مــا إن هــدأ العــالم اإلسالمي وداوى
جراحه إبان هجمة الصحيفة الدمنركية
الشرسة على النبي صلى اهلل عليه
وسلم حـتــى استيقظ املسلمون اليوم
على هجمة هي األعنف واألشرس منذ
تفجر القضية وذلك بنشر  17صحيفة
دمنركية رسوم االستهــزاء والسخرية
مرة أخــرى وكأنهــا ال تـقصد السخرية
من النبي عليه الصالة والسالم بعينه
بل مـــن املسلمني جميعا وتظهر عدم
املباالة مبشاعرهم والعنوان اجلديد هذه
املرة هــــو ال أحد فـوق احلرية (..مواكب)
وتفاعالً مــع القضية تطرقت إلى اجلانب
املشرق مـــن الهجمة وذلك استشهادا ً
بقوله تعالى (:ال حتسبوه شرا ً لكم )
فرأت بأن النصرة احلقيقية لنبي السالم
ال تكون إال بالطرق السلمية والتي من
أبرزها التعريف به صلى اهلل عليه وآله
وسلم وبسيرته العطرة وطرق استثمار
الهجمات األجنبية على ديننا احلنيف مبا
ينفع األمة ويقدم الصورة احلقيقية لها
ولدينها .
ومبناسبة انعقاد امللتقى الرابع جلمعيات
حتفيظ القرآن الكرمي والذي تستضيفه
جمعية حتفيظ القرآن الكرمي باملنطقة
الشرقية منتصف شهر جمادى األولى
حتت عنوان (جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي
ودورها في حتقيق األمن ).
أفردت مواكب في هذا العدد ملفا متكامال
يسلط الضوء على هذه امللتقيات ومدى
االستفادة منها وكيفية تفعيل توصياتها
ومت عرض آراء عدد من الشخصيات ذات
الصلة املباشرة بجمعيات حتفيظ القرآن
باململكة.
أحباءنا القراء نطل عليكم اليوم وقد
تلحظون أن فرقا شاسعا طرأ على
مجلتكم مواكب سواء في إخراجها أو
مضمونها وتأتي هذه اخلطوة رغبة في
تطوير اجمللة وسعيا لتواكب تطلعاتكم
وتنال رضاكم .
أسرة التحرير
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متابعة  :عبدالرحمن األبيض
قام وفد من اجلمعية يتقدمه
سعادة رئيــس الـجمــعية
الـمهنـدس عبـــد العـــزيز
بن عبداهلل حنفــي بزيــارة
ملستشفى األمل بجدة التابع
لوزارة الشؤون االجـتـمـاعية
بـمنـطــقـة مكــة املكرمة
وذلك لالطالع على البــرامج
واألنشطة التي يقـــدمهــا
املستشفى في إطار خدمة اجملتمع وللوقوف على سير احللقات
القرآنية التي تشرف عليها اجلمعية باملستشفى.
وقام مدير املستشفى سعادة الدكتور محمد عبد اهلل الشاووش
بإطالع الوفد الزائر على وحدات املستشفى األربع الرئيسة التي
تستقبل جميع حاالت اإلدمان كما شاهد الوفد عرضا ً مرئيا ً
استعرض أبرز برامج املستشفى .
وفي ختام الزيارة قدم الدكتور الشاووش شكره وامتنانه للجمعية
والقائمني عليها مشيدا ً بالدور الكبير الذي تلعبه احللقات التي
أقامتها جمعية جدة باملستشفى وما قدمته من أثر كبير في تغيير
سلوك النزالء وجعلهم لبنة صاحلة للمجتمع .
من جهته ثمن املهندس حنفي دور مستشفى األمل بجدة والذي
قدم كل التعاون وكافة التسهيالت للجمعية إلقامة حلقاتها
التي تصب في خدمة القرآن الكرمي وتسهم في عالج النزالء نحو
األفضل.
يذكر انه يوجد أربع حلقات باملستشفى ( صباحية ومسائية ) يدرس
بها ثمانون طالبا ً وقد أثمرت احللقات خالل األعوام املنصرمة بتقدمي
ثالثة حفاظ لكامل القران .

مواكب  :خاص
عقد اجمللس العلمي مبعهد اإلمام الشاطبي مساء األربعاء  4ربيع أول
اجتماعه الدوري الثالث والعشرين بحضور أعضاء اجمللس الدكتور
أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف والدكتور سالم بن غرم اهلل
الزهراني والدكتور مساعد بن سليمان الطيار واألستاذ الدكتور علي
بن إبراهيم الزهراني والدكتور نوح بن يحيى الشهري مدير املعهد
واألستاذ بلقاسم ذاكر الزبيدي أمني اجمللس.
وقد اطلع اجمللس في بداية االجتماع على عرض وثائقي ألهم إجنازات
املعهد خالل العام املاضي كما مت اعتماد نتائج طالب وطالبات الدبلوم
للفصل الدراسي األول لعام  1429- 1428هـ ومناقشة الصيغة
النهائية ملناهج دبلوم التفسير عن بُعد.
هذا وقد ناقش اجمللس عددا ً من النقاط الهامة في مسيرة املعهد
للمرحلة املستقبلية والتي من شأنها حتقيق نقلة نوعية في تاريخ
املعهد مبشيئة اهلل تعالى

متابعة  :عبد الرحمن األبيض
استضافت اجلمعية خالل األيام
املاضية وفدا ً من قوات الطوارئ
اخلاصة مبحافظة جدة يتقدمه
الرائد بندر بن مضي العاكور
ّ
لإلطالع على البرامج
وذلك
واألنشطة والدور الذي تقوم
به اجلمعية في نشر وتعليم
القرآن وخدمة اجملتمع .
هذا وقد حتدث الرائد العاكور في ختام الزيارة قائالً  :لقد سررت
بهذه الزيارة والتي جاءت تلبية لدعوة املهندس عبد العزيز بن عبد
اهلل حنفي رئيس اجلمعية وإني سعيد اليوم كوني تعرفت على
إخوة فضالء نذروا حياتهم خلدمة ونشر وتعليم كتاب اهلل تعالى.
وأضاف :لقد تفاجأت كثيرا ً مبا رأيته اليوم من جناحات وإجنازات
كبيرة وحقيقة لم أكن أتوقع ذلك وال شك أنني في غاية السرور
مبا رأيت.
وفي ختام الزيارة قدم املهندس حنفي هدية تذكارية بهذه
املناسبة.

متابعة  :منصور خريش
صدر قرار مدير عام اجلمعية األستاذ
إبراهيم بن سليمان اخلميس بتعيني
األستاذ صابر بن أحمد بامخرمة مديرا ً
إلدارة الشؤون التعليمية ابتداء من
تاريخ 1429/ 2/ 9هـ.
وتأتي هذه اخلطوة في إطار احلرص
على مواصلة اإلجنازات املتحققة على
املستوى التعليمي وتطوير كل ما من شأنه الرقي بالعمل في
املرحلة املقبلة .
من جهته أعرب بامخرمة عن سعادته بهذه الثقة الغالية
مقدما ً شكره لسعادة رئيس اجلمعية وألعضاء مجلس اإلدارة
وللمدير العام على ثقتهم الكبيرة مؤكدا ً أن هذه الثقة
ستكون دافعا ً له لتقدمي كل ما لديه من جهد وسيعمل على
حتقيق ما تصبو إليه اجلمعية من ريادة .
مما يجدر ذكره أن األستاذ صابر بامخرمة من الكفاءات اإلدارية
املتميزة في العمل اخليري وسبق له شغل وظيفة مدير الشؤون
التعليمية باجلمعية في الفترة من 1420وحتى 1424هـ.
مواكب تبارك ألبي عبد الرحمن املنصب اجلديد وتتمنى له
التوفيق والسداد.

متابعة  :منصور خريش
تـحـت رعــايــة سعـادة
املهـنــدس عبــد العـزيـز
بن عبـد اهلل حنفي رئيس
اجلمعيـة وبحضور مدير
مركز إشـــــراف اجلنوب
األستاذ عبد الرزاق الزبيري
عقد الـمـــركز ملتــقى
املعلمني السنـوي وذلــك
مساء يوم االثنني  25صفر
1429هـ بكلية االتصاالت
وااللكترونيـــات التــابعة
ملؤسسة التعليم الفني.
و شهد امللتقى بعد افتتاحه بآيات من كتاب اهلل الكرمي ثالث فقرات بدأت بأوراق
عمل ناقشها املشرفون التربويون واملعلمون تالها دورة تربوية في علوم القرآن قدمها
الدكتور محمد حواء والتي حملت عنوان ( طرق عملية لتخريج حفاظ متميزين ).
وخالل احلفل التكرميي للمعلمني املتميزين بالقطاع ألقى الزبيري كلمة أشاد فيها
باجلهود املباركة التي يقوم بها املعلمون في تعليم أبنائنا حلفظ كتاب اهلل وعلى
دورهم الكبير في توعيتهم بأهمية حفظ وتدارس القرآن الكرمي.
وفي ختام امللتقى قام املهندس عبد العزيز حنفي بتكرمي املعلمني املتميزين .

متابعة  :منصور خريش
أقام مركز إشراف الشرق
التابع للجمعيــــة حفالً
تكرمييا ً للطالب الـحفاظ
واملتميزيــن خــالل العام
الدراسي املاضـي واحلالي
والذين بلـــغ عددهم ()88
حافظا ً وذلك فــي انـجاز
جديد يحسب لـمـــركز
الشرق .
احلفل الذي أقيم حتت
رعاية سعادة املهندس عبد العزيز بن عبد اهلل حنفي رئيس اجلمعية وبحضور نائب
رئيس اجلمعية الشيخ عبد اهلل بن دخيل اهلل احملمدي ومدير عام اجلمعية األستاذ
إبراهيم بن سليمان اخلميس شهد حضورا متميزا من أولياء أمور الطالب وأهالي
األحياء اجملاورة واشتمل على العديد من الفقرات املمتعة .
وفي نهاية احلفل مت وتقدمي اجلوائز للطالب واملعلمني املكرمني وشارك في التكرمي
مدير املركز األستاذ أحمد الشميري .
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متابعة  :أديب الناشي
في حفل بهيج شهد حضورا ً مميزا ً من منسوبي اجلمعية من موظفني
ومعلمني ومشرفني كرمت إدارة اجلمعية عددا ً من منسوبيها ممن كان
لهم دور متميز في إجناح مشروع بطاقة األداء املتوازن لعام 1428هـ.
احلفل الذي رعاه سعادة املهندس عبد العزيز بن عبداهلل حنفي رئيس
اجلمعية وبحضور مدير عام اجلمعية األستاذ إبراهيم بن سليمان
قدمها سعادة
اخلميس انطلق بدورة تدريبية عن بطاقة األداء املتوازن ّ
الدكتور محمد مصطفى محمود مستشار معالي أمني جدة ونائب
رئيس مجموعة صافوال تناولت محاور تفصيلية حول بطاقة األداء
املتوازن من حيث مفهوم البطاقة وأهدافها وأثرها في جناح وتطوير
العمل املؤسسي.
وتطرق الدكتور خالل الدورة التدريبية إلى احلديث عن بعض الشركات
العاملية التي طبقت هذا املشروع ومدى النجاحات التي حتققت في هذا
اإلطار.
وأكد الدكتور محمد مصطفى محمود أن اجلمعية اخليرية لتحفيظ
القرآن الكرمي بجدة تعد أول مؤسسة خيرية طبقت نظام بطاقة األداء
املتوازن مما جعلها تسجل ضمن اكبر املؤسسات والشركات العاملية في
هذا اجملال مشيرا ً إلى أنه اطلع على كافة التفاصيل املتعلقة بتنفيذ
البطاقة ووجدها تسير في االجتاه الصحيح مما عاد بالنفع الكبير على
اجلمعية.
وقد شهدت الدورة التدريبية مداخالت عديدة من احلضور وخاصة من
املعلمني واملشرفني تناولت جوانب عدة من محاور وقيم البطاقة .
مدير عام اجلمعية األستاذ إبراهيم بن سليمان اخلميس حتدث خالل
املناسبة قائالً  :إن اجلميل بشأن البطاقة هو أنها تقطع اخلط على
اجملامالت فاألرقام واضحة واملؤشر املعتمد للقياس يكشف جوانب اخللل
والتقصير كما يبرز املنجز ومن خالله توزع اجلهود وتلغى العشوائية
ويوجه االبتكار ويحفز العاملون .
وأضاف  :أستطيع بكل وضوح أن أقول إن البطاقة بلغت 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 استفادت بحق من تطبيق البطاقة وهذا ما حصل فعالً بالنظر
لألرقام املتحققة.
وفي نهاية احلفل استعرض مدير إدارة التقنية باجلمعية واملشرف على
مشروع البطاقة األستاذ رشدي بامخرمة القيم املستهدفة للجمعية
لعام  1428هـ على مستوى كافة اإلدارات وما حتقق منها خالل العام
باألرقام موضحا ً القيم التي حتققت بشكل ملفت للنظر وأسباب ذلك .
كما تطرق إلى مدى أثر تطبيق هذا النظام على أداء العاملني وإستراتيجية
العمل في اجلمعية.
وفي نهاية احلفل مت تكرمي الدكتور محمد مصطفى محمود إزاء ما قدمه
للجمعية من خدمات جليلة كما مت تكرمي منسوبي اجلمعية ممن ساهموا
في إجناح بطاقة األداء خالل عام 1428هـ.
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متابعة  :أحمد راجي
قام وفد من حرس احلدود
مبنطقة مكة املكرمة يتقدمه
قائد حرس احلدود اللواء البحري
الركن عبد احلميد بن حمدان
املورعي بزيارة للجمعية بهدف
ّ
االطالع علــى برامج اجلمعية
وأنشطتها وما تقوم به من
جهود في نشر وتعليم القرآن
لكافة شرائح اجملتمع.
هذا وقد شاهد الوفد فيلما ً وثائقيا ً يحكي مسيرة اجلمعية خالل ثالثني عاما ً منذ
نشأتها وحتى اليوم كما متت زيارة املقرأة االلكترونية مبعهد اإلمام الشاطبي .
من جهته أبدى اللواء املورعي سعادته بهذه الزيارة مقدما ً شكره وامتنانه إلدارة
اجلمعية التي أتاحت له هذه الفرصة للتعرف على نشاط اجلمعية عن قرب.

متابعة  :أحمد راجي
شاركت جمعيتنا املباركة خالل
الشهر املاضي في معرض جدة
للعقار والتــمــويـــل واإلسكان
الدولي ( جـــركس  ) 8الذي رعاه
صاحب السمـــو الـملكي األمير
خالد الفيصل أمير منطقة مكة
املكرمة مبركز جـــــدة للمعارض
صورة إرشيفية ألحد معارض اجلمعية السابقة
واملــــؤمترات وذلك قي الفترة من
29 - 25صفر 1429هـ.
وقد جاء جناح اجلمعية في املعرض متميزا ً حيث استعرض أبرز برامج و مشاريع
اجلمعية في خدمة كتاب اهلل تعالى كما مت خالل املعرض إبراز إجنازات اجلمعية في
مختلف اجملاالت التعليمية والتقنية واإلعالمية واإلدارية.
كما قدم اجلناح لكافة زواره عرضا ً تعريفيا ً ملا تقدمه اجلمعية من أنشطة في أرض
الواقع وما تسعى لتقدميه في املستقبل مبشيئة اهلل تعالى.
اجلناح احتوى عددا ً من البنرات والبروشورات التعريفية كما ُوزعت في املعرض حقيبة
متكاملة حتوي مطويات ونشرات تعريفية لبعض برامج ومشاريع اجلمعية .

متابعة  :أحمد راجي
في إطار اخلطة التدريبية التي أعدتها جمعيتنا لهذا
العام لتأهيل منسوبيها وتطوير العاملني بها أختتمت
في السابع عشر من الشهر احلالي -ربيع أول  1429هـ -
الدورة التأهيلية ملعلمي املراكز الصباحية بلغة ( األردو)
والتي نفذها مركز اجملمعات الصباحية القرآنية بهدف
إعداد املعلمني وتأهيلهم شرعيا ً وتربويا ً وإداريا ً .
األستاذ عبد القادر سالم باسالمة مدير مركز اجملمعات
الصباحية القرآنية أوضح أ ّن هذه الدورة احتضنت ( )20
معلما ً بواقع (  ) 20ساعة تدريبية أشرف على تنفيذها
نخبة من املدربني واخملتصني ذوي الكفاءات واخلبرات
العالية.
وأكد باسالمة أن هذه الدورة اشتملت على ثالثة برامج
تدريبية مت اختيارها وفقا ً لالحتياجات التدريبية حيث
جاءت الدورة األولى في ( العقيدة ) قدمها األستاذ
حسني عابد و األستاذ أبو هريرة وأشرف عليها األستاذان
أبو بكر بن جميل وعمر واصل .
أما الدورة الثانية فكانت بعنوان ( إدارة احللقات) قدمها
األستاذ سيد نبي شاه وأشرف عليها األستاذ محمد
علي نور وجاءت الدورة الثالثة في (التعامل التربوي)
قدمها األستاذ عبد الباسط وأشرف عليها األستاذ عبد
العزيز اليافعي

مواكب  :خاص
شرع معهد اإلمام الشاطبي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الشامل ملعلمي القرآن الكرمي والذي يهدف إلى تأهيل معلمي القرآن تأهيالً شامالً
يتضمن اجلوانب العلمية والتربوية واملهارية خالل فترة قصيرة تتناسب مع ظروفهم الدراسية والوظيفية.
وأوضح املشرف على البرنامج األستاذ مصطفى سندي أن مدة البرنامج فصل دراسي كامل حيث ستكون الدراسة في الفترة املسائية مبعدل
(  ) 16ساعة دراسية مؤكدا ً أن املنهج الدراسي للبرنامج يشتمل على ثالثة جوانب مهمة في تأهيل معلمي القرآن تتمثل في اجلانب العلمي و
التربوي و املهاري مشيرا ً إلى أن البرنامج سيتناول مادة في املهارات األساسية.يذكر أ ّن إدارة اجلمعية منحت املعلمني امللتحقني بالبرنامج عددا ً
من املزايا منها صرف مكافآتهم أثناء الدراسة ومنحهم األولوية في التعيني وتعيينهم في احللقات القرآنية املتميزة ورفع كادرهم
الوظيفي.كما منحت إدارة اجلمعية مراكز اإلشراف األكثر تفاعالً مع البرنامج مزايا حسب نسبة املعلمني املفرغني للدراسة
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حاوره  :منصور خريش
صدق من قال  ( :ربّ ضرة نافعة )  ..فمن كان يتوقع أن حادثا مأساويا
يغير حياة شخص إلى األفضل فمن ضنك الدنيا ومشاغلها إلى
السعادة واملتعة والسرور هذه هي قصة ضيفنا لهذا العدد والذي
كانت إصابته بالشلل سر حفظه لكتاب اهلل وبداية حلياة جديدة
يسودها األمل والتفاؤل بالرغم من ظروفه الصحية ومن بلوغه
الـ( )53إالّ انه استطاع أن يحفظ القرآن فيما يقارب العامني بل
وينجح في اختبارات اجلمعية وبتفوق ويسعى اآلن للحصول على
اإلجازة وحفظ التفسير..
ضيفنا هو عبد اهلل مختار إسحاق آدم الطالب مبسجد عبد اهلل
بن عباس املسائي والذي حاورته (مواكب) لتقدم لقرّائها قصته مع
القرآن وإصراره على تخطي العقبات..

ألم تشكل لك اإلعاقة حاجزا ً أمام حفظك لكتاب اهلل؟
يسر لي حفظ كتابه العزيز وذلك لم يكن
احلمد هلل أوال ً وأخيرا ً الذي ّ
لوال مشيئة اهلل ثم اإلعاقة.
اإلعاقة ؟ كيف ذلك؟
نعم اإلعاقة  ..فهي السبب األول وراء حفظي للقرآن فقد أردت أن
أشعر بالراحة النفسية وأتخلص من ضغوط اإلعاقة والشلل النصفي
الذي أصابني في حادث مؤلم فلم أجد سوى كتاب اهلل ليعوض عني
صحتي بل ويجعلني سعيدا ً ومتفائالً فالقرآن أعاد إلي األمل بعد اليأس
والسعادة بعد احلزن وأسأل اهلل أن يثبتني ويعينني على إكمال املسيرة
وأن ننال اخليرية التي وعد بها النبي صلى اهلل عليه وسلم في قوله:
(خيركم من تع ّلم القرآن وع ّلمه).

ما هو دور أسرتك في حفظك لكتاب اهلل ؟ وهل من أبنائك من يحفظ
متى انضممت حللقات القرآن  ،وملاذا في هذا الوقت بالذات؟
قبل ما يقارب العامني وذلك بتشجيع من األستاذ عبد اهلل خميس القرآن؟
والذي دعاني إلى حلقات الكبار فالتحقت بها وداومت على احلضور إن ألسرتي دورا كبيرا في حفظي لكتاب اهلل فقد كانوا يساعدونني
من اهلل علي بحفظ كتابه بشتى الوسائل على حفظ كتاب اهلل والفضل بعد اهلل لزوجتي
واحلفظ واليوم ــ وهلل احلمد واملنة ــ ّ
الغالية وألبنائي الذين ال يألون جهدا ً في تقدمي أي مساعدة لي وأحمد
العزيز.
يسر ألبنائي اخلمسة حفظ كتابه العزيز فعبد اجمليد
اهلل عز وجل أن ّ
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يحفظ القرآن كامالً ومحمد يحفظ خمسة أجزاء في حني يحفظ
سلمان ما يقارب الثالثة أجزاء وهاشم يحفظ جزءا ً واحد أما ياسر فهو
يحفظ صغار السور وأحلم بأن أراهم جميعا ً من حفظة كتاب اهلل
فنحن مسؤولون عن أبنائنا وعن تنشئتهم النشأة الصاحلة ،قال عليه
أفضل الصالة والسالم( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

واسكنهما فسيح جناته.
ما هو الهدف الذي تضعه نصب عينيك بعد أن
وفقك اهلل تعالى حلفظ القرآن؟
حفظ تفسير القرآن واإلبحار في العلوم الشرعية.

كيف ترى دور اجلمعية في خدمة وتعليم كتاب اهلل ؟
كيف ترى أهمية املراجعة لدعم عملية احلفظ ؟ وكم جزءا ً تراجع اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي بجدة قدمت لنا الكثير وهي
خير دافع للحفاظ بعد املولى عز وجل وذلك من خالل الدعم والعناية
يومياً؟
املراجعة هي العمود الفقري للحفظ فمن أهمل املراجعة تفلت منه التي توليها ألبنائنا وبناتنا الطالب وأنا اليوم أمتنى أن أنضم ملعهد اإلمام
احلفظ وحفظ القرآن سهل ولكن تثبيته وعدم نسيانه هو األمر الذي الشاطبي ألكمل الطريق الذي أسأل اهلل أن يوفقني إليه ألنال اخليرية.
يحتاج جملهود أكبر ،وأنا وهلل احلمد واملنة أراجع بشكل يومي مبعدل
كلمة أخيرة ملن تقدمها؟
جزءين إلى ثالثة أجزاء.
كلمتي هي لألصحاء الذين هجروا القرآن ولم يحفظوا كتابه فأوصيهم
شيخ عبد اهلل لديك عزمية كبيرة وإصرار ..من أين تستمد هذه ونفسي بتقوى اهلل وبقراءة كتابه وحفظه فمن حفظ كالم اهلل
حفظه اهلل من كل سوء والقرآن هو خير شفاء من العلل وغذاء للروح
العزمية؟
من حب كتاب اهلل  ،فمن أحب كتاب اهلل وعاش معه ذلت له الصعاب وللباحثني عن السعادة أقول السعادة بني دفتي هذا الكتاب.
وإنني اشكر إخواني في مجلة (مواكب) على استضافتهم لي وللدعم
وهانت عليه الدنيا فاملولى هو خير معني وهو ميسر األمور.
ً
املعنوي الذي يقدمونه حلفاظ كتاب اهلل وهذا ليس مستغربا من هذه
اجمللة فهي إحدى ثمار هذا الصرح القرآني املبارك فأسأل اهلل العظيم
أشخاص وقفوا بجانبك وتود أن تقدم لهم الشكر؟
زوجتي الغالية وأبنائي واألستاذ محمد عبد اجلليل الذي بدأت عنده لكم التوفيق والسداد.
حفظ القرآن الكرمي كما ال أنسى زمالئي في التحفيظ أبرزهم العم
علي ومحمد إبراهيم.
من ِمن الق ّراء تعجبك تالوته وحتب االستماع إليه؟
أحب االستماع لعدد كبير من القراء أبرزهم الشيخ عبدالرحمن
السديس والشيخ سعود الشرمي والشيخ علي احلذيفي – حفظهم
اهلل – والشيخ علي جابر والشيخ عبد اهلل اخلليفي – رحمهما اهلل
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حاوره  :سعيد البقمي
يعد صوتا مميزا تفد إليه قوافل الباحثني عن اخلشوع وتطمئن إلى صوته
أفئدة املتلهفني إلى كالم ربهم شخصية فريدة في صوته في عالقته
باملصلني ونشاطه الدعوي لفت إلى صوته األنظار منذ صغره وقدم
أحد أشهر أعمدة الغناء في مدينة جدة مشروعا لتبنيه ليكون مطربا
مشهورا لكن الفطرة السليمة تأبى مثل هذه العروض ( الرخيصة )
في معانيها واجته إلى عرض مع اهلل في إمامة مسجد ( الوالدين )
بحي املساعد ومن اجلميل أن اسم املسجد يحمل في معانيه الكثير
من الوقفات لضيفنا حيث توفي والد ه ووالدته ورثاهما بقصائد باكية
املزيد من التفاصيل في احلوار التالي :
بداية من هو ضيف اهلل الزهراني ؟
ضيف اهلل بن صالح بن حسن الكناني الزهراني (  ) 28عاما ً  ،متزوج
ولي من األبناء أربعة وهلل احلمد ( حسني وغالية وأحمد وحسام ) إمام
وخطيب جامع الوالدين بحي املساعد منذ عام 1424هـ وقد بدأت
اإلمامة واخلطابة عموما ً منذ عام  1421هـ .
متى كانت بدايتكم ؟
كانت البداية في سن مبكرة حيث أحلقني والداي بحلقات حتفيظ
القرآن الكرمي وحتديدا ً في جامع أبى اخلير حيث كان به نخبة من املعلمني
والطالب املتميزين فمن املعلمني فضيلة الشيخ الدكتور صالح الغزالي
و األستاذ عبد اهلل حجر الغامدي.
ومن الطالب الذين كان لهم شأن واضح ولكنهم كانوا يكبروننا سنا ً
ويدرسون في حلقات الكبار الشيخ توفيق الصائغ وغيره من اإلخوة
املتميزين .
وراء هدايتك قصة  ..هل لك أن حتدثنا عنها ؟
كما هو معلوم عند الكثير أن الشاب مير بفترة عمرية معينة تتجاذبه
فيها قوى اخلير والشر فتجده مع الصاحلني تارة وتارة جتده مع غيرهم
سخر اهلل لهم
وذلك غالبا ً ما يكون موجودا ً في أهل املواهب الذين ّ
بعض اإلمكانات اإللهية كجمال صوت أو مهارة لعب أو نفس مرحة
يستهويها الضحك واملزاح وغير ذلك .وكنت من ذلك الصنف لذلك
مررت مبرحلة عمرية شديدة االمتزاج بني جواذب اخلير والشر ولكني
انسقت في مرحلة معينة نحو أهل الفن والطرب وكان لي بعض
املشاركات التي أسأل اهلل أن يقبل توبتي منها ولكن مع كل هذا كان
هناك باعث داخلي يتلجلج في داخلي أن هذا ليس مبكانك الصحيح ،
أنت مكانك في املسجد مكانك في مجالس الذكر مكانك في حلق
التحفيظ .
وهذه حقيقة هي ثمرة التنشئة الصاحلة التي أسأل اهلل أن يجزي
والداي خير ما جزى والدا عن ولده على اهتمامهما وتوجيههما وكذلك
ّ

12

إخواني وأخص منهم أخي الدكتور أحمد الزهراني الذي كنت أتأثر
به كثيرا ً في طلبه للعلم واهتمامه بوقته بل كنت أقلده في خطه
وطريقة كتابته حيث إن خطه جميل جدا ً وذلك لشدة تأثري به وإن كان
هو ال يشعر بذلك .
لذلك أنا من هنا أوجه اآلباء واألمهات إلى االهتمام بهذه املرحلة
العمرية فهي وقت الزرع  .وسبحان اهلل يسير اإلنسان في الدنيا وال
يدري ما يكون مخبأ له في غده .
سرت على هذه احلال مع أهل الفن مقدما دائما ولكن مع ذلك واهلل
يشهد أني لم أكن في راحة إلحساسي بأني أسير في طريق خاطئ
ولعلمي أن أهلي لو علموا هذا األمر فلن يتوانوا عن طردي خارج املنزل
فضالً عن غير ذلك من األمور.
وسبحان اهلل وكأني كنت أنتظر باعثا ً يوقف هذا النزيف الذي أعيشه
 ،إلى أن أتى ذلك اليوم اخلميس  23رجب  1419هـ وكان يوم زفاف آخر
أختني من أخواتي ويعقبه في اليوم الثاني زواج أخي األكبر (حسني)
وكان هذا اليوم حافالً بالنسبة لي حيث سألتقي أحد أكبر جنوم الفن
والطرب في ذلك الوقت بعد نهاية املناسبة حيث أخبرني بأنه سيتبناني
فنيا ً كما يزعم .
ولكن إرادة اهلل تأبى إال اخلير لكل مسلم ففي الوقت الذي كنت أسلم
فيه على املعازمي وأرحب بهم أستعجل اخلطى ألدرك املوعد املزعوم ،
قبض اهلل في تلك اللحظات روحا ً طيبة وهي تبخر وتطيب احلاضرات
 ،وترحب بهن حيث كانت حتب إكرام الضيف وتأنس بهم كما يحبها
كل احلاضرات لطيبها وتواضعها وخلقها وحبها للخير  ،قبض اهلل روح
والدتي ( غالية ) طيبة الذكر طيبة الروح زكية النفس  .مضت إلى ربها
والطيب في يدها رحمها اهلل رحمة واسعة.
مضت تلك الليلة بأحزانها وهمومها وغمومها  ،نعم مضت بكل ما
فيها ولكن !

ماتت الغالية ولكنها أحيت مبوتها الكثير وأنا منهم  ،فلقد عاهدت
اهلل على قبرها أن أكون كما أراد اهلل وكما أرادت هي شابا مستقيما
على نهج اهلل ملتزما بأداء حق اهلل تعالى فأسأل اهلل الثبات في الدنيا
واآلخرة .

التخلق بأخالقه والتمسك بآدابه  ،اهلل اهلل في ملء الوقت به  ،كل ذلك
ألنك من أهل اهلل وخاصته.
في نظرك كيف يتربى املرء بالقرآن ؟
بتطبيق ما ورد فيه من آداب وأحكام وتنبيهات ومواعظ  ,فالقرآن هو
الواعظ األول واملربي األول في حياة املسلم  ,أولم يكن صلى اهلل عليه
وسلم متخلقا به (كان خلقه القرآن) .

بصفتك إمام ًا ما رأيك بحلقات التحفيظ ؟ وما الكلمة التي توجهها
إلى األسر في هذا اجملال ؟
ال أملك إالّ أن أسأل اهلل مبنّه وكرمه أن يوفق القائمني عليها ويرزقهم
من يحفظ لهم أبناءهم كما حفظوا أبناء املسلمني  ،فكم أفرزت هذه للصوت اجلميل أثر في اخلشوع  ..لكن ما رأيك بتكلف بعض األئمة
احللقات من طالب علم ومشايخ ودعاة وإداريني ناجحني يسيرون وفق في التالوة ؟
منهج اهلل غير متنازلني عن مبادئهم  ،وأنا هنا أدعو جميع اآلباء واألمهات التكلف مبعناه املذكور  ,هو مما يذم في القراءة سواء في الصالة وغيرها
إلى املسارعة في إحلاق أبنائهم وبناتهم بحلق التحفيظ فاملهم كما  ,لذلك كلما كان اإلنسان على طبيعته كان ذلك أجمل وأنقى  ,ألن اهلل
عز وجل قد خلقك بأحسن تقومي  ,فال تتكلف ما ليس لك  ,وال يؤخذ
ذكرت التنشئة الصاحلة وتذكروا (شابا ً نشأ في عبادة اهلل).
من هذا الكالم أن اإلمام ينحى منحى آخر فال تكاد جتد للقراءة لذة في
قراءته  ,مع أن اهلل حباه صوتا جميال  ,لذلك أنا أنبه مما يقع فيه بعض
ما رأيك بظاهرة تقليد بعض األئمة لبعض القراء املشهورين ؟
أما التقليد فهو نوعان  :تقليد لنبرة وطبقة صوت فتجد الرجل صوته األخوة هداهم اهلل ممن حباهم اهلل أصواتا جميلة  ,وهدانا كما ذكرمت في
ّ
ناعما يحاول أن يحاكي قارئا آخر جهوري الصوت فهذه احملاكاة من السؤال بأن اإلمام يتكلف جمال الصوت  ,فهؤالء ممن أعرف أصواتهم
وجهة نظري مذمومة ملا فيها من التكلف وذهاب املقصود األسمى من جميلة وأداءهم مؤثر (ويتكلفون عدم التكلف) فيقعون في التكلف من
الترتيل وهو استجالء اخلشوع فيصبح هم املقلد محاكاة من يقلده حيث ال يشعرون فتجدهم مشدودين في صالتهم وفي قراءتهم وحتس
منهم تكلف اجلمود وهم قد حباهم اهلل أصواتا ً رائعة  ,لذلك أنبه!!.
في الصوت.
أما النوع اآلخر فهو تقليد لطريقة القراءة وأسلوب القارئ وهذا من
ّ
وجهة نظري ليس فيه بأس إن شاء اهلل وخاصة للمبتدئني حتى هل لك إصدارات صوتية في أسواق الكاسيت ؟
يرسخوا ويثبتوا ما يرتاحون له وقبل ذلك كله أوصي اجلميع باإلخالص نعم هناك بعض اإلصدارات  ,ولكن لم أشرع في إصدار التالوات ألسباب
احتفظ بها لنفسي  ,حتى أحس أني أهل لذلك  ,واهلل أعلم ما بالنفس
واستحضاره دائما ً أمامهم.
إذ إن اإلصدارات املوجودة في األسواق عبارة عن قصائد منشدة ومنها
(الغالية) والذي قام بكتابة نصوصه إخوتي ,وهي قصائد في الوالدة
ما كلمتكم ملن حفظ القرآن ؟
اهلل اهلل في الثبات  ،وفي تطبيق حدوده قبل حروفه  ،اهلل اهلل في رحمة اهلل عليها
بقي أن تعرف بأن الوالدة كان اسمها (غالية) لذلك جاء الشريط على
اسمها ,فهي اسم على مسمى أسأل اهلل أن يلبسها تاج الوقار في
يوم أحوج ما تكون إليه فيه.
وهناك غيره من اإلصدارات مثل إصدار (يا خالق) والذي نزل إلى األسواق
قريبا ,وهناك إصدار سينزل بإذن اهلل وهو (الغالي) وهي قصائد ومرئيات
في الوالد رحمة اهلل عليه  ,فهذا أقل ما أقدم لهما في هذه الدنيا ,
وأجرهما عند اهلل أكبر وأعظم .
كلمة أخيرة ؟
ال أملك إالّ أن أسأل اهلل العلي العظيم  ,أن يوفق القائمني على جمعية
حتفيظ القرآن الكرمي بجدة  ,و أن يحفظهم في حلهم وترحالهم  ,كما
أشيد مبجلة مواكب فقد تطورت كثيرا ً وجنحت في أداء رسالتها فأسأل
اهلل أن يوفق القائمني عليها .
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الهمز من أصعب احلروف في النطق العربي  ،وذلك لبعد مخرجها  ،إذ  1ـ الهمزة الساكنة املكسور ما قبلها :
تخرج من أقصى احللق  ،وألنه اجتمع فيها صفتان من صفات القوة ،
أجمع القراء على حتقيق الهمز في { أنبئهم } من البقرة  ، 33 :وكذلك
وهما اجلهر والشدة .
{ نبئنا } من يوسف 36 :
فالهمز َعلَ ٌم على مشكلة من أعقد مشكالت األصوات العربية
 2ـ أجمع القراء على حتقيق الهمزة املفتوح ما قبلها في قوله تعالى :
 ،ويرجع ذلك إلى االختالف في ماهيته  ،وفي عالقاته  ،أعني تصور
{ سأصرف } األعراف َ { 146 :مأرب } طه . 18:
القدماء لطريقة إنتاجه وعالقته بغيره من حروف املد واللني
 3ـ الهمزة املكسورة املفتوح ما قبلها  :أجمع القراء على حتقيق
ُسد الفتحة
الهمزة املكسورة املفتوح ما قبلها كقوله تعالى { ت َبت ِئس } يوسف :
والهمز صوت صامت حنجري انفجاري  ،وهو يحدث بأن ت َ
املوجودة بني الوترين الصوتيني ،وذلك بانطباق الوترين انطباقا ً تاما ً
 ، 69ومن قوله تعالى { من سبأ ٍ بنبأ ٍ } النمل . 22 :
 ،فال يسمح للهواء بالنفاذ من احلنجرة  ،فيضغط الهواء فيما دون
 4ـ الهمزة املضمومة املفتوح ما قبلها :
احلنجرة  ،ثم ينفرج الوتران فينفذ الهواء من بينهما فجأة محدثا ً
أجمع القراء على حتقيق الهمزة املضمومة املفتوح ما قبلها كقوله
صوتا ً انفجارياً.
تعالى { سأريكم } األنبياء  { 37 :تؤزهم } مرمي  { ، 83 :سأرهقه } املدثر
لذا فقد عمدت بعض القبائل العربية إلى تخفيف النطق بها  ،ولقد  . 17:فالهمزة في هذه املواضع محققة في جميع القرآن  ،ال خالف بني
اهتم علماء القراءات اهتماما ً كبيرا ً بالهمزة  ،فعقدوا لها فصوال ً
القراء في حتقيقها إال في موضع واح ٍد في سورة املعارج { سأل سائل
ً
ً
مطولة  ،حتدثوا فيها عن أحكامها محققة  ،أو مبدلة  ،أو محذوفة ،
} املعارج  ، 1 :فإن نافعا  ،وابن عامر أبدال من الهمزة فيه ألفا  ،فقرأ {
ٌ
ومن احلقائق العامة أن الهمز كان خاصة من اخلصائص البدوية التي
سايل } بغير همز .
سال
بعض من قبائل متيم  ،حيث ثبت
اشتهرت بها قبائل وسط اجلزيرة العربية  ،وشرقها»متيم» وما جاورها  .وأنا أرى أن هذا اإلبدال على لهجة
ٍ
صوت لني من جنس حركة ما قبلها ،
وأن تخفيف الهمز كان خاصة حضرية  ،امتازت بها القبائل في شمال عنهم أنهم يقلبون الهمزة إلى
ٍ
اجلزيرة وغربها .
كما في رأس التي ينطقها بعضهم راس وبئر التي ينطقها بعضهم
وتكاد تجُ مع الروايات على أن التزام الهمز وحتقيقه من خصائص قبيلة بير  ،وهكذا { سأل سائل } نطقها بعضهم { سال سايل } .
متيم وأن معظم قبائل احلجاز يتخلصون منها باحلذف  ،أو التسهيل ،
 5ـ الهمزة املفتوحة املكسور ما قبلها :
أو القلب إلى حرف آخر  .قال أبو زيد  ( :أهل احلجاز  ،وهذيل  ،وأهل مكة قرأ جميع القراء بتحقيق الهمزة املفتوحة املكسور ما قبلها ،
 ،واملدينة ال ينبرون ) .وقال عيسى بن عمر  ( :ما آخذ من قول متيم إال
ئس } آل
كقوله تعالى { رِئَا َء الناس } البقرة  ، 264 :وكذلك قوله { َف ِب َ
بالنبر وهم أصحاب النبر  ،وأهل احلجاز إذا اضطروا نبروا ) .
عمران187:وقوله {ليط َم ِئن} النساء  { 272 :وإذا ُقرِ ِئ } األعراف . 204 :
ومع كثرة الروايات التي تؤكد حتقيق الهمز لتميم  ،والتخلص منه
 6ـ الهمزة املكسورة املكسور ما قبلها :
عند احلجازيني روى أن بعضا ً من متيم يقلبون الهمزة الساكنة إلى
أجمع القراء على حتقيق الهمزة املكسور ما قبلها كما في قوله
صوت لني من جنس حركة ما قبلها  .فيقولون في  :رأس ـ راس  ،وفي
و{ املستَهزئني } احلجر 95 :
اخلاطئني} يوسف ، 29 :
تعالى {
ٍ
ِ
بئر ـ بير  ،وفي لؤم ـ لوم .
 ،و{إليالف قريش } قريش  1:فال خالف بني القراء أنهم يحققون هذه
وهذا لم يقتصر على متيم فقط  ،بل إن البيئة احلجازية التي ينسب
الهمزة في جميع القرآن .
إليها التخلص من الهمزة  ،ورد عنها أنها أحيانا ً حتقق الهمزة  ،كما
 7ـ الهمزة املضمومة املضموم ما قبلها :
هو احلال عند ابن كثير املكي الذي حقق الهمزة وهو مكي حضري
أجمع القراء على حتقيق الهمزة املضموم ما قبلها كقوله تعالى {
ؤوسكم } املائدة  6 :و { رؤوس الشياطني } الصافات . 65 :
واألصل في لهجته عدم حتقيقها  ،ومثال ذلك من القراءات التي حقق ب ُر ِ
فيها ابن كثير الهمزة ( رئاء الناس ) البقرة 7:
فالواضح أن جميع القراء يهمزون ويحققون الهمز في هذه املواطن
واخلالصة  :أن احلكم على اللهجات ليس حكما ً جازماً .كما هو احلال
 ،رغم أن كثيرا ً منهم كابن كثير في مكة كان يعيش في بيئة ال
في القوانني العلمية  ،وإمنا يكتفي عادة باحلكم على صفات لهجة من تهمز  ،ومعنى أن جميع القراء يهمزون ويحققون الهمز في مثل هذه
اللهجات بالكثرة الغالبة من صفاتها .
املواطن أننا ال نستطيع أن نعتمد على بيئة القارئ أو قبيلته لتحقيق
وسوف أعرض لبعض القراءات القرآنية التي يتحقق فيها الهمز مما
قراءته  ،إمنا اللغة الفصحى هي األولى  ،واألعم  ،واألهم  ،وال يفوتنا أن
أجمع عليه القراء رغم اختالف لهجاتهم وقبائلهم .
القراءة سنّة متواترة متّبعة  ،وأمام الوحي ذابت اللهجات.

14

كلمة على لسان كل مسلم ينتمي إلى هذه األمة العظيمة  ،فسيدنا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في قلوبنا  ،نفديه بأنفسنا  ،وآبائنا ،
وأمهاتنا  ،وكل غال وعزيز علينا  ،فهو أغلى من كل شيء  ،وأعز من كل
عزيز إال اهلل عز وجل .
واملسلمون كافة يرون في النبي صلى اهلل عليه وسلم الرحمة املهداة
من اهلل تبارك وتعالى والذي وصفه بقوله  (( :وما أرسلناك إال رحمة
للعاملني )) فهو األسوة والقدوة لكل مسلم  ،ومكانته ال تضاهيها
مكانة  ،وهو سيد املرسلني وأفضل اخللق أجمعني .
ولقد عمت العالم اإلسالمي  ،والتجمعات اإلسالمية في العالم موجة
غضب عارمة بسبب ما نشرته صحيفة ( بالندز بوسطن ) الدمناركية
في 2005/9/30م وأعادت نشره مجلة ( ما غازيت ) النرويجية في
2006/1/10م من صور كاريكاتورية تسيء إلى مقام النبي صلى اهلل
عليه وسلم .
وما إن خمد هذا الغضب في منتصف عام 2006م حتى أعادت سبعة
عشر صحيفة دمناركية نشر هذه الرسوم مرة أخرى في شباط  /فبراير
2008م من جديد  ،بل إن وزير الداخلية األملاني حث الصحف األملانية
واألوربية على إعادة طباعة هذه الصور املسيئة تعبيرا ً عن تأكيد حرية
الرأي  ،وإن أوروبا ال تزال حتافظ على حرية الصحافة .
وبغض النظر عن األسباب التي يتذرع بها البعض من جهل هؤالء
بحقيقة اإلسالم ورسوله  ،أو اإلعالن عن كشف مشتبه بهم يخططون
لقتل رسام الكاريكاتور صاحب الرسوم املسيئة  ،أو صيانة واحترام
حرية التعبير لديهم أو غيرها من األسباب  ،فإن ذلك ال يبرر هذا التصرف
املهني ملشاعر أمة يتجاوز تعدادها املليار وثالثمائة مليون مسلم لها مع
األمم األخرى مصالح وعالقات دولية متبادلة .
وأود هنا أن أنوه إلى البيان الذي أصدره األمني العام ملنظمة املؤمتر
اإلسالمي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي ومما جاء فيه  :إن إعادة
نشر الرسوم املسيئة لنبي اإلسالم هي مبثابة حتريض على كراهية
املسلمني في الدمنارك وفي أنحاء العالم  ،ودعا – حفظه اهلل – احلكومة
الدمناركية إلى اتخاذ موقف صريح تتحمل مبقتضاه املسؤولية األخالقية
إزاء حماية مواطنيها من االستسالم لدعوات التعصب  ،وإشاعة روح
الكراهية  .. ،وقال البيان  :إنه من غير املفهوم أن تُقدم وسائل اإلعالم
الدمناركية على إعادة نشر الرسوم املسيئة وهي تعلم وتدرك أنها
متس مشاعر املسلمني الدامناركيني  ،ومشاعر مليار وثالثمائة مليون
مسلم  ،ال صلة لهم بقضية جنائية تورط فيها ثالثة أشخاص فقط
– على افتراض وجودها وثبوتها – فهؤالء ال ميثلون مسلمي الدمنارك وال
مسلمي العالم .
ولكن يبدو أن الهوة كبيرة بني الغرب واإلسالم  ،وأن هذه الهوة تزداد
اتساعا ًَ مع مرور الوقت  ،فبالرغم من كل اجلهود الطيبة املبذولة لردمها
من قبل العديد من العلماء واملفكرين من كال الطرفني إال أن ذلك الفتق
التاريخي – كما يظهر – أكبر بكثير من مجرد اختالفات إيديولوجية  ،أو
أعراض جانبيه تظهر بني احلني واآلخر  ،ولعل ذلك يرجع إلى استحضار
بعض املوروثات الثقافية الغابرة  ،أو بسبب اخملاوف التي يتعرض لها

الطرفان عبر التاريخ  ،إضافة إلى التوجس والتخوف الذي يرسخ في
السكولوجيات اجلماعية الراهنة .
ما العمل إذن ؟
بداية أقول ال ينبغي بحال أن نلتزم الصمت إزاء ما يجري  ،ونسكت عن
توجيه اإلساءة واإلهانة إلى أسمى وأغلى شيء في حياتنا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  ،ولكن ال ينبغي أيضا ً أن يكون هناك رد فعل عنيف
إزاء هذا التصرف املشني  ،حتى ال تنشغل األمة عن االهتمام بالقضايا
اإليجابية  ،أو يستغل جلهة أعداء املسلمني وخدمة أهدافهم.
ومن األشياء التي ميكن عملها في مثل هذه األجواء القامتة :
الدفاع عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،ودحض ما نسب إليه من
االفتراءات يقوم بذلك أهل الدراية بالسيرة النبوية  ،واإلحاطة بالقضية
التي يردون عليها  ،من خالل وسائل اإلعالم  ،أو الكتابة بلغات عاملية
مختلفة حتى تصل إلى أولئك الذين يتطاولون على النبي صلى اهلل
عليه وسلم ويجهلون عظمته .
موقف سياسي  :مبطالبة القادة والزعماء املسلمني  ،ومنظمة املؤمتر
اإلسالمي  ،ووزراء خارجية الدول اإلسالمية أن يحتجوا لدى احلكومة
الدمناركية على إعادة نشر الرسوم املسيئة للرسول صلى اهلل عليه
وسلم .
املقاطعة االقتصادية  :وذلك مبقاطعة البضائع الدمناركية مقاطعة
جادة  ،فهو سالح موجع لهم  ،فال يحسن مبسلم شراء منتجات دولة
أساءت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهذا أقل ما ينبغي فعله
وفاء حلق النبي صلى اهلل عليه وسلم على أمته .
أن تتوافق الدول اإلسالمية على استصدار قانون من البرملان األوروبي
يحرم االزدراء باألديان ،أو النيل من األنبياء والرسل  ،وأن بيانات ومقررات
عدة صدرت بهذا اخلصوص عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،ومجلس
حقوق اإلنسان لكنها افتقدت قوة اإللزام  ،وآلية التنفيذ .
رفض املسلمني لتصرف ما نسب إلى بعض املشتبه بهم في محاولة
التخطيط لقتل رسام الكاريكاتور – إن ثبت ذلك – وإنه ميثل إساءة
لإلسالم  ،وللرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،ويوفر الذريعة للعدوان على
اإلسالم وأهله .
وأخيرا ً أحب التأكيد على أن مقام النبي صلى اهلل عليه وسلم وجميع
األنبياء واملرسلني أسمى وأرفع من أن تصل هذه الرسوم وأمثالها للنيل
منهم  ،وأن مثل هذه الرسوم  ،وكل ما ميثل إهانة توجه ضد اإلسالم
ومقدساته ال يزيد املسلمني إال متسكا ً بدينهم ،ونصرة لنبيهم  ،كما
تزيد أعداد الباحثني عن حقيقة اإلسالم  ،ومعرفة شخصية الرسول
صلى اهلل عليه وسلم  ،وبالتالي زيادة عدد الداخلني في اإلسالم  ،كما
أثبتت ذلك اإلحصاءات التي تلت أزمة الرسوم السابقة  .واحلمد هلل
أوال ً و آخرا ً .
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والتأمل قليالً في هذه احلياة ،وأن تبتهج بأحداثها
من اجل ّيد لك أن حتاول االسترخاء،
ّ
ً
ومعادالتها؛ حتى لو استدعى ذلك أن تعود قليال للوراء ،خطوة أو خطوتني ..يقول
اهلل جل وعال( :أَلَ ْم ن ْ
ص ْدر َ َك)[.الشرح ،]1:ويقول سبحانه وتعالى( :أَلَ ْم
َشرَ ْح لَ َك َ
ضاال ً َف َه َدى * وَوَ َج َد َك َعائِالً َفأ َ ْغنَى) .ليس خطأ أن جترب
ي َ ِج ْد َك ي َ ِتيما ً َفآوَى * وَوَ َج َد َك َ
االبتعاد عن روتينك اليومي املكرور ،من أجل تفعيل اهتمامات جديدة وتنشيطها
لتعود عليك بالهدوء النفسي واالندماج العاطفي مع ما حولك و َمن حولك حتى
والتجدد ،أو قطرات ندى تتساقط على
تضج باحلياة
وإن كانت حديق ًة صغيرة
ّ
ّ
غصن أو ورقة أو نغمات عصفور يغرد في الصباح وهو يستقبل بني أغصانه يوما ً
ّ
وتوكل
جديدا ً مشرق األلوان أو كلمات بائع متفائل يستقبل احلياة برضا وثقة
على رازق احل ّيات في جحورها والطيور في وكورها .وليكن مبقدورك أن تفهم
إشارات جسدك واحتجاجاته ،وصرخات شرايينك ،وهي تنادي باحلذر من اإلرهاق
ْص ْب * وَإِلَى رَب ِّ َك َفار ْ َغ ْب).
والعناء ،يقول املولى سبحانه وتعالىَ ( :فإِذَا َفرَ ْغ َت َفان َ
هَّ
ْ
حتملْها ما
وب) .فال
الل ت َْط َم ِئ ُّن الْ ُقلُ ُ
تنهك ذاتك ،وال ّ
ويقول جل وعال( :أَال ب ِ ِذ ْكرِ ِ
ال تطيق؛ فإن جلسدك عليك حقاً ،ولنفسك عليك حقاً .إ ّن قالب البشرية أكثر
استيعابا ً وأريح ّية ألجسادنا وعقولنا من تلك الطموحات املالئكية ،واألحالم
اخليالية؛ فالقاعدة أكثر ثباتا ً وأينع ثمرة من االستثناءات.ويحسن أن تترك في
حتسبا ً ملا ال يُتو ّقع؛ فقد يفيدك هذا في وقت ما.ولتكن
عقلك ساحة خالية؛ ُّ
مستعدا ً لقبول املط ّبات التي تواجهك؛ إذا البد منها لكل سائر في الطريق ،أي:
حي.
لكل ّ
لست بحاجة إلى أن تقضي حياتك في خطوات سريعة متالحقة ،أو في استقصاء
مجهد لتشعبات احلياة وصورها ومعانيها .ولو ّ
التأمل
تفكرت لوجدت أن إطالة
ّ
والنظر واحليرة أكثر من الالزم قد حتيد بك عن املعنى الصحيح إلى املعنى اخلاطئ.
أي حدث س ّيئ سيبزغ منه حدث
آم ْن بأن احلياة لغز ممتع ،وزدْ إميانك صالبة بأن ّ
إيجابي متى ما كنت صبورا ً ومستعدا ً ملواصلة الهدوء واملرابطة .ليس عليك
أن تكون ساذجا ً لتم ّر من خاللك السلب ّيات وجتتازك ،بل احلق أن أكبر السلب ّيات
هي اعتقادك بأنك ميكن أن مت ّر عبر دروب احلياة دون أن تتع ّرض لهزّات ،أو تواجه
مرتفعات حيناً ،ومنخفضات حينا ً آخر.
َ
وداؤك َ
دوا ُؤك َ
منك وتستنك ُر
فيك وما تشع ُر ***
َ
العالم األكب ُر.
وحتسب أنّك جر ٌم صغي ٌر *** وفيك انطوى
ُ
ُ
الل ومن ي ْؤمن ب هَّ
يقول اهلل سبحانه وتعالى( :ما أَصاب من مصيبة إلاَّ بإذْن هَّ
الل
َ َ َ ِ ْ ُ ِ َ ٍ ِ ِِ ِ ِ َ َ ْ ُ ِ ْ ِ ِ
ي َ ْه ِد َقلْ َب ُه)[.التغابن :من اآلية ،]11ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ « :ع َج ًبا
سرَّا ُء َ
سذ َ
َاك أل َ َح ٍد إِال َّ لِلْ ُم ْؤ ِم ِن إ ِ ْن أ َ َ
صاب َ ْت ُه َ
أل َ ْمرِ المْ ُ ْؤ ِم ِن إ ِ َّن أ َ ْمرَ ُه ُكلَّ ُه خَ ْي ٌر وَلَ ْي َ
ش َكرَ
ص َبرَ َف َكا َن خَ ْيرًا لَ ُه».
صاب َ ْت ُه َ
ضرَّا ُء َ
َف َكا َن خَ ْيرًا لَ ُه وَإ ِ ْن أ َ َ
سبحانه وتعالى ( :ولمََّا رأى المْ ُ ْؤمنُون الأْ َحزَاب َقالُوا َه َذا ما وعدن َا هَّ
اللُ
ويقول اهلل
َ ََ َ
ِ َ ْ َ
َ َ
ورسولُه وصد َق هَّ ُ
لاَّ
ُ
ً
َسلِيماً)[.األحزاب .]22:واحلمد
ت
و
ا
ان
مي
إ
إ
م
ه
د
ا
ز
ا
م
و
ه
ل
و
س
ر
و
الل
َ
ُ
ََ ُ ُ َ َ َ
ََ ُ ُ َ َ َ ْ ِ ِ َ َ ْ
هلل أ ّوال ً وآخراً.
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يعتبر الدافع لإلجناز مكونا ً أساسيا ً في سعي الفرد جتاه حتقيق ذاته ،
وتوكيدها  ،حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه  ،وفيما
يحققه من أهداف وفيما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل  ،ومستويات
أعظم لوجوده اإلنساني وعبادته لربه عز وجل .
ولقد كانت الدول املتقدمة قد اهتمت وما تزال ببحث وتنمية دافعية
اإلجناز لدى أبنائها ( كاليابان مثالً )  ،فإن الدول النامية تبدو أكثر احتياجا ً
ملثل هذا االهتمام  ،وخصوصا ً أن ديننا احلنيف حثنا وأمرنا بالبذل واإلجناز
وعدم اليأس والقنوط  ( . .املؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من املؤمن
الضعيف  ،وفي كل خير  ،احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز
 ،وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كذا وكذا  ،ولكن قل  :قدر اهلل
وما شاء فعل  ،فإن لو تفتح عمل الشيطان ) رواه مسلم .
فهذا احلديث يدل على أن اإلنسان مطالب بعد االستعانة باهلل والتوكل
عليه بالعمل واالجناز وعدم العجز  .وعليه – أي اإلنسان – أن يستفيد من
طاقاته وإمكاناته ما استطاع إلى ذلك سبيالً وال يجعل الصعاب التي
تواجهه عقبة في طريقه .
وهناك بعض األمور املهمة التي تثير الدافعية عند املرء لإلجناز والعمل
منها على سبيل املثال :
* استشعار أن العمل عبادة هلل  :فهذا اإلحساس يؤثر في النفوس ،
ويسمو بالوجدان ويرقى بالعقول وينمي حب اخلير ويزيد من فعالية املرء
وإنتاجه .
* اإلحساس بالهوية واالعتزاز بها  :وهو اجتاه ايجابي يستشعره املرء جتاه
دينه ومجتمعه ووطنه  ،هذا االجتاه نحن بحاجة إلى تغذيته خصوصا ً في
عصر العوملة الذي يدعو إلى انصهار الهوية وذوبانها  ،لذا فمن السياسات
التربوية في التعليم االهتمام بهذا اجلانب والتركيز عليه  ،حتى يشعر
الفرد أنه جزء من الكيان ويشعر بالفخر والوالء ويعتز بهويته وتوحده
مع مجتمعه  ،وبالتالي يكون محافظا ً ملصاحله ومنميا ً لثرواته وساعيا ً
للرقي به وبتقدمه والنهوض بحضارته في كافة مجاالت احلياة .
* التنشئة األسرية واملدرسية على حب العمل  :فاإليحاء العملي أقوى
أثرا ً في التربية من اإليحاء النظري  ،إن تلقني املبادئ السابقة نظريا ً جدواه
قليل جدا ً  ،أما حتقيق الغاية املرجوة فال يتم على الوجه األكمل إال بوجود
مثال حسي يقتفي أثره ويحتذي حذوه  ،فوجود األب املربي واملعلم املثالي
أشد تأثيرا ً وأكثر فاعلية في خلق املثالية والدافعية لإلجناز من مئات
احملاضرات وألوف اجمللدات..فالعمل ميزان االعتقاد واملؤالفة مع البيئة هي
مقياس صحة العمل .
* التركيز على تقدير اجلهد املبذول وعدم تهميشه أو تقليل شأنه  :وهذا
يدفع الفرد لبذل املزيد من اجلهد.
وأخيرا ً فإن من املسلمات األساسية  :أنه كلما ارتفعت دافعية األداء ..
زاد اإلنتاج  . .مبعنى أن جودة وزيادة اإلنتاج ترتبط ارتباطا ً طرديا ً بدرجة
الدافعية للعمل واالجناز . .
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حوار:منصور خريش
لديه خماسية تربوية يدير بها عمله التربوي ونشاطه الال محدود
فهو يؤمن بأن سر النجاح والتفوق وجني الثمار ال يكون إال بالطرق
التربوية احلديثة والتي تستقي أسسها من كتاب اهلل وسنة نبيه.
ضيفنا يرى بأن تعليم كتاب اهلل الكرمي هو رسالة في املقام األول
سام ال وظيفة حتكمها اإلغراءات املادية وعلى هذا األساس
وهدف
ٍ
يعمل بجد ويسعى إلى الرقي باحللقات وتطويرها.
ضيف مواكب لهذا العدد املشرف التربوي مبركز إشراف جنوب جدة
األستاذ محمد أبو بكر عبداهلل با جنيد()33عاماً واحلاصل على
شهادة بكالوريوس من كلية التربية واملاجستير في إدارة األعمال
ملعرفة سر جناحه نقدم لكم هذا احلوار..
بداية كيف كان مشوارك مع القرآن؟
ً
صحبتي مع القرآن الكرمي قدمية عمرها أكثر من عشرين عاما  ،ومررت
طالب يرتشف من معينه الذي ال ينضب منذ عام
مبراحل مختلفة ما بني
ٍ
معلم يتعبد اهلل في حتفيظه وتدريسه منذ عام 1413هـ ،
1409هـ  ،ثم
ٍ
وأخيرا مشرفا ً يصبو لنقل جتربته املتواضعة منذ عام 1427هـ .
متى أصبحت مشرفا ً ؟ وما هو هدفك؟
في بداية العام 1427هـ ومن أهدافي في احلياة خدمة كتاب اهلل الكرمي
مبا أستطيع من وقت وجهد طمعا في اخليرية التي أخبر عنها املصطفى
صلى اهلل عليه وسلم ( خيركم من تعلم اهلل وعلمه ).
ما هي الصفات التي يجب أن يتصف بها املشرف ؟ وما هو الدور الذي
يلعبه املشرف في تطوير احللقات؟
هناك صفات خمس أرى أن يتصف بها كل مشرف ناجح وأسميتها
( خماسية املشرف الناجح ) وهي :التخطيط – التواصل – التطوير
– التعامل – التقومي وقبل كل ذلك وبعده أرى بأهمية جتريد النية هلل
سبحانه واحتساب األجر منه عز وجل  .واقصد بالتخطيط وضع أهداف
سنوية وفصلية للمشرف واملعلم في بداية كل سنة و فصل دراسي
يطمح كل من املشرف واملعلم أن يحققاها  .والتواصل هو االتصال
الدائم بني املشرف واملعلم وبني املشرف ومركز اإلشراف واجلمعية
وكذلك بني املشرف والطالب في بعض األحيان  .كذلك عملية
التطوير وتعني أن يحمل املشرف َهم تطوير املعلم دائما ويجعل ذلك
من مهامه الرئيسة ألنه بقدر ما زاد تأهيل املعلم كلما انعكس ذلك
ايجابيا على أدائه وتأثيره في احللقة  .وبالنسبة حلسن التعامل فصفة
جوهرية يجب على املشرف التحلي بها ملا لها من أثر إيجابي وأرى بأن
يكون التعامل مبني على األخالق اإلسالمية الراقية مثل األخوة واحملبة
والتقدير واالحترام والتلفظ بالط ّيب من الكالم و أن يكون التعامل بني
املشرف واملعلم ليس على أساس رئيس ومرؤوس ولكن على مبدأ أخ
وأخيه  .أما خامس هذه اخلماسية فهو التقومي وما أعنيه عدالة تقومي
املشرف ملعلميه ،وكذلك املتابعة الدائمة لهم وتقومي أي مالحظة أو
خطأ بالوسائل املناسبة بدون جرح أو إساءة .
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هناك العديد من الصعوبات التي قد تواجهونها من خالل عملكم ه ّال
ذكرمت لنا أبرزها؟
ال أخفيك بأن العمل في اإلشراف التربوي من أصعب األعمال إذا أراد
املشرف أن يعطيه حقه  ،فمن هذه الصعوبات أنك تتعامل مع عشرات
املعلمني اخملتلفني في طباعهم ونفسياتهم  ،ومنها ضعف تأهيل بعض
املعلمني ،وتعامل بعض املعلمني مع احللقة كوظيفة رسمية وليس
كعمل تربوي  .ومن الصعوبات كذلك كثرة املهام اإلدارية اإلجرائية
املطلوب من املشرف تقدميها للجمعية أحيانا.
وقف بجانبك دوما ً وتريد أن تقدم له الشكر ؟
معلمي وأستاذي الذي حفظت على يديه القرآن الكرمي األستاذ الفاضل
خالد علي با سعيد .
ما الذي حتب أن تغرسه من خالل عملك كمشرف تربوي ؟ وما هي
األمنية التي تود حتقيقها؟
إخالص النية هلل في نفس املعلم والطالب وتذكر األجر العظيم والثواب
اجلزيل بتعلم والتعليم القرآن العزيز واألمنيات كثيرة  ،ألنه كلما كبرت
حفاظ
طموحات اإلنسان كلما تعددت أمنياته .فمن أمنياتي تخريج
ٍ
متقنني متحلني بالقرآن الكرمي خلقا وسلوكا ال يقل عددهم عن عشرة
في كل عام .
كيف وجدت اهتمام جمعية جدة مبنسوبيها خصوصا مشرفي
احللقات؟
مما مييز جمعيتنا احلبيبة وجميع منسوبيها احلرص الدائم والعمل الدؤوب
لتحسني العمل واالرتقاء بجميع العاملني  ،ومن آخر ثمار هذا العمل
تدشني جائزة األداء املتميز الذي يعطي دافعا جلميع املشرفني التربويني
واملعلمني لكي يضاعفوا من جهودهم وينشدوا الكمال والتميز .
كيف وجدت البرامج واألنشطة والدورات التي يقدمها معهد اإلمام
الشاطبي باجلمعية؟
البرامج جيدة ولكن حتتاج إلى زيادة في الكم واجلودة .
ما مدى استفادتك من املعهد؟
استفدت منه في حضور بعض الدورات منها عندما كنت معلما وأخيرا
دبلوم إعداد املشرفني اجلدد.
كلمة أخيرة؟
أقول جلميع إخواني وزمالئي املشرفني
التربويني بأنه من السهل أن تصبح
مشرفا ولكن من الصعب أن تكون
مشرفا ناجحا  ،لذا ليكن همنا
جميعا الوصول إلى هذه املرتبة بكل
الوسائل املتاحة .

حوار  :منصور خريش
ختم القرآن في سن العاشرة على يد شيخه الكفيف ثم بدأ يحصد
اجلوائز احمللية والعاملية في مسابقات القرآن الكرمي فمن جائزة على
اجلمهورية حصد املركز األول حتى جائزة امللك فيصل العاملية والتي
حصد فيها املركز الرابع على مستوى العالم.
ولم يتوقف عند هذا احلد بل كان هم اخليرية التي وعد بها النبي
صلى اهلل عليه وسلم يشغل باله فانطلق بني الدول واملدن يعلم
كتاب اهلل فحفظ على يديه العديد من الطالب كتاب اهلل منهم 14
حافظاً في عام واحد.
ضيفنا هو الشيخ عبد الهادي جبريل محمد احلصادي( ) 47عاما
املعلم مبسجد عواد اجلهني بقطاع الشرق وأحد ابرز املؤسسني
ملركز الثنيان املسائي ..استضفناه لنقلب معه صفحات جناحه..
فإلى احلوار..
بداية كيف كان مشوارك مع القرآن؟
دخلت حلقات التحفيظ وأنا صغير وختمت القرآن ولم أجتاوز الـعشر
سنوات علي يد شيخي محمد الدرديري وهو شيخ فاضل وكفيف
وحصلت في مسابقة القرآن على املركز األول على اجلمهورية وذلك
سنة 1973م كما انني حصدت املركز الرابع على مستوى العالم وذلك
في جائزة امللك فيصل –رحمه اهلل -للقرآن الكرمي ثم بعد ذلك دخلت
األزهر وحصلت على البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية وعملت
مدرسا باألزهر حتى العام 1409هـ ثم انتقلت إلى السعودية وعملت
بوزارة املعارف عام 1410هـ معلما ً لكتاب اهلل ثم تنقلت بني املدن جازان
وصبيا وختاما ً في جدة والتحقت باجلمعية منذ العام 1412هـ وحتى
اليوم.
هل يقتصر دوركم في احللقة على متابعة عملية احلفظ،أم هناك
نشاطات أخرى تقومون بها؟
بالطبع ال ففي احللقة نعطي دروسا تربوية ونعلم العقيدة والتجويد
وحتفة األطفال باإلضافة إلى الرحالت واألنشطة املتنوعة.
فدمت منذ انضمامك لركب معلمي القرآن العديد من احلفاظ في
مصر واململكة ولكن في إحدى السنوات قدمت للجمعية  14حافظ ًا
كيف حتقق هذا النجاح؟
أحمد اهلل على ذلك وهذا ما كان لوال توفيق اهلل ثم االجتهاد قدر
اإلمكان.
ما أكثر ما يشغل بالك كمعلم؟
هم األمة هو ما يشغل بالي وتخريج جيل قرآني يحفظ كتاب اهلل
ويعمل مبا فيه

ما هي الصعوبات التي تواجهها كمعلم؟
عدم تعاون بعض األسر وهناك بعض الطالب املتفوقني يتركون
التحفيظ وينتقلون إلى آخر وذلك لكثرة وسائل الترفيه باإلضافة إلى
الوقت الضيق فأنا أعلم أربع حلقات في اليوم.
أربع حلقات كيف ذلك..؟ وماذا عن أسرتك؟
أربع حلقات في أربعة أوقات ومع ذلك فأنا أحاول في الوقت املتبقي من
اليوم أشارك فيه أبنائي وأشاركهم همومهم وهذا وهلل فضل بأن يبدأ
يومي وينتهي بالقرآن.
وهل من أبنائك من يحفظ القرآن؟
احلمد هلل جميعهم يحفظون من القرآن سارة حتفظ  15جزءا ً وهاجر
حتفظ  13جزءا ً وعائشة  10أجزاء وزينب  3أجزاء ومحمد يحفظ جزءين.
هل هناك شخصيات كان لها دور في حياتك وتأثرت بها كثير ًا ؟
شيخي ومعلمي محمد الدرديري واألستاذ محمد حبيب الذي حفظت
والدي –رحمهما اهلل -اللذان شجعاني على
على يديه القرآن وكذلك
ّ
حفظ القرآن فقد كانا أميني ومع ذلك فوالدي رغم أميته إال انه كان
حافظا ً للقرآن.
ملن يحب األستاذ عبد الهادي أن يقدم الشكر ؟
لكل من صنع لي معروفا ً ولم أكافئه واخص بالذكر املهندس عبد
العزيز حنفي واألستاذ إبراهيم اخلميس اللذين يسرا لي العودة إلى
احللقات وذلال لي العواقب بعد أن انقطعت عن احللقات بسبب احلادث
الذي تعرضت له.
كيف تقيم دور اجلمعية في االهتمام مبنسوبيها وباألخص معلمي
القرآن الكرمي؟
إن للجمعية دورا كبيرا في تعليم ونشر كتاب اهلل الكرمي وبعد شكر
املولى نشكر لهم دعمهم للحفاظ واملعلمني فمن ال يشكر الناس ال
يشكر اهلل.
ما الوصية التي حتب أن تقدمها لطالب التحفيظ ؟
أن يتمسكوا بكتاب اهلل –عز وجل -واملداومة على املراجعة فهي رأس
املال فالتاجر من دون رأس مال ال يستطيع أن يتاجر وكذلك هو احلال مع
حافظ القرآن إن لم يراجع ما حفظه ضاع حفظه.
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منذ ثالث سنوات انضما إلى حلقات القرآن الكرمي وذلك بتشجيع من والديهما
الكرميني واللذين رسما لهما الطريق منذ البداية حتى تزداد حياتهما نورا ً ويجدا
السعادة في الدارين وان يكونا مصابيح ينيران الطريق ويصدحان بالقرآن آناء
الليل وأطراف النهار.
واليوم هاهما يحفظان كتاب اهلل ليس ذلك وحسب وإمنا بتفوق باإلضافة إلى
حفظ حتفة األطفال واجلزرية.
ضيفا (مواكب) هما الصغيران املتفوقان عبد اهلل( 10سنوات) وأحمد(  9سنوات)
يسري احمد محمد الطالبان مبسجد محمد الفاحت املسائي واللذان أجرينا معهما
هذا احلوار بحضور والدهما ومعلمهما عبد العظيم حافظ..
شيخ يسري منذ متى التحق عبد اهلل وأحمد بحلقات حتفيظ القرآن الكرمي ؟ وما
معدل حفظهما اليومي؟
منذ ثالث سنوات وكان معلمهما وقتها األستاذ احمد زيادة وكان معدل احلفظ اليومي
من  6إلى  7صفحات في حني كانت املراجعة اليومية مبعدل  3إلى  7أجزاء.
حصل عبد اهلل على نسبة  %96في اختبار كامل القرآن الكرمي في حني حصل
احمد على  %97ما هو شعورك ؟
احلمد هلل على هذه النعمة العظيمة التي حبا بها أبنائي واني سعيد جدا ً بذلك
وسوف احرص مبساعدة زوجتي العزيزة ومعلميهما أن يواصال هذا الطريق الذي ما
كان لوال توفيق اهلل ثم مساعدة كل من أحب عبد اهلل وأحمد وهنا أتقدم بالشكر
اخلاص ملدير مركز محمد الفاحت املسائي األستاذ احمد بارباع وكذلك األساتذة خالد بن
محفوظ وهاني باجحيف ووليد اليافعي وعبد العظيم عبد احلافظ.
وكيف هو حالهما في املدرسة؟
احلمد هلل هما متفوقان والسر هو حفظ كتاب اهلل الذي علمهما اإلتقان في األمور
كلها.
وهل من أبنائك غير عبد اهلل واحمد من يحفظ القرآن؟
نعم هناك ثالث بنات وجميعهن يحفظن من كتاب اهلل وهلل احلمد.
*عبد اهلل أنت وشقيقك احمد – ما شاء اهلل  -حتفظان باإلضافة إلى القرآن ..اجلزرية
وحتفة األطفال ما اخلطوة املقبلة؟
احلصول على اإلجازة من األستاذ محمد حميدان.
ً
القرآن؟
من الذي شجعك أنت وشقيقك لالنضمام إلى حلقات
والدانا – حفظهما اهلل – هما السبب بعد توفيق اهلل في انضمامنا إلى حلقات
التحفيظ لهما منا كل الشكر والتقدير.
و ما هي أمنيتك في املستقبل؟
أن احصل على الدكتوراة في الشريعة.
وماذا عنك يا أحمد؟
احلصول على الدكتوراة في الشريعة أيضا.
أحمد في ختام هذا احلديث الشيق هل من كلمة توجهها لزمالئك في
التحفيظ؟
أمتنى منهم أن يحفظوا القرآن وان يحرصوا على قراءته ومراجعته وأن يجعلوا القرآن
رفيق دربهم
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وما قصة قراءتك أمام محافظ جدة؟
حباه املولى بصوت جميل وتالوة رائعة..يدخل القلوب دون استئذان دعيت للقراءة في حفل املشروع اخليري أمام األمير مشعل بن ماجد
فتلك البراءة التي يحملها ما هي إال غطاء يخفي خلفه قارئ ًا محافظ مدينة جدة وقد سررت بالقراءة أمام سموه.
يتعد سنه الـ 13من العمر..
متميز ًا لم
ّ
هذا الناشىء ظهر جنمه وبرز عندما قرأ في حفل اجلمعية لتخريج بعد هذا النجاح الذي حتقق بفضل اهلل هل فكرت بتسجيل
حفاظ كتاب اهلل ونال إعجاب احلضور بل وذاع صيته فانتشرت تالوتك ونشرها؟
تلك التالوة على املواقع واملنتديات وأصبحت تتبادلها األجهزة شجعني نسيبي األستاذ خالد شمس على القيام بإصدار شريط
اخللوية..
خاص بي وفعالً ذهبت بصحبته إلى احد االستوديوهات وسجلوا لي
ضيفنا هو عاطف عبد األحد محب اهلل عبد اجمليد الطالب مبسجد سورة الرحمن.
الفاروق بقطاع الشرق للتعرف على قصة جناحه نقدم لكم هذا
احلوار..
ومن هو القارئ الذي حتبه؟
أحب االستماع للقراء إدريس أبكر وعبد الولي األركاني وأحلم بأن
متى التحقت بحلقات التحفيظ؟ ومن هو الذي شجعك على أصبح كاإلمام محمد أيوب حفظه اهلل.
حفظ القرآن الكرمي؟
من
بتشجيع
وذلك
التاسعة
سن
في
وأنا
منذ أربعة أعوام
والدي ما مدى حبك التحفيظ؟
ّ
–حفظهما اهلل -وإخواني والذين يحفظ اثنان منهم كامل القرآن التحفيظ هو حياتي ففيه ألتقي برفاق عمري وأصدقائي كما أننا
وهما عبد اجمليد وعبد احلليم في حني يحفظ عادل  15جزءاً.
نتدارس في احللقة كتاب اهلل عز وجل ومن اقرب األصدقاء إلى قلبي
عبد القادر جعفر.
كم حتفظ من كتاب اهلل و ما هو معدل حفظك اليومي؟
أحفظ من كتاب اهلل  10أجزاء وهلل احلمد وقد دخلت اختبارات الفروع ما هي خطوتك القادمة بعد أن حتفظ كتاب اهلل؟
وحصلت في جميعها على تقدير ممتاز.
أن أحفظ حتفة األطفال واجلزرية وصحيحي البخاري ومسلم وحلمي
أن أصبح إماماً.
ومتى ستتم حفظ كتاب اهلل؟
ً
بإذن اهلل خالل هذا العام سأمت حفظ القرآن كامال .
كلمة أخيرة ملن توجهها؟
كلمتي لزمالئي الطالب وهي أن أوصيهم ونفسي بأن يحفظوا القرآن
من الذي اكتشف صوتك اجلميل و متى كان أول ظهور له؟
وان يداوموا على مراجعته وان يلتزموا بوقت احللقة وان يشاركوا في
الذي شجعني على القراءة أمام الناس كان وكيل املدرسة األستاذ األنشطة التي يقيمها التحفيظ.
عادل وهو الذي كان يقدمني لقراءة القرآن في إذاعة املدرسة وأول
حفل قرأت فيه كان حفل اجلمعية عام 1427هـ.
عاطف رغم صغر سنك إال انك أصبحت معروفا ولديك عدد من
مقاطع الفيديو التي أصبحت معروضة على بعض املنتديات
واملواقع العربية والعاملية – ما شاء اهلل  -بداية كيف تلقيت خبر
انتشار تالوتك وما هو شعورك بعد أن شاهدت هذا النجاح الذي
حققته ؟
احلمد هلل الذي جعل لي قبوال ً عند الناس أما عن املقطع فقد كان في
احلفل السنوي لتخريج حفاظ اجلمعية للعام 1427هـ وقد رشحت
للحفل من معلمي األستاذ حبيب الرحمن حافظ وذلك تلبية لدعوة
األستاذ محمد نور اإلسالم والذي طلب منه تقدمي احد طالبه املميزين
للقراءة في احلفل وبعد أن قرأت في احلفل تفاجأت بانتشار تالوتي على
بعض املواقع والقنوات.
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هو من الشيوخ األجالء واألئمة الذين قلما جند لهم نظيرا  ،أول من
جمع املصلني على صالة التهجد آخر الليل في العشر األواخر من
رمضان خلف إمام املسجد احلرام ،أوتي علماً نافعاً وصوتاً عذباً
جميالً طاملا صدح بالقرآن به .أحد أئمة وخطباء املسجد احلرام
البارزين ،م ّتع املصلني بجمال صوته وبالغة خطبه ،محبوب لدى
اجلميع ومن ذوي خير الصنيع.
شيخنا الذي تتشرف (مواكب) بعرض سيرته على صفحاتها
لهذا العدد هو اإلمام اخلاشع واخلطيب املتمكن والقارئ املعروف
والكاتب الكبير ،إمام أقدس البقاع الطاهرة..انه الشيخ عبد اهلل
بن محمد بن عبد اهلل بن عبدالرحمن اخلليفي -رحمه اهلل تعالى-
إمام وخطيب املسجد احلرام سابقاً..
الوالدة واملنشأ
ولد في منطقة القصيم مبدينة البكيرية عام 1333هـ تقريبا ً ونشأ
وترعرع في مدينة البكيرية في بيئة دينية صاحلة محافظة على
تعاليم اإلسالم ،حيث كان والده شيخا ً جليالً وإماما ً ألحد مساجد
البكيرية وكان جده الشيخ عبد اهلل شيخا ً جليالً وعاملا ً كبيرا ً وقاضيا ً
مبدينة البكيرية.
هذه البيئة الدينية والعلمية أثرت تأثيرا ً كبيرا ً على نشأة فضيلة
الشيخ عبد اهلل فقد كان والده حريصا ً كل احلرص على تربيته تربية
دينية.

22

حفظه للقرآن وطلبه للعلم
حفظ الشيخ عبد اهلل القرآن الكرمي على يد والده اجلليل الشيخ محمد
اخلليفي وله من العمر حوالي سبعة عشر عاما ً طلب العلم في بداية
نشأته على يد والده الشيخ محمد اخلليفي.
وممن طلب العلم على أيديهم أيضا ً الشيخ محمد بن مقبل والشيخ
عبد العزيز بن سب ّيل وسماحة الشيخ عبد اهلل بن حسن آل الشيخ
والشيخ سعد وقاص البخاري العالم املعروف في التجويد.
وفضيلة شيخنا احملبوب عبد اهلل اخلليفي ـ رحمه اهلل ـ جمع بني
الدراسة احلديثة مبدرسة حتضير البعثات مبكة املكرمة إضافة إلى
حلقات العلم على أيدي املشايخ السالف ذكرهم.
أعمالـه
عمل في بداية حياته إماما ً ألحد مساجد مدينة البكيرية إحدى مدن
القصيم ،وبعد ذلك بفترة طلبه امللك فيصل ـ رحمه اهلل ـ ليكون
إماما ً عنده ،بعد ذلك أشار امللك فيصل ـ رحمه اهلل ـ بتعيينه إماما ً
وخطيبا ً في املسجد احلرام وذلك عام 1365هـ .فباشر فضيلته وظيفته
اجلديدة ومهمته الكبيرة إماما ً وخطيبا ً في املسجد احلرام وظل كذلك
حتى وافاه األجل وهو قائم بعمله خير قيام ومن زمالئه في اإلمامة في
أول تعيينه كل من الشيخ عبد املهيمن أبو السمح والشيخ محمد
عبد الرزاق حمزة وفضيلة الشيخ عبد اهلل من كبار املربني ،فلقد
اشتغل بالتدريس واإلدارة منذ عام 1373هـ وكان آخرها مدير مدرسة
حراء االبتدائية مبكة املكرمة .وفضيلة شيخنا احملبوب الشيخ عبداهلل
اخلليفي شيخ وقور عليه سمة الصاحلني تعلوه املهابة وحتفه السكينة
متواضعا ً محبوباً ،دمث األخالق ،جميل األلفاظ ،رقيق اإلحساس ،بكاء
بالقرآن تغلبه العبرة ،شديد التأثير .يَبكي ويُبكي ،تشهد له جناب
املسجد احلرام كم بكى وكم أبكى فيها من أنفس مؤمنة وأرواح طاهرة
 .ولفضيلة شيخنا احملبوب مشاركات كثيرة في مجال اإلرشاد والتوعية
العامة والتأليف وذلك من خالل أحاديثه املذاعة أسبوعيا ً حتت عنوان
دروس من الفقه اإلسالمي

العشر األواخر من رمضان كل عام حتى وقتنا احلاضر يصليها مئات
األلوف من املقيمني والوافدين خلف أئمة احلرم املكي الرسميني ،جعل
اهلل ذلك في موازين حسناته.
مؤلفاته ووفاته
وكتاباته في الصحف منها مقال أسبوعي ينشر في جريدة ( عكاظ )
الغراء ،ومن مؤلفاته املباركة * :إرشاد املسترشد إلى املقدم في مذهب
أحمد.
*القول املبني في رد بدع املبتدعني .
*املسائل النافعة .
*فضل اإلسالم .
*الثقافة العامة.
*خطب اجلُمع في املسجد احلرام .
*أدب اإلسالم .
*التربية اإلسالمية .
*دواء القلوب واألبدان من وساوس الشيطان .
*املعامالت الربوية .
*مناسك احلج .
هذه بعض مؤلفاته نفع اهلل بها  ..ثمرة جهده  ..وبعد حياة حافلة
مبزيد من بذل العلوم ونشر التعليم الدعوة واإلرشاد وعموم الفائدة
التي كان يبثها للمسلمني من خالل خطبه ومواعظه أو بني دفتي
كتبه ودروسه اإلذاعية ،حان لهذا القمر املضيء ونوره الساري أن يتوارى
عن األنظار ويوسد الثرى فاستجاب لنداء ربه وودع الدنيا بأسرها وحلق
بالرفيق األعلى بتاريخ 1414/2/28هـ وذلك في مدينة الطائف ،ودفن
مبكة املكرمة ـ رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته ـ جزاء ما قدم من
قراءة كتابه الكرمي الذي طاملا أبكى املصلني وأشجن العابدين وملا بذله
ـ رحمه اهلل ـ من علم نافع وعمل صالح نرجو أن يكون ذخرا ً له في يوم
املعاد.

أول من جمع املصلني
ومما يجدر ذكره وال يحق لنا أن نتجاهله ونغفله أن فضيلة الشيخ عبد
اهلل بن محمد اخلليفي إمام وخطيب املسجد احلرام ـ رحمه اهلل ـ هو
أول من جمع املصلني على صالة التهجد آخر الليل في العشر األواخر
من رمضان خلف إمام املسجد احلرام فبدأها ـ رحمه اهلل ـ بعدد يسير
من املصلني في حصوة باب السالم جهة بئر زمزم فتزايد العدد يوما ً بعد
يوم وكثرت الصفوف من صف إلى صفني إلى ثالثة ،وهكذا بدأ يتزايد
عدد املصلني ويكثر توافدهم للصالة خلف فضيلته وازداد عددهم عاما ً
بعد عام وظل كذلك ـ رحمه اهلل ـ حتى أصبح من يصليها خلفه
باآلالف ثم شاركه فيها باقي األئمة واستمرت تقام هذه الصالة في
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عمر محمد رزق اهلل
عضو هيئة التدريب بكلية
االتصاالت وااللكترونيات

يعاني كثير من الناس ِمن عدم القدرة على التركيز ومن تشتت الذهن
وتوارد األفكار الكثيرة في وقت واحد  ،يبدأ أحدنا في عمل ثم ينتقل
آلخر قبل أن يتمه  ،ويجلس احدنا في جلسة فينتقل احلديث من أمور
شرعية ألخبار سياسية لهموم اجتماعية ورمبا كروية رياضية ..
التشتت وعدم التركيز أصاب قطاعات كثيرة في حياتنا  :أحاديثنا ،
تفكيرنا  ،اهتماماتنا  ،قراءاتنا بل حتى عالقاتنا  ،بل من أعجب األمور
أنك ترى الشاب الصغير شارد الذهن ال يستطيع جتميع أفكاره وال
التركيز في دراسته لكثرة ما يحيط به من مشغالت وملهيات .
التركيز يعني باختصار  :أن جتمع تفكيرك فيما تريد التفكير فيه  ،وأن
تتجاهل ما سواه .

هل نستطيع تعلم التركيز ؟

األمر اجليد هنا هو أن التركيز مهارة مثل باقي املهارات تستطيع بقليل
ـ ورمبا كثير ـ من التعلم والتدريب أن تتقنها ومتارسها وتصبح عادة من
عاداتك اليومية .
والعادات نحن من يتحكم فيها  ،فكل عادة اكتسبتها في يوم من األيام
تستطيع محوها من حياتك واستبدالها بغيرها بشرط وجود الرغبة
والهمة العالية والتدريب اجليد .
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وأستطيع أن أقول لك كمقدمة لهذا املوضوع  :إن الوصفة السرية
لتعلم عادة التركيز هو أن تركز في كل وقت على عمل واحد فقط ال
تبدأ في غيره حتى تنتهي منه .
متى ما طبقت هذه القاعدة في حياتك فصدقني ستكون مركزا ً من
الدرجة األولى .وسيأتي احلديث عن هذا املوضوع بالتفصيل .

أهمية تعلم مهارة التركيز

ملاذا يجب أن نتعلم التركيز إن عجلة احلياة سريعة الدوران وجرينا
الالهث وراء لقمة عيشنا  ،وحتقيق عدد كبير من تطلعاتنا  ،وكسب
املزيد من عالقاتنا  ،ومالحقتنا لسيل املعلومات اجلارف  ،وحرصنا على
متابعة كل جديد  ،باإلضافة إلى محاولة إيجاد املزيد من الوقت للمتعة
وراحة أجسادنا واالهتمام بأنفسنا  ..هذا عدا ما ن ُطالَب به من واجبات
وحقوق لآلخرين علينا.
كل هذا يجعلنا نعيش في دوامة طويلة ومتعبة لعقولنا ومرهقة
لتفكيرنا بل وحتى ألجسادنا يحضر الواحد منا محاضرة أو درسا ً حول
العلم الشرعي وأهميته في املرحلة املعاصرة لألمة وحاجتها ـ أي األمة
ـ لعلماء راسخني في العلم يرفعون لواء أهل السنة فيدفعه ذلك بقوة
للتفكير في العودة للعلم الشرعي وااللتحاق بحلق العلم والعكوف

على القراءة ويبدأ في وضع جدول علمي  ...الخ .
ثم ال يلبث أن يستمع إلى متحدث عن أهمية تطوير الذات واالستزادة من
العلوم املعاصرة وااللتحاق بالدورات التي تنمي القدرات وتطور املهارات
فينصرف إلى شراء كتب في إدارة الوقت وحتديد األهداف واالتصال اجليد
مع اآلخرين  ..الخ  ،وميضي وقتا ً في هذا اجملال .
ثم يجره القدر إلى جلسة مع املهتمني بالتقنية وعلومها فيسمع
حديثا ً مشوقا ً حول أهمية احلاسب اآللي وما أحدثه اإلنترنت في ثقافة
الشعوب  ،وكيف أن ثقافة الشعوب وتقدمها أصبح يقاس مبدى
تقدمها واستخدامها للشبكة العنكبوتية ـ االنترنت ـ فيشد رحله
األم ّي في هذا
هذه املرة إلى عالم احلاسب اآللي واالنترنت خاصة وهو ّ
ً
اجملال  ،فيسجل في دورة لتعلم مبادئ احلاسب اآللي ويشتري كتبا تعينه
على الدخول في عالم االنترنت  ...الخ
وهكذا ميضي العمر وتسير عجلة احلياة وهذا اإلنسان يتقلب من مجال
إلى مجال ويتحول من اهتمام إلى اهتمام بال تركيز وال إنتاج حقيقي
وال فائدة ت َ
ُذكر .
هذا مثال واضح ألهمية التركيز في حياتنا  ،فكثير ممن لم يحققوا
شيئا ً في حياتهم وتخبطوا في مجاالت احلياة املتعددة ولم يخرجوا
منها وهم يتقنون فنا ً من فنونها كان أحد أسباب ذلك هو عدم التركيز
في أحد اجملاالت .
إن حتديد مجال واحد في احلياة يركز املرء عليه جهده ويبذل فيه وسعه
ال شك أنفع للفرد ولألمة من أن يقطف الواحد من كل بستان زهرة
فال هو استمتع بنسيم الزهرة وال هو جعل غيره يستمتع مبا قطفه
من زهور .
ً
ً
إن األمثلة على أهمية التركيز كثيرة جدا  :فأنت لو قابلت صديقا لك
أو هاتفت زميالً مقربا ً ولم يكن في بالك أن حتدثه في موضوع معني
فسيضيع الوقت عليكما ـ واملال ـ دون أن تخرجا من احلديث بثمرة .
كما أنك لو دخلت إلى أحد األسواق الكبيرة ـ سوبر ماركت  ،أو هايبر
ماركت مثالً ـ وأنت ال تدري ماذا تشتري فستغريك املعروضات الكثيرة
! ولو كانت محفظتك ممتلئة بفئات النقود اخملتلفة فرمبا صرفت مبلغا ً
كبيرا ً دون أن يكون من ضمن مشترياتك الضروريات احلقيقية لك
ولبيتك !.
هذه أمثلة عامة في احلياة  ،ولو دخلنا إلى عالم حلقات القرآن لوجدنا
كذلك أمثلة كثيرة على أهمية التركيز  ،فاملعلم أول ما يجلس في
حلقته ويرمي بنظراته على طالبه يتذكر أن الطالب فالن يحتاج
للتذكير باالهتمام بالدراسة في املدرسة فأبوه قد حتدث مع املعلم
حول هذا املوضوع  ،وفالن اآلخر ال بد أن أحتدث معه حول ضعف حفظه
في الفترة األخيرة وهذا الثالث بدأ يتأخر عن الصالة كثيرا ً  ،ثم يبدأ
في التسميع لطالب فتشده آية من اآليات فيجدها فرصة ليتحدث
مع هذا الطالب حول معانيها ورمبا كلفه في نهاية جلسة التسميع
ببحث حول ذلك وسيجد نفسه في األخير لم يتحدث مع الذين يريد
التحدث معهم !! .
أخي املعلم :
أريد أن أقول لك باختصار شديد  :إن التركيز هو العصا السحرية لكي
تبدع في أمورك كلها داخل حلقتك وخارجها  ،إنك لن جتد كتابا ً صغيرا ً
وال كبيرا ً يتحدث عن اإلبداع والتميز والنجاح في احلياة إال وستجد

التركيز إحدى أهم النصائح التي يرددها الكاتب .

مجاالت التركيز املهمة ملعلمي احللقات القرآنية

التركيز في وضع األهداف التربوية للحلقة  :وكلما كانت هذه األهداف
مكتوبة وواضحة أمام املعلم كان التركيز عليها أسهل  ،وعند وضع
هذه األهداف وكتابتها ال بد من معرفة أن كل تصرف يقوم به املعلم
داخل احللقة ال بد أن يخدم هدفا ً من األهداف  ،مبعنى أن املعلم ال بد أن
يراقب تصرفاته وكالمه وحتى توجيهاته فال بد أن تخدم كلها األهداف
املوضوعة .
التركيز في ترتيب التوجيهات اليومية داخل احللقة كثير من املعلمني
يحب أن يختم حلقته بتوجيه قرآني إمياني يبقى أثره في نفوس الطالب
 ،وهذا أمر حسن  ،لكن األحسن واألفضل أن يجلس املعلم مع نفسه
في بداية األسبوع ويراجع أهدافه املكتوبة  ،ويضع جدوال ً ملا سيقوله في
احللقة كل يوم بحيث كل توجيه يخدم هدفا ً من األهداف .
التركيز في التكليفات التي يك ّلف بها املعلم طالبه  :سواء تكليفات
علمية  ،أو أنشطة داخلية  ،أو في النشاط األسبوعي للحلقة أو غير
ذلك  ،فمن جهة ال بد أن تخدم هذه التكليفات األهداف املوضوعة  ،ومن
جهة ثانية ال بد أن تناسب هذه التكليفات التوزيع العادل بني الطالب
فال يتم التركيز على بعض الطالب دون البعض  ،ومن جهة ثالثة ال بد
املعلم قدر َة كل طالب ومدى مالءمة التكليف له
أن يراعي
ُ
التركيز أثناء التسميع ألحد الطالب فإن من املالحظ أن بعض املعلمني
يسرح بذهنه أثناء تسميع أحد الطالب إما في أمر خارج عن موضوع
التسميع  ،أو رمبا سرح مع آية من اآليات التي أثرت في نفسه وأخذ
يعقل معانيها في ذهنه ؛ بينما الطالب يسير في قراءته ورمبا أخطأ
دون أن يتنبه املعلم خلطئه  ،وال شك أن هذا األمر خطير وإن أصبح
عاد ًة للمعلم فإنه يحتاج لعالج سريع  ،وهنا يحتاج املعلم أن يعود
نفسه التركيز مع الطالب الذي يسمع له  ،وسيأتي بيان بعض الطرق
املساعدة على ذلك .
التركيز في القراءة العلمية املنهجية للمعلم  :إنك ـ أخي املعلم ـ
حتتاج إلى زاد علمي كبير  ،وال شك أنه مع كثرة الكتب وكثرة البرامج
العلمية والدروس واحملاضرات واألشرطة العلمية املوجودة في السوق
حتتاج إلى أن تعرف أولياتك في العلم الشرعي خاصة وفي املعرفة
العلمية بشكل عام  ،فرتب أولوياتك ولن يتم ذلك إال مبعرفة جوانب
النقص احلقيقية عندك فتكلمها وعندها ستعرف ماذا ستقرأ فتذهب
إلى املكتبة حني تذهب وأنت تعرف ماذا ستشتري من كتب  ،وتذهب
ٌ
عارف ماذا ستقتني من
حني تذهب إلى التسجيالت اإلسالمية وأنت
أشرطة علمية ومحاضرات  ...كما أنك لن تنسى أن تضع في أولوياتك
التزود من علوم التربية ومعاملة املراهقني واألطفال وطرق التدريس
وحل املشكالت وغيرها .
التركيز في احللقة نعم التركيز في احللقة وال شيء غير احللقة  ،إنك
حتتاج ـ أخي املعلم ـ أن جتعل هذه احللقة وهؤالء الطالب أولى أولياتك ،
واهم مهماتك  ،فحتى قراءاتك وتطويرك لنفسك اجعل أهم أسبابها
أن تفيد هؤالء الفتية الذين استأمنك آباؤهم عليهم .
هذه أهم اجملاالت التي لها عالقة وثيقة بعملك معلما ً في حلقة القرآن
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وهناك مجاالت كثيرة  ،واحلقيقة أن كل أمر من أمور احلياة تريد أن تبدع
فيه حتتاج أن تركز عليه وتركز فيه .

أعداء التركيز

ثَمة أمور متنع العقل من التركيز  ،ولعل من املفيد معرفة هذه األمور
الجتنابها والتخلص منها  ،ومن هذه األمور ما يلي :
عدم االستعداد اجليد للعمل الذي تريد القيام به  :فيستحسن قبل
القيام بأي أمر من األمور أن تسأل ما هي األدوات التي حتتاجها وأين
ستؤدي هذا العمل وهل املكان مجهز بشكل جيد  ،واألشخاص الذين
لهم عالقة هل مت إخبارهم مسبقا ً مبا ستقوم به وهل انتهيت من
العمل السابق متاما ً أبعد عنك الهاتف اجلوال أو ضعه على الصامت
مثالً  ،ونظف املكتب  ،الذي ستقرأ عليه  ،أبعد كل ما ليس له عالقة
بعملك من أمام عينك  ...الخ .
األشخاص احملبطون  :والذين يقومون بدور املشاعر السلبية فتتذكرهم
وأنت تقوم بعملك فيصيبك إحباط وتبدأ في االنشغال بأمور أخرى .
عدم االلتزام بالوقت احملدد لكل عمل  ،فاملماطلة والتأجيل والتسويف
سبب مهم للتشويش على العقل والذهن أثناء تأدية األعمال .
عدم وضع خطة للعمل الذي تقوم به  :.فتتزاحم األعمال في ذهنك ،
وتتشابك األولويات وال تدري مباذا تبدأ ومن أين تبدأ .
تضخيم العوائق  :كل عمل تؤديه ستجد عوائق تعترض طريقك فيه
وأثناءه  ،فهذا أمر عادي وهو من طبيعة هذه احلياة  ،واجعل كل عائق
حتديا بينك وبني نفسك .
البدء في عمل قبل االنتهاء من عمل سابق  :مما يجعلك توقف ما
أنت فيه حاليا ً لتعود للعمل السابق ورمبا دخلت في مشروع عمل جديد
وهكذا يضيع الوقت دون االنتهاء من عمل محدد .
االعتقاد بأن التركيز أمر فطري وأن هناك أشخاصا من طبيعتهم أنهم
طروا على عدم التركيز  ،وهذا ما نسميه باالعتقاد
مركزون وآخرين ُف ِ
السلبي جتاه التركيز فيعتقد الواحد أنه ال يستطيع التركيز أبدا ً وأن
طر عليه  .واحلقيقة أن كل واحد منا يسعى جاهدا ً
هذا أمر جب ّلي قد ُف ِ
حينما يقوم مصليا ً بني يدي اهلل تعالى أن يخشع ( يركز ) في صالته
فيستحضر عظمة اهلل تعالى وهو يخاطبه بهذا الكتاب العزيز ،
ويتذكر كبرياءه واطالعه عليه عندما يتلفظ بتكبيرة اإلحرام ( اهلل أكبر
) ويحتقر هذه احلياة الدنيا وهو ساجد لربه واضع جبهته لربه يسأله ما
عظم أو صغر من أموره  ،وهكذا يخشع في صالته  ..وال شك أن اخلشوع
في الصالة أهم مترين للتركيز فمتى ما جاهدت نفسك لتخشع في
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صالتك فستجد أثر هذا في حياتك  ..وكم م ّر بكل واحد منا حلظات
وقف منتصبا ً بني يدي ربه قد أصاب ذنبا ً من الذنوب أو نزلت به ضائقة
ما  ،فوقف ليسأل ربه وقد دمعت عيناه وخشع قلبه واستحضر فقره
وغنى ربه تعالى  ،وذله وعظمة خالقة تعالى فكان اخلشوع أعلى ما
يكون .
فالذي جعلك تخشع وتركز هذا التركيز ال شك أنه قادر أن مينحك
التركيز في أمورك األخرى ( مع الفرق بني األمرين ) .
انشغال الذهن باملشاكل اليومية أو الطارئة  ،سواء كان لهذه
املشكالت عالقة بالعمل الذي تقوم به أو ال عالقة له .
وسوسة الشيطان الرجيم وجهده إلبعاد املسلم عن كل ما ينفعه
في الدارين  ،فيشغله باملفضول عن الفاضل  ،وبالسنة عن الواجب ،
وبغير املهم عن املهم  ،ورمبا باحلرام عن احلالل .
التعب واإلجهاد  :إن أي عمل تقوم به وأنت مجهد متعب فسيكون
الشتات وعدم التركيز وبالتالي ضعف اإلنتاج هو نهايته  ...وميكن ذكر
املرض هنا كأحد أعداء التركيز فهو يقلل من القدرة العقلية والعضلية
لإلنسان ويحتاج معه للراحة واالسترخاء  ،وكثيرا ً ما يوصي األطبا ُء
املريض َ بعدم ممارسة أي نوع من األنشطة كما أن بعض األدوية قد
تسبب نوعا ً من النعاس  ،وتفقد املر َء قدرته على التركيز .
عدم وجود حوافز لالنتهاء من العمل  :سواء كانت حوافز مادية أو
معنوية  ،ورمبا كانت هناك حوافز ولكنها غائبة عن ذهنك  ،ومن املهم
هنا أن يستحضر اإلنسان الفوائد التي سيجنيها من كل أمر ينتهي
منه ويكتب هذه الفوائد في ورقة ويضعها أمامه طوال فترة أدائه
للعمل .
بعد كل هذه املعوقات  ،ومع اقتناع املرء بأهمية التركيز إال أن املشكلة
الكبرى أن كثيرا ً منا ال يريد أن يتدرب وال أن يتعلم كيف يركز وال أن
يطبق التعليمات اخلاصة بالتدريب وحينها يصبح كل ما تعلمه الواحد
ال فائدة منه  ..إذا ً تعال لنتعلم كيف نركز  ،ولنتدرب على التركيز
لنستمتع بحياة أجمل ولنحقق ما نصبو إليه في حياتنا ..

كيف نتعلم التركيز

التركيز ـ كما سبق ـ مهارة ميكن تعلمها والتدرب عليها ومن ثَم
إتقانها وجعلها عادة يومية .
وللوصول لهذه املرحلة هناك خطوات كثيرة ومتارين ميكن االستعانة بها
وهذا ما سنحاول التركيز عليه في العدد القادم إن شاء اهلل تعالى .

أيام قليلة وتنطلق فعاليات امللـتقى
السنوي الرابع جلمعيات حتفيظ القـرآن
الكرمي باململكة حتت عنوان  ( :جمعيات
حتفيظ القرآن الكرمي واألمن ) في الفترة
من  17- 15جمادى األولى 1429هـ .
هذا امللتقى السنوي املبارك الذي
تستضيفه لهذا العام جمعية حتفيظ
القرآن الكرمي باملنطقة الشرقية يأتي
امتدادا ً لثـالثة ملتقيات عقدت خالل
األعوام الثـالثة املاضية في كل من
الطائف وجـدة والرياض – على الترتيب –
نوقشت خاللها العديد من احملاور الهامة
وطرحت في جلساتها الكثير من أوراق
العمل التي تخدم مسيرة العطاء في
خدمة القرآن الكرمي في مختلف الفنون
ثالثــة ملتــقيــات تنوعـــت عنـــاوينها
ومحاورها وأوراق العمل فيها وكان فيها
الكثير من تبادل اخلبرات ونقل التجارب
حضور مميز تشهده ملتقيات جمعيات التحفيظ
ومناقشة القضايا التي من شأنها
املساهمة في دعم مسيرة القرآن في
هذه اجلمعيات املباركة.
وفي ظل ما متثله هذه امللتقيات من أهمية كبيرة في ميادين تعليم
وحتفيظ كتاب اهلل من خالل حرص مسؤولي جمعيات التحفيظ
واملشاركني في هذا العمل املبارك على االستفادة من التجارب
اجلديدة واألفكار اإلبداعية واملشاريع الرائدة  ،وما يشكله تنظيمها
من عبء كبير على اجلمعيات سواء على املستوى الذهني أو املالي
تبقى هناك أسئلة حتتاج إلى إجابات وافية وواقعية :
ما هو األثر الفعلي لهذه امللتقيات في دعم وتطوير عمل جمعيات
التحفيظ ؟
وهل حققت امللتقيات املاضية أهدافها املنشودة ؟
وما مصير تلك التوصيات املهمة التي انبثقت منها ؟
وماذا ينقص هذه امللتقيات لتقدم الفائدة املرجوة للعاملني في
مجال خدمة القرآن وأهله ؟
أسئلة كثيرة طرحناها على عدد من مسؤولي اجلمعيات واملهتمني
بهذا اجلانب من خالل هذا التحقيق ...
ملتقيات التحفيظ  ..إثراء وتطوير
في البداية أكد الشيخ محمد بن عبد اهلل الغنام رئيس اجلمعية
اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الباحة على أهمية هذه
ّ
املنظم بني املؤسسات ذات
امللتقيات مشيرا ً إلى أن التواصل الهادف
الهدف الواحد أمر في غاية األهمية لتبادل اخلبرات وتطوير قدرات
العاملني على هذه املؤسسات وبالتالي فتح آفاق واسعة في مجاالت
العمل للنهوض به وحتقيق أعلى قدر ممكن من املنجزات.
وأضاف  :إن جمعيات حتفيظ القرآن ال تنفك عن هذا اإلطار بل إنها
تأخذ مكان الصدارة لسمو الهدف ونبل املقصد وال شك أن امللتقيات
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ملتقيات التحفيظ  ..شراكة نحو االرتـقاء والتـطوير

األمير عبد اجمليد يرحمه اهلل خالل رعايته للملتقى الثاني بجدة

ليست تواصالً فحسب بل هي تشابك بني األيدي وتعاون على البر والتقوى
لنيل أسمى غاية وأنبل مقصد يتش ّرف به املسلم في خدمة كتاب اهلل
تعلما ً وتعليما ً وحتكيماً.
ووافـقه الرأي الشيخ إبراهيم بن عبد احملسن العامر رئيس جمعية
حتفيظ القرآن الكرمي بحائل مشيدا ً بدور هذه امللتقيات في مجال تطوير
العمل وإثراء خبرة العاملني فيه من حيث تبادل اخلبرات والسير بها نحو
األفضل وحل املشكالت وتذليل العقبات وجتديد حيوية العاملني فيها
وحتقيق التعاون على البر في هذا امليدان املبارك الذي يسري أثره مبشيئة
اهلل على واقع األمة ومجتمعات املسلمني ببركة هذا الكتاب.
ولم يخالف الشيخ عيسى بن محمد الشماخي رئيس جمعية حتفيظ
القرآن الكرمي مبنطقة جازان سابقيه حول أثر هذه امللتقيات في تطوير
العمل في مجال خدمة كتاب اهلل تعالى مؤكدا ً على دورها في إبراز
اجلمعيات وأثرها في تغيير واقع اجملتمع إلى األفضل والتمسك بكتاب اهلل
تعالى منهجا للحياة ونقل اخلبرات من خالل ورش العمل واملوضوعات
التي تطرح في هذه امللتقيات واالستفادة من خبرات اجلمعيات بعضها
البعض في مجال حتفيظ القرآن الكرمي والعناية به والتأسي باجلمعيات
الرائدة مما يجعل اجلمعيات التي لم تلحق بركب التطوير حتاول أن تقـتدي
بغيرها للنهوض بنفسها في هذا اجملال.
أما املهندس عبد العزيز بن عبد اهلل حنفي رئيس جمعية حتفيظ القرآن
الكرمي مبحافظة جدة فتط ّرق إلى العمل املؤسسي الذي أصبح يُس ّير
جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي وفق أسس علمية واضحة مما نتج عنه
فكرة هذه امللتقيات التي أضحت بيئة رائعة لتبادل اخلبرات والتعريف
مبا لدى اجلمعيات من أفكار وجتارب واالستعانة باخلبراء وأهل العلم في
مجاالت متعددة تتعلق بخدمة القرآن الكرمي حيث يتم التركيز على
اجلوانب التي تهم اجلمعيات سواء في الشؤون التعليمية أو التربوية أو
التقنية أو العالقة مع اجملتمع أو املوارد املالية واألوقاف وغيرها وتقدمي أوراق
عمل وبحوث علمية متخصصة تثري وتخدم أعمال اجلمعيات وأهدافها.
الدكتور أسامة بن زيد اخليبري مدير عام جمعية حتفيظ القرآن الكرمي
مبنطقة تبوك حتدث عن أهمية هذه امللتقيات قائالً  :إن من أبجديات تطوير
أي عمل كان على اإلطالق االستفادة القصوى من اآلخرين بأفكارهم
وآرائهم ومقترحاتهم وجتاربهم فما بالك إذا كانت هذه االستفادة مبنية
عمل واقعية تطرح على طاولة
على دراسات عميقة وبحوث علمية وأوراق
ٍ
نقاشية حوارية رزينة هادئة وبأجواء ُمفعمة باحلب واإلخاء واملودة واأللفة

إ ّن من أبرز مظاهر العناية والرعاية التي
حتظى بها جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي
في هذه البالد املباركة إقـامة ملتقيات
خاصة بها على مستوى اململكة والتي
بدأت كبادرة من جمعية حتفيظ القرآن
الكرمي مبحافظة الطائف في عام
1424هـ سرعان ما تبنتها وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد م .فوزي اجلعيد*
وأحاطتها بدعمها ورعايتها لتصبح
ملتقى سنويا ً حافالً باملفيد واجلديد للجمعيات .
إ ّن ملتقيات اجلمعيات هي لقاء اخلبرات واجتماع األفكار وتالقح
الرؤى ومتازج العطاء وتكثيف املشاورات وبحث العقبات وحل
املشكالت  ،وذلك ينطلق من رؤية ثاقبة تراها اجلمعيات املنظمة
لهذه امللتقيات في كل عام وتلمسها من خالل أعمالها وما تطلع
عليه من أنشطة اجلمعيات األخرى  ،حيث حترص على أن تكون
احملاور لكل ملتقى شاملة ووافية بجميع متطلبات املرحلة التي
تعيشها اجلمعيات والظروف التي حتيط بها  ،ولعل أبرز دليل على
ذلك احملاور التي تضمنتها امللتقيات السابقة والتي تعد ثروة غنية
جدا ً وكنزا ً عظيما ً من الدراسات واألبحاث وأوراق العمل املتخصصة
في أعمال اجلمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي
وما يصدر من هذه امللتقيات من مقترحات وتوصيات تعد ذات أهمية
كبرى لكونها صادرة برؤية جماعية مشتركة من قبل مسؤولي
اجلمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي املشاركني في امللتقى
والذي يحملون على عاتقهم أمانة عظيمة تتعلق بأعظم الكتب
السماوية وأشرفها  ،وتعبر عن شراكتهم وتعاونهم وتكاملهم
في الرؤية والهدف والوسيلة واألمل والطموح والتطوير والتجديد
واالرتقاء نحو األفضل واألحسن فيما يخدم كتاب اهلل الكرمي – بإذن
اهلل تعالى وال شك أ ّن اجلمعيات حريصة كل احلرص على تطبيق
هذه التوصيات الهامة  ،لكن ما زال بعضها بحاجة إلى تفعيل
أكثر واهتمام أكبر  ،ويُقترح ملزيد من التفعيل والتطبيق أن يتم
وضع أمانة عامة دائمة للملتقيات في وزارة الشؤون اإلسالمية
تتولى اإلشراف واملتابعة والتنسيق لتطبيق التوصيات الصادرة
من كل ملتقى  ،ووضعها في خطط عمل إستراتيجية وتنفيذية
محددة  ،وتقييم كافة اجلمعيات في مدى تطبيقها للتوصيات
واستفادتها منها وأثر ذلك إيجابيا ً عليها
إن امللتقيات التي سبق إقامتها خالل السنوات املاضية – بحمد اهلل
تعالى – قد ساهمت – بفضل اهلل تعالى – في وضع حجر األساس
معنويا ً ألعمال كثيرة من جمعيات التحفيظ  ،فقد ساعدت على
حتقيق العمل املؤسسي الناجح فيها  ،وسعت نحو األخذ بيديها
نحو التميز والتقدم والريادة  ،وأرشدت إلى كيفية توثيق صلتها
باجملتمع وتقوية عالقتها به  ،وعرفت بدورها الهام األكيد في تثبيت
األمن وترسيخ دعائمه بكافة أشكاله ومستوياته على مستوى
الفرد واجملتمع.
نسأل اهلل أن ينفع بهذه امللتقيات وأن يجزي القائمني عليها خير
اجلزاء وأن يكلل بالنجاح والتوفيق جميع أعمالهم.
*مدير عام جمعية حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة الطائف
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معالي مفتي اململكة خالل مشاركته في افتتاح امللتقى الثالث

اإلميانية الصادقة ألن الهدف واحد والغاية واحدة .فحتما ً سوف يكون
لها من اآلثار احلميدة الشيء الكثير والتي تنعكس إيجابا ً لالرتقاء
بهذا العمل النبيل وهذا ما نطلبه ونتمناه ونتطلع إليه دوما ً وأبدا ً في
مثل هذه امللتقيات املباركة.
تنظيم رائع  ..وأوراق عمل مميّزة
ومع االتفـاق على أهمية هذه امللتقيات ومدى مساهمتها في تطوير
ِّ
املنظمة
العمل تبقى مسألة اهتمام جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي
بهذه امللتقيات من خالل اإلعداد اجليد وحسن اختيار احملاور املناسبة
وأوراق العمل اجليدة مسألة مهمة كي تقدم هذه امللتقيات املادة
العلمية والتطبيقية التي من شأنها إفادة املشاركني .
الشيخ محمد بن محمد البشري نائب رئيس جمعية حتفيظ القرآن
الكرمي مبنطقة عسير أكد  -في هذا اإلطار  -أن كل جمعية حتظى
بشرف تنظيم هذا اللقاء املبارك حترص كل احلرص على أن يخرج
بأفضل صورة ولذلك فهي تستعد له من فترة طويلة حيث حتدد احملاور
التي ينبغي مناقشتها وأوراق العمل التي من املمكن أن تطرح في
اللقاء واختيار األشخاص الذين يطرحون مثل هذه األوراق وتخاطب

تنظيمات رائعة حتظى بها ملتقيات جمعيات التحفيظ
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البشري

حنفي

الهذلول

املعن ّيني بهذا العمل من وقت مبكر وهذا كله نابع من االهتمام
الكبير الذي توليه اجلمعيات املنظمة لهذه امللتقيات.
ووافقه الرأي الشيخ عبد الرحمن بن عبد اهلل الهذلول نائب رئيس
جمعية حتفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض مشيرا ً إلى أن اجلمعيات
ِّ
املنظمة تعمل جاهدة على اإلعداد املبكر بوقت كاف مما يستدعي
ثم تنقيحها واختيار
الدقة في فرز أوراق العمل التي ترد بكثرة ومن ّ
تجُ
األفضل واألشمل منها وترتيب احملاور بناء على ذلك وفي الغالب نِّد
اجلمعية املنظمة لذلك فريق عمل أو جلنة علمية متخصصة تضم
ثلة من املهتمني وذوي اخلبرات في هذا اجملال سعيا ً إلى تقدمي األفضل
للمشاركني في امللتقى خاصة وللناس عامة.
املهندس عبد العزيز حنفي حتدث حول هذا اجلانب فـقال  :تبذل
ّ
املنظمة جهودا ً كبيرة من أجل اختيار احملاور وأوراق العمل
اجلمعيات
املناسبة حيث يتم اختيار عنوان ومحاور وأوراق العمل من خالل جلان
متخصصة تعمل على حتديد موضوع لم يتم التطرق له من قبل
ويتم حتديد احملاور بعد االطالع على أوراق العمل في امللتقيات السابقة
والتوصيات التي قدمت فيها والتباحث في احتياجات اجلمعيات ومن
ذلك كله يتم اخلروج بالعنوان واحملاور واألهداف التي يسعى امللتقى
لتحقيقها.

الملتقـيات القـرآنية  ..تطـلع للمـزيد

جانب من احدى جلسات امللتقى الثاني بجدة

أما الدكتور سليمان بن علي السعود مدير عام اجلمعية اخليرية لتحفيظ
القرآن الكرمي ببريدة فقد حتدث عن هذه النقطة قائالً  :في نظرة سريعة
للملتقيات األخيرة نلحظ تطورا ً يستحق اإلشادةونقلة نوعية باالجتاه
الصحيح فاحملاور واألوراق املقدمة يتم اختيارها بعناية فائقة وعن دراية
وممارسة مع مالحظة التكامل في كل امللتقيات مما يثلج الصدر ويدعو إلى
احلماس والتنافس في رسم األهداف وحتقيق الغايات.
من جهته أوضح الشيخ هاشم بن مستور الشريف مدير عام جمعية
حتفيظ القرآن بنجران أ ّن اجلمعيات تبذل جهدا ً كبيرا ً من أجل إخراج هذه
امللتقيات في أزهى صورة وفي أجمل ح ّلة مؤكدا ً أن جميع احملاور وأوراق
العمل التي طرحت في امللتقيات السابقة والتي ستطرح في امللتقى
القادم  -بإذن اهلل  -تالمس الواقع ولها أثرها الواضح في تطوير العمل
باجلمعيات .
ووافقه الرأي الشيخ
إبراهيم العامر قائالً :
لقد كانت جميع احملاور
وأوراق العمل السابقة
رائعـــة وأثــرت خبرة
وثقافة العاملني في
اجلمعيات واملتعاونني
الشريف
مفرح
معها ويحتاج إليها
كل عامـل فـي هــذا
امليدان املبارك في املدارس واملعاهد وحلق التحفيظ بل يحتاجها كل
مهتم بهذه الرسالة املباركة ونتطلع إلى املزيد من اإلثراء في ذلك.
أما الدكتور محمد يحيى مفرح أحد املشاركني الدائمني في ملتقيات
جمعيات التحفيظ فقد حتدث حول هذا األمر قـائالً  :لقد ملست حرصا ً
كبيرا ً من قبل اجلمعيات املنظمة على اختيار اللجان العلمية ومحاور
اللقاءات واختيار أوراق العمل املقدمة بجدية وأعتقد مقارنة مبا أحضره
وأعرفه من خالل املؤمترات احمللية والدولية في شتى مجاالت املعرفـة أن
جمعيات حتفيـظ القرآن قد جتاوزت املرحلة التنظيمية بشكل رائع وكبير.
والشيء الذي أؤكد عليه بعد أن ملسته في عدد من اللقاءات هو أهمية
احلرص على عرض التجارب واخلبرات الواقعية من خالل املمارسني القائمني
على اجلمعيات اخليرية للتحفيظ.

تظل اخلبرات العملية الناجحة رهينة
شخصية فاعلة أو مؤسسة ناضجة
حتى يقدر لها أن تتفرع كالشجرة
الباسقة وأن تتجدول كالنهر العظيم
املتدفق مينة ويسرة فإذا بها أكثر
فاعلية وأعظم جناحا؛ حني تتناص مع
شخصيات ومؤسسات أخرى مثيلة أو
تتفاعل مع جتارب رمبا تكون أكثر وعيا د .خالد احلليبي*
وإن كانت أقل ميدانية.
وقد اتخذت املؤسسات القرآنية في اململكة تقليدا سنويا تلتقي
فيه في إحدى املدن الكبرى؛ لتجدد العهد مع اهلل تعالى خلدمة
كتابه الكرمي ،ولتتواصى فيما بينها؛ مبا يطورها وينميها ويحميها
بإذن اهلل من التراجع أو الضعف.
ولعل في االلتقاء بني املؤسسات املثيلة فوائد خفية قد ال تظهر في
نوع البرامج املتبادلة وال في األفكار املطروحة فقط بل تتداخل في
النفوس املتباشرة بنوع املنجز املشترك .ولعل من ذلك التالي :
* شعور إيجابي يكتنف العامل في اجملال اخليري حني يجد نفسه
ضمن كوكبة من العاملني الذين يحسب فيهم اإلخالص ،وأنه ليس
وحده في امليدان * ،إحساسه بأنه مقصر في أداء عمله؛ حني يرى من
هو أكثر منه عمال وتضحية.
* منح فرص لتبادل األفكار والتي لم يتح لها فرص التبلور في شكل
بحث أو ورقة عمل السيما أن هناك شفهيني ال يطيقون الكتابة.
* تكوين الصداقات اخليرة؛ من خالل التعارف الذي أشار املولى عز وجل
َاك ْم ُ
إليه في قوله سبحانه ( :وَ َج َعلْن ُ
ش ُعوبا ً وَ َق َبائ ِ َل لِ َت َعار َ ُفوا ).
* بناء عالقات عمل ينشأ عنها دعوات بني املؤسسات املشاركة .
ولذلك كله فإن من حق املشاركني أن تتاح لهم فرص كافية أثناء وضع
البرامج لاللتقاء؛ ال أن تشغل كافة األوقـات بالبرامج املتتابعة.
ولعل مما ينبغي االهتمام به في أوراق العمل وورشه اجلانب التطبيقي
الذي ال يستغني بأية حال عن مقدمات نظرية يجب أال تطول في
مثل هذه امللتقيات.
وأشير هنا إلى أن كثيرا من امللتقيات تنفق عليها مئات األلوف ثم
تغفل إدارة امللتقى عن جلنة متابعة التوصيات والتي قد ال تكلف
ُعشر هذه التكاليف وهي التي حتفظ ثمراتها من التلف والنسيان.
إن اجلدية في إقامة امللتقيات اخليرية يقتضي جدية املشاركني
الذين ميثلون املستهدفني فيها بحيث يتوجب على كل مؤسسة
حتديد الهدف من مشاركتها وإرسال املناسبني ملوضوع اللقاء ثم
مطالبتهم باألفكار التي جنوها من امللتقى ووضع خطة لتفعيلها
بل وتكليفهم مبد اجلسور مع اجلهات املشاركة.
ولعل مما يتوقع من امللتقيات اخليرية أن حتافظ وتصون الصورة الرائعة
اجلميلة لعملهم وأن يعلموا أن العمل اخليري والقرآني بشكل محدد
مستهدف من قبل الذين اتخذوا الصد عن سبيل اهلل منهج حياة
لهم ورأوا أن منجزاتهم تتحقق كلما أسهموا في عرقلة مؤسسة
خيرية أو حجموا أثرها  ،فعليهم أال يتركوا لهم فرصة اإلضرار بهذه
املنجزات العمالقة التي أصبحت منارة شامخة في وطننا الغالي
وضعت أيديها في أيدي والة األمور إخالصا ً ووالء لهذا الدين العظيم
وحبا كبيرا ً لكل شبر ولكل قلب في هذا الوطن الذي ال مثيل له على
وجه البسيطة .
* مدير مركز التنمية األسرية باألحساء
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متابعة كبيرة من قبل مسؤولي اجلمعيات للجلسات العلمية

تفعيل التوصيات  ..مطلب رئيسي
ومع إدراك معظم القائمني على جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي – إن لم
يكن جميعهم – واملشاركني في هذه اللقاءات املباركة حلجم اجلهود
ِّ
املنظمة  -على الصعيد البشري أو املالي  -في
التي تبذلها اجلمعيات
سبيل إجناح هذه امللتقـيات تظل قضية تطبيق التوصيات املنبثقة
عن هذه امللتقيات في الواقع امليداني قضية حتتاج للوقوف معها
كثيرا ً في ظل واقعها غير املرضي للكثير من املهتمني بهذا اجلانب .
يقول الشيخ محمد بن محمد البشري في هذا الصدد  :يجب أال
نكون مبالغني أو مجاملني فـتطبيق التوصيات املنبثقة عن هذه
امللتقيات ال يزال ضعيفا ً ويحتاج إلى إعادة نظر مشيرا ً إلى أن سبب
ذلك يعود ألمرين إما ألن اجلمعيات لديها من اخلطط والبرامج ما
يجعلها ترجئ تطبيق هذه التوصيات وإما أن تكون هذه التوصيات
بعيدة نسبيا ً عن الواقع وامليدان ففي كلتا احلالتني ينبغي مراعاة
تطبيقها في أرض الواقع.
أما املهندس عبد العزيز حنفي فأكد أن موضوع التوصيات هو أهم
مرحلة من مراحل االستفادة من امللتقيات ألنها تتعلق باخلالصة
والنتائج التي توصلت لها اجلمعيات في موضوع امللتقى من خالل
مناقشة أوراق العمل وتبادل اآلراء لذلك تهتم اجلمعية املنظمة
للملتقى بتحرير تلك التوصيات وبعثها إلى جمعيات حتفيظ القرآن
الكرمي في اململكة ونسخة إلى اإلدارة العامة للجمعيات اخليرية
لتحفيظ القرآن الكرمي بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد لتفعيل التوصيات وجمع املالحظات عليها من خالل
التطبيق العملي في اجلمعيات ثم يتم إدراج التعديالت الالزمة ومن
ثم يكون هناك استفادة فعلية من امللتقى وتوصياته.
من جهته حتدث الشيخ حماد بن عبد الرحمن العمر مدير إدارة املعاهد
بجمعية حتفيظ القرآن بالرياض قائالً  :إ ّن فكرة امللتقيات قامت على
أساس التواصل البناء بني القائمني على اجلمعيات اخليرية لتحفيظ
القرآن الكرمي في اململكة واستمرارا ً لتبادل اخلبرات والتجارب املميزة
وتطويرا ً للعمل اخليري في ميدان تعليم القرآن الكرمي لذلك أقيمت
ثالثة ملتقيات أثرت بحوثها العديد من اجملاالت في خدمة القرآن الكرمي
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من أساليب للتعليم وتوظيف للتقنية
وغيرها مما أثمرت عنه تلك امللتقيات
املباركة وأسهم في تطوير اجلمعيات.
وأضاف  :لقد كانت لنا جتربة رائعة في
جمعية الرياض بخصوص تطبيق توصيات
امللتقى الثالث حيث مت تكوين جلنة لتفعيل
التوصيات ومت بالفعل اإلفـادة منها بشكل
كبير.
العامر
وشدد الشيخ احلماد على أهمية قيام كافة
املنتسبني إلى ميدان حتفيظ وتعليم القرآن
باحلصول على هذه التوصيات والعمل على تفعيلها داخل القطاعات
التعليمية واجلوامع واحللق ومراكز حتفيظ القرآن وأال ينتظروا من
إدارات اجلمعيات القيام بهذه املهمة فهي مسؤولية تقع على عاتق
اجلميع خاصة وأن كافة التوصيات املنبثقة عن امللتقيات موجودة في
مواقع اجلمعيات على االنترنت .
أما الدكتور سليمان بن علي السعود فأشار إلى أن افتراضية
التطبيق يجب أن تكون في أعلى درجاتها ومن غير شك تختلف
اجلمعيات في التطبيق كل حسب وضعه وخططه مع األخذ في
االعتبار هذه التوصيات فبعض اجلمعيات قد تعدتها مبراحل والبعض
تعتبر ضرورة قائمة آنية والبعض يجب أن يلحق بالركب املبارك ولكن
املؤمل واملرجو من اجلميع أن يكون كل ما يصدر من هذه امللتقيات
من أفكار وتوصيات وآراء ومقترحات هم يجب تنفيذه وتطبيقه في
الواقع بحيث ال يكون كما يقال حبر على ورق.
من جانبه أكد الشيخ إبراهيم بن عبد احملسن العامر أن تطبيق
التوصيات في واقع اجلمعيات هو ما يجب رصده ومتابعته من خالل
هذه اللقاءات الالحقة واحلاجة إليه قائمة السيما اجلوانب التربوية
التي ميتد أثرها على حفظة كتاب اهلل وأن يرتبط حفظ القرآن الكرمي
بالفقه والتربية واألثر على السلوك وآمل أن ينبثق عن هذه امللتقيات
منهج مبسط يعني بتفسير ميسر للقرآن الكرمي يتالءم مع املراحل

ملتقيات جمعيات التحفيظ ...انجازات واقـتراحات

جانب من احدى جلسات امللتقى الثالث بالرياض

العمرية للناشئني يكون مرجعا مدروسا ومحددا ملعلمي احللقات
متضمنا ً وقفات تربوية تستهدف حتقيق الهدف املنشود من تعليمهم
وحفظهم لكتاب اهلل .
ملتقيات التحفيظ  ..الواقع واملأمول
ال يختلف اثنان على ما قدمته هذه امللتقيات من إضافة مميزة في ميدان
العمل بجمعيات التحفيظ  ،وال يختلف اثنان أيضا ً على املكاسب الكبيرة
التي خرجت بها جمعيات التحفيظ من هذه امللتقيات .
إال أ ّن الواقع يؤكد أ ّن املطلوب من اجلمعيات والقائمني عليها من مديرين
مقدم حتى اآلن للوصول إلى األهداف املرجوة من هذه
ورؤساء أكثر مما هو ّ
امللتقيات ..
ً
يقول الدكتور أسامة بن زيد اخليبري  :إ ّن العبء أصبح كبي ٌر جدا على
هذه امللتقيات ألن دائرة العمل القرآني أخذت تتسع رُقعتها يوما ً بعد يوم
وهذا مما يدفعنا لتظافر واتخاذ اجلهود املبذولة خلدمة قرآننا اجمليد فالعمل
القرآني أصبح ال يقتصر على العناية بتعليمه فحسب بل جتاوز جملاالت

مناقشات وحوارات إثرائية تشهدها جلسات أوراق العمل

التقيت في رحاب اجلامعة بأحد األساتذة
الفضالء ممن يشرف على حلقة لتحفيظ
القرآن  ،سألته في لهفة عن ملتقى
جمعيات حتفيظ القرآن الذي س ُيعقد
قريبا ً في احدى مدن اململكة .
كانت املفاجأة لي أنه ال يعرف عن هذا
امللتقى ولم يسمع به من قبل!!
قلت له موضحاً :إن هذا امللتقى ضمن د .هاشم األهدل*
سلسلة ملتقيات ذات فوائد جمة
ً
للمهتمني بتعلم وتعليم القرآن وتُعد ضرورية جدا للمشرفني
واملسئولني عن مراكز ودور احللقات .ففي هذا امللتقى يتقابل كافة
منسوبي جمعيات حتفيظ القرآن فيتعرفون على بعضهم ويشد
بعضهم من أزر بعض ويشعر الواحد منهم أن معه في اخلير إخواناً،
وعلى احلق أعواناً .وفي مثل هذا امللتقى تُعرض التجارب وتبرز اخلبرات
فيؤثر ذلك إيجابا ً في العناية بتعليم القرآن وتطوير مؤسساته.
تتمثل الثقافة التنظيمية في معرفة واقع اجلمعيات من حيث
الهيكل اإلداري والنظام احلاسوبي املستخدم فيها ومعرفة اجلودة
وقياس األداء وكذلك تنمية املوارد والترشيد في املوازنات املالية
وتفعيل العالقات العامة واإلعالم واإلفادة من ذلك في تعريف اجملتمع
بها وبإجنازاتها ودورها في حمايته وحماية أبنائه من اللوثات الفكرية
والقيم املنحرفة.وتتمثل الثقافة التربوية في كيفية استقطاب
الطالب واحلرص على استقرارهم وعدم تسربهم وأساليب صناعة
املشرف واملعلم والتركيز على حسن التعامل مع الطالب واملعلمني
وحتفيزهم ماديا ً ومعنويا ً وكذلك الرقي مبستواهم العلمي والعملي.
أما الثقافة التعليمية فتبرز طرق تعليم القرآن وتدريس التالوة
والتجويد ،والتجارب النظرية والعملية في احلفظ واملراجعة،
والوسائل التعليمية املناسبة واملمكنة حللقات التحفيظ.
ومتتاز هذه امللتقيات بتعدد الشرائح املستفيدة من محاوره وأوراقه
وندواته وال يقتصر األمر على الذكور وإمنا يشمل العنصر النسائي
وآمالهن وآالمهن في احللقات النسائية.
كما أفيدك أيها األستاذ العزيز أن هذه االجنازات املباركة ،وتلك احملاور
واألوراق املعدة لها جتدها كاملة غير منقوصة في سجالت البحوث
التي تصدرها اجلهات املنظمة ،وميكنك الرجوع إليها واإلفادة منها.
قال لي األستاذ الفاضل :وهل لهذه امللتقيات من ثمار ونتائج ؟ وهل
استفادت اجلمعيات من تلك اللقاءات ؟
وفعلت ما
اللقاءات
تلك
من
قلت :نعم  ،فقد استفادة اجلمعيات
ّ
متخض عنها من توصيات والدليل على ذلك تلك الزيارات املتبادلة
بني مسئولي اجلمعيات بغرض نقل اخلبرات ،وذلك التغير في األنظمة
التقليدية لدى اجلمعيات ،والتي استبدلت باألنظمة احلاسوبية .
لذلك فإني أدعو كل العاملني واملنتسبني ملراكز وحلقات القرآن إلى
االهتمام مبثل هذه امللتقيات واحلرص على حضورها واملشاركة فيها
أو على األقل متابعتها عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة.
وأخيرا ً فإني أدعو اإلخوة املنظمني لهذه امللتقيات أن يصلوا بدعاياتهم
وإعالناتهم إلى كل املؤسسات القرآنية ،وأن يُعرِّفوا بامللتقى القادم
الذي سيعقد باملنطقة الشرقية خالل شهر جمادى األولى كي ال
يحدث اجلهل الذي حصل مع ذلك األستاذ الفاضل.
*عضو هيئة الـتدريس بجامعة أم القرى
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جانب من املعارض التعريفية املصاحبة مللتقيات التحفيظ

مساندة أخرى تخدم حتقيق هذا الهدف األساسي.فعلى سبيل املثال
هناك مجاالت إدارية ومالية وتنموية واستثمارية وإعالمية وتطويرية
ونحوها البد من تسليط األضواء عليها وااللتفات لها بغية العمل على
تطويرها من خالل هذه امللتقيات الطيبة وذلك من خالل االستعانة
باملتخصصني كل في مجاله وحقله.
فاملقصود البد من الطرح الشامل املتوازن لتطوير كل اجملاالت آنفة
الذكر ،وهذا بوجهة نظري من أعظم اآلثار املترتبة على امللتقيات
القرآنية شريطة تفعيلها بالشكل الصحيح.
ولعله من املناسب في هذا الصدد أن أنادي واقترح تشكيل جلنة عليا
تسمى اللجنة العليا مللتقيات جمعيات التحفيظ لتتبنى كل ما
ميس هذه امللتقيات من تنظيمات وترتيبات ونحوها ليكون لها أيضا ً
إسهامات متميزة في دفع عجلة تطوير العمل في اجملال القرآني
واالرتقاء به بشكل عام.
من جانبه شدد الشيخ حماد العمر على أهمية إنشاء أمانة مللتقيات
جمعيات التحفيظ تعمل على متابعة اعتماد توصيات امللتقيات من

لقاءات تعارف على هامش امللتقيات لتبادل التجارب
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قبل وزارة الشؤون
اإلســــــــالمية
باإلضافــــة إلـى
اإلشــــراف علــى
امللتقيات وتنظيم
سيرها لتـــرتقـي
ارتقاء يعتمد على
التسلسل والتتابع
شماخي
اخليبري
وعدم التكرار فيما
يقدم فيها حتقيقا ً
ملا تقام من أجله من أهداف .
وطالب احلماد كافة املنتسبني إلى ميدان حتفيظ وتعليم القرآن بضرورة
احلصول على هذه التوصيات والعمل على تفعيلها داخل القطاعات
التعليمية واجلوامع واحللق ومراكز حتفيظ القرآن وأال ينتظروا من إدارات
اجلمعيات القيام بهذه املهمة فهي مسؤولية تقع على عاتق اجلميع
خاصة وأن كافة التوصيات املنبثقة عن امللتقيات موجودة في مواقع
اجلمعيات على االنترنت .
واتفق كل من الشيخ محمد الغنام والشيخ عبد الرحمن الهذلول على
أهمية املشاركة اجلادة والفاعلة من اجلمعيات في هذه امللتقيات سواء
في اختيار احملاور والبحوث أو املشاركة باحلضور.
وناشدا مسؤولي اجلمعيات بإيفاد الشخصيات القيادية والكفاءات
املتميزة حلضور هذه امللتقيات مع األخذ في االعتبار التخصص.
من جهته طالب الدكتور سليمان السعود مديري جمعيات التحفيظ
بعرض التوصيات املنبثقة من هذه امللتقيات على مجالس اإلدارات
في اجلمعيات إلقرارها كاملة أو مجزأة إلى أجل ومتابعة ذلك متابعة
دقيقة من قبل املعنيني بذلك  .كما طالب بعقد جلان ملتابعة التوصيات
ورصد العقبات في امليدان والسعي لتذليلها وإقامة ورش عمل لتطبيق
التوصيات وتنزيلها على الواقع ومباشرة العمل.
كما تطرق إلى أهمية املتابعة الدقيقة من قبل املسؤول املباشر في
لتنفيذ ذلك وطلب رفع التقارير أوال ً بأول ملعرفة مدى حتقيق الغايات
املطلوبة.
أما الدكتور محمد مفرح فأشار إلى أهمية تكليف أحد منسوبي

ملتقيات جمعيات التحفيظ وأثرها في تطوير العمل

أحد املشاركني في امللتقى الثاني يُكرم من األمير عبداجمليد يرحمه اهلل

اجلمعية بنشر املعرفة التي مت أخذها من امللتقيات بني صفوف العاملني
في شتى املستويات في اجلمعية .فمثالً  :ينشر ورقة العمل التي تخاطب
معلمي احللقات بني املعلمني ومشرفيهم  ،وينشر أوراق العمل التي
تتعلق باإلدارة العليا بني أعضاء مجلس اإلدارة ومديري اجلمعية ..الخ
مؤكدا ً على ضرورة احلرص على توثيق هذه امللتقيات وجعل مادتها
ومحاضريها مرجعا ً من خالل تخصيص مكتبة صغيرة توفر املادة
العملية فيها وتسهل ملن أرادها احلصول عليها بسهولة .إضافة إلى أن
تراعي كل جمعية تسجيل جتربتها اخلاصة وتراجع مستوى أدائها على
ضوء األوراق العلمية املقدمة في امللتقيات واملعايير املطروحة واألفكار
املقترحة بغرض إحداث نقلة ملموسة لألفضل.

 - 1إنشاء جلنة عليا مللتقيات جمعيات التحفيظ تتبنى كل ما ميس
هذه امللتقيات من تنظيمات وترتيبات.
 - 2االستعداد واإلعداد املبكر لهذه امللتقيات .
 - 3املشاركة اجلادة والفاعلة من اجلمعيات في هذه امللتقيات من
خالل احلضور واختيار احملاور وأوراق العمل .
 - 4تسجيل جتارب اجلمعيات وتوثيقها لعرضها في امللتقيات
 - 5حرص اجلمعيات على إيفاد كفاءات مميزة حلضور هذه امللتقيات مع
أخذ التخصص بعني االعتبار.
 - 6عرض التوصيات املنبثقة من هذه امللتقيات على مجالس اإلدارات
في اجلمعيات إلقرارها .
 - 7العمل على تطبيق التوصيات املنبثقة عن امللتقيات بشكل
دقيق
 - 8تكوين جلان على مستوى اجلمعيات ملتابعة التوصيات ورصد
العقبات التي تواجه تطبيقها في امليدان .
 - 9املتابعة الدقيقة من املسؤولني املباشرين.
 - 10تبني العاملني في ميدان احللقات للتوصيات والعمل على
تفعيلها ميدانيا ً .
 - 11توثيق امللتقيات وجعل مادتها ومحاضريها مرجعا ً من خالل
تخصيص مكتبة صغيرة توفر املادة العملية .

منذ بضع سنوات سعى القائمون على
جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي على
تطوير آليات العمل لديهم من خالل
استخدام الوسائل الفنية احلديثة ،التي
تعني على أداء عملهم بيسر وسهولة،
وطبقوا بعض الوسائل والطرق التربوية
الهادفة إلى دراسة مشكالت التسرب،
والتذمر ،والفتور لدى الدارسني ،وما إلى أ .سلمان العمري*
ذلك مما له عالقة بدارسي القرآن الكرمي،
واملعوقات التي تواجه العاملني ،وكان لكل جمعية من اجلمعيات
جهودها احملدودة في إطارها.
وألن القائمني على اجلمعيات نحسبهم من الساعني إلى اإلتقان في
العمل امتثاال ً ملا أمر اهلل به سبحانه وتعالى وما أوصى به رسوله
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم لم يقصروا عملهم ودراساتهم على
محيطهم فقط ،بل سعوا إلى االستفادة من جتارب اآلخرين ،فكانت
امللتقيات اخلاصة بجمعيات حتفيظ القرآن الكرمي.
إ ّن هذه امللتقيات التي تعقد سنويا ً في مختلف املناطق بالتناوب
ثمرة من ثمار التطوير الذي سعى إليه القائمون على اجلمعيات
وهدفوا من خالله إلى تبادل التجارب واخلبرات وتالقح األفكار ليس
من القائمني على اجلمعيات بل حتى على مستوى اجلهات ذات
العالقة فقد رأينا املشاركة ببحوث من متخصصني في مجال
العلوم االجتماعية والنفسية ومن مختصني في مجال التربية ومن
آخرين في مجال اإلدارة والتطوير اإلداري ومثلهم في مجال احلواسب
اآللية عدا األساس وهم من يقومون بالعمل التنفيذي في احللقات
أو يشرفون عليها أو على جمعيات التحفيظ .
وقد قدم أهل اخلبرة عصارة خبراتهم في عدة عقود مضت للمبتدئني
اجلدد في هذا امليدان ،ومن ملتقى إلى آخر رأينا ولسمنا التطور
والتقدم في أداء اجلمعيات ،واالرتقاء مبستوى التنظيم والضبط
اإلداري واملالي بل والتقدم في مستوى احلافظ كما ً وكيفاً.
وجمعيات حتفيظ القرآن الكرمي هي أولى من غيرها بهذا اجلانب فإذا
كنا ملزمني ومأمورين بأن نتلوا القرآن الكرمي ،وجنيد في قراءته وجتويده
وضبطه فإن اجلهات املنوط بها اإلشراف والتنفيذ على هذا العمل
املبارك واجب عليها أن تتصف باالنضباطية وااللتزام والدقة وحسن
التنظيم والبعد عن العشوائية
ولعلي أؤكد هنا على موضوع تطرقت إليه سابقا ً في العدد األخير
من مجلة «أهل القرآن» ،وهذا املوضوع هو مقترح سبق أن ناشدت
جمعيات التحفيظ بأن تسعى إلى تبنيه وهو إنشاء وحدة للدراسات
والبحوث في كل جمعية تتولى رسم االستراتيجيات واخلطط حتى
ال تكون محل اجتهاد فردي كما تتولى إعداد الدراسات اخلاصة باملوارد
املالية وتنميتها حتى ال تفقد البرامج في محطة العجز املالي كما
تتولى دراسة بعض األمور املتعلقة بسير العمل في اجلمعيات
كتسرب بعض الطالب وعدم مواصلتهم ودراسة ما يقدم في
امللتقيات والندوات اخلاصة من مقترحات ومحاولة إعادة تطبيقها
وتكييفها مبا يالئم واقع اجلمعية وإمكاناتها وما إلى ذلك حتى يتم
اخلروج بأفضل النتائج وحتقيق األهداف املرجوة من هذه امللتقيات.
* مدير عام العالقات العامة واإلعالم
بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
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سعيد البقمي
إميانا برسالة اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن بجدة في نشر
القرآن الكرمي تعليما وحفظا وتطبيقا عكف معهد اإلمام
الشاطبي ـــ وبعد دراسات مستفيضة ـــ على تأسيس
القسم النسائي ليكون مدرسة قرآنية ذات خصوصية
نسائية فوضعت األهداف والتصورات التي تكفل النجاح .
إرهاصات البداية
		
البداية كانت عبر مبنى القسم بشارع حائل بجوار مركز الباروم
بجدة عام 1424هـ حيث مت توفير الكوادر املؤهلة والتقنيات
التي تكفل جناحات البداية وبالفعل بدأت الثمار تؤتي أكلها
ومت تخرج سبع عشرة طالبة في أول دبلوم معتمد من القسم
وتوالى اإلقبال بعد ذلك حتى بات املبنى ال يلبي الزيادة الكبيرة
للطالبات وال يحقق األهداف املستقبلية للقسم فتم نقل
املعهد حلي املعارض عام  1427هـ ليكون مقرا إلعداد ورقي
حلافظات القرآن الكرمي حيث ولدت فيه الدبلومات املستحدثة
واألقسام اجلديدة .
أهداف املعهد
كان ملعهد الشاطبي عبر مجلسه العلمي البصمة احلقيقية
في رسم أهداف القسم التي تكفل له النجاح وتضمن
استمراريته وكانت األهداف كالتالي :
*تأهيل معلمات القرآن الكرمي وإعدادهن علميا ً وتربويا ً ومهارياً.
*تأهيل منسوبات اجلمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي.
*إعداد كوادر نسائية على قدر من الكفاءة واملعرفة لعمل
رسالة تعليم القرآن الكرمي.
*توسيع نطاق تعليم كتاب اهلل ليشمل أكبر مساحة ممكنة
ويستهدف أكبر عدد ممكن من فئات اجملتمع وسد احتياجات
املؤسسات التعليمية واملدارس.
*تطوير مناهج وأساليب تعلم وتعليم القرآن الكرمي وتطويع
التقنية احلديثة خلدمة القرآن.
*إحياء سنة اإلقراء وتخريج احلافظات اجملازات في القراءات.
*تعليم أحكام التجويد وقواعد التالوة لكافة فئات اجملتمع.
ويقسم إلى عدد من األقسام وهي :
دبلوم إعداد معلمات القرآن الكرمي
يهدف هذا الدبلوم إلى تأهيل معلمات القرآن الكرمي وإعدادهن
إعدادا ً علميا ً وتربويا ً ومهاريا ً يتسم باملنهجية والشمولية
واألصالة واملعاصرة ومدة الدراسة فيه  100ساعة موزعة على
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شروط االلتحاق بدبلوم إعداد معلمات القرآن الكرمي
أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو
ما يعادلها.
أن تكون املتقدمة حافظة لعشرين جزء من القرآن الكرمي
على األقل.
دراسة املستوى األول والثاني من التجويد على األقل.
اجتياز اختبار القبول.
أربعة فصول دراسية ال يقل الفصل الدراسي الواحد عن
خمسة عشر أسبوعا ويعد الدبلوم أول برنامج متخصص
في إعداد وتأهيل معلمات القرآن الكرمي مت اعتماده من اجمللس
األعلى جلمعيات حتفيظ القرآن الكرمي باململكة و أعضاء
هيئة التدريس فيه نخبة من أساتذة اجلامعات والكليات
السعودية و مناهجه الدراسية معتمدة ومحكمة من
قبل نخبة من املتخصصني األكادمييني وحتصل الطالبة
املتقنة على إجازة في قراءة أو أكثر خالل فترة دراستها
كما حتصل على فرصة مواصلة دراستها اجلامعية في
بعض اجلامعات العربية وتعادل بسنتني دراسيتني
و توفر إدارة املعهد مواصالت للطالبات وحضانة
وروضة ألطفالهن وذلك برسوم رمزية وقد مت تخريج
ثالث دفعات من دبلوم إعداد معلمات القرآن الكرمي
ويبلغ عدد الطالبات املتخرجات منذ افتتاح
الدبلوم وحتى نهاية عام 1427هـ 1428-هـ ( 53
) طالبة.
دبلوم إعداد معلمات رياض األطفال
يعتبر هذا الدبلوم األول من نوعه في مدينة
جدة واألول من نوعه على صعيد اجلمعيات
اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي وقد مت
افتتاح هذا الدبلوم عام 1428هـ -
1429هـ ويهدف لالهتمام بتنشئة
األجيال تنشئة سليمة قائمة
على دراسة منهجية كما يؤهل
معلمات واعيات على قدر من
الكفاءة واملعرفة للقيام
بهذه املهمة على خير وجه
ويكسب األمهات اخلبرات
الصحيحة واملهارات

الالزمة للتعامل مع أطفالهن بشكل سليم ومدة الدراسة بالدبلوم  88ساعة
دراسية موزعة على أربعة فصول دراسية ال يقل الفصل الدراسي عن خمسة
عشر أسبوعا ً ويعد هذا الدبلوم أول برنامج متخصص في إعداد معلمات
رياض األطفال على مستوى مدينة جدة كما أنه األول من نوعه على مستوى
اجلمعيات اخليرية حلفيظ القرآن الكرمي وأما مناهج الدبلوم فهي شرعية وتربوية
متخصصة في مجال رياض األطفال مت وضعها من قبل جلنة من األكادمييني
املتخصصني وأعضاء هيئة التدريس من الكوادر املتخصصة في اجلامعات
السعودية ويجري اعتماد الدبلوم في بعض اجلامعات العربية كما يوفر املعهد
املواصالت لنقل طالباته باإلضافة إلى حضانة وروضة لالهتمام بأطفالهن
وإتاحة الفرصة للتربية امليدانية واملشاهدة الفعلية لرياض األطفال

شروط االلتحاق بدبلوم إعداد معلمات رياض األطفال.
أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
حفظ جزء عم وتبارك.
اجتياز املقابلة الشخصية.
قسم املقارئ واإلجازات
ويتم من خالل هذا القسم إقراء الطالبات املتقنات وتأهيلهن ألخذ إجازة
في قراءة أو أكثر وقد مت افتتاح هذا القسم عام 1427هـ 1428 -هـ ويهدف
إلى تخريج حافظات متقنات للقرآن الكرمي ومجازات بالسند املتصل إلى
النبي عليه الصالة والسالم بالروايات والقراءات اخملتلفة وقد شرعت في
أخذ اإلجازة منذ افتتاح هذا القسم (  ) 16طالبة و حصلت أربع طالبات
على إجازة في رواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية كما حصلت
(  ) 5طالبات على إجازة في روايتي حفص وشعبة عن عاصم من طريق
الشاطبية .
قسم الدورات والتدريب
ويعد هذا القسم ضمن املشاريع التي يقوم بها املعهد إليصال
رسالة القرآن الكرمي إلى كافة فئات اجملتمع ويهدف إلى املساهمة
في إعداد معلمات القرآن الكرمي وتزويدهن باملهارات التي حتتاجها
معلمة القرآن و تأهيل منسوبات جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي
بحسب احتياجاتهن ومجاالتهن وتوسيع نطاق االستفادة من
العامالت في مجال القرآن الكرمي وذلك عن طريق الدورات
القرآنية والتدريبية التي تستهدف عددا من املؤسسات
واملدارس ويقدم القسم دورات قرآنية مثل دورة الشاطبية
حيث يتم تدريس الطالبات املتقدمات لهذه الدورة شرح
منظومة ( حرز األماني ووجب التهاني ) لإلمام الشاطبي
واملعروفة بالشاطبية كأساس جلمع القراءات العشر
الصغرى ودورة اجلزرية حيث تعلم الدارسة أحكام
التجويد بتوسع من خالل شرح منظومة اجلزرية
ودورة حتسني التالوة ويتم االعتناء بتحسني تالوة
الدارسة بالنطق الصحيح للكلمات واحلركات
ومراعاة أحكام التجويد و دورة تثبيت املصحف
وتعنى بتثبيت حفظ الدارسات احلافظات
ضمن جدول يناسب وضع املتقدمات
لهذه الدورة كما يقدم القسم دورات

37

مهارية تهتم بتقدمي ما حتتاجه معلمة القرآن الكرمي خصوصا ً
ولكافة نساء اجملتمع عموما من مهارات الزمة في مجال عملهن
وحياتهن وقد قدم القسم عددا من هذه الدورات منها فنون
ومهارات التعامل مع اآلخرين ومهارات التفكير وبناء الشخصية
وتنمية الذات وفن اإلقناع والتأثير وفن تعليم التجويد ومهارات
التعامل مع املدعوات
قسم التعليم اإللكتروني
ويهدف إلى تطوير التقنية احلديثة خلدمة القرآن الكرمي وعلومه
وفتح اجملال لتعليم القرآن واالستفادة من برامج املعهد من شتى
بقاع العالم وتستمر ساعات البث املباشر ملدة (عشر ساعات)
في فترتي الصباح واملساء كما يسعى املعهد إلى تغطية أكبر
عدد ممكن الساعات بالبث املباشر حتى تتمكن الدارسات من
االتصال واملشاركة في الوقت املناسب لهن
املكتبة القرآنية
وقد أسست هذه املكتبة عام 1428هـ  1429 -هـ لتشتمل على
كل ما حتتاجه الطالبة خالل دراستها باملعهد من كتب ومراجع
لالطالع واالستفادة كما تطمح إدارة املعهد إلى جعل هذه املكتبة
مرجعا لكل الدراسات في مجال القرآن وعلومه عن طريق توفير
ما ميكن من مراجع وكتب تعنى بالدراسات القرآنية
معمل الكومبيوتر
وقد أسس عام  1428هـ 1429 -هـ وذلك لرفع مستوى الطالبات
وتدريبهن على االستفادة من هذه التقنية وتطويعها في العمل
ضمن مجال القرآن الكرمي كما يهدف هذا املعمل إلى تقدمي بعض
الدروس التي حتتاجها الطالبة بطريقة غير تقليدية لالرتقاء
باملستوى التعليمي للطالبة من ناحية وتدريبها على استخدام
األساليب احلديثة أثناء ممارستها التعليم من ناحية أخرى .
الروضة واحلضانة
وقد أسست عام  1427هـ  1428 -هـ وتعتبر ضمن التسهيالت
التي يقدمها املعهد ملنسوباته من ناحية وميدان عملي لتدريب
طالبات دبلوم إعداد معلمات رياض األطفال من ناحية أخرى وتتميز
الروضة بوجودها في موقع مناسب باملبنى بعيدا عن الفصول
الدراسية وفي الوقت نفسه يضمن للطالبات واملوظفات إيصال
أطفالهن بسهولة كما مت تزويدها بكل ما يحتاجه طفل الروضة
واحلضانة لراحته وترفيهه وتعليمه ويجري العمل على إعداد
برامج تعنى بشخصية الطفل وثقته بنفسه وإمداده باملعارف
التي يحتاجها ضمن نطاق قدراته وتتميز الروضة أيضا بالتعاون
مع املنزل ضمن برنامج تربوي مشترك يهيئ للطفل بيئة تربوية
منسجمة بني املنزل واملدرسة وحرص املعهد على تقدمي عدد
من األنشطة ترمي ألهداف متعددة منها بث روح األلفة واحملبة
بني منسوبات املعهد من طالبات وموظفات واكتشاف مواهب
الطالبات وتوجيههن لإلفادة منها إيجابيا ً وسد احتياجات
الطالبات ممن لم يستوعنب البرامج الدراسية و التفاعل مع
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املواسم واملناسبات اخلاصة باملعهد واملناسبات العامة على
مستوى األمة و رفع املستوى اإلمياني للطالبات عن طريق املواعظ
واحملاضرات كما أصدر املعهد عددا ً من اإلصدارات املقروءة ما بني
مطويات وجرائد وكتب قيمة من أعداد طالبات املعهد .
طموح ال يتوقف
ذكر األستاذ سعيد الشهري مدير القسم النسائي مبعهد
الشاطبي أن ما حتقق ـــ وهلل احلمد ـــ ليس إالّ باكورة اإلجنازات
وأن الطموح ما زال مستمرا إلحداث عشرة دبلومات قادمة بإذن
اهلل سنفتتح خمسة دبلومات قريبا بإذن اهلل والباقي متى ما مت
حصد النجاح وإعداد اخلطط الالزمة لذلك  .و عن سير العمل
في املعهد أوضح الشهري أن فريق العمل في القسم يتميز
وهلل احلمد بالتأهيل والروح املتفانية في صناعة النجاح فبعض
املوظفات يداومن أكثر من املطلوب منهن لكي ينجزن جناحا
قدم الشهري شكره لكل من سبقه بالعمل وحقق
جديدا كما ّ
جناحا للمعهد سائال اهلل أن ال يحرم اجلميع األجر والثواب .

من اجنازات قسم الطالبات لعام 1428هـ

 oتخريج  19طالبه من الدبلوم القرآني .
 oتخريج  13مجازة (8طالباحتاصالت على إجازة برواية حفص
و 5طالبات حاصالت على إجازة بروايتي حفص وشعبه)
 oإقامة دورة الشاطبية وعدد املستفيدات 25
 oإقامة دورتني حتسني تالوة وعدد املستفيدين 46
 oقبول  33طالبه في الدبلوم القرآني من أصل 85
متقدمه
 oافتتاح دبلوم إعداد معلمة رياض األطفال القرآني
 oقبول  25طالبه في دبلوم رياض األطفال من أصل
 54متقدمة
 oإقامة 3دورات تدريبية جلمعيات خارج جده
(املظيلف والليث واجملاردة )
 oاالنتهاء من جتهيز املكتبة القرآنية وافتتاحها
 oاقامة قاعة تدريبية تتسع ل  120متدربة
 oجتهيز معمل كمبيوتر يتسع ل  30طالبه
 oإقامة  6دورات تدريبية ملعلمات وطالبات
املعهد
 oاستضافة مسؤولة القسم النسائي
بجمعية حتفيظ القران باجملاردة
 oإقامة  22محاضرة خاصة بالنشاط
الطــالبـي باملعــهد (18للمنسوبات
و4عامة)

حوار  :صاحلة الزبيدي
من منّ ا ال يعرف الدكتورة رحاب شققي معلمة القرآن األولى
مبدينة جدة تسعى إلى الطلب على يديها العديد من الطالبات
الالتي يردن أخذ اإلجازة والعلم الشرعي والتربية احلسنة  .حتفظ
القرآن بالقراءات األربع عشرة ُتقرئ وتحُ فظ و ُتفسر  .التتلمذ على
يديها أمنية الكثيرات إذا ما شاهدت حلقتها قلت أنك في روضة
دوي القرآن وخشوع القلوب وانهمار الدموع
من رياض اجلنة حيث ّ
في هذا العدد أفردنا هذا احلوار للتعرف على الدكتورة فإلى نص
احلوار
أستاذة رحاب لعلنا نستهل هذا احلوار بتعريف القراء بك ؟
أنا أختكم رحاب محمد مفيد شققي من أسرة حموية من مدينة
حماة بسوريا ولدت مبدينة جدة حينما أتى والدي إلى اململكة العربية
السعودية للتدريس وكان ميالدي عام  1973م وبعدها عاد والدي إلى
سوريا فأكملت دراستي إلى الصف الرابع ثم عدنا إلى اململكة ومنذ
ذلك اليوم إلى اآلن ونحن هنا .
كيف بدأت رحلة الدكتورة رحاب مع كتاب اهلل ؟
لعلها دعوة صاحلة أصابتني ألن توجهاتي كانت كلها علمية ودراستي
في القسم العلمي ولم أكمل دراستي اجلامعية بسبب رفض والدي
حتى في أي بلد آخر وتوجهت إلى مدرسة القرآن الكرمي فتحرجنا
معلمات قرآن كرمي وكانت هناك محاضرة ألقاها علينا أحد املشايخ
وسأل كم حتفظون من كتاب اهلل ؟ وكان حفظي قليال فقال كلمة
واحدة ( كيف تعلمن كتاب اهلل وأننت لم تتممن حفظ القرآن الكرمي
في كثيرا وبدأت فعال للتوجه للقرآن ثم أكرمني
) هذه الكلمة أثرت ّ
اهلل بالدراسة اجلامعية ببركة القرآن الكرمي ثم إن هذا التوجه لم
يكن غريبا على أسرتي حيث يعد جدي أول من أسس مدارس للقرآن
في حماة وكان دوما يدعو أن يجعل اهلل من ذريته من يعلم القرآن
فلعلها دعوة صادقة أصابتني .
حدثينا عن جتربتك في تعليم القرآن الكرمي واإلقراء ؟
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واهلل كلما ازددت تعليما ازددت تعلقا بكتاب اهلل الكرمي ودائما
مخافتي أن يستبدل اهلل بنا وشخصيا اإلقراء ال أفضله على التعليم
فأنا وقتي كله للتعليم واإلقراء ال يقتصر على الدوام أو فترات اإلجازة
وهذه وصيتي ملن أقرئها أن ال ترد من كان أهال لذلك وهذا شرط اإلجازة
فهي تكليف أكثر منها تشريف .
ما هي العوامل التي ساهمت في حفظك للقرآن الكرمي بالقراءات
األربع عشرة ؟
من العوامل التي ساعدتني في مواصلة املشوار بعد العشر
الصغرى العشر الكبرى واألربعة فوق العشر طلبت من األستاذة منى
الشهري مديرة الدبلوم مبعهد الشاطبي أن أقرأ على الشيخ حسن
سعيد باملعهد فساعدتني في ذلك ولن أنسى لها الفضل في ذلك
وإتعابي لها ومن معها وكان ذلك في فترات خارج الدوام فأشكرها
على ذلك.
كذلك االستيقاظ مبكرا والدعاء وصالة الليل ومراجعة احلفظ في
األوقات املناسبة بعد صالة الفجر مثال وال أنسى شهر رمضان الكرمي
حيث كان فرصة ال أفرط فيها فأصلي بأهلي القيام ألثبت حفظي.
أشخاص كان لهم تأثير في حياتك ؟
علي كثير أذكر منهم شيخي األول الدكتور أمين سويد
من له فضل ّ
فهو تربى على أيدي املشايخ الكبار وكان يربيني على اجلمع بني العلم
واألدب وله الفضل بعد اهلل حيث علمني أن ال ينسب اإلنسان العلم
لنفسه ( قال إمنا أوتيته على علم مني ) فهذه تقصم الظهر قال
الشافعي طلبنا العلم أربعني وطلبنا األدب عشرين فيا ليت ما كان
للعلم كان لألدب فالعلم وحده ال يكفي .
من خالل جتربتك وخبرتك الطويلة في خدمة القرآن الكرمي ما أبرز
السلبيات في طريقة تعليم القرآن الكرمي التي الحظتها ؟
من خالل ما رأيته في مجتمعات القرآن الكرمي وجدت تقريبا ثالث
مدارس:
املدرسة األولى  :مدرسة التجويد وتركز على التجويد البحت فيتم

عبرها تخريج مجودات فقط حيث يتم فصل التعليم عن التربية
بالقرآن وهذه املدرسة أعتبرها جامدة فالقرآن ليس حروفا فقط
فهو منهج حياة نعم ندرس التجويد وال نغفله لكن إذا مررنا بآية
واستوقفتنا نقف ونفسرها ونحاول أن نطبقها في حياتنا .
املدرسة الثانية  :مدرسة التفسير واحلفظ وتولي التجويد عناية
كبيرة وهذا صعب فهم يسعون للتدبر والفهم ولكن لن يتأتى ذلك
إال بالقراءة الصحيحة فال تدبر بدون قراءة مجودة .
املدرسة الثالثة  :املقارئ التي يتم عبرها حفظ القرآن في شهر أو
نحوه وبسرعة مخلة ونوهم أنفسنا أننا تخرجنا حافظات ولكن
احلقيقة أننا وقعنا في املنهي عنه من قبل الرسول صلى اهلل عليه
وسلم (يهذونه هذ الشعر) فاحلفظ املركز فيه خير ونعمة ولكن
السرعة بدون تثبيت هو اخلطأ وال بد من الوسطية في ذلك وهذا
ما أراه متوفرا في معهد اإلمام الشاطبي .وأحب أن أوضح أن دراسة
القرآن تأتي عبر القراءة السليمة واجملودة مع التربية على ما يتم
حفظه وتطبيق ذلك في حياتنا كما كان الصحابة يفعلون حيث
ال يتجاوزون اآليات إال وقد عملوا بها وهذا ما أجده مبعهد اإلمام
الشاطبي فالوسطية واالعتدال مطلوبتان في دراسة القرآن الكرمي (
وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) .
دكتورة بعد إجازتك حلافظة مب توصينها ؟
أركز كثيرا على األخت أن تتمتع بأخالق عالية بحيث ال يصدر منها
تصرف يسيء لها كحافظة قرآن و أن تكون ذات نظرة ثاقبة وقد تأتي
أخت حافظة ومتقنة للحروف لكن لديها سلوكيات خاطئة فأعتذر
منها ألن خالصة األمة ال ينبغي أن تكون فيها من ال تليق ودائما
أستخير اهلل فيمن أقرئها فينشرح صدري لها أوال .
ما العلوم التي توصي بها الدكتورة رحاب معلمات القرآن الكرمي
لالستفادة منها حتى تساندها في عملهن ؟
بالنسبة لعلوم القرآن عامة ال بد أن تكون املعلمة لديها إملام بها
الناسخ واملنسوخ وأسباب النزول وبالنسبة للغة العربية فهو علم
فريد يرسخ احلفظ في األذهان وأعتبره اخلادم األول للقرآن الكرمي ملا

يغرسه في ذهن احلافظة ويدعم النطق الصحيح لآليات .
*صفة تتمنني أن تزول من مجتمعات أهل القرآن بالذات ؟
احلمد هلل مجتمعات القرآن فيها خير كثير وتضم بني جنباتها
العديد من الصفات احلميدة لكن ما أود أن يضاف لتلك الصفات هو
التفاني في خدمة القرآن وأهله وحمل هم القرآن دون النظر في دوام
أو مرتب فكل ذلك زائل وما عند اهلل هو الباقي .
نود التعرف على مشاركات الدكتورة رحاب في خدمة القرآن
الكرمي؟
لي محاضرات عديدة وهذه احملاضرات غالبيتها علمية لعلمي بارتباط
العلم بالسلوك واألدب وأخالق القراء وأحوالهم والوقف مع اآليات
واستخراج الفوائد منها أما في املقرأة فأنا مع طالباتي في نهاية
كل سورة نضع جدوال نبني فيه ما استفدنا من اآليات لكي نضمن
مستوى جيدا في احلفظ والتطبيق .
وما رؤاك وتطلعاتك للمستقبل ؟
أمتنى أن يأتي علينا زمان كل من يخدم القرآن يكون حامال إلجازة وهذه
اإلجازة تكون باملعنى الصحيح سواء بالعشر الصغرى أو العشر
الكبرى وأن يكون هم القرآن حاضرا في نفوسنا وأن تكون نوايانا
خالصة هلل بعيدة عن كل ما يفسدها وأن نبتعد عن قدح العلماء
والقراء فنسعى أن نكون قرآنا ميشي على األرض.
في اخلتام كلمة تودين البوح بها عبر مواكب ؟
أشكر مجلة مواكب على اهتمامها بالقرآن وبأهل القرآن ودعمها
للحفاظ واحلافظات واحلرص على إبرازهم فهذه هي البضاعة الرابحة
والشكر موصول جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي بجدة وأسأل اهلل أن
يجعل ذلك في موازين حسناتهم كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر
واالمتنان ملعهد اإلمام الشاطبي القسم النسائي ( بيتي الثاني )
الذي دعمني وما زال كذلك .
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سعيد البقمي
نشرت للمرة األولى في صحيفة (يالندز بوسنت) في سبتمبر 2005
الرسوم املسيئة للنبي صلى اهلل عليه وسلم عندها بلغ الغضب
اإلسالمي ذروته عنف هنا وتهديد هناك ومقاطعات شعبية لكل
ما يحمل ( صنع في الدمنارك ) وبعد اعتذارات خجولة وندم ظاهر
من أعلى سلطة سياسية هناك خبت جذوة الغضب اإلسالمي
وأقيمت ندوات ومناسبات للتعريف بنبي الهدى صلى اهلل عليه
وسلم هذه املناسبات القت إقباال من غير املسلمني ولكن ذلك لم
يرق ألصحاب اليمني املتطرف فاستغلوا إعالن احلكومة الدمناركية
اشتباهها بثالثة إسالميني كانوا يخططون ــ حسب زعمهم ــ
الكرة بنشرها مرة أخرى .
الغتيال الرسام الدمناركي حتى عاودوا
ّ
أهداف جتديد اإلساءات
يعد الرسول صلى اهلل عليه وسلم رمزا مقدسا بالنسبة للمسلمني
وسيبقى حبه خالدا في نفوس أتباعه إلى يوم القيامة ولن يرضوا
املساس به هذه الفلسفة التي لم يتفهما الدمناركيون بل غيبها
اإلعالم اليميني املتطرف عن الشعب الدمناركي واألوروبي بصفة
عامة وأجاد العزف على ( حلن ) حرية التعبير وأن ال أحد فوق احلرية
متناسني أن جميع الهيئات اإلعالمية ــ حتى في الدول املتخلفة ــ
ال جتيز املساس بالرموز الدينية واملقدسات اإلسالمية وعند احلديث
عن احملرقة اليهودية أو النازية األملانية جتد ( الدول املتقدمة ) تدين
هذه األحاديث وتصفها بأنها استفزاز ملشاعر اآلخرين وال تنتمي
لعائلة احلرية بل هو عمل يجب البعد عنه لكن هذه النبرة املعتدلة
ال نسمعها اآلن وألن املقدس هنا ( محمد ) واملستهدف هم أتباعه
السيما ( اجلدد ) في أوربا مت إعادة نشر هذه الرسوم وربطها باإلرهاب
والعنف متناسني أن إعادة نشرهذه الرسوم هو إرهاب إعالمي يوشك
أن يحدث كارثة في الدول التي ال حتترم اآلخر .
طرق النصرة
من الواجب على املسلمني اآلن االنتصار حلبيبهم صلى اهلل عليه
وسلم هذا االنتصار يجب أن يكون متعقال ودعويا دافعا غير املسلمني
إلى البحث عن أسرار هذه الشخصية الفذة وسبر أغوار ما جاء به
مما يحدث ضربة للعبث الدمناركي الذي يهدف إلى كبح جماح املد
اإلسالمي من الغرب وفي هذا اجلانب دعا الدكتور سلمان العودة
املسلمني إلى نصرة نبيهم بطريقتهم اإلسالمية وذلك بالتمسك
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بسنته والقراءة في سيرته
وباإلكثار من الصالة والسالم عليه
وكذلك تطبيق بعض األخالق
النبوية التي قد يكون اإلنسان
مقصرًا فيها .وشدد العودة على
ضرورة االلتزام بهدي النبي حتى
في االنتصار له وأن تتم على هدى
من اهلل وذلك باتباع أوامره والبعد
عن نواهيه وغرس محبته صلى يجب االلتزام بهدي النبي حتى
اهلل عليه وسلم في نفوس أبنائنا
في االنتصار له
والناشئة وتطبيق سيرته الفذة
في كل مناحي حياتنا والقيام
بعمل مؤسسي يستهدف العالم الغربي ويعرفهم بالشخصية
املتفردة حملمد صلى اهلل عليه وسلم حيث تشير اإلحصائيات أن
 %60من الدمناركيني ال يفهمون ملاذا غضب املسلمون من إعادة نشر
الرسوم املسيئة بحق الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم هذا
في الدمنارك فقط فلو وسعت دائرة االستطالع لوجدنا أنفسنا أمام
الفنادق الدمناركية ترفض استقبال صاحب الرسوم
املسيئة
أعلن التلفزيون الدامنركي أن الرسام كورت فيسترغورد
صاحب الرسوم املسيئة بحق الرسول الكرمي صلى اهلل عليه
وسلم ال يجد مكانا مناسبا لإلقامة فيه بعد رفض الفنادق
الدمنركية استضافته.
وبحسب ما ذكره التلفزيون فإن الفندق الذي يختبئ فيه
فيسترغورد لم يعد يرغب في وجوده كنزيل باعتباره يشكل
«خطرا أمنيا على بقية النزالء».
ونقل التلفزيون عن صحيفة «بيرلينكس تيذنه» عن
فيسترغورد أن األمن الدمنركي «لم يعد يستطيع إيجاد
فنادق أخرى»
ويعيش فيسترغورد متخفيا منذ نوفمبر املاضي وحتت حماية
اخملابرات التي زعمت في الثاني عشر من الشهر املاضي
إحباطها حملاولة قتل الرسام.

نسبة أعلى من ذلك بكثير !!
وأشار الدكتور العودة إلى وجوب
التعقل والبعد عن الغوغائية
التي من شأنها أن حتمل املزيد
من اإلضرار باملسلمني خاصة في
البالد األوربية من جانبه أوضح أ د
ناصر العمر أن على املسلمني في
الدمنارك وغيرها أن يستفيدوا من
احلدث اجللل في التعريف باإلسالم،
يجب االستفادة من احلدث في
فإن االستفتاءات التي نقلت
التعريف باإلسالم
عن أعداد من يؤيدون محاكمة
الصحيفة ومن ال يؤيدون تشير
إلى عظيم جهلهم بنبي اإلسالم
عليه الصالة و السالم وبدينه فالواجب على دعاة اإلسالم والسيما
في تلك البالد كبير جتاه املصطفى _صلى اهلل عليه وسلم_،
وجتاه التعريف بدينه ،والدعوة إليه على بصيرة ،وقد سمعنا ببوادر
شاب دمناركي يسجل نصرته
قام شاب دمناركي بإنشاء عنوان على اإلنترنت حتت
عنوان «عفوا ً محمد« في موقع  facebook.comلالعتذار
للمسلمني مما حصل من إساءة للرسول صلى اهلل عليه
وسلم .ويقول الشاب عن نفسه بأنه شخصيا ً لم يكن
متدينا ولكنه يحترم جميع األديان والعقائد ،ويضيف:
تفهمت مشاعر املسلمني جتاه قضية الرسوم املسيئة
فأنشأت موقعي وشاهدت ردود األفعال والدفاع عن هذا
الرجل مما دعاني أن أدرس سيرة الرسول محمد صلى اهلل
عليه وسلم ووجدت نفسي أمام رجل خارق ويوما بعد
يوم أدركت أن ما جاء به هو احلق فاندفعت لقراءة اإلسالم
وتعاليمه ووجدت أنه دين العدالة واحلق وها أنا أحد أبنائه
وقد متكنت من أداء احلج والعمرة العام املاضي واحلمد هلل
من اهلل علي باإلسالم أنا وغيري بعد نشر هذه الرسوم
وقد ّ
ل لكن ليس لدي إحصائية دقيقة عن عددهم لكن أنا أعرف
أنهم كثير .

ذلك،وسعي بعضهم في االستفادة من وسائل اإلعالم اخملتلفة،
ألجل الوصول إلى شرائح اجملتمع املتعددة وذلك من األهمية مبكان
فاحلدث على مرارته سانحة للفت األنظار إلى اإلسالم ووضع اخلطط
البعيدة في الدعوة إليه والتعريف به كما أن الواجب على املسلمني
جتاه إخوتهم كبير ،وأقل القليل دعمهم باملال والنصح والتوجيه
وبذل الرأي واملشورة وإذا حتقق ما ذكر فعندها ميكن أن يقال :رب ضارة
نافعة.
رابطة العالم اإلسالمي تدعو لضبط النفس
دعت رابطة العالم اإلسالمي املراكز واملنظمات اإلسالمية املسلمني
في الدمنارك إلى ضبط النفس وممارسة احلوار العاقل بعد نشر سبع
عشرة صحيفة دمناركية الرسوم املسيئة للنبي محمد صلى اهلل
عليه وسلم الرابطة التي تتخذ من مكة املكرمة مقرا ً لها في دعت
اجلهات املسؤولة في الدمنارك إلى اتخاذ اإلجراءات التي توقف استمرار
اإلساءة للرسول الكرمي ،حاثة املراكز واملنظمات اإلسالمية واملسلمني
في الدامنارك على ضبط النفس وممارسة احلوار العاقل املفيد مع
غيرهم وطالبتهم بعدم االجنرار إلى املهاترات واملعارك الكالمية.
وأكدت حرص الرابطة والبرنامج العاملي للتعريف بنبي الرحمة التابع
لها على متابعة هذا املوضوع بالتعاون مع املنظمات اإلسالمية في
العالم .وقالت على املسلمني أالّ يدخلوا في دوامات ردود األفعال
االنفعالية وأن رسالة اإلسالم رسالة عاملية وإنسانية خالدة.

املقاطعة يعدها الكثيرون إحدى وسائل النصرة
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الزيادة واإلحسان في علوم القرآن

تأليف  :محمد بن أحمد بن َع ِقيلة املكي (ت 1150هـ)
حتقيق  :مجموعة من احملققني في رسائل جامعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
قامت بتدقيقها وتهيئتها للطباعة  :مجموعة بحوث الكتاب والسنة – مركز البحوث والدراسات بجامعة
الشارقة
الطبعة  :األولى 1427هـ 2006 -م
هذا الكتاب اشتمل على ذكر أنواع علوم القرآن  ،وقد جمع فيه ابن عقيلة جميع موضوعات علوم القرآن التي ذكرها
الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) والسيوطي في (اإلتقان في علوم القرآن)  ،وزاد ما يقارب الضعف ،
فاألنواع التي ذكرها الزركشي بلغت ( )48نو ًعا  ،والتي ذكرها السيوطي بلغت ( )80نو ًعا  ،أما ما ذكره ابن عقيلة
فقد بلغ ( )154نو ًعا  ،لذا يعتبر كتابه أكبر موسوعة في علوم القرآن الكرمي إلى اآلن .
وقد سار في تأليفه على الطريقة التي سار عليها احلافظ السيوطي في (اإلتقان)  ،وأودع فيه ّ
جل ما في (اإلتقان) ،
إما بنصه  ،وإما بتصرف  ،أو مع التعليق واملناقشة وتوجيه األقوال  ،ونهج في تأليفه لألنواع التي أضافها قري ًبا من
منهجه في األنواع السابقة.
ومما امتاز به كتاب (الزيادة واإلحسان) باإلضافة إلى كونه تهذي ًبا لإلتقان الذي يعد من أفضل ما أُلف في علوم القرآن  :غزارة مادته العلمية وكثرة
وحسن تبويبه  ،واستقصاؤه األقوال في مسائل اخلالف  ،وعنايته بشرح الكلمات الغامضة واملشكلة  ،واستهالله األنواع بذكر أهم
مصادره ُ ،
املؤلفات فيها  ،والدقة واألمانة في النقل  ،وعزو األقوال ألصحابها  ،واهتمامه بالسيرة النبوية وإملامه مبروياتها.
والكتاب يُطبع ألول مرة بجهود مجموعة بحوث الكتاب والسنة في مركز البحوث والدراسات بجامعة الشارقة بعد أن أخذوا التفويض الكامل
من احملققني الذين اشتركوا في حتقيق الكتاب  ،وتقدموا به إلى قسم القرآن الكرمي وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة اإلمام محمد بن سعود
بالرياض لنيل درجة املاجستير.
وقد قامت اجملموعة بتدقيق الكتاب وتهيئته للطباعة وكتابة مقدمته وتلخيص قسم الدراسة الذي اشتمل على ترجمة املؤلف  :عصره ونسبه
وثقافته وآثاره  ،كما اشتمل على دراسة الكتاب من حيث نسبته للمؤلف ووصف نسخه اخلطية ومصادره ومنهجه وقيمته العلمية  .ويقع
الكتاب في عشرة أجزاء  ،خصص آخرها لفهارس الكتاب  ،وهي  :فهرس اآليات القرآنية  ،وفهرس األحاديث واآلثار  ،وفهرس األعالم  ،وفهرس املصادر
واملراجع  ،وفهرس املوضوعات.

تنوير العقول واألذهان في تفسير مفصل القرآن
إعداد :أ.د سليمان بن إبراهيم بن عبد اهلل الالحم
الناشر :دار العاصمة  :الرياض
الطبعة :األولى (1429هـ 2008 -م)
عدد اجمللدات3 :
هذا تفسير لسور املفصل (من احلجرات إلى الناس)  ،سلك فيه مؤلفه مسلك البسط واإليضاح  ،وتسهيل
العبارة  ،ألن هذا املسلك هو األمثل لتربية املسلمني بالقرآن الكرمي وأحكامه وآدابه وأخالقه  ،والذي هو الغاية من
إنزال القرآن الكرمي  ،وهو حقيقة تدبره وثمرته.
دروسا في التفسير ألقاها املؤلف
وقد أبرز فيه أسباب النزول والفوائد والعبر من اآليات  ،وكانت نواة هذا التنوير
ً
في بعض املساجد منذ سنوات عدة .
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جامع البيان في القراءات السبع
تأليف  :أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444هـ)
حتقيق  :مجموعة من احملققني في رسائل جامعية
قامت بتدقيقها وتهيئتها للطباعة  :مجموعة بحوث الكتاب والسنة – كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية  :جامعة الشارقة
الطبعة  :األولى (1428هـ 2007 -م)
عدد األجزاء 4 :
نشر  :كلية الدراسات العليا والبحث العلمي – جامعة الشارقة
هذا «كتاب في اختالف األئمة السبعة باألمصار  ،محيط بأصولهم وفروعهم  ،مبينّ ملذاهبهم
،
واختالفهم  ،جامع للمعمول عليه من رواياتهم  ،واملأخوذ به من طرقهم  ،ملخص للظاهر اجللي
،
خال من التكرار والتطويل
محتو على االختصار والتقليل ،
موضح للغامض اخلفي ،
ٍ
ٍ
مستغن عن غيره»  ،وقد ذكر فيه املؤلف االختالف بني أئمة القراء في املواضع
قائم بنفسه
ٍ
،
التي اختلفوا فيها من األصول املطردة  ،واحلروف املتفرقة  ،وبينّ اختالفهم بيان ًا شاف ًيا
،
شرحا كاف ًيا  ،وق ّرب تراجمهم وعباراتهم  ،وم ّيز بني طرقهم ورواياتهم
وشرح مذاهبهم
ً
وع ّرف بالصحيح السائر  ،ونبه على السقيم الداثر.
وأفرد قراءة كل واحد من األئمة برواية من أخذ القراءة عنه تالوة  ،وأدى احلروف عنه حكاية  ،دون رواية
،
من نقلها مطالعة في الكتب  ،ورؤية في الصحف  ،إذ الكتب والصحف غير محيطة باحلروف اجلل ّية
وال مؤدية عن األلفاظ اخلف ّية  ،والتالوة محيطة بذلك  ،ومؤدية عنه.
وقد بلغ عدد الرواة على ما اشترطه من طرق كل واحد منهم أربعني رواية  ،من مئة وستني طريقًا عن القراء السبعة  ،وقد وصف هذه الروايات
والطرق بقوله« :هي التي أهل دهرنا عليها عاكفون  ،وبها أئمتنا آخذون  ،وإياها يصنفون  ،وعلى ما جاءت به يعولون».
وأردف ذلكم ببيان طريقته في عرض وجوه القراءات  ،فيقول« :فإذا اتفق الرواة من طرقهم عن اإلمام على أصل أو فرع سميت اإلمام دونهم  ،وإذا
اختلفوا عنه سميت من له الرواية منهم  ،وأهملت اسم غيره.
وإذا اتفقت األئمة كلهم على شيء  ،أضربت عن اتفاقهم  ،إال في أماكن من األصول  ،ومواضع احلروف  ،فإني أذكر ذلك فيها :
*لنكتة أدل عليها أهملها املصنفون.
*أو لداثر أنبه عليه أغفله املتقدمون.
خاص س ّره  ،وأعرف مبوضع غموضه.
*أو لغامض خفي أكشف عن
ّ
*أو لِ َو ْه ٍم وغلط وقع في ذلك  ،فأرفع اإلشكال في معرفة حقيقته  ،وأفصح عن صحة لطريقته».
شيء مما أرسمه في كتابي هذا  :ما قرأته ً
لفظا  ،أو أخذته أدا ًء ،
ثم يصل ذلك بعرض طريقته في جميع مادة الكتاب  ،فيقول« :وال أعدو في
ٍ
عرضا  ،أو سألت عنه إما ًما  ،أو ذكرت به متصدرًا  ،أو أجيز لي  ،أو كتب به إلي  ،أو أذن لي في روايته  ،أو بلغني عن
أو سمعته قراءة  ،أو رأيته
ً
شيخ متقدم  ،أو مقرئ متصدر بإسناد عرفته وطريق ميزته  ،أو بحثت عنه عند عدم النص والرواية فيه  ،فأحلقته بنظير  ،وأجريت له حكم
شبيهه».
قدم للكتاب بعد االستفتاح بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :أنزل القرآن على سبعة أحرف» ،وبيان معناه  ،وشرح تأويله  ،ثم
وقد ّ
أتبعه بذكر الوارد من األخبار في احلض على اتباع السلف واألئمة في القراءة  ،والتمسك مبا أ ّدوه  ،والعمل مبا تلقوه .ثم وصل ذلك بذكر أسماء
القراء والناقلني عنهم  ،وأنسابهم  ،وكناهم  ،ومواطنهم  ،ووفياتهم ،وبعض مناقبهم  ،وأحوالهم  ،وتسمية أئمتهم الذين أخذوا عنهم احلروف
وقيدوها  ،وأ ّدوا إليهم القراءة وضبطوها  ،وتسمية الذين نقلوا إلينا عنهم رواية وتالوة.
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عادت سحاب من املدرسة  ،وهي تشعر بالنشاط واحليوية  ،لقد كان
الدرس األخير ممتعا  ،تعلمت منه شيئا جديدا وجميال وستعمل على
تطبيقه فورا  ،وعندما وصلت إلى املنزل  ،طلبت من والدتها دفتر
مذكرات  ،وقالت لها إن املعلمة اليوم علمتنا كيف نكتب املذكرات
 ،وطلبت من كل واحدة أن يكون لها دفتر خاص تكتب فيه كل يوم
ولو عدة أسطر  ،وأنه في نهاية السنة سيكون لدينا كتاب كامل من
تأليفنا  ،فيه أفكار كثيرة ومنوعة .
قالت لها والدتها  :ماذا ستكتبني فيه ؟ أجابت  :إن املعلمة تقول ميكن
أن نكتب عن أي شيء يؤثر في مشاعرنا  ،أو يثير اهتمامنا  ،يزعجنا أو
يفرحنا  ،وأن باستطاعتنا أن نعلق فيها على تصرفاتنا التي أخطأنا
فيها خالل النهار  ،حتى نتخلص من ذنوبنا  ،ونستغفر اهلل فيغفر
لنا0
كما قالت املعلمة  :إن هذه املذكرات ترتقي بأسلوبنا الكتابي في
التعبير  ،وتسمو بتفكيرنا  ،وتبصرنا بعيوبنا وعيوب اآلخرين فنبتعد
عنها .
أرجوك يا أمي أسرعي بدفتر املذكرات فلدي اليوم الكثير من األفكار
أريد أن أكتبها .
قالت األم في نفسها  :احلمد هلل  ،فسحاب رغم كونها في العاشرة
من العمر ولكنها تبدو فتاة ناضجة واعية أكبر من سنها  ،وعندما
جلست تسامر األب قصت عليه ما سمعته .
فقال لها  :إن سحاب وسامي وهلل احلمد مهتمان بدراستهما  ،وأرجو
اهلل أن يوفقهما في حتصيل الدرجات  ،فالعلم مفتاح املستقبل ،
ولكني أشعر باخلوف على مستقبل سمير  ،فهو منصرف عن دراسته ،
وأخشى أن يرسب كما رسب في العام املاضي لذلك جعلته مع سامي
في غرفة واحدة لعله يقتدي به ويتعلم كيف يستغل وقته  ،وتركت
حسان رغم صغره منفردا في غرفة حتى يعتمد على نفسه .
قالت األم  :إن حسان يشعر بالوحدة ويتمنى أن يشارك سحاب في
غرفتها  ،ولكني قلت له إن البنت ينبغي أن تكون لها غرفة خاصة ال
يشاركها فيها األوالد .
بدأت سحاب تكتب مذاكرتها منذ اليوم األول  ،فكتبت عن سعادتها
عندما تسلمت تقرير الشهر األول  ،وعن تفوقها ومنافسة زميالتها ،
كما كتبت عن العطلة األسبوعية ورحلتها مع األسرة ومشاهدتها ،
واملناظر اخلالبة التي تأسر النفس  ،وتولد فيها شعورا باالرتياح  ،وجتدد
النشاط .
وفي أحد األيام جلست تكتب فيها فسمعت شجار سمير وسامي
وقد عال صوتاهما وصدرت من سمير صيحات االستغاثة وهب األب
لنجدته  ،فوجده مطروحا على األرض  ،وقد أوسعه سامي ضربا وركال
 ،وملا سألهما عن سبب العراك قال سامي  :كلما أردت أن أذاكر وأكتب
واجباتي  ،جلس سمير يغني ويقطع سلسلة أفكاري  ،ويعكر هدوء
الغرفة  ،فيرفع صوت املذياع  ،ولم يستجب لكل نداءاتي وتوسالتي .
فقرر الوالد فصلهما  ،وإفراد كل منهما في غرفة ليتمكنا من املذاكرة
بشكل جيد  ،ونقل سحاب إلى غرفة حسان الصغير.
جلست سحاب تكتب في مذكراتها قائلة  ( :أهال بك يا مذكرتي العزيزة
 ،لقد تهدم السالم العائلي  ،فسامي وسمير يتشاحنان  ،ما أقبح أن
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ترســل الـمشـاركـات واملقترحات
واملالحظات باسم مشرفة الزاوية
األستاذة :صاحلة الزبيدي
بريد الكتروني :
eshragat@gmail.com
فاكس 6524444 :

يصطدم األخوة ويصل بينهما األمر إلى العراك والضرب وكأنهما في
ساحة حرب  ،لقد تدخل أبي في الوقت املناسب  ،فكان احلل على
حسابي بعد أن قال لي سمير  :أنت محظوظة ألنك فتاة وال يشاركك
أحد في غرفتك  ،فها أنا اآلن أشارك حسان في غرفته ).
لقد نظف حسان ما يخصه من الغرفة  ،وفصله بشريط الصق حتى ال
أجتاوز على حقه  ،وبدأ سمير بنقل أمتعته إلى غرفتي وال بد أن أساعده
في ذلك .
قامت سحاب تشارك في نقل الثياب واألشياء اخلفيفة  ،وكانت
مفاجأتها الكبرى  ،عندما سقطت من اجليب الداخلي لسترة سمير
علبة سجائر  ،فألقت الثياب بسرعة وحملت العلبة خفية إلى احلمام
حيث مزقتها قطعا صغيرة وألقتها في املرحاض  ،وأتبعتها باملاء
لتخفي أثرها .
وكان األب مشغوال بنقل السرير  ،واألم بترتيب الغرفة التي عمتها
الفوضى  ،فقد وجدت حتت سرير سحاب أشياء كثيرة  ،فقالت هذا ثوبك
الذي قلت إنك فقدته في األسبوع املاضي وهذه هي األقالم واألدوات
الهندسية التي تبحثني عنها  ...ومع ذلك فقد كانت سحاب مذهولة
ال جتد جوابا  ،ثم ذهبت إلى غرفتها اجلديدة وجلست تكتب  (:مذكرتي
العزيزة ال أستطيع أن أعبر عن األحداث اجلارية  ،ولكني أستطيع أن
أقول  :إن كارثة كبيرة ستحل في غرفتي التي فارقتها إلى األبد  ،لقد
اكتشفت أن أخي سمير ميارس التدخني  ،ماذا بإمكاننا أن نفعل بعد
أن سرى النيكوتني في دمه  ،إنني ال أستطيع أن أتصور احتمال فكرة
السرطان التي سمعت عنها في الندوة املدرسية والذي ميكن أن يصيب
رئتيه ويؤدي به إلى املوت .
إن أي إنسان في هذا الكون ال يستطيع أن يحل محل سمير  ،ويكون
أخي الذي أحبه  ،وهل سأفقده إلى األبد إذا استمر في اإلدمان على
التدخني ؟؟!! ساعده يارب على أن يتخلص منها ومن شرها  .ماذا
أصنع؟ هل أخبر والدي فأزيد من التوتر الذي حل باملنزل؟  ،وهل سيجدي
معه أسلوب العنف الذي بدأ يلجأ إليه أبي في هذه الفترة ؟ أرشدني
يارب للحل الصحيح ).
قررت سحاب أن تتابع األمر لتتأكد منه قبل أن تخبر أحدا  ،وجلست
فوق السرير حزينة بائسة.
وبعد قليل دخل سمير غاضبا مزمجرا يطلب منها أن ترد له علبة
السجائر قائال  :كيف جترؤين على تفتيش جيوبي  ،وتعتدين على حريتي
الشخصية .

فقالت  :لم أفهم ماذا تعني  ،لقد سقطت من جيبك  ،فمزقتها إربا ورميتها في املرحاض .
فقال  :أحذرك أن تخبري أحدا بذلك  ،لن أغفر لك هذا التدخل في حريتي إال إذا اطلعتني على مذكراتك  ،وكان يظن أنه سيجد فيها شيئا يهدد
به ،فرمت إليه بها واحلزن ميأل قلبها والدموع تفر من عينها.
جلس سمير يقرأ بصوت مرتفع وأسلوب ساخر ليزيد من قهرها  :اليوم األحد  :إن سهى تكاد تتفجر غيظا ألنني حصلت على الدرجة النهائية في
مادة الرياضيات  ،نظراتها تنم عن احلسد  ،ولكن ال بأس فسيكون ذلك درسا لها تتعلم منه كيف تنتبه لشرح املعلمة وال تضيع وقتها وتنشغل
بأمور تافهة .
اليوم االثنني  :لقد أهديت للمعلمة إلهام وردة جميلة تعبيرا عن احترامي وتقديري جلهودها فشكرتني ومضت تزين وجهها بابتسامة حلوة زادت
من سعادتي .
اليوم الثالثاء  :إن كارثة كبيرة ستحل في غرفتي  ...فبدأ صوت سمير ينخفض قليال قليال  ،واعتدلت لهجته الساخرة ثم قرأ بصمت  :إنني ال
أستطيع أن أتصور احتمال فكرة السرطان .إن أي إنسان  ...ال يستطيع أن يحل محل سمير  ،ويكون أخي الذي أحبه  ..وهل سأفقده إلى األبد ..
ساعده يارب.
وما كاد سمير ينتهي من القراءة حتى سقطت على مذكراتها دمعة ساخنة من عينيه محت كلمة السرطان وبعض الكلمات األخرى  ،فأغلقها
سمير وقال  :إنك محقة أعاهدك أني لن أعود إليها بعد اليوم أبدا  ،فأنا أيضا ال يعوضني عنكم أحد في العالم وال أريد أن أفقدكم أو أفقد صحتي
 ،ولن أستبدل بشبابي وقوتي جسما هزيال وصدرا مريضا وسعاال دائما  ،ولن أمشي بقدمي إلى القبر  ،سامحيني  ،فقد غرر بي رفاقي  ،لقد كانت
نزوة  ،ولكل جواد كبوة .
* مشرفة تربوية
												

توصل الباحثون بجامعة تكساس إلى أن السلوك اإليجابي يؤجل مراحل الشيخوخة .وأكد الباحثون أن األشخاص الذين ينظرون إلى احلياة
بنظرة ميلؤها األمل تقل عندهم ظهور عالمات الهرم مقارنة باملتشائمني .
وقال الباحثون  :إن نتائج الدراسة التي نشرت في دورية ( سيكولوجي أند إدجينج ) تشير إلى أن العوامل النفسية باإلضافة إلى اجلينات
والصحة البدنية تلعب مجتمعة دورا ً في حتديد مدى سرعة بلوغ سن الشيخوخة .
وأجرى فريق البحث بجامعة تكساس جتارب على (  ) 1558من كبار السن لبحث ما إذا كانت هناك عالقة بني األحاسيس اإليجابية وبداية
مرحلة الوهن.
وفي بداية الدراسة قبل سبع سنوات كان جميع املتطوعني للمشاركة في الدراسة في صحة جيدة .وقام الباحثون بقياس تطور أعراض
الشيخوخة عند املشاركني من خالل قياس فقدانهم للوزن واجلهد وسرعة السير وقوة قبضتهم  .وتوصل الباحثون إلى أن املشاركني الذين
يحملون رؤية إيجابية للحياة كانوا أقل عرضة ألعراض الوهن من غيرهم .
وأكد الباحثون على احلاجة إلجراء مزيد من األبحاث لتوضيح السبب في هذه
العالقة غير أن الباحثني تكهنوا بأن املشاعر اإليجابية قد تؤثر بشكل مباشر
على الصحة عن طريق تغيير التوازن الكيميائي في اجلسم ورمبا كان السبب
في هذه الصلة هو أن التوجه املتفائل يساعد في تعزيز صحة اإلنسان من
خالل ترجيح جناح هؤالء األشخاص في احلياة .
وقال الدكتور جلني أوستير قائد فريق البحث لبي بي سي نيوز اونالين  :أعتقد
أن هناك عالقة بني العقل واجلسم حيث إن أفكارنا وسلوكنا ومشاعرنا تؤثر
على الوظائف البدنية وعلى الصحة بشكل عام إما عن طريق آليات مباشرة
مثل وظائف جهاز املناعة أو عن طريق آليات غير مباشرة مثل شبكات الدعم
االجتماعية .
وقد أشارت دراسة أخرى نشرت في الدورية نفسها إلى أن التوجه العقلي
قد يؤثر في األداء البدني وأن أداء الذاكرة كان ضعيفا بعد أن يتعرض العقل
لعبارات سلبية .
وعلى النقيض كان هناك اختالف كبير في أداء الذاكرة بني الشباب والبالغني
الذين تعرضوا لعبارات إيجابية .
وقال الباحثون  :إن دراستهم تشير إلى أنه إذا مت التعامل مع كبار السن على
أنهم أعضاء فاعلون في اجملتمع فإنهم سيكونون كذلك.
وقال توماس هيس قائد فريق البحث لبي بي سي نيوز أونالين :قد تكون هناك
أسباب اجتماعية ذات تأثير قوي على أداء ذاكرة البالغني.
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أم عمر اجليالني
أختي احلبيبة هناك دموع خاشعة زكية و دموع تافهة ال داعي لها  ،تعددت أسباب كل منهما.
هي من واقعنا فلنتأمل بعضا منها وسوف نستطيع متييز نوعها بكل تأكيد :
• سالت دمعة تلو األخرى واحمر ذاك الوجه الغاضب وتنهدت بقهر ميزق نياط قلبها لقد أفسد اخلياط موديل فستانها الغالي !!!
• وفي املقابل أخرى أغرقت خديها بدموع قريحة حائرة ال حيلة لها وال يد لها في ذلك البؤس وهي ترى صغارها يرتعدون من البرد ويرجونها
تدفئتهم من صقيع الشتاء القارس.
• رأت ما أذهل عقلها !! وجحظت بها عيناها !! املترقرقة بالدموع واستشاطت غضبا ً وانتحبت نادمة بعد أن رأت قصة شعر طفلها أفسدها
احلالق ولم تظهر بالشكل التي تريد !!!
• وفي املقابل أخرى بكت بكاء مريرحتى أعياها البكاء وأخذ اجلهد منها ما أخذ وهي ترى إبنتها الصغيرة قد استحوذت الثعلبة من شعرها اجلميل
فاستحالت حياتهما إلى معاناة حقيقية ال خروج وال مفر منها !!! .
• لم تتوقف دموعها احلزينة وأزيز أناتها التي حيرت بها رأس زوجها وهي حتدثه عن أثاث منزل جارتها األنيق وترى نفسها تعيسة وأقل حظا ً من
صديقاتها لقد نفذ صبرها من ذلك الزوج العدمي اإلحساس !!!
• وفي املقابل أخرى ألقت نظرة رثاء ووداع وكابدت لوعتها وتفجعها لكنها لم تستطع وتفجرت دموعها بانهمار غزير وهي ترى هدم منزلها بأكمله
وتشهد ذلك اليوم الذي مت فيه تشريدها مع أطفالها عنوة وظلما ً .
واآلن ميكنك إكمال الفقرات من معايشة واقعنا احلالي واحلكم لك في أهمية إراقة تلك الدموع ولك أن تتأملي أخية وتكوني أكثر جدية في حياتك
فكلما دنت دمعتك من عينيك متدلية ضعي لها إشارات مرور فال تسمحي للدموع التافهة أن تطأ خديك وتسامي حتى بدموعك .
وإليك أقوى املسكنات وافضل املهدئات لتلك الدموع التافهة وهي تذكر نعم اهلل الوفيرة وأن اهلل عطائه ال حدود له و تذكر الشدائد التي متر
بإخواننا في شتى بقاع األرض بإستشعار صادق و كيف ان اهلل م َن عليك بالهدوء واإلستقرار واألمان وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة { وإن تعدوا
سكبت أو تنزل محترقة وملتهبة على أحوال املستضعفني من الشيوخ
نعم اهلل ال حتصوها}  ،عندها ستولي تلك الدمعة محتقرة مائها فيما ُ
واألطفال والنساء عندما تسمو تلك النفس بكل جوارحها ستصبح دموعها خاشعة زكية أو جادة سخينة .
وال ننسى الدعاء واالستغفار اللهم أرزقنا قل ًبا خاشعا ً وإميانا ً كامالً ويقينا ً صادقا ً وعينا ً تبكي من خشيتك واحلمد اهلل رب العاملني حمدا ً يوافي
نعمه ويكافئ مزيده اللهم اجعلنا من الذين { أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين } .
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من أجلك
اخترنا لكِ
لصحتك :

السمنة مرض ناجت عن تراكم الدهون في اجلسم
أو لتخزين كمية زائدة عن احلاجة كما تعتبر
مدخال أساسيا للعديد من األمراض أمثال
القلب و األوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وداء
السكري والتهاب املفاصل.
وأسبابه تكون إما خارجية كاإلفراط في تناول
األطعمة والعادات الغذائية اخلاطئة وقلة
النشاط الرياضي ومنط احلياة احلديثة أو تكون
أسبابا داخلية مثل زيادة إفراز الغدة الكظرية أو
قلة نشاط الغدة الدرقية أو نتيجة تناول بعض
األدوية مثل أدوية األمراض النفسية أو نتيجة
عوامل وراثية.
وتقاس مستوى السمنة مبا يسمى مؤشر كتلة
اجلسم وذلك بتقسيم وزن اجلسم بالكيلو جرام
على مربع الطول باملتر ومقارنة النتائج بأحد
مستويات مؤشر كتلة اجلسم.

لطفلك :

قد تعاني كثير من األمهات من كثرة أسئلة وحب
استطالع أطفالهن مع أن هذه الصفة تعد أحد
الدوافع الثانوية املكتسبة والتي تساعد على
اكتساب املعرفة.
ولوال هذا الدافع ملا استطاع الطفل أن يوسع
مداركه وإطار حدوده كما يساعد في التحكم
في األشياء واإلبداع في الفنون والعلوم املعرفية
واآلداب ويعتبر حلقة وصل بني الذكاء واالبتكار .
طفلك واحرصي أن تكون
لذا اسعدي بأسئلة
ِ
وحمسيه على
إجاباتك صحيحة تناسب عقله ّ
ِ
االبتكار ومعرفة اجلواب فحينها سيكون ذكيا
ومبتكرا.

هشاشة … تلك الكلمة التي يرددها كبار السن حينما يُسألون عن سبب ضعف
صحتهم وثقل حركتهم  ..ففي حني ذاق البعض ويالت مرض هشاشة العظام
وبدأ مشوار (الترقيع) ضمن خطة (التدارك الزمني للعمر ) فتح البعض أبصارهم
على ضرورة االستعداد ملرض الهشاشة ومحاربته ابتدا ًء بالتغذية اجليدة في حني
بدأ األطباء يناقشون أسباب هذا املرض ويركزون على األساس الذي ينبغي أن تبني
عليه الصحة.
ونقطة االنطالق تبدأ من مراحل العمر األولى لتنمو العظام قوية تستطيع حمل
اجلسد إلى ميادين احلياة ويكون اجلسد قادرا ً على الصمود أمام متاعب احلياة.
وأن َّى لعظام واهية هشة أن حتمل اجلسد إلى قمم اجلبال بل ح ُّدها القيعان
يستدع األمر مركبة أو عربة.
والسهول إذا لم
ِ
وإن بدا اجلسد جميالً فاتنا ً والعظام هشة واهية فإن هذا يسمى في ُعرف
احلكماء(زيفا ً وخداعاً) فمهما استنفرت اجلهود في تلميع البشرة وتبييضها
وتصفيف الشعر والعناية به.
وهيهات لهذا اجلسد أن يأخذ موقعه على منصة احلياة وهيهات له أن يسير على
درب التقدم ألكثر من خطوات محددة .وهيهات هيهات ملؤسسات ومنظمات عانى
النظام فيها من الهشاشة أن تصمد فترة طويلة وأن تخطو خطوات بعيدة على
درب النجاح .وإن ملعت فيها النباتات كما ملعت البشرات وإن ج َّملها اإلعالن متاما ً
كما يجمل الوجه باأللوان وإن رصعوها باألثاث واألجهزة كما يرصع العنق باجلوهرة
وإن جندوا لها املوظفني والتقنيات فلن يفعلوا أكثر من فعل اخلدم والوصيفات
بجسد أنهكته هشاشة العظام.
هشاشة النظام ُ
زبف البد أن يظهر وخدعة ستنكشف يوما ً ما ألولئك الغافلني
ومفاجأة سيصدع بها طبيب املؤسسة في يوم ما قد يتدارك األمر بالتغذية
اجليدة فيخرج من ثالجة املؤسسة كل غذاء ال فائدة فيه ويحل مكانه ما هو
مفيد السيما تلك األغذية التي حتوى العنصر الناقص الذي حتتاجه املؤسسة .
وقد يستدعي األمر بعض العقاقير ليتدارك األمر بالعالج ويتكلف باملال فذاك
أفضل حتى ينصلح احلال.
ورمبا أصبح لزاما ً على من أدرك ضخامة املشكلة أن يبحث عن أدوية أكثر فعالية
ويزيد اجلرعات.
وقد يفوت األوان فيتهشم النظام ويسقط لكن هناك مؤسسات عاصرت مراحل
مرض غيرها وعاينت سقوطها أال يجدر بتلك املؤسسات الشابة أن تتزود بالغذاء
اجليد وتقوي نظامها منذ البداية  ..وتترك مسببات ذاك املرض؟
أال يجدر بها أن جتعل من برامجها برنامج مكافحة هشاشة النظام؟!!
ذاك املرض الذي تعددت مساوئه وليس له إال حسنة واحدة فقط وهي تلك العالقة
احلميمة التي ستنشأ بني حكماء اإلدارة وأطباء العظام.
* مديرة دبلوم إعداد املعلمات مبعهد الشاطبي
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روى هارون بن عبد اهلل اجلمال قال  ( :جاءني أحمد بن حنبل بالليل يريد أن يصحح خطأ فدق
الباب  ،فقلت  :من هنا ؟
فقال  :أنا أحمد – لم يقل الشيخ أحمد بن حنبل – فـــبادرت وخرجت إليه .
فقلت  :ما حاجة أبي عبد اهلل ؟
قال  :شغلت اليوم قلبي !
فقلت  :مباذا يا أبا عبد اهلل ؟
قال  :جزت عليك اليوم وأنت قاعد حتدث الناس في الفيء ( الظل ) والناس في الشمس بأيديهم
األقـــــالم والدفاتر  ...ال تفعل مرة أخرى إذا قعدت فاقــــعد مع الناس .
***
ومعان عميقة تنبع من نفس مشبعة بعمق اإلميان وصدق اإلخالص
كم يحمل هذا األثر من دالالت
ٍ
امللحة في النصح لألمة .
والرغبة ّ
ولعلنا نتساءل عن حجم هذا األمر الذي أشغل قلب اإلمام أحمد – رحمه اهلل – وجعله يأتي
لهارون بن عبد اهلل ليالً ! هل هو انحراف فكري وفساد في التصور واالعــــتقاد الحـــظه عليه!
أم هو انحراف في السلوك وميل نحو الشهوات وانغماس في الدنيا؟
ما هذا األمر اخلطير ! حتى يشغل قلب اإلمام ويأخذ منه هذا الوقت وذلك اجلهد ؟
إ ّن هذا األمر ال يعدو أن يكون مشهدا ً لعالم يحدث في الظل  ،والناس حوله يجلسون في
الشمس.
وهو مشهد ال يثير االستغراب في نظر كثير من الناس  .ولكن اإلمام أحمد -رحمه اهلل  -رأى أن
العالم أو الداعية ينبغي أالّ يحيط نفسه بهالة من القداسة  ،ونوع من التميز في السلوك أو
املشاعر يجعله يتعامل مع الناس على أساس هذه الطبقية واإلحساس بالترفع.
وفي املوقف ذاته إشارة إلى أهمية مراعاة مشاعر اآلخرين واحترامهم حتى وإن كانوا في حاجة
إلى عطاء العالم وبذل الداعية مهما تنوع.
وإذا أردنا أن نقصر احلديث على موقف اإلمام أحمد – رحمه اهلل – ونتجاوز ما حصل من هارون
بن عبد اهلل ندرك بجالء أن النصح وحب اخلير إلخوانه قد هيمن على حياته  ،فخضعت غرائزه
ودوافعه جميعها لهذا األمر  ،فتجده يحب ويبغض  ،ويهتم ويقلق  ،ويشفق ويخاف  ،ويستجمع
كل قواه وعواطفه لتصبح جنودا ً ط ّيعة خاضعة لرسالته التي يحملها وهذا ما يشيع به قوله:
( شغلت اليوم قلبي ).
إ ّن هذا املوقف على بساطته – في نظر كثير من الناس – يبرز لنا أن رسالة اإلمام التي يحملها
حب ونصح كانت مهيمنة على قلبه  ،مستحوذة على نفسه ومشاعره .
نحو إخوانه من ٍّ
وهو على بساطته يثير سؤاالت عدة للدعاة واملربني ليدركوا حجم رسالتهم ومدى
سيطرتها على قلوبهم ومشاعرهم.
فهل شعرت أ ّيها الداعية املو ّفق أ ّن حولك من يبحث عن صفي مخلص
يشكو إليه همومه  ،ويبث إليه أشجانه ليخلصه من تيه احلياة وظلمة
الدنيا  ،فيلتفت هنا وهناك فال يجد من يشكو إليه.
وهل أحسست أ ّيها الداعية بذلك األلم يعتصر قلبك وذلك الهم
يشغل بالك فيقلقك على أخطاء إخوتك ممن حولك فتعمد إلى
مناصحتهم بكل إخالص وشفقة ومحبة !
وهل شعرت أن كثيرا ً من رفقاء الدرب الذين عشت معهم
قد ضاقت نفوسهم باحلياة فما عادوا يطيقون آالم الغربة
عمن يخفف
وقسوة البعاد  ،فأخذوا يبحثون هنا وهناك ّ
عنهم مطارق احلياة وقسوتها ! ويفك بعض قيودهم التي
كبلتهم عن القيام بواجباتهم الشرعية.
هل أحسست برغبة تدفعك إلى القيام بواجب الدعوة إلى
اهلل؟ رغبة ملحة تقيمك وال تقعدك وجتعلك كالوالهة الثكلى
التي فقدت وحيدها  ،أو كذلك األرق الذي يتململ على فراشه
ويتقلب فيه فال يجد النوم سبيالً إلى جفنه حتى يؤدي دوره في
احلياة وينهض برسالته التـي يعيـــش لها ويحيا من أجلها ؟!
ســـؤاالت عدة يبعثــها موقـــف واحد من حياة هـــذا اإلمام
اجملدد.
ّ
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