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قراؤنا الكرام . .
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
تطل عليكم مواكب اليوم في عددها السابع
والثالثني والذي حرصنا قدر اإلمكان أن ينال على حسن
ذائقتكم ومستوى تطلعاتكم.
حيث َّ
تطلعون في هذا العدد على زاوية (مع
املعلمني) التي عادت لتنير الدرب ملعلمي القرآن كما
سلطنا الضوء على جتربة اجلمعية الرائدة في بطاقة
األداء املتوازن والتي تعد نقلة نوعية في الرقي بأعمال
اجلمعية وحتقيق أهدافها التي رسمتها ملا فيه صالح
اجملتمع ونحن في مواكب نطلع اجلميع عليه ونعتبره
سرا ً يجب أن يذاع للمأل في كيفية النهوض بالعمل
اخليري من البساطة إلى التقنية ومن تعثر البدايات
إلى مواكبة ومحاكاة الشركات الكبرى.
كما يتجلى في هذا العدد عظيم قوله تعالى:
(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) حيث حوار
العم موسى الذي و ّدع ربيع العمر وبدأ رحلته مع
القرآن الكرمي ليحفظه في العقد اخلامس من عمره.
كما أننا وابتداء من هذا العدد سنشرع بإذن اهلل في
استقبال مشاركاتكم املميزة لنفتح لها صفحاتنا
دعما منّا ألقالمكم اجلميلة واحتضانا ً ملواهبكم التي
نسعد بانضمامها إلى صفحات مواكب.
كما حفل العدد بالعديد من املواضيع الشيقة
والزوايا املتجددة التي رسمناها استجابة لتطلعاتكم
وتقديرا آلرائكم آملني من املولى العظيم أن نكون
عند حسن الظن .
واهلل من وراء القصد

مواكب العدد  37شهر محرم 1429هـ

5

التحرير

مسلطا ً الضوء على مسيرة  30عاما ً في خدمة القرآن

معرض كن داعيا بجازان يبهر الزوار
متابعة:علي غالب
شاركت اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة في فعاليات الدورة
التاسعة ملعرض وسائل الدعوة إلى اهلل الذي نظمته وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد حتت شعار ( كن داعيا ً ) في منطقة جازان وذلك في
الفترة من  27محرم إلى  7صفر 1429هـ.
املعرض الذي افتتحه أمير منطقة جازان صاحب السمو امللكي األمير محمد بن
ناصر بن عبد العزيز آل سعود حضي مبشاركات عديدة من جهات مختلفة زادت
فعل هذا العام بشكل أفضل من السنوات السابقة وحرصت
ثراء املعرض الذي ّ
اجلمعية كل احلرص على جناح املعرض منذ فعالياته األولى وتتمثل هذه املشاركة
من خالل جناح اجلمعية الذي تعرض فيه أنشطتها وبرامجها التي تقوم بها
خدمة ألبناء وبنات محافظة جدة وقراها .
وقد استفادت اجلمعية من مشاركتها السابقة في إيصال رسالتها اخلالدة للزوار
وأسهمت بفعالية في إجناح املعرض ليعكس الواقع احلقيقي للجهود املبذولة في
تخريج جيل صالح مستقيم عارف بواجباته مدرك لقيمه يتميز بأخالق قرآنية
عالية ومنهج وسطي بعيد عن اإلفراط والتفريط .
جناح اجلمعية الذي س ّلط الضوء على مسيرة ثالثني عاما ً من البذل والعطاء
خلدمة القرآن الكرمي كان محل اهتمام ومتابعة الزوار الذين بهروا مبا حققته
اجلمعية من تطور في ربط اجملتمع بالقرآن والتواصل بني األسر واحللقات وطالبت
بعض اجلهات نقل هذه التجارب الرائدة من جمعية جدة إلى جمعيات أخرى
لالستفادة منها بشكل أوسع
4طالب من اجلمعية ميثلون احملافظة في التصفيات

اختتام مسابقة األمير سلمان المحلية لحفظ القرآن بتحفيظ جدة
متابعة :احمد راجي
اختتمت بجمعيتنا املسابقة احمللية على جائزة صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود حلفظ القرآن الكرمي (املرحلة األولى)
على مستوى محافظة جدة .
وأوضح رئيس قسم شئون الطالب باجلمعية األستاذ محمد بن عبد اهلل سعد املشرف على املسابقة أن املسابقة التي شاركت فيها جهات
تعليمة وعسكرية  ،فاز فيها أربعة من طالب اجلمعية سيمثلون محافظة جدة على مستوى منطقة مكة املكرمة وهم :صفوان محمد شفيع
الفتني (الفرع الثاني) ،جمال عبد الناصر محمد نور فلمبان (الفرع الثالث) ،ريان منصور عبد احلق شركة ( الفرع الرابع) ،صفوان عبداهلل عطية
اللحياني (الفرع اخلامس) .وأكد أن مستوى املشاركني في التصفيات كان مرتفعاً؛ وذلك ألن اجلمعية عملت على تأهيل الطالب املتميزين من كل
احللقات للمشاركة في املسابقة.
وأشار سعد إلى أن املسابقة التي تتكون من خمسة فروع ( حفظ القرآن الكرمي كامالً مع التالوة والتجويد وتفسير معاني مفردات القرآن كله.
حفظ القرآن الكرمي كامالً مع التالوة والتجويد .حفظ عشرين جز ًء متتالية مع التالوة والتجويد .حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التالوة والتجويد.
حفظ خمسة أجزاء متتالية مع التالوة والتجويد) حكمتها جلنة عليا رأسها الشيخ صفوت محمود سالم ،من جمعيتنا ،و عضوية كل من
الشيخ فوزي عبد احلميد حسن ،من اجلمعية أيضا ً ،والشيخ إسماعيل محمد ولي نورولي من اإلدارة العامة للتربية والتعليم.
اجلدير بالذكر أن اجلمعية نظمت املسابقة على مستوى محافظة جدة مبشاركة اجلمعية ،اإلدارة العامة للتربية والتعليم ،جامعة امللك عبد
العزيز ،كلية املعلمني ،املعهد العلمي ،املعهد املهني الصناعي ،الشؤون الدينية برئاسة احلرس الوطني ،والشؤون الدينية بوزارة الدفاع والطيران
باملنطقة الغربية.
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في أول زيارة له منذ توليه منصبه

مدير شرطة محافظة جدة يشيد بجمعيتنا المباركة
متابعة:أديب الناشي
زار وفد من شرطة محافظة
جدة يتقدمه اللواء علي بن
محمد السعدي الغامدي
ّ
لإلطالع على
اجلمعية وذلك
البرامج واألنشطة والدور
الذي تقوم به اجلمعية في
نشر وتعليم القرآن وخدمة
اجملتمع.
خص جمعيتنا
الغامدي الذي ّ
بأول زيارة منذ توليه منصبه
أبدى سعادته بهذه الزيارة وقال :لقد سررت بهذه الزيارة والتي جاءت تلبية لدعوة املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي رئيس اجلمعية اخليرية
لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة واني سعيد اليوم كوني تعرفت على إخوة فضالء نذروا حياتهم خلدمة ونشر وتعليم كتاب اهلل تعالى وهذا شرف لي
ال يوازيه شرف أن تكون أول زيارة لي منذ تولي منصبي كمدير لشرطة محافظة جدة زيارة اجلمعية.
وأضاف:لقد اطلعت خالل هذه الزيارة الطيبة على العديد من البرامج التي تقدمها اجلمعية وان هذا العمل جبار وكبير ،اسأل اهلل سبحانه وتعالى
أن ينفع به بالدنا الطاهرة مهبط الوحي ومنبع الرسالة.
وأكد الغامدي على أهمية مبدأ التعاون القائم بني شرطة محافظة جدة واجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة منوها ً إلى أن التعاون
سوف يكون مستمرا ً وأن شرطة محافظة جدة لن تألوا جهدا ً ووقتا ً في دعم برامج اجلمعية.
وفي ختام الزيارة قدم حنفي الدروع التذكارية للواء الغامدي.
لدعمه حملة احلج التوعوية

وزارة الشؤون اإلسالمية  . .تكرم رئيس الجمعية
متابعة:عبدالسالم فارح
كرمت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد رئيس اجلمعية
املهندس عبد العزيز بن عبد اهلل حنفي ،في حفل تكرمي املشاركني في تنفيذ
ودعم وتوزيع هدية خادم احلرمني الشريفني من املصحف الشريف واملطبوعات
الدينية واألمانة العامة للتوعية اإلسالمية وبرامجها اإلعالمية والتوعوية
هذا العام 1428هـ ،بحضور وكيل وزارة الشؤون واإلسالمية لشؤون املساجد
والدعوة واإلرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري نيابة عن معالي
الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بفندق هيلتون جدة.
وأكد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري الذي قدم درعا ً تذكاريا ً للمهندس
حنفي أن ما متيزت به اململكة يعود إلى اخلبرات التراكمية ألبنائها في خدمة
ضيوف الرحمن والعمل اجلماعي وقدم شكره وتقديره لكل من ساهم في
إجناح موسم احلج  ..ولكل من ساهم مع الوزارة في تنفيذ برامجها التوعوية
للحجاج .
من جانبه أشاد املهندس عبد العزيز حنفي بدور وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد في إرشاد وتوعية احلجاج واملعتمرين .ومؤكدا ً
أن مشروعات خدمة ضيوف الرحمن صروح ماثلة للعيان أشاد بها القاصي والداني ،مضيفا ً أن
الناظر في اإلجنازات التي نفذتها اململكة واملشاريع الكبيرة يدرك الهدف السامي من ورائها.
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بحضور رئيس احملكمة اجلزئية

تحفيظ جدة يكرم منسوبيه ويدشن األداء المتميز
متابعة:أديب الناشي
حتت رعاية سعادة املهندس عبد العزيز بن عبد اهلل حنفي رئيس اجلمعية
وبحضور رئيس احملكمة اجلزئية الشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن العثيم
واملشرف على موقع إسالميات الشيخ الداعية الدكتور علي بادحدح كرمت
إدارة الشؤون التعليمية باجلمعية  173مشرفا ً ومعلما ً حاصالً على تقدير
امتياز من التربويني ومراكز اإلشراف  ،وذلك في حفل جائزة األداء املتميز للعام
املاضي 1428هـ  ,الذي أقام بأحد القاعات بجدة.
من جهته أوضح مدير عام اجلمعية األستاذ إبراهيم بن سليمان اخلميس
أن حفل جائزة األداء املتميز يهدف إلى التميز واإلتقان في تعليم كتاب اهلل
تعالى ،وحتسني ورفع مستوى أداء املعلمني واملشرفني ومراكز اإلشراف ،
وتقدير األداء املتميز ،وتشجيع العمل الناجح وتبنيه  ،وإذكاء روح التنافس بني
املعلمني وبني املشرفني وبني مراكز اإلشراف.
وأشار إلى أن احلفل يعد تثمني جلهود كل من املعلم واملشرف التربوي ومركز
اإلشراف وذلك بوضع معايير لتقييم جودة األداء ومن ثم تكرمي احلاصل على
أعلى درجة في التقييم.
اجلدير بالذكر أن جمعيتنا املباركة درجت على تكرمي املتميزين واملتفوقني من طالب ومعلمني ومشرفني  ..تشجيعا ً للتميز ودفعا ً إلتقان وجودة
العمل في املشاريع القرآنية اخملتلفة وحتقيق اخليرية.

بالتعاون مع حتفيظ جده

مركز التأهيل الشامل يكرم  15حافظاً لكتاب اهلل
متابعة:فهد النهدي
زار رئيس اجلمعية املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي مركز التأهيل
الشامل التابع لوزارة الشؤون االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة و أقيم على
شرفه حفل بهيج لتكرمي أكثر من  50نزيالً من منسوبي املركز املتفوقني والذي
حفظ 15منهم القرآن هذا العام.
وفور وصوله إلى املركز زار حنفي وحدة شديدي اإلعاقة بعدها زار وحدة العالج
الطبيعي وختام اجلولة زار مصلى املركز والذي تقام فيه حلقات القرآن التابعة
للجمعية.
وخالل هذه الزيارة أقام املركز حفالً لتكرمي حفاظ هذا العام البالغ عددهم 15
حافظا ً وهم جزء من  50نزيل مت تكرميهم.
وخالل كلمته التي ألقاها خالل احلفل قال مدير مركز التأهيل الشامل األستاذ
حسني مغربل :نشكر اجلمعية على دعمها لنا في مسيرتنا املباركة والتي
قدمت لنا الكثير من العون من خالل حلقات القرآن والبرامج املتنوعة التي

تقدمها لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.
كما استعرض مغربل البرامج واخلدمات التي يقدمها املركز ملنسوبيه من كافة الفئات العمرية و الفئات املرضية.
من جهته فقد ألقى املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي كلمة اجلمعية والتي عبر من خاللها عن سعادته البالغة بنجاح هذه احللقات مثمنا ً
دور مركز التأهيل الشامل والتي قدم كل التعاون وكافة التسهيالت للجمعية إلقامة حلقاتها التي تصب في خدمة القرآن الكرمي وتسهم في
عالج النزالء نحو األفضل.
يذكر أن دار التأهيل الشامل تضم احد حلقات القرآن الكرمي التابعة للجمعية ويبلغ عدد طالبها  20طالبا ً من ذوي االحتياجات اخلاصة.
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حتت رعاية مدير شرطة منطقة مكة املكرمة

اللواء العتيبي يكرم  45حافظاً من منسوبي قوة المهمات
متابعة:عبدالرحمن األبيض
حتت رعاية مدير شرطة منطقة مكة املكرمة اللواء علي بن حباب النفيعي وبحضور مدير
شرطة محافظة جدة اللواء علي بن محمد الغامدي ورئيس اجلمعية املهندس عبدالعزيز
بن عبداهلل حنفي ومدير إدارة األمن الوقائي اللواء متعب بن عبداهلل العتيبي أقامت قوة
أمن املهمات والواجبات اخلاصة وقوة الطوارئ اخلاصة ووحدة اإلسناد احلفل التكرميي لتخريج
الدفعة الثانية من طالب اختبارات األجزاء من القرآن الكرمي وذلك بقاعة الثقافة بوحدة
املهمات.
وخالل كلمته التي ألقاها أثناء احلفل قدم املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي شكره اجلزيل
للمرافق العامة على ماتوليه من رعاية لبرامج اجلمعية وعلى تقدمي املساعدات والسماح
إلقامة حلقات القرآن الكرمي فيها والذي توج هذا العام بتخريج  45حافظا ً لكتاب اهلل من
قوة أمن املهمات والواجبات اخلاصة وقوة الطوارئ اخلاصة ووحدة اإلسناد.و لم ينس حنفي
تقدمي التهاني جلميع حفظة الدفعة الثانية مؤكدا ً على أهمية استمرارهم في تعلم وتعليم
القرآن واملداومة على قراءته.
كلمة مدير شرطة منطقة مكة املكرمة والتي ألقاها بالنيابة عنه اللواء متعب بن عبداهلل
العتيبي والذي هنأ احلفاظ بهذا االجناز وهذا الفضل الذي منحهم إياه املولى مؤكدا ً بأن
اململكة كانت وال تزال في طليعة الدول التي تسعى لنشر وتعليم كتاب اهلل إلى أرجاء
املعمورة.وأضاف :نقدم شكرنا اجلزيل جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي بجدة والتي لبت دعوتنا
إلقامة هذه احللقات والتي ينبع منها اخلير الكثير.
وفي ختام احلفل كرم العتيبي حفاظ هذا العام والبالغ عددهم  45حافظا ً لكتاب اهلل .

مدير عام البريد السعودي بمنطقة مكة يزور الجمعية
متابعة  :عبدالرحمن األبيض
زار وفد من البريد السعودي يتقدمه األستاذ سالم بن علي السلمي
مدير عام البريد السعودي مبنطقة مكة املكرمة جمعيتنا املباركة
وذلك ّ
لإلطالع على البرامج واألنشطة والدور الذي تقوم به اجلمعية
في نشر وتعليم القرآن وخدمة اجملتمع.
وفي جولته في اجلمعية زار الوفد املقرأة االلكترونية التابعة
ملعهد اإلمام الشاطبي والتي تقدم خدماتها لكافة أرجاء املعمورة
الباحثني عن البرامج القرآنية التي يتقدمها برنامج تصحيح
التالوة .
من جهته أبدى السلمي سعادته بهذه الزيارة وقال:لقد اطلعت
خالل هذه الزيارة على العديد من البرامج التي تقدمها اجلمعية
وان هذا العمل جبار وكبير ،اسأل اهلل سبحانه وتعالى أن ينفع به
بالدنا الطاهرة مهبط الوحي ومنبع الرسالة.
وأكد السلمي على أهمية مبدأ التعاون القائم بني البريد السعودي
مبنطقة مكة املكرمة واجلمعية منوها ً إلى أن التعاون سوف يكون

مستمرا ً وأن البريد السعودي لن يألوا جهدا ً ووقتا ً في دعم برامج اجلمعية.
وفي ختام الزيارة قدم املهندس حنفي درعا ً تذكاريا ً للسلمي على جهوده الطيبة في دعم مشاريع اجلمعية وخدمة كتاب اهلل.
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حوار:منصور خريش
أثبت بأن حفظ القرآن ليس له عمر معني وإمنا ّ
كلما تقدم
حتدى
اإلنسان في العمر ازداد حبه وشغفه بالقرآن كما أنه ّ
الصعوبات والعوائق ليعود إلى الهدف الذي ابتعد عنه قبل
أكثر من  30عام ًا.
ضيف (مواكب) هو الشيخ موسى إبراهيم شاد اهلل ( )57عام ًا
توج
من أبناء مسجد النور التابع ملركز إشراف اجلنوب والذي ّ
بلقب أكبر ّ
احلفاظ في اجلمعية للعام 1428هـ .استضفناه
ّ
لنقلب معه صفحات حياته مع القرآن وما سر عودته بعد 30
عام ًا من االنقطاع عن احللقات فإلى احلوار..
*حدثنا عن بدايتكم مع كتاب اهلل؟
بدأت حفظ القرآن فعليا ً منذ  3سنوات وذلك بعد أن ّ
حفزني
أبنائي عبدالعزيز ومحمد ويوسف فهم من حفظة كتاب اهلل.
فعبدالعزيز من خريجي حفل اجلمعية لعام 1417هـ واآلن هو
أما محمد فأمتّ حفظ ثلثي
حاصل على إجازة في بعض القراءات ّ
أما يوسف فأمت حفظ
العام
القرآن وأتوقع أن يختم القرآن آخر هذا
ّ
 10أجزاء قبل أيام وال أنسى ذكر مع ّلمي األستاذ عبدالكرمي عمر
أحمد موسى والذي دعاني إلى االنضمام إلى حلقات القرآن لكي
أنال اخليرية التي وعد بها املصطفى عليه الصالة والسالم.
*ملاذا االجتاه إلى حفظ القرآن في هذا السن بالذات؟
أستاذي الفاضل :إن حفظ القرآن ال يحكمه سن محدد فالقرآن
حياة ال ميكن التنازل عنها وهو سر سعادة اجلميع ممّن عرفوه
وقرأوه وحفظوه في صدورهم وأنا كما
ذكرت وجدت من ّ
يحفزني على حفظه
ولكنني في صغري كنت من طالب
احللقات ولكن بسبب انشغالي
بلقمة العيش تركت
وانطلقت
التحفيظ
إلى العمل ..ولكن
من
احلمدهلل الذي ّ
علي بطول العمر
ّ
ويسر لي حفظ
كتابه العزيز.
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توجت بلقب أكبر
*هل لك أن تصف لنا مشاعرك كونك ّ
حافظ؟
أنا سعيد جدا ً بهذا الوسام الذي توجت به وهذا النجاح ما كان له
أن يتحقق لوال توفيق العلي القدير أوال ً ثم من أحبوني تتقدمهم
رفيقة دربي ..ووالدة أبنائي ..وزوجتي العزيزة التي ساندتي ووقفت
بجانبي خطوة بخطوة كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر ألبنائي
وملع ّلمي األستاذ عبدالكرمي.
*حفظت القرآن في ثالث سنوات ..هل وجدت صعوبة في ذلك؟
الصعوبة فقط في النطق ولكن اهلل ييسر كل عسير وله احلمد
واملنّة فهو خير معني على حفظ القرآن وكما أكدت لك بأنه يجب
أن يتوفر اجلو املناسب للتعلم سواء أكان في املنزل أو في احللقة
أو خالل العمل.
*رسالة شكر ملن تقدمها؟
هلل أوال ً صاحب الفضل واملنّة ثم لزوجتي العزيزة وأبنائي ومع ّلمي
وجلميع منسوبي مسجد النور.
*احلمدهلل الذي ّ
وفقك حلفظ القرآن ونتمنى لك الثبات ولكن
ماذا بعد القرآن؟
بإذن اهلل سأسعى للحصول على اإلجازة كما أني أمتنى أن أكمل
ما ّ
تبقى لي من العمر في طلب العلم ..فطول العمر نعمة من
اهلل للعبد.
*ما الذي قدمته اجلمعية للشيخ موسى؟
صدقني اجلمعية كانت خير معني  -بعد اهلل  -ليس لي وحسب
ّ
بل جلميع حفظة كتاب اهلل الكرمي وإن تكرميي في احلفل السنوي
لهو شهادة أعتز بها وأمتنى من اهلل عز وجل أن يعني اجلمعية
اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة التوفيق في أداء رسالتها
التي أنشئت من أجلها فتعليم ونشر كتاب اهلل مسؤولية كبيرة
ورسالة عظيمة وعليهم اإلخالص شرط قبول العمل.
وأستغل هذه الفرصة ألوصي نفسي وإخواني حفظة كتاب اهلل
الكرمي الذين صاروا يحملون نورا ً في صدورهم بحفظ كتاب اهلل
الكرمي وان يتابعوا حفظه ومراجعته فمن السهل الوصول للقمة
أقدم شكري ألسرة
ولكن من الصعب احلفاظ عليها وال أنسى أن ّ
(مواكب) وعلى رأسها الدكتور نوح الشهري  -حفظه اهلل .-
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حوار:منصور خريش
إذا استمعت جلمال صوته ولعذوبة قراءته فسوف تظن
من الوهلة األولى انك تستمع للقارئ الشيخ محمد أيوب
حفظه اهلل فهو يحاكي صوته بشكل رائع وهذا ليس
بشهادة املصلني فحسب بل بشهادة الشيخ نفسه والذي
اختاره إلمامة مسجد زاوية التجار منذ ثالث سنوات.
ضيفنا بدأ طريقه مع القرآن منذ سن اخلامسة فتعلق قلبه
بالقرآن وكان شغف حياته وغذاء روحه كل ذلك كان سره
والدين كرميني غرسا فيه هذه البذرة الصاحلة حتى غدى من
أشهر قراء القرآن.
وهنا يسرنا في (مواكب) أن نستضيف القارئ الشيخ عالء
بن إبراهيم املزجاجي إمام مسجد جتار جدة لنقلب معه
صفحات حياته ولنعرف سر محاكاته للشيخ محمد أيوب
ومحبته له..

ّ
*الكل يعرف عالء املزجاجي القارئ ..ولكن من هو عالء اإلنسان؟
هو عبد من عبيد اهلل أكرمه اهلل باإلسالم واالنتماء لهذا الدين اخلالد
الذي به سعادة الدنيا واآلخرة،عالء بن إبراهيم بن سلمان املزجاجي،
مواليد  1400هـ ،متزوج ولدي ابن واحد وهو أنس  ،لدي إجازة بقراءة
اإلمام عاصم براوييه عن طريق الشاطبية .
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* مشوارك القرآني كيف بدأ؟
من أراد اهلل به خيرا ً نشأ على القرآن وتوجه إليه ولقد كان من فضل
اهلل علي أن يسر لي طريق القرآن فقد كانت بداية حفظي لكتاب اهلل
في سن اخلامسة وذلك في مسجد رمضان بحي البغدادية الشرقية ،
والدي الكرميني وهنا اذكر والدتي – رحمها اهلل
وكان ذلك بتشجيع من
ّ
– فلقد كان لها األثر الكبير في حفظي لكتاب اهلل فجزاها اهلل عني
والدي
خير اجلزاء وأسكنها فسيح جناته وأسأل اهلل أن يبلغني تتويج
ّ
تاج الوقار.
* كيف بدأت رحلة اإلمامة في مساجد جدة ؟
بداية إمامتي كانت في مسجد رمضان بالبغدادية عام 1416هـ وكنت
وقتها أتشارك هذا الشرف الكبير وهو إمامة املص ّلني في رمضان
مع القارئ الشيخ نبيل بن عبدالرحيم الرفاعي حيث إنه كان يص ّلي
التراويح في حني كنت أنا أص ّلي بهم التهجد واستمر هذا احلال ملدة
 4سنوات .بعد ذلك انتقلت إلى مسجد عبداهلل بن عمر ثم انتقلت
إلى مصلى مجموعة بن الدن .وفي العام 1422هـ انتقلت إلى مسجد
عبداهلل بن عباس وكنت وقتها إماما ً مشاركا ً في مسجد سعيد بن
جبير والذي قضيت فيه أياما ً جميلة .ففي ذلك املسجد التقيت برفقة
صاحلة وإخوة أعزاء بعد ذلك انتقلت إلى مسجد النور ومكثت فيه حتى
الثالث من رمضان للعام 1425هـ بعدها انتقلت إلى مسجد جتار جدة
وهذا العام أكملت مايقارب الـ  3سنوات إماما ً له.
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*حدثنا عن قصة انتقالك إلى مسجد جتار جدة وما عالقة الشيخ
محمد أيوب بذلك ؟
طلب الشيخ محمد باجنيد من شيخنا القارئ محمد أيوب –حفظه
اهلل -قارئا ً يحاكي صوته ويشبهه ّ
فرشحني ودعاني إلمامة املسجد
فقبلت دعوته وأنا فخور بأن يتم اختياري من ِقبل والدنا الشيخ محمد
أيوب.
*ما الذي تعنيه لك األسماء التالية؟
شيخ الشاطري هو صديق عزيز ورفيق درب.
محمد الغزالي رفيق العمر وذكريات جميلة عشتها في حياتي.
أكرم محفوظ من األشخاص املقربني والعزيزين على قلبي.
أمني عمران هو معلمي مبسجد رمضان وهو شيخ جليل حفظت على
يديه كتاب اهلل.
ً
أحمد حقار من األشخاص الذين أحبهم كثيرا ونحن على تواصل
دائم.
مسجد سعيد بن جبير كنت فيه معلما ً للقرآن والتقيت فيه بإخوتي
نضال باوفي وعبدالرحمن بن حلي وعلي باتياه وأستاذي الفاضل
عبدالعزيز قايد.
*من ِمن القراء املشهورين تأثرت به ؟
َ
تأثرت كثيرا ً بالشيخ محمد أيوب وشيخي إبراهيم األخضر والشيخ
عبداهلل بن عواد اجلهني  -حفظهم اهلل جميعا ً .-
*هل جتد أن القارئ داعية إلى اهلل..كيف ذلك؟
بالطبع فقراءة القرآن هي خير وسائل الدعوة إلى اهلل.
*قرأت في العديد من املناسبات  ..فمتى كان أول ظهور لك؟وما هي
اقرب هذه املناسبات إلى قلبك؟
أول ظهور لي كان في حفل إدارة التربية والتعليم والذي كان بحضور
صاحب السمو امللكي األمير عبداجمليد -رحمه اهلل– ولكن أقرب
املناسبات إلى قلبي تلك التي يتم تكليفي بالقراءة فيها من ِقبل
سعادة املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي _ حفظه اهلل.-
*ذكر الشيخ محمد أيوب أن ال أحد ًا يحاكي صوته مثلك..ما الذي
يعنيه لك ذلك؟
علي وتلك منزلة أمتنى الوصول إليها.
ذلك من فضل اهلل ّ
*وملاذا حتاكي صوت محمد أيوب بالذات؟
أحب الق ّراء إلى قلبي وصوته من أجمل األصوات التي سمعتها
ألنه ّ
في حياتي.
*وما نصيحتك ملن يحاول أن يصبح مقرئ ًا وكيف يسلك الطريق
الصحيح في هذا اجملال؟
نصيحتي هي أن يتقي اهلل عز وجل في السر و العلن وأن يستعني به
في أموره كلها وأن يعمل مبا علم ويبتعد عن كل ما يعيقه عن حفظ
القرآن الكرمي واستذكاره من الذنوب واملعاصي ألنه وكما قال الشافعي
(( كتاب اهلل نور ونور اهلل ال يؤتى لعاصي)).
*أصوات كثيرة برزت في مجال التالوة ..أي هذه األصوات أقرب إلى
قلبك؟
كل من يقرأ القرآن فهو األقرب إلى قلبي.
القراء هذا العام مواقع الكترونية خاصة ..فمتى
*ظهرت للعديد من ّ
سنرى موقع املزجاجي اخلاص على الشبكة العنكبوتية؟
ال أفكر في إنشاء املوقع اإللكتروني متاماً.

*أول إصدارتك القرآنية كان في العام 1421هـ..ما هو شعورك في تلك
اللحظة؟
كنت سعيدا ً جدا ً بذلك اإلصدار وأذكر انه احتوى كالً من احلِجر ويس
والدخان والنجم.
ً
*إلى أي مدى تسهم اإلجازة في جناح قارئ القرآن خصوصا وأنت
حتمل اإلجازة؟
علي باحلصول على اإلجازة في روايتي حفص وشعبه
احلمدهلل الذي ّ
من ّ
عن طريق الشاطبية من فضيلة الشيخ مشهور الشريف وأمتنى من
اهلل أن يبلغني بقية القراءات.
واإلجازة مهمة ليست للقارئ فحسب بل جلميع من يقرأ كتاب اهلل
فاإلجازة هي صون اللسان عن اخلطأ الذي يطرأ في التالوة.
و املسلك الصحيح فإنه يكمن في شحذ الهمم فال يتوقف اإلنسان
عند حد معني بل يجب أن تكون همته عالية في طلب العلم  ،فعليه
أن يبدأ مبا انتهى به اآلخرون من مشايخه وأساتذته وأخذ املشورة ،
واالستفادة منهم وعليه أن يعلم أن التعامل مع كتاب اهلل يحتاج إلى
عناية فائقة وإهتمام بالغ يليق بكالم اهلل عز وجل.
*ما الذي تعنيه اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة في
حياة املزجاجي ؟
جمعيتنا في صميم القلب وأحمداهلل على انتمائي لهذا الصرح
القرآني العظيم.
*كلمة تبثها عبر (مواكب) لطالب احللقات؟
كلمتي ألحبابنا الطالب هي أن يخلصوا النية هلل عزوجل قبل كل شي
اإلخالص هو باب التوفيق وأن يدركوا أن املطلوب ليس حفظ القرآن
فقط بل حفظه ومراجعته وقراءته بتدبر ومتعن والعمل مبا فيه وإتقانه
وأن يجلوا نصب أعينهم دائما احلديث الوارد
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم (إن اهلل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع
به آخرون) أسأل اهلل أن يرفعنا بكتابه الكرمي.
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الحسن..صوت شجي تتناقله األجهزة الخلوية
حوار:منصور خريش
حضر ألول مرة في حفل للدورات الصيفية ليقرأ تالوة مما تيسر له من كتاب اهلل ليفتتح بها
هذا احلفل ولكن وما أن بدأ بالقراءة حتى حظي بإنصات اجلميع وإعجابهم بل وبعد أيام قالئل
أصبح معروفا ً لدى املنتديات واملواقع االلكترونية ومادة تتناقلها األجهزة اخللوية فغدى للنشء
منوذجا ً يحتذى به.
ضيفنا والذي نتوقع أن نراه من قراء املستقبل مبشيئة اهلل هو احلسن بن عبداهلل برعية()16عاما ً
الطالب بجامع اإلميان املسائي..
وملعرفة هذا الفتى من قرب التقينا به لنكشف تفاصيل حياته فإلى احلوار..
* متى التحقت بحلقات التحفيظ؟ ومن هو الذي شجعك على حفظ القرآن الكرمي؟
التحقت باحللقات منذ كان عمري  9سنوات وكنت حينها طالبا ً باملرحلة االبتدائية وكان
معلمي حينها األستاذ احمد الغزالي وبدأت معه حفظ كتاب اهلل وبعد أن حفظت عددا ً
من األجزاء انتقلت إلى حلقة األستاذ إبراهيم العليمي وأكملت حفظ عدد من األجزاء حتت
إشرافه واآلن معلمي هو األستاذ محمد اجلنيد.
وأسرتي هم أول من شجعوني لاللتحاق بحلقات التحفيظ وكانوا دوما ً يشجعونني ويتابعون
حفظي .
* وما هي قصة التسجيل الذي انتشر في بعض املنتديات ؟
كان التسجيل في حفل اجلمعية للدورات الصيفية للعام 1425هـ واختارني االستاذ صالح
خيار للقراءة في احلفل اما انتشار التسجيل فهو عن طريق بعض اإلخوة –جزاهم اهلل خيرا ً
–وأنا علمت بهذا الفيديو من خالل ابن عمي عبداهلل علي برعية .
*وماذا عن قصة احلفل الذي قرأت فيه في البوسنة وما الذي مثله لك اختيار املسؤولني
البوسنيني لك؟
جاء احد املسؤولني إلى والدي وطلب منه أن اقرأ في حفل إسالمي كبير في سراييفو مبناسبة
مرور  600عام على دخول البوسنة إلى اإلسالم فوافق والدي شريطة املوافقة من قبل الدولة
وفعالً مت إرسال خطاب من األمير سلمان بن عبدالعزيز –حفظه اهلل-باملوافقة فذهبت وقرأت
في احلفل وهناك استقبلت بحفاوة ومكثت فيها  7أيام.
*حسن هل من إخوتك من يحفظ القرآن؟
نعم وهلل احلمد فأخي األكبر أحمد يحفظ  15جزءا ً أما ياسر فيحفظ  5أجزاء في حني يحفظ
عبدالعزيز وهو يصغرني سنا ً جزأين.
* ومن من الق ّراء يعجبك وتتابع أشرطته ؟
الشيخ سعود الشرمي والشيخ عبدالعزيز الزهراني ولكن أقربهم إلى قلبي الشيخ ماهر
املعيقلي.
*كلمة أخيرة ملن توجهها؟
إلى زمالئي طالب احللقات وأقول لهم إنكم في خير كبير وفي نعمة محروم منها الكثير
فأوصيهم بحفظ كتاب اهلل واملداومة على املراجعة وتطبيق أحكامه في السر والعلن.
* توجهنا إلى األستاذ إبراهيم العليمي وكان لنا معه هذا احلوار
كنت معلما ً حلسن في وقت مضى ماهو شعورك بعد أن شاهدت هذا النجاح الذي حققه
حسن في سن مبكر؟
احلمدهلل على هذا النجاح الذي حققه حسن وهو طالب متفوق ومثابر وذا صوت جميل ولم
من اهلل عليه بصوت جميل وتالوة حسنة وأنا سعيد بذلك.
أتفاجأ بهذا النجاح فحسن قد ّ
* هل فكرمت في استغالل هذا النجاح بإصدار شريط خاص بصوت حسن؟
احلمدهلل بدأنا في تسجيل شريط خاص بصوت احلسن وهو جزء عم وسوف يطرح في األسواق
والتسجيالت قريباً.
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احلمد هلل عظيم التنزيل  ،والهادي إلى سواء السبيل  ،والصالة
والسالم على املعلم اجلليل  ،املؤيد بجبريل  ،صاحب ُ
الغرة
والتحجيل  ،املذكور في التوراة واإلجنيل  ،وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم جيالً بعد جيل  ،وبعد :
ُ
فليس هناك شك في أن القرآن الكرمي كتاب اهلل املعجز  ،وأن
آياته كلها ُمعجز ٌة بلفظها ومعناها  ،وإذا كان القرآن الكرمي
مصدرا ً رئيسا ً للتربية اإلسالمية بعامة  -كما يُجمع على
العلماء ُ
والكتاب والباحثون في هذا اجملال  -؛ فإن هناك
ذلك ُ
آيات قرآني ٍة ُمعجز ٍة بلفظها ومعناها ؛ لكونها اشتملت على
ٍ
الكثير من املعاني واملضامني واملنطلقات والدروس التربوية
التي ميكن استنباطها منها.
موضوع واح ٍد
آيات حتدثت عن
ومن هذه اآليات املُعجزة ثالث ٍ
ٍ
وجاءت في ثالثة مواضع مختلفة من سور القرآن الكرمي  ،هي
على الترتيب :
َ
ْ
َ
سوال ً ِمن ُْك ْم ي َ ْتلوُ
ُ
= اآلية األولى قوله تعالى  :ك َما أر ْ َ
سلنَا ِفيك ْم ر َ ُ
َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِنَا وَيُزَ ِّك ُ
َاب وَالحْ ِ ْك َم َة وَيُ َعلِّ ُم ُك ْم
يك ْم وَيُ َعلِّ ُم ُك ُم الْ ِكت َ
َما لَ ْم ت َُكونُوا ت َ ْعلَ ُمو َن ( سورة البقرة  :اآلية رقم . )151
= اآلية الثانية قوله تعالى  :لقد من اهلل على املؤمنني إذ
يه ْم
ب َ َعثَ ِفيهم ر َ ُ
سوال ً ِمن أنفسهم ي َ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه وَيُزَ ِّك ِ
لحْ
ْ
َ
َاب وَا ِك َمة ( آل عمران . )164 :
وَي ُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكت َ
ُ
سوال ً
= اآلية الثالثة قوله تعالى ُ :ه َو الَّ ِذي ب َ َعثَ ِفي األ ِّم ِّي َ
ني ر َ ُ
لحْ
ْ
َاب وَا ِك َم َة
يه ْم وَي ُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكت َ
ِمن ُْه ْم ي َ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه وَيُزَ ِّك ِ
ني ( اجلمعة . ) 2 :
وَإ ِ ْن َكان ُوا ِم ْن َق ْب ُل لَ ِفي َ
ض ٍ
الل ُم ِب ٍ
وهذه اآليات الثالث جاءت ُمتقارب ًة في معناها اإلجمالي الذي
يُشير إلى املنهج التربوي اإلسالمي الذي أنزله اخلالق العظيم
سبحانه على نبيه محمد بن عبد اهلل  ،والذي جاء ُمطابقا ً
لدعوة سيدنا إبراهيم اخلليل الذي أوردها القرآن الكرمي في
سوال ً ِمن ُْه ْم ي َ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِك
قوله تعالى  :ربنا واب َ َعثَ ِفيهم ر َ ُ
يه ْم إنك أنت العزيز احلكيم ( البقرة . )129 :
وَيُزَ ِّك ِ
ّ
وهو ما أكده احلديث الشريف عن العرباض بن سارية  ،أنه قال
 :سمعت رسول اهلل يقول :
ُ
مكتوب بخامت النبيني  ،وإن آدم ملنجدل في
« إني عند اهلل
ٌ
طينته  ،وسأُخبركم بأول ذلك  ،دعوة أبي إبراهيم  ،وبِشار ُة
عيسى  ،ورؤيا أُمي التي رأت حني وضعتني أنه خرج منها نورٌ
أضاءت لها منه قصور الشام « ( ابن حبان  ،مج  ، 14ص 313
 ،احلديث رقم . ) 6404
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تربوي يتضح عندما نعلم أن
ملمح إعجازي
أما أبرز املالمح التربوية في مجموع هذه اآليات الكرميات فيمكن اإلشارة على التعليم  ،وفي ذلك
ٌ
ٌ
إليها فيما يلي :
العملية التربوية تسبق العملية التعليمية  ،وأن حصول التزكية عند
أوالً  /حتديد مصدر إرسال هذا الرسول الكرمي الذي بعثه اهلل تعالى لهذه اإلنسان يُسهم بدرج ٍة كبير ٍة في تسهيل وتيسير ومتام عملية تعليمه
سلْنَا
األُمة هاديا ً و ُمبشرا ً ونذيرا ً  ،وهو ما يتضح في قوله تعالى َ :ك َما أَر ْ َ
ِف ُ
يك ْم وقوله سبحانه  :إذ ب َ َعثَ ِفيهم  ،وقوله جل في عاله ُ :ه َو الَّ ِذي = الوظيفة الثالثة هي التعليم  :وهي وظيف ٌة تأتي بعد أن تتم عمليتا
ُ
ثَ
ني .
التالوة والتزكية  ،وبذلك يتم التعليم املقصود كأحسن ما يكون  ،وهو
ب َ َع ِفي األ ِّم ِّي َ
وجميع هذه األلفاظ القرآنية الكرمية ت ُدل وتؤكد أن اهلل سبحانه ما يُشير إليه أحد الباحثني بقوله :
وتعالى  -وهو الرب العظيم واخلالق الكرمي  -هو الذي أرسل محمد « هذه اخلطوة التربوية ( أي التعليم ) تترتب على اخلطوتني السابقتني
ليكون معلما ً و ُمربيا ً لألُمة .
– تالوة اآليات وتزكية النفس والعقل واجلسم –  ،وهنا يكون اإلنسان
ثانياً  /حتديد هوية هذا الرسول املعلم الذي أرسله احلق جل في ُعاله إلى مؤهالً الستيعاب املعارف واملبادئ والتشريعات التي يشتمل عليها
والسنة املطهرة « ( نبيل السمالوطي 1406 ،هـ  ،ص 195
األُمة  .وهو ما يُشير إليه قوله تعالى في وصف هذا الرسول الكرمي  :القرآن الكرمي
ُ
سوال ً ِمن أنفسهم  ،وقوله جل جالله ) .
سوال ً ِمن ُْك ْم  ،وقوله سبحانه  :ر َ ُ
رَ ُ
ً
سوال ِمن ُْه ْم .
وألن عملية التعليم حتتاج إلى مصادر واضحة و ُمحددة لها ؛ فقد
 :رَ ُ
وجميع هذه األلفاظ القرآنية تُشير إلى أن هذا الرسول إنسان ُم ٌ
رسل تكفلت اآليات الكرميات ببيان هذه املصادر وحتديدها بدقة  ،وحصرت هذه
من اهلل تعالى إلى أُمته  ،وأنه ال يختلف عنهم في اجلانب اإلنساني املصادر في مصدرين رئيسيني هما  ( :الكتاب واحلكمة )  ،ويُقصد بهما
َ
ملكا ً أو مخلوقا ً من
فليس
نصت
السنة النبوية ؛ فهما املصدران اإللهيان اللذان ّ
جنس آخر ؛ وفي هذا إشار ٌة إلى أن هذه  :القرآن الكرمي و ُ
ٍ
التربية التي جاء بها هذا النبي الكرمي تربي ٌة إنسانية  ،وصاحل ٌة متاما ً عليهما اآليات الكرميات  .ملا فيهما من الوحي اإللهي الذي تكفل اهلل
لطبيعة اجلنس البشري  ،وتتفق متاما ً مع فطرته اإلنسانية التي ُفطر تعالى بحفظه في قوله سبحانه  :إِن َّا ن َْح ُن نَزَّلْنَا ال ِّذ ْكرَ وَإِن َّا لَ ُه لحَ َا ِف ُظو َن
عليها وهو ما يُشير إليه أحد الكتاب بقوله  « :ألن الرسول في حياته ( سورة احلجر . ) 9 :
كإنسان يُوحى إليه من اهلل  ،يمُ ثل إنسانية هذه التربية « ( عبد احلميد وهنا جتدر اإلشارة إلى أن هذه اآليات في مجموعها قد تضمنت إملاحا ً
الهاشمي 1405 ،هـ  ،ص . ) 7
تربويا ً ُمعجزا ً إلى اجلانبني الرئيسني اللذين تقوم عليهما العملية
ثالثاً  /ب ّينت اآليات الكرميات وظيفة ومهمة هذا الرسول ،وحددتها في التربوية بعامة  ،وهما :
ثالث جاءت على النحو التالي :
= اجلانب الفكري ( النظري )  :ويتمثل في اجلانب املصدري النظري الذي
وظائف ٍ
= الوظيفة األولى هي التالوة  :ويُقصد بها أن يبدأ هذا الرسول بقراءة جاء وحيا ً من عند اهلل تعالى  ،وع ّبرت عنه اآليات بالتالوة .
القرآن الكرمي على قومه قراء ًة مرتل ًة ل ُيبلِ َغهم ما فيه ويُعلمهم إياه  = ،اجلانب العملي ( التطبيقي )  :ويتمثل في اجلانب السلوكي العملي
ولتكون تلك التالوة سبيالً إلقامة احلُجة عليهم  ،ووسيل ًة حلفظ كتابه الذي يقوم به اإلنسان ويمُ ارسه بنفسه  ،والذي ع ّبرت عنه اآليات بالتزكية
وآياته  ،إضاف ًة إلى التعبد هلل تعالى بتالوته  .وهذا فيه بُع ٌد تربوي يُشير أوال ً ثم التعليم ثانيا ً .
إلى أن « الهدف من تالوة اآليات هو غرس الوالء لإلسالم بني املُتعلمني وقد أشار أحد الباحثني املعاصرين إلى ذلك في وصفه للتعبيرات
عقيد ًة وسلوكا ً  ،وإبراز شواهد األُلوهية والربوبية  ،وغرس االجتاهات القرآنية الثالثة بقوله :
اإلميانية « ( نبيل السمالوطي 1406 ،هـ  ،ص . ) 189
«جند أنها تتضمن جانبي العقل والنقل  ،أو جانبي الغيب الذي ال يُناقش
ُ
= الوظيفة الثانية هي التزكية  :وهي أحد املرادفات التُراثية التي  ،وإمنا هو محل اإلميان املطلق ألن العقل البشري قاص ٌر عن فهمه ؛ وهنا
استعملها بعض سلفنا الصالح للداللة على معنى التربية اإلسالمية يُكتفى بتالوة اآليات من املُتعلم أو ُمتلقي التربية وهذا هو اجلانب األول
والدال على محاسبة النفس والعناية بها  ،والعمل على االرتقاء  .أما اجلانب الثاني فهو الذي يتمثل في تعبير « يُزكيهم « و « يُعلمهم
الشامل ّ
بجميع جوانبها ( الروحية  ،واجلسمية  ،والعقلية ) إلى أعلى املراتب « فكالهما يُشير إلى عملي ٍة بشري ٍة تتعلق ببناء السلوك وتشكيله
وأرفع الدرجات  ،وقد ورد أن املقصود بتفسير قوله تعالى  :وَيُزَ ِّك ُ
يك ْم وتغييره  ،وتفسح اجملال أمام العقل واملالحظة والتجريب « ( نبيل
« أي « يُطهر أخالقكم ونفوسكم  ،بتربيتها على األخالق اجلميلة السمالوطي 1406 ،هـ  ،ص . ) 198
 ،وتنـزيهها عن األخالق الرذيلة « ( عبد الرحمن بن ناصر السعدي  ،وبعد ؛ فإذا كانت هذه اآليات القرآنية قد أشارت في مجموعها إلى
1417هـ  ،ص . ) 57
مالمح املنهج التربوي اإلسالمي الذي جاء به معلم اإلنسانية وأُستاذ
وهنا ال بُد من التأكيد على أن مصطلح التزكية ميتاز بشموليته ملعنى البشرية النبي محم ٍد من عند اخلالق العظيم ( جل في ُعاله ) ؛ فإن
العملية التربوية الكاملة التي تُعنى مبختلف جوانب النفس البشرية  ،القرآن الكرمي زاخ ٌر في آياته البينات بالكثير من الدروس واملضامني
وهو ما يؤكده أحد ُعلماء السلف بقوله :
واملعاني واملبادئ والقيم التربوية التي تكفل لإلنسانية جمعاء اخلير
« يعني أنه ي ُ ِّ
والضالل
والفجور
الشرك
أدناس
زكي قلوبهم ويُطهرها من
زمان وأي مكان متى مت استنباطها والعمل بها في
كل
في
والسعادة
ٍ
طهرت من ذلك كله  ،ومن زكت نفسه فقد أفلح واقع احلياة  ،وهو ما نرجوه ونؤمله ونسعى لتحقيقه سائلني املولى عز
؛ فإن النفوس تزكو إذا ُ
َ
َ
َّ
ْ
رقم
اآلية
:
الشمس
سورة
(
ا
ه
ا
ك
ز
ن
م
ح
ل
ف
أ
د
والسداد  ،والهداية والرشاد  ،واحلمد هلل رب العباد .
التوفيق
وجل
َ
َ
َ َ ْ
وربح  ،كما قال تعالى َ :ق ْ
ّ
 . ) 9وقال َ :ق ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن تَزَ َّكى ( سورة األعلى  :اآلية رقم  ( « )14ابن رجب
احلنبلي 1421 ،هـ  ،ص . ) 168
وهنا ميكن مالحظة أن اهلل تعالى في هذه اآليات الثالث قد ق َّدم التزكية
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ورد عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن حذيفة قدم على عثمان وكان
يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان فأفزع
حذيفة اختالفهم في القرآن فقال لعثمان يا أمير املؤمنني أدرك هذه
األمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في
املصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد
اهلل بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن احلارث بن هشام أن
ينسخوا الصحف في املصاحف فإن اختلفوا وزيد بن ثابت في شيء
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا
ذلك حتى إذا نسخوا الصحف في املصاحف رد عثمان الصحف إلى
حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحفا ً مما نسخوا (. )1
وبهذا حمعت نسخة املصحف بأدق طريقة توثيق ومحافظة
وأودعت لدى اخلليفة عثمان لتكون إماما ً تواجه به األمة ما يحدث
في املستقبل ولم يبقَ األمر موكوال ً إلى النسخ التي بني أيدي كتاب
الوحي أو إلى حفظ احلفاظ وحدهم ولكن ما السبب الداعي جلمع
القرآن ؟
السبب الدافع لهذا العمل الذي قام به عثمان رضي اهلل
عنه هو اختالف الناس في وجوه قراءة القرآن حتى قرؤوه بلغاتهم
على اتساع اللغات فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم لبعض فخشي
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من تفاقم األمر في ذلك فنسخت تلك الصحف في مصحف واحد
مرتبا ً لصوره واقتصر من سائر اللغات إلى لغة قريش .
ولكن ما لغة قريش هذه التي نزل بها القرآن وكتب بها
مصحف عثمان ؟
ورد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قال  ( :أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف )  .دلت النصوص على أن املراد
باألحرف السبعة سبع لغات نزل بها القرآن  ،ونود أن ننبه بأن األحرف
السبعة ليست هي القراءات السبعة املشهورة  ،التي يظن كثير
من عامة أنها األحرف السبعة  .وهو خطأ عظيم ناشئ عن اخللط ،
وعدم التمييز بني األحرف السبعة والقراءات .
وهذه القراءات السبع إمنا عرفت واشتهرت في القرن الرابع ،
على يد اإلمام املقرء بن مجاهد الذي اجتهد في تأليف كتاب يجمع
فيه قراءات بعض األئمة املبرزين في القراءة  ،فاتفق له أن جاءت هذه
القراءات سبعة موافقة لعدد األحرف .
وقد كثر تنبيه العلماء في مختلف العصور على التفريق
بني القراءات السبع واألحرف السبع  ،والتحذير من اخللط بينهما .
بقى لنا أن نعرف املقصود بلسان قريش أو لغة قريش التي
نزل بها القرآن الكرمي؛ فاللغة كان لها معنى اللهجة عند القدماء
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من العلماء  ،فكانوا يعبرون عما نسميه اآلن باللهجة بكلمة «
اللغة «  « ،واللحن « حينا ً آخر  .وهذا واضح كثير في املعاجم العربية
 ،ومن ذلك ما ورد أن أعربيا ً سئل عن مسألة نحوية فقال  « :ليس هذا
حلني وال حلن قومي»  ،وكان القدماء أيضا ً يعبرون عما نسميه لغة
باللسان  ،ذلك في عصور اجلاهلية  ،وصدر اإلسالم .
إذن فاللغة القدمية هي اللهجة باملفهوم احلديث  .يقول
الدكتور إبراهيم أنيس  :اللهجة في االصطالع العلمي احلديث
مجموعة من الصفات النطقية  ،تنتمي إلى بيئة خاصة  ،ويشترك
في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة .
فأنا أرى أن اللهجة هي طريقة معينة لألداء اللغوي لقبيلة
أو جماعة ما  ،وتوجد في بيئة خاصة من بيئات اللغة الواحدة .
وكذلك أرى أن لغة قريش هي لهجتها  ،ولسانها  ،وحلنها  ،من حيث
هي قبيلة من قبائل العرب الذين يشتركون في لغة واحدة ذات
لهجات مختلفة جتمعهم هذه اللغة حتت سيادتها .
وبنا ًء على ذلك فإن العالقة بني اللغة واللهجة هي عالقة
بني العام واخلاص فإن اللهجة جزء من بيئة أوسع  ،وأشمل تضم
عدة لهجات  ،لكل منها خصائصها  ،لكنها تشترك جميعا ً في
مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات
بعضهم ببعض  ،وفهم ما يدور بينهم من حديث فهما ً يتوقف على
قدر الرابطة التي تربط بني هذه اللهجات .
وفي رأي أن اللهجة في العصور األولى أخذت حكم اللغة
املستقل لعدة أسباب  :منها اإلنغالق املطلق الذي كان يحيط بالناس
في هذه األوقات لقلة األسفار وصعوبتها  ،وانعدام وسائل االتصال
بني القبائل إال في احملافل املوسمية كسوق عكاظ وموسم احلج ،
وال يحضرها إال اخلواص  ،فكانت اللهجة تأخذ حكم اللغة حينئذ .
ومثال ذلك اختالف ألفاظ اللهجات في داللتها من لهجة إلى أخرى
 .فالناظر في لهجات القبائل يجد أن اللفظ في قبيلة حتمل معنى
آخر في قبيلة أخرى  ،ومن ذلك ما روي أن أبا هريرة رضي اهلل عنه وهو
دوسي قال له النبي صلى اهلل عليه و سلم يوما ً  :ناولني السكني ،
وكانت قد وقعت من يده فالتفت أبو هريرة مينة ويسرة  ،ولم يفهم
املراد «بالسكني»  ،فكرر له القول ثانية  ،وثالثة  ،فلم يفهم  ،ثم
قال أبو هريرة  :آملدية تريد ؟ فقال له  :نعم  ،فقال  :أوتسمى عندكم
سكينا ً ؟ ثم قال  :واهلل لم أكن سمعتها من قبل .
ومن لطائف لهجاتنا احلديثة رغم الثورة اإلعالمية التي
يعيشها الناس اآلن  ،واختالف لهجات األقطار العربية ما ذكره
صديق تونسي لي أنه ذهب إلى سورية  ،فقال للجزار  :أعطني من
العلوش فترك اجلزار احملل  ،ورجع له برجل  ،وقال له  :هذا هو .فقال
صديقي  :إمنا أردت بالعلوش حلم اخلروف وليس هذا  .فالعلوش يعني
في لهجة تونس اخلروف أما في الشام فهو لقب إلنسان !
بقي لي أن أذكر سبب انشعاب اللغة إلى لهجات وهي :
1ـ أسباب جغرافية :
إذا كان أصحاب اللغة الواحدة يعيشون في بيئة جغرافية
واسعة  ،تختلف الطبيعة فيها من مكان ملكان كأن توجد جبال  ،أو
وديان  ،تفصل بقعة عن أخرى ؛ بحيث ينشأ عن ذلك إنعزال مجموعة
من الناس عن مجموعة أخرى  ،فإن ذلك يؤدي مع الزمن إلى وجود
لهجة  ،تختلف عن لهجة ثانية تنتمي إلى نفس اللغة ( ، )2وإذا
كانت البيئة تؤثر في سكانها جميعا ً جسميا ً وخلقيا ً ونفسيا ً  ،كما
هو الواقع فإنها كذلك تؤثر في أعضاء النطق وطريقة الكالم .
فالذين يعيشون في بيئة زراعية مستقرة يتكلمون لهجة

غير التي يتكلمها الذين يعيشون في بيئة صحراوية  ،وهم داخل
لغة واحدة ؛ ألن الظروف البيئية ترغم كالً منهما على أن يأتي
بألفاظ  ،تناسب ما يتعامل معه  ،ومن يخاطبهم  ،ألن املكونات في
البيئة الصحراوية غير املوجودات في البيئة الزراعية  ،وهكذا احلال .
2ـ أسباب اجتماعية :
كل قوم وجماعة لهم قوانينهم وطرقهم اخلاصة في
املعيشة والتفكير سواء في ذلك الشعوب  ،أم طبقات الشعب
الواحد  ،فكل شعب لهم مالمح ثقافية  ،وعادات وتقاليد خاصة
به  .وكذلك طبقات الناس في اجملتمع الواحد  ،تختلف لهجاتها
عن بعضها « فالطبقة األرستقراطية مثالً تتخذ لهجة غير لهجة
الطبقة الوسطى  ،أو الطبقة الدنيا من اجملتمع  ،ويلحق بذلك أيضا ً
ما نلحظه من اختالفات لهجية بني الطبقات املهنية  ،إذ تنشأ
لهجات جتارية  ،وأخرى صناعية  ،وثالثة زراعية وهكذا(. )3
ومثاال ً على ذلك ما حدث للعرب املسلمني عندما أفاء اهلل
عليهم بفتح األمصار  ،ونشر اإلسالم  ،اختلطوا بشعوب وقبائل
جديدة  ،أثرت في لغتهم  ،وظهرت لهجات على ألسنتهم ؛ ليتكيفوا
مع من يعيشون لغويا ً  ،ال سيما أنه حدثت بينهم مصاهرات  ،فنشأ
جيل يجمع بني اللسانني  .يقول الدكتور إبراهيم أنيس ( : )4والعرب
عندما خرجوا من جزيرتهم إلى األقطار اجملاورة بعد الفتح اإلسالمي
قد عرى لغتهم بعض التطور  ،بل تشعبت إلى لهجات متنوعة .
وبهذا ندرك أن نظام اجملتمع واختالف طبقاته تسبب في تفرع لغته
إلى لهجات .
إذن بلسان َم ْن ِمن القبائل نزل القرآن الكرمي ؟ واجلواب  :أن
القبائل العربية توحدت في لغة أدبية مختارة األلفاظ يعمد إليها
الشاعر واخلطيب كلما ع َّن له القول  .وتلك كانت اللغة النموذجية
 ،ولغة اخلاصة من الناس اللغة التي استحقت أن تروى آثارها ،ويعتز
بها طويالً .
وظلت مع هذا كل قبيلة تتمسك بلهجة كالمها في
اخلطاب العادي بني أفراد القبيلة بعضها مع بعض  .وعلى هذا قيل أن
القرآن حتدى الفصحاء من العرب  ،فليس يعني هذا أنه حتدى جميع
العرب ؛ وإمنا قد حتدى أولئك الذين كرسوا حياتهم على نواحي القول
فأجادوها خطابة وشعرا ً  ،أولئك الذين هم خاصة العرب واملثقفون
منهم .
وملا جاء اإلسالم  ،ونزل القرآن بتلك اللغة األدبية ق َّوى من
تلك الوحدة اللغوية التي كانت قد منت وازدهرت قبل نزوله  ،ومتثلت
هذه اللهجة في لهجة قريش التي جمعت من الصفات اللهجية
ما يجعل جميع العرب يفهمونها ويعرفونها دون غيرها يقول الفراء
 « :كانت العرب حتضر املواسم في كل عام وحتج البيت في اجلاهلية
 ،وقريش يسمعون لغات العرب فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا
به فصاروا أفصح العرب  ،وخلت لغاتهم من مستبشع اللغات ،
ومستقبح األلفاظ (. )5
وليس يعني هذا أن لغة قريش جمعت كل أحرف القرآن  ،وإمنا كانت
اللهجة األوسع انتشارا ً  ،بسبب احتكاك جميع القبائل بقبيلة
قريش في احلج  .ومع ذلك وردت قراءات للقرآن موافقة لغير قريش
من اللهجات  ،ولكنها سنة متبعة بوحي نزل على النبي صلى اهلل
عليه وسلم .
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الفاصلة.
هي جملة بني الكالم تختم بها اآلية وهي قرينة القافية في الشعر والالزمة في
السجع إال أن الفارق األعظم أن الفاصلة في القرآن يأتي بها ملعنى.
وقد قال أهل الصناعة أن الفاصلة سر من أسرار القرآن ..
وميكن تقسيم الفاصلة إلى أربعة أقسام:
األول :التمكني.
ويقصد بها تلك الفاصلة التي يكون ما قابلها ممهد لها.
للهَّ
ُ
للهَّ ُ
لمْ
ُ
ُ
َ
ً
َ
ْ
ني
ظ ِه ْم لَ ْم يَنَالوا خَ ْيرا وَكفى ا ا ؤ ِم ِن َ
مثل قوله تعالى { :وَرَدَّ ا الَّ ِذي َن َك َف ُروا ب ِ َغ ْي ِ
الْ ِقتَا َل وَ َكا َن اللهَّ ُ َق ِو ّيا ً َعزِيزاً}
جملة { وَ َكا َن اللهَّ ُ َق ِو ّيا ً َعزِيزا ً } هي الفاصلة
فما قبلها كان ممهدا ً لها فحتى ال يفهم أن رد الذين كفروا كان قدرا ً جاءت الفاصلة
لتبني التمكني فظهر من لفظها قدرة اهلل جل وعال ليطمئن املؤمن ويغاظ الكافر.
الثاني :التصدير.
وهو أن يكون صدر اآلية داال ً على آخرها فتصبح هذه الفاصلة مأخوذة لفظا ً من صدر
اس َت ْغ ِف ُروا رَب َّ ُك ْم } فاصلتها { إِن َّ ُه َكا َن َغ َّفارا ً }
اآلية { َف ُقلْ ُت ْ
الثالث :التوشيح.
وهو نظير التصدير لكن التصدير مأخوذ لفظا ً أما التوشيح مأخوذ معنى ..
الص ُدور ِ }
ات ُّ
س ُّروا َق ْولَ ُك ْم أَوِ ْ
اج َه ُروا ب ِ ِه } ختمت بـ { إِن َّ ُه َعلِ ٌ
يم ب ِ َذ ِ
قال اهلل تعالى {:وَأ َ ِ
فاملعنى غير اللفظ املعنى هنا مستسقى من صدر اآلية.
الرابعة :اإليغال.

أوغل فالن في األمر
معنى أوغل :دخل أو زاد أو تعمق وكلها تدور في فلك الزيادة ..
إذا اإليغال في الفاصلة أن تتضمن الفاصلة معنى زائدا ً على صدر اآلية
نس وَالجْ ِ ُّن َعلَى أَن يَأْتُوا ْ بمِ ِ ْث ِل َهـ َذا
اج َت َم َع ِت اإل ِ ُ
قال ربنا وهو اصدق القائلني ُ {:قل لَّ ِئ ِن ْ
آن ال َ يَأْتُو َن بمِ ِ ْثلِ ِه }
الْ ُقرْ ِ
ض ُه ْم
انتهى املعنى ثم قال اهلل بعدها في فاصلة ختمت بها اآلية  {:وَلَ ْو َكا َن ب َ ْع ُ
ض َظ ِهيرا ً }هذه الفاصلة زادت معنى وهو إنهم ال يأتون مبثله مجتمعني أي حتى
لِ َب ْع ٍ
ولو اجتمعوا ال ميكن أن يأتوا مبثل هذا القرآن ،فهذه الفاصلة زادت معنى على اآلية
يسمى إيغال
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حوار:منصور خريش
كانت بدايته مع القرآن في صفوف تعلمه
األولى .ففي سن التاسعة التحق بحلقات
حتفيظ مسجد بن الدن بالعمارية وبعد ما
يقارب الـخمس سنوات انتقل إلى جامع
سعيد بن جبير بالكندرة ليتم في حلقاته
حفظ كتاب اهلل .
ولكنه لم يتوقف عند هذا احلد ..فحبه
لكتاب اهلل ونصائح والدته – رحمها اهلل –
كانت له  -بعد اهلل  -خير حافز لكي ينضم
إلى ركب معلمي القرآن املتم ّيزين.
ضيفنا هو أحد الوجوه املعروفة عند جميع أبناء هذا الصرح القرآني إنه
األستاذ رشاد علي محمد احملويتي ( ) 29عاما ً املعلم مبسجد عبدالرحمن
بن عوف املسائي والذي استضفناه ملعرفة سر تفوقه فإلى احلوار..
*متى أصبح األستاذ رشاد أحد معلمي القرآن الكرمي؟
أصبحت معلما ً للقرآن 1417هـ وتع ّينت باجلمعية عام 1419هـ مبجمع
عبدالرحمن بن عوف القرآني املسائي والذي أعتز كثيرا ً بانتمائي له.
*برأيك هل هناك من شروط يجب توفرها في معلم القرآن؟
هناك صفات كثيرة ..ولكن أهمها الصدق واألمانة والصبر والقدوة
احلسنة ألن املعلم قدوة للطالب وكذلك حسن التعامل واحملافظة على
السنن أرى أنها صفات ال تقل عن سابقيها مما ذكرت.
*لديكم في احللقة نشاطات أخرى غير تعليم القرآن ..ما هي؟ وما
الهدف منها؟
نعم ..فنحن ال يقتصر دورنا على عملية احلفظ فقط وإمنا منارس
العديد من األنشطة األخرى والبد أن يقترن ذلك بالتربية والتربية اجلادة
املصاحبة لهذه األنشطة من ثقافية ورياضية واجتماعية ودورات
قرآنية .فاألنشطة تخدم الهدف األسمى وهو حفظ القرآن.
وما يشغلني على الدوام هو مت ّيز الطالب وتفوقهم وإصالحهم وجعلهم
هداة مهتدين يقودون الناس للخيرية التي أنشئت من خاللها جمعيتنا
املباركة قال عليه الصالة والسالم (:خيركم من تع ّلم القرآن وعلمه).
وأحب أن أغرس في طالبي لزوم الطاعات وترك املعاصي واقتران العلم
بالعمل.وحب القرآن وجعله نبراسا ً حلياتهم.
* يجد بعض املعلمني أنه ال تخلو الطريق من عقبات ..فما رأيكم؟
بفضل اهلل لم تواجهني صعوبات كثيرة لكن أمتنى أن يكون هناك
تعاون بني أولياء أمور الطالب وبني معلمي احللقات لتتم الثمرة .وكذلك
أمتنى من مشرفي احللقات تفهم وضع بعض احللقات ومساعدة املعلم
في الرقي باحللقة وبتطوير نفسه.
* ال يخلو ناجح من أناس وقفوا بجانبه فمن هو سبب جناح األستاذ
رشاد؟
الوالدان وأخص بالذكر الوالدة  -رحمها اهلل تعالى  -التي كانت
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تشجعني على حفظ القرآن وتعليمه  .وأخي
األستاذ علي محيي الدين  .كما ال أنسى زوجتي
العزيزة وكما قال عليه الصالة والسالم (:إن
اهلل ومالئكته وأهل السموات واألرضني حتى
النملة في جحرها وحتى احلوت ليصلون على
مع ّلم الناس اخلير).
*هل هناك من تواصل مع أسر الطالب؟
نعم يتم التواصل مع أولياء أمور الطالب
وأسرهم وذلك عند تكرار غياب الطالب أو
تقصيره وعند ترشيحه الختبارات اجلمعية.
فعال عند متابعة ابنهم في
ولألسرة دور ّ
تفوقه وهذا ما نلحظه ،لذا أنصح إخواني املعلمني بضرورة التواصل
املستمر مع أولياء أمور الطالب.
*لكل شخص قدوة يحاول محاكاتها ..فمن هي قدوتكم؟
قدوتنا الرسول عليه الصالة والسالم ..ومن املعاصرين رئيس جمعيتنا
املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي وشيخنا األستاذ عبد العزيز قايد
والذي استضفتموه في العدد السابق في مجلتكم املباركة وال أنسى
األستاذ محمد املطيري  -حفظهم اهلل جميعا ً .-
*وقف بجانبك دوم ًا وتريد أن تقدم له الشكر ؟
حقيقة من وقف بجانبي كثيرون  ،أبرزهم مدير مجمع ابن عوف األستاذ
عبد الرحمن اجلبيري .والشيخ يونس صلواتي واألستاذ أحمد الدنكلي.
*كيف وجدت اهتمام جمعية جدة مبنسوبيها خصوص ًا معلمي
القرآن الكرمي؟
اهتمام جيد وأمتنى تطويره وجمعيتنا  -وهلل احلمد  -من اجلمعيات
الرائدة على مستوى اململكة وهذا ليس بشهادتنا نحن بل بشهادة
اجلمعيات األخرى.
*هدف األستاذ رشاد وأمنيته ؟
تنشئة جيل قرآني هو هدفي الذي ال أتنازل عنه وأن يرفعنا وينفعنا
اهلل بالقرآن.
*ما الوصية التي حتب أن تقدمها لطالب التحفيظ ؟
أن يتقوا اهلل ويجعلوا بينهم وبني عذاب اهلل وقاية .وأن يحفظوا القرآن
ويح َّفظوا غيرهم ليكونوا من أهل اهلل وخاصته .
*حصلتم في السنوات املاضية على تقدير ممتاز في اإلنتاجية ..كيف
حققتم هذا اإلجناز ؟ وكيف استطعتم احملافظة عليه؟
أوال ً الفضل هلل سبحانه وتعالى وحده وتوفيق من اهلل سبحانه
وتعالى وكان ذلك بتعاون من اإلدارة والطالب .ومتت احملافظة عليه باجلد
واالجتهاد.ألن الوصول للقمة سهل لكن احملافظة عليه أصعب.
*كلمة أخيرة جمللتكم(مواكب)؟
َمن لم يشكر الناس ال يشكر اهلل .فالشكر على إتاحة الفرصة لي
والشكر كذلك لرئيس ومدير حترير (مواكب) وجلميع القائمني عليها.
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حوار:أحمد راجي
عندما التقيت به أحسست بهدوئه وثقته في نفسه دون زهو
وتكبر أبوبكر صاحب املركز األول في اختبارات اجلمعية للعام
1428هـ .ازدادت دهشتي عندما علمت أنه طالب جامعي في
أحدى التخصصات الهندسية فهو متفوق في الدراسة وفي
حفظ القرآن! فتساءلت كيف استطاع أن يجمع بني االثنني
وبتفوق وجناح؟

*بعدما حفظت القرآن ما هي األمنية التي تطمح أن حتققها؟
أمتنى أن أحصل على إجازة في القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم،
وأن أحقق اخليرية التي دعا إليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم
(خيركم من تع ّلم القرآن وع ّلمه).
وأنا أشكر اجلمعية لعنايتها بالناشئة وحفظ أوقاتهم من الضياع
وحتفيزهم على النجاح والتفوق.

*قلت له  :من أنت؟
أبوبكر عمر حسن احلبشي عمري  19سنة ،طالب بجامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية ـ قسم معدات طبية.
شجعك على حفظ القرآن؟
*من الذي ّ
شجعني والدا َي وإخواني فهم حفظة قرآن.
*في أي مركز حفظت القرآن؟
حفظت القرآن الكرمي بفضل اهلل  ،في مركز ابن املبارك املسائي ,
وكان أستاذي محمد بن مرضاح.
*ماهي طريقتك في احلفظ؟
كنت ّ
أتلقى من املعلم  ،وعن طريقة الترديد أحفظ وأربط مع احملفوظ
السابق وكنت  -بحمد اهلل وتوفيقه  -أحفظ صفحتني يوميا ً حتى
ختمت في سنتني.
*ما هي النسبة التي حتصلت عليها في اختبار القرآن؟
حتصلت على نسبة .%99
*بعد أن متكنت في حفظ القرآن بل والتفوق فيه..
ما هو شعورك؟
شعوري ال ميكنني وصفه بعد أن حققت أغلى أمنية لي أن أكون
حافظ قرآن..
*هل واجهتك صعوبة في التوفيق بني الدراسة واحللقة؟
التوفيق من اهلل أوال ً  ،ثم بدعاء الوالدين ..في احلقيقة لم تواجهني
صعوبة في اجلمع والتوفيق بني التحصيل الدراسي واحللقة القرآنية
بل إن القرآن ساعدني على تنمية ملَكة احلفظ حتى صرت متفوقا ً
في املدرسة.
*ما هي وصيتك للذين يرغبون في حفظ القرآن؟
أوال ً عليهم إخالص النية هلل  ،وأن يلتحقوا مبركز حتفيظ وال شك
سهلت
أن مراكز التحفيظ املنتشرة في جدة والتي ترعاها اجلمعية ّ
عملية احلفظ من حيث قربها للسكن  ،ومن توفر املعلمني واملشرفني
املؤهلني...
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حوار:منصور خريش
هو من عائلة متفوقة في حفظ القرآن فوالده هو مدير مركز معاذ
بن جبل الصباحي وأخوه األكبر هو ثاني اصغر حفاظ اجلمعية العام
أما إخوانه الصغار فال يخلو قلب أصغرهم من حفظ ولو آية
املاضي ّ
من كتاب اهلل.
كل هذا اخلير ساهم في أن يتم حفظ كتاب اهلل في هذا السن املبكر
وبتفوق حيث نال في اختبارات اجلمعية نسبة  %96وبتقدير ممتاز بالرغم
من عدم إجادته للغة العربية.
هذا املتفوق هو أسامة أسيد الرحمن شمس الرحمن ابن الـ 8سنوات
الطالب مبركز معاذ بن جبل الصباحي والذي التقته (مواكب) هو ووالده
لتقدم لكم هذا اللقاء..
*منذ متى التحقت بحلقات القرآن الكرمي؟
قبل عامني ونصف العام ففي التحفيظ بدأت بتعلم القاعدة النورانية
وذلك ملدة  7أشهر ثم انتقلت إلى حفظ القرآن وأمتمت حفظه  -وهلل
احلمد  -في عامني.
*ما هو معدل حفظك اليومي؟
البداية كانت نصف صفحة يوميا ً وبعد أن أمتمت حفظ ما يزيد عن
عشرة أجزاء بدأت أحفظ أكثر من ذلك حتى صار املعدل اليومي
للحفظ من  3إلى  4صفحات يومياً.
*أستاذ أسيد الرحمن نهنئك بحفظ أسامة للقرآن في هذا السن
تعودنا عليه من أسرتكم  -حفظها اهلل  -التي قدمت لنا
وهذا ما
ّ
العام املاضي ثاني أصغر حافظ وهو حذيفة والذي ظهر في حوار
سابق في نشرة (إطاللة) ..كيف حتقق هذا االجناز؟
احلمدهلل أوال ً وأخيرا ً على ذلك وأنا ما كان لي أن أحقق هذا االجناز وحدي
لوال مساعدة زوجتي العزيزة والتي تشرف على حفظهم للقرآن يوما ً
بيوم وكذلك املع ّلم في التحفيظ األستاذ أويس أختر عابد والذي له دور
كبير  -بعد املولى  -في هذا التميز الذي توج بحفظ أسامة لكتاب اهلل
في هذه املدة القصيرة.
* أسامة ما شعورك بعد أن أمتمت حفظ القرآن الكرمي؟
سعيد جدا ً بذلك وأحمد اهلل عز وجل.
* أستاذ أسيد الرحمن تفوقكم ليس محصور ًا في أسرتك الصغيرة
بل امتد إلى أسرتكم الكبيرة ..أقصد مركز معاذ بن جبل والذي
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تقوم بإدارته كما أنه قدم هذا العام  17حافظ ًا لكتاب اهلل ..هل لك
أن ّ
توضح لنا كيف مت ذلك؟
احلمدهلل فحب القرآن والتعلق به هو سر التميز ومن صدق اهلل فاهلل
يصدقه وما كان لنا ذلك لوال توفيق اهلل ثم جهود أبناء مركز معاذ بن
جبل من معلمني وطالب واجلمعية لها دور كبير في ذلك ممثلة بقطاع
املراكز الصباحية وعلى رأسه األستاذ عبدالقادر باسالمة مدير القطاع
حفظه اهلل .-* أعود إليك أسامه هل من إخوتك من يحفظ القرآن غيرك أنت
وحذيفة؟
نعم .ولكن ليس القرآن كامالً بل سور صغيرة فحنظلة أخي األصغر
يحفظ الفاحتة وصغار السور ومعاوية مازال صغيرا ً ال يحفظ شيئا ً
أما خولة ذات الـ 4سنوات فتحفظ شيئا ً من جزء
فعمره  6أشهر فقط ّ
عم وبعض األدعية املأثورة.
*ولكن يا أسامه ما هو الهدف القادم بعد إمتامك حفظ كتاب اهلل
الكرمي؟
تعلم النحو والصرف.
وما هي األمنية التي تصبو إليها؟
أمتنى أن أصبح كإمام احلرم املكي الشيخ ماهر املعيقلي.
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مواكب:التحرير
بدأ مشوار القرآن منذ صغره وتعلق قلبه بكتاب اهلل فانطلق يع ّلم
القرآن بجد واجتهاد ولم يتوقف عطاؤه هذا في بلده األم مصر بل
انطلق إلى عدد من الدول العربية ليحقق هدفه في احلياة وهو تعليم
وحتفيظ القرآن الكرمي.
ضيفنا هو الشيخ علي بن محمد بن أحمد امللقب بالسمالوطي ()52
عاما ً املع ّلم ملادة القرآن الكرمي والتجويد في كلية العلوم اإلسالمية
بتعز باجلمهورية اليمنية والذي حاورته (مواكب) عبر البالتوك لتعرض
جتربته املثمرة على قرائها فإلى احلوار..
•حدثنا عن نشأتكم العلمية وكيف حفظتم القرآن؟
نحمد اهلل أن كانت نشأتنا في بيئة القرآن الكرمي حيث كان والدي -
أطال اهلل عمره  -محفظ القرية وقارئها في الكتاب وأكرمني اهلل
بحفظ القرآن الكرمي على يديه وكذلك أحكام التالوة والتجويد وأنا
في سن العاشرة وملا كانت املعاهد األزهرية ال توجد في ذلك الوقت
إال في احملافظات وهي بعيدة عن القرية مبسافة طويلة ولقلة وسائل
املواصالت أيضا لم أمتكن من االلتحاق بالتعليم األزهري ولكن شاءت
مقادير اهلل أن أسلك سبيل التعليم العام حتى تخرجت من كلية دار
العلوم بجامعة القاهرة عام  1980م تخصص اللغة العربية والعلوم
اإلسالمية.
•أهم األعمال واألدوار التي قمتم بها وتقومون بها.
نحمد اهلل أن وفقني ألن أكون إماما ً وخطيبا ً ملساجد في األردن ملدة
ستة أعوام وفي اإلمارات العربية أيضا ملدة ست سنوات وكذلك في
اليمن ست سنوات وكانت تتخلل هذه الفترات تواجدي في بلدي مصر
وفيها كنت أعمل خطيبا ً للجمعة في مساجد األوقاف وقراءة القرآن
وحتفيظه أيضا على مدى هذه األعوام وهلل احلمد.واآلن أعمل إلى جانب
املسجد في اليمن مدرسا ً ملادة القرآن الكرمي والتجويد وفي كلية العلوم
اإلسالمية بتعز.
•كيف تقيمون مستوى أداء غرفة الشاطبي من حيث الكادر
واملستوى واحلضور؟
أما مستوى أداء غرفة الشاطبي على البالتوك فاحلمد هلل رب العاملني
تعتبر من خير الغرف املتخصصة في هذا اجملال وهو تصحيح التالوة
للرجال وللنساء وهذا من اخلير الكبير الذي نحرص على املشاركة فيه
باالستماع والتالوة ومن حيث الكادر فهو  -وهلل الفضل  -متخصص
متقن يقوم بالواجب نحو كتاب اهلل على خير وجه وعلى مستوى
متخصص ومن حيث احلضور فهو حضور إيجابي ومن كل بالد العالم
تقريباً.
•ما هو تقيمكم ملستوى تعليم القرآن الكرمي عبر الشبكة
العنكبوتية؟
إذا كان للشبكة العنكبوتية من جانب إيجابي فهو اجلانب الدعوي
واحلوار اإلسالمي عموما ً والدعوة الصوتية املباشرة ومن أهم هذه
اجلوانب تعليم القرآن الكرمي فكم من أناس يعيشون في بالد املهجر

عمن
وهم بحاجة إلى من يلقنهم ويستمع إليهم ويصحح لهم فضالً ّ
يتواجدون من جميع الفئات ذكورا ً وإناثا ً من بالد العرب واملسلمني والكل
يحقق فائدة عظيمة ويؤدي خدمة جليلة لكتاب اهلل عز وجل.
ولكن أمتنى من املعلمني والقائمني على حتفيظ القرآن الكرمي أن تتوفر
عال واتصال عالي السرعة ليتفادوا مشكلة
لهم أجهزة ذات أداء ٍ
التقطيع الصوتي وهذه من عوامل استقرار الغرف الصوتية وازدياد
أعداد روادها فأنا على سبيل املثال عندي اتصال عالي السرعة وال
يتقطع الصوت عندي أبدا ً ولذا عند مشاركتي يحصل املستمع على
تواصل في الصوت ممّا يجعل اجلميع يطلبون مني لو فتحت غرفة
للتعليم ولكني ال أستطيع ذلك ألسباب خاصة فأرجو العمل على
حتقيق ذلك لكل الغرف وخاصة غرف حتفيظ القرآن الكرمي حلاجة كل
الناس مبختلف مستواهم وبلدان العالم التي يعيشون فيها.
•ما هي أبرز التجارب القرآنية الناجحة التي عايشتموها في
مسيرتكم العلمية مع القرآن الكرمي؟
كنت في األردن ملدة ست سنوات وكنت معلما ً ومحفظا ً للقرآن الكرمي
في إحدى دور القرآن الكرمي وحفظ القرآن الكرمي على يدي  -وهلل احلمد -
أكثر من عشرة طالب وكنت ال اعرف في األردن في ذلك الوقت من يحفظ
القرآن الكرمي إال ستة من كبار السن ،واحلمد هلل على أيدي هؤالء العشرة
انطلقت مسيرة القرآن في األردن ،وفي اإلمارات كنت أقيم مسابقات
حلفظ سورة البقرة ملدة شهر مثالً وكان يتنافس على حفظها الرجال
والنساء واألوالد بنني وبنات وننتقل في كل مسابقة إلى السورة التي
تليها من خالل مسابقات وهكذا إلى أن وصلنا باملشاركني إلى نصف
القرآن الكرمي خالل أربع سنوات  ،وبالسعودية كانت لنا جتربة  -واحلمد
هلل  -ناجحة من خالل برنامج بالقرآن نحيا الذي كان يبث حلقات منه
التلفزيون السعودي القناة األولى والرياضية حيث كانت التجربة عبارة
عن تع ّلم شيئني مهمني  ،أوال :حسن إدارة الصوت عند التالوة واحملافظة
على املوهبة الصوتية واالرتقاء به تدريجيا ً ليصل القارئ إلى درجة األداء
الصوتي املمتع  ،ثانيا :التالوة التصويرية وكيف يعيش القارئ بصوته
جو املعنى الذي تعبر عنه آيات القرآن الكرمي ليحس املستمع لتالوة
اإلمام باخلشوع الذي هو روح الصالة وال ميل السماع من خالل تنقل
القارئ بني أنواع األصوات اخملتلفة واملعبرة.
•كيف تعرفتم على غرفة اإلمام الشاطبي ؟
مت التعرف على غرفة اإلمام الشاطبي من خالل دعوة أرسلها لي أحد
املعارف على البالتوك ومن يومها  -وهلل احلمد  -ال ندع ليلة من املرور
واالستماع واملشاركة في التالوة ودعوة األصدقاء الذين يحرصون على
حضور التالوة لتصحيح تالوتهم.
•كلمة أخيرة تختمون بها.
ال أجد شيئا ً أختم به خيرا ً من دعائي جلنود القرآن الكرمي أن يؤيد اهلل
مسعاهم في نشر تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي وأن يسدد اهلل القائمني
على جمعية جدة لتعليم وحتفيظ القرآن الكرمي خطاهم علي طريق
النجاح والسداد والرشاد.
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تعليمه
قارئ األمراء والوزراء والعلماء ،الذي أوتي علم ًا نافع ًا وصوت ًا حسن ًا
عذب ًا جمي ًال ،ال تكلف في قراءته وال تقليد في خطبه .التزم املسجد ـ تلقى تعليمه االبتدائي في مدرسة اخلياط مبكة املكرمة ودرس املنهج
احلرام مدة من الزمن إمام ًا وخطيب ًا ،متع املصلني بجمال صوته الثانوي باملدرسة الراقية على عهد احلكومة الهاشمية.
وبالغة خطبه ،إنه حق ًا وحقيقة اإلمام واخلطيب املثالي ،خفيف في ـ درس على علماء املسجد احلرام وحفظ القرآن الكرمي في املدرسة
الفخرية.
صالته  ،محبوب عند الناس.
هو الباكي واخلاشع إذا قرأ وصلى ،فأبكى الناس وأشجاهم خشوع ًا .ـ التحق باملعهد العلمي السعودي مبكة وتخرج فيه عام 1360هـ.
هذا هو شيخنا صاحب مزايا متعددة قارىء معروف وخطيب مفوه
مشايخه
وكاتب اجتماعي سهل ممتع ،إمام أكبر بقعة على وجه األرض..انه
ـ سماحة الشيخ عبداهلل بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في احلجاز
الشيخ عبداهلل خياط رحمه اهلل تعالى...
(وقد الزمه قرابة عشر سنوات).
ـ فضيلة الشيخ عبدالظاهر محمد أبوالسمح إمام وخطيب املسجد
نسبه
هو أبوعبدالرحمن عبداهلل بن عبدالغني بن محمد بن عبدالغني خياط ،احلرام واملدرس فيه.
بلي من قضاعة التي هاجرت بعض فروعها من ـ فضيلة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة إمام وخطيب املسجد النبوي
ينتهي نسبه إلى قبيلة ّ
شمال احلجاز إلى بالد الشام ،ثم انتقل أجداده إلى احلجاز في القرن واملدرس فيه.
ـ فضيلة الشيخ أبوبكر خوقير املدرس باملسجد احلرام.
الثاني عشر الهجري.
ـ فضيلة الشيخ عبيداهلل السندي املدرس باملسجد احلرام.
ـ فضيلة الشيخ سليمان احلمدان املدرس باملسجد احلرام.
والدته
ولد في مكة املكرمة في التاسع والعشرين من شهر شوال عام ـ فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي املدرس باملسجد احلرام.
1326هـ ونشأ في بيت علم وكان أبوه مثقفا ً ثقافة دينية وله إملام ـ فضيلة الشيخ احملدث مظهر حسني املدرس باملسجد احلرام.
ـ فضيلة الشيخ إبراهيم الشوري مدير املعهد العلمي السعودي
بالفقه احلنفي والتفسير واحلديث.
واملدرس فيه.
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ـ فضيلة الشيخ محمد عثمان الشاوي املدرس
باملسجد احلرام واملعهد العلمي السعودي.
ـ فضيلة الشيخ محمد بن علي البيز املدرس باملعهد العلمي
السعودي.
ـ فضيلة الشيخ بهجت البيطار املدرس في املعهد العلمي السعودي.
ـ فضيلة الشيخ تقي الدين الهاللي املدرس باملسجد احلرام واملعهد
العلمي السعودي.
ـ فضيلة الشيخ حسن عرب املدرس باملدرسة الفخرية.
ـ فضيلة الشيخ محمد إسحاق القاري مدير املدرسة الفخرية واملدرس
بها.
أهم أعماله
ــ صدر األمر امللكي بتعيينه إماما ً في املسجد احلرام عام 1346هـ وكان
يساعد الشيخ عبدالظاهر أبوالسمح في صالة التراويح وينفرد بصالة
القيام آخر الليل.
ــ عني عضوا ً في هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبوجب األمر
امللكي الصادر في 1347/1/18هـ.
ــ عني مدرسا ً باملدرسة الفيصلية مبكة مبوجب خطاب مدير املعارف
في 1352/2/12هـ.
ً
ً
ــ اختاره امللك عبدالعزيز ليكون معلما ألجناله وعينه مديرا ملدرسة
األمراء بالرياض عام 1356هـ واستمر في هذا العمل حتى وفاة امللك
عبدالعزيز ـ رحمه اهلل ـ عام 1373هـ.
ــ انتقل إلى احلجاز وعني مستشارا ً للتعليم في مكة مبوجب األمر
امللكي رقم  1001/3/20في 1373/4/7هـ.
ــ وفي عام 1375هـ أسندت إليه إدارة كلية الشريعة مبكة باإلضافة
إلى عمله كمستشار واستمر في هذا العمل حتى عام 1377هـ.
ــ وفي عام 1376هـ كلف باإلشراف على إدارة التعليم مبكة باإلضافة
إلى عمله كمستشار.
ــ عني إماما ً وخطيبا ً للمسجد احلرام مبوجب األمر السامي عام 1373هـ
واستمر في هذا العمل حتى عام 1404هـ حيث طلب من جاللة امللك
إعفائه لظروفه الصحية.
ً
ــ صدر األمر امللكي بتعيينه رئيسا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
بناء على ترشيح من سماحة املفتي األكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
آل الشيخ ـ رحمه اهلل ـ وذلك عام 1380هـ ولكنه اعتذر عن ذلك وطلب
اإلعفاء لظروف خاصة.
ــ مت اختياره عضوا ً في مجلس إدارة كليتي الشريعة والتربية مبكة
مبوجب خطاب وزير املعارف رقم  4095/5/3/1في 1383/11/27هـ.
ــ عمل رئيسا ً جمللس إدارة دار احلديث املكية وعضوا ً في اللجنة الثقافية

برابطة العالم اإلسالمي.
ــ مت اختياره عضوا ً في اللجنة املنبثقة من مجلس التعليم األعلى
لوضع سياسة عليا للتعليم في اململكة مبوجب خطاب سمو رئيس
مجلس الوزراء رقم  1343في 1384/5/27هـ.
ــ مت اختياره مندوبا ً عن وزارة املعارف في اجتماعات رابطة العالم
اإلسالمي مبكة مبوجب خطاب وزير املعارف رقم  1510/3/2/1في
1384/10/13هـ.
ــ صدر األمر امللكي باختياره عضوا ً في هيئة كبار العلماء منذ
تأسيسها في 1391/7/8هـ.
ــ مت ترشيحه عضوا ً في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم
اإلسالمي في 1393//28هـ.
ــ صدر األمر امللكي في 1391/6/18هـ باستثنائه من النظام وعدم
إحالته للتقاعد مدى احلياة.
مؤلفاته
امليسر (ثالثة أجزاء)-اخلطب في املسجد احلرام (ستة أجزاء)-
التفسير
ّ
دليل املسلم في االعتقاد ،على ضوء الكتاب والسنة- .اعتقاد السلف.
حكم وأحكام من السيرةما يجب أن يعرفه املسلم عن دينهِ .النبوية-)7( .تأمالت في دروب احلق والباطل- .صحائف مطوية- .حملات
من املاضي- .الفضائل الثالث- .الرواد الثالث- .على درب اخلير- .الربا في
ضوء الكتاب والسنة- .احلدود في اإلسالم على ضوء الكتاب والسنة.
حتفة املسافر ( أحكام الصالة والصيام واإلحرام في الطائرة)- .البراءةمن املشركني- .قصة اإلميان)18( .شخصيات إسالمية- .املصدر الثاني
للتشريع اإلسالمي- .عندما ينعكس الوضع-قال لي محدثي- .التربية
االجتماعية في اإلسالم- .اخلليفة املوهوب- .مبادىء السيرة النبوية- .
دروس من التربية اإلسالمية- .حركة اإلصالح الديني في القرن الثاني
عشر.
هذا باإلضافة إلى مشاركات علمية ودعوية متعددة في مختلف وسائل
اإلعالم.
وفاته
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى في مكة املكرمة صباح يوم األحد السابع
من شهر شعبان عام 1415هـ بعد عمر حافل بجالئل األعمال ،وشيعه
خلق كثير من احملبني له والعارفني بفضله يتقدمهم األمراء والعلماء
والوزراء ورجال الفكر والثقافة والتربية والتعليم.
رحم اهلل فضيلته وأسكنه فسيح جناته
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أخي معلم القرآن  :هذه زاوية جديدة خصصناها لك ،
لك وحدك  ،نهدف من خاللها أن تتقدم لألمام ؛ ألن من
ال يتقدم حتم ًا سيتراجع  ،ومن ال يتطور سيتدهور .
إننا في زمن ال يعترف إال باملتميزين  ،فمن كان متميز ًا
حجز له مكان ًا مرموق ًا في صفحات تاريخ هذا الزمن
 ،ومن كان ( عادي ًا ) فرمبا لن يجد له مكان ًا حتى في
هامش الصفحات  ،واخليار لك أخي املعلم  ،إما أن
تسعى جاد ًا لتطوير نفسك وإمدادها باجلديد  ،وإما أن
تظل قابع ًا في أدراج املاضي حتى تتالشى  ،وقد قالوا :
إن من ال يتجدد فسيتبدد .
أخي معلم الناس اخلير  :في هذه الزاوية في كل عدد
ستجد حديث ًا حول مهارة من املهارات التي حتتاجها
في إدارة حلقتك أو في حياتك العامة وقد ُب ِذل جهد
ليس بالهني من أجلك  ،فليس عندنا أغلى منك وال
أخير منك نهديه هذه الكلمات  ،وهي مفاتيح تفتح
أمامك الطريق ويبقى دورك بعد ذلك في القراءة املركزة
واالستفادة من الدورات واحملاضرات وورش العمل حول
كل مهارة .

أهمية اكتساب املهارات ملعلم القرآن

ال يشك أحد في اجلهد الكبير الذي يقوم به معلمو
احللقات ـ وفقهم اهلل ـ في حلقاتهم  ،فهم يقضون
األوقات الطويلة  ،ويبذلون اجلهود العظيمة في سبيل
تعليم أبناء املسلمني كتاب ربهم وتنشئتهم التنشئة
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اإلسالمية املبنية على كتاب اهلل ـ تعالى ـ وسنة رسوله
ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ من هنا فال بد أن يكون املعلم
على قدر كبير من التأهيل ؛ ليقوم بأداء هذه األمانة على
وجهها املطلوب .
إنه ال يكفي أن يكون الواحد حافظا ً لكتاب اهلل أو جلزء
كبير منه ليكون صاحلا ً ملهمة التعليم في احللقات  ..بل
ال بد أن ميتلك املعلم مجموعة من املقومات واملهارات
والعلوم التي تؤهله لهذه املهمة اجلليلة .
وقد أحسنت جمعية حتفيظ القرآن الكرمي بجدة ممثلة في
معهد اإلمام الشاطبي بإعداد الدبلوم التأهيلي ملعلمي
احللقات  ،حيث يستطيع املعلم من خالل هذا الدبلوم أن
يتحصل على مجموعة جيدة من العلوم املهمة والتي
ستساعده في قيادة دفة حلقته .
إن حديثنا هنا سينصب على اجلهود الذاتية التي ال بد
أن يبذلها املعلم لالرتقاء بنفسه ليكون ـ هذا اجلهد ـ
منسجما ً مع اجلهد الذي يبذله في حلقته  ،ألن كثيرا ً
من املعلمني دائما ما يشتكون من ضيق أوقاتهم  ،وقلة
خبرتهم  ،وعجزهم عن حل بعض املسائل واإلشكاالت
التي تعترضهم في حلقاتهم  ،وهم دائمو الشكوى من
عدم امتالكهم لبعض املهارات الالزمة في التعامل مع
طالبهم ؟!
وفي احلقيقة إن اجلهود التي يقوم بها معهد اإلمام
الشاطبي وغيره إمنا تعطي املعلم مفاتيح في العلوم
واملهارات ويبقى الدور األساسي على املعلم نفسه ليقوم

بعملية طويلة ومستمرة من التطوير لذاته حتى ال يتوقف عطاؤه ،
وال ينضب معينه .
إن شخصية املعلم تظهر أكثر ما تظهر عندما يتحدث إلى طالبه
ويتصدى لعالج مشكالتهم  ،وإجابة تساؤالتهم  ،كما أن هؤالء
الطالب ال يزالون ينظرون إلى معلمهم ويقيمونه تقييما ً خفيا ً ـ أو
ظاهرا ً ـ من خالل هذه املعطيات  ،لذا كان لزاما ً على املعلم أن يتقدم
كلما أراد أن يقدم والقاعدة اإلدارية تقول  :إن من ال يتقدم يتقادم ،
ومن ال يتجدد يتبدد !! .
أخي املعلم  :إن اهتمامك بتطوير ذاتك ؛ واكتسابك للمهارات اإلدارية
واملهنية ال يقل أهمية عن استزادتك من العلوم الشرعية  ،وهناك
قاعدة يرددها املتخصصون في علم التواصل اإلنساني ملخصها ( إن
التعبير عن فكرة معينة ال يقل أهمية عن الفكرة ذاتها ) واملعنى  :أن
كل واحد منا لديه مما يود قوله لآلخرين الكثير  ،ولكن ليس كل أحد
يستطيع أن يوصل املعلومات التي يحملها بشكل صحيح  ،ومن هنا
فإن امتالك مهارات التواصل اجليد مع اآلخرين ـ مثالً ـ تصبح ضرورة
لك ـ أخي املعلم ـ لكي متتلك قلوب طالبك ومستمعيك.
إنك تدير حلقة فيها عدد ال يقل عن  15طالبا ً فهل كل هؤالء على
مستوى واحد من الفهم واإلدارك والوعي والسلوك ؟ إذن ماذا تعرف
عن مراعاة الفروق الفردية بينهم في التعامل وفي احلديث وفي
التوجيه  ...الخ .
إنك مطالب ـ أخي املعلم ـ بوضع جدول زمني ( برنامج ) حللقتك ،
فهل تعرف أنه يسبق ذلك خطوات منها :
 )1التخطيط ويشمل وضع األهداف بأنواعها  ،و معرفة مستويات
الطالب  ...الخ ،
 )2خطوة التنفيذ  :وتشمل وضع خطة زمنية للنشاط  ،وتفويض
ببعض األعمال  ،والتنويع في الوسائل  ،وميكن وضع خطوة املتابعة
هنا
 )3ثم أخيرا ً التقييم للبرنامج .
كل هذه مهارات ال بد من تعلمها حتى تؤتي خطتك ثمارها وتنفذ
بالشكل املطلوب .
هذه أمثلة سريعة لبعض املهارات املهمة التي حتتاجها ـ أخي املعلم
ـ في حلقتك وخارج حلقتك .
إنك كلما تعلمت مهارة وطبقتها في حياتك ـ أخي املعلم ـ كلما
زادت ثقتك في نفسك وانعكس هذا بالتالي على طالبك ومن حولك
لقد عاش الواحد منا فترة طويلة من حياته على أمناط تعود عليها
في احلديث والتعامل مع اآلخرين والقراءة وغيرها من السلوكيات ،
ونحتاج جلهد كبير وإرادة كبيرة لكي نغير طرقنا هذه التي تعودنا
عليها .
يقول علماء التطوير  :إن اإلنسان خلق بقدرات عالية توصله للنجاح
والتفوق في كل مجاالت حياته وكسب اآلخرين بكل سهولة لو
أنه استغل هذه اإلمكانات  ،لكن الذي حصل لدى أكثرنا أن هذه
اإلمكانيات الربانية واملنح اإللهية غطت عليها عادات تربينا عليها ،
إن اخلجل من احملاولة واخلوف من الفشل  ،واالهتمام بردة فعل اآلخرين
متنع كثيرا ً منا من أن يبذل مجهودا ً في تعلم مهارات جديدة .
أخي املعلم  :إن إدراكك احلقيقي

أفكار جيدة للتطوير :

( )1راقب نفسك ملدة شهر ( أو أقل ) واكتب األعمال التي متارسها
بشكل دائم أو متقطع اكتبها في جدول  ،ثم اسأل نفسك مع
كل عمل هل تعلمت شيئا ً حوله ( حضور دورة تدريبية  ،قراءة كتاب
استماع شريط  ..الخ ) أم أنك تقوم بأداء العمل بشك عشوائي
(بالبركة ) ودون منهجية علمية  .ثم احصر أهم املهارات التي تشعر
أنك بحاجة لكي تتعلمها  :اخلطابة وإلقاء الدروس  ،حتضير املواضيع
 ،مهارة االتصال اجليد مع اآلخرين  ،مهارة القراءة السريعة  ،مهارة
التلخيص  ،مهارة التخطيط  ...الخ
( )2احمل دائما ً معك قلما ً وأوراقا ً  ،أو دفترا ً صغيرا ً  ،فكثيرا ً ما يحدث
الواحد فينا نفسه أنه يتمنى أن يتعلم أمرا ً من األمور  ،فإذا حصل لك
هذا فبادر بتسجيل هذا في الورق ألن هذا األمر ال بد أن تتعلمه وال بد
أنه مهارة حتتاجها ( فكر بورقة وقلم ) .
( )3حاول أن تبني مهارات جديدة وال حتاول أن تتحسر على ما فات من
عمرك  ،مبعنى ال تقل لنفسك ( إني ال أحسن احلديث أمام اآلخرين )
وقل بدال ً من ذلك  ( :سأتعلم مهارة اخلطابة )  ،دائما ً أرسل رسائل
وح ّث نفسك على العمل والتعلم .
إيجابية لنفسك ُ
( )4أخيرا ً  :هذه مقدمات سريعة ملوضوع تطوير الذات واكتساب
املهارات وهناك الكثير مما ميكن قوله  ،لكن أمتنى أن تكفي هذه
اإلشارات وسألتقيك أخي املعلم في العدد القادم مع أول مهارة من
هذه املهارات  ،متمنيا أن جتد في هذه الزاوية ضالتك وأن أكون عونا ً لك
في طريقك ملرضاة اهلل تعالى ويسعدني تواصلك معي عبر البريد
االلكتروني املوجود في الصفحة ،
وأسأل اهلل تعالي لي ولك ولكل مسلم ومسلمة دوام التوفيق
والتقدم املستمرين والسالم عليك ورحمة من اهلل وبركاته .
للتواصل
o_m_r_9@hotmail.com
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مواكب  :خاص
ألجل إثراء مجال الدراسات القرآنية بالبحوث اجلادة.و تشجيع الباحثني وطلبة
العلم على البحث العلمي في الدراسات القرآنية.و لضرورة التعريف باجمللة لدى
املتخصصني واألوساط العلمية اخملتلفة وإبراز دورها العلمي.و تزويدها بأرشيف من
البحوث القيمة.و تقوية جانب البحوث املقدمة في اجمللة لتتبوأ مكانة سامية في
أوساط اجملالت العلمية احملكمة أعد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية املسابقة
العلمية جمللة معهد اإلمام الشاطبي والتي تفاعل معها هذا العام  52باحثاً.
واملزيد من املعلومات عن املسابقة في التقرير التالي..
شروط املسابقة :
 -1أن يكون البحث املقدم في تخصص الدراسات القرآنية.
 -2أن يسهم البحث في حتقيق أهداف اجمللة ،ويلتزم بقواعد النشر فيها.
 -3أن يتسم باجلدة واالبتكار ،واإلضافة العلمية ،والسالمة املنهج.
 -4أال يزيد عن ( )70صفحة ،وال يقل عن ( )40صفحة.
 -5تقدم نسختان من النص إحداهما مطبوعة واألخرى إلكترونية.
 -6آخر موعد الستالم البحوث 1428/6/30هـ.
 -7تسلم اجلوائز بعد قيام الباحث بالتعديالت املطلوبة.
 -8تنشر البحوث الفائزة في أحد أعداد اجمللة.
 -9ال يحق للباحث الفائز أن ينشر بحثه إال بعد مضي ستة أشهر على األقل من
نشره في اجمللة.
فروع املسابقة :
الفرع األول  :البحوث وحتقيق النصوص.
الفرع الثاني  :الفهارس واألدلة .
آلية إعداد املسابقة واإلعالن عنها :
أعدت املسابقة خالل شهر ربيع األول 1428هـ وصمم منوذج إعالن عنها ونشر في
مجلة البيان العدد ( )235تاريخ ربيع األول 1428هـ ،ومجلة املعهد (العدد الثاني)،
ومجلة مواكب ،باإلضافة إلى موقع أهل التفسير خالل شهري ربيع الثاني وجمادى
األولى.
كذلك أرسلت مناذج إعالن املسابقة مع مطوية تعريف باجمللة إلى أكثر من  43جامعة
وكلية في اململكة العربية السعودية والدول العربية .
البحوث املشاركة :
في نهاية املسابقة بلغ عدد البحوث املشاركة ( )52بحثا ً من مختلف البالد اإلسالمية
والعربية وغيرها .
آلية الفرز والتحكيم واختيار البحوث الفائزة :
أوال ً  :استالم البحوث وتقرير إرسالها للتحكيم :
يتم استالم البحوث املقدمة  ،وتطلع عليها هيئة التحرير املكونة من  :نائب رئيس
التحرير األستاذ سالم العماري ومدير التحرير الدكتور خالد واصل ،واألستاذ فؤاد أبو
الغيث الباحث باملركز للتأكد من التزام البحوث بشروط املسابقة وضوابط اجمللة ،ثم
ترسل البحوث إلى احملكمني .
ثانيا ً  :تختار هيئة التحرير من يحكم البحث من األساتذة املتخصصني للنظر في
صالحيته للنشر إضافة إلى تقوميه بالدرجات من خالل معايير علمية دقيقة حددتها
هيئة التحرير ،وهي على النحو التالي :
أ) معايير تقومي البحوث:
 .1دقة العنوان :ما مدى مالئمة العنوان ملضمون البحث؟

30

مواكب العدد  37شهر محرم 1429هـ

 .2األصالة :ما مدى متيز األفكار املطروحة باألهمية العلمية ،ومدى قدرة
الكاتب على معاجلة اآلراء واألفكار واحلقائق التي يتناولها؟
 .3اإلضافة العلمية :ما اجلديد الذي يضيفه البحث في املوضوع؟
 .4املوضوعية :ما مدى اعتماد الباحث املنهج العلمي في حتليل اآلراء
واألفكار  ،وطرح وجهات النظر واالبتعاد عن التحيز؟
 .5درجة الشمول:ما مدى تناول الباحث للجوانب ذات العالقة باملوضوع
الذي يتناوله،نحو :األطروحات والدراسات السابقة؟
 .6العمق في التحليل :ما مدى العمق في إعطاء املوضوع املدروس حقه
من التحليل والنقاش واستنباط النتائج في البحث؟
 .7أسلوب العرض :ما مدى توافر التسلسل املنطقي واملوضوعي
في عرض املوضوعات التي يناقشها الباحث ،ورصانة األسلوب ،ودقة
الصياغة ،وسالمة اللغة ووضوحها؟[لغة ونحوا ً ورسما ً وضبطا ً
وترقيماً]
 .8منهج البحث العلمي:ما مدى اتباع الباحث ألصول البحث العلمي؟
 .9األمانة العلمية:ما مدى التزام الكاتب بضوابط النقل من مؤلفات
اآلخرين واحلفاظ على حقوقهم الفكرية؟
 .10صحة املعلومات:ما مدى صحة املعلومات واألفكار التي يوردها
الباحث ؟
 .11كفاية املراجع وشموليتها:ما مدى استفادة املؤلف من املراجع
العلمية املتنوعة من كتب ودوريات وتقارير ذات عالقة مبوضوع البحث؟
 .12نتائج البحث  :ما مدى وضوح النتائج وقيمتها؟
ب) معايير تقومي النصوص احملققة :
 .1اختيار اخملطوط من حيث أهميته
 .2قراءة اخملطوط
 .3توثيق نسبة اخملطوط ملؤلفه
 .4البحث عن مخطوطات الكتاب  ،واملوازنة بني النسخ في حال
تعددها
 .5تقسيم الكتاب وترقيمه ( استعمال عالمات الترقيم )
 .6توثيق نصوص الكتاب
 .7التعليق على الكتاب
 .8دراسة اخملطوط وحياة مؤلفه
 .9فهرسة الكتاب احملقق
وقد قامت هيئة التحرير بتتبع حركة سير البحوث منذ استالمها من
الباحث ثم استالمها من احملكمني في ملف خاص .
ثالثا ً  :بعد انتهاء حتكيم جميع البحوث واستالم نتائج التحكيم مت فرز
البحوث اجملازة التي بلغ عددها ( )12بحثا ً  ،ثم كلفت جلنة ثالثية من
املتخصصني لتحديد البحوث الفائزة بجوائز املسابقة.
وقد مت إرسال البحوث اجملازة مع تقارير الفاحصني للجنة في منتصف
شهر رمضان املبارك وقد قام أعضاء اللجنة باالطالع على البحوث
وعقدوا عدة اجتماعات للنظر فيها آخذين في االعتبار الضوابط الواردة
من اجلهة املنظمة للمسابقة ،وبعد استكمال النظر في هذه البحوث
وتقاريرها قررت اللجنة النتيجة النهائية للمسابقة كالتالي :
أوال ً  :في مجال البحوث وحتقيق النصوص :
اجلائزة األولى :
عنوان البحث  :فكرة الصوت الساذج وأثرها في الدرس الصوتي
العربي.
اسم الباحث  :أ.د .غامن قدوري احلمد – جامعة تكريت بالعراق .
اجلائزة الثانية:

عنوان البحث  :أثر االكتشافات العلمية في تفسير القرآن الكرمي .
اسم الباحث  :د .صالح يحيى صواب – كلية اآلداب جامعة صنعاء.
اجلائزة الثالثة:
عنوان البحث  :حتقيق (الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة لعثمان
بن عمر الناشري).
اسم الباحث  :إياد سالم السامرائي ويعقوب أحمد السامرائي -
العراق .
ثانيا ً  :في مجال الفهارس واألدلة :
رأت اللجنة حجب جائزة هذا الفرع لعدم وجود بحوث جديرة باجلائزة.
إحصائيات للبحوث املشاركة :
( )1البحوث اجملازة  ،وغير اجملازة  ،والفائزة :
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تغطية  :منصور خريش
من املعروف بل من األكيد بأنه لم حتظ دار للعبادة في أي مكان
في العالم مبا حظيت به الكعبة املشرفة من املكانة والتقديس
والتشريف عبر العصور ..هذا البيت الفريد في تلك البقعة الطاهرة
له من املكانة والتبجيل في نفوس البشر عبر الزمن  ..ما لم يحظ به
أي بيت آخر  ..حتى في زمن املشركني زمن الضالل والظالم..
العهد السعودي الزاهر مت ّيز باخلدمات املميزة للمسجد احلرام واملسجد
النبوي وشؤونهما ومن صور هذا االهتمام والرعاية التي يوليها والة
األمر في هذه البالد حفظهم اهلل  ...األمر الكرمي الذي أصدره امللك
عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود-رحمه اهلل  -بإنشاء دار خاصة
لصناعة كسوة الكعبة املشرفة فى منتصف عام 1346هـ .
(مواكب) قامت بزيارة مصنع كسوة الكعبة مبكة املكرمة لتقدم
لق ّرائها التقرير التالي..
بداية التقينا املشرف العام على مصنع كسوة الكعبة املشرفة زياد بن
محيي الدين خوجة ليحدثنا عن تاريخ مصنع الكسوة فقال :استمر
العمل بإنشاء كسوة الكعبة املشرفة إلى أن مت جتديد املصنع وحتديثه
وافتتح في عام 1397هـ بأم اجلود مبكة املكرمة وز ّود باآلالت احلديثة
لتحضير النسيج وإحداث قسم للنسيج اآللي مع اإلبقاء على أسلوب
اإلنتاج اليدوي ملا له من قيمة فنية عالية وما زال املصنع يواكب عجلة
التطور ويحافظ على التراث اليدوي العريق لينتج الكسوة في أبهى
صورها حيث تبلغ تكلفة صناعة الثوب التقريبية حوالي عشرين
مليون ريال.
وأضاف  :أهم أقسام املصنع قسم احلزام وقسم اخلياطة وقسم
املصبغة وقسم الطباعة وقسم النسيج اآللي واليدوي حيث يعمل
في تلك األقسام أكثر من  214عامالً سعوديا ً من الطاقات السعودية
املؤهلة واملدربة باإلضافة إلى أن املصنع يقوم بإنتاج الكسوة الداخلية
للكعبة.
وبينّ خوجة أنه في شهر رمضان يزداد االهتمام بصيانة ثوب الكعبة
املشرفة وذلك لكثرة الزحام وتعرض الثوب لالحتكاك به حيث أولت
إدارة املصنع جل اهتمامها في احملافظة على ثوب الكعبة املشرفة وذلك
بتكليف عدد من املوظفني بصيانة الثوب على مدار الساعة ملالحظة
أي متزق للثوب وإصالحه مشيرا ً إلى أن املصنع يفتح أبوابه للزوار خالل
شهر رمضان املبارك من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الثالثة بعد
الظهر ما عدا أيام اإلجازات.
وأفاد أن مصنع كسوة الكعبة املشرفة أصبح معلما ً بارزا ً في مكة
املكرمة يزوره كل عام اآلالف من املسلمني من مختلف أنحاء ملعمورة
ومن جميع املستويات يسجلون بإعجاب وتقدير ما وصل إليه املصنع
من تطور وازدهار في عهد خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل .
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صناعة كسوة الكعبة
اصطحبنا األستاذ أمني أمر زيني ليعرفنا على مراحل تطور الكسوة
فقال:كانت الكعبة قبل اإلسالم تُكسى في يوم عاشوراء ثم صارت
تُكسى في يوم النحر  ..وصاروا يعمدون إليها في ذي القعدة فيع ّلقون
كسوتها إلى نحو نصفها ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة
احملرم فإذا حل الناس يوم النحر كسوها الكسوة اجلديدة ثم كساها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالثياب اليمانية عندما احترقت على
يد امرأة أرادت تبخيرها  ..وبعد ذلك كساها اخللفاء الراشدون أبو بكر
املسمى بالقباطي.
وعمر وعثمان  -رضي اهلل عنهم  -بالقماش
ّ
وبعد اخلالفة الراشدة كان اخللفاء األمويون والعباسيون ثم املماليك
واألتراك يتنافسون على كسوة الكعبة والتفنن فيه  .وكانت الكساوى
توضع على الكعبة بعضها فوق بعض حتى حج اخلليفة العباسي
سنة 160هـ فشكا إليه السدنة األمر فأمر بأالّ يسدل على الكعبة
أكثر من كسوة واحدة واستمر ذلك إلى اآلن.
ومنذ عهد محمد علي باشا حاكم مصر الذي أنشأ إدارة حكومية
لصنع الكسوة واحلكومة املصرية قائمة باإلنفاق على صناعة الكسوة
إلى أن جاء العهد السعودي على يد املؤسس امللك عبد العزيز بن
الرحمن آل سعود  -يرحمه اهلل -والذي أمر في سنة 1346هـ بإنشاء دار
خاصة لعمل كسوة الكعبة املشرفة في مكة املكرمة  ..ومت توفير كل
ما يحتاج إليه العمل
وواصل زيني حديثه قائالً :واُفتتح مصنع كسوة الكعبة في منتصف
العام نفسه وفيه مت إنتاج كسوة للكعبة املشرفة ليصبح هذا الشرف
العظيم منوطا ً باململكة العربية السعودية واستمر املصنع ينتج ثوب
الكعبة املشرفة ومع التقدم احلضاري العاملي في فن النسيج وتقنيته
أراد امللك فيصل  -يرحمه اهلل  -أن يواكب هذا التطور التقني فيطور
مصنع الكسوة مبا يحقق أفضل وأمنت وأجمل إنتاج لثوب الكعبة
فصدر أمره السامي في عام 1392هـ 1972م بتجديد مصنع الكسوة
بأم اجلود مبكة املكرمة  ..ومت افتتاحه حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني
امللك فهد بن عبد العزيز -يرحمه اهلل  -عندما كان وليا ً للعهد وذلك في
ربيع اآلخر سنة 1397هـ .
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بقماش خام  ..وتوجد  6قطع آيات حتت احلزام وقطعة اإلهداء و 11قنديالً
موضوعة بني أضالع الكعبة  ..ويبلغ طول ستارة باب الكعبة  7.5أمتار
بعرض  4أمتار مشغولة باآليات القرآنية من السلك الذهبي والفضي
 ..وعلى الرغم من استخدام أسلوب امليكنة فإن اإلنتاج اليدوي ما زال
يحظى باإلتقان واجلمال الباهر إذ يتفوق في الدقة واإلتقان واللمسات
الفنية املرهفة واخلطوط اإلسالمية الرائعة  ..وتكتسي الكعبة املشرفة
في التاسع من ذي احلجة ثوبها اجلديد الذي مت تصنيعه مبصنع الكسوة
بأم اجلود مبكة املكرمة لتزدان به بدال ً من الثوب القدمي وهي عادة تتم
كل عام .
وأوضح األستاذ مالك القرشي بأنه يتم استبدال الثوب في احتفال
إسالمي تنظمه الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني يحضره
الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف وكبير
مراحل تصنيع الكسوة
من جهة أخرى بينّ األستاذ محمد نبيل من القسم اليدوي مراحل سدنة املسجد احلرام وعدد من املسؤولني السعوديني.
تصنيع الكعبة قائالً :متر صناعة الكسوة املشرفة بعدة مراحل  :األولى
مراسم تـغـيير الكسوة
هي الصباغة ويتم فيها صباغة احلرير اخلام املستورد على هيئة شلل
أما مرحلة النسيج فيتم فيها من جهته فقد أكد األستاذ سراج أمر شعيب املوظف بالعالقات العامة
باأللوان األسود أو األحمر أو األخضر ّ ،
حتويل هذه الشلل إلى قماش حرير سادة ليطبع ثم يطرَّز عليه احلزام مبصنع الكسوة بأن مراسم تغيير الكسوة تبدأ عقب صالة العصر
أو الستارة أو إلى قماش حرير جاكارد وهو املكون لقماش الكسوة  ..حيث يبتدر املشاركون في عملية استبدال الكسوة عبر سلم كهربائي
وفي مرحلة الطباعة ذكر األستاذ مالك القرشي فني النسيج قال :بتثبيت قطع الثوب اجلديد على واجهات الكعبة األربعة على التوالي
تطبع جميع اخلطوط والزخارف املوجودة باحلزام أو الستارة على القماش فوق الثوب القدمي  ..ويتم تثبيت القطع في ُعرى معدنية خاصة 47
بطريقة السلك سكرين وذلك متهيدا ً لتطريزها  ..وفي املرحلة قبل عروة مثبتة في سطح الكعبة ليتم فك حبال الثوب القدمي ليقع حتت
النهائية يتم تطريز اخلطوط والزخارف تطريزا ً يدويا ً بأسالك الفضة الثوب اجلديد نظرا ً لكراهية ترك واجهات الكعبة مكشوفة بال ساتر ..
والذهب  ..وفي مرحلة التجميع النهائية يتم جتميع قماش اجلاكارد ويتولى الفنيون في مصنع الكسوة عملية تشبيك قطع الثوب جانبا ً
ليشكل جوانب الكسوة األربعة ثم تثبت عليه قطع احلزام والستارة مع اآلخر إضافة إلى تثبيت قطع احلزام فوق الكسوة  16قطعة جميع
متهيدا ً لتركيبها  ..ويستهلك الثوب الواحد  450كيلوجراما ً من احلرير أطوالها نحو  27مترا ً و 6قطع حتت احلزام وقطعة مكتوب عليها عبارات
فيما تبلغ مساحة مسطح الثوب  658مترا ً مربعا ً  ..وتتألف القطع تؤرخ إهداء خادم احلرمني الشريفني لثوب الكعبة وسنة الصنع  ..ومن
املذهبة املثبتة على الثوب واحلزام من  16قطعة يبلغ مجموع أطوالها ما ثم تثبت  4قطع صمدية { قل هو اهلل أحد اهلل الصمد } توضع على
يقارب  47مترا ً  ..كما تشتمل الكسوة على  4قطع صمدية توضع على األركان  ..و 11قطعة على شكل قناديل مكتوب عليها آيات قرآنية
توضع بني أضالع الكعبة األربعة  ..وآخر قطعة يتم تركيبها هي ستارة
األركان و 6قطع حتت احلزام و 14قنديالً موضوعة بني أضالع الكعبة.
باب الكعبة املشرفة وهي أصعب مراحل تغيير الكسوة  ..وبعد االنتهاء
منها تتم عملية رفع ثوب الكعبة املبطن بقطع متين ٍة من القماش
مكونات الكسوة
وعن مكونات كسوة الكعبة ذكر األستاذ ناصر أشقر رئيس قسم احلزام األبيض وبارتفاع نحو مترين من شاذروان القاعدة الرخامية للكعبة
بأن كسوة الكعبة املشرفة تصنع من احلرير الطبيعي املصبوغ باللون واملعروفة بعملية إحرام الكعبة.
األسود وتتكون من خمس قطع تغطي كل قطعة وجها من أوجه
الكعبة ،أما اخلامسة فهي الستارة التي توضع على باب الكعبة ويتم
توصيل القطع مع بعضها البعض.
ويتكون الثوب من  47طاقة قماش طول الواحدة  14مترا ً بعرض 95
سنتيمترا ً  ..وتبلغ تكاليف الثوب الواحد حوالي  17مليون ريال سعودي
تشمل تكلفة اخلامات وأجور العاملني واإلداريني وكل ما يلزم الثوب ..
ويبلغ ارتفاع الثوب  14مترا ً ويوجد في الثلث األعلى من هذا االرتفاع حزام
الكسوة بعرض  95سنتيمترا ً وهو مكتوب عليه بعض اآليات القرآنية
ومحاط بإطارين من الزخارف اإلسالمية ومطرز بتطريز بارز مغطى
بسلك فضي مطلي بالذهب  ..ويبلغ طول احلزام  47مترا ً  ..ويتكون من
 16قطعة  ..كما تشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة املصنوعة
من احلرير الطبيعي اخلالص  ..ويبلغ ارتفاعها سبعة أمتار ونصف املتر
وبعرض أربعة أمتار مكتوب عليها آيات قرآنية وزخارف إسالمية ومطرزة
تطريزا ً بارزا ً مغطى بأسالك الفضة املطلية بالذهب  ..وتبطن الكسوة
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تقرير  :عبد السالم فارح
طموحات وصعـــوبات وحتـــول
كان العام 1423هـ عاما ً مميزا ً ونقطة حتول كبيرة بالنسبة جلمعية
حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة حني اختارت اجلمعية لنفسها
هدفا ً ساميا ً لالرتقاء مبستوى خدمة كتاب اهلل إلى أعلى املستويات
اإلدارية فاقتحمت عالم التخطيط االستراتيجي والذي عجزت عنه
كثير من الكيانات الضخمة في العالم فضالً عن املؤسسات اخليرية
وخطت من خالله رسالتها والتي نصت على :
ربط كافة فئات اجملتمع بالقرآن الكرمي حفظا ً وفهما ً وعمالً من خالل
تقنية عالـية وكفاءات متميزة وبرامج شاملة.
وذلك للوصول للرؤية الطموحة التي ينشدها القائمون على اجلمعية
والتي تعتبر تتويجا ً لعمل دؤوب على مدى ثالثة عقود بأن تكون اجلمعية
األمنوذج األفضـل بني اجلمعيات من حيث املنهجية والتنظيم وطرق
حتفيظ القـرآن الكرمي.
إال أنها وبعد االنتهاء من التخطيط االستراتيجي والذي حدد أهداف
وطموحات العمل باجلمعية واجهت عقبة حتويل اخلطة اإلستراتيجية
إلى واقع ملموس وهي املشكلة التي تواجه الشركات واملؤسسات
العاملية أيضا حيث أثبتت الدراسات أن أغــلـب االستراتيجيات تفشل
ألنه ال يتم تطبيقها بشكل سليم وأن أقل من ( ) %10من اإلستراتيجيات
التي مت صياغتها بفاعلية يتم تطبيقها بشكل سليم .
مما يقودنا إلى سؤال محوري أال وهو :
ملاذا تفشل املنظمات في تنفيذ االستراتيجيات؟
فأجاب عن ذلك املهتمون مبجال التخطيط االستراتيجي أن هناك
سببني رئيسني
أولهما أنه – ال ميكنك أن تدير شيء ال ميكنك أن تصفه-حيث ال توجد
طريقة مقبولة بشكل عام لوصف استراتيجيات املؤسسات .
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والثاني أن املؤسسات ال تدير االستراتيجيات حيث إن :
* (  ) %95من القوى العاملة ال تفهم اخلطط اإلستراتيجية .
* ( ) %60من املنظمات ال تقوم بربط استراتيجياتها بامليزانية .
* ( ) %70ال تقوم بربط احلوافز اإلدارية باالستراتيجيات.
* (  ) %85من فريق اإلدارة العليا يقضي أقل من ساعة في الشهر
ملناقشة االستراتيجيات.
ولم تكن اجلمعية بدعا ً من القول حني انتظرت ثالثة أعوام بحثا ً عن
طريقة ما تساهم في حل املعضلة حتى كان ملتقى اجلمعيات اخليرية
لتحفيظ القرآن الكرمي الثاني والذي استضافته جمعية جدة في
شهر رجب عام 1426هـ والذي كان بعنوان (أساليب وتقنيات حتقيق
الريادة ) وحينها قدم الدكتور محمد مصطفى محمود واملشهور
على مستوى العالم بـ m3ورقة عمل حول حتويل االستراتيجيات إلى
أفعال باستخدام بطاقة األداء املتوازن والتي سبق وأن قام باإلشراف
على تطبيقها في بعض املؤسسات و الشركات العمالقة مثل الغرفة
التجارية وشركة صافوال .
وقد تبرع الدكتور بتطبيق البطاقة لصالح جمعية حتفيظ القرآن
الكرمي بجدة لتكون اجلمعية بذلك أول مؤسسة خيرية باململكة تبادر
للعمل بها وتصبح ضمن نخبة املؤسسات العاملية حيث يطبق نظام
البطاقة في أكثر من () %70من أكبر (  ) 1000شركة في العالم وهي
خطوة عمالقة نحو حتقيق الريادة والتي جعلها القائمون على اجلمعية
رسالة ورؤية .
فما هي بطاقة األداء
املتوازن؟.
بطاقة األداء املتوازن
 :هي آليـــة تساعد
املنظمـــات علـــى
ترجمة اإلستراتيجية
إلى أهداف تشغيلية
والتي بدورها تغير
السلوك واألداء
صورة لبطاقة األداء
حيث أنهــا نظـــــام
يقوم بربط األهداف واملقاييس واملستويات املستهدفة واملبادرات،
والتي مبجملها تصف إستراتيجية املنشأة وكيفية حتقيق هذه
اإلستراتيجية
كما أنها متنح اإلدارة العليا طريقة ملراقبة تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية
بنفس اآللية التي يستطيع قائد الطائرة أن يتعرف على االنحرافات
باستخدام األجهزة والعدادات املوجودة أمامه.
خــطــوة نحـــو األمـــام
مع بدايات 1427هـ كانت هناك ورش عمل (كل أسبوعني تقريباً)
ملناقشة التخطيط للبطاقة مع مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام .كما مت
وضع خطة لبناء نظام إلكتروني يدعم الفكرة ويسهل العمل عليها
ومن ثم مت اعتماد آلية البطاقة في مراجعة املوازنات واملشاريع لسنة
1428هـ ثم كان القياس احلقيقي األول في الربع األول من عام 1428هـ
وإن كان قد سبقته جتارب عدة خالل عام 1427هـ.
هكذا وخالل عام ونصف تقريبا ً من بدء جتربة البطاقة أصبحت بطاقة
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األداء املتوازن واقعا ً عمليا ً باجلمعية يتحدث عنها اجلميع ويستشهد
بها ويحتكم اليها عند اخلالف عند طرح البرامج ووضع املبادرات وحتديد
املوازنات باختصار لقد أصبحت كابينة التحكم باجلمعية على قدر
عالي من التوجيه والقياس مبا يحقق األهداف االستراتيجية وفق نظام
محكم يضبط ايقاع العمل ويسهم في رفع مستواه.
أين وصلت البطاقة باجلمعية ؟
ً
ولكن يبقى السؤال املهم مطروحا هل استفادت اجلمعية من تطبيق
النظام ؟هل وصلت رسالة البطاقة إلى املرجو منها ؟
يقول رشدي بامخرمة مدير إدارة التقنية باجلمعية واملشرف على تطبيق
البطاقة  :اجلميل بشأن البطاقة هو أنها تقطع اخلط على اجملامالت
فاألرقــــــام واضحة واملؤشـــر الـمعتمد للقيـــاس يكـشـف
املقصر كما يبرز املنجز ومن خالله توزع اجلهود وتلـغــى العشوائية
ويوجـه االبتكار ويحفز العاملــون  ،أستطيع بكل وضوح أن أقول :نعم
لقــد بلغــت البطاقة هدفها املنشود والذي ميكن مالحظته من خالل
أمرين رئيسني تهدف البطاقة لهما .
أوال ً  :حتسني األداء وثانيا ً تغيير السلوك فإذا حتسن األداء وتغير السلوك
باجتاه حتقيق األهداف اإلستراتيجية من خالل قياس ما حتقق في كل
محور من محاور البطاقة الرئيسة واملنبثقة من التخطيط االستراتيجي
تكون اجلمعية قد
استفادت من تطبيق البطاقة .
فعلى مستوى السلوك حتقق ما يلي :
*إشاعة روح القياس في اجلمعية
*عملية اتخاذ القرارات أصبحت مرتبطة باخلطة اإلستراتيجية.
*عملية اتخاذ القرارات أصبحت مبنية على معلومات البطاقة.
*البطاقة تتحكم مبرونة اخلطط التنفيذية .
*إيقاف مبادرات والزيادة في مبادرات أخرى.
*كل فرد في اجلمعية أصبح يعرف ما هو املطلوب منه،وملاذا.
*يتم ربط كافة اإلدارات في أهداف موحدة للمنشأة بواسطة اخلارطة
اإلستراتيجية ( االعتمادية ) .
* تتم عملية املوازنة بني األهداف بحسب القيم النسبية لها ،انطالقات
التقييم والتخطيط تبدأ من البطاقة .
وعلى مستوى األداء:
*بدأت اإلدارات بقياس أدائها باستخدام املؤشرات.
*التركيز على الكم والكيف معا ً .
*رفع اإلنتاجية ،حيث وصلت في بعض املؤشرات إلى (  ) %300كما هو
حال عدد التغطيات الصحفية.
*رفع التنافس بني اإلدارات مما أدى إلى حتسني اخلدمة بشكل كبير.
*أصبحت اجلمعية تقارن نفسها مع الشركات الكبرى في بعض
املؤشرات املشتركة مثل ( قياس رضا العاملني ) مع الغرفة التجارية.
مما ذكر نالحظ أن اجلمعية قد وصلت إلى مرحلة كبيرة نحو الريادة
بل إنها تسعى إليصال هذه اخلطوات الرائدة لغيرها من املؤسسات
احلكومية واخليرية فمؤخرا ً قدمت اجلمعية جتربتها مع بطاقة األداء
املتوازن جلهات عديدة حكومية وخاصة وخيرية منها على سبيل املثال
أمانة جدة وشرطة جدة.
بقي أن ننتظر فترة أطول من أجل قياس أفضل ألداء البطاقة وأثره

على تنفيذ االستراتيجيات وسيكون العام 1429مجال لهذا القياس
وسيكون لنا وقفة أخرى حيث تعتزم اجلمعية إعداد بطاقة أداء خاصة
لكل إدارة من إدارات
اجلمعية ومن ثم
علـــى مستـــوى
املوظفني في بـادرة
فريدة حتى علــى
مستوى كبـــــرى
املؤسســات فـي
اململكــة لتكــون
خطوة أخرى نحو
الريادة.
هرم توضيحي ألهمية البطاقة في العملية اإلدارية

املؤشر يكشف املقصر
اخلطوات العملية لوضع بطاقة اجلمعية
* التحقق من فاعلية التخطيط االستراتيجي
* حتديد العمالء الذين تخدمهم اجلمعية
* االستفادة من كافة األهداف والسياسات في رسم اخلارطة
اإلستراتيجية وربطها بالعالقات توزيع هذه األهداف على
احملاور (وليس بحسب اإلدارات) وضع (أهمية نسبية) لكل
محور وهدف.
وضع قياسات ميكن بها أن نقيس أهداف البطاقة وحتديد
دورتها الزمنية وطريقة القياس
ربط هذه القياسات باإلدارات  :من حيث التنفيذ ومن حيث
القياس
* مطالبة اإلدارات بوضع مبادرات (مشاريع) لرفع أداء هذه
القياسات
* وضع مصفوفة بني املبادارات والقياسات وربط املوازنات بها
آلية قياس البطاقة
* بطاقة األداء تتميز بأنها مستمرة التحديث دوما ً
* يتم قراءة القيم املطلوبة خالل الفترات الزمنية خالل العام
* يتم مراقبة االنحرافات عن املقاييس املوضوعة ومحاولة
تصحيح االنحرافات أوال ً بأول
* في آخر العام يتم تعديل املقاييس ومراجعة املبادرات و
تعديل األهداف
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حوار :منصور خريش
يتمتع ضيفنا بأفق واسع وفكر حيوي متجدد  ،اهتمامه خدمة
كتاب اهلل تعالى في كافة امليادين فهو صاحب رسالة سامية وله
العديد من املؤلفات املتخصصة والتي أصبحت مراجع ًا لقضايا
تهم األمة من جهة وأهل القرآن بشكل خاص.
تقلد العديد من املناصب السياسية و خدم من خاللها دينه وأمته..
ضيفنا هو األستاذ الدكتور غالب عبد الكافي القرشي رئيس
اجلمعية اخليرية لتعليم القرآن الكرمي باجلمهورية اليمنية .
التقيناه أثناء زيارته للجمعية فكان لنا معه هذا احلوار..
* نود منكم إعطاءنا نبذة عن جمعيات تعليم القرآن الكرمي باليمن؟
وجمعيتكم بشكل خاص؟
بدأ النشاط القرآني منذ ما يقارب أربعني سنة في مدينة تعز حيث
أسست أول دار للقرآن الكرمي في اجلمهورية اليمنية وكان وراء تأسيسها
رجال خيرون وعلى رأسهم آنذاك األستاذ عبده محسن اخملالفي -رحمه
اهلل -ثم تتابع تأسيس دور القرآن الكرمي في كثير من املناطق وكان في
الغالب يتولى تأسيسها ويديرها أفراد يتعاون معهم خيرون .
أما اجلمعيات فليست كثيرة وأولها وأوسعها انتشارا ً بفروعها
ومكاتبها جمعية تعليم القرآن الكرمي التي تأسست عام 1413هـ
وهناك جمعيات أخرى تعلم القرآن من ضمن نشاطها مثل جمعية
معاذ لتعليم الكتاب والسنة وجمعية احلكمة وجمعية أبي موسى
األشعري وجلمعيتنا فروع في احملافظات الكبرى :صنعاء – حضرموت
 احلديدة -عدن – إب -حجه ومكاتب في بقية احملافظات.* هل هناك نظام موحد تسير عليه جمعيات تعليم القرآن باليمن؟
ال ليس هناك نظام موحد رسمي وال متفق عليه بني اجلمعيات ألن
كل جمعية لها منهجها ووسائلها ونشاطها فبعضها يقتصر على
التحفيظ فقط وبعضها يدخل إلى جانب احلفظ تعليم علوم القرآن
والتربية على خلق القرآن وهناك تنسيق بني بعض اجلمعيات.
* كيف تقيمون دور اجلمعيات لديكم وما مدى إقبال النشء اليمني
على حلقات القرآن؟
ً
دور جمعيات القرآن الكرمي باليمن أثمر كثيرا نحمد اهلل على ذلك وذلك
ألن رسالتها رسالة سامية ال تعلوها رسالة في ميدان آخر وال شك
أن الثمار والبركات تزداد كلما ازداد صدق وإخالص العاملني ونحسب
القائمني على هذه اجلمعيات كذلك وال نزكي على اهلل أحداً.
وهناك إقبال كبير على احللقات واملراكز النموذجية والكليات العليا
للقرآن الكرمي ومراكز اإلقراء بالسند لم نستطع استيعاب كل
املتقدمني لضعف اإلمكانات.
* إذن هناك صعوبات تواجهونها في العمل اخليري؟
ال جند أي صعوبة في جذب الطالب فاإلقبال كبير وبإقناع اآلباء فالكل
يتمنّى أن ينخرط األبناء في حلقات القرآن وال جند صعوبة في التعاون
مع اجلهات الرسمية فالدولة تتعاون لكن الصعوبة الوحيدة كما ذكرت
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هـــي ضعف
اإلمـــكانات
فليست هناك
إمكانـيـــات
كا فـــيــــة
ال سـتـيـعا ب
جـــمــيـــع
املتقــدمـيـن
ونسعـى دوما ً
إلقناع اخليرين
القادرين على كفالة حلقات القرآن ودعم الكليات واملراكز القرآنية.
* وماذا عن زيارتكم جلمعية جدة ؟
نحن نحرص على التعرف على املؤسسات القرآنية ونشاطها اخملتلف
ونحرص على اخلروج بفوائد تعود على جمعيتنا بالفائدة ليكون
التكامل بعد التكافل الذي يوجبه اإلسالم فاملؤمنون كاجلسد الواحد
وحيثما وجد اخلير ينعكس أثره على عدد كبير من املسلمني ونحن
قد وجدنا ثمرات أهمها ما اطلعنا عليه في مجال التعليم والعالقات
العامة واإلعالم وتنمية املوارد وغيرها.
وقد وجدت في جمعيتكم ما بعث في نفسي االطمئنان واالعتزاز
واإلعجاب فقد وجدت أعماال ً مباركة وجناحات عمالقة ونتائج تسر
وتبشر وعاملني على مستوى رفيع خلقا ً وعمالً ونرجو اهلل أن يزيدنا
وإياهم من فضله وان يجعل أعمالنا خالصة لوجهه.
* كلمة أخيرة تبثونها عبر مجلتكم (مواكب)؟
إن كان لي من كلمة فإنني أهنئ العاملني في هذه اجلمعية الرائدة على
سلوكهم هذا اجملال أوال ً ثم على ما حققوه من جناحات وأذكرهم بهذه
النعمة التي انعم اهلل عليهم بها قال علية الصالة والسالم(:خيركم
من تعلم القرآن وعلمه) ونسأل اهلل أن يجعلنا جميعا ً ممن يرتفعون
بالقرآن.
األستاذ الدكتور غالب عبد الكافي القرشي
دكتوراه في السياسة الشرعية
وأستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
التخصص العام  :فقه مقارن-التخصص اخلاص :سياسة شرعية
وزير األوقاف واإلرشاد اليمني األسبق عام 1413هـ1417/هـ
رئيس اجلمعية اخليرية لتعليم القرآن الكرمي منذ العام  1418هـ
عضو مجلس الشورى سابقا ً
عضو مجلس النواب حاليا ً منذ العام 1424هـ
املؤلفات:أوليات الفاروق السياسية – أوليات الفاروق في اإلدارة والقضاء
– املرأة في ميزان السياسة الشرعية – مدخل االقتصاد اإلسالمي
– األوقاف والوصايا – تنظيم األسرة – احلريات العامة
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صدر عن مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد
اإلمام الشاطبي العدد
الثالث من مجلة املعهد
للدراسات القرآنية احملكمة
في ثوب جديد  ،وحلة
قشيبة  ،وقد احتوى العدد
 الذي جاء في  462صفحة على ستة بحوث  ،ونصمحقق ؛ ففي باب البحوث
والدراسات :
* كتب د .الشريف حامت بن
عارف العوني مقاال ً بعنوان :
تـكوين ملكة التـفسير (- 9
 ) 64حاول فيه أن يضع خط ًة
إلنشاء ملك ٍة في
عملي ًة
ِ
العلوم التفسير ّية األصيلة ,
مبنية على إثارة الذهن  ,وإعمال التفكير  ,في كل علم حتتاجه العملية
يتم تقومي هذا النتاج الذهني اخلاص
التفسيرية
ً
احتياجا كامال  .على أن ّ
باملتد ّرب  ,من خالل الرجوع إلى كتب أئمة كل علم من علوم التفسير .
س ْيرَ العملي ِة التفسيرية ,وأن
فرت َّب
خطوات لذلك  ,راعت في تنظيمها َ
ٍ
تذكر أهم مؤلفات علوم التفسير في هذا السياق العملي التطبيقي
.
وملخص هذه اخلطوات :
األولى  :التز ُّودُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير .
الثانية  :اختيار اآليات التي سيتدرب على تفسيرها  ,والتي يجب أن
يتو ّفر في سبب اختيارها أنها أبعد اآليات عن أن يكون استفاد تفسيرَها
من أحد.
الثالثة  :فهم اآلية باجلهد الذاتي احملض  ,دون االستعانة على فهمها
بأحد .
الصرْ ِف لآلية .
:
الرابعة
السعي إلى التفسير اللغوي ِّ
ُ
اخلامسة  :تفسير اآلية باملنقول  ,من  :القرآن  ,والسنة  ,وأقوال
السلف.
السادسة (واألخيرة)  :الرجوع إلى كالم أئمة التفسير وإلى ترجيحاتهم
النهائية ؛ لتقومي النتيجة النهائية من الدراسة  ،والختيار الصياغة
الدقيقة للتفسير الذي مت التوصل إليه .
* وكتب أ.د .عبد الفتاح محمد أحمد خضر دراسة موضوعية بعنوان
 :عادات عربية في ضوء القرآن الكرمي ( )134 - 65أدارها حول العادة :
تعريفها -منشؤها  -أقسامها  -موقف التشريع اإلسالمي منها -
أهميتها عند املفسرين -األلفاظ ذات الصلة  .ثم بني عادات عربية
أقرَّها القرآن الكرمي  ،وأخرى أبطلها ...
* وكتب رشيد احلمداوي عن « وحدة النسق في السور القرآنية  :فوائدها
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وطرق دراستها « ( )212-135وهي خصيصة من خصائص السور القرآنية
 ،يعنى بها متاسك بناء السورة القرآنية واتساق معانيها املتشعبة التي
تتضمنها ضمن غرض محوري واحد دون تنافر أو تفكك  .وقد ذكر من
فوائد مالحظة وحدة نسق السورة في تفسير أجزائها  :تيسير التفسير
 ،وتسديد فهم بعض ما أشكل على املفسرين  ،وترجيح ما اختلفوا
فيه  ،واستجالء أسرار تكرار القصص واختالف اآليات املتشابهة اللفظ
 .باإلضافة إلى الوقوف على األصح من املناسبات بني اآلي واستكناه
بعض احلكم التربوية واللطائف املعنوية املكنونة فيها  .وقد خلص
إلى أن طرق استجالء الغرض احملوري للسورة تسير في أربعة مسالك
وهي  :تدبر فواتيح السورة وخواتيمها  ،وتقسيمها إلى مقاطع حسب
مضمونها  ،ومعرفة زمن نزولها  ،واالستئناس بأسمائها املأثورة .
* وكتب أ.د .أحمد خالد شكري « الترجيح والتعليل لرسم وضبط
بعض كلمات التنـزيل» ( )272 -213تضمن دراسة عدد من ألفاظ القرآن
الكرمي التي ورد في كيفية كتابتها أكثر من وجه ؛ بهدف ترجيح أحد
هذه األوجه مع تعليل هذا الترجيح ببيان سبب اختياره دون غيره .كما
تضمن دراسة عدد من عالمات الضبط املستخدمة في املصاحف أو
املذكورة في الكتب املتخصصة  ،والتي ورد في كيفية ضبطها أكثر
من وجه لترجيح أحدها وتبيني علة هذا االختيار والترجيح  .وسبق ذلك
تعريف بعض املصطلحات الواردة في البحث ،وحتديد أسس الترجيح
بني األقوال واملذاهب املتعددة في البحث.
* وبني د .محمود أحمد األطرش « الفروق اللغوية بني ألفاظ العلم ومراتبه
ووسائله في القرآن الكرمي « (  )322 - 273كما بني املعنى الدقيق لها،
وأن القرآن الكرمي قد اختار كل لفظة في مكانها بحيث لو استبدلت
بكلمة أخرى لتغير املعنى املقصود من اآلية  ،وأن من أهم قضايا اإلعجاز
البياني معرفة احلكمة من استخدام تلك األلفاظ في مواضعها  ،وأن
بعض املعاجم اللغوية وبعض كتب التفسير لم تكن دقيقة في بيان
املعنى الدقيق لهذه األلفاظ وغيرها  ،وأنه البد من التحديد الدقيق
للكلمة املفردة في القرآن الكرمي  ،حتى يتبني لنا إعجاز القرآن الكرمي
في استخدام كل لفظة في مكانها الالئق بها ،وأنه ال ميكن التحديد
الدقيق للكلمة املفردة إال ببيان الفروق اللغوية بني الكلمات املترادفة .
* وفي باب النصوص احملققة  :ورد كتاب  :حتفة اإلخوان في اخلُلْف بني
الشاطبية والعنوان  ،البن اجلزري ؛ بدراسة وحتقيق  :خالد حسن أبو
اجلود ( ، )418 - 325وهو كتاب يقارن فيه املؤلف بني كتابني من أهم كتب
القراءات ؛ هما  :الشاطبية لإلمام الشاطبي  ،والعنوان في القراءات
السبع ألبي الطاهر العمراني (ت  ، )455وقد بني فيه املؤلف منهجهما ،
كما بني طريق كل كتاب  ،ووجه اخلالف بينه وبني الكتاب اآلخر .
* كما احتوى العدد  -عقب ذلك  -على  :زاوية عروض ومراجعات (-421
 ، )432وزاوية التقارير  ،وورد فيها تقريران أحدهما عن امللتقى الثالث
للجمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن باململكة ( ، )442-435والثاني عن
مؤمتر العالج بالقرآن (  ، )449-443ثم ختم العدد مبلخصات البحوث
باللغة اإلجنليزية (. )462-458
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تأليف  :د .أحمد إدريس الطعان
الناشر :مكتبة ودار ابن حزم  :الرياض
الطبعة  :األولى 1428 -هـ 2007/
عدد الصفحات 886 :
هذه دراسة علمية جامعية (قدمت إلى كلية دار العلوم
في جامعة القاهرة) تتناول مسألة تاريخية النص في اخلطاب العربي
واإلسالمي املعاصر من وجهة نظر إسالمية تبحث عن أسسه وأصوله
بشكل مفصل.
ولم يكن الهم األساسي في هذه الدراسة السجال في
الفروع والتطبيقات أو اجلدال في األشكال والهامشيات  ،وإمنا كان الهم
األساسي هو البحث في اجلذور الغائرة واألسس الكامنة واألرضية
الناظمة التي تشكل املنابع والروافد والقواعد التي عليها اخلطاب
العلماني رؤاه وأطروحاته عندما يتعامل مع القرآن الكرمي أو مع اإلسالم
عموماً.
وتطلب هذا البحث استخدام مناهج متنوعة ومتكاملة
تفي بالغرض وحتقق الهدف فكان املنهج الوصفي ال بد منه في إطار
العرض والتنظير ،وأحيانا ً ميزج الباحث بني املنهجني الوصفي والتحليلي،
وأحيانا ً تتجاوز املناهج اخملتلفة في الدراسة فيكون الوصف ثم التحليل
ثم املقارنة ،ويأتي النقد على شكل تعقيبات أو خالصات في نهاية
املباحث.
وقد عرف املؤلف تاريخية النص بأنها إخضاع النص ألثر الزمان

واملكان واخملاطب مطلقاً .وبالنسبة
للقرآن الكرمي ارتباطه بواقعه وظروفه
التي تنزل فيها(حيث كان العقل ميارس
آليته وعمله بطريقة محددة) فهو
إذن (خطاب تاريخي ...ال يتضمن معنى
مفارقا ً جوهريا ً ثابتاً) (وليس ثمة عناصر
جوهرية ثابتة في النصوص بل لكل قراءة
باملعنى التاريخي االجتماعي جوهرها
الذي تكشفه في النص) (فالقيم التي
كرسها القرآن ورسخها هي جتربة
اجتماعية تاريخية جملموعة املؤمنني) ،
يقول أحدهم ( :ونقصد باألرخنة هنا
الكشف عن تاريخية اخلطاب القرآني عن
طريق ربطه بالبيئة اجلغرافية والطبيعية والبشرية القبائلية لشبه
اجلزيرة العربية في القرن السابع امليالدي ،ومعلوم أن اخلطاب القرآني
كان قد برع في التغطية على هذه التاريخية عن طريق ربطه نفسه
باستمرار بالتعالي الذي يتجاوز التاريخي كليا ً أو يعلو عليه) .
وقد كر الكتاب على هذا العبث والكالم املرسل بالنقد واإلبطال باحلجج
النيرة والبراهني القاطعة ،مبرزا ً القيم الصحيحة التي يجب االعتصام
بها.

تأليف :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911هـ)
حتقيق:مركز الدراسات القرآنية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف باملدينة املنورة
الناشر :مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة
تاريخ النشر1428 :هـ  ،الطبعة األولى
عدد اجمللدات 7 :
يعد كتاب «اإلتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت911هـ)
من أهم الكتب في علوم القرآن  ،وهي املعلومات املضبوطة ضبطا ً
خاصاً؛ املتعلقة بالقرآن الكرمي من حيث نزوله وجمعه وقراءاته ومكيه
ومدنيه وأسباب نزوله وما إلى ذلك ،ملا اشتمل عليه من العدد الكثير
من هذه املعلومات املتنوعة  ،كما قال عنه ابن عقيلة املكي (ت1150هـ)
الذي ألف كتابا ً كبيرا ً في علوم القرآن سماه «الزيادة واإلحسان في
علوم القرآن « :كتاب نفيس شريف ،وتأليف مركز ظريف ،قل أن ينسج
أحد على منواله ،أو يحذو على مثاله ،جمع فيه من علوم القرآن ما لم
يسبق إلى جمعه.
وهو كاملقدمة ملن يريد التفسير ،وأكثره قواعد كلية ،وقد
اتسم منهجه بظاهرة التلخيص واالختصار في معظم مباحثه،

ويعد اختياره رأيا ً من جملة ما يورده من
األقوال أمرا ً نادرا ً عنده ،ملا غلب عليه من
حب للجمع واالستقصاء ومع ذلك وقف
من بعض األقوال التي حكاها موقف
املصحح الناقد.
ومتتاز هذه الطبعة منه عن سابقاتها
بإقامة نص الكتاب قريبا ً مما يريده
مؤلفه ،ومقابلته على عدد وفير من
النسخ؛ كما نالت النصوص الغزيرة
التي حفل بها اخلدمة الالزمة من
التوثيق  ،والنظر العلمي الذي ميحصها
ويقومها ،باإلضافة إلى اعتماد منهج واضح في حتقيق الكتاب وبخاصة
في تخريج األحاديث واآلثار التي أوردها السيوطي وبيان درجتها.
ومت تقدمي نص الكتاب مضبوطا ً بالشكل  ،وخدمته بالعديد من الفهارس
التفصيلية،كما قدم له مبقدمة اشتملت على ترجمة احلافظ جالل
الدين السيوطي ،والتعريف بالكتاب وبيان منهج التحقيق ووصف
النسخ اخملطوطة.
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أ .عبير محمد
مشرفة الزاوية
أحزنني كثيرا ً حال فتياتنا مع احلجاب  ،فكل يوم تظهر لنا عباءة
جديدة فتلك عباءة الفراشة وهذه اخلفاش وأما هذه فرنسية
وووو  ....والكثير من العباءات اخملالفة للشريعة واملنافية ملفهوم
مشروعية احلجاب للمرأة املسلمة .
لو نظرنا بتفكر ما احلكمة من ارتدائنا للحجاب ؟
الكل يدرك أن الشارع الكرمي ألزم املسلمة باحلجاب لستر جمالها
كي ال يطمع الذي في قلبه مرض فتصبح املرأة لقمة سائغة ملن
أراد افتراسها  .فصانها باحلجاب الذي يكون ساترا ً ملفاتنها ومع هذه
العباءات اجلديدة تنتفي تلك احلكمة ويغيب هذا املقصد العظيم ،
بل والطامة الكبرى أن هذه العباءات أصبح كمن ينادي أن ثمة امرأ ًة
هنا فانظروا إليها معشر الرجال  ،واألشد إيالما ً في نفس املسلمة
كتابة اسم صاحبتها خلف العباءة أو احلرفني األولني أو األول فقط
ولسان حالها يقول أنا فالنة فانظروا إلي ونادوني باسمي .
عليك ..
أنت فعالً غالية فال بد من احملافظة
ِ
أيتها الزهرة الغالية ِ
فإنك ستحافظني عليها بوضعها
ثمينة
لديك جوهرة
إذا كانت
ِ
ِ
داخل صندوق والبعد بها عن أعني الناس ورعايتها كل وقت كي
أنت كذلك أيتها املسلمة
ال تسرق أو تتأذى بخدش أو انكسار ِ ،
صانك اهلل باحلجاب وفتحت نوافذ الشر من كل جهة لتطرحيه
ِ
لك  ،لتصبحي عرضة لنظرة
جانبا ً وتتحللي من كل قيمة سامية ِ
مسمومة أو فعل فاحش ،
ولكن مع هذا ستبقى املسلمة ثابت ًة بحجابها صامد ًة أمام تلك
األبواب املشرعة التي لن تلجها يوما ً
سألوني قالوا كيفما هذا الثبات ؟
وحولنا ف ٌ
نت تهز الراسيات !
يغريك زمان الشهوات ؟
أليس
ِ
نفسك هذي احلياة ؟
أليس تشتهي
ِ
.......................
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فأجبتهم والقلب ميلؤه اعتزاز
ال تشتهي نفسي لذائذ ناقصات
ملّا اشتهيتم اشتهيت مثلكم
لكن أهدافي ستبقى خالدات
ّ
.......................
أريد قصرا ً ال يهدده زوال
أريد عيشا ً ليس يقطعه ممات
أريد زوجا ً مثل يوسف في اجلمال
وأريد أنهارا ً بقصري جاريات
.......................
فعقولنا إن لم تبلغنا اجلِنان
فحياتنا ليست حيا ًة بل ممات
فأمامنا قب ٌر تشيب له العقول
وظالمه تخاف منه الظلمات
.......................
وبعده حشر ونشر وحساب
وسوف يخسر من أتى بالسيئات
وسوف يسأل ربنا عن اخلطى
ٌ
وسائل عن العيون املبصرات
ٌ
وسائل عن اللسان واجلَنان
ٌ
وسائل عن كل حلظة باحلياة
.......................
فمطالبي فاقت عقول احلائرات
فال تلوموني فذا سر الثبات
نبح الكالب لكن ما ضر السحاب
رياح واجلبال ثابتات
هبت ٌ
.......................
نامت عيون وعيون ساهرات
باتت تصلي جمليب الدعوات
همتها ِجنان خالدات
فتلك ّ
همتها زخرفة العباة
وتلك ّ

فأنت
أنت األعلى ..ال تتلفتي!! نعم أخاطبك أنت أيتها املرأة املسلمة.
أنت األعلى ..بحجابك الكامل ،وعدم سماحك بكل محاوالت التالعب
ِ
ِ
ِ
األعلى في زمن الثورة الصناعية والتقنية واالقتصادية ،زمن الشبكة بشكله ؛ إلميانك بأن احلجاب ال يحقق الغاية من وجوده إذا كان فاتنا ً في
العنكبوتية والبث الفضائي والطوفان املعلوماتي.
شكله ملفتا ً لالنتباه.
ومتيزك في أفران الهيمنة
وزمن العوملة الساعية إلذابة خصوصيتك
ِ
الغربية املسيطرة على أشكال القوة االقتصادية واإلعالمية
أنت األعلى ..بحشمة حجابك ورداءك وعباءتك ،فال زخرفة وال تطريز وال
ِ
أنت األعلى ..على نساء العالم كله ،وستظلني ضيق وال تخصير وال..وال ،..بل رداء محتشم كان سببا لتحقيق السالمة
إنك ِ
والعسكرية و..وِ ،..
األعلى ..أتريدين البراهني؟
حققت ما أمر
من أذى أصحاب القلوب املريضة املتصفة بالفجور ،ألنك
ِ
بدينك
واعتزازك
بإميانك
استعالءك
إن
واستقامتك عليه ،لهو أعظم اهلل به
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إميانك باهلل وتوحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه
صدق
على
دليل
ِ
وصفاته.
أنت األعلى ..حلرصك على التأدب باآلداب الربانية ،والتي من ثمارها إبعاد
ِ
الريبة عنك ،وقطع طمع مرضى القلوب فيك ،فال ترقيق للكالم وال
أنت األعلى ..ليقينك بأن دينك هو الدين احلق ،وأنه الدين الذي ال يقبل إالنة له عند احلاجة حملادثة الرجال فكم هو احملزن ما وصل إليه حال
ِ
اهلل من أحد سواه،
املقصرات في امتثال أوامر اهلل تعالى فسقطن فرائس ملرضى القلوب
أنت األعلى ..فنبيك هو خامت األنبياء واملرسلني ،الذي جمع اهلل فيه ذئاب الهواتف بأنواعها ،بل وصل األمر إلى التصوير والتداول عبر
ِ
محاسنهم عليهم الصالة والسالم ،فقد حول اهلل النبوة من بني اجلواالت واالنترنت فحصلت األذية ول ِّوث الطهر ،نسأل اهلل الستر جلميع
إسرائيل إلى النبي العربي القرشي األمي املكي ،وجعله رسوال إلى املسلمني واملسلمات.
جميع اإلنس واجلن قال صلى اهلل عليه وسلم« :والذي نفس محمد بيده
ال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ميوت ولم يؤمن
أنت األعلى ..إلميانك بأن اهلل تعالى خلق املرأة والرجل بتكوين جسدي
ِ
بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار» [رواه مسلم]
وعضوي ونفسي وعقلي معني ،ليؤدي كل واحد منهما وظائف محددة
أنت األعلى ..بإميانك بكتاب ربك ،الذي يهدي للتي هي أقوم في كل له في هذه احلياة فكانت القوامة للرجل مبا فضله اهلل تعالى على
ِ
شئون احلياة ،والذي تكفل اهلل بحفظه من التغيير.
املرأة ،وأن مخالفة ذلك سبب للشقاء والتخبط كما هو مشاهد في
وما أجمل استعالءك ..حني اخترت القرار في بيتك الذي جعلته جنة حياة البشر اليوم.
قصرت خروجك على قدر احلاجة ،فكان ذلك
األرض لك وألسرتك ،وحني
ِ
منك دليال على إميانك
أنت األعلى ..بإيجابيتك في احلياة ..فأنت شمعة مضيئة أينما حللت،
ِ
وزادك متيزًا بعدك وترفعك عند خروجك عن التبرج ،الذي هو إظهار الزينة حتملني اخلير ،وتدعني إليه غيرك باحلكمة واملوعظة احلسنة ،فنساء
وما يُستدعى به شهوة الرجل« ،قاله الز ّّجاج».
العالم بحاجة لنساء مستعليات بإميانهن ،يرسمن لهن طريق النجاة،
فقد كانت املرأة في اجلاهلية األولى تخرج فتمشي بني الرجال« ،قاله ويخرجوهن من الظلمات إلى النور.
مجاهد» .وكانت متشي مشية فيها تكسر وتغنج« ،قاله مقاتل».
وكانت تتخذ ال ِّدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم متشي وسط الطريق ليس
أنت األعلى ..بحسن انتقائك ملا حتتاجينه من معطيات التقدم الصناعي
ِ
عليها غيره« ،قاله الكلبي « .وكانت تلبس الثياب ال تواري جسدها ،والتقني ،واالستفادة منها فيما يحقق لك رغد العيش واختزال الوقت
«قاله الفراء».
واجلهد ،مع محافظتك على خصوصيتك ومتيزك واستعالئك.
لك هذا االستعالء ..رغم ما كادوا ويكيدوا ،ورغم لهيب نار احلرب
فهنيئًا ِ
أنت األعلى..
عليك وعلى أمتك..
باستعالئك على تبرج اجلاهلية املعاصرة ،الذي انحط إلى التي أوقدوها
ِ
ِ
ِ
املستوى البهيمي ،فال مكان فيه جلمال احلشمة النابع من جمال الروح،
بل أرفع درجات الذوق اإلنساني فيه اإلعجاب
ثبت على دينك ،واستعليت بإميانك.
أنت األعلى ..ما ِّ
ّ
بالزي الفاتن ،واجلسد إنك ِ
العاري.
وما أجمل استعالء املرأة املؤمنة التي اضطرتها احلاجة للعمل ،فخرجت
أ  /هند سالم
بلباس محتشم متزينة بحجابها بعيدة عن التبرج ومخالطة الرجال
مهما كان الثمن ،إنها تخرج وقلبها منعقد على أن األصل القرار في
البيت ،وأنها متى ما استغنت فإن تفرغها لزوجها وقيامها بواجبات
منزلها وأبنائها هو أعظم صور النجاح ،وأرقى مجاالت العمل ألنه
متعلق ببناء اإلنسان واستقراره.
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من نعم اهلل على املسلم أن دينه اإلسالمي شرع له ما يكفل
وسن
الرقي بحياته وعقله وسعادته في دنياه وبعد موته  ،بل
ّ
له ما يخاطب عقله البشري ويواءم إنسانيته ويحترم مكانته
ككائن حي  ،والزواج له عادات في كل الديانات واملذاهب لنتعرف
عليها لكي ندرك مدى رقي اإلسالم بأهله :
* زواج بالشم  :يجب على الرجل في األسكيمو أن يشم املرأة
قبل خطبنها إذ أن اخلطبة تعتمد على الروائح هل تدخل قلبه أم
ال ؟ ومن حقه أن يشم حتى يتوصل لصاحبة الرائحة املطلوبة .

من منّا ال تريد أن تصبح محبوبة لآلخرين ؟
الكل يحبها ويعتز مبرافقتها  .ولكن يا ترى كيف ؟
اجلواب سهل  :تعلمي بعض املهارات البسيطة والتي تستطيعني من
خاللها امتالك رصيد في قلوب اآلخرين ..
أوال ً  ( :أسعدي اآلخرين ) إن التعامل مع الناس فن من أهم الفنون نظرا ً
الختالف طباعهم  ..ومن السهل دائما ً أن حتوزي على احترام اآلخرين إذا كانت
لديك الرغبة اجلادة في ذلك من خالل حسن التعامل فذلك سيسعدك أنت
ِ
مخالطتك
على
وحرصهم
لك
الناس
بحب
ستشعرين
ألنك
األول
املقام
في
ِ
ِ
معك
ويشعرهم مبتعة التعامل
ِ

* ضربة رأس  :وفي قبيلة نيجريتو في جنوب احمليط الهادئ يذهب
اخلطيبان إلى عمدة القرية فيمسك برأسيهما ويدقهما ببعض
وبهذا تتم مراسم الزواج

ثانيا ً  ( :االبتسامة ) كوني بشوشة ومبتسمة فاالبتسامة تعرف طريقها
يعرفونك
يجعلك محبوبة للكل حتى ممّن ال
إلى القلب وهذا
ِ
ِ

* جر الشعر  :في األقاليم من جزيرة جرين الند يذهب العريس
ليلة الزفاف إلى منزل عروسه ويجرها من شعرها إلى أن يوصلها
مكان االحتفال .

ثالثا ً  ( :إياك والتكبر ) إذا أردت أن تكوني مميزة عليك بأجمل األخالق وهو
حولك فهذا
هن
منزلتك وسما
(التواضع ) فمهما بلغت
قدرك فتواضعي ملن ّ
ِ
ِ
ِ
يجعلك تبدين أكثر ثقة .
ِ

* عريس متوحش  :في جنوب استراليا ال يتم الزواج حتى يتمكن
العريس من طرح عروسته أرضا ً ويضربها ضربا َ مبرحا ً حتى تفقد
الوعي من شدة الضرب ليحملها بعد ذلك إيذانا ً ببدء مراسم
الزفاف ؟
* يوم مرعب  :في أفريقيا اجلنوبية وحتديدا ً في جوهانسبرج يتم
الزفاف داخل قفص أسود
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رابعا ً  ( :الرأي الصائب واحلوار الهادئ ) تعاملي مع اآلخرين كما حتبي أن
يعاملوك  ،ابتعدي عن الثرثرة والغيبة  ،كوني متميزة باإليجابية ليتسع
ِ
أقنعيهن باحلوار الهادف البنّاء والتزمي الرفق
معك
صدرك لآلراء اخملتلفة
ّ
ِ
ِ
واللني وإشعار اخملاطبة مبحبتها واحلرص عليها .
خامسا ً  ( :ابتعدي عن اجلروح ) حاولي دائما ً البعد عن جرح مشاعر اآلخرين
إحساسك
مييزك هو :
وأعلمي أن اجلروح تندمل ما عدا جرح القلوب فإن ما
ِ
ِ
مبن حولك
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ما أجمله ما أجمله الكون يشدو لي ولــــــــه
النجمتان تآختا والبدر فيهـــــــــــــم لؤلؤة
والس ْحب مدت كفها والعني ذي متجولـــــة
ُ
والبرق أملع ضوءه فوق الرباب فحولـــــــــــه
ديباج ًة علوي ًة فالنفس أضحت مقبلــــــة
هذي اجلبال تلومني هل في سوادي مشكلـة؟

هذي احليا ُة أما ُّ
متل قـــتا َمــــــــــــها؟
ترمي على أ ّيا ِمها آال َمـــــــــــــــــها!
		
حب الســـوادِ فإ ْن بــــــــدا
على
ُجبلت
ِّ
نور الربا َطرَ َح ْت عليــــــه ظال َمـــــــها
		
مازلت تهوى ِغيــدها متــــــــــــغــ ّزال ً
َطرِبا ً
وترغب أن تنـــــال ُحطا َمــــــــها
		
ُ
وتذوب إ ْن بدت املطــامــــــ ُع رغبـــــــ ًة
ُ
أين الرجولة يـــوم كنت أما َمهـــــــــا؟
		
تنسى مبادئك العظا َم ألنّــــــــــــــها
ملا أتتك رمــــت إليك عظا َمـــــــــها!!
		
ورَن َْت َ
إليك بخبثها ودهــــائــــــــــــها
فظننتها تُسدي إليك غرا َمــــــــــــها
		
قالت :أُح ّبك ..فانتفضت مـــــن الهــوى!
ْ
قت_من هول الغرام_كــــالمـــَها!
		
ص َّد َ
هي ال حت ُّبك أو تريــــــدك إمنــــــــــــا
ر َ ِغ َب ْت بأ ْن تلوي عليك ِخطامــــــــــَها
		
هذي احلياة..عرفتُها وخَ بـــــَرتُـــــــــها
فنزعت من جوف الفؤاد سها َمـــــهــا
		
ُ
َمزَ َج ْت حرا َم شرابِها بحـــاللِـــــــــــ ِه
حتى كرِ ْه ُت حاللَها وحرا َمـــــــــهــا
		
ملّا رأتني جالسا ً في هــــدأتـــــــــــــي
شعرت بأنّي قد أهنْت قيا َمــــــــــهـا
		
ْ
قدمي جمـــــرا ً أحمــــــــرا ً
على
ذرفت
ْ
ّ
ضرا َمــــــــهـــا
		
فتركتُها تبكي ُ
وزدت ِ
مت أصنُامها في معــــبـــــــري
ّ
وتضخ ْ
فركلت _في نزق الفتى_ أصنا َمـهــــا!
		
ُ
هذي احلياة ..وأنت تلهثُ خلــــ َفــــــها
ما كان أحرى أن تُرى ُق ّدا َمـــــــــهــــا
		
ات في قلب الفــتــــــى
تتخاصم الرَ َغ َب ُ
ُ
ُ
فترا ُه يُنهي باحلسام ِخصا َمــــــــــها
		

فطريقكم نحو العتيق سواده ما أجملــــــــه
لم بي وشغاف قلب أقفلــــــــــه
وسواد ذنب ّ
يارب هذي توبتي فاغفر لعب ٍد واقبلـــــــــه
وارحم ضعيفا ً حائرا ً وبكاءه وتوسلــــــــــه
أرض قاحلــــــــة
يا جنمتان وبدرها وجبال ٍ
كونا لعب ٍد شاهدا ً فالكون يشدو لي ولــــــــــــــــه
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لبعض السلوكيات اخلاطئة...
فرق شاسع بني النظرية والتطبيق..
ً
ومساحة هذا الفرق امتألت بحظوظ النفس ..واالستسالم البليد وأجدني منبهرا من طريقة كالمه ...ومقدرته البارعة على ذكر
النصوص ...واالستشهاد بأبيات الشعر وجميل النثر..
لساعة الغضب ..وعدم معرفة املرء ما يحسن وما يجيد..
فتارة ...أنصت له وهو يتكلم عن الغيبة وخطرها..
في حياتنا نتغنى بالنظرية حتى نكاد نتنفس أغانينا...
في حني أننا بلداء جدا ً في مادة التطبيق ..فتارة «نغش» الواجب من وتارة ...أتأمل جمال أسلوبه وهو يتحدث عن احلسد وشره..
وتارة أخرى ....يأسرني حديثه عن األخالق ومحاسنها..
زميل وتارة نحاول قراءة إجابات الذين حولنا وفي النهاية
وواهلل ...وتاهلل ...وباهلل
لم ينجح أحد!!
إنه من الذين لهم طريقة بارعة في أكل اللحوم البشرية!!..
قد تكون هذه الكلمات قاسية نوعا ً ما..
ولكن الذي جنيناه من تغافل أخطائنا  ..يجعل القسوة حالً
ومن الذين يحسدون الناس على ما آتاهم اهلل من فضله!!..
ومن الذين تصبح أخالقهم «تايوانية» عند أتفه املواقف وأحقرها!!!...
نهرع إليه رغم مرارة الطعم وبشاعة املنظر!!
ما أبشع النظريات التي تسخر بتطبيقاتها  ...وتكذبها!!
قد نتساءل في ساعة ذهول.:
ما أبشعها ألنها سوف جت ّرد صاحبها ...من دينه ..ومن خلقه
ياترى ملاذا ننصح ونوجه ونعظ...
ومن طهارة روحه!!..
وال نرى أثراً ...ملا نقول؟؟
فيتشابه حديثه ,ومنطقه ,وكالمه  ,مع هذيان طفل يعاتب أباه ألنه
ياترى ملاذا تأخر احلصاد كل هذه السنني...؟
ذهب به ملال ِه معينة بينما كان يطمع مباله ذات نصيب أكبر!!..
ملاذا مؤشر تأثيرنا اصطبغ باللون األحمر
ثم وفي حلظة انتشاء ،وزهو بجهود ونظريات وقاموس كلمات جوفاء ...وأخيراً..
فإن اله ّوة سوف تكبر..
نلقي باللوم ونشير بالسبابة على أولئك الذين
والعداء بني النظرية والتطبيق سوف يزداد اشتعاال ً
لم يستجيبوا ملا نقول!!...
ً
ً
إذا تقمصنا زورا ...ثوبا لم ينسج لنا..
أتألم كثيرا ً كلما وجدت التناقض اخملجل بني النظريات
ولم يفصل على مقاسنا..
واملُثل وتطبيقاتها في حياة البعض!!...
ولم نبال بعد لبسه ...بأكمامه الواسعة
فهذا إمام مسجد ...ال يفتأ يذكر همومه الدعوية
وطوله املبالغ فيه..
ونظرياته (الطوباوية) في كل مجلس!!...
وسوف يبقى هذا العداء أزلياً..
فمرة يقترح عمالً دعويا ً جباراً...
ً
ً
ً
إذا لم نُعد قراءة ,وتأمل ( كبر مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال
وأخرى يخبر أن لديه مشروعا ً تربويا مميزا..
تفعــــــلون)
ويبهرك بسرد أفكاره ...ويسحرك بوصف مقترحاته!!..
وإذا لم نُحسن مع القول العمل..
ولكنك سوف حتزن كثيراً ..عندما تسأله عن مسجده
ومع النظرية الرائعة ...تطبيقها األروع..
وعن جهده الدعوي والتربوي فيه!!...
إنها العالقة البائسة ...بني القول والفعل!!..
(س) من الناس دائما ً ما أسمع منه استنكارا ً
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كنت دائما ما أنصرف بذاتي وصمتي إلى كتب التراجم أتأمل هذا النبض يقوم البطل الشهيد عمير بن احلمام في يوم الفرقان ،وقد سمع
ً
املتوهج من حديث السلف الصالح !..أمأل به نفسي هم ًة
ونشاطا ..احملبوب يشوقهم إلى ديار الكرامة(قوموا إلى جنة عرضها السموات
وروحي حيا ًة وانطال ًقا في آماد العبودية الفسيحة!..
بخ)...
بخ ٍ
واألرض)!...فيقول احملب ( ٍ
والقلب إذا كان موصوال ً باحلب للسلف الصالح؛ أهاجته الكلمة فيسأل السيد اجلليل صلى اهلل عليه وسلم عميرًا  -رضي اهلل عنه
الشاردة من فم أحدهم فنادت دموعه لتنسكب على خديه نشي ًدا ذائ ًبا  -وقد رأى شارة احلب في جبني عمير فيقول  ( :وما الذي حملك على
من التوبة واحلنني!...
بخ ياعمير)؟
بخ ٍ
قولك ٍ
واليوم أطارني «حديث الشوق» فرحلت أتتبع قوافل القوم وآثار نارهم ...فقال احلبيب في خشوع ( :ما هو إال ر َ َجا َء َة أن أكون من أهلها)
فوجدت ترانيم الشوق..فأحببت أن أسطر هاهنا حفنة من هذا النور
فيأتيه صك البراءة (أنت من أهلها).
فماذا عن الشوق ؟!
فيدع متراته التي بني يديه..وهي ما بقي من الدنيا لديه ،ويستطيل
الشوق ثمرة هذا احلب املتوقد في أحناء النفس إلى رياض القدس!..
الدقائق ويراها حياة طويلة وقد الحت خيام احلبيب..فيقذف بنفسه في
نسيم يهب على القلوب يحدوها في سيرها إلى ديار احملبوب!..
ساحة الفداء متقربًا إلى ربه بجسده!..
فالقوم قد ظمئوا إلى مشهد
وأي شوق أعظم من هذا الشوق...؟! وهذا أبو الدرداء رضي اهلل عنه يقول  :إني ألحب املوت اشتيا ًقا إلى
وما أحلى السير بأقدام الطاعة على أرض الشوق!..
ربي!..
وطال األمد على الكليم ففارق القوم متله ًفا إلى اخللوة مبحبوبه
والعابد الناسك اخلاشع عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما كان ال
أسرع وقد سبقه حبه إلى اخللوة بسيده..فعدا وقد تخرق ثوبه من شدة يذكر النبي صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته إال بكى !!..وإذا مر بدياره
َع ْدوِه..فلما أنس بالكالم مع مواله نسي عناء الطريق..
ال يستطيع أن ميد عينيه شو ًقا إلى حبيبه وقد خلت الديار منه !..وهو
عذابُه ِف َ
يك َعـ ْذ ُب * وب ُ ْع ُد ُه فيك ُقرْ ُب!
ملء األسماع واألبصار واألرواح واألفئدة..صلى اهلل عليه وسلم!..
َ
أنت منها أ َح ُّب!
وأبو عبيدة اخلواص ..ذلك احملب اخلاشع يسير في األسواق مناج ًيا ربه
وأنت ِمنِّي َك ُروحي * بل َ
َ
تحُ
َ
ً
أحـب!
احلب أني * لمِ ا ِ ُّب
ناظرًا إلى السماء وقد خنقته العبرة قائال :واشواقاه إلى من يراني وال
َح ْ
ُّ
س ِبي من ِّ
بثوبه
املطر
يتلقى
احملبني
سيد
وهذا
فرحا به..ف ُيسأل عن هذا فيقول(إنه أراااااه!!
ً
حديثُ عه ٍد بربه)!
وكان يحيى بن معاذ  -رحمه اهلل  -يقول وقد طرق أبواب قلوبنا بهذه
ولطاملا يرسل أنفاس الدعاء مصبوغة بنشيد احلب قائال( :أ َْ
سأَلُ َك ل َّذ َة الكلمات املضرجة باحلنني واألسف يخرج احملب من الدنيا وما قضى
وجه َك الكرمي ،والشو َق إلى لقائ ِ َك  ،في غير ضرَّا َء مضر ٍة  ،وال وطرَ ُه من شيئني  :بكاؤه على ذنوبه  ،وشوقه إلى ربه ومحبوبه.
النظرِ إلى ِ
ً
ضلَّ ٍة)
فياهلل..لقد كانوا في شغل عن نفوسهم...شوقا إلى ربهم ونبيهم
فتن ٍة ُم ِ
نعيم أعظم من هذا النعيم!..
ي
وأ
!..
هذا
شوق
أ ُّي
صلى اهلل عليه وسلم...
ُّ
ٍ
ٍ
فماذا عن أصحابه وأتباعه؟!
فيا من اشتاق إلى رؤية احلبيب في خيام اللؤلؤ كيف تستطيل قيام
إن حديث القوم عظيم...
ليلة؟!
فواهلل ما نظرت إلى حياة واحد منهم -رضي اهلل عنهم  -إال ورأيت اللهم ارزقنا حبك ،وحب من يحبك  ،وحب عمل يقربنا إلى حبك..
الدنيا أهون شيء عنده!..
نسألك لذة النظر إلى وجهك الكرمي..والشوق إلى لقائك  ،في غير ضراء
يبيع ويشتري وقلبه ساجد في محراب اخلضوع ال يقوم من سجدته إلى مضرة وال فتنة مضلة..
يوم القيامة!..
رباه!
ُ
ويجالس زوجته وقلبه ِمرجل ي َ َت َنزَّى شو ًقا إلى ساعة األسحار..فإذا
ش ِغلنَا عنك فأسبلت علينا ستار جودك..
أسدل الليل ستره عليه قام اجلسد الرقيق اخلاشع في عتمة الليل وانصرفنا عن طاعتك ولم ت َ ْق َ
ط ْع بِرَّك!..
وقد سقطت عنه نفسه  ،ولم يبق إالّ خفقة احلب تتردد في جنبات فاغفر لنا أنت الغفور الرحيم
القلب!..
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هـــنــــيئ ًا لهــــم هـــــذه الحـــسنات!
بقـلم  :ضيف اهلل بن أحمد احلقوي *
أتـأمل حصاد جمعيتنا املباركة في العام املنصرم  1428هـ من خالل األرقـام
وأنـا ّ
املسجلة ببطاقــة األداء املتوازن  ،وأطالع تلك املنجزات الكثيرة التي حتققت -
بتوفيق من اهلل -ثم بجهود اخمللصني.
أقول وأنا أتابع هذه املنجزات استوقفتني كثير من األرقام املسجلة وأخذتني بعيدا ً
عن البطاقة وتفاصيلها  .أخذتني إلى جانب آخر لم ترصده بطاقــــة األداء .
أخذتني إلى جانب تقطنه فئة كانت لهم اليد الطولى بعد اهلل في كل ما حتقق من
ثمار طيبة لبرامج ومشاريع اجلمعية.
ذهبت بي هذه األرقام إلى أولئك الذين يحملون في قلوبهم حب القرآن والغيرة عليه
ذهبت بي إلى أولئك ( الطيبني األخيار ) الذين ال أعرفهم بأسمائهم وال بجنسهم وال
أعمارهم .
ذهبت بي إلى أولئك الذين لم متنعهم مسؤولياتهم وال ظروفهم وال مشاكلهم وال
أفراحهم وال أحزانهم من تذكر واجبهم جتاه كتاب اهلل.
ذهبت بي إلى أولئك األوفياء – رجاال ً ونسا ًء – من الداعمني لنا في برامج ومشاريع اجلمعية
من متبرعني ومستقطعني وكافلني للحلقات أو للطالب ومتطوعني بخبراتهم وأوقاتهم
في مختلف اجملاالت التي تخدم القرآن .
تذكرت هؤالء األوفياء وأنا أقف مبهورا ً أمام تلك األرقام التي ارتبطت بالقرآن الكرمي من
مخرجات جمعيتنا للعام املاضي .
تذكرتهم وقلت في نفسي  ( :هنيئا ً لكم هذه األجور ).
ً
(  ) 700طالب وطالبة من أبناء اجلمعية حفظوا القرآن كامال خالل العام املاضي أي أنهم
قـــرأوا على األقل (  ) 226.569.700حرف من حروف القرآن وال نقول ( الم ) حرف بل ألف
حرف والم حرف وميم حرف .
و(  ) 22.000طالب من أبناء اجلمعية أمتوا حفظ أكثر من (  ) 90.000جزء من القرآن
الكرمي وعلى مستوى الطالبات ما يقارب هذا العدد.
وأكثر من (  ) 650دارس ودارسة من (  ) 35دولة في العالم قرأوا كتاب اهلل من خالل
املقارئ االلكترونية.
وأكثر من (  ) 1000دارس ودارسة استفادوا من املقارئ القرآنية ومقارئ اإلجازات .
أعداد كبيرة ومن مختلف األعمار من نزالء السجن العام واإلصالحية ومستشفى
األمل ومركز التأهيل الشامل تغ ّيرت حياتهم بعد التحاقهم بحلقات اجلمعية في
تلك املرافق وحفظهم للقرآن.
أعداد مماثلة من منسوبي القطاعات احلكومية واخلاصة تعلموا وحفظوا القرآن
من خالل احللقات التي أنشأتها اجلمعية في منشآتهم.
كل هذه احلسنات واألجور -بإذن اهلل -رصدت في صحائفكم أيها الداعمون دون
أن تنقص من أجور أصحابها شيئا واحلسنة بعشر أضعافها واهلل يضاعف
ملن يشاء.
حسنات مثل اجلبال أجزم أن بعضكم أيها األوفياء لم يقف عندها كثيرا
كتبت -مبشيئة اهلل ورحمته -في موازين حسناتكم نظير ما بذلتموه
وقدمتموه في سبيل خدمة القرآن وأهله .
فهنيئا ً لكم ذلك ووفقكم اهلل وأعانكم على االستمرار في دعم
مسيرة القرآن وأخلفكم خيرا ً مما أنفقتموه ونفع بكم دينه
ورزقـــنا وإياكم اإلخالص .
ومـضـة
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :ما نقص مال من
صدقة ) .
* مدير التحرير
				

48

مواكب العدد  37شهر محرم 1429هـ

مواكب العدد  37شهر محرم 1429هـ

49

50

مواكب العدد  37شهر محرم 1429هـ

مواكب العدد  37شهر محرم 1429هـ

51

52

مواكب العدد  37شهر محرم 1429هـ

