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جمعيتنا املباركة كانت وال تزال جتعل خدمة القرآن الكرمي
وأهله وخاصته همها األول وهدفها األوحد وأولى األولويات
التي من أجلها انطلقت مسيرتها املباركة حاملة نور
القرآن ومستعينة بالرحمن لنشر وحتفيظ الفرقان في
كل زمان ومكان .
ولطاملا قرنت اجلمعية خدمة كتاب اهلل بخدمة اجملتمع
فهي لم تغفل أبدا ً عن تقدمي اخلطط والبرامج واألنشطة
التي تعود على اجملتمع باخلير الكثير على كافة األصعدة
من فكرية وثقافية ورياضية واجتماعية ونحوها من أعمال
تصب في اخليرية.
ولم تستطع غاليتنا مقاومة مغازلة إجازة الصيف لها
فهاهي تستقبلها بالعديد من البرامج واألنشطة التي
بدورها تثري حياة الشباب وتنمي مهاراتهم وتقض على
العدو اخلفي ..الفراغ.
الدورات القرآنية الصيفية.
والدورات القرآنية املكثفة حلفظ القرآن الكرمي في
شهرين.
ودورة تثبيت حفظ للقرآن الكرمي .
واملدارس الصيفية لتحفيظ القرآن الكرمي بالتنسيق مع
إدارة التربية والتعليم مبحافظ جدة.
واملسابقة القرآنية الكبرى.
وامللتقيات التدريبية الصيفية
باإلضافة إلى املشاركة في الفعاليات العديدة املقامة
في صيف جدة مثل ملتقى البحر الصيفي وغيره حتارب
جمعيتنا فراغ الصيف.
وإللقاء الضوء على هذه الفعاليات الصيفية ومواكبة
للموسم املنتظر تقدم (مواكب) لقرائها ملفا ً خاصا ً
عن أنشطة اجلمعية خالل صيف جدة 1428هـ متمنية
للجميع أن يهنئوا بإجازة سعيدة مليئة باملتعة واملعلومة
والفائدة..
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حوار :أحمد راجي
كانت أمنية والده قبل زواجه أن يحفظ ابنه القرآن الكرمي ،
الحظت أمه نباهته وهو في الثالثة  ،معلمه تنبه لسرعة
حفظه فأواله رعاية واهتمام ًا .
محمد أحمد عوض أحد أبناء مركز الزهراء املسائي لم يتجاوز
السادسة من عمره احتفل مؤخر ًا بحفظه للقرآن كام ًال وسط
فرحة والديه ومشاركة أهله وأصدقائه الصغار .
مواكب التقته ووالده األستاذ أحمد إبراهيم ومعلمه األستاذ
شوقي محمود ليروون لنا قصة احللم الذي حتقق في ظاهرة من
روائع هذا الزمن .
* بداية نهنئك أستاذ أحمد على ما حتقق البنك ونريد أن نتعرف
على الدافع الذي جعلك تلحقه بحلقات التحفيظ وهو في
هذه السن الصغيرة؟
أوال ً أشكر لكم اهتمامكم وأسأل اهلل أن ينفع مبحمد دينه
ومجتمعه  ..في الواقع أنني قبل أن أفكر في الزواج كنت أحلم
دائما ً بولد يحفظ القرآن ،دفعني حلمي هذا لالهتمام بالصغار
وتعليمهم أحكام التجويد ،وبتحفيزهم وتشجيعهم ،حتى أُطلق
علي لقب «األب الروحي لألطفال» وقال لي الشيخ يوما ً  :مثلما
تهتم بأطفال احللقات سيسخر اهلل لك يوما ً من يتعهد ابنك
ويحفظه القرآن ويتحقق حلمك دون تعب ونصب.
وق ّوى هذا األمنية وجعلها رغبة قوية لتحقيق حلمي تكرمي امللك
فهد بن عبد العزيز -يرحمه اهلل -لطفل يحفظ (  ) 600حديث
وكان ذلك قبل عشر سنوات في أحد مساجد جدة  ،فذهبت لوالد
الطفل وطلبت منه أن يدعو لي حتى يرزقني اهلل بابن يحفظ
القرآن ،كان دافعي هذا احللم واألمنية الغالية أن يكرمني اهلل بابن
يحفظ القرآن.
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الطالب محمد مع والده وفي يديه مواكب
* متى كانت بداية محمد في حفظ القرآن والتحاقه بحلقات
التحفيظ ؟
بداية ابني محمد مع التحفيظ لم تكن مقصودة وكانت والدته
حريصة على حتصينه قبل النوم فوجدته يوما ً من األيام يردد معها
وكان حينها عمره ثالث سنوات ،بدأت معه بقصار السور وكلما
وجدت عنده ملكة احلفظ قوية تزيده  ،ربع صفحة  ،نصف صفحة
 ،بعد شهر صفحة  ،وكان ألمه التي حفظت القرآن بعد زواجنا -
يحفظها اهلل -دور كبير في هذا من بعد توفيق اهلل ع ّز وجل ،فهي
التي انتبهت مللكة احلفظ القوية التي يتميز بها محمد وبدأت في
تنميتها بالتدرج حتى وصل إلى حفظ صفحتني في اليوم .وعندما
بلغ الرابعة أحلقناه بحلقة التحفيظ في املسجد .في البداية مت
رفضه بحجة أنه صغير ولكن بعد أن مت اختباره وأثبت تفوقه بل
ومتيزه مت ضمه للحلقة ووجد عناية خاصة من معلميه وبدأ مع

الصحابة من أحق الناس بحسن صحبتي يارسول اهلل قال :أمك.
قال :ثم من؟ قال :أمك قال ثم من؟ قال :أمك قال :ثم من؟ قال:
أبوك).
* بعد أن ختمت كيف تراجع القرآن حتى حتافظ على ما
حفظت؟
أراجع لوحدي ومع األستاذ يوميا ً جزءاً.

والد الطفل محمد يسجد شكرا هلل

الشيخ عبد الرحمن ثم الشيخ مختار ،والشيخ عمار ،لعدة شهور،
ولكن الشيخ شوقي قام بالقدر الكبير.
* صف لنا شعورك يوم حتقق حلمك وختم محمد القرآن ؟
ال تستطيع الكلمات أن تعبر عن الشعور الذي انتابني ,وأنا أرى حلم
عمري قد حتقق ،وابني يكرم من ِقبل مسؤولي اجلمعية ومسؤولي
مركز الزهراء املسائي وآباء الطالب فبكيت وسجدت هلل شكراً.

* وماذا تدرس اآلن؟
حفظت اجلزرية وبدأت في حفظ صحيح البخاري إضافة إلى دروس
الرياضيات واإلجنليزي.
* ما هو شعورك يوم ختمت القرآن ؟
كنت سعيدا ً يوم أنهيت القرآن وقد كرمتني اجلمعية ومركز
الزهراء املسائي وزمالئي الطالب وجهات أخرى حيث أعطوني جوائز
وهدايا.
* بعد أن حفظت القرآن ماذا تتمنى أن تكون؟
أمتنى أن أكون طبيبا ً وداعية.

والده :حلمي دفعني لالهتمام بالصغار وتعليمهم
التجويد حتى أُطلق علي لقب «األب الروحي لألطفال»
* األستاذ شوقي كنت املعلم الذي ختم محمد على يده القرآن ..
هل لك أن حتدثنا عن مسيرتك معه في حتفيظ القرآن ؟
الحظت أن محمدا ً ما شاء اهلل وال قوة إال باهلل يحفظ بسهولة
شديدة صفحتني في نفس احللقة ،وعندما وجدته ميتلك هذه املزايا
أوليته اهتماما ً ورعاية خاصة فطالب مثل محمد هو أمنية أي
معلم حتى يتخرج من يده حافظ في هذه السن الصغيرة وأشعر
أن اهلل أكرمني وشرفني مبحمد ،حاولت أوال ً جاهدا ً أن يتعلق بي
الطفل حتى أستطيع أن أقوم بدوري كمعلم وتعلق بي حتى صار
إذا منع يوما ً من احللقة ألي سبب من األسباب يبكي.
جعلت طريقة التحفيظ والتشجيع أسلوبي معه في احلفظ،
وتفرغت له بعد العشاء ..وكنت أحيانا ً ألعب معه الكرة ،وأنزل إلى
مستواه وأسمع كالمه وذهبنا معا ً ملكة املكرمة وللمدينة املنورة،
ومن هنا أرى أهمية تع ّلق الطالب باملعلم حتى يأخذ منه العلم
ويجعله قدوة له.

معلمه :جعلت طريقة التحفيظ والتشجيع أسلوبي معه
في احلفظ ،وتفرغت له بعد العشاء
* أردنا أن نشرك ( الطفل ) محمد ًا معنا في تفاصيل احلوار
فالتفتنا إليه وسألناه  :من الذي كان يشجعك على حفظ
القرآن؟
ماما ،واألستاذ شوقي ،وبابا.
* ولكن يامحمد أو ًال مام ًا أو باب ًا؟
ماما أوال ً ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم عندما سأله أحد

احملرر أثناء استماعه لألستاذ شوقي
* أبو محمد  :ما هي الوصية التي توصيها لآلباء؟ وما هي األمنية
التي تتمناها البنك؟
أوصيهم أن ّ
يحفظوا أوالدهم القرآن ففيه النجاح والفوز في الدنيا
واآلخرة لهم وألبنائهم وتفوقهم في القرآن ينعكس على دراستهم
تفوقا ً وجناحا ً وآمل أن يكون البني دور كبير في خدمة اإلسالم.
* ما تعليقك على الدور الذي تقوم به جمعية حتفيظ القرآن
بجدة؟
دور اجلمعية كبير وواضح في كل حلقات التحفيظ املنتشرة
في محافظة جدة ،ابتدا ًء من اختيارها املعلمني اجليدين ...وإجراء
املسابقات وتقدمي اجلوائز ودعم األنشطة والبرامج القرآنية ..فلهم
الشكر اجلزيل واجلزاء والثواب من اهلل عز وجل.
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حوار :منصور خريش.
تتوقف األحاديث عند سماع صوته الشجي  ،وتطير القلوب في شجونها،
وتغشى الصدور السكينة تلك هي املشاعر اإلميانية التي تشعر بها عند
اإلصغاء لتالوته العذبة .فسبحان من وهبه مزمار ًا من مزامير آل داوود ،
منذ طفولته وحتديد ًا في سن التاسعة نال إعجاب اجلميع  ،وذاع صيته
فامتألت املرافئ الندية بإصداراته القرآنية .
ضيفنا ليس جنم اللحظة  ،بل بشهادة اجلميع ّ
كلما كبر سنه ازداد صوته
جما ًال وازدادت تالوته عذوبة.
سميت مبسجد
منذ سبعة عشر عاما سكن لؤلؤة على شاطئ العروس ّ
العناني إنه القارئ الشيخ هاني بن عبدالرحيم الرفاعي الذي يعيش هذه األيام
فرحة قدوم ابنته سيرين.
كان لـ(مواكب) معه هذا احلوار املمتع..
* الشيخ هاني قضى مشوارا ً طويالً مع القرآن  ..ه ّال حدثتنا عن أول الطريق؟
كما هو معلوم أن اجلو األسري والعائلي والتربية األسرية لها دور رئيس في التوجيه
واإلرشاد والترغيب وهلل احلمد كانت والدتي الداعم األكبر بعد فضل اهلل في
تشجيعي وحتفيزي بااللتحاق بحلقات حتفيظ القرآن الكرمي ،وفعالً بدأت الرحلة
وأنا في سن السابعة وكانت أول حلقة التحقت بها في مسجد حسن عرب بحي
الهنداوية بجدة ،وكان لي الشرف بأن يكون أول مدرس لي في حفظ كتاب اهلل
القارئ املعروف فضيلة الشيخ محمد يوسف (إمام وخطيب مسجد األمير متعب
حالياً) حيث كان إماما ً وخطيبا ً للمسجد آنذاك.
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* علمنا أنك اكتشفت جمال
صوتك من خالل حادثة معني  ..هال
حدثتنا عنها ؟
في أحد األيام وحتديدا ً حينما كنت
طالبا ً في الصف الثاني االبتدائي
كنت أحاول حفظ أنشودة
مدرسية وأثناء ذلك اكتشفتني
إحدى أخواتي وأخبرتني بأني إذا
أردت حفظها بسهولة علي أن
أرددها بأسلوب ملحن حتى يتم
حفظها بشكل سريع متقن
وبالفعل حاولت ذلك وكان أول أداء
لي بأسلوب ملحن أمام زمالئي في
املدرسة حيث قوبلت بتشجيع
احملرر أثناء استماعه للرفاعي
وإعجاب من قبل املعلم وطلب مني
أن أحاول أداء هذا اللحن أثناء تالوتي للقرآن وجنحت وهلل احلمد
صالة التراويح في جدة.
و ُعرفت بعدها في املدرسة وطلب مني أستاذي نبيل بخش في
مدرسة املغيرة بن شعبة أن أقرأ فقرة القرآن الكرمي يوميا ً في
* َمن ِمن القراء املشهورين تأثرت به كثيراً؟
اإلذاعة املدرسية.
تأثرت كثيرا ً بالشيخ محمد يوسف -حفظه اهلل -رمبا ألنه أستاذي
األول في مسيرة حفظي لكتاب اهلل وكذلك الشيخ علي احلذيفي
* أكملت ما يقارب الـ 17عاما ً إماما ً وخطيبا ً ملسجد العناني..
ولكن األقرب إلى روحي ووجداني الشيخ عبد الهادي كناكري
كيف كانت بدايتكم مع املسجد ؟ وهل تفكر في االنتقال في حال
والشيخ علي جابر رحمه اهلل.
دعيت إلمامة مسجد آخر؟
لي قصة مع مسجد العناني ..حيث أنني في أحد املرات وأنا ذاهب
* حدثنا عن قراءتك بني يدي الشيخ علي جابر رحمه اهلل؟
إلمامة صالة املغرب في مسجد أبو بكر الصديق رأيت عند باب
كان ذلك في العام 1416هـ في جامعة امللك عبد العزيز بجدة،
اإلمام مجموعة كبيرة من السيارات الفارهة وتعجبت من هذا
حيث درست على يديه فقه املعامالت من شرح الزاد واستشهد
املنظر وبعد الصالة جاءني مندوب الشيخ حسن العناني يعرض
رحمه اهلل -بآيات فطلب أحد الطالب لقراءتها فرشحني الطالبعلي ويطلب مني إمامة مسجد العناني رغبة من صاحب املسجد
لذلك بعدها استثمرت هذه الفرصة وبدأت بالتقرب إليه وقرأت
ّ
وأسرته حيث حضروا وصلوا معي
عليه في مسجد الهدى بحي
صالة املغرب وكانت املوافقة
األندلس.
وهلل احلمد وال اعتقد أني أفكر
* كنت القارئ اخلاص خلادم احلرمني
في االنتقال من مسجد العناني
الشريفني امللك فهد يرحمه اهلل
إال إذا دعيت إلمامة أحد احلرمني
ما هو شعورك عندما قرأت ألول
الشريفني.
مرة أمامه؟
كنت مسرورا ً كثيرا ً فهذا شرف
لي فقد كان -رحمه اهلل -محبا ً
* مسجدك دائما ً مزدحم باملصلني
كيف تشعر حيال ذلك؟
للقرآن وأهله وأكبر داعم لهم
ميثل ذلك مسؤولية عظيمة
وحينها استشعرت قوله صلى
حملني إياها املولى اجلليل جتاه
اهلل عليه وسلم( :إن هذا القرآن
ّ
كتابه واملسلمني ويزيدني إميانا ً
يرفع أقواما ً ويضع آخرين) فأسأل
أن األمة مازالت بخير وأن كتاب
اهلل أن أكون ممن رفعهم بالقرآن
اهلل وآياته أعظم جامع للقلوب
في الدنيا واآلخرة وأعاننا على
1407هـ
لعام
اجلمعية
حفل
في
يقرأ
الرفاعي
وأكبر مسعد للنفوس قال تعالى( :لَ ْو
تطبيقه والعمل به.
َ
َ
ض َج ِميعا ً َّما أَلَّ ْف َت
* أال تفكر في القراءة بأكثر من
أن َف ْق َت َما ِفي األر ْ ِ
بَينْ َ ُقلُوب ِ ِه ْم ).
رواية؟
أحمد اهلل على ما فتح لي فيه ومكنني ورواية حفص من أشهر
الروايات وهذا ال يعني أني ال أفكر بالقراءة بأكثر من رواية بل حاولت
* ما الذي تعنيه األسماء التالية
للشيخ هاني الرفاعي؟
إبراهيم مقبول :أول من أوقفني
إمام احملراب إماما ً في جدة.
محمد عشيش :شيخي ومعلمي
لكتاب اهلل الكرمي.
مسجد أبو بكر الصديق :اإلمامة
واخلطابة رسمياً.
مسجد العماري :حفظ كتاب
اهلل وصحبة أهل القرآن خصوصا ً
يحي دايل وعبد اهلل عالم وأخي
الذي أحبه أديب الناشي زميلكم
في مواكب.
مسجد امللك عبد العزيز :أول
انطالقة هاني الرفاعي إلمامة
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وأنا حال ّيا ً أنظم جدوال ً مع أحد املشايخ اجملازين في القراءات ألقرأ
عليه برواية ورش وإن شاء اهلل تتكلل بالتوفيق والنجاح والقبول.
* ومن يقوم مبراجعة الروايات التي تقرأ بها والتسجيالت التي
أصدرتها؟
عدد من املشايخ -حفظهم اهلل ورحم من مات منهم -وعلى
رأسهم الشيخ يحيى الغوثاني والشيخ علي جابر رحمه اهلل.
* لديك قدرة هائلة في تغيير املقامات  ..كيف جتد أهمية معرفة
القارئ بفن املقامات؟
ً
سوف أفاجئكم إذا أخبرتكم أنه ال علم لي أبدا بفن املقامات وإن
ما أقرأ به إمنا هو فتح وتوفيق من اهلل تبارك وتعالى ،ولكن إذا
استشعر القارئ معاني اآلية فسوف تخرج منه اآليات بأجمل
وأعذب صوت وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل
العظيم.
* وما نصيحتك ملن يحاول أن يصبح مقرئا ً ؟ وكيف يسلك الطريق
الصحيح في هذا اجملال؟
عليه أن يخلص هلل في عمله وأن يرجو ما عند اهلل بقراءة كتابه
ثم يثني ركبتيه في حلقات التحفيظ في بيوت اهلل والتي
يشرف عليها مشايخ وقراء مهرة تشرف عليهم اجلمعية اخليرية
لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة.
* أصوات كثيرة برزت في مجال التالوة أي هذه األصوات أقرب إلى
قلبك؟
ً
أسأل اهلل أن يزيدهم ويبارك فيهم وال أريد أن أفضل أحدا منهم
على أحد لكن كلهم يحملون في صدورهم ويقرأون بألسنتهم
أعظم كتاب ومنهم الشيخ سعد الغامدي والشيخ توفيق
الصائغ والشيخ عبد العزيز الزهراني والشيخ نبيل الرفاعي
والشيخ محمد الغزالي والشيخ عالء املزجاجي والشيخ إدريس

الرفاعي يتصفح مواكب
أبكر.
* لديك شعبية كبيرة في شتى أرجاء العالم اإلسالمي ..ولكن لك
محبة خاصة من شباب وأبناء مدينة جدة أال تشعر بذلك؟
شباب جدة هم أهلي وإخوتي وأدعوك وأدعو مجلة «مواكب»
لزيارتي في اجلامع لتنظر إلى حبهم وتفاعلهم.
* ما أقرب اآليات والسور إلى قلبك ؟
َ
س ْبت ُْم أَنمَّ َا خَ لَ ْقن ُ
َاك ْم َع َبثا ً وأن َُّك ْم إلَ ْينَا ال تُرْ َج ُعو َن)
قوله تعالى( :أ َ َف َح ِ
َ
وقوله تعالى( :ولَ ْو ت َ َق َّو َل َعلَ ْينَا ب َ ْع َ َ
ني
يل * ألخَ ْذن َا ِم ْن ُه بِالْ َي ِم ِ
ض األ َقاوِ ِ
* ثُ َّم لَق َ
ني).
َط ْعنَا ِم ْن ُه ال َوت ِ َ
* بشهادة اجلميع الشيخ هاني كلما كبر سنه ازداد صوته جماال ً
فكيف حتافظ على ذلك ؟
ال أفضل وال أحسن من جتميل الصوت بذكر اهلل على الدوام
واالستغفار ثم البعد عن املشروبات الباردة جدا ً والتوابل وهناك
وصفة وصفها شيخي علي جابر  -رحمه اهلل  -وهي أعشاب

بدأت رحلتي مع القرآن وأنا في السابعة
وكانت أول حلقة مبسجد حسن عرب
أنا غير مقتنع بأن يكون لإلمام والقارئ
موقع إليكتروني
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البابوجن مع اليانسون مع العسل والليمون مرتني يوميا ً في شهر
وأما في غير رمضان فيكفى مرة
رمضان قبل صالة التراويح وبعدها ّ
واحدة واهلل من قبل ذلك خير حافظا ً وهو أرحم الراحمني.
* لنتحدث قليالً عن شقيقك القارئ نبيل الرفاعي والذي يعد من
األصوات الشابة اجلميلة..ما هو الدور الذي لعبته في إبراز هذه
املوهبة ؟
أخي وشقيقي األصغر نبيل ميلك وهلل احلمد صوتا ً عذبا ً رقيقا ً مؤثرا ً
وهذا من فضل اهلل أوال ً وال أنكر فقد وقفت بجانبه كثيرا ً وذللت
له بعد فضل اهلل مصاعب كبيرة إلبرازه وظهوره بهذه الصورة
املشرفة وأطلب منكم الدعاء له ولي بالثبات والقبول.
* الشيخ هاني رغم امتالء املواقع اإللكترونية بتسجيالتك يستغرب
عدم وجود موقع اليكتروني خاص بك .
واهلل أنا شخصيا ً غير مقتنع أن يكون لإلمام والقارئ موقع
إليكتروني وهذا رأيي الشخصي ألنه لن يسلم من املادحني
واملبالغني في املدح وهذا قد يوقع القارئ في العجب والرياء ألنه
بشر والبشر قد يتأثرون ،واهلل ال أتهم أحدا ً في ذمته وأعلم واهلل
قراءنا برأء من هذه إن شاء اهلل ولكن املسلم يحتاط لنفسه وآخرته
السيما أن القارئ ليس مفتيا ً ًأو باحثا ً وأنا ال أنكر أنه يوميا ً يأتيني
من اإلخوة من يصرون على فتح موقع إلكتروني للتواصل مع احملبني
واجتهدوا مأجورين بتحمل أعباء وتكاليف ذلك لكن لست مقتنعا ً
قناع ًة تام ًة بذلك وأكرر أن هذا هو رأيي الشخصي وليس حكما ً أو
حترميا ً واهلل من وراء القصد.
* ألم تفكر يوما ً في اإلنشاد؟
أبدا ً أبدا ً أبداً ،وهذا ال يعني أني أح ّرم ما أحل اهلل ولكن ال أجد له
في نفسي قبوالً ،وأوجه إخوتي املنشدين أن ال يبالغوا كثيرا ً في
ذلك فو اهلل ما نراه اليوم من بعضهم باستخدام آالت املوسيقى
ليحزن ويدمي القلب.

* ما هو الدور الدعوي الذي تقومون به من خالل املكتب الدعوي في
املستشفى التخصصي؟
الدعوة إلى اهلل بكافة الوسائل املمكنة السيما املرضى وذويهم
والعاملني في املستشفى من اجلاليات غير املسلمة ،أما املرضى
فاملريض في حالته العصيبة بحاجة إلى من يذكره بالصبر واألجر
حملنا
واملثوبة من اهلل ،وأما غير املسلمني من العاملني فهذه أمانة ّ
إياها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله( :بلغوا عني ولو آية)
وأبشركم بأن املستشفى قد شهد حتى اآلن إسالم  12شخصا ً ما
بني أطباء وممرضني ومرضى وهلل احلمد.
* ما ِمن شخصية معروفة ولها محبون وعشاق إالّ وقد طرقت
بابها الشائعات فهل تعرضت إلحدى هذه الشائعات؟
كثيرا ً وأعتقد أن كل ناجح وداع إلى اهلل يتعرض إلى هذه الشائعات،
وهي ليست دليل خلل بل دليل جناح إن شاء اهلل وهذه رسالة
أوجهها لكل من وهبه اهلل ظهورا ً وشهرة أن هذه الشائعات دليل
جناحك إن شاء اهلل.
* كلمة تبثها عبر «مواكب»؟
كلمة أبثها عبر هذه اجمللة املباركة إلى إخواني وأخواتي في اهلل
أن ال أعظم وال أجل من كتاب اهلل تعالى .من أراد السعادة والرقي
والسؤدد فو اهلل إنها في آيات اهلل وعلوم القرآن وهدي القرآن .أين
من يشكو الهموم أين من يشكو من القلق؟ أين من يشكو من
الفقر؟ أال وإن كتاب اهلل دواء لهذه األدواء فهبوا إلى كتاب اهلل تالو ًة
وتدبرا ً وتطبيقا ً تفلحوا بإذن اهلل وتكون لكم املكانة العليا في
الدنيا وفي اآلخرة جعلنا اهلل وإياكم جميعا ً من أهل القرآن وأهل
اهلل وخاصته  ,وأخيرا ً أتوجه بالشكر والتقدير إلى منسوبي هذه
اجمللة املباركة وإلى سعادة رئيس اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن
مبحافظة جدة وإلى األمام والرقي دوما ً يا جمعية القمم.

انطلقت من حفالت اجلمعية
وأصبحت قارئا للملك فهد رحمه اهلل
هذه الوصفة وصفها لي شيخي
علي جابر رحمه اهلل
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ملا جاءت الغنائم إلى عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنه – وجد فيها
بردة كبيرة من الذهب فأخذها ونظر فيها ،وتعجب ثم قال( :إن
قوما ً أدوا هذا ألمناء).
وفي عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه –أيضاً -تلك القصة
الشهيرة حينما كان يعس املدينة (أي يحرسها ويراقبها ليالً)
سمع امرأة تنشد في بيت:
تطاول هذا الليل واسو ّد جانبه
			

وأرقــني أال خــليـل أالعبـه

فو اهلل لوال اهلل أني أراقبه
		

حلرك من هذا السرير جوانبه

فيسأل عنها فإذا هي امرأة ذهب زوجها للغزو منذ سنة ،فيأمر
عمر بأن ال يذهب الشرط واجلنود أكثر من ستة أشهر.
وحكاية ثالثة في عهده – أيضا ً – :أنه ملا مر على بيوتات املدينة
سمع امرأة تقول البنتها :اخلطي اللنب باملاء .فقالت البنت :ألم
تسمعي كالم أمير املؤمنني؟ إنه نهى أن يخلط اللنب باملاء؟
فقالت األم لها :إن عمر ال يرانا.
فردت البنت :إن كان عمر ال يرانا فإن رب عمر يرانا..
إن هذا اجملتمع األول كان نظيفاً؛ ألنه يشعر برقابة داخلية روحية
تسيطر عليه ،ويستسلم لها بكل حب وانقياد ,فهي أوامر ربانية
املصدر ،موعودة بالرضا والثواب ،واجلزاء في الدنيا واآلخرة ،وليست
مجرد أوامر عسكرية صارمة ينفذها اجلندي ،وهو صامت كاره،
أو غافل ال ٍه.
إن الرقابة البشرية  -على حاجة الناس لها وعلى أهميتها ،سوا ًء
كانت رقابة إدارية ،أو مالية ،أو أسرية ،أو اجتماعية ،أو فكرية -
قد تغفل وقد تغيب ،ولكن املفهوم اإلسالمي يزرع معنى رقابة
اهلل ،وإحساس املسلم بهذه الرقابة؛ ليكون على نفسه شهيدا ً
حفيظاً.
إن رقابة اهلل ال يخفى عليها شيء ،فليس بإمكان الفرد املسلم أن
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يستغل الغفالت أو يبتدر السهو –حاشا هلل– فذلك شأن
اتُ الْ َغ ْي ِب
الرقيب البشري ،يقول اهلل تعالى« :وَ ِعن َد ُه َم َف حِ
َسق ُ
ُط
ال َ ي َ ْعلَ ُم َها إِال َّ ُه َو وَي َ ْعلَ ُم َما ِفي الْ َبرِّ وَالْ َب ْحرِ وَ َما ت ْ
ِمن وَر َ َق ٍة إال َّ ي َ ْعلَ ُم َها وَال َ َح َّب ٍة ِفي ُظلُ َم ِ َ
ض وَال َ ر َ ْط ٍب
ات األر ْ ِ
ِ
ني» [األنعام ،]59:بل وعنده دقائق
س إِال َّ ِفي ِكت ٍ
َاب ُّم ِب ٍ
وَال َ يَاب ِ ٍ
األلفاظ ،بل وخطرات الوساوس ،يقول سبحانه« :وَلَ َق ْد
س ُه وَن َْح ُن أ َ ْقرَ ُب
نسا َن وَن َ ْعلَ ُم َما تُ َو ْ
خَ لَ ْقنَا الإْ ِ َ
س ب ِ ِه ن َ ْف ُ
س ِو ُ
للِّهَّ
إِلَ ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل الْ َورِي ِد» [ق ،]16:ويقول اهلل تعالى ِ « :ما
َ
س ُك ْم
ِفي َّ
ض وَإِن تُ ْب ُدوا ْ َما ِفي أَن ُف ِ
الس َم ِ
اوات وَ َما ِفي األر ْللهّ ِ
ُ
َف َي ْغ ِف ُر لمِ َن ي َ َ
شاء وَيُ َع ِّذ ُب َمن
اس ْب ُكم ب ِ ِه ا
ح
ي
ه
و
أ َ ْو تُخْ ُف ُ ُ َ ِ
شاء وَاللهّ ُ َعلَى ُك ِّل َ
يَ َ
ش ْي ٍء َق ِدي ٌر»[البقرة.]284:
رقابة املسلم على نفسه متنعه من ارتكاب اإلثم،
وتدفعه إلى العفة؛ عفة اليد ،وعفة الفرج ،وعفة
اللسان ،فاملسلم يعلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
يقول( :إن رجاال ً يتخوضون في مال اهلل بغير حق ،فلهم
النار يوم القيامة) ،ويعلم أن اهلل عز وجل يقول« :إ َّن الَّ ِذي َن
يَأ ْ ُكلُو َن أ َ ْم َوا َل الْ َيتَا َمى ُظلْ ًما إِنمَّ َا يَأ ْ ُكلُو َن ِفي بُ ُطون ِ ِه ْم ن َارًا
س ِعيرًا» [النساء .]10:تلك عفة اليد ،ومتى ما
س َي ْ
صلَ ْو َن َ
وَ َ
ق ّلت الرقابة تأ ّول املتخوضون في املال العام بأن ذلك ملك
اجلميع ،وأنه أحق من أخذ ،في بُع ٍد عن إدراك خطر العبث
باملال العام ،وأنه سرقة من جيب األمة كلها ،وليس جيب
أحد بعينه ،وأن األخذ بغير حق لعب بحقوق األمة كلها؛
يعود علينا جميعا ً بالضعف والفقر والتخلف ،ورقابة
املسلم على نفسه تدفعه إلى عفة الفرج .فالنبي
صلى اهلل عليه وسلم يقول( :ال يزني الزاني حني يزني
وهو مؤمن ،وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن)،
وتلك الرقابة هي البرهان الرباني الذي رآه يوسف عليه
السالم فدفعه إلى عفة الفرج ملّا راودته امرأة العزيز،
«وغلقت األبواب وقالت هيت لك َقا َل َم َعاذَ اللهّ ِ إِن َّ ُه رَبِّي
س َن َم ْث َوا َي إن َّ ُه ال َ ي ُ ْفلِ ُح َّ
الظالمِ ُو َن» [يوسف .]23:نعم،
أ َ ْح َ
ِ
فهو الذي يراقبه ويراه« ،وَلَ َق ْد َه َّم ْت ب ِه وَ َه َّم ب َها لَ ْوال أنَ
ِ
ِ
رَّأَى بُرْ َها َن رَب ِّ ِه» [يوسف ،]24:فهذا البرهان حجبه عن
التفكير اجلاد في اإلثم أو مقاربته.
ورقابة املسلم على نفسه حتجبه عن اخلوض في أعراض
الناس باللسان ،وهتك أستارهم بالكالم املذموم من
غيبة ومنيمة وبغي .يقول اهلل تعالى« :يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا
ض َّ
اج َت ِن ُبوا َك ِثيرًا ِّم َن َّ
سوا
الظ ِّن إ ِ َّن ب َ ْع َ
الظ ِّن إِث ْ ٌم وَلاَ تجَ َ َّ
س ُ
ْ
َ
للهَّ
ضا» [احلجرات« ،]12:وَاتَّقُوا ا »،
ض ُكم ب َ ْع ً
وَال ي َ ْغتَب ب َّ ْع ُ
فتقوى اهلل ومراقبته متنع عن مثل هذا خلوض اإلثم،
فالرقابة الذاتية متصلة مبعنى اإلميان باهلل وقوته،
واملراقبة أحد جتليات معنى اإلميان في نفس العبد.
وعن الرقابة الذاتية في عفة اللسان يقول تعالى:
« َما يَلْ ِف ُ
يب َع ِتي ٌد»[ق..]18:كل
ظ ِمن َق ْو ٍل إِلاَّ لَ َدي ْ ِه ر َ ِق ٌ
ذلك لتنمية اإلحساس الداخلي عند املؤمنني بأن اهلل
ّ
ومطلع عليهم؛ إلشعارهم بحقيقة الرقابة
يراهم،

الذاتية الدائمة التي حتجب الشر ،وتدفع إلى عمل اخلير؛
حتى يستوي عند املؤمن عمل اجللوات واخللوات والسر
والعلن:
إذا ما خلوت الدهر يوما ً فال
رقيب
علي
تقل
ُ
ٌ
خلوت لكن قل ّ
وال حتسنب اهلل يغفل ساع ًة
يغيب
وال أن ما يخفى عليه
			
ُ
إن التربية املنطقية العلمية هي التي تصنع وازعا ً ذاتياً،
ورقيبا ً داخليا ً يرشد املرء إلى أبواب اخلير ،ويرده عن أبواب
الشر ،منذ الصغر ببث اإلحساس باملسؤولية ،وتدريبهم
على حتملها بقدر ما تستوعب أسنانهم وأعمالهم
وعقولهم ،ونحن جند اليوم في العالم املتحضر كيف أن
األطفال يتحملون قدرا ً معقوال ً من املسؤولية يخولهم
االلتزام بالقوانني ،بل والتنبيه عليها وحمايتها ،بينما
في مجتمعاتنا نرى قيمة الصغار في أن ينتظروا حتى
يبلغوا مبلغ الكبار! ،فرمبا ال نحمله أية مسؤولية،
وال نثق بآرائه وأعماله وتصرفاته ،ثم إذا كبر حملناه
املسؤولية دفعة واحدة ،مع أن التربية السليمة هي
في زرع املسؤولية في الصغر ،وتدريبه عليها ،وتعويده
على الشعور باخلوف من اهلل ومراقبته ،فالصغار لهم
مستوى يناسبهم من التكاليف والعقل ,ومن ألذ ما
ميكن قوله هو ِف ْعل النبي صلى اهلل عليه وسلم ملا أخذ
احلسن مترة من متر الصدقة ،قال له النبي صلى اهلل عليه
وسلم( :كخ كخ ،ارم بها؛ أما علمت أنّا ال نأكل الصدقة)،
فهو عليه الصالة والسالم يحمل هذا الطفل مسؤولية
عمله وينهاه ،واألعجب أنه يخاطبه كما يخاطب الكبار
حينما يعلل هذا النهي ،ويربط بني احلكم وحكمته( ،أما
علمت أنّا ال نأكل.)..
إن من األخطاء الكبيرة فرض رقابة سلوكية صارمة على
اإلنسان في مرحلة من مراحل حياته ،مبعنى إشعاره
بعجزه عن فعل هذا اإلثم أو املفسدة ،فإن ذلك يدفع
ويحضر لنوع
الشاب إلى نوع من التحدي ،وإثبات الذات،
ّ
من املقارعة واملواجهة ،وقد يسبب له ذلك حب هذا
املمنوع واللهفة عليه ،وقد ّ
يعقده ذلك فتر ًة من حياته،
ً
فاحملاصرة واإلفراط في املنع واحلجر يصنعان نوعا من زرع
اخلوف من الرقيب البشري ،ال من اهلل ويخلقان نفاقا ً
اجتماعياً ،ويحوالن الناس إلى كائنات شكلية تراقب
املظهر فقط ،وتعتمد عليه و تتجاهل اخملبر ،وتنسى
معنى اإلميان واملراقبة ،وذلك كله يقلص االنسجام
الشخصي في كيان اإلنسان املسلم ،إن هذه احملاصرة
جرم عظيم بحق املعاني التي تربى عليها املسلم  ,وبحق
شخصية هذا إلنسان ,وبحق اجملتمع الذي قد يحرم من
طاقات وقدرات ومواهب قتلتها التربية الفاسدة.
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تعمد الوقف على ماال يحسن الوقف عليه فعل قبيح بال
ّ
إشكال لكنه ال يصل إلى حد احلرمة إال إذا كان يعتقد ذلك
املعنى القبيح فإنه آثم سواء أكان في حال قراءة أم في
غيرها.
فمن وقف في قوله (يد اهلل مغلولة) وهو يعتقد هذا املعنى
ويريده فهو آثم باعتقاده قبل وقفه واهلل أعلم.
أما التزام القارىء بها من أجل حتسني األداء وتبيني املعاني
فإنها إمنا جعلت لهذا الغرض .وإذا كان هذا هو الغرض منها
فالتزامها أولى من تركها مع مراعاة أن تركها ليس فيه إثم.
وهذه العالمات املوجودة في املصاحف مأخوذة من وقوف
السجاوندي (ت )560:من كتابه الكبير (علل الوقوف)
ووقوفه هي :الوقف الالزم وعالمته (م) والوقف املطلق
وعالمته (ط) والوقف اجلائز وعالمته (ج) والوقف اجملوز لوجه
وعالمته (ز) واملرخص ضرورة وعالمته (ص) وماال يوقف عليه
وعالمته (ال) وقد بقيت هذه الوقوف إلى هذا العصر وهي
املعمول بها في مصاحف األتراك والقارة الهندية.
أما املصحف املصري وما انبثق عنه كمصحف املدينة
النبوية املطبوع مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف فإنه استفاد من وقوف السجاوندي وإن كان خالفه
في بعض مواطن الوقف أو في الزيادة عليه في املصطلحات
التي هي في احلقيقة نابعة منه ووقوف هذه املصاحف هي:
الوقف الالزم وعالمته (م) والوقف اجلائز وعالمته (ج) والوقف
األولى وعالمته (قلى) والوصل األولى وعالمته صلى ووقف
املعانقة وعالمته( )....ثالثة نقاط على جملة املعانقة أو
كلمتها والوقف املمنوع وعالمته (ال).
ولعلك تالحظ انه ال يوجد فيها الوقف املطلق والوقف
املرخص ضرورة والوقف اجملوز والتي هي من وقوف
السجاوندي كما جتد في املصحف املصري ومن تبعه وقف
املعانقة والوقف األولى والوصل األولى وهذه لم ينص عليها
السجاوندي لكن بالنظر إلى الوقف اجلائز عنده وباستقرار
علله جتد أنها موجودة عنده وإن لم ينص عليها.
وباستقراء تطبيقات الوقف اجلائز عند السجاوندي ظهر انه
على مراتب ثالث:
ما يستوي فيه موجب الوقف وموجب الوصل وهو الذي
اصطلح عليه بأنه اجلائز.
ما يكون الوصل فيه اولى من الوقف وهو الذي اصطلح
عليه بأنه اجملوز لوجه.
والوقف اجملوز لوجه عنده :ما تكون علة الوصل فيه أقوى من
علة الوقف لكن يجوز الوقف ألجل هذه العلة املرجوحة.
 -3ما يكون الوقف فيه أولى من الوصل وهذا القسم لم
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يذكر له مصطلحا ً كالسابقني غير أنه ظهر عنده في
تطبيقاته حيث ينص في بعض مواطن الوقوف على جواز
الوصل والوقف ويرجح الوقف على الوصل .ومن أمثلة ذلك
الوقف على لفظ (أزواجاً) الثاني من قوله تعالى(:فاطر
السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن
األنعام أزواجا ً يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع
البصير) (الشورى )11حيث حكم عليه باجلواز وقال في علة
ذلك الوقف اجلائز( :ألن الضمير) فيه) قد يعود إلى األزواج
الذي هو مدلول قوله( :ازواجاً) واألصح انه ضمير الرحم وان
لم يسبق ذكره فكان الوقف أوجه).
وأما وقف التعانق أو املعانقة املرموز له بالنقاط الثالث فقد
يسمى عند املتقدمني وقف املراقبة وأول من نبه عليه
كان
ّ
أبو الفضل الرازي(ت)454:
وع ّرفه أبو العالء الهمذاني (ت )569:فقال (املراقبة بني
الوقفني :أن ال يثبتا معا ً وال يسقطا معا ً بل يوقف على
احدهما).
وقد أشار إلى هذا الوقف السجاوندي في قوله تعالى:
(فبعث اهلل غرابا ً في األرض يبحث في األرض ليريه كيف
يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا
الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمني من اجل ذلك
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا ً بغير نفس أو
فساد في األرض فكأمنا قتل الناس جميعاً) املائدة.
قال(...(( :النادمني)( .من أجل ذلك) كذلك أي هما جائزان على
سبيل البدل ال على سبيل االجتماع ألن تعلق (من أجل)
يصلح لقوله( :فأصبح)
ويصلح بقوله( :كتبنا) وعلى (أجل ذلك) أجوز ألن ندمه -من
أجل انه لم يوار -أظهر)).
وهذه الوقوف ال ينبغي التهييج عليها النتشارها بني
املسلمني في مصاحفهم وليس فيها ما يوجب اخلطأ احملض
إذ هي اجتهادات اجتهد فيها علماء أفذاذ وإتباعها أولى من
تركها.
كما أن من كان له اجتهاد وخالفهم في أماكن الوقف أو
في مصطلحاته فإنه ال يشنع عليه أيضا.
لكن ال جتعل اجتهادات اآلخرين في الوقوف سبيالً إلى
التشنيع على وقوف املصحف ولو ظهرت صحتها ألن في
ذلك استطالة على جاللة املصحف وجعل العمل فيه
عرضة للتأخير وذلك ما ال ينبغي.
لكن لو عمل اإلنسان لنفسه وقوفا ً خاصا ً به لرأي رآه
واجتهاد اجتهده فإنه ال تثريب عليه أيضا ألن أصل املسألة
كله مبناه االجتهاد.

فلما وصل إلى قوله تعالى
أذكر أن محاضرا ً كان يتكلم عن فن احلوار ..فعرض شيئا ً من قصة يوسف عليه السالمّ ..
(ودخل معه السجن فتيان ..)..جعل يتأمل في احلاضرين ثم سألهم :ودخل معه السجن فتيان!؟ أيهما دخل قبل اآلخر..
يوسف أم الفتيان؟ فصاح أحدهم :يوسف..فصاح آخر :ال ..ال ..الفتيان ..فانطلق ثالث :ال ..ال ..بل يوسف ..يوسف..
فاستذكى رابع وقال :دخلوا مع بعض!! وتكلم خامس ..وارتفع اللغط ..حتى ضاع املوضوع األساسي ..ويبدو أن احملاضر
قصد ذلك ..فجعل يتأمل وجوههم ..والوقت ميضى ..ثم ابتسم ابتسامة عريضة..
وأشار لهم بخفض األصوات وقال :ما املشكلة!! دخل قبلهم أو دخلوا قبله!! هل تستحق املسألة كل هذا اخلالف؟!
فعالً ..لو تأملت واقعنا لوجدت أننا في أحيان كثيرة نكون ثقالء على اآلخرين بكثرة اعتراضنا على ما يقولون فيكون
أحدهم متحمسا ً في قصة يحكيها ..ثم يفاجأ مبن يعترض ويفسد عليه متعة احلديث باالعتراض على أشياء ال تؤثر
في القصة شيئاً ..نعم ..ال تكن ثقيالً تعترض على كل شيء..
ً
أذكر أن أخي األصغر سعود ملا كان طفالً في السابعة ..دخل املسجد لصالة العشاء ..ويبدو أنه كان مستعجال وتأخر
الصالة..فلما ضاق بذلك ذرعا ً توجه نحو املؤذن وكان شيخا ً كبيرا ً ضعيف السمع ووقف خلفه..
اإلمام في اجمليء إلقامة
ّ
ً
ثم قال محاوال ً تغيير صوته :أقم الصالة ..وكان قد قبض على طرف أنفه بيده..ثم ولى هاربا ..أما املؤذن فما كاد يسمع
ذلك حتى حترك ناهضا ً ليقيم الصالة ..فنبهه بعض املأمومني ..فجلس ..كان موقفا ً طريفاً ..لكني لم أورده لطرفته..
وإمنا ألني جلست بعدها في مجلس فذكر أحد اجلالسني القصة وقال في أثنائها :وكان سعود مستعجالً ألنه سيذهب
إلى البحر مع أبيه -مع العلم بأن الرياض في صحراء وال تقع على ساحل بحر ..-فتحيرت هل أفسد عليه قصته أو
أعترض ..أم أن املعلومة غير مؤثرة في القصة فال داعي لالعتراض واكتساب العداوات ..فآثرت الثاني وسكت ..وأحيانا ً
قد تعترض على شيء أنت غير فاهمه أصالً ..لعل له عذرا ً وأنت تلوم ..كان زياد لطيفا ً حريصا ً على نصح الناس ..وقف
يوما ً عند إشارة مرور فإذا به يسمع صوتا ً عاليا ً
ألغان غربية ..حت ّير من أين هذا الصوت ..وأخذ يتلفت يبحث عن مصدره..
ٍ
فإذا هو من السيارة اجملاورة له ..وإذا صاحبها قد زاد صوت املذياع إلى أعلى درجاته ..حتى أسمع البعيد والقريب ..جعل
صاحبي يضرب على منبه سيارته ويحاول أن ينبه ذاك الرجل إلى خفض صوت مذياعه ..لكن الرجل ال يلتفت وال يرد..
يبدو أنه لشدة انسجامه مع ما يسمع صار ال يدري عما حوله..
حاول زياد أن يتبني وجه السائق الذي أسدل غترته على جانبي وجهه ..وبعد جهد رآه فإذا حليته متأل وجهه!! ازداد العجب..
عال أيضاً!! أضاءت اإلشارة خضراء..
شخص بهذه الهيئة بدل أن يستمع إلى القرآن يستمع إلى األغاني!! ال وبصوت ٍ
ومشى اجلميع ..أص ّر زياد على مناصحة الرجل فجعل ميشي وراءه ..وقف الرجل عند دكان..ونزل ليشتري منه حاجة...
أوقف زياد سيارته وراءه وصار يتأمله وهو ميشي فإذا الثوب قصير ..واللحية متأل عارضه ..تسابقت إلى قلبه الوساوس..
أظنه نزل ليخرج اآلن بعلبة سجائر!! خرج الرجل فإذا في يده مجلة إسالمية!! لم يصبر زياد ..وأخذ ينادي بلطف :يا
أخي ..لو سمحت..هيه ..لم يرد عليه الرجل ولم يلتفت ..رفع صوته :هيه ..هيه ..لو سمحت ..اسمع ...اسمع ..وصل
الرجل سيارته وركبها ..ولم يلتفت ..نزل زياد وقد غضب وأقبل إليه ..وقال :يا أخي ..اهلل يهديك ..ما تسمع ..نظر الرجل
إليه وابتسم وشغل سيارته ..فاشتغل املذياع مباشرة بصوت مزعج جداً..فثار زياد ..وقال :يا أخي حرام عليك ..أزعجت
الناس تريد تسمع األغاني اسمعها لوحدك ..بدل ما تسمع قرآنا ً تسمع أغاني؟! فجعل الرجل يزيد ابتسامته ..واألغاني
بأعلى صوت ..ثار زياد أكثر ..وجعل وجهه يحم ّر ..وصار يرفع صوته ليسمعه ..فلما رأي الرجل أن األمر وصل إلى هذا احلد..
جعل يشير بيديه إلى أذنيه وينفضهما ..ثم أخرج دفترا ً صغيرا ً من جيبه ومكتوب على أول ورقة منه :أنا رجل أصم ال
أسمع ..فضالً أكتب ما تريد!!.

17

علي النبي صلى
عن عبداهلل بن مسعود قال :كنت يافعا ً في غنم لعقبة ابن أبي معيط أرعاها فأتى ّ
اهلل عليه وسلم وأبو بكر فقال(:يا غالم هل معك من لنب؟) فقلت :نعم ولكني مؤمتن .قال( :ائتني بشاة
لم يثر عليها الفحل) فأتيته بعناق فاعتقلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم جعل ميسح الضرع
ويدعو حتى أنزلت ،فأتاه أبوبكر رضوان اهلل عليه بشيء فاحتلب فيه ثم قال ألبي بكر( :اشرب فشرب
أبو بكر رضي اهلل عنه ثم شرب النبي صلى اهلل عليه وسلم بعده ثم قال للضرع( :اقلص) فقلص فعاد
كما كان .قال :ثم أتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم فقلت :يا رسول اهلل ع ّلمني من هذا الكالم أو
من هذا القرآن ،فمسح رأسي وقال صلى اهلل عليه وسلم( :إنك غالم معلم) قال :فلقد أخذت من فيه
سبعني سورة ما نازعني فيها بشر .مسند أحمد  ،3599وصحيح ابن حبان  ،6504وغيرهما.
وعن عمر رضي اهلل عنه قال :قال النبي صلى اهلل عليه وسلم( :من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل
فليقرأه على قراءة بن مسعود) سنن النسائي الكبرى  ،8255واملستدرك للحاكم  ،2894وغيرهما.
إنها الدعوة املباركة من النبي الكرمي لذلك الغالم املع ّلم عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ،التي
را َف َقتْه طوال حياته ،وبعد مماته ،فهاهي األمة كلها إلى يومنا وإلى يوم أن يرث اهلل تعالى األرض
ومن عليها تأخذ علم الكتاب العزيز عن ابن مسعود رضي اهلل عنه ،الذي كان أوسع الصحابة
علما ً بفقه الكتاب والسنة ،دراية ورواية ،حفظا ً وفقهاً ،استظهارا ً واستنباطاً ،حتى قال
عن نفسه رضي اهلل تعالى عنه ،كما في احلديث الذي رواه البخاري ومسلم( :واهلل
الذي ال إله غيره ،ما أنزلت سورة من كتاب اهلل إال وأنا أعلم أين نزلت ،وال أنزلت
آية من كتاب اهلل إال وأنا أعلم فيما أنزلت ،ولو أعلم أحدا ً أعلم مني بكتاب اهلل
تبلغه اإلبل لركبت إليه).
قال عنه اإلمام السرخسي« :لقد بلغ عدد من تع ّلم على يد ابن مسعود وعلى
يد أصحابه ما يقرب من أربعة آالف عالم!».
كان أول من جهر بالقرآن العظيم ،وكان في مقدمة الغزاة مع النبي الكرمي،
شهد املشاهد كلها ولم يتخلف عن غزوة واحدة ،كان رضي اهلل عنه مدرسة في
التفسير واحلديث والفقه والعمل والتزكية والزهد واجلهاد والصبر.
كان راعي الغنم ابن أم عبد ،ثم كان باإلسالم والقرآن راعي أمم ومعلمها وأستاذها،
إلى يوم الدين.
لم يكن هذا هو شأن ابن مسعود وحده ،بل كان هو شأن كل ذلك اجليل الفريد
من نوعه ،الذين أخذوا بناصية األستاذية في شتى علوم الكتاب والسنة
ومسالكها ،وأخذوا أصول علوم احلياة بدروبها ومساراتها ومجاالتها عن النبي
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،وفقهوا سنن الكون ونواميس الوجود ،وقوانني
التغيير والتطوير ،فكانوا بحق هم أساتذة الدنيا وروادها ،وكانوا أحق بها
وأهلها.
لقد كان ذاك هو شأن األمة كلها في العصور اإلسالمية الزاهرة ،يوم أن تتلمذت على
يدي معلم البشرية الكامل النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم.
أال ما أحوجنا اليوم من أي وقت مضى ألن نتتلمذ على أيديهم وأن نأخذ من علومهم
ومعارفهم ،وأن ننهل من اشراقاتهم وفتوحاتهم في كل اجملاالت والفنون ،ومنهم ابن أم عبد،
عبداهلل بن مسعود رضي اهلل تعالى عنه.
وما أحوجنا اليوم في عصر النكسات والنكبات والتقهقر احلضاري والعلمي والتقني أن نعود
إلى معني العلوم الصافية ،واألصول السامقة ،واجلذور املباركة ،نستقي منها الهداية الربانية،
ونستلهم منها دروس القيادة والريادة والعزة والرفعة والكرامة واخليرية.
وما أحوجنا اليوم ألن نأخذ مع الهداية اإللهية احلقيقة العلمية الصافية الناصعة ،التي بني
دفتي كتاب ربنا جل جالله وسنة نبينا محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،التي سبق بها الغرب
والشرق.
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يقول احلق تبارك وتعالى في اآلية الرابعة من سورة األحزابَ ( :ما
للهَّ ُ
اج ُك ُم الآلئِى
َج َع َل ا لِرَ ُج ٍل ِّمن َقلْ َبينْ ِ ِفى َج ْو ِف ِه وَ َما َج َع َل أَزْوَ َ
ت َُظا ِه ُرو َن ِمن ُْه َّن أ ُ َّم َهات ِ ُك ْم وَ َما َج َع َل أَدْ ِع َيآ َء ُك ْم أَبْنَآ َء ُك ْم ذَلِ ُك ْم
للهَّ ُ
الس ِب َ
يل).
َق ْولُ ُكم بِأ َ ْف َوا ِه ُك ْم وَا يَقُو ُل الحْ َقَّ وَ ُه َو ي َ ْه ِدى َّ
وهلل املثل األعلى ،ففي مطلع هذه اآلية املباركة إعجاز قرآني
علمي يتحدى به اهلل ـ سبحانه وتعالى ـ خلقه إلى يوم القيامة
حسيًّا للبشر كافة ويقطع باستحالة وجود قلبني
ويضرب مثالً ّ
في صدر أي رجل! ولدقة املعنى املراد الوصول إليه بأقصر السبل،
جاء اختيار كلمة (رجل) وليس بشرًا أو بني آدم أو مؤمنًا أو إنسان ًا،
حتى ال يحتمل تفسيرها مشاركة األنثى في القسم ،والتي قد
يكون في جوفها أثناء فترة احلمل جنني أو أكثر ويحمل كل منهم
قلبا ينبض وهو ال يزال في جوف أمه وبني أحشائها ،وقد جاء في
كتب التفسير العطرة أن هذه اآلية الكرمية نزلت في رجل من
يدعي أن له قلبني
قريش اسمه جميل بن معمر الفهري كان ّ
يدعى ذا القلبني من دهائه! وقيل إنها نزلت ر ّدا
في جوفه ،وكان ّ
فح ًما لبعض املنافقني الذين ا ّدعوا أن لرسول اهلل ـ صلى اهلل
ُم ِ
يدعون.
ما
في
ـ
وجل
عز
ـ
اهلل
فأكذبهم
قلبني،
ـ
وسلم
عليه
ّ
وبهذا املثل اإلعجازي يقطع اهلل ـ سبحانه وتعالى ـ ما جاء
بعدها في بقية اآلية املباركة باستحالة أن تكون الزوجة التي
أمي ،أو
أقسم عليها زوجها (املُظا ِهر) بقوله( :أنت علَ َّي كظهر ّ
أجلّ
ّ
كأمي) ـ أن تكون في منزلة أو مقام أمه التي ولدته! فصارت َ
وأعظم النساء عليه حرمة وحترميًا وتكرميًا ،وزوجته التي هي أحل
النساء له! وبذلك يستحيل تشابه النقيضني جملة وتفصيالً.
ثم ينتقل النص القرآني الشافي إلى قضية بطالن األدعياء أو
تصدر اآلية الكرمية،
ويفصلها بنفس املثل اإلعجازي الذي
التَّبنِّي
ّ
ّ
فاهلل ـ عز وجل ـ لم يجعل األدعياء الذين تدعونهم أو يدعون
إليكم أبناءكم! فإن أبناءكم في احلقيقة هم من ولدمتوهم
وكانوا منكم ومن صلبكم .وأما هؤالء األدعياء فإنهم من غيركم
ومن صلب غير صلبكم! فكيف يستويان؟! إذًا فهو ادعاء باطل
خال من احلقيقة ال معنى له؛ (وَاللهَّ ُ يَقُو ُل الحْ َقَّ ) وهذا هو
وقو ٌل ٍ
الصدق واليقني الذي بُنيت عليه كل الشرائع التي أنزلها اهلل ـ
عز وجل ـ في محكم آيات كتابه الكرمي .ونعود لإلعجاز القرآني
تصدر اآلية املباركةَ ( :ما
بالتحدي في ضرب املثل الرباني الذي
ّ
َج َع َل اللهَّ ُ لِرَ ُج ٍل ِّمن َقلْ َبينْ ِ ِفى َج ْو ِف ِه) حيث يستحيل علم ّيا من
وجهة نظر علماء وباحثي علم األجنة وأطباء وج ّراحي القلب،
أن يكون هناك من له قلبان في صدره! ولم تسجل كتب الطب
ومراجعه العلمية في ذلك التخصص أو غيره ـ على مدى
تاريخها ـ وجود إنسان واحد يولد بقلبني ،مع العلم بأن معظم
الباحثني ومؤلفي تلك املراجع ليسوا مبسلمني!.

فمن املعروف والثابت علم ّيا ،أن القلب يبدأ تكوينه في جوف
اجلنني مع بداية األسبوع الثالث من تكون احلمل ،حيث ينمو
األنبوب القلبي األمين ونظيره األيسر ،ليلتقيا في منتصف
القطب العلوي (وهو ما سيكون جتوي ًفا صدر ّيا فيما بعد) من
جسم اجلنني ،ويتالشى األنبوب القلبي جهة اليسار بعد أن
يزداد سمك جداره السفلي ،ويظهر من منتصفه بروز يزداد من ّوا
داخل األنبوب القلبي ليك ِّون ال ُبطينني األمين واأليسر ،ويتك َّون
األذينان القلبيان بطريقة مشابهة من اجلزء العلوي من األنبوب
القلبي ،ويتخلل هذه املراحل الدقيقة ـ وفي الوقت نفسه ـ
تكوين الشرايني واألوردة القلبية الرئيسية الكبرى .وتتم كل
هذه املراحل حول نقطة لتجمع دموي في النصف العلوي من
األنسجة اجلنينية في مراحلها املبكرة من التكوين ،ويبدأ القلب
ـ مبشيئة اهلل وقدرته ـ في االنقباض واالنبساط تلقائ ّيا قبل
نهاية األسبوع السادس من احلمل ،وقبل منو النهايات العصبية
ووصولها إليه!.
وبعد هذا اإليجاز في شرح مراحل تكوين القلب في اجلنني،
فقد يتساءل البعض :أليست هناك بعض التشوهات املرضية
واالختالفات اخلِلقية في قلوب بعض املواليد؟ فنجيب بنعم ،ولكن
لم ولن جند من له قلبني في صدره! وذلك الستحالة تكوينهما
في جنني واحد -كما أسلفنا -وإذا توقفت أي من املراحل السابق
ذكرها أثناء تكوين القلب اجلنيني ،فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى
موت اجلنني إذا كان ذلك التشوه أو االختالف ال يتمشى أو يتعارض
مع احلياة ،فيتم إجهاضه أو وفاته داخل الرحم قبل والدته ،وهو
كما ذكرنا ليس ازدواج ّيا في تخليق القلب ،ولكنه توقف عند
ً
بسيطا
إحدى مراحل تكوينه اجلنيني ،وقد يكون اختال ًفا خلق ّيا
ويولد الطفل بتشوه في قلبه .واألمثلة كثيرة منها وجود ثقب
بني األذينني أو بني البطينني أو كليهما م ًعا أو وجود بطني واحد
كقلب الطيور أو انحناء القلب جهة اليمني ،وقد يكون القلب
معيوبًا في مجموعة من مواضع اتصال الشرايني أو األوردة
الكبرى بالقلب أو صماماته مثل مرض ثالثي أو رباعي َفالمْ ُوت
(نسبة ملكتشفه) وغيرها من االختالفات اخللقية البسيطة أو
املركبة واملعقدة ومنها ما قد تصاحبه زرقة أو ال تصاحبه زرقة،
ونعود فنقول إنه يستحيل أن يولد رجل بقلبني في جوفه إلى
يوم القيامة ،حتى في حاالت التوائم (السيامية) امللتحمة أو
امللتصقة ،فقد يكون لكل توأم منهما قلب منفصل ،وقد يكون
لهما قلب واحد ،ولكن يستحيل أن تكون لهما ثالثة قلوب.
إنه اإلعجاز القرآني هلل الواحد القهار..
َّاس وَ َما ي َ ْع ِقلُ َهآ إِال الْ َعالمِ ُو َن).
(وَتِلْ َك األ َ ْم َثا ُل ن ْ
َضرِب ُ َها لِلن ِ
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بني مكة املكرمة وجدة وباكستان تنقل األستاذ عبد
العزيز حافظ خليل الرحمن القطبي ّ
يعلم القرآن
الكرمي ،وميأل صدور طالبه بحبه .فمنذ سن العاشرة
وهو يحمل هم القرآن ويحث زمالءه على قراءته
والتشرف بحفظه حتى أصبح في هذا السن الصغير
معلم ًا للقرآن بإحدى حلقات احلرم املكي الشريف.
األستاذ عبد العزيز املعلم مبسجد عبد الرحمن بن
عوف التابع لقطاع الوسط التقته «مواكب» لتهنئه
بحصوله على نسبة (  ) %100من اإلنتاجية بتقدير
ممتاز ولتقدم لقرائها هذا احلوار الشيق...
* البداية كانت في احلرم املكي الشريف ..هل لك أن
حتدثنا عن هذه الفترة؟
في العام 1401هـ في احلرم املكي الشريف بدأت
بالقاعدة البغدادية ثم النورانية ثم بعدها بدأت أحفظ
القرآن الكرمي وقد أمتمت حفظ القرآن الكرمي وأنا في سن
العاشرة ثم بعدها عينت مساعدا ً ملعلمي في احللقة
األستاذ عبد اخلالق عبد الرشيد وفي العام 1405هـ
كانت بداية انطالقتي كمعلم للقرآن الكرمي هذا األمر
العظيم الذي شرفني اهلل به.
* تنقلت بني املدن والدول لتعليم القرآن فأين هو الوطن
الذي حتب أن تستقر فيه؟
أينما وجد القرآن وجد وطني فتعليم القرآن الكرمي هو
هدفي في احلياة.
* أنت أحد املعلمني الناجحني الذين تفخر بهم اجلمعية..
فما هي برأيك صفات املعلم الناجح؟
الصفات بشكل عام هي األخالق التي نص عليها القرآن
الكرمي ،أما على وجه اخلصوص فهي القدوة والتحلي
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فاألسرة دورها ضروري في تفوق وجناح أبنائها.
* شخصيات تأثرت بهم؟
والدي -رحمه اهلل -ومعلمي األستاذ عبد اخلالق عبد الرشيد
علي فضل كبير كما
والشيخ خالد بن حمزة (كفيلي) .وهؤالء لهم ّ
أحب أن أقدم من منبركم هذا شكري اجلزيل لألستاذ وليد املصباحي
واألستاذ عبد الرحيم النابلسي واألستاذ يحي احلفاف واألستاذ
عثمان عبد اجمليد.

أكثر ما يشغلني كمعلم للقرآن هو العمل به
القطبي أثناء تسلمه شهادة تفوق من قطاع الوسط
بالصبر واملثابرة والصدق والتواضع واحلكمة والشخصية واألناة
واحللم أي أن تكون قرآنا ً ميشي على األرض.
* هل يقتصر دوركم في احللقة على متابعة احلفظ أم هناك برامج
وأنشطة أخرى تقدمونها للطالب؟
نعم هناك دروس ومحاضرات وبرامج نقدمها للطلبة وذلك للخروج
من الروتني كما أن الرحالت واألنشطة الثقافية والرياضية تزيد من
تعلق الطالب باحللقة.

أمتمت حفظ القرآن الكرمي وأنا في سن العاشرة
* ما أكثر ما يشغل بال األستاذ عبد العزيز؟
أكثر ما يشغلني كمعلم للقرآن الكرمي هو العمل بالقرآن الكرمي
واحملافظة على املراجعة خصوصا ً طالب التحفيظ الذين أنار القرآن
حياتهم.

* ما هي الصفات التي حتب أن يتحلى بها طالبك؟
الشجاعة والصدق واألمانة واإلقدام واإلخالص في القول والعمل
والتواضع ومدارسة القرآن الكرمي على الدوام.
* وعلى الصعيد الشخصي ما هو حلمك؟
أن أصبح معلما ً مخلصا ً هلل تعالى وأن يرزقني اهلل ابنا ً صاحلا ً حافظا ً
للقرآن يدعو لي بعد وفاتي.
* كيف وجدت اهتمام جمعيتنا املباركة مبعلمي القرآن الكرمي؟
وجدت منهم كل احلب والتشجيع واالحترام واالهتمام كما وجدت
منسوبي هذا الصرح العظيم مخلصني ومحبني لي ولكل معلم.
* كلمة نختم بها هذا احلوار الشيق؟
أسأل اهلل الكرمي أن يدمي علينا وعلى منسوبي جمعيتنا املباركة
وعلى املسلمني جميعا ً في مشارق األرض ومغاربها نعمة الصحة
والعافية واألمن واألمان.

* أنت ترى بأنه ال يخلو أي عمل من صعوبات وعقبات فما هي
الصعوبات التي تواجه معلم القرآن برأيك؟
هناك عدة صعوبات وجلها تتمحور حول الطالب وهي:
 عدم القبول واإليجاب أحيانا ً للطالب. عدم مراجعة بعض الطالب للحفظ باستمرار. ابتعاد الطالب عن القرآن وانشغالهم باألمور الدنيوية.* والدك -رحمه اهلل -كما نعلم كان وراء انضمامك حللقات القرآن
أال ترى بأن دور الوالدين ضروري في حفظ الطالب وتفوقهم ومن ثم
صالحهم؟
هذا صحيح .ولقد حرصت والدتي -حفظها اهلل -ووالدي -رحمه
اهلل -في ضرورة التحاقي بحلقات التحفيظ حرصا ً منهما على أن
أنال اخليرية التي اخبرنا بها املصطفى عليه الصالة والسالم في
قوله( :خيركم من تعلم القرآن وع ّلمه).
وأنا بدوري أتواصل مع أسر طالبي إما عن طريق الهاتف أو الزيارات
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هو أحد أولئك الطالب املتفوقني الذين كانت حلقات القرآن سند ًا لهم في
حياتهم وسبب ًا رئيسي ًا في تفوقهم .فحبه لكتاب اهلل وتعلقه به رسم األمل
في حياته فال جتد البسمة تفارقه ولن ترى احلزن يسكنه.
إنه الطالب أحمد عيسى سالم أحد أبناء مسجد الرضا املتميزين والذي قدمه
قطاع البلد هذا العام كأحد خريجيه املتميزين .
التقيناه خالل هذا احلوار..
* متى التحقت بحلقات التحفيظ؟ ومن هو الذي شجعك على حفظ القرآن
الكرمي؟
كانت البداية عندما اصطحبني والدي العزيز إلى املسجد أللتحق بحلقات القرآن
الكرمي وذلك بعد أن بينّ لي ضرورة حفظي لكتاب اهلل وما فيه من اخلير الكثير في
الدنيا واآلخرة وكان عمري آنذاك ( )6سنوات أي عندما كنت طالبا ً بالصف األول
االبتدائي.
* حفظت القرآن في ( )10سنوات أال تظن أن هذه الفترة طويلة جدا؟ً
بالطبع ..ولكن أنا عندما كنت صغيرا ً لم أكن أدرك أهمية حفظي لكتاب اهلل فلم
يكن هناك جد ومثابرة كما أني مررت بظروف كانت سببا ً في تأخر حفظي ولكني
حفظت القرآن جديا ً في ( )3سنوات فقط وال يهم سرعة احلفظ ولكن األهم هو
اإلتقان.
ً
من علي اهلل بحفظ القرآن أداوم يوميا على قراءته ومراجعته في
وأنا اآلن بعد أن ّ
احللقة واملنزل ألن احلفظ ال يتم بدون املراجعة.
* أحمد ذكرت أن هناك عوائق واجهتك في احلفظ فما هي؟
أكبر العوائق التي واجهتني وأظنها تواجه كل من حفظ القرآن أو التحق
باحللقات هم رفقاء السوء ،فمن أراد أن يهديه اهلل ويريد الثبات والسير
على نهج املصطفى عليه الصالة والسالم فليبتعد أوال ً عن رفقاء
السوء وعليه بالصحبة الصاحلة فهي خير معني بعد اهلل على
حفظ القرآن.
* حلفظ كتاب اهلل ثمرات كثيرة وخير كبير فما هي الثمرة التي
حصدتها من حفظك لكتاب اهلل؟
جناحي الدائم في املدرسة بتفوق.
* هل لك أن تصف لنا شعورك بعد أن حفظت القرآن كامالً؟
كان شعوري آنذاك ال يوصف ففي تلك اللحظة تذكرت كل
والدي -حفظهما اهلل-
من ساعدني ووقف إلى جانبي وأخص بالذكر
ّ
والشيخ عمر علي عمر -رحمه اهلل.-
* قارئان يحبهما أحمد ويتمنى أن يصبح مثلهما في املستقبل؟
الشيخ أحمد العجمي -حفظه اهلل -والشيخ أسامه خياط -رحمه اهلل.-
* نحن اآلن على أعتاب اإلجازة الصيفية ..ما هي النصيحة التي تقدمها
لطالب حلقات القرآن الكرمي؟
أنصحهم باالنتظام في احللقات واملداومة على املراجعة وجتنب رفقاء
السوء .فالعطلة فرصة طيبة لزيادة احلفظ وحتسني املراجعة.
وأشكر جمعيتنا املباركة على كل ما تقدمه من جهود كبيرة
خلدمة كتاب اهلل وأهله وخاصته فجزاهم اهلل عنّا خير
اجلزاء
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كتب  :منصور خريش
حني كان أقرانه يلعبون ويلهون جل وقتهم  ..كان هو يشاركهم اللعب
واللهو تارة ويعطي آيات اهلل جزءا ً من وقته تارة أخرى.
أدرك والداه نبوغه فعلموا أنه سيكون – مبشيئة اهلل – من أهل القرآن.
تبارك كامل السيد طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره يدرس بحلقات
مسجد الشعيبي الصباحي نال مؤخرا ً شهادة احلفظ في الفرع األول
(خمسة أجزاء ) بتقدير امتياز .ويحفظ اآلن اثنا عشر جزءا .
استضفناه ووالده الدكتور كامل السيد فور انتهائه من جلنة االختبارات
باجلمعية فإلى احلوار..
* ما سر تسمية هذا النابغة بـ(تبارك)؟
إن سر التسمية هو بعد أن من اهلل علي برؤية في منامي وهي أني
قبل أن يرى تبارك النور حلمت بأني أقرأ سورة تبارك وذلك ألكثر من مرة
مسمى.
فاخترت له هذا االسم املبارك وكما ترى وهلل احلمد اسما ً على
ّ
* كيف بدأ تبارك حفظ القرآن قبل التحاقه باملدرسة وتعلم احلروف
الهجائية؟
أوال ً بفضل من اهلل ونعمه حفظ تبارك اخلمسة أجزاء ثم جهود والدته والتي بدأت معه برنامجا ً يومي
لتحفيظ جزء عم وكان عمر تبارك آنذاك ما يقارب الثالث سنوات وكان االعتماد في البداية على السماع
بعد ذلك بدأت والدته بتعليمه احلروف الهجائية ثم تابعنا مشوار حفظه فوالدته لها الفضل األول بعد
اهلل عز وجل وعن طريق السماع حفظ أخوه األصغر يزيد ( )3سنوات بعض اآليات وبعض الصور الصغيرة
ورزقني اهلل بطفلة جميلة أسميتها زينة وسوف تكون حافظة للقرآن بإذن اهلل.
* حفظ تبارك حتى اآلن ( )12جزءا فما هو مقدار حفظه اليومي؟
معدل حفظه اليومي صفحة ونصف.
* د .كامل حفظت  25جزءا ً َمن كتاب اهلل من شجعك على احلفظ؟
إنها أسرتي فقط رزقني اهلل بزوجة صاحلة وأبناء أتنافس معهم في حفظ كتاب
اهلل الكرمي.
* النابغة تبارك والذي كان يلهو أثناء حوارنا مع والده سألناه ما هي
أمنيتك حينما تكبر؟
أمتنى أن أصبح مهندساً.
* دكتور كامل باسم أسرة «مواكب» نتمنى أن تتم حفظ كتاب
اهلل كامالً وأن يجعل أبناءك جميعا ً من حفظة كتاب
اهلل الكرمي وأن يقر بهم عينيك.
أشكركم الشكر اجلزيل يا أسرة
مواكب ومن خالل منبركم الطيب هذا
أشكر جميع منسوبي هذه اجلمعية
وأخص بالذكر املعلم الفاضل يوسف
بخش.

مواكب :خاص
إحدى سفيرات الدعوة باخلارج وحتديدا ً في كندا أبعد بقاع العالم
جغرافيا ً عن منطقتنا.
بعدها عن بلدان العالم اإلسالمي لم مينعها من تعلم القرآن ودراسة
علومه.
إنها السيدة فاطمة حسن احدى الطالبات املنتسبات للمقرأة
االلكترونية مبعهد الشاطبي باجلمعية والتي تعمل باحلكومة الكندية
في شؤون املهاجرين كما أنها عضو باللجنة العليا لشؤون الالجئني
باألمم املتحدة .
كان لنا معها هذا اللقاء الذي كشفت لنا فيه عن سر انضمامها إلى
املقرأة وملاذا تناديها األخوات في الغرفة بـ( ماما )؟
كل هذه األسئلة وغيرها جتيب عليها السيدة فاطمة خالل هذا
اللقاء..
* ملاذا تناديك األخوات في الغرفة بـ(ماما)؟
ألني أعمل في مجال الدعوة باخلارج على البالتوك ومنذ فترة طويلة
وأنا أتواصل معهن.
* كيف تعرفت على املقرأة؟
كنت ابحث عن غرف القرآن ألننا في البالد األجنبية ال سبيل لنا لنتعلم
القرآن الكرمي عن طريق البالتوك.
وكانت أولى الغرف التي التحق بها هي غرفة لقراءة الرجال ،وكنت أقرأ
فيها مع الشيخ الفاضل يحي حسن ثم بعد ذلك حتولت إلى غرفة
نساء وهلل احلمد.
* ماذا عن حفظك للقرآن وطريقة حفظك عن طريق الغرفة؟
هذا سؤال مهم .فأنا أحفظ مع الغرفة فالكل يقرأ السورة أو املقطع
عدة مرات مع التصحيح وهذا يعيننا جميعا ً على احلفظ خصوصا ً
األخوات مثل األخت حنونة الدمنركية وكثير غيرها فهذه ليست ختمة
واحدة وإمنا ختمات في وقت واحد ودليل جناح هذه الطريقة العدد الكبير
في الغرفة وأنا من ر ّواد غرف األخوات على النت وهذه الغرفة فيها أكبر
عال
عدد من األخوات على البالتوك وحرص األخوات على احلضور إليها ٍ
حتى أنهن يسهرن الساعات الطوال حتى يقرأن املقطع أو املقطعني
بالشكل الصحيح.
وأيضا في الغرفة تالوة ختمات كاملة غير قراءة املقاطع وهذا أفادني
كثيرا ً بقراءة ختمة كاملة على الشيخ يحي حسن وهذا طبعا ً في
احلفظ وفهم املقاطع احملفوظة.
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* أصدقاؤك يشاركون في الغرفة بشكل واسع فما مدى تأثير املقرأة
عليهم من حيث االستفادة والفاعلية؟
لو كل األخوات الالتي أعطيتهن دروسا ً في العقيدة وغيرها دخلن
إلى الغرفة سيكون العدد كبير جدا َ وأنا اعرف بعض األخوات الالتي
يعانني مشاكل صحية ومع ذلك يتحدين املرض ويسهرون على تالوة
القرآن والتعلم وأحيانا ً أكثر من أخت يدخلن حول اسم واحد يستفدن
من تصحيح التالوة واملعاني املشروحة فيها وأخريات يسجلن الدرس
ويسمعنه وتوزع على األخوات.
* هل هناك من اقتراحات تقدمونها للمقرأة االلكترونية حسب رؤيتكم
من اخلارج؟
أصعب شيء يواجهني هو وقت املقرأة ففرق التوقيت صعب .فهل من
املمكن أن جنعل للمقرأة وقتني حتى نخدم األخوات حسب ظروفهن
ولكن إلى اآلن أجد أن الغرفة ممتازة.
ً
ومقترحاتي هي:التجويد على كل املستويات وتنوع القراءات وأيضا إلقاء
الضوء على بعض املعاني الصحيحة وهذا رائع وأكثر املستفيدات من
غرفتكم هن املوجودات في الغرب وانتم تعلمون أن العشر املستفيدات
من غرفتكم يصبحن عشر معلمات ويعلمن الباقيات وهكذا.
* هل لكم رؤية للتعليم االلكتروني؟
نعم من علوم القرآن والفهم والرد على الشبهات التي تثار فنحن
نحتاج إلى العلم به ولو بشكل مبسط إضافة إلى معلومات عن
أسباب النزول واالستفادة من األمور الشرعية الهامة وحديثات اإلسالم
يحتاجون بشدة ألولويات العلوم الشرعية وقراءة القرآن وتصحيحه.
واملستفيدات من البالتوك عموما ً نوعان :أوال ً العربيات والالتي لهن أصل
عربي أي املتحدثات باللغة العربية.
وثانيا ً غير الناطقات بالعربية والالتي يحتجن إلى فهم القرآن وإذا لم
نحتضن هؤالء ونعتني بهن فرمبا يضعن ونحن مسئولون أمام اهلل.
* ما الذي مييز غرفة الشاطبي عن غيرها من غرف البالتوك؟
يأت من
تتميز بشكل واضح في زيادة العدد وهذا اإلقبال الكبير لم ِ
فراغ وإمنا لطريقة التدريس املميزة وإفهام املعاني وطريقة التحفيظ
كما تتميز الغرفة بالتعليق على املعاني الصعبة واملتشابهة كل ذلك
ساعد وهذا ليس مدحا ً إمنا بشهادة اجلميع وأنا بدوري أحب أن اشكر
اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة كبناء خيري ثم القائمني
على معهد اإلمام الشاطبي وأيضا ً شيخي الفاضل يحي حسن الذي
تعلمنا منه الكثير.

اعالن
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ناقشها :أحمد راجي
كانوا يحملون في صدروهم جوهرة
كانوا حفاظ ًا لكتاب اهلل..
كرموا ،وبعضهم فاز بجوائز!!
البعض قد ّ
بعد سنني قليلة أو كثيرة أصبحوا من شريحة غير احلافظ!!
رغم سنني وشهور احلفظ الطويلة وتعبها ونصبها!!
فما املشكلة؟ ما الذي جعلهم يفتقدون هذا التميز الذي يتمناه
كثيرون،
وكثيرون لم يستطيعوا أن يصل إليه!؟
في هذه الندوة نناقش حفاظ ًا سابقني ختموا القرآن ونسوه وطلبوا
منا أن ال تظهر أسماءهم وصورهم ،ونعرض هذه القضية أسبابها
وما هي طرق العالج والوقاية منها..
* هل البداية والدوافع لها دور؟
يقول (أ .ع) كانت بداية التحاقي بحلقات التحفيظ متأخرة في خامسة
ابتدائي والتحقت بحلقة في مسجد باحلي الذي أسكن فيه وكنت
غير منتظم بحلقة في مسجد واحد كنت أتنقل حللقات في مساجد
أخرى؛ فقد كنا نبحث عن األنشطة والرحالت ،والطلعات ،ولم يكن
دافعنا احلفظ حينها كانت األنشطة هي اجلاذبة لنا.
وأكد (ع .ف) أن رغبته في تغيير مسار حياته والذي كان على غير هدى
شجعني أخي األصغر الذي ختم في
من اهلل دفعه حلفظ القرآن ،وقد ّ
عام واحد ،وختمت في سنة وسبعة أشهر.
يقول (ع .أ) بدأت احلفظ وأنا في السادسة على يد شيخ كبير في
املسجد ،حفظت عنده من سورة الناس إلى سورة يس ،ثم توقفت .وملا
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بلغت  15سنة التحقت بحلقات التحفيظ وبدأ عهد احلياة احلقيقي.
وختمت في عامني ونصف ،وكان دافعي أن يحفظ املسلم كتاب ربه وقد
شجعني والداي أطال اهلل عمرهما.
وأكد (م.ك) أنه قد بدأ احلفظ متأخرا ً وفي ثالثة متوسط التحقت
بحلقات التحفيظ وكانت حينها احللقات جاذبة كانت فترة (الصحوة)
حيث كانت احللقات تستقطب الشباب وعوامل اجلذب قوية إضافة إلى
رغبة الوالدين..
* متى نسوا احلفظ ..وما هي األسباب؟
يقول (أ .ع) :عند ارتباطي باحلياة العملية وبعد فترة قصيرة اكتشفت
أنني غير حافظ بسبب مشاغل احلياة،
الزواج واألسرة وحدث ذلك بعد فترة قصيرة لم أتوقعها! وأعزي األسباب
إلى أنه ابتدا ًء لم يكن الهدف من دخول احللقة أن نحفظ القرآن بل
انضمامي للحلقة كان حتى أواكب أقراني في احلي ونشارك في
األنشطة .إضافة إلى أنه لم تكن هنالك متابعة من األسرة ،العامل
النفسي كان مفقودا ً متاماً ..هناك في إرادة ولكن لم يكن هنالك توجه.
كان ينقصنا احلافز والقدوة .كثير من الشباب الذين حفظوا وحافظوا
على حفظ القرآن كان لهم من يأخذ بيدهم سواء من داخل البيت،
أو املسجد .وألن احلفظ لم يكن الهدف األول فضاع كل ما حفظته
بسهولة.
يقول (ع .أ) كنت أحسب أنني حافظ ولكني بعد أول سؤال علمت أنني
غير حافظ وأعزو أسباب ذلك بأنني صدمت بواقع مرير عمن يحفظون
كتاب اهلل بأفواههم ولم تعقله قلوبهم هم ال ميثلون جميع من هم
في حلقات التحفيظ ولكن هم يحملون اسمهم.إضافة إلى عدم
وجود معلمني أكفاء ذلك احلني حصلت مشكلة بني معلمي احللقات

في املسجد أ ّدت إلى تفكك حلقة التحفيظ فانتقلت إلى مسجد آخر
وكان ذلك قبل احلفل السنوي لتخريج احلفاظ بأسابيع معدودة ،عندها
علي معلم احللقة احلفظ دون مراجعة حتى أمتكن من دخول
كثف
ّ
االختبارات دون مباالة في أنني سأجتاز االختبار أم ال بقدر ما هو مهتم
بترشيح أكبر عدد ممكن من طالب حلقته في االختبار لكي يحصل على
لقب املعلم املثالي ،وفعالً كل ما يحفظ بسرعة يذهب بسرعة.
وقال (ع .ف) :حاملا تركت تدريس القرآن اكتشفت أنني غير حافظ حيث
ابتعدت عن احللقات النشغالي بالعمل وانعدمت فرصة املراجعة مع
مشاغل احلياة ،واشعر أنني قد فقدت درجة عالية قد تبوأتها بنصب
وتعب ومجهود كبير ،وأرى أن العجز والكسل عدوان لدودان متربصان
باإلنسان وأظن أنهما قد ناال مني نصيبا ً وتبعهما التسويف فأتى على
ما بقي من همة واهلل املستعان.
(م.ك) اكتشف بعد فترة قصيرة وبعد ارتباطه باحلياة العملية أنه غير
حافظ وعزا ذلك لعدم التركيز على احلفظ واملراجعة بل كانت التركيز
على احلفظ فقط ،إضافة إلى ضعف مستوى املعلمني ،وتباينهم ولم
يكن هناك دورات لتأهيل املعلمني ،كان منهج احلفظ وطريقته حسب
اجتهاد وأسلوب املعلم ..وكان هنالك عدد كبير من املعلمني غير
الناطقني بالعربية لذا كان تواصلنا معهم ضعيفاً..
وحول عالقتهم بالقرآن ..وخطتهم السترجاع ما نسوه من القرآن يقول
(أ.ع) وبعد  12سنة من الزواج قررت العودة حلفظ القرآن واستطعت
مبفردي أن أحفظ سورة كبيرة .اآلن أبحث عن حلقة للكبار حتى أواصل
حفظ القرآن وحسب خطتي إن شاء اهلل بعد عام أختم حفظ القرآن.
وأكد(ع .ف) أن عالقته اآلن بالقرآن ضعيفة جدا ً إال من االستماع غير
املنتظم ،وأمتنى استرجاع ما نسيته من القرآن وأرجو ولكنني أعلم أنني
لم أتخذ بعد القرار بالعودة اجلادة وحاملا أجد في نفسي ذلك التصميم
وتلك العزمية التي بدأت بها حفظ القرآن فسأجد القرآن بإذن اهلل
ميسرا ً للذكر كما قال ربنا عز وجل.
يقول (ع .أ) أن عالقته بالقرآن شبه يومية ،وأحاول أن أراجع القرآن ولو
بعض األجزاء مع أهلي.
يقول (م .ك) ،عالقتي بالقرآن مجرد تالوة ،ولي خطة السترداد احلفظ
وخاصة أن هنالك املقارئ التي افتتحتها اجلمعية حديثاً ،وحلقات الكبار
تشجع على احلفظ واملراجعة ودورات القراء بعد الفجر والعشاء كلها
تشجع على استرداد حفظي ،في نظري أن استرداد احلفظ أصعب من
احلفظ في البداية ألن القرآن أشد تفلتاً ،..ويكون أسهل إذا كان هنالك
برنامج قوي للمراجعة في احملافظة عليه.
* هل هنالك تواصل بني املعلمني وبني الطالب احلفاظ الذين ختموا
وتخرجوا؟
يقول األستاذ محمد بن عبداهلل بن عوض معلم مبركز اإلميان املسائي:
هنالك تواصل ولكن في املناسبات.
ويعد األستاذ بدر سالم باسعيد معلم مبسجد العزيزية أن هذه
مشكلة عمت ..وأن كثيرا ً من املعلمني ال يتواصلون مع طالبهم عند
تخرجهم من التحفيظ قد يعود ذلك لعدة أسباب قد يكون منها هدف
املعلم عبور الطالب اختبار اجلمعية فقط .وأكد األستاذ حسني مبخوت
العولقي معلم مبسجد عاصم بن ثابت بالعزيزية أن هنالك تواصالً بينه
وبينهم عبر النشاط األسبوعي ،يقول األستاذ عبد الرقيب الغريبي
معلم مبسجد خالد بن الوليد بحي البساتني :التقي بطالبي في احلي
وفي الطلعة وأنصحهم بضرورة املراجعة وأطمئن على حفظهم

ومداومتهم على
وأشار
املراجعة
األستاذ عدنان يحيى
معلم
الدويش
بجامع أم اخلير
بحي الصفا إلى
أنه يستعني بطالبه
احلفاظ في مجال
التسميع ،وإيصال
خبراتهم للطالب.
كحيل
* معنى هذا هل
تنتهي مهمة املعلم مع تخريج احلافظ؟
أكد األستاذ محمد بن عبد اهلل بن عوض أن مهمة املعلم تنتهي مبجرد
تخريج الطالب ،ولكن النصح والوصية باملراجعة ال تنتهي ،فاملعلم البد
أن يتواصل مع طالبه ولو بعد حني.
وتساءل األستاذ بدر سالم باسعيد كيف يحفظ ثمرة جهده بعد عناء
وإنتاج طيب بعدم االهتمام به بعد تخرجه.
األستاذ حسني مبخوت العولقي أكد أن مهمة املعلم ال تنتهي بل
تكون مهمة أعظم من ناحية السؤال عنهم ،وعن وردهم ،ووضع خطة
لهم يسيرون عليها في املراجعة .يرى األستاذ عبد الرقيب مهمة املعلم
تتواصل ألن هدفه ليس مجرد تخريج حافظ فقط بل أن يكون قرآنا ً
ميشي على األرض بتربيته وتزكيته حتى يكون الطالب داعية لهذا الدين.
األستاذ عدنان يحي الدويش يؤكد أن خير معني للحافظ  -بعد اهلل  -هو
املعلم ويقترح أن يكون هنالك برنامج خاص بهم مثل اآلخرين ..ألنهم
ثمرة اجلمعية على مرِّ السنني..
* ما هو شعور املعلم عندما يكتشف أن عددا ً كبيرا ً من طلبته قد نسوا
حفظ القرآن؟
بانفعال يقول األستاذ محمد بن عبداهلل :أم ٌر مزعج للغاية ،وهذا قد
يدفعني إلى مراجعة نفسي منذ البداية :هل كان تعليمي القرآن لهؤالء
خالصا ً هلل أم خالطه شيء من الرياء وحب الثناء ،وهذا يدفعني لتعديل
الوضع مع اجليل احلالي من الذين يحفظون على يدي .وأكد األستاذ بدر
سالم باسعيد أنه سيشعر بالتقصير واحلزن الشديد ويرجع ذلك إلى
عدم تربية الطالب على املداومة على ورده القرآني وربطه بربه ع ّز وجل.
األستاذ حسني مبخوت أكد انه سيتألم كثيرا ً ويقول( :اللهم إني أعوذ
بك من اخلور بعد الكور) ويضيف األستاذ عبد الرقيب في هذا الزمن
املليء بالفنت يصدق
قول أحد السلف في
هذا الزمان(ال تعجب
من الهالك كيف
هلك ولكن أعجب
من الناجي كيف
جنى) .األستاذ عدنان
الدويش يدق ناقوس
اخلطر ويصف هذه
الظاهرة باخلطيرة
ويدعو
واحملزنة
باسعيد
جمعيات التحفيظ
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أالّ ينسوا احلفاظ من املتابعة وإقامة الدورات.
* ولكن ما هي األسباب لتحول حافظ القرآن لغير حافظ؟
يقول األستاذ محمد بن عبداهلل :رأيت بعض احلفاظ ينتهي دورهم مع
حفظ القرآن بعد احلصول على شهادة اجلمعية ،وما علموا أن احلفاظ
على القرآن أهم وأصعب من مجرد االستطراد في احلفظ ثم االختبار
ثم الشهادة .كثير من احلفظ يعتريهم الفتور بعد التختيم إما النعدام
التشجيع الذي كان يسبق اختبار كامل القرآن ،أو لعدم سؤال املعلم
والعجب ،وعدم تعاهد القرآن أسباب
عن طالبه ،وال ننسى أن الغرور ُ
رئيسة في هذا التح ّول اخلطير .ويرى األستاذ بدر سالم باسعيد أن ذلك
يعود إلى عدم االستمرار على ورد قرآني يومي ،وعدم ربط املعلم الطالب
بربه ربطا ً شديدا ً وتعليق قلبه باهلل ،وبعد املعلم عن الطالب واعتقاد
أن عمله انتهى مع الطالب عند مجرد التخرج .وعدم قوة ربط العالقة
األخوية بني الطالب ،وقد تكون أساس النية في حفظ القرآن إجبار
من الوالد .األستاذ حسني مبخوت يرى أن تكن في الصحبة السيئة،
والطبيعة غير اجلادة ،والذنوب واملعاصي ،ويضيف األستاذ عبد الرقيب
اإلغراق في املباحات وعدم املعرفة احلقيقية بالقرآن .أما األستاذ عدنان
الدويش فيعزو ذلك لعدم العمل بالقرآن ،وضعف الرقابة التربوية،
والكسل..
* هل هنالك صعوبة في استرداد احلفظ؟ وماهي طريقة املعاجلة؟
يرى األستاذ محمد بن عبداهلل أنه ال توجد صعوبة في استرداد احلفظ
وهي أسهل من عملية احلفظ في البداية ،والطريقة تختلف من
شخص إلى آخر حسب طريقة حفظه.
فيما يؤكد األستاذ بدر سالم باسعيد أن استرداد احلفظ سيكون صعبا ً
إذا طالت مدة هجر مراجعة القرآن ،وانشغال القلب والعقل بكثير من
األشياء ،واختالط متشابهات القرآن عليه أكثر من ما كان .و يرى أن
طريقة الشيخ موسى اجلاروشة ناجحة للمعاجلة ..فإن كثيرا ً ممن يأتون
هم حفاظ يريدون استرداد احلفظ وإتقانه.
أما األستاذ حسني مبخوت فيرى أن هنالك صعوبة في استرداد احلفظ
والبد من العزمية والصبر والهمة العالية.
األستاذ عبدالرقيب يؤكد أنه أشد تفلتا ً من اإلبل في عقلها والبد أن
تكون الطريقة مستمرة..يقول األستاذ عدنان الدويش الذي شبه هذه
العملية بانقطاع الوقود من السيارة نتيجة لعدم متابعة صاحب
السيارة قبل ذلك حتى نفذ جميع الوقود :ملن أراد أن يسترد حفظه
أن يتغلب على مكائد الشيطان
وحباله املثبطة التي تأتيه في
هواجسه بأن الوقت ضاع منه وأن
للقرآن أناس وأنت لست منهم،
وعليه أن يعالج األسباب التي
جعلته ينسى حفظه.
* ما هي الطريقة الناجعة للحفاظ
على حفظ القرآن وتثبيته حتى
تتم الوقاية من النسيان؟
األستاذ محمد بن عبداهلل يؤكد
أنه ينبغي أوال ً إدراك أهمية القرآن
وفضله فهو دستور األمة ،ووضع
برنامج للمراجعة ولو كان الورد
مبخوت
قليالً ثم التدرج فيه ،واتخاذ صديق
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من احلفاظ للتواصي على املراجعة.
وتعاهد القرآن في الصلوات
الفرائض والنوافل .وأكد األستاذ
بدر سالم باسعيد أن املداومة على
ورد قرآني وعدم تركه مهما كانت
الظروف هي طريقة ناجعة على
حفظ القرآن وتثبيته.
األستاذ حسني مبخوت يضيف
البد من الدعاء والتضرع هلل ..وقيام
الليل ويرى األستاذ عبد الرقيب
أن اجتناب املعاصي واالستزادة
من الطاعات والسنن ،والعيش
الرميش
مع القرآن تدبرا ً وتطبيقاً ..وسائل
للتثبيت .األستاذ عدنان الرميش يرى
أن طريقة مقرأة الشيخ موسى اجلاروشة هي أجنح الطرق في تثبيت
احلفظ ،إضافة إلى حلقات الكبار التي فتحتها اجلمعية حديثاً.
* هل للمقارئ وحلقات الكبار دور في استرداد احلفظ وتثبيته؟
يقول األستاذ عبدالرحمن األحمدي مسوؤل املقارئ باجلمعية :املقارئ
التي تهتم باحلفظ واملراجعة مثل مقرأة الشيخ موسى اجلاروشة
وفروعها السبعة تلعب دورا ً كبيرا ً في تثبيت احلفظ واسترداد حفظ
من انقطع عن القرآن والتي برنامجها حفظ ثم برنامج مراجعة ..وإذا
كان هذا االنقطاع منذ فترة قصيرة سيسترد احلفظ بسهولة .املقارئ

لها دور كبير للشخص الذي انقطع ،هذه املقارئ تهتم باجلانب التربوي
والسلوك حتى تصبح تالوة القرآن عبادة تستمر معه..اهتمام باجلانب
التربوي وبذلك يحرص ويستمر في املراجعة وله ورد يومي..
وحول دور حلقات الكبار في استرجاع احلفظ يقول األستاذ نبيل يحي
كحيل املشرف على حلقات الكبار :تلعب حلقات الكبار دورا ً كبيرا ً
في مراجعة الدارسني ملا حفظوه ونسوه فوقتها يتناسب مع جميع
الدارسني (بعد العشاء) ،ونظامها يتميز باملرونة ،حيث يتم وضع خطة
واضحة لكل دارس تناسب قدراته وإمكانياته وهي جتعل الدارس يرتبط
بالقرآن ارتباطا ً كليا ً فيداوم النظر في املصحف فمداومة النظر تُورث
استظهار احملفوظ.

إعداد  :منصور خريش
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كان السحر قدميا يتم في اخلفاء لكنه ظهر من
قمقمه خالل الفترة األخيرة ففي ظل املعطيات
التقنية املعاصرة ظهرت علينا الفضائيات التي غزت
البيوت والعقول وأصبح العالم بفضلها قرية صغيرة
يستطيع املشاهد في بيته أن يرى العالم كله من
خالل ضغطة للرميوت كنترول  ,ويقدر ماجلبته هذه
القنوات من إيجابيات فقد كان لها سلبيات واضحة
من خالل ظهور عدد من القنوات الفاضحة التي تبث
الرذيلة وتهدم الفضيلة .
وماتدمى له القلوب ظهور قنوات خاصة للدجل
والشعوذة مبسميات شرعية يدعي أصحابها من
خاللها عالج األمراض وجلب السعادة والرزق للناس
 ,ورغم التحذير الكبير من هؤالء الدجالني وارتفاع
ثقافة اجملتمعات إال أن البعض بقلة الوعي وضعف
الوازع الديني قد يلجأ لهؤالء فيستغلون ظروفه
وحاجته ويقومون بابتزاز مامعه من أموال لتخليصه
من مرضه وهمه وفقره وعلى الهواء مباشرة وأمام
املأل ,
(مواكب) استطلعت أراء اخملتصني حيال هذه القنوات
وخطرها على اجملتمع وأسباب وجودها وتهافت الناس
عليها وكيفية إيقافها أو احلد من انتشارها في
التحقيق التالي :
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قنوات شيطانية
بداية جاء حديث سماحة الشيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ مفتي
عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية عن فضائيات
السحر والشعوذة قويا وصارما ،وفند
سماحته أكاذيب هذه القنوات وأكد
على حرمة اإلنفاق فيها ،أو مشاهدتها أو
االتصال بها.
وتفاعل سماحته مع احلدث وأكد على
ضرورة مواجهة هذه الفضائيات شرعيا
ببيان خطورتها على عقيدة املسلمني،
وعلى عوام الناس ،وتربويا بتحذير النشء
من شباب وفتيات منها ،وإعالميا مبواجهة
قنوات السحر والشعوذة بإعالم إسالمي
قوي يفند أكاذيبها ،واقتصاديا بعدم
االتصال بها أو اإلعالن فيها ،وجماهيريا
باإلعراض عن هذه القنوات خلطورتها وعلى كافة املستويات.
وأضاف سماحته :انك مبجرد أن تفتح هذه القنوات جتد أرقاما ً
هاتفية خاصة تناديك وتدعوك لالتصال لتجيبك ،لتقرأ لك احلظ
واملستقبل ،وحتدد سعادتك وشفاءك وغناك وفقرك إلى غير ذلك
من اخلرافات واألكاذيب.
ووصف املفتي العام قنوات السحر والشعوذة بأنها قنوات
شيطانية لعينة ال خير فيها ،وقاتل اهلل من أنشأها واعدها ،وأنها
قنوات تفسد الدين والعقيدة ،وأن نبينا صلى اهلل عليه وسلم
يقول( :من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة
أربعني يوما) وفي لفظ (من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر
مبا انزل على محمد) صلى اهلل عليه وسلم.
وواصل سماحته حديثه قائالً :أن علم األجل واألرزاق علم استأثر به
املولى عز وجل ولو اطلعت على شيء أو شكك أن تنهزم وتضعف،
فعلى املسلم أن ميضي مؤمنا بقضاء اهلل وقدره متعاطيا ً األسباب
النافعة ،بعيدا ً عن األسباب الضارة ،مستعينا باهلل ،يطلب رحمته
ويخشى عذابه ،والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول( :واعلم أن ما
أصابك لم يكن ليخطئك ،وما أخطأك لم يكن ليصيبك).
وتساءل املفتي العام :ماذا تفيد املسلم هذه األرقام السيئة ،وماذا
يفيده ما يقوله له احلظ ،في رزقه ،فقد يصدقونك في جزء من
مائة جزء ،ولكن ما الفائدة ،في إدخال األوهام على املسلمني .
وطالب املفتي العام املسلمني باالبتعاد عن هذه القنوات ألنها
قنوات لعينة خبيثة وفيها العداء لإلسالم ألنها تنشر السحر
وتدعو إلى تعلمه واهلل يقول( :فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني
املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهلل ويتعلمون ما
يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا ملن اشتراه ما له في اآلخرة من
خالق(.
وقال سماحته :انه ال يحل ألي جهة كائنة أن تعيد قنوات السحر
أو تسهيل االتصال بها ،فان من سهل االتصال بهذه القنوات فهو
شريك لهم في اإلثم والعدوان.

مشاهدتها على سبيل التسلية
وفي فتوى أصدرتها عدد من هيئة
كبار العلماء في حكم قنوات السحر
ومشاهدتها وهم فضيلة الشيخ عبد
اهلل بن عبد الرحمن اجلبرين وفضيلة
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل
الراجحي جاء فيها :ليعلم اجلميع أن هذه
القنوات التي يتم عليها عرض البرامج
التي تدعوا الناس إلى تعلم السحر أو
عرض ساحر يقوم بعمل سحر للناس ،
بأن مشاهدة هذه القنوات محرم ال يجوز
وكذلك اليجوز االتصال عليها  ،وليعلم
جميع املشاهدين أن مشاهدة هذه
القنوات ال تخلوا من أمرين إما أن يُصدق
هذا املتصل بأن هذا الساحر ينفع ويضر
وهذا كفر باهلل ألنه من نواقض اإلسالم  ،وأما أن يكون من قبيل
التسلية وتضييع الوقت وهذا فيه وعيد من الرسول حيث قال
صلى اهلل عليه وسلم  ( :من أتى عرافا ً فسأله عن شيء لم تقبل
له صالة أربعني ليلة ) .

مفتي اململكة :قنوات السحر قنوات شيطانية
لعينة قاتل اهلل من أنشأها
فك السحر بالسحر
وحول سؤال عن حكم االستعانة بالساحر لفك السحر أجابت
اللجنة :إن السحر احلقيقي ال ميكن الوصول إليه إال بالكفر  ،فمادام
كذلك فكيف يجوز االستعانة بالساحر  ،مع العلم أن عمله باطل
واللجوء إليه إقرار بعمله وقد أرشدنا اهلل عزوجل إلى العالج الذي
نتخلص به من السحر كاألذكار واآليات والدعاء  ،وبعض األدعية
التي ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم  ،أما الذهاب إلى الساحر
لفك السحر عنده فقد قال الشيخ إبن باز رحمه اهلل  :ال يجوز
سئل عن
عالج السحر بالسحر  ،ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ُ
النُشرة فقال  ( :هي من عمل الشيطان) والنشرة هي حل السحر
بالسحر  ،وألن حلها بالسحر يتضمن دعوة اجلن واالستعانة بهم ،
وهذا من الشرك األكبر .
اسم األم خير دليل
و في نفس السياق أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان
بن عبد اهلل الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عن حكم االتصال
بقنوات السحر والشعوذة وحكم مشاهدتها ولو على سبيل
التسلية قائالً :إذا وجد الشر فالذين يعشقونه كثيرون من الناس
وال يحذر منه إال القليل فإذا وجد الشر فالناس يلتفون عليه إال من
رحم اهلل والسحر كفر باهلل ع ّز وجل وال يجوز النظر في هذه
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آل الشيخ

بن جبرين

القنوات أو االستماع إليها وإذا اتصل بهم وسألهم دخل في قوله
صلى اهلل عليه وسلم ( من أتى كاهنًا فصدقه مبا يقول فقد كفر
مبا أنزل على محمد صلى اهلل عليه وسلم وملا سئل صلى اهلل عليه
وسلم عن أمثال هؤالء املنجمني والسحرة فقال ( :ليسوا بشيء
(ونهى عن إتيان السحرة واملنجمني واالتصال بهم ومشاهدتهم
مثل اجللوس معهم والقعود معهم فالواجب التحذير والنهي عن
هذا والنصيحة للمسلمني من هذا .وسؤالهم عن األم وعن األب
دليل على أنهم مشعوذون وأنهم سحرة.

اجلبرين :مشاهدة هذه القنوات محرمه حتى عن
طريق التسلية
مناف للعقيدة
وباء
ٍ
من جانبه يرى الشيخ عبداهلل بن محمد بن سليمان اللحيدان،
مدير فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
باملنطقة الشرقية أن سبب املرض الذي نحن بصدده هم
املشعوذون ومقلدوهم من ضعاف اإلميان املتصيدون لضعاف اليقني
واملستعجلني في حتقيق األحالم والسائرين وراء األوهام من بسطاء
الناس واخلائفني من تقلبات املستقبل وشرور املناوئني واملنافسني
من علية القوم وأواسطهم حاالً ،كما أن أسباب سهولة اصطياد
أولئك املشعوذين لهؤالء الضحايا يجمعها ضعف اليقني باهلل
سبحانه وتعالى وتعلقهم بأسباب واهية إما للنجاة من شر ما أو
لكسب أمر يعتقد فيه اخلير وقد سلكوا مسلكا ً نتيجة جهلهم
وضعف إميانهم ظنوا أنهم ميارسون أمرا ً ينشدون من خالله كشف
الغيب لتوقي الشر فيه أو تعجل اخلير منه ونسوا أمرا ً يقرره الرب
لنا دوما ً وهو أنه ال يعلم الغيب إال هو سبحانه وتعالى ،وهو القائل
عزَّ وجل{ :ألم تعلم أن اهلل يعلم ما في السماء واألرض إن ذلك في
كتاب إن ذلك على اهلل يسير}  ،ويقول سبحانه{ :إن اهلل عالم غيب
السموات واألرض إنه عليم بذات الصدور} فهنا اآليات تنص نصا ً
واضحا ً قاطعا ً على تفرد اهلل عز وجل بعلم الغيب وانه ال يوجد
في السموات واألرض من يعلم الغيب إال اهلل فكل األمور الغيبية
واحلوادث التي ستحدث يتفرد اهلل عز وجل بعلمها .
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اللحيدان

السديس

وطالب الشيخ اللحيدان أن يكون موقفنا حاسما ً جتاه هذه األمور
التي تكاد تعصف بدين املسلم وفي هذا العصر مع ان يسمى
عصر احلضارة والتقدم العلمي واحلضاري والتقني واملكتشفات
واخملترعات بالرغم من ذلك فإن الناس تفشت فيهم هذه األوبئة
املنافية للعقيدة مما يدل على أن الشعوذة والدجل والكهانة ال
حتارب باحلضارة والتقدم العلمي والتقني فحسب ،بل أن العقيدة
الصحيحة هي أساس نور القلوب وطب األبدان وطمس معالم
الشرك واجلهل.
ً
واختتم الشيخ اللحيدان مشاركته قائال :على املسلم أن يعلم
ما علمه ربه له في باب التوكل واليقني عليه سبحانه وحده
ومنه قوله {قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا هو موالنا وعلى
اهلل فليتوكل املؤمنون}وإن القرآن الكرمي وصحيح السنة ما يغني
عن تلك األشياء احملرمة مع مايصيب العبد جراء الذكر من اجر
مع احلفظ ،أما تلك االشياء احملرمة فإنها توقع في الشرك والضيق
والعنف والسوء مع كسب اإلثم وهي تظل ال حتمي من شيء وان
حصل شيء وافق سببا ً ما فهو بإذن اهلل عز وجل وليس بسبب هذه
الشركيات والشعوذات.

الفوزان :سؤالهم عن األم و األب دليل على أنهم
مشعوذون وأنهم سحرة
ذبح ديك أسود
وفي مقاله الذي نشر عبر الصحف ندد الدكتور عائض القرني
الداعية املعروف بهذه القنوات واصفا ً إياها بقنوات سحر وشعوذة
وجاء في املقال قوله :قامت بعض القنوات الفضائية بالضحك
على) الذقون) عبر تخصيص برامج عن السحر والشعوذة ،فلعبت
بذلك على عقول احلمقى ،وحتول املوقف إلى مهزلة مضحكة
مفتر
ومسرحية عابثة ،وتصدر هذه البرامج كل أ ّفاك أثيم وكل
ٍ
دجال ،ممن أُصيب مبرض انفصام الشخصية أو الكبت القهري أو
ّ
املرض النفسي ،فصار يخبر املتصل بت ّرهات وسخافات؛ فيسأله
عن مولده متى كان ،ثم يجيبه بقوله :أنت من فصيلة برج الثور أو
احلمل أو األسد ،وأنت تهوى كذا وكذا ،ومصاب بكذا وكذا ،ثم

القرني

العوضي

يصف له عالجا ً يخالف ال ِّدين والعقل
والطب؛ فيوصيه ـ مثالً ـ بذبح ديك أسود ـ س َّود اهلل وجهه ـ أو
بسحق قرون الثوم ونشرها في غرفة النوم ،أو بصيد حمامة بيضاء
وذبحها وغمس ريشها بالدم ،ثم يأمره بوضع الريش حتت رأسه إذا
نام ،ومنهم من يسأل عن اسم أم املريض؛ فإذا قال السائل مثالً:
اسم أمي فاطمة قال :أنت مصاب بعني احملبة ،وعالجك أن تغمس
يديك في دم خروف أسود ـ س َّود اهلل وجهه ـ ثم متسح بها وجهك،
وبعضهم عنده عملة نقدية يقلبها في أثناء احللقة.
وعن مصدر دخل هذه القنوات قال فضيلته :وهذه القنوات جعلت
مصدر دعمها اتصال احلمقى والسفهاء واملعتوهني؛ فبمجرد
االتصال يبدأ رصيد القناة املالي في االرتفاع ،وقد سمعنا ورأينا
مئات االتصاالت من هؤالء املرضى ،ولكننا لم نشاهد واحدا ً منهم
تعافى وتشافى بهذه الوصفة املكذوبة ،والعجب أن هذه القنوات
املد ِّمرة لل ِّدين والعقل والعرض واملروءة تنتشر في ربوع العالم
اإلسالمي جهارا ً نهاراً ،ولم تتخذ أي دولة تصرفا ً حازما ً أمام هذا
ال َّدجل وابتزاز أموال الناس والتالعب بعقولهم والعبث بصحتهم
ض ِح َكت ِمن
وتدمير بيوتهم ،وكأن أبا الطيب معنا يوم قال :يا أ ُ َّم ًة َ
َجهلِها األُممَ ُ.

اللحيدان :يدعون علم الغيب وضحاياهم ضعاف
اإلميان وال يعلم الغيب إال اهلل
عهد الالت والعزى
وفي رسالة وجهها الى العقالء قال القرني:أيها احلكام ،أيها
العلماء ،أيها العقالء ،أو ِقفوا هذا اخلزي ،تصدوا لهذه الظاهرة
البشعة القبيحة ،أنقذوا عقول الشعوب ودينهم وأموالهم ،أحيلوا
القائمني على هذه القنوات والكهان والسحرة واملشعوذين إلى
العدالة ،ق ِّدموهم إلى القضاء ،أنصفوا الناس الذين ذهب إميانهم
وأموالهم وعقولهم ،كفى شماتة بنا ،وكفى ضحكا ً على ذقوننا،
الشرق والغرب تزخر مصانعهم وتعج معاملهم باإلبداع واإلنتاج،
وعندنا القنوات الوثنية اخلرافية تعيدنا إلى مغارات سحرة بابل
وكهوف شعوذة قدماء الهند ،وعهود ال ّالت والعزّى ومنات الثالثة
األخرى ،وبعضنا يشاهد الشيخ الشيطان عبر الشاشة يكذب

املنجد

باقادر

على اهلل وعلى األمة وعلى التاريخ «أال لعنة اهلل على الكاذبني»،
وتف على سماحة
أف ٍ
ولعن اهلل املشعوذين واأل َّفاكني وال َّدجالنيٍ ،
للهّ
ْ
ْ
الشيخ الشيطان املشعوذ املشرك «إِن َّ ُه َمن يُشرِك بِا ِ َف َق ْد َحرَّ َم
اللهّ ُ َعلَي ِه الجْ َ َّن َة وَ َمأْوَا ُه النَّارُ وَ َما لِ َّ
نصار».
لظالمِ ِ َ
ني ِم ْن أ َ َ

القرني :أيها احلكام أيها العلماء أيها العقالء،
أو ِقفوا قنوات الضحك على الدقون
فضاء مليء بالدجالني
من جهته فقد حتدث فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس
إمام وخطيب املسجد احلرام وعضو هيئة التدريس بجامعة
أم القرى في إحدى خطب اجلمعة قائالً :إن العقول البشرية قد
تعرضت لعمليات وأد واغتيال خطيرة عبر حقب طويلة ،عبر خناجر
الوهم واخلرافة ،وألغام الدجل الشعوذة  ،وهي أعتا طعنة تسدد
في خاصرة اإلنسان العقلية ،وقواه الفكرية واملعنوية مبينا إلى
أن بعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم حترير لإلنسان من اجلهل
والباطل.
وأشار إلى أنه اليوم كثر أدعياء الدجل الذين أصبحوا يجاهرون
بدجلهم ليل نهار على شاشات الفضائيات والقنوات وأصبحت
لهم محطات يبيعون من خاللها الوهم باسم الرقية فهم داء
خطير وشر مستطير ،يقوض سعادة األفراد واستقرار األسر،
وأمن اجملتمعات .كما أن ادعاءاتهم تعتبر خصلة شيطانية ،وخلة
إبليسية ،ولوثة كفرية ،ودسيسة يهودية.
مؤكدا أن خطرهم قد عم فكم من بيوت هدمت ،وعالقات زوجية
تصرمت ،وحبال مودة تقطعت بسببهم موضحا انتشار كثيرين من
محترفي هذا العفن ممن يعملون ليل نهار على القنوات الفضائية
والشبكات العنكبوتية إلفساد عقائد األمة ،مقابل مبلغ زهيد
يتقاضونه من ضعاف النفوس  ،وعدميي الضمائر الذين أكل احلسد
قلوبهم ،فيتفرجون على إخوانهم املسلمني ،عبر االتصاالت أو
خالفه ويتشفون برؤيتهم وهم يعانون آثار السحر الوخيمة ،حتى
حقق هؤالء املشعوذون رواجا ً كثيراً ،وانتشارا ً كبيرا وأصبحوا جنوما ً
حملطاتهم الفضائية وأصبح لهم مريدون وأدعياء وإتباع داعيا
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لتكاتف املسلمني للقضاء على
هؤالء املشعوذين واإلبالغ عنهم،
والتعاون مع اجلهات االحتسابية
واألمنية في ذلك؛ ومقاطعة
فضائياتهم حتى اليعم فسادهم
على باقي اجملتمع.
ظاهرة يجب محاربتها
أما فضيلة الشيخ محمد املنجد
الداعية املعروف فقال في هذا
العصر مع أنه يسمى عصر
متائم وأكاذيب على الهواء
احلضارة والتقدم العلمي واحلضاري
َ
واملكتشفات واخملترَعات ،بالرغم من ذلك فإن الناس قد
والتقني
تفشت فيهم األوبئة املنافية للعقيدة ومنها انتشار فضائيات
الدجل والشعوذة واخلرافة .
وهذا يدل على أن الشعوذة والدجل والكهانة ال حتارَب باحلضارة
والتقدم العلمي التقني أو التكنولوجي -كما يسمونه -بل إنها
حتارَب بالعقيدة ،و القرآن والسنة؛ وهو سالح املسلم الوحيد
الف َّعال الذي يجابه به الشرور واآلثام واإلفساد في األرض مشيرا
إلى أن العقيدة أعز ما ميلك اإلنسان املسلم ،فإذا طعن فيها فقد
سلِب منه أعظم ما ميلك .مبينا إلى أن العقيدة قد تعرضت حلملة
ُ
شعواء من الكفار واملنافقني في القدمي واحلديث ،وشن عليها
غارات التجهيل والشعوذة والدجل  ،ليصدوا الناس عن العقيدة
الصحيحة والتوحيد.

السديس :بعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
حترير لإلنسان من اجلهل والباطل
وبني الشيخ املنجد أن اجملتمعات الكافرة بالرغم مما وصلت إليه
من التقدم واحلضارة ،ترى الشعوذة والدجل والتنجيم والعرافة
والكهانة متفشية بينهم ،ولألسف الشديد فإن الداء انتقل إلى
بيت من البيوت في
عاملنا اإلسالمي اليوم حتى إنه قل ما يخلو ٌ
هذا العصر إال وجتد فيه مص ِّدقا ً
بدجال أو مشعوذ ،يأتونهم بالليل
ٍ
والنهار ،بل إنهم يسافرون إليهم ،ألن الثقة باهلل قد ُف ِق َدت؛ وألن
العقيدة قد دُ ِّمرت في نفوس أولئك الناس .ورسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يقول في احلديث الصحيح (:من اقتبس علما من
النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد).
ولفت الشيخ املنجد في إحدى محاضراته إلى أن التنجيم اليوم
هو من األمور الشائعة اليوم والتي استشرت على الفضائيات
وأصبحت منتشرة ومتداولة بني الناس والتي لها طرقها وأساليبها
وأصبح الناس يصلون بهؤالء العرافني ملعرفة حظوظهم وقراءة
مستقبلهم عبر االتصال بهم عبر الفضائيات بدال من الذهاب
لهم ,ويقومون باستخدام عدة طرق جلذب الناس بها منها كتابة
الرقي والعزائم واحلجابات وقراءتها على الشاشات و استخدام كرة
الكريستال وكتابة األرقام وغيرها ودعا إلى ضرورة حتصني الفرد
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بالعقيدة الصحيحة
اخلالص
والتوحيد
حتى ال يقع في
فخ هؤالء الدجالني
والسحرة .
القنوات وم ّالكها
الداعيــة الكـــويتي
املعروف الشيخ نبيل
العوضي وعبر احــد
حلقـــاتبرنــامجـه
املشعوذ يتلقى أحد اإلتصاالت األسبــوعي ساعــة
صراحة والذي يبث
على قناة الرأي الفضائية كشف بصراحة أسماء هذه القنوات
املشبوهة والتي تعلم الناس السحر صراحة فقال :أن ما استطاع
متابعته من القنوات التي تعلم السحر والكهانة ثالث هي (قناة
شهر زاد ،وقناة كنوز ،وقناة جرس) وهي تبث بواسطة قمري
عربسات ونسيات من احدى الدول العربية.
وأضاف العوضي قائالً :أن االتصاالت تأتيها باآلالف  ،ومن كافة مدن
اململكة ودول اخلليج والدول العربية.
وذكر العوضي أنه ومشايخ الكويت خاطبوا مجلس األمة الكويتي،
ومت استدعاء الوزير الكويتي املسئول عن االتصاالت  ،ووعد بحجب
االتصال بهذه القنوات ،ومنع بث القنوات املذكورة عن دولة
الكويت.
وفي حوارهم مع الشيخ العوضي أبدى عدد من أصحاب هذه
القنوات رأيهم حول هذه القضية فقالوا :إننا نرى مثل هذه البرامج
التي فيها تعليم هذه احلجب واألحراز .وال نعلم أن ذلك محرما ً  ..ألن
مقدم البرنامج يسمي الضيف معاجلا  ..والناس الذين يتصلون به
يقول له (يا شيخ ...فالن وال يقولون يا ساحر وال يا كاهن) .

املنجد :الشعوذة والدجل ال حتارَب بالتقدم العلمي
والتقني بل بالعقيدة والقرآن والسنة
ماذا بقي هلل؟!
املشرف العام على شبكة نور اإلسالم الدكتور محمد بن عبداهلل
الهبدان قال :لقد ظهرت ثالث قنوات ـ قناة شهر زاد ،وقناة كنوز،
وقناة جرس ـ والرابعة في الطريق وبدأت في بث برامج يقوم عليها
بعض العرافني والكهان والسحرة الذين يجاهرون بادعاء علم
الغيب واالستعانة بالشياطني ..وكل ذلك يصب في بيوت املسلمني
 ،وقد تفاعل معهم الكثير من جهال الناس وخصوصا أهل اخلليج
) والنساء خاصة ) وصاروا يشتكون أحوالهم املادية واالجتماعية
والنفسية  ..فماذا بقي هلل ؟! لقد لبس هؤالء السحرة على
الناس أمر دينهم فهم يدعون حب اهلل وحب رسوله صلى اهلل
عليه وسلم ويقولون إن السحر حرام وهم يفعلونه عيانا ويكتبون
الطالسم واحلجب أمام األشهاد  ،ويطلبون مبالغ خيالية نظير هذا

الشرك.
ويضيق الهبدان :فالبد من حزم األمر لدرء
اخلطر عن عقيدة املسلمني وحماية جناب
توحيد رب العاملني وأخص حكام هذه البالد ،
ال سيما وأنه ورد في املادة الثالثة والعشرين
من النظام األساسي للحكم التالي حتمي
الدولة عقيدة اإلسالم ..وتطبق شريعته ،
وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتقوم بواجب
الدعوة إلى اهلل .

إفراغها بطرق دجلية فاضحة باإلضافة لوجود
مجموعة من الناس املساكني املستعدين لدفع
أموال طائلة مقابل تعرضهم لضغوط نفسية
وعصبية جتلعهم يلجأون لهؤالء الدجالني رغبة
في التخلص من ألوجاعهم وأوهامهم في ظل
قلة اإلميان والفراغ الروحي وحملاربة هذه الظاهرة
البد من تطبيق ثالثة أمور أولها بيان خطر هؤالء
املشعوذين والدجالني على الفرد واجملتمع وبيان
كذبهم وافترائهم وبعدهم عن احلقائق واألمر
الثاني إقامة حمالت لتقوية الوازع الديني
والعقالني لدى عامة الناس  ,وميثل العالج الثالث
مبحاولة إيقاف مثل هذه القنوات أو إلغائها إن
أمكننا ذلك رغم صعوبة هذا املوضوع فمسألة
الرقابة في الفضائيات اليوم مختفية وتبقى
على الفرد مسئولية تبنيه الرقابة الذاتية له
في عقله وضميره .

نداء لشركة االتصاالت
وحول حقيقة هذه القنوات وخطرها وضع
الهبدان بعض االقتراحات لتوضيح حقيقة
هذه األمر وخطره وهي :
أحد الدجالني على قناة كنوز
 اإلكثار من احلديث عن خطر هذا البالء في أماكنجتمع الناس.
 بث رسائل اجلوال في التحذير من ذلك. إلقاء اخلطب والكلمات التوجيهية حول هذا املوضوع .باقادر :اإلعالم التجاري والغير هادف هو سبب
 استصدار فتوى من هيئة كبار العلماء عن هذه البرامجانتشار قوات الدجل والشعوذة
التلفزيونية.
 إيصال هذا األمر لوالة األمر حفظهم اهلل خملاطبة وزارة اإلعالم فيالدول التي تنطلق منها هذه القنوات إليقافها مثل لبنان وغيرها.
الوتر احلساس
 حث شركة االتصاالت السعودية لقطع خطوط هذه القنواتوأكدت الداعية املعروفة آمال نصير أن انتشار فضائيات الدجل
ومنع االتصال بها على غرار ما قامت به االتصاالت مشكورة مع
والشعوذة تعود ألسباب عده أهمها ضرب هذه القنوات على الوتر
برنامج ( ستار أكادميي) كل هذا انطالقا من قول اهلل تعالىُ (( :قل
احلساس لكثير من الناس الضعفاء واجلهالء وحتى املثقفني الذين
الس َماوَ ِ لأْ َ
ض الْ َغ ْي َب إلاَّ اللهَّ ُ وَ َما ي َ ْ
ش ُع ُرو َن أَيَّا َن
يكونون في حالة يأس ويريدون أن يتعلقوا بأمل في هذه احلياة
لاَّ ي َ ْعلَ ُم َمن ِفي َّ
ات وَا ر ْ ِ
ِ
يُ ْب َع ُثو َن ) وقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم (من أتى عرافا أو
بسبب مرض أصابهم أو مصيبة حلت بهم في ظل عدم وجود
كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر مبا أنزل على محمد).
وسائل للتواصل مع اجملتمع واتصالهم مبثل هؤالء الدجالني يعد
بالنسبة لهم األمل األخير بعد فقدهم لكل اآلمال في حياة
سعيدة ورغيدة  ,و يكثر هذا اجلانب عند املرأة ألنها كثير ما تتعرض
للظلم والقهر واالستضعاف ,
العوضي :هذه القنوات تعلم الناس السحر وعلينا
فالرجل ميكن أن يخرج وأن يواجه الناس أما املرأة فتملك عاطفة
محاسبة شركات االتصاالت
زائدة وإحساس كبير وقد تتعرض لضغوط كثيرة في ظل عدم
قدرتها على التعبير أو الفضفضة أو حتى اخلروج مما يضطرها
فراغ روحي
للجوء ملثل هؤالء املنجمني الذين يستغلون حالتها ويقومون
ورأى الدكتور أبوبكر باقادر املتخصص في علم االجتماع ووكيل
باستفزازها ماديا ومعنويا  ,ومع انتشار هذه الفضائيات أصبح
وزارة الثقافة واإلعالم أن انتشار قوات الدجل والشعوذة بسبب
األمر أكثر سهولة فاتصال قد يكلف املرأة الكثير ماليا ميكنها
حتول اإلعالم إلى إعالم غير هادف جتاري بحت وأصبح له زبائن
أن تلجأ لهؤالء ظنا منها أنهم ضالتها في مشكلتها فيقومون
عدة وهذا يعكس الفراغ الروحي املنتشر في مجتمعاتنا العربية
بالعزف على اوتار ضعفها ويستندون إلى أكاذيب وأباطيل واملرأة
 ,فيستغل أصحاب الفضائيات ذلك ويقومون بجذب الناس
عاطفية وفي ضغط ويأس شديدين وقلة وعي وثقافة وإميان
لبرامجهم الناس عبر االتصاالت الفضائية التي تدر عليه ربحا
فتستمع لنصائح هؤالء وتعمل بها وقد رأينا كيف يهذي بعض
وفيرا ويكونون من خاللها ثروات طائلة بالضحك على الناس
هؤالء العرافني بالقرآن وهو اليعرف قراءته أصالً فيلبسون على
الضعفاء ياللدجل والشعوذة والتنجيم وادعاء علم الغيب ,وهذا
الناس ويحاول ان يعطوا تصرفاتهم الشرعية الدينية من خالل
اإلعالم يعكس احتياجات السوق من خالل ادعاءاته الكاذبة وهذه
التمتمة ببعض اآليات واألحاديث كما أنهم يستخدمون وسائل
الظاهرة ليست ظاهر محلية بل هي عاملية بحتة وهذا القنوات
رخيصة من نساء وغيره الجتذاب الناس وما يقولونه ويستخدمونه
هي امتداد للمسابقات الفضائية التي تستغل اجليوب وتعمل على
يعتبر سحرا وجدال وبعيد متاما عن الرقية الشرعية ويجب على
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اجملتمع ان يتصدى وبقوة إلى هذه الظاهرة الدخيلة على ديننا
ومجتمعنا ومقاطعة هذه القنوات ألن رأسمالها هي اتصاالت
الناس وطاملا متت مقاطعتها فإنه ميكننا أن نوقفها عند حدها .
شرك وكفر صريح على الهواء
ونفرد هذه املساحة ملقتطفات مما يدور في هذه القنوات بني هؤالء
املشعوذين والدجالني الذين يستغلون املتصلني من السذج واملرضي
وضعيفي اإلميان وحسب قول أحد املتصلني التائبني بأن موظفو
الكنترول قالوا له  :نسجلك في االنتظار وقد ال تتمكن من االتصال
إال بعد أسبوع من اآلن لكثرة املتصلني .
أبوعلي يعلم الغيب
يقول هذا الساحر – مباشرة على الهواء  -إلحدى املتصالت (رزقك
عندي  ..حياتك عندي ..عالقتك مع زوجك عندي ..ال مو هذا بس..
كل شيء عنك عندي)وهذا الدجال يدعي أنه قابل علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه وعلمه علوم السماء والعياذ باهلل .
«الشيخه» سناء أناقة ودجل
أما قناة شهر زاد فالشيخه سناء األربعينية ذات األناقة والدجل
فإذا سألت املتصلة عن مستقبلها؛ سألتها البرنامج عن عمرها
ولون بشرتها .ثم ترمي بأوراق رخبصة بعدد سنوات عمرها !! ما
بعد العشرين ،فإن كان عمرها  26 :سنة رمت ست أوراق .وإن كان
عمر املتصلة  32 :سنة رمت ثالث أوراق.
إقبال كبير
احد املتصالت على هذه القناة وبعد أن تابت إلى اهلل ذكرت بأن
هذه القنوات بدأت البث على قمر دجتل منذ شهر شعبان وكان
البرنامج يقتصر على فترة ما بني صالتي العصر واملغرب  ..أما اآلن
فلكثرة املتصلني واملتصالت ،أصبح البرنامج يستمر طوال فترة
البث!! وهذه القنوات في ازدياد.
ولألطفال نصيب
لم يكتف أعداء اإلسالم بأفالم الكرتون اإلحلادية التي كانت تبث عبر
شاشات التلفاز والتي كانت تبث السموم عبر تلك الرسوم لتضع
في عقول أطفالنا احليرة والشك جتاه تعاليم دينهم وليرسموا في
ذاكرتهم شكالً للذات اإلالهية وللمالئكة ولكل ما يسيء لديننا
والعياذ باهلل ...
ولكن وبعد أن تنبه العالم اإلسالمي خلطر مثل هذه الرسوم
وحاربها في ذلك احلني عادت هذه الرسوم لتطفو مرة أخرى على
السطح ولكن بشكل جديد وبطرح متغير ولكن حتمل نفس
املضمون مما يعلم أبنائنا الكبائر بل ويجذبهم إليها حتى تظهر
بأنها نوع من أنواع اخلفة واملهارة...
بطاقات السحر بني يدي أطفالنا
إذا تصفحت مواقع النت هذه األيام ستجد بطاقات (يوغي)السحرية
والتي قد انتشرت بني طالبنا في املدارس وملن اليعرف هذه اللعبة
نقدم لكم هذه النبذة:
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يقول أحد املتخصصني في هذه اللعبة واصفا ً طريقة اللعب  :بعد أن
حصل يوغي على بطاقات اإلله املصري الثالثة ،فأراد أن يساعد يامي
يوجي على استعادة ذاكرته .ومن أجل ذلك يسافر يوغي الصغير
وأصدقاؤه إلى مصر حيث ياقابلهم شادي ويذهبوا إلى األهرام حيث
يوجد اللوح احلجري الذي نقشت فيه صورة الفرعون (يامي يوغي
وكايبا) والواقع أن هذا اللوح احلجري قد أنشأه القسيس سيتو
تخليدا ً لذكرى ابن عمه الفرعون الشجاع أتيم وعندما يصل يوغي
ورفاقه إلى مكان اللوح احلجري  ،يعرض يوغي بطاقات اإلله املصري
الثالثة أمام اللوح احلجري وبإستخدام أحجية األلفيه تنتقل روح
يامي يوغي إلى عالم مصر القدمية  ..عالم ذكرياته وموطنه القدمي
أسس
 .عندها يسافر الفرعون إلى عالم ذاكرته  .عالم
حقيقي ّ
ّ
ّ
على حقائق مصر القدمية .س ُي َعاد َعرْض ماضيه و كل األسرار عن
الستّة ست ُْك َ
شف في سلسلة ّ
الذاكرة لهذا
الفرعون و والقطع ّ
ّ
ثم
الفرعون و سيستعيد الفرعون أ ّيامه املفقودة حتّى يعرف
الكل ّ
سيعرف هو احلقيقة.
ولكن تلك الذكريات لم تكن جميلة أبدا ً  ..إذ أن على الفرعون(يوغي)
مواجهة باكورا اللص العظيم والوحش زورك.
اآللهة املصرية
		
وهذه أسماء لبعض اآللهة كما يدعون قاتلهم اهلل والتي يبثونها
ألبنائنا يوميا ً عبر قنوات لألسف أصحابها جلهم من املسلمني.
( )Raميثل را إله الشمس )Obelisk( ،ميثل أوبليسك إله
التدمير )Orisis(،أوريسيز ميثل إله الرعد وان امتالك البطاقات
الثالثة معا ً تعطي حاملها قوة عظيمة متكنه من حكم العالم.
ولكن بيجاسوس يندم على صنع تلك البطاقات إذ يبدو أن أرواح
اآللهة نفسها محتجزة بداخل تلك البطاقات وبإمكانها تدمير
حياة الناس .لذلك يقرر بيجاسوس بأن يخبئها في قبر الفرعون.
ولكن يعثر على تلك البطاقات صيادو البطاقات النادرة Rare
 Huntersومن أجل استعادة تلك البطاقات تنظم احلكومة املصرية
معرضا ً في متحف الدومينو  Domino Museumحيث تقوم ايشيز
عشتار  Isis Ishtarبإغراء كايبا بتنظيم بطولة مبارزة من أجل جمع
تلك البطاقات وتعطيه بطاقة اإلله أوبليسك  Obeliskوبذلك تبدأ
بطولة مدينة القتال  . Battle Cityوهذه بعض الصور لبطاقات
السحر التي تباع في أسواقنا لألسف الشديد فماذا يكيدون لنا
وألبنائنا وبناتنا ؟؟؟
حلول
		
الشيخ عبدالعزيز بن علي العسكر إمام وخطيب جامع العذار
باخلرج اقترح بعض احللول ملكافحة هذه الظاهرة من قنوات شعوذة
وبرامج سامة توجه ألطفالنا وهي:
* إيصال هذه الرسالة لوالة أمرنا – وفقهم اهلل -فلهم قدم سبق
في استدعاء سفيرنا في الدمنرك .وفي توجيه سمو وزير اخلارجية
خطاب شديد اللهجة لبابا الفاتكان  ،مما جعله في إساءته لإلسالم
واملسلمني.
فتأثير بالد على لبنان من باب أولى وأحق خصوصا وأن جرمية هذه
القنوات التي تبث من أراضيها يقدح ي العقيدة وفيه منازعة
لتوحيد الربوبية  ،حق من حقوق اهلل أقر به مشركو قريش ومع

بطاقات يوغي السحرية
ذلك قاتلهم احلبيب صلى اهلل عليه وسلم!! ولبالدنا فضل ظاهر
على دولة لبنان بعد فضل اهلل .ولن يردوا حلكومتنا طلبا مبنع هذه
القنوات من بت ما يخالف القرآن والسنة  ،وال يخفى عليكم قول
سي ن َ ْفعا ً
اهلل تعالى لنبيه صلى اهلل عليه وسلم ) ُقل ال َّ أ َ ْملِ ُك لِ َن ْف ِ
ضرا ً إال َّ ما َ للهّ ُ
شاء ا وَلَ ْو ُك ُ
وَال َ َ ّ ِ َ
نت أ َ ْعلَ ُم الْ َغ ْي َب ال َ ْ
ست َْك َثرْ ُت ِم َن الخْ َ ْيرِ
َ
شي ٌر لِّ َق ْو ٍم ي ُ ْؤ ِمنُو َن(.
س ِن َي ُّ
وَ َما َم َّ
السو ُء إ ِ ْن أنَا ْ إِال َّ ن َ ِذي ٌر وَب َ ِ
فكيف يزعم هؤالء أنهم يعلمون الغيب ؟ وكيف تبث تلك القنوات
ذلك الزعم ،وذلك الكفر ؟ وفي صحيح مسلم يقول صلى اهلل
عليه وسلم [من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة
أربعني يوما] الحظ هنا سأل  ،ولم يصدق! ولم يقر ! ولم يفعل
شيئا! ويقول صلى اهلل عليه وسلم (من أتى كاهنا ً فصدقه مبا
يقول فقد كفر مبا أُنزل على محمد صلى اهلل عليه وسلم)
* نأمل من علمائنا في هيئة كبار العلماء إصدار فتوى حتذر الناس
من هذه القنوات ومن االستماع إليها ،ومشاهدتها .واقتنائها،
فضال عن االتصال بها.
*نآمل من والة أمرنا – حفظهم اهلل -أن يحجبوا هذه القنوات
عن قمري عربسات ونسيات ...خصوصا ولبالدنا نصيب األسد في
تكاليفها.
*طاملا أن هذه البرامج بثت وخدع بها أناس تخرجوا من مدارسنا
االبتدائية واملتوسطة والثانوية ..ولم يفرقوا بني الساحر واملعالج،
وال بني الكاهن والعراف وبني الشيخ ...فال بد من مخاطبة ولي
العهد رئيس اجمللس األعلى للتعليم – حفظه اهلل -ومخاطبة
وزير التربية والتعليم  ،ونائبيه  ،ووزير التعليم العالي  ...لتكثيف
مناهج التوحيد وزيادة حصصها في اجلدول الدراسي اليومي،
وشرح العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضادها.
*ال بد من مخاطبة الهيئة العليا لالتصاالت التابعة مباشرة جمللس
الوزراء ،فهي معنية مبتابعة هذه القنوات ،ومتابعة وتصحيح
أوضاع شركتي االتصاالت وشركة موبايلي.
*مناصحة ومخاطبة من يتيح ويوفر فرص االتصال بهؤالء السحرة
والكهنة سواء في شركة االتصاالت على الرقم ( )7000أو غيره،
أو شركة موبايلي .خصوصا أنهم أخذوا أموال املساهمني على أن
يستثمروها في احلالل .وليس في السحر والكهانة واإلعانة على
ذلك ...وفي املسئولني في الشركتني خير كثير وهلل احلمد فال بد من
النصيحة بالتي هي أحسن خير كثير...
* مخاطبة وزير اإلعالم واملسئولني عن التلفزيون السعودي بقنواته

األربع لتكثيف البرامج اإلسالمية خصوصا التي تُعنى
بنشر العقيدة السلفية الصحيحة  ،وإبطال ما يضادها
من شكرك وسحر وكهانة وبدع وخرافات.
*مخاطبة القائمني على القنوات األخرى كقناة اجملد
والرسالة والشارقة والعربية وغيرها من القنوات العربية
ومطالبتها بتكثيف البرامج اإلسالمية خصوصا التي
تُعنى بنشر العقيدة السلفية الصحيحة  ،وإبطال ما
يضادها من شكرك وسحر وكهانة وبدع وخرافات.
*-مخاطبة أئمة املساجد وخطباء اجلوامع لبيان ظالل
مثل هذه البرامج الفضائية التي تناقض التوحيد.
وتكثيف اخلطب في مجال العقيدة ،والتحذير من السحر
والكهانة.
*تكثيف احملاضرات في مدارس البنني والبنات ،واجلوامع والدور
النسائية لبيان ظالل مثل هذه البرامج الفضائية التي تناقض
التوحيد .لشرح العقيدة الصحيحة ،والتحذير مما يضادها من
سحر وكهانة وغيرها.

موقف مشرف

وفي موقف مشرف من بالدنا وجه وزير الداخلية
صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبد العزيز
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات بحظر االتصال
على أرقام قنوات السحر والشعوذة من داخل
السعودية باستخدام ما لدى الوزارة من تقنية.
كما وجه األمير نايف وزارة التعليم العالي،
الشؤون اإلسالمية ،التربية والتعليم ،االتصاالت
وتقنية املعلومات ،الثقافة واإلعالم ،رابطة العالم اإلسالمي،
وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بتحذير املواطنني من
بعض القنوات الفضائية ،التي تهدف إلى تعليم السحر
والشعوذة ،وذلك بإصدار بيان من رابطة العالم اإلسالمي يبني
حرمة بث مثل تلك القنوات.
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اعالن

38

إعداد  :منصور خريش
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ما إن تنقضي االختبارات املدرسية وتظهر النتائج إما بالنجاح
فتعم أجواء الفرح الناجحني وتزور أجواء احلزن املقصرين حتى يزور
اجلميع الفراغ و الذي ينقض على اجلميع ويحكم قبضته فمنهم
من يستغل هذا الفراغ بشكل ايجابي بتنمية مداركه وقدراته
واالستزادة من املعلومات واإلبحار في املعارف والعلوم النافعة
وآخر ينطلق إلى الطريق اجملهول فيخالط رفقاء السوء وتعود عليه
أوقات الفراغ بالندامة واملهالك...
ولكن وحملاربة شبح الفراغ وضياع األوقات في ما ال ينفع وضعت
جمعيتنا املباركة عدد ًا من البرامج واألنشطة الصيفية والتي
يتقدمها برامج تالوة وحفظ كتاب اهلل الكرمي وذلك لتحقيق
اخليرية املوعود بها في قوله صلى اهلل عليه وسلم ( :خيركم
من تعلم القرآن وعلمه ) ولرفع مستوى احلفظ واملراجعة لدى
الطالب باإلضافة إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الطالب ومن في
مستواهم للبرامج التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية
والعلمية الهادفة واجلذابة التي تربط القرآن الكرمي باملعارف
واملهارات املتنوعة .
وملعرفة املزيد عن هذه البرامج استضافت (مواكب) عدد ًا من
مسؤولي هذه األنشطة لإلطالع عن كثب عن ماهية هذه البرامج
وأهدافها ودورها في خدمة اجملتمع...
بداية حتدث رئيس قسم شؤون الطالب باجلمعية األستاذ محمد فالته
عن ما تقدمه اجلمعية ممثلة بقسم شؤون الطالب فقال :نقدم في
إجازة الصيف العديد من البرامج املفيدة واملتنوعة التي يستفيد
منها الطالب والتي حتارب فراغ الصيف وهي:
الدورات القرآنية الصيفية.
الدورات القرآنية املكثفة حلفظ القرآن الكرمي في شهرين.
دورة تثبيت حفظ للقرآن الكرمي .
املدارس الصيفية لتحفيظ القرآن الكرمي بالتنسيق مع إدارة التربية
والتعليم مبحافظ جدة.
املسابقة القرآنية الكبرى.
امللتقيات التدريبية الصيفية
باإلضافة إلى املشاركة في الفعاليات العديدة املقامة في صيف جدة
مثل ملتقى البحر الصيفي وغيره.
وعن حجم اإلقبال أكد فالته أنه في تزايد وهلل احلمد من حيث عدد
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الطالب واملساجد سواء في الدورات القرآنية أو املكثفة أو في املدارس
الصيفية وذلك لتنوع األنشطة فاجلميع يجد ما يتناسب مع ميوله
ورغباته من البرامج القرآنية والثقافية والرياضية واالجتماعية...الخ.
أوال ً  :الدورات القرآنية الصيفية
وتهدف هذه الدورات إلى عدة أهداف تتقدمها نشر كتاب اهلل بني
الطالب تالوة وحفظا ً وسلوكا ً لتحقيق اخليرية املوعود بها في قوله
صلى اهلل عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ورفع مستوى
احلفظ واملراجعة لدى الطالب وغرس مفهوم العقيدة السلفية
الصحيحة في نفوس الطالب وجمع قلوبهم على كتاب ربهم وسنة
رسولهم صلى اهلل عليه وسلم.
تربية الطالب على مبادئ اإلسالم وأخالقه الفاضلة ،وإعدادهم
ليكونوا لبنات صاحلة في مجتمعهم ،وليشعروا مبسؤولياتهم جتاه
أنفسهم ومجتمعهم وأمتهم اإلسالمية و استثمار أوقات الفراغ
لدى الطالب ومن في مستواهم بحفظ ما تيسر من القرآن الكرمي
وبرامج تربوية وثقافية واجتماعية ورياضية وعلمية هادفة وجذابة
وتنمية روح التعاون والعمل اجلماعي املثمر لدى الطالب وتربيتهم
على احلياة املستمدة من التوجيه اإلسالمي مبا فيه من خصال حميدة
وأخالق فاضلة.
رئيس شعبة البرامج العامة األستاذ جمال الدربي أوضح بأنها تسعى
لتحقيق كافة أهداف البرامج واألنشطة الصيفية التي تقيمها
اجلمعية باإلضافة إلى تفعيل البرامج املشتركة بني الدورات القرآنية
الصيفية .
مؤكدا ً أن املشاركني في املسابقة يجب أن تتوفر فيهم الشروط
التالية وهي :أن يكون املشارك من الطالب املنتظمني في الدورة
القرآنية املشارك فيها وأن يكون املشارك متقنا ً ومج ِّودا ً للقرآن الكرمي
تالو ًة وإذا شارك املتسابق في أكثر من فرع يعتمد له أخر فرع شارك
فيه.
و أكد الدربي أن اختيار الدورات القرآنية الصيفية ال تكون بطريقة
عشوائية فهناك شروط و معايير يجب أن تؤخذ باحلسبان وعلى كافة
األصعدة وهي على النحو التالي:
 مقر الدورات  :أن تقام الدورة في مسجد ذات مساحة كبيرة وتكونضمن املساجد التابعة للقطاع وموقع املسجد يجب أن يكون بعيدا
عن األماكن الغير مناسبة كاألسواق....وغيرها.
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الطالب  :أن ال يقل العدد الفعلي للطالب املنتظمني في الدورة عن(  ) 100طالب للمساجد و()200طالب للمراكز املسائية .وأن توزع
حلقات الدورة حسب املراحل الدراسية (ابتدائية أولية – ابتدائية عليا
– متوسطة – ثانوية ...فما فوق ) و أن ال يقل عدد الطالب في احللقة
عن (  ) 15طالبا وال يزيد عن (  ) 20طالبا.
أما عن الكادر اإلداري و التعليمي :توفر الكادر اإلداري و التعليمي كامال
في الدورة وأن يكون الكادر من منسوبي اجلمعية أو املتعاونني الذين
يزكيهم املشرف التربوي.
مشرفو ومديرو الدورات
* يتولى اإلشراف على الدورة أحد املشرفني التربويني باجلمعية ويقوم
بإعداد اخلطة العامة ألنشطة وبرامج الدورة بالتنسيق مع مدير الدورة
والزيارة األسبوعية للدورة على األقل عدا مدراء املراكز املسائية والذين
يتطلب حضورهم بشكل يومي كما يشرف على سير أنشطة الدورة
ومتابعتها وعلى برنامج احلفظ و املراجعة وحضور اجتماعات الدورات
القرآنية الصيفية في اجلمعية أما مدير الدورة فيتولى متابعة برنامج
احلفظ و املراجعة وإعداد اخلطة الالزمة لذلك ومتابعة تنفيذ خطط
وبرامج الدورة و البرنامج اليومي لها ومتابعة العاملني بالدورة وعقد
اللقاءات الدورية معهم لدراسة خطط العمل و التقارير و املالحظات
ومناقشة االحتياجات و البرامج املراد تنفيذها أو تطويرها ومتطلباتها
وإعداد متطلبات الدورة و ميزانياتها ومتابعة احلضور والغياب اليومي
للمعلمني واملشرفني وإعداد التقارير الدورية واخلتامية.

تقرير عن برامج اللجنة الثقافية في الدورة.
في حني تقوم اللجنة االجتماعية .بإعداد خطة النشاط االجتماعي
للدورة ومتابعة تنفيذها.وجتهيز احتياجات األنشطة االجتماعية
ومتابعة تسجيل الطالب وإعداد سجل قيد للطالب املسجلني
وتوزيع الطالب على احللقات ومتابعة حضور الطالب وإعداد سجل
للتردد اليومي للطالب ( احلضور و الغياب ) والسعي حلل املشكالت
التي تعترض مواظبة الطلبة عن حضور الدورة وتهيئة كل ما
يتعلق بالنشاط االجتماعي من اختيار للمكان واملواصالت واألغراض
واملشتريات وغيرها ومتابعة الطالب املقصرين.و تقدمي تقرير ختامي
لألنشطة االجتماعية في الدورة.
أما اللجنة الرياضية فمهامها تكمن في إعداد خطة اللجنة الرياضية
للدورة ومتابعة تنفيذه جتهيز احتياجات األنشطة الرياضية ورئاستها
واختيار أعضاءها وتقدمي تقرير ختامي لألنشطة الرياضية للدورة.
أما الفئة األساسية وذات الصلة املباشرة وهم مدرسي احللقات
فتكمن مهامهم األساسية في متابعة حضور وغياب طالب احللقة
وضبطهم وإعداد وتنفيذ خطة احلفظ واملراجعة للطالب وتقييم
الطالب ورفع أسماء املتميزين لتكرميهم واستخدام السجالت اخلاصة
باحللقة ورفع التقارير الالزمة عن احللقة.
في حني يتولى السكرتير إعداد جميع سجالت الدورة و العمل على
تنظيمها وحفظ الوثائق و التعاميم و اخلطابات وطباعة التقارير
واستقبال املكاتبات وتصديرها و التنسيق واإلعداد الجتماعات الدورة
األسبوعية وكتابة التقارير ومتابعة التوصيات والقرارات
عدد الدورات القرآنية التي أقيمت العام املاضي:
م

القطاع

عدد الدورات

1

المراكز المسائية

20

2

مكاتب االشراف

16

3

المرافق العامة

3

4

بقية المراكز

43

االجمالي

اللجان
وتتكون من اللجنة الثقافية واللجنة االجتماعية واللجنة الرياضية
ومدرسي احللقات ودورها يكون التالي:
تقوم اللجنة الثقافية بتجهيز احتياجات األنشطة الثقافية ومتابعة
الدورات العلمية و العملية املقامة في الدورة وتنسيق وتنظيم
اللقاءات الثقافية داخل املسجد ومتابعة وتنسيق الدروس التربوية
داخل احللقات وفي الرحالت وتوثيق األنشطة الثقافية للدورة و تقدمي
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 82دورة قرآنية

مدة الدورة
الفترة الزمنية إلقامة الدورة ال تتعدى  6أسابيع وخلمسة أيام
أسبوعياً.
وهناك جدول زمني لهذه الدورات فهي تبدأ بعد صالة العصر مباشرة
إلى الساعة ( ) 10مسا ًء كحد أقصى.
و بالنسبة للدورة املقامة في الفترة الصباحية أال تزيد الفترة عن
 6ساعات كحد أقصى وأال يقل عن أربع ساعات للفترة املسائية
والصباحية.
منهج احلفظ و املراجعة
مقدار الحفظ
مقدار المراجعة

الثانوية

المتوسطة

االبتدائية المتقدمة

االبتدائية المتأخرة

جزءان

جزء ونصف

جزء واحد

نصف جزء

المستوى الذي رشح الطالب لدخول االختبار فيه

البرامج العامة املصاحبة في الدورة
تلتزم كل دورة قرآنية بإقامة البرامج التالية:
*الدورات العلمية والعملية.
*الدروس التربوية.
*البرامج الثقافية.
*البرامج االجتماعية.
*البرامج الرياضية.

جوائز املسابقة
وتختلف اجلائزة حسب الفرع الذي يختبر فيه الطالب

االجنازات تترجمها األرقام
وقد حققت هذه الدورات اجنازات كبيرة خالل العام املاضي 1427هـ
تلخصها األرقام التالية:
* عدد الطالب )15.500 ( :طالب.
* عدد صفحات احلفظ جلميع طالب الدورات )235.243( :صفحة؛ مبا
يعادل ( )390مصحف.
* عدد صفحات املراجعة جلميع طالب الدورات )1.539.207( :صفحة؛
مبا يعادل ( )2.550مصحف.
* عدد اإلداريني ومشرفي البرامج ) 560 ( :إداري ومشرف برنامج.
* عدد املعلمني واحللقات في الدورات ) 851 ( :معلم.
* عدد املشرفني التربويني للدورات ) 73 ( :مشرف تربوي.
* عدد مشرفي التقييم واملتابعة للدورات القرآنية ) 15 ( :مشرف
تربوي
عدد البرامج املنفذة في الدورات:
البرامج

عدد البرامج

برامج خدمة اجملتمع

131

مكاتب اإلشراف

141

الدورة التدريبية املتنوعة

186

البرامج العلمية والتربوية

718

البرامج الثقافية

778

البرامج االجتماعية

567

البرامج الرياضية

532

الفروع

جائزة األول

جائزة الثاني

جائزة الثالث

المجموع

الفرع األول ( القرآن كامال )

1200

1000

800

3000

الفرع الثاني (خمسة وعشرون جزءا)

1000

800

600

2400

الفرع الثالث ( عشرون جزءا )

900

700

500

2100

الفرع الرابع ( خمسة عشر جزءا )

700

650

450

1800

الفرع اخلامس ( عشرة أجزاء )

600

500

400

1500

الفرع السادس ( خمسة أجزاء )

500

400

300

1200

الفرع السابع ( ثالثة أجزاء )

400

300

200

900

احلفل اخلتامي للدورات القرآنية
وعن احلفل اخلتامي قال....يقام حفل ختامي للدورات القرآنية لتكرمي
الدورات املتميزة في اإلنتاجية و القطاع احلاصل على ثالث دورات وأكثر
في التميز واإلنتاجية و الطالب الفائزون في مسابقة القرآن الكرمي
واملشاركني في احلفل اخلتامي للدورات و مشرفي التقييم في الدورات
القرآنية .
ثانياً :الدورات القرآنية املكثفة
•عدد الطالب )60 ( :طالب
•عدد احللقات (  ) 8حلقات
•عدد املعلمني (  ) 15معلم
•عدد اإلداريني (  ) 11إداري
•عدد احلفاظ في الدورة و جتاوزو االختبارات (  ) 40طالب
•عدد الطالب الذين شارفوا على التختيم (  ) 20طالب
•عدد صفحات احلفظ في الدورة (  ) 19615صفحة مبا يعادل ( ) 32
مصحف
•عدد صفحات املراجعة في الدورة (  ) 119252صفحة مبا يعادل ()197
مصحف

املراكز اخلمس األولى املتميزة
مدير قطاع املراكز القرآنية املسائية األستاذ صديق خوجه ذكر بأن
القطاع حصد املركز األول والثالث للعام املاضي في الدورة القرآنية
الصيفية وذلك من خالل مسجد الثنيان بعد أن حقق في اإلنتاجية
والتميز نسبة  % 272ومسجد الشربتلي بنسبة % 217
في حني حصد مركز إشراف البلد والذي أذهل اجلميع كل من املركز
الثاني والرابع واخلامس وهذا ما أكده مدير مركز إشراف البلد األستاذ
علي محمود عبدالقادر وذلك بعد ان حقق مسجد الرحمة نسبة
 % 263في اإلنتاجية والتميز ومسجد باريان بنسبة  % 215ومسجد
الصفا الذي احتل املركز اخلامس بـ  % 208في اإلنتاجية والتميز.
وبذلك حصل قطاع البلد على جائزة القطاع املتميز على مستوى
اجلمعية و على مركز التميز األول.

43

ثالثاً :دورة تثبيت احلفظ
رئيس شعبة برامج
املوهوبني األستاذ أحمد
بابصيل أكد بأن هذه
الدورات ستنطلق هذا العام
ولكن بشكل جديد و طرق
حديثه مواكبة للعصر مما
تلبي حاجة الطالب لرفع
مستوى حفظهم وتنمية
مداركهم وقدراتهم.
وأوضح بابصيل بأن هذا
املهندس عبد العزيز حنفي العام سيشهد والدة هذه
الدورات من جديد وسوف
تقدم جلمهورها من الطالب الفائدة املرجوة .
رابعاً :املدارس الصيفية
عدد املدارس الصيفية لهذا العام ( )9مدارس صيفية وبرامجها تركز
بنسبة  %40على القرآن الكرمي وعلومه اخملتلفة هذا ما أكده سكرتير
قسم شؤون الطالب األستاذ أكرم نور الدين باإلضافة إلى البرامج
الثقافية والرياضية واالجتماعية والرحالت واملسابقات وهي قد آتت
ثمارها وهلل احلمد وتلبي رغبات الطالب في شتى اجملاالت.
في حني بلغ عدد الطالب املشاركني العام املاضي ما يقارب من
(  )3000طالب جميعهم حتت إشراف جلنة اإلشراف والتقييم
ويتوقع هذا العام أن يزيد العدد وذلك لنسبة الطلبات الكبيرة
التي تصل من أهالي الطالب .
خامسا ً :امللتقيات التدريبية الصيفية
إن مما ال شك فيه أن التدريب ضرور ٌة ملح ٌة لصقل الشخصيات
وإكساب املهارات ،ولذا أولت اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن
الكرمي مبحافظة جدة اهتماما ً بهذا اجلانب متمثالً في مثل
هذه امللتقيات التدريبية جلميع فئات اجلمعية من طالب
ومعلمني ومشرفني؛ والتي كان لها األثر الكبير في حتقيق
أهدافها ،باإلضافة إلى البرامج التدريبية على مدار العام.
وتهدف امللتقيات إلى إبراز دور اجلمعية في خدمة اجملتمع
وإيجاد فرص تدريبية لطالب ومعلمي اجلمعية واملساهمة في
بناء الشخصية اإلسالمية املتكاملة واستثمار فترة اإلجازة
الصيفية بتقدمي برامج إثرائية وتقدمي برامج إبداعية جديدة
لالستفادة من اإلجازة الصيفية.
وتستهدف امللتقيات بشكل خاص معلمي ومشرفي وطالبه
اجلمعية ومدارس التعليم العام واجلامعة والكليات. .
عدد امللتقيات التدريبية التي أقيمت
أقيم في صيف العام املنصرم 1427هـ (  ) 6ملتقيات تدريبية،
كانت على النحو التالي:
 /1امللتقى التدريبي األول لطالب التعليم ( رواد املستقبل ):
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* اقيم امللتقى مبدينة أبها مبشاركة (  ) 50طالبا ً و( )11مدربا ً ومشرفا ً
بإشراف األستاذ /أنس محمد إسماعيل قاسم.
 /2امللتقى التدريبي األول ملعلمي اجلمعية:
اقيم امللتقى باملدينة املنورة مبشاركة (  ) 50معلما ً من مراكز إشراف
اجلمعية و( )11مدربا ً ومشرفا ً بإشراف األستاذ /عبد العزيز عثمان
رمضان.
 /3امللتقى التدريبي األول لطالب حلقات التحفيظ ( املتميزين ):
* اقيم امللتقى مبدينة أبها مبشاركة (  ) 45طالبا ً و( )12مدربا ً ومشرفا ً
بإشراف األستاذ /عبد القادر سالم باسالمة.
 /4امللتقى التدريبي األول للطالب اجلامعيني:
* أقيم امللتقى مبدينة جدة مبشاركة (  ) 75طالبا ً و( )41مدربا ً ومشرفا ً
بإشراف األستاذ /عادل بن عابد اجلهني.
 /5امللتقى التدريبي األول ملعلمي اجلمعية:
أقيم امللتقى مبدينة الطائف مبشاركة (  ) 23معلما ً من مراكز إشراف
اجلمعية و( )7مدربني ومشرفني بإشراف األستاذ /عثمان
عطية اهلل املزمومي.

فالتة

 /6امللتقى التدريبي األول
ملعلمي اجلمعية اجلدد:
أقيم امللتقى مبدينة أبها
مبشاركة (  )33معلما ً من
مراكز إشراف اجلمعية و()6
مدربني ومشرفني بإشراف
األستاذ /عادل بن عابد
اجلهني.
*الدورات التدريبية في
امللتقيات:
اقيمت ( )33دورة قام
عليها نخبة من املدربني
املتخصصني واألكفاء وقد
آتت ثمارها خالل فترة قصيرة

وفيما يلي جدول بهذه الدورات:
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الفعاليات املصاحبة للملتقيات
* البرامج الثقافية.
* البرامج االجتماعية.
* البرامج الرياضية.
وتهدف هذه البرامج إلى تقوية أواصر احملبة ،وبث روح اإلخاء بني
املشاركني ،وإثراء روح النشاط والتجديد واحليوية للعقل واجلسم.
كما أنها تكسر احلواجز النفسية ،وتعطي جوا ً من الترفيه املتنوع
للمشاركني ،كما تبرز مواهبهم وميوالتهم.
خامساً:املسابقة القرآنية الكبرى
وهي مسابقة ثقافية تعنى بالقرآن الكرمي وعلومه
وتنظم برعاية صاحب السمو امللكي األمير
عبداجمليد بن عبدالعزيز أمير منطقة
مكة املكرمة الرئيس الفخري
للجمعية .رحمه اهلل
رئـيـس الـجــمـعية
ا لـمــهــنــد س
عبدالعزيز بــن
عبــد اللـه
حنفي
أ كــــد
بـــأ ن
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فكرة املسابقة انطلقت من قطاع البلد باجلمعية عام 1417هـ
وكانت للطالب التابعني للقطاع بعدد اليتجاوز الـ( )50طالبا ً وتطورت
عاما ً بعد عام فطبع منها العام املاضي ما يقارب ( )150ألف نسخة
وقد وصل عدد النسخ املطبوعة منذ انطالقتها حتى العام املاضي
أكثر من مليون نسخة.
املشاركات واالنتشار
متتاز املسابقة القرآنية الكبرى مبشاركة عدد كبير من كافة الفئات
العمرية داخل اململكة وخارجها مثل ( فلسطني واليمن والسودان
ومصر وباكستان واجلزائر وبوركينافاسو وغانا وأوغندا
وفرنسا وايطاليا وكندا والواليات املتحدة).

قالوا عن املسابقة
في مقدمة املعجبني الذين أثنوا على املسابقة فضيلة الشيخ
الدكتور سعود بن عبداهلل الشرمي إمام وخطيب املسجد احلرام حني
قال:ان هذه املسابقة شغلت الذكور واإلناث مبا يثري معلوماتهم
القرآنية ومبا يعود عليهم بالنفع في الدارين.
وأضاف فضيلته:وهذه املسابقة ماهي إال نقطة من محيط وغيض
من فيض هذه
اجلمعية املباركة
النشطة.
من جهته فقد
ثمـــن األميـن
ّ
العام للمجلس
األعــــلــــى
للجمعيــا ت
ا لـخـير يـــة
فـــضــيلة
ا لشــيـــخ
عبــداهلل بن
عبد ا لر حمن
املـزروع وقال:
ان إعــــــداد
الدربي
ا ملسا بـقـــة
خطوة مباركــة
تشكر عليها اجلمعية وجديرة بأن تكون مثاال ً يحتذى به لدى
بقية اجلمعيات األخرى.
رئيس احملاكم الشرعية مبنطقة تبوك الشيخ عبدالعزيز بن صالح
احلميد عبر عن سعادته باملسابقة القرآنية قائالً:لقد أحسنت
اجلمعية على إيجاد هذه املسابقة بني أبناء هذا البلد ويسجل لهم
مبداد من ذهب الهتمام املسؤولني في اجلمعية بالشباب والشابات
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بابصيل

نور الدين

حيث القت املسابقة قبوال ً واستحسانا ً من اجلميع.
املسابقة القرآنية الكبرى القت استحسان الداعية اإلسالمي املعروف
فضيلة الشيخ محمد بن صالح املنجد والذي أكد بأن املسابقة جيدة
ومفيدة وباعثة على التحصيل العلمي والبحث وبذل اجلهد للوصول
إلى املعلومة وهي من صفات املسابقات اجليدة القوية.
برامج املوهوبني
برامج جديدة انطلقت هذا العام تنعكس على مدى التطور ومواكبة
كل حديث وجديد وهي برامج املوهوبني ولنتعرف على فكرة هذه البرامج
استضفنا رئيس شعبة برامج املوهوبني األستاذ أحمد بابصيل والذي
قال:جاءت فكرة برامج املوهوبني بعد دراسة واقع احللقات واألنشطة
الطالبية اخملتلفة والوقوف على مامتلكه اجلمعية من طاقات بشرية
متميزة من الطالب أصحاب القدرات العالية في اجملاالت اخملتلفة حيث
أن اجلمعية حريصة كل احلرص على تنمية هذه الطاقات وصقل تلك
املواهب فيما يخدم ديننا ووطننا.
وأضاف :إن لبرامج املوهوبني عدة أهداف وهي:
اكتشافها مواهب الطالب وإبرازهاصقل تلك املواهب وتنميتها واعطائها الفرصة املناسبة االهتمام بتلك املواهب واستثمارها فيما يعود بالنفع عليها وعلىاجملتمع.
وعن ماهية هذه البرامج و الفرق بينها وبني البرامج املقدمة لباقي
الفئات الطالبية قال بابصيل :حرصت اجلمعية ممثلة في إدارة الشؤون
التعليمية أن تقدم برامج متنوعة تخدم املوهوبني وفي مقدمتهم
حفاظ كتاب اهلل الكرمي حيث يعتزم القسم إصدار أول شريط تالوات
ألجمل القراءات وغيرها من البرامج التي تنمي املواهب األدبية والعلمية
وااللكترونية....الخ.
وعن توقعه عن مدى جتاوب الفئة املستهدفة مع هذه البرامج قال:ال
شك أننا نأمل أن تؤتي هذه البرامج ثمارها اليانعة قريبا ً ولكن ذلك
يتوقف على مدى تفاعل مراكز اإلشراف مع هذه البرامج.
وواصل بابصيل حديثه قائالً :جديد األنشطة هذا العام هو التنوع في
طرح البرامج واستخدام وسائل التقنية احلديثة واالستفادة منها في
حتقيق األهداف التربوية املنشودة في جميع املناشط الصيفية والتركيز
على إبرازها للمجتمع من خالل وسائل اإلعالم.
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اعالن
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حوار  :سعيد البقمي
طارق بن حامد الغالبي الشهير بـ
(أبو مشهور) قضى ستة وعشرين
عاما في أوحال اخملدرات بسبب عدم
تقديره للوقت واختياره أصدقاء
السوء ليقضي معهم أوقات إجازته
كان أبو مشهور يتعاطى اخملدر كل
صباح ويروجه مع حلول املساء
ظلمات من املعاصي والضالل ولكن
قبل أن يسدل الستار على القصة
(املأساة) أراد اهلل به خيرا وانتشله
من قبح املاضي فأصبح نور ًا مشع ًا
يضيئ دروبا مظلمة لشباب يسيرون
في طريق ال يعرف عواقبه أحد كأبي
مشهور.
«مواكب» كانت مع الداعية أبي
مشهور في حديث عن الشباب
ومشاكله فإلى نص احلوار:
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* أبو مشهور القادم من
الظالم ها هو يقود الشباب
نحو طريق الهداية ما لذي
حدث بالضبط؟
احلمد هلل ،يا أخي كنت وصلت
حد الهالك وشارفت عليه لم
أكن أعلم للحياة طعما أو
لونا وهدفا أسير جملرد السير
دومنا هدف أو غاية اقترفت
العديد من الذنوب وكان منها
أن دخلت بوابة اإلدمان بوحلها
لم أكن أعرف نهاية أمتنى
الوصول إليها ،لكن لطف
اهلل وفضله قاداني لبصيص
النور أتذكر أني كنت أريد
الصالة (كان عمري  )30ولكني
ال أحسن الوضوء قمة اخلجل مع اهلل أن تصل لهذا العمر دومنا أن
تعرف أمورا من املسلمات التي يجب على كل مسلم العلم بها.

طويلة أعرف آثارها الدينية وما
تسببه من بعد عن اهلل عز
وجل وآثارها االجتماعية وما
تسببه من مهانة للمتعاطي
بني الناس وما تعيشه أسرة
املدمن من حرج شديد قد
تكره لقاء اجملتمع وأعرف آثارها
النفسية وما تسببه من ظنون
وقلق وأعرف آثارها الطبية وما
تسببه من أمراض يصعب على
اإلنسان الشفاء منها والعودة
كما كان قبل التعاطي.
هل عرفت اآلن ملاذا أنا دائما
حريص على هذا املوضوع
السبب ببساطة أن اخملدرات
موت قادم قد يتساهل الشاب
في أخذ احلذر منه فأنا دوما أحب أن أكون البوق الذي يهتف باالبتعاد
عنه.

* ما الذي حدث بعد ذلك؟
الذي حدث أني بت أفكر في ضالالتي السابقة وما اقترفته بحق
نفسي والناس فكان ال بد من وقفة صادقة لوقف هذا الفساد
والسير في االجتاه املعاكس لتكفير الذنوب وتفتيح األبصار نحو اخلير
الذي عند اهلل عز وجل وكانت بداية االنطالق مع اخمليمات الدعوية
واملراكز املنتشرة في األحياء وزيارات السجون ومراكز األمل وغيرها
واحلمد هلل أجد قبوال كثيرا لدى فئة الشاب.

* ((أبو مشهور)) اإلجازة على األبواب ،ما النصيحة التي تود أن
تقولها عبر «مواكب»؟
يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :نعمتان مغبون فيهما كثير
من الناس الصحة والفراغ) فكم من إنسان استغل هذه النعمة
وتقرب إلى اهلل بشكل كبير وخدم أمته خير خدمة بل إن بعض
الصاحلني يتمنى لو أن اليوم يطول ليصبح خمسا وعشرين ساعة
لكثرة أعماله الصاحلة في املقابل كم من مفرط ومقصر لم يدرك
هذه النعمة وقضاها بني سهر ولعب وتفريط قد يؤدي إلى الهالك
ولو بعد حني فما بني جليس السوء والضياع إال الوقت فقط نصيحة
أقدمها لكل شاب كن في إجازتك نعم املسلم املتمثل بكتاب اهلل
والداعي إليه .
ونصيحتي لكل أسرة ال تلهيكم اإلجازات بأفراحها وسفراتها عن
تربية أبنائكم التربية التي تثابون عنها يوم القيامة قال تعالى:
س ُك ْم وأ َ ْهلِ ُ
َّاس
(يَا أَي ُّ َها الَ ِذي َن آ َمنُوا ُقوا أَن ُف َ
يك ْم ن َارا ً و ُقودُ َها الن ُ
والحْ ِ َجارَةُ).

* ترى ما سر هذا القبول؟
السبب أني واحد منهم أحسست مبا يحسون واعترفت مبا ال
يستطيعون اإلفصاح عنه أعرف مشاكلهم جيدا وملم بالوضع
النفسي للشباب وما يواجهونه من ضغوط أختصر لهم جتربتي
قبل أن يبدؤوا اخلوض فيها.
* بحكم ( جتربتك ) ماذا يعني الفراغ في حياة الشاب؟
باختصار الشباب قوة فتية تكاد تعصف بكل ما يواجهها من
عقبات إن لم تستغل في الطاعة حتما ستستغل في املعصية..
مفسدة للمرء أي مفسدة
		
إن الشباب والفراغ واجلدة
ما أصعب أن يجد الشاب نفسه عالة على اجملتمع هنا سيحاول أن
يثبت نفسه ولو بالبروز في الطريق (اخلطأ) كأن يتعاطى أو يروج أو
يسهل الطريق ملهمة ما .السؤال الذي أطرحه على التجار وأهل
اخلير في اجملتمع ماذا أعددنا لهذا اجليل.
هل وفرنا لهم محاضن تربوية لتقيهم االنزالق في الرذائل أم أننا
كلما رأينا شابا غاويا أخذنا نؤنبه دومنا إدراك للعوامل احلقيقية
النزالقه.
* دائما ما نلحظ محاضراتك عن الشباب واخملدرات ..ما السبب؟
السبب ببساطة أنني كنت حتت سطوة هذه اللعينة ((اخملدرات)) ملدة

* أخيرا ما النصيحة التي تود أن تقدمها لقراء «مواكب»؟
أوال أشكر اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة على
جهودها اجلبارة الحتواء الشباب وجعلهم معلقون بالقرآن الكرمي
من خالل مسابقاتها أو مناشطها التي ترعاها كل صيف ثانيا أنا
دوما أقول أن الشباب ليس مشكلة بل نحن من يخلق املشاكل في
طريق الشباب فلو تكاتف اجلميع لعمل شبابي مؤسسي يعود على
الوطن باخلير والصالح ويعود عليهم بالنفع والهداية مال اشتكت
أسرة من مراهقة شاب أو ضالل آخر أنا أرى أن املشكلة هي غياب
احللول فلو أوجدناها حلُسدنا على شبابنا
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إن املتأمل في فضائنا اليوم ليجد امتالئه بالقنوات الفضائية التي ال
عد وال حصر ،ويجد كذلك تولع جيلنا من األبناء والبنات مبا يُطرح في
هذا الفضاء وال يقدم لهم غالبا إال الغثاء.
اإلعالم هو املنبر املؤثر واملسيطر األول على العقل وتوجيه السلوك.
فكم من كلمة تكون عبر رسالة اإلعالم أثرت في اجملتمع ما لم تؤثره
محاضرة أو ندوة.
أحبتي إن هذه القنوات مع كثرتها وكثرة ماحتتويه إال أن أهدافها واضحة
جلية ملن أبصر ،فهي في غالبيتها تدعو إلى التفسخ و االنحطاط
العري بأنه اجلمال و احلرية.
األخالقي والسلوكي وإبراز ُ
الفضائيات كثيرة موادها ومتعددة،صيغت بقالب ترفيهي أو اجتماعي
إال أنها في أساسها وحقيقتها تبث السموم والدعوة إلى دغدغة
املشاعر وتأجج العواطف وتنومي األمة في سبات عميق.
وما نراه اليوم لهو خير شهيد على ما أقول فكثيرة هي القنوات املطروحة
في الساحة سواء منها املمنوعة أو املتخصصة فنجد قنوات األفالم
والفيديو كليب وقنوات الفن واجلمال واملسرحيات الهابطة .وحدث بال
حرج فهناك املزيد واملزيد .وأبناءنا وبناتنا هم املستقبل الوحيد لهذا
ُ
الغثاء.
ففي استبيان أجرته مجلة «ولدي» :أن  %98من األبناء يتابعون الفيديو
كليب بشغف وأن %39من األبناء تعجبهم كلمات األغنية و%31
يشاهدونها لفنانيها و %26يجذبهم إخراج األغنية.
جيل سينصر األمة بهذه االهتمامات؛ بل أي امرأة
فأسألكم باهلل أي
ٍ
ستربي األجيال وتنقذ الغرقى.
إنهم بهذا الهراء جعلوا الشعوب العربية ال تفكر في أمتها وال تبني
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حلاضرها أو حتى تتأمل في مستقبلها بل جعلتهم عاطلني ُمعطلني،
حجموا ما به ُكرم اإلنسان و ُقدر .فجعلوا اجليل ال يفكر إال باملتعة
َ
والشهوة وإتباع القدوات املزورات مع تتابع الضحكات ( ُغيرت احلقيقة،
وانتحر العفاف ،وضاعت الفضيلة على أسطح هذه الشاشات).
أحبتي نحن أمام معركة فاصله إما تكون النصر فيها جليل محمد
صلى اهلل عليه وسلم وتربيته الصحيحة وأما جليل الفضاء ومنفذيه.
فنساء املسلمني يشاهدون بولع وشغف .ونرى ذلك واضحا في الواقع،
فالتقليدات الغربية واأللفاظ البذيئة والسلوكيات املشينة واالفتتان
بقدوات الفضاء وما يقدمونه واالنبهار برسالة الفن الراقي في نظرهم
وهو في حقيقته الفن الهابط.
أجري لقاء مع أحد الفنانات وسئلت ماهي الطريقة
ففي قناة فضائية ُ
وصلت إليه من الشهرة
ما
إلى
وصلت
حتى
وإتخذتيها
التي أتبعتها
ِ
ِ
والفن وحتصيل املال؛ فقالت :أول قيد كسرته هو قيد األسرة حيث ضربت
به عرض احلائط وتفرغت ملواهبي وتقدير طاقاتي ،وفي اليوم التالي من
اللقاء سجلت مخافر الشرطة قرابة  400حاله الختفاء وهروب فتيات
في إحدى الدول العربية.
أرئيتم كيف تصل رسالة الفنانني.
أرئيتم كيف تؤثر في العقول والذوات.
إنه منبر املسرح بزخارفه وديكوراته وأياديه اخلفية.
وفي استبيان قمنا بتوزيعه وأشرفت عليه األخت األستاذة شريفة
املسرحي في إحدى املدارس على مجموعه من طالبات املرحلة الثانوية
حول الساعات التي تقضى وتهدر أمام هذا الفن فكانت اإلجابات
كالتالي(:كل ما وجدت فراغا تفرغت للمشاهدة) (أقضي اخلميس

واجلمعة بأكملها في متابعة ما يُعرض) ( 6ساعات يومياً) (12
ساعة قرابة ما أشاهد) (من العصر إلى املغرب) وهكذا.
كما وجه سؤال حول مدى تأثرهم بهذه القنوات فكانت
باإلجماع أكدوا على التأثير احلاصل لهم من إجراء املتابعة من
حيث شخصياتهم أو حتى سلوكياتهم وأكثر ما يؤثر فيهم
الفن و اجلمال والذوق والفيديو كليب.
كما كان هناك استطالع ألرائهم حول القنوات اإلسالمية
املطروحة اآلن؛ فكان اجلميع يثني عليها وذكروا بعضا ً من
القنوات الفاضلة احملافظة وطالبوا باإلكثار من تواجد هذه
القنوات وتخصصها في مجاالت الدين واحلياة واالهتمام
بالشباب الذين هم ثروة األمم.
ألنه باستمرار تواجد قنوات الفساد ستعم البلوى وال يجدون
ما ينصرفون إليه أو حتى من يرشدهم إذا غابت هذه القنوات
اإلسالمية احملافظة وتواجدت قنوات الفساد.
أحبتي إن اآلثار لتي تتركها القنوات السيئة على شبابنا
كثيرة.
فهي تدعو إلى تعاطي اخملدرات واملسكرات ،وإشغال الشباب
والفتيات بعالم املوضات والتقليدات وكذلك إضعاف الترابط
األسري في اجملتمع،ومتييع قضايا الدين وصرف األمة عن
االهتمام مبعالي األمور ،وتدليس احلق بالباطل ،والتكثير من
صور املآسي ومشاهد احلروب املروعة ومتكن األعداء وكثرة
نزف الدماء! مما يصيب األمة بالوهن والضعف وعدم الشعور
باملسؤولية فترى أنه ليس مبقدورها تقدمي أدنى ما ميكن لنصرة
اإلسالم واملسلمني.
وغير ذلك كثير من اآلثار السيئة لهذه القنوات سواء على
الفرد أو اجلماعة وحتى األطفال.
أحبتي /أمام هذه السيل اجلارف من هذه القنوات البد أن نوجد
احلل أو حتى نصنعه.
إن التربية على مخافة اهلل ومراقبته لهي من أهم الوسائل
في صالح األُسر وتوجيههم قال صلى اهلل عليه وسلم (كلكم
راع وكلكم مسؤول عن رعيته) حيث متابعتهم ومعرفة ما
سيشاهدون وتصحيح النظرة املزيفة أمامهم عن حقيقة كل
ما يُعرض وتبيان احلق حقا ً والباطل باطالً واستبدالها بقنوات
إسالمية رشيدة تدعو إلى اإلصالح والتنمية والترفيه املباح.
كما أكدت على قولي سعادة الدكتورة سامية حنبضاضة أثناء
حتدثنا معها حول احلل ملثل هذه القضية فأشارت بقولها:قد

يكون ليس مبقدورنا منع بث هذه القنوات لكن التربية هي احلل
فإن غابت األسرة وغاب دورها فسيشاهد أبناءهم هذا ُ
الغثاء
سواء في معزل عن األسرة أو حتى خارج املنزل مع أصدقائهم...
وهكذا .لذا يجب علينا احلصانة ضد هذه القنوات السيئة مبا
يكفل ألبنائنا قبول قنوات اخلير والصلح والرشاد وترك قنوات
العري والفساد .أ.هـ .ومع كثرة وتتابع هذه القنوات إال أنه
انتشرت كذلك قنوات هدم العقيدة التي هي أغلى ما تكنه
صدورنا وحتتويه صدور أبنائنا .حيث الدجل والسحر والشعوذة
واخلزعبالت وإني ألتعجب من بعدما كان الساحر يختفي عن
األنظار في دهاليز مظلمة وأماكن موحشة ،أصبح اآلن ميارس
باطله أمام املأل وبكل حفاوة وتقدير ومتابعة من الناس ،فمارس
جهله وضالله على مرأى من العالم ومسمع.
وحول هذا احلديث شاركت الدكتورة فوز كردي بقولها :إن األبناء
هم ثروة الغد احلقيقية فمن املهم أن تكثف األمة جهودها
لتنبيه املربني ملهمة التربية وتذكيرهم بعظم أمانتهم في
جميع املؤسسات التربوية سوا ًء األسرة أو املدرسة أو األندية
واإلعالم وغيره فالتربية املوجهة والصحيحة ميكن أن تصوغ
نفسيات األبناء فتمنع تأثيرهم السلبي مبا ينتشر حولهم
أو يشاهدونه أو تقلل من األثر السلبي على األقل إذ نفسية
التقليد ومسايرة عوام الشباب هي ما يغلب على األبناء
إذا غفل املربون عن رسالتهم نحوهم فاألمر يتطلب جهودا
متكاملة إلعداد برامج توجه للشباب والفتيات أنفسهم تنير
لديهم التفكير وتدعوهم إلى حسن االختيار وحتذرهم من
مغبة االنسياق وراء الدعايات إلى القنوات الغنائية واألفالم
االستعراضات الراقصة كما توجه التربويني الغيورين من أبناء
األمة للتواصي والتذاكر وفي اخلتام أحب عبر «مواكب» أن أذكر
بأن قرآننا يذكرنا بعزتنا وعلو مكانتنا متى ما حققنا اإلميان
ني) ويبشرنا
(وال ت َِهنُوا وال تحَ ْزَنُوا وأَنت ُُم األ َ ْعلَ ْو َن إن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
اإلنسا َن لَ ِفي
صرِ * إ َّن
بالنجاة من خسران الدنيا والدين (وَالْ َع ْ
َ
اص ْوا
ات وت َ َو َ
س ٍر * إال َّ الَ ِذي َن آ َمنُوا و َع ِملُوا َّ
اص ْوا بِالحْ َقِّ وت َ َو َ
خُ ْ
الصالحِ َ ِ
الص ْبرِ) فلنتواصى باحلق ولنتواصى بالصبر عليه ولنعمل معا
ب ِ َّ
من أجل توجيه دفة مشاهدات أبناءنا لقنوات اخلير والفضيلة
أداء حلقهم علينا وحفظا لنظرة شبابهم الغض أن تلوثها
الرذائل وتعصف بها الفنت.
واحلمد هلل رب العاملني..
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إن األمة اإلسالمية في الوقت احلاضر متر مبعلم من معاملها الفاصلة
في تاريخها ،حيث اشتدت املعركة بني احلق والباطل على أرض
اإلسالم وعلى حصونه بل في كل بيت من بيوته تتطلع األنظار إلى
موقع األسرة املسلمة ،فذئاب الشهوات يتهاوشون في أودية امللذات،
ومستنقعات الرذيلة ويتحفزون لالنقضاض على األسرة املسلمة من
طريق القنوات الفضائية ،فهذه متزق اخلمار،وهذه تع ّري الصدر ،واألخرى
تروم نزع احلجاب ،لتصبح املرأة املسلمة أهم ركن من أركانها أال وهي
األم واملربية واملعلمة واملرشوة وقد صدق الشاعر عندما قال:
أعددت شعبا ً طيب األعراق
األم مدرسة إذا أعددتها
إننا في اآلونة األخيرة عندما نلتفت في عاملنا املعاصر شرقا ً وغربا ً و
شماال ً وجنوبا ً ال نرى إال سعار الشهوات ،وحمى املغريات عن طريق
القنوات الفضائية ،املاجنة ،ونرى األسرة املسكينة حتت سياطها،
بلقاها،ونشاهد حتت طالء (العصرية واحلرية واحلضارة) لهيب الشقاوة
ض َعن ذِ ْكرِي َفإ َّن
والنكد والتعاسة مصداقا لقول اهلل تعالى( :و َم ْن أ َ ْعرَ َ
لَ ُه َم ِع َ
ضنكا ً ون َْح ُ
ش ُر ُه ي َ ْو َم ال ِق َيا َم ِة أ َ ْع َمى) طه .124
يش ًة َ
فلذا فلنحذر اإلعالم املضل عموما والقنوات الفضائية الهدامة
خاصة ،التي كادت ال يسلم من ضررها صغير وال كبير ،فقير وال غني،
رجل وال امرأة ،جاهل وال متعلم ،فبعض القنوات الفضائية ليس لها
هم إال هدم العقيدة اإلسالمية ومسخها من النفوس كقنوات الغناء
ّ
والرقص والعري والتغنج والتميع واخلنا وبث الرذائل بشتى أنواعها
التي تنبت النفاق والشبهة والشهوة في القلوب ،فتمرض وتبتعد عن
مزمار الرحمن إلى مزامير الشيطان وإغوائه.
ومن أشد القنوات خطرا ً في الوقت احلاضر قنوات الشعوذة والسحر
وما تبثه من سموم قاتلة تقتل األنفس واألفئدة وتقضي على العقيدة
اإلسالمية فينسلخ املسلم من دينه وهو ال يعلم فما تقوم به هذه
وضحت لنا الشريعة الغراء
القنوات هو عني السحر والشعوذة وقد ّ
حكم السحر وأنه كفر وان الساحر كافر وانه ليس له حظ وال نصيب
من الدين اإلسالمي يقول اهلل تعالى في محكم التنزيل( :و َما َك َفرَ
سلَ ْي َما ُن ولَ ِك َّن َّ
َ
الس ْحرَ و َما أُنزِ َل َعلى
اط َ
َّاس ِّ
ني َك َف ُروا يُ َعلِّ ُمو َن الن َ
ُ
الش َي ِ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ان ِم ْن أ َ َح ٍد َحتَّى يَقُوال إنمَّ َا ن َْح ُن
م
ل
ع
ي
ا
م
و
وت
ر
ا
م
و
وت
ر
ا
ه
ل
اب
ب
ب
ك
ل
مل
ا ينْ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ِ
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ِف ْت َن ٌة َفال ت َْك ُفرْ َف َي َت َعلَّ ُمو َن ِمن ُْه َما َما يُ َفرِّ ُقو َن ب ِ ِه بَينْ َ املَرْ ِء وزَوْ ِج ِه و َما
ض ُّر ُه ْم وال يَن َف ُع ُه ْم
ُهم ب ِ َ
ضارِّي َن ب ِ ِه ِم ْن أ َ َح ٍد إال َّ بِإذ ِْن اللهَّ ِ وي َ َت َعلَّ ُمو َن َما ي َ ُ
ْ
َ
لمَ
َ
الق) البقرة.102:
ن
م
ة
ر
اآلخ
ي
ف
ه
ل
ا
م
ه
ا
ر
ت
اش
ن
وا
م
ل
ع
خَ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ولَ َق ْد ِ ُ
ِ
َ
ِ َِ ِ
ِ
ٍ
فهؤالء الذين يظهرون في تلك القنوات الضالة املضلة يتزينون بزي
التقوى وهم ابعد ما يكونون عنها فهم يتعاقدون مع الشياطني واجلن
ليبلغوهم بعض األمور الغيبية والغيب املطلق ال يعلمه إال اهلل تعالى
ولكن هؤالء الشياطني يقومون بخدمتهم وإعالمهم مبا يسترقونه
من السمع كما قال سبحانه وتعالىَ ( :ه ْل أُن َ ِّبئ ُُك ْم َعلَى َمن ت َ َنزَّ ُل
ني * ت َ َنزَّ ُل َعلَى ُك ِّل أ َ َّف ٍ َ
َّ
الس ْم َع وأ َ ْك َث ُر ُه ْم َكاذِبُو َن)
اط ُ
يم * يُلْقُو َن َّ
الش َي ِ
اك أث ِ ٍ
الشعراء  ،223-221قال املفسرون :األفاك :الكذاب وهم الكهنة تسترق
اجلن السمع ثم يأتون أولياءهم من اإلنس فتتحدث الكهنة مبا نزلت به
الشياطني ،ويقول الرسول عليه الصالة والسالم عندما سئل (يارسول
اهلل ان الكهان يحدثوننا بالشيء فنجده حقا ً قال:تلك الكلمة احلق
يحفظها اجلني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة).
إن هذا اجلان ال يقوم بخدمة ومساعدة الساحر أو الكاهن إالّ بعد
القيام ببعض العبادات له بل ويتجاوز األمر إلى أن يعبد هذا الكاهن
أو الساحر اجلان وعندها يخرج من الدين اإلسالمي بالكلية واملتصل أو
املشاهد لتلك القنوات يتعرض لشرها وخلطرها فيناله تهديد الرسول
عليه أفضل الصالة والسالم( :من أتى كاهنا ً
فصدقه فقد كفر مبا أنزل
ّ
على محمد).
فعلينا جميعا ً أن نعلن مقاطعة تلك القنوات البذيئة التي عمت
وطمت ونحذر اجلميع من ويالتها حتى ال يتعرضوا للويل فما تلك
القنوات إال كذب ومحض افتراء وتلبيس وتضليل على العباد فزعمهم
بحل املشاكل وعالجها ماهو إال رجم بالغيب وعلم الغيب مختص
به اهلل سبحانه وتعالى وهو القادر على حل مشاكل العباد والبالد
وشفاء األمراض فال يقوم بها إال املتفرد بها سبحانه وتعالى.

كان هناك رجل يريد أن يطور ذاته ويحسن مستقبله وكان يسأل
عن هذا األمر كثيرا ً وفي يوم من األيام أخبروه انه يوجد في مكان
بعيد حكيم له خبرات وجتارب في احلياة يستطيع أن يفيده في
تطوير ذاته فذهب إليه بعد أن قطع مسافات طويلة.
وعندما وصل احلكيم لبيت الرجل طرق الباب فخرج احلاكم وفتح
الباب فأخبره الرجل انه أتى من مكان بعيد ليلتقي باحلكيم فأدخله
لغرفة اجللوس وذهب لنداء احلكيم.
تأخر احلكيم على الرجل ثالث ساعات وبعدها خرج له ورحب به أخذ
الرجل في ذكر قصته للحكيم وملاذا أتى إليه بكل حماس وفجأة
قاطعة احلكيم وأمر اخلادم بأن يحضر الشاي استغرب الرجل من
هذا التصرف ولكنه أكمل حديثه بكل حماس.
وفي أثناء ذلك أعطى احلكيم الرجل كأسا ً فارغا ً فمسك الرجل
الكأس بيده وأكمل قصته فأخذ احلكيم يصب الشاي من البراد في
كأس الرجل حتى امتأل الكأس متاما ً وبدأ يفيض الشاي على الرجل
وهنا فقد الرجل أعصابه وقال له :ملاذا تفعل ذلك معي لم تستمع
مني بطريقة مناسبة وعندما أردت أن تصب لي الشاي لم تفعل
ذلك بطريقة مناسبة.
فأجاب احلكيم :كنت أريد أن أقول لك أن الكأس إذا كانت ممتلئة
فمهما وضعت بها من أشياء مفيدة ومناسبة فإنها سوف تفيض
وتسكب خارج الكأس وكذلك النفس البشرية فإذا أتيت إلى هنا
وأنت مليء باألفكار والعقلية القدمية فمهما قلت لك من أمور
مفيدة ومعلومات جيدة لن تغير شيء في حياتك.

بريد احملبة
أخواتي يبحر بنا قارب األيام  ..حتملنا املوجة لنلتقي
بكم  ..ويعصف بنا الشوق واحلنني لنصل شاطئكم  ..ونلقي السالم
مجادفنا لكم الفكر والوجدان  ..وما بحرنا إال بحر من تغوص كلماتنا في عمق
املعاني وتطفو لكم بأحلى الكالم.
ق ّراء مجلة (مواكب)  :شكرا ً لثقتكم بنا ونسعد بتواصلكم معنا ومشاركاتكم
لنا في ركن املرأة على البريد االلكتروني :
Saliha-mawakeb@hotmail.com
فاكس 026524444 :
محبتكم مشرفة إشراقات حواء
صاحلة الزبيدي

دع األيـام تفـعل مـا تشـــاء
وطب نفسا إذا حكم القضاء
		
وال جتـزع حلـادثـة الليـــــالي
فما حلــــوادث الدنـيــا بقاء
		
وكن رجالً على األهوال جـلدا ً
وشيمتـك السماحة والوفاء
		
ورزقـك ليس ينقـصه التـأني
ولن يزيـد في الرزق العـنــاء
		
إلى كل من ضاقت عليه األرض مبا رحبت
إلى كل من شعر أن احللقات ضاقت عليه
بل إلى من استشعر انه وحيد مغلوب على أمره ال يجد
من يعينه أو ينصره
هذه رسالتي إليكم فاسمعوا وعوا واعرفوا أنكم في
معية اهلل
تذكروا هذه اخلمس
الم تعلم بأن اهلل يرى
إن ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك بخير
فهو على كل شيء قدير
قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا
وفي السماء رزقكم وما توعدون
قدر
سبح باسم ربك األعلى الذي خلق فسوى والذي ّ
فهدى
كيف تقرأ كتاب اهلل ولم تقف على هذه اآليات الكرمية
كل شيء بقدر وان اهلل جمليب دعائكم فال تيأسوا من روح
اهلل فال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون
هاهو الشيطان قد وفى وعيده عندما قال :ألمنينّهم وبعد
ما منّاك الشيطان فلم جتد ما منّاك على أرض الواقع
فيئست من روح اهلل وقنط ولم تعلم أن ما أصابك من
حسنة فمن اهلل فهذا عطاؤه يعطيه من يشاء وما
أصابك من سيئة فمن نفسك جزاء ما اقترفت في دنياك
وهذا واهلل من رحمة اهلل عليك إذ أراد أن يطهرك في
الدنيا قبل أن تالقيه وذنوبك ملء البر والبحر.
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ماذا لو حدث أن تعرضت لسرقة ما !!! ما هو رد فعلك ؟ ال بد وَأن هذا
الشيء يستثير غضبك  ،و لرمبا حاولت االنتقام  ،أو الدعاء على السارق
 ،كأبسط رد فعل طبيعي  ،و ستكون في املرة القادمة أحرص وأفضل
تيقظا ً وفطنة  ،وخاصة لو عرفت أنك حتت اجملهر  ،و أنك ُمستهدف ،
ال محال  .ولكن .....ماذا لو عرفت أن هناك سرقة حتدث يوميا ً  ،في عقر
دارك  ،رغم أنفك  ،وأنت تضحك  ،ولسان حالك يقول  :هل من مزيد؟؟
إنها سرقة من نوع آخر  ،سرقة خفية  ،ذات مجهود جبار  ،ألجلك!!
خاصة!! ألنك ابن اإلسالم !! كانت في طي الكتمان  ،ثم هي اآلن تفرض
نفسها علينا بال استئذان !!
إنها سرقة العقول  ..وسلب القلوب  ..لقتل اإلسالم  ..وزعزعة اإلميان
؛ عندما تركت بكامل اقتناعك  ،سوا ًء أكانت القنوات الفضائية أو
اإلنترنت  ،ترتع في جنبات املنزل دون قيودِ أو حدود أو رقابة  ،باسم احلضارة
 .....والرقي  ،....أو بحجة التعرف على أحوال املسلمني { وأ ُي حال هذا
الذي يجعلك تغضب وحتزن للحظات  .....بسبب تردي أوضاع املسلمني
 .....ثم تُغيب هذا الوعي والعقل لساعات  ،مبشاهدة ما يراقص أوتار
قلبك  ،ويُعزز شهواتك !!!}  ،فما كان باكورة ذلك إال جيالً كغثاء السيل
أينما توجهه ال يأتي بخير [إال من رحم اهلل ] ؛ فقد استطاعوا أعدائنا
الضحك علينا  ،ببث أفكارهم الهدامة  ،فأخذت تستنزف إميانهم ،
وترسم لهم منهجا ً فكريا ً وعقائديا ً  ،لتخرجهم من النور إلى الظلمات
 ،وتغرقهم في مستنقع الشهوات .....بدون عناء  ،وتغزو عقولهم
 ......بدون معارك ضارية  ،وتسرق بخفة متناهية  ،سالحهم اإلمياني ،
ومبادئهم الراسخة  ،وحتى متعن في كيدها  ،وتقنع ضحاياها ؛ ألصقت
تهمة اإلرهاب بدينهم الذي هو عصمة أمرهم  ،وأخذت تستنزف
أموالهم لِتعمير كل ما يعني في نهش قوتهم  ،وتخدير غيرتهم على
دينهم  ،وحتى يسهل لها ذلك  ،ال بد لها من الفتك  ،بقواعدهم ،
وخلخلة أساسياتهم  ،وال يتسنى لها ذلك إال بقانون [ اإلزاحة ]  ،الذي
يعمل ليل ...نهار ...بدون كلل وال ملل ؛ فكلما كان اإلدمان على كل ما
يضر ديننا  ،كلما أزيح قدرا ً من القيم السامية والفضائل الطيبة ،
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ليحل مكانه الثقافة الغربية [ الغريبة عنا ] بالغث والسمني منها ،
واالنحطاط األخالقي  ،والتفكك األسري  ،وانتشار الدعارة باسم احلب
و اختيار شريك العمر !!  .وكلما وقع فساد ....وضياع ....بأبنائنا  ،كلما [
انتشت ] نفوس أعدائنا  ،وابتهجت  ،وزادها تعطشا ً لرؤية هذه األجيال
وقد انسلخت من هويتها ،وزادها حماسا ً وجرأة علينا  ،لتبدأ بعدها
املرحلة األخرى وهي االستعمار اإلنساني والوطني  .إنها متضي خطوة
 .....خطوة على مهل  ،ما دامت األمور تسير على ما يرام  ،وقوة هذه
األمة من الشباب تهرم  ،وكنزها يسلب منها بدون مقاومة صادقة ،
وأ ُي كن ٌز أغلى من اإلسالم  ،نخشى فقده  ،وأ ُي مصيبة أكبر و أعظم
من ذوبان اإلميان .
أما آ َن لنا احلفاظ على هويتنا وجوهر إسالمنا  ،من كيد أعدائنا  ،وأن
ننهض بهذا الدين الذي فيه بناء اجملتمع وصالح أبنائنا .
آمنت أن كتاب اهلل منقذنا من الضياع إذا تاهت بنا الطرق .
أما آ َن لنا أن نقيم احلد على هذه األطباق الفضائحية  ،بإبعادها ونفيها
عن منازلنا  ،واستغالل التقنيات احلديثة للدعوة إلى اهلل على بصيرة
 ،والبحث عن البدائل الطيبة إلثراء عقولنا  ،و تنمية مداركنا  ،وغرس
العقيدة في نفوس أبنائنا وحمايتهم من غول التغريب  ،و توجيه طاقات
شبابنا [خاصة] في خدمة هذا الدين .
قال صلى اهلل عليه وسلم  { :كلكم راع  ،وكلكم مسؤول عن رعيته ...
احلديث }  ،حقا ً عندما نستشعر هذا احلديث بفهم وصدق  ،يستشري
اخلوف من اهلل في عروقنا  ،وتتيقظ مداركنا بضرورة حتمل املسؤولية
في احلفاظ على أبنائنا ومن هم حتت أيدينا .
طوبى ملن أستمع القول فاتبع أحسنه واتبع رضوان اهلل  ،بالرغم من
زخم الفنت  ،واشتداد املعاصي  ،فاهلل  ....اهلل  .....بأعظم أمانة حملها
اإلنسان [ أمانة الدين ]  ،ونور قلبه [ القرآن ]  ،وسياسة منهجه وطريقه
[ سنة املصطفى الكرمي عليه الصالة والسالم ]  .ولنتمسك بهم
بقبضة من حديد وإن كانت قبضتنا كالقابض على اجلمر  ،وإن كانت
غربتنا وسط أهلنا

في حالة اإلصابة مبتالزمة القولون العصبي فان املريض
يعاني من اإلسهال أو اإلمساك أو يتناوب اإلسهال
مع اإلمساك ويرافق ذلك األلم ويشعر املريض
بأن عملية التغوط لم تتم وانه بحاجه
للتغوط مرة ثانية ويعاني املريض من
اآلالم البطنية والشعور بالنفخة.
وفي الكثير من األحيان تسبب هذه
األعراض اإلزعاج للمريض وقد
متنعه من ممارسة أعماله اليومية
بشكلها املعتاد.
لهذا ينصح باإلرشادات
التالية للحد من االضطرابات
الناجمة عنه والوقاية منها:
 -1االبتعاد عن مصادر التوتر
واالنفعال وجتنب اإلجهاد
اجلسدي والنفسي واحلرص
على إتقان فن االسترخاء
والتمتع بالراحة وتنظيم
ساعات العمل والنوم
والراحة وفصل هموم
العمل عن البيت والعكس
بالعكس.
 -2جتنب األطعمة التالية:
األطعمة الدسمة –مشتقات
احلليب كاجلنب واليسكرمي
– الشوكوالته – الكحول –املواد
الغازية – املنبهات.
أما األطعمة التي تخفف من
االضطرابات وتقي منها فهي التي
تضم األطعمة واملشروبات التالية:
احلبوب كالفاصوليا والقمح األسمر
واحلمص والفول والعدس ،اخلضار والفواكه
املتنوعة والغنية باأللياف الغذائية املفيدة
للجسم.
ً
وينبغي مضغ الطعام جيدا وعدم اإلسراع في أكل
الطعام وجتنب األحاديث املزعجة والنقاشات أثناء تناول الطعام
واالمتناع عن إضافة البهارات واألطعمة احلادة.

من املشاكل العائلية مشكلة التبول الالإرادي وإمنا
اعتبرته مشكلة عائلية ألنها حالة تؤثر سلبا ً
على الطفل وعلى والديه بل قد تصيب
الوالدين بنوع من الشعور باإلحباط
واألسف الشديد ومن جهة فهي
تصيب الطفل بنوع من اخلجل
أمام إخوانه مما يجعله مثار
للسخرية والتندر بني إخوته
ومن حوله كما تسبب
له بالشهور بالنقص
وفقدان الشعور باألمن
الذي يؤدي إلى فشل
دراسي والشعور بالذلة
واخلجل.
أما عن احللول لهذه
احلالة فهي:
 تعويد الطفل علىدخول احلمام والتبول
قبل أن يذهب إلى
فراشه.
تأنيبه
عدم
والسخرية به إذ أن هذا
األمر ليس في مقدوره
فاألولى أن تكون عونا ً له
ال حربا ً عليه.
 تشجيعه مبكافأة حنييصحو من نومه ولم
يتبول.
 تدريب الطفل نهارا ً ليؤخرالرغبة في التبول.
 تقليل كمية السوائل قبل النوم. تعويد الطفل على االستيقاظ ليالًلتفريغ ما في مثانته.
وميكن إتباع الوصفة التالية لعالج التبول
الالإرادي عند األطفال وهي ملعقة صغيرة من
العسل قبل النوم مباشرة ،وهذه الوصفة تؤثر باجتاهني:
أنها تسكن اجلهاز العصبي عند الطفل.
أنها متتص املاء الذي في جسمه وحتتفظ به طيلة مدة النوم وبهذا
تستريح الكلى أيضا ً فسبحان القائل( :فيه شفاء للناس).
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أحداث العالم متنوعة! فمشهد يبعث على الضحك وآخر يدعوك إلى البكاء ،ومشهد فيه املأساة
ومشهد فيه امللهاة ،ومشهد ترى الدم فيه لون ًا للوجوه البائسة املضطهدة ،وآخر ترى األصباغ امللونة
تعلو الوجوه الالهية الالعبة.
بائسا باك ًيا حزينًا حلال
تكون
أن
فإما
واحد،
وقت
في
احلالني
بني
اجلمع
وعدم
ومن هنا يكون اختالل الوزن
ً
املسلمني يعتصرك األلم ملصابهم وجراحهم ،وإما أن يصيب الشخص مثل ذلك في هوى ومجون وحب
مزعوم ،فاحلزن هو احلزن ولكن شتان بني احلالني!!.
حماسا واندفا ًعا محمو ًما نحو فكرة تخدم بها دينك أو
واضحا كذلك حني جتد
وفرْق األلوان يبدو
ً
ً
ً
حماسا مصروفا للعب والهزل واجلري وراء سفاسف
تشترك بها في أجر تناله في آخرتك ،أو أن يكون
ً
األمور وأدناها منزلة.
وهكذا يبدو فرْق األلوان حني جتد من ينفق ماله ابتغاء وجه اهلل عز وجل ال يبالي وال يحسب ملا أنفقه
في سبيل اهلل عز وجل ،جتده مقدا ًما لفعل اخليرات؛ ألن ميزانه في ذلك بأنه يدخر إنفاقه آلخرته ،فر ٌق
بينه وبني ذلك الشخص الذي يبذل ماله في كل منكر؛ بل ويبخل إذا أريد منه اإلنفاق في سبيل اهلل
عز وجل ثم تراه سخ ًيا يبذل الكثير والكثير ج ًدا حني ينفق في سبيل الشيطان وغواية عباد الرحمن،
وهو أول الداعمني دائ ًما إذا طرح عليه مشروع ماجن يعج بالشر واملنكرات ..إنه فرق بني واضح ،وشتان
بني احلالني ،وشتان بني اليزيدين في الندى!!.
ً
بل إن فرق األلوان تراه في أمور تبعث على الغرابة والعجب فترى –مثال -من يحافظ على وقته كثيرًا
ويقدس أوقات ًا معينة ،وال ميكن مهما صار أن يتخلف عن موعده ولو كان الثمن بالنسبة له غال ًيا؛
فهناك من ال يرضى أن تفوته موعد الصالة مع اجلماعة ،ويدرك من حوله أن فالنا هذا سيضحي بأي
شخصا آخر ال يرضى أن تفوته موعد
شيء في سبيل أن يدرك الصالة مع اجلماعة ،وفي املقابل جتد
ً
أيضا
(مباراة) كرة قدم بل رمبا ضحى باألمر الذي حرص عليه األول من أجل الكرة والكرة فقط!! ،فشتان ً
بني احلالني.
إن فرْق األلوان هذا قد حكى اهلل عز وجل عنه في غيرما موضع من كتابه الكرمي فيقول سبحانهُ ..( :ق ْل
َست َِوي ُّ
ست َِوي
الظلُ َم ُ
ات والنُّورُ )..الرعد ،16-ويقول عز وجل( :و َما ي َ ْ
صي ُر أ َ ْم َه ْل ت ْ
َه ْل ي َ ْ
ست َِوي األ َ ْع َمى والْ َب ِ
سي ُء َقلِيالً َّما ت َ َت َذ َّك ُرو َن)غافر ،58-ويقول عز وجل
صي ُر والَّ ِذي َن آ َمنُوا و َع ِملُوا َّ
ات وال امل ُ ِ
الصالحِ َ ِ
األ َ ْع َمى وال َب ِ
َ
َ
صي ُر * وال ُّ
ات وال النُّورُ * وال ِّ
ست َِوي األ ْح َيا ُء
ً
الظلُ َم ُ
الظ ُّل وال احلَ ُرورُ * و َما ي َ ْ
أيضا( :و َما ي َ ْ
ست َِوي األ ْع َمى والْ َب ِ
َ
للهَّ
َ
َ
َ
َ
َاك بِالحْ قَِّ
َ
َّ
سلْن َ
ُ
س ِم ُع َمن يَشا ُء و َما أ َ
س ِم ٍع َّمن ِفي الق ُبور ِ * إ ْن أ َ
وال األ ْم َو ُ
ات إ َّن ا ي ُ ْ
نت إال ن َ ِذي ٌر * إن َّا أر ْ َ
نت بمِ ُ ْ
يها ن َ ِذي ٌر) فاطر.19-
شيرا ً ون َ ِذيرا ً وإن ِّم ْن أ ُ َّم ٍة إال َّ خَ ال ِف َ
بَ ِ
إذن فمسألة فرق األلوان مسألة واضحة ّبينة فعندما يختار املهتدي والذي م َّن اهلل عز وجل عليه طريق
الهداية والرشاد ،سنجد كذلك من يختار لنفسه طريق الغواية والفساد ،وعندما يسلك املؤمنون
طريق الرحمن؛ حت ًما ستجد من الضالل من سلك طريق الشيطان ،وهكذا يختار كل إنسان طريقه
وسبيله(( ،و َه َديْنَا ُه الن َّْج َدي ْ ِن)) ،فاملبصر العاقل من ارتاد وسلك بل ودعا إلى الهداية واخلير والصالح؛
واألعمى الغافل من ارتاد وسلك وكذلك دعا إلى الغواية والشر والفساد -والعياذ باهلل.-
ثم العجب أن ترى فرق األلوان هذا مطردًا ..فتراه في الشاب الفتي والصغير الصبي كما تراه –واهلل
املستعان– في الشيخ الذي فني!!.
إنه أمر قد عرف واشتهر ولم يبق على املرء إال أن يختار لنفسه اللون الذي يناسبه ليعيش سعي ًدا في
تعيسا –والعياذ باهلل.-
آخرته أو ليعيش
ً
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يا أهيل القرآن بعد التحية ،ألقي عليكم عل ًما من العلم الذي وصلني ،وساءني ،وما أمرت به وال اهلل أمر ،فأنتم أهل للهدى والتقى ،وأنتم
مالذ الناس بعد اهلل إذا حاروا في الطريق ،وأظلمت السبل في سعيهم ،أنتم أهل اهلل وخاصته من خلقه وعباده ،فتعالوا ،وتلقوا ما أنا ملقيه
عليكم فهاكموه.
هياجا وما وقفوا ،وسال السيل عار ًما ،وبلغ السيل الزبى ،وانتظر الناس حتفهم
نبل قوم من بني جلدتنا نبال ما عرفناه واستنكرناه ،وهاجوا
ً
َ
وما انتظروا يسمعون الوحي حقا ،وال أرعوا لسمع أهل القرآن العاملني( ،وَإذَا ِق َ
صلِ ُحو َن) ،إنهم
ض َقالُوا إنمَّ َا ن َْح ُن ُم ْ
يل لَ ُه ْم ال تُ ْف ِ
س ُدوا ِفي األر ْ ِ
ومن هم إال قطعة من اجلمع انفرد بتفكيره فانحرف بتكفيره ،ومازالوا يتلون علينا آيات الكتاب والسنة آناء الليل وأطراف النهار ،ويستمرون
في إفساد األرض.
يا أهيل القرآن ما وقفت أمامكم جز ًعا ولكن طلبا منكم أن تبينوا للناس ما هو القرآن الكرمي وماذا يدعو إليه ،بينوا واكشفوا الستر للعاملني
عن معاني القرآن النبيلة وتوجيهاته السامية الرفيعة ،يا أهيل القرآن ،عليكم مهمة تبليغ هذا الكتاب الكرمي ومعانيه للناس كافة ،ليدخلوا
في دين اهلل أفواجا.
أريدكم أن تبينوا أن القرآن ال يدعو الناس إلى قتل كل من رغب عن اإلسالم و ال يدعو إلى نبذ العالم متاما ،وال يدعو إلى تهديد األطفال والنساء
وقتلهم بأي طريقة كانت ،إنه ال يدعو إلى استباحة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم إال باحلق ،واحلق يعرفه أهل احلق من العلماء وأهل
القرآن.
يا أهيل القرآن هذه صرختي لكم لتتداركوا من عمي عن اإلسالم والقرآن ،إنها صرخة لتدركوا الصورة املشرقة للقرآن واإلسالم ،فبينوها
للناس ،كما أرادها اهلل ال كما أرادها أهل التكفير والتفجير والتنوير والتيسير.

طويت أتاح لها لسان حسود
				
وإذا أراد اهلل نشر فضيلة
إن الدعوة اإلسالمية لتميزها؛ وسطوع نورها؛ وعموم بركتها؛ فقد أحيطت بحساد كثر ينقمون
عليك –أخي املبارك -سلوكك هذا الطريق ،هؤالء احلساد في حقيقتهم ما هم إال عشاق للفشل
لصوص لألمل يعشقون فشل الناس من حولهم ويسلبون بصيص األمل من قلوبهم.
ثم اعلم –رعاك اهلل -أن من أسباب هذا احلسد؛ أن اإلنسان كلما ارتفع وسما تكاثفت حوله
الغيوم واحملن وما هذا إال نتيجة حتمية لإلبداع ،فكل هذه االنفعاالت ما هي إال دعاية مجانية
لنبوغك؛ وبرهان ناصع ساطع على إبداعك.
َ
س َد).
اس ٍد إذَا َح َ
وحسبك من هذا كله قول البارئ –جل في عاله( -و ِمن شرِّ َح ِ
يقول السمرقندي –رحمه اهلل( :-يصل احلاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده للمحسود؛
غم ال ينقطع ،وثانيتها :مصيبة ال يؤجر عليها ،وثالثتها :مذمة ال يحمد عليها ،ورابعتها:
أوالهاٌ :
سخط الرب ،وخامستها :غلق باب التوفيق)ا.ه.
ويكفيك من احلاسد أنه يغتم وقت سرورك –نسأل اهلل السالمة.-
قيل في الشعر:
أتدري على من أسأت األدب
أال قل ملن كان لـي حاس ًدا
ألنك لـم ترض لي ما وهب
		
أسأت على اهلل في ملكه
وسـد عليك وجوه الطلب
		
فأخزاك ربي مبا زادنـــــي
وميض :عظمة عقلك تخلق لك احلساد؛ وعظمة قلبك تخلق لك األصدقاء.
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األسلوب هو :قوام اللغة واألساس الذي تبنى عليه فال توجد لغة متداولة إال وقد تضمنت
أسلوبًا تقوم عليه بغض النظر عن جودته أو رداءته.
وتأتي كلمة األسلوب في العربية مبعنى :الطريق ،يقال :سلكت أسلوب فالن؛ أي:طريقته
ومذهبه ،واألسلوب هو :الصف من النخل ،وفي الصحاح السلب :حلاء شجر معروف باليمن
تعمل منه احلبال.
وبالنظر في التحديد اللغوي لكلمة أسلوب نالحظ أمرين؛ األول :البعد املادي الذي ميكن أن
نلمسه في حتديد مفهوم الكلمة من حيث ارتباطها في مدلولها؛ مبعنى :الطريق املمتد
أو السطر من النخيل ،والثاني :البعد الفني الذي يتمثل في ربط الكلمة بأساليب القول
وفنونه.
ً
ُ
وجدت هذه الكلمة مجاال طي ًبا في دراسات العرب الذين احتاجوا إلى املعرفة والتمحيص
وقد
ْ
ملدلول الكلمة عند بحثهم في أوجه اإلعجاز القرآني ،فعند مقارنتهم بني أسلوب القرآن
البليغ وبني غيره من أساليب العرب؛ ليثبتوا اإلعجاز فإنهم بحثوا كثيرًا في دالالت املفردة
ومعانيها ،واملعجزة القرآنية كانت مبثابة الدليل القاطع على صدق رسالة محمد صلى اهلل
عليه وسلم ألنها أرسلت إلى قوم اشتهروا بالفصاحة؛ فكانت املعجزة من جنس ما برعوا به،
فهم قد عرفوا الشعر فما هو بالشعر ،وعرفوا النثر فما هو بالنثر ،وعرفوا سجع الكهان فما
هو منه ،فما سمعوه هو كالم ال ميكن أن يصلوا إلى أدنى درجات بالغته ،ولو جتمعوا على قلب
رجل واحد ،مع أنه قد نزل بلغتهم!!.
وقد اشتهر العرب بتعدد األساليب تب ًعا الختالف املوقف ،ولطبيعة املوضوع فاخلطيب منهم
إذا ارجتل كال ًما فإنه ال يأتي به من وادٍ واحد ،بل يتفنن في ذلك ،فيختصر تارة للتخفيف ويطيل
تارة لإلفهام ،ويكرر للتوكيد ،وقد يخفي بعض معانيه ليحرك الذهن في طلب املعنى؛ ألن
الشيء إذا نيل بعد امتناع كان أوقع في النفس.
واألسلوب مفهوم ذهني خالص باعتباره صورة متكاملة لدى املتلقي قد تألفت في عقل األديب
من ذخيرة لغوية مبا فيها من التزام بقواعد النحو والصرف والبالغة ،مما يؤكد وحدة النظام
اللغوي واتصاله ،فالنحو ال يستقل عن الصرف ،واألخير ال يعيش مبعزل عن علوم البالغة.
فالصرف يبحث في البناء الداخلي للمفردات ,والنحو يبحث في عالقة املفردات مع بعضها
البعض ,وعلوم البالغة تبحث في إفادة كمال املعنى الذي هو من خواص التركيب.
وكي يكون األسلوب مؤثرا ً فإنه يجب أن يكون صحيحا ً وواضحا ًودقيقاً.
فيكون صحيحا ً في صحة ترابط الكلمات مع بعضها مع مراعاة عدم اضطراب املعنى سوا ًء
بتقدمي أو تأخير ,أو اإلتيان بكالم عام يحمل وجوها ً كثيرة ويكون واضحا ً إذا تألفت الكلمات
وتكونت من ألفاظ مستعملة بشرط أال تكون مبتذلة ,أما إذا استخدمت األلفاظ غير املألوفة
كثيرا ً لكنها واضحة لدى املتلقي أو باستخدام اجملاز فإن املعنى يكون أنبل.
ويكون األسلوب دقيقا ً بأن يبتعد الكاتب عن كل ما ال مبرر له كاملبالغة املمقوتة فإنها تنقص
من جمال النص.
فحتى يكون الكالم مقبوال ً فإنه ال يكفي أن يكون املضمون جيدا ً – رغم أهميته – بل يجب
أن يوضع هذا املضمون في قالب مشوق يجعل املتلقي يلتفت بكل حواسه ليتقبل األفكار
واملعاني املطروحة.
وقد يصبح األسلوب سمة للشخص سوا ًء بغموضه أو وضوحه ،بجماله أو رداءته ,بل كثيرا ما
نقرأ ألدباء ومن خالل النص نستطيع أن نحددهم...وقد قيل(:إن األسلوب هو األديب).
فما أحوج الدعاة إلى اهلل وكل املربني إلى مراعاة أساليبهم في أقوالهم وتصرفاتهم وفي
تعاملهم مع الناس ،فباألسلوب املناسب يسلبون ألباب املتلقني فتصل املعلومة دون عوائق.
يل رَب ِّ َك بِالحْ ِ ْك َم ِة
وحسبنا أن القرآن الكرمي أرشد إلى ذلك ,يقول اهلل تعالى( :ادْ ُع إلَى َ
س ِب ِ
والمْ َ ْو ِع َ
س ُن) النحل.125-
وجادِلْ ُهم بِالَّ ِتي ِه َي أ َ ْح َ
ظ ِة احلَ َ
س َن ِة َ

اعالن
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اعداد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطبي

البن الناظم
املؤلف :أبوبكر أحمد بن محمد بن محمد بن اجلزري (ت 827هـ وقيل 835هـ) ابن صاحب «املقدمة»،
و»النشر» ،إمام القراءات املشهور ابن اجلزري (ت 833هـ).
حتقيق :أ .فرغلي سيد عرباوي.
الناشر :مكتبة أوالد الشيخ للتراث – مصر.
رقم الطبعة :األولى  -تاريخ النشر 2006م – عدد الصفحات 344ص  -مقاس الكتاب (17
×24سم).
اسم السلسلة ورقم الكتاب فيها :سلسلة حتقيق اخملطوطات .1 -
هذا الكتاب هو شرح ملقدمة ابن اجلزري في التجويد املوسومة بـ(املقدمة فيما على قارئ
القرآن أن يعلمه) ،والتي ُ
شروحا كثيرة ،لكن مما مييز هذا الشروح عن غيره أنه أول
شرحت
ً
شرح للمقدمة ،بل إنه ألف في حياة الناظم ،وأخذه املؤلف عن أبي الناظم ،كما إنه متيز
في عنايته بتوثيق املادة العلمية للكتاب ،لذا أفاد منه أكثر شراح اجلزرية ،وكان لبعضهم
حواش عليه؛ كالشيخ زكريا األنصاري (ت 926هـ) ،واستدراكات كطاش كبري زاده
ٍ
(ت 968هـ) ومال على القاري (ت 1014هـ).

البن الناظم
املؤلف :أبوبكر أحمد بن محمد بن محمد بن اجلزري (ت 827هـ وقيل 835هـ) ابن صاحب «املقدمة»،
و»النشر» ،إمام القراءات املشهور ابن اجلزري (ت 833هـ).
حتقيق :أ .فرغلي سيد عرباوي.
الناشر :مكتبة أوالد الشيخ للتراث – مصر.
رقم الطبعة :األولى  -تاريخ النشر 2006م – عدد الصفحات 344ص  -مقاس الكتاب (17
×24سم).
اسم السلسلة ورقم الكتاب فيها :سلسلة حتقيق اخملطوطات .1 -
هذا الكتاب هو شرح ملقدمة ابن اجلزري في التجويد املوسومة بـ(املقدمة فيما على قارئ
القرآن أن يعلمه) ،والتي ُ
شروحا كثيرة ،لكن مما مييز هذا الشروح عن غيره أنه أول
شرحت
ً
شرح للمقدمة ،بل إنه ألف في حياة الناظم ،وأخذه املؤلف عن أبي الناظم ،كما إنه
متيز في عنايته بتوثيق املادة العلمية للكتاب ،لذا أفاد منه أكثر شراح اجلزرية ،وكان
حواش عليه؛ كالشيخ زكريا األنصاري (ت 926هـ) ،واستدراكات كطاش كبري
لبعضهم
ٍ
زاده (ت 968هـ) ومال على القاري (ت 1014هـ).
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املؤلف :فضل حسن عباس.
الناشر :دار النفائس :األردن.
رقم الطبعة :األولى.
تاريخ النشر1427 :هـ = 2007م.
فقسم
يتحدث هذا الكتاب عن املفسرين من حيث مدارسهم والصبغة التي عرفت بها تفاسيرهم،
ّ
هذا الباب إلى مدارس أربع:
املدرسة األولى :املدرسة العقلية االجتماعية ،ويعني بها مدرسة اإلمام محمد عبده أو مدرس
املنار.
املدرسة الثانية :املدرسة العلمية الكونية ،ويعني مدرسة الشيخ طنطاوي جوهري.
املدرسة الثالثة :املدرسة التربوية الوجدانية ،ويعني بها مدرسة ظالل القرآن لألستاذ سيد
قطب.
تغال في أمر من
املدرسة الرابعة :مدرسة اجلمهور ،ويعني بها تلك التي لم تسترسل ولم
ِ
األمور التي أولتها تلك املدارس جل عنايتها واهتمامها ،وقسم التفاسير في هذه املدارس إلى
أمناط ،هي:
أوالً :تفاسير منهجية (دراسية).
ثان ًيا :تفاسير تقليدية ،وقسمها حسب طولها.
ثال ًثا :النمط الدعوي في التفسير.
دروسا على أشرطة ثم ُف ّرغت.
راب ًعا :تفاسير ألقاها أصحابها
ً
خامسا :تفاسير خالف أصحابها املفسرين من حيث الترتيب ،حيث لم يبدؤوا تفاسيرهم حسب ترتيب املصحف الشريف.
ً
سادسا :بعض تفاسير الفرق من غير أهل السنة.
ً
وقد حتدث في هذا الكتاب عن تفاسير املدارس الثالث األولى ،وبعض تفاسير مدرسة اجلمهور ،فعرَّف بصاحب كل تفسير،
ومنهجه في تفسيره ،وأورد مناذج منه ومالحظات عليه ،وال سيما في املوضوعات القرآنية التي كثرت فيها اآلراء واختلفت
حولها أقوال العلماء.

املؤلف :محمد هاشم بن عبد الغفور احلارثي التتوي السندي (1172 – 1104هـ)
تصحيح وتعليق :د .عبد القيوم بن عبد الغفور السندي.
الناشر :املكتبة اإلمدادية – مكة.
رقم الطبعة :األولى.
تاريخ النشر1428 :هـ 2007 -م.
عدد الصفحات207 :ص.
مقاس الكتاب24×17 :سم.
السلسلة ورقم الكتاب فيها :من الدراسات القرآنية في متشابه القرآن.7 :
هذا الكتاب عبارة عن أرجوزة ألفيه في التشابه اللفظي للقرآن الكرمي ،حتتوي
على ( )1008بيتًا ،قام احملقق بتحقيق وتصحيح ما وجد منها والتعليق عليه،
واستدراك ما فات ناظمها من مواضع التشابه ،ثم بيان عنوان املنظومة ،وصحة
نسبتها إلى الناظم ،مع وصف اخملطوط وبيان منهجه في التحقيق والتصحيح ،ثم النص
احملقق ،وختمه بالفهارس.
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متابعة:منصور خريش
وافق صاحب السمو امللكي األمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز – حفظه اهلل – أمير منطقة مكة
املكرمة على الرئاسة الفخرية جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة .
وخالل رعايته الكرمية أصدرت اجلمعية العدد الـ ( )11من املسابقة القرآنية الكبرى وذلك بتوجه سموه
بإدراجها ضمن فعاليات صيف جدة لعام 1428هـ  .وسيرعى سموه هذا العام احلفل السنوي لتخريج
حفظة كتاب اهلل.
وبهذه املناسبة قدم املهندس عبد العزيز بن عبد اهلل حنفي رئيس مجلس إدارة اجلمعية شكره وامتنانه
لسموه الكرمي مؤكدا ً أن رعايته الكرمية للجمعية تأتي في إطار االهتمام املتواصل والدعم الالمحدود
الذي حتظى به جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي في اململكة عامة وجمعية جدة خاصة من والة األمر
حفظهم اهلل -والذين نذروا حياتهم خلدمة كتاب اهلل الكرمي ودعم برامج وأنشطة اجلمعية منذنشأتها حيث تولى صاحب السمو امللكي األمير ماجد بن عبد العزيز – يرحمه اهلل – الرئاسة الفخرية
للجمعية وبعد وفاته صاحب السمو امللكي األمير عبد اجمليد بن عبد العزيز – يرحمه اهلل – وكانت
لهما بصمات واضحة في مسيرة اجلمعية وغيرها من اجلمعيات .

متابعة:منصور خريش
حققت اجلمعية املركز األول على مستوى اململكة في الفرع
الثالث من مسابقة األمير سلمان بن عبد العزيز حلفظ القرآن
الكرمي وجتويده وتفسيره والتي اختتمت فعالياتها مساء األحد
12ربيع الثاني 1428هـ مبدينة الرياض برعاية أمير منطقة الرياض
صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبد العزيز وحضور معالي
مفتي اململكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي وزير الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الشيخ صالح آل الشيخ.
وفاز الطالب فيصل بن محمد حسن أحد طالب اجلمعية املشاركني
في التصفيات النهائية بجائزة املركز األول على مستوى اململكة
في الفرع الثالث (  ) 20جزءا ً بينما حقق الطالب ريان منصور شركة
املركز الثالث على مستوى اململكة في الفرع اخلامس (  ) 5أجزاء.
من جهته عبر مدير عام اجلمعية األستاذ إبراهيم اخلميس عن
سعادته الكبيرة بتحقق هذا اإلجناز ،مقدمأ التهاني والتبريكات
للطالبني الفائزين مؤكدا ً أن هذا اإلجناز حتقق بفضل من اهلل ثم
نتيجة للتخطيط السليم الذي تسير عليه إدارة اجلمعية مشيرا ً
إلى جناح فكرة حلقة املسابقات التي تقيمها الشؤون التعليمية
في سبيل تهيئة طالب متميزين للمشاركة في املسابقات
احمللية.
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متابعة:منصور خريش
استضافت جمعيتنا املباركة
وفدا ً رفيع املستوى من اجلامعة
العربية للعلوم والتقنية وذلك
يوم األربعاء1428/5/20هـ مبقر
اجلمعية.
وخالل الزيارة منحت اجلامعة
العربية للعلوم والتقنية ممثلة في مجلس أمناء اجلامعة درجة العضوية
الشرفية األولى لرئيس اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة
املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي وذلك نظرا ً جلهوده املتميزة في
خدمة كتاب اهلل عز وجل.
مدير اجلامعة العربية للعلوم والتقنية الدكتور أحمد إبراهيم خليل
أشاد بدور اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة في
خدمة كتاب اهلل الكرمي وما تلعبه من دور بارز في خدمة اجملتمع معربا ً
عن شكره لسعادة املهندس عبدالعزيز حنفي وسائر القائمني على
هذا الصرح القرآني.
من جهته قدم املهندس حنفي شكره اجلزيل للجامعة العربية للعلوم
والتقنية وجلميع منسوبيها على هذا التكرمي الغالي الذي حظي به
سائالً املولى لهم التوفيق والسداد.

متابعة:أحمد راجي
بحضور رئيس مجلس إدارة اجلمعية سعادة املهندس عبد العزيز بن عبد اهلل
حنفي ، ،ومدير عام اجلمعية األستاذ إبراهيم بن سليمان اخلميس ،استضافت
اجلمعية سعادة األستاذ أحمد عبد العزيز الغامدي مدير اإلعالم الداخلي مبنطقة
مكة املكرمة وذلك يوم األحد  19ربيع الثاني 1428هـ.
وأوضح مدير عام اجلمعية األستاذ إبراهيم بن سليمان اخلميس أن الزيارة التي
هدفت إلى التعرف على برامج وأنشطة اجلمعية عن قرب ،وتقوية أواصر العالقة
بني اجلمعية وإدارة اإلعالم الداخلي مبنطقة مكة املكرمة ،مت خاللها تبادل اآلراء حول
سبل التعاون بني الطرفني وتطوير هذه العالقة  .وأشار اخلميس أن الزيارة تخللها
عرض تعريفي عن أبرز برامج ومشاريع اجلمعية ،وزيارة املقرأة اإللكترونية مبعهد
اإلمام الشاطبي التابع للجمعية.
وأشاد مدير اإلعالم الداخلي مبنطقة مكة املكرمة سعادة أحمد عبد العزيز
الغامدي بالتعاون املثمر بني اجلمعية والغرفة التجارية ،ومبديا ً إعجابه مبشاريع وبرامج اجلمعية وجهودها املتميزة في خدمة كتاب اهلل تعالى،
مقدما ً شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية  ،واملدير العام ومنسوبي اجلمعية.
كما أستقبل املهندس عبد العزيز حنفي وبحضور األستاذ إبراهيم اخلميس نائب رئيس حترير مجلة احلج والعمرة األستاذ حسن الظاهري ،وذلك
يوم الثالثاء 21ربيع الثاني ،وتهدف الزيارة اإلطالع على برامج اجلمعية ..وتبادل اخلبرات بني إدارة مجلة احلج والعمرة واجلمعية في مجال اإلعالم.
يذكر أن هذه الزيارات التي تنظمها اجلمعية ممثلة في إدارة العالقات العامة واإلعالم ،تأتي في إطار التعاون املشترك مع القطاعات احلكومية حول
سبل تفعيل دور حلقات القرآن الكرمي في خدمة اجملتمع.

متابعة:أحمد راجي
أختتم باجلمعية برنامج تأهيل املشرفني التربويني الذي نظمته إدارة الشؤون
التعليمية وأشرف عليه قسم التدريب مبعهد اإلمام الشاطبي وذلك في الفترة من
28ربيع األول إلى 12ربيع الثاني 1428هـ .
وأوضح األستاذ إبراهيم اخلميس مدير عام اجلمعية الذي قدم الشهادات للمشرفني
أن هذه الكوكبة التي انضمت للمشرفني تبشر باخلير ، ..وشدد على أهمية إدراك
املشرف ألهمية وخطورة دوره وتأثيره ،فبنا ًء على رأيه تتخذ اجلمعية القرارات ،وتتبنى
السياسات ،فدوره في امليدان ليس يسيراً؛ فهو يتحكم في ارتقاء املعلم وتطويره
وإنتاجيته ،وطالبه؛ فلهذا تكون املسؤولية والتبعية أكبر
وأشار األستاذ عبد العزيز فتني مدير اإلشراف التربوي إلى أن هذا البرنامج الذي هدف
إلى إعداد وتأهيل املشرفني املستجدين تربويا ً ومهارياً،ورفع مستوى األداء سيطبق
هذا العام إنشاء اهلل على كل املشرفني باجلمعية بعد حتديد االحتياجات التدريبية.
وقد قام بالتدريس في هذا البرنامج الذي شارك فيه  22مشرفا ً نخبة من املدربني
واخملتصني ذوي الكفاءات واخلبرات العالية ؛ األستاذ صديق خوجة (أساليب اإلشراف
التربوي) ،الدكتور عبد اهلل حجر (مهام املشرف والضوابط اإلدارية) ،األستاذ حمزة
الزبيدي (املهارات اإلشرافية) ،األستاذ حسن دحمان (اختبارات األجزاء)  ،األستاذ
إبراهيم دخنه (برنامج الشئون التعليمية)،األستاذ محمد سعد (البرامج التربوية).

متابعة:أحمد راجي
استضافت اجلمعية وفود
من جمعيات التحفيظ
بعنيزة وطريف والبرك وذلك
للتعرف على التطورات
التي تشهدها اجلمعية
في اجملاالت اخملتلفة .
وأوضح مدير العالقات العامة واإلعالم األستاذ ضيف
اهلل بن أحمد احلقوي ،إن هذه الزيارات تأتي في إطار
التواصل و تبادل اخلبرات بني جمعيات التحفيظ في
اململكة ،وقد زار وفد من جمعية حتفيظ القرآن الكرمي
بعنيزة الشئون التعليمية واإلدارة املالية والشئون
اإلدارية للتعرف على آخر التطورات  ،واكتساب اخلبرات،..
كما زار وفد من حتفيظ طريف إدارة املوارد والشئون
التعليمة ،ووفد من إدارة العالقات العامة واإلعالم
بجمعية البرك إدارة العالقات العامة.
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آملنا كثيرا ً خبر وفاة األمير عبد اجمليد بن عبد العزيز رحمه اهلل
تعالى أمير منطقة مكة املكرمة الذي غادر احلياة بعد أن
ترك خلفه سجال حافال بالعطاء للمسجد النبوي الشريف
ومنطقة املدينة املنورة ثم منطقة مكة املكرمة وقبل ذلك
إجنازات سموه في منطقة تبوك.
ويزاد احلزن عليه فقد كان بارا بوطنه وأمته وأبناء شعبه وبوفاته
خسرنا أبا ومعلما ً فاألمير عبد اجمليد بذل وقته وجهده في
خدمة الوطن واملواطنني وتوفير اخلدمات األساسية وكان تركيزه
ينصب على املشاريع الكبيرة النافعة التي تالمس حياة الناس
فاهتم مبشاريع الطرق واملياه واألحياء العشوائية والنظافة
والبيئة ثم املشاريع الترفيهية وتطوير املنطقة في مجاالت
عديدة ويعتبر األمير عبد اجمليد إداريا ناجحا ومدرسة للعاملني
معه في اإلمارة وكان ألسلوبه املتميز في التدقيق واملتابعة األثر
في اجناز املشاريع والبت في املعامالت .
هذا األمير اإلنسان الذي رحل بعد معاناة مع املرض سيظل في
ذاكرة أبنائه في بلدنا الوفي ابتهج الناس قبل فترة بتعافيه من
املرض فرحا ً بسالمته وعودته  ،ولكن إرادة اهلل وال راد لقضائه وال
معقب حلكمه وال نقول إال ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى .
إن شكر الناس من أخالق املسلم كما قال صلى اهلل عليه وسلم
من « ال يشكر الناس ال يشكر اهلل « وفي هذا املوقف يتوجب
أن نشيد مبآثر األمير عبد اجمليد ،فإن للقران الكرمي مكانة كبيرة
في نفسه رحمه اهلل وهو الرئيس الفخري للجمعية اخليرية
لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة وقدم لها الكثير من
الدعم املادي واملعنوي واالهتمام الشخصي بحضور احتفاالت
تخريج حفاظ القرآن الكرمي وحرصه على تكرميهم وتوزيع اجلوائز
عليهم من يدي سموه إضافة لعبارات اإلطراء والثناء التي
كانت ال تخلو من الدعابة والتبسم في وجوه أبنائه احلفاظ وقد
اكتسبت اجلمعية زخما اجتماعيا كبيرا نتيجة تلك املؤازرة
والتشجيع من سموه كما كانت لسموه آثار اقتصادية وتنموية
في املناطق التي تولى إمارتها وآخرها منطقة مكة املكرمة
كما قدم إسهامات كبيرة في مجال الثقافة واملعرفة .
رحمه اهلل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .
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