ُق ــرَّاء
مــن أرض اإلس ـ ـ ــراء
( ٖ)

فضيـــمة الشيخ " /حممد سعيد" حممد عمي ممحس
أستاذ أحكام التالوة والتجويد

إعداد
الشيخ الدكتور /يوسف مجعة سالمة
خطيب املسجد األقصى املبارك
وزير األوقاف والشئون الديهية سابكاً

3417هــ1036-م

-ٕ-

بسم اهلل الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ
* قال تعاىل :
َّ ح ۡ ُ ح َّ ۡ ح ّ ۡ ح َّ ح ُ ح ح ُ ح
َلۥ لحَٰ ِفظون( احل ِۡج ِر)9:
إِها َنن هزۡلا ٱلِكر ِإَوها
* وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : 
(إِنَّ لِلَّهِ أَهِلِنيَ مِنِ النَّاسِ ،قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ ،مَنِ هُمِ ؟

قَالَ :هُمِ أَهِلُ الِقُرِآنِ ،أَهِلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ).
(أخرجه ابن ماجه في سننه ،رقم الحديثٕ٘ٔ)

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

-ٗ-

-٘-

-ٙ-

مُ َكدّمة
الحمددد ا الددذي بّددم بددالمبم ،بّددم امنسددان مددا لددم ي بددم ،وال د ة

والس م بى سيدنا محمد –

بى اا بيه وسدبم  -المب دوث وددى

نو"(ٔ) ،والرضدا
َْ َع َللَّ َم ُ
ورحمة لب المين المائلَ " :خ ْي ُرُك ْم َم ْنْ تَ َعلَّ َنم لُُْ ْنر َ
ن حابته األخيار الذين نشروا شدرع اا ممدا تبمّدون مدن رسدول اا
–

بى اا بيده وسدبم ،-و دن التداب ين وتداب يىم باحسدان إلدى يدوم

الدين ،وب د...

وي َمد ادرم ال بمددا  ،ويرفددع
فددان الدددين امس د مي ُيشددجع بددى ال بددمُ ،

ح ۡ ح َّ ُ َّ ح ح ح ْ
ُ
ِنوۡ ۡ
اَ ُونوا َ
درجاتىم  ،مما في قوله ت الى :يرفعِ ٱَّلل ٱلِينن َ
ح َّ ح ُ ُ ْ ۡ ۡ ح ح ح ح َٰ ح َّ ُ ح ح ۡ ح ُ ح ح
(المجادلدة)ٔٔ:
،
ت وٱَّلل بِمنا َػملنون بيِنرٞ
وٱلِين أوتوا ٱلػِل درج ٖۚ

دبى اا

وجا ت األحاديث النبوية الشريفة تؤمد ذلك ،منىدا قولده –
لر علََر ِ
َى ن ََّ َّ ِ
نيْ َ تَّ ن
نو َعل ْ
نو َع َمئَ ِك َكتَن ُ
بيدده وسددبم" :-إِ َّْ لْلَّن َ
تن َ
لْان َنم َع َ َ
عْ َللَننن م َعلن ِننم َّ
َّ
لْنننن ِ
لْن ْملَننن َف ِننن ُه ْ ِرَىننن َع َ تَّننن لْ ُ ن َ
ُنننل َ
ننعر َْ ُي َ
ُ

لْ َخ ْي َر"(ٕ).

ٔ -أخرجدده البخدداري فددي

ددحيحه ،متدداب فضددائل المددرن ،بدداب خيددرمم مددن ت بددم المددرن و بمدده ،رقددم

الحديث (.)ٕ٘ٓٚ
ٕ -أخرجد دده الترمد ددذي فد ددي سد ددننه ،متد دداب ال بد ددم ،بد دداب مد ددا جد ددا فد ددي فضد ددل الفم د ده بد ددى ال بد ددادة ،رقد ددم
الحديث(٘.)ٕٙٛ

-ٚ-

وبين امس م ممانة ال بمدا وفضدبىم ،فوجدودوم فدي األمدة حفدظ
َ
لد دددينىا َو َ د د ْدو ٌن ل زتىد ددا وم ارمتىد ددا ،فىد ددم وراد ددة األنبيد ددا فد ددي أممىد ددم،

وأمناؤوم بى دينىم ،مما جا في الحديث الشدري..." ::إِ َّْ لْ ُعلَ َمن ََ
َعَرثَن ُف لََ ْن ِي َي ن َِ إِ َّْ لََ ْن ِي َي ن ََ َْن ْنم ُي َعرثُنعل ِري َن ن ِلر َعم ِر ْرَى ِم ن إِ َّن َم ن َعَّرثُنعل
لْ ِع ْل َم َ َم ْْ لَ َخ َذ ِي ِو لَ َخ َذ ِي َ ظٍّ َعل ِر"(ٔ).
و نددد د ارسددتنا لِ ِسد َدي ِر بمائنددا الفض د نجددد أنىددم قددد بب دوا مددن
ال بددم مبب داً ظيمداً ،حيددث مددان ودددفىم خدمددة ديددنىم ،وارضددا ربىددم،
ونشددر سددنة نبدديىم-

حبيفىم.

ددبى اا بيدده وسددبم ،-فمددان التوفيددل والنجدداح

در األفدذاذ لدم ي دبوا إلدى مدا
مما أن ماي اًر من وؤال ال بما والم ّا
بالجد واالجتىداد والم ّدد والت دب ،فطالدب ال بدم
و بوا إليه من بم إال
ّ

دب اا مس د ان ،ومددن مانددت بدايتدده ُم ْحرقددة مانددت نىايتدده
الم ِجد ّدد ال ُي َخايد ُ
ُ
ُمشرقة.
ومد ددن الواجد ددب بيند ددا أن نمد دددم ألجيالند ددا المت بمد ددة ِسد د َدي َر و د دؤال
ال بمددا ؛ ليطّب د دوا ب ددى تد دراث أم ددتىم واراى ددا ال بم ددي والحضد داري م ددن
جان ددب ،وليمفد دوا ب ددى الجى ددود الىائب ددة الت ددي ب ددذلىا بم ددا األم ددة ف ددي

ٔ -أخرجد دده الترمد ددذي فد ددي سد ددننه ،متد دداب ال بد ددم ،بد دداب مد ددا جد ددا فد ددي فضد ددل الفمد دده بد ددى ال بد ددادة ،رقد ددم
الحديث(ٕ.)ٕٙٛ

-ٛ-

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

خطاوم.

ومددن الم بددوم أن ب دنددا فبسددطين قددد أنجبددت دددداً مددن ال بمددا

األفذاذ الذين ترموا لألمة إرااً بميداً ظيمداً ،مدنىم :اممدام الشداف ي،

والح ددافظ اب ددن حج ددر ال س ددم ني ،والش دديي محم ددد الس ددفاريني ،وامم ددام
الطب ارن ددي ،وال م ددة موف ددل ال دددين ب ددن قدام ددة ،والح ددافظ ب ددد ال ن ددي

الجما يبي الممدسي ،والشديي ال مدة /بدد ال ندي الناببسدي ،والشديي

ال م د د د د د ددة /برو د د د د د ددان ال د د د د د دددين الج ب د د د د د ددري ،والماض د د د د د ددي الفاض د د د د د ددل/
بد الرحيم البيساني من مديندة بيسدان ،ومدان مستشدا اًر لبمائدد

الدين األيوبي -رحمىم اا جمي اً....-الي.

د ح

ووذا وو المتاب الاالث من سبسبة قُ ار مدن أرض امسد ار  ،دن
فضيبة الشيي /محمد س يد محمد بدي مبحدس – حفظده اا -أسدتاذ

أحمدام الددت وة والتجويددد ،فمدد سددبمه المتدداب األول دن فضدديبة الشدديي/

حمدي سد يد مددوخ – رحمده اا -شديي الممدارئ الفبسدطينية ،والاداني
د د د د د د د د د ددن فضد د د د د د د د د دديبة الشد د د د د د د د د دديي /محمد د د د د د د د د ددد رشد د د د د د د د د دداد الش د د د د د د د د د دري:

– حفظ د د د دده اا -مم د د د ددرئ المس د د د ددجد األق د د د ددى المب د د د ددارك والمس د د د ددجد

امبراويم ددي ،و ددذن السبس ددبة الت ددي نح ددرص ب ددى إ ددداروا؛ م ددي نم دددم
-ٜ-

ألبنا أمتنا ال ربية وامس مية ب دفة امدة وأبندا شد بنا الفبسدطيني
در والم بّمدين الدذين نشدأوا فدي
ب فة خا ةِ ،س َير وؤال ال بما والم ا
وددذن األرض المبارمددة ،ت بمدوا و َ بمدوا فيىددا ،فمددانوا بحددل نِ ددم ال بمددا
در واألسدداتذة األوفيددا  ،ومددازالوا مددا ً ُيحتددذى ،وقبس داً ُم ِش د ا مني د اًر
والمد ا
لمددن اقتدددى ،حيددث سددخروا مددل جىدددوم وطاقدداتىم خدمددة لمتدداب اا
سددبحانه وت ددالى؛ فأسددىموا فددي نشددر ال بددم والنددور فددي ب دنددا المبارمددة

فبسطين.

وم د ددن الج د دددير بال د ددذمر أن الش د دديي /محم د ددد سد د د يد محم د ددد ب د ددي

مبحددس -حفظدده اا ،-مددن األسدداتذة المتمي دزين الددذين نددذروا حيدداتىم
لخدمددة متدداب اا ددز وج د ّل وت بيمدده وت وتدده؛ لينددالوا رضددا اا ف ددي
ال دددنيا واةخد درة ،وم ددن الم ب ددوم أن األم ددة امسد د مية ق ددد أجم ددت من ددذ

نزول المرن المدريم حتدى وقتندا ودذا بدى وجدوب ق ار تده قد ار ة ُم َج ّدودة
سبيمة ،وذلك با طا حروفه حمىا ومستحمىا من َمدد وق د ٍر وادغ ٍدام
ونحو ذلك ،مما قال ابن الجزري– رحمه اا :-
َم ْن ْلم ُي َج اود المر َن ا ُدم
وومذا ِم ْنهُ إليندا َو َ د د د د

الزم
واأل ْ
َخ ُذ بالتجويد َحتْ ٌم ُ
ألن د د د د ده بد د د د ِه امل د د د د ددهُ أَْند د د د د َدزال

-ٔٓ-

لددذا فاننددا نددرى أندده مددن الواجددب بينددا وفددا ً لىددذا الشدديي الجبيددل
واألسدتاذ المددير أن نمددم ألبنائندا فددي فبسدطين نموذجداً ُي ْحتَدذى بده فددي

خدمد ددة متد دداب اا والحد ددرص بد ددى ت وتد دده ب د ددوت ند دددي ،ولند ددا فد ددي

رسول اا–

بى اا بيه وسدبم -األسدوة الحسدنة فدي تمدريم حدامبي

المرن وحفظته َو ُممرئيه ،انط قاً مدن قولده  -بيده ال د ة والسد م:-
ِ َّ
ِ ِ
يْ"(ٔ) ،ومدن ذلدك
تنُُ ِي ِنو َ َخ ِنر َ
لمن َعَي َ
"إ َّْ لْل َو َي ْرَنُُ ِي َين َذل لْكتَن أ لََ َْع ِ
الحف د داظ لإلمامد ددة
أند دده– د ددبى اا بيد دده وسد ددبم – مد ددان ُيمَ د د ادم المُ د د ار ُ

بالم ددبين ،ممددا مددان ُيمَ د ادم الم د ار الحفدداظ مددن الشددىدا تجددان المببددة،
ومان -بى اا بيه وسبم -إذا أرسل سرية يسأل ما َ ،م ْن يحفظ
سد د د ددورة البم د د د درة؟ فيمد د د ددول رجد د د ددل أند د د ددا ،فيج بد د د دده –
أمير بى السرية ،مما مان-
وسبم – ًا
المسبم بما يحفظ من متاب اا المريم.

د د د ددبى اا بيد د د دده

بى اا بيده وسدبمُ -يد َزاوج

در والم بّمدين الدذين ُيرشددون
وذن نظرة امسد م إلدى ال بمدا والمُ ا
الن دداس إل ددى الخي ددر والى دددى ،ويبين ددون لى ددم أحم ددام دي ددنىم امسد د مي
الحنيد د دد :ممد د ددا جد د ددا فد د ددي الحد د ددديثَ " :مثَنننننن َُّ لْ ُعلَ َمنننننن َِ ِنننننن لَ َْر ِ

ٔ  -أخرجد دده ابد ددن ماجد دده فد ددي سد ددننه ،فد ددي الممدمد ددة ،بد دداب فد ددي فضد ددل مد ددن ت بد ددم المد ددرن و بمد دده ،رقد ددم
الحديث(.)ٕٔٛ

-ٔٔ-

َك َمثَن ِنَّ لْن ُهن ِ
در
لْان َنم َِ"(ٔ) ،واذا مانددت وددذن منزلددة ال بمددا والمُد ا
نعم ِ ن
َّ
در  ،أف د يجدددر بنددا أن نمدددروم
والم بّمددين فددي ش دري تنا امس د مية ال د ا

حُ
نِ
ونجبّىم وأن نسير بى دربىم؟ م ً بمولده سدبحانه وت دالى :وق ِ
ح
ۡ
َّ ُ ح ح ح ُ ۡ ح ح ُ ُ ُ ۡ ۡ
ٱع حملُوا ْ فح حس ح ح
وَلۥ حوٱل ُمؤَ ُِوون(التوبة.)ٔٓٙ:
رى ٱَّلل عملۡ ورس

وي َ ُّد فضديبة الشديي /محمدد سد يد محمدد بدي محبدس – حفظده
ُ
اا  -مدن أسداتذة بدم التجويدد األفدذاذ ،الدذين أسدىموا فدي نشدر ال بدم

والند ددور وت بد دديم متد دداب اا د د ّدز َوج د د ّل وت وتد دده فد ددي ب دند ددا المبارمد ددة
فبسطين.

ومددن الم بددوم أن األمددم تحددرص بددى تم دريم بمائىددا مددن الددذين

قضد دوا نح ددبىم ،وجمي ددل أن نمت ددب ددن ش دديخنا – حفظ دده اا -و ددن

اسددا
حياتدده ووددو مددازال حيددا ُي بّ دم أحمددام الددت وة والتجويددد؛ ليمددون نبر ً
وقََب ًسا ُينير الطريل لط ب ال بم الشر ي في ب دنا المبارمة.

ونحمددد اا سددبحانه وت ددالى أن ج بنددا مددن خدمددة متابدده الم دريم،
در
ومد ددن ذلد ددك إلمد ددا الضد ددو بد ددى ِسد د َدي ِر أماد ددال و د دؤال ال بمد ددا والمد د ا

ٔ  -أخرجه البيىمي في السن المبرى رقم الحديث (.)ٕٛٚ

-ٕٔ-

والم بّمين الذين نذروا حياتىم وسخروا طاقاتىم لخدمة المدرن المدريم،
ت بُّماً ،وت بيماً ،وت وة وتجويداً.
نس ددأل اا الم د دريم أن ُيد ددديم بي دده ال د ددحة وال افيد ددة ،وأن ُي ْمرمد دده
بحس ددن الخاتم ددة و ددالك ال م ددل ،مم ددا نس ددأله -س ددبحانه وت ددالى -أن

ُيىي دده لى ددذن األم ددة م ددن أماال دده َم د ْدن ي م ددل ب ددى ت ب دديم الم ددرن المد دريم
واي اله إلى قبوب الناس و مولىم في مشارل األرض وم اربىا.

وصمَّى اهلل عمى سيدنا حممد وعمى آله وأصحابه أمجعني

لاطيْ:
نرر

لْمعل ننق:

 / 5 :شعلَّ 7341/ىن
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-ٖٔ-

-ٔٗ-

سًــرة ...ومسًــرة
لامو عنايو:
وو الشيي الممرئ "محمد س يد" بن "محمد بي" مبحس

معْره عنشأتو:

ولد شيخنا –حفظه اا -فيٜٕٓٔٔ٘/ٔ/م في مدينة ناببس.
 -نشد ددأ الشد دديي يتد دديم األب بر ايد ددة أمد دده واخوتد دده المبد ددار الد ددذين

مانوا بى درجة مبيدرة مدن الدورع والتد ُّ
دين والحيدا  ،فنشدأ فدي

بيت ُيمَ ادر ال بم ويبتزم بأحمام الدين امس مي.
 -درس المرحب د ددة االبتدائي د ددة ف د ددي مدرس د ددة (الس د ددبا ي) بحيف د ددا،

حيث مان مرمز مل إخوته المبار ،وما يزال شيخنا يحتفظ

حتددى اةن بم ددح :قدمدده لدده مدددير المدرسددة تمريم داً لتفوقدده
في ال  :الااني االبتدائي.

 اضددطرت ائبتدده إلددى ال ددودة لندداببس ضددمن ظددرو :قاسدديةأجبددرت الفت ددى ب ددى دددم االنتظددام ف ددي الم دددارس الحمومي ددة

بندداببس ب ددد حددرب ددام ٜٔٗٛم ،وتوالددت الظددرو :الماسددية
-ٔ٘-

بنى ددب اليى ددود لممتبم دداتىم الت ددي ترموو ددا ف ددي حيف ددا ،وانمط دداع
مبىددم وندداك ،وضددياع واددائل ل دددد وائددل مددن الددديون التددي

مانت لىم ند زبائنىم ،واستشدىاد أخيده األوسدط (رضدا) فدي
الم ددارك الت ددي دارت م ددع ال

ددابات ال ددىيونية ف ددي جب ددال

ن دداببس ،واض ددطرار أخت دده ال د د رى إل ددى الن ددزوح م ددع زوجى ددا
السد د د ددوري إلد د د ددى أب د د د ددد نمطد د د ددة حدوديد د د ددة فد د د ددي سد د د ددوريا مد د د ددع

ال رال(ألبومم ددال) ،ا ددم وف دداة أخي دده األمب ددر والم ي ددل لى ددم ف ددي

حادث مل ٍ
قاس ،وقد اش الشيي في طفولتده

دو اًر ندادرة

مددن ال ددبر واالحتسدداب ،فنشددأ بددى قد ٍ
ددر مددن الدددين والحيددا

والت ف دد :والوق ددار ،فم ددان تبمي ددذاً نجيبد داً ف ددي مدرس ددة ال ددبر
وال

امية والىدو .

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

البم داالت ،التددي مددا لبددث
إلددى ال مددل موظف داً بددأجر رمددزي فددي إحدددى َ
دداحبىا أن أوم ددل إلي دده جمي ددع ش ددؤونىا م ددن بي ددع وشد د ار وحس ددابات

وم ددام ت  ،لمددا رأى لديدده مددن أمانددة وتمددوى ق د ّل نظيروم دا ،فمددد مددان
يخشى اا في أموال الرجل النمدية وال ينية ،ومان احب المحل قد
رن ذات م درة ي ددنع لنفسدده شدداياً مددن ببتددين
-ٔٙ-

د يرتين فيىمددا سددمر

وشدداي اشددتراوما مددن المحددل بجددز مددن راتبدده الضددئيل ،فأقسددم بيدده
دأبر الش دداب بيم ددين
الرج ددل أن ي ددنع الش دداي م ددن حس دداب المح ددل ،ف د ّ
دداحبه طالمددا مددان موجددوداً فددي المحددل ،فدداذا غدداب ندده دداد الفتددى

إل ددى ببتي دده ،وم ددان يح ددرص دائمد داً ب ددى الت د ُّددل باالبتس ددام وافش ددا

الس د م ،واتبدداع السددنن مددا اسددتطاع فددي إماطددة األذى ددن الطريددل،

واماطة مل ورقدة قدد ُخطدت فيىدا ولدو مبمدة مدن الب دة ال ربيدة ،خشدية
أن يمون فيىا ذمر اا ،أو أن تتطابل فيىا مبمة مع مبمة من المرن
المريم.

لْ ي ة لمهتم ليف:
مد ددان الشد دديي – حفظد دده اا -يحد ددرص بد ددى التحبد ددي بد دداألخ ل

الحميدة التي يفتمدوا ب دض الشدباب فدي مادل مدرن ندذاك ،ممدا لفدت
انتبددان الش دديي /ب ددد اا الم دداني أح ددد مب ددار مش ددايي ن دداببس ف ددي ذل ددك

وقرب دده إلي دده ب ددأن خطب دده إل ددى أخ ددت
الوق ددت ،فا ددطفان ( دددي ً) ل دده ّ
زوجتدده ،فارتضددته ال ددروس لىددا زوج داً ،وارتضددان أوبىددا لىددا ،لمددا مددان

يتحبددى بدده مددن ديددن وخبددل ،وحسددن سدديرة وس دريرة ،إلددى جان دب وجدده

وضا
ّ

بوح.

-ٔٚ-

وقدد أنجددب الشديي ا اددة مدن األوالد ،وابنتددين اانتدين ،وأحددد أوالدن

(محمدد ندور) اسددتبم لجدان التحفدديظ فدي نداببس ،فمأندده َوِرث ودذا ال بددم
ن أبيه.
لىتم مو ي ُْرَْ لْكريم عل ك م تئعتو:
مان محل البمالة الذي مل فيه م

ماً لببداب الدرئيس لبمسدجد

ال حي المبير فدي المديندة  ،فمدا أن يندادي المندادي لب د ة حتدى
 :المسددجد حيددث مددان يممددث فيدده ب ددد
يتددرك مددا فددي يديدده مببي داً ،فددألِ َ
انتىددا ال مددل  ،وانضددم إلددى حبمد ِدة بدٍدم لتدددريس تجويددد المددرن المدريم،
حيددث مددان وددو أ د ر الت ميددذ فيىددا ،فمددد مددان فددي تبددك الفتدرة تبميددذاً
نجيباً ال يأخذ مدل م بومدة بالتسدبيم دون استفسدار ،ممدا مدان حري داً
بى متابة مراسة جمع فيىا مل شاردة وواردة تت بل بىدذا ال بدم الدذي

أحبدده ووافددل و دوان ،وانسددجم مددع ت بمدده بددالمرن الم دريم والمسددجد ،وممددا
يدددل بددى ذلددك أندده رأى ذات يددوم أري داً بِ ُح ْمد ٍدم فددي التجويددد لمبمددة مددن

المدرن المدريم ال ينسدجم مدا يمولدده شديخه فيىددا مددع قا ددة ت بمىددا مندده،

وأ د ّدر الشدديي أن ُح ْمد َدم وددذن المبمددة مختبدد :ددن الما دددة التددي ُيشددير
إليىا الشاب ال د ير ،فبدم يمن ده حيداؤن أن ُي ِ در بدى فىمده لبحمدم،
بينما الشيي لم يمن ه بمه من ام رار بى رأيه.
-ٔٛ-

مؤلفاته وآثاره العلمًة
 -7كت أ(ل ك م تهعير لُْرَْ لل رعليف فص يْ اليم ْ):

-ٜٔ-

َُف تأْيف لْكت أ:
ب ددد أن أاّددر بيدده الخ د  :بيندده وبددين الشدديي بددى حمددم تجويددد

لمبمددة مددن المددرن الم دريم ،ضدداقت األرض بمددا رحبددت فددي ذلددك اليددوم
بددى الشدداب المنطبددل فددي حبدده لىددذا ال بددم وش د فه بدده ،فوجددد نفسدده

حيدده ومسددجدن ،وقدددمان تج ارندده جد اًر ل د ة الم ددرب
يبت ددد ددن محدديط ّ
فددي مسددجد خددر ،ومددان م ادتدده يمشددي غدداض الب ددر بامضددافة إلددى
مددا يامددل ماوبدده فددي ذلددك اليددوم ،فبددم يرفددع ينيدده ددن األرض ،ول ددم

ومدده مددن ادتدده فددي أن يرفددع ددن األرض مددل ق ا ددة ورل
يمن دده ّ
مطبو ددة أو ممتوبددة ،وقبددل خط دوات مددن المسددجد اةخددر وأانددا ندددا

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

اختب :بيه التبميذ وأستاذن ،فَ َ بى الم رب شام اًر ا مرمه بيه أن
تواف ددل الش ددرح م ددع رأي التبمي ددذ النبي دده ،ا ددم اوت دددى إل ددى ند دوان ش دديي
الممددارئ الم درية نددذاك فضدديبة الشدديي /محمددود الح ددري ،فأرسددل
إليه برسالة بال ة األدب ،جميبة الخدط ،منممدة م طدرة بجميدل التحايدا

والتبجيددل ،يسددأله فيىددا ددن تبددك المسددألة ومسددائل أخددرى حامددت فددي
نفسه ،فرد شيي الممارئ برسالة يؤمد فيىا
-ٕٓ-

حة رأي الشاب ،ويمددح

فيىا نباوته وحسن فىمه لىذا ال بدم ،فدازداد شد  :الشديي ب بدم تجويدد
المرن المريم ،وأبحر في دراسته حتى تشربه ،تمن ه حساسيته وحياؤن

من أن ُيظىر خ فاً جديدداً مدع م بمدي التجويدد -بدى قبدتىم ندذاك-
و ار أن يرسل برسالة باسم مجىول ألستاذن يشير فيىا إلدى مجمو دة
من األحمام التي استدرمىا بيه.
لملو

تعليم ل ك م تئعة لُْرَْ لْكريم:

رأى فيدده المايددر مددن أق ارندده المدددرة بددى أن ي مددد جبسددة لبت بدديم،

فتردد فدي ذلدك حتدى ألزمدون ،والتزمدوا م ده نداوبين منده بمده بأسدبوبه
الددذي مددان انم بداً بددى أسددبوب

درن ،وانطبددل الم بددم ال د ير فددي

المدينة مع انط ل فمرة طبا ة ما جم ه ن وذا ال بدم  ،فنممده فدي

مراس مرتب وخط واضك وجميل ،وأرسبه إلى فضيبة الشيي /محمود
الح ري في م ر لي طيه رأيه فيما سمان (رسدالة فدي أحمدام تجويدد

الم ددرن ب ددى رواي ددة حف ددص ب ددن س ددبيمان) ،وم ددا أس ددرع أن ج ددا ال ددرد
ِ
ٍ
دب الم بددم
بتم دريظ جميددل أَذن فيدده بطبا تدده ،فمددد شددرَح وددذا التم دريظ قبد َ
ال د ير وأسد دن ،وشددج ه بددى طبا تدده ،و َ ددد َرن بمبمددة تمدريظ شدديي

الممد ددارئ الم د درية ،ومد ددا أسد ددرع أن تىافد ددت بد ددى ُم ّتيبد دده الدارس د ددون
والمت طشون؛ لما فيه من شرٍح ُم َبسط وواضك وجدون في المتاب.
-ٕٔ-

ومددن الجدددير بالددذمر أن المتدداب قددد ا تمددد طريمددة مبسددطة فددي
طدرح األحمددام ،مددع توضديك ذلددك بال ددور والتنميحدات المسددتمرة ،ممددا

ميز متاب الشيي مبحس ،إضافة إلى سدىولة أسدبوبه وتبويبده بطريمدة
ّ
الح ْم دم والماددال ،وخددتم المتدداب بجمددع المبمددات
ميس درة بوضددع اةيددة و ُ
مافة التي يممن أن تُش ّمل لَ ْبسا لدى المت بمين.
وقددد دددرت الطب ددة األولددى لبمتدداب فددي م ددر ددام ٖٜ٘ٔم،
بينمددا مانددت الطب ددة الاانيددة فددي مطددابع قطددر الوطنيددة ددام ٜٔ٘ٛم،

والاالاة في السودان ام ٜٜٔٙم ،حيث مدان ممدر اًر بدى طببدة مبيدة
الشري ة في جام ة أم درمان.

وتوالد ددت ب د ددد ذل د ددك طب د ددات و د ددذا المت د دداب المد د ّديم الت د ددي و د ددبت
إل ددى( )ٔٛطب ددة ،وامبتى ددا مبي ددات تنم دديك وتبس دديط لم ددل م ددا ي د د ب
شرحه.

وقددد بِيددع مئددات ألددو :النسددي مددن طب ددات وددذا المتدداب المَ دايم فددي
ب ددم التجوي ددد ،والت ددي انتش ددرت ب ددين أي دددي الن دداس ف ددي أم ددامن مايد درة

مددن ال ددالم ،حيددث إن الشدديي مددان يددرى فددي نفسدده خادم داً لىددذا ال بددم

المت بل بمتاب اا المريم ،ولم يمن له أيدة أوددا :ماديدة ،فبدم يتداجر

بالمتد دداب وطب اتد دده ،وانمد ددا مد ددان يبت د ددي فد ددي ذلد ددك وجد دده اا سد ددبحانه

وت الى.

-ٕٕ-

وق د د ددد الق د د ددى و د د ددذا المت د د دداب استحس د د دداناً م د د ددن ال بم د د ددا األف د د ددذاذ

المتخ

ين في وذا المجال وح ل بى الانا والتمريظ المناسبين

له ،لما مان فيه من ُحسدن جم ٍدع وت دني :وتنظديم وترتيدب و درض،
م ددن ش ددأنه تيس ددير املم ددام بأحم ددام ال ددت وة والتجوي ددد لم ددن يمتن ددي و ددذا

المتدداب ويدرسدده ،ومددن و دؤال ال بمددا الددذين قرظ دوا المتدداب :فضدديبة

الشديي  /بددي محمددد الضددباع شديي الممددارئ الم درية سددنة ٖٖٔٚو د

وفددل ٖٜ٘ٔم ،وفضدديبة الشدديي /محمددود خبيددل الح ددري شدديي م دوم
الممد ددارئ بجمىوريد ددة م د ددر ال ربي د دة سد ددنة ٖٖٔٛود د د وفد ددل ٖٜٔٙم،

المر في الجمىورية ال ربيدة
وفضيبة الشيي  /محمد مريم راجك شيي ا

السورية سنة ٖٔٗٔود وفل ٕٜٜٔم.

-ٕٖ-

-ٕٗ-

-ٕ٘-

-ٕٙ-

ر تو ْلمغري ر لْم ريف:
أو ددل المىتمددون مددن ت مذتدده متابدده فددي أحمددام الددت وة والتجويددد

الشىير إلى المسؤولين في دول الخبدي ال ربدي ،والدذين أقدروا تددريس
المت دداب ف ددي الم دددارس ون دداك ،وأُ ِ
رسد دل إلي دده ددرض بالس ددفر إل ددى تب ددك

الدول ،غير أنه امتندع دن السدفر ألمدور ددة ،منىدا :شديخوخة أمده،

وحبد دده لت مذتد دده رغد ددم أنىد ددم شد ددج ون ،اد ددم مد ددا لبد ددث أن حسد ددم األمد ددر

باالمتناع ن السفر بسبب أمرين ،األول :وو حياؤن مدن بدارة قالىدا
احب محل البمالدة التدي ي مدل فيىدا( :ب دد مدا

له

درت زي والدي

بتفمر تترمني وتسافر ،لمين بدك تترك المحل؟؟) ،أما األمر الاداني:

فىددو نشددوب حددرب ددام ( )ٜٔٙٚالتددي شددبت مددل تفميددر حتددى ددن
الحياة ال ادية .

لآلث ر لْعلميف علْفكريف ْكت يو:

اشتد إقبال الناس مبا اًر و د ا اًر بدى ت بدم المدرن المدريم وأحمدام

التجويددد ،ومانددت قببددتىم لددذلك ال بددم ب ددد نمسددة  ٜٔٙٚوددو المسددجد
الحنببي الذي س ى له ( ديبه الشيي بد اا الم داني) ليتوظد :فيده

إماماً.

وما لبدث أن مدان المتيدب بدين أيددي النداس فدي بمداع واسد ة مدن

األرض ،ب ددد أن تددم ا تمددادن مرج داً د ارسددياً فددي دددد مددن الجام ددات
-ٕٚ-

والمدارس ال ربية والمحبية ،مال :جام ة أم درمان في السدودان وفدي
قطددر ،والمويددت ،اددم الحمداً فددي جام ددة النجدداح الوطنيددة بندداببس ،وفددي
مدارس وم اود فبسطين.
 -6را ْف

لْعلظ علإلرش ر:

مت د د ددب فض د د دديبة الش د د دديي – حفظ د د دده اا -رس د د ددالة ف د د ددي ال د د ددو ظ

وامرشد دداد ،حيد ددث ماند ددت الطب د ددة األولد ددى سد ددنة ٜٜٔٙم ،جمد ددع فيىد ددا
موضددو ات قيمددة تىددد :إلددى الحددث بددى بددادة اا سددبحانه وت ددالى

واالمتاال ألوامرن واجتناب مدا نىدى نده سدبحانه وت دالى ،ممدا تىدد:
إلد ددى نشد ددر اةداب واألخ د د ل امس د د مية الحميد دددة ،وقد ددد القد ددت ود ددذن

الرسالة انا ً وتمدي اًر وتمريظاً من ب ض ال بما  ،منىم سماحة قاضدي
المضاة ورئيس الىيئة امسد مية ال بيدا بالمددس وقتئدذ سدماحة الشديي/

حبم ددي المحتسد ددب  -رحم دده اا  ،-وفضد دديبة الش دديي /مرمد ددة س د د يد
بري مدير الو ظ وامرشاد في الضفة ال ربية وقتئذ ،ونظ اًر ألومية

و ددذن الرس ددالة ومحتوياتىد ددا فم ددد حر ددت و ازرة التربيد ددة والت ب دديم بد ددى
توزي ىا في المدارس التاب ة لىا.

-ٕٛ-

-ٕٜ-

-ٖٓ-

-ٖٔ-

لْمي م علْعظ كف:
 -بدأ في تدريس بم التجويد في مسجد الن ر ام ٜٓ٘ٔم،

-

ممددا َدرس فددي مسدداجد :التينددة ،وال ددين (البيددك) ،وال د حي
المبير ،والحنببي.
مل إماماً لبمسجد الحنببي في مدينة ناببس سنة ٜٔٙٛم.

 َدرس التجويددد فددي مبيددة الش دري ة امس د مية فددي مدينددة "باقددةال ربيددة" بددى مدددار شدرين امداً ،وبمددي مددذلك حتددى من تدده
سبطات االحت ل امسرائيبي من دخول وذن المدينة.

 َدرس التجويد في مبية الشري ة في مدينة قبميبية. َدرس في المدرسة الاانوية امس مية بناببس.-

مد ددد ال ديد ددد مد ددن الد دددورات التد ددي ا تمد دددتىا دائ د درة األوقد ددا:

امس مية.

 -تددم ت ييندده – حفظدده اا – مدددي اًر لدددائرة المددرن الم دريم بددو ازرة

األوقددا :والشددؤون الدينيددة فددي المحافظددات الشددمالية بندداببس

سددنة ٜٜٜٔم ،بم درار مددن ال درئيس ال ارحددل /ياسددر رفددات –
رحمه اا  ،-بنا

بى تنسيب منا لسيادته ،وقد اسدتمر فدي

مب د دده مدرسد د داً وم بمد د داً ألحم د ددام ال د ددت وة والتجوي د ددد وموجىد د داً

لمدرسي المرن المريم رغم مبر سنه ،حتدى ب دد ببوغده السدن
-ٖٕ-

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

 مددان الشدديي ضدواً فددي جميددع لجددان االمتحددان الشددفوي التدديت مدوا و ازرة األوقا :والشؤون الدينية.

-ٖٖ-

-ٖٗ-

-ٖ٘-

تئميذه:
تمتددع شدديخنا – حفظدده اا  -ب بددم مميددز فددي تد وة المددرن المدريم
وتجويدددن حيددث مددان ُم بامداً مميد اًز؛ لددذلك فمددد حددرص ال ديددد مددن طببددة
ال بد ددم بد ددى حضد ددور حبماتد دده ودروسد دده؛ لينىب د دوا مد ددن بمد دده ال زيد ددر،
ويستم وا إلى ت وته ال طرة ،ويتتبمذوا بى يديه ،حيث َدرس الت وة
وأحم ددام التجوي ددد ف ددي ال دي ددد م ددن المس دداجد ،وق ددد قُ د ادرَر ت دددريس متاب دده

(أحمددام تجويددد المددرن بددى روايددة حفددص بددن سددبيمان) فددي مايددر مددن
المؤسس ددات الت بيمي ددة ،ما ددل :جام ددة أم درم ددان ف ددي الس ددودان ،وف ددي

قطر ،والمويت ،والممبمة األردنية الىاشمية ،وجام ة النجاح الوطنية
فددي ندداببس ،وفددي ال ديددد مددن مدددارس وم اوددد فبسددطين ،فمددان المايددر
م ددن طبب ددة و ددذن المؤسس ددات والجام ددات والم او ددد والم دددارس ت مي ددذ

خرج الماير من الحفظة والمتمنين لبت وة في دور المدرن
متابه ،مما ت ّ
المريم حيث مان لىم شر :التتبمذ بى يديه.
لْنش ط لْرلعي:

نظ د اًر لمددا يتمتددع بدده الشدديي مددن بد ٍدم فددي مجددال الددت وة والتجويددد

وتدددريس أحمامىددا ،فبددم يمت ددر بمدده وت بيمدده لىددذا ال بددم فددي مسدداجد

ناببس وحدوا بو فه إماماً وم بماً ،بل مد مجالس بم في منداطل
مدرسد ددا فد ددي المبيد ددات
داخد ددل فبسد ددطين المحتبد ددة د ددام  ،ٜٔٗٛو مد ددل
ً
-ٖٙ-

الشددر ية والمؤسسددات الت بيميددة فددي المحافظددات الشددمالية مددن ب دنددا
المبارمة.

ورغم تمدم ال مر بالشديي أبدي أسدامة –حفظده اا ،-إال أنده ظَدل

يؤدي ال

ة واقفاً دون جبوس لفترة طويبة من الزمن ،ومدا زال يتبدو

المرن المريم مبتزما بأحمام التجويد ،مع أن الضد  :والدوون أ داب
ددوته مابمددا أ دداب سددائر جسدددن ،فمددد

فيمددا أ دداب حنجرتدده ونبدرات

أخددذت الشدديخوخة مأخددذوا مددن جسدددن وذامرتدده؛ لمنىددا لددم تأخددذ مددن

لسانه الذي مازال رطباً بذمر اا سبحانه وت الى.
تأاياو إلذللف لُْرَْ لْكريم :

توج الشيي جىودن المبارمة في خدمة المرن المريم بانشا إذا ة

لبمددرن الم دريم ،ويسددر اا األمددر فافتتحددت امذا ددة ددام (ٔٗٔٛه-

ٜٜٔٛم) ،فب د ددد قد دددوم السد ددبطة الوطنيد ددة الفبسد ددطينية د ددام ٜٜٗٔم،

وا تمادن رسمياً مدي اًر لدائرة المرن المدريم فدي وزارة األوقدا :والشدؤون
الدينية بالمحافظدات الشدمالية ،و دار بامممدان تأسديس إذا دات بدث
محبيددة ،أنشددأ الشدديي بمجىددود ذاتددي وبرفمددة الشدديي /بددد الددرحمن بانددا
إذا ة المرن المريم في مدينة ناببس سنة ٜٜٔٛم.

-ٖٚ-

وشدىدت امذا دة تطددو اًر مبحوظداً فدي المسدداحة الج رافيدة اللتمدداط

البث والب ارم التي تُمدم لبمستم ين.
وقددد قامددت فم درة الشدديي مبحددس بددى أال تمددون امذا ددة مشددرو اً

اس د ددتامارياً ،ب د ددل أن يم د ددون دخبى د ددا مافي د ددا لتمويبى د ددا ونجح د ددت الفمد د درة

والحمد ا ،حيث ت طي امذا ة حاليا مل فبسطين وم ظم األ ارضدي

األردنية ،وأج از من سورية ولبنان وسدينا  ،بدل ونداك مدن سدمع باىدا

بددى ش دواطه ترميددا ،ممددا أن لىددا موق داً بددى امنترنددت يمدددم خدمددة

البث المباشر لمن شا في أية بم ة من ال الم ،إضافة إلى
بى الفيسبوك.

فحتىا

در يومي د داً ودروس
واض ددافة إلد ددى الد ددت وات المرني ددة لمختبد دد :المد د ّا
التفس ددير ،ف ددان امذا ددة تم دددم بد درام مت ددددة ،منى ددا م ددا و ددو مباشد ددر
لإلجابد ددة بد ددى أسد ددئبة واستفسد ددارات المسد ددتم ين ،إضد ددافة إلد ددى ب د درام
تربوية واجتما ية.

وبىذن المناسبة قال األستاذ /أسامة مبحدس النجدل األمبدر لبشديي

ورئد دديس قسد ددم الب د درام " :احتفبند ددا قبد ددل مد دددة بالد ددذمرى الد د د ٜٔلتأسد دديس
امذا ة وانشدائىا  ،وودي تضدم ٖٔ دام وموظفدا وفنيدا ،ونسدأل اا

 سبحانه وت دالى -أن يمدون مدل جىدد فدي امذا دة خال دا ا وأنتستمر بى ما أنشئت ألجبه".

-ٖٛ-

-ٖٜ-

-ٗٓ-

تكريم وزارة األوقاف والشئون الذينية
للشيخ /حممذ سعيذ ملحس  -حفظى اهلل-
حر داً مددن و ازرة األوقددا :والشددئون الدينيددة بددى تم دريم ال بمددا

در وأس دداتذة أحم ددام ال ددت وة والتجوي ددد وحفظ ددة الم ددرن المد دريم ،فم ددد
والم د ّا
دأبت الو ازرة بى إقامة حفل سنوي في ليبة المدر مدن شدىر رمضدان
ف د ددي م د ددل د ددام لتمد د دريم أو د ددل ال ب د ددم وأو د ددل الم د ددرن ،تم د دددي اًر ل بمى د ددم
ومم ددانتىم ودورو ددم ال ظ دديم ف ددي نش ددر ال ب ددم وال ددد وة إل ددى اا ،وتمد دريم
أو د ددل المد د ددرن الم د د دريم وحفظتد د دده ،وذل د ددك بحضد د ددور ال د د درئيس ال ارحد د ددل

ياس ددر رف ددات– رحم دده اا  ،-وب ددد ذل ددك الد درئيس /محم ددود ب دداس

– حفظه اا .-

 قامددت و ازرة األوقددا :والشددئون الدينيددة بتمدريم فضدديبة الشدديي/محم ددد سد د يد مبح ددس -حفظ دده اا -ف ددي الحف ددل ال ددذي أق دديم
لتم دريم حفظددة المددرن الم دريم فددي مدينددة ندداببس ،حيددث م ددان

الش دديي – رحم دده اا -واح ددداً م ددن مومب ددة ال بم ددا ال ددذين ت ددم
تمريمىم سنة ٕٓٓٓم.

-ٗٔ-

-ٕٗ-

 -ممدا قامددت الددو ازرة بتمريمدده مدرة اانيددة ا ت ارفداً بفضددبه وجىددودن

– حفظدده اا – فددي تأويددل حفظددة متدداب اا المشددارمين فددي
المسددابمات المحبيددة والدوليددة ،وذلددك فددي الحفددل الددذي أقامتدده

ال ددو ازرة ف ددي مم ددر دائد درة ال م ددل النس ددائي بمدين ددة ن دداببس س ددنة

ٕ٘ٓٓم ،لتمريم الفائزات في حفظ المدرن المدريم ،وخريجدات
دورات أحمد ددام الد ددت وة والتجويد ددد ،وقد ددد تش د درفت بمنحد دده رتبد ددة

قر شمال فبسطين).
فخرية وي (مدير ام ا

-ٖٗ-

 نظد د اًر لمماند ددة الشد دديي /محمد ددد س د د يد مبح د دس – حفظد دده اا-ال بميددة والدينيددة ،فمددد حر ددت و ازرة األوقددا :بددى تمريمدده

م د درة االاد ددة فد ددي الحفد ددل الد ددذي أقامتد دده الد ددو ازرة فد ددي ممد ددر و ازرة
األوقا :فدي ال يزريدة بالمددس بمشدارمة األسدتاذ /أحمدد قريدع
رئد د دديس الد د ددوز ار وقتئد د ددذ ،وذلد د ددك يد د ددوم األرب د د ددا ٕ٘ /ربيد د ددع

أولٕٔٗٙ/و د د وف ددل ٕٗٓٓ٘/٘/م؛ لتمد دريم ال بم ددا وحفظ ددة
الم ددرن المد دريم والف ددائزين ف ددي مس ددابمة األق ددى المحبي ددة ف ددي
حفد د ددظ المد د ددرن الم د د دريم وتفسد د دديرن فد د ددي المد د دددس والمحافظد د ددات

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

 تمريم د داً لبشد دديي وتمد دددي اًر لممانتد دده ال بميد ددة ونشد دداطه و طائد ددهدت فددي مددل ددام رغددم تمدددم سد ّدنه بددى
واخ دده ،فمددد حر د ُ
مخاطبة الجىات المخت ة لبتجديد لفضيبته؛ مي يبمى بى
رأس مبه ،لنستفيد من بمه وخبرتده فدي ت بديم أبندا شد بنا

الفبسطيني أحمام الم ار ات والت وة والتجويد.

-ٗٗ-

-ٗ٘-

-ٗٙ-

جوود وزارة األوقاف يف خذمة
كتاب اهلل الكريم وأهلى
(6002 -4991م)
إن المددرن المدريم م دددر ال دزة والم ارمددة لألمددة امسد مية ،ورحددم

اا أمير المؤمنين مر بن الخطاب – رضي اا نه -ندما قال:

(منددا أذال  ،فأ زنددا اا بامسد د م ،فدداذا ابت ينددا ال د دزة فددي غي درن أذلن ددا
ّ
خير أبنا األمة وأشرفىا؛ لموله – دبى اا
اا) ،مما أن حمبته وم ُ
نو"(ٔ) ،ومددن الم بددوم أن
َْ َع َللَّ َمن ُ
بيده وسددبمَ " :-خ ْين ُنرُك ْم َمن ْنْ تَ َعلَّن َنم لُُْن ْنر َ
م ارمددز تحفدديظ المددرن الم دريم فددي فبسددطين مانددت قبيبددة ال دددد ندددما
أُنشددئت السددبطة الوطنيددة الفبسددطينية ،إال أننددا حر ددنا -أانددا تولينددا

مىددام و ازرة األوقددا :والشددئون الدينيددة -بددى الرقددي بم ارمددز وجم يددات
ودور تحفديظ المدرن المدريم ،حيدث بددذلنا جىدوداً مبيدرة مدع زم ئندا فددي
الو ازرة في تبك الفترة حتى سنة ٕٓٓٙم ،مما أسدىم فدي إنشدا مئدات
الم ارمدز التددي مددان لىددا دور مبيددر فدي نشددر ت بدديم متدداب اا وتحفيظدده

ٔ -سبل تخريجه ص.ٚ

-ٗٚ-

لم ددل المس ددتويات ف ددي رب ددوع ب دن ددا الحبيب ددة ،ورف ن ددا شد د ار ( لنننننمأل
لاطيْ ي فظف كت أ لهلل) ،وقد تجبى ذلك بوضوح فيما يبي:
 افتتد دداح أماد ددر مد ددن سد ددب مائة مرمد ددز لتحفد دديظ المد ددرن الم د دريم فد دديمحافظددات الددوطن مافددة يدددرس فيىددا يوميداً أماددر مددن خمسددين ألدد:
طالب وطالبة.

 ت يين المئات من حفظة المرن المريم مام ً في الدو ازرة :لتحفديظالمددرن الم دريم حيددث است دددرنا ق د ار اًر مددن سدديادة ال درئيس ال ارحددل/

ياسددر رفددات – رحمدده اا – بت يددين حفظددة متدداب اا فددي و ازرة
األوقا :والشؤون الدينية ،وامامة الم بين ،وقد أسدىم ودذا ال مدل
في تشجيع الط ب بى االلتحال بمرامز تحفيظ المرن المريم.

 -إنشا مشيخة الممارئ الفبسطينية.

 -تخري أمار من ستة ال :حافظ وحافظة لبمرن المريم مام ً.

 إقام ددة مس ددابمة األق ددى المحبي ددة الس ددنوية ف ددي ماف ددة محافظ دداتالوطن.

 -إقامة االحتفال السنوي لتمريم ال بما وحفظة المرن المريم.

-ٗٛ-

 ال م ددل ب ددى مش ددارمة أحبائن ددا م ددن األس ددرى البواس ددل ف ددي س ددجنوداريم والمجدل ونفحة وغيروا ،في مسابمات حفدظ المدرن المدريم،
حيث فازوا بمراتب متمدمة.

 إقامددة االحتفدداالت الدينيددة لتمدريم حفظددة المددرن المدريم والفددائزينفي مسابمة األق ى المحبية السنوية في جميع محافظات الوطن.

-ٜٗ-

 مشددارمة وفددد مبيددر مددن األزوددر الشدري :بالمدداورة برئاسددة فضدديبةاممد ددام األمبد ددر األسد ددتاذ الد دددمتور /محمد ددد سد دديد طنطد دداوي شد دديي

األزو ددر الشد دري :بالم دداورة – رحم دده اا ، -ف ددي الحف ددل الس ددنوي

السددادس لتم دريم ال بمددا وحفظددة المددرن الم دريم بفبسددطين الددذي
أقامتدده و ازرة األوقددا :والشددئون الدينيددة ،والددذي ُ ِمد َدد تحددت ر ايددة
ومشارمة الرئيس /ياسر رفات رئيس دولة فبسطين ،وذلك فدي
مرمدز رشدداد الشدوا الامددافي بمديندة غدزة فدي ليبددة المددر مددن شددىر

رمض د ددان المب د ددارك لس د ددنة ٕٓٗٔو د د د وف د ددل ش د ددىر ين د دداير لس د ددنة
ٕٓٓٓم ،وقددد ضددم الوفددد األزوددري وميددل األزوددر الشدري :وقتئددذ
فضيبة الشيي  /فوزي الزفزا ،:وفضيبة األستاذ الدمتور /أحمدد
مر واشم رئيس جام ة األزودر فدي المداورة وقتئدذ ،ولفيد :مدن

بمددا األزوددر الشدري ،:ووددذن وددي الزيددارة األولددى لشدديي األزوددر

الشدري :بالمدداورة لفبسددطين لبمشددارمة فددي تمدريم ال بمددا وحفظدده

المددرن الم دريم ،ولبحميمددة فمددد مددان وددذا اليددوم يوم داً مشددىوداً فددي
تد د د د د دداريي فبسد د د د د ددطين ،وفد د د د د ددي نىايد د د د د ددة الحفد د د د د ددل المبيد د د د د ددر قد د د د د ددام

ال درئيس ياسددر رفددات -رحمدده اا -بتسددبيم درع الددو ازرة تمريم داً

لشدديي األزوددر ،ممددا مد ّدرم أ ضددا الوفددد الم ارفددل لدده ،ممددا قددام-
رحمد د د د د دده اا -بتم د د د د د دريم فضد د د د د دديبة الشد د د د د دديي  /بد د د د د ددد الباسد د د د د ددط
-٘ٓ-

بددد ال ددمد الممددرئ الم ددرو– :رحمدده اا ،-حيددث تسددبم درع
التمريم نجبه الممرئ الشيي /طارل بد الباسط بد ال مد.

-٘ٔ-

 افتتاح إذا ة المرن المريم سنة ٖٕٓٓم. -افتتاح منتدى الحفاظ.

 طبا د د ددة أجد د د د از م د د ددن الم د د ددح :الشد د د دري :وتوزي ى د د ددا ب د د ددىالمؤسسات.

 -مد دورات ابتدائية ومتوسطة و بيا في الم ار ات و بوم المرن.

 طبا ددة م ددح :بيددت الممدددس المرتددل ب ددوت فضدديبة الشدديي/محمددد رشدداد الشدري :قددارئ المسددجد األق ددى المبددارك والمسددجد
امبراويمي بالخبيل.

 طبا د د ددة م د د ددح :بيد د ددت المم د د دددس سد د ددنة ٕٗٓٓم ،وو د د ددو أولطب ددع ف ددي ت دداريي فبس ددطين ،بى ددد :نش ددر متد دداب اا
م ددحُ :ي ْ
المد د د دريم ،ورف د د ددع اس د د ددم الم د د دددس ف د د ددي جمي د د ددع المحاف د د ددل ال ربي د د ددة

وامس مية.

 طبا ة أشرطة بالم ار ات المت ددة لبمرن المريم ب وت األسدتاذالد دددمتور /أحمد ددد يسد ددى الم

د دراوي شد دديي الممد ددارئ الم د درية

ورئيس لجنة مراج ة الم اح :باألزور الشري :بالماورة.

 المشارمة في المسابمات الدولية السنوية في حفدظ المدرن المدريمفددي ال ددالمين ال ربددي وامسد مي ،حيددث فددازت فبسددطين بم ارتددب
متمدم د ددة ف د ددي م د ددل م د ددن م د ددر ،ودب د ددي ،واألردن ،والسد د د ودية،
-ٕ٘-

وت ددونس ،وترمي ددا ،بامض ددافة إل ددى المش ددارمة ف ددي مس ددابمة أندي ددة
الفتيددات المسددبمات فددي الشددارقة حيددث فددازت فبسددطين بالمرتبددة

األولى لسنوات ديدة(ٔ).

(ٔ ) جم يددات وم ارمددز تحفدديظ المددرن الم دريم فددي فبسددطين-
لسنة ٕٔٗٙود ٕٓٓ٘-م.

-ٖ٘-

ددادر ددن و ازرة األوقددا :والشددئون الدينيددة

 إقامد ددة احتفد ددال مرمد ددزي فد ددي ممد ددر و ازرة األوقد ددا :فد ددي ال يزريد ددةبالم دددس بمش ددارمة األس ددتاذ /أحم ددد قري ددع رئ دديس ال ددوز ار وقتئ ددذ،

وذل د د د د ددك ي د د د د ددوم األرب د د د د ددا ٕ٘ /ربي د د د د ددع أولٕٔٗٙ/و د د د د د د وف د د د د ددل
ٕٗٓٓ٘/٘/م؛ لتمريم حفظة المرن المريم والفائزين في مسابمة
األق ددى المحبيددة فددي حفددظ المددرن الم دريم وتفسدديرن فددي المدددس
والمحافظد ددات الشد ددمالية ،وقد ددد شد ددىدن جمد ددع غفيد ددر مد ددن ال بمد ددا

والد اة والمضاة والمسئولين وأساتذة الجام ات ،ومان من بينىم
فضدديبة الدددمتور /إسددما يل نواوضددة خطيددب المسددجد األق ددى
المبددارك الددذي أشدداد فددي خطبددة الجم ددة فددي المسددجد األق ددى

المب ددارك بى ددذا الحف ددل ق ددائ ً...( :م ددن األم ددور الىام ددة والج ددديرة

بامشارة االحتفال الذي أقامته و ازرة األوقا :قبل يومين؛ لتمريم

حفظة المرن المريم والفائزين بمسابمة األق ى في حفدظ المدرن

وتجويدن ،وان ودذا االحتفدال قدد مشد :السدتار وأمداط البادام دن

وج د ددود المئ د ددات ب د ددل اةال :م د ددن حفظ د ددة الم د ددرن والمد د درتبين ل د دده

النديدة مدن أبندا شد بنا المدرابط ومدن مختبد:
بأ واتىم الحسدنة ّ
األ مار)(ٔ).

(ٔ) موق ددع المنب ددر  - www.alminbar.netخطب ددة لب دددمتور /إس ددما يل نواوض ددة بالمس ددجد األق ددى
المبارك بتاريي ٕٔٗٙ/ٖ/ٕٚود.

-٘ٗ-

-٘٘-

 إقامددة مسددابمة األق ددى الدوليددة الاانيددة فددي حفددظ المددرن الم دريموتفسد دديرن تحد ددت ر ايد ددة ال د درئيس /محمد ددود بد دداس رئد دديس دولد ددة
فبسد د د د د ددطين ،وذلد د د د د ددك فد د د د د ددي ٕٓ/رمضد د د د د ددانٕٔٗٙ/ود د د د د د د وفد د د د د ددل

ٕٕٕٓٓ٘/ٔٓ/م ،وود ددي أول مسد ددابمة دوليد ددة تُمد ددام بد ددى أرض
فبسد ددطين المبارمد ددة ،حيد ددث وقد دد :االحد ددت ل حد ددائ ً دون إقامد ددة
المس ددابمة األول ددى ف ددي ش ددىر رمض ددان ٕٕٗٔو د د وف ددل ديس ددمبر

ٕٔٓٓم ،وقددد شددارك فددي مسددابمة األق ددى الدوليددة الاانيددة وفددود
مددن أماددر مددن ش درين دولددة ،وذلددك ل دربط أبنددا األمددة ال ربيددة

وامس مية بأرض امس ار والم راج(ٔ).

(ٔ ) جم يددات وم ارمددز تحفدديظ المددرن الم دريم فددي فبسددطين-
لسنة ٕٔٗٙود ٕٓٓ٘-م.

-٘ٙ-

ددادر ددن و ازرة األوقددا :والشددئون الدينيددة

-٘ٚ-

 تمريم الرئيس /محمدود بداس لبجندة مراج دة الم داح :بداألزورالشد د د دري :بالم د د دداورة برئاس د د ددة األس د د ددتاذ ال د د دددمتور /أحم د د ددد يس د د ددى

الم

د د دراوي شد د دديي الممد د ددارئ الم د د درية ورئد د دديس لجند د ددة مراج د د ددة

الم د د د د د دداح :ب د د د د د دداألزور الشد د د د د د دري ،:وذل د د د د د ددك ي د د د د د ددوم الا ا د د د د د ددا

ٔٔ /ذو الم د دددةٕٔٗٙ/ود د د الموافد ددل ٖٕٔٓٓ٘/ٕٔ/م ،حيد ددث إن
و ددذن البجند ددة قد ددد أش د درفت ب ددى مراج د ددة وتد دددقيل (م د ددح :بيد ددت

الممدس)(ٔ).

إن و د ددذا الجي د ددل المرن د ددي ..و د ددو ال د ددذي س د دديحافظ ب د ددى فبس د ددطين

و ا متىا األبدية مدينة المدس والمسجد األق دى المبدارك ،ممدا أنده

يب ث في النفوس األمل بالن ر إن شا اا ت الى  ،ومدا ذلدك بدى

اا ب زيز.

(ٔ ) جم يددات وم ارمددز تحفدديظ المددرن الم دريم فددي فبسددطين-
لسنة ٕٔٗٙود ٕٓٓ٘-م.

-٘ٛ-

ددادر ددن و ازرة األوقددا :والشددئون الدينيددة

-ٜ٘-

-ٙٓ-

خامتة
الحمد ا رب ال المين ،وال

له و حبه أجم ين ،وب د :

ة والسد م بدى رسدول اا و بدى

فالحمددد ا الددذي وفمنددا لىددذا ال مددل ،الددذي نىددد :مددن خ لدده إلددى
تسبيط الضو بى سيرة َ بٍَم من أ م الم ار ات والتجويد في وطنندا

ال الي فبسطين ،إنه األستاذ الشيي /محمد سد يد محمدد بدي محبدس

– حفظده اا ،-ليمدون نب ارسداً َيىتددي بدده أبناؤندا األ د از وطببدة ال بددم

الفض .
إن ِماْل وؤال ال بما لىم بينا حل التمدير واالقتدا .
ّ
 أليسوا وم حمبة متاب اا المريم مما جا في قوله سبحانه

َّ ح ۡ ح ۡ ّ ۡ
َّ ح ح ح ُ ح
َّ َّ ح ح ۡ ُ ح
نون ك حََِٰٰن ح
وقوله سبحانه وت الى أيضداً :إِن ٱلِينن َۡل
َّ ح ح ح ُ ْ َّ ح َٰ ح ح ح ح ُ ْ َّ ح ح ۡ ح َٰ ُ ۡ اّ ح ح ح ح ا
ٱَّلل ِ وأقاموا ٱلصلوة وأهفقوا مِما رزقن ُ ِِ وغاِ َِن
حۡ ُ ح
ون ت حِجَٰ حر اة َّلن حَ ُي ح
ور ( فاطر.)ٕٜ:
يرج

وت الى:إها َن ُن ه َّزۡلحا ٱلِك حر ِإَوها ُ
َلۥلحَٰفِظون(الحجدر،)ٜ:
ِ

-ٙٔ-





أليس د دوا و د ددم أود ددل اا وخا د ددته ،ممد ددا ج د ددا فد ددي الح د ددديث
يْ ِم ْْ َّ
اع ََّ لْلَّ ِنو
الشري" ::إِ َّْ ِْلَّ ِو ل ْ
َىلِ َ
لْن ِ ََ ُْعلَ :ي َر ُ
َى َُّ لُُْْر ِ
ُتُ ُو"(ٔ).
َى َُّ لْلَّ ِو َع َخ َّ
َْ ل ْ
َم ْْ ُى ْم ؟ ََ ََُّ :ى ْم ل ْ
أليس دوا وددم مشددا ل النددور والىدايددة ،ممددا جددا فددي الحددديث
لر علََر ِ
لْان ِ
ننيْ
ننو َعل ْ
ننو َع َمئَ ِك َكتَن ُ
الش دري" ::إِ َّْ لْلَّن َ
تن َ
ننم َع َ َ
َىننن ََّ َّ َ
َ تَّ َّ
عْ َللَ ُم َعلِم
لْن ْملَ َف ِ ُه ْ ِرَى َع َ تَّ لْ ُ َ
ُل َ
عر َْ ُي َ

َّ
لْن ِ لْ َخ ْي َر"(.)1

 أليس د دوا ود ددم حمبد ددة ال بد ددم ووراد ددة األنبيد ددا  ،ممد ددا جد ددا فد ددي
الحددديث..." :إِ َّْ لْ ُعلَ َم ن ََ َعَرثَ ن ُف لََ ْن ِي َي ن َِ إِ َّْ لََ ْن ِي َي ن ََ َْن ْنم
ُي َعرثُعل ِري َن ِلر َعم ِر ْرَى ِم إِ َّن َم َعَّرثُعل لْ ِع ْل َم َ َم ْْ لَ َخ َذ ِي ِنو لَ َخن َذ
ِي َ ظٍّ َعل ِر"(ٖ).
ت نحو شيي جبيل من طرٍاز فريدد مدن
قمت بما استط ُ
لذلك فمد ُ

وؤال ال بما  ،أنجبته وذن األرض المبارمة والدب د الممدسدة فبسدطين
أد
الحبيبددة ،وال ّ
ب
ّ
ولمند دي أَ ْح َسد د ُ

ددي ّأن دي أتيددت بجديددد ،فىددذا مددا لددم يخطددر لددي ببددال،
ت بى ددذا ال م ددل -الد دذي ل ددم أُ ْسد د َبل إلي دده فيم ددا
أن ددي َنب ْىد د ُ

ٔ  -أخرجه ابن ماجه في سننه في الممدمة ،باب فضل من ت بم المرن و بمه ،رقم الحديث(ٕ٘ٔ)
ٕ -سبل تخريجه صٚ
ٖ -سبل تخريجه صٛ

-ٕٙ-

أ بددم -البدداحاين مددن أبنددا وطننددا ال ددالي فبسددطين إلددى أوميددة البحددث
والتنميددب ددن ِسد َدي ِر بمائنددا األج د الددذين أنجبددتىم ب دنددا المبددارك
فبسد د ددطين – أرض ال بد د ددم وال بمد د ددا  ،-وال مد د ددل بد د ددى نشد د ددر سد د دديروم
وأ مالىم ليمونوا قددوة

دالحة لألجيدال المادمدة ،وحتدى يسدير الخبد:

ب ددى م ددنى الس ددب :ف ددي الج ددد واالجتى دداد ،ف دداا ال يض دديع أج ددر م ددن

أحسن م ً.

وآخر دعوانا أن احلمذ هلل رب العاملني

-ٖٙ-

-ٙٗ-

الفوــرس
الموضوع
ُممَ ّدمة

الصفحة
ٚ

سي درة ...ومسي درة

ٖٔ

مؤلفاته و اارن ال بمية

ٜٔ

تمريم و ازرة األوقا :لبشيي  -حفظه اا-

ٔٗ

جىود و ازرة األوقا :في خدمة متاب اا المريم وأوبه

ٗٚ

خاتمة

ٔٙ

-ٙ٘-

-ٙٙ-

