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 املقدمة 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، وعلى آله  ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني احلمد هلل رب العاملني
 :  ، وبعد امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوصحبه الغر 

على ما وفقنا إليه يف هذه البالد املباركة من العناية بكتاب اهلل   فإين أمحد اهلل
، وأستفتح موضوعي هذا  سبحانه وتعاىل تعلما وتعليما وحتاكما إليه والتزاما هبديه القومي

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة مث إىل   بالتوُّجه بالشكر اجلزيل إىل اهلل
عناية ) واإلرشاد لرعايتها هلذه الندوة املباركة واختيارها هلذا املوضوع املهم أال وهو

 .  (اململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي وعلومه
وإَن املتأِمل لألعداد الكبرية من احلَفاظ الذين يتخَرّجون باآلالف سنويا من طالب 
اجلماعات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف مدن اململكة ليدرك اجلهد الكبري الذي بذلته 
الدولة رعاها اهلل متمّثلة يف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف 

، وأّجد من الواّجب علَي كأحد العاملني يف نشاط حتفيظ  حتفيظ القرآن الكرمي والعناية به
لكرمي باململكة أن أشيد هبذه الّثمار املباركة وهذه النتائج املبهرة اليت ما كانت القرآن ا

لتظهر لوال توفيق اهلل أوال مث الدعم غري احملدود من حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك 
والذي حدث يف عهده امليمون أكرب وأوسع خدمة  -أَيده اهلل  -فهد بن عبد العزيز 
، يشهد بذلك كل مسلم تنور بصره ولسانه بنور  على مدى الزمانلكتاب اهلل تعاىل 

، وكل شاب وطفل تنَور قلبه ولسانه  ، وكل مسلم تنَور مسعه وعقله بنور القرآن القرآن
، ولو تتبعنا ّجهود اململكة العربية  بنور القرآن عرب املصاحف وعرب األشرطة وعرب األثري

، وخباصة يف عهد خادم  دناها قمة فوق القممالسعودية يف خدمة القرآن الكرمي لوّج
،  امللك الصاحل فهد بن عبد العزيز آل سعود -خادم القرآن الكرمي  -احلرمني الشريفني 

ومسو ويل عهده األمني ومسو النائب الّثاين فهذه مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي باململكة 
طالبة يتدارسون كتاب اهلل تعاىل واليت بلغ عدد امللتحقني فيها أكّثر من مائيت ألف طالب و
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يف أكّثر من مائة ألف مسجد باململكة كل ذلك سبٌب أكيد يف حصول السكينة ونزول 
تلون كتاب اهلل وما اّجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل ي }  الرمحة تصديقا لقول النيب

،  ، وحفتهم املالئكة ، وغشيتهم الرمحة ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة
 .  ( ) { وذكرهم اهلل فيمن عنده

، وكم من رمحات  فكم من سكينة نزلت على بالدنا بسبب هذه احللقات املباركة
ما وإّجالال ألهل ، وكم من مالئكة حتف بالدنا إكرا غشيت جمتمعنا من نور هذه احللقات

 .  القرآن
وامتدادا هلذه اجلهود اخلرية اليت حفلت هبا أرّجاء اململكة العربية السعودية فقد 

ال  }  حرصت على نقل هذا اخلري إىل بلدان العامل وحيّثما وّجد املسلمون عمال بقوله

، فمدت ّجسور اخلري والعطاء  (2) {  بحب ألخيه ما بحب لنفسهيؤمن أحدكم حىت

، فأقامت اجلمعيات القرآنية  وسامهت بأمواهلا وجبهود أبنائها لنشر كتاب اهلل تعاىل
وسامهت يف بناء وتسيري الكليات واملعاهد القرآنية املتخصصة ودعمت املسابقات القرآنية 

مجيع اجلهات اإلسالمية يف العامل ، ووزعت نسخ املصحف الشريف على  الدولية
، ممّثلة يف اهليئات  واعتمدت ميزانيات ضخمة لتشجيع طالب القرآن الكرمي وتكرميهم

واللجان اخلريية السعودية واليت كان على رأسها برنامج حتفيظ القرآن الكرمي التابع هليئة 
 .  اإلغاثة اإلسالمية العاملية باململكة العربية السعودية

                                                 

،  (222)، ابن ماّجه املقدمة  (2292)، الترمذي القراءات  (2922)مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  ( )
 .  (2/222)أمحد 

، النسائي  (2 22)، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  (92)، مسلم اإلميان  (3 )البخاري اإلميان  (2)
 .  (2491)، الدارمي الرقاق  (99)، ابن ماّجه املقدمة  (9 21)اإلميان وشرائعه 
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 مللك عبد العزيز يف العناية بالقرآن الكرمي وتعليمه جهود ا
يرى أن هناك ّجوانب مضيئة يف  -طيب اهلل ثراه  -املتأمل يف تاريخ امللك عبد العزيز 

جمال خدمته للقرآن الكرمي كانت مبزنلة الشمعة اليت أضاءت الطريق بعد ذلك واللبنة اليت 
 .  بىن منها هذا الصرح الشامخ

ا يف نشأة امللك عبد العزيز يف مدينة الرياض حيث درس يف كتاتيب وإن الناظر أيض
القرآن الكرمي باملساّجد واليت كانت يف ذلك العهد تعترب املدارس الرمسية الوحيدة يف أغلب 

، حيث يتعلمون احلروف ويكتبون القرآن على األلواح ويستعرضونه من  بالد املسلمني
،  ر ويتعلمون التوحيد والفقه واحلديث وغري ذلكأوله إىل آخره مث بحفظون منه ما تيس

فقد قرأ امللك عبد العزيز يف صباه القرآن الكرمي كله على يد القاضي عبد اهلل اخلرّجي 
 .  والشيخ حممد بن مصيبح وحفظ منه أّجزاء وكان صوته عذبا بقراءة القرآن الكرمي

رمي هبذه املزنلة السامقة إذا فليس بغريب على صقر اجلزيرة أن تكون خدمته للقرآن الك
 .  وهو خريج كتاتيب حتفيظ القرآن الكرمي

مث إذا انتقلنا إىل ما بعد توحيد اجلزيرة العربية جند أن اهتمام امللك عبد العزيز مل 
، وقد اختذه دستورا ومنهجا للحكم وأصبحت احملاكم الشرعية  ينقطع عن القرآن الكرمي

، وكانت الكلمة اليت  يف كل مناحي احلياة  سولهحتتكم إىل كتاب اهلل تعاىل وسنة ر
ويظهر   يرددها امللك عبد العزيز دائما وهي االعتصام بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله

ذلــك فـي خـطاباته وكلماته التــي كـــان يلقيـها فــي املناسبات 
 املختلفة بـــــل كــان أول مــا يوصي بــه يف برقياته إىل املناطق

، وبرقياته تشهد  ، أن يعِلموا عشائرهم القرآن الكرمي أوال وقبل كل شيء ختلفةامل
 .  بذلك

ويف اخلطاب التايل واملوّجه من الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري إىل أهل احلوطة 
فيه تشجيع على إقامة احللقات وإلزام الطالب باملشاركة ومنح اجلوائز للطالب على ّجزء 

وعلى اخلتمة عشر رياالت والشيخ عبد اهلل من العلماء األكفاء الذين كان  عم ربع ريال
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رمحه اهلل تعاىل وقد عينه قاضيا ملنطقة سدير وهو من  -يعتمد عليهم امللك عبد العزيز 
 .  حفظة القرآن الكرمي أيضا

 من عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري إىل كافة مجاعة) : وإليك هذه الرسالة الوثائقية
، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وغري  آمني -أهل احلوطة سلمهم اهلل تعاىل وهداهم 

ذلك تفهمون ما ورد يف القرآن العظيم من الفضل يف تعلمه وتعليمه وأفضل ما بذلت 
خريكم من تعلم ) أنه قال  النفوس واألموال يف تعلمه والعمل به يف احلديث عن النيب

كم يف هذه املدة ضائعون وصار انشغاهلم بالبطالة على غري فائدة ال وأوالد( القرآن وعلمه
، وحضر عندنا األمري محد بن حسني وسليمان اجلريوي عبد اهلل بن  يف دين وال يف دنيا

فهد بن زكري وعبد اهلل بن عبد الرمحن زكري وعّثمان بن دباس ومحد بن علي املنقور 
، وشاورناهم على ها األمر  بن معجل ومحد بن منيف وعبد احملسن بن منيف وحممد

،  واتفق نظرنا حّنا وإياهم على أن صاحل بن نصر اهلل جيلس لتعليم األوالد املذكورين
، وعندكم معلوم أنه إذا تعطل عن فعل  ويكون قصده باألصالة وّجه اهلل والدار اآلخرة

غري أربع وزان ، ويف الص األسباب يىب له معاونه وّجعلنا له الدخالة قرش على كل صيب
، وختامة ّجزء عم ربع ريال ومن َدَور اخلري وعطاه زيادة وّجده  ، ويف الصيف عيش متر

  }عند اهلل                 } ( )  وأمرنا عبد الرمحن بن

سعيد على كل صيب تام سبع سنني إىل ثالثة عشر يدخله يقرأ وال ألحد عذر وكذلك بن 
سعيد ناضرة على الذي لصاحل إن قصر أحد عن اجلماعة فيفك منه والعيد على عادهتم وما 
 حصل من اإلسبال فال يدخل يف حساهبم واخلتام عشرة ريال والظن فيكم إن شاء اهلل

 .  (393  -  -1 ) ، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته طيب فوق ما ذكرنا
، ومن هذه  وأما احللقات يف احلرم املكي الشريف فقد كانت كّثرية وزاخرة بالطلبة

احللقات والكتاتيب كتاب الشيخ أمحد التيجي شيخ القراء مبكة املكرمة والشيخ املخلاليت 

                                                 

 .  1  :  سورة البقرة آية ( )
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أمني كتيب والشيخ حممد مرداد والسيد حممد مصطفى والشيخ عيسى رواس والسيد حممد 
العلوي الشنقيطي والسيد بكر احلبشي والشيخ حممد بن املاّجد والشيخ حممد دردوم 

، ومن أشهر الكتاتيب كتاب  والشيخ حسن ويل والشيخ حممد ويل والشيخ حممود قاري
لفالح اليت أسسها الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم محدو السناري والذي كان نواة ملدارس ا

، وهذا دليل على قوة هذا الكتاب  الشيخ حممد علي زينل يف كل من مكة املكرمة وّجدة
، وقد عني امللك عبد العزيز رمحه اهلل  مث انضم هلم كتاب الشيخ مصطفى حممد يغمور

 .  الشيخ عبد اهلل السناري إماما للمسجد احلرام أثناء ذلك
ة إذا حفظ الشاب كامل القرآن الكرمي مينح اإلّجازة وقد كانت العادة يف مكة املكرم

وسط حفل كبري يف احلرم بحضره العلماء ويتناولون الزمزم واحلالوة البتاسا واللدو 
 .  واللبنية

، ومن الكتاتيب  ويف املدينة املنورة فقد كان شيخ القراء بـها الشيخ حسن الشاعر
محد الفيض آبادي والشيخ أسعد احلسيين واحللقات املشهورة ِبَها ُكتاب الشيخ السيد أ

،  والشيخ العريف بن سامل والشيخ مصطفى فقيه وكانت اجلائزة لكل عشرة أّجزاء ريال
فيحفظ الطالب كل يوم لوح عبارة عن صفحة من املصحف ويراّجعون ما يسمى 

، ومدة الدراسة بـها ثالث  بالدرس نصف ّجزء باإلضافة إىل مدرسة العلوم الشرعية
حصص للتحفيظ ( 9) فهي مدرسة قرآنية بالدرّجة األوىل حيث خصصت سنوات

 .  وحصتان للقواعد واحلساب وغري ذلك
هذا غيض من فيض من احللقات العامرة يف احلرمني الشريفني واليت شجعها ودعمها 

ألتابع البحث عن بقية القراء   وأرّجو أن يوفقين اهلل -رمحه اهلل  -امللك عبد العزيز 
  . م يف هذه الفترة املهمةوحلقاتـه

الشيخ حممد طاهر الكردي  -رمحه اهلل  -يف عصر امللك عبد العزيز   وقد وفق اهلل
هـ خطاط مكة املكرمة املعروف ومن طلبة العلم ِبَها بكتابة مصحف شريف 322 عام 

، ومكث فيه ثالث سنني وهو يتقنه  خبط يده ُسمَي بعد ذلك مبصحف مكة املكرمة
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، وبعد أن انتهى منه عرضه على األمري فيصل بن  ىت يهديه للملك عبد العزيزوبحسنه ح
عبد العزيز والذي بدوره عرضه على امللك عبدالعزيز والذي استحسنه وأذن بطباعته وُسَر 

، وشكلت الدولة جلنة مكونة من الشيخ عبد الظاهر أبو  به كّثريا وأثىن على القائمني عليه
رام والشيخ صاحل حجازي شيخ القراء مبكة املكرمة والسيد حممد السمح إمام املسجد احل

رمحهم اهلل رمحة واسعة وقام جمموعة  -شطا والسيد إبراهيم النوري من وزارة املعارف 
من أهل مكة املكرمة بشراء مطبعة لطباعة املصحف الشريف ُسميت مبطبعة مصحف مكة 

 .  (التفسري املكي) ول كتابه، وهذه القصة يرويها الشيخ الكردي يف أ املكرمة
كان أول من استجاب للشيخ حممد رشيد  -رمحه اهلل  -كما أن امللك عبد العزيز 

 2) رضا الذي دعا إىل تفسري القرآن الكرمي البن كّثري وعلى هامشه تفسري البغوي
، فقام امللك عبد العزيز مشكورا وأّجاب  هـ392 ُطبع مبطابع املنار مبصر سنة ( جملدات

ه الدعوة وأمر بطباعته على نفقته وكانت هذه الطبعة الّثانية يف طبعات هذا الكتاب هذ
املهم واليت قامت على أثرها بعد ذلك طبعات وطبعات وكذلك طبع كتاب أوضح 

 .  الربهان يف تفسري أم القرآن للمعصومي
 2  كما أمر رمحه اهلل تعاىل بشراء تفسري القرآن احلكيم للسيد حممد رشيد رضا يف

، وكتاب تاريخ القرآن الكرمي  ، وتفسري سورة اإلخالص لشيخ اإلسالم ابن تيمية جملدا
 .  وغرائب رمسه وحكمه للشيخ حممد طاهر الكردي

كل ذلك وغريه من الكتب القرآنية كانت ُتوزع جمانا على املسلمني وطلبة العلم يف 
 .  كل مكان خدمة للعلم وأهله

على اهتمام امللك عبد العزيز بالقرآن الكرمي هو عنايته  كما أن من األمور اليت تدل
باختيار األئمة القراء احلفاظ أصحاب األصوات اجلميلة خاصة للحرمني الشريفني فقد 

هـ الشيخني الفاضلني الشيخ عبد الظاهر أبو 399 رشح الشيخ حممد رشيد رضا عام 
لعزيز الشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ حممد عبد الرزاق محزة فاختار امللك عبد ا

السمح للحرم املكي الشريف وكان صوته مجيال عاليا ُيسمع يف أطراف مكة رغم عدم 
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وّجود األّجهزة املكربة للصوت واختار الشيخ حممد عبد الرزاق محزة إلمامة املسجد 
، مث عني بعد ذلك إماما للمسجد احلرام بعد وفاة  النبوي الشريف ومراقبة الدروس فيه

هـ وكان له درس باملسجد احلرام يف التفسري يوما 341 لشيخ أيب السمح وذلك عام ا
بعد يوم وكانت طريقته أنه كان ميسك املصحف الشريف بيده ويقرأ فيه نظرا مث يفسر 

 .  كل آية قرأها رمحهم اهلل تعاىل رمحًة واسعة



 جهود اململكة العربية السعودية يف رعاية حتفيظ القرآن الكرمي ألبناء املسلمني يف اخلارج

 2 

 مل نقل جتربة اململكة يف حلقات القرآن الكرمي يف املساجد إىل العا
نشأت اجلماعات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف مكة املكرمة على يد رّجال اخلري 

، مث ما لبّثت الدولة أن رعتها  ، مث فتحت هلا فروع يف مناطق خمتلفة باململكة واملعروف
وتبنتها وشكلت هلا أمانة عامة تشرف عليها تقدم من خالهلا دعما سنويا من الدولة 

، حىت أصبح للجماعات اخلريية لتحفيظ القرآن  املعنوي بشىت أشكاله باإلضافة إىل الدعم
الكرمي مـجلس أعلى برئاسة معايل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

، وقد  ، وشكلت لكل منطقة جملس إدارة يشرف عليها من خرية رّجال الوطن واإلرشاد
، وال زلت  رمي جبدة مدة مخس سنواتتشَرفُت بإدارة اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الك

،  ، وساهم أهل اخلري يف دعم هذه املسرية املباركة بالتربع والوقف مشرفا فيها حبمد اهلل
وساهم أمراء املناطق بتبين هذه اجلماعات وحضور حفالت التكرمي للحفظة والسالم 

ومل تكتف ،  عليهم تشجيعا هلم على ما حققوه من حفظ ألعظم كتاب يف الدنيا كلها
اجلماعة هبذا الدور بل دخلت إىل السجون وأقامت احللقات هبا حيث صدر أمر خادم 

بإطالق السجني الذي خيتم كتاب اهلل تعاىل  -ّجزاه اهلل خري اجلزاء  -احلرمني الشريفني 
 .  وهلل احلمد واملنة

،  المية العامليةومن مث كان إقامة برنامج حتفيظ القرآن الكرمي والتابع هليئة اإلغاثة اإلس
والذي يرعى حلقات حتفيظ القرآن الكرمي ألبناء املسلمني يف العامل امتدادا لدور اجلماعات 

، وجنحت هذه التجربة يف  اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ألبناء اململكة العربية السعودية
 هذا خارج اململكة العربية السعودية كما جنحت داخلها حىت بلغ عدد املنتسبني إىل

الربنامج أكّثر من مائة ألف طالب وطالبة على وّجه األرض يف أكّثر من أربعني دولة يف 
، وقد نال هذا الربنامج دعم والة األمر واألمراء وفاعلي اخلري حىت استطاع أن بحِقق  العامل

 .  ، ولقد شرفين اهلل تعاىل باإلشراف على هذا الربنامج تطُوعا لوّجه اهلل تعاىل هذه النتائج
وستكون مشاركيت يف هذه الندوة املباركة مترِكزة حول هذا املوضوع إلبراز ّجهود 
اململكة العربية السعودية يف رعاية حتفيظ القرآن الكرمي يف خمتلف بقاع األرض ونقل 
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 .  التجربة الناّجحة إىل خارج اململكة بعد أن أمثرت وأينعت داخلها حبمد اهلل تعاىل
كبرية واليت ترعاها حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن كُل هذه اجلهود ال

عبد العزيز وويل عهده األمني ومسو النائب الّثاين لتؤكد لنا الدعم الكبري الذي قدمته 
اململكة وعلى رأسها امللك الصاحل فهد بن عبد العزيز والذي كما استحق أن ُيلقب خبادم 

دم القرآن الكرمي الذي يستحق وسام اخلريية يف حديث احلرمني الشريفني فهو حبٍق أيضا خا
والذي قَدم لكتاب اهلل تعاىل أكرب  ( ) { خريكم من تعلم القرآن وعلمه }  النيب

 ، ومن كانت عنايته بكتاب اهلل تعاىل هبذه الصورة املشرقة خدمة بشرَية على مر األزمان
، وما نلمسه من جناحات حتَققت  فهو ّجديٌر مبعونة اهلل تعاىل وتوفيقه يف الدنيا واآلخرة

على أرض هذا الوطن وما نعيشه من أمن ورخاء ونصر وتأييد من رب العباد ما هو إال 
نتيجة ملّثل هذه اجلهود املخلصة وما اَدَخره اهلل تعاىل خلادم احلرمني الشريفني وكل من 

، واهلل تعاىل نسأل أن جيزَي خادم  ة كتاب اهلل تعاىل يف اآلخرة خري وأبقىساهم يف خدم
، ومسو النائب الّثاين وإخوانـهم  ، هو وويُل عهده األمني احلرمني الشريفني كَل خري

 }وأبناؤهم وأعوانـهم وأهل اخلري يف هذا البلد املعطاء               

 } (2)  . 

                                                 

، ابن ماّجه  (922 )، أبو داود الصالة  (2218)ائل القرآن ، الترمذي فض (9432)البخاري فضائل القرآن  ( )
 .  (3338)، الدارمي فضائل القرآن  (92/ )، أمحد  (  2)املقدمة 

 .  29:  سورة املطففني آية (2)
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 جهود اململكة العربية السعودية يف دعم مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي يف العامل 
قامت اململكة العربية السعودية بدعم مجعيات القرآن الكرمي حول العامل يف البلدان 

هودها يف نشر القرآن الكرمي يف البلدان اإلسالمية العربية وغري العربية وشاركتها ّج
، وهذه أمّثلة عن بعض اجلمعيات القرآنية اليت تدعمها اململكة العربية السعودية  وغريها

 :  من خالل برنامج القرآن الكرمي
وهي مجعية خريية حملية تنشر :  مجعية احملافظة على القرآن الكرمي يف األردن -  

ى حفظه كما لديها عدد من مراكز القرآن الكرمي يف داخل األردن كتاب اهلل وحتفز عل
مركزا قرآنيا  2 وخارّجها وقد ساهم الربنامج يف متويل عدد من مشاريعها وهو يدعم 

على مستوى األردن كما يساهم يف املسابقات القرآنية اليت تقيمها اجلمعية ويدعم فروع 
إلقامة بعض النشاطات أو املسامهة يف اجلمعية يف خمتلف مناطق األردن دعما سنويا 

، وقد بلغت امليزانية السنوية  تكاليف بعض املراكز اليت ال جتد دعما من داخل األردن
ريال وبلغت املساعدات السنوية األخرى  222111املرصودة يف الربنامج ملراكز اجلمعية 

يت يدعمها ، كما بلغ عدد الطالب املستفيدين من املراكز ال ريال سعودي 22111
 .  ستة آالف طالب وطالبة 9111الربنامج أكّثر من 

، وهي مجعية خريية شعبية متتد  اجلمعية اخلريية لتعليم القرآن الكرمي باليمن - 2
فروعها لتشمل أرّجاء اجلمهورية اليمنية وقد ساعدها الربنامج لتظهر إىل حيز الوّجود 

، وقد  اهلل تعاىل على عون الربنامج أعطاها التنظيمات الالزمة وكانت هنضتها بعد عون
ساهم الربنامج يف تطويرها إىل أن اصبح لدى اجلمعية كلية عليا للقرآن الكرمي تعادل 
شهادهتا شهادة البكالوريوس وهي كلية معترف هبا وخترج مدرسني أكفاء حفاظا للقرآن 

 ألف ريال سنويا سبعني 41111، يدعم الربنامج الكلية مببلغ  الكرمي بالقراءات املشهورة
عدا عن استجابته لبعض طلباهتا السنوية من تغطية عجز امليزانية أو املسامهة يف كفالة بعض 

، كما يدعم بعض  ريال سنويا 94111 ، ويدعم اجلمعية اخلريية مببلغ  الطالب الفقراء
ستفيد ، وي ريال سنويا 82342اجلمعيات القرآنية املتصلة هبا يف عدن وتعز وصنعاء مببلغ 
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طالب  9111حلقة للقرآن الكرمي يدرس فيها أكّثر من  34 من دعم الربنامج أكّثر من 
وطالبة ويتخرج منها سنويا ما يزيد على املائة حافظ لكتاب اهلل تعاىل من خمتلف 

 .  األعمار
مجعية القرآن الكرمي يف حضرموت وهي مجعية قرآنية أنشئت حديّثا إلدخال  - 3

ناطق مل يكن يعرف فيها حفظ القرآن منذ مدة طويلة يف ّجنوب اليمن القرآن الكرمي إىل م
، ومتكنت هذه اجلمعية من نشر ما يزيد  حيث انتشر اجلهل وتراكمت البدع واخلرافات

عن مائة وثالثني حلقة يف خمتلف أحناء اجلنوب اليمين ويدرس يف هذه احللقات ما يزيد عن 
سنويا وقد بلغ مقدار الدعم الذي يقدمه حافظا  91طالب وطالبة يتخرج منهم  3111

ريال سنويا عدا عن ّجوائز احلفاظ والدورات التدريبية  41111 الربنامج هلذه اجلمعية 
 .  ريال 21111السنوية واليت تكلف أكّثر من 

وهي مجعية نشيطة يف حتفيظ القرآن الكرمي :  مجعية القرآن الكرمي يف سريالنكا - 9
سط األعاّجم ونشر اإلسالم أيضا وسط اجملموعات الوثنية ونشر القراءة الصحيحة و

حلقة للقرآن الكرمي موزعة يف أحناء سريالنكا كما يدعم اجلمعية  91ويدعم الربنامج فيها 
، ويقيم الربنامج اآلن مشروع مركز قرآين متكامل للبنات يف وسط  برواتب أبرز موظفيها

يف الناحية الدينية اليت تنعكس سلبا على سريالنكا ملا تعانيه الفتيات من إمهال كبري 
 311111، وقد بلغت مجلة املصاريف يف هذا املركز إىل اآلن مبلغ  الشباب املسلم هناك
ريال سنويا ويستفيد  21111 ، كما تبلغ تكاليف اجلمعية وحلقاهتا  ثالمثائة ألف ريال

 حافظا وهلل احلمد  21 إىل 1 طالبا وطالبة يتخرج منهم سنويا ما بني  2111من اجلمعية 
وفيها تقام داخليات تؤوي الطالب :  املدارس اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك - 2

الغرباء ويقوم الربنامج بعمل برامج قرآنية لتحفيظهم كتاب اهلل أثناء مدة دراستهم يف 
 .  املدارس اإلسالمية ليتخرّجوا حفاظا لكتاب اهلل الكرمي

،  ، وفيسوكو ، وترافنيك فيظ يف ستة مدارس يف سراييفواويدعم الربنامج برامج التح
، ويقوم الربنامج بتغطية مصاريف ستني طالبا شرط حفظهم للقرآن  ، وزينيتسا وبيهاتش
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الكرمي من خالل برنامج يتماشى مع قدرات الطالب واملدة الزمنية اليت يقضوهنا يف 
 .  ياريال سنو 31111 ، وقد بلغت تكلفة هذا الدعم  الدراسة
وهي ّجامعة حملية يدرس فيه الطالب :  ّجامعة القرآن الكرمي باهلند يف والية يويب - 9

مدرسا للقرآن الكرمي ويدرس  2 القرآن الكرمي وبحفظونه وجيودونه ويكفل الربنامج فيها 
طالب بحفظون القرآن الكرمي يف خالل أربع سنوات على األكّثر  811يف اجلامعة حوايل 
حافظا على األقل وبلغت ميزانية اجلامعة املرصودة من خالل  21نويا ويتخرج منها س

 .  ، باإلضافة إىل ّجوائز احلفاظ واملسابقات السنوية ريال سنويا 92111الربنامج 
وهي مدرسة ضخمة فيها مجلة :  مدرسة جتويد القرآن الكرمي باهلند بوالية بيهار - 4

ن هلا فروعا خمتلفة يف اهلند ونيبال ويدعم من أفضل مدرسي القرآن الكرمي باهلند كما أ
مدرسا كما يكفل مشرف القرآن الكرمي العام على املدرسة ويبلغ إمجايل  92فيها الربنامج 

، ويستفيد من دعم الربنامج أكّثر  ريال 32111 ما ينفقه الربنامج سنويا لدعم املدرسة 
 .   احلمدحافظا وهلل 21 ، ويتخرج منها سنويا  طالبا وطالبة 2111من 

وهي مجعية خريية وقفية تشرف على عدد من :  جلنة القرآن الكرمي يف لبنان - 8
حلقة للقرآن   9، ويكفل منها الربنامج حاليا  احللقات القرآنية املتميزة يف أحناء لبنان

 24111 ، ويبلغ دعم الربنامج هلا  الكرمي كما يتكفل مبكافآت املشرفني على اجلمعية
، ويدرس  عدا النشاطات األخرى من مراكز صيفية ومسابقات قرآنية وثقافية ريال سنويا

طالبا حفظ القرآن  91طالب وطالبة أكمل منهم  811يف حلقات اجلمعية ما يزيد على 
 .  الكرمي
مجعية القرآن الكرمي يف الكامريون وهي مجعية حملية تقوم بدعم خالوي القرآن  - 2

الستشارات وبعض املساعدات املادية والعينية ويساهم الكرمي يف الكامريون وتقدم ا
حلقة متميزة كما يدعم مشرف احللقات القرآنية لدى  21الربنامج مع اجلمعية يف كفالة 
 .  ريال سنويا 49111اجلمعية وتبلغ مسامهة الربنامج 

حيث ساهم الربنامج يف إنشاء :  مجعيات القرآن الكرمي يف غرب أفريقيا - 1 
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لقرآن الكرمي يف بعض دول غرب أفريقيا يف بنني وتوغو وغانا وبوركينافاسو مجعيات ل
، ويدعم الربنامج هذه اجلمعيات بكفالة حلقات القرآن الكرمي لديها  والغوس بنيجرييا

، كما يكفل الربنامج مشريف القرآن الكرمي  حلقة21، ويبلغ عدد هذه احللقات  أيضا
، وتبلغ امليزانية املرصودة ملساعدة هذه اجلمعيات  عياتوبعض املصاريف اإلدارية هلذه اجلم

، كما سيقيم الربنامج مركزا للقرآن الكرمي يضم الطالب  ريال سعودي سنويا 342111
 .  من مجيع أحناء غرب أفريقيا

مجعيات القرآن الكرمي التابعة لبيوت الزكاة يف فلسطني ويبلغ عدد احللقات  -   
حلقة موزعة على نابلس وغزة واخلليل مبيزانية إمجالية  98اليت يدعمها الربنامج 

، كما يقدم الربنامج اجلوائز واملساعدات لطالب القرآن  ريال سعودي سنويا 91111 
 .  طالب وطالبة 2111، ويبلغ عدد الطالب يف هذه احللقات  الكرمي يف هذه اجلمعيات

ال يدعمها الربنامج دعما  وتبلغ امليزانية السنوية املرصودة للجمعيات اليت - 2 
ريال سعودي سنويا تصرف ملساعدة اجلمعيات القرآنية مساعدات  11111 مباشرا 

مقطوعة ملساعدة الطالب أو إنشاء مشروعات ثابتة كترميم الفصول أو شراء ماكينات 
 .  اخلياطة للطالبات أو حفر اآلبار وغريها
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 لقات واخلواو  القرآنية جهود اململكة العربية السعودية يف نشر ودعم احل
 يف العامل 

ولقد اعتنت اململكة بالقرآن الكرمي وحرصت على إقامة حلقات حتفيظ القرآن 
، باإلضافة إىل املسابقات احمللية  املنتشرة يف آالف املساّجد واملدارس يف مملكتنا احلبيبة

 .  والدولية برعاية أصحاب السمو امللكي األمراء
برنامج ) ، وتفرع عنها نذ نشأهتا خبدمة القرآن الكرمي والعناية بهولقد اهتمت اهليئة م

،  الذي هو مثرة من مثرات عطاء اململكة( حتفيظ القرآن الكرمي ألبناء املسلمني يف العامل
يف العناية بالقرآن  -أيده اهلل  -وصفحة مشرقة من تاريخ حكومة خادم احلرمني الشريفني 

، فلم تبخل  م أبناء املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا، وقامت بدورها يف دع الكرمي
 .  ، ومل تترد يف تأمني ما فيه صاحل اإلسالم واملسلمني ، ومل تضن برأي بدعم

وكانت أمجل صورة قدمتها اململكة العربية السعودية فيما قدمت هلذه احللقات هو 
ألوىل اليت تأسست فيها هيئة إنشاء برنامج حتفيظ القرآن الكرمي الذي نشأ مواكبا لأليام ا

، وكانت بدايات  ؛ حيث كان الربنامج تابًعا للرعاية التعليمية اإلغاثة اإلسالمية العاملية
، وقد توسعت هذه  هـ 918 وذلك عام ( جلنة القرآن الكرمي) : العمل حتت مسمى
رف وأصبحت تع   9 ، حىت استقلت عن الرعاية التعليمية عام  اللجنة شيًئا فشيًئا

، وكان من  التابع هليئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية( برنامج حتفيظ القرآن الكرمي) : مبسمى
 :  أهم أهدافه األساسية اليت يسعى لتحقيقها والعمل على بلورتـها هي

، وال سيما اليت  إنشاء وافتتاح احللقات واملعاهد القرآنية يف شىت البالد اإلسالمية -  
 .  وغريها.  . . ظ كروسيا والصني وأوربا الشرقيةتعاين من قلة احلف

، أو من  ، إما من نفس البلد إن توفر إمداد هذه احللقات باملدرسني اأَلْكَفاء - 2
 .  ، وصرف مكافآت شهرية هلم غريها
 .  ، وخباصة يف إفريقيا حتسني مستوى خالوي القرآن الكرمي القائمة وتطويرها - 3
بلد من البلدان يوافون الربنامج بتقارير دورية عن سري  تعيني مشرفني يف كل - 9
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 .  ؛ ليقوم الربنامج بالتشاور يف حلها ، وعن املشكالت والعقبات اليت تعترضها احللقات
،  ، توضح املهام إعداد خطة عمل سنوية ختص املشرفني واملدرسني وتوزيعها - 2

 .  تعاىل، وتعني على إبراء الذمة أمام اهلل  وتبني الواّجبات
، ويف طرق  إقامة دورات تدريبية يف تصحيح التالوة وتطبيق أحكام التجويد - 9

، وحتت إشراف جمموعة  تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي للمدرسني يف كل بلدة على حدة
 .  من املتخصصني من أعضاء الربنامج ومتطوعيه

 .  عاين القرآن الكرمي، وترمجات م توزيع املصاحف واألّجزاء املقروءة واملسموعة - 4
طبع وتوزيع خمتلف الكتيبات واملناهج القرآنية اليت تعىن بشؤون كتاب اهلل تعاىل  - 8

 .  وتبيان علومه
، وعقد  إرسال الوفود إىل البالد اإلسالمية لزيارة احللقات القرآنية وتفقدها - 2

للتشاور يف سبل تطوير  اللقاءات مع كبار القراء وأهل القرآن الكرمي يف العامل اإلسالمي
 .  التعليم القرآين

، ورصد اجلوائز واهلدايا  إقامة املسابقات القرآنية للطالب واحلفاظ واملدرسني - 1 
 .  املناسبة لذلك

وكانت مجيع هذه األهداف تصب يف خدمة ّجهود اململكة العربية السعودية يف نشر 
 .  ودعم احللقات القرآنية يف العامل

آنية هي اّجتماع وحتلق طائفة من الطالب حول مدرسهم يف املسجد عادة واحللقة القر
، ومراّجعة  ، وجتويد ، وحفظ من تلقني:  بغية تدارس القرآن الكرمي بشىت أنواع التدريس

، وتستخدم فيها املصاحف  ، ويتراوح عدد الطالب فيها بني العشرين والّثالثني وتفسري
 .  ة التدريسواألّجزاء القرآنية املطبوعة يف عملي

؛ إذ يصل عدد الطالب فيها يف بعض األحيان إىل  أما اخللوة فهي أوسع من ذلك
، وتسمى حمظرة يف  ، وهي الصورة السائدة لتعليم القرآن الكرمي يف إفريقيا خباصة املئات

، وأحواهلا تشكو  ، وبناؤها متواضع يتكون من القش والطني وّجذوع األشجار موريتانيا
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، وافتراش الرمال يف  ، وشدة القيظ ، وازدحام العدد ، وضعف الغذاء قلة املاء إىل اهلل من
 .  . . العراء

، فيكتب املعلم للطالب النص القرآين  وتستخدم األلواح عادة يف عملية التدريس
، وإذا ما أمت الطالب ذلك حماه  املطلوب يف لوحه ليتهجى الطالب الكلمات أوال مث بحفظها

 .  . . ، وهكذا خرليكتب نًصا آ
ولقد أوىل الربنامج عنايته الشديدة واهتمامه البالغ بتطوير أوضاع هذه احللقات 

 -، فهي البيئة األصلية والطريقة اجملدية العملية منذ عهد السلف  واخلالوي القرآنية
،  ، وتعليم مبادئ القراءة والكتابة لتحفيظ القرآن الكرمي وجتويده -رضوان اهلل عليهم 

، كما أن اخلالوي  تربية النشء منذ نعومة أظفاره على القيم واملبادئ اإلسالمية الرفيعةو
خباصة تعد الوسيلة التعليمية اإلسالمية الوحيدة اليت صمدت أمام حتديات عوامل التغريب 

 .  اليت تعرض هلا التعليم يف منطقة إفريقيا
احللقات القرآنية خالل أعوام وقد بلغ جمموع ما أنشأه الربنامج وافتتحه وكفله من 

.  91) ، يدرس فيها أكّثر من حلقة يف قاريت آسيا وأوربا( 221 ) قالئل ما يقرب من
، كما بلغ جمموع ما كفله الربنامج من اخللوات يف إفريقيا أكّثر  طالب وطالبة( 111
، حيث اهتم  طالب وطالبة( 111.  91) خلوة وحمظرة يدرس فيها أكّثر من( 921) من
، وكفالة املدرسني القائمني  ، والصحي ، وتطوير مستواها التعليمي ربنامج برعايتهاال

 .  عليها
وعلى هذا يكون جمموع ما كفله الربنامج من احللقات واخلالوي ما 

، كما أن عدد الطالب يف تلك  حلقة وخلوة يف أحناء العامل أو يزيد( 2211) يساوي
 .  طالب وطالبة( 111.  11 ) احللقات واخلالوي يفوق
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 جهود اململكة العربية السعودية يف تطوير اخلواو  القرآنية يف أفريقيا 

،  ، واملعيشية هذا وقد مشلت رعاية الربنامج هلذه اخلالوي حتسني مستوياهتا الصحية
وختفيف املعاناة من الفقر وشظف العيش عن طالهبا الذين يبلغون املئتني يف اخللوة 

 .  الواحدة
ام الربنامج على تنظيم عمل اخلالوي وسن هلا القوانني اليت ترفع من شأهنا وقد ق

، فقام بإقامة  وسعى إىل تطوير هذه اخلالوي لتكون مراكز منوذّجية لتحفيظ القرآن الكرمي
الدورات التدريبية ملدرسي اخلالوي لتطوير قدراهتم يف تدريس القرآن الكرمي والتعامل مع 

 .  م احلديثالطالب وتعليمهم النظا
كما أنشأ يف بعض البلدان مّثل تشاد معاهد حلفظة القرآن الكرمي لتعليمهم العلوم 

 .  العصرية ليواكبوا زمنهم ويلتحقوا بركب احلضارة اليت بحث عليها اإلسالم
ريال للخلوة  2111وتبىن الربنامج مشروع بناء خلوة منوذّجية مبواد حملية بتكلفة 

، ودعم بعض  الوي مظالت تقي الطالب حرارة الشمس، وبىن لبعض اخل الواحدة
، كما حفر لبعضها اآلبار ليستفيد منها الطالب يف  اخلالوي إلنارهتا بالطاقة الشمسية

، كما قام  شرهبم وسقي املزارع امللحقة باخلالوي واليت يعتمد عليها الطالب يف طعامهم
 .  ريال 211 بتسويق مشروع ترميم اخلالوي بتكلفة قدرها 

،  كما قام مبدها مبا حتتاّجه من املصاحف املقروءة واملسموعة واألّجزاء القرآنية
،  ، واألقالم ، ودفاتر احللقات ، والشنط ، وشىت الكتب املنهجية اهلادفة وأّجهزة التسجيل

، واحلصر والبسط جللوس الطالب  ، واحلجاب الساتر للطالبات واللباس املوحد للطالب
 .  يف اخلالوي
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 ود اململكة العربية السعودية يف إقامة املسابقات القرآنية يف العامل جه
، قال  إن أشرف ميدان للتنافس والسباق هو ميدان التنافس يف أعمال الرب واخلريات

}:  اهلل تعاىل               } ( ) (29:  املطففني)  وأخص ،

من  }  ؛ لقول املصطفى ان التنافس يف تعلم كتاب اهلل تعاىل وحفظههذه امليادين ميد

، والم  ، ولكن ألف حرف حرف( الـم) : ، ال أقول قرأ حرًفا من كتاب اهلل فله حسنة
  (3) . (2) { ، وميم حرف حرف

  أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهلل }  ولقوله

، ومن أعدادهن من  ، وأربع خري له من أربع ، وثالث خري له من ثالث خري له من ناقتني
 . (2) (9) { اإلبل

، وعلى دعم مسرية  وحرًصا من برنامج حتفيظ القرآن الكرمي على هذا اخلري العميم
، واالستقاء من معينه  ، وحتفيز الطالب فيها لإلقبال على كتاب اهلل التحفيظ يف احللقات

، فقد أقام الربنامج وأشرف على الكّثري من املسابقات القرآنية بني حَفاظ وطالب  العذب
 .  ، وعلى املستوى الدويل احمللي واملناطقي للدولة الواحدة:   على املستوينيالقرآن الكرمي

وقد حفزت هذه املسابقات الطالب على املزيد من بذل اجلهد واإلقبال على القرآن 
، وعرفت  ، كما أعطت تقوميا دقيًقا ملستوى احللقات تفاعال ونشاًطا وإنتاًّجا الكرمي

، مما كان له  ، وأطلعتهم على مثاره اليانعة هبذا الربنامج املباركاألهايل وأولياء أمور الطلبة 
للتسجيل وااللتحاق  -ممن مل يسبق هلم الدراسة يف احللقات  -أكرب األثر يف دفع أبنائهم 

                                                 

 .  29:  سورة املطففني آية ( )
 .  (1 22)الترمذي فضائل القرآن  (2)
 .  1 22حديث رقم  -رواه الترمذي وقال حسن صحيح  (3)
 .  (29 /9)، أمحد  (813)مسلم صالة املسافرين وقصرها  (9)
 .  812رقم  -رواه مسلم  (2)



 جهود اململكة العربية السعودية يف رعاية حتفيظ القرآن الكرمي ألبناء املسلمني يف اخلارج

 21 

 .  ، والبذل السخي هلم الكتساب هذا اخلري واحملافظة عليه بركب القرآن الكرمي
ة اليت أقامها الربنامج من خالل السنوات وإليك تفصيال هلذه املسابقات القرآني

 .  ، مع بيان بعض الّثمار اليت حتققت من خالل هذه الدورات املباركة املنصرمة
 

 املسابقات الكربى 
 :  املسابقة القرآنية الكربى ملسلمي أوروبا -أ 

،  م284 كانت بداية املسابقة نابعة من املشيخة اإلسالمية يف كرواتيا سنة 
،  ، مث انقطعت بسبب احلرب مدة أربع سنوات  االنعقاد مدة ثالث سنواتواستمرت يف

، فقام املشرف على الربنامج الشيخ  مث تبىن الربنامج هبذا اخلصوص إحياءها من ّجديد
بالتعاون من املشيخة  -هـ 9 9  / 9 / 3 الدكتور عبد اهلل بن علي بصفر بتاريخ 

، وذلك مبقر املركز  للملكة العربية السعودية باملشاركة يف التحكيم فيها ممّثال -هناك 
، وقد أشاد فضيلته يف كلمة له أمام املتسابقني جبهود  اإلسالمي يف مدينة زغرب بكرواتيا

، وما  ، وحتدث عن القرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية القائمني على هذه املسابقة
 -شريفني امللك فهد بن عبد العزيز يلقاه من دعم متواصل من حكومة خادم احلرمني ال

إذ بلغ عدد احلفاظ لكامل القرآن الكرمي يف اململكة أكّثر من عشرين ألف  -حفظه اهلل 
، وبعث اهلمة يف النفوس لالقتداء والتأسي بأبناء مهبط الوحي  ، مما أدهش احلضور طالب

 .  ومنبع الرسالة اخلالدة
،  وعشرون طالًبا من دول أوربية خمتلفةوقد شارك يف هذه املسابقة الكربى أربعة 

،  ، وكرواتيا ، وألبانيا ، والسنجق ، ومقدونيا ، وكوسوفا البوسنة واهلرسك:  هي
، وشارك فيها ألول مرة طالب من منطقة بيهاتش املسلمة يف  ، والنمسا ، وتركيا وأملانيا

كما أدخلت املسابقة ،  ، وقد استبشر اجلميع مبقدمه البوسنة بعد حصار دام ثالث سنوات
، وذكرهتم مباضيهم يوم كانت مساّجدهم عامرة بالذكر  الفرحة يف قلوب الناس هناك

، ووزعت اجلوائز والشهادات على  ، وقد كرم مجيع املتسابقني وتالوة القرآن الكرمي
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، فقد استطاع  ، وترقرقت الدموع يف العيون ، وغمر السرور قلوهبم الطالب الفائزين
 .  هناك برغم احلرب واحلصار أن يقيموا أمّثال هذه املسابقاتاملسلمون 

 :  وقد تفرعت هذه املسابقة إىل فرعني
 .  فرع احلفظ للقرآن الكرمي كامال مع رعاية أحكام التجويد:  األول
، بشرط العناية بالتجويد وحتسني الصوت  فرع التالوة نظًرا من املصحف:  الثاين

 .  بالقرآن ما أمكن
،  ، وقد مَت اختبار الطالب فيها دورًيا صباحية ومسائية:  املسابقة على فترتني وأقيمت

 .  . . ، وهكذا ، وطالب يف فرع التالوة فطالب يف فرع احلفظ
؛ فقد استضاف الفائزين  وقد قام الربنامج بتكرمي الفائزين فيها بشىت أنواع التكرمي

قيمة ومصحف مسجل بصوت خمتلف  ، وكانت هناك ّجوائز نقدية ألداء مناسك العمرة
، وشهادات يف حفظ القرآن  ، وبعض املصاحف واهلدايا العينية القراء لكل متسابق

 .  ، وشهادات شكر وتقدير للذين أسهموا يف إجناح هذه املسابقات الكرمي
، تكفل هبا برنامج  وقد بلغت كلفة املسابقة ما يقرب من مائتني وعشرين ألف ريال

 .  الكرمي كاملة حتفيظ القرآن
وقد أقيمت هذه املسابقة مرة أخرى بنفس فرعيها املذكورين يف شهر ربيع اآلخر من 

،  ، بتمويل من الربنامج أيًضا هـ يف مدينة زغرب بكرواتيا4 9 العام اهلجري 
،  ، وكوسوفا البوسنة واهلرسك:  ، واشتركت فيها كل من واستمرت املسابقة ثالثة أيام

 .  ، وتركيا ، وأملانيا ، وسلوفينيا ، وكرواتيا لبانيا، وأ ومقدونيا
،  مارك( 111 ) ، بلغت للفائز األول وقدم للفائزين فيها مكافآت نقدية جمزية

، كما قدمت شهادات مشاركة يف  مارك( 411) ، وللّثالث مارك( 811) وللّثاين
 .  . . الطواقي والعطور:  ، وهدايا عينية متفرقة مّثل املسابقة
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حلفظ القرآن الكرمي وجتويده على  -رمحه اهلل  - مسابقة الشيخ حسن خليل -ب 
 :  مستوى دولة باكستان

 :  ، ويف أربعة فروع هي هـ9 9  /    / 2 وقد أقيمت هذه املسابقة بتاريخ 
 .  حفظ القرآن الكرمي كامال مع التجويد:  الفرع األول
 .  ّجزءا مع التجويد 21حفظ :  الفرع الثاين

 .  حفظ عشرة أّجزاء مع التجويد:  فرع الثالثال
 .  حفظ مخسة أّجزاء مع التجويد:  الفرع الرابع

، وقد رشح من كل فرع من  وبلغت تكاليف املسابقة مخسني ألف ريال سعودي
الفروع األربعة متسابقان يف مخسة مراكز يف باكستان ليصبح عدد الذين تقدموا للمرحلة 

، قدم لكل منهم  ، فاز منهم يف كل فرع ثالثة متسابقني متسابًقا النهائية للمسابقة أربعني
 .  ، باإلضافة إىل شهادة تفوق وساعة يد مثينة مبلغ مايل ُمْجٍز

وأقيم احلفل اخلتامي لتكرمي الفائزين يف املسابقة يف مسجد امللك فيصل رمحه اهلل يف 
 .  بلوماسيني السعوديني، وحضره كبار الشخصيات يف الباكستان وبعض الد إسالم آباد

، وشارك فيها  هـ8 9 وعلى غرار هذه املسابقة أقيمت مسابقة أخرى يف العام 
عدد كبري من املتسابقني وهلا صدى واسع وتأثري كبري يف تشجيع الطالب على احلفظ 

 .  واملراّجعة
 نتائج ومثار

ام حىت بلغ هناية وقد تزايد عدد احلفاظ يف احللقات اليت يكفلها الربنامج عاما بعد ع
حافظ منهم عدد من الصغار اَلِذيَن تتراوح أعمارهم بني  911هـ أكّثر من 8 9 عام 

 .  التسعة والعشرة سنوات
، قام الربنامج بتكرمي الّثالثة األوائل من  هـ2 9 ويف هناية شهر رمضان من عام 

 .  هؤالء احلفاظ برحلة عمرة
، منهم  حافظا وحافظة 433ليبلغ هـ ارتفع عدد احلفاظ 921 ويف مطلع عام 
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 .  ، وأصغرهم طالب عمره سبع سنوات سبعون حافظا أعمارهم أقل من عشر سنوات
 :  حفل تكرمي احلفاظ برعاية فخامة رئيس مجهورية الباكستان

هـ حفال لتكرمي 921  / 2 / 29أقام برنامج حتفيظ القرآن الكرمي يوم اخلميس 
حافظا وذلك  433الربنامج يف الباكستان والبالغ عددهم  احلفاظ يف احللقات اليت يكفلها

، وكان احلفل  ، واملقدمة من وزارة الشؤون اإلسالمية يف باكستان يف قاعة سييت بنك
، وحضور معايل  برعاية فخامة رئيس مجهورية باكستان اإلسالمية السيد حممد رفيق ترار

ري خادم احلرمني الشريفني السيد ، وسف وزير الشؤون اإلسالمية السيد راّجا ظفر احلق
، واألستاذ مؤَيد  ، والدكتور عبد اهلل بن علي بصفر املشرف على الربنامج أسعد زهري

، وسفراء الدول اإلسالمية ورؤساء اجلمعيات  البتريي مدير مكتب اهليئة بباكستان
 .  ، وأصحاب الفضيلة العلماء اخلريية

، ووزع فخامة رئيس  ت هبم القاعة على سعتهاوحفاظ القرآن الكرمي اَلِذيَن امتأل
اجلمهورية اجلوائز على االثين عشر طالبا األوائل وهي عبارة عن شهادة احلفظ وحمفظة 

 .  حمتوية على املصاحف املسجلة واملقروءة ومكافأة مالية
، مث كلمة ترحيبية ملدير مكتب اهليئة  وقد اشتمل احلفل على االفتتاح بالقرآن الكرمي

،  عبد اهلل علي بصفر كلمة الربنامج.  ، مث ألقى املشرف على الربنامج د  باكستانيف
، مث ألقى  واليت شكر فيها فخامة الرئيس على تشريفه للحفل ورعايته له رغم مسؤولياته

فخامة رئيس مجهورية باكستان السيد حممد رفيق ترار كلمته واليت أشاد فيها جبهود هيئة 
، وشكر خادم احلرمني الشريفني امللك  العاملية باململكة العربية السعودية اإلغاثة اإلسالمية

، وذكر أَن  فهد بن عبد العزيز ومسو ويل عهده األمني األمري عبد اهلل بن عبد العزيز
، مث اختتم احلفل بقراءة آيات من  باكستان تسعى للعمل هبذا الكتاب وّجعله نرباسا للحياة

 .  بد اهلل بصفرالقرآن الكرمي للشيخ ع
وقد حرص املشرف على الربنامج مبناسبة زيارته للباكستان أن تكون له زيارات 
تفقدية لطالب حلقات القرآن الكرمي لالطالع على أحواهلم وحِّثهم على املزيد من اهلَمة 
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، وكان هلذه الزيارات أكرب األثر يف نفوس مدرسي  واإلتقان يف حفظ كتاب اهلل تعاىل
 .  لقات القرآنية التابعة للربنامجوطالب احل

ويعتزم الربنامج خالل صيف هذا العام إقامة مسابقة لصغار احلفاظ ممن تقل أعمارهم 
عن عشر سنوات من طالب احللقات القرآنية اليت يكفلها الربنامج وأعدادهم كّثرية حبمد 

 .  اهلل تعاىل
 :  املسابقة القرآنية ألبناء اجلمهوريات اإلسوامية -جـ 

هـ 9 9 وقد أقيمت هذه املسابقة يف مجهورية قرغيزيا يف شهر شوال من العام 
، وبدأت املسابقة يف عدة مناطق يف قرغيزيا  بالتنسيق مع اإلدارة الدينية جلمهورية قرغيزيا

، وشارك فيها أيًضا طالب ومدرسون من حلقات أوزبكستان وطاّجكستان  وكازاخستان
،  يف املسجد املركزي( بشكيك) تامي يف العاصمة القرغيزية، وأقيم احلفل اخل وداغستان

 :  ، يف أربعة فروع هي وبلغ عدد املتسابقني أكّثر من مائيت متسابق
 .  متسابًقا 31، وشارك فيه  حفظ القرآن الكرمي كامال مع التجويد:  األول
 .  أّجزاء 1 حفظ :  والثاين
 .  أّجزاء 3حفظ :  والثالث
 .  عم حفظ ّجزء:  والرابع

.  92، وبلغت اجلوائز ما جمموعه  وقد فاز باملسابقة مخسة متسابقني يف كل فرع
 .  ، باإلضافة إىل بعض اجلوائز واهلدايا العينية القيمة رياال 111

 
 املسابقات احمللية واإلقليمَية 

، وقد أقام الربنامج ويقيم  وهي على مستوى احلفاظ يف احللقات يف الدولة الواحدة
، ومن أمّثلة  ّثري منها سنوًيا بني طالب ومدرسي احللقات املكفولة من قبل الربنامجالك

 :  هذه املسابقات
بالتعاون مع مجعية اخلدمات الدينية واالّجتماعية مبحافظة :  األوىل:  مسابقتان يف مصر
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، وثلّثي القرآن ونصفه  كامل القرآن الكرمي:  ، وكانت على أربعة مستويات هي اجليزة
، وقد تشرف حبضور حفل  بالتعاون مع جلنة زكاة كفر الشيخ سليم:  ، والّثانية عهورب

، وأثىن على تالوات الطالب  توزيع اجلوائز وكيل وزارة األوقاف جبمهورية مصر العربية
 .  ومستوياهتم

مسابقة حمافظة موشي يف شهر رّجب من عام :  األوىل:  ومسابقتان أخريان يف تزنانيا
، وكان من  املسابقة الكربى بإشراف مدرسة الفالح بقاعة داميوند:  ّثانية، وال هـ4 9 

 ( DTV) ، وقد عرض التلفزيون التزناين ضمن احلضور يف هذه املسابقة رئيس الدولة السابق
  . ، عرب أربع ساعات من البِث املباشر احلفل كامال

رى يف بنجالديش يف ، وأخ ومسابقة حملية يف أثيوبيا مبناسبة يوم القرآن الكرمي
، ومسابقات أخرى  ، وخامسة يف تايالند ، ورابعة يف غامبيا ، وثالّثة يف ّجيبويت رمضان

 .  كّثرية عرب السنوات املاضية يف كل من تشاد والكامريون وأثيوبيا
وقد أحدثت هذه املسابقات تنشيًطا عظيًما ألهل القرآن الكرمي وطالبه يف تلك 

؛ استعداًدا  هنار يف املراّجعة واملدارسة وتصحيح التالوة، فكان العمل ليل  الدول
، وحرًصا على الظهور باملظهر الالئق ألهل القرآن الكرمي يف أعني  للمشاركة يف املسابقة

 .  اجلميع
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 جهود اململكة العربية السعودية يف إقامة الدورات التدريبية 

 ملعلمي القرآن الكرمي 
من الدورات التدريبية القرآنية من الربنامج إىل شىت تنطلق يف صيف كل عام العديد 

،  ، َوْفق خطة مدروسة لتغطية كافة املناطق والدول هبذه الدورات املباركة دول العامل
 :  واهلدف من هذه الدورات

، وتطوير  االرتقاء بقدرات املدرسني املكفولني يف احللقات واخلالوي القرآنية:  أوال
 .  تعليمية والتربوية يف ميدان القرآن الكرميمهاراهتم العلمية وال

تأهيل الشباب اجلدد من حَفاظ القرآن الكرمي وخرجيي املعاهد واملدارس :  ثانًيا
 .  ، واستالم مهمة اإلقراء لكتاب اهلل تعاىل القرآنية والشرعية للتدريس يف احللقات

، واإلسهام يف عالج  يعةزيارة وتفُقد احللقات واخلالوي القائمة على الطب:  ثالًثا
 .  العوائق اليت تعوق مسرية التحفيظ

وقد أقام الربنامج يف األعوام السابقة وأشرف على أكّثر من مخسني دورة يف خمتلف 
، حيث احلاّجة  هـ 918 ، وقد بدأت هذه الدورات يف الفلبني يف العام  مناطق العامل
، عرب األعوام املتتالية  ة ناّجحةدور(   ) ، فقد أقيم هناك ما يقرب من ماسة إليها
 918  ، 912  ، 9 1  ، 9    . 

،  ومنذ ذلك التاريخ وحىت يومنا هذا أقام الربنامج عشرات الدورات مشلت إندونيسيا
،  ، وبلغاريا ، وبنجالديش ، وسرييالنكا ، وأوغندا ، وأثيوبيا ، وتزنانيا وألبانيا

، وبعض اجلمهوريات  ، وّجيبويت وتشاد،  ، وموزمبيق ، وغانا ، وكينيا والصومال
 .  اإلسالمية

؛ إدراًكا منه ألمهية رفع  ويستمر الربنامج يف إقامة أمّثال هذه الدورات كل عام
 .  مستوى مدرسي احللقات علمًيا وتربوًيا مع دراسة أوضاع تلك احللقات عن كّثب

 .  ألف ريال( 111.  91) ويبلغ متوسط تكلفة الدورة الواحدة
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 رات وخطتها الدراسية العامة الدو
، وأسهمت يف حتسني  ، وآتت أكلها وبفضل اهلل وتوفيقه أعطت هذه الدورات مثارها

،  ؛ وذلك بتحسني أداء املعلم املشارك يف الدورة أداء التالميذ وحفظهم يف احللقات
 :  والذي استفاد إىل حٍد كبري من منهج الدورة الذي اشتمل على

، ويتبع ذلك بعض  حتسني األداء يف القرآن الكرمي يف املقام األول، و تصحيح التالوة
،  ، وكيفيات وطرق حفظ القرآن الكرمي املالحظات والتنبيهات املهمة يف احلفظ والتالوة

، وتربيتهم  مث على دروس يف طرق وأساليب تعليم القرآن الكرمي للناشئة يف احللقات
 على دروس متفرقة أخرى فيما ال غىن للمسلم عنها ، مث بالقدوة واحلكمة يف املقام الّثاين

،  ، كدروس يف بعض اآلداب املهمة لطالب العلم وللمدرس يف احللقات خباصة -عامة  -
، وندوات مفتوحة يشارك فيها املدرسون بآرائهم  ، واحلديث النبوي وأخرى يف التفسري

 .  ومقترحاهتم يف سبيل تطوير التعليم القرآين يف حلقاهتم
ومما اعتمده الربنامج من الكتب واملناهج املتعلقة بالدورات التدريبية ملدرسي احللقات 
واملعاهد واحللقات واخلالوي القرآنية اإلصدارات اليت سبقت اإلشارة إليها عند احلديث 

 .  عن مناهج املعاهد القرآنية اليت يشرف عليها الربنامج
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 ة املراكز واملعاهد القرآنية النموذجية جهود اململكة العربية السعودية يف إقام
 يف العامل 

، وتتميز هذه املعاهد  وهو جمال حيوي يشغل مساحة ّجيدة من اهتمامات الربنامج
،  واملدارس بكوهنا ذات بناء حديث على غرار بناء املدارس النظامية يف عصرنا احلاضر

ب مقيم يف املعهد إقامة دائمة ، فالطال وكون نظام الدراسة فيها يعتمد نظام اليوم الكامل
، وخباصة تعلم اللغة  ، مما يتيح جماال أوسع للتركيز يف تلقي املعلومات طوال فترة دراسته

، وإىل وّجود األنشطة العديدة  ، إضافة إىل املتابعة الدائمة من املعلمني للطالب العربية
ة مدروسة يكمل من ، واألهم هو وّجود مدة زمنية حمددة ضمن خط نظًرا التساع الوقت

، ويتخرج يف  ، وتعلم بعض املواد الشرعية األساسية خالهلا الطالب حفظ القرآن الكرمي
، ليتمكن بفضل اهلل تعاىل من تعليم غريه على  مآل األمر حامال شهادة املعهد املعتمدة

 .  غرار ما تلقاه هو من الرعاية والتعليم يف املعهد
يشرف على العديد من املعاهد واملدارس واملراكز وبرنامج حتفيظ القرآن الكرمي 

، وإليك قائمة  ، سواء ما كان منها خيص الطالب أم الطالبات القرآنية يف شىت أحناء العامل
 :  بأمساء هذه املعاهد

 
 املعاهد واملدارس واملراكز القرآنية املكفولة من قبل الربنامج 

 .  (مدينة مراوي) رمي يف الفلبنيلتحفيظ القرآن الك(( زيد بن ثابت)) مركز -  
 .  بالفلبني( كوتاباتو) لتحفيظ القرآن الكرمي يف مدينة(( أيب بن كعب)) مركز - 2
 .  يف الباكستان(( فاطمة الزهراء)) معهد - 3
 .  تزنانيا( أوكونغا) يف(( هايل بن سعيد)) مدرسة - 9
، نور  ، سونان غريي ة، أرواني ، الزنارية ، النداء نساء اإلرشاد)) معاهد - 2
 .  يف إندونيسيا(  . . . . . ، الفكر
 .  لتحفيظ القرآن الكرمي يف قرغيزيا(( ابن اجلزري)) مدرسة - 9
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، دار  ، مركز خالد بن الوليد مركز أيب بن كعب) مراكز القرآن الكرمي يف لبنان - 4
طرابلس مركز القرآن ، دار القراء ب ، دار القرآن الكرمي بصيدا القرآن الكرمي ببريوت

 ( ، مركز القرآن الكرمي مبخيم صربا وشاتيال الكرمي بالبقاع
 ( وعددها مخسة عشر مركزا) مراكز القرآن الكرمي يف إثيوبيا - 8
 .  دار القرآن الكرمي بصنعاء ودار القرآن الكرمي بتعز يف اليمن - 2
 .  مركز عّثمان بن عفان بتايالند - 1 
 .  لصديق يف بنجالدشمركز أيب بكر ا -   
 .  مركز بالل يف أوغندا - 2 

 .  وغريها الكّثري من املراكز القرآنية اليت يساعدها الربنامج مساعدات مقطوعة أو ثابتة
وإذا كان ال بد من وقفة مفصلة عند هذه املراكز القرآنية فإننا خنتار مركز زيد بن 

، وشاهدا حيا  ، منوذّجا لبقية املراكز نيثابت لتحفيظ القرآن الكرمي يف مدينة مراوي بالفلب
، يف سبيل هداية شباب وأبناء  على ّجهود اململكة العربية السعودية يف تعليم القرآن الكرمي

، وحفًظا هلم من محالت  ، وتنوير قلوهبم وألسنتهم بنوره املبني ولغته الغراء تلك البالد
 .  لفةالتغريب والتنصري املوّجهة بألواهنا وأثواهبا املخت
 

 نبذة عن مركز زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكرمي يف الفلبني 
 :  وصف عام للمركز -أوال 

، وعلى تلة  على بعد أقدام من مسجد امللك فيصل رمحه اهلل يف مدينة مراوي بالفلبني
 .  يقع مركز زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكرمي( الناو) مطلة على حبرية

، قد أعد  الرئيسية ترى أمامك ملعبا فسيًحا مرصوًفا باإلمسنتوعند دخولك البوابة 
، ولدى اّجتيازك للملعب يقابلك قسم السكن الطاليب الذي بحوي  لكرة السلة والطائرة
، مث ترى فصلني دراسيني  طالب 8، تستوعب الواحدة منها  ست غرف للطالب

كما يقع على مدخله من ،  ، وساحة للزراعة ، وحديقة عامة ، وبيًتا للمشرف فسيحني
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وغرفة ضيافة يف  -فرع مراوي  -اجلهة اليسرى مكتب هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية 
 .  نفس اجلهة أيًضا

 
 :  أهداف املركز وغاياته -ثانًيا 

،  ، كما أن هناك أهداًفا فرعية أخرى مكملة للمركز أهداف رئيسة يسعى لتحقيقها
أن يتم الطالب حفظ القرآن الكرمي خالل مدة أقصاها  أما أهداف املركز الرئيسية فهي

:  ، وأن جييد الطالب اللغة العربية سنتان وأربعة أشهر مع تربيته إميانًيا وتعبدًيا وسلوكًيا
 .  قراءة وكتابة وحمادثة

،  ، وإعداده إعداًدا صحًيا تأهيله ليكون إماما وخطيًبا:  ومن األهداف الفرعية العامة
 .  االلتزام بالنظام واحملافظة على النظافة احلسية واملعنويةوتدريبه على 

، من أبرزها بالنسبة لألهداف  وسائل -بنوعيها  -وللمركز يف حتقيق أهدافه 
 :  الرئيسة

، وّجعل املرحلة األوىل  مطالبة الطالب حبفظ صفحة واحدة يومًيا من القرآن الكرمي
، وذلك عن طريق نظام املركز الذي مينع  مرحلة تركيز على اللغة العربية بشكل أساسي

، وخيتار الطالب من قبائل ذات لغات خمتلفة ليصعب عليهم التفاهم  التحدث بغري العربية
 .  إال بالعربية

 :  ، لعل أبرزها أما وسائل املركز يف حتقيق األهداف الفرعية فكّثرية متنوعة
،  قها عن طريق القدوة احلسنةاالهتمام بدور املشرفني يف تعزيز هذه األهداف وحتقي

، واألذكار  ، من خالل الدروس واملواعظ العامة واملتابعة اليومية للطالب أخالقًيا وسلوكًيا
، ومن خالل شعار أسبوعي  ، وبرنامج الصيام التطوعي ، وصالة الليل والتهجد اليومية

 .  بحث على خلق معني يتم تطبيقه يف الواقع العملي
، وتنبيههم إىل بعض العقائد  غرس العقيدة السليمة يف نفوس الطالبوالتنبه أيًضا ل

، مث التركيز على تعليمهم  الضالة الباطلة اليت حتاول أن تؤثر على املسلمني يف تلك البالد
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، وأمور العبادات واملعامالت الضرورية نظرًيا  املبادئ الفقهية األساسية اليت بحتاّجوهنا
 .  ي على اإلمامة واخلطابة يف املركز ويف املسجد اجملاور، والتطبيق العمل وعملًيا

، والسباحة  ، كالرياضة الصباحية اليومية واالهتمام أخرًيا بربامج النشاط غري املنهجي
 -حسب الرغبة  -؛ حيث يوزع على كل طالب  ، وتطبيق برنامج الزراعة والرحالت

 .  عتماًدا على ذاته، ويزيده ا قطعة أرض صغرية يعىن بزراعتها ونظافتها
وقد حفل الربنامج اليومي للمعهد بالعديد من األنشطة املهمة إضافة إىل اخلطة 

 .  الدراسية العلمية املقررة
الكتب واملناهج اليت اعتمدها الربنامج ملعهد زيد بن ثابت ولبقية املعاهد واملراكز 

 :  القرآنية
 .  ية وطرق عملية، قواعد أساس كتاب كيف حتفظ القرآن الكرمي -  
املستوى  -أحكام نظرية ومالحظات عملية تطبيقية  -كتاب علم التجويد  - 2
 .  الّثاين
 .  ، وصايا وتنبيهات يف التالوة واحلفظ واملراّجعة كتاب ورتل القرآن ترتيال - 3
 .  ، منهج توّجيهي تربوي للمعاهد القرآنية كتاب آداب طالب العلم - 9
 .  ، دراسة منهجية شاملة رآنيةكتاب احللقات الق - 2
 .  ، منهج مادة احلديث كتاب دروس من اهلدي النبوي - 9
 .  كتاب البينات يف تفسري سورة احلجرات - 4
 .  كتاب البيان يف أركان اإلميان - 8
، للعالمة الشيخ حممد الطيب  كتاب تسهيل الوصول إىل الّثالثة األصول - 2

هو من أوائل الكتب التعليمية اليت كانت تدرس يف اململكة ، و األنصاري رمحه اهلل تعاىل
األصول الّثالثة ) ، مرتبة على طريقة السؤال واجلواب لكتاب منذ أكّثر من سبعني عاما

 .  لإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل( وأدلتها
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 إجنازات ومثرات املركز
مي كامال حبمد اهلل تعاىل أكمل عدد كبري من طالب املركز حفظ القرآن الكر - 

، وقد أكمل  ويعد الربنامج إلقامة احتفال بتخريج أكّثر من مخسني حافظا للقرآن الكرمي
 .  باقي الطالب معظم أّجزاء القرآن الكرمي

أرسل الربنامج للمركز واحللقات القرآنية يف الفلبني شحنة من املصاحف والكتب  -2
 .  سالمية متكاملة ِلُكِل مركزالتعليمية واهلدايا مع تأسيس مكتبة إ

أوفد الربنامج عدد من اإلخوة املتطوعني لزيارة هذا املركز واملركز اآلخر  -3
، وإلقاء الدروس واحملاضرات واالطالع على  يف كوتاباتو( مركز أيب بن كعب) وهو

 .  مستوى الطالب وإتقان تالوهتم وحفظهم للقرآن الكرمي
الفلبني مشكورة بإرسال أربعني طنا من التمر إىل مركز قامت السفارة السعودية ب -9

 .  ، وكان هلا حبمد اهلل صدى ومسعة طيبة ، وقد مت توزيعها على املسلمني زيد بن ثابت
يدرس الربنامج إمكان إقامة مركز قرآين ثالث يف الفلبني لتلبية احلاّجة املاسة  -2

 .  والطلبات امللَحة لتعليم القرآن الكرمي
 :  لرسائل طالب مركز زيد بن ثابت ومشاعرهم جتاه املركز مناذج

 :  يقول أحد طالب مركز زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكرمي يف رسالة للربنامج
، شعرت براحة القلب  يف هذا املكان الطيب شعرت شعورا ما شعرته من قبل)

، ويف هذا  " لقلوبأال بذكر اهلل تطمئن ا "  وطمأنينة النفس مع مرافقيت لكتاب اهلل
، وّجدت قَوة اإلخوة يف هذا  املكان الطيب وّجدت أشياء مل أّجدها يف مكان آخر

، وبسط األيدي  ، والشفقة على املساكني ، والرأفة على الضعفاء ، وترابط القلوب املكان
 .  (، وبذل اجلهد على تعليم أبناء املسلمني أمور دينهم على مساعدهتم

، حيث  ما رأيت وما مسعت مّثل هذا املركز والدراسة فيه) : ويقول طالب آخر
، واستطعت أن أتكلم  استطعت أن أحفظ القرآن الكرمي خالل سنتني حبمد اهلل تعاىل

 .  (، وما رأيت مّثله مكانا نظيفا مجيل املنظر العربية بفصاحة
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أريد بعد التخرج من املركز أن أبقى فيه سنة واحدة أخرى حىت ) : ويقول أيضا
،  أضبط القرآن الكرمي ّجيدا وأمِسعه مَرة أخرى على شيخي وأزداد من العلوم الشرعية

 .  (، وأن أبين مّثل هذا املركز يف بلديت إن شاء اهلل وأمتىن أن أصبح رّجال عاملا
تعجبت ألين منذ أن دخلت املركز ما رأيت مكانا يف داخل ) : ويقول طالب ثالث

، وتربية  ، وأفضل من بعض اجلامعات يف الفلبني ثابتالفلبني أمجل من مركز زيد بن 
، وتعجبت عندما حنن يف بداية الدراسة ال نعرف اللغة العربية ِإاَل  الطالب ممتازة ّجدا

 .  (، وبعد شهر أو شهرين كلنا يتكلم اللغة العربية قليل
 

 مكرمة خادم احلرمني الشريفني لطواب املركزين
 عاد مخسة من طالب مركز زيد بن ثابت ومركز أيب بن أثناء وّجود الوفد يف الفلبني

، حيث مَت ترشيحهم عن طريق مكتب هيئة  كعب إىل املركزين بعد أداء فريضة احلج
، ليكونوا ضمن املرشحني يف  ألداء هذه الفريضة( مانيال) اإلغاثة اإلسالمية العاملية يف

 .  هذا العام مكرمة خادم احلرمني الشريفني الستضافة عدد من احلجاج
، وقال أحدهم أثناء حفل  وقد كان سرور هؤالء الطالب كبريا هبذه املكرمة املباركة

وبدأت الدموع  -أنا عاّجز عن الشكر مهما قلت من كلمات :  االستقبال اَلِذي أقيم هلم
عندما دخلت املسجد احلرام واكتحلت عيين ألول مرة برؤية :  مث قال -تنهمر من عينه 

، فأمحد اهلل على  ، مل أمتالك نفسي ورأيت مشهدا عظيما مل أتصَور رؤيته من قبل الكعبة
 .  توفيقه يل
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جهود اململكة العربية السعودية يف دعم كليات وأقسام القرآن الكرمي 
 باجلامعات وكفالة طواهبا يف العامل 

صة أماكن وكعادهتا فاململكة سباقة خلدمة القرآن الكرمي يف كل مكان بالعامل وخبا
، وقد حرصت اململكة العربية السعودية على نشر رسالة القرآن  العلم والتحصيل واملّثابرة

الكرمي يف اجلامعات والكليات وساعدت على إقامة املعاهد والكليات القرآنية املتخصصة 
 .  من خالل برنامج حتفيظ القرآن الكرمي

 صنعاء باليمن وكفل طالهبا حيث ساهم يف إنشاء الكلية العليا للقرآن الكرمي يف
ريال سعودي سنويا عدا عن كفالة بعض الطالب من  41111ومدرسيها مبيزانية بلغت 

خارج اليمن ليدرسوا يف الكلية لتتم الفائدة على مجيع األطراف حيث يستفيد الطالب من 
ت أيضا ، ويقوم الربنامج على توزيع هذا النوع من املساعدا املنحة وتستفيد اجلامعة منها

على ّجامعة القرآن الكرمي بالسودان حيث يكفل فيها بعض الطالب ليستفيد منهم بعد 
، كما سبق أن ساهم الربنامج يف  خترّجهم يف التدريس حبلقات ومراكز القرآن الكرمي

مساعدة بعض اإلخوة الصينيني للقبول والتسجيل باجلامعة اإلسالمية ليعودوا بعد ذلك إىل 
 .  فيها معاهد القرآن الكرميبلداهنم لينشئوا 

كما ساهم الربنامج بإقامة معهد القرآن الكرمي بالكلية األوروبية للدراسات اإلنسانية 
يف فرنسا ويكفل فيه مدرس القرآن الكرمي كما أقام الدورات التدريبية التأهيلية لتخريج 

رة الواحدة ريال للدو 21111مدرسي القرآن الكرمي وتطويرهم بالكلية بتكلفة قدرها 
 .  ريال سنويا 91111وتبلغ مسامهة الربنامج يف كفالة املدرسني باملعهد 

كما يكفل الربنامج مدرس القرآن الكرمي والقراءات جبامعة امللك فيصل يرمحه اهلل يف 
ريال سنويا مع املسامهة يف تسيري معهد القرآن الكرمي لتطوير خرجيي  22211تشاد مببلغ 

 .  ريال سنويا 4111 مللك فيصل يرمحه اهلل يف أجنمينا مببلغ اخلالوي يف مسجد ا
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ويقوم الربنامج بكفالة مدرسني للقرآن الكرمي يف اجلامعة اإلسالمية يف باكستان مببلغ 
 .  ريال سنويا 92111

ويقوم مبساعدة ّجهود حتفيظ القرآن الكرمي يف ّجامعة القرآن الكرمي يف والية يويب 
، وهي ّجامعة تعطي شهادة البكالوريوس  ريال 92111ا مببلغ باهلند كما أشرنا سلف

 .  وتعىن بتحفيظ القرآن الكرمي
والربنامج أيضا يدعم بناء معهد القرآن الكرمي للبنات يف سريالنكا حتت إشراف مجعية 

، وقد قدم الربنامج إىل اآلن مبلغ  القرآن الكرمي والذي سيكون مبستوى البكالوريوس
 .  ريال 21111 ف يكمل الربنامج دعمه مبا يقارب ريال وسو 311111

 911111كما يقوم الربنامج ببناء كلية القرآن الكرمي يف مدينة نابلس بفلسطني مببلغ 
، وبعد متام البناء سيقوم باملسامهة يف تسيري الكلية ودعم رواتب مدرسي  ريال سعودي

 .  ريال سنويا 211111القرآن الكرمي مبا يقارب 
لربنامج حاليا ببناء معهد القرآن الكرمي يف غانا والذي سيتطور الحقا ليكون ويقوم ا

 .  ريال سنويا 19111 ، وتبلغ امليزانية املرصودة له حاليا  كلية للقرآن الكرمي
كما يقوم الربنامج باملسامهة يف راتب مدرس القرآن الكرمي مبعهد آخر يف كندا مببلغ 

 .  ملركز ليكون كلية للقرآن الكرمي إن شاء اهللريال على أن يتطور هذا ا 4111 
وقد دأب الربنامج على مساعدة حفاظ القرآن الكرمي على إكمال دراساهتم العليا يف 

 .  الكليات املختلفة ليكون هناك الطبيب احلافظ والداعية احلافظ واملهندس احلافظ



 جهود اململكة العربية السعودية يف رعاية حتفيظ القرآن الكرمي ألبناء املسلمني يف اخلارج

 39 

 ملسموعة يف العامل جهود اململكة العربية السعودية يف نشر املصاحف املكتوبة وا
، وتقوم  وهو نشاط حيوي مهم ضمن األنشطة العديدة لربنامج حتفيظ القرآن الكرمي

،  عليه جلنة من أعضاء الربنامج ضمن خطة مدروسة وحسب احلاّجة للشحن والتوزيع
، وكّثري من اإلصدارات اليت  واملتابعة املستمرة لوصول الشحنات على أيدي املقصودين

نامج هي من إصدار جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة يوِزعها الرب
، وقد بلغ جمموع ما وزعه الربنامج على أكّثر من أربعني دولة يف العامل خالل عام  املنورة

، وقد مشلت  نسخة من اإلصدارات كافة( 111.  91) هجري واحد فقط ما يقرب من
 :  هذه اإلصدارات

، واملصحف  ، واجلوامعية بأنواعها وأحجامها املختلفة القراءاملصاحف املرتلة ملختلف 
،  ، وترمجات معاين القرآن الكرمي ، واألّجزاء واألرباع القرآنية ، ومصحف اجليب املعلم

وبعض الكتيبات اليت تعىن بشئون القرآن الكرمي وقد تقدم ذكرها يف إصدارات برنامج 
،  من اهلدايا اليت أعدها الربنامج لطالب احللقاتحتفيظ القرآن الكرمي باإلضافة إىل العديد 

 .  ، وشعار الربنامج ، واألقالم كالشنط واحلقائب
كما يوزع ما صدر من تالوة املشرف على الربنامج من املصحف املرتل واملصحف 
اجملود واملصحف املعلم وصدر ّجزء عم وتبارك وقد مسع كل منها يف ملف مستقل مع 

 .  كتيب يف التجويد
، فقد قام الربنامج مبشروع  ولتمكني املدرسني من عرض التسجيالت على الطالب

ريال للجهاز الواحد ليتمكن املدرسون 11 تأمني ّجهاز تسجيل لكل حلقة بتكلفة 
 .  والطالب من االنتفاع مبا يرسل إليهم من األشرطة القرآنية ودروس التلقني والتجويد
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إصدار البحوث والدراسات يف علوم  جهود اململكة العربية السعودية يف
 القرآن الكرمي وتوزيعها يف العامل 

ّجهود اململكة العربية السعودية يف إصدار البحوث والدراسات يف علوم القرآن الكرمي 
 وجتويده وتفسريه وتوزيعها يف العامل 

 وكما أن اململكة ال تألو ّجهدا يف نشر القرآن الكرمي فإهنا ال تدخر ّجهدا أيضا يف
إصدار البحوث والدراسات يف علوم القرآن الكرمي واليت كان للربنامج فيها قدم راسخة 

 .  وثابتة وحاز قصب السبق يف كّثري من ميادين تعليم القرآن الكرمي والعلوم املساندة
وقد اعتمد مناهج مناسبة للمعاهد واحللقات واخلالوي القرآنية مبستويات خمتلفة 

،  ، وهي جلنة املناهج وذلك من خالل حمورين اثنني لذلكحيث أنشئت جلنة متخصصة 
األول قيام بعض الباحّثني يف الربنامج بتأليف وإصدار بعض الكتب التعليمية والتوّجيهية 
املناسبة من خالل اطالعهم على أحوال الطالب ومستوياهتم وقد صدر إىل اآلن الكتب 

 :  التالية
 .  اعد أساسية وطرق عملية، قو كتاب كيف حتفظ القرآن الكرمي -  
املستوى  -أحكام نظرية ومالحظات عملية تطبيقية  -كتاب علم التجويد  - 2
 .  الّثاين
 .  ، وصايا وتنبيهات يف التالوة واحلفظ واملراّجعة كتاب ورتل القرآن ترتيال - 3
 .  ، منهج توّجيهي تربوي للمعاهد القرآنية كتاب آداب طالب العلم - 9
 .  ، دراسة منهجية شاملة لقات القرآنيةكتاب احل - 2
 .  ، منهج مادة احلديث كتاب دروس من اهلدي النبوي - 9
 .  كتاب البينات يف تفسري سورة احلجرات - 4
 .  كتاب البيان يف أركان اإلميان - 8
 .  كتاب التربية اإلسالمية حللقات وخالوي القرآن الكرمي - 2
، للعالمة الشيخ حممد الطيب  الثة األصولكتاب تسهيل الوصول إىل الّث - 1 
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، وهو من أوائل الكتب التعليمية اليت كانت تدرس يف اململكة  األنصاري رمحه اهلل تعاىل
األصول الّثالثة ) ، مرتبة على طريقة السؤال واجلواب لكتاب منذ أكّثر من سبعني عاما

 .  لإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل( وأدلتها
 :  ور الثايناحمل

اعتماد بعض الكتب املناسبة من إصدارات دور النشر املختلفة بالتعاون مع خنبة من 
 :  العلماء والتربويني املختصني يف اجملال القرآين على النحو التايل

 الفقه امليسر  -
 .  (ّجزأين) الفقه املصور -
 .  البينات يف تفسري سورة احلجرات -
 .  اآلداب لطالب احللقات -
 .  التبيان يف آداب محلة القرآن -
 .  دروس من اهلدي النبوي -
 .  املعني يف فهم اجلزء الّثالثني -
 .  اجلمان يف أصول اإلميان -
كما قام الربنامج بتسويق الشنطة القرآنية الوقفية ملدرسي حلقات القرآن الكرمي  -

التجويد والتدريس  واليت حتتوي على املصحف الشريف وتفسري القرآن الكرمي وكتب
 .  رياال 221وتكلف الشنطة الواحدة .  ومناهج احللقات
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 اخلامتة 
فإن مجيع ما عرضناه كان غيضا من فيض ّجود هذه اململكة احلبيبة اليت مل  ، وختاما

 .  تقصر يف نشر رسالة اإلسالم والقرآن واليت أسست على التقوى من أول يوم
، وأن  بواسع رمحته وأن يكتب له األّجر واملّثوبة نسأل اهلل تعاىل أن يتغمد مؤسسها

يوفق خادم القرآن الكرمي خادم احلرمني الشريفني ملا بحبه ويرضاه وأن يطيل عمره يف 
، وأن بحفظ هلذه اململكة قادهتا وأن يقيم هلا  العمل الصاحل وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني

 .  أمرها ويرفع ذكرها
 .  إنه مسيع قريب

 .  هلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبهوصلى ا
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