 
الشيخ محمد عبد املالك -رحمه الله- وحصل الشيخ 

منه عىل اإلجازة يف القراءات الثالث املتممة للعرش.
ذاكر(  )محمد  الشيخ  ُنقل  )1384هـ(  عام  ويف 
للتدريس يف مدينة بريدة يف منطقة القصيم، واستمر 
يدرس فيها مدة سنتني كاملتني تتلمذ عليه فيها كبار 

العلماء.
ذاكر  محمد  الشيخ  ُنقل  )1386هـــ(  عام  ويف 
وعني  الرياض،  السعودية  بالعاصمة  للتدريس 
مبارشة عىل وظيفة )كبري املدرسني بجمعية تحفيظ 
قد  كانت  والتي  الرياض(،  بمنطقة  الكريم  القرآن 
عبد  الشيخ  فضيلة  برئاسة  نفسه  العام  يف  تأسست 
من  ويتضح  تعاىل-،  الله  -رحمه  الفريان  الرحمن 
ما  مدى  ذاكر  محمد  الشيخ  وظيفة  مسمى  خالل 
يتمتع به من املكانة العلمية العالية، كما توضح حجم 
املهمة التي ألقيت عىل عاتقه، وهي تدريس وتوجيه 
القرآن  التابعني للجمعية الخريية لتحفيظ  املدرسني 
ذاكر  محمد  الشيخ  فقام  الرياض،  بمنطقة  الكريم 
بتدريس  لقيامه  باإلضافة  قيام،  خري  املهمة  بهذه 
كتاب الله -عز وجل- لطلبة العلم يف املساجد، ومن 
)1430هـ(،  عام  وحتى  )1386هـ(  التاريخ  ذلك 
يدرس  الله  رحمه  والشيخ  عاماً(  وأربعون  )أربعة 
كتاب الله يف بيوت الله. وكان يدرس القرآن الكريم 
يومياً عىل ثالث فرتات بعد صالة الفجر، وبعد صالة 

العرص، وبعد صالة املغرب.
والعلم  الفضل  أهل  من  كثري  انضم  ذلك  بعد  ثم   
الخريية  للجمعيات  والخادمني  الداعمني  سلك  يف 
لتحفيظ القرآن الكريم. ونذكرهم -هنا- شكراً ووفاء 
خدمة  يف  وسابقتهم  بفضلهم  وتذكرياً  لجهودهم، 

القرآن وأهله، وما عند الله لهم خري وأبقى. 
يف  الوقت-  ذلك  -يف  سارعوا  الذين  أولئك  فمن 

االنضمام إىل قافلة الخريين والداعمني واملؤسسني:-
الله  -رحمه  الدن  بن  عوض  محمد  الشيخ    ◀︎
يف  كبري  وإسهام  له معروف عريض،  تعاىل-، وكان 
دعم الجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم منذ 

تأسيسها.
الله تعاىل-، والذي  السيد عبد الهادي -رحمه    ◀︎
كان يعمل مساعداً للشيخ )محمد صالح القزاز( يف 

مرشوع توسعة الحرم املكي الرشيف.
الله  -رحمه  باحارث  صالح  محمد  الشيخ    ◀︎
لتحفيظ  الخريية  للجمعية  رئيساً  وعمل  تعاىل-، 

القرآن الكريم بمكة املكرمة.
وعمل  الله-،  -رحمه  الدعجاني  سعيد  الشيخ    ◀︎
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعية  رئيساً 

بمدينة جدة.
وعمل  عويضة،  مبارك  الرحيم  عبد  الشيخ    ◀︎
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعية  رئيساً 

باملدينة املنورة.
︎◀  األستاذ عبد العزيز بن أحمد ساب -رحمه الله 
تعاىل-، وعمل نائباً لرئيس الجمعية الخريية لتحفيظ 

القرآن الكريم باملدينة املنورة.

املحسن الكبر والداعم الخر محمد بن الدن 

يرحمه الله
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األهيل  البنك  فرع  مدير  بافيل،  سعيد  الشيخ    ◀︎
الخريية  الجمعية  يف  عضواً  وكان  املنورة.  باملدينة 

لتحفيظ القرآن الكريم باملدينة املنورة.
عبد  العامل،  والعالم  الربَّاني،  الشيخ  فضيلة    ◀︎
شغل  حيث  تعاىل-،  الله  -رحمه  الفريان  الرحمن 
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  رئيس  منصب 

الكريم بمنطقة الرياض.
الحميد  سليمان  بن  الله  عبد  الشيخ  فضيلة    ◀︎
بريدة،  محكمة  يف  القايض  تعاىل-،  الله  -رحمه 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  ورئيس 

بالقصيم.
إدارة  مجلس  عضو  سنان،  بن  محمد  الشيخ    ◀︎
بمدينة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية 
الكريم  القرآن  تحفيظ  مدرسة  ومدير  الرياض، 

الحكومية.
الله  -رحمه  الحارثي  حامد  بن  سعد  الشيخ    ◀︎
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  رئيس  تعاىل-، 
الكريم بالطائف، وأحد موظفي هيئة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر يف املنطقة.
مدير  الدين،  محيي  محسن  محمد  الدكتور    ◀︎
الجمعية  رئيس  ونائب  بالطائف،  السداد  مستشفى 

الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف.
︎◀  الشيخ جابر الطيب بن عيل -رحمه الله تعاىل-، 
الخريية  الجمعية  ورئيس  بيشة،  محكمة  يف  قايض 

لتحفيظ القرآن الكريم يف بيشة.
الشيخ محمد رشيد فاريس، عضو جمعية تحفيظ 

القرآن الكريم بمكة املكرمة.
الخريية  الجمعيات  تأسيس  فكرة  حظيت  وقد 
لتحفيظ القرآن الكريم بمباركة وموافقة ودعم كبار 

العلماء يف اململكة العربية السعودية، ومنهم:

︎◀  سماحة مفتى اململكة العربية السعودية الشيخ 
الله  -رحمه  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  محمد  العالمة 

تعاىل-.
︎◀  وسماحة الشيخ عبد امللك بن إبراهيم آل الشيخ، 
عن  والنهي  باملعروف  لألمر  العامة  الهيئات  رئيس 

املنكر باملنطقة الغربية آنذاك.
حميد  بن  الله  عبد  العالمة  الشيخ  وسماحة    ◀︎
-رحمه الله تعاىل-، رئيس اإلرشاف الديني للحرمني 

الرشيفني.
باز  بن  العزيز  عبد  اإلمام  الشيخ  وسماحة    ◀︎

-رحمه الله تعاىل-، مفتى اململكة يف وقته.
إمام  صالح  بن  العزيز  عبد  الشيخ  وفضيلة   ◀︎
باملدينة  املحكمة  ورئيس  النبوي  املسجد  وخطيب 

املنورة.
︎◀  ومعايل السيد األستاذ حسن كتبي -رحمه الله 

تعاىل-، وزير الحج واألوقاف.
منقطع  دعم  من  الجمعيات  هذه  وجدته  ما  مع 
فتئت  ما  والتي  الله،  وفقها  الدولة  قبل  من  النظري 

تدعم كل عمل يخدم القرآن الكريم وأهله.
ولقد تعاقب ملوك الدولة السعودية عىل هذا الرشف 
-رشف خدمة القرآن الكريم-، منذ عهد املؤسس امللك 
عبد العزيز  يرحمه الله، وحتى هذا العهد الزاهر عهد 

امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. 
امللك  جاللة  مع  تمَّ  الذي  النادر  اللقاء  ذلك  وكان 
فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله-، شاهداً عىل عناية 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  بالجمعيات  امللوك 
منذ نشأتها. حيث كان ذلك اللقاء برتتيب من سماحة 
اإلمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد حرض هذا 
اللقاء الشيخ )محمد يوسف سيتي( والدكتور )غالم 
تم عرض فكرة مرشوع  إبراهيم(،  حيث  مصطفى 

فيصل  امللك  عىل  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعيات 
باملبادرة،  َفرُسَّ  تعاىل-،  الله  -رحمه  العزيز  عبد  بن 
ووجه املسؤولني بأن تساهم الدولة يف تحمل تكاليف 
اململكة، حيث  أنحاء  الجمعيات كاملة يف جميع  هذه 
برقم )3/15894/س(،  الكريم  السامي  األمر  كان 
املالية  وزارة  بتعميد  )1392/8/9هـــ(،  وتاريخ 
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات  ميزانيات  لدعم 
الكريم. وهكذا نجد أن هذا املرشوع العظيم قد يرسَّ 
الله كل أسباب الفخامة والنجاح؛ من مباركة ودعم 
العلماء الكبار، ومن دعم الدولة التي ديدنها أن تدعم 

كل عمل يساهم يف تحصني املجتمع ونفع أبنائه.

︎◀ تطبيق مبادئ الجودة بعد 
مرور عام من عمر الجمعية 

الناشئة )جمعية تحفيظ القرآن 
الكريم بمكة املكرمة(

تحفيظ  -جمعية  الناشئة  الجمعية  أتمَّت  أن  بعد 
-حيث  وزيادة  األول  عامها  املكرمة-  بمكة  القرآن 
كانت الحلقات تعقد يف الحرم املكي-، كان البد من 
تقييم األداء واملخرجات -وهذا التقييم تتويج ملا كان 
يحصل طوال السنة من التقييم املستمر ألداء املعلمني 
والطالب واإلداريني من خالل االجتماعات األسبوعية، 

واللقاءات الشهرية، واالختبارات الفصلية. 
عملية  من  ))وخرجنا  القاري:  خليل  الشيخ  قال 
وذلك  نرجوه،  كنا  كما  تكن  لم  النتائج  بأن  التقييم 
بسبب  الحج  أيام  يف  وغيابهم  الطالب  لتأخر  نظراً 
االزدحام الكثري يف املناطق املحيطة الحرم الرشيف، 
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ويستمر  رمضان  قبل  يبدأ  الحج  موسم  كان  فقد 
املركز  ننقل  أن  اإلدارة  فرأينا يف مجلس  أشهر،  ملدة 
حي  يف  الدن(  بن  )مسجد  إىل  للتحفيظ  الرئيي 
من  الدراسة  فرتات  وتكون  املكرمة،  بمكة  الحفائر 
بعد العرص إىل صالة العشاء، مع استمرار الحلقات 
الشيخ  أما  الحرام.  املسجد  يف  واملسائية  الصباحية 
القصيم  إىل  ارتحل  فقد  الله-،  -رحمه  ذاكر  محمد 
حيث ساهم يف التدريس يف الجمعية الخريية هناك((.

واملعلم  املرشف  هو  القاري(  )خليل  الشيخ  كان 
واملدير للحلقات الجديدة التي تم إنشاؤها يف مسجد 
يف  الثانية  الحلقات  هي  تعترب  والتي  الدن،  ابن 
التأسيس -بعد حلقات الحرم الرشيف-، قال الشيخ 
العمل عىل  فريق  مع  اتفقنا  ))فقد  القاري(:  )خليل 
تقسيم الطالب املسجلني يف الحلقات -)وكان عددهم 
وكلفنا  فصول،  عدة  إىل   -)100-70 بني  يرتاوح 
استعداد علمي  لديهم  الشباب -ممن  الطالب  بعض 
ومنهم:  املساعد،  املدرس  بمهمة  ليقوموا  وعميل- 
أكرب،  محمد  والشيخ  بخاري،  الدين  محي  الشيخ 
وكانت مهمتهم تعليم وتدريس الطالب الذين تكون 
أن  بعد  ثم  املتوسط،  دون  أو  متوسطة  مستوياتهم 
يرسلونهم  -أي  إيلَّ  يرسلونهم  مستوياتهم  تتحسن 
الطالب  جمعنا  وربما  القاري(-،  )خليل  الشيخ  إىل 
منهم ومن  واحد وطلبنا  املرَّات يف مجلس  يف بعض 
قصار  وبعض  للفاتحة  الجماعية  القراءة  املدرسني 

السور.
مسجد  -يف  الجديدة  القرآنية  الحلقات  هذه  ويف 
اخرتُت  املكرمة-  بمكة  الحفاير  منطقة  يف  الدن  بن 
ثالثني طالباً للدراسة يف الحلقة التي أدرس فيها، ثم 
منهم  أطلب  إني  حيث  جديداً؛  منهجاً  معهم  سلكُت 
ال  حتى  قبل؛  من  يحفظوها  لم  التي  السور  حفظ 
الجماعي  بالتعليم  بدأت  السابق،  بحفظهم  يتأثروا 
ليكون  والعرشين  الثامن  الجزء  واخرتنا  للطالب، 
ألحكام  العميل  التطبيق  عىل  نركز  وكنا  البداية،  هو 
التجويد والصفات واملخارج، فكنا نقرر عىل الطالب 
املنهج  آيات، ونميش معهم عىل نفس  أو ثالث  آيتني 
وحفظ  قراءة  استكملنا  أكثر،  أو  أسبوعني  وملدة 
كاملني،  شهرين  بعد  املنهجية  بهذه  املجادلة  سورة 
غري  الطريقة  وهذه  واإلتقان،  والجودة  الضبط  مع 
موجودة اآلن؛ ألنها تحتاج إىل طول نفس من املعلم، 
واستعداد وصرب من الطالب، وهذه املنهجية -أعني:  
املرتبة  هي  الطالب-  وراءه  ويردد  املدرس  يقرأ  أن 
العليا يف التعليم، واملنهجية الفخمة لتدريب الطالب 

عىل النطق والتلقي الصحيح.
قبل  أننا  التدريس؛  يف  منهجنا  من  كان  وقد 
بركعتني  نعلمهم  يوم  كل  يف  الطالب  انرصاف 
ويقرأ  أقرأهم،  الطالب  يؤم  حيث  تعليميتني، 
)وقد  القراءة،  ورائه  يرددون  والطالب  جهراً، 
أخذنا يف ذلك فتوى من سماحة اإلمامني الشيخ 

الله  -رحمهما  حميد  ابن  والشيخ  باز  ابن 
تعلم سنن  للطالب من  ما يحصل  تعاىل-(، مع 
الصالة وآدابها ورشوطها، وسنن الوضوء، وغر 

ذلك من العبادات واآلداب الرشعية. 
وقد كان من خريجي تلك املنهجية والحلق املباركة: 
النبوي يف  املسجد  إمام  أيوب  الدكتور محمد  الشيخ 
صالتي الرتاويح والتهجد سابقا -رحمه الله تعاىل-.

املنهجية خريا كثرياً،  تلك  أثمرت  الله فقد  وبفضل 
ظهر ذلك يف سلوك الطالب وأخالقهم، حيث تغريوا 
أحوال من األخالق  إىل  النقص والتقصري  أحوال  من 
القرآن  من  اقرتبوا  ملا  ألنهم  إال  ذاك  وما  الحميدة، 
الله  كلمات  المست  ما  فمتى  القرآن،  بركة  أدركتهم 
واألثر،  التأثري  عن  تسئل  فال  القلوب  شغاف  تعاىل 
يف  الكريم  القرآن  يحدثه  الذي  التأثري  هذا  ولكن 
آذاناً صاغية، وقلوبا  إال حني يجد  النفوس ال يكون 

مستعدة الستماع كالم الله تعاىل.
القادمني  للضيوف  مزاراً  الدن  بن  مسجد  وكان 
يقدمون  الذين  املشاهري  والقراء  الزائرين  واملشايخ 

من خارج اململكة للحج والزيارة والعمرة.
ابن الدن نحواً من خمس أو ست  لبثُت يف مسجد 
بناء  املنورة،  باملدينة  للعمل  بعدها  انتقلت  سنوات، 
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  من  طلب  عىل 

الكريم يف املدينة املنورة، وذلك عام )1387((.

︎◀ مسري الجمعيات الخريية 
لتحفيظ القرآن الكريم وامتدادها 

يف مناطق اململكة
من  انتهينا  أن  ))بعد  القاري:  خليل  الشيخ  قال 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  تأسيس 
الجمعية  أنَّ  إىل  النفوس  واطمأنت  املكرمة،  مكة  يف 
الوليدة قد استقرت، وأنَّ ثمارها  قد أينعت، انطلقنا 
املرشوع  هذا  مراحل  من  الثانية  للمرحلة  ذلك  بعد 
نرش  عىل  العمل  هي  الثانية  املرحلة  وكانت  املبارك، 
الكريم( يف  القرآن  الخريية لتحفيظ  فكرة )الجمعية 

مناطق أخرى من اململكة العربية السعودية.
الفرتة من  املرحلة يف  بدأنا يف امليض يف تنفيذ هذه 
)1383هـ( إىل عام )1385هـ(، حيث كانت املحطة 
لتحفيظ  خريية  مدارس  بإنشاء  القيام  هي  األوىل 
والطائف،  وجدة،  املنورة،  املدينة  يف  الكريم  القرآن 
إىل  وصوالً  الجنوبية  املنطقة  يف  املدن  من  والعديد 
أبها، مع ما تم إنجازه من إنشاء الجمعيات الخريية 
والقصيم،  الرياض،  يف  الكريم  القرآن  لتحفيظ 

وغريها((.
يف عام )1383هـ( تم تشكيل وفد برئاسة الشيخ 
الدكتور  من:  كل  وعضوية  سيتي(،  يوسف  )محمد 
بن حامد  )سعد  والشيخ  إبراهيم(،  )غالم مصطفى 

الدين(  محي  محسن  )محمد  والدكتور  الحارثي(، 
والشيخ  آنذاك،  بالطائف  السداد  مستشفى  مدير 
)خليل القاري(، والطالب يعقوب )يوسف الدهلوي( 

والذي هو اآلن يعمل أستاذاً يف الجامعة اإلسالمية. 
وكانت  )الطائف(،  مدينة  من  الرحلة  انطلقت 
وكانت  محسن،  محمد  الدكتور  سيارة  هي  السيارة 
)رنية(،  مدينة  ثم  )تربة(،  مدينة  إىل  الرحلة  وجهة 
مهيباً  استقباالً  القرآن-  -قافلة  القافلة  وجدت  وقد 
وفرحاً كثرياً من األهايل واملسؤولني، قال الشيخ خليل:  
إىل  أرشدونا  حيث  )بيشة(،  مدينة  إىل  توجهنا  ))ثم 
مشينا  مسفلتة-،  طرق  هناك  يكن  -ولم  الطريق 
مسافة )100( كيلو مرت، والحقيقة أنا فقدنا الطريق 
الصحيح، وال ندري إىل أين نذهب، وخشينا أن ينفد 
الزاد والرشاب والوقود. فنزلنا للصالة وسألنا  علينا 
حيث  من  العودة  فقررنا  الصواب،  يلهمنا  أن  الله 
انطلقنا خوف الهالك يف أدغال الربع الخايل. رجعنا 
إىل )بيشة( مرة أخرى، حيث أرسلوا معنا رجالً يدلنا 
عىل الطريق الصحيح، غادرنا )بيشة(، متوجهني إىل 
)خميس مشيط(، حتى وصلنا مدينة )أبها(. ونحن 
والبوادي  القرى  بعض  عند  كثرياً  وقفنا  طريقنا  يف 
فيه -مرشوع  املرشوع ونرغبهم  هذا  عليهم  نعرض 

افتتاح )حلقات تحفيظ القرآن الكريم(-.
ويف طريق العودة سلكنا طريقاً من فوق الجبال، 
ومررنا بـ)ظفري(، و)رغدان(، و)عرا(، و)بلجريش(، 
من  وغريها  و)زهران(،  غامد(،  و)بني  و)الباحة(، 
الشيخ حسني  العودة  املناطق. وكان معنا يف طريق 

املوجان -رحمه الله تعاىل-.
السنة  أمكث يف مكة طوال  أني  عادتي  وقد جرت 
للتدريس  الصيف  أشهر  يف  أنتقل  ثم  للتدريس، 
بمدينة الطائف حيث كنت أقوم بالتدريس يف مسجد 
الشيخ  مسجد  ويف  الجنوبية،  الشهداء  يف  )البقرية( 
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  )رئيس  الحارثي  سعد 
يف  أحياناً  تجولُت  وربما  بالطائف(،  الكريم  القرآن 
مساجد الطائف املختلفة ملتابعة الحلقات املوجودة. 

الشيخ  مع  يل  حصل  طريفاً  موقفاً  أذكر  وأنا 
الدكتور )عيل الحذيفي(، حيث إنه ملَّا تمَّ تعينه 
إماماً يف )قباء( لقيته يف مناسبة قرآنية -وكان 
املدينة  يف  الحذيفي  بالشيخ  لقاء  أول  ذلك 
ثمَّ  شتى،  أمور  يف  ماتع  حديث  ودار  املنورة- 
سألته عن مسرة حفظه للقرآن الكريم، فقال 
يف  طالباً  كنت  عندما  الكريم  القرآن  تعلمت  يل: 
تلك  يف  زارنا  وقد  بلجريش،  يف  السلفية  املدرسة 
األيام وفداً من الجمعية الخرية لتحفيظ القرآن 
الكريم يف مكة املكرمة وكان معهم قارئ قرأ من 
آخر سورة الجاثية، من قوله تعاىل ))ولله ملك 
الساعة...الخ((،  السموات واألرض ويوم تقوم 
وكانت قراءة جيدة ومؤثرة زادتني شوقاً لتعلم 
القارئ يشبهك، فتبسمُت  الكريم، وذلك  القرآن 

وقلت له: نعم هو أنا((.
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ومع توسع وانتشار حلقات التحفيظ يف كل األماكن 
واألهايل  الناس  لدى  الشديدة  الرغبة  ومع  واملناطق، 
أعداد  َقرُصت  فقد  الكريم،  القرآن  أبنائهم  تعليم  يف 
ولم  الكثرية،  الحلقات  باحتياج  الوفاء  عن  املدرسني 
يكن هناك من طريق إال العمل عىل استقطاب أساتذة 
من خارج اململكة للعمل عىل سد الحاجة املاسة لحلق 

التحفيظ.
كتب رئيس الجمعية الشيخ )محمد يوسف سيتي( 
آل  )حسن  الشيخ  معايل  وقته  يف  املعارف  وزير  إىل 
يف  مساعدته  وطلب  تعاىل-(،  الله  -رحمه  الشيخ 
القرآن  لتعليم  الخارج  املدرسني من  استقدام بعض 
يف  املطلوبة  املوافقة  عىل  يحصل  لم  لكنه  الكريم. 
حاجة  ال  بأنه  املوافقة  عدم  وبرَّروا  األمر،  بداية 
كفاية  مدرسون  يوجد  حيث  الخارج،  من  للتعاقد 
الكريم.  القرآن  الطالب  وتدريس  بالواجب،  للقيام 
عندها طلب الشيخ محمد يوسف سيتي من الوزارة 
القرآن  لتدريس  إلرسالهم  مدرس   )200( ترشيح 
وال  نعثر  لم   : قائلني  له،  فاعتذروا  اململكة،  خارج 
الشيخ محمد يوسف  أخذ  عىل مدرس واحد. هنالك 
مرشوع  تنفيذ  وطلب  أخرى،  مرة  املبادرة  زمام 
املبادرة دعم  املدرسني وتأهليهم. ولقيت هذه  إعداد 
وتشجيع من معايل الشيخ )حسن آل الشيخ(، حيث 
املرشوع،  لهذا  والدعم  باملساعدة  الله-  قام -يرحمه 
إتمامه،  يف  للمساعدة  املسؤولة  الجهات  إىل  وكتب 
يوسف  )محمد  للشيخ  )حسن(  الشيخ  معايل  وقال 
مناسباً  ترونه  من  بطلب  ))تقدَّموا  وفريقه:  سيتي( 
للتدريس من القادمني للحج والعمرة، ثم نرفع نحن 
بعد ذلك بطلب للجهات املختصة لطلب املوافقة عىل 
القرآن  تحفيظ  جمعيات  بإرشاف  للعمل،  بقائهم 

الكريم باململكة((.
تمَّ ترشيح مجموعة من الدفعة األوىل من األساتذة 
املرشحني للتدريس يف حلقات تحفيظ القرآن الكريم، 
تكليفهم  تمَّ  ثمَّ  مدرسني،  )عرشة(  عددهم  وكان 
القصيم وما حولها، وكان من  بالتدريس يف منطقة 
إلياس،  ومحمد  زكريا،  محمد  املدرسني؛  هؤالء  بني 
اسكندر،  الكريم  وعبد  محمد،  فتحي  الطيب،  وأبو 

وغريهم.

︎◀ العهد الثمني تحت جدار 
الكعبة الشريفة

قال الشيخ خليل القاري: ))بعد أن قضيت سنتني 
يف  االستمرار  عن  اعتذاري  قدمُت  املكرمة  مكة  يف 
التدريس بالجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم، 
رغبة يف مواصلة رغبتي األوىل، وهي مواصلة الدراسة 
يف جامعة األزهر بمرص، وكان هذا هو االتفاق بيني 
تلك  يف  وكنُت  سيتي(،  يوسف  )محمد  الشيخ  وبني 
إىل  باإلضافة  الدن،  بن  مسجد  يف  أَُدرُِّس  السنتني 

الحرم  حلقات  يف  وتدريبهم  املدرسني  إعداد  دورات 
األرقم،  دار  مدرسة  مع  تعاوني  مع  الرشيف،  املكّي 
َست  وهي مدرسة حكومية تابعة لوزارة املعارف، أُسِّ
عام )1388هـ(، كل هذه املهام كنت أقوم بها، ولهذا 
فإني ملا عرضت موضوع استقالتي عىل الشيخ محمد 
قوبلت  الجمعية،  إدارة  مجلس  وعىل  سيتي  يوسف 
الشيخ  يل  وقال  املوافقة،  وعدم  بالرفض  االستقالة 
)محمد يوسف سيتي(: ))أنت اآلن قائم بجميع هذه 
ة، وال يوجد من يخلفك فيها((، وقال يل  املهمَّ املهام 
يا  لك  نسمح  ))لن  القزاز(:  صالح  )محمد  الشيخ 
أستاذ خليل أن تغادر، فأبناء مكة فتحو اللسان عىل 
يديك، وأنت تريد أن ترتكهم لتتعلم العلوم التي هم 
ليسوا بحاجة إليها((، وقال يل الشيخ )القزاز( مقولة 
مع  املسؤولية  بحجم  وأشعرتني  بدني  منها  اقشعر 
عظم األثر الذي تركناه يف نفوس املسؤولني واألهايل 
والطالب، وذلك أنه ملا رأى إلحاحي قال يل: ))إنك إن 
تركتنا وذهبت فسنذهب إىل الكعبة الرشيفة، ونقف 

عند امللتزم نشتكي إىل الله((.
)محمد  الشيخ  مع  أسكن  السنتني  تلك  يف  وكنُت 
يوسف سيتي( يف منزل واحد، وكان يحاول -مراراً- 
أن يقنعني بالعدول عن االستقالة، وأنا مولع برغبتي 

يف الدراسة وطلب العلم.
مجهوداً  يوسف سيتي(  )محمد  الشيخ  بذل  وكما 
مكة  إىل  القدوم  أجل  من  إقناعي  سبيل  يف  كبرياً 
املكرمة وتأجيل فكرة الدراسة يف األزهر، فهاهو يبذل 
للعدول  إقناعي  سبيل  يف  أخرى  مرة  كبرياً  مجهوداً 
عن االستقالة، وكان يرغبني يف االستمرار، لقد كان 
يف كل املراحل يحمل همَّ الرسالة التي نذر نفسه من 
أجلها -رسالة خدمة القرآن الكريم ونرش هداياته يف 

العاملني-. 
وعرض عيلَّ راتباً شهرياً مقداره )10000( ريال، 
األيام -قلت: وأيضاً هو  تلك  يف  وهو مبلغ كبري جداً 
مبلغ كبرييف هذه األيام-، قال الشيخ خليل: وعرض 
راتب  يدفع يل  بأن  الشيخ محمد يوسف سيتي  عيلَّ 
سنتني مقدماً، فقلت له: إن وجودي يف هذا املرشوع 
املبارك إنما هو بحثاً عن األجر واملثوبة عند الله تعاىل.

من  مرة  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  يل  قال 
املرات: ))إذا لم ترجع عن استقالتك فسآخذ أغرايض 
ومتاعي وأسافر قبلك؛ ألن العمل لن ينجح، فال يوجد 

أحد غريك يمكنه أن يقوم باملطلوب((.
ا عىل رأيي يف االستقالة،  وبينما أنا الزلُت مرصًّ
)محمد  والشيخ  أنا  ذهبُت  املرات  من  مرة  ويف 
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صالة  ألداء  املكي  الحرم  إىل  سيتي(  يوسف 
املغرب -وكان -يرحمه الله- مشغوالً جداً بهذه 
الفريضة-  صالة  -بعد  تقدمنا  ثم  االستقالة-، 
والركن  األسود  الحجر  بني  ركعتني  وصلينا 
الشيخ محمد يوسف وهو يف  اليماني، ورمقُت 
حالة خشوع وتأثر شديد، ثم رأيته سجد سجدة 
لله  وترضعه  بكاؤه  إال  منها  أسمع  ال  طويلة 
قائال:  وناداني  سجوده،  من  انرصف  ثم  تعاىل، 
والله  له:  فقلت  رأيك((،  غرت  هل  خليل:  ))يا 
إني أتمنى أن أُِجيَبك إىل ما تحب -وأنا أيضاً أحب 
تعليم القرآن الكريم واملكوث يف بلد الله الحرام-، 
فساعدني  العلم،  طلب  مواصلة  أريد  لكني 
استقالتي((،  عىل  واملوافقة  طلبي،  بإجابة 
فرجع مرة أخرى إىل سجوده، حيث سجد سجدة 
أطول من األوىل، وأخذ يبكي بكاء طويال وشديداً 
حتى خشيُت عليه من املرض أو املوت من شدة 

ما رأيت من البكاء. 
دليل  إال  ربه  إىل  وترضعه  بكاؤه  وما  قلُت: 
حرصه عىل استكمال ما بدأ به من هذا املرشوع 
يكون  أن  داللة عىل خوفه من  ثم هو  الضخم، 
ما حصل دليل عىل عدم الرضا والقبول من الله 
قول  عليه  ينطبق  ممن  إنه  فنعتقد  وجل،  عز 

الله تعاىل: چ ې ې ى ى ائ     
چ  ۇئ  ۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقوله  ]األنبياء:90[، 
]املؤمنون:60[،  چ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
فرحم الله الشيخ العلم )محمد يوسف سيتي(، 

وأدخله فسيح جناته.
قال الشيخ )خليل القاري(: ))ثم رفع الشيخ 
بعد  سجوده  من  رأسه  سيتي(  يوسف  )محمد 
سجدته الثانية الطويلة واملؤثرة، وسألني نفس 
السؤال: )هل غرت رأيك يا خليل(، فقلُت له نعم 
الرشط؟  فقال: ما هو  غرُت رأيي، ولكن برشط، 

براتب )عرشة آالف  مالياً  قلُت: لقد قدمَت يل عرضاً 
إنَّ  له:  قلُت  ذلك،  فعلُت  نعم  قال:  شهرياً(،  ريال 
رشطي هو أن يكون وجودي ودوري معك أن أكون 
عملته  ما  كل  يف  تعاىل  الله  عند  األجر  يف  لك  رشيكاً 
يكون  أن  وأريد  الكريم،  القرآن  خدمة  يف  وستعمله 
عىل  البداية  يف  وافقُت  فأنا  وبينك،  بيني   عهداً  هذا 
كرشيك  املرشوع  هذا  يف  للدخول  الكريمة  دعوتكم 
الكريم، وليس كأجري،  القرآن  الخري وخدمة  يف فعل 
ففكر املحسن الكبري محمد يوسف سيتي برهة من 
)هل  الخائف-:  الوجل  -بلسان  يل  قال  ثم  الزمن، 
أنت متأكد أن الله سيقبل منا(، قلُت: بإذن الله، إذا 
وجد اإلخالص، ثم أعاد سؤاله: هل أنت واثق، فقلت 
نعم، بإذن الله تعاىل، كيف وأنت تخدم كتابه وقرآنه 
الحرام، فقال يل: طيب هات  بيته  ويف أرشف بقاعه 
يدك، فمددتها إليه، وتعاهدنا عىل ما اتفقنا عليه من 
ممكن  وجه  بكل  الكريم  القرآن  خدمة  يف  الرشاكة 
، وسريضيني  رجاء ما عند الله، ثم قال: إن الله غنيٌّ

ويرضيك((.
)محمد  الشيخ  وكان  املنزل  إىل  رجعنا  ذلك  وبعد 
الدكتور  رأيت  وملا  جداً،  مرسوراً  سيتي(،  يوسف 
تغلبنا عىل  ))اليوم  قال يل:  إبراهيم،  غالم مصطفى 

الشيطان بتوفيق الله وفضله((.
واحد  موقف  هو  العجيب  املوقف  وهذا  قلُت: 
حجم  لنا  توضح  والتي  الكثرة  املواقف  من 
به  قام  الذي  والعطاء  البذل  ومقدار  املعاناة، 
إنجاح  أجل  من  سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ 
ر ماله وجاهه  هذا املرشوع الكبر، وأنه قد سخَّ
املرشوع  هذا  إتمام  سبيل  يف  وخربته  ووقته 
العظيم، وأن األمر لم يكن يتعلق بالدعم املادي 
فقط، وإنما كانت هناك عقبات كثرة، وكان يف 
كل عقبة من هذه العقبات يستعني بالله تعاىل 
ثم يستعني بكل الطرق والوسائل لتذليلها، وأنه 
لم يكن يعول عىل جهده فقط، كما أنه لم يكن 

ممن يغرت بأعماله، بل إنه دائم الربط بني العمل 
وبني الرضا والقبول من الله تعاىل، حتى إذا ما 
إىل  التوجه  كان  حلقاتها  واستحكمت  أغلقت 
الله تعاىل واالستعانة به يف تفريج كل كرب هو 
طريق السالمة ومركب النجاة من أجل الوصول 

والنجاح والتوفيق.

︎◀ معهد دار األرقم بن أبي األرقم
واستشعاراً من النخبة املؤسسني للجمعية الخريية 
إدارة  مجلس  ومن  بمكة  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
الجمعية بأهمية تأهيل املدرسني واملعلمني؛ من أجل 
الحصول عىل مخرجات جيدة من الحفاظ واملقرئني، 
افتتاح  عام )1388هـ(  تمَّ يف شهر محرم من  فقد 
معهد دار األرقم بن أبي األرقم لتخريج معلمي القرآن 
الكريم املؤهلني تأهيالً عالياً، حيث تم افتتاح املعهد 
جهة  من  الواقعة  األرقم  أبي  بن  األرقم  دار  مقر  يف 
َي باسمها،  )الصفا( من الحرم املكّي الرشيف، وُسمِّ
يف  الدراسة  وكانت  سنتان،  املعهد  يف  الدراسة  ومدة 
املعايل  صاحب  موافقة  بعد  وذلك  املسائية،  الفرتة 
الشيخ )حسن بن عبد الله آل الشيخ( -رحمه الله- 
املعارف، من حيث  والذي كان يشغل منصب وزير 
إنَّ املبنى املذكور كان مقرًّا دائماً ملدرسة حكومية يف 

الفرتة الصباحية. 
الحسن  صاحب  املبارك،  الوزير  من  املوقف  وهذا 
آل  )حسن  الشيخ  القرآن  أهل  وحبيب  واملحاسن، 
معنوياً، وتشجيعاً  رائداً، ودعماً  الشيخ( كان موقفاً 
للجمعية الوليدة عىل امليض يف طريق املجد والنجاح. 
أبي  بن  األرقم  دار  معهد  من  دفعة  أول  تخرجت 
األرقم مكونة من )17( معلماً، توافرت فيهم املؤهالت 

املطلوبة، واجتازوا جميع االختبارات. 
األول:  القسم  رئيسان؛  قسمان  يحوي  املعهد  كان 
وكان  كامالً،  الكريم  القرآن  بمن حفظ  قسم خاصٌّ 
الهدف من هذا القسم أن يتخرج الطالب عىل درجة 
التجويد، ويمنح  الدراية والضبط ألحكام  كافية من 
الطالب مكافأة قدرها )100( ريال شهرياً، واسم هذا 
الثاني  القسم  ا  وأمَّ الحفظ واإلتقان(،  القسم: )قسم 
-وهو قسم خاص باألقليات اإلسالمية القادمني من 
والزيارة،  املجاورة  أو  والعمرة  للحج  مكة  خارج 
الكليات واملعاهد الرشعية بمكة  والذين يدرسون يف 
القرآن  من  تيرس  ما  الطالب  فيه  ويحفظ  املكرمة-، 
الكريم، كلٌّ حسب استطاعته، ويمنح الطالب مكافأة 
القسم  هذا  ُفصل  وقد  رياالً.   )150( قدرها  شهرية 
مؤخراً عن املعهد، وتمَّ ضمه إىل حلقات الجمعية يف 

املسجد الحرام. 
)1413هـ(،  عام  افتتاحه  تمَّ  ثالث  قسم  وهناك 
وهو قسم القراءات، ومدة الدراسة فيه )3( سنوات.

الشيخ الكبر محمد سعيد الحسني -رحمه الله- والذي قدم اىٕل مملكة البحرين مرسال من قبل الشيخ 

محمد يوسف سيتي لتأسيس حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتجويده
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︎◀ تحفيظ القرآن الكريم للبنات
الجمعية  يف  للبنات  الكريم  القرآن  تحفيظ  ا  أمَّ
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة فكانت 
البداية عام )1384هـ( من خالل تأسيس أول حلقة 
الحلقة  هذه  وكانت  للبنات،  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
وكانت  إبراهيم(،  )غالم مصطفى  الدكتور  منزل  يف 
وقرأته  الكريم  القرآن  حفظت  قد  )آسية(  ابنته 
كامالً باإلجازة واإلسناد عىل الشيخ )خليل القاري(، 
فصارت )آسية( من املؤسسني لتحفيظ القرآن الكريم 
للنساء كما أن أباها ثالث املؤسسني. وقد حصل هذا 
عىل  للبنات-  القرآن  تحفيظ  حلقات  -أعني  النشاط 
موافقة ومباركة العلماء الكبار؛ كسماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، رحمهما 

الله تعاىل.

︎◀ جهود فريق املؤسسني 
للجمعية الخريية لتحفيظ القرآن 

الكريم يف املساهمة يف نشر 
تحفيظ القرآن الكريم خارج مكة 

املكرمة
وفريق  القاري(  )خليل  الشيخ  جهود  تقترص  لم 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعية  املؤسسني 
داخل  القرآنية  الحلقات  افتتاح  يف  املساهمة  عىل 
القيام برحالت متعددة  إىل  امتدت  بل  املكرمة،  مكة 
والقصيم،  -كالرياض،  املختلفة  اململكة  مناطق  إىل 
ومناطق جنوب اململكة، وغريها، كما كان للمؤسسني 
العربية  اململكة  لخارج  مشهودة  أخرى  رحالت 
العالم  رابطة  خالل  -من  قاموا  حيث  السعودية. 
وكانت  ومؤثرة،  فاعلة  عديدة  برحالت  اإلسالمي- 
الرابطة  أرسلتها  التي  الوفود  ضمن  املشاركة  هذه 
وذلك  سيتي(-  يوسف  )محمد  الشيخ  -برئاسة 
شارك  ولقد  )1384هـ-1388هـ(،  من  الفرتة  يف 
الرحالت  تلك  يف  -عضواً-  القاري(  )خليل  الشيخ 
والبحرين،  الكويت، وقطر،  كلٍّ من:  إىل  التي ذهبت 
تلك  ثمار  من  وكان  والسودان،  والشام،  واإلمارات، 
للقرآن  تحفيظ  وحلقات  مدارس  افتتاح  الرحالت 

الكريم. وتفصيل تلك الرحالت عىل النحو التايل:
العربية  اململكة  داخل  مسريه  وكان  األول:  الوفد 
واملنطقة  الغربية  املنطقة  يف  وتحديداً  السعودية، 
برئاسة  )1383هـ(،  عام  الرحلة  وكانت  الجنوبية، 
الدكتور  وعضوية:  سيتي(،  يوسف  )محمد  الشيخ 
حامد  )سعد  والشيخ  إبراهيم(،  مصطفى  )غالم 
الدين(،  والدكتور )محمد محسن محيي  الحارثي(، 

والشيخ )خليل القاري(. 
كانت مهمة الوفد هي املساهمة يف تأسيس املدارس 
والحلق القرآنية، وترغيب األهايل يف املشاركة يف هذا 
العمل املبارك، قال الشيخ )خليل(: ))انطلقنا يف هذا 

بعدد من املدن والقرى؛  الرحلة من الطائف، مروراً 
أن  إىل  مشيط،  وخميس  وبيشة،  ورنية،  تربة،  مثل: 
وصلنا أبها، ويف العودة مررنا ببالد غامد، وزهران، 
وبلجريش، وغريها من املدن، حتى عدنا ملكان االبتداء: 

الطائف((.
الوفد الثاني: وكان مسريه إىل الرياض، والقصيم، 
وذلك عام )1383هـ-1384هـ(، بناء عىل دعوة من 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفريان، وفضيلة الشيخ 
)خليل  الشيخ  قال  الحميد،  سليمان  بن  الله  عبد 
القاري(: ))حيث إن الشيخني الجليلني -ابن فريان 
يف  معهم  واجتمعنا  املكرمة،  مكة  زارا  قد  والحميد- 

مقر الجمعية، بحضور أعضاء مجلس اإلدارة. 
وكان الوفد برئاسة الشيخ )محمد يوسف سيتي(، 
إبراهيم(،  مصطفى  )غالم  الدكتور  وعضوية: 
)خليل(:  الشيخ  قال  القاري(.  )خليل  والشيخ 
))وكان سفرنا بالطائرة، وقد استقبلنا الشيخ )عبد 
الرحمن بن فريان -رحمه الله-( استقباالً كريماً، ثم 
العام  املفتى  بسماحة  الرياض  يف  -بمعيته-  التقينا 
للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعاىل، 
كما التقينا لفيفاً من أهل العلم والفضل من املشايخ 
والعلماء والوجهاء. وقد كان بداية حلقات التحفيظ 
الرحمن  )عبد  الشيخ  مسجد  يف  الرياض  بمدينة 
الرياض  مساجد  يف  الحلق  انترشت  ثم  فريان(،  بن 

ونوَّرت أنحائها بآي الذكر الحكيم.
من  -ونعدها  نذكرها  التي  املواقف  ومن 
بينما  بريدة،  ملدينة  زيارتنا  يف  أننا  املبرشات- 
نحن يف مجلس الشيخ )عبد الله الحميد -رحمه 

يوسف  )محمد  الشيخ  انتهى  أن  وبعد  الله-(، 
سيتي( من كلمة قصرة تحدث فيها عن فضل 
تعلم القرآن وتعليمه،  قام أحد الجالسني، وقال 
للشيخ عبد الله الحميد أريد أن أقص عليك رؤيا 
املرشق  من  جاء  القمر  رأيت  البارحة:  رأيتها 
الرجل،  هذا  شكل  إىل  تحول  ثم  عندنا،  ونزل 
وأشار إىل الشيخ )محمد يوسف سيتي(، وكان 
)محمد  الشيخ  يعرف  ال  الرؤيا  صاحب  الرجل 
يوسف سيتي(، ولم يره من قبل، فبكى الشيخ 
بتأويل  أعلم  الله  وقال:  متأثراً،  يوسف  محمد 

هذه الرؤيا.
اململكة،  خارج  إىل  مسريه  وكان  الرابع:  الوفد 
حيث انطلق الوفد إىل جمهورية )السودان(، وكانت 
)محمد  الشيخ  برئاسة  )1384هـ(،  عام  الرحلة 
الدكتور )غالم مصطفى  يوسف سيتي(، وعضوية: 

إبراهيم(، والشيخ )خليل القاري(.  
الوفد الخامس: وكان مسريه إىل خارج اململكة، إىل 
برئاسة  )1386هـ(،  عام  الرحلة  وكانت  )سوريا(، 
الدكتور  وعضوية:  سيتي(،  يوسف  )محمد  الشيخ 
)غالم مصطفى إبراهيم(، والشيخ )خليل القاري(.  

اململكة،  خارج  إىل  مسريه  وكان  السادس:  الوفد 
عام  الرحلة  وكانت  العربي(،  الخليج  )دول  إىل 
)1388هـ(، برئاسة الشيخ )محمد يوسف سيتي(، 
وعضوية: الدكتور )غالم مصطفى إبراهيم(، والشيخ 
)خليل القاري(. حيث بدأنا بزيارة دولة )الكويت(، 
والتقينا الشيخ عبد الله بن عيل املطوع -رحمه الله 
تعاىل-، ثم دولة )اإلمارات( حيث زرنا كالًّ من إمارات 
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)العني(، و)أبو ظبي(، و)دبي(، وقابلنا حاكم دبي 
الشيخ راشد بن مكتوم -رحمه الله-، كما زرنا إمارة 
)الشارقة( والتقينا بشيخها الشيخ سلطان القاسمي 
)أم  وإمارة  )عجمان(،  إمارة  وزرنا  الله-.  -حفظه 
القوين(، وإمارة )رأس الخيمة(، والتقينا شيوخها، 
والحفاوة  باالستقبال  محفوفة  اللقاءات  تلك  وكنت 

والتكريم.
هذه الوفود الخمسة كانت كلَّها من أجل التعريف 
بمرشوع حلق تحفيظ القرآن الكريم، وترغيب األهايل 
املرشوع  هذا  إقامة  يف  املسلمني  وعموم  واملسؤولني 
املدن  يف  الكريم-  القرآن  تحفيظ  -حلق  املبارك 

والقرى واألرياف. 
ولقد كانت هذه الوفود سبباً يف خري عميم ونهضة 
أظهر  ومن  زارتها،  التي  الدول  تلك  يف  حلَّت  قرآنية 
التي  العظيمة  القرآنية  النهضة  تلك  ذلك  يف  األمثلة 
الزيارة  تلك  كانت  حيث  البحرين.  مملكة  يف  قامت 
بن  األرقم  معهد  يف  املدرسني  أحد  انتداب  يف  سبباً 
أبي األرقم؛ ليقوم بالتأسيس لتحفيظ القرآن الكريم 
املؤسس  األستاذ  هذا  وكان  البحرين.  مملكة  يف 
الحسيني  الَهَرِوي  فقري  سعيد  محمد  العالمة  هو 
القراءات  البيضاء يف نرش  األيادي  األفغاني، صاحب 
وعلم التجويد واإلقراء بمملكة البحرين، ولد يف قريه 
)َهرَات(  والية  يف  )1361هـ(،  عام  َميَْمنْد(  َحْد  )رَسْ
بأفغانستان، ال يكاد أحد من املشتغلني بالتجويد يف 
مملكة البحرين إالَّ وهو تلميذه أو تلميذ تلميذه، دخل 
البحرين يف آواخر السبعينات قادماً من مكة املكرمة 
حيث  سيتي-  يوسف  محمد  الشيخ  من  -بتكليف 
الرشعية، واستمر  التجويد والعلوم  كان يدرس علم 
يف تعليم الناس يف )البحرين( مثابراً محتسباً لسنني 
ورأى  زرعه،  الله  وبارك  غرسه،  أثمر  حتى  طويلة؛ 
القراءات السبع والعرش، أكمل  طلبته أمامه يتقنون 
حصل  حتى  حفص؛  برواية  التجويد  لعلم  دراسته 
العالمة  الشيخ  شيخه  عن  والسند  الشهادة  عىل 
جامعة  يف  وذلك  الله  رحمه  جيون(  بن  امللك  )عبد 
من  العرش  القراءات  أخذ  كما  اإلسالمية.  العلوم  دار 
طريق طيبة النرش البن الجزري عن الشيخ )خدائي 
بخش( -رحمه الله- يف )سمن آباد( بالهور يف سنة 
)1384هـ(. كما أخذ عن شيخ قراء باكستان الشيخ 
النرش  طيبة  بطريق  العرش  القراءات  محمد(  )فتح 
املكرمة  مكة  إىل  سافر  ثمَّ  أيضاً،  الشاذة  والقراءات 
املكي  الحرم  يف  مدرساً  ُعني  حيث  1973م  سنة 
أبي  ابن  األرقم  بدار  الكريم  القرءان  تحفيظ  بمعهد 
انتقل  ثم  الرشيف،  وبالحرم  املكرمة  بمكة  األرقم 
عام  البحرين  مملكة  يف  إىل  وعلومه  للقرآن  مدرساً 
كثرياً، حتى  يديه خريا  عىل  الله  فأجرى  )1976م(، 
أضحت مملكة البحرين يشار إليها بالبنان يف علوم 

القرآن والقراءات واإلقراء.
األعضاء  لبعض  أخرى  رحالت  هناك  وكانت 
القرآن  تحبيب  ومنافعها  أغراضها  من  املؤسسني، 
إىل املسلمني وغري املسلمني، ودعوتهم إىل سماع كالم 
صدورهم  يرشح  أن  الله  لعل  نزل،  كما  غضاً  الحق 
)خليل  الشيخ  كزيارة  القويم.  دينه  إىل  ويهديهم 

وكشمري،  وتركيا،  وأندونيسيا،  لفرنسا،  القاري( 
وغريها. 

أنني  ))وأذكر  القاري(:  )خليل  الشيخ  قال 
هناك  كان  حيث  فرنسا،  لزيارة  دعوة  جاءتني 
مؤتمر إسالمي يف باريس، وأُِقيم هذا املؤتمر يف 
الغرض، وتم دعوة  لهذا  كنيسة تم استئجارها 
فحرضوا،  إتباعه  وبعض  الكنيسة  قسييس 
الكريم،  القرآن  بعض  املؤتمر  هذا  يف  وقرأت 

وكانت قراءتي من قوله تعاىل: چ ۇئ ۇئ ۆئ 
ىئی  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
تعاىل:   قوله  وفيها  ]الفتح:28[،  چ  ی  ی 
ڃ   ڄ          ڄ   ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  چ 
...الخ،  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

وتلوت أيضا قوله تعاىل:  چ ی ی ی ی           جئ  
حئ چ  ]الصف:14[، فأُْعِجب القسيس بالتالوة، 
ترجمتها،  وطلب  اآليات،  من  سمع  بما  وتأثر 
هداه  قد  الله  أن  الحقاً  وعرفت  له،  فرُتِْجَمت 

لإلسالم. 
كما كان للشيخ الجليل خليل القاري رحالت كثرية؛ 
كرحلته إىل )كشمري الحرة( عام )1401هـ( بصحبة 
الحرام  املسجد  وخطيب  إمام  السبيل  محمد  الشيخ 
)تركيا(،  إىل  بها  قام  التي  وزيارته  الله-،  -رحمه 
القرآن  خدمة  يف  األتراك  جهود  عىل  لع  اطَّ حيث 
الكريم، وأثنى عليها ثناء عاطراً، وذكر بأن لديهم يف 
تركيا أكثر من )أربعة آالف( مدرسة للبنني والبنات، 
الفني  التنظيم  من  عال  مستوى  عىل  مدارس  وهي 
هم  فيها  يدرسون  الذين  الطالب  أن  كما  واإلداري، 
أكثر من 140 جنسية(.  من جنسيات مختلفة )من 
ولألتراك -يف تلك الفرتة- نشاط قرآني كبري يمتد من 
باكستان إىل حدود الصني عند مدينة )أسكاردو( يف 

املنطقة الشمالية. 
ا زيارته زيارة إىل )أندونيسيا( عام )1431هـ(  وأمَّ
فكانت زيارة مشهودة مباركة، وكانت بصحبة ابنه 
الله  رحمه  القاري(  خليل  )أحمد  الفقيد  وحبيبه 

تعاىل. 
مكان  كل  من  الدعوات  عليه  تكاثرت  ذلك  بعد  ثم 
لكن حالته الصحية كانت تمنعه من إجابتها، تقبل 
الله منه ما مشاه وما خطاه يف سبيل خدمة القرآن 

الكريم. 

︎◀ فروع الجماعة الخريية 
لتحفيظ القرآن الكريم بـ)مكة 

املكرمة(
أمر  واستقر  التأسيس،  مراحل  اكتملت  أن  بعد 
بمكة  الكريم(  القرآن  لتحفيظ  الخريية  )الجماعة 
املكرمة، وأصبحت الجمعية -بكل تفاصيلها العلمية 
تلك  وبعد  ُيحتذى،  ومثاالً  ُيرى،  واقعاً  واإلدارية- 
ة من قبل فريق املؤسسني  التاريخية الخريِّ الزيارات 
إبراهيم،  مصطفى  وغالم  سيتي،  يوسف  )محمد 
لتسويق  املختلفة  اململكة  ملناطق  القاري(  وخليل 

ونرش  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجماعة 
وأرياف  وقرى  مناطق  يف  بها  والتبشري  فكرتها 
األهايل  من  َوجدت  حيث  السعودية،  العربية  اململكة 
والرسور  الفرح  املناطق  جميع  يف  واملسؤولني 
والرتحاب الشديد مع الرغبة يف التنفيذ الفوري لتلك 
تكون  ال  -وكيف  املقاييس،  بكل  امللهمة  التجربة 
عليها  والقائمني  الكريم  بالقرآن  تتعلق  ملهمة وهي 

نخبة املخلصني-. 
بعد ذلك كله تم تأسيس جمعيات أخرى يف مناطق 
)املدينة  التايل:  النحو  عىل  وهي  املختلفة،  اململكة 
والطائف،  وجدة،  وبريدة،  والرياض،  املنورة، 
وخميس  ورابغ،  وبلجريش،  والظفري،  والباحة، 
مشيط، وأبها، والقنفذة، وجيزان وتوابعها، وظهران 
الجنوب، وتبوك، وبيشة، والرس، والريث، والبكريية، 

واألطاولة، ورنية، وينبع النخل(. 
وحقَّ لهذه املناطق أن تفخر وتتباهى بأنها كانت 
هذه  وكانت  املؤسسني.  بركب  اللحاق  يف  سباقة 
املكرمة  مكة  جمعية  إرشاف  تحت  كلها  الجمعيات 
والتعليمي،  واملايل،  اإلداري،  الدعم  منها  وتتلقى 
ويتم إيراد أعمالها وأنشطتها وأسماء أعضاء مجلس 
أعمالها،  سري  وملخص  طالبها،  ونتائج  إدارتها، 
كان  كما  السنوية.  املكرمة  مكة  جمعية  تقارير  يف 
طلباتهم  بإرسال  يقومون  الجمعيات  هذه  رؤساء 
اإلعانة  وطلب  املختلفة،  وكشوفاتهم  وتقاريرهم 
الجماعة  بصفتها  املكرمة،  مكة  جمعية  إىل  املالية،  
األوىل الرئيسة، ثم استقلت بعد ذلك هذه الجمعيات 
تابعة  الزمن-  من  -لفرتة  كانت  أن  بعد  تدريجياً 

لجمعية مكة املكرمة.

︎◀ الجمعية الخريية لتحفيظ 
القرآن الكريم بمكة املكرمة
)مرحلة ما بعد التأسيس(

ما  ثم  والتأسيس،  الغرس  من  املسرية  هذه  وبعد 
األخرى،  للجمعيات  التأسيس  من  مزيد  من  حصل 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  انتقلت 
متقدمة يف سبيل  مرحلة  إىل  وفروعها  املكرمة  بمكة 
تحقيق النظام التعليمي الهادف إىل جودة املخرجات 
املعلمني، فقامت  الطالب وعىل مستوى  عىل مستوى 
مع  فاعلة  رشاكات  بتأليف  املكرمة  مكة  جمعية 
الرشاكات  هذه  بدأت  األخرى،  التعليمية  املؤسسات 
ما  عىل  يدل  مما  الناشئة،  للجمعية  األوىل  األيام  من 
اإلدارية  الخربة  للجمعية من  املؤسسون  يحمله  كان 
النجاح  أسباب  من  الله  بفضل  كانت  التي  واملهنية 

واالنتشار والتوفيق. 
تقدمت  أْن  الخرية  الرشاكات  هذه  أوىل  كانت 
املعارف  لوزارة  بطلب  )1386هـ(  عام  الجمعية 
يف  الحافظني  الطالب  الختبار  مفتشني  النتداب 
وفروعها  املكرمة-  مكة  -جمعية  الرئيسة  الجمعية 
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بريدة-.  جدة،  الطائف،  الرياض،  املنورة،  -املدينة 
فاستجابت وزارة املعارف، وأبلغت مديريات التعليم 
يف املناطق املستهدفة باالختبارات  باالعتماد، وجرى 
اختبار الطالب، وُرصدت نتائجهم، يف التقرير األول 
لجمعية مكة املكرمة، والذي صدر عام )1387هـ(. 
عام  القرآن  نصف  حفظت  دفعة  أول  كانت 
يف  أقيم  بهيج  حفل  يف  تكريمهم  وتم  )1386هـ(، 
السابع  ليلة  يف  )1387هـــ(  عام  الحرام  املسجد 

والعرشين من شهر رمضان. 
ومن إنجازات الجمعية املتينة والقوية والتي كانت 
فتحاً يف تخريج املعلمني املؤهلني للتعليم والتدريس: 

افتتاح معهد ابن األرقم، وذلك عام )1388هـ(. 
املكرمة  مكة  جمعية  عن  الصادر  التقرير  م  قسَّ
إىل  الجمعية  تطور  مراحل  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
التأسيس  مرحلة  األوىل:  املرحلة  مراحل،  خمسة 
املرحلة  )1381هـــ(،  عام  وكانت  والبدايات، 
عام  من  وكانت  واالنطالق،  التفعيل  مرحلة  الثانية: 
الثالثة:  املرحلة  )1386هـ(،  عام  إىل  )1382هـ( 
عام  من  وكانت  واالنتشار  التوسع  بدايات  مرحلة 
الرابعة:  املرحلة  )1400هـ(،  عام  إىل  )1386هـ( 
مرحلة التنظيم اإلداري، وبدأت هذه املرحلة من عام 
)1401هـ( إىل عام )1422هـ(، املرحلة الخامسة: 
مرحلة التجديد والتطوير، وبدأت عام )1422هـ(، 
مستمرة  وقادتها-  -برجالها  املرحلة  هذه  زالت  وال 

فاعلة متألقة.
القرآن  ومع ما حفَّ جمعية مكة املكرمة لتحفيظ 
الكريم من الصعوبات واملعوقات وعىل رأسها؛ العجز 
لم  أنها  إال  األوقاف،  وعدم وجود  املوارد،  وقلة  املايل 
تتوقف عن املسري، بل إن هذه الصعوبات كانت سبباً 

للتوسع واالنتشار.

︎◀ األمانة العامة لجماعات 
تحفيظ القرآن الكريم

تاريخ  يف  مذكوراً  عاماً  )1401هـــ(  عام  كان 
حيث  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات 
لجماعات  العامة  )األمانة  باستحداث  األمر  صدر 
بانضمام  األمر  وصدر  الكريم(،  القرآن  تحفيظ 
لتكون  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات 
سعود  بن  محمد  اإلمــام  )جامعة  إرشاف  تحت 
اإلسالمية(، حيث كان عنوان هذه املرحلة هو: تدوين 
بعض اللوائح الخاصة بالشؤون التعليمية والرتبوية.

ثم انتقلت )األمانة العامة لجماعات تحفيظ القرآن 
الكريم(، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  إىل 

واإلرشاد. 
حيث صدرت -بعد ذلك االنتقال- أول الئحة تتناول 
ووصفها  وإجراءتها  وسياساتها  الجمعية  مهام 
الوظيفي، كما تمَّ إدخال نظام الحاسب اآليل؛ لتنظيم 
وتسهيل أعمال الشؤون اإلدارية والشؤون التعليمية 

يف الجمعية.

︎◀ مراحل مسمى  وشعار 
الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن 

الكريم
لجماعة  السنوية  الجمعية  لتقارير  املتتبع  إنَّ 
مراحلها  يف  املكرمة  بمكة  الكريم  القرآن  تحفيظ 
املختلفة يجد اختالفاً يف اسم الجمعية املجيدة عىل مرَّ 

تاريخها املنيف منذ تأسيسها يف عام )1382هـ(. 
بدايات  يف  للجمعية  املختار  األول  االسم  فكان 
الكريم  القرآن  تحفيظ  )جماعة  هو:  تأسيسها 
تاريخ  إىل  التسمية  هذه  واستمرت  املكرمة(،  بمكة 

إىل  )مــرشوع(  كلمة  أضيفت  حيث  ـــ(  )1389ه
التسمية األوىل، فصار االسم كامالً: )جماعة مرشوع 

تحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة(. 
التقارير  يف  ومعتربة  سارية  التسمية  هذه  وظلَّت 
واملخاطبات إىل جمادى األوىل من عام )1401هـ(، 
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجماعة  أصبحت  حيث 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مظلة  تحت  الكريم 
وأُعيد استعمال االسم األول: )جماعة تحفيظ القرآن 
واستمرت  معتمد،  كمسمَّى  املكرمة(،  بمكة  الكريم 

هذه التسمية معتمدة إىل عام )1415هـ(. 
وبعد أن أصبحت الجماعة الخريية لتحفيظ القرآن 
الكريم تحت مظلة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
نفس  استمرت  )1414هـ(  عام  واإلرشاد  والدعوة 
التسمية  اعتمدت  ثمَّ  )1415هـ(  عام  إىل  التسمية 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  )الجمعية  الجديدة: 

بمكة املكرمة(، كمسمًّى معتمد.  
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  تسمية  تغريت  وكما 
القرآن الكريم خالل تاريخها -منذ تأسيسها- كذلك 
من  بمراحل  مرَّ  قد  العريقة  الجمعية  شعار  فإن 
للتحسني والتطوير، حيث وصل عدد  التغيري، سعياً 
الخريية  )الجماعة  إنشاء  منذ  الشعار  تغيري  مرات 
من  قريباً  الحايل  وقتنا  إىل  الكريم(  القرآن  لتحفيظ 

)16( مرة تغيري. 
الخريية  للجمعية  تصميمه  تم  شعار  أول  فكان 
يف  املكرمة   مكة  لجمعية  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
شهر رمضان من عام )1382هـ( عبارة عن: شكل 
اليسار،  من جهة  األمامي  الغالف  أعىل  يف  مستطيل 

ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  چ  الكريمة:  اآلية  داخله  مكتوباً 
)قرآن  تحتها:  وُكتب  ]الحجر:9[،  چ   ڱ ڱ ڱ 

كريم(.
تغيريات  -وهي  الشعار  تغيري  مرات  استمرت 

الشيخ املحقق محمد تميم الزعبي يف زيارة للشيخ خليل القاري
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شكله  إىل  الشعار  انتهى  حتى  مرة-  كل  يف  يسرية 
مكتوب  مفتوح،  مصحف  عن:  عبارة  وهو  الحايل 

ڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  چ  الكريمة:  اآلية  داخله 
ُرِسمت  املصحف  وخلف  ]الحجر:9[،  چ  ڱ 

ڳ  ڳ  چ  حزامها:  داخل  وُكتب  املرشفة(،  )الكعبة 
ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ  ڱ ں ں چ

من  لـ)منارتني(  رْسٌم  وخلفها  عمران:96[،  ]آل   
الغالف  بأعىل  وضع  الرشيف،  املكّي  الحرم  منارات 
األمامي من جهة اليمني العبارة اآلتية: اململكة العربية 
اإلسالمية  الشؤون  وزارة  تحتها:  وكتب  السعودية، 
الجمعية  واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وُكتِب تحتها: 
الخريية لتحفيظ القرآن بمنطقة مكة املكرمة، وُكتَِب 
تحتها: تأسست عام )1382هـ(، وكتب أسفل منها: 
وزارة  لدى  تحتها:  وكتب   ،)1/2( الرتخيص  رقم 
كامل  وعىل  واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون 
املكّي  الحرم  )أبواب(  ألحد  صورة  وضعت  الغالف 
للمصحف  كبرية  صورة  وأمامه  الرئيسة،  الرشيف 

الرشيف.

︎◀ أول مجلس إدارة للجمعية 
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 

لجمعية مكة املكرمة
وتأسيسه  انتخابه  تم  إدراة  مجلس  أوَّل  كان 
لجمعية  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعية 
مكة املكرمة  يف عام )1382هـ(، واستمر حتى عام 
)1389هـ(، وكان املجلس مؤلف من األسماء التالية:

الشيخ محمد يوسف سيتي )رئيساً(.
السيد علوي بن عباس املالكي )نائباً للرئيس(.

الشيخ محمد بن صالح القزاز )عضواً(.
الشيخ عبدالله السايس )عضواً(.

الشيخ محمد الهادي عقيل )عضواً(.
الشيخ صالح بن عبد الله باخطمة )عضواً(.
السيد حسني بن عبدالله العطاس )عضواً(.

الشيخ عبدالله بن عقال )عضواً(.
الدكتور غالم مصطفى محمد إبراهيم )عضواً(.

السيد عبد الله بن طالب العطاس )عضواً(.
ثم  ـــ(،  )1390ه عام  الثاني  املجلس  وتشكل 
تشكل  ثم  )1391هـ(،  عام  الثالث  املجلس  تشكل 
املجلس  تشكل  ثم  )1402هـ(،  عام  الرابع  املجلس 
املجلس  تشكيل  وكان  )1408هـ(،  عام  الخامس 
املجلس  تشكل  ثم  ـــ(،  )1411ه عام  السادس 
الثامن  املجلس  تشكل  ثم  )1413هـ(،  عام  السابع 
عام  التاسع  املجلس  تشكل  ثم  )1417هـــ(،  عام 
)1419هـ(، ثم كان أول مجلس يتم تشكيله بقرار 
من معايل وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، 
يرأس  عام )1422هـ(، وكان  العارش  املجلس  وهو 
 - عبيد،  بن  محمد  بن  الله  عبد  الشيخ  املجلس  هذا 
)1426هـ(،  عام  عرش  الحادي  املجلس  تشكل  ثم 
الثاني عرش عام )1430هـ(، ثم  ثم تشكل املجلس 

ثم  1434هـ(،   ( عام  عرش  الثالث  املجلس  تشكل 
تشكل املجلس الرابع عرش عام )1438هـ(.

︎◀ املظلة الرسمية واملرجعية 
اإلدارية للجمعيات يف مرحلة 

تأسيسها
الخريية  للجمعية  اإلداريــة  املرجعيات  تعددت 
مختلفة،  جهات  قبل   من  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
وكان هذا التغري يف املرجعية واملظلة فرضته الظروف 

الزمانية والتطورات اإلدارية. 
الجمعية  عىل  اإلرشاف  بارشت  جهة  أول  فكانت 
العالم  رابطة  هي  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية 
عىل  اإلرشاف  عن  مسؤولة  كانت  حيث  اإلسالمي، 
طلب  عىل  بناء  كان  اإلرشاف  وذلك  املايل،  الشأن 
استشعروا  والذين  واملؤسسني،  اإلدارة  مجلس  من 
والرقابة غري جهة  اإلرشاف  تكون جهة  أن  رضورة 
العالم اإلسالمي(  التشغيل والتنفيذ، فكانت )رابطة 
تنتدب مندوباً من طرفها يقوم: بمراجعة الحسابات 
الحساب  وإصدار  املايل،  املركز  وبيان  وتدقيقها، 
وهو:  معتمد،  مكتب محاسبي  عن طريق  الختامي، 

)مكتب عيىس العيوطي ورشكاه(.

تتلقى  تأسيسها  بدايات  يف  الجمعية  كانت  كما 
مثل:  عديدة  جهات  طريق  عن  الحكومية  اإلعانات 
وزارة الحج واألوقاف، ودعم آخر من وزارة املعارف، 
امللك فيصل  أمر  اإلسالمي، حتى  العالم  ومن رابطة 
بن عبد العزيز -يرحمه الله- برصف اإلعانة السنوية 

للجمعية من وزارة املالية مبارشة.
من  الجمعية  عىل  ترشف  املعارف  وزارة  وكانت 
الناحية التعليمية، وتقوم بإجراءات اختبار الطالب، 
ُتِعدَُّها  رسمية  محارض  بموجب  الناجحني  وإعالن 
وكانت  الجمعية،  مسؤويل  مع  بالتعاون  الوزارة 
القسم  يف  املهمة  هذه  تتوىل  البنات  تعليم  رئاسة 

النسوي لتحفيظ البنات.
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  عىل  اإلرشاف  انتقل  ثم 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  إىل  الكريم  القرآن 
اإلسالمية، وذلك عام )1401هـ(، فأصبحت الجمعية 
تتسلم إعانتها السنوية من الجامعة. وعملت جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عىل إصدار نظام 
أسايس لألمانة العامة للجمعيات ولجمعيات تحفيظ 
ه:  القرآن الكريم، وقد جاء يف نظامه األسايس ما نصُّ
اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  ))تتوىل 
القرآن  إدارة جماعات تحفيظ  بالتعاون مع مجلس 



العدد 12  - شوال 711439

قراء العرص - سري وعرب

الكريم اإلرشاف عىل جماعات تحفيظ القرآن((.
القرآن  تحفيظ  )جماعات  إدارة  مجلس  وكان 
بن  محمد  اإلمام  جامعة  مدير  من:  يتكون  الكريم( 
سعود اإلسالمية )رئيساً(، مندوب من كلٍّ ِمْن: جامعة 
العامة  والرئاسة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام 
واإلرشاد،  والدعوة  واإلفتاء  العلمية  البحوث  إلدارات 
ووزرة الداخلية، وثالثة من رؤساء جماعات تحفيظ 
بناء  املجلس  أعضاء  بقية  -يختارهم  الكريم  القرآن 
واألمني  سنوات،  ثالث  وملدة  رئيسه-  ترشيح  عىل 
ويكلف  الكريم،  القرآن  تحفيظ  لجماعات  العام 

بالقيام بأمانة املجلس. 
تحفيظ  لجماعات  العامة  لألمانة  أمني  أول  وكان 
الشيخ  فضيلة  هو  )1401هـ(  عام  الكريم  القرآن 
األمانة  توىل  ثم  الدهش(،  الرحمن  عبد  بن  )محمد 
)عبد  الشيخ  فضيلة  )1404هـــ(  عام  بعده  من 
ثم  اللطيف(،  العبد  مرزوق  بن  محمد  بن  العزيز 
عاد فضيلة الشيخ )محمد بن عبد الرحمن الدهش( 
لتويل األمانة العامة لجماعات تحفيظ القرآن الكريم 
عام  حتى  واستمر  أخرى،  مرة  )1408هـــ(  عام 
فضيلة  بعده  من  املنصب  استلم  ثم  )1409هـ(، 

الشيخ )عبد الرحمن بن سليمان الفاضل(.
استمرت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
يف اإلرشاف اإلداري والتعليمي عىل جماعات تحفيظ 
الجمعيات  عىل  اإلرشاف  انتقل  حتى  الكريم  القرآن 
الشؤون  وزارة  إىل  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، وذلك عام )1414هـ(، 
الوزارة-  إرشاف  تحت  -وهي  لها  أمني  أول  وكان  
فضيلة الدكتور )عبد الرحمن بن سليمان الفاضل(، 
تكليف  جرى  حيث  )1419هـ(،  عام  إىل  واستمر 

الشيخ )عبد الله بن حمد املزروع(.
العامة  األمانة  تشكيل  تم  )1417هـ(  عام  ويف 
القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعيات  األعىل  للمجلس 
بالوزير مبارشة، وتتكون من األمني  الكريم، ترتبط 
الخرباء  من  وعدد  املساعد،  العام  واألمني  العام، 

واملوجهني والباحثني.
العامة  )اإلدارة  إنشاء  تم  )1426هـ(  عام  ويف 
بوزارة  الكريم(  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعيات 
واإلرشاد.  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 
الجمعيات  ترتبط  وبها  مبارشة.  بالوزير  وترتبط 
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم والجمعيات املتفرعة 
يف  واملراكز  واملحافظات  املناطق  عواصم  يف  عنها 
لإلدارة  مدير  أول  وكان  املختلفة.  اململكة  مناطق 
العامة للجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم هو 

ديقي(. فضيلة الدكتور )عثمان بن محمد الصِّ

︎◀ جهوده يف خدمة القرآن الكريم 
باملدينة النبوية

الرحمن  عبد  )خليل  الكبري  للشيخ  الله  جمع 
وأرشفها،  املوائد  خري  عىل  واملناقب  املكارم  القاري( 

خمس  الجمعية-  إدارة  مجلس  -مع  قىض  أن  فبعد 
الجمعية  تأسيس  املكرمة، شارك يف  سنوات يف مكة 
شارك  ثم  وسياساتها،  نظامها  واعتماد  وإنشائها، 
عىل  قادر  املدرسني  من  جيل  تأسيس  عىل  ذلك  بعد 
القيام باملهمة، ومواصلة املسري، وبعد أن اطمأن إىل 
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  يف  املسؤولون  ذلك، طلب 
القرآن الكريم باملدينة املنورة )وعىل رأسهم رئيسها 
الشيخ عبد الرحيم عويضة -رحمه الله-(، من رئيس 
سيتي(  يوسف  )محمد  الشيخ  مكة  تحفيظ  جمعية 
ونائبه الشيخ )محمد القزاز(، أن يوافقوا عىل انتقال 
الشيخ )خليل القاري( إىل الجمعية الخريية لتحفيظ 
القرآن الكريم باملدينة املنورة، للمساعدة يف التنظيم 
العلمي واإلداري يف الجمعية، خصوصاً وأنه تكونت 
وتجربة  كاملة  فكرة  القاري(  )خليل  الشيخ  لدى 

ناضجة يف هذا املجال. 
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  إدارة  مجلس  وافق 
القاري(  )خليل  الشيخ  انتقال  عىل  الكريم  القرآن 
االستمرار  كانت  رغبته  أن  -مع  املنورة  املدينة  إىل 
املدينة عام  إىل  االنتقال  املكرمة-، وكان هذا  يف مكة 

)1387هـ(. 
خدمة  القاري(  )خليل  الكبري  للشيخ  الله  فجمع 
املكان،  رشف  له  فاجتمع  واملدينة،  مكة  يف  القرآن 

ورشف املعنى واملضمون.
الرحمن  عبد  بن  )خليل  الشيخ  وصول  ومنذ 
فلك  يف  يدور  وهو  النبوية  املدينة  إىل  القاري( 
القرآن الكريم، فكانت له حلقة إقراء يف  خدمة 
املسجد النبوي الرشيف خلف الروضة الرشيفة 
-قريباً من املكربية-، بعد صالة الفجر -وأحياناً 
بعد صالة العشاء-، حيث بدأت تلك الحلقة فور 
واستمرت  )1387ه�(،  عام  للمدينة  وصوله 

أكثر من خمٍس وثالثني عاماً.
التي حرضها  املهمة  القرآنية  املناسبات  من  وكان 
الشيخ )خليل القاري( بعد قدومه إىل املدينة املنورة 
ورفع  املعلمني(،  )لتأهيل  معهد  افتتاح  مناسبة 
أقيم  وقد  املساجد،  يف  التحفيظ  حلقات  مستوى 
الواقعة  طيبة(،  )ثانوية  العريقة  الثانوية  يف  الحفل 
يف باب العنربية، وحرض الحفل جمع غفري من أعيان 
)عبد  العالمة  الشيخ  فضيلة  رأسهم  وعىل  املدينة، 
النبوي  املسجد  وخطيب  إمام  صالح(  بن  العزيز 
الرشيف، والشيخ العالمة اإلمام )عبد العزيز بن باز(، 
حبيب(،  )السيد  الباذل  والتاجر  الشهري  واملحسن 
الشاعر(  )حسن  الكبري  املقرئ  الشيخ  وفضيلة 
حرض  كما  وغريهم،  النبوي،  باملسجد  القراء  شيخ 
والدكتور  سيتي(،  يوسف  )محمد  الشيخ  الحفل 
املدينة  أمري  الحفل  ورشَّف  كمال(،  مصطفى  )غالم 
حفالً  وكان  العزيز(،  عبد  بن  املحسن  )عبد  األمري 
مهيباً، ونرصاً مبيناً لحلق التحفيظ والقائمني عليها، 
املنورة بأرض قريبة من املسجد  املدينة  أمري  وتربع 
الشيخ  تربع  كما  الجمعية،  لصالح  الرشيف  النبوي 

عبد العزيز بن صالح ببعض تكلفة أعمال البناء، ثم 
ين. توالت حسنات املحسنني ومساهمة الخريِّ

خدمة  يف  الرحمن  خليل  الشيخ  نشاط  كان  لقد 
الكلل، وال  امللل وال  يعرف  ال  نشاطاً  العظيم  القرآن 
تقف يف وجهه الصعوبات، وال توقفه املعوقات، يقوده 
)املَُعاهدة  تلك  ناظريه-  أمام  دائماً  -ويمثل  ذلك  يف 
ورفيق  شيخه  مع  املرشفة  الكعبة  ظل  يف  الخرية( 
دربه الشيخ )محمد يوسف سيتي( حني تعاهدا عىل 
الرشاكة يف خدمة القرآن الكريم طلباً لألجر واملثوبة. 
يف  الكريم  القرآن  خدمة  يف  الخرية  جهوده  فمن 
املدينة النبوية، تأسيس مركز لتدريس القرآن الكريم 
تربع به الشيخ )مصطفى زيتوني(، وكان هذا املركز 
أول  كانت  الرشيف،  النبوي  املسجد  من  قريباً  يقع 
دفعة التحق للدراسة به أكثر من )30( طالباً، وكان 

التدريس يف املركز يف الفرتة املسائية. 
ومن جهوده الخرية -أيضاً- يف خدمة القرآن الكريم 
يف املدينة النبوية، أنه قد التزم -يف الفرتة الصباحية- 
بالتدريس يف حلقات تحفيظ القرآن الكريم يف )دار 
الحديث املدنية( -وكان مديرها يف ذلك الوقت األستاذ 
)حامد فالتة(-. وكان من بني الطالب الذين تعلموا 
يف تلك الحلقات الشيخ عيل جابر -رحمه الله- )إمام 
الحرم املكي(، وكان قد التحق بهذه الحلقات وعمره 

)13( سنة.
ومن جهوده الخرية -أيضاً- يف هذا الطريق، قيامه 
بالتدريس يف مدرسة دار العلوم الرشعية، حيث تربع 
بمقر  حبيب-  -السيد  ومؤسسها  املدارس  صاحب 
لتدريس وتحفيظ  مناسب يف املدرسة؛ ليكون مكاناً 
سنوات  املدرسة  هذه  يف  واستمر  الكريم،  القرآن 
الشيخ  الطالب؛ منهم:  عديدة، تخرج منها كثري من 
العويف،  بالل  عواد  وأخوه  العويف،  بالل  معوض 

وغريهما.
العالية  والخدمة  الخرية  الجهود  بعد هذه  كان  ثم 
الله-  املتفانية يف مجال القرآن الكريم، قام -حفظه 
للصغار  الكريم(  القرآن  لتحفيظ  )معهٍد  بإنشاء 
بني  اتفاق  بموجب  املعهد  هذا  إنشاء  وكان  والكبار. 
الجمعية والشيخ )محمد يوسف سيتي(، وكان هذا 
االتفاق يف بيت سيد العلماء والفقهاء والزهاد العالمة 
عبد العزيز بن باز -طيب الله ثراه-، حيث تم االتفاق 
عىل إنشاء املعهد، عىل أن يكون هذا املعهد تحت إدارة 
ومسؤولية الشيخ )خليل القاري(، وبإرشاف مبارش 
العزيز بن باز، وكان موقع  من سماحة الشيخ عبد 

املعهد يف حي مجاور للمسجد النبوي. 
كان املعهد الجديد يضم يف جنباته حلقات لتحفيظ 
للكبار،  أُخرى  وحلقات  للصغار،  الكريم  القرآن 
الجامعة  من  والطالب  للمدرسني  خاصة  وحلقات 
من  يملكه  بما  املعهد  هذا  أنَّ  والحقيقة  اإلسالمية، 
الفخمة  اإلدارية واملخرجات  واملهارة  العلمية  القيمة 
لقي قبواًل لدى طالب العلم ورواجاً، كما لقي مباركة 
وثناء من كبار العلماء؛ كالشيخ عبد العزيز بن باز، 
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والشيخ عبد العزيز بن صالح -إمام املسجد النبوي، 
النبوي-،  املسجد  -إمام  الزاحم  الله  عبد  والشيخ 
كبار  هيئة  الجربتي-عضو  املجيد  عبد  والشيخ 
الخربوش -إمام املسجد  الله  العلماء-، والشيخ عبد 
الشيخ  معايل  أعماله  عىل  لع  واطَّ وزاره  النبوي-، 
حسن آل الشيخ -وزير التعليم العايل-، والشيخ عمر 
فالتة -األمني العام للجامعة اإلسالمية، رحمهم الله 

جميعاً وأدخلهم فسيح جناته.
واستمر الشيخ )خليل( قائماً عىل هذا املعهد ومن 
نجاح إىل نجاح، إىل أن أزيل املعهد ملصلحة توسعة 
وقف  إىل  املعهد  انتقل  ثم  الرشيف.  النبوي  الحرم 
الوقف  أزيل  حتى  عطائه  يف  واستمر  باشا(،  )عزت 
الوقف؛  إزالة  بعد  الحلقات  تفرقت  ثم  بعد،  فيما 
فمنها ما ُضمَّ إىل املسجد النبوي، ومنها ما دخل يف 

ِحلَق الجمعية املتفرقة يف مساجد املدينة املنورة.
وقد امتدت خدمته -أعني الشيخ )خليل القاري(- 
للقرآن الكريم إىل خارج املدينة املنورة، فكان له جهود 
الكريم  القرآن  تحفيظ  حلقات  تأسيس  يف  مشكورة 
يف مدينة أملج، حيث كان األستاذ )حامد بن عايش 
بأملج،  الحكومية  املدارس  إلحدى  مديراً  الحمدي( 
يف  يرغب  وكان  املنورة،  املدينة  يف  دورة  عنده  وكان 
القراءة عند الشيخ )خليل القاري(، فاستجاب الشيخ 
)خليل( لرغبته، حيث كان يفرغ له وقتاً بعد صالة 
به؛  واعتنى  تعليم،  ومزيد  بجهد  وخصه  العشاء، 
أملج فيساهم يف تأسيس حلقات  إىل  أن يعود  رجاء 
من  انتهى  أن  بعد  وفعالً  الكريم.  القرآن  لتحفيظ 
واستحدث  أملج،  إىل  عاد  خليل،  الشيخ  عىل  القراءة 
الشيخ  من  وطلبوا  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  حلقات 
للتدريس،  مناسباً  يراه  من  لهم  يرشح  أن  خليل 
فرشح لهم خمسة من املدرسني تم استقدامهم لهذه 
املهمة، ثم زاد عددهم إىل )12( مدرساً، وكان الشيخ 
خليل القاري يرشف عىل العملية التعليمية أوال بأول.

خدمة  يف  القاري(  )خليل  الشيخ  جهود  ومن 
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مجمع  يف  عمله  القرآن، 
الرشيف عند بدء افتتاحه وافتتاح أعماله، حيث مكث 
عىل  املرشفة  اللجنة  يف  يعمل  كاملة،  سنة  املجمع  يف 
االستمرار  عن  اعتذاره  قدم  ثم  واملراقبة،  التصحيح 
يف عمل املجمع، قائالً: ))لقد شغلني عمل املجمع عن 

تعليم الطالب وتدريسهم((.
وإلهامه  القرآن  خدمة  يف  الخرية  جهوده  ومن 
الدار  تلك  الكريم(،  القرآن  )دار  إنشاء  للمحسنني، 
املجيدة التي أصبحت تاريخاً يروى وتجربة تستلهم. 
)1412هـ(.  عام  الكريم(  القرآن  )دار  إنشاء  كان 
ومن يتأمل تفاصيل إنشاء هذه الدار وقصة تأسيسها 
يتبني له أنَّ الخري يولد الخري، وأنَّ الغرس حني يكون 
الله  ألنَّه  وامتداده؛  بركته  عن  تسأل  فال  لله  خالصاً 

يتواله، ومن يتواله الله، فنعم املوىل ونعم النصري. 
جرى  فقد  واإللهام.  الخري  قصص  من  قصة  إنها 

-رحمه  أيوب(  )محمد  الشيخ  مع  صحفي  لقاء 
إمامته  بعد  وذلك  السيارة،  الصحف  أحد  يف  الله- 
الذي  النبوي الرشيف، فُسئَِل: عن شيخه  املسجد  يف 
الذي تعلَّم عليه وتخرج عىل يديه، فقال: هو الشيخ 
مسجد  يف  عليه  القرآن  حفظ  وأنه  القاري(،  )خليل 
لع القائمون عىل مؤسسة  بن الدن بمكة املكرمة، فاطَّ
اللقاء الصحفي،  بن الدن -يف ذلك الوقت- عىل ذلك 
القرآنية  الحلقات  لتلك  الخري  األثر  هذا  وأعجبهم 
املكرمة، فما كان منهم  املقامة يف مسجدهم يف مكة 
إال أن تواصلوا مع الشيخ )خليل القاري(، وعرضوا 
إجابته  فكانت  والتأييد،  الدعم  من  يريد  ما  عليه 
الداعمني -بعد أن شكرهم وأثنى عىل  املعهودة لكل 
مبادرتهم-، ثم قال لهم: أما حاجتي الشخصية فأنا 
يف خري ولله الحمد، وإن كان وال بد فنحن نحتاج إىل 
الكريم  القرآن  تدريس  فيها  نمارس  قرآنية  مدرسة 
املخرجات  قوة  فيها  نضمن  التي  األصيلة  باملنهجية 
وصدر  لرأيه،  فاستجابوا  والقارئني،  الحافظني  من 
األمر برشاء مبنى لهذا الغرض، وسمَّوه )دار القرآن 

الكريم(.

︎◀ من روائع الوفاء
وكذلك الحب يف اهلل إذا خالطت 

بشاشته القلوب
كان -وال زال- الشيخ )خليل القاري( كثري الشوق 
الكريم،  القرآن  خدمة  يف  دربه  ورفيق  حبيبه  إىل 
الشيخ )محمد يوسف سيتي(، وفيًّا له، ولَِما عاهده 
له،  يدعو  ما  كثرياً  الكريم،  القرآن  خدمة  من  عليه 
يفارق  خياله  يكاد  وال  عنه،  يتصدق  ما  ودائماً 
)محمد  الشيخ  يذكر  ما  كثرياً  رأيته  ولقد  ناظريه، 
فقده  -كأنما  البكاء  يف  يأخذ  ثم  سيتي(،  يوسف 
إليه، جمعهم  له وحنيناً  حبًّا  يبكي  قريب،  زمن  من 
الحب  وكذلك  الله،  يف  والحب  الكريم  القرآن  خدمة 
الله  وصدق  القلوب،  بشاشته  خالطت  إذا  الله  يف 

ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  چڱ  العظيم: 
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الشيخ  القاري: ))بعد وفاة  الشيخ خليل  قال 
املنام،  يف  رأيته  بفرتة،  سيتي(  يوسف  )محمد 
عند  للتدريس  جالساً  كنت  أنني  رأيت  حيث 
النبوي  باب سيدنا عمر بن الخطاب يف املسجد 
الرشيف، قريباً من املكتبة، فجاء الشيخ )محمد 
فسألني  عليه،  وسلمُت  وقمُت  سيتي(  يوسف 
عن حايل، وقال يل: ما أخبار الجماعة )الجماعة 
وكيف  الكريم(،  القرآن  لتحفيظ  الخرية 
من  قادٌم  أنت  له:  فقلُت  والحلقات،  املدارس 
السفر، فأوالً نصيل ركعتني يف الروضة الرشيفة، 
فأنت  البيت،  يف  املوضوع  هذا  عن  نتحدث  ثم 
منذ فرتة طويلة،  أرك  ولم  هنا،  تركتني وحدي 
فقال يل: يا )خليل( أنا أستحيي من رسول الله 

الله  صىل  الرسول  ألن  وسلم؛  عليه  الله  صىل 
عليه وسلم يقول: يا يوسف ما يف شغل للقرآن 
للقرآن  كبر  نشاط  يوجد  )ال  يعني  املدينة،  يف 
من  أستحيي  وأنا  املنورة(،  املدينة  يف  الكريم 
الله عليه وسلم، فكيف أذهب  الله صىل  رسول 
ركعتني  نصيل  أن  البد  له:  فقلُت  عليه،  وأسلم 
تحية املسجد، ونسلم عىل النبي صىل الله عليه 
معاً  وذهبنا  فوافق  البيت،  إىل  نذهب  ثم  وسلم، 
للصالة بالروضة الرشيفة، فلما وصلنا للروضة 
الرشيفة رأيُت الشيخ يوسف كاملغيشِّ عليه وال 
كتفي،  عىل  كفه  وضع  ثم  ينظر،  أن  يستطيع 
ومشينا حتى دخلنا الروضة الرشيفة، وُفِتَح لنا 
الوفود،  باب  جهة  من  الرشيفة  املقصورة  باب 
والشيخ )محمد يوسف سيتي( ال زال يضع كفه 
عىل كتفي األيرس، وال يستطيع أن ينظر، ولسانه 
املقصورة  إىل  تعاىل حتى دخلنا  الله  بذكر  يلهج 
باب  ُفتح  ثم  فدخلنا،  باب  ُفتح  ثم  الرشيفة، 
آخر فدخلنا، وهكذا ُفتحت لنا عدة أبواب دخلنا 
منها، والشيخ )محمد يوسف سيتي( يف كل مرة 
يكرر قوله: يا )خليل( أين تذهب بي، أنا أستحي 
ويذكر  وسلم،  عليه  الله  صىل  الله  رسول  من 
الله تعاىل، ويقول ال إله إال الله والله أكرب، حتى 
وصلنا إىل الحجرة النبوية الرشيفة، وإذا بالنبي 
الرشيف،  قربه  من  يقوم  وسلم  عليه  الله  صىل 
الله  بالسالم عليه صىل  أنا  وأخذُت  إلينا،  ونظر 
)محمد  الشيخ  وأما  دقائق،  لعدة  وسلم  عليه 
ولسانه  عينيه  مغمضاً  فكان  سيتي(  يوسف 
الشيخ  وجه  وتهلل  والتهليل،  بالذكر  يلهج 
)محمد يوسف سيتي( نوراً وبهاًء، ثم عاد النبي 
صىل الله عليه وسلم إىل قربه الرشيف وهو رافع 
يده الرشيفة لنحو دقيقتني، ثم استيقظُت من 

النوم، وانتهت الرؤيا، والله أعلم بتأويلها(.

︎◀ ذكريات من التاريخ 
قال الشيخ )خليل القاري(: ))من املناسبات التي 
)التضامن  مبادرة  مناسبة  حضورها،  يف  شاركت 
الله- -رحمه  فيصل  امللك  أعلنها  والتي  اإلسالمي(، 

التي  الدول  ضمن  من  وكان  )1391هـــ(،  عام   ،
احتضنت املبادرة جمهورية )إيران( حيث أقيم حفل 
السفري  الحفل  إيران، وحرض  يف مدينة )طهران( يف 
السعودي )حسني هاشم عرب(، وحرض الحفل جْمٌع 
الذي  الوفد  مع  وقد شاركُت  واملفكرين،  العلماء  من 
أرسلته الحكومة السعودية -أعزها الله- يف حضور 

ذلك االحتفال، وقرأُت فيه بعض التالوات.
طلب  أن  املشاركة،  من  فرغنا  أن  بعد  حصل  وقد 
اإليرانيون من سعادة السفري السعودي يف إيران أن 
القرآن  لتعليم  ألسبوعني؛  بينهم  بقائي  عىل  يعمل 
وأخربني  السفري  معايل  دعاني  وفعال  الكريم، 
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برغبتهم يف ذلك لكني اعتذرُت؛ ملا ينتظرني من إقراء 
عيلَّ  ألح  ثمَّ  املنورة.  املدينة  يف  وتدريسهم  الطالب 
ورجعُت  فوافقُت،  أخرى،  رحلة  يف  أعود  أن  السفري 
أربعة  مدة  لبثُت  حيث  ونصف،  شهر  بعد  إليهم 
الطالب،  من  مجموعة  يل  واختاروا  ونصف،  شهور 
والقرآن،  التجويد  أدرسهم  طالباً،   )450( وعددهم 
طريقة  وهو  التدريس؛  يف  منهجنا  فيهم  وأعملُت 
ثالث  إىل  قسمتهم  حيث  الجماعي،  والتعليم  التلقني 
واستعدادهم-،  مستوياتهم  -بحسب  مجموعات 
تكون  بحيث  القاعة  يف  الثالثة  املجموعات  ورتبُت 
املجموعة األوىل يف املقدمة، وخلفهم املجموعة الثانية، 
بتعليم  وأبدأ  الثالثة.  املجموعة  تكون  األخري  ويف 
وتلقني املجموعة األوىل، ثم الثانية، ثم الثالثة. ثم بعد 
وحصل  لهم،  اختبار  عمل  تمَّ  املقررة  الفرتة  نهاية 
السفري  من  وِمنَْحة  نقدية،  جائزة  عىل  األول  الفائز 

السعودي -آنذاك- ألداء فريضة الحج. 

︎◀  خدمة القرآن الكريم هي 
الخيار األول

وعالم  السوق  )خليل(  الجليل  الشيخ  دخل 
التجارة )املقاوالت(؛ حتى يستغني بها عن الوظيفة 
الله  وفتح  والتعليم،  للتدريس  ويتفرغ  واالنشغال، 
تلك  يف  خصوصاً  كبرياً،  فتحاً  التجارة  تلك  يف  عليه 
املنورة  املدينة  منطقة  تعيشها  كانت  التي  الفرتة 
ومحافظاتها، وهي فرتة البناء والعمران، كانت رشكة 
ترسو  الرشكات،  أنجح  من  القاري(  )خليل  الشيخ 
عليها كثرياً من املناقصات؛ ملا تملكه تلك الرشكة من 

ال. ومع ذلك فإنَّ الشيخ )خليل(  جودة األعمال والعمَّ
أعمالها،  وتوقف  الرشكة  إلغاء  نهائي  وبشكل  قرر 

قائالً: ))لقد أشغلتني عن تعليم القرآن الكريم((.
يف  القاري(  )خليل  الكبري  املقرئ  أنَّ  نجد  وهكذا 
مسريته كلِّها قد جعل القرآن الكريم عنده هو الخيار 
األول، واالختيار املقدم، فهو ال يقبل أن يزاحم القرآن 
عمل من أعمال الدنيا، وكان دائماً يويص بذلك أوالده 
وقعت  ما  ومتى  ذلك،  فعل  عىل  ويحثهم  ومحبيه، 
القرآن  بقي  املنافسة،  تلك  وحصلت  املزاحمة،  تلك 

واختفى اآلخرون.

︎◀ امللك خالد -رحمه اهلل- وتأثره 
بالقرآن الكريم

املسؤولني،  ثناء  القاري( محل  )خليل  الشيخ  كان 
خالد  امللك  له  قال  واملعلمني،  واملشايخ  والعارفني 
-رحمه الله- وقد استمع إىل تالوته يف أحد املناسبات، 
جاللة  يا  الحارضين:  أحد  له  فقال  بنفسك،  عرِّْفنا 
وكشمري  باكستان  يف  العائالت  بعض  هناك  امللك 
وهذا  الكريم،  القرآن  ويحفظون  بالدين  متمسكني 
فقال امللك الصالح واملحسن الخالد خالد  منهم، 
يا شيخ خليل هذه  لك  العزيز: ))هنيئاً  بن عبد 

الحياة املباركة، يا ليت يكون أبناؤنا هكذا((. 
عبد  بن  خالد  الصالح  امللك  وبنات  أبناء  واستمر 
والدهم  خطى  عىل  السري  يف  الله-  -رحمه  العزيز 
امللك  جامع  )مقارئ(  وما  الكريم.  القرآن  خدمة  يف 
الفائقة  والعناية  الرعاية  تلك  عىل  شاهد  إالَّ  خالد 
)اتساق(  برنامج  وما  وطالبه،  وحفاظه  بالقرآن 

-ذلك الربنامج الشامخ يف تاريخ القراءة  واإلقراء- إال 
شهيد عىل التميز -تميز مؤسسة امللك خالد الخريية- 

يف خدمة القرآن العظيم. 
ومن هذه الرتجمة نتوجه بالشكر والتقدير لرئيس 
برنامج  عىل  اإلرشاف  توىل  الذي  العلمي  الفريق 
القراءة  ملسائل  الصوتي  األداء  -برنامج  )اتساق 
الله  تقبل  الُعريْض  عدنان  الشيخ  فضيلة  واإلقراء-( 
الداعمني له يف املؤسسة  العمل ومن  منه ومن فريق 

املباركة -مؤسسة امللك خالد الخريية-.
العزيز(  األمر )سعد بن محمد بن عبد  طلب 
أن  القاري(  )خليل  الشيخ  من  الله-  -رحمه 
العزيز -رحمه  بامللك خالد بن عبد  يصيل إماماً 
الشيخ  له  فقال  ذلك،  يف  عليه  وألح  الله-، 
)خليل(: أنا سعيد بهذه الثقة والترشيف، لكني 
سأخربك بحايل، يا سمو األمر؛ أنا لديَّ أكثر من 
سيقوم  فمن  املنورة،  املدينة  يف  طالباً   )150(
لكني  له:  قلُت  ثم  تعذرني.  فلعلك  بتدريسهم؟ 
سأعطيكم واحداً من أفضال تالميذي؛ لتسمعوا 
تالوته، وهو االختيار األحسن لهذه املهمة، وهو 
األمر  له  فقال  الطائف،  يف  اآلن  معي  موجود 
أنا  له:  فقلُت  ذلك،  من  متأكد  أنت  هل  سعد: 

متأكد مائة باملائة بإذن الله وتوفيقه.
يف  محمد  بن  سعد  األمر  قام  ذلك  عىل  وبناء 
إىل  جابر(  )عيل  الشيخ  باصطحاب  التايل  اليوم 
-الشيخ  وقرأ  الله-،  -رحمه  خالد  امللك  مجلس 
عيل جابر- يف ذلك املجلس ما تيرس له من اآليات 
بعد  محمد  بن  سعد  األمر  رأيت  ثم  الكريمة، 
ذلك فرحاً مرسوراً، وكان هذا املوقف قبل شهر 

الشيخ محمد أيوب رحمه الله وأمني رسه وحبيبه االٔستاذ ريان الصيني بعد توقيع االٕجازات وختمها من الشيخ الكبر والسيد الجليل خليل القاري
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رمضان بأسبوع. بعد ذلك نزل امللك خالد رحمه 
الله -كعادة ملوك هذه الدولة املباركة- إىل مكة 
)عيل  الشيخ  إمامه  ومعه  اآلواخر،  العرش  يف 
والوزراء  األمراء  بعض  من  وبرتشيح  جابر(، 
كالشيخ )حسن كتبي(، والدكتور )محمد عبده 
يتوىل  أن  امللك  عىل  اقرتحوا  وغرهم،  يماني(، 
الشيخ عيل جابر إمامة الناس يف العرش األواخر 
الندية  الناس بتالوته  املكي؛ ليستمتع  الحرم  يف 
وصوته الخاشع، فوافق امللك. وصدر األمر بذلك، 
الحرم  يف  الناس  بإمامة  جابر  عيل  الشيخ  وبدأ 
)1401ه�(،  عام  )23( رمضان من  ليلة  املكي 
ثم  املسلمني.  ورسور  فرح  محل  الخرب  وكان 
سنوات  الرشيف  املكي  للحرم  إمامته  استمرت 

عديدة، رحمه الله تعاىل.
وكان موجود يف مجلس األمري سعد بن محمد الذي 
سبق ذكره آنفاً فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون 
عبد  بن  العزيز  )عبد  الشيخ  الوالد  النبوي  املسجد 
الله الفالح( حفظ الله، صاحب الجهود الضخمة يف 
خدمة املسجد النبوي، واملبادرات املخلصة، واألعمال 
النقية الخفية - نحسبه كذلك والله حسيبه ومواله-، 
تقبل الله منه، ومتع به عىل طاعته، وما عند الله له 

خري وأبقى.

︎◀ فضله والثناء عليه
عليه-  الله  –بفضل  القاري(   )خليل  الشيخ  نال 
وأثنى  عرصه،  يف  املقرئني  بني  رفيعة  علمية  مكانة 
عليه فضالء زمانه بكريم الخصال وحميد الخالل من 
زهد وقناعة وورع وتواضع وحسن خلق ورغبة عن 
يف  بطرائقه  إشادتهم  مع  اآلخرة،  عىل  وإقبال  الدنيا 
التدريس والتعليم وبمخرجاته من الطالب والتالميذ.

كان الرئيس الباكستاني )ضياء الحق( -رحمه 
الله تعاىل- يواظب عىل العمرة يف شهر رمضان 
املبارك، ويف السنة التي صىلَّ فيها الشيخ )عيل 
جابر( إماماً، كان الرئيس ضياء الحق موجوداً 
يف مكة، يصيل مع الناس، فاستمع لتالوة الشيخ 

هو  من  سأل:  ثم  جداً،  بها  وأعجب  جابر،  عيل 
له  فذكروا  اإلمام،  هذا  لنا  خرج  الذي  األستاذ 
أن أستاذه اسمه )خليل القاري(، وأنَّه من أهل 
ا زار املدينة طلب لقاء الشيخ  املدينة املنورة، فلمَّ
)خليل القاري(، وشكره عىل ما يبذله من جهود 
هذه  ودليل  وتعليمه،  الكريم  القرآن  تدريس  يف 
ومن  التالميذ،  من  الفخم  إنتاجه  الخرية  الجهود 
املوقف  هذا  كان  وقد  جابر(.  )عيل  الشيخ  تالميذه 
صالته  -أعني  الباكستاني  الرئيس  قبل  من  املؤثر 
للرئيس ضياء  ملهماً  ذلك-  تال  وما  املكي  الحرم  يف 
تربع  حيث  الكريم،  القرآن  خدمة  طريق  يف  الحق 
بأرض كبرية قريبة من مسجد امللك فيصل يف مدينة 
-إسالم آباد؛ وجعلها وقفاً من أجل تأسيس مرشوع 
)إسالم  يف  أقيم  وقد  الكريم.  القرآن  لتعليم  خريي 
أباد( حفل بهيج لتدشني املرشوع املذكور، وذلك عام 
)1422هـ( بحضور معايل الشيخ )صالح الحصني( 
الباكستان  يف  السعودي  والسفري  الله-،  -رحمه 

)محمد بن أحمد العجالن(.
املحدث  الشيخ  قاله  ما  عليه  العلماء  ثناء  ومن 
للجامعة  العام  واألمني  الحديث  )أستاذ  فالتة  عمر 
الكبار  والسادة  النوادر  األعالم  وأحد  اإلسالمية، 
-وقد  يوماً  بواسع رحمته ورضوانه-(  الله  -تغمده 
لقي الشيخ خليل القاري يف املسجد النبوي-: ))هنيئاً 
لك عىل جهودك يف خدمة القرآن الكريم، حتى انترش 
يف  نحن  مكان،  كل  يف  تعليمك  أثر  وامتد  طالبك 
حسنة،  تالوته  وتكون  الطالب  يقرأ  عندما  الجامعة 
)خليل  الشيخ  حلقة  يف  فيقول  تعلمت؟  أين  نسأله 

القاري((.
)خليل  الشيخ  فالته  عمر  الشيخ  لقي  ثمَّ 
القاري( مرة أخرى وكان ذلك بعد تعيني الشيخ 
فقّبل  النبوي،  املسجد  يف  إماماً  أيوب(  )محمد 
الشيخ )عمر فالتة( رأس الشيخ )خليل( تعبراً 
عن التقدير واإلجالل ملا تفضل به عىل األمة من 
القرآن  وتحبر  القراء  يف  النادرة  النماذج  هذه 
ا خلده التاريخ وكان شامة عىل مرِّ الزمان،  ممَّ

لنا  قدمت  لقد  خراً،  الله  ))جزاك  له:  قال  ثم 
أحسن نموذج -يقصد الشيخ محمد أيوب-((.

باز  بن  العزيز  عبد  الشيخ  سماحة  منه  وطلب 
الله-، التدريس يف الجامعة اإلسالمية، وألحَّ  -رحمه 
))كانت  القاري(:  )خليل  الشيخ  قال  ذلك.  يف  عليه 
-رحمه  باز  بن  العزيز  عبد  اإلمام  بالشيخ  عالقتي 
لتحفيظ  الخريية  الجمعية  تأسيس  بداية  منذ  الله- 
القرآن الكريم، وكنا نزوره يف مكة واملدينة والطائف 
توجيهاته ونستفيد من  إىل  والرياض، حيث نستمع 
أن  نريدك  خليل  )يا شيخ  مرة:  يل  قال  وقد  علومه. 
تدرس القرآن الكريم يف الجامعة اإلسالمية، فقلت له: 
يا فضيلة الشيخ هذا أمر صعب بالنسبة يل، يف ضوء 
نظام  يعتمد عىل  والذي  الجامعة  يف  التدريس  نظام 
الحصص الدراسية، حيث إن طريقتنا يف التدريس ال 
تتوافق مع هذا النظام، فقال يل الشيخ ابن باز: نحن 
لتدريس  مناسباً  وتراه  تريد  ما  لتحقيق  مستعدون 
الطالب، فوافقُت عىل طلب سماحته، غري أن ظروفاً 

حالت بيني وبني التدريس((.
عبد  بن  حسن  الشيخ  املعارف  وزير  معايل  وكان 
للشيخ  يقول  ما  دائماً  الله-  -رحمه  الشيخ  آل  الله 
أنت  خليل،  أستاذ  ))يا  لقاه-:  -إذا  القاري  خليل 
ما تطلبه يف هذا  الكريم، وكل  بالقرآن  نورت بالدنا 
وقد  معك((.  فأنا  القرآن-  خدمة  -مجال  املجال 
طلب معايل الوزير -يرحمه الله- من الشيخ )خليل 
يف  الكريم  القرآن  تدريس  يف  يشارك  أن  القاري( 
مدارس وزارة املعارف، ولكن الشيخ اعتذر بأنه قدم 
الخريية  الجمعية  تأسيس  بمهمة  مرتبطاً  مكة  إىل 
يوسف  )محمد  الشيخ  مع  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
سيتي(. وقد بلغ معايل الوزير اعتذار الشيخ فقدَّر له 
ذلك. -وكان ذلك الطلب بالتدريس قد وصل الشيخ 
األهدل(  )أحمد  األستاذ  طريق  من  القاري(  )خليل 

مدير التعليم بمكة املكرمة آنذاك-.
آل  الله  عبد  بن  )حسن  الشيخ  معايل  كان  لقد 
القاري،  خليل  بالشيخ  قديمة  عالقة  عىل  الشيخ( 
خليل  الشيخ  قال  ـــ(.  )1383ه عام  منذ  وذلك 
-رحمه  الشيخ  آل  حسن  الوزير  ))معايل  القاري: 
العلم،  حبيب  العايل،  والخلق  املعايل،  صاحب  الله-، 
وفصيح  القلب  سليم  القرآن،  وأهل  القرآن  ومحب 
اللسان، ساعدنا كثرياً يف خدمة تعليم القرآن الكريم، 
بن  مسجد  يف  )1383هـ(،  عام  لنا  بزيارته  رشَّفنا 
الدن يف منطقة الحفاير بمكة املكرمة، واستمع لتالوة 
التدريس،  يف  طريقتنا  عىل  وتعرف  الطالب،  بعض 
وحرض يف تلك الزيارة الشيخ )محمد يوسف سيتي(، 
األستاذ  التعليم  ومدير  القزاز(،  )محمد  والشيخ 

)أحمد األهدل(، وآخرين((.
من مناقب هذا الوزير املبارك يف خدمة القرآن 
العظيم أنه -عندما كان وزيراً للمعارف- )وزارة 
حافظ  تعيني  يكون  بأن  قراراً  أصدر  التعليم( 
أعىل من غره  الكريم يف درجة وظيفية  القرآن 
تشجيعاً  وذلك  الكريم،  القرآن  يحفظ  ال  ممن 

منه وإكراماً لحفظة كتاب الله تعاىل.
معاليه  ))وكــان  القاري(:  )خليل  الشيخ  قال  الشيخ خليل القاري يختم إجازة الشيخ محمد أيوب يرحمه الله
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املعارف(  )وزارة  تساهم  أن  يرغب  الله-  -يرحمه 
بمرشوع مميز لخدمة القرآن الكريم، فاقرتحُت عليه 
يف  وتجويده  الكريم  القرآن  لتحفيظ  مركز  تأسيس 
عىل  تقوم  املركز  فكرة  كانت  حيث  املنورة،  املدينة 
اململكة  خارج  من  الطالب  من  مجموعة  استقطاب 
مناهج  ويتعلمون  الكريم،  القرآن  يحفظون  سنوياً، 
تدريسه وإقرائه، وُيزودون بكل ما يتعلق بذلك، ثم 
يرسلون بعد ذلك إىل البالد التي قدموا منها؛ ليقوموا 
اإلسالمي  العالم  رابطة  وُترْشِف  تعلموا،  ما  بتعليم 
عليهم يف مواقعهم املختلفة، وفعال تمَّ الحصول عىل 
وكان  الداخلية،  وزارة  وموافقة  املطلوبة،  املوافقة 
املرشوع بموافقة ومباركة سماحة الشيخ عبد العزيز 

بن باز -رحمه الله-. 
امللك  بجاللك  نادراً  لقاًء  الوزير  لنا معايل  ثمَّ رتَّب 
فيصل -رحمه الله-؛ لنسلم عليه، ونعرض عىل نظر 
لِلِقاء  موعدنا  وكان  آنفاً،  املذكور  مرشوعنا  جاللته 
صباحاً،  والنصف  العارشة  الساعة  يف  الشهيد  امللك 
للقاء،  استعداد  امللكي  الديوان  إىل  ذهبنا  قد  وكنا 
بعرشة  املوعد  وقبل  الدخول،  ننتظر  نحن  وبينما 
الفيصل  استشهاد  من  قدَّره  ما  الله  قدَّر  دقائق، 
اآلخرة،  الدارة  إىل  وانتقاله  برحمته-،  الله  -تغمده 
الله فقيد األمة  الله أمراً كان مفعواًل، ورحم  ليقيض 

والوطن رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته.
بن  الشيخ حسن  )معايل  الخريِّ  الوزير  قلُت: وهذا 
عبد الله آل الشيخ(، قد بارك الله سعيه، وحفظ أثره، 
لهجة مخلصة،  من  قدمه  لَِما  ذكره،  الخري  يف  ورفع 
وبذل صادق، وإحسان عميم، يف كل سبل الخري، ومن 
أجلِّها خدمته للقرآن الكريم، فال يكاد يذكر اسمه إال 
عليه  والثناء  واالستغفار،  له  بالدعاء  األلسن  وتلهج 
ثراه،  الله  وطيَّب  حواه،  قرباً  الله  فنوَّر  واإلجالل، 

وأفسح الله له يف لحده، وأنزل عليه عظيم رحماه. 
كما أن الجمعيات الخريية لتحفيظ القرآن الكريم 
والتأييد  والعناية  بالدعم  تحظى  والزالت  كانت 
والرعاية من صاحب املراتب واملناقب، العالم العامل، 
العلمية  املكانة  العلم والعلماء، صاحب  موئل طالب 
الهيبة  وصاحب  والسكينة،  التواضع  مع  العالية 
والخطابة  والفصاحة  الرفيع،  األدب  ذو  والوقار، 
وتعظيمه  حبه  عىل  القلوب  أجمعت  من  اقتدار،  مع 
آل  العزيز  عبد  بن  صالح  الشيخ  معايل  وتوقريه، 
واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزير  الشيخ، 
للقرآن وأهله بكل وجه ممكن،  الذي ما فتئ خادماً 
ويرأس  أفراحهم،  ويحرض  بإنجازاتهم،  يفرح 
جمعيات عمومهم، ويوجههم ويرشدهم ويدلهم عىل 
كالوالد  لهم  فهو  بهم خرياً،  النجاح، ويويص  دروب 

الرحيم، فجزاه الله عن القرآن وأهله خرياً كثرياً.
األصول  لصاحب  وموصول،  مبدوء  والشكر 
واملعرفة  الطويلة،  القرآنية  الخربة  ذو  والوصول، 
ما  بأوىل  ووقته  جهده  سخر  الذي  الكبرية،  اإلدارية 
وقام  العزيز،  الكتاب  خدمة  من  الهمة  إليه  ترصف 
املطلق  والعون  الكبري  الدعم  بتقديم  زال-  -وال 
للجمعيات الخريية واملراكز القرآنية،  فضيلة الشيخ 
الشيخ؛ وكيل وزارة الشؤون  آل  الله بن صالح  عبد 
اإلدارة  عىل  املرشف  واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية 

الكريم،  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعيات  العامة 
الكريم ومسعاه،  القرآن  الله جهوده يف خدمة  تقبل 

وسدد عىل دروب الخري َخْطوَه وخطاه.
 

︎◀ طالبه وتالميذه
لقد بارك الله مسرية الشيخ الكبري )خليل القاري( 
مع القرآن الكريم وتعليمه، حتى تحولت تلك املسرية 
واإلقراء،  القراءة  يف  أصيلة  مدرسة  إىل  العظيمة 
ظهرت  األداء.  وحسن  التعليم  يف  معتربة  ومنهجية 
املخرجات  من  الجميع  ويراه  نراه  ما  يف  آثارها 
حسناً  الدنيا  مأل  الذي  الفريد  والطابع  الفخمة، 
وتسمع  إال  يوم  يمر  يكاد  ال  حتى  وجماالً.  وروعًة 
املدنية وأسيادها  الحجازية  الخليلية  املدرسة  تالميذ 
يصدحون بالقرآن العظيم عالياً يف اإلذاعات واملقاطع 
والقنوات. وانفرد املقرئ الكبري )خليل القاري( بأنَّ 
طالبه الذين تعلموا عىل يديه -أكثرهم- قد بدأ الحفظ 
حتى  املسرية،  أكملوا  ثم  عليه،  القرآن  حفظ  أتمَّ  ثمَّ 
تصدَّروا وأصبحوا أئمة يشار إليهم بالكمال والبنان. 
فهي تلمذة كاملة من البداية إىل النهاية، وهذا النوع 

من التلمذة قليل الحصول نادر الوجود.
األصيلة  منهجيته  -مع  يديه  عىل  تخرج  لقد 
من  كبري  عدد  الطويل-  ونفسه  العتيقة  ومدرسته 
األداء  من ضبط  واحد  نسق  عىل  واملقرئني،  الحفاظ 
وجودة القراءة وإتقانها وإن تفاوتوا يف تلقيهم عنه 
وضبطهم وإتقانهم، انترشوا يف كل مكان، ينرشون 
ما  ويعلمون  )خليل(،  الجليل  الشيخ  من  تلقوه  ما 

والتأصيل.  والتزكية  والرتبية  املنهجية  من  درسوه 
وأذكر منهم:-

الشيخ الدكتور محمد أيوب يوسف. غرِّيد    ◀︎
الطرية، والتالوات  الندية  القراءة  املحاريب، صاحب 
تكلف وال تقصري،  بال  العايل  األداء  املحربة، صاحب 
املسجد  إمام  نظريها،  قل  التي  اإلبداعات  صاحب 
يوسف،  محمد  أيوب  محمد  الدكتور  الشيخ  النبوي 
الذي أبكى املصلني يف أقدس املحاريب؛ محراب النبي 
صىل الله عليه وسلم، حيث عرفته األمة إماماً شامخاً 
له  الله  وضع  يتكرر،  ال  القرآن  مزامري  من  ومزماراً 
-إن  نحسبه  ما  الخلق  قلوب  يف  والقبول  املحبة  من 
الرحيم  الله  من  والقبول  الرضا  عالمة  الله-  شاء 
له رجاءه ودعاءه، وجرب خاطره  الله  الغفور. حقق 
الرشيف  للمحراب  العودة  له  فيرس  مناه،  وحقق 
صىل  حيث  وسلم-  عليه  الله  صىل  النبي  -محراب 
صالة  وكانت  )1436هـ(،  عام  رمضان  يف  بالناس 

مودع ومغادر. 
القرآن  حفظ  حيث  املكرمة؛  مكة  يف  رحلته  بدأت 
وأستاذه  شيخه  عىل  الصغر-  -منذ  وأتقنه  وجوده 
يف  القاري(،  )خليل  القدير  واألستاذ  الكبري  الشيخ 
انتقال  -قبل  أرسته  مع  انتقل  ثم  الدن،  بن  مسجد 
شيخه  انتقل  وعندما  املنورة.  املدينة  إىل  شيخه- 
معهد  تأسيس  وبعد  املنورة،  املدينة  إىل  )خليل( 
القرآن الكريم باملدينة جاء والد الشيخ )محمد أيوب( 
يسمح  أن  منه  طالباً  القاري(  )خليل  الشيخ  إىل 

الشيخ خليل القاري يوقع إجازة تلميذه الدكتور عثمان الصديقي بعد عرشين سنة من استحقاقه لها
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ويراجع  باملعهد  يلتحق  بأن  أيوب(  )محمد  البنه 
القاري(؛  )خليل  الشيخ  فوافق  الكريم،  القرآن  عليه 
واإلتقان.  والنباهة  التفوق  من  تلميذه  عن  يعلم  لَِما 
بدأ الشيخ )محمد أيوب( يراجع عىل شيخه القرآن، 
التعليم  يف  له  مساعداً  ليكون  شيخه  اصطفاه  ثم 

والتدريس.
تقلب الشيخ )محمد أيوب( يف اإلمامة يف بيوت الله، 
الناس يف مسجد  فأمَّ  بها من سرية ومسرية،  وأنعم 
يف  الناس  وأمَّ  التقوى،  عىل  أسس  مسجد  أول  قباء، 
األئمة،  من  لغريه  تكن  لم  سرية  يف  النبوي  املسجد 
وكانت بدايته يف اإلمامة عام )1410هـ(، وأمَّ الناس 

يف مسجد حسن الشاعر -إىل أن توفاه الله-.
عنه  وسلوا  وسواريه،  النبوي  املسجد  عنه  سلوا 
املدينة؛  مساجد  عنه  وسلو  وحواريه،  قباء  مسجد 
مسجد اإلمام أحمد بن حنبل ومسجد الحسيني، سلوا 
عنه مكة واملدينة حيث كان سريه ومسريه، سلوا عنه 
قلوب محبيه الذين عاشوا يف رياض تحبريه ومقاريه. 
ل يف مجمع امللك فهد ختمة للقرآن برواية حفص  سجَّ
نوادر  من  تعترب  الشاطبية؛  طريق  من  عاصم  عن 
ولحناً  وضبطاً  أداًء  بقارئها  نادرة  ختمة  الختمات؛ 

ونغماً ومقاماً، كما هي ختمة نادرة بلجنتها العلمية؛ 
كالشيخ  واملقرئني؛  األئمة  كبار  اللجنة  ضمت  حيث 
الزيات، والشيخ سيبويه، والشيخ املرصفي، والشيخ 
رضوان،  الرافع  عبد  والشيخ  موىس،  الرازق  عبد 

وآخرين.
وفصولها؛  ردهاتها  يف  أستاذاً  القرآن  كلية  عرفته 
مختلف  ومن  الطالب  من  الكثري  يديه  عىل  فتتلمذ 
من  فتخرج  وذريته؛  عقبه  يف  الله  بارك  الجنسيات. 
أوالده وبناته الحفاظ والحافظات، تعرفهم املدارس 

والجمعيات.
له  عقد  حيث  النبوي  املسجد  يف  لإلقراء  وتفرغ 
مجلس إقراء يف الجهة الشمالية من املسجد النبوي، 

يتزاحم عليه الطالب من كل األماكن والجهات.
ويبارش  املساكني،  ويتعاهد  األيتام،  يرعى  كان 
ظهره،  عىل  حاجاتهم  ويحمل  بنفسه،  خدمتهم 
والكثرية،  العجيبة  القصص  ذلك  يف  عنه  تواترت 
)محمد  اإلمام  الشيخ  يعرف  من  كلُّ  بذلك  وحدثنا 
عن  السياق  وخروج  اإلطالة  خوف  ولوال  أيوب(، 

موضوعه؛ لذكرت بعض هذه األخبار والنوادر.
كان -رحمه الله- واصالً متواضعاً يتعاهد املشايخ 
إقراء  ملجالس  يأتي  رأيته  فكم  والسالم؛  بالزيارة 
الشيخ  النبوي  باملسجد  القراء  شيخ  الجليل  شيخنا 
زاره  وربما  عليه،  ويسلم  يزوره  األخرض(  )إبراهيم 
يف داره ومنزله، وكم رأيته يأتي لزيارة شيخنا الكبري 
ويتعاهده  الحذيفي(،  عيل  )د.  النبوي  املسجد  إمام 
بالسالم واالحرتام، وأما بره بمشايخه وأساتذته فسل 
اليقني،  بالخرب  ينبيك  القاري(  )خليل  شيخه  عنها 
بره  وعظيم  خلقه،  محاسن  وصف  عن  تعجز  إنك 

وتواضعه وإحسانه. 
كان خفيًّا ال يحب الظهور، وَصموتاً -إالَّ يف الخري- 
ليكون  حوه  اإلعالم، رشَّ إىل وسائل  الحديث  يحب  ال 
من ضمن القراء املكرمني يف مؤتمر )كبار قراء العالم 
اإلسالمي( فاعتذر ورفض قبول الرتشيح، ودعوه إىل 
مجلس واحد من كبار األثرياء والوجهاء -وكان هذا 
الوجيه قد تمنى لقيا الشيخ والجلوس إليه- فاعتذر 
الشيخ )محمد أيوب( بل إنه اختفى من حدود الزمان 

واملكان، حتى ال يضعف -كما يقول-. 
التحلل من حقوق  النبوة يف  عىل هدي  كان ماشياً 
التي ذكرها  الكثرية  املواقف  العباد، حيث ال نحيص 
إذا  كان  أنه  يف  واملحبون  األصحاب 
أخطأ -أو كان هناك شبهة الخطأ- 
يف حق واحد من الناس فإنَّه ال تقر 
له عني، وال يغمض له طرف، حتى 
إنه كان يستعد  يتحلله ويستبيحه. 
ال  الذي  اليوم  ذلك  التغابن  ليوم 
وإنَّما  الدرهم  وال  الدينار  فيه  يقبل 
هي الحسنات أو السيئات. هذا هو 
تخرج  الذي  أيوب(  )محمد  الشيخ 
القاري(  )خليل  الشيخ  مدرسة  من 
بامتياز، فجئني بمثله إذا جمعتنا يا 

جرير املجامع. 

السبت  ليلة  بيته  إىل  أيوب(  )محمد  الشيخ  عاد 
)1437هـ(،  عام  من  رجب  شهر  من   )9( التاسع 
بعد أن أقام حفلة قرآنية عامرة كرَّم بها إحدى بناته 
بيته،  إىل  عودته  وبعد  الكريم،  القرآن  حفظت  التي 
توضأ، ثم وضع رأسه مستودعاً الله نفسه الطاهرة، 
وكانت يف كل مرة تعود، غري أنها هذه املرة لم تعد، 

فقد فاضت روحه إىل باريها. 
الحزن يقلق والتجمل يردع

والدمع بينهما عيص طيع
يتنازعان دموع عني مسهد

هذا يجيء بها وهذا يرجع
فرحمك الله أيها املقرئ النحرير والصوت الجميل 
بقدر ما أمتعت الناس بكتاب الله وأبكيتهم، ورحمك 
الله بقدر ما كنت تغوص بني اآلي فتوقف الناس عىل 
مواطن االنبهار والعظمة يف كتاب الله تعاىل، ورحمة 
الله عليك يوم ولدت، ورحمة الله عليك يوم شيعوك 
وحثوا عىل قربك الرتاب، ورحمة الله عليك يوم تبعث 

حيًّا.

︎◀ ومن طالبه الذي تعلموا عىل يديه، واستقوا من 
بن  عيل  الدكتور  الشيخ  علمه،  من  ونهلوا  نبعه، 
املكي  الحرم  إمام  الله-.  -رحمه  جابر  الله  عبد 
الدراسة  بدأ  عندما  سنة   )12( عمره  كان  الرشيف. 
والحفظ عند الشيخ )خليل القاري(، وكان قد حفظ 
قبل قدومه عىل الشيخ خليل )8( أجزاء عند الشيخ 
)رحمت الله بخاري(، وقد كان ُمدرًِّسا للقرآن الكريم 
يف مسجد األمرية منرية بنِت عبد الرحمن - يرحمها 
باملدينة  الكريم  القرآن  تابًعا لجماعة تحفيظ   - الله 
املنورة، ثم انتقل للقراءة والحفظ مع شيخه )خليل 
وَتعلَّم  كامالً،  القرآن  حفظ  عليه  أتمَّ  حتى  القاري( 
وكانت  التالوة،  وأصوَل  التجويد،  أحكاَم  يديه  عىل 
وقد  سنتان،  عليه  حفظه  انتهاء  ثم  مالزمته  مدة 
استمر يف مالزمة شيخه -بعد انتهاء الحفظ- حيث 
كان يراجع املصحف مع شيخه ختمات كثرية، وذلك 
يف شهور الصيف )أربعة شهور(، وكان يقرأ يومياً 
)خمسة أو ستة أجزاء(،  كان الشيخ )محمد أيوب( 
للشيخ  فُيسمِّع  القاري(  )خليل  شيخه  ساعد  ربما 

)عيل جابر( حفظه ومراجعته. 
الحجاز، واستقرَّا  إىل  الشيخ عيل جابر  والدا  رَحل 
ذي  شهر  يف  الشيُخ  فيها  ُولد  التي  جدة،  مدينة  يف 
ة من عام )1373هـ( ثالثة وسبعني وثالثمائة  الحجَّ
وألف بعَد الِهْجرة املباركة. وحني أصبَح يف الخامسة 
املنورة،  املدينة  يف  للَعيْش  أرسُته  انتقلْت  ُعُمره،  من 
ويف املدينة الْتَحق الشيُخ )عيل جابر( بدار الحديث، 
دراستَه  أتمَّ  أن  اإلسالمية. وبعَد  للجامعة  التابعة 
طة يف دار الحديث التابعة للجامعة  االبتدائيََّة واملتوسِّ
للجامعة  التابع  الثانوي،  باملعهد  الْتَحق  اإلسالمية، 
بالجامعة  الرشيعة  بعَده بكلية  ليَلتحَق  أيًضا؛ 
األوىل )درجة  الجامعية  اإلجازَة  منها  ليناَل  نفِسها؛ 
َتخرَّج فيها يف  العلوم الرشعيَّة، حيث  الليسانس( يف 

العام الدِّرايس )1395هـ - 1396هـ(. 
الشيخ محمود خليل القاري 

إمام مسجد القبلتني باملدينة املنورة

الشيخ أحمد خليل القاري

 رحمه الله

الشيخ محمد خليل القاري إمام املسجد النبوي 

املكلف -يف شهر رمضان-
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َشطَر  وجَهه  م  َيمَّ حيث  الُعليا،  دراساته  وَاَصل 
التابع  للقضاء،  العايل  املعهد  إىل  وتحديًدا  الرِّياض، 
حيث  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  لجامعة 
يف  بتقدير )امتياز(  املاجستري  درجَة  عىل  حصل 
الشيُخ  تميَّز  ـــ(،  )1396-1397ه الدرايس  العام 
)عيل جابر( - رحمه الله - يف تالوِته للقرآن الكريم 
وكأنَّما  الُقلوب،  بمجامع  يأخذ   ، َعْذٍب شجيٍّ بَصوْت 
إلمامة  له  أهَّ ا  ممَّ داود؛  آِل  مزامري  من  ِمزماًرا  أُوتَي 
املصلِّني يف عدد ِمن مساِجد املدينة املنورة، حيُث بدأ 
اإلمامة يف )مسجد الغمامة(، وهو من مساجد املدينة 
العريقة، وَيقُع يف الِجهة الغربيَّة الجنوبيَّة من املسجد 
النبويِّ الرشيف، حيث ُعنيِّ إماًما مساعًدا يف مسجد 
من  اآلخرة  جمادى  شهر  يف  وذلك  آنذاك،  الغمامة 
عام )1394هـ( أربعة وتسعني وثالثمائة وألف من 
الهجرة، فأمَّ املصلِّني فيه نحَو سنتنَي، وعمُره إذ ذاك 
واحٌد وعرشون عاًما، إالَّ أنَّه َترَك اإلمامَة حني انتقَل 

إىل الرِّياض؛ إلتمامِ دراساتِه العليا. 
أمَّ الناس يف الحرم املكي الرشيف عام )1401هـ(، 
من رمضاَن  والعرشين  الثالث  ليلِة  من  ابتداًء  وذلك 
الحرام  املسجد  يف  إماًما  واستمرَّ  نفِسه،  العام  من 
ا يليهما،  بقيَة ذلك العام، والعام الذي َيليه، وجزًءا ممَّ
ن خالَل  ثم سافر إىل كندا بغرَِض الدِّراسة، وقد تمكَّ
الرشيف  املصحف  تالوِة  تسجيل  من  هناك  إقامته 
جامعة  وقامْت  عاصم،  عن  حفص  برواية  كامالً 
ليلِة  ويف  وتوزيعه،  املصحف  ذلك  بنرْش  امللك سعود 
ستة  ـــ(  )1406ه عام  يف  رمضان  من  السادس 
إلمامِة  الشيخ  الهجرة، عاد  من  وألف  وأربعمائة 
املصلِّني يف رحاب بيِت الله العتيق، واستمرَّ يف إمامة 

الناس به يف شهر رمضان إىل عام )1409هـ(. 
بعَد أن نال الشيُخ )عيل جابر( درجَة الدكتوراه، ويف 

العام )1408هـ(، انتقل إىل جدة؛ ليستقرَّ به املقام 
العزيز  امللك عبد  َفْرع جامعة  انتقالِه من  فيها، بعد 
باملدينة املنورة إىل مقرِّها يف جدة، حيث ُعني عضوًا 
يف هيئة التدريس يف ِقْسم الدِّراسات اإلسالميَّة، بكلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة.
ذي  شهر  من  عرش  الثاني  الخميس،  ليلة  ويف 
القعدة، يف عام )1426هـ( ستة وعرشين وأربعمائة 
وألف من الهجرة، وافِت املنيُة الشيَخ يف تمام الساعة 
إىل  ُروُحه  ففاضْت  به،  ألَمَّ  َمرَض  إثَر  ليالً،  التاسعة 
وقد  ُعمره،  من  والخمسني  الثالثَة  يبلِغ  ولم  بارِئها، 
َصىلَّ عليه املسلمون صالَة العرص يف املسجد الحرام، 
الله  رحمه  املكرَّمة،  ة  بمكَّ الرشائع  مقربة  يف  وُدِفن 

تعاىل رحمًة واسعة، وأسكنَه فسيَح جنَّاِته.

 ︎◀  ومن طالبه الخواص، الذي أخذوا عنه القراءة 
املنهجية  عنه  أخذوا  كما  وأرسارها،  تفاصيلها  بكل 
والتأصيل، ابنه البكر، الشيخ محمد بن خليل عبد 
الرحمن القاري، ولد بمكة املكرمة عام )1386هـ(، 
حيث  النبوية،  املدينة  يف  القرآن  مع  رحلته  وبدأ 
وعناية  نظر  تحت  مبكرة  سن  يف  القرآن  حفظ  أتمَّ 
وتوجيه شيخه وأستاذه والده )خليل القاري(. كان 
ألن  أهلته  فائقة  وعناية  كبرية  حظوة  والده  عند  له 
ختمات  والده  عىل  قرأ  حيث  يريد،  بما  منه  يحظى 
الختمة  إىل آخره، استغرقت   القرآن  أول  عديدة من 
والده  من  اإلجازة  أدرك  حتى  طويلة  سنوات  األوىل 
وانضم إىل سلسلة املسندين، كانت تلك القراءة وذلك 
الختم -عىل والده- مثاالً لألمانة يف األداء من املعلم، 
من  التلقي  يف  واإلتقان  والحذق  والصرب  والحرص 
التلميذ. درس الشيخ )محمد خليل( سنوات دراسته 
ذات  الرائدة  املدارس  يف  املنورة  املدينة  يف  األوىل 

درس  كما  كعب،  بن  أبي  مدرسة  العريق؛  التاريخ 
أظفاره  نعومة  يف  له  وكان  اإلسالمية،  بالجامعة 
شغف يف حضور حلق العلماء الكبار، كالشيخ الفقيه 
عطية بن محمد سالم، والشيخ محمد صديق جاليل، 
برواية حفص  وقرأ ختمة  الحديثي،  والشيخ صالح 
عن عاصم من طريق الطيبة عىل الدكتور عبد الله بن 

محمد الجار الله. 
واألعمال؛  الوظائف  من  عدد  له مساهمة يف  كانت 
لتحفيظ  املنورة  املدينة  بمعهد  التدريس  فتوىل 
القرن الكريم التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية، ثم توىل رئاسة الشؤون العلمية بالجمعية 
املنورة،  باملدينة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية 
الكريم  القرآن  بدار  تعليمياً  تربوياً  كما عمل مرشفاً 
باملدينة املنورة. وطاف أرجاء املعمورة قارئاً ومقرئاً 

الشيخ محمد خليل القاري والدكتور عثمان الصديقي يف مجلس الشيخ الوالد خليل القاري

الشيخ عيل بن عبدالله جابر

 رحمه الله
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ونارشاً للعلم والخري.
مجالس  يف  للتصدر  أهله  جميالً  صوتاً  الله  رزقه 
باإلمامة  الله  وأكرمه  والخريية،  الرسمية  اإلقراء 
والصالة بالناس؛ حيث تقلب يف اإلمامة يف بيوت الله، 
وأنعم بها من سرية ومسرية، فأمَّ الناس يف )مسجد 
القبلتني(  )مسجد  يف  إمامة  له  كانت  كما  امليقات(، 
الشهري، ثم أمَّ الناس يف أوَّل مسجد أسس عىل التقوى 
)مسجد قباء( يف سرية عطرة امتدت ألكثر من عرشين 
عاماً، ثم  كان ختام السري واملسري؛ حيث حظي بثقة 
والة األمر -حفظهم الله- فتم اختياره إماماً للمسجد 
النبوي يف شهر رمضان من عام )1437هـ(، وفرح 
الركبان،  بها  طارت  فرحة  وصالته  بإمامته  الناس 
وعمَّت بها األرجاء يف كل مكان. له مجالس إقراء يف 
املسجد النبوي الرشيف، ومجالس إقراء يف )مقارئ 
دار القرآن الكريم(، يرتدد عليها الطالب ويزدحمون 

فيها من كل مكان.

محمد  عابد  بن  محمد  الشيخ  طالبه  ومن   ◀︎  
املنورة ودرس  كامل. ولد عام )1373هـ( باملدينة 
القرآن الكريم عىل الكثري من مشايخ املدينة املنورة؛ 
عىل  وقرأ  القاري) ،  خليل  الشيخ (  أشهرهم  من 
العلوم  الزعبي(، وتعلم  تميم  املحقق )محمد  الشيخ 
علوم  يف  متخصصاً  كان  والذي  والده،  عىل  الرشعية 
ليسانس  عىل  عابد(  )محمد  الشيخ  السنة. حصل 
املنورة  املدينة  اإلسالمية يف  من الجامعة  الرشيعة 
مسجد  يف  الناس  إمامة  وتوىلَّ  )1402هـــ(،   عام 
قباء منذ عام )1405هـ(، ثم ناله الرشف والتكريم 
-بربكة القرآن الكريم- فأمَّ الناس يف املسجد النبوي 
-يف صالة الرتاويح عام )1410هـ(. له حلقة إقراء 
من  العثمانية  التوسعة  يف  الكريم  للقرآن  وتدريس 
النبوي الرشيف منذ أكثر من عرشين عاماً،  املسجد 

متع الله به عىل طاعته، وأحسن خاتمته.

مشايخه  له  شهد  الذي  الكامل  الشيخ  ومنهم   ◀︎
الشجي  الصوت  واإلتقان، صاحب  بالضبط  وأقرانه 

واألداء الندّي الشيخ محمد بن صالح أبو زيد. ذو 
الصوت الجميل، إمام مسجد بالل، عىل درجة عالية 
قليل  وأستاذ  محرتف،  معلم  واإلتقان،  الضبط  من 
مثله، مشارك يف تدريب األساتذة واملعلمني، وموجه 
يف حلق التحفيظ يف جمعية التحفيظ باملدينة املنورة، 
يف  ومشاركاً  طيبة،  جامعة  يف  أستاذاً  اآلن  ويعمل 

التوجيه واإلقراء يف بعض املدارس القرآنية.

الشيخ محمود  وابنه وصديقه  تلميذه  ︎◀ ومنهم 
خليل القاري. ابن الشيخ )خليل القاري(، وحبيبه، 
وأقرب أبنائه إليه، رزقه الله صوتاً ال تملك عند سماع 
زال  توىل وال  القلوب وتخشع.  له  تلني  أن  إالَّ  تالوته 
إمامة مسجد القبلتني، ثم رشفه الله بما لم يخطر له 
الكريم  السامي  األمر  بال وال حال، حيث صدر  عىل 
باملوافقة عىل تكليفه إماماً لصالة الرتاويح باملسجد 
من  إال  ذاك  وما   ،)1439( لعام  الرشيف  النبوي 
ما  مع  وأداء،  قراءة  الستحقاقه  ثم  عليه  الله  فضل 
والصالح  الفخار  معاني  -لوالده وشيخه- من  فيها 

والتكريم.

القاري.  خليل  بن  أحمد  الشيخ  طالبه  ومن   ◀︎
بتالوته،  شبهاً  وأقربهم  املقرب،  وابنه  أبيه،  حبيب 
املدينة  املساجد، داخل  يف بعض  إماماً  بالناس  صىلَّ 
الجميل.  املميز  بصوته  اشتهر  وخارجها.  املنورة 
يف  سابق  موعد  القاري(  )خليل  الشيخ  لوالده  كان 
املستشفى، وكان االبن البار )أحمد خليل( عىل موعد 
إنه  الرب- حيث  الخدمة وأجر  أبيه -لينال رشف  مع 
سيأخذ أباه إىل املوعد يف املستشفى، وبينما هو يتأهب 
وأصابته  املنية،  أدركته  والده  إىل  بيته  من  للخروج 
وبرِّ  إىل خدمة  وهو يف طريقه  فمات  املوت،  مصيبة 
وفاته يف  وكانت  الله،  بطاعة  متلبساً  مات  لقد  أبيه، 
عام  من  شوال  شهر  من  والعرشين  التاسع  اليوم 
)1438هـ(، وُصيلِّ عليه يف املسجد النبوي، ودفن يف 
بقيع الغرقد، يف اليوم األول من شهر ذي القعدة، من 

عام )1438هـ(. رحمه الله رحمة واسعة.

محمد  بن  عثمان  الدكتور  تالميذه  ومن   ◀︎
صديقي، إمام وخطيب مسجد صالح الدين يف مدينة 
الرياض، واألستاذ يف كلية امللك فهد األمنية -سابقاً-، 
وزارة  يف  الفكري  األمن  دائرة  يف  الدعاة  وكبري 
الداخلية، توىلَّ مسؤولية الجمعيات الخريية لتحفيظ 
فأجرى  اإلسالمية  الشؤون  بوزارة  الكريم  القرآن 
يف  إقراء  مجالس  له  الخري،  من  كثرياً  يديه  عىل  الله 
مسجده وبيته. قرأ عىل شيخه )خليل القاري( ختمة 
كاملة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، 
الذكر.  تستحق  قصة  )خليل(  شيخه  عن  وإلجازته 
القاري( يف بيته، ومعي  كنَّا يف زيارة للشيخ )خليل 
خليل  )محمد  والشيخ  صديقي(،  )عثمان  الدكتور 
القاري(، وتكلمنا مع الشيخ )خليل القاري( يف أمور 
بسؤال  القاري(  )خليل  الشيخ  اسـأذنت  ثم  كثرية، 
يل،  فأذن  للحال،  مناسب  غري  أو  غريباً  يكون  ربما 
)عثمان  الدكتور  ابنكم  الشيخ  فضيلة  يا  له:  فقلت 
الصديقي( ماذا قرأ عليكم من القرآن؟ قال: قرأ عيلَّ 
طريق  من  عاصم  عن  حفص  برواية  كاملة  ختمة 
الشاطبية، قلُت: له هل أنت راض عن قراءاته؟ قال 
نعم، قلُت: هل يستحق اإلجازة؟ قال نعم، قلُت: وملاذا 
لم تمنحه اإلجازة، فقال يل: هو لم يطلبها، ونحن ال 
نهتم بمنح اإلجازة بقدر اهتمامنا بالضبط والجودة 
واإلتقان. فتعجبُت من حال الشيخ والتلميذ، عرشون 
اإلجازة،  يذكر  لم  والشيخ  الختم،  انتهاء  بعد  عاماً 
فعلمنا  له-،  -هيبة  الشيخ  من  يسألها  لم  والطالب 
أنها املنهجية األصيلة يف التعليم واإلقراء، والتي تقوم 

عىل تعظيم القرآن وتدبره وحبِْك حروفه ومعانيه.  

︎◀ وممن قرأ عىل الشيخ )خليل القاري( وأفاد منه، 
الشيخ محمد السبيل-رحمه الله-، إمام وخطيب 
املسجد الحرام، حيث ُعني إماماً للمسجد الحرام عام 
)خليل  الشيخ  حلقة  يف  يحرض  وكان  )1387هـ(، 
حتى  كاملة،  سنة  الحضور  يف  واستمر  القاري(، 
يقرأ  كان  وممن  املنورة.  املدينة  إىل  الشيخ  انتقل 
الله- -رحمه  الزاحم  الله  عبد  الشيخ  -أيضاً-  عليه 

، )إمام وخطيب املسجد النبوي(، والشيخ أحمد بن 
محمد  والشيخ  النبوي،  املسجد  )إمام  حميد  طالب 
املنورة(،  باملدينة  الكربى  باملحكمة  )القايض  سعيد 
أبناء  من  وبعض  األردن،  من  الزعبي  موفق  وعمر 
الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، ومحمد عبد 
الرحمن الرشيف، والشيخ مشاري العفايس، وغريهم 

كثري.

هؤالء هم طالب الشيخ )خليل القاري(. منترشون  
من  وأخذوا  علمه،  من  نهلوا  قد   ، والتعليم  لإلقراء 
عليهم  يبخل  وال  ويرشدهم،  يوجههم  رأيه،  معني 
بالنصح واإلرشاد، ملك قلوبهم فصاروا ال يصدرون 
عن رأيه، حتى صار طالب )خليل القاري( ينسبون 

إليه.

الشيخ أحمد طالب حميد إمام املسجد النبوي, والشيخ مهدي حكيم والشيخ عمر سنبل مٔوذنا املسجد 

النبوي يف زيارة للشيخ الجليل
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︎◀ منهجه يف التدريس واإلقراء
لقد أنشأ الشيخ )خليل القاري( مدرسة أصيلة يف 
القراءة واإلقراء، ومنهجية معتربة يف التعليم وحسن 
من  الجميع  ويراه  نراه  ما  يف  آثارها  ظهرت  األداء. 
الدنيا  مأل  الذي  الفريد  والطابع  الفخمة،  املخرجات 
الحصول  قليل  مدرسة  إنها  وجماالً.  وروعًة  حسناً 

وهي كذلك نادرة الوجود.
تأخذ  عملية  القراءة  أنَّ  اإلقراء:  يف  منهجه  فمن 
يستعجل  أال  الطالب  فعىل  الزمني،  وعمرها  وقتها 
يتجاوز  أن  للطالب  يسمح  ال  وهو  واالنتهاء،  الختم 
صحيح،  محقق  بنطق  إال  القرآنية  الكلمة  بل  اآلية 
حتى ولو ذهب وقت الدرس يف تلك الكلمة أو اآلية، 
وربما أوقف الدرس إذا لم يتمكن الطالب من تحقيق 
منه مراجعة  األداء، ويطلب  املريض من عملية  الحد 
الدرس والتحضري له يف املجلس القادم. وهو بمنهجه 
هذا قد تميز بجلد عجيب يف الصرب عىل الطالب حتى 
يضبط ويتقن األداء؛ وهذا عند من يعرفه قليل جداً 

يف أوساط املشايخ واملقرئني.
التعليم  طريقة  واإلقراء،  التعليم  يف  منهجه  ومن 
ُتعني  فريدة،  طريقة  وهي  الجماعية(،  بـ)القراءة 
وتجعل  وللكلمة،  للحرف  الصحيح  النطق  عىل 
النطق،  يف  القوي  زميله  يشارك  الضعيف  الطالب 
املانعة  الحواجز  يقطع  مما  الصواب،  عىل  فيتجرأ 
بعض  عند  الوهمية  املعوقات  وتزيل  التعليم،  من 
العون عىل  إليه من  الطالب، فضاًل عما تؤدي  فئات 
تصحيح عيوب النطق عند بعض من يعاني من مثل 
التعليمية  العملية  تسهل  فهي طريقة  العيوب.  هذه 
عىل  وتعينهم  الطالب  تنشط  أنها  كما  املدرس،  عىل 

االنتباه،وتحفزهم، وتبعد عنهم الكسل والخمول.
قال الشيخ خليل القاري: ))وأما التعليم بالطريقة 
أربعني  من  أكثر  منذ  نتبعها  فهي طريقة  الجماعية 
عاماً، وهي من الطرق الناجحة يف التعليم، خصوصاً 
تبارك، وهي  عم، وجزء  السور؛ كجزء  تعليم قصار 
طريقة نأخذ بها يف البداية؛ وذلك حتى ُيتْقن الطالب 
عملياً،  ويطبقوها  والصفات،  املخارج  املبتدئون 
وليسمعوا القراءة الصحيحة املتقنة ويتدربوا عليها، 
الجماعية من نصف جزء  بالقراءة  التعليم  ويستمر 
ما  فإذا  أشهر،  ثالثة  إىل  شهرين  وملدة  جزء،  إىل 
اطمأننا إىل ضبط الطالب وإتقانهم، رشعنا بعد ذلك 
الفردي(،  )التعليم  مرحلة  وهي  الثانية،  املرحلة  يف 
عىل  األستاذ  يطمنئ  حتى  املرحلة  هذه  يف  ونستمر 
إتقان الطالب وتمكنه وصحة تالوته، ثم تكون بعد 
ذلك املرحلة الثالثة، وهي مرحلة )القراءة يف الصالة 
من  مجموعة  بإمامة  الطالب  يقوم  بحيث  النافلة(، 
زمالئه بعد صالة املغرب أو بعد صالة العشاء، وذلك 
عىل  الطالب  يتدرب  لكي  الدرس؛  مكان  من  قريباً 
التالوة، ومستوى  يف  الرسعة  التفاصيل؛ كدرجة  كل 
والسجود  والركوع  األحكام،  وتطبيق  الصوت، 

نختار  كنا  -يف رمضان-  املكرمة  مكة  ويف  ونحوها، 
بعض الطالب املتفوقني الذين يحفظون عرشة أجزاء 
املكّي  الحرم  يف  ذلك  وكان  عملياً،  وندربهم  وأكثر، 
ليلة،  كل  من  الرتاويح  صالة  عقب  زمزم  برئ  حول 
وكان كل طالب يقرأ نصف جزء يف ركعتني، وخلفه 
الشيخ  منهم  وكان  زمالئه،  من  خمسة  أو  أربعة 
)محمد أيوب(، و)يوسف إسماعيل فالته(، وغريهما، 
والشيخ  جابر(،  )عيل  الشيخ  فمنهم  املدينة  يف  ا  وأمَّ
وغريهم،  زيد(،  أبو  )محمد  والشيخ  عابد(،  )محمد 
وكان الشيخ )عيل جابر( يقف يف املحراب السليماني 
أو قريباً منه، وقد كان الناس يستمتعون باالستماع 
إىل تلك التالوات املحربة املتقنة، التي يؤديها الطالب 
لينقلوا  أنها كانت فرصة لبعضهم  يف تدريبهم، كما 
األمر  يتوقف  بلدانهم، ولم  إىل  الفريدة  التجربة  هذه 
يف  أئمة  الطالب  أصبح  أن  -بعد  كنُت  بل  ذلك،  عند 
املساجد- أمرُّ عليهم يف مساجدهم يف صالة الرتاويح، 
وأصيل خلفهم، وأذكر لهم ما قد يظهر يل من األخطاء 
من  تالميذي  بمتابعة  أقوم  كما  التوجيهات،  ومن 
الصوتية((، وقال  ما يصلني من تسجيالتهم  خالل 
التعليم  ))وطريقة  الطريقة:  تلك  واصفاً  -أيضاً- 
أوالً:  التايل:  النحو  عىل  تكون  الجماعية(  بـ)القراءة 
آليتني،  أو  آلية  لتالوتهم  واالستماع  الطالب  اختبار 
اعتماداً  مجموعتني  إىل  الطالب  تقسيم  يكون  ثانياً: 
عىل مستوياتهم واستعدادهم الذي أظهروه من خالل 
ذوي  الطالب  فتضم  األوىل  املجموعة  ا  أمَّ االختبار، 
املستويات العليا،  ومن دونهم يف املستوى فإنه يكون 
ضمن املجموعة الثانية، ثالثاً: يبدأ األستاذ باملجموعة 
األوىل حيث يقرأ لهم -بصوت عال- آية أو جزًءا منها، 
الطالب  تالوة  وأثناء  األستاذ،  خلف  يرددون  وهم 
الرتكيز  ويتم  وامللحوظات،  األخطاء  األستاذ  يتابع 
عىل الطالب الذين تبني لألستاذ -من خالل االختبار 
فيقوم  التجويد،  جهة  من  غريهم  من  أضعف  أنهم 
يعيد  ثم  الصواب،  وتوضيح  األخطاء،  بتصحيح 
األستاذ التالوة بشكل صحيح، ويردد الطالب خلفه، 
وهكذا حتى يتمكن الطالب من إتقان التالوة. وخالل 
املجموعة  يف  الطالب  يكون  األوىل  املجموعة  تعليم 

الثانية يستمعون لزمالئهم، ويستفيدون من األخطاء 
وامللحوظات التي تم تصويبها، ثم يبدأ األستاذ -بعد 
فراغه من املجموعة األوىل- بإقراء املجموعة الثانية- 

بنفس املنهج والطريقة((.
املجالس  تلك  يف  تالواتهم  الطالب  سجل  ولو 
من  املقصود  حصول  يف  أبلغ  ذلك  لكان  ووثقوها 

تحسني التالوة وجودة القراءة ورسعة اإلتقان.
يربي  أنه  واإلقــراء،  التدريس  يف  منهجيته  ومن 
واإلقراء  القراءة  من  األسمى  املقصود  عىل  تالميذه 
ما  مع  القرآن،  تالوة  وإتقان  ضبط  وهو  عنده؛ 
واإلتقان  الضبط  لذلك  الحقيقة  الثمرة  من  يحصل 
وهو: القراءة السليمة من الُّلحون، مع التأمل والتدبر 

والرتبية والتمثل بأخالق القرآن. 
أما البحث عن اإلجازة والحرص عىل اإلسناد، فليس 
يأتي  من منهجه وال من طريقته، وإنما هي تتويج 
أن  نية عليه. ولهذا تجد  له، وال  َتَطلُّع  يف وقته دون 
سريته يف منح اإلجازات القرآنية يظهر فيها: األمانة 
)للقاري(،  الفريدة  والرتبية  )املقري(،  من  العالية 
كما أن هذه السرية تنبيك عن هذه املنهجية الفخمة 

والتأصيل العجيب. 
الشيخ  إنَّ  القاري(:  خليل  )محمد  الشيخ  يل  قال 
عام  ــدي  وال من  ــازة  اإلج طلب  ــوب(  أي )محمد 
والدي  عىل  وقراءته  ختمته  -وكانت  )1410هـ( 
فقال  سنة-،  عرشين  من  بأكثر  ذلك  قبل  )خليل( 
له الشيخ الوالد: أنت لديك إجازات من عدة مشايخ 
الشيخ  له  فقال  اإلجــازات،  تلك  فيكفيك  آخرين، 
تربيت  ومْن  وأستاذي  شيخي  أنت  أيوب(:  )محمد 
اإلجازة،  منك  فأريد  كتفيه،  عىل  وحملني  يديه،  عىل 
فقال له: هل هناك أحد طلب منك اإلجازة: فقال له 
عليها  الحصول  أتمنى  ولكني  ال،  )أيوب(:  الشيخ 
الله  شاء  إن  خري  له:  فقال  وروايتكم،  طريقكم  من 
أيوب(  )محمد  الشيخ  يطلب  مرة  كل  ويف  نشوف، 
شاء  إن  خري  القاري(:  )خليل  شيخه  جواب  يكون 
الله نشوف، قال الشيخ )محمد خليل( حتى إذا كان 
عام )1432هـ(، اجتمعنا )أنا، والشيخ محمد أيوب، 
وأخي أحمد-يرحمه الله-، وأخي محمود، والدكتور 

الشيخ محمد أبو زيد يف مجلس شيخه الشيخ خليل
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الصيني(،  ريان  واألستاذ  مصطفى،  العزيز  عبد 
القاري(  )خليل  الوالد  إقناع  كيفية  بشأن  وتشاورنا 
يف منحنا )اإلجازة املستحقة( لنا جميعاً، فقررنا أن 
-وهو  مصطفى(  العزيز  )عبد  الدكتور  من  نطلب 
)خليل(،  الشيخ  صهر  -أيضاً-  وهو  ماهر،  خطاط 
وزوج ابنته، وكاتب ترجمته وسريته، ويعمل أستاذاً 
بجامعة طيبة باملدينة املنورة- قررنا جميعاً أن ُتكتب 
والشيخ  أيوب،  محمد  الشيخ  )إجازة  اإلجازات  هذه 
محمد خليل، والشيخ أحمد خليل، والشيخ محمود( 
)املستحقة  اإلجازات  بهذه  الوالد(  )الشيخ  ونفاجئ 
وفعالً:  توقيعها،  منه  ونطلب  واحدة،  مرة  بامتياز( 
تم مقابلة الوالد بهذه اإلجازات، وبعد نقاش طويل، 
قال لنا: سأوقعها، لكني ال زلت أطلب منكم املراجعة 

والقراءة واإلتقان !!!! 
قال الشيخ )محمد خليل القاري(: كان هذا التوقيع 
يف عام )1430هـ(، -وكما ترى فقد كان هناك أكثر 

من )22( سنة ما بني طلب اإلجازة ومنحها-. 
قال الشيخ )محمد خليل(: والحقيقة أني استمريت 
يف القراءة عىل )والدي وسيدي( ختمات كثرية، إىل أن 
كانت آخر ختمة عام )1437هـ(، وبعدها اعتذر عن 

اإلقراء ملرضه -شفاه الله وأحسن عقباه-.
قلُت: وقد سألت الشيخ الصادق األمني عىل القرآن 
الشيخ ملاذا تأخرتم يف  القاري( مرة: فضيلة  )خليل 
منح اإلجازة واإلسناد للشيخ )محمد أيوب( -رحمه 

الله- ؟. 
شيخ  يا  أيوب(،  )محمد  للشيخ  قلُت  يل:  فقال 
بالقرآن،  ه  وخصَّ الله   اختاره  ممن  أنت  )محمد( 
من  به  تميزت  بما  والحفاظ  الناس  عىل  وزادك 
شيخ  يا  واإلتقان،  الصوت  وحسن  والجودة  الضبط 
أنت  أيوب(-:  )محمد  للشيخ  كالمه  ها  -موجِّ محمد 
املدينة  إماماً يف مساجد كثرية داخل  بالناس  صليَت 
وخارجها، أليس كذلك؟ قال بىل، قلُت له: فهل طلبوا 
منك اإلجازة واإلسناد حني قدَّموك لإلمامة، قال: ال. 
ثم قلُت له: يا شيخ محمد أنت صليَت إماماً بالناس يف 
مسجد )قباء(، أليس كذلك، قال: نعم، قلُت له:  فهل 
طلبوا منك اإلجازة واإلسناد حني قدَّموك، قال: ال. قلُت 
له: يا شيخ محمد أنَت صليَت بالناس إماماً يف املسجد 
النبوي الرشيف، وحصلت لك منقبة لم تحصل إلمام 
قبلك وال بعدك، حيث انفردَت باإلمامة شهر رمضان 
كله إال قلياًل، فهل طلبوا منك اإلجازة واإلسناد حني 
له:  قلُت  ال.  قال:  الرشيف،  املحراب  يف  إماماً  قدَّموك 
فهد  امللك  مجمع  يف  لت  سجَّ أنت  )محمد(:  شيخ  يا 
تميزت  الختمات؛  نوادر  من  تعترب  للقرآن  ختمة 
األئمة  كبار  اللجنة  ضمت  حيث  العلمية؛  بلجنتها 
واملقرئني؛ كالشيخ الزيات، والشيخ سيبويه، والشيخ 
عبد  والشيخ  موىس،  الرازق  عبد  والشيخ  املرصفي، 
اإلجازة  منك  طلبوا  فهل  وآخرين،  رضوان،  الرافع 
لتقرأ يف  واإلسناد: يا شيخ )محمد(: يقدِّمونك دائماً 
املحافل الرسمية املحلية والدولية، ويطلبونك باالسم، 

فهل طلبوا منك اإلجازة واإلسناد: قال: ال. فقلُت له: 
القرائي؛  استحقاقك  ثم  عليك  الله  فضل  قدَّمك  إنما 
حيث إنك حافظ ضابط مجود متقن أمني عىل القرآن 

العظيم، فقال: صدقت يا سيدي. 
ذكرتها   مشهورة  خليل(  )محمد  ابنه  مع  وقصته 
آنفاً، وأما قصته مع تلميذه الدكتور عثمان الصديقي 

ففيها عربة وعظة.

︎◀ أسانيده
الرحمن  عبد  )خليل  الشيخ  أسانيد  اختلفت     
عليهم  قرأ  الذين  املشايخ  أسانيد  باختالف  القاري( 
وتلقى عنهم، فهو قد حصل عىل ثالثة أسانيد، ويتحد 
املعروف  بن محمد  أحمد  الشيخ  يف  الثالثة  األسانيد 
الشيخ  بعد  الثالثة  األسانيد  تصري  بحيث  بسلمونة، 
سلمونة إسناداً واحد ال يختلف، وتتحد أسانيده أيضاً 
–بخالف إسناده من طريق شيخه حسن الشاعر- يف 
شيخ القراء واملقرئني محمد أحمد املتويلّ، وذلك عىل 

النحو التايل:
بن مهتاب  الكريم  ِمْن شيخه )فضل  إجازته  أوالً: 
الدين(، وهي إجازة برواية حفص عن عاصم، وكان 
تاريخها يف السابع والعرشين من شهر شعبان عام 
الشيخ/  كالتايل:  اإلجازة  هذه  وإسناد  )1381هـ(، 
الكريم  فضل  الشيخ/  عىل  قرأ  وهو  القاري،  خليل 
بخش  كريم  املقرئ/  أجازه  وقد  الدين،  مهتاب  بن 
الشاهجان ُبوري، وقد أجازه القارئ  املقرئ/ الشيخ 
وقد  النصريآبادي،  حنيف  محمد  بن  صديق  محمد 
أجازه الشيخ املقرئ عبد الرحمن بن بشري خان املكّي 
ثم اآلله أبادي، وقد أجازه أستاذه يف دين الله القارئ 
خان  بشري  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  املقرئ/ 
الصولتية-،  باملدرسة  املكرمة  بمكة  القراء  -شيخ 
وهو أخربه أنه تلقى ذلك عن الشيخ إبراهيم سعد بن 
عيل، وهو عن الشيخ/  حسن ُبدير، وهو عن الشيخ/ 
محمد املتويل، عن الشيخ/ أحمد الدّري التهامي، عن 

الشيخ/ أحمد سلمونة.

املكّي(،  الوهاب  )عبد  شيخه  من  إجازته  ثانياً:  
هذه  وكانت  عاصم،  عن  حفص  برواية  إجازة  وهي 
اإلجازة  هذه  وإسناد  ـــ(،  )1381ه عام  اإلجازة 
كالتايل: الشيخ/ خليل القاري، وهو قرأ عىل الشيخ/ 
عبد الوهاب املكّي بن الشيخ عبد اللطيف، وهو قرأ 
قرأ  وهو  جيون،  الشيخ  بن  املالك  عبد  الشيخ/  عىل 
املكرمة، وهو قرأ عىل  الله يف مكة  الشيخ/ عبد  عىل 
الشيخ/ إبراهيم سعد، وهو قرأ عىل الشيخ/  حسن 
الشيخ  عن  املتويل،  محمد  الشيخ/  عن  وهو  ُبدير، 

أحمد الدّري التهامي، عن الشيخ أحمد سلمونة.
الشاعر(، وكانت  الشيخ )حسن  من  إجازته  ثالثاً: 
الله  شهر  من  والعرشين  الحادي  يف  اإلجازة  هذه 
اإلجازة  هذه  وإسناد  ـــ(،  )1391ه عام  املحرم، 
كالتايل: الشيخ/ خليل القاري، وهو قرأ عىل الشيخ 
البيومّي  محمد  حسن  شيخه/  عن  الشاعر،  حسن 
سابق،  محمد  شيخه/  عن  وهو  بالكراك،  الشهري 
الذي قرأ عىل الشيخ/ خليل املطوبي، الذي قرأ عىل 
عيلّ   الشيخ/  عىل  قرأ  وهو  األبياري،  عيل  الشيخ/ 
الحلو، الذي قرأ عىل شيخ قراء زمانه الشيخ/ أحمد 

بن محمد املعروف بسلمونة. 

︎◀ رؤيته للساحة القرآنية 
ووصيته للعاملني فيها

لم تدخر حكومة خادم الحرمني الرشيفني -حفظه 
الله- جهداً يف خدمة اإلسالم واملسلمني يف كل مكان، 
ومن أَجلِّ ذلك ما تبذله الدولة يف مجال خدمة القرآن 
لطباعة  فهد  امللك  )مجمع  رأسها  عىل  يأتي  الكريم، 
كل  يف  املسلمني  عىل  وتوزيعه  الرشيف(،  املصحف 

أنحاء العالم، مع ترجماته للغات املختلفة.
الكريم  القرآن  الخريية لتحفيظ  الجمعيات  وكانت 
التي  الرشيدة يف بالد الحرمني  القيادة  محل اهتمام 
نور  شع  ومنها  اإلسالم،  ومنبع  الوحي،  مهبط  هي 
الجمعيات  هذه  حظيت  لقد  العاملني.  إىل  الهداية 

الدكتور عبدالعزيز مصطفى -صهر الشيخ وأمني رسه- 

والشيخ محمد خليل والدكتور عثمان الصديقي يف حديث جانبي
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الخريية لتحفيظ القرآن الكريم منذ إنشائها بالدعم 

املادي واملعنوي من قبل الدولة أعزها الله، مما كان 

والجمعيات  التحفيظ  حلق  انتشار  يف  رئيساً  سبباً 

الخريية يف أنحاء اململكة ومدنها وبواديها، وكان لهذا 

االنتشار األثر الكبري والنفع العظيم ألبناء املسلمني، 

ولله الحمد واملنة.

قال الشيخ )خليل القاري(: ))فمن ضمن األماني 

املصاحف  تلك  مع  يرسل  أن  تحقيقها  نرجو  التي 

واملجودين يف رمضان ويف  املتقنني  والقراء  األساتذة 

بحاجة  هي  التي  الدول  يف  خصوصاً  رمضان،  غري 

ونحوها.  اإلسالمية،  كالجمهوريات  ذلك؛  ملثل  ماسة 

وإن كانت رابطة العالم اإلسالمي تقوم بيشء من هذا 

النشاط إال أنه يحتاج إىل توسع للحاجة إليها.

ومن األمور التي نويص بها: العمل عىل استقطاب 

الحفاظ الذين لم يجدوا فرصة للقبول يف الجامعات 

ليدرسوا  يستقطبوا؛  الثانوية،  املرحلة  خريجي  من 

يف حلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم باململكة، 

سدِّ  يف  الحقاً  ويعملوا  التدريس،  مهارات  فيتقنوا 

النقص املوجود يف معلمي القرآن الكريم املؤهلني.

لقد حرص الخلفاء الراشدون عىل نرش تعليم كتاب 

الله تعاىل، حيث اهتم سيدنا عمر بن الخطاب -ريض 

يف  الكريم  للقرآن  تحفيظ  حلقات  بإنشاء  عنه-  الله 

كالعراق  اإلسالمية؛  الفتوحات  دخلتها  التي  املدن 

عثمان  الراشد  الخليفة  أرسل  كما  وغريها،  والشام 

األمصار،  إىل  املصاحف  عنه-  الله  -ريض  عفان  بن 

وأرسل مع املصاحف أئمة القراء من قراء الصحابة؛ 

ليعلموا الناس القرآن.

هذه  بعد  الخريية  الجمعيات  أداء  نقيم  وعندما 

الخريية  الجمعيات  مسرية  من  سنة  الخمسني 

كبري  نقص  هناك  أن  نجد  الكريم  القرآن  لتحفيظ 

الرغم  عىل  املؤهلني،  السعوديني  املدرسني  إعداد  يف 

الشهادات  عىل  الحاصلني  من  كثري  وجود  من 

واإلجازات، ولكن العربة بالخربة واملمارسة العملية، 

وليست بالشهادات واإلجازات. وأسباب هذا النقص 

أوساط  بني  للنقاش  ومطروحة  متعددة،  والقصور 

املتخصصني. 

ومن األمور التي نويص بها: وجوب إكرام املدرسني 

واملعلمني، فنحن عندما أسسنا )دار القرآن الكريم( 

قدره  براتب  املدرسني  مع  بدأنا  املنورة،  املدينة  يف 

بجد  فعملوا  السكن،  مع  شهرياً،  ريال   )3000(

فال  متقنة،  قوية  مجموعة  لديهم  وتخرج  واجتهاد، 

واإلداريني  واملعلمني  األساتذة  كفاية  تحقيق  من  بد 

الكريم.  القرآن  وتحفيظ  ودور  مدارس  يف  العاملني 

كما يجب العناية بتدريبهم تدريباً مستمراً يف كل ما 

املستوى  عىل  أدائهم  ليكون  عملهم؛  بنواحي  يتعلق 

املأمول.

︎◀ عرفان ووفاء
بما  هنا  ))وأشيد  القاري:  خليل  الشيخ  قال 
يبذله والة األمر يف هذه الدولة املباركة -اململكة 
الكريم  بالقرآن  العناية  السعودية- من  العربية 
والوقت  الجهد  فيها  استفرغوا  فائقة،  عناية 
والتعظيم  الحفاوة  من  يبذلونه  ما  مع  واملال، 
للقرآن وأهله، وما الجمعيات الخرية لتحفيظ 
الكثرة،  القرآنية  واملسابقات  الكريم  القرآن 
الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  ومجمع 
وغرها من املراتب واملناقب إال شاهد حيٌّ عىل 

تلك الحفاوة وذلك التكريم. 
التكريم  مواقف  أدركتهم  الذين  أحد  كنت  ولقد 
واالحرتام والوفاء، وأنا أذكر بعض املواقف التي مرت 
الكرام،  األمر  لوالة  ووفاء  عرفاناً  السياق  هذا  بي يف 
خري  لهم  الله  عند  وما  ألهله،  للفضل  ا  وردًّ وامتناناً 

وأكرب وأبقى.
كان األمري سعد بن محمد بن عبد العزيز -رحمه 
شهر  يف  خصوصاً  املكي،  الحرم  رواد  من  الله- 
عىل  يواظب  الله  رحمه  كان  حيث  املعظم،  رمضان 
الحرام، وكانت حلقة  اإلفطار يف رمضان يف املسجد 
من  قريب  مكان  يف  تقع  فيها  نقرئ  التي  الدرس 
رجاله،  مع  األمري  سمو  فيه  يجتمع  الذي  املجلس 
رجال  من  رجل  طريق  من  األمري  عىل  تعرفت  وقد 
األمري، حيث كانوا يستمعون أحياناً لتالوات الطالب 

ويأنسون بسماع القرآن.
ثم بعد ذلك توثقت عالقتنا بسمو األمري سعد بن 
القرآن، وكان  القرآن وأهل  محمد، والذي كان يحب 
يلح علينا بالضيافة والسحور عنده يف مكان إقامته.

وكنت أذهب يف شهور الصيف إىل الطايف، وأَُدرُِّس 
للجمعية  تابعة  )البقرية( يف حلقة  القرآن يف مسجد 
الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف، وكنا نزور 
األمري سعد بن محمد يف منزله، ويطلب منا -دائماً- 

قراءة القرآن يف مجالسه.
رسميا  طلباً  هناك  كان  أن  مرة  ذات  وحصل 
للتدريس  واإلقرائية  العلمية  الكفاءات  أحد  لرتشيح 
الطلب  وكان  )1386هـــ(،  عام  الكويت  دولة  يف 
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعية  مقدم 
بمكة املكرمة، فعلم سمو األمري سعد بن محمد بهذه 
واقرتح  الله-،  -رحمه  فيصل  امللك  فأخرب  الدعوة 
امللك بأن يتم إرسايل يف هذه  األمري سعد عىل جاللة 
املهمة إىل الكويت بصفة رسمية من طرف الحكومة، 
الله عىل منحي الجنسية  امللك فيصل يرحمه  ووافق 
بمساعدة  السعودية  الجنسية  ومنحت  السعودية، 
له  الله  أسأل  الله-،  -رحمه  محمد  بن  سعد  األمري 
املغفرة واملثوبة، وأن ينور الله عليه قربه، وجزى الله 

والة األمر خرياً عىل ما لقيته من اإلكرام والتكريم.

︎◀ الشيخ املنشاوي يف مجلس 
إقراء الشيخ )خليل القاري(

يف  وأنا  يوم  ))ذات  القاري:  خليل  الشيخ  قال 
يف  الرشيف  املكي  الحرم  يف  واإلقراء  التعليم  حلقة 
جالساً  كنت  )1384هـ(  عام  نحو  يف  الحج  أيام 
وأنا  ماليزيا،  من  الطالب  بعض  وعندي  للتدريس، 
يجلس  برجل  إذا  التجويد،  وأعلمهم  القراءة  ألقِّنهم 
إىل جنبي، ويستمع إىل تالوات الطالب بكل اهتمام، 
ثم انرصف، ثم جاء مرة أخرى من يوم غد، وجلس 
أنا  وقال:  عيل  سلَّم  ثم  الطالب،  لتالوات  يستمع 
رسوره  وأبدى  املنشاوي،  صديق  محمد  أخوك 
بما رأى من القراءة واإلقراء، ثم قال: نحن قدمنا 
كالشيخ  القراء؛  من  مجموعة  ومعي  للعمرة، 
الحرصي، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ 
عبد الباسط عبد الصمد، وآخرين، وقال يل: بأني 
ذكرتك وذكرت أمر حلقتك وجمال تفاصيلها مع 
املشايخ، وأنهم يدعونك لإلفطار معهم يف فندق 
وطلبوا  عليهم،  وسلمت  إليهم،  فذهبت  شربا، 
فاطر  سورة  من  فقرأت  لقراءتي،  االستماع 
)والتني(  سورة  قرأت  كما  قراءتهم،  بمستوى 
نحن  وبينما  الحجازية،  املدرسة  طريقة  عىل 
جالسون، سمعت أحداً يقرأ سورة )والتني( كما 
لوا  سجَّ أنهم  فظننت  الحجازي،  بالنغم  قرأتها 
قراءتي، فإذا بأحدهم يتبسم، ويقول: يف الغرفة 
املجاورة ابنة الحرصي تحاكيك يف النغم، وتعيد 

قراءة نفس السورة((.

︎◀ وختاما: 
الرواد  هؤالء  لسري  بيان  من  فيه  رشعنا  ما  فإنَّ   
وبيان فضلهم ومناقبهم والتنويه بما لهم من األعمال 
الله  الجليلة واأليادي البيضاء هو مما نتقرب به إىل 
عز وجل؛ وذلك وفاء لهم عىل ما تفضلوا به عىل األمة 
بأوىل ما ترصف إليه الهمة من خدمة القرآن الكريم، 
املتخصصني بيشء  الهمم وحفزها، وتزويد  وإليقاظ 
القدوات  هذه  عىل  الناشئة  وإطالع  تجاربهم،  من 
فما  دروبهم.  ويسلكوا  طريقهم  يف  ليمشوا  املضيئة 
الله وحده، وما كان من خطأ  كان من صواب فمن 
بحفظه  جميعاً  يتوالنا  والله  والشيطان،  نفي  فمن 
آله  نبينا محمد وعىل  الله وسلم عىل  ورعايته وصىل 

وصحبه أجمعني.
 

املراجع :
خليل  والشيخ  يوسف  محمد  الشيخ  ترجمة  يف  الباري  هداية   -
الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات  بنشأة  والتعريف  القاري، 
باململكة العربية السعودية )مخطوط(، إعداد د. عبدالعزيز مصطفى 

نجاة الدين، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة، باملدينة املنورة.
بمكة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخريية  للجمعية  الوثائقي  -السجل 

املكرمة، إعداد الجمعية بمناسبة مرور خمسني عاماً عىل تأسيسها.
- الطائف وأسماء أرسه القديمة وبعض عاداتهم. الصادر من مكتبة 
املعارف بالطائف تأليف عبد الحي بن حسن كمال، وأعالم الحجاز يف 

القرن الرابع عرش ملحمد عيل مغربي.
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أجرى اللقاء: عبدالله بن سعد العبيد  

البطاقة الشخصية؟ 

حسان بن عبدالعزيز بن محمد الطيار

الحالة االجتماعية وعدد األبناء؟

وعبدالله  عبدالعزيز   : أبناء  ثالثة  ولدي  متزوج 
ومحمد وبنت النا.

مسرتكم العملية فضيلة الشيخ  ؟

فرع  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  تخرجت 
القصيم كلية الرشيعة عام 1423-1424ه والتحقت 
بالسلك القضائي عام 1424ه بعد الجامعة مبارشة 
كلية  للقضاء  العايل  املعهد  يف  املاجستري  ودرست 
املاجستري  ودرست  املقارن  الفقه  قسم  الرشيعة 
حتى عام 1426 ه ثم بدأت مالزما يف شهر 12 عام 
1426ه مالزما قضائيا يف املحكمة العامة بالرياض 
الجزائية  املحكمة  إىل  انتقلت  ثم  1428ه  عام  حتى 
بالرياض حتى شهر 6 ويف شهر 8 عام 1428  عينت 
قاضيا يف محكمة مهد الذهب حتى عام 1432 ه ثم 
انتقلت إىل املحكمة العامة يف املدينة املنورة ويف عام 
1434ه انتقلت من املحكمة العامة إىل قايض تنفيذ 

واستمريت حتى اآلن.

متى أتممت حفظ كتاب الله ؟

العطلة  يف  واملنة  الحمد  ولله  القرآن  حفظ  أتممت 
من  نجاحي  بعد  للهجرة   1419 عام  يف  الصيفية 

الصف الثاني ثانوي.

قصة حافظ

ضياء تلتقي قاضي التنفيذ في المدينة المنورة
 الشيخ حسان بن عبدالعزيز الطيار أحد حفاظ الجمعية

أجد بركة في الوقت والعمل 
كلما زدت من وردي

الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده   وبعد:
فإن القرآن هو مأدبة الله يف أرضه، ينهل منه الصلحاء، و ال يشبع منه العلماء، 
وال يروى منه الحكماء، أفحم الله به الخطباء، وأخرس به الفصحاء، و تحدى 
الله به العرب العرباء، وإن أعظم تمجيد يقال يف القرآن،  وأجلَّ مدح يصاغ فيه، 
أن يقال هو كالم الله فحسب، فإذا كانت هذه عظمة القرآن فكيف بعظمة من 

أنزله وتكلم به سبحانه .
وإن من أعظم املنن التي يمتن بها الرب عىل العبد أن يجعل صدره مستودعاً 

لكتابه، وأن يكتنز يف صدر  العبد كالمه سبحانه .
ونحن يف هذه الزاوية نستضيف أحد حفاظ هذه الجمعية املباركة، وضيفنا يف 
هذا العدد ممن حفظ القرآن مبكراً، فلم تقطعه الدراسة عن الحفظ و ال الجامعة 
عن املراجعة، وقد عمل ضيفنا  يف سلك القضا وتدرج فيه،  ال نريد أن نستأثر 

بالحديث فدونكم اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ضيفاً عىل هذه الزاوية
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أي  ويف  ؟  الله  كتاب  حفظت  من  يد  عىل 
مسجد؟

الخلوق  الشيخ  فضيلة  يد  عىل  القرآن  حفظت 
واملربي الدكتور راشد بن حمود الثنيان عميد كلية 

الرتبية يف جامع الغنام

ما طريقتكم يف الحفظ  واملراجعة؟

أما طريقتي يف الحفظ فقد كنت أكرر اآلية مرات 
عديدة حتى أحفظ وجهاً كامالً يف كل يوم، ويف أيام 
كثرية أحفظ وجهني أو أكثر حسب سهولة السورة،  
وأراجع الدرس عرشة أيام ثم أتركه وهكذا وذلك 
بل ويف  اإلجازات واالختبارات  يوم حتى يف  يف كل 
أيام األعياد حتى أتممته كامال يف سنة واحدة ولله 

الحمد. 

أما املراجعة فهي كالدرس أراجع كل يوم خمسة 
أوجه تقريبا وأكررها عرشة أيام قراءة فقط. وأهم 
إمامة  يف  حفظاً  قراءته  هو  القرآن  إلتقان  سبب 

املصلني خاصة يف رمضان.

إلتقان  ترونها  التي  املثىل  الطريقة  ما 
الحفظ؟

مقدرة  حسب  هي  بالحفظ  املثىل  الطريقة 
عملتها  التي  الطريقة  أن  واعتقد  شخص  كل 
مناسبة  طريقة  هي  سبقني  ممن  واستفدتها 
وسهلة لئال يتفلت الحفظ . وأما املراجعة الحمد لله 
بعد إتمامي للحفظ يف السنة الثاني ثانوي وأكثر 
ما أعانني عىل الحفظ هو إمامتي للجماعة وخاصة 
أمضيت  وقد  رمضان  شهر  يف  الرتاويح  بصالة 
األكرب وطريقتي  السبب  وهو  سنوات  خمس 

والنوافل  بالصالة  أقرأه  جزء  يوم  كل  باملراجعة 
فإذا لم أكمل الورد اليومي قرأت بعد صالة العرص 
وأتممت الورد وقد أزيد إىل تسعني وأسأل الله أن 

ينفعنا بما علمنا وما حفظنا

للحفظ  مناسباً  ت��راه  ال��ذي  الوقت  ما 
واملراجعة؟

أنسب  هما  الفجر  والعرص  وقت  أن  ظني  يف 
يكون  مما  ونوم  راحة  وقت  يسبقها  ألنه  األوقات 

سببا لصفاء الذهن.

للقرآن  حفظك  يف  الله  بعد  الفضل  له  من 
الكريم؟

كانت  التي  لوالدتي  ثم  وآخرا  أوال  لله  الفضل 
دائما تشجعني عىل حفظ القرآن وأسمع دعواتها 
والعافية  بالصحة  الله  أمدها  ومساء  صباحا  يل 
.ثم لوالدي غفر الله له ورحمه الذي كان يحببني 
من  القرآن  يسمعني  وكان  وأنا صغري،  القرآن  يف 
خالل أرشطة الكاسيت ويسجل صوتي، وأنا اقرأ 
ووالدي  لعمي  ذلك  بعد  الفضل  وأيضا  القرآن، 
يشجعني  كان  فقد  الطيار  محمد  بن  عبدالله  د 

ويسألني يوميا عن الحفظ ويسأل مدريس عني.

وال شك أن للمعلم الفاضل د.راشد الثنيان الدور 
الكبري يف تحبيب الطالب للحلقة وإقامة املسابقات 
ووقته  ماله  من  وبذله  التشجيعية  والكلمات 
أوقات  يف  للتدريس  يجلس  كان  فقد  الكثري  اليش 
األعياد  أيام  ويف  بل  والجمعة  والخميس  اإلجازات 

جزاه الله عني خريا.

بعد إتقانك لحفظ  القرآن الكريم ؛  عىل من 
عرضت القرآن عىل املشايخ املسندين ؟

نعم فقد عرضت القرآن كامالً عىل شيخي الشيخ 
وأجازني  الله،  حفظه  املعيتق  محمد  بن  عبدالله 
عىل   كذلك  وعرضته  عاصم  عن  حفص  برواية 
عاصم  بقراءة  رضوان  عبدالرافع  الخلوق  الشيخ 

براوييه.

 رسالة توجهها ملعلمي القرآن الكريم:

رسالتي للمدرسني أقول لهم أبرشوا باألجر من 
وتجري  تكتسبونها  األجور  من  فكم  العاملني  رب 
علمتموه  من طالب  وكم  أيديكم سنني طوال  عىل 
واألجور تصب  األمة  هذه  أعالم  من  علماً  فأصبح 
والجد  بالصرب  بالتحيل  وعليكم  صبا  عليكم 

واالجتهاد يف التعليم.

يف  معه  ويعيش  ابنه  مع  يعاني  األمر  ويل 
مسرة حفظه فبماذا توصونهم ؟

الدعاء  ثم  الدعاء  ثم  بالدعاء  األمر  لويل  رسالتي 
فلعل  ذلك  األجر يف  واحتساب  أوالده  والصرب عىل 

ولد يلبسه تاج الوقار بحفظ القرآن.

شاق  عمل  وهو  القضاء  تمارسون  وأنتم 
يحتاج إىل الوقت الكثر؛ فهل كان عائقاً عن 
التوفيق  وكيف  الكريم  للقرآن  مراجعتكم 

بينهما ؟

ولله الحمد لم تكن مراجعة القرآن عائقاً يل عن 
العمل بل ولله الحمد أجد بركة يف الوقت والعمل 

كلما زدت من وردي.■

قصة حافظ
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إن من نعم الله عىل هذه البلد أن جعلها خادمة 
من  الكريم  القرآن  تعليم  لنرش  ساعية  للقرآن 
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات  دعم  خالل 
لهذا  وامتداداً  اململكة،  مناطق  جميع  يف  الكريم 
الدعم فقد تم إنشاء مركز نورين للتدريب عام 
الخريية  للجمعية  تابع  مركز  كأول  1428هـ، 
الرياض،  بمنطقة  الكريم  القرآن،  لتحفيظ 
تلك  منسوبي  لجميع  التدريب والتأهيل  ليتوىل 
عرش  خالل  املركز  استطاع  وقد  الجمعيات، 
قيادات  متدرباً   9600 قرابة  تدريب  سنوات 
ومرشفني ومعلمني وطالب يف حلقات التحفيظ، 
وملا  القيادات  لتطوير  امللحة  الحاجة  وبسبب 
اتجه  كبري  استشاري  فريق  من  املركز  يمتلكه 
املؤسي  التطوير  عىل  للرتكيز  مؤخراً  املركز 
للقطاع القرآني وكذلك تدريب وتأهيل القيادات 

يف القطاع القرآني
أما عن الرؤية التي يتبناها املركز فهي الريادة 
القرآني. للعمل  املؤسي  التطوير  يف  املحلية 

ورسالته تقديم برامج نوعية تدريبية وتطويرية 
ومؤسساته  القرآني  العمل  احتياجات  تلبي 

املحلية يف بيئة عمل متميزة.

)1437ه�  للمركز  االسرتاتيجية  األهداف 
-1440ه�(

- تنمية واستثمار املوارد املالية للمركز بما ال 
يقل عن 20% سنوياً خالل فرتة تنفيذ الخطة.

يف  املؤسي  العمل  تطوير  يف  املساهمة   -
املنظمات القرآنية كحد أدنى 60 منظمة 

بكفاءة  البرشية  املوارد  تأهيل  يف  املساهمة   -
عالية يف املنظمات القرآنية

- بناء القدرات املادية والبرشية يف املركز بما 
يحقق الكفاءة اإلدارية.

تخدم  وإقليمياً  محلياً  فاعلة  رشاكات  بناء   -
رشاكات    3 عن  يقل  ال  بما  القرآني  القطاع 

اسرتاتيجية 

مشاريع املركز:
التأهيل اإلداري:

تحفيظ  وجمعيات  بحلقات  يهتم  املرشوع 
الجانب  يف  تأهيلها  إىل  ويهدف  الكريم،  القرآن 
التطبيقات  من  مجموعة  خالل  من  اإلداري 
املجمعات  ويستهدف  الرتبوية  واألساليب 
الكريم  القرآن  تحفيظ  وجمعيات  القرآنية 
األعوام  خالل  استمر  وقد  الرياض  منطقة  يف 

)1428هـ - 1433هـ(

مركز نورين للتدريب

يهدف إلى تطوير العمل المؤسسي
 في المنظمات القرآنية

برامج الجمعيات املتميزة

جمعيات تحفيظ القرآن الكريم يف مملكتنا الحبيبة تعنى بخدمة 
متنوعة  وطرق  شتى  وسائل  ذلك  يف  وتسلك  وتعليمه  الله  كتاب 
لتحقيق هدفها، وهو تعليم كتاب الله ولكل جمعية برامجها املتميزة 
ونحن يف هذه الزاوية نعرض التجارب املتميزة لالستفادة منها، وقد 
اخرتنا يف هذا العدد نموذجني متميزين األول مركز نورين للتدريب 
هو  الثاني  والنموذج  الرياض،  مدينة  يف  مكنون  لجمعية  والتابع 
وإليكم  بربيدة  الكريم  القرآن  تحفيظ  جمعية  من  املاهر  برنامج 

تقريراً وافياً عنهما:
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 معلم الخر
القرآن  بمعلمي  يهتم  تربوي  تعليمي  مرشوع 
إعداد  إىل  يهدف  القرآنية،  الحلقات  يف  الكريم 
يف  الكريم  القرآن  ومعلمات   معلمي  وتأهيل 
الجانب التعليمي والرتبوي من خالل مجموعة من 
التطبيقات والربامج الدورات املتنوعة. وقد استمر 

خالل األعوام )1428هـ - 1433هـ(

رعاية املوهوبني يف الحلقات القرآنية
من  للموهوبني  خدماته  يقدِّم  إثرائي،  مرشوع 
حلقات  يف  والجامعية   الثانوية   املرحلة  طالب 
تحفيظ القرآن الكريم، من خالل اكتشاف املواهب 
بما  األمثل  التوجيه  املواهب  هذه  وتوجيه  الواعدة، 
والفائدة.  بالنفع  واملجتمع  املوهوب  عىل  يعود 

استمر خالل األعوام )1428هـ - 1433هـ(

حوسبة الحلقات 
العديد من  إىل  تقديم  الحوسبة  يسعى املرشوع 
التقنية لحلقات تحفيظ  األفكار الجديدة يف مجال 
داخل  األعمال  حوسبة  يف  لتسهم  الكريم  القرآن 
حلقات تحفيظ القرآن الكريم استمر خالل األعوام 

)1432هـ-1434هـ(

اإلرشاد  الطالبي يف الحلقات
املرشفني  املرشوع تخصيص مجموعة من  فكرة 
داخل  الطالبي  واإلرشاد  التوجيه  بمهمة  للقيام 
من  بجملة  تزويدهم  خالل  من  التحفيظ،  حلقات 
األساليب الرتبوية العلمية. )1428هـ - 1432هـ(

البحوث والدراسات القرآنية
قام مركز البحوث والدراسات القرآنية قي املركز 
بتشجيع البحث العلمي وذلك من أجل تطوير األداء 
أثر  ملتقى  وأقام  وإدارياً،  مهنياً  الحلقات  داخل 

البحث العلمي يف مسرية تعليم القرآن الكريم، كما 
من  الطالب  ترسب  عن  محكما  علمياً  بحثاً  أجرى 
األعوام  خالل  واستمر  والعالج.  األسباب  الحلقات 

)1429هـ - 1432هـ( 

القرآن  لتحفيظ  الخرية  الجمعيات  تطوير 
الكريم مالياً وإدارياً

الخريية  الجمعيات  مخرجات   جودة  ارتبطت  
لتحفيظ القرآن الكريم بمدى توافر البناء املؤسي 
املستفيدين  أعداد  ازدياد  أن  كما  الجمعيات،  لتلك 
يفرض تقديم أساليب حديثة يف املتابعة والتطوير، 
املايل  التأهيل  مستوى  رفع  رضورة  إىل  باإلضافة 
للعاملني من أجل تحقيق الديمومة للمصادر املالية 
وترشيد النفقات دون اإلرضار بمستوى الدعم الذي 
تلقاه الحلقات، وهذا يتطلب وجود مستشارين عىل 
مستوى من الدراية والخربة يف املجال املايل وكذلك 
الالزم  الدعم  لتقديم  اإلداري  املجال  يف  مستشار 

لتلك الجمعيات.
جمعيات   )8( تطوير  عىل  املرشوع  واشتمل 
واإلداري  املايل  الجانب  يف  الكريم  القرآن  لتحفيظ 

الزلفي،  جالجل،  الغاط،  ثادق،  )تمري،  وهي: 
بلغت  وقد  املجمعة، روضة سدير، حوطة سدير( 
ثالث  بواقع  زيارة،   )48( املستشارين  زيارات 
زيارات للمستشار املايل، وثالث زيارات للمستشار 

اإلداري.
الجمعيات  بيئة  تحليل  عن  املرشوع  أثمر  وقد 
لتلك  التدريبي   االحتياج  وتحديد  التطوير  محل 
مجال  يف  االدارية  النواحي  وتطوير  الجمعيات، 
وتطوير  الوظيفي،  والوصف  والهياكل  الخطط 
والدفاتر  االنظمة  مجال  يف  املالية  النواحي 
املحاسبية  وأساليب املراجعة. وقد نفذ خالل العام 
توقيع  املجمعة  جامعة  واحتضنت  )1435هـ( 
الخريية  والجمعيات  املركز  بني  التطوير  اتفاقية 

لتحفيظ القرآن الكريم شمال الرياض.

مرشوع إعداد مدربني يف الجمعيات الخرية
يف  ومنسوبيها  الخريية  الجمعيات  عدد  أن  حيث 
تزايد مستمر كان لزاماً التوسع يف التدريب النوعي 
يف  جامعيني  طالب  وجود  مع  خاصة  ملنسوبيها، 
يف  يسكنون  اإلمام  وجامعة  سعود  امللك  جامعة 
مدن أخرى، ويمكن تدريبهم واالستفادة منهم يف 
من  إقامتهم،  مقر  يف  الخريية  الجمعيات  تطوير 
للتدريب،  نورين  ملركز  تابع  تدريبي  فريق  خالل 
إعداد قيادات يف  للربنامج  العام  الهدف  وقد تركز 
عىل  املرشوع  قسم  وقد  الخريي،   التدريب  مجال 
تدريبية  ساعة   )60( األول  املستوى  مستويني 
وحرضه )43( متدرياً؛ واشتمل عىل ثالث دورات؛ 
األساليب  التدريب،  مهارات  التدريب،  أساسيات 
تدريبية  ساعة   )50( الثاني  واملستوى  التدريبية، 
وحرضه )18( متدرباً من أنهو متطلبات املستوى 
األول؛ واشتمل عىل ثالث دروات؛ تصميم الحقائب 
قياس  التدريبية،  االحتياجات  تحليل  التدريبية، 
 ( األعوام  املرشوع  واستمر  التدريب.  من  العائد 

1434هـ- 1436هـ(

برامج الجمعيات املتميزة
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مرشوع رباعيات التميز اإلداري:
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات  تقوم       
بتأهيل  املجتمع  لخدمة  جليلة  بأعمال  الكريم 
وتوجيه  لإلمامة  الكريم  للقرآن  حافظني  طالب 
املاضية  الفرتات  خالل  واملالحظ  للخري،   الناس 
أن تميُّز تلك الجمعيات يعتمد عىل جهود األفراد، 
ووجود أشخاص فاعلني، وقد يضعف هذا التميُّز 
الفاعلني إىل جهات أخرى،  انتقال األشخاص  مع 
القرآن  العمل داخل جمعيات تحفيظ  مما يجعل 
أطلق مركز  فقد  لذا  االستمرارية،   يفتقد  الكريم 
اإلداري  التميُّز  رباعيات  برنامج  للتدريب  نورين 
تحفيظ  جمعيات  داخل  ي  املؤسَّ العمل  لتعزيز 
التخطيط،  مجال؛  يشمل  والذي  الكريم،  القرآن 
ي  املؤسَّ العمل  تعزيز  القيادة،  املالية،  الجودة، 
الكريم،  القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعيات  يف 
وقد استفاد من الربنامج )23( متدرباً بني مدير 
تنفيذي ومدير الشؤون التعليمية ومدير الشؤون 
ساعات  وتبلغ  )1437هـ(،  العام  وذلك  املالية، 

الربنامج )110( ساعة )13( دورة تدريبية.

داخل 
الرياض

خارج 
الرياض

159إجمايل عدد املتدربني

05مدير تنفيذي

33مدير شؤون تعليمية

11مدير شؤون مالية

110أخرى

نمذجة املساجد:
فريدة  تجربة  من  عثمان  جامع  يمثله  ملا  نظراً 
فقد  الله،  بكتاب  والعناية  الرشعي  العلم  نرش  يف 
عثمان  جامع  تجربة  من  االستفادة  فكرة  جاءت 
محمد  مؤسسة  أنشأتها  التي  املساجد  تطوير  يف 
عددها  ويبلغ  السبيعي  إبراهيم  أبناء  وعبدالله 
الحلقات  جانب  التطوير  وشمل  مسجداً،   )13(
املساجد  بعض  أن  خاصة  الديني  والتثقيف 

شمل  كما  الوافدة،  العمالة  من  روادها  معظم 
إمام  دور  وتفعيل  االجتماعي  الجانب  التطوير 
املسجد يف توعية أهل الحي، واستمر املرشوع عام 

)1435هـ - 1436هـ(

 )الداعم( لتأهيل معلم الحلقات الجديد.
تنترش حلقات تحفيظ القرآن الكريم يف مختلف 
عىل  الغالب  يف  دورها  ويقترص  اململكة،  مناطق 
الجانب التعليمي للقرآن الكريم، فتخرج الحلقات 
ويتم  الله،  كتاب  حفظة  من  متزايدة  أعــداداً 
للتدريس  الكريم  القرآن  استقطاب بعض حفاظ 
الحلقات  يف  بالتدريس  ويقومون  الحلقات،  يف 
مع ضعف ملحوظ يف الجانب الرتبوي واإلداري، 
املمارسة  من  سنوات  إىل  يحتاج  املعلم  أن  حيث 
حتى يستطيع تكوين خربة إيجابية للتدريس يف 
لتأهيل )25( معلماً من  الحلقات. وهذا املرشوع 
الحفاظ الجدد للتدريس يف الحلقات القرآنية وفق 

أسس علمية مدروسة.

املشاركة يف املعارض القرآنية:
املؤتمر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية املنعقد 

يف جامعة امللك سعود عام 1434هـ
ابن  اإلمام  ثانوية  املقام يف  نبع ومعني  معرض 

الجوزي عام 1434هـ
املعرض املصاحب لجائزة األمري سلطان الدولية 

لحفظ القرآن، الكريم للعسكريني 1434هـ.

توقيع الرشاكات:
رشاكة مع مؤسة الجميح الخريية لتنفيذ برنامج 

تطوير مهارات املدربني يف الجمعيات الخريية.
لتنفيذ  الخريية  العرادي  مؤسسة  مع  رشاكة 

برنامج تأهيل معلم الحقات الجديد )الداعم(
رشاكة مع مؤسسة محمد وعبدالله أبناء إبراهيم 

السبيعي الخريية لنمذجة مساجد املؤسسة.
القرآن  لتحفيظ  الخريية  الجمعية  مع  رشاكة 
الكريم بمنطقة الرياض لتطوير الجمعيات شمال 

الرياض.
لتطوير  عثمان  جامع  حلقات  مع  رشاكة   

املعلمني الخاتمني.

اللجان االستشارية:
املحرج.  د.عبدالكريم  برئاسة  اإلدارة  مجلس 
د.إبراهيم  التويجري  العزيز  د.عبد  وعضوية 
السلطان  د.عادل  سيف  آل  د.مبارك  الحيدري 
القرعاوي  العزيز  أ.عبد  العصيمي  العزيز  أ.عبد 

أ.عبد الرحمن املطرودي.
مهارات  تطوير  لربنامج  االستشارية  اللجنة 

املدربني برئاسة أ.عبد الله الصقهان.

اللجان االستشارية لتصميم الحقائب التدريبية 
التنفيذي،  )التخطيط  مستقلة  لجنة  حقيبة  كل 
الشخصية  الخريية،  الجمعيات  يف  التسويق 
مهارات  واإلدارية،  القيادية  املهارات  املتميزة، 

التحفيز، إدارة فرق العمل(.■

برامج الجمعيات املتميزة
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الناشئة  ال يمكُن لربنامٍج قرآنيٍّ مهارّي يستهدُف 
من طلبة الكتاِب العزيز، ويكون له أثر كبري، ووجوٌد 
ُيبَن  لم  القرآنية يف فرتة وجيزة ما  الساحة  ظاهر يف 

عىل خمِس ركائَز رضورية:
أ( التخطيط املتقن   ب( املتابعة الدقيقة  ج( التقويم 

املستمر      د( الجّدّية والحزم يف موضعهما
ه( الكادر التعليميُّ املتميِّز.

لحفظ  املاهر  برنامج  ِبناُء  أُِقيَم  الركائز  هذه  عىل 
سبع  نحو  قبل  وتفسريه  وتجويده  وإتقانه  القرآن 
التابع  عاصم  اإلمام  معهد  إرشاف  تحت  سنوات 
الكريم بربيدة، ثم قبل نحو  القرآن  لجمعية تحفيظ 
سنتني انتقل إىل إدارة تعليم البنني يف الجمعية ذاتها.

لقد َحرََص املعنيون بهذا الربنامج تأسيًسا ورعايًة 
أن يقوَم عىل هذه الركائِز اآلنِف ِذْكُرها؛ ليكوَن قبلًة 
يأوي إليها مريدو املهارة القرآنية يف شتى مجاالتها، 
وكغريه من الربامج واملشاريع التي تتطوُر عاما بعد 
مستمرة؛  لغربلٍة  وآلياتها  خططها  وتخَضُع  عام، 
ابتغاَء األحسِن واألكمل؛ للوصول إىل األهداف املرجوة 
املاهر حتى  برنامُج  كان  كذلكم  الله سبحانه،  بإذن 

وصل إىل ما هو عليه اآلن بحمد الله.
مسارات الربنامج:

يضم الربنامج يف خطته التعليمية خمَس مسارات: 
إتقانه،  ومسار  كامال،  الكريم  القرآن  حفظ  مسار 
ويدخل  والَعَميلّ،  العلمّي  بجانبيه  التجويد  ومسار 
القرآنية  واإلجازاُت  املنظوماِت  حفُظ  املسار  هذا  يف 
حفظ  ومساُر  عاصم،  اإلمام  معهد  مع  بالتعاون 
معاني مفردات القرآن كامال.. أما التأهيل للمسابقات 
املحلّيِّة عىل جائزة خادم  كاملسابقة  الكربى  القرآنية 
فهو  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الرشيفني  الحرمني 
مسار خاص ملن يرى الربنامُج مناسبتَه للدخوِل فيه 

من املتميزين.
مسارا حفظ القرآن وإتقانه:

من  السالمُة  الكريِم  القرآن  حفِظ  ملساِر  ُيشرَتَُط 
اللحون الجليّة َنَظرا؛ لكيال يحَفَظ الطالُب عىل خطأ، 
ومدُة هذا املسار - ملن لم يكن حافظا لبعض األجزاء 
فُيشرَتَُط  القرآن  إتقاِن  مسار  أما  كامالن..  حوالِن   -
لكل جزٍء ُيراُد إتقاُنه اجتياُز درجة الحفظ يف االختبار 

عليه، ومدة إتمام هذا املسار - ملن هو حافٌظ للقرآن 
كامال ويريد إتقانه - سبعُة أشهر تقريبا.

هَذْين  يف  اليومي  واإلتقان  الحفظ  عمليّة  تتشّكل 
املساَرين يف متطلبات عدة، وهي: الحفظ، ثم التكرار 
للوجه الواحد ما بني )30 - 50( مرة حسب املسار؛ 
قوة  من  التأكد  من  بالتكرار  البدء  قبل  بد  ال  لكن 
عن  للمقدار  التسجيل  خالل  من  إما  املحفوظ  هذا 
ظهر قلب وسماعه، أو التسميع عىل أحد )وهذا غري 
التسميع الرسمي يف الربنامج(، ثم الربط آلخر عرشين 

وجها محفوظا أو متقنا.
شكَّ  فال  اليومّي،  املقداِر  يف  املساراِن  ويختلف 
الحفظ،  مقدار  من  أكثر  سيكون  اإلتقان  مقدار  أن 
كان  مهما  الَعَجلَِة  وترِك  والتُّؤََدِة،  األناِة  مراعاِة  مع 
يف  للطالب  ُيسَمَح  أن  يمكن  فال  وااِلندفاع،  الحماُس 
بأي  يوميا  وجهني  حفظ  يتجاوز  أن  الحفظ  مسار 
ال  كما  ونحوها،  اإلجازات  يف  ذلك  كان  ولو  ظرف، 
يمكن أن ُيسَمَح ِبتجاوز خمسة أوجه يف اإلتقان مهما 

كان األمر.
وطلبا للجودة العالية؛ فإن التقييَم حارٌض ودقيق؛ 
يف  يتجاوزه  أن  يمكن  ال  جدا  ضيق  حد  فللطالِب 
التنبيهات خالل التسميع اليومي إما تنبيه أو تنبيهان 
فقط، أما األخطاء فال يسمح بها البتة، ويعيد الطالب 
ما لم يتجاوز فيه مع مقدار اليوم التايل، كما أن هناك 
اختبارا مرحليا كل )20( يوما، سواء يف مسار اإلتقان 
يف  ملا مىض  الطالب مجتازا  يكون  الحفظ،  أو مسار 
تقدير  عىل  االختبار  هذا  يف  حصل  إذا  املرحلة  هذه 
ففي  َتَعثََّر  فإْن  فوق،  فما  أي %95  مرتفع(  )ممتاز 

برامج الجمعيات املتميزة

األمر فيصل بن بندر أمر منطقة الرياض ووزير الشؤون اإلسالمية 
يكرمان صالح الفضل الفائز بمسابقة امللك سلمان 1436ه�

برنامج الماهر

 حفٌظ متقن.. وتجويٌد محكم.. 
وتحبيٌر وتفسير.. 

وصدارٌة في المسابقات القرآنية الكبرى
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الالئحة ما يحل اإلشكال من إحالته إىل مسار الحفظ 
أو استبعاده.

ومن وسائِل املتابعة الدقيقة، والتقييِم العايل: عرُض 
املحفوظ عىل املسمعني، فكلما حفظ الطالب أو أتقن 
)5( أجزاء أُِحيَل إىل مقرئ يعرض عليه ما مىض، وإذا 
ختم املاهر حفظ القرآن أو إتقانه كامال اخُترِبَ اختبارا 
نهائيا يشرتط له ما يشرتط يف االختبار املرحيل، وأحيل 
الوسائل  كامال، ومن  عليه حفظه  إىل مقرئ يعرض 
يقيمها  التي  الهّمة،  ويوم  القرآنية  األياُم  كذلك: 
الواحدة  السنة  يف  كذلك  الجمعية  وتقيمها  الربنامج، 

عدة مرات؛ ليعرض الطالب فيها حفظه كامال.
وهناك مراجعٌة فردية للمحفوظ حسب مقدار حفظ 
الطالب، ويف األمد األبعد ال بد أن يختم محفوظه كامال 

مراجعًة كلَّ أسبوع.
مسار التجويد:

النظري:  العلمي  الجانب  ففي  التجويد؛  مساُر  أما 
ُترَشح أحكام التجويد من خالل متنَِي تحفة األطفال 
لذلك،  مرسومة  خطة  يف  سنويا  الجزرية  واملقدمة 
عىل  ويقيَّمون  الربنامج،  طالب  جميَع  تستهدف 
ومن  املتننَْي،  هذين  حفظ  مع  املرشوحة،  املادة  فهم 

الرشح مرًة أخرى  له من حضور  بدَّ  لم يتجاوز فال 
والتقييم عليه.

 أما الجانُب الَعَميل َفُيحاُل جميُع الطالب إىل مقرئني 
ُميِضِّ  برشط  ولكن  تالوتهم؛  لهم  يصححون  أكفاء 
الْتَِحاِقِه  حني  من  الطالب  عىل  كامل  درايسٍّ  فصل 
بالربنامج، ومن يختْم عىل شيخه ُيِجزه إن رأى أهليته 

لإلجازة.
مساُر حفظ معاني مفردات القرآن كامال:

ال بد للدخول يف هذا املسار من إتقان القرآن كامال.. 
ويخضُع الطالب يف هذا املسار لخطة مرسومة ليختَِم 
حفظ املفردات يف فصلني دراسيني مع فصل صيفي.. 
للشيخ  القرآن  كلمات  كتاب  هو  املعتمد  والكتاب 
كتب  أجمع  من  فهو  الله،  رحمه  مخلوف  حسنني 
للمعنى  مراعاة  وأكثرها  وأفضلها  املعارصة  الغريب 
القرآنية،  املسابقات  يف  غالبا  املعتمد  وهو  القرآني، 
لكنّها  الصفات،  لبعض  تأويٍل  من  فيه  ما  ومعلوٌم 

مواضُع قليلة جدا ينبَّه عليها الحفظة.
يكون الِحْفُظ يف هذا املسار عىل مراحل، يخترب بعد 
كل مرحلة، ويخترب اختبارا نهائيا بعد ختمه للكتاب 

حسب خطة مرسومة لذلك.

لكل طالب  فإن هناك خطًة  التخطيط  ومن ضمن 
يف  ختمه  غاية  تتضمن  الربنامج،  يف  قبوله  حني  من 
الوصول  له من  الذي ال بد  الفصيل  مساره، والهدف 
إليه نهاية كل فصل.. ومن أجل الجودة واملهارة الحقة 
ذلك؛  األمر  يتطلب  حني  والحزم  الجدية  من  بد  فال 
فهناك حدٌّ لالستئذان والتخلف عن الخطة املرسومة، 
الطالب دون عذر مقنع فإنه يستبعد  متى ما بلغها 
من الربنامج بعد لفت نظره؛ وهي سياسة ال يتنازل 
عنها الربنامج حفاظا عىل قوة املخرجات بتوفيق الله 

سبحانه. 
ااِلختباراِت  يف  التعثَُّر  فإنَّ  التجربة؛  خالِل  ومن   
املرحليِّة سبُبُه عدم الدِّّقة يف تنفيِذ املطلوب من تكرار 
التنبيه  فإن  ولذا  ذلك؛  وربط ومراجعة فردية ونحو 
حارضا  يكون  أن  بد  ال  التنفيذ  يف  الدقة  أهمية  عىل 
دائما، وكذلك املتابعة يف التنفيذ ال بدَّ أن تكوَن بقدٍر 

كاف.
مسار التأهيل للمسابقات القرآنية: 

بعيٌد  صيٌت  للربنامِج  كاَن  املجاِل  هذا  خالل  من 
بحمد الله؛ لِتََفوُّق مشاركيه من جمعية تحفيظ القرآن 

بربيدة يف املسابقات القرآنية الكربى محليا ودوليا..
أصعب  هو  القرآنية  للمسابقات  التأهيل  ومساُر 
الطالَب  أّن  ذلك  وتنفيذا؛  وإعدادا  تخطيًطا  املسارات 
عىل  ثم  املنطقة  مستوى  عىل  األفضَل  ليكوَن  ل  ُيؤَهَّ
مستوى اململكة، وربما تنبيه واحد يف الحفظ يخرجه 
من دائرة املنافسة، أو يحطه عن رتبة التصدُّر، وربَّ 
ملحوظٍة تجويدية تكون كفيلًة باستبعاده عن الفوز.. 
لذا كان هذا العمُل يتطلب تخصصا، وأناًة، وطول 
حفظا  املطلوبة  املهارات  أعىل  الطالُب  ليكتسَب  باٍل، 

وتجويدا وأداء وتفسريا يف وقٍت معني.
وهذا املسار هو أحوج املسارات إىل التقييم الدقيق 
املستمر، والنكتُة يف معيار التقييم فيه أنه ليس درجَة 
نجاٍح معينة يمكن أن يقف عندها الطالب، بل ال يصل 
إىل مرحلٍة إال ويطالَُب بأفضَل منها، وال يحصل عىل 
درجٍة إال وُتْشَحُذ همته لنيِل أعىل منها، ويوَضُع تحت 

املجهر يف جميع املجاالت املطلوبة.

برامج الجمعيات املتميزة

أحمد العبيدان الفائز باملركز األول بمسابقة 
امللك عبدالعزيز

األمر د.فيصل بن مشعل أمر منطقة القصيم يكرم أحمد العبيدان
 الفائز باملركز األول بمسابقة امللك عبدالعزيز 1438 ه�

 إحصائية مختصرة عن البرنامج  منذ 
إنشائه حتى هذا العام 1438هـ:

- عدد مراكز الفوز إجماال في جميع الجوائز الكبرى محليا ودوليا حتى 
عام 1438هـ : 56 مركزا.

- عدد مراكز الفوز بالجوائز الدولية: 8 مراكز.
- عدد مراكز الفوز بالجوائز المحلية: 46 مركزا.

- عدد الخريجين من البرنامج حفظا وإتقانا للقرآن كامال: 23.
- عدد الخريجين في مسار حفظ معاني مفردات القرآن كامال: 7.

- عدد المجازين في قراءة اإلمام عاصم، أو في رواية حفص: 13.
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بترشيح  المسار  هذا  في  السنويُّ  العمُل  يبدأ 
المسابقة  أفرع  من  فرٍع  كل  في  الطالب  من  عدٍد 
هذا  في  ُيراَعى  سلمان،  الملك  جائزة  على  المحلية 
ها:  أهمِّ من  اعتبارات،  عدُة  الفروع  وتعييِن  االختياِر 
وقدراُتهم  السابقة،  ومشاركاُتهم  حين،  المرشَّ أعماُر 
وتفرغهم  النفسيُّ  واستعداُدهم  الفردية،  وفروُقهم 
الفروع  بجميع  الجمعية  مشاركة  ومصلحُة  نسبيا، 
فوزهم  وإمكانيُة  المرشحين،  من  بأحٍد  ال يضر  بما 
الفراغ  مألُ  البرنامج  سياسة  من  فليس  الله؛  بإذن 
بمشاركة َمن ال ُيرَجى فوزه، كما يراعى أيضا تعدُُّد 
حين في الفرع الواحد، فيكون عدد المرشحين  المرشَّ
الفروع  في  للتمثيل  يتنافسون  عشرة  نحو  سنويا 
سيترشحون  من  تميِّز  في  يسهم  وهذا  الخمسة، 
ممثلين في التصفية الختامية، وفي الرقّي بمستوى 
منافسيهم ممن لم يترّشحوا، وهكذا تؤدي المسابقُة 
التصفية  إلى  يصل  من  منها  يستفيد  فال  أهدافها؛ 
ُز  تحفِّ بل  فحسب،  المملكة  مستوى  على  الختامية 
الناشئة إلى الصعود على سلم  أكبَر عدٍد ممكٍن من 

المهارة القرآنية درجاٍت عليا.
ويبدؤون  للتأهيل،  محكمة  خطة  لهم  توضع  ثم 
بالربنامج التأهييل قبل موعد التصفية الختامية بنحو 
عرشة أشهر، ويتدرج الربنامج معهم شيئا فشيئا إىل 
أن يصل إىل الذروة يف آخر ثالثة أشهر، ويشتمل هذا 

الربنامج عىل: 
املراجعة الفردية. 

الرسد عىل مقرئ أو عىل زميل.
التصحيح التجويدي وإكساب املهارات األدائية.

االختبارات التدريبية.
منها:  وأهّم  املتئدة،  الفردية  املراجعة  من  بد  فال 
فمن خالل  أو عىل مقرئ وزميل؛  الرسد عىل مقرئ 
وُيثَبَّت  الله،  بإذن  املتأصلة  األخطاء  تزول  الرسد 
الحفظ، وهو وسيلة أيضا ملراجعة عالمات الوقف يف 
ح  املصحف الرشيف والتي ينبغي أن يحفظها املرشَّ
للمسابقة ما أمكنه؛ لتغنيه عن الوقوف وقفا قبيحا، 
وال يغني يف الرسِد املرُة الواحدة خالل فرتة الرتشيح 
إىل وقت املسابقة، بل ال بد من ختماٍت عديدٍة رسدا، 
لكثرة  الفرصُة  كانت  أقلَّ  األجزاء  مقداُر  كان  وكلما 
مقرئ  عىل  الختمات  هذه  وتكون  أكرب،  الختمات 
متمكن حارض الذهن ناصح، وال مانَع من أن يكوَن 
سبيل  عىل  املسابقة  يف  مشارٍك  زميٍل  عىل  بعُضها 

االزدياد.
ل، وكلما  يكون برتتيل وترسُّ أن  الرسِد  ويراعى يف 
التالوة  لنسق  قربا  أكثر  الرسد  أثناء  تالوُته  كانت 
أثناء التسابق من حيث التأني كانت أنفع له وأقرَب 
حيث  من  ال  التأني  حيث  من  وهذا  املراد،  لحصوِل 
إىل  يحتاج  أنه  شك  فال  الصوت؛  وطبقُة  ذاُته  األداُء 
الهدوء جدا أثناء الرسد حتى ال تجهد الحبال الصوتية 

فال يستطيع الرسد وال املراجعة الفردية.
أنه  ذلك  أدّق؛  فيه  فاألمر  التجويدّي  التصحيح  أما 
أن  الله  بإذن  يستطيع  ماهٍر  مقرئ  إىل  فيه  يحتاج 

عاليا يف وقت وجيز  املهارة  بالطالب يف سماء  يحلَّق 
جدا، له صرب وَجلَد وحذٌق بالتعليم، وليس عنده خطأٌ 
يستحيُل التخلُص منه، قد سرب املسابقاِت وأحوالَها، 
يعلم أنه مهما وصل إليه الطالب فهو ما زال بحاجة 
وليست  مفاضلة،  فاملسألة  والتصحيح؛  املالحظة  إىل 

إجازًة ُيمنُحها الطالُب عند بلوغه أقلَّ الكماِل فيها.
للمسابقات  ُيَعدُّ  ملن  التجويدّي  التصحيح  يف  بد  ال 
لتالوته  املرشح  الطالب  تسجيل  من  بالذات  الكربى 
عىل املقرئ صوتيا، وتدوين املقرئ للمالحظات عليه؛ 
تصحيح  إىل  إضافة  بذاته  املالحظات  تاليف  ليعالج 
منها  التخلص  أََمَد  فإنَّ  ذلك  يفعل  لم  وما  املقرئ، 
تقارب  مراعاة  من  بّد  ال  كما  بكثري،  أطول  سيكون 
جلسات التصحيح، فال بدَّ من عدة جلسات أسبوعيا 

ح بطيئا. )3-5(، وبخاصة إذا كان تصحيح املرشَّ
وإنَّ من املجازفة أن يصَل وقُت التصفية الختامية 
فيه ختمة  املشاِرك  لم يختم جميع مقداره  ح  واملرشَّ
كاملة بالتجويد، فهذا سيكون أقلَّ منه فيما لو عرضه 
املقدار  يف  يتكرر  ال  ما  األحكام  من  أنَّ  كما  كامال، 

املشاَرك فيه فال بّد من التنبيه عليه بعينه.
وسيلًة  التدريبيّة  االختباراُت  تأتي  ذلك  بعد  ثم 
أساسيًة جدا يف التدريب والتقييم، وغاياتها ساميٌة ال 
التعرف بصورة  أهداِفها:  يستهان بشأن منها، فمن 
يكون  )وهذا  حني  املرشَّ الطالب  مستوى  عىل  أوضح 
يف بدايات فرتة التأهيل(، ومعرفة كل طالب بمستواه 
اختبار  نهاية كل  الذي يسمعه يف  التقييم  من خالل 
ما  بجدوى  يقتنع  ال  من  الطالب  من  ألنَّ  تدريبي؛ 
يخضع  حينما  إال  تأهييل  برنامج  من  له  يوضع 
لالختبار فيعلم حينئذ جوانب النقص عنده، كما أن 
التجويدية  بامللحوظات  الطالب  معرفَة  أهداِفها  من 
عليه التي دونتها لجنة التحكيم، واكتساب مهارات يف 
األداء من حيث الرتتيل ونسق التالوة، ومراعاة املعنى 
ومنها  وغريهما،  والرتعيد  النشاز  واجتناب  القرآني، 
عادة؛  املتسابقني  يعرتي  الذي  الرهبة  حاجز  كرس 
نمط  عىل  التدريبيّة  االختباراُت  تكون  أن  ينبغي  إذ 
املسابقة الختامية من حيث الشكُل واملضمون، ومنها 
اإلسهام يف مراجعِة الحفظ وتثبيته ومعرفة مواضع 

يف  ح  املرشَّ من  يقع  الذي  الرتدد  أو  فالخطأ  األسئلة؛ 
االختبار غالبا ما َيتَنَبَُّه له فال يقع فيه مرة أخرى.

االختباراِت  هذه  تجعل  وغريها  األهداف  هذه  كلُّ 
املسابقة  موعد  قبل  وتبدأ  الرضورة،  من  غاية  يف 
الختاميّة بنحو سبعة أشهر تقريبا، ثم تتقارب زمنيا 

شيئا فشيئا، حتى تكثََّف قبيل املسابقة النهائية..
الطالب يف  املجهر عىل  الجيّد وضع  وإذا كان من   
أول فرتة التأهيل يف جميع الحقول املطلوبة لتنبيهه 
كانت  ما  إذا  ُيجنََح  أن  املتأّكد  من  فإن  التقويم؛  إىل 
األخطاء،  عن  التغايض  إىل  األبواب  عىل  املسابقة 
والتقدم؛  بالتميز  واإلشعار  لإليجابيات،  والتعزيز 
فذاك له أثر كبري عىل أداء املرشح يف املسابقة بتوفيق 

الله تعاىل.
وإذا حصل الفوز فسيكوُن الدافع أكربَ للفوز بفرٍع 
الفائِز وال  املاهر  لساُن  يستعجُم  وَثمَّ  أعىل وأصعب، 
بـنُي قلُمه عن غبطته بما وصل إليه، ويوَدُّ لو كل  ـُ ي

أقراِنه ذاقوا من الكأس الذي ذاق منها.
هذه بعُض اإلضاءات عن برنامج املاهر، وقد أثمر 
من  العرشاُت  فيه  فتخرَّج  يانعة،  ثمارا  الله  بحمد 
الحفظة للقرآن الكريم، وملعاني مفرداته، واملجازين 
يف قراءة اإلمام عاصم، أو يف رواية حفص، وفاز طالبه 
يف جائزة امللك سلمان املحلية يف خمس سنوات تباعا، 
الخمسة،  فاز جميع مرشحيه  العام 1438هـ  وهذا 
بفضل  فروعهم  يف  األول  املركز  حازوا  منهم  ثالثة 
الله تبارك وتعاىل.. وفاز املاهر أحمد بن عبدالعزيز 
الحادية  دورتها  يف  العاملية  دبي  جائزة  يف  العبيدان 
والعرشين لعام 1438هـ باملركز الثالث، ويف جائزة 
امللك عبدالعزيز الدولية يف دورتها التاسعة والثالثني 

لعام 1439هـ باملركز األول يف الفرع األول.
 بل كان عدد مراكز الفوز التي حققها طالبه من 
جمعية تحفيظ القرآن بربيدة )56( مركزا حتى اآلن 

عىل املستوى املحيّلّ والدويلّ واملِنَّة لله والحمد.
 وما زال الربنامج بحاجة إىل كثري من التطوير، وال 
يستغني عن دعم املحبني، ونقد املخلصني، ومؤازرة 
اإليجابينّي.. والحمد لله رب العاملني، وصىل الله وسلم 

عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.■

الفائزون من الربنامج يف مسابقة امللك سلمان 1438ه� 
مع رئيس جمعية القصيم ومرشف الربنامج

برامج الجمعيات املتميزة
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أحكام فقهية

تطورت  وقد  التقنية،  عرص  هو  العرص  هذا  فإن 
وأكثرها  مجال،  منها  يخل  لم  حتى  التقنية  هذه 
تلك  ومن  )الجوال(  النقال  الهاتف  استخداماً 
الخدمات التي تشتمل عليها كثري من األنواع إمكانية 
تخزين نسخة من القرآن الكريم يف ذاكرة الجوال، 
ومن ثم استخدام هذه النسخة، وكثر تخزين القرآن 
فيها وقراءة الناس القرآن من خاللها . وقد ذكرنا 
يف العدد السابق من مجلة ضياء بعض املسائل التي 
يحتاجها قارئ القرآن من خالل هذه األجهزة وها 
نحن اآلن يف هذا العدد نستكمل بقية املسائل : 

القرآن  قراءة  يجوز  :هل  السابعة  املسألة 
الصالة  يف  ونحوه  الجوال  طريق  عن  الكريم 

)صالة الرتاويح وغرها (؟ 

قراءة القرآن عن طريق الجوال ونحوه يف الصالة 
ألن   ( الصالة  يف  املصحف  من  القراءة  حكم  لها 
يختلف  فال  املصحف  نص  لعرض  وسيلة  الجوال 
مشهورة،  مسألة  وهي  الورقي(،  املصحف  عن 
الشافعية  فأجازها  العلماء،  بني  خالف  وفيها 
والحنابلة . وذهب أبو حنيفة إىل بطالن صالة من 

قرأ من املصحف .

القرآن  قراءة  فإن  الجمهور  قول  عىل  وبناء 
من الجوال يف الصالة جائز، لكنه خالف األوىل 
والخلل،  االلتباس،  وأمن  الحاجة،  عند  إال 

والتشويش .

السنّة   تطبيق  يريد  كإماٍم  الفرض  يف  والحاجة   
بسور ال يحفظها كفجر الجمعة وظهرها، وصالة 
العيدين، وال سيما حني ال يوجد من هو أكثر حفظاً 
منه كما يف بعض الدول ولدى بعض األعاجم.فهنا 
الحاجة ظاهرة للقراءة من الجوال . وأما الحاجة يف 
النفل فكثرية صورها كاملتنفل املنفرد يف قيام الليل، 
يف  وكإماٍم  ذلك،  ونحو  الجمعة  صالة  قبل  وصالٍة 
غريه  يوجد  حافظاً،وال  ليس  والكسوف  الرتاويح، 
ترتفع  الصور جميعها  تلك  مثل  ففي  الناس.  يؤم 
تحققت  إذا  األوىل  هو  كان  ربما  بل  ؛  الكراهة 
الحاجة وغلبت املصلحة عىل سواها. فله القراءة من 

املصحف أو الجوال، ألدلة منها : 

خارج  بالجوال  القراءة  جواز  عىل  القياس   -1

الصالة ؛ فإذا كانت القراءة من املصحف اإللكرتوني  
الذي يمنع منها  ال إشكال فيها خارج الصالة فما 

أثناء الصالة ؟

من  وعىل  املسألة  هذه  يف  اإلباحة  األصل  أن   -2
يمنع الدليل ـ ويتضح هذا بالثالث ـ . 

3-  أن وسائل العبادات ليست هي العبادات، فإن 
كان األصل يف العبادات الحظر، فإن الوسائل تبقى 
عىل أصل اإلباحة حتى يظهر فيها محذور رشعي. 
واألذان،  الصالة  يف  الصوت  مكربات  كاستعمال 
يلزم  العبادات  أجّل  التي هي من  القرآن  قراءة  بل 
القراءة من الجوال يف الصالة لعلة قاعدة  من منع 
الصالة  خارج  أيضاً  يمنع  أن  العبادات  يف  الحظر 

ألنها عبادة كذلك .

 وأما يف حال عدم الحاجة فإن األوىل أن يقرأ من 

حفظه،  ملا ييل :

السلف  وسائر  وصحابته   g بالنبي  اقتداًء   -1
الصالح.

2- أنه أقرب للخشوع والتدبر.

3- أنه أبعد عن االنشغال بأخذ املصحف وتقليب 
املصحف  بحمل  املتكرر  العمل  من  وأسلم  أوراقه، 

ووضعه.

4- أنه بالقراءة من مصحف الجوال يفوت عليه 
بعض السنن من النظر إىل موضع سجوده، وكذلك 
الصدر  عىل  اليرسى  عىل  اليمنى  اليد  وضع  يفوته 
الركوع  يف  التجايف  يفوته  وربما  القيام،  حال  يف 

والسجود إذا جعل املصحف يف إبطه.

ال  كما  لتالوته  املستمعني  يف  أعظم  تأثريه   -5
يخفى.

الحفظ  عىل  تشجع  حفظه  من  القراءة  أن   -6
ملن  ينبغي  ال  ولذا   . وتثبيته  املحفوظ  ومراجعة 
أنعم الله عليه بحفظ كتابه أو يشء منه أن يتعجل 
واملجاهدة  الحرص  عليه  بل  باملصحف؛  بالصالة 
لكي يصيل بالناس حفظاً ما استطاع، ومن استعان 
بالله أعانه، »واحرص عىل ما ينفعك واستعن بالله 

وال تعجز«

ولكن : إن رأت الجهة املسؤولة عن املساجد 
املنع من ذلك ) ومثله قراءة الخطبة من الجوال 
( من باب السياسة الرشعية، وليس للتحريم يف 
أصل املسألة. فال بأس بذلك .  وهذا أمر يرجع إىل 
تقدير من يملك هذا الحق ؛ كما لو خيش أن يفتح 
للجدال  يكون سبباً  أن  أو  الصالة  يف  للعبث  الباب 
أن  التشويش وإشغال املصلني فال شك  أو  واملراء، 
تأثريها؛  قوي  إذا  اعتبارها  يمكن  العلل  هذه  مثل 
والسيما عند عدم الحاجة الستخدام الجوال ونحوه  
املصاحف  تتوفر  حيث  األحوال  من  كثري  يف  كما 
املنع من يملك  الورقية بأحجام متنوعة. وإذا رأى 
هذا الحق فينبغي التعبري بغري لفظ التحريم حتى ال 

ُيفهم التحريم يف أصل املسألة .والله أعلم . 

التي  الثامنة  : مسألة بيع الجواالت  املسألة 
فيها مصحف .

املصحف  حكم  لها  ليس  أنها  تبني    : سبق  مما 

أحكام القرآن الكريم 
المتعلقة بالجوال

)الجزء الرابع(

د. أحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف 
أستاذ الدراسات العليا يف كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة القصيم 
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وبالتايل ال تأخذ حكم املصحف يف البيع والرشاء املحرم 
عند بعض الفقهاء كالحنابلة؛ بل أنت تشرتي جواال، ال 
مصحفا .وأما عىل القول بجواز بيع املصحف فال 

ترد هذه املسألة . 

فيها  التي  الجواالت  تلك  بيع  حكم  يتبني  وعليه  
اشرتاها  يعد من  به، وال  بأس  ال  وأنه  للقرآن،  تطبيق 

عرفا قد اشرتى مصحفا.

املتعلقة  للربامج  املنتج  منع   : التاسعة  املسألة 
بمقابل  إال  منها  االستفادة  من  اآلخرين  بالقرآن 
 . ونحوه   “ امللون  التجويد  مصحف  .مثل”  مايل 
فهل للدار التي نرشته أن تمنع نسخه، وتوزيعه 
إال عن طريقها، وبمقابل مايل؟ أم  يجوز للناس 
قرآن  أنه  باعتبار  الربامج،  تلك  يستخدموا  أن 

كريم،وال يوجد حقوق نرش له ؟

أصحابها  فيها  بذل  قد  أنه   املعروف  الربامج  هذه 
وماالً،  وجهداً،  وقتاً،  أصحابها  وكلَّفت   بيِّناً،  جهداً 
لهم  الرشع، فجعل  لهم  مما حفظه  األمور هي  وهذه 
استعمالها  من  اآلخرين  ومنع  وإجارتها،  بيعها،  حق 
فيها  التي  البرش  أعمال  كباقي   فهي  منهم،  بإذٍن  إال 
ابتكار لطريقة جديدة  يف إخراجها، وبذلوا جهودا يف 
إعدادها وإخراجها، فهي حق لهم، وهي من الحقوق 
املعنوية الذي صدرت الفتاوى من أهل االختصاص يف 
االلتزام  يريد  ال  ومن  بحفظها ألصحابها،  هذا  زماننا 
بالربامج  فليكتف  الفكرية  وحقوقهم  برشوطهم 
املعاوضة  وهذه   . الحقوق  محفوظة  غري  املجانية، 
الله تعاىل، بل للجهد املبذول يف إعدادها  ليست لكالم 

وإخراجها بهذه الصورة املتميزة . والله أعلم

من  للرقية  االستماع  :هل  العارشة  املسألة 
يشملهم  فال  َيْسرَتُْقون  الذين  يف  يدخل  الجوال 
الفضل الوارد يف الحديث الصحيح، أو ذلك خاص 

بمن يذهب فقط إىل الراقي ؟

أو  املحمول  الهاتف  أو  الرشيط  من  الرقية  سماع 
ليس من  ذلك  أن  الذي يظهر   : األجهزة  ذلك من  غري 
نافع  الطريقة  بهذه  الرقية  .وسماع  الرقية  باب طلب 
إن شاء الله تعاىل، وقد استفاد بها كثريون، وإن كان 
أو يقرأ عليه  القرآن بنفسه،  أن يقرأ اإلنسان  األفضل 
غريه .وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
: بأن قراءة سورة البقرة من الراديو يحصل بها طرد 
الشيطان من البيت .«مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” 

)413/24( . والله أعلم

وأخرا : وينبغي أن يتذكر املسلم أن التميز الحقيقي 
ليس برقم الجوال وإنما بالطاعة لله، والتدين بدينه، 
التباهي  وليس  رشيعته،  أحكام  إنفاذ  عىل  والحرص 
الله  عند  لها  ليس  التي  الفانية  الدنيا  بهذه  والتفاخر 
جناح  الله  عند  تعدل  الدنيا  كانت  g:”لو  شأن قال 
ماء”أخرجه  رشبة  منها  كافراً  سقى  ما  بعوضه 
والخيالء،  االفتخار،  وإرادة  ماجه ،  وابن  الرتمذي 
األرقام هذه ال شك ضارة  بهذه  واالشتهار  والتباهي، 
بالقلب، أما أن يكون يف ذلك مصلحة تجارية، أو لهيئة 
من الهيئات، أو حاجة من الحاجات؛ فال حرج يف ذلك. 

والله أعلم.■

  ays4222  

كتاب ربنا منهاج حياة، وسبيل النجاة َمن تمسك به هدي وأفلح، وبلغ القمة 
جلياً ضعفهم  ُيرى  اليوم  املسلمني  لحال  وبالتأمل  واألخرى،  الدنيا  علوم  يف 
باملسلم  وحري  العظيم،  القرآن  هدايات  عن  لبعدهم  إال  ذاك  وما  وتأخرهم، 
والحال – كما ذكر- أن يربي نفسه عىل ضوء التوجيهات الربانية، ويتعاهد 

نفسه ويتسلح بثالثة أمور مهمة وهي :
العلم: فال يتكلم إال بعلم وال يصمت إال بعلم وال يتخذ موقفا إال - 1

بعلم وال يخاصم إال بعلم وال ينازع إال بعلم.
القدوة:  أن يلبس املسلم دينه يف كل أحواله يف عبادته ومعاملته - 2

فال يكون دينه يف املسجد فقط فتجده أواها منيباً يغالب دمعته يف 
مصاله فإذا خرج من املسجد خلع رداء الدين وانغمس يف دنياه 

فكذب وخدع وغش ورابى.
هناك - 3 فيكون  أكرب  مستوى  وعىل  الفرد  مستوى  عىل  الربامج: 

املجاالت  ويجب  إليه يف كل  يحتاجون  فيما  الناس  تخدم  برامج 
عىل مستوى الفرد أن ينظم له برنامجاً يومياً وأسبوعياً وشهرياً 
وسنوياً يقيس ما عمل من الفضائل وترّقى يف طريقها من الصالة 
عن  فيه   تخلف  ما  وينظر  الرحم...الخ.  وصلة  للقرآن  وقراءة 
الفضائل   فيعمل عىل تداركها ويحرص عىل اغتنام أوقاته  فيها 
وقدوتنا يف ذلك السلف الصالح يقول  عبدالرحمن السلمي ريض 
العلم  آيات حتى نعلم ما فيهن من  الله عنه كنا ال نتجاوز عرش 

والعمل.
الثالثة  األمور  لهذه  إهمالهم  هذا  املسلمني  ضعف  أكرب  من  وإن 
فعندما تخلوا عن العلم  وأهملوا فيه تخلفوا عن ركب الحضارة 
والقيادة والسيادة وعندما فقدت القدرات اتخذ املسلمون قدوات 

زائفة ال تمثل الحق .
ينفع  ال  وما  التوافه  يف  حياتهم  ضاعت  الربامج  أهملوا  وعندما 

بالدنيا واالخرة.

 آية وهداية

) إن هذا القرآن 
يهدي للتي هي 

أقوم (
أ.د عبدالله بن محمد األمني الشنقيطي

عضو هيئة التدريس يف الجامعة اإلسالمية
 واملدرس يف املسجد النبوي
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ليدبروا آياته

ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   چ 
وئ         ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى     ى   ې    ېې  
ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ  
  3  -  1 الكهف:  چ  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ  
والصالة والسالم عىل من أوتي جوامع الكلم ، تلك 
الكلمات القليلة التي تشتمل عىل ماال حرص له من 
آله  وعىل  عليه  وبارك  وسلم  الله  صىل   ، املضامني 

وصحبه أجمعني       أما بعد :
القرآن  إعجاز  يف  أكتب  أن  مني  طلب  فعندما 

اخرتت هذا املوضوع الشيق املمتع
لعله أن يسلط الضوء عىل جانب من جوانب إعجاز 
القرآن ، يشهد أن اإلعجاز البالغي هو أعظم وجوه 
اإلعجاز فمن صفات الكالم الجيد أن يكون متالئم 
يأخذ  األجزاء  مرتابط  الحلقات  متالحم  الفقرات 

بعضه بُحجز بعض ذلك هو موضوع التناسب
أبواب  من  كثري  يف  يدخل  واسع  موضوع  وهو 

البالغة وسأبحث يف جانب من جوانبه
يتعلق بتناسب جزء من أجزاء الكالم هو تناسب 
 : آخره ألوله وهو ما يسمى بتشابه األطراف وهو 
أن يختم الكالم بما يناسب أوله باملعنى وهذا مظهر 
من مظاهر إعجاز القرآن الكريم لو تفهمناه لرأيناه 

شائعاً يف النظم الكريم ولو تتبعنا ختام اآليات
اآليات  هذه  عنه  تتحدث  ما  مع  متالئماً  لرأيناه 
نفرد  وأن  ذلك  يف  نتوسع  أن  ليمكننا  إّنه  حتى 
الرحيم  بالغفور  ختمت  التي  اآليات  تحرص  بحوثاً 
بالتواب  أو  العليم  بالحكيم  أو  الحكيم  بالعزيز  أو 
الرحيم أو بالعزيز العليم أو السميع العليم أو إنه 

عليم بذات الصدور
بالظاملني  عليم  والله  أو  الحساب  رسيع  والله  أو 
أو وذلك جزاء الظاملني أو بيعلمون أو يشعرون أو 

يعقلون أو يتفكرون إىل آخر ما تختم به اآليات . 
بمضمونها   ونربطه  لآلية  الختام  هذا  يف  فنتمعن 
فسنجد ما ال حرص له من األرسار واللطائف يف هذا 

الكتاب العظيم . 
الحكم  نصدر  أن  منا  وينتظر  ذلك  نفعل  ولسنا 
لنا أن نحكم  الله، فليس  التناسب يف كتاب  بوجود 
عىل كتاب الله بل إنه من البدهيات أن هذا الكتاب 
ندرس  وإنما  التناسب  من  األعىل  املقام  يف  العظيم 

ذلك لنتعلم كيف يكون التالؤم .
اآليات  يف  األطراف  تشابه  مظهر  عن  وللكشف 

يكون ذلك بخطوات :
: أن نعرف املعنى الدقيق ملا ختمت به اآلية  أوالً 
والحكيم  والخبري  واللطيف  العزيز  معنى  فنعرف 

وغريها
ثانياً : أن نعرف املضمون الذي تتحدث عنه اآلية

ومالءمة  اآلية  به  ختمت  ما  بني  نربط  أن   : ثالثاً 
ذلك للمعنى التي تتحدث عنه

ويكون ذلك عرب نماذج نوردها يف هذه الوقفات

الوقفة األوىل
قال الله تعاىل يف سورة البقرة چ ک  گ  گ   گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  

ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے  ۓۓ   ڭ   
البقرة: 11  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

 13 -

والسؤال هنا ملا ختمت اآلية األوىل بـ ) ال يشعرون( 
وختمت اآلية الثانية

بـ ) اليعلمون ( ؟ 
ينهون  الذي  اإلفساد  عن  تتحدث  األوىل  اآلية  ألن 

عنه واإلصالح الذي يدعونه
يالئمهما  محسوسان  أمران  واإلصالح  واإلفساد 

الشعور لذلك ختمت اآلية بال يشعرون
وهو  اإليمان  عن  فتتحدث  الثانيه  اآلية  أما 
اآلية  تختم  أن  فناسب  العلم  يالئمه  معنوي  أمر 
بـ)اليعلمون( قال الطيبي : ) أمر النفاق وما فيه من 
أمر دنيوي مبني  الفتنه والفساد  إىل  املؤدي  البغي 
 ، يشعرون  ال  فقيل  كاملحسوس  فهو  العادات  عىل 
أما أمر اإليمان والوقوف عىل الحق والباطل فيحتاج 
إىل دقة نظر وفكر وتأمل فقيل )يعلمون( . التبيان 

ص 354

الله  رحمه  حجاب  سيد  الدكتور  أستاذنا  وقال 
 : تعاىل  بقوله  الفساد  عن  النهي  آية  ختمت  )وقد 
باإليمان  األمر  آية  ختمت  ثم  يشعرون(  ال  )ولكن 

بقوله تعاىل 
) ولكن ال يعلمون ( ألن اآلية األوىل تؤكد إفسادهم 
يعرتف  لم  فإذ  محسوس  واضح  أنه  إىل  وتشري 
أن  ناسب  مصلحون  أنهم  وادعوا  بذلك  املنافقون 

يكون الختام نفي الشعور واإلحساس عنهم .
أما اآلية الثانية فتؤكد سفاهتهم وهو أمر يتعلق 
بالجانب العقيل فيهم فناسب أن يكون الختام نفي 
العلم وهو أمر عقيل ال نفي الشعور . من بدائع النظم 

القرآني ص 125

الوقفة الثانية
ن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم  قول الله تعاىل :  ) َفإِن َزلَلُْتم مِّ

الْبَيِّنَاُت َفاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم ( البقرة
معنى العزيز : الغالب ، القوي ، القادر ، القاهر 
يف  األمور  يضع  الذي  والحكيم  حكمه  يرد  ال  الذي 

مواضعها فلم ختمت اآلية )بالعزيز الحكيم( ؟
من  والرتهيب  والوعيد  التهديد  اآلية  من  يفهم 

من صفات الكالم الجيد أن 
يكون متالئم الفقرات متالحم 
الحلقات مترابط األجزاء يأخذ 
بعضه بُحجز بعض ذلك هو 

موضوع التناسب

تشابه األطراف 
في القرآن

الدكتور / عبدالله بن صالح املسعود
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

كلية اللغة العربية 
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عىل  الحجة  قيام  بعد  واملعايص  الزلل  يف  الوقوع 
وقد  عصيتم  إن  أي  لهم  األمور  ووضوح  الناس 
أمره  عىل  غالب  الله  أن  فاعلموا  البينات  جاءتكم 
قادر عىل تعذيبكم حتى يتالءم الختام مع سياق 
عند  اآلية  يقرأ  كان  قارئاً  أن  روي  وقد  التهديد 
أعرابي ال يعرف القرآن فقال فإن زللتم من بعد 
رحيم  غفور  الله  أن  فاعلموا  البينات  جاءتكم  ما 
فأنكر األعرابي هذا الختام وقال إن الختم بالغفور 
الرحيم يغري عىل الوقوع يف الزلل فقال ) الحكيم 
ال يذكر الغفران عند الزلل ألنه إغراء عليه ( الكشاف 
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الشدة  مقامات  يالئم  الحكيم  بالعزيز  والختم 
اِرَقُة  اِرُق وَالسَّ والغلظة كما يف قوله تعاىل )) وَالسَّ
َن اللَِّه *  َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُهَما َجزَاًء ِبَما َكَسبَا َنَكااًل مِّ

َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم )38( (( املائدة
الختام  وهنا نجد قوالً ألعرابي آخر متأثر بهذا 

يقول :عزَّ فحكم فقطع ولو غفر ورحم ملا قطع .

الوقفة الثالثة
َماوَاِت وََما يِف  يقول الله تعاىل ) لَُّه َما يِف السَّ
اأْلَْرِض * َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميد ُ ( الحج

فهو  تعاىل  الله  ملك  سعة  عن  تتحدث  اآلية 
الخلق  وله  واألرض  السموات  ملك  له  سبحانه 
واألمر ولم يبق ألحد بعد ذلك يشء فيطلبه كما قال 
الَْخلُْق  لَُه  ...)  أاََل  تعاىل  قوله  عند  الصحابة  أحد 

وَاأْلَْمُر (  األعراف
يبق  ولم  فليطلبه  يشء  ذلك  بعد  له  بقي  من 

يشء ألحد فهو سبحانه خالق كل يشء وله األمر 
يف كل هذه املخلوقات باإلبقاء أو اإلفناء أو فقرها 
فهو عز وجل غني  الله  ملك  غناها ومع سعة  أو 
عباده  عىل  ويغدق  إليه  مفتقر  غري  امللك  هذا  عن 
املحمود  الحميد  فهو  عليها  ويحمدونه  باألفضال 

عىل أفضاله ونعمائه

الوقفة الرابعة
ِمن  أَْهلَْكنَا  َكْم  لَُهْم  َيْهِد  أََولَْم  تعاىل  الله  قال 
يِف  إِنَّ   * َمَساِكنِِهْم  يِف  َيْمُشوَن  الُْقُروِن  َن  مِّ َقبْلِِهم 
َنُسوُق  أَنَّا  َيَرْوا  * أََولَْم  َيْسَمُعوَن  أََفاَل  آَلَياٍت  لَِك  َذٰ
الَْماَء إىَِل اأْلَْرِض الُْجُرِز َفُنْخِرُج ِبِه َزْرًعا َتأُْكُل ِمنُْه 

وَن ( السجدة أَْنَعاُمُهْم وَأَنُفُسُهْم * أََفاَل ُيبرِْصُ
والسؤال هنا عن سبب ختم اآلية األوىل بـ ) أفال 
يسمعون ( واآلية الثانية بـ ) أفال يبرصون ( وال 
داعي ألن نقول ما الفرق بني يسمعون ويبرصون 

ألنه معروف ولكننا نتساءل عن ماذا تتحدث عنه 
التي ختمت بـ ) أفال يسمعون ( وعن ماذا  اآلية 
تتحدث عنه اآلية التي ختمت بـ ) أفال يبرصون(؟

إهالك  عن  الناس  غفلة  عن  تتحدث  األوىل  اآلية 
فأهلكت  تؤمن  لم  التي  السابقة  لألمم  تعاىل  الله 
فعليهم أن يؤمنوا حتى ال يصيبهم ما أصاب أولئك 
وهؤالء الناس يسريون عىل األرض التي سار عليها 
أولئك السابقون وألن إهالك الله لألمم السابقة قد 
وصل إىل الالحقني عن طريق السماع وتواتر إليهم 
جيالً بعد جيل برواية هذه األحداث ولم يشاهدوها 
أما   ) أفال يسمعون   ( اآلية بـ  أن تختم  فقد الءم 
اآلية الثانية فتتناول سوق املاء إىل األرض الجرداء 
فتنقلب حالها وتصبح خرضاء تنبت الزرع لتأكل 
ألخذ  مدعوون  املنظر  وهذا  واألنفس  األنعام  منه 
يبرصه  مشاهد  منظر  وهذا  منه  والعربة  العظة 
الناس دائما فلذلك ختمت اآلية بـ ) أفال يبرصون(

وهي  اآليات  هذه  مثل  حول  كثرية  والوقفات 
املعجز وتعلم  الكتاب  للتدبر يف هذا  مجال واسع 
عىل  يعني  اآلية  وأول  الختام  بني  الربط  أرسار 

الحفظ وضبط الحفظ .
العظيم ربيع  القرآن  أن يجعل  الله تعاىل  أسأل 

قلوبنا وجالء أحزاننا وهمومنا
الله  أهل  الذين هم  القرآن  أهل  وأن يجعلنا من 
نبينا محمد وعىل  الله وسلم عىل  وخاصته وصىل 

آله وصحبه أجمعني .■      

الوقفات كثيرة حول مثل هذه 
اآليات وهي مجال واسع للتدبر 
في هذا الكتاب المعجز وتعلم 
أسرار الربط بين الختام وأول 

اآلية يعين على الحفظ وضبط 
الحفظ 



العدد 12  - شوال 941439

أعد الزاوية :  أ.عبدالله بن راشد الغيث
يف   ) الله  كتاب  التقنية يف خدمة   ( زاوية  ترشف 
من  تقدمه  وما  لها  بمتابعتكم  عرش  الثاني  عددها 
لكتاب  الحديثة وخدمتها  التقنيات  جديد يف مجال 
شبكة  عن  املايض  العدد  يف  تطرقنا  حيث  الله، 
التي  االجتماعية  الشبكة  وهي   )Rattil ـّـل   )رتـ
نتطرق  العدد  هذا  ويف   ، الله  كتاب  بتعليم  تعنى 
ملجال أرحب وأشمل أال وهو )املقارئ اإللكرتونية( 
التي - بحمد الله - بدأت تنترش ويظهر أثرها؛ لتسد 
العالم  اإلقراء وخاصة يف دول  الحاصل يف  النقص 
بها مقرئني وإن وجدوا فال يسدون  التي ال يوجد 

الحاجة امللحة لإلقراء .
ونقف يف البداية مع تعريف مفهوم اإلقراء وبيان 

أهميته.

مفهوم اإلقراء اإللكرتوني :
وسيط  عرب  الكريم  القرآن  تعليم  عملية  هو 
اإلنرتنت  بشبكة  االتصال  تقنيات   ( إلكرتوني 
التعليم  عملية  وتشمل   ،) مقامها  يقوم  ما  أو 
تصحيح التالوة ورشح األحكام التجويدية ودراسة 
كالجزرية  والقراءات  التجويد  علم  يف  املنظومات 

والشاطبية وغريهما. 
الحديثة  التقنيات  من  اإللكرتوني  اإلقراء  وُيَعدُّ 
بصورة صحيحة  الكريم  القرآن  تعليم  يف  واملفيدة 
الوصول  يصعب  قد  املسلمني  من  كثرية  لفئات 
واألمريكيتني،  األوربية  الدول  مثل  لتعليمهم  إليهم 
يقومون  لون  مؤهَّ أساتذة  بالدهم  يف  يوجد  وال 
ال  فعددهم  األساتذة  وجد  وإن  القرآني  بالتعليم 
اإلسالم.  يف  الناس  من  كثري  لدخول  وذلك  يكفي 
القرآن  تعلُّم  فرصة  يتيح  اإللكرتوني  واإلقــراء 
الكريم وِحْفِظه وتجويده لكثري من الناس الذين ال 
يستطيعون االلتحاق بالحلقات القرآنية يف املساجد 
التنقل،  وصعوبة  املشاغل  لتعدد  التحفيظ  ودور 

منازلهم  يف  التعلم  من  نون  يتمكَّ الوسيلة  وبهذه 
للنساء وربَّات  بالنسبة  أوقات فراغهم. وكذلك  ويف 
البيوت فبإمكانهن االستفادة من املقارئ واملدارس 
إىل  الحاجة  دون  اإلنرتنت  شبكة  عىل  اإللكرتونية 

الخروج من بيوتهن.

نماذج من املقارئ اإللكرتونية :
األوىل :  مقرأة الحرمني الرشيفني اإللكرتونية:

من  الكريم  القرآن  لتعليم  عاملي  مرشوع  وهي 
الحرمني الرشيفني للمسلمني يف شتى أنحاء العالم 
من  بعد  وعن  الرشيفني  الحرمني  زار  ملن  مشافهة 

خالل اإلنرتنت ملن كان يف بلده.
 ويطبق يف املقرأة أفضل أساليب تعليم كتاب الله 
لتعليم  املتخصصني  الخربة من  يد ذوي  تعاىل عىل 
كتاب  إىل  األمة  وإعادة  املسلمني،  رشائح  مختلف 

ربها تالوة وحفظا وعمال.
من   طالباً   30384 املقرأة  يف  الطلبة  عدد  وبلغ 

171 دولة. 
وتهدف املقرأة إىل :

 1ـ  تعليم كتاب الله تعاىل لكل راغب يف أي زمان 

و أي مكان باستخدام التقنيات الحديثة.
أنحاء  لكافة  تعاىل  الله  كتاب  تعليم  تيسري  ـ   2

العالم.
 3 ـ  إجادة الرتتيل.

4 ـ تعليم الحجاج واملعتمرين القراءة الصحيحة 
للقرآن الكريم.

5 ـ تعليم كتابة القرآن الكريم بالرسم العثماني.
6ـ  إقراء حملة القرآن الكريم ومنحهم الشهادات 

واإلجازات من املقرئني املجازين.
7 ـ عقد مجالس تدبر القرآن ومدارسته.

الثانية : املقرأة اإللكرتونية العاملية :
للهيئة  التابعة  واألعمال  األنشطة  إحدى  وهي   
بتعليم  وتهتم  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  العاملية 
التجويد  وتعليم  وعلومه  الكريم  القرآن  وإقراء 
كافة  يف  األفراد  وأيضاً  القرآنية  واملقارئ  للمعاهد 
بتحسني  الحفاظ  تأهيل  عىل  وتعمل  العالم،  أنحاء 
تالوتهم من خالل دروس تطبيقية ونظرية وترتقي 
الروايات والقراءات املختلفة..  بهم لنيل اإلجازة يف 

كل ذلك عن طريق برنامج التواصل )إسكايبي (. 
وقد مرت املقرأة بعدة مراحل نلخصها فيما ييل :

 املرحلة األوىل:  1429 هـ – 1431 هـ:
لحفاظ  فقط  اإلقراء  خدمة  تقديم  فيها  وكان 
القرآن من منسوبي املعاهد واملراكز القرآنية التابعة 

للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم.
الفرتة  هذه  خالل  للمقرأة  املنتسبني  عدد  وكان 
دول،   )7( من  دارساً   )23( يقارب  جداً  محدوداً 
بسبب رشط الحفظ واالقتصار عىل جهات محددة.

املرحلة الثانية 1431 هـ – 1432 هـ:
تم فيها تقديم الخدمة لكل رشائح املجتمع حفَّاظاً 
منسوبي  من  يكون  أن  واليشرتط  حفاظ،  وغري 
الهيئة مع جعل األفضلية ملنسوبي معاهد ومراكز 

الهيئة.

المقاريء اإللكترونية
تعليم القرآن في نواحي المعمورة

التقنية يف خدمة كتاب الله
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ملحوظة  زيــادة  إىل  الخطوة  هذه  أدت  وقد 
اإللكرتونية، ــرأة  ــق امل منسوبي  ــدد  ع  يف 

الدول  وعدد   )118( الدارسني  عدد  صار  حيث 
)30( دولة.

وكان مما يحد عدد املنتسبني للمقرأة اإللكرتونية 
ما  إال  جماعياً  وليس  فردياً  اإلقراء  أن  العاملية 
يحصل من بعض الدورات الجماعية لصالح معاهد 

ومراكز الهيئة يف بعض الدول.
املرحلة الثالثة 1432 هـ:

مجال  يف  وخصوصاً  جماعية  الدروس  جعلت 
الدورات التعليمية ودورات تحسني التالوة ويقترص 
اإلقراء الفردي عىل برامج اإلجازات فقط والذين ال 

تتناسب أوقات بالدهم مع بقية أوقات الدارسني.
املرحلة الرابعة 1433 هـ:

    تم فيها إضافة برنامج مفتوح لتصحيح القراءة 
 HQMI :البالتوك عىل  بالهيئة  خاصة  غرفة  عرب 
الفاتحة  املسلمني  تعليم  خاللها  من  Quran يتم 
صالتهم  إقامة  عىل  ملساعدتهم  السور  وقصار 

بشكل صحيح من ناحية قراءة القرآن الكريم.
املرحلة الخامسة 1434 هـ:

الهيئة  تم فيها تقديم خدمة اإلقراء ملا بعد دوام 
وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

العربية  اململكة  خارج  من  مشايخ  إضافة  وتم 
من  أكرب  أعــداد  استيعاب  لغرض  السعودية 
ولقبول  التوفيق  فوارق  لتجاوز  وأيضاً  الدارسني 

الناطقني بغري العربية.
اإللكرتونية  للمقارئ  نموذج  املقرأتان  وهاتان 
وإال فيوجد غريهما كثري، وتتفاوت هذه املقارئ من 

حيث القوة والجودة وكثرة املستفيدين منها.
وملا كان اإلقراء عن ُبعد مصدر إشكال عند بعض 
القراء ؛ أَقرَّ املجلس العلمي بالهيئة العاملية لتحفيظ 
املقارئ  عرب  القرآن  إقراء  ضوابط  الكريم  القرآن 
أبرز ما  اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت، وفيما ييل 

أُقرَّ من رشوط وضوابط :

رشوط إقراء القرآن الكريم :
إننا نعيش – بفضل الله – ما نستطيع أن نسميه 
) العرص الذهبي للقرآن الكريم ( فنحن نرى إقبال 
عناية  املسلمني  بالد  ربها يف شتى  كتاب  عىل  األمة 
غمرة  ويف  والصغار.  الكبار  من  وحفظه  بتالوته 
هذه العودة إىل القرآن العظيم تصدَّر إلقراء القرآن 
التلَقِّي  يف  ضعفهم  بسبب  لذلك  أهالً  ليسوا  من 
املنطوق أو بعض التلَقِّي املكتوب. لذا كان لزاماً عىل 
املتصدِّرين إلقراء القرآن الكريم االتصاف بأوصاف 
ال ِغنَى عنها حال إقرائهم لكتاب الله تعاىل، والتي 

يمكن أن نسميها برشوط اإلقراء، وهي:
1. اإلخالص لله سبحانه وتعاىل.

املشايخ  أفواه  من  الكريم  القرآن  يتلقَّى  أن   .2
املتقنني املسندين.

3. أن يكون أمينًا، فال ُيقرُِئ إال بما قرأَ أو َسِمَع، 
وال ُيقدِّم رأَْيه، أو وجَه إعراٍب أو ُلغٍة عىل  رواية.

والوقف  التجويد  بأحكام  عارًفا  يكون  أن   .4
لعاً عىل علم رسم  ل له أن يكون ُمطَّ واالبتداء، وُيفضَّ

املصحف وضبطه، وعلم عدِّ اآلي.
شامٍل  لكتاٍب  حافًظا  أي  ضابًطا،  يكون  أن   .5
ويدخل  وفرًشا،  أصوالً  القراءات  من  به  ُيقرُِئ  ملا 
للعلوم  وتحصيله  معرفته  أيضاً  املقرئ  ضبط  يف 

الرشعية والعربية.
6. أن يكون خاليًا من أسباب الفسق وُمسقطات 

املروءة.

املقارئ  عرب  الكريم  القرآن  إقراء  ضوابط 
اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت :

أوالً: ضوابط بيئة اإلقراء )وسيلة االتصال( :
من  عالية  درجة  عىل  الصوت  يكون  أْن   -1
والرخاوَة  الهمَس  الشيُخ  َيسمع  بحيث  الوضوح، 
والتفخيَم والرتقيَق والتسهيَل والرَّْوَم والنَّرْبَ والُغنَة 
يف أحكاِمها املُختلفة، مع ُقدرِة الدارس عىل استيعاب 

املالحظات ِمن الشيخ يف هذه الدقائق وغريها. 
الدارَس هو  هذا  أنَّ  املُجيُز  الشيُخ  َد  يتأكَّ أْن    -2
الذي أَكَمَل معه الختمَة يف َمجالِِسها املختلفِة، وذلك 

يف حاالت عدم ُوجود رؤيٍة ُمبارِشٍة بني الطرَفنِي. 
َيتزاَمَن  أْن  يِجُب  املَرئيِّ  االتصال  حال  يف   -3
َشْكِل  مع  والكلماِت  الحروِف  ُنطُق  وَيتطاَبَق 

الشَفتنَِي ِقراءًة ووَْقًفا. 
اإلنرتنت  بشبكة  االتصال  رُسعُة  َتكون  أْن   -4
عند  ُمبارَشًة  املالحظات  بسماع  َتسَمُح  عالِيًة 
َتجاَوَز  الدارُس قد  َيكوَن  أْن  بعَد  ُحصولِها، وليَس 

َمِحلَّ املاُلَحظِة إىل غريِها. 
5- عندما يتغرّي الصوُْت أو يتقّطُع بسبب َوسيلِة 
َينَقطُع جزٌْء  أو  َيتَباَطأُ  ُم أو  َيتََضخَّ َنْقِل الصوِْت أو 
ِمن اآليِة ؛ فَعىَل الشيِخ أن يطلب ِمن الدارِس إعادَة 

املَْقَطِع مرًّة أُخرَى. 
6- إذا لْم يستطِع الدارُس تْميِيَز مالحظة الشيِخ 
وعدم  الشيِخ،  ِقبَِل  ِمن  ورَشِحها  ُنْطِقها  َتكراِر  مع 
ُقدرِة الدارِس عىل ُنطِقها ِبَشكٍل صحيٍح وكان ذلك 
“ُتحرَصُ  الحالِة  هذه  يف  الصوْتيِة،  الوسيلِة  بسبِب 
بنْي  املُبارِشِ  للقاء  موِعٌد  وُيحدَُّد  املالحظات”،  هذه 

الَطرَفنْيِ لتصحيح جميع املالحظات.

)الفردي  التالوة  تصحيح  ضوابط  ثانياً: 
والجماعي(: 

 1- يشرتط أن يكون املعلِّم متقنًا لقراءة القرآن 
ل أن يكون حافظاً.  الكريم، وُيفضَّ

2- أن يكون لدى املعلم القدرة عىل تقويم تالوة 

 30384 طالبًا  في مقرأة 
الحرمين الشريفين 
اإللكترونية من  171 

دولة. 

التقنية يف خدمة كتاب الله
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املتعلِّم وتحديد الخطأ وإيصاله بشكل َيفهُمه، ومن 
َثمَّ تسجيل املالحظات عىل تالوته إلرسالها للمتعلِّم 

بعد التالوة. 
ناحية  من  الدارسني  أحوال  املعلِّم  يراعي  أن   -3
أعمارهم ومستوياتهم يف التالوة، ومعرفتهم باللغة 

العربية.

ثالثاً : ضوابط رشح قواعد علم التجويد ) أو 
الجزرية، أو التحفة  :

 1- يشرتط أن يكون املعلِّم متقنًا لقراءة القرآن 
ل أن يكون حافًظا. الكريم، وُيفضَّ

بأحكام  تامة  درايــة  ذا  املعلم  يكون  أن   -2
سند  عىل  حاصالً  يكون  أن  ل  وُيفضَّ التجويد، 

بإحدى منظومات علم التجويد. 
3- أن يكون لدى املعلم املهارات الالزمة للتعليم 

وإيصال املعلومة للمتلقي.
القدرة عىل تقييم تالوة  املعلم  4- أن يكون لدى 
املتعلم وتحديد الخطأ وإيصاله بشكل َيفهُمه، وِمْن 
َثمَّ تسجيل املالحظات عىل تالوته إلرسالها للمتعلم 

بعد التالوة. 
5-  أن ُيراعي املعلِّم أحوال الدارسني من ناحية 
أعمارهم ومستوياتهم يف التالوة، ومعرفتهم باللغة 

العربية.

ضوابط اإلجازة عرب املقارئ اإللكرتونية :
برواية  باإلجازة  اإلق��راء  ضوابط   : رابعاً 

واحدة :  
قرآنية  إجازة  عىل  حاصالً  املعلُِّم  يكون  أن   -1
الله  رسول  إىل  متصل  بسند  يقرئها  التي  بالرواية 

صىل الله عليه وسلم.
د من أن الطالب قد َحِفَظ القرآَن الكريَم  2-  التأكُّ

ِحفًظا كاماًل ُمتَقنًا. 
املقدِّمة   « ملنظومة  حافًظا  الطالب  يكون  أن   -3
هذا  منظومات  من  يعادلها  ما  أو   -  » الجزريَّة 

العلم- فاهًما ملعانيها. 
التي  بالرواية  ُمعلِّمه  عىل  الطالب  يقرأ  أن   -4
يختارها القرآن الكريم كاماًل عرب املقرأة اإللكرتونية 
فيه  بد  فال  القرآن  من  جزء  عن  يقل  ال  مقداًرا  إال 
واملتعلم.  املعلم  بني  باللقيا  املبارشة  القراءة  من 
ويضاف إىل ذلك أن ُيعيَد املتعلم أمام ُمعلِّمه بعض 
األوجه األدائية التي فيها من الدقائق ما يحتاج إىل 
ضبٍط أكثر لنَدرة وروده يف القرآن الكريم كتسهيل 
يف  والرتقيق  والتفخيم  األلفات  وإمالة  الهمزات 

)ِفْرٍق( والرَّوم واإلشمام.. الخ.

خامساً : ضوابط اإلقراء باإلجازة بالقراءات 
)السبع، أو العرش( :

1- أن يكون املعلُِّم حاصالً عىل إجازة بالقراءات 

الله صىل  السبع أو العرش بسند متصل إىل رسول 
الله عليه وسلم. 

برواية  إجازة  عىل  حاصالً  الطالب  يكون  أن   -2
واحدة عىل األقل بسند متصل إىل رسول الله صىل 

الله عليه وسلم. 
الشاطبية  ملنظومة  حافًظا  الطالب  يكون  أن   -3
بالنسبة  الدرة  وملنظومة  السبع  للقراءات  بالنسبة 
بالنسبة  مًعا  أوكليهما  للعرش  املتممة  للقراءات 

للقراءات العرش الصغرى، عاملًا بمعانيها. 
الكريم  القرآن  معلمه  عىل  الطالب  يقرأ  أن   -4
كاماًل بإفراد القراءات أو جمعها بالطرق املعروفة، 
رقم)4(من  الفقرة  يف  املذكورة  الضوابط  ضمن 

ضوابط اإلجازة برواية واحدة.

سادساً : ضوابط إقراء النساء :
ل للدارسات عرب املقارئ اإللكرتونية أن  1- ُيفضَّ

يقرأَْن عىل أستاذات متقنات فهذا أفضل للجميع. 
2- يف حالة تعذر التواصل مع معلمة والحاجة إىل 
الدراسة عىل معلم فُيكتَفى بالصوت دون الصورة، 
تكون  أال  ل  وُيفضَّ أمرها،  ويلُّ  موافقة  ويشرتط 

املتعلمة منفردة. 
3- عىل املتعلمة أن تراقب الله عزَّ وجل يف تالوتها 
عىل املعلم األجنبي عنها، وتكون تالوتها منضبطة 
بقوله تعاىل : } َفال َتْخَضْعَن ِبالَقوِل { وإذا سألت 
سؤاالً علميًا فيكون سؤالها منضبطاً بقوله تعاىل : 

} وَُقلَْن َقوالً َمْعروًفا{.

ضوابط مشرتكة لإلقراء اإللكرتوني :
له  ُيؤهِّ جيٍد  رشعيٍّ  علٍم  ذا  املعلم  يكون  أن   -1

للتَّحاور واملناقشة إن لزم األمر. 
2- أن يكون املعلم لديه االستعداد النفي للتعليم 

والصرب عىل املتعلمني.
والتعامل مع  اآليل  الحاسب  استخدام  3- معرفة 

برامجه. 
مع  للتعامل  األساسية  باملهارات  املعرفة    -4
باإلقراء  الخاصة  واملرئي  الصوتي  االتصال  برامج 

اإللكرتوني. 
5- عدم الخروج عن التالوة أو ما يتعلق بها من 
أحكام إىل أحاديث جانبية أخرى يف أي موضوع من 

املوضوعات.
إلخواني  دعوة  أوجه  املوضوع  هذا  ختام  ويف 
الخريية  الكريم  القرآن  جمعيات  عىل  القائمني 
الجانب  بهذا  تعنى  بجمعياتهم  مقارئ  بافتتاح 
من اإلقراء خدمة لكتاب الله وإيصاله ملن ال تسمح 
ونحوها،  والدور  بالحلق  املبارش  بالتلقي  ظروفه 
املعمورة،  أصقاع  يف  املسلمون  منها  وليستفيد 
من  العظيم  الباب  هذا  يف  الكبرية  الحاجة  ولتسد 

أبواب الخري والدعوة.
بكم  ونلتقي  الخطى،  وبارك  بالجهود  الله  نفع   
مع عدد جديد وتقنية جديدة ــ بإذن الله ــ، والله 

يتوالكم برعايته وحفظه.■

التقنية يف خدمة كتاب الله

اإلقراء اإللكتروني يتيح 
فرصة تعلم القرآن 

الكريم وحفظه لفئات 
كثيرة من المسلمين 

يصعب الوصول إليهم 
لتعليمهم
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من فقه 
دراسة اإلعجاز

بالغة القرآن

وكنزًا  غزيرًا،  نبًعا  العزيز  الله  كتاب  زال  ما 
عجائب  وذو  ُتستنفد جواهره،  ال  ))بحٌر  فهو  وفريًا؛ 
ال ُتستدرك بواطنه وظواهره، وذو عمق ال ُيبلغ آخره، 
وذو طول وعرض ال ُيقطع مزاخره، وهو الُغنْم الذي 
ما عداه(( لفوات  يداه، ولم يجزع  َمن حازه ظفرت 

شمِسها  ودائرُة  ومنبُعها،  العلوِم  ر  ))ُمفجِّ وهو   .)1(

فيه  وأباَن  يشء،  كلِّ  ِعلَم   e فيه  أودَع  ومطلُعها، 
كلَّ َهدْي وَغّي، فرتى كلَّ ذي فّن منه َيستمّد، وعليه 
يَعتمد ... هذا مع فصاحةِ لفظٍ، وبالغةِ أسلوٍب، َتبهر 
القلوبَ، وإعجازِ نظمٍ ال يقدر عليه  العقولَ، وتسلبُ 

إال عالُم الُغيوب(()2(.
والنّاظر يف هذا الكتاب العزيز والراغب يف الوصول 
إىل يشء من أرسار اإلعجاز البديع يف اصطفاء الكلمات، 
أو بناء العبارات، يحتاج إىل إدراك واسع يف خصائص 
البالغة  فنون  يف  ودربة  وممارسة  وقواعدها،  اللغة 
وضوابطها، وصرب عىل تتبّع املعاني ومساربها؛ فهذه 
األرسار واللطائف متوارية خفيّة، تحتاج إىل قلب حّي، 
وعقل ذكّي، ينّقب عنها، ويستخرجها كما ُيستخرج 
حني  إال  نفسها  عن  ال تكشف  فهي  والذهب،  املعدن 
ترى َكدًّا وِجدًّا. من أجل ذلك وصفها الجرجاني بأنها 
))خفايا تكتم أنفَسها َجهدها حتى ال ُينتبَه ألكثرها، 
وال ُيعلَم أنها هي، وحتى ال تزاَل ترى العالَِم َيعرُض 
هُو فيه، وحتى إنه ليقصد إىل الصواب، فيقع يف  له السَّ
أثناء كالمه ما يوِهم الخطأ، وكلُّ ذلك لشّدة الخفاء، 

وَفرْط الُغموض(()3(.
كتاب  أرسار  يف  الباحث  فإّن  ذلك  إىل  وإضافة 
األوائل،  علماؤنا  عرفها  علوم  إىل  يحتاج   e الله 
عن  واإلفصاح  والبيان،  الكشف  يف  بفضلها  وأشادوا 
اإلعجاز، ووجدوا فيها ما يدلّهم ويعينهم، ويرشدهم 
ويهديهم؛ فكان يف االسرتشاد بها أطايُب أنبتت عشبًا 
علم  العلوم:  هذه  ومن  وثمرًا.  أزهاًرا  وأينعت  وكألً، 

املناسبات، وعلم املتشابه، وعلم الفواصل.
فأّما علم املناسبات فهو علم جليل من علوم القرآن 
إعجازه،  جوانب  من  جانب  عن  يكشف  العظيم، 
بني  الدارس  فيه  يجمع  بالغته.  مظاهر  من  ومظهر 
عىل  ويتعرّف  اآلية،  يف  والكلمات  السورة،  يف  اآليات 
وقد  يربطها،  الذي  والرباط  يجمعها،  الذي  الخيط 
أرسار  ويتلّمس  والسورة،  السورة  بني  به  يربط 
مقصود  استحضار  ظل  يف  ذلك  يف  وينظر  الرتتيب، 
السورة وموضوعاتها. ولذلك ثمرة يف إدراك وجه من 
بالغته، وفهِم معناه ومقصده، ومن ))محاسن الكالم 
ببعض،  بعُضه  ويتشبَّث  ببعض،  بعُضه  يرتبَط  أْن 

ًا(()4(. ًعا ُمتربَّ لئال يكوَن مقطَّ
رشيف،  علم  املناسبة  أّن  ))واعلم  الزركيّش:  قال 
َتْحزُر به العقول، وُيعرف به قدر القائل فيما يقول 
بأعناق  آخًذا  بعضها  الكالم  أجزاء  جعل  وفائدته   ...
التأليف حاله  االرتباُط، ويصري  بذلك  فيقوى  بعض، 
حال البناء املحكم املتالئم األجزاء(()5(. وقال البقاعّي 
وهو  أجزائه،  ترتيب  علل  منه  ُتعرف  ))علٌم  عنها: 
ملا  املعاني  مطابقة  تحقيق  إىل  ألدائه  البالغة  رس 
فيه عىل معرفة  اإلجادة  الحال، وتتوقف  اقتضاه من 
مقصود السورة املطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة 
العلم يف  هذا  كان  فلذلك  من جميع جملها؛  املقصود 

غاية النفاسة(()6((.
األحكام  تفّرق  أرسار  بعض  تتبنّي  العلم  وبهذا 
واملعاني وتوّزعها عىل سور القرآن، وهذا أحد أرسار 
الكتاب املعجز يف بالغته وباهر نظمه؛ ألّن فيه تحريًكا 
الكتاب قد  أّن هذا  للعواطف والعقول، تستيقن معه 
الدكتور  أشار  ولذا  ونظمه)7(.  بالغته  يف  الغاية  بلغ 
أسلوب  يف  املعنوية  الثروة  زينة  أّن  إىل  دراز  محمد 
القرآن ))تناسق أوضاعها، وائتالف عنارصها، وأخُذ 
إنها لتنتظم منها وحدة  بعضها بُحَجز بعض، حتى 

محكمة ال انفصام لها(()8(.
أرسار  يف  ينظر  الذي  العلم  فهو  املتشابه  علم  وأما 
أو  العبارات  بعض  وتقارب  الرتاكيب،  بعض  تشابه 
لفظ  اصطفاء  وأرسار  الواحد،  املعنى  يف  السياقات 
صلة  وله  مشابهتها.  دون  وعبارة  مرادفه،  دون 
كثري  يف  التشابه  أرسار  بحث  ألن  املناسبات؛  بعلم 
أجزاء  العالقة بني  إليه، ومعرفُة  من مواضعه يفتقر 
رّس  إىل  املواضع  من  كثري  يف  يهدي  واآلية  السورة 

التعبري بلفظ دون لفظ، أو بأسلوب دون آخر.
ألنه  وذلك  اإلعجاز؛  وجوه  من  القرآن  يف  واملتشابه 
وتضّمن  وكالمها،  العرب  لغات  بأفصح  ))نزل 
ملجالهم  توسيًعا  وأقسامها،  فصاحتهم  أنواع  فنون 
إن قدروا، وبياًنا لعجزهم عن  يف معارضة يشء منه 

اإلتيان بمثل ُذراه ولو تسّوروا؛ فلذلك تنوّعت موارده، 
ألفاُظه  وناسبت  فوائده،  وعّمت  مقاصده،  وتشعبت 

مواضَعها، وصادفت فصاحُته مواقَعها(()9(.
وعلم الفواصل ُيعنى بدراسة الفاصلة القرآنية، أو 
أو  أو صفة  بكلمة  رّس ختمها  يف  فينظر  اآلية؛  ختام 
بأولها  عالقتها  أرسار  ويتلّمس  غريها،  دون  صيغة 
علٌم  أنه  الجيلّ  ومن  املعاني.  وتتابِع  اآليات  وسياِق 
الفاصلة  فمناسبة  السابقني؛  بالعلمني  التعلّق  شديد 
للسياق واآليات املحيطة واملعنى العام له ارتباط بعلم 
املناسبات، ورّس اصطفاء ختام اآلية بكلمة دون غريها 

له عالقة بعلم املتشابه.
ودقة  نظر،  إمعان  إىل  بحاجة  دقيقة،  علوم  وهذه 
فكر، وتأّمل للسياق، وإحاطة باللغة، ومعرفة لوجوه 
حرف  أو  لفظ  يف  االختالف  رّس  ليستبني  الكالم؛ 
هذا  يف  الدراسة  رّواد  أحد  قال  عبارة.  أو  أسلوب  أو 
أن يعثر خاطر  لله بمنَكر مستبدَع  امليدان: ))وليس 
يبلغه يف  أو  القرآن خبيء،  ربيء، عىل كنز حكمة يف 
لطيف من لطائف كالمه حدًّا، ال يبلغه أحٌد وإْن كان 

أوحًدا(()10(.
تلك  واستخدموا  العلوم،  هذه  ون  املفرسِّ استثمر 
الصفات، حتى صارت كتب التفسري زاخرًة بالفوائد 
والبالغية،  واالجتماعية  واللغوية  العلمية  والدُّرر؛ 
وصارت مورًدا عذًبا للناهلني، ومقاًما طيّبًا للراغبني. 
»الكبري«؟!  يستصغر  أْن  يمكنه  ال  منصف  فكّل 
أّن يف »البسيط« علًما ونفًعا، ويف  وهو مع ذلك يعلم 
»الوجيز« هدًيا وُرشًدا، ويف »الكشاف« دقائَق وكشًفا، 
فيها  بما  تقنْع  لم  فإْن  وعلًما،  مسائَل  »الجامع«  ويف 
ة »البحر« تجْد ِغنى وكسبًا، واقرأ »النظم«  فُخْض ُلجَّ
تجد يف اآليات نَسبًا وِصْهرًا، وَمن كان ذا »عقل سليم« 
وفضالً،  إرشاًدا  الكريم«  القرآن  »مزايا  لـ  فسيجد 
وُدرًّا!  كنزًا  تغنْم  والتنوير«  »التحرير  طريق  واسلْك 
لكّن ذلك متفرٌِّق فيما حوته هذه الكتُب من فوائد، وما 
ُيفتُح آلخر  أو ينّد عنه،  يستغلق عىل عالم يف موضع 

بهداية من العليم وفْضٍل.
جعلنا الله ممن يحسن قراءة كتابه وفهمه، ويلزم 
هدَيه وأمرَه، وممن يكون القرآن شفيَعه، وإىل الجنّة 

دليلَه.■
�������������������������������

علوم  يف  اإلتقان   )2(    .8 التأويل  وغرة  التنزيل  درة   )1(
إىل  اإلشارة   )4(    .285 اإلعجاز  دالئل   )3(   .3/1 القرآن 
اإليجاز 278.   )5( الربهان يف علوم القرآن 35/1.  )6( نظم 
الدرر 5/1.  )7( ينظر: النظم الفني يف القرآن 28. )8( النبأ 
التنزيل  درة   )10(   .81 املعاني  كشف   )9(   .142 العظيم 

وغرة التأويل 8.

أ. د. أحمد بن صالح السديس
 األستاذ يف قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي بكلية 

اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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ملتقى القراء
أعد هذا امللتقى  :  سليمان املليفي، عبدالرحمن السيف، عبدالرحمن الزنيدي، سهيل الجديع،  محمد الفرهود

  00966500511556 -  diyaa9@gmail.com :  للتواصل

تجارب الناجحني يف حفظ وتعليم القرآن الكريم

حرصاً منا عىل تجارب املتميزين يف حفظ كتاب الله واستفادة اآلخرين منها قمنا بلقاء بعض املتميزين من أصحاب التجارب
 نسأل الله أن ينفع بالجميع ويسدد الخطى ويبارك بما يكتب وينفع به

تجربة معلم يف تعليم كتاب الله 

االسم : عبد الله محمد املريخي
مدينة بريدة جامع الراجحي  حلقة اإلمام الكسائي 

مدة تعليمي : 6 سنوات تقريباً
املرحلة التي أدرسها : ثاني ثانوي وعدد الطالب 18 طالباً

طريقة محفزة لحفظ كتاب الله :

أحب  فإذا  الطالب،  قلب  يف  القرآن  حب  زرع  هي  الله  لكتاب  محفزة  طريقة  أفضل 

القرآن وحفظ القرآن فلن يقف أمامه يشء يف تحقيق هذا الهدف النبيل.

وضع خطة زمنية، كأن تقول للطالب : كم ستحفظ بعد شهر ؟ بعد شهرين ؟ بعد 

ثالثة أشهر ؟ .. ستحفظ القرآن يف شهر كذا بإذن الله .. وهكذا .

أفضل طريقة يف املراجعة :

أفضل طريقة للمراجعة هي أن يجلس الطالب يف مكان يحبه ويرتاح فيه  ) املسجد 

مثالً ( ويف وقت يناسبه ) الفجر مثالً ( وال يفتح املصحف نهائياً، بل يستعني بشخص 

التصحيح يسرياً  أال يكون  ليفتح عليه، والهدف  أو يتصل بشيخه  يفتح عليه  قريب 

وسهالً عىل الطالب، فيتفلت عليه حفظه، ولكن يتعب يف تحصيل تصحيح الخطأ لئال 

ينساه مرًة أخرى .

ماذا تعني لك الحلقة ؟

الحلقة هي حياتي األخرى وعاملي الثاني، أرّبي فيها نفي قبل أن أرّبي فيها من هم 

تحت يدي، تعلمت منها الكثري، ارتقيت كثرياً بفضل الله تعاىل ثم بفضل هذه الحلقة .

ما األمر الذي يجب عىل معلم القرآن التحيل به ؟

يجب أن يتحىل بالصرب والحلم وبالنفس التوّاقة الطموحة، ويجب أن يكون متغافالً 

عن هفوات الشباب وأخطائهم، مشجعاً ملاحاً ملبادراتهم ونجاحاتهم، يجب أن يكون 

قريباً منهم ومن قلوبهم، وأن يتحىل باإليمان يف قلبه قبل أن يأمر طالبه أن يتحلوا به .

واجب املعلم تجاه طالبه ؟

أن يتعب ألجلهم، يرسم ويخطط وينفذ ويتابع، يقول صىل الله عليه وسلم : ) كلكم 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته ( ويقول صىل الله عليه وسلم : ) إن الله يحب إذا عمل 

أحدكم عمالً أن يتقنه ( .

وسيلة حديثة جربتها يف عملية التعليم ؟

ملف إكسل خاص لكل طالب يحمله معه يف جواله وجهازه الذكي أتابعه عن طريق 

وطريقة  بشكل  اليومي  إنجازه  فيه  يكتب  أن  الطالب  مهمة  بي،  الخاص  جهازي 

وتصميم جميل،  واستخدمه كذلك يف جمع تقارير الطالب األسبوعية والنصف شهرية 

والشهرية والفصلية، وهذا بدالً عن دفرت املتابعة الورقي .

كلمة أخرة ؟

من استطاع أال ُيغلَب عىل تعليم القرآن فليفعل !

تجربة معلمة يف تعليم كتاب الله 

االسم:  منال جمال أبو السبع 
املدينة والدار: دار الشيماء بنت الحارث -ريض الله عنها- بالرياض 

مدة تعليمك لكتاب الله : 10 سنوات
املستويات  مرحلة   : الطالبات  وعدد  تدرسينها  التي  املرحلة 

)التجويد كامالً( -حفظ16جزء خالل 3 سنوات- عدد الطالبات 20 
طريقة محفزة لحفظ كتاب الله :  

- من أكرب املحفزات للحفظ هو فهم وتدبر اآليات ، واحتساب األجر يف 
ما تواجهه من مشقة. 

- تقسيم الحلقة إىل مجموعات ، لكل مجموعة رئيسة متقنة ،ثم توزيع 
املهام خالل الحلقة عليهن لبث روح املنافسة والتحدي. 

 - تقديم هدايا رمزية وعبارات تشجيعية  
افضل طريقة يف املراجعة : 

مدروس  جــدول  خاللها  يوضع  للمراجعة  مجموعات  عمل 
والسماعية  البرصية  املراجعة  أهمية  عىل  الرتكيز  معهن ،  يتناسب 
بوضع  الدائم  والتواصل  والكتابية ، والرسد ، واملقاطع 
االجــازات  خالل  االنقطاع  عدم  عىل  التنبيه  جدول منّظم، مع 
املستمر  والتواصل  املحمول  الهاتف  الصيفية – بعمل مجموعات عىل 
مع التحفيز أو االنضمام لدورات صيفية .. مع التحفيز عىل الدخول يف 

اختبار االجزاء الفصيل
ماذا تعني لك الحلقة :  

الروحانيات  من  يومي ، فيه  ساعات  أجمل  هي  الحلقة  يف   االجتماع 
البذرة  العلم وتهذيب النفس ونرش الخري وزرع  وتلقي  والعطاء 
والتعود عىل الصرب.. فيه معاني رائعة ترقى بالنفس لتزكيها وتطهرها 

.. ) وذلك الفضل من الله ( 
ما األمر الذي يجب عىل معلمة القرآن التحيل به ؟ واجب املعلمة 

تجاه طالباتها؟ 
احتساب االجر – االمانة يف حمل هذه الرسالة السامية- الصرب ورحابة 

الصدر – الكلمة الطيبة واالساليب التشجيعية – االتقان والتمكن  
يف  والتنوع  التشويق  الطالبات –اساليب  ظروف  عىل  االطالع 

اعطاء املعلومة، أو خالل الحفظ الجماعي – زرع الثقة يف الطالبة. 
كلمة أخرة : 

ابذر   ... للرش  للخري ، مغاليق  يجعلنا واياكم مفاتيح  أن  الله  اسأل 
البذرة وال تستعجل الثمر ... وجزيتم خرياً 
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األول يف  باملركز  الفائز  لقاء مع  القراء  مللتقى  كان 

جائزة امللك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم 

الفائز أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العبيدان

 فسألناه عن طريقة حفظه وضبطه فقال 

تجربتي يف  حفظ القرآن :

إتقانه  وبعد  واحد  وجها  اليوم  يف  أحفظ  كنت 

من  مرة   20 الوجه  هذا  أكرر  املعلم  عىل  وتسميعه 

أجل أن يثبت الحفظ أكثر وبعد التكرار أبدأ بالربط 

واملقصود بالربط - أقرأ جميع األوجه التي حفظتها 

خالل هذا األسبوع بمقدار 7 أوجه تقريبا وبعد أن 

أنتهي من الربط أبدأ باملراجعة ومقدار املراجعة يف 

مقدار  زاد  وكلما  أوجه   10 يوم  كل  يكون  البداية 

تكون  أجزاء   5 فإذا حفظت  املراجعة  زادت  الحفظ 

جزءا   15 حفظت  وإذا  يوميا  وجها   30 املراجعة 

تكون املراجعة 80 وجها يوما أي مقدار 4 أجزاء. 

القرآن  ختمت  حتى  الطريقة  هذه  عىل  واستمريت 

أوال  الحمد  فلله  تقريبا  ونصف  سنة  خالل  كامال 

وآخرا. 

أما األسباب املعينة عىل حفظ القرآن وإتقانه 

فكثرة لعيل أذكر بعضها :

القرآن فعليه  أراد أن يحفظ  : من  القرآن   1-حب 

أن يحبه، وَمن أحب شيئا داوم عىل ذكره وصحبته.

2-إخالص النية لله : فما كان لله دام واتصل وما 

كان لغريه انقطع وانفصل ..

سبحانه  منه  إال  توفيق  فال   : بالله  االستعانة   -3

َوإِلَيِْه  لُْت  َتوَكَّ َعلَيِْه  ِباللَِّه  إاِلَّ  َتوِْفيِقي  }وََما  وتعاىل 

أُِنيُب{. 

4-صدق العزيمة وقوة اإلرادة : وهذا معناه التوكل 

}فإذا  والرتاخي  التسويف  وترك  واملبادرة   الله  عىل 

عزمَت فتوكل عىل الله إن الله يحب املتوكلني{

:بعيدا  املناسب  واملكان  املناسب  الوقت  5-تحديد 

عن املشغالت وامللهيات التي تشوش عىل الذهن . 

املحفوظ وال تحفظ  من  املناسب  القدر  تحديد   -6

فألن   .. رسيعا  فتفرت  ذاكرتك  تستوعبه  مما  أكثر 

تحفظ اليسري املتصل الذي تقدر عليه وتستمر عىل 

ذلك خري من تحفظ الكثري املنقطع ثم ال تداوم عليه !

7-الضبط واإلتقان : فحفظ جزء واحد بإتقان خري 

من حفظ جميع القرآن بغري إتقان !

8-املداومة عىل املراجعة : خصص أوقات للمراجعة 

يثبت  فإنه  صالتك  أثناء  بمحفوظك  تقرأ  لو  وحبذا 

يف صدرك وقد قال صىل الله عليه وسلم يف الحديث 

الذي  فو  القرآن  هذا  تعاهدوا   ( صحته  عىل  املتفق 

يف  اإلبل  تفلتا(من  )أي  تفصيا  أشد  لهو  بيده  نفي 

عقلها (..

9- ) العمل به ( إذا وفقك الله تبارك وتعاىل لحفظ 

أن  عليك  فيتوجب  العظيمة  املنزلة  هذه  ونيل  كتابه 

وتحاول  السابق  من  أكثر  له  وتطبيقا  عمالً  تزداد 

قدر اإلمكان التخلق بآدابه وامتثال أوامره واجتناب 

نواهيه والوقوف عند حدوده فأنت اآلن قدوة لغريك 

حامل لكالم الله بني جنبيك فما الفائدة من الحفظ 

إذا لم يكن املقصود به العمل؟!

القرآن  حفظ  عىل  املعينة  األسباب  بعض  هذه 

العظيم  الله  أسأل  بإيجاز  ذكرها  وإتقانه  وضبطه 

أهل  هم  الذين  القرآن  أهل  من  وإياكم  يجعلنا  أن 

الله وخاصته وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال له يوم 

القيامة : )اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا 

فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها ( والحمد لله رب 

العاملني

الفائز بجائزة امللك عبدالعزيز يشاركنا تجربته يف حفظ القرآن الكريم

الفائز بجائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم
تركي العبداملنعم من جمعية تحفيظ الزلفي

يقول الشيخ تركي عن طريقة ضبطه لكتاب الله 
جل وعال :

فبعد إتمامي لحفظ كتاب الله جل وعال صليت 
بالجماعة يف رمضان 

ثم بعد رمضان بدأت باملراجعة الفردية ملدة سنة 
تقريبا 

وبعدها بدأت باملراجعة غيبا وذلك بمراجعة 
خمسة أجزاء يوميا ثم بعد سنة تقريبا تغري 
حفظي كثريا ووجدت الفرق وأصبحت إماما 

ورصت أصيل بالناس الرتاويح من حفظي 
فاملراجعة عن طريق الغيب هي التي تثبت الحفظ جيدا وفقنا الله وإياكم ملا يحب ويرىض 

اصنع خطة الحفظ يف دقيقة

بحمد لله تم إنشاء صفحة لرسم خطة الحفظ واملراجعة
من خالل ضغطة زر فقط 

http://www.almaher.org/plan 

تجربة حافظة لكتاب الله
االسم :  عهود سعود عوض 

املرحلة الدراسية :  املرحلة الجامعية 
املحافظة:  محافظة الدوادمي، )دار فاطمة ريض الله 

عنها( 
املعلمة التي حفظت عىل يديها كتاب الله ؟ 

املعلمة : نوير محماس.
طريقتك يف الحفظ ؟

احفظ وجه كامال كل يوم 
ما أبرز سبب أعانك بعد توفيق الله عىل الحفظ ؟

الصحبة الصالحة 
ما تنوين بعد حفظك لكتاب الله ؟

دراسة العقيدة الطحاوية 
وسيلة حديثة جربتيها ساعدتك عىل الحفظ ؟

اآليباد 
كلمة توجهينها ملعلمتك 

 جزاك الله عني وعن زميالتي كل خري 

برامج وتطبيقات تفيد أهل القرآن

ختمة  -   املعلم   -  عدنان 
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تجربة حافظ لكتاب الله
االسم : أسامة بن داود الداود

املدينة : الرياض

املرحلة الدراسية : الجامعية . 

 املعلم الذي حفظت عىل يديه كتاب الله ؟

الشني  سيد  محمد  الشيخ  وأبرزهم  ُكثر   مشايخ    

حفظه الله .

طريقتك يف الحفظ ؟

عىل أربع مراحل :

املجودين وغالبًا  املشايخ  أحد  املقطع من  أسمع   -1

الشيخ محمد أيوب رحمه الله .

تصحيح  مع  شيخي  عىل  املطلوب  املقطع  اقرأ   -2

التالوة .

3- احفظ املقطع حفًظا قوًيا ثم أسّمعه عىل شيخي .

حتى  مرات   10 تسميعه  بعد  محفوظي  أكرر   -4

يرسخ .

طريقتك يف املراجعة ؟

كل يوم أراجع من أول محفوظي حتى نهايته، وإذا 

أصبح املحفوظ أكثر من جزء أُسقط الزائد وأعود له 

غًدا وهكذا حتى أمر عىل محفوظي كامل، ونسميها 

آخر  تسميع  وهي  التثبيت،  فقرة  وهناك  )الربط(، 

أربعة واجبات يوميًا .

 أبرز سبب أعانك بعد توفيق الله يف حفظ القرآن 

؟

تحفيظ  حلقات  و  التكرار  ثم  التكرار  ثم  التكرار 

القرآن وتوجيهات املرشفني، بارك الله فيهم .

ومرشوعك  الله  لكتاب  حفظك  بعد  تنوي  ما 

القادم؟

وسلم،  عليه  الله  صىل  املصطفى  سنة  حفظ 

واالستمرارية يف القرآن مع شيخي، فالقرآن مرشوع 

حياة ال ينقطع حتى املمات .

كلمة توجهها ملعلمك ؟ 

النية  له  يصلح  وأن  الدعاء،  خالص  إال  له  أملك  ال 

والذرية .

وسيلة حديثة استفدت منها يف حفظك لكتاب 

الله ؟

وقد  الواتساب،  برنامج  طريق  عن  املتابعة  برامج 

انضممت إىل أحد هذه الربامج، واسمه )متقن( أسأل 

الله أن يبارك لهم  .

كلمة ختامية ؟

 اللهم كما رزقتنا إقامة حروفه فوفقنا إلقامة حدوده، 

آناء  تالوته  وارزقنا  نلقاك،  يوم  لنا  شفيًعا  واجعله 

وبارك عىل  الله وسلم  النهار، وصىل  وأطراف  الليل 

نبينا محمد وآله وصحبه أجمعني .

رسالة ألئمة املساجد 

رسالة يقدمها الشيخ عيل الجرب 
أحد أئمة املساجد يف محافظة البدائع  )ثالثون سنة يف إمامة املسجد(. 

يقول :
رسالة املسجد رسالة عظيمة كبرية يجب عىل اإلمام أن يكون مطلعا بها 
ولإلمام أدوار ينبغي أن يكون عىل اطالع بها لتفعيلها يف املسجد ومنها: 

أن يكون مصلحاً أرسياً ويتفقد جماعته وحيه ويتفقد الفقراء 
واملحتاجني ويحرص عىل اجتماع الجماعة وقربهم من بعض ويتابع 
الذين يتأخرون عن الصالة وأن يسعى لإلصالح بني الناس ؛ فاإلمام 

همزة وصل بني الناس يقرتبون منه فالبد أن يقرتب منهم، وفقنا الله 
وإياكم ملا يحب ويرىض .

أبرز صفات االيجابيني :
التفاؤل .

حب العمل .
املبادرة .

االبتسامة والرضا .
حب الخري للغري .

الصدق .
مشاركة

 نوره عبدالله األحمد / دار البيان

إذا أردت بلوغ هدفك فعليك بأربعة 
أمور :

الدعاء .

الصرب .
األمل .

التفاؤل .
مشاركة دانه موىس املليفي 

عالج الفتور عن وردك القرآني :
املرض اليل يصيب الحفاظ وهو الفتور 

عن الورد اليومي اسبابه وعالجه::-
1-كثره الورد اليومي يف بدايات 

الضبط واملراجعة. 
2- الذنوب واملعايص. 

3- التأخر عن الصلوات وخاصة 
صالة الفجر.

4- تعيني وقت معني للورد.
مشاركة عبدالعزيز الحميدي 

أسباب معينه عىل ضبط كتاب الله :
1- التوجه إىل الله بالدعاء

2- اإلرادة القوية
3- وضع خطه للحفظ و املراجعة
4- قراءة تفسري اآليات و معانيها

مشاركة محمد الفرهود

مشاركات القراء 

يا أهل القرآن 
استفتحوا يومكم بقراءة يش من 

كتاب الله فهو النور والهدى وخري 
الزاد ملعيشتكم 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا.

قال تعاىل ) ويتفكرون يف خلق 
السموات واألرض ربنا ما خلقت 

هذا باطال (
عبادة التفكر من العبادات التي 

قل العمل بها 

أقوال يف القرآن :
قال ابن كثري رحمه الله  يف كتابه 

تفسري القرآن العظيم ) ومن 
اتصف بصفة االستغفار، يرس 

الله عليه رزقه، وسهل عليه أمره، 
وحفظ عليه شأنه وقوته ( .

أبناؤنا والقرآن :
عندما ينشأ أبناؤنا عىل القرآن 

تفيض آثار القرآن عىل جوارحهم 
فهو يرى بالقرآن ويسمع بالقرآن 

ويتحرك بالقرآن .

فائدة
كلما رسمت لك أهداف يف الحياة كانت حياتك أجمل وأمتع

ابدأ باملمكن  يتحقق لك املستحيل

تغريدات قرآنية 

ملتقى القراء 
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إعالمنا الخيري .. 
ماذا بعد؟

اإلعالم الخريي

الخريية  الجهات  عن  الحديث  كان  ببعيدة  ليست  سنوات  قبل 
واإلعالم محوراً رئيساً يف كثري من اللقاءات والندوات وعىل هامش 
القائمني عىل  لدى  كبري  من شعور  انطالقاً  وامللتقيات  املؤتمرات 
هذه الجهات بأهمية اإلعالم ورضورة الرتكيز عليه، وإدراكاً لواقع 
يف  اإلعالمي  الحضور  مسار  يف  الخريي  العمل  يعيشه  ضعيف 
وسائل اإلعالم املختلفة، بل وصل حد الشعور باملشكلة إىل افتتاح 
فيما  النجاح  تحقق  لم  ولكنها  بذلك  متخصصة  فضائية  قناة 

تصبو إليه من أهداف العتبارات عديدة.
فيها  الحديث  ُخّصص  التي  وامللتقيات  الورش  من  عدداً  حرضت  أنني  أذكر 
حول العالقة بني الجهات الخريية ووسائل اإلعالم، كيف يمكن ردم تلك الفجوة 
بينهما من أجل حضور فاعل للجهات الخريية إعالمياً وتفاعل كبري من وسائل 

اإلعالم معها من حيث املساحة والنرش.
لقد كان واضحاً إدراك األغلبية من القائمني عىل العمل الخريي يف تلك الفرتة 
بمختلف  الخريي  العمل  نجاح  عىل  ذلك  وأثر  واملنجزات  املشاريع  إبراز  أهمية 
من  يعدُّ  الجانب  بهذا  االهتمام  أّن  يرى  كان  فكراً  متجاوزين  تخصصاته، 

املمارسات التي تخالف قيم العمل الخريي.
أذكر أيضاً أنني نّظمُت لقاء جمع عدداً من مسؤويل الجهات الخريية ووسائل 
اإلعالم ملناقشة تفعيل العالقة بني الطرفني فتحول اللقاء إىل هجوم ودفاع بني 
عىل  الحصول  وأن  صعباً،  أمراً  اإلعالم  وسائل  يف  الحضور  بأن  يشعر  طرف 
مساحة ولو صغرية إلبراز منجزاته وتسويق رسالته وأهدافه ليس باألمر اليسري، 
بينما كان الطرف اآلخر يلخص املشكلة يف ضعف األداء اإلعالمي لتلك الجهات 

وأن املحتوى الذي يصله شكالً ومضموناً ال يستحق االهتمام.
مضت سنوات ونجح جزء يسري من الجهات الخريية يف تحسني أدائه نوعاً ما 
ويف بناء عالقاته مع وسائل اإلعالم، وتطلب ذلك جهداً كبرياً وماالً كثرياً يف بعض 
األحيان، بينما فشل الجزء األكرب من هذه الجهات يف تحقيق ذلك ملقياً اللوم عىل 

الواقع الذي تعيشه وسائل اإلعالم.
قد يتساءل البعض بعد قراءته لألسطر السابقة: وماذا بعد؟

ما دفعني للحديث عن تلك املرحلة هو ما شهده اإلعالم خالل السنوات القريبة 
من نقلة نوعية مقارنة باالستجابة التي حدثت من قبل الجهات الخريية الستثمار 

ذلك.
كما   - الجديد  اإلعالم  وسائل  ظهور  أن  عىل  اثنان  يختلف  ال 
يسميها البعض - أو منصات الشبكات االجتماعية كان إيذاناً بعهد 
الجماهري  التواصل مع  جديد ومرحلة مختلفة وفلسفة خطرية يف 
وإحداث التأثري وتحقيق األهداف اإلعالمية والتسويقية للمنظمات 

أياً كان نوعها أو مجالها.
لتقلب  جاءت  الوسائل  هذه  أن  اإلعالم  خرباء  جميع  ويتفق  بل 
صالحية  أهمها  من  اإلعالمي  العمل  يف  أساسية  أركان  يف  املعادلة 
التحّكم باملحتوى والنرش ورصد التغذية الراجعة، األمر الذي أفقد وسائل اإلعالم 
القطاعات متى  املنظمات يف مختلف  الكرة يف ملعب  السيطرة وجعل  التقليدية 

أرادت النجاح والتميز.
زمن  منذ  أرادته  ما  لتحقيق  الخريية  للجهات  الرائعة  الفرصة  حرضت  لقد 
لتسليط الضوء عىل خدماتها النوعية وأعمالها الجليلة وإنجازاتها غري املسبوقة، 
وأصبحت  بل  املجتمع بصورة واضحة وساطعة،  يف  أحدثته  الذي  األثر  وإبراز 
املساحة شاسعة دون سيطرة والوصول أمراً يسرياً بال وسيط، ال يتطلب األمر 

سوى إرادة صادقة وهمة عالية وعمل قـــائم عىل املهنية واإلبــداع.
املنصات  لهذه  الخريية  الجهات  من  الكثري  استثمار  واقع  يف  املتأمل  أن  غري 
اإلعالمية اإلبداعية وبعد سنوات من بزوغها يلمس ولألسف الشديد ضعفاً كبرياً 
وإهماالً مستمراً بوعي أو بدون وعي لهذه املنصات يف وقت كان يجب أن يكون 
املنصات  أمثل واالحرتافية حارضة، ال سيما وأن هذه  واالستثمار  عالياً  الرتكيز 
أثبتت نجاحاً كبرياً يف صناعة التأثري ليس يف الجانب اإلعالمي فحسب بل وحتى 

يف الجانب التسويقي الذي يمثل هاجساً لدى مؤسسات القطاع الخريي.
اإلعالمي  العمل  عىل  والقائمني  الخريية  الجهات  مسؤولو  يدرك  أن  يجب  لذا 
بأيدهم وتحت سيطرتهم  اليوم  أصبح  وتسويقياً  إعالمياً  النجاح  قرار  أّن  فيها 
وأن تحقيقه ليس أمراً معجزاً وال سحراً غامضاً، مع وجود بعض التحديات يف 

الطريق!
اليوم يف العمل  كما يجب أن يدركوا أن ما كان مقبوالً باألمس لم يعد مقبوالً 
اإلعالمي لذا يجب أن يوكل األمر ألهله مهما تطلب األمر من جهد ومال ألن النتائج 

ستكون عظيمة واألثر سيكون كبرياً بتوفيق الله تعاىل.■

د. ضيف الله أحمد الحقوي
املرشف عىل العالقات والتسويق يف جمعية خركم
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يعاني كثر ممن يستخدم صوته بكثرة 
من أئمة املساجد أو املعلمني أو الخطباء 
وله  أصواتهم  يف  مشاكل  من  غرهم  أو 
أسباب عديدة من أشهرها وأكثرها هو 
ارتجاع املعدة فما هذا املرض وما أسبابه 
املرض؟  يشخص  وكيف  أعراضه  وما 
التساؤالت  هذا  يعالج   كيف  َثمَّ  ومن 
حسان  بن  خالد  الربفسور  عنها  يجيب 
والتخاطب  الصوت  طب  أستاذ  املالكي 
املرشف عىل كريس بحث أمراض الصوت 
سعود  امللك  جامعة  والتخاطب  والبلع 

فإليكم إجابته مشكوراً مأجورا

ارتجاع حمض املعدة وعصارتها من املعدة إىل املرئ 

يحدث للكثري منا رضينا أم أبينا، ولكن عندما يسبب 
هذا االرتجاع أعراضا مزعجة ومتكررة فإنه يصبح 
ارتخاء  إىل  االرتجاع  هذا  ويرجع  عرضا،  ال  مرضا 
من  والذي  واملرئ،   املعدة  بني  يوجد  الذي  الصمام 
يسمح  بحيث  واحد  اتجاه  يف  يعمل  أن  املفرتض 
بمرور الطعام من املرئ إىل املعدة وليس بالعكس، 
بشكل  دوره  الصمام  هذا  يؤدي  ال  عندما  ولكن 
سليم فإنه ال يعود هناك ما يمنع عصارة املعدة من 
الخروج منها صاعدة إىل املرئ، وهنا تحدث املشكلة. 

أسباب االرتجاع: 
حمضاً  تفرز  املعدة  فإن  أونرشب  نأكل  مرة  كل  يف 
قوي جداً يقوم بهضم الطعام وقتل امليكروبات قبل 
بني  الصمام  فإن  أسلفنا  وكما  األمعاء،  إىل  وصولها 
إال يف حاالت  ارتجاع  املرئ واملعدة يمنع حدوث أي 
هذا  توسع يف  أو  ارتخاء  يحدث  عندما  ولكن  قليلة، 
يف  األحماض  إفراز  يزيد  ما  تناول  عند  أو  الصمام 
وأشد رضراً،  أثراً  أكثر  يصبح  االرتجاع  فإن  املعدة 
هذا  توسع  أو  ارتخاء  تسبب  التي  العوامل  ومن 
الصمام أو تسبب زيادة إفراز أحماض املعدة ما ييل: 
وتناول  والسمنة،  والحمل،  بالطعام،  املعدة  امتالء 
بعض املأكوالت واملرشوبات مثل الدهون واملقليات، 
واملرشوبات الغازية، والشاي والقهوة، والشكوالته، 
والنعناع،  الحراقة،  واملأكوالت  والشطة  والفلفل 
هذا  ينتج  وقد  والليمون،  والربتقال،  والكاتشاب، 
املرض بسبب فتق فم املعدة، أو عند األطفال الرضع 
قد  وكذلك  لديهم،  الصمام  نمو  اكتمال  عدم  بسبب 
يحدث بسبب ارتفاع الضغط يف البطن عند مرىض 
الكحة املزمنة أو اإلمساك املزمن أو استسقاء البطن. 

الطبية

مرض االرتجاع الحنجري 
البلعومي

الربوفسور 
خالد بن حسان املالكي

أستاذ طب الصوت والتخاطب،  واملرشف 
عىل كريس بحث أمراض الصوت والبلع 

والتخاطب بجامعة امللك سعود
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الطبية

أعراض مرض االرتجاع الحنجري البلعومي:
أو  الصوت  تغري  أو  املزمنة  الكحة  األعراض  أهم  من 
بجسم  اإلحساس  أو  البلع  صعوبة  أو  املتكررة  النحنحة 
غريب يف الحلق، باإلضافة إىل حرقة الفؤاد، وهي إحساس 
بالحرقان يف منطقة الصدر، وقد يصحبه عدم ارتياح أو 
ألم يف املعدة، خصوصاً بعد تناول األكالت السالفة الذكر، 
الذين  عدد  نصف  من  أكثر  أن  إىل  هنا  التنبيه  وينبغي 
البلعومي  الحنجري  االرتجاع  بمرض  تشخيصهم  يتم 
األخرى  األعــراض  ومن  حرقان!!  أي  من  يشتكون  ال 

الفم  أو  الحلق  يف  حارق  طعم 
إىل  االرتجاع  وصول  بسبب 
حد  إىل  يصل  قد  املنطقة،  هذه 
وهو  نومه  من  اإلنسان  إيقاظ 
يحس برشقة أو بضيق حاد يف 
املرىض  بعض  إن  بل  التنفس، 
الصدر  يف  آالم  من  يشتكون 
الذبحة  آالم  كبري  حد  إىل  تشبه 
الــرضوري  ومن  الصدرية، 
يجب  ال  أنه  عىل  هنا  التأكيد 
ــراض  األع هــذه  كل  تواجد 
فأعراض  ــد،  واح مريض  يف 
ومتنوعة  كثرية  االرتــجــاع 

وتختلف من مريض إىل آخر. 

تشخيص املرض: 
يف  للبحث  مفصل  مريض  تاريخ  بأخذ  التشخيص  يبدأ 
عىل  بالكشف  ثم  الذكر،  السالفة  واألسباب  األعراض 
عمل  أهمها:  ومن  الفحوصات  مرحلة  تأتي  ثم  املريض، 
منظار للجزء العلوي من الجهاز الهضمي، وعمل منظار 
الحاجة،  عند  بالصبغة  للمرئ  فحص  أو  للحنجرة، 
جهاز  وتركيب  املرئ  ضغط  قياس  إىل  األمر  يحتاج  وقد 
خاص ملدة 24 ساعة لقياس درجة الحموضة يف البلعوم 

أنه قد تفشل كل هذه  األمور صعوبة  يزيد  واملرئ، ومما 
الفحوصات يف تأكيد وجود ارتجاع بالرغم من أن أعراض 

املريض تؤكد ذلك. 

العالج: 
األول  املستوى  مستويات،  ثالثة  عىل  العالج  تقديم  يتم 
مسببات  اإلنسان  يتجنب  بحيث  الحياة  نمط  تغيري  هو 
واإلرهاق  القلق  تجنب  ييل:  ما  عىل  التأكيد  مع  االرتجاع، 
النفي، وكذلك تجنب املأكوالت واملرشوبات السالفة الذكر 
االرتجاع،  بزيادة  واملتهمة 
التدخني  عن  التام  واالبتعاد 
الكحولية،  ــات  واملــرشوب
االستلقاء  أو  النوم  وتجنب 
مبارشة بعد تناول الوجبات، 
آخر  بني  يكون  أن  البد  بل 
وجبة واالستلقاء مدة ال تقل 
عن ثالث ساعات، كما ينصح 
أعراض يف  من يشتكون من 
الجزء  برفع  الحلق  منطقة 
الرأس  تحت  الرسير  من 
حتى  سنتيمرتا   15 مسافة 
مستوى  يف  الحنجرة  تكون 
فتقلل  املعدة،  من  أعــىل 
أحماض  وصول  الجاذبية 
الحلق، وال ينصح  إىل  املعدة 
ذلك  فإن  والظهر،  الرأس  تحت  الوسائد  عدد  بزيادة  هنا 
سيؤدي إىل آالم غري مرغوبة يف منطقة الرقبة وأعىل الظهر، 
واملستوى الثاني هو العالج الدوائي الذي قد يستمر لعدة 
أشهر، ونتائجه بشكل عام جيدة، واملستوى الثالث واألخري 
فم  فتق  تشخيص  عند  خصوصاً  الجراحي،  العالج  هو 

املعدة.
مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية. ■

من أهم أعراضه:  الكحة 
المزمنة أو تغير الصوت 

أو النحنحة المتكررة 
أو صعوبة البلع أو 

اإلحساس بجسم غريب 
في الحلق، باإلضافة إلى 

حرقة الفؤاد
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لكل مؤسسة رجالها املخلصون ، يعملون بصمت ، ويبدعون ويتميزون ، ويسهرون يف رقي املؤسسة وتميزها يف خططها 
وأعمالها وبرامجها.

ومن هؤالء الرجال األستاذ / فهد بن سعود العامر – رحمه الله- والذي كان ضمن منسوبي الجمعية ، وإن رحل عن الدنيا ، 
فهو اليزال يف قلوب أحبته ، ولعلنا يف هذه األسطر الخاصة به ، نقدم شيئاً يسرياً من سريته ، صورة ناصعة البياض عن يشء 

من حياته العامرة يف خدمة كتاب الله – عزوجل.
    

االسم/ فهد بن سعود بن عبدالعزيز العامر وكنيته أبو معاذ.
له من األبناء: معاذ وسهيل ومن البنات اثنتان.

ولد يف الزلفي عام 1398ه� وانتقل إىل رحمة الله يف يوم الثالثاء 1439/8/15ه� .

التحق للعمل يف الجمعية عام 1420هـ وترقى يف عمله حتى عني مديراً للشؤون املالية واإلدارية . 
سعى لتطوير قدراته العلمية والعملية فحرض العديد من الدورات داخل املحافظة وخارجها ومنها عىل سبيل املثال : 

•  الربنامج التدريبي يف هندسة النجاح من املعهد الكندي. 	
•  دورة الطريق إىل الجودة يف مركز التدريب يف الجمعية.	
• برنامج أركان النجاح يف مركز دار الريادة يف الزلفي.	
•  دورة املهارات القيادية واإلدارية من مركز نورين للتدريب يف الرياض. 	
•  دورة التخطيط التشغييل معتمدة من قبل املؤسسة العامة للتدريب يف الرياض. 	
• مثل الجمعية يف العديد من للقاءات وامللتقيات والزيارات :	
•  شارك يف الوفد الزائر لجمعية حائل عام 1436/3/4هـ.	
•  شارك يف الوفد الزائر لجمعية حفر الباطن عام 12/29/ 1438هـ.	
• شارك يف ملتقيات عديدة يف الرياض ومنها: املشاركة شارك يف ورشة عمل عن توطني معلمي حلقات تحفيظ القرآن 	

الكريم يف الرياض.
أسهم مع زمالئه يف الجمعية يف حصولها عىل العديد من الجوائز والشهادات ومنها:

•  شهادة األيزو العاملية.	
•  تحقيق املركز األول يف مسابقة السبيعي للعمل الخريي عىل مستوى اململكة.	
• شارك يف العديد من اللجان ومنها: 	
•  لجان حفالت جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم.	
•  لجان حفالت مرشوع عبدالرحمن بن سلمان الحاليف ووالديه إلكرام الحفاظ.	
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•  لجان حفالت شفاء الصدور يف التفسري امليرس.	
•  لجان حمالت تنمية املوارد.	

وعمله  حبه  امتد  بل  الرسمي  الدوام  أوقات  عىل  للجمعية  عمله  يف  يقف  ال 
للجمعية جميع األيام واألوقات وال يأخذ مقابالً عىل ذلك حتى يف أوقات راحته 
ويف أسفاره ، وقبل وفاته ويف سفره الذي تويف فيه كان يتابع أعمال الجمعية 
ومنها: التواصل مع وزارة الشؤون اإلسالمية للحصول عىل موافقتها يف الحملة 
بيوم  وفاته  قبل  لزمالئه  الوزارة  موافقة  نقل  األثر( وقد  ليبقى   ( الرمضانية 

ليصل الخطاب بعد وفاته.
يحرض للجمعية مبكراً قبل بداية الدوام ، بل إنه هو من يفتح أبوابها قبل 
لم  أنه  للجمعية  انتمائه  قوة  عىل  يدل  ومما   ، بذلك  املكلف  املوظف  حضور 

يستنفذ إجازته السنوية أبًدا.
كان حريصاً عىل نفع زمالئه يف الجمعية ومن ذلك السعي يف مساعدتهم يف 
أداء فريضة الحج عن طريق إيجاد حملة مجانية ، بل كان يعني امللهوف من 
عمال الجمعية والسائقني فكان يعطيهم من جيبه الخاص سلفة إىل أن يتيرس 

لهم السداد.

 مما قيل عنه: 

قال عنه فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد الطيار: )منذ أكثر من 
عرشين عاماً توثقت العالقة بيننا وزادها صلة الرفقة يف الحج يف حملتي الرسالة 
وامللحم فهو املسؤول عن الهدي مع زميله أحمد الفهد ومعاونيهم وكان مثاالً 
للرجل املخلص املتابع لعمله املتحمل آثار ما يسند له رغم حساسيته وتعلقه 
بعموم الحجاج وكونه يتعامل مع رشائح مختلفة متنوعة الفهم والعقل والسن 
العمل أن نشرتك معك يف  ولكنه صابر محتسب وكان يقول: يكفينا من هذا 
مساعدة كل حاج ليؤدي حجه وفق السنة النبوية(، وقال عنه : )وأخي فهد ـ 
رحمه الله ـ أحد الوجوه املرشفة لجمعية تحفيظ القرآن بالزلفي يف عالقاته 
وتعامله و أدبه وأخالقه و قد ذكر ذلك فضيلة رئيس الجمعية ونائبه يف أكثر 

من مناسبة(.

ومما قالت عنه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم :

) فقد هامة ممن خدموا   : بيشة  الكريم يف  القرآن  لتحفيظ  جمعية مشكاة 
كتاب الله وبذلوا يف سبيله أحسن الله عزاءنا وعزاءكم يف  فقيدكم :

           أكرم بقوم أكرموا القرآن     وهبوا له األرواح واألبدان
 اللهم اغفر له وأنر قربه بنورك ورحمتك( . 

جمعية برهان يف حفر الباطن : )إنا لله وإنا إليه راجعون .. وإنا بفقد رجاالت 
القرآن وخادميه ملحزنون أحسن الله عزاءكم بوفاة خادم القرآن وُمحبه جعل 

الله قربه رياًضا وضياًء، ورسوًرا يف ُنُزله ونعيًما (.

حساب الفقيد يف تويرت يحتوي عىل أكثر من ) 1629 ( ، تغريده معظمها عن 
الجمعية وبرامجها واألخرى عن القرآن الكريم وحكم ووصايا منها:

1 ـ )هكذا هي حياتنا ال نعلم ما التايل , وال نستطيع اختيار ما سيحدث غداً 
أو بعد غد كل ما علينا أن نقول الحمــد آلله ونرىض بما كتبه اللہ (.

2 ـ )كل يوم تعيشه هو : هدية من الله . . فال تضيعه بالقلق من املستقبل 

أو الحرسة عىل املايض .. فقط قل توكلت عىل الله (.
3 ـ ) إن فقدت مكان بذورك سيخربك املطر أين زرعتها ابذر الخري يف كل 

مكان فما أجمل العطاء (.
4 ـ )ما ُوِجدت يف قلبك راحة ُمتِسعة إال كان ذكر الله سببها (.

 جنازته : 
حرض املئات من ذويه ومحبيه وقت تغسيله ثم السالم عليه ووداعه وصيل 
وامتأل  1439/8/18هـ  الجمعة  صالة  بعد  عبدالعزيز  امللك  جامع  يف  عليه 
الجامع وصىل الناس يف الخارج وشيعه املئات سرياً عىل أقدامهم وحرض دفنه 
 ، له  يثني عليه ويدعوا  املقربة جمع غفري، والكل  خلق كثريكما صىل عليه يف 
وهذا – بإذن الله – شهادة له بالخري ومن عاجل برشى املؤمن ، عن   أنس بن 
مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خريا فقال نبي الله صىل الله عليه وسلم :) 
وجبت وجبت وجبت (، ومر بجنازة فأثني عليها رشا فقال نبي الله صىل الله 
عليه وسلم :)وجبت وجبت وجبت(، قال عمر فدى لك أبي وأمي مر بجنازة 
فأثني عليها خري فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها رش فقلت 
وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صىل الله عليه وسلم :)من أثنيتم عليه 
خريا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه رشا وجبت له النار أنتم شهداء الله يف 

األرض أنتم شهداء الله يف األرض أنتم شهداء الله يف األرض (.  

 رثاؤه : 

مما قيل عنه شعراً ، ما قال عنه األستاذ : فهد بن صالح العامر :

َمنايا.. ُتثُر الحزن فينا.. ومن نعا

عا وقل�ٌب من اإلخب�ار عنه�ا .. ُمفجَّ

ه�و املوُت حٌق .. ال مفٌر ومهرٌب 

نرجع�ا الل�ه  إىل  إن�ا   .. لن�ا  م�الٍق 

ويف خرٍب أبكى العي�وَن فأدمعت

وأح�زن قل�ب الح�ِب في�ه وأوجع�ا

ت�ويف فه�ٌد .. فاب�تدان�ا مصابنا

ودَّع�ا لل���داِر  فه�ُد  إذ   .. وآملن�ا 

تويف فه�د .. أبو مع�اٍذ به الندى

وفهد الوفاء.. والرب.. والخر.. أجمعا

ومن كان يف جمعية الحفظ بذله

 وي�ب�ذلُ .. للق���رآن جهداً .. تَطلعا

 فص�رباً وص�رَباً آل عام�ر إن�ه

مص�اب لنا .. هلت ع�ىل الفقد أدمعا

ولي�س لن�ا إال الدع�اء برحم�ة

وم��غف�رة ..  إن ال��دعاَء تض�رعا

في�ا رُب فارحم�ه وأكرم مقامه

ش�هيداً تقبل�ه.. أجب رب .. من دعا
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يوم األربعاء املوافق 1439/8/16هـ كنت مسافراً واتصل عيل أحد الزمالء فسألته عن حفل » واحة القرآن« الذي 
أقيم يف ذلك اليوم فرشح يل مجريات الحفل وارتياح الحارضين ورسورهم برؤية أبنائهم الصغار منتظمني يف مسرية 
تبهج النفس وترس الخاطر، فحمدت الله تعاىل إال أن صاحبي كان يحدثني وكما يقولون )ويف الفم ماء( فقد كان 
يضمر علماً محزنا وخربا موجعاً ونبأ مؤرقا نزل عيل نزول الصاعقة فقلت: إن لله وإنا إليه راجعون، كنت أعلم أن 
زميلنا أبا معاذ فهد بن سعود العامر مدير شؤون املوظفني يف الجمعية قد أخذ إجازة مدتها أسبوعا وقد شاء الله 
تعاىل أن تكون هذه اإلجازة هي آخر مقامه يف الدنيا لقد أفادني الزميل بأن أخانا أبا معاذ قد رحل إىل ربه فما أشد 
وقع مثل هذا الخرب عىل اإلنسان! ولكن تلك سنة الله يف خلقه فاملوت طريق مسلوك ال يتقدم عنه اإلنسان وال يتأخر} 

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون{.
لقد كان صباح يوم األربعاء املوافق 1439/8/16هـ صعبا عيل جداً فالذكريات تتدحرج يف خاطري ولوعة الفقد 
موجعة، فللموت رهبة وهو مصيبة ال كاملصائب } فأصابتكم مصيبة املوت{ لقد رحل أخونا إىل ربه وكلنا راحلون 

ولكننا عن هذا املصريغافلون كما قيل:
ُل أَْن أَْحيا ويف كلِّ ساعٍة            أُؤَمِّ

 

                                                    َتُمرُّ ِبَي الَْموتى ُتَهزُّ ُنعوُشها
 

           وَهْل أَنا إاِلّ ِمثْلُُهْم َغرْيَ أَنَّ يل

 

                                                     َبقايا لَياٍل يف الزَّماِن أَعيُشها
رحل أبو معاذ رحمه الله إىل ربه وهو بعد رحيله لن يشعر بلوعتنا ولن يستعيد شيئاً مما مىض ولن يكون بمقدوره 

أن يصنع شيئا لنا وال لنفسه لقد رحل من دار الفناء إىل دار الخلود } والله غالب عىل أمره {. 
           وما املوت إال رحلة غري أنها

                                                    من املنزل الفاني إىل املنزل الباقي
لقد كان رحيل الفقيد فجأة إعالناً كبرياً بأن قطار العمر ماض، وأن األيام حبىل يلدن كل عجيبة، وأن القدر محتوم، 

وأن للموت جالال ومهابة. 
املوت أحد األشياء املشرتكة بني الجميع وإن اختلف الزمان واملكان ولكننا نسهو ونغفل.

           نراع لذكر املوت ساعة ذكره
                                                    وتعرتض الدنيا فنلهو ونلعب

لقد كان موت أبي معاذ مؤملاً للنفوس فالحدث جلل، واملصاب أليم، ووقعه عىل القلوب شديد، وال شك أن املوت حق، 
وأن لكل أجل كتابا، وأن من املصائب الكبرية فقد األحباب، فنقول أحسن الله عزاء الجميع، ورحم الله من وسد الثرى: 

           يعزِّي املعزي ثم يميض لشأنه
                                                     ويبقى املعزَّى يف أحر من الجمر

           ويسلو املعزَّى بعد حني كغريه
                                                    ويبقى املعزَّى فيه يف وحشة القرب

يحزن اإلنسان عىل فقد شخص تربطه به رابطة نسب أو رحم، كما يحزن اإلنسان عىل فقد شخص ذي مروؤة 
وإحسان وبر ومعروف وإن لم توجد بينه وبينه رابطة نسب أو قرابة، فكيف إذا كان الشخص الفقيد زميل عمل 

خالل مدة تزيد عن عرشين سنة.
لقد مات أبو معاذ ومات قبله أناس كثريون واألحياء ينتظرون آجالهم. } إنك ميت وإنهم ميتون {. والفرق بني 
األموات يكون بذكرهم بعد موتهم وبمآلهم ومصريهم، يموت أحدهم فيبقى ذكره الجميل عىل األلسنة وتبقى ذكراه 
الحميدة خالدة يف نفوس الناس، ويموت آخر نسأل الله السالمة والعافية فيفرح الناس بموته ويبقى ذكره اليء بعد 

موته وشتان شتان ما بني هذا وذاك والناس منهم املعطى ومنهم املحروم.
           يموت قوم وال يأىس لهم أحد

                                                    وواحد موته همٌّ ألقوام

وداعًا أبا معاذ
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كم أتألم إذا مررت بمكتب الفقيد وأردد مع الشاعر قوله:
           هذي بقايا الراحلني بمجلٍس

                                                    مازاَل غيْماُت الحنني تخالُسْه
            وعىل امتداِد الشوِق ُيمطُر خاطٌر

                                                    طارت لشطِّ الذكرياِت نوارُسْه
إن من حق الفقيد علينا أن ندعو الله له باملغفرة والرحمة والقبول وأما الرثاء 

نثراً كان أو شعراً فما الذي يستفيد هو منه؟ وكأني به يقول:
                       كفكف دموعك ليس يف

                                                    عــرباتك الحرى ارتياحي
ويقول محمد الخرض حسني رحمه الله:

           تسائلني هل يف صحــابك شاعر
                                                    إذا متَّ قـال الشعر وهو حزين

           فقلت لها ال هـــّم يل بعد موتتي
                                                    سوى أن أرى أخراي كيف تكون

           وما الشعر باملغني فتيال عن امرئ
                                                    يالقي جزاء والجــزاء مـهـني

           فخلِّ فــعولن فـاعالتن تقال يف
                                                    أنـاس لهم فوق الرتاب شؤون

           وإن شــئت تأبيني فدعوة ساجد
                                                    لها بني أحناء الضلوع حنني

أمامنا  املجال  أن  أخينا هي  بوفاة  املصابني  لنفي ولكل  املهداة  والنصيحة 
مفتوح واملضمار أمامنا منصوب فلنقدم ألنفسنا أعمال خري نسعد بها ونجعل 

لنا محبة يف قلوب إخواننا وذكرا حسنا بعد موتنا.
            فكن يف الطريق عفيف الخطى

                                                    رشيف السماع كريم النظر
           وخذ لك زاديـن مـن سـيــرة

                                                    ومـن عـمل صـالح يدخر
           وكـن رجـالً إن أتـوا بـعــده

                                                    يـقولون مـّر وهــذا األثر
إن من يذم لسوء طبعه وقلة نفعه وإرضاره بغريه ميت وإن كان يعيش بني 
الناس، وإن ذا املرؤة واإلحسان والتعامل الحسن يدعى له ويرتحم عليه وإن 

كان قد فارق الحياة.
           ما عاش من عاش مذموما خصائله

                                                    ولم يمت من يكن بالخري مذكورا
وقال آخر:

           يا رب حي رخام القرب مسكنه
                                                    ورّب ميت عل أقدامه انتصبا

أحدا  الله  عىل  نزكي  وال  نحسبه  هكذا  املخلصني  املوظفني  من  الفقيد  كان 
وكانت ابتسامته تعلو محياه دائما ألنه يعلم أن االبتسامة يف وجه األخ املسلم 
صدقة وهو يعلم أن رسول الله صىل الله عليه وسلم كان يبتسم كثريا ألصحابه 

ريض الله عنهم وأرضاهم.
 وكان يحظى بمحبة زمالئه له وذلك لحسن خلقه وطيب تعامله. ولقد حزنوا 
عليه كما حزن عليه محبوه من أقارب وجريان وغريهم ؟وإن مما يسيل الجميع 
ويهون مصابهم ويعزيهم كثرة من صلوا عليه ودعوا له وتبعوا جنازته فلله 
الحمد واملنة. لقد كان واعظا يف حياته يف تعامله كما كان واعظا بعد  وحده 

وفاته.
وبعد: فيا أيها الكرام: العقالء من الناس ال يكتفون بالبكاء عىل أحبتهم فهم 
يبكون عىل أنفسهم أيضا ألنهم يعلمون يقينا أنهم راحلون وإىل الدار اآلخرة 

مسافرون فهنيئا ملن تزود لسفره وتأهب له.

           أراك عىل فقد األحبة باكيا
                                                    ونفسك ال تبكي وأنت عىل اإلثر

كان  التي  الحميدة  الصفات  أبرز  عن  أنوه  أن  أحب  املقالة  هذه  ختام  ويف 
فيما  يشاركني  كثب  عن  عرفه  من  أن  وأعتقد  الله  رحمه  الفقيد  بها  يتصف 
والغل  والبغضاء  الحسد  من  صدره  سالمة  الله:  رحمه  صفاته  فمن  أذكره 
والحقد فهو رحمه الله ال يحمل يف قلبه غالً وال ضغينة وهذا توفيق من الله عز 
وجل وال شك أن سالمة القلب طريق إىل الجنة فهنيئا ملن داوم عىل إصالح قلبه 
وتعهده بحسن الرعاية واملتابعة، وال تزال طهارة القلب باإلنسان حتى تكون 

سببا له يف قبول أعماله.
ومن صفاته رحمه الله: بذل املعروف وخدمة الناس بحسب اإلمكان 

إن من أعظم ما ينفع اإلنسان يف حياته وبعد مماته ويرفع عنه من السوء 
املعروف  لهم، بذل  الخري  للناس وحب  املعروف  ما يعلمه وما ال يعلمه: بذل 
املعروف  )صنائع  الحديث:  ويف  جميلة  وخصلة  ثمينة  وتحفة  عظيمة  عبادة 

تقي مصارع السوء(
أن  رأى  إذا  برأيه  يتمسك  ال  وهو  للجدال  كراهته  الله:  رحمه  صفاته  ومن 
وجهة نظر غريه أحسن من وجهة نظره وقد ورد يف الحديث: ) أنا زعيم ببيت 
داود بسند صحيح  أبو  رواه  كان محقا(  وإن  املراء  ترك  ملن  الجنة  يف ربض 

ومعنى: زعيم يعني: كفيالً وضامناً، وربض الجنة: أدناها 
ومعنى املراء: طعن اإلنسان يف كالم غريه إلظهار خلله لغرض تحقري قائله.

الذي  العصامية فهو يف حياته رجل عصامي والعصامي هو  ومن صفاته: 
يصل إىل مراتب عالية بعد توفيق الله له بجده واجتهاده غري معتمد عىل غريه 

فالذي يرفع قدره بنفسه غري متكل عىل غريه هو العصامي.
وختاماً: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل يشء عنده بأجل مسمى.

وجمعه  جناته  فسيح  وأسكنه  واسعة  رحمة  معاذ  أبا  الفقيد  الله  ورحم   
ووالديه وأحبابه بعد عمر طويل وعمل حسن : } يف جنات ونهر يف مقعد صدق 

عند مليك مقتدر {.
وصحبه  آله  وعىل  محمد  نبينا  ورسوله  عبده  عىل  وبارك  وسلم  الله  وصىل 

أجمعني.

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي
 عبدالرحمن بن محمد الحمد
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قال أبو تمام :
فيا غالباً ال َغالٌِب لَِرِزيٍَّة

َبِل املَوُْت الَشكَّ الذي هَو َغالُِب
وقلُت أخي، قالوا أٌخ ذو قرابٍة؟

فقلتُ ولكنَّ الشُّكولَ أقارُِب
نسيبي يف عزٍم ورأي ومذهٍب

وإْن باعدْتنا يف األصوِل املناسُب
كأَْن لَْم َيُقْل َيوْماً كأَنَّ َفتَنْثَنِي

إىل قولِِه األسماُع وهي رواغُب
ْط َرْيَب َدْهرِي ِبرَأِيِه ولَْم أََتسقَّ

َفلَْم َيجتِمْع يل رأُيُه والنَّواِئُب
األخ العزيز والصديق الصدوق األمني األستاذ فهد العامر 
أبو معاذ غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وال نقول اال إنا 
لله وإنا إليه راجعون وهذه هي سنة الله جل وعال يف عباده، 
واإلدارية  املالية  الشؤون  إدارة  يف  فهد  األستاذ  لقد  رافقت 
منذ)1428/11/2( وحتى وفاته رحمه الله وكنت مديره 
املبارش لقد كانا أمينا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى 
فقد كان إضافة إىل كونه مديرا لشؤون املوظفني كان أميناً 
للصندوق، والجمعية يف محافظة الزلفي ترصف يف بعض 
األشهر ما يربوا عىل املليون ريال ومع ذلك كان أمينا وكان 
دقيقا يف كل حساباته  لقد كنت أراجع من بعده ومع ذلك 
ال أكاد أجد ملحظا عليه، كان واضحا ودقيقا بل ال يعتمد 
عىل نفسه فيعطي املعامالت واألمور الحسابية لزمالئه ثم 
وأحيانا  البيانات  تلك  صحة  من  والتأكد  بمراجعتها  يقوم 
و  أخرى  مرة  منها  للتأكد  مراجعتها  بعد  األوراق  يعيد 
الجمعية  زائري  مع  تعامله  يف  بشوشا  الله  رحمه  كان  قد 
اختالف  ومع  األحيان  من  كثري  يف  للتربعات  املستقبل  فهو 
يستلم  معلم  أو  راتبه  يستلم  موظف   بني  ما  األشخاص 
ذلك  نحو  أو  سائل  أو  متربع  أو  زائر  ضيف  أو  مكافأته 
الجميع نظرا لبشاشته وسماحته  أنه كان محبوبا لدى  إال 
ودماثة أخالقه نعم لقد افتقدت الجمعية قامة من قاماتها 

نفسه  بذل  الذي  الصادقني  املخلصني  رجالها  من  ورجال 
معه  أتعامل  كنت  فلقد  وقته  للجمعية  وبذل  جهده  وبذل 
حتى خارج وقت الدوام بل حتى يف اإلجازات ال يمل وال يكل 
بل ويعمل ويجتهد وهذا ديدنه والذي عهدته منه ولقد كان 
محبوبا لدى كل من يأتي اىل هذه الجمعية وأن كان ما يرس 
يف هذه الكلمة فهو أنه كان يعني امللهوف فقد كانا يعطي 
الخاص سلفة إىل  الجمعية والسائقني من جيبه  العمال يف 
أن يتيرس لهم سدادها  نسأل الله سبحانه وتعاىل أن يكتب 
السائقني  و  العمال  وجوه  يف  نظر  ومن  واملثوبة،  األجر  له 
حني السالم عليه بعد تغسيله رحمه الله يرى ذلك جليا يف 
وجوههم وكذلك فمنذ أن عملت معه فهو لم يستنفذ إجازته 
السنوية أبدا لقد كان مصدرا ماليا لكثري من الجمعيات فهم 
يتصلون به ويتواصلون معه عىل الواتس ويستفرسون منه 
إذ أنه يف هذا املجال منذ ما يزيد عىل 20 عاما  فقد اكتسب 
القريب  منه  فيستفيد  الوزارة  بنظام  و  بعمله  وافية  خربة 
والبعيد بل كان يأخذ إجازة ثم يسافر إىل جمعيات التحفيظ 
يف هذه البالد بدعوة منهم من أجل أن يستفيدوا من خرباته 
ما  كل  لهم  يرسل  كانا  ولقد  املايل  العمل  عن  يعرفه  ما  و 
يحتاجونه من األوراق التي تعترب يف جمعيتنا املباركة ليست 
حكرا عليها فهي كما قال رئيس الجمعية الشيخ عبدالرحمن 

الحمد وفقه الله وحفظه هي لكل الجمعيات مجانا،
أبا معاذ  فلقد فقدناك يف هذه الجمعية وإن  الله   رحمك 
وتعاىل  الله سبحانه  نسأل  قلوبنا  يف  موجودا  تزال  ال  كنت 
إخواننا  الكالم وسائر  يقرأ هذا  وإياك وكل من  أن يجعلنا 
املسلمني يف مقعد صدق عند مليك مقتدر والله تعاىل أعلم 
وأحكم وصيل اللهم وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه 

أجمعني.

أبو مصعب عبدالرحمن بن عبدالعزيز النصار 
مدير الشؤون اإلدارية واملالية بالجمعية

أبو معاذ الرجل األمين الخلوق

◀︎
الفقيد يف مكتبة 
أثناء زيارة 
املراجعني 
الدوليني  
املعتمدين من 
 TUV رشكة
 Austria
Group لرتقية 
شهادة األيزو
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   فقد فقدنا يف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي قامة شامخة سخر وقته وجهده وماله لخدمة 
كتاب الله إنه الرجل الخلوق والقدوة املحتسب واألخ الكريم فهد بن سعود العامر.

   عمل يف الجمعية أكثر من عرشين عاماً وبحكم عميل مديراً تنفيذياً للجمعية فقد كان تواصيل معه أكثر من 
غريه، وقد رأيت منه الصدق واألمانة واإلخالص واملبادرة وصدق االنتماء وطيب الكالم والرفق والحزم , كان ـ 
املجتمع ويتابع كل  به يف  الذي تقوم  الكبري  الدور  الجمعية مستشعراً  أهداف  عىل تحقيق  الله ـ حريصاً  رحمه 
املستجدات يف الساحة عرب ارتباطه الكبري بالجمعيات الخريية يف اململكة لينقل لنا خرباتهم لالستفادة منها , وكان 

حريصاً عىل التطوير واالبتكار فيما تقدمه الجمعية من إنجازات وما تحتاجه لرفع مستوى األداء اىل األفضل .
    لقد كان ـ رحمه الله ـ مرجعاً مهماً لجميع العاملني يف الجمعية من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام ومديري 
املجمعات والدور والربامج بل إلدارة الجمعية فقد كنت استشريه كثرياً وكان ذا رأي مبارك وله نظرة ثاقبة ,كان 
مسارعاً لتنفيذ ما يطلب منه سواء كان من صميم عمله أو كان من عمل غريه بل يف وقت الدوام وخارجه من ليل 
أو نهار ,وأما عن انضباطه يف العمل فقد كان نعم املوظف القدوة فلم يسجل عليه طيلة السنوات التي عمل فيها 
أي مخالفة أو غياب ، وال تكاد تفقده عن مكتبه يرد عىل الهاتف مبارشة ال يشغل وقته بالجلوس للحديث فيما ال 

يعني بل كان يحب االختصار.
   وكان ـ رحمه الله ـ يشارك الجمعية يف كل مناسبة يدخل يف عضوية أكثر اللجان داخل وقت الدوام وخارجه 
دون مقابل مايل فكان همة إظهار سمعة الجمعية بما يليق بها متفاعالً مع مناسباتها دون إظهار تربم أو تضجر 
بل هو سباقاً اىل عمل األفضل ومن حرض وشاهد مناسبات الجمعية أدرك ذلك ,لقد كان يعامل زمالئه باحرتام 
أو رفع صوت  أحد دون جدال  أي  النقد من  نقاشه وتقبل  احتياجهم ويعجبك يف  لتلبية  دائماً  وتقدير ويسعى 
,كان بشوش الوجه يبتسم لكل أحد وخاصة مع املراجعني فقد كان حريصاً عىل رسعة إنجاز حاجاتهم متلطفاً يف 

الحديث معهم .
   لقد ترك رحمه الله فراغاً كبرياً يف نفوس محبيه بل ويف الجمعية وعزائنا أنه ترك بصمات نرية يستنري بها 

زمالئه يف العمل 
    رحمك الله يا أبا معاذ رحمة واسعة وأسكنك الفردوس األعىل من الجنة وأنزلك منزلة الشهداء وحسبك أنك 

عشت ونشأت عىل طاعة الله محباً للخري وعمله يف خدمة كتاب الله.
    جعل الله ما قدمته يف ميزان حسناتك وجعله رفعة يف درجاتك وسرتاً لك عن النار ونوراً لك يف قربك وصالحاً 

يف عقبك ، ونسأل الله أن يجمعنا بك ووالدينا وأحبابنا يف الفردوس األعىل من الجنة. 
وصىل الله وسلم وبارك عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني

عبدالرحمن بن خالد الحربي
املدير التنفيذي للجمعية

صدق ووفاء 
في سيرة أبي معاذ



العدد 12  - شوال 1101439

قال  فقد  الله وبعد:  والسالم عىل رسول  لله والصالة  الحمد 
الله تعاىل:

 چ ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  چ النساء: 1 وقال تعـــــاىل: 
چ ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ   گ  چ األحزاب: 52

ال  الذي  الرقيب  فهو  الحسنى  الله  أسماء  من  اسم  الرقيب:   
يشء عن علمه يغيب.

الناس واملجازي عليها مراقب  وهو سبحانه املحيص ألعمال 
لجميع أعمالنا وأحوالنا يف رسنا وجهرنا يف ليلنا ونهارنا.

أعمالنا  يف  تعاىل  الله  مراقبة  إىل  يدعونا  الرقيب  الله  اسم   
وترصفاتنا.

الطاعات وأجل  الله تعاىل مرتبة جليلة وهي أفضل   مراقبة 
العبادات وهي تعنى أن يكون اإلنسان عىل علم يقني بأن الله عز وجل مطلع 
الله  نبي  سئل  وقد  ورسه  وعالنيته  وباطنه  ظاهره  يعلم  منه  قريب  عليه 
صلوات الله وسالمه عليه عن تفسري املراقبة التي تؤهل صاحبها ليكون من 
املحسنني فأجاب عليه الصالة والسالم بجواب جامع مانع فقال: )أن تعبد 

الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك(
إذا استشعر اإلنسان أن الله عز وجل يراه حمله ذلك عىل إتقان عمله واالجتهاد 

يف تكميله وفق رشع الله تعاىل بعيدا عما يغضب الله عز وجل.
أيها القارئ الكريم: يف الوقت الحارض ويف ظل تجدد التقنية فإن أي جهة أو 
مؤسسة أو فرد عند إرادة تأمني أي مكان كرب أو صغر تزرع فيه أجهزة تقوم 
بالتصوير والتوثيق ويرى من يدخل ذلك املكان عبارة مكتوبة: املكان مراقب.

 وإذا تأملنا ذلك فمراقبة الله وخشيته أوىل وأحق من مراقبة الخلق.
املراقبة رس بني الله تعاىل وبني عباده يعظم اإلنسان عند ربه وعند الناس عىل 
قدر عظمة منزلة املراقبة عنده ومحاسبته لنفسه فإذا أراد أن يتكلم بكلمة 
أو يكتب تغريدة أو مقاال أو كتابا فإنه ينظر قبل ذلك هل ما سيقوله أو ما 
يكتبه داخل يف مرضاة الله أو يف سخطه؟ وهل هو يف ميزان الحسنات أو يف 
ميزان السيئات؟ ويطبق ذلك النظر عىل جميع أعماله وترصفاته وأحواله أمام 

الناس ويف خلواته.

إذا ما خلوَْت، الّدهَر، يوْماً، فال َتُقْل

َرِقيُب َعيَلَّ  ُقْل  ولِكْن  َخلَوَْت 

ساعة يغِفُل  اللَه  تْحَسبَنَّ  والَ 

يغيب َعلَيِْه  يخَفى  َما  أَن  واَل 

َتتاَبَعْت حتى  اللِّه،  لََعمُر  لَهوَْنا، 

ــوُب ُذُن ــّن  آثــارِه عىل  ُذنــوٌب 

مراقبة الله عز وجل تجعل اإلنسان مستظالً بظل الله يوم ال ظل إال ظله
 قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: )سبعة يظلهم الله يف ظله يوم ال ظل 

منصب  ذات  امرأة  دعته  ) ورجل  منهم:  وذكر  إال ظله( 
وجمال فقال إني أخاف الله( أخرجه البخاري ومسلم

ويف قصة نبي الله يوسف عليه السالم وعفته درس عظيم 
فهو شاب يمتىلء جسمه حيوية وقوة وغريب أعزب واملرأة 
آمن  بيت  تملك وهما يف  ما  بكل  تزينت  الداعية وقد  هي 
واألبواب مغلقة ومع كل هذه الفتن واإلغراءات فقد تذكر 
السالم عظمة ربه وتصور رقابته  الله يوسف عليه  نبي 
الفاحشة  من  وامتنع  اإلغراء  عىل  وانترص  بحماه  فالذ 
تعاىل:  قال  املخلصني  الله  عباد  من  يكون  أن  واستحق 

چ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  چ يوسف: 24  إذا وجدت مراقبة الله 
يف املجتمع فهنيئا لذلك املجتمع ألنه سيوجد فيه املسؤول الذي يتقى الله فيمن 
ويل عليهم واملوظف الذي يؤدي عمله بصدق وإخالص واملعلم الذي يراقب 
ربه فيعدل بني طالبه ويعاملهم املعاملة الحسنة واملهندس الذي يتقن عمله 
بال خيانة وال رشوة والطبيب الذي يرحم مرضاه ويرأف بهم وينصح لهم 
وسيوجد الصدوق األمني فال كذب وال خيانة ويوجد الويف بالعهود والوعود 

والعقود فال غدر وال تزوير.
السبات  من  الضمائر  وتوقظ  املوات  القلوب  تحييي  وجل  عز  الله  مراقبة 

وتحرك يف اإلنسان دواعي الخري وتميت فيه نوازع الرش. 
العمل يف ظل مراقبة الله يجعل املجتمع كله مجتمع خري وطهر وأمن وأمان 
بإذن  اآلمن يوجد ويتحقق  الله  وسلم وسالم ومحبة وإخاء ويف جو مراقبة 
الله التقدم والرخاء والنهوض والتطور. يف ظل مراقبة الله تعاىل تكون أعمال 

املجتمع نافعة رشيدة وأقواله طيبة سديدة.
الثقة، مراقبة  املجتمع وتتعزز  أفراد  األمانة بني  الله ترتسخ   يف ظل مراقبة 
الله تعني اتباع أمره واجتناب نهيه وذلك أمر يحتاجه كل أحد يقول رسول 
الله صىل الله عليه وسلم: ) اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 

وخالق الناس بخلق حسن(
وبعد: 

فمراقبة الله تعاىل ليس باإلمكان أن تزرع يف وقت وجيز فهي تتطلب تربية 
وتتطلب قدوة يقوم عىل ترسيخها األب مع أوالده واملعلم مع طالبه، والرئيس 

مع مرؤوسيه، ومدير املؤسسة مع عماله، فالكل مسؤول أمام الله تعاىل.
الجريمة  فإن  والبنات  األبناء  نفوس  يف  وجل  عز  الله  مراقبة  غرست  وإذا   
سينحرص مدها وزاوية االنحراف سيضيق اتساعها وسيتوجه املجتمع بإذن 

الله إىل العمل بصدق ونشاط وأمانة.
اللهم احفظ علينا إسالمنا وأمننا ووالتنا وبالدنا اللهم من أراد بنا أو ببالدنا 
أو بوالة أمرنا سوءاً فأشغله بنفسه. اللهم انرص جنودنا املرابطني واحفظهم 

بحفظك يا رب العاملني اللهم آمني والحمدلله رب العاملني.■

األخرية

إني أخاف اهلل
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