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 بسم اهلل الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ

 

 قال تعاىل : * 

 ۡۡلحا ٱّلِۡكرح ُۡن هحزَّ َٰفُِظونح  إِهَّا َنح ُۥ لححح  (9:رِ احلِجۡ ) ِإَوهَّا َلح
 

 :  َقاَل َرُسوُل اللَِّه و* 

َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللَِّه، َمِن ُهِم ؟  ،ِإنَّ ِللَِّه َأِهِلنَي ِمِن النَّاِس)

 .(َقاَل: ُهِم َأِهُل اِلُقِرآِن، َأِهُل اللَِّه َوَخاصَُّتُه

 (ٕ٘ٔالحديثأخرجه ابن ماجه في سننه، رقم )         

 
 

 ،أهل القرآن ... إلًه يرجعىن
 ويف نىره يسريون ،ومنه يغرتفىن

  

https://ar-ar.facebook.com/By.The.KinG
https://ar-ar.facebook.com/By.The.KinG
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 مةُمَكّد
الحمددد ا الددذي  بّددم بددالمبم،  بّددم امنسددان مددا لددم ي بددم، وال دد ة 

المب دوث وددى  - بى اا  بيه وسدبم  –والس م  بى سيدنا محمد 
ْْ ورحمة لب المين المائل: " َْ َعَللََّمنوُ َخْيُرُكْم َمن ُُنْرَ ْْ ، والرضدا (ٔ)"َتَعلَّنَم ل

 ن  حابته األخيار الذين نشروا شدرع اا ممدا تبمّدون مدن رسدول اا 
، و دن التداب ين وتداب يىم باحسدان إلدى يدوم - بى اا  بيده وسدبم –

 الدين، وب د...
م ال بمددا ، ويرفددع فددان الدددين امسدد مي يُ  شددجع  بددى ال بددم، وُيَمددرا

ۡ   مما في قوله ت الى:درجاتىم ،  ُۡ َِنو ُونواْ  َح ا َح ِيننح  ُ ٱلَّ يحۡرفحِع ٱَّللَّ
يِنر لُنونح بح َحۡػمح نا  ُ بِمح ٖۚ وحٱَّللَّ َٰت  جح وتُواْ ٱۡلػِۡل ح دحرح

ُ
ِينح أ  ،(ٔٔالمجادلدة:)ٞ وحٱلَّ

 دبى اا  –جا ت األحاديث النبوية الشريفة تؤمد ذلك، منىدا قولده و 
َْ َ تَّنن  : "- بيدده وسددبم َََرِتنني َّْ لْلَّننَو َعَمَئِكَكتَننُو َعَلْىننََّ لْاَّننَمَعلِر َعل ِإ

َْ َلَلننن  ُمَعل نننمِ  نننل ع َُ لْنَّننن ِ   لْنَّْمَلنننَف ِ ننن  ُهْ رَِىننن  َعَ تَّننن  لُْْ نننعَر َُْي
 .(ٕ)"لَْْخْيرَ 

                                                           
أخرجددده البخددداري فدددي  دددحيحه، متددداب فضدددائل المدددر ن، بددداب خيدددرمم مدددن ت بدددم المدددر ن و بمددده، رقدددم  -ٔ

 .(ٕٚٓ٘الحديث )
ه  بددددى ال بددددادة، رقددددم متدددداب ال بددددم، بدددداب مددددا جددددا  فددددي فضددددل الفمدددد ،أخرجدددده الترمددددذي فددددي سددددننه -ٕ

 (.ٕ٘ٛٙالحديث)
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ن امس م ممانة ال بمدا  وفضدبىم، فوجدودوم فدي األمدة حفدظ ي  وبَ 
متىددددا، فىددددم وراددددة األنبيددددا  فددددي أممىددددم، لدددددينىا َوَ ددددْوٌن ل زتىددددا ومرا

ََ وأمناؤوم  بى دينىم، مما جا  في الحديث الشدري:: "... َّْ لُْْعَلَمن  ِإ
 َِ ََْنِيَينن  ثُننعل ِريَننن ِرل َعم ِرْرَىِمنن  ِإنََّمنن  َعرَّثُننعل  َعَرثَننُف ل ََ َْننْم ُيَعر  ََْنِيَينن  َّْ ل ِإ

ْْ َلَخَذ ِيِو َلَخَذ ِيَ ظٍّ َعل  .(ٔ)"ِ ر  لِْْعْلَم  َ َم
 بمائندددا الفضدد   نجددد أنىدددم قددد بب ددوا مدددن  و نددد دراسددتنا ِلِسددَيرِ  

رضددا  ربىددم،  ال بددم مبب ددًا  ظيمددًا، حيددث مددان ودددفىم خدمددة ديددنىم، وا 
، فمددان التوفيددل والنجدداح - ددبى اا  بيدده وسددبم -ونشددر سددنة نبدديىم

 حبيفىم.
مدا  مما أن مايرًا من وؤال  ال بما  والمدّرا  األفدذاذ لدم ي دبوا إلدى

و بوا إليه من  بم إال بالجّد واالجتىداد والمدّد والت دب، فطالدب ال بدم 
الُمِجددّد ال ُيَخياددُب اا مسدد ان، ومددن مانددت بدايتدده ُمْحرقددة مانددت نىايتدده 

 ُمشرقة.
ومدددددن الواجدددددب  بيندددددا أن نمددددددم ألجيالندددددا المت بمدددددة ِسدددددَيَر ودددددؤال  

راىدددا ال بمدددي والحضددد ؛ال بمدددا  اري مدددن ليّطب دددوا  بدددى تدددراث أمدددتىم وا 
جاندددب، وليمفدددوا  بدددى الجىدددود الىائبدددة التدددي بدددذلىا  بمدددا  األمدددة فدددي 

                                                           
متددددداب ال بدددددم، بددددداب مدددددا جدددددا  فدددددي فضدددددل الفمددددده  بدددددى ال بدددددادة، رقدددددم  ،أخرجدددده الترمدددددذي فدددددي سدددددننه ٔ-

   .(ٕٕٛٙالحديث)
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من جانب  خر، فيمدون لىدم مدن ذلدك مبده حدافز  بدى  تح يبه ونمبه
تمدير وؤال  ال بما  حل التمددير، ووجدوب االقتددا  بىدم والسدير  بدى 

 خطاوم. 
أن ب دندددا فبسدددطين قدددد أنجبدددت  دددددًا مدددن ال بمدددا   الم بدددومومدددن 
لذين ترموا لألمة إراًا  بميدًا  ظيمدًا، مدنىم: اممدام الشداف ي، األفذاذ ا

والحدددافظ ابدددن حجدددر ال سدددم ني، والشددديي محمدددد السدددفاريني، واممدددام 
الطبرانددددي، وال  مددددة موفددددل الدددددين بددددن قدامددددة، والحددددافظ  بددددد ال نددددي 
الجما يبي الممدسي، والشديي ال  مدة/  بدد ال ندي الناببسدي، والشديي 

 الفاضدددددددددددددل/ ين الج بدددددددددددددري، والماضددددددددددددديال  مدددددددددددددة/ برودددددددددددددان الدددددددددددددد
 بد الرحيم البيساني من مديندة بيسدان، ومدان مستشدارًا لبمائدد  د ح 

 ....الي.-رحمىم اا جمي اً  -الدين األيوبي
ر ا  مدن أرض امسدرا ،  دن ووذا وو المتاب الاالث من سبسبة قُ 

أسدتاذ -حفظده اا  –فضيبة الشيي/ محمد س يد محمد  بدي مبحدس 
وة والتجويددد، فمدد سددبمه المتدداب األول  دن فضدديبة الشدديي/ أحمدام الددت 

، والاداني شديي الممدارئ الفبسدطينية -رحمده اا –حمدي سد يد مددوخ 
  دددددددددددددددددددددن فضددددددددددددددددددددديبة الشددددددددددددددددددددديي/ محمدددددددددددددددددددددد رشددددددددددددددددددددداد الشدددددددددددددددددددددري: 

 ممددددددددددرئ المسددددددددددجد األق ددددددددددى المبددددددددددارك والمسددددددددددجد -ااحفظدددددددددده  –

امبراويمدددي، ودددذن السبسدددبة التدددي نحدددرص  بدددى إ دددداروا؛ مدددي نمددددم 
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وأبندا  شد بنا الفبسدطيني  نا ال ربية وامس مية ب دفة  امدةأمتألبنا  
وا فدي أالدذين نشد مدينوالم بّ ِسَير وؤال  ال بما  والمدر ا   ،ب فة خا ة

ِن ددم ال بمددا   وددذن األرض المبارمددة، ت بمددوا وَ ب مددوا فيىددا، فمددانوا بحددل  
منيددرًا  ا   ِشدداألوفيددا ، ومددازالوا مدداً  ُيحتددذى، وقبسددًا مُ  واألسدداتذة والمددر ا 

روا مدددل جىددددوم وطاقددداتىم خدمدددة لمتددداب اا سدددخ   لمدددن اقتددددى، حيدددث
سددبحانه وت ددالى؛ فأسددىموا فددي نشددر ال بددم والنددور فددي ب دنددا المبارمددة 

 فبسطين.
محمدددددد سددددد يد محمدددددد  بدددددي الشددددديي/  ومدددددن الجددددددير بالدددددذمر أن

الدددذين ندددذروا حيددداتىم  األسددداتذة المتميدددزين، مدددن -حفظددده اا -مبحدددس
لوا رضدددا اا فدددي وت وتددده؛ لينددداوت بيمددده لخدمدددة متددداب اا  دددز وجدددّل 

، ومدددن الم بدددوم أن األمدددة امسددد مية قدددد أجم دددت مندددذ الددددنيا واةخدددرة
نزول المر ن المدريم حتدى وقتندا ودذا  بدى وجدوب قرا تده قدرا ة ُمَجدّودة 

دغدامٍ  رٍ َمدد  وق دسبيمة، وذلك با طا  حروفه حمىا ومستحمىا من   وا 
 : -رحمه اا  –مما قال ابن الجزري ،ونحو ذلك
 دُم  ا ر نَ د المُيَجوا  لمْ  نْ مَ     بالتجويد َحْتٌم الزمُ  واأَلْخذُ 

 

  ددددددد َ وَ دا إلين ذا ِمْنهُ ووم      ال ددزَ ددددددددنْ أَ  دهُ ددددددددددِه املددددددده بدددددددددألند  
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 الواجدددب  بينددا وفددداً  لىددذا الشددديي الجبيدددللددذا فانندددا نددرى أنددده مددن 
أن نمددم ألبنائندا فددي فبسدطين نموذجدًا ُيْحتَدذى بده فددي  واألسدتاذ المددير

، ولنددددا فددددي  خدمددددة متدددداب اا والحددددرص  بددددى ت وتدددده ب ددددوت ندددددي 
األسدوة الحسدنة فدي تمدريم حدامبي  - بى اا  بيه وسدبم –رسول اا

: - بيده ال د ة والسد م-مدن قولده  انط قاً مرئيه، مُ المر ن وحفظته وَ 
" َْ ُُ ِينِو ََخنِري ََْعلِمن  َعَيَتن ُُ ِيَينَذل لِْْكتَن ِأ َل َّْ لْلََّو َيْرَ ن ومدن ذلدك  ،(ٔ)"ِإ

اظ لإلمامددددة ف ددددا  الحُ ر  م المُدددددا َمددددمددددان يُ  –اا  بيدددده وسددددبم  ى ددددب –أندددده
 م المددرا  الحفدداظ مددن الشددىدا  تجددان المببددة،دا َمددممددا مددان يُ  بالم ددبين،

يحفظ  نْ إذا أرسل سرية يسأل ما ، مَ  -اا  بيه وسبم ى ب -انوم
 اا  بيدددددددده  ددددددددبى –فيمددددددددول رجددددددددل أنددددددددا، فيج بدددددددده  ؟سددددددددورة البمددددددددرة

ج وا زَ ُيد - بى اا  بيده وسدبم -ا  بى السرية، مما مانأميرً  –وسبم  
 المسبم بما يحفظ من متاب اا المريم.

رشددون الدذين يُ والم ّبمدين وذن نظرة امسد م إلدى ال بمدا  والمُدر ا  
الندددداس إلددددى الخيددددر والىدددددى، ويبينددددون لىددددم أحمددددام ديددددنىم امسدددد مي 

ََْر ِ الحنيدددددد: ممددددددا جددددددا  فددددددي الحددددددديث: " َِ ِ نننننن  ل ُْْعَلَمنننننن   َمثَننننننَُّ ل

                                                           
أخرجدددده ابددددن ماجدددده فددددي سدددددننه، فددددي الممدمددددة، بدددداب فددددي فضدددددل مددددن ت بددددم المددددر ن و بمدددده، رقدددددم  - ٔ

 .(ٕٛٔالحديث)
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 َِ ذا مانددت وددذن منزلددة ال بمددا  والمُددر ا (ٔ)"َكَمثَننَِّ لْن ُهننعِم ِ نن  لْاَّننَم   ، وا 
ال ددر ا ، أفدد  يجدددر بنددا أن نمدددروم فددي شددري تنا امسدد مية والم ّبمددين 

ِِ  : مً  بمولده سدبحانه وت دالى ؟ربىمونجّبىم وأن نسير  بى د وحقُن
ى  ح رح لُواْ فحسح رحُسوَُلُۥٱۡعمح ۡ  وح ُۡ لح مح ُ عح َُِوونح   ٱَّللَّ وحٱلُۡمۡؤ

 .(ٙٓٔ:التوبة)
حفظده  – سد يد محمدد  بدي محبدسوُيَ دُّ فضديبة الشديي/ محمدد  
األفدذاذ، الدذين أسدىموا فدي نشدر ال بدم  التجويدد أسداتذة  بدممدن  -اا 

 المبارمددددةوالنددددور وت بدددديم متدددداب اا  ددددّز َوجددددّل وت وتدددده فددددي ب دنددددا 
 .فبسطين

ومددن الم بددوم أن األمددم تحددرص  بددى تمددريم  بمائىددا مددن الددذين 
و ددددن  -حفظدددده اا –قضددددوا نحددددبىم، وجميددددل أن نمتددددب  ددددن شدددديخنا 

؛ ليمدددون نبراًسدددا الدددت وة والتجويددددم أحمدددام  بّددديُ حياتددده وودددو مدددازال حي دددا 
 .الطريل لط ب ال بم الشر ي في ب دنا المبارمةوَقَبًسا ُينير 

ونحمددد اا سدددبحانه وت ددالى أن ج بندددا مددن خدمدددة متابدده المدددريم، 
 ومددددن ذلددددك إلمددددا  الضددددو   بددددى ِسددددَيِر أماددددال وددددؤال  ال بمددددا  والمددددر ا 

                                                           
 (.ٕٚٛالبيىمي في السن المبرى رقم الحديث )أخرجه  - ٔ
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خدمة المدر ن المدريم، الذين نذروا حياتىم وسخروا طاقاتىم ل والم ّبمين
 ت بُّمًا، وت بيمًا، وت وة وتجويدًا.

نسددددأل اا المددددريم أن ُيددددديم  بيدددده ال ددددحة وال افيددددة، وأن ُيْمرمدددده 
 أن  -سدددبحانه وت دددالى-بحسدددن الخاتمدددة و دددالك ال مدددل، ممدددا نسدددأله 

 المدددر ن المدددريمت بددديم ُيىيددده لىدددذن األمدددة مدددن أماالددده َمدددْن ي مدددل  بدددى 
ي اله  في مشارل األرض وم اربىا. و مولىم إلى قبوب الناس وا 
 

 وصمَّى اهلل عمى سيدنا حممد وعمى آله وأصحابه أمجعني

 

              
 
 
 

  لاطيْ:
  ىن7341/ شعلَّ / 5 نرر    :   

 م6172/   1  /71 :   لْمعل ننق
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 سًــرة... ومسًــرة

  
 لامو عنايو: 

 سحمب " بيمحمد "بن  "محمد س يد"وو الشيي الممرئ 
ره عنشأتو:  مْع

 في مدينة ناببس. مٕٜ٘ٔ/ٔ/ٓٔفي -حفظه اا–شيخنا  ولد
خوتدددده المبددددار الددددذين -  نشددددأ الشدددديي يتدددديم األب بر ايددددة أمدددده وا 

ن والحيدا ، فنشدأ فدي ديُّ مانوا  بى درجة مبيدرة مدن الدورع والت د
 .بأحمام الدين امس ميبيت ُيَمدار ال بم ويبتزم 

 ( بحيفدددددا،السدددددبا يفدددددي مدرسدددددة ) درس المرحبدددددة االبتدائيدددددة -
يحتفظ  شيخنا حيث مان مرمز  مل إخوته المبار، وما يزال

مدده لدده مدددير المدرسددة تمريمددًا لتفوقدده حتددى اةن بم ددح: قد  
 في ال : الااني االبتدائي.

اضددطرت  ائبتدده إلددى ال ددودة لندداببس ضددمن ظددرو: قاسددية  -
أجبدددرت الفتدددى  بدددى  ددددم االنتظدددام فدددي المددددارس الحموميدددة 

م، وتوالددت الظددرو: الماسددية ٜٛٗٔبندداببس ب ددد حددرب  ددام 
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بنىدددب اليىدددود لممتبمددداتىم التدددي ترموودددا فدددي حيفدددا، وانمطددداع 
 مبىددم وندداك، وضددياع واددائل ل دددد وائددل مددن الددديون التددي 

زبائنىم، واستشدىاد أخيده األوسدط )رضدا( فدي  مانت لىم  ند
الم دددارك التدددي دارت مدددع ال  دددابات ال دددىيونية فدددي جبدددال 
نددداببس، واضدددطرار أختددده ال ددد رى إلدددى الندددزوح مدددع زوجىدددا 
السددددددددوري إلددددددددى أب ددددددددد نمطددددددددة حدوديددددددددة فددددددددي سددددددددوريا مددددددددع 
ال رال)ألبوممدددال(، ادددم وفددداة أخيددده األمبدددر والم يدددل لىدددم فدددي 

في طفولتده  دورًا ندادرة  الشيي  اشوقد ، حادث  مل قاسٍ 
مددن الدددين والحيددا   مددن ال ددبر واالحتسدداب، فنشددأ  بددى قدددرٍ 

والت فددد: والوقددددار، فمددددان تبميددددذًا نجيبددددًا فددددي مدرسددددة ال ددددبر 
 وال  امية والىدو . 

 : ام تو علخئَو
ي دي مدا يجدري حولده، ويشدتد  دودن حتدى بدادر الشديي ما أن بددأ 

لبددث االت، التددي مددا م ددإلددى ال مددل موظفددًا بددأجر رمددزي فددي إحدددى البَ 
نىا مددددن بيددددع وشددددرا  وحسددددابات  دددداحبىا أن أومددددل إليدددده جميددددع شددددؤو 

ا، فمددد مددان مددوم ددام ت ، لمددا رأى لديدده مددن أمانددة وتمددوى قددّل نظيرو
يخشى اا في أموال الرجل النمدية وال ينية، ومان  احب المحل قد 
ر ن ذات مددرة ي ددنع لنفسدده شددايًا مددن  ببتددين  دد يرتين فيىمددا سددمر 
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اشدددتراوما مدددن المحدددل بجدددز  مدددن راتبددده الضدددئيل، فأقسدددم  بيددده  وشددداي
الرجدددل أن ي دددنع الشددداي مدددن حسددداب المحدددل، فدددأبّر الشددداب بيمددددين 
 دداحبه طالمددا مددان موجددودًا فددي المحددل، فدداذا غدداب  ندده  دداد الفتددى 

فشدددا   إلدددى  ببتيددده، ومدددان يحدددرص دائمدددًا  بدددى الت ددددُّل باالبتسدددام وا 
ماطددة األذى  دددن الطريدددل، ، واتبددداع السدددنن مددا اسدددتطاع فدددي إالسدد م

ماطة مل ورقدة قدد خُ  ، خشدية فيىدا ولدو مبمدة مدن الب دة ال ربيدة تط دوا 
، أو أن تتطابل فيىا مبمة مع مبمة من المر ن ذمر اا اأن يمون فيى

 المريم. 
 لْ ي ة لمهتم ليف:

 التحبددددي بدددداألخ ل بددددى  يحددددرص -حفظدددده اا –مددددان الشدددديي   
الشدباب فدي مادل  مدرن  ندذاك، ممدا لفدت ب دض يفتمدوا  التيحميدة ال

 بدددد اا الم ددداني أحدددد مبدددار مشدددايي نددداببس فدددي ذلدددك  /انتبدددان الشددديي
الوقددددت، فا ددددطفان ) ددددديً ( لدددده وقّربدددده إليدددده بددددأن خطبدددده إلددددى أخددددت 
زوجتدده، فارتضددته ال ددروس لىددا زوجددًا، وارتضددان أوبىددا لىددا، لمددا مددان 

ب وجددده يتحبدددى بددده مدددن ديدددن وخبدددل، وحسدددن سددديرة وسدددريرة، إلدددى جانددد
 وّضا   بوح. 
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، وابنتددين اانتدين، وأحددد أوالدن وقدد أنجددب الشديي ا اددة مدن األوالد
ث ودذا ال بددم رِ )محمدد ندور( اسددتبم لجدان التحفدديظ فدي نداببس، فمأندده وَ 

  ن أبيه.
 لىتم مو ي َُْرْ لْكريم عل ك م تئعتو: 

مان محل البمالة الذي  مل فيه م  مًا لببداب الدرئيس لبمسدجد 
المبير فدي المديندة ، فمدا أن يندادي المندادي لب د ة حتدى ال  حي 

يممددث فيدده ب ددد  حيددث مددان يتددرك مددا فددي يديدده مببيددًا، فددأِلَ: المسددجد
 ،انتىددا  ال مددل ، وانضددم إلددى حبمددِة  بددٍم لتدددريس تجويددد المددر ن المددريم

حيددث مددان وددو أ دد ر الت ميددذ فيىددا، فمددد مددان فددي تبددك الفتددرة تبميددذًا 
م بومدة بالتسدبيم دون استفسدار، ممدا مدان حري دًا نجيبًا ال يأخذ مدل  

مراسة جمع فيىا مل شاردة وواردة تت بل بىدذا ال بدم الدذي متابة  بى 
أحبدده ووافددل وددوان، وانسددجم مددع ت بمدده بددالمر ن المددريم والمسددجد، وممددا 
يدددل  بددى ذلددك أندده رأى ذات يددوم رأيددًا ِبُحْمددٍم فددي التجويددد لمبمددة مددن 

ا يمولدده شديخه فيىددا مددع قا ددة ت بمىددا مندده، المدر ن المددريم ال ينسدجم مدد
وأ ددّر الشدديي أن ُحْمددَم وددذن المبمددة مختبدد:  ددن الما دددة التددي ُيشددير 
إليىا الشاب ال د ير، فبدم يمن ده حيداؤن أن ُيِ در   بدى فىمده لبحمدم، 

 بينما الشيي لم يمن ه  بمه من ام رار  بى رأيه.
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 مؤلفاته وآثاره العلمًة
 :(لَُْرْ لل  رعليف  فص يْ اليم ْل ك م تهعير )كت أ -7
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 لْكت أ:َُف تأْيف 

ب ددد أن أاّددر  بيدده الخدد : بيندده وبددين الشدديي  بددى حمددم تجويددد 
لمبمددة مددن المددر ن المددريم، ضدداقت األرض بمددا رحبددت فددي ذلددك اليددوم 
 بدددى الشددداب المنطبدددل فدددي حبددده لىدددذا ال بدددم وشددد فه بددده، فوجدددد نفسددده 

تجراندده جددرًا ل دد ة الم ددرب  يبت ددد  ددن محدديط حّيدده ومسددجدن، وقدددمان
الب ددر بامضددافة إلددى  فددي مسددجد  خددر، ومددان م ادتدده يمشددي غدداض  

مدددا يامدددل ماوبددده فدددي ذلدددك اليدددوم، فبدددم يرفدددع  ينيددده  دددن األرض، ولدددم 
يمن دده وّمدده مددن  ادتدده فددي أن يرفددع  ددن األرض مددل ق ا ددة ورل 
مطبو ددة أو ممتوبددة، وقبددل خطددوات مددن المسددجد اةخددر وأانددا  ندددا  

ل د ة الم درب انحندى الشداب إلدى األرض ليبدتمط ق ا دة المندادي 
ورل من متاب تجويد قديم قدرأ فيىدا جدز ًا مدن شدرح ذلدك الحمدم الدذي 

ى الم رب شامرًا ا مرمه  بيه أن ب   َ اختب:  بيه التبميذ وأستاذن، فَ 
بيددده، ادددم اوتددددى إلدددى  ندددوان شددديي توافدددل الشدددرح مدددع رأي التبميدددذ الن  

محمدددود الح دددري، فأرسدددل  /الشدددييفضددديبة ك الممدددارئ الم دددرية  ندددذا
إليه برسالة بال ة األدب، جميبة الخدط، منممدة م طدرة بجميدل التحايدا 

يسدددأله فيىددا  دددن تبدددك المسددألة ومسدددائل أخددرى حامدددت فدددي  ،والتبجيددل
نفسه، فرد شيي الممارئ برسالة يؤمد فيىا  حة رأي الشاب، ويمددح 
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 : الشديي ب بدم تجويدد فيىا نباوته وحسن فىمه لىذا ال بدم، فدازداد شد
حتى تشربه، تمن ه حساسيته وحياؤن في دراسته المر ن المريم، وأبحر 

 - بدى قبدتىم  ندذاك -من أن ُيظىر خ فًا جديددًا مدع م بمدي التجويدد
و ار أن يرسل برسالة باسم مجىول ألستاذن يشير فيىا إلدى مجمو دة 

 . رمىا  بيهمن األحمام التي استد
 تئعة لَُْرْ لْكريم:لملو    تعليم ل ك م 

رأى فيدده المايددر مددن أقراندده المدددرة  بددى أن ي مددد جبسددة لبت بدديم،   
فتردد فدي ذلدك حتدى ألزمدون، والتزمدوا م ده نداوبين منده  بمده بأسدبوبه 

، وانطبددل الم بددم ال دد ير فددي   ددرن بددى أسددبوب  الددذي مددان انم بدداً 
فنممده فدي المدينة مع انط ل فمرة طبا ة ما جم ه  ن وذا ال بدم ، 

محمود  /الشييفضيبة وأرسبه إلى  ،مراس مرتب وخط واضك وجميل
الح ري في م ر لي طيه رأيه فيما سمان )رسدالة فدي أحمدام تجويدد 
المدددر ن  بدددى روايدددة حفدددص بدددن سدددبيمان(، ومدددا أسدددرع أن جدددا  الدددرد 

الم بددم  قبددبَ وددذا التمددريظ شددرَح  ، فمدددن فيدده بطبا تددهذِ جميددل أَ بتمددريٍظ 
 ه  بددى طبا تدده، وَ ددد َرن بمبمددة تمددريظ شدديي وشددج   وأسدد دن، ال دد ير

بددددده الدارسدددددون الممدددددارئ الم دددددرية، ومدددددا أسدددددرع أن تىافدددددت  بدددددى ُمتيّ 
  .متابالط وواضك وجدون في س  بَ مُ ؛ لما فيه من شرٍح والمت طشون
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مبسدددطة فدددي ريمدددة ط مدددن الجددددير بالدددذمر أن المتددداب قدددد ا تمددددو 
ممددا  ،والتنميحدات المسددتمرةتوضديك ذلددك بال ددور ، مددع طدرح األحمددام

وتبويبده بطريمدة  إلى سدىولة أسدبوبهمّيز متاب الشيي مبحس، إضافة 
م والمادددال، وخدددتم المتددداب بجمدددع المبمدددات ْمدددميسدددرة بوضدددع اةيدددة والحُ 
 .سا لدى المت بمينبْ ل لَ مافة التي يممن أن ُتشمّ 

، مٖٜ٘ٔالطب دددة األولدددى لبمتددداب فدددي م دددر  دددام  وقدددد  ددددرت
، مٜٛ٘ٔالاانيددة فددي مطددابع قطددر الوطنيددة  ددام  الطب ددةبينمددا مانددت 

طببدة مبيدة  مدان ممدررًا  بدىم، حيث ٜٜٙٔوالاالاة في السودان  ام 
 الشري ة في جام ة أم درمان.

 التدددددي و دددددبت مالمددددديّ  المتدددددابودددددذا وتوالدددددت ب دددددد ذلدددددك طب دددددات 
طب دددة، وامبتىدددا  مبيدددات تنمددديك وتبسددديط لمدددل مدددا ي ددد ب  (ٛٔإلدددى)

 شرحه.
م فددي يا ألددو: النسددي مددن طب ددات وددذا المتدداب الَمدد يددع مئدداتوقددد بِ 

 يدددددي الندددداس فددددي أمددددامن مايددددرة أ بددددم التجويددددد، والتددددي انتشددددرت بددددين 
مدددن ال دددالم، حيدددث إن الشددديي مدددان يدددرى فدددي نفسددده خادمدددًا لىدددذا ال بدددم 

، فبدم يتداجر أيدة أوددا: ماديدةالمت بل بمتاب اا المريم، ولم يمن له 
نمددددا مددددان يبت ددددي فددددي ذلددددك وجدددده اا سددددبحانه  بالمتدددداب وطب اتدددده، وا 

 وت الى.
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وقددددددددد القددددددددى وددددددددذا المتدددددددداب استحسددددددددانًا مددددددددن ال بمددددددددا  األفددددددددذاذ 
وح ل  بى الانا  والتمريظ المناسبين لمتخ  ين في وذا المجال ا

 ،وت دني: وتنظديم وترتيدب و درض سدن جمدعٍ فيه من حُ  له، لما مان
مدددن شدددأنه تيسدددير املمدددام بأحمدددام الدددت وة والتجويدددد لمدددن يمتندددي ودددذا 
المتدداب ويدرسددده، ومدددن ودددؤال  ال بمددا  الدددذين قر ظدددوا المتددداب: فضددديبة 

وددد ٖٖٚٔالشديي /  بددي محمددد الضددباع شديي الممددارئ الم ددرية سددنة 
وم شدديي  مدد الح ددريخبيددل م، وفضدديبة الشدديي/ محمددود ٖٜ٘ٔوفددل 

، مٖٜٙٔوددددد وفددددل ٖٖٛٔسددددنة  ةالممددددارئ بجمىوريددددة م ددددر ال ربيدددد
شيي المر ا  في الجمىورية ال ربيدة  وفضيبة الشيي / محمد مريم راجك

 . مٕٜٜٔود وفل ٖٔٗٔالسورية سنة 
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 ر تو ْلمغري ر لْم ريف:
 فددي أحمددام الددت وة والتجويددد أو ددل المىتمددون مددن ت مذتدده متابدده  

تددريس  واأقدر المسؤولين في دول الخبدي  ال ربدي، والدذين الشىير إلى 
تبدددك بالسدددفر إلدددى  ل إليددده  دددرضرِسدددالمتددداب فدددي المددددارس ونددداك، وأُ 

، منىدا: شديخوخة أمده  ددة، غير أنه امتندع  دن السدفر ألمدور الدول،
وحبدددده لت مذتددددده رغدددددم أنىدددددم شدددددج ون، ادددددم مدددددا لبدددددث أن حسدددددم األمدددددر 

وو حياؤن مدن  بدارة قالىدا  باالمتناع  ن السفر بسبب أمرين، األول:
له  احب محل البمالدة التدي ي مدل فيىدا: )ب دد مدا  درت زي والدي 
بتفمر تترمني وتسافر، لمين بدك تترك المحل؟؟(، أما األمر الاداني: 

ت مدددل تفميدددر حتدددى  دددن ( التدددي شدددب  ٜٚٙٔفىدددو نشدددوب حدددرب  دددام )
 الحياة ال ادية . 

 لآلث ر لْعلميف علْفكريف ْكت يو: 
وأحمدام المدريم المدر ن  ت بدم ل الناس مبارًا و د ارًا  بدىاشتد إقبا

ودددو المسدددجد  ٜٚٙٔ، وماندددت قببدددتىم لدددذلك ال بدددم ب دددد نمسدددة التجويدددد
الحنببي الذي س ى له ) ديبه الشيي  بد اا الم داني( ليتوظد: فيده 

 إمامًا.
يددي النداس فدي بمداع واسد ة مدن أوما لبدث أن مدان المتيدب بدين 

األرض، ب ددد أن تددم ا تمددادن مرج ددًا دراسدديًا فددي  دددد مددن الجام ددات 
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والمدارس ال ربية والمحبية، مال: جام ة أم درمان في السدودان وفدي 
والمويددت، اددم الحمددًا فددي جام ددة النجدداح الوطنيددة بندداببس، وفددي  ،قطددر

  اود فبسطين.مدارس وم
 را ْف    لْعلظ علإلرش ر: -6
 رسدددددددالة فدددددددي الدددددددو ظ  -حفظددددددده اا –تدددددددب فضددددددديبة الشددددددديي م 

جمددددع فيىددددا  م،ٜٜٙٔمانددددت الطب ددددة األولددددى سددددنة حيددددث  وامرشدددداد،
حددث  بددى  بددادة اا سددبحانه وت ددالى الموضددو ات قيمددة تىددد: إلددى 

واجتناب مدا نىدى  نده سدبحانه وت دالى، ممدا تىدد:  ناالمتاال ألوامر و 
وقددددد القددددت وددددذن  إلددددى نشددددر اةداب واألخدددد ل امسدددد مية الحميدددددة،

سماحة قاضدي  ديرًا وتمريظًا من ب ض ال بما ، منىمالرسالة اناً  وتم
/ الشديي ماحةسدوقتئدذ  بالمددس الىيئة امسد مية ال بيدا رئيسالمضاة و 

د /  مرمددددة سدددد ي، وفضدددديبة الشدددديي-رحمدددده اا  - حبمددددي المحتسددددب
، ونظرًا ألومية وقتئذمدير الو ظ وامرشاد في الضفة ال ربية   بري

اتىددددا فمددددد حر ددددت وزارة التربيددددة والت بدددديم  بددددى وددددذن الرسددددالة ومحتوي
 .التاب ة لىافي المدارس  توزي ىا
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 لْمي م علْعظ كف: 
م، ٜٓ٘ٔبدأ في تدريس  بم التجويد في مسجد الن ر  ام  -

ممددا َدر س فددي مسدداجد: التينددة، وال ددين )البيددك(، وال دد حي 
 المبير، والحنببي.

 .مٜٛٙٔسنة  ناببس  مل إمامًا لبمسجد الحنببي في مدينة -

فددي مدينددة "باقددة فددي مبيددة الشددري ة امسدد مية التجويددد س ر  دَ  -
"  بددى مدددار  شددرين  امددًا، وبمددي مددذلك حتددى من تدده ال ربيددة

 سبطات االحت ل امسرائيبي من دخول وذن المدينة.

 في مدينة قبميبية.  في مبية الشري ةالتجويد َدر س  -

 ية بناببس.في المدرسة الاانوية امس مَدر س  -

  مددددد ال ديدددددد مددددن الددددددورات التدددددي ا تمدددددتىا دائدددددرة األوقدددددا: -
 .امس مية

مددديرًا لدددائرة المددر ن المددريم بددوزارة  –حفظدده اا  –تددم ت ييندده  -
األوقددا: والشددؤون الدينيددة فددي المحافظددات الشددمالية بندداببس 

 –م، بمددرار مددن الددرئيس الراحددل/ ياسددر  رفددات ٜٜٜٔسددنة 
، بنا   بى تنسيب منا لسيادته، وقد اسدتمر فدي -رحمه اا 

يدددددد وموجىدددددًا  مبددددده مدرسدددددًا وم بمدددددًا ألحمدددددام الدددددت وة والتجو 
حتدى ب دد ببوغده السدن  ،رغم مبر سنه لمدرسي المر ن المريم



 -ٖٖ- 

بناً   بى تنسديب  له المانوني لبتما د، حيث مان يتم التمديد
 .-رحمه اا –منا لسيادة الرئيس/ ياسر  رفات 

التددي  فددي جميددع لجددان االمتحددان الشددفوي  ضددواً مددان الشدديي  -
 ت مدوا وزارة األوقا: والشؤون الدينية.
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 تئميذه:

ب بددم مميددز فددي تدد وة المددر ن المددريم  -حفظدده اا  –تمتددع شدديخنا 
حددرص ال ديددد مددن طببددة  فمددد لددذلك مميددزًا؛مددًا  با مددان مُ  حيددث وتجويدددن

لينىبددددوا مددددن  بمدددده ال زيددددر،  ؛ال بددددم  بددددى حضددددور حبماتدددده ودروسدددده
الت وة َدر س  بى يديه، حيث  اويستم وا إلى ت وته ال طرة، ويتتبمذو 

َر تددددريسوقدددد  ،المسددداجدال ديدددد مدددن تجويدددد فدددي الوأحمدددام  متابددده  قُدددرا
مايددر مددن فددي لمددر ن  بددى روايددة حفددص بددن سددبيمان( )أحمددام تجويددد ا

، وفدددي السدددودانمادددل: جام دددة أم درمدددان فدددي  ،المؤسسدددات الت بيميدددة
وجام ة النجاح الوطنية والممبمة األردنية الىاشمية، والمويت، قطر، 

فمددان المايددر  ،مدددارس وم اوددد فبسددطينال ديددد مددن وفددي  ،فددي ندداببس
ت ميدددذ  مدددن طببدددة ودددذن المؤسسدددات والجام دددات والم اودددد والمددددارس

في دور المدر ن ج الماير من الحفظة والمتمنين لبت وة خرّ مما تمتابه، 
 تبمذ  بى يديه.ر: الت  مان لىم ش حيث المريم

 : لْنش ط لْرلعي
نظددرًا لمددا يتمتددع بدده الشدديي مددن  بددٍم فددي مجددال الددت وة والتجويددد 
وتدددريس أحمامىددا، فبددم يمت ددر  بمدده وت بيمدده لىددذا ال بددم فددي مسدداجد 

بل  مد مجالس  بم في منداطل ناببس وحدوا بو فه إمامًا وم بمًا، 
مبيددددات فددددي ال، و مددددل مدرًسددددا ٜٛٗٔداخددددل فبسددددطين المحتبددددة  ددددام 
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فددي المحافظددات الشددمالية مددن ب دنددا  والمؤسسددات الت بيميددة الشددر ية
 المبارمة.

 َظدل  ، إال أنده -حفظده اا– أسدامة يورغم تمدم ال مر بالشديي أبد
، ومدا زال يتبدو لفترة طويبة من الزمن دون جبوس يؤدي ال  ة واقفاً 

اب المر ن المريم مبتزما بأحمام التجويد، مع أن الضد : والدوون أ د
، فمددد مابمددا أ دداب سددائر جسدددن فيمددا أ دداب حنجرتدده ونبددرات  ددوته

أخدددذت الشددديخوخة مأخدددذوا مدددن جسددددن وذامرتددده؛ لمنىدددا لدددم تأخدددذ مدددن 
   لسانه الذي مازال رطبًا بذمر اا سبحانه وت الى.

 لْكريم : ذللف لَُْرْتأاياو إل
تو ج الشيي جىودن المبارمة في خدمة المر ن المريم بانشا  إذا ة 

-هٛٔٗٔلبمددر ن المدددريم، ويس دددر اا األمددر فافتتحدددت امذا دددة  دددام )
، مٜٜٗٔ ددددام  الفبسددددطينيةالوطنيددددة ب ددددد قدددددوم السددددبطة ف، م(ٜٜٛٔ

والشدؤون ة األوقدا: وزار لدائرة المر ن المدريم فدي  مديراً  وا تمادن رسمياً 
ث ، و دار بامممدان تأسديس إذا دات بدبالمحافظدات الشدماليةالدينية 

 بانددا  بددد الددرحمن /وبرفمددة الشدديي محبيددة، أنشددأ الشدديي بمجىددود ذاتددي
 .مٜٜٛٔإذا ة المر ن المريم في مدينة ناببس سنة 
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فدي المسدداحة الج رافيدة اللتمدداط  مبحوظداً  وشدىدت امذا دة تطددوراً 
 .مدم لبمستم ينم  التي تُ البث والبرا

 فمددرة الشدديي مبحددس  بددى أال تمددون امذا ددة مشددرو اً وقددد قامددت 
  ونجحدددددت الفمددددددرة بددددددل أن يمدددددون دخبىددددددا مافيدددددا لتمويبىددددددا، اسدددددتامارياً 
األراضدي ، حيث ت طي امذا ة حاليا مل فبسطين وم ظم والحمد ا

 ، وأجزا  من سورية ولبنان وسدينا ، بدل ونداك مدن سدمع باىدايةاألردن
 بددى امنترنددت يمدددم خدمددة   بددى شددواطه ترميددا، ممددا أن لىددا موق دداً 

بم ة من ال الم، إضافة إلى  فحتىا  ةالبث المباشر لمن شا  في أي
 .فيسبوكال بى 

ضددددافة إلددددى الددددت وات المر نيددددة لمختبدددد: المددددّرا  يوميدددداً  ودروس  وا 
، منىددددا مددددا وددددو مباشددددر مت ددددددةبددددرام   تمدددددم امذا ددددة فددددان ،التفسددددير
المسددددتم ين، إضددددافة إلددددى بددددرام  واستفسددددارات  بددددى أسددددئبة لإلجابددددة 

 .تربوية واجتما ية

 النجدل األمبدر لبشديي أسامة مبحدس /األستاذوبىذن المناسبة قال 
لتأسدددديس  ٜٔورئدددديس قسددددم البددددرام : "احتفبنددددا قبددددل مدددددة بالددددذمرى الددددد

نشدا امذا ة   دام  وموظفدا وفنيدا، ونسدأل اا ٖٔ، وودي تضدم  ئىاوا 
أن يمدون مدل جىدد فدي امذا دة خال دا ا وأن  -لىت داسبحانه و   -

 ألجبه".تستمر  بى ما أنشئت 
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 تكريم وزارة األوقاف والشئون الذينية 

   -اهلل حفظى - / حممذ سعيذ ملحسللشيخ 

 

 حر ددًا مددن وزارة األوقددا: والشددئون الدينيددة  بددى تمددريم ال بمددا 
حفظدددة المدددر ن المدددريم، فمدددد أسددداتذة أحمدددام الدددت وة والتجويدددد و و  والمدددّرا 

دأبت الوزارة  بى إقامة حفل سنوي في ليبة المدر مدن شدىر رمضدان 
 ، تمدددددديرًا ل بمىدددددم وأودددددل المدددددر ن فدددددي مدددددل  دددددام  لتمدددددريم أودددددل ال بدددددم

 وممدددانتىم ودورودددم ال ظددديم فدددي نشدددر ال بدددم والدددد وة إلدددى اا، وتمدددريم
 المددددددريم وحفظتدددددده، وذلددددددك بحضددددددور الددددددرئيس الراحددددددل أوددددددل المددددددر ن 
 ، وب دددد ذلدددك الدددرئيس/ محمدددود  بددداس -رحمددده اا  –سدددر  رفددداتيا 
 .-حفظه اا  –

قامددت وزارة األوقددا: والشددئون الدينيددة بتمددريم فضدديبة الشدديي/  -
فددددي الحفددددل الددددذي أقدددديم  -حفظدددده اا -محمددددد سدددد يد مبحددددس

س، حيدددث مدددان بلتمدددريم حفظدددة المدددر ن المدددريم فدددي مديندددة نددداب
واحددددًا مدددن مومبدددة ال بمدددا  الدددذين تدددم  -رحمددده اا –الشددديي 

 م.ٕٓٓٓتمريمىم سنة 
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ممدا قامددت الددوزارة بتمريمدده مدرة اانيددة ا ترافددًا بفضددبه وجىددودن  -
فددي تأويددل حفظددة متدداب اا المشددارمين فددي  –حفظدده اا  –

المسددابمات المحبيددة والدوليددة، وذلددك فددي الحفددل الددذي أقامتدده 
ال مدددل النسدددائي بمديندددة نددداببس سدددنة الدددوزارة فدددي ممدددر دائدددرة 

ات م، لتمريم الفائزات في حفظ المدر ن المدريم، وخريجدٕ٘ٓٓ
منحدددده رتبددددة ، وقددددد تشددددرفت بدورات أحمددددام الددددت وة والتجويددددد

 فخرية وي )مدير  ام قر ا  شمال فبسطين(.
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 -حفظدددده اا –س بحددددنظددددرًا لممانددددة الشدددديي/ محمددددد سدددد يد م -
ال بميدددة والدينيدددة، فمدددد حر دددت وزارة األوقدددا:  بدددى تمريمددده 

فددددي ممددددر وزارة  مددددرة االاددددة فددددي الحفددددل الددددذي أقامتدددده الددددوزارة
بمشدارمة األسدتاذ/ أحمدد قريدع  األوقا: فدي ال يزريدة بالمددس

/ ربيدددددددع ٕ٘يددددددوم األرب دددددددا   رئدددددديس الدددددددوزرا  وقتئددددددذ، وذلدددددددك
حفظدددة ال بمدددا  و م؛ لتمدددريم ٕ٘ٓٓ/٘/ٗودددد وفدددل ٕٙٗٔأول/

مسدددابمة األق دددى المحبيدددة فدددي  المدددر ن المدددريم والفدددائزين فدددي
والمحافظددددددات حفددددددظ المددددددر ن المددددددريم وتفسدددددديرن فددددددي المدددددددس 

ال بما  والد اة والمضداة  شىدن جمع غفير منوقد ، الشمالية
 .والمسئولين وأساتذة الجام ات

ال بميدددددة ونشددددداطه و طائددددده  وتمدددددديرًا لممانتددددده لبشدددددييتمريمدددددًا  -
خ  دده، فمددد حر ددُت فددي مددل  ددام رغددم تمدددم سددّنه  بددى  وا 

مخاطبة الجىات المخت ة لبتجديد لفضيبته؛ مي يبمى  بى 
رأس  مبه، لنستفيد من  بمه وخبرتده فدي ت بديم أبندا  شد بنا 

 والت وة والتجويد. المرا اتالفبسطيني أحمام 
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 جوود وزارة األوقاف يف خذمة

 كتاب اهلل الكريم وأهلى 

 م(6002 -4991)

 

لألمددة امسدد مية، ورحددم  م دددر ال ددزة والمرامددةإن المددر ن المددريم 
 ندما قال:  -رضي اا  نه –اا أمير المؤمنين  مر بن الخطاب 

)مّندددا أذال ، فأ زندددا اا بامسددد م، فددداذا ابت يندددا ال دددزة فدددي غيدددرن أذلندددا 
 دبى اا  –لموله  اا(، مما أن حمبته وم خيُر أبنا  األمة وأشرفىا؛

َْ َعَللََّمننوُ ": - بيده وسددبم ُُننْرَ ْْ ْْ َتَعلَّننَم ل أن  الم بددومومددن ، (ٔ)"َخْيننُرُكْم َمنن
قبيبدددة ال ددددد  نددددما  ماندددت مرامدددز تحفددديظ المدددر ن المدددريم فدددي فبسدددطين
أاندددا  توليندددا -ندددا حر دددنا ُأنشددئت السدددبطة الوطنيدددة الفبسدددطينية، إال أن

رقددي بمرامددز وجم يددات  بددى ال -مىددام وزارة األوقددا: والشددئون الدينيددة
ندا فددي مدع زم ئ جىدودًا مبيدرة ودور تحفديظ المدر ن المدريم، حيدث بددذلنا

فدي إنشدا  مئدات  أسدىم م، ممإٙٓٓالوزارة في تبك الفترة حتى سنة 
المرامدز التددي مددان لىددا دور مبيددر فدي نشددر ت بدديم متدداب اا وتحفيظدده 

                                                           
 .ٚسبل تخريجه ص -ٔ
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نمأل  لننننورف نددددا شدددد ار ) لمددددل المسددددتويات فددددي ربددددوع ب دنددددا الحبيبددددة،
 وقد تجبى ذلك بوضوح فيما يبي: (، لاطيْ ي فظف كت أ لهلل

مددددر ن المددددريم فددددي افتتدددداح أماددددر مددددن سددددب مائة مرمددددز لتحفدددديظ ال -
يدددرس فيىددا يوميددًا أماددر مددن خمسددين ألدد: مافددة  محافظددات الددوطن
 طالب وطالبة. 

ت يين المئات من حفظة المر ن المريم مامً  في الدوزارة: لتحفديظ  -
حيدددث است ددددرنا قدددرارًا مدددن سددديادة الدددرئيس الراحدددل/  المدددر ن المدددريم

بت يدددين حفظدددة متددداب اا فدددي وزارة  –رحمددده اا  –ياسدددر  رفدددات 
مامة الم بين، وقد أسدىم ودذا ال مدل األوقا: والشؤون الدينية ، وا 

 في تشجيع الط ب  بى االلتحال بمرامز تحفيظ المر ن المريم.
 إنشا  مشيخة الممارئ الفبسطينية. -
 أمار من ستة  ال: حافظ وحافظة لبمر ن المريم مامً .تخري   -
 محافظدددداتفددددي مافدددة  السدددنويةإقامدددة مسدددابمة األق ددددى المحبيدددة  -

 .الوطن
 إقامة االحتفال السنوي لتمريم ال بما  وحفظة المر ن المريم. -
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سدددجن  فددديال مدددل  بدددى مشدددارمة أحبائندددا مدددن األسدددرى البواسدددل  -
، ت حفدظ المدر ن المدريم، في مسابماوداريم والمجدل ونفحة وغيروا

 حيث فازوا بمراتب متمدمة.
إقامددة االحتفدداالت الدينيددة لتمددريم حفظددة المددر ن المددريم والفددائزين   -

 في مسابمة األق ى المحبية السنوية في جميع محافظات الوطن.
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مشددارمة وفددد مبيددر مددن األزوددر الشددري: بالمدداورة برئاسددة فضدديبة  -
اممددددام األمبددددر األسددددتاذ الدددددمتور/ محمددددد سدددديد طنطدددداوي شدددديي 

، فدددي الحفدددل السدددنوي  -رحمددده اا –األزودددر الشدددري: بالمددداورة 
السدددادس لتمدددريم ال بمدددا  وحفظدددة المدددر ن المدددريم بفبسدددطين الدددذي 
أقامتدده وزارة األوقددا: والشددئون الدينيددة، والددذي ُ ِمددَد تحددت ر ايددة 
ومشارمة الرئيس/ ياسر  رفات رئيس دولة فبسطين، وذلك فدي 
مرمدز رشدداد الشدوا الامددافي بمديندة غددزة فدي ليبددة المددر مددن شددىر 

وددددددد وفدددددل شددددددىر يندددددداير لسددددددنة ٕٓٗٔمضدددددان المبددددددارك لسددددددنة ر 
م، وقددد ضددم الوفددد األزوددري وميددل األزوددر الشددري: وقتئددذ ٕٓٓٓ

فضيبة الشيي / فوزي الزفزا:، وفضيبة األستاذ الدمتور/ أحمدد 
 مر واشم رئيس جام ة األزودر فدي المداورة وقتئدذ، ولفيد: مدن 

األزوددر   بمددا  األزوددر الشددري:، ووددذن وددي الزيددارة األولددى لشدديي
الشددري: بالمدداورة لفبسددطين لبمشددارمة فددي تمددريم ال بمددا  وحفظدده 
المددر ن المددريم، ولبحميمددة فمددد مددان وددذا اليددوم يومددًا مشددىودًا فددي 
 تدددددددددددداريي فبسددددددددددددطين، وفددددددددددددي نىايددددددددددددة الحفددددددددددددل المبيددددددددددددر قددددددددددددام

بتسدددبيم درع الددوزارة تمريمدددًا  -رحمدده اا-الددرئيس ياسددر  رفدددات 
-لمرافددل لدده، ممددا قدداملشدديي األزوددر، ممددا مددّرم أ ضددا  الوفددد ا

 بتمددددددددددددريم فضدددددددددددديبة الشدددددددددددديي /  بددددددددددددد الباسددددددددددددط  -رحمدددددددددددده اا
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، حيدددث تسدددبم درع -رحمددده اا– بدددد ال دددمد الممدددرئ الم دددرو: 
 التمريم نجبه الممرئ الشيي/ طارل  بد الباسط  بد ال مد.
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 م.ٖٕٓٓافتتاح إذا ة المر ن المريم سنة  -
 افتتاح منتدى الحفاظ. -
شددددددددري: وتوزي ىددددددددا  بددددددددى طبا ددددددددة أجددددددددزا  مددددددددن الم ددددددددح: ال -

 المؤسسات.
  مد دورات ابتدائية ومتوسطة و بيا في المرا ات و بوم المر ن. -
الشدديي/ فضدديبة طبا ددة م ددح: بيددت الممدددس المرتددل ب ددوت  -

شددري: قددارئ المسددجد األق ددى المبددارك والمسددجد محمددد رشدداد ال
  امبراويمي بالخبيل.

م، وودددددددو أول ٕٗٓٓطبا دددددددة م دددددددح: بيدددددددت الممددددددددس سدددددددنة  -
بددددع فددددي تدددداريي فبسددددطين، بىددددد: نشددددر متدددداب اا طْ م ددددح: يُ 

المدددددددريم، ورفدددددددع اسدددددددم المددددددددس فدددددددي جميدددددددع المحافدددددددل ال ربيدددددددة 
 وامس مية. 

األسدتاذ  ب وت المت ددة لبمر ن المريمطبا ة أشرطة بالمرا ات  -
 شدددديي الممددددارئ الم ددددريةالدددددمتور/ أحمددددد  يسددددى الم  ددددراوي 

 .ورئيس لجنة مراج ة الم اح: باألزور الشري: بالماورة
المشارمة في المسابمات الدولية السنوية في حفدظ المدر ن المدريم  -

بمراتددب  فددازت فبسددطينحيددث فددي ال ددالمين ال ربددي وامسدد مي، 
متمدمدددددة فدددددي مدددددل مدددددن م دددددر، ودبدددددي، واألردن، والسددددد ودية، 
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مشدددارمة فدددي مسدددابمة أنديدددة البامضدددافة إلدددى  ،وتدددونس، وترميدددا
فبسدددطين بالمرتبدددة الشدددارقة حيدددث فدددازت فدددي  الفتيدددات المسدددبمات

 . (ٔ)لسنوات  ديدة األولى
 

 
                                                           

 ددادر  ددن وزارة األوقددا: والشددئون الدينيددة  -المددر ن المددريم فددي فبسددطين( جم يددات ومرامددز تحفدديظ  ٔ)
 م.ٕ٘ٓٓ-ود ٕٙٗٔ لسنة
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إقامددددة احتفددددال مرمددددزي فددددي ممددددر وزارة األوقددددا: فددددي ال يزريددددة  -
بمشدددارمة األسدددتاذ/ أحمدددد قريدددع رئددديس الدددوزرا  وقتئدددذ،  بالمددددس
ودددددددددددد وفدددددددددددل ٕٙٗٔ/ ربيدددددددددددع أول/ٕ٘يدددددددددددوم األرب دددددددددددا   وذلدددددددددددك

م؛ لتمريم حفظة المر ن المريم والفائزين في مسابمة ٕ٘ٓٓ/٘/ٗ
المحبيدددة فدددي حفدددظ المدددر ن المدددريم وتفسددديرن فدددي المددددس األق دددى 

شددددىدن جمددددع غفيددددر مددددن ال بمددددا  وقددددد ، والمحافظددددات الشددددمالية
ومان من بينىم  ،والد اة والمضاة والمسئولين وأساتذة الجام ات

فضدديبة الدددمتور/ إسددما يل نواوضددة خطيددب المسددجد األق ددى 
المبدددارك الدددذي أشددداد فدددي خطبدددة الجم دددة فدددي المسدددجد األق دددى 

مبددددارك بىددددذا الحفددددل قددددائً : )...مددددن األمددددور الىامددددة والجددددديرة ال
بامشارة االحتفال الذي أقامته وزارة األوقا: قبل يومين؛ لتمريم 
حفظة المر ن المريم والفائزين بمسابمة األق ى في حفدظ المدر ن 
ن ودذا االحتفدال قدد مشد: السدتار وأمداط البادام  دن  وتجويدن، وا 

حفظدددددة المدددددر ن والمدددددرتبين لددددده وجدددددود المئدددددات بدددددل اةال: مدددددن 
بأ واتىم الحسدنة الندّيدة مدن أبندا  شد بنا المدرابط ومدن مختبد: 

 .(ٔ)األ مار(
                                                           

خطبدددة لبددددمتور/ إسدددما يل نواوضدددة بالمسدددجد األق دددى  - www.alminbar.net( موقدددع المنبدددر ٔ)
 ود. ٕٙٗٔ/ٖ/ٕٚالمبارك بتاريي 

http://www.alminbar.net/
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فددي حفددظ المددر ن المددريم  الاانيددة إقامددة مسددابمة األق ددى الدوليددة -
تحدددددت ر ايدددددة الدددددرئيس/ محمدددددود  بددددداس رئددددديس دولدددددة  وتفسددددديرن

وددددددددددددد وفددددددددددددل ٕٙٗٔ/رمضددددددددددددان/ٕٓفددددددددددددي  فبسددددددددددددطين، وذلددددددددددددك
مددددام  بددددى أرض م، ووددددي أول مسددددابمة دوليددددة تُ ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٕٕ

وقدددد: االحددددت ل حددددائً  دون إقامددددة فبسددددطين المبارمددددة، حيددددث 
وددددد وفددددل ديسددددمبر ٕٕٗٔالمسددددابمة األولددددى فددددي شددددىر رمضددددان 

وفددود  م، وقددد شددارك فددي مسددابمة األق ددى الدوليددة الاانيددةٕٔٓٓ
أبندددا  األمدددة ال ربيدددة  مدددن أمادددر مدددن  شدددرين دولدددة، وذلدددك لدددربط

 . (ٔ)وامس مية بأرض امسرا  والم راج

                                                           
 ددادر  ددن وزارة األوقددا: والشددئون الدينيددة  -المددر ن المددريم فددي فبسددطين( جم يددات ومرامددز تحفدديظ  ٔ)

 م.ٕ٘ٓٓ-ود ٕٙٗٔ لسنة
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تمريم الرئيس/ محمدود  بداس لبجندة مراج دة الم داح: بداألزور   -
الشدددددددري: بالمددددددداورة برئاسدددددددة األسدددددددتاذ الددددددددمتور/ أحمدددددددد  يسدددددددى 
الم  ددددددراوي شدددددديي الممددددددارئ الم ددددددرية ورئدددددديس لجنددددددة مراج ددددددة 

 وذلدددددددددددددك يدددددددددددددوم الا ادددددددددددددا  ،الم ددددددددددددداح: بددددددددددددداألزور الشدددددددددددددري:
م، حيدددددث إن ٕ٘ٓٓ/ٕٔ/ٖٔودددددد الموافدددددل ٕٙٗٔ/ ذو الم ددددددة/ٔٔ

وددددذن البجنددددة قددددد أشددددرفت  بددددى مراج ددددة وتدددددقيل )م ددددح: بيددددت 
 . (ٔ)الممدس(

الدددددذي سددددديحافظ  بدددددى فبسدددددطين إن ودددددذا الجيدددددل المر ندددددي ..ودددددو  
، ممدا أنده و ا متىا األبدية مدينة المدس والمسجد األق دى المبدارك

إن شا  اا ت الى ، ومدا ذلدك  بدى  األمل بالن ريب ث في النفوس 
 .اا ب زيز

 
 
 
 
 

                                                           
 ددادر  ددن وزارة األوقددا: والشددئون الدينيددة  -( جم يددات ومرامددز تحفدديظ المددر ن المددريم فددي فبسددطين ٔ)

 م.ٕ٘ٓٓ-ود ٕٙٗٔ لسنة
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 -ٙٓ-  
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 خامتة

 

، وال  ة والسد م  بدى رسدول اا و بدى رب ال المين الحمد ا
 ، وب د :أجم ين  له و حبه

نىددد: مددن خ لدده إلددى فالحمددد ا الددذي وفمنددا لىددذا ال مددل، الددذي 
في وطنندا  المرا ات والتجويدمن أ  م  مٍ بَ  بى سيرة  َ تسبيط الضو  

 سد يد محمدد  بدي محبدسمحمد الشيي/  األستاذ، إنه فبسطين ال الي
ؤندا األ ددزا  وطببدة ال بددم بدده أبنا يىتدد، ليمدون نبراسددًا يَ -حفظده اا –

 . الفض  
 لىم  بينا حل التمدير واالقتدا . ل وؤال  ال بما اْ مِ  إنّ 
 مما جا  في قوله سبحانه  أليسوا وم حمبة متاب اا المريم

ُۡن هحزَّ وت الى: ۥإِهَّا َنح ُ َٰفُِظونح ۡۡلحا ٱّلِۡكرح ِإَوهَّا َلح لححح
 ،(ٜالحجدر:)

َٰن ح  وقوله سبحانه وت الى أيضدًا: ۡۡلُنونح كَِٰح َح ِيننح  إِنَّ ٱلَّ
َحن ا  ِِ اح ّا  وحغح ِِ   ۡ ُُ َٰ زحۡقن ح ا رح ُقواْ ِممَّ هفح

ح
أ ةح وح لحوَٰ قحاُمواْ ٱلصَّ

ح
أ ِ وح ٱَّللَّ

َحُيورح  ةا لَّن  َٰرح  .(ٜٕفاطر:) يحرُۡجونح تِجح
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  أليسدددددوا ودددددم أودددددل اا وخا دددددته، ممدددددا جدددددا  فدددددي الحدددددديث
ْْ لْنَّ  ِ الشري:: " َْ ِم َّْ ِْلَِّو َلْىِلي ََ ُْعل: َي  َرُاعََّ لْلَّنِو    ِإ

ُتوُ  َُّ ِْ  َلْىَُّ لْلَِّو َعَخ  ُُْرَ ََ ََّ: ُىْم َلْىَُّ لْْ ْْ ُىْم ؟   .(ٔ")َم
  أليسددوا وددم مشددا ل النددور والىدايددة، ممددا جددا  فددي الحددديث

َْ "الشدددري::  َََرِتننني َّْ لْلَّنننَو َعَمَئِكَكتَنننُو َعَلْىنننََّ لْاَّنننَمَعلِر َعل ِإ
َْ َلَل  ُمَعل مِ  َ تَّ  ل ع َُ  لْنَّْمَلَف ِ   ُهْ رَِى  َعَ تَّ  لُْْ عَر َُْي

 .(1)"لْنَّ ِ  لَْْخْيرَ 
  ممدددددا جدددددا  فدددددي  ،األنبيدددددا أليسدددددوا ودددددم حمبدددددة ال بدددددم وورادددددة

ََ َْننْم "...الحددديث:  ََْنِيَينن  َّْ ل َِ  ِإ ََْنِيَينن  ََ َعَرثَننُف ل ُْْعَلَمنن  َّْ ل ِإ
ْْ َلَخَذ ِينِو َلَخنَذ  ُيَعر ُثعل ِريَن ِرل َعم ِرْرَىِم  ِإنََّم  َعرَُّثعل لِْْعْلَم  َ َم

 .(ٖ)"ِيَ ظٍّ َعلِ ر  
طراٍز فريدد مدن  من شيي جبيلنحو  بما استط تُ  لذلك فمد قمتُ 

فبسدطين  والدب د الممدسدة وذن األرض المبارمة أنجبته، ال بما وؤال  
، بجديددد، فىددذا مددا لددم يخطددر لددي ببددال ي أتيددت ددي أّنددالحبيبددة، وال أدّ 

ل إليددده فيمدددا بَ ْسدددي لدددم أُ ذالددد-بىدددذا ال مدددل  تُ ْىدددب  أندددي نَ  بُ َسدددحْ ي أَ ولمّنددد

                                                           
 (ٕ٘ٔ)رقم الحديث باب فضل من ت بم المر ن و بمه، ،في الممدمة أخرجه ابن ماجه في سننه - ٔ
 ٚسبل تخريجه ص -ٕ

  ٛسبل تخريجه ص ٖ-
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أوميددة البحددث إلددى البدداحاين مددن أبنددا  وطننددا ال ددالي فبسددطين  -أ بددم
الدددذين أنجبدددتىم ب دندددا المبدددارك   بمائندددا األجددد   والتنميدددب  دددن ِسدددَيرِ 

نشددددددر سدددددديروم ال مددددددل  بددددددى ، و -أرض ال بددددددم وال بمددددددا  –فبسددددددطين 
 وأ مالىم ليمونوا قددوة  دالحة لألجيدال المادمدة، وحتدى يسدير الخبد:

فددداا ال يضددديع أجدددر مدددن مدددنى  السدددب: فدددي الجدددد واالجتىددداد،   بدددى
 .أحسن  م ً 

 
 وآخر دعوانا أن احلمذ هلل رب العاملني
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 الفوــرس

 

 الصفحة الموضوع

 ٚ ُمَمّدمة 

 ٖٔ  سيددرة... ومسيددرة

 ٜٔ مؤلفاته و اارن ال بمية

 ٔٗ   -اا حفظه -تمريم وزارة األوقا: لبشيي 

 ٚٗ جىود وزارة األوقا: في خدمة متاب اا المريم وأوبه

 ٔٙ خاتمة
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