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  .. هداءإ

  .. األفالك مدارج على املتربعني إىل
  .. األحالك بغياه يف الألالءة النجوم إىل
  .. أشواك ال و بأوحالٍ يأون ال..  بعزمٍ السالكني إىل
  .. احللقات آل كمإلي
  

  .. إهداء
  ..  الدجى فحمة يف املتسهدات إىل
  .. األبواب عتبات على الناعسات إىل

  .. السحر ظُلمةَ يف أفالذهن يرقنب فتئن ما الاليت
  .. الثمانية الضياغم أوالء نشأن الاليت اللبؤات إىل
  .. أمي يا إليك
  .. إليك نعم..  إليك

 

  .. إهداء
  .. ظامالع اآلباء إىل
  .. الشرف هلذا أبناءهم قدموا الذين إىل
  .. الثمرة هذه ينالوا حىت حفّزوا و شجعوا الذين إىل
  

  .. مجيعاً إليكم
  .. الكتاب هذا دي

  
  ] هـ ١٤٣٠ - هـ١٤٢٩ الثانوي الثالث الصف يف إخوانكم[ 
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 الرحيم الرمحن اهللا بسم

  يتجشم ومل بـيتع فلم صغريا    شوقُه كان الفىت نفس صغرت إذا
  مِقَشع ضراوة اـالدني من يالقي    يزل مل عـاملطام جـبار كان ومن

و،  بالذكريات ألتغىن أعتليه طللٍ عن أحبثُ شاعراً لست اصاً لستقص األحدوثات أصف ألهز 
 حـادي  و،  ـار  حاطب أنا إمنا،  التصفيق و بالثناء ألحظى األلفاظ أمنّق أديباً لست و،  القلوب
 كمـا  متامـاً ،  زخرفة ال و تدبيج ال و تنميق دون، هي كما لك أنقلها،  أخبار جامع و،  ركب

    ..يه

،  األغصـان  مغضـلَّة ،  األفنان متهدلة دوحة إىل - الكرمي أخي – أنقلك الكتاب هذا عرب إنين 
جةاألزهار متأر  ،ةاجلىن دني  ،الظالل وارفة  ،اخةيونالع نض  ،ارةالينابيع فو  ،احةا،  البالبل صدإ 
 و،  مشـاعر  فـورةُ  هي إمنا،  باذق ماهر خبري زينها ال و،  حاذق خريت  عريف ابتناها ما دوحةٌ
 جمللـةً ،  سـويدائك  يف لتسـتقر ،  الثمانية سويداء من خرجت،  قلبٍ مناجاة و،   إحساس ثورةُ

  .. املثابرة و بالصرب موشاةً،  بالعزمِ موشحةً،  بالطُهر مكللةً،  بالصدق

..  للموت ليست و،  لليقظة إمنا..  للنوم ليست،  حكايا يديك بني أضع - الكرمي أخي – إنين
 و الغيثُ و،  النهار و الفجر و،  األقمار و الشموس لنا هم،  أماجد شباب لك صاغها،  للحياة إمنا

،  الذكرى عابق من،  اندثر ما ا حييون و،  غرب ما ا كرونيستذ،   األزهار و الورد و،  األمطار
 السهر إال أجفام فأبت،  النجوم وفود أقبلت و،  الكواكب مواكب جاءت حني،  األيام مجيلِ و
،  األرائـك  و األسرة هجروا قد،  الليل جوف يف يتقلبون،  السحر مؤاخاة إال أرواحهم أبت و، 

  .. املالئك من فيض أو،  ياملاض من صفحةٌ هم كأمنا
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  صـدقوا  و، ]  متوج بوح[  املمرع روضهم من لنا فأنبتوا،  توجوا أن بعد لك باحوا قد هم ها
  ؟.. املتوج فمن..  املتوج هو القرآن حافظ يكن مل فإن،  اهللا و

،  لترتـوي  منرياً ماًء صيروها و،  لترتقي فيك نشروها و،  لتقتفي إليك بعثوها قد هاهم..  أخي
 و،  أقبِل إمنا،  العطف هلم تثنِ ال و،  ان ظهر هلم تقلب فال،  معترب خري كن و،  آخذ خري فكن
 و..  الفاحتـة  مشارف على هناك..  هناك إال تقف ال و،  مهتك قنديل أشعل مث،  عزميتك نار أوقد
 ال و،  أنـت  فأنت، "  املُرجب هاعذيقُ و،  احملكك جذيلُها أنا: "  املنذر بن الُحباب قال كما كن
 . . أزهر أزهر الروض أيها يا و،  أمطر أمطر الغمام أيها فيا،  سيستطيع سواك أحد

 الصـف  يف األحبـة  إىل،  باجلُمان مرصعةً الشكرِ قالئد أقدم أن أحب،  البستان تلج أن قبل و
ـ  السفر هذا إلخراج بذلوا ما جزاء،  الثانوي الثالث   : هـم  و،  البهيـة  الصـورة  ـذه ،  اتعامل

  السـويلم  عبـداهللا ..   اهلـاجري  بنـدر ..  السـبهان  وليـد ..  الزايـد  مهند..  حممد احلميد 
ـ  عبـداهللا ..  احلقيـل  عبـداهللا ..  املريعـي  عبـدالرمحن ..  الصبيح نايف..  املعمر أنس   داملدي
 مـن  اهللا حرمه فال،  ينكر فال يعرف الذي جهده نظري،  العمار وسفي :  منهم بالشكر أخص و

  .  فضله عظيم

 هـذا رعايـة   أجـل  من به تفضلوا ما على]  العقارية عكل دار شركة[  أشكر أن أنس ال كما
  ..  نعمه عليهم أسبغ و رزقهم يف هلم بارك و خطاهم اهللا سدد،  الكتاب

 مـن  مزيداً طياا بني حتمل أخرى طبعات ستعقبها و األوىل الطبعة هي هذه ستكون اهللا بإذن و
  . املبارك اجلامع هذا طالب من املتوجني

   .الطبعة هذه يف مجعه تيسر ما هذا لكن،  العشرين على يربو اجلامع يف اخلامتني عدد : الحظةم* 

  الثانوي بالقسم القرآن جلنة مشرف:  كتبه
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  عبد الرمحن املريعي: املتوج 
  هــ١٧/٤/١٤٣٠ني االثن يف يوم: تاريخ اخلتمة 
  جامع الشيخ العالمة عبدالرزاق عفيفي: مكان اخلتمة 

  .. باخلفقان قليب دقات بدأت .. املصحف أمسك وأنا " 

  أراجع أن أريد .. اخللفي املصلى دخلت فأكثر..  أكثر

  "..  استطعت ما وهللا لكن التسميع قبل
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  .. زالل ماًء القرآن من لت

 .. اخلتام بلغت قد يل قيل حىت فارتويت

  .. بكايا سوى اخلتامِ بعد فما 
  .. سائلك إين يارب
  ...ا مناي أعظم فهذه وإتقانه ضبطه تيسري
..  علـيني  أعلى إىل لريتقوا..  العابدون يتهجد به... األمني الروح به نزل..  العاملني رب كالم
 .. عظيما جمداً به وليسموا

 .. نصـعد  بـالقرآن  .. املـبني  كتابـه  إتقـان  أمجعـني  علينا مين بأن..  الكرمي املوىل نسأل
..  الرب وعيد من خياف به و .. العبد يستبشر به..  جليس وأمتع..  أنيس أحلى .. نسعد بالقرآن

..  مشـرقا  جمداً ونبين..  األعداء بنيان دم به..  العاملني رب كالم ألنه..  املؤمنني قلوب ختشع به
  ..  املتوج بوح عم أترككم يطول الكالم أحبيت
  

 الفتـرة  يف أحفـظ  وكنـت ..  االبتدائي السادس مرحلة يف اهللا كتاب حفظ يف طريقي بدأت

 .. تقريباً سنة ملدة توقفت بعدها..   متوسط أول إىل واصلت..   الصيفية
 برجالـه  املبـارك  اجلـامع  هذا يف دخلت..  الدعوة جامع يف متوسط الثالث الصف يف دخلت
. .  عبـداهللا  وأب املشرفو ، مشعل وأباملشرف و ، فهد وأب املشرف : هم وكانوا .. فعالً العظماء
 .. اجلزاء خري ريب أثام

 عالقا يزال ال الذي املوقف هذا أذكر ولعلي..  الزلت وأنا سبقوين قد أعرفهم ممن وكان دخلت
 قسـمات  على قرأف ..  مشعل أيب عند ألمسع مصحفي ماسكاَ ذهبت األيام من يوم يف..  ذهين يف
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 فمـا  حيـدثين  فأخـذ ..  احلال له فشكوت  ؟ حزين بك ما الرمحن عبد يا فقال..  احلزن وجهي
 .. أخرى مرة اهلمة يل وعادت إال عنده من خرجت
..  ؟ وصلت وين:  قال..  التسميع وقبل..  الطالق سورة صدري ويف جئت..  الثاين اليوم يف
 يف صادقاً يكن مل أنه فلو..  واهلمة العزمية وأعطاين..  اهللا شاء ما:  قال..  الطالق سورة يف:  قلت

 .. الكثري اخلري عين اهللا فجزاه..  إليه أطمح الذي الشيء إىل  اهللا توفيق بعد أوصلتين ملا..  تشجيعه
 إال يبـق  مل:  قـال  عنده جئت وإذا..  سأختم الغد يف وكأين أحفظ صرت..  املنطلق هذا فمن
 وشـباب  آخـر  جامع هناك سيكون..  السنة اية يف أن أعلم ال كنت..  األيام مضت... القليل
 الثالـث  طـالب  حنـن  مجيعنا..  تبقى لن قالوا..  اجلامع هذا يف سأبقى أنتقل لن فقلت..  آخرين

  .. الثانوي للقسم حلقات به يوجد ال ألنه اجلامع هذا سنفارق متوسط
 

 إىل الـذهاب  فيـه  علي يستلزم الذي اليوم أتى..  أالم ال احلقيقة يف كنت..  تنام أن عيين أبت
 عـدة  فيه صليت قد أين حبجة املسجد هذا أعرف كنت..  عفيفي الرزاق عبد العالمة الشيخ جامع
 .. أنس / املشرف أخي هو مرين من وأول..  مرات

 .. حفظـي  واصلت و مصحفي أخذت..  صاليت من فرغت فلما و أديت حتيته املسجد دخلت
 األول الصـف  يف كنت حينما..  املمتحنة سورة يف كنت.. احلفظ من أكثر باملراجعة أهتم نتوك

 يف كنـت ..  ذكـرهم  سبق والبقية .. عبداحملسن/  وأخي..  عبدايد / أخي علي أشرف الثانوي
..  وهكـذا  أخرى مرة فأرجع حفظي إىل أصل ينإ حىت..  احلفظ على املراجعة أُقدم املرحلة تلك

 .. الصيفية الدورة أتت أن إىل املنوال هذا على مشيت
 بـدأ ..  الـروم  سورة ومعي وخرجت الدورة انتهت..  غافر سورة يف كنت فيها الدخول قبل
 املراجعـة  أقـدم  أن أحب الزلت ولكين..  حفظي يف واصلت..  اجلديد عامها يف احللقة استئناف
 .. هللا احلمد و استفدت إمنا..  ندمت ام لكن و..  احلفظ يف التأخر ورثينأ وهذا احلفظ على
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..  قلـيال  نفسي على فشددت..  أختم أن علي البد وأنه..  قليال اإلسراع علي أن أشعر بدأت
 بـدأت  الدورة بداية من..  الرمضانية الدورة جاءت..  مرمي سورة على شارفت حىت أحفظ ظللت
 الشـريف أمحـد   الشـيخ  عند أمسع وكنت .. القرآن ختم اًقاصد أحفظ وبدأت .. باحلفظ أهتم

 تاجتـز  أنـك  علـى  يصـر  انـفك..  ألختم الوقت من أحتاج كم أسأله فكنت .. الشنقيطي
 وقت يف كانت ألا..  تعوض ال فرصة الرمضانية الدورة وكانت..  القليل إال يبق فلم. .املنتصف
  .إجازة

 ومن اإلتقان احلافظ فعلى..  الفرص فلنغتنم إجازة وقت يف ستكون أيضاً هـ1430السنة وهذه
 ... بثمن تقدر ال فرصة واهللا فإا فليبادر خيتم مل

 
 احلفـظ  واصـلت  احللقـة  اسـتئناف  بدأ..  الشوق فازداد النحل بسورة الدورة من خرجت

  ..ما تبقى  أحسب و صرت  ..الذي يليه  اليوم أنتظر يوم وكل ..
جلنـة   أخـي مشـرف   مـن  طلبت..  هود سورة إىل وصلت أن إىل  املراجعة من أقلل بدأت
 تكـون  أن واشـترط  فوافـق ..  احلفـظ  مـن  ألزيـد  املراجعة عين يفصل أن .. بندر / القرآن
 يـوم  يف وقـال ..  اجلميـع  أمـام  حتـد  يف..  املوعد يل وحدد..  حدده الذي املوعد قبل اخلتمة

 ! عبدالرمحن سيختم25/5
ـ  جـاءت ..  يـونس  جئت مث هود اجتزت   فأصـبحت ..  املبـارك  األضـحى  عيـد  ةعطل

 خـارج  الفتـرة  تلـك  يف ألين( احملافظـات  أحد يف مسجدنا يف شيخ عند العصر بعد من أحفظ
 وكانـت ..  املغـرب  إىل العصـر  فتـرة  يف أحفـظ  وكنـت ) .. إجـازة  أـا  حبكم الرياض

 .. األعمال هذه أزيح فكنت تأتيين االتصاالت
 يف أمسـع  كنـت ..  تقريبـا  أيـام  مخسة فترة طوال علي صرب ملا اجلزاء خري شيخي اهللا جزى
 أمتمـت  اهللا بفضـل  و..  أسـبوع  مـدة  العطلـة  كانت..  التوبة سورة من  أوجه مخسة اليوم
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..  التسـميع  يف حمسـوبة  اإلجـازة  كانـت  علـي  اهللا فضـل  ومن احللقة بدأت..  التوبة سورة
 سـورة  ىلإ وصـلت  حينمـا ..  هللا احلمـد  لكـن ..  اًمتخوف كنت ألين أكرب الفرصة فأصبحت
  .. األول الفصل اختبارات ألجلت احللقة توقف األنعام
  
 وصـلت  أن إىل..  لـه  وأمسـع  ميـرين   بنـدر  أخـي  كان..  أسبوع وهي التوقف فترة يف
 فتـرة  يف كنـت ..  املـذاكرة  برنـامج  بدأ..  أوجه ثالثة اليوم يف أمسع وكنت..  املائدة أواخر
..  ثـائراً  احلمـاس  وكـان ..  املغـرب  صـالة  وبعد. . النساء سورة أمسع واإلقامة األذان مابني
 أن خيـاف  كـان  املشـرف  أن مـع ..  وقـت  بأسرع عمران آل سورة يف أدخل أن أريد ألين
..   اهللا كتـاب  حفـظ  أمت ألن يزيـد  شـوقي  كـان  الوقـت  ذاك يف..  مذاكريت على هذا يؤثر

 أسـبوع  وملـدة ..  االختبـارات  بعـد  اإلجـازة  فتـرة  بدأت..  الطريق يل فُتح وقد ال كيف
 فـدخلت  النسـاء  مـن  انتـهيت  العصـر  وقت..  العويضة جامع يف بندر عند أمسع كنت تقريبا
 .. احللقة بدأت حىت..  عمران آل يف

 هـذه  علـى  يـوم  كـل ..  سأختم ومىت بقي كم أحسب كنت عمران آل يف كنت حينما 
ـ  جاء..  عمران آل سورة إىل وصلت عندما فرحيت أشد ما..  احلالة  فيـه  سـأمسع  الـذي  ومالي
 أقـول  و..  الفاحتـة  سـورة  فـأرى  اليمني عن أنظر األول الوجه إىل أنظر وأنا..  البقرة سورة
 مـن ..  علـي  مـن  الـذي  هللا واحلمـد  إليـك  الوصول أردت لطاملا..  شيء يبق مل نفسي يف

 أخـي  عنـد  أمسـع  وكنـت ..  اآلن الفاحتـة  سـأمسع  وكـأين ..  بنـهم  أمسـع  كنت البداية
 مـن  انتـهيت  إن فمـا ..  تقريبـا  أجزاء ثالثة البقرة سورة بأن نسيت..  عبدالرمحن/  املشرف
  خـالص  .. يقـول  الكـل  كـان ..  التسـميع  يف بالضـعف  شـعرت  حـىت ..  األول اجلزء

 ؟..بقي كم اثنني يوم كل يسألين بندر أخي وكان..  أيام كلها الرمحن عبد يا 
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 ألقبـل  هـذا  كـل  بالسـكينة  أمشـي  وأنا تفتقدم..  جالس هو فإذا نظرت اجلمعة يوم يف 
ـ  مث يبتسم فأخذ..  برأسه يزيح أخذ حىت احننيت إن فما رأسه ـ  سـتكون  مـىت  الـق  مةـاخلت
 املاضـي  تـذكرت  أمشـي  وأنـا  فـذهبت ..  اهللا بإذن سأختم االثنني يوم فقلت ؟ مبارك أبو يا

 .. وجهان..  األحد..  أوجه أربعة السبت..  أيام ثالثة بقي.... العطر
 
 وحـىت  جالسـاً  و ماشـياً ..  اخلتمـة  يف إال اليـوم  ذاك يف أفكر كنت ما..  االثنني يوم جاء
 كـأي  لـيس  املنـزل  مـن  خروجـي  كـان ..  عـيين  عن بعيد والنوم يومني من..  اًمضطجع
 بعـد ..  املسـجد  إىل وصـلت ..  املنـزل  باب أغلقت حىت إيل متوجهة األنظار كانت خروج

 أربعـة  قبـل  مـن  الـوجهني  هـذين  أتقـن  فأنا ألحفظ أجلس مل..  جلست السنة صليت أن
 احللقـة  حـول  متجمـع  الكـل ..  فيها أمسع اليت احللقة إىل تنظر وعيين املصحف فتحت. .أيام

 .. فائدة ال ولكن يذهبوا حىت أنتظر.. ينتظرونين
 قـال .. حـويل  طـالب وال أُمسـع  لـن  وقلـت  أذنـه  يف فهمست.. عبدالرمحن  إىل ذهبت 

  .. اخللفي املصلى يف بتسمع خالص
 دخلـت ..  فـأكثر .. أكثـر .. باخلفقـان  بدأت قليب دقات باملصحف أمسك وأنا..  سبقين
 .. استطعت ما وهللا لكن التسميع قبل أراجع أن أريد..  اخللفي املصلى
 عـن  غبـت ..  بقليـل  بعـدها ..  الـدين  بآيـة  بدأت..  فجلست..  القليل الشيء قرأت
 أفقـت ..  علـي  يـرد  وكأنـه .. صـوتاً  فسـمعت  ؟ ال أم.. أقرأ أكنت أدري فما متاما الوعي
 .. البقرة سورة من آية آخر يف يب وإذا

 

 مـاذا  أدري ال وأنـا  أقـرأ  أصـبحت  .. احلقيقـة  هـي  هذه لكن تستغربون قد إخوة يا نعم
 عـدت  ..وبصمته املطبـق يقـدر مـوقفي    ة لبتا عبدالرمحن عن خارج عامل يف اآلن أنا..  أقول
  ] .. الفاحتة[  حممد أبو يل قال أن عدب رشدي إىل
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  .. نفسيي أمتالك مل حينها
  
  .. نعم

  .. كتابه أحفظ جعلين الذي هللا احلمد)  العاملني رب هللا احلمد (
  .. كتابه حفظ يل يسر بأن سبحانه رمحته)  الرحيم الرمحن (
 .. لدنياا يف ترتل كنت كما ورتل وارتق أقرأ القرآن لصاحب فيقال )الدين يوم مالك (

 .. بك ظين خاب فما استعنت بك)   نستعني وإياك نعبد إياك (
 ] .. الضالني وال عليهم املغضوب غري عليهم أنعمت الذين صراط .. املستقيم الصراط اهدنا (

  .. آمني
 

  ... ) وعدتنا اليت جناتك وأحبيت أدخلين و لنا اهلدى يسر اللهم( 
  .. كتابه حبفظ علي من أن على هللا شكراً وسجدت الرمحن عبد أخي على سلمت بعدها

 ..  ضبطه على يعينين أن سبحانه وأسأله

  
  

  .. دايوال ومها أزري من وشد بيدي أمسك من كل إىل شكر باقة وكل
 : منهم وأخص الشباب إىل األخرى والباقة
  بندر /املشرف  أخي
  مشعل أبو /املشرف  أخي
  فهد أبو/  املشرف أخي
   الرمحنعبد/ املشرف  أخي
  ..املوفق  واهللا .. فليعذرين أحداً نسيت بأين وأشعر
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  يوسف العمار : املتوج 
  هـ٢٣/١٠/١٤٢٧يف يوم الثالثاء : تاريخ اخلتمة 
  جامع الشيخ العالمة عبدالرزاق عفيفي: مكان اخلتمة 

  
  
  

 من أكثر التسميع يف خشوعاً أكثر نفسي أجد مل واهللا "

 وإذا الفاحتة سورة قراءة يف بدأت فلما .. اللحظات تلك
 حىت يستمعون وكلهم صامتة حولنا اليت احللقات جبميع

  " .. أيتها
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حيـث مل  .. بدأت بالتسميع .. عبد ايد   / عندما جلست أمام أحد املشرفني وكان هو أخي
لـذكريات  و عندما انتهيت من الوجه األول بدأ شريط ا.. يبق يل من سورة البقرة إال ثالثة أوجه 

  ..يستعرض أمامي 
وكانت والديت حتفظين جـزء عـم    ..كانت أول املشاهد اليت رأيتها عندما كنت يف بالد الغربة 

  ..وأنا مل أجتاوز الثماين سنوات وكانت تشد من أزري حلفظ كتاب اهللا هي و والدي 
بيدي وذهبنا ويف أحد األيام أخذ والدي .. واستمر الشريط يعرض يل حىت عدت إىل السعودية 

وكانت حلقـة  .. وبعدها سجلين يف حلقة حتفيظ القرآن املتواجدة فيه .. إىل املسجد لصالة العصر 
ت راستمر.. متواضعة وكانت قريبة من البيت وكنت كل يوم أذهب للحلقة و أُمسع مث أعود للبيت 

  ..على هذه احلال ملدة سنة 
  نت يف ذلـك الوقـت يف الصـف الرابـع    مث نقلين والدي إىل مسجد آخر قريب من البيت وك

ولكن أكثر ما .. نتقال إىل هذا املسجد إىل سورة التحرمي وقد وصلت يف حفظي قبل اال .. ابتدائي
  ..أغاظين من النقل هو أن الشيخ أعادين إىل نقطة البداية 

يل وتستمر القصة مع بعض احملفزات لقطع هذا الطريق الطويل الذي كان يف ذلك السن بالنسـبة  
  ..ضرباً من احملال 

  
وبعد السنة األوىل مـن   .. ومتر السنني وأنا يف نفس تلك احللقة حىت انتقلت إىل املرحلة املتوسطة

اجتمع معنا أحد الشباب وأخربنا أن هنـاك دورة صـيفية    .. املرحلة املتوسطة يف اإلجازة الصيفية
ث عن جنسيات املشـايخ يف تلـك   حلفظ القرآن وبدأ يتحدث لنا عن ميزات تلك الدورة حىت حتد

وبرباءة الطفولة خفت من خوض تلك التجربة وتوقعت أن هؤالء الشناقطة  ..الدورة وأم شناقطة 
  ..!نوع من الوحوش 
  ..لتحق بتلك الدورة اومن أقراين من 
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ومرت اإلجازة الصيفية كغريها من اإلجازات يف نشاطات خمتلفة غلب عليها طابع اللهو ومضيعة 
  ..ت الوق

وكان بيين وبينه منافسـة يف   .. مين جداً اًوبعد اية اإلجازة التقيت بأحد أقراين الذي كان قريب
  ..منها الدراسة  .. أمور كثرية

عنـدها اشـتعلت   .. عندها أخربين أن اهللا قد من عليه بإمتام حفظ كتاب اهللا يف تلك الـدورة  
  ..بداخلي نار العزمية لبلوغ اهلدف

سي عهداً أن ال أخرج من املرحلة املتوسطة إال وقد أمتمت حفـظ كتـاب اهللا   وأخذت على نف
  ..تعاىل 
 

 .. ومع بداية العام الدراسي عادت احللقة كما كانت وكنت أكثر الطالب تسميعاً يف تلك السنة
  ..أما صاحيب ذاك فكان حضوره ضعيفاً حىت انقطع عن احلضور متاماً حبجج واهية 

  ..األحداث ويستمر الشريط بعرض 
  

  ..انتهى العام الدراسي يف تلك السنة وبدأت اإلجازة الصيفية 
وأعلنت احللقة عن إمكانية التسجيل يف الدورة الصيفية املكثفة حلفظ القرآن وهي مماثلة لـدورة  

  عندها عزمت علـى املشـاركة بتلـك    ..العام املاضي وكانت يف أحد املساجد القريبة من احلي 
  ..حفزين للمشاركة فيها بدوره الذي و  .. أخربت والدي بإقامتهابعدما ..  الدورة

علمت أن خويف يف العام املاضـي كـان أوهامـاً     .. أول يوميف وعندما بدأت الدورة وذهبت 
  ..ومتنيت أين مل أتقاعس عن املشاركة يف العام الفائت .. وخياالت 

ا توقفت على سورة األنبيـاء بعـد أن   ومع ايته..و استمرت الدورة ملدة مخسة و ثالثني يوماً 
وهو خرب انتقالنـا  .. ومع اية اإلجازة الصيفية يأيت اجلزء احلزين  ..أجنزت يف الدورة مخسة أجزاء 
  !بعيداً عن حينا الذي نسكن فيه  إىل بيت جديد يف مشال الرياض



 

 برعاية شركة دار عكل العقارية|  بوح متوج

 

18 

مل أجـد  .. اجلديـد  عندها كانت األحزان ال تتوقف حىت جاء املوعد الذي انتقلنا فيه إىل البيت 
مل أجد غري جبالٍ من احلزن على فراق البيت القدمي وتلـك  .. هلذا البيت مدخالً للفرح و السرور 

  ..املنطقة احملببة إىل قليب 
  

بـدأ العـام   ... حىت بدأ يتالشى شيئاً فشيئاً .. انتقلنا إىل البيت اجلديد وما أزال يف حالة حزن 
ولكن هناك شيء ينقصين وهي تلك الروضـة  .. رحلة الكفاءة الدراسي اجلديد وكنت عندها يف م

وبتوفيق من اهللا مث مبساعدة أحـد  .. نعم إا حلقة التحفيظ ..من عبق عطرها كل يوم  تنسماليت أ
لكن ليس  –اليت غريت يف حيايت كثرياً  وهي..  التحقت حبلقة جديدة.. املشرفني يف حلقيت القدمية 

  ..يف مشال الرياض ) رمحه اهللا(إا حلقات جامع الشيخ عبدالرزق عفيفي  ..نعم ..  –يف البداية 
  

 /صطحايب من منزلنا أحد املشرفني وهو أخي العزيز اانضممت إليهم يف غرة رمضان عندما قام ب
  .. )أبو محد (  عبدالعزيز

أعهـد   ومل.. فهو جمتمع جديـد علـي   .. وأنا مل أكن يف وضعي الطبيعي معهم .. ومتر األيام 
باإلضـافة إىل والـدي   .. مما أثر على مستواي يف التسميع وحضوري إىل احللقة أيضاً .. خمالطتهم 

  ..الذين كان إحساسهم مقارباً إلحساسي 
يف رحلة مبيت إىل ت مع طالب احللقة وتنحل العقدة حبمد اهللا مع اية الفصل األول عندما ذهب

  ..الرب 
ومع بداية الفصل الثاين عدت بروحٍ جديدة ومحاس متوقّد مل .. اً كثري باحللقةبعدها بدأت أتعلق 

  ..أعهده من قبل 
  ..وعادت اهلمة وتوقدت كاللهب 
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  حىت اشتعلت املنافسة بيين وبني أحـد الشـباب  .. وبدأت اخلطى تقترب من اهلدف شيئاً فشيئاً 
  ..على من يصل إىل اهلدف أوال  - بندر اهلاجري وكان هو أخي -

  ؟..ريباً يف اية كل أسبوع يسأل أحدنا اآلخر إىل أي سورة وصل فكنا تق
  ..وأيضاً حتفيز الشباب الذي كان يدفعنا إىل الوصول 

  
حىت توقفت على اية الفصل الدراسي ومع بداية اإلجازة  ..ومتر الذكريات سريعاً على خاطري 

تها كانت النفس تشتاق خلتم كتاب مع بداي ..يستعد الشباب للدورة الصيفية املكثفة حلفظ القرآن 
  ..اهللا واخلطى تتسارع واملنافسة تشتعل والوقت مير سريعاً 

ويأيت جزء سفري إىل منطقة القصيم بعد مرور ثالثة أسـابيع  .. ومع مرور األيام تتوقف الرحلة 
كان ولكن .. عندها أحسست أين قد تعثرت قليالً يف طريق وصويل إىل اهلدف  ..من بداية الدورة 

  ..أمراً البد منه 
وإذا برسالة جـوال  .. عندما كنت نائما يف بيت جدي يف مدينة بريدة .. ويف صباح أحد األيام 

  هللا قد من عليه بإمتام حفظ كتـاب فإذا ا رسالة من بندر خيربين فيها أن ا ..تقرع مسعي وأنا نائم 
  .. لى ما امنت اهللا به عليه فرحاً من أجل أخي ع.. عندها كانت مشاعري ال توصف  ..اهللا 

كان احلزن و األسى يلفين حيث مل يكن مبقدوري حتقيق هـذا اهلـدف يف   .. و مع فرحيت تلك 
  ..ذلك الوقت الذي عزمت على حتقيقه فيه 

ومهة تناطح السحاب علـى  .. ولكن سرعان ما حتول هذا احلزن واألسى إىل عزمية تشق اجلبال 
  ..حتقيق اهلدف 

وبدأ العام الدراسي اجلديد وعادت نشاطات احللقة إال وانطلقـت  ..  الرياض وما إن عدت إىل
فبدأت من سورة النساء وكلي أمل مبعونـة اهللا علـى   .. بعزمية العازم على حتقيق اهلدف بعون اهللا 

  ..حتقيق اهلدف 
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وكـان  .. ومتر األيام وتقترب اللحظة املنتظـرة   .. ويستمر شريط الذكريات يدور يف خاطري
بني الفينـة   نوكا ..معاذ / أخي  أال وهو.. يف تلك األيام أحد املشرفني  يوصلين إىل احللقةلذي ا

  ؟..يسألين إىل أين وصلت وكم بقي لك .. واألخرى 
.. إال وأخذين الشوق إىل العودة إىل احللقة .. وما إن عدت إىل البيت يف اليوم الذي سبق اخلتمة 

  ..دث نفسي بتحقيق اهلدف وأنا أح.. حىت جاءت ساعة نومي 
  

أنتظر حضور .. كنت شارد الفكر يف املدرسة كلي محاس وشوق .. ويف اليوم الذي سأختم فيه 
فبـدأت يف  .. بعد أن عدت إىل املنزل بدأت يف االستعداد لتلك اللحظة  ..العصر ألذهب للحلقة 

  الطـول حـىت أتقنتـه    فظ مقطعاً ذاوألول مرة يف حيايت أجلس كل ذلك الوقت ألح .. احلفظ
  ..مسي اك

صـليت  .. فلما وصلت إىل املسجد .. مرين معاذ من املنزل وأنا مل أخرب أحداً مبا سيحدث الليلة 
وكان من املفترض أن يسمع يل أحد املشرفني .. حتية املسجد وتوجهت مسرعاً إىل حلقيت للتسميع 

رغبـة منـه يف أن   ( أخي عبدايد كان الذي يسمع  .. وفجأة يف ذلك اليوم..  بندر/ أخي  وهو
  .. )أختم على يديه 

منهم من يقول سأصـورك بـاجلوال   .. جالسني حويل يف احللقة .. قريبني مين  طالبوكان ال
  ) ..شد حيلك(ومنهم من يقول 

  ..وبعد مرور هذه الذكريات الطويلة اليت مرت علي يف ثوان أثناء بداييت يف التسميع 
  

  ..واالرتباك باد علي .. د ذهين وأنا يف بداية آية الدين وإذا يب أعود من شرو
  ..وكنت أنتفض كأين يف عز الشتاء  .. ان جسمي يتعرق

  ) ..هدي يا يوسف : ( وإذا بعبدايد يقول يل 
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قال عبدايد اذهب و راجـع  .. ومل أستطع أن أكمل .. أخذت أمسع سطراً سطراً حىت توقفت 

ويف تلك اللحظات كأنـه ال يوجـد يف   .. مث تعوذت من الشيطان .. جعت فذهبت و را.. قليالً 
  ..عوا أبداً فالشباب الذين معي يف احللقة مل يسم .. احللقة إال أنا

  
سـورة   أواخـر عدت وبدأت يف إمتام التسميع منها فها أنذا أمسع اآليات آية آية حىت بدأت يف 

  ..البقرة 
و كان عبدايد يقـول  .. التسميع أكثر من تلك اللحظات واهللا مل أجد نفسي أكثر خشوعاً يف 

فلما بدأت يف قراءة سورة الفاحتة وإذا جبميع احللقـات الـيت   .. ال تتوقف حىت تقرأ الفاحتة .. يل 
  ..حولنا صامتة وكلهم يستمعون حىت أيتها 

  ..وكنت عندها أدافع العربات وقام أخي عبدايد وهنأين نئة حارة 
  ..و بندر .. و فوزان أب ومعه

  
قال يل تـذكر نعمـة اهللا    طالبال أحدأن  .. كان من الكلمات اليت ال أنساها يف تلك اللحظة

  ..عليك فبعد أن كنت تدعو اهللا أن ييسر لك ختم كتاب اهللا أصبحت تدعوه أن ييسر لك إتقانه 
  

وكنت أكثـر  .. عمة شكراً هللا على هذه الن.. وكان من املواقف اليت حصلت أن صليت ركعتني 
ـ .. وشكره ومحده على أن من يل هـذه النعمـة   .. يف تلك الركعات من الثناء على اهللا    ألتهوس

  ..أن جيعله حجة يل ال علي  -سبحانه  – 
  .هـ ٢٣/١٠/١٤٢٧فبحمد اهللا وتوفيقه وعونه أمت اهللا يل حفظ كتابه يف يوم الثالثاء 
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الشـيخ   جامع.. نا املبارك بعد صالة العصر يف جامع. .هذا التاريخ الذي ال يغيب عن بايل أبداً 
  ..رمحه اهللا تعاىل عبدالرزاق عفيفي 

  ..مث توالت نئة الشباب يل 
الذين معي يف السيارة وصلينا العشاء يف جامع الدخيل مـع   طالبوبعد اية احللقة ذهبت أنا وال

أصف مشاعري فكانت مشاعر وكنت يف تلك اللحظات ال أستطيع أن  ..القارئ ياسر الدوسري 
  ..غريبة ختاجل قلب كل من مر ذه اللحظات العظيمة 

وكان من املواقف اليت حصلت يل أن طلب مـين  .. مث عدت للبيت .. وبعد ذلك تعشينا سوية 
  ..مل أخرب أحداً من أهلي بعد  رقم والدي وكنت شرفنيأحد امل

.. وإذا برسائل التهنئة تنهال علـى جـوايل   .. وقبل دخويل إىل املنزل .. فلما عدت إىل البيت 
  ..!ولكن الغريب أن منها رسائل من أقربائي 

وإخويت من حوهلا وكانت .. فإذا بوالديت تستقبلين وهي على الدرج تبكي .. فدخلت إىل البيت 
  ! ..تقول احلمد هللا الذي بلغين هذه اللحظة 

   إن الكرسي ال حيملـين مـن شـدة   مث اتصل يب والدي و هنأين وكان يف عمله وكان يقول يل
  .. هنـأين نئـة حـارة كمـا فعلـت والـديت      .. ملا عاد والدي إىل البيت من العمل  ..الفرح 

  ...ذه املناسبة وقد كتبوا عليها عبارة نئة ) كعكة(و إذا م قد أحضروا 

من التـهاين  و.. فكانت حلظات ال توصف .. االتصاالت تنهال علينا يف ذلك اليوم من األقارب 
فقد كانت هي الرسالة اليت قرأـا قبـل   .. وخايل الصغري .. اليت ال أنساها هي نئة جدي ألمي 
  ..دخويل البيت وكانت عبارات رنانة 
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وأخـذت بـالتفكري   .. ولكن فارق الغمض جفنـاي  .. وبعد هذا اليوم احلافل استعديت للنوم 
وكنت أسعى إىل هذا اهلدف منذ زمن .. م كتابه فبعد أن كنت أدعو ريب أن ييسر يل خت.. العميق 

  ..من علي ببلوغه فصرت أسأله سبحانه أن يرزقين العمل به وأن جيعله حجة يل ال علي .. بعيد 

اللـذان هلمـا يف   .. وعمي عبدالعزيز .. خاليت أم عبداهللا .. وكان ممن أهداين هديةً ذه املناسبة 
  ..من أقربائي  قليب منزلةً وقدراً ال جيدها غريهم

وكانت رحلة يوم كامل وهي طلعـة  ..  لقةوكان من املقرر يف يوم اخلميس إقامة رحلة مع احل
  ) .. األفذاذ (مميزة تسمى بـ

وبـدأت  )  بنبان (فوصلنا إىل االستراحة اليت كانت يف .. وكان الوضع طبيعياً ..  شرفمرين امل
ولكن الشيء الغريب الذي مل أرعـه   ..م املعتاد الربامج فمن بعد صالة الفجر والشباب يف محاسه

  ..أي اهتمام  أبديوكنت ال .. كان يلمح بوجود غداء ذه املناسبة  شرفنيأن أحد امل.. انتباهي 

وبعدها كـان  .. يف الس وكان هناك استضافة  شرفون و الطالبحىت صلينا الظهر مث جلس امل
..  ) أبو راكان( األستاذ سامي  على احللقات وهو هناك جلسة داخل الس ودخل علينا املشرف

عندما أعلـن  .. نت املفاجأة وعندها كا.. حريص على أن ال خيرج أحد من الس  املشرفوكان 
وكانت تلك اللحظات من أسـعد  .. مبناسبة ختمي لكتاب اهللا ) ذبيحة(عن الغداء وكان  شرفونامل

  ..اللحظات يف حيايت 

  ..راكـان وإغـالق البـاب     لك التلميحات وسـبب حضـور أيب  وبعد ذلك عرفت معىن ت
 /املشـرف   اجتهدوا وجهدهم واضح يف ذلك التكرمي هو أخي نالذي املشرفني األفاضلوكان من 

  ..جزاه اهللا عين كل خري أنس 



 

 برعاية شركة دار عكل العقارية|  بوح متوج

 

24 

وقال يل لن .. عن طريقة املراجعة  ..بندر / أخي املشرف  عندما حتدثت مع رحلةال أنس تلك ال
و ال بد من وجـود  .. فقط ال غري  .. فهم وسيلةٌ تساعد.. فقط  لقةإذا اعتمدت على احل تتقن أبداً

  ..حضوره فقال يل عليك باملراجعة  راكان عندما شكرته على اكما ال أنس أب ..برنامج ذايت 

ومن األشياء البارزة يف تلك األيام أنه يف يوم اخلميس واجلمعة اليت بعدها ذهبت أنا ووالـدي إىل  
وكان مل يصل إليها .. فعندما وصلنا توجهنا إىل االستراحة مباشرة  ..لقصيم لرؤية جدي وجديت ا

  ..وين نئةً خاصة ؤوعندها هن... بعد إال جدي وجديت فقط 

  

  ..من األشياء اليت ال أنساها هي احلفل اخلتامي للحلقات 

.. التكرمي حلفاظ كتاب اهللا جاءت حلظة .. يف تلك السنة عندما كنت من الذين يقدمون احلفل  
وعند تكـرمي أوليـاء   .. وكان الذي كرمين هو معايل الشيخ صاحل اللحيدان .. وكنت أنا أحدهم 

.. وناب عنه عمي منصور .. كان والدي يف ذلك اليوم مسافراً وذلك أحزنين كثرياً ..أمور احلفاظ 
حتقيق هذا اإلجناز تغريت أشياء كـثرية يف  وبعد أن من اهللا علي يف .. فصار مشهداً حمفوراً يف خميليت 

  ..كان من أبرزها ما حصل يل من علو املكانة عند والدي وأقربائي وجمتمعي عموماً .. حيايت 

ومن األشياء اليت تغريت .. من أبرزها عالقيت بريب .. أيضا يف حيايت اخلاصة تغريت أشياء كثرية 
  ..أين أصبحت مقدماً يف اإلمامة بني أقربائي 

  

  :خاطرة جتول يف خاطري بعد أن يسر اهللا يل هذا الفضل العظيم 
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ن آفلما علمت أن ختم القـر .. وأن آماله ال تنتهي .. من طبيعة اإلنسان أن طموحه ال يتوقف 
فما فائدة الكلمـات  .. علمت أيضاً أن األصعب من ذلك هو العمل به .. حفظاً ليس باألمر اهلني 
  ؟؟..اها وتطبقها يف حياتك اليت حتفظها ومل تعلم معن

  ..وأن يرزقين القدرة واهلمة على ذلك .. اهللا أسأل أن يعني على إتقانه .. ما زال الطريق طويالً 
  

  :باقات شكر أختم ا 

إىل والـدي  .. أرسل أعظم وأكرب باقة شكر إىل من كان هلم الفضل بعد اهللا فيما وصلت إليـه  
وال يزاال يـدعماين وحيفـزاين إىل   .. إىل أن حتقق هذا اهلدف  الذين مل يتوقفا عن دعمي وحتفيزي

  ..حتقيق غريه 

  

  :كما أرسل باقايت إىل 

  كل من حفزين لتحقيق هذا اهلدف وإىل كل من أوقد يف داخلي العـزم علـى حتقيقـه وهـو    
ونة الذين كان هلم أثر كبري ومع) عبدالرزاق عفيفي(يف حلقات  شرفني و الطالبوإىل امل ..ال يعلم 

  .. )فبوركتم من إخوة..(يل على حتقيق اهلدف 

وإىل كل مـن   ..وإىل كل من ساهم يف تكرميي .. ين ذه املناسبة وأهداين ا أوإىل كل من هن
وباقة خاصة لك أنت يـا مـن    .. دلين على طريق صحيح ملراجعته وأن الغاية ليست احلفظ فقط

  ..جعلتين أبوح 

فظ حدوده وحروفه وأن ال جتعلين ممن حيفظ حروفه ويضـيع  أسألك سبحانك أن جتعلين ممن حي
وأن  ..حيايت وأستمد منـه طـاقيت    ءوأن جتعله حجة يل ال علي وأن جتعله نرباساً يضي ..حدوده 
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وأن جتعل يف بوحي هذا دافعـاً   ..تعينين على مواصلة مشواري وأن ال جتعل حفظه هو جمرد غاييت 
  ..العزم على سلوكه وحتقيق غايته ملن تردد يف سلوك هذا الطريق يف 
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  بندر اهلاجري: املتوج 
  هـ١٤٢٧\٦\٢٧ الثالثاء صبيحة يوم: تاريخ اخلتمة 
  جامع الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي: مكان اخلتمة 

  
  
  
  

  ..  تترا دموعي تساقطت..  مين شعور وبدون عندها "

 أمي أرى كنت..  ختفيها أن غريها وال الغترة تستطع مل

  ".. ً  بكاء فأزداد تتكلم وهي
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 ] جيمعون مما خري هو فليفرحوا فبذلك وبرمحته بفضل قل [

حىت جاء ذلك اليوم .. تسمع حمفوظك مث تعود إىل البيت : يف يوم من األيام ، وكما هي العادة 
  ! الدنيا  يف احلقيقة احللم مل يكن يفارقين منذ خرجت على هذه .الذي أيقنت فيه بتحقيق احللم 

الصالة الرياضية مبجمع األمري ( ؟!هو ذلك التحدي .. أما اللحظة اليت قاربت فيها حتقيق حلمي 
  .عندما وصلت يف حفظي إىل سورة التوبة  ) ٤:٣٠ –سلطان 

نفسـية كانـت أو    -ورفع الراية معلنا بداية احلرب .. ويف هذا املوقع جاء من أشعل التحدي  
ذهبت إليـه مستبشـرا   .. أعاد توهج مشعة كادت أن ختبو .. بندر / ف إنه أخي املشر –شخصية 

سـأختم يف  : وقلت.. فأعلنتها مغامرة .. تفاجأت من ردة فعله .. فقابلين بربود .. بوصويل للتوبة 
  ..مث ذهبت )  وكنا يف بدايتها !! (هذه العطلة الصيفية 

  ..ببساطة هذه هي قصة التحدي  

.. فاليوم أول أيام التحـدي  .. هرعت بعدها إىل احلفظ .. إال ساعتان  ليلة هذا التحدي مل أمن 
  !!البدايات ؟ هل هذا محاس: بعدها فكرت   ..واستمرت هذه احلالة ملدة أسبوع كامل 

إذ إنين واصلت على نفس الوترية يف األسبوع الثـاين مث الثالـث   .. ولكن اجلواب جاء بسرعة 
  !حىت ختمت ... وهكذا 

و مع كل يوم ميضي يزداد هذا .. أتـقد محاسةً   -وعلى غري العادة  -  سابيع كنتيف هذه األ
ـ    ال أدري ملَ ؟.. وكذا مـع كـل وجـه أيـه     .. حلماس ا   !ا حممـد   رمبـا ألين حتـديت أب

  



 

 برعاية شركة دار عكل العقارية|  بوح متوج

 

29 

   .. مرت األيام وجاء اليوم املنشود املشهود 

طبعـاً  مل  ) .. زاق عفيفيهـ يف جامع عبد الر١٤٢٧\٦\٢٧صبيحة الثالثاء (جاء ذلك اليوم 
وقد كان علـي يف  .. فقد كنت أتلذذ بآية الدين .. ألين مل أمن أصالً  .. أقم من النوم ذاك الصباح 

الفكر مشـغول    ألن.. خاطري  –رغم كثرا  –مل تشغل ) سبعة عشر وجهاً(ذلك اليوم أن أمسع 
  ..مبا هو أهم 

) .. مقطّعـةً (حىت السادس عشر .. والثالث .. ثاين مث ال.. أجنزت الوجه األول بنجاح وهدوء  
  مث اعتـذرت مـن الشـيخ عـن    .. مل أنطق .. سكت لربهة من الزمن .. بعدها وعند آية الدين 

  ..وكنت فعلت ذلك ألين قطعت وعداً ألحد األحبة بأن أختم على يديه .. اإلكمال 

فوجدت أنـه قـد   .. أتاين مسرعاً  . .ناديته .. هو من وعدته .. عبد الرمحن  / أخي املشرف  
ميني احملـراب   -حىت جلسنا يف الروضة  –أنا وعبد الرمحن  –ذهبنا سويةً .. أعد العدة هلذا املوقف 

.. بكل نفَس خيرج منـي  .. بكل حرف أنطقه   كنت أتلذذ.. بدأت بالتسميع   .. -أمتار  ٥بـ 
فقلّـب  .. قلب عبد الرمحن الصفحة .. لدين أيت آية ا.. فقد شعرت بأا أمجل حلظات عمري 

  ..مل أستطع أن أنطـق  .. بدأت بآخر آيتين من سورة البقرة .. و حرك ا قليب .. معها عواطفي 
  ؟!مل يا ترى 

ففـي تلـك   .. مل أعرف كيف متكنت من اخلروج .. تفاجأت بأن دموعي تتساقط بال شعور  
  !!اللحظة كانت األنفاس بالكاد خترج 

..  -عميق جداً  –على صوت عبد الرمحن هذا صحوت من تفكري عميق .. ) كمل يا بندر أ( 
ذهب عبد الرمحن بعـدها  ) ..  غري خامت (أكملت حىت أيت آخر تسميع يل يف حيايت كشخص 
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أمسـكت  .. رمبا حىت أجلس مع نفسي وأستمتع ـذه اللحظـات    –رائع  يف تصرف –بسرعة 
صليت ركعتـين شـكرت اهللا   .. يته حىت ايته مل أصدق بأين أيته املصحف وأخذت أقلبه من بدا

  ..سائالً  إياه أن يلهمين التوفيق يف ضبطه والعمل به .. على نعمته 

  ..أما بعد  

.. أما عن بداية التفكري فيه والعمـل علـى حتقيقـه    .. هذه كانت بداية النهاية لتحقيق هديف  
  ..فتتلخص يف هذه املواقف 

ألين .. وكنت حزيناً  على هذا القـرار   –من سورة الناس   -لقة بادئاً  من الصفر دخلت احل 
لكن نظرا ملسـألة  .. كنت قد اجتزت ما يقارب اخلمسة أجزاء يف مدرسة حتفيظ يف بداية االبتدائي 

؟ ..مىت سأختم .. وبدأ تفكريي منصباً على شيٍء واحد .. بدأت من سورة الناس .. تثبيت احلفظ 
والنـاس مـن   ! كيف ال ؟.. ومازلت حريصاً  على حتقيق هديف .. ومرت السنون .. األيام  مرت

فهاهو معلم القرآن يف املرحلـة املتوسـطة   ..  -وحق هلم ذلك  -حويل يتفاخرون خبتمهم للقرآن 
. .و عندما خترج وال جتد مصحفاً  .. اخلامت له ميزة عندي ال تتوفر لغريه : خماطباً  الطالب فيقول 

أما اخلامت فيتسنى له أن .. أو ستقرأ بعض السور القصرية .. فلن تقرأ .. و أنت تريد أن تقرأ القرآن 
  ..!يقرأ من املصحف كما لو انه أمامه 

ملن مل  -فهو كالم يبعث على احلزن  !رجعت إىل البيت يف ذلك اليوم وأنا أفكر فيما قاله املعلم 
  .. وكنت أنا ذاك الشخص  –خيتم 

  وكيف هـي منـزليت عنـد    ؟..وكيف سيكون حايل .. ختيلت نفسي ذلك الشخص اخلامت و
  : فكرت يف كل شيء،مث سألت نفسي سؤاالً ؟ ..الناس 
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  !!ولكين كنت على يقني تـام بأنـه سـيأيت     ..؟ مل أكن أعرف اإلجابة مىت سيأيت ذلك اليوم 
أ تفكري اخلتمة يراودين كثرياً  فلم يتبـق  بد) .. الفصل الثاين  –أنا اآلن يف الصف الثالث املتوسط ( 

  ..حتديداً يف سورة إبراهيم .. غري ثالثة عشر جزءاً  

فخطيت تستوجب أن أختم يف ثالث متوسـط  .. كان كل مهي أن أختم قبل اية العام الدراسي 
جـأت  وسورة بعد سـورة تفا .. يوماً بعد يوم ..! ويبقى الضبط واملراجعة يف املرحلة الثانوية .. 

..! يف احلقيقة تلك هي السنة الوحيدة اليت مل أمحل فيها هـم االمتحانـات   .. بدخول االمتحانات 
  ..فلقد كان فكري منصبا على اخلتمة 

فلرمبا ضيعت سين عمـرك يف  .. ال تستعجل : عندما رأى أحد املشرفني ذلك االهتمام مين قال 
ولكين كنت قد وضعت مبادئ للسري .. الصحة يف احلقيقة كالمه فيه شيء من ..! حفظ مل يثبت 

  ..عليها 

  

  :أهم هذه املبادئ 

سـيعيش  .. ألين أعتقد أن من مل خيتم مبكرا .. ومن مث أتفرغ للمراجعة ) احلفظ(أن أختم وأي 
  ..لكن هذا هو ما أعتقده .. رمبا أكون خمطئاً .. حتت ضغط نفسي كبري حىت خيتم 

كنـت قـد   .. ولكين مل أختم .. انتهت املرحلة املتوسطة .. ) انتهت امتحانات ثالث متوسط(
  ..أجنزت يف الفصل املاضي ستة أجزاء 
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أصـابتين  .. وحبسبة رياضية بسيطة يتبقى يل سبعة أجـزاء تقريبـا ً  .. وأنا اآلن يف سورة التوبة 
كتاب اهللا  وهل يعقل ملن أراد أن خيتم !ولكن اليأس مل يطرق كل أبوايب حىت اآلن .. احلسرة قليال 

  !؟؟..أن جيعل لليأس طريقا لقلبه 

  وقف اجلميـع أمـام هـذا القـرار    ) ثفةالدورة املك(عزمت على أن أختم يف العطلة الصيفية  
  ..ولكين قبلت املغامرة !! ألا بالفعل مغامرة ..ضدي 

ومـا   ولكنها ثورة احلماس.. يعين اقل من شهر ) مخسة و عشرون يوماً فقط(أيام الدورة قليلة  
  ..تعمل 

فقـد واجهـت صـعوبات     –كما كنت أتوقع  -ولكن األمور مل متر بسالم   ..بدأت الدورة 
فقد ضربت الصدر باليـد و  .. ولكين حاولت أن ال أظهر تلك العقبات ملن حويل .. وعراقيل مجة 

  ..فال جمال للتراجع و النكوص ! أعلنت التحدي 

 –رد اهللا تلك األيـام   -يف يومي سوى ساعتني أو ثالث فال أكاد أنام .. النوم : فمن العقبات  
  ..مث أعاود احلفظ .. و أحيانا أنام ويسقط املصحف على وجهي 

.. ولعل الغفوة أخذتين .. وبعد صالة الفجر جلست أراجع و أحفظ .. وأذكر يف يوم من األيام 
ولكـين  .. وال وهو يرن انقطع قلب اجل.. مرين من كان ميرين للحلقة .. آآآآهـ من تلك الغفوة 

  ..غارق يف النوم 

.. هرعت إىل اجلـوال  .. مل يتبق على الدورة إال نصف ساعة .. ص  ٧:٠٠استيقظت الساعة 
  !وإذا يب أرى ثالث مكاملات مل يرد عليها 
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ومتنيت لو رجع الزمن ثـالث سـاعات   .. فقد ضاقت يب األرض .. ال تسل عن نفسييت حينها 
  ..ولكن هيهات ..  فقط وسأكون مستيقظاً 

  .. ازدادت نبضات قليب قبل أن أمسع الرد .. واستأذنته بأن آيت ..  اتصلت بـ عبدالرمحن 

  ..بكرة عوض .. املدرسني راحوا :  ) عبد الرمحن (

تسأل ملاذا ؟ أقـول  .. أصابتين ضيقة يف نفسي! ؟ودعته أم أقفلت اجلوال مباشرة  ال أدري هل 
وقـد كنـت ال أسـتطيع    .. أختم فيه وعلى هذه سأتأخر يوماً عن اخلتمة غدا اليوم الذي س: لك 

  ..فعزمت على التعويض 

مقداري اليومي عشرة أوجه وإن كنت سأعوض هذا املقـدار يصـبح    [عملية حسابية بسيطة  
  ] ..مقدار يوم غد عشرون وجهاً كحفظ جديد 

وبعد مناقشـات  .. بدالرمحن ع/ عصر ذلك اليوم وبعد اخذ اإلذن من أخي املشرف   ..عدنا  
  ..وافق على أن يسمع يل .. ومفاوضات 

ومن .. فالدورة من السبت إىل األربعاء .. ومما جيدر ذكره أن التسميع يف الدورة مل يكن كافيا  
  ..أراد أن خيتم ال تكفيه مخسة أيام 

قد كان يأيت إىل وفعال ف.. إذن أمرك األربعاء واخلميس : فقال  ..أوضحت فكريت لعبد الرمحن 
  ..مسجدنا ويسمع يل مث يذهب 
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وكان ال يسمح يل بأن أخطئ أكثر مـن  .. ومن املشاكل أيضاً  أين كنت أحفظ عند أحدهم  
.. ولكين مل أقـف  .. هذه العقبة كانت كفيلة بأن تطرح كل ما سعيت إىل حتقيقه  !!ثالث مرات 

  ..در رحب وشرحت الوضع فتقبلوا بص.. فهرعت إىل إدارة الدورة 

.. بدأت بالتسميع املعتاد وعادت الثقة يل يف الوصول للهـدف  .. بعد حتويلي للمدرس اجلديد  
وهذا يـدعو اإلدارة إىل تنبيـه   .. فباقي احللقات يبقى املدرس الساعة األوىل بدون أن يسمع ألحد 

مث من بعدي وهكذا  ..إال حلقتنا فقد كنا جمموعة متميزة فآيت يف النصف ساعة األوىل .. الطالب 
  .. فقد كنا خنرج من عتاب اإلدارة .. 

ذهبـت  .. رأيت الشيخ رائد .. وبعد أن صليت ركعتين شكراً هللا .. جاء ذاك اليوم وختمت  
طيب وش أسـوي  : (فاستغرب وكأن لسان حاله يقول.. مبشراً له بأين ختمت .. إليه ال شعورياً 

  ..فأردت تبشري كل شخص أشاهده .. حينها  ولكين كنت يف أوج عاطفيت ) ..  ؟؟  لك

بإمكاين اآلن أن أقرأ من : و أقول له .. متنيت لو أين أرجع إىل ذاك املدرس يف املرحلة املتوسطة  
  ...متنيت و متنيت .. أي مكان تريده 

  !!بقي الضبط .. لقد بقي األهم .. بقيت أمتىن حىت استيقظت وانتبهت  

ألين مل أخرب أحـدا مبوعـد   .. كان هادئا ) ص ٨:٠٠(  م الساعةرجعت إىل البيت ذلك اليو 
  !ختميت 

و وددت لو أين أقبل جدران .. مررت على من شهدت أيام حفظي .. مررت على غرف البيت 
  !فهي الشاهد الوحيد ملعانايت حىت بلغت ما أريد .. البيت 



 

 برعاية شركة دار عكل العقارية|  بوح متوج

 

35 

.. أن البيت مل يعـرفين   أحسست ..أحسسته يبكي فرحا من أجلي .. رفعت عيين إىل السقف  
  !!لقد دخل وعلى عاتقه محل عظيم !! فـ بندر الذي خرج هذا الصباح غري الذي دخل اآلن 

.. مل أستطع النوم فقد بللت وساديت بالـدموع  .. استرخيت على سريري .. صعدت إىل غرفيت 
  ..لقد كانت دموع فرح ممزوجة باملسؤولية ! لقد كانت دموعاً  غريبة 

فمن يظن أن .. وإحساس حماربة الذات .. إحساس انتصار على الذات .. حساسين أحسست بإ
فهـي  .. أن احلافظ يف جمتمعنا له نظرة أخرى متامـا  .. قليل من يفقه ذلك  ؟!حافظ القران خيطئ 

  ..أخرياً استسلمت للنوم .. نظرة عصمة وتقديس وهذا ما زاد مهي 

  ..حضنتها مث قبلـت رأسـها   .. مربوك : لت قا.. ختمت : قلت .. استيقظت وبشرت أمي  
خرجت .. خرجت أمي .. ولكين سرعان ما عقلت .. انزعجت قليال .. استأذنتين وذهبت لغرفتها 

خرجت وهي حتاول أن .. حبيبيت بعد ساعتين من ذاك املوقف وعينيها تلتهب امحرارا حتاول إخفاءه 
  ..رمقين ا كنت أرى دموعها يف كل نظرة ت.. ختفي عربا 

  ..عندها علمت أن األمر كبري 

  ! -أستأذنكم باالحتفاظ ا لنفسي  -أما أيب فهو لوحده قصة عجيبة  

فقد أمسيت على رسائل التهنئة حـىت  .. شعور ال يوصف .. إن شعور والدي ومها يفخران يب  
  ..علمت أن أمي لن تصرب فقد بشرت اجلميع   ..اية اليوم 

.. وصـلنا البيـت   .. طلبت مين أمي أن نذهب لشراء تورتة خلاليت ملناسبة ما .. ايل يف اليوم الت 
.. صالة املغرب فصليت بالقرب مـن منـزهلم     وحان وقت) .. أمي وإخويت(نزل مجيع من معي 
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تفاجأت بأن مجيع أفـراد العائلـة مـن    .. دخلت .. قابلين خايل وأصر على أن أدخل ولو قليال 
  !!م جمتمعني صغريهم وحىت كبريه

مل أسـتطع    ..أقبل اجلميع عليّ  ابتداًء جبدي وحىت أصغر أحفاده .. صدمت من هول املفاجأة  
فقد كنـت ال أريـد أن   .. وسارعت إىل إخفائها بغتريت .. حبس الدموع فنزلت بعض القطرات 

  ..أظهر الدموع أمام هذا اجلمع 

افتتحـت   -إخل...ذبائح وكامريات ويف الواقع أمي جهزت كل شيء من كلمات و –جلسنا  
مل تستطع .. عندها وبدون شعور مين تساقطت دموعي تترا  ..أمي احلبيبة اجللسة بكلمة قد جهزا 

كنت أراهـا  .. كنت أرى أمي وهي تتكلم فأزداد بكاءً  .. الغترة وال غريها أن ختفي تلك الدموع 
  ..كين اجلميع الدموع آآآآه ما أمجلها من حلظات ، شار.. تفخر يب أمامهم 

قـرأت آخـر سـورة     ..بعدها طلبوا مين أن أقرأ من حفظـي  .. بالكاد أكملت أمي الكلمة  
  !مل أكن أتوقع أن حبس الدموع سيتطلب جهداً .. األحزاب 

  ..وله يف قليب شواهد ما زالت مستمرة حىت اآلن ) .. الكبري(انتهى ذلك اليوم  

  

صراع نفسـي حـني   : ومنها .. أما بعدها فاملشاكل ما زالت .. انتهت مرحلة ما قبل اخلتمة  
فقد أصبح له تقييم جديد غري سابقه .. خصوصا يف تعاملي مع إخواين .. أشرع يف أي عمل أعمله 

ولكن هذه املشاكل قد أفـادتين  .. وغريها مما ال يذكر )  صوريت وأنا خامت (فهو اآلن يعتمد على 
  .. حلمل كبريأين علمت أن ا.. كثريا أمهها 
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  فمرحلـة احلمـاس  .. إن احلياة بعد اخلتمة تعترب من أهم منعطفات مسرييت الدينية والدنيويـة   
  ..ومرحلة التثبيت بدأت .. ومرحلة حتقيق احللم األويل قد ولت .. انتهت 

فقـد وضـعت   .. فعندما كنت أضع جدوالً  خلتم القران .. وهاهي احلياة تدور يب من جديد  
اللهم اجعلين حافظـا  ( : .. قد كنت فيما مضي أحل بالدعاء فأقول   ..ه ولكن للضبط اجلدول ذات

ــه    ــدبرا يف معاني ــه ، مت ــامال ب ــران ، ع ــه اآلن   )للق ــو نفس ــيري .. وه ــع تغ   م
  ...) ] متقناً [ اللهم اجعلين .. (بسيط 

ـ .. خبتمك القران أكملت عقدك الفريد : وهذه رسالة وصلتين تقول   .. ول وقد حق يل أن أق
أن احلمل ..وأدركت فعال .. هذه الرسالة زادتين محال  ..أنت قدوة فيجب أن تكون فعالً كذلك 

  ..كبري 

  

  

  

  

  :شكرا لكم  

  ) ..اللهم ارمحهما كما ربياين صغريا ] : (  أمي وأيب [
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و .. للمسجد وتعبك من أجلي لن أنساه مـا حييـت     حضورك: عبدالرمحن / أخي املشرف 
  ..يك نزر يسري من حقك علي ختميت على يد

دروسا أستفيد منـها يف كـل حيـايت      ينإمدادك إياي باخلطط حتيي في: بندر / أخي املشرف 
  ..واهتمامك يدل على صفاء معدنك 

حلم اخلتمة ، و لرمبا ال يكفي ما حبت به لشـرح ذاك    هذه بنات أفكاري أبعثها لكل من راوده
  ..للتجربة ، صدقين لن ختسر  -أخي  يا –املوقف العظيم ، ولكين أدعوك 

  

  ) دعاء ( 

أن جتعـل  ، اللهم إنا نسألك بامسك األعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيـت  
وإىل جناتـك  ، وسائقنا ودليلنا إليك ، ونور صدورنا وجالء مهومنا و غمومنا ، القرآن ربيع قلوبنا 

  .جنات النعيم 

صنا على ختم كتابك إال طلبا لرضاك ، وما حرصنا على ختمه إال طمعا يف قربك ، اللهم ما حر
  ..فال ختيب رجاءنا يا اهللا ، وما حرصنا على ختمه إال أن يكون حصنا لنا من النار 

  .. هللا رب العاملني  واحلمد

  
  



 

 برعاية شركة دار عكل العقارية|  بوح متوج

 

39 

  
  
  
  
  

  عبداهللا السويكت: املتوج 
  هـ ٢٤/١١/١٤٢٩ املوافق السبت يوم يف: تاريخ اخلتمة 
  جامع الشيخ العالمة عبدالرزاق عفيفي : مكان اخلتمة 

  
  
  

 صالح الشيخ على أمسع بدأت..  العظيم اليوم جاء "

 آلخر وصلت حىت ختنقين العربة وبدأت الدين بآية بدأت
 على الدمع سقط..  نفسي أمتالك أن أستطع مل..  وجه

  "..  خدي
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 حـافظ  أي صدر يف كبري ومحل عظيم شرف اهللا كتاب ختم شرف إن أقول أن أود،  أبدأ أن قبل
 لوالـدي  بتكرميـي  علـي  ومن كتابه حبفظ علي من أن على وأشكره اهللا أمحد وأنا،  اهللا لكتاب

 . ويعلمه به يعمل ممن وأن أكون ، تعاىل اهللا شاء إن القيامة يوم الوقار تاج بإلباسهما

 

 حافظـاً  ما يوماً أكون سوف أين بايل يف يكن ومل..  املتوسط األول الصف يف احللقة مع كنت
 تعتـرب  الـيت  الصـيفية  الدورة جاءت بعدها..  األوىل أجزاء اخلمسة يف آنذاك كنت..  اهللا لكتاب
 من األول الفصل وبدأ الدورة انتهت..  احلفظ يف كبرياً شوطاً قطعت ألين حفظي يف جديدة مرحلة

 مـن  البدايـة  إىل عدت فقد..  ما شيء حدث لكن..  انتهيت حيث من وبدأت..  متوسط ثاين
 يكن مل سابقاً قلت وكما..  األوىل اخلمسة األجزاء يف تقريباً كنت متوسط ثاين انتهاء مع..  جديد
  .. أختم أن بايل يف

 مرحلـة  بدأت..  متوسط الثالث الصف يف إا..  اهللا لكتاب حفظي يف جديدة مرحلة جاءت
 ووجهني حفظ وجه األول الفصل يف تقريباً اليوم يف أمسع كنت يقياحلق االنطالق بدأت..  اجلدية
 .. مراجعة

 أول وكان..  اهللا كتاب حفظ هو حيايت يف هدف حددت باألصح أو..  بدأت الثاين الفصل يف
 هـذا  فضـل  و..  يومياً حفظ أوجه ثالثة إىل اليومي حفظي مقدار زيادة هو..  اهلدف هذا تبعات
 وقطعـت  أمسع بدأت..  أزري من شدوا الذي..  الوقت ذلك يف علي شرفنيامل على اهللا بعد يعود

 وكالعادة..  الكهف سورة إىل متوسط ثالث من الثاين الفصل اية يف وصلت حىت..  كبرياً شوطاً
 وأود..  النحـل  سورة إىل حفظي أكملت و فيها اخنرطت..  الصيفية العطلة يف مكثفة دورة يوجد
  ..  للحفظ أو للمراجعة سواًء الصيفية الدورات يستغلوا أن الصدد هذا يف الشباب أنصح أن
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 مـن  أزيد بدأت.. يوم بعد يوماً يزداد الكرمي القرآن حفظ ألجل وعزمي الثانوية املرحلة بدأت
 .. واحـداً  يومـا  أتغيـب  ال حـىت  ظـرويف  على أتغلب أن وأحاول..  يوم كل وأمسع مقداري

 .. القليل وبقي الكثري ذهب..  شي يبق مل القليل بقي يل لوتقو تقودين بنشوة أحس بالفعل

 

 لكـن ..  أيهـا  أن أود حينها كنت..  أوهلا يف األعراف سورة يف كنت الثاين الفصل اية مع
 محاسـي  أشد يف كنت..  بالصيف اليت الصيفية الدورة يف باملراجعة أبدأ أن علي فرض شيء حدث
 زادين األمـر  هذا .. مراجعة بل جديداً حفظاً الدورة يف أمسع مل سابقاً قلت كما لكن..  أختم أن

 ..  يوميا أوجه مخسة أمسع بدأت..  الرمضانية الدورة يف أكرب محاساً

  
 ثالث إال يبق مل نفسي يف قلت املائدة بسورة بدأت حني..  اإلمتام من جداً قريب أين أحسست

..  املتبقيـة  األوجـه  أعد..  أوجه مخسة من انتهيت كلما وكنت..  املائدة بسورة بدأت..  سور
 بـني  ويسـألون  مهيت من يشدون كانوا..  خرياً اهللا جزاهم املشرفني و الطالب اهتمام حمط كنت
 ؟.. تصل حىت تبقى كم اآلخر و احلني
  

 بسـورة  بدأت املائدة سورة من انتهيت ما بعد..  اهللا كتاب خلتم شوقاً يزيدين السؤال هذا كان
 .. حيـايت  يف جديـدة  مرحلـة  اعتربـا  جديـدة  بسـورة  بـدأت  كلمـا  كنت و .. النساء

 الوالـدان ..  عـين  ويسأل..  حيبين كان من كل مهيت من يزيد..  القليل إال يتبق مل ألنه ؟.. ملاذا 
  .. واألصدقاء وطالب احللقة و مشرفيها واألقارب

  
 ثـاين  يف الدراسـة  بـدأنا  حني..  النساء سورة منتصف يف كنت الرمضانية الدورة انتهاء بعد

 وأنا..  عمران بـآل وبدأت النساء سورة أيت حىت جبدية بدأت..  جداً متحمسا كنت..  ثانوي
 إىل وصلت حىت..  وأكثر مقداري يوم كل أمسع بدأت..  واحدة سورة إال يتبق مل نفسي يف أقول
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 أعـرف  ال..  غريبـاً  شـعوراً  نفسي يف وجدت وجه آلخر وصلت ملا..  عمران آل سورة آخر

 واصـلت   ؟..! أخر شيٌء أم..  اخلتمة من قريب ألين هل ؟.. السبب هو ما أدري ال و..  هو ما
  .. وجل عز اهللا كتاب خلتم اللهفة أشد يف وأنا منها األول اجلزء أيت..  البقرة سورة يف وبدأت

   مـىت :  هـو  عـه أمس الـذي  األكثـر  السؤال كان..  ونصف جزء إال يبق مل نفسي يف وأقول
 !؟.. ستختم عبداهللا يا

 

..  أوجـه  سبعة إال يتبق مل هنا أين أصدق مل وصلت ملا..  الكرسي آية إىل وصلت حىت واصلت
 نصحين أن بعد تريثت لكين اليوم هذا يف أختم أن باستطاعيت كان .. الثالثاء يوم هو اليوم ذاك كان
 أن يريـد  الـذي  كالسجني .. يل بالنسبة اجلمعة و اخلميس و األربعاء يوم كان..  املشرفني أحد
 .. جديدة عمرية مرحلة سيكون..  آخر يوماً سيكون السبت يوم ألن نعم..  السجن من يتحرر
  
 وبـدأت  الدين بآية بدأت صالح الشيخ على أمسع بدأت..  العظيم اليوم جاء..  السبت يوم جاء
..  خـدي  على الدمع سقط..  نفسي أمتالك أن أستطع مل..  وجه آلخر وصلت حىت ختنقين العربة
 يف أمسـع  كنت أين مع!! ؟؟.. ملاذا أدري ال..  علي يتعسر الوجه كان..  الفرح دموع..  هي إا

 يل بالنسـبة  وجه آخر كان ألنه رمبا..  آخر شيء املرة هذه لكن..  بشيء أحس وال سابقة أوقات
 وجـل  عز لريب شكر سجود وسجدت اخللف ىلإ مباشرة اجتهت..  التسميع من انتهيت أن بعد.. 
 .. كتابه خبتم يل إكرامه على
  

 انتشـر  بعـدها ،  صالح الشيخ يد على هـ 24/11/1429 املوافق السبت يوم يف ذلك كان
  ..الكرمي  اهللا كتاب ختم على ويهنئوين يل يباركون و بدأوا ..املشرفني و الطالب  أوساط يف اخلرب
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 .. العظـيم  القرآن ختم أمتمت أن أخربمها والدي إىل جوايل من سالةر أرسلت املغرب صالة قبل
 أشكر الصدد هذا ويف..  علي تتواىل املباركة رسائل بدأت مث..  منهما مباركة رسالة أول وكانت
 ..  ذلك غري أو مكاملة أو برسالة سواًء يل بارك من كل

  
 قابلوين قد إخويت وكانوا .. ) الفرح دموع ( والدموع بالبكاء أمي قابلتين للبيت وصلت أن بعد
 .. معي الوجدانية واملشاركة باملباركة

 

 مشـرفني  من وجل عز اهللا لكتاب ختمي على اهللا بعد الفضل له كان من كل أشكر اخلتام ويف
 أشـرف  مـن  لكل وأقول..  أحداً أنس ال حىت أمساء أذكر أن أحب ال..  وغريهم وطالب وإدارة
 ..وأجزل لكم األجر واملثوبة ..  خرياً اهللا وجزاكم شكراً..  علي

 

  .. منه جزء ضبط األقل على أو اهللا كتاب أن حيفظوا الشباب جبميع أهيب الصدد هذا ويف
  .. كتابه خبتم علي من أن على اهللا أمحد النهاية يف
  

  . ويعلمه به يعمل ممن جيعلين وان وهداية نوراً صدري يف جيعله أن اهللا أسأل
  . أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى
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  أسامة العيت: املتوج 

  .. هـ ١/١٢/١٤٢٧ املوافق اخلميس يوم يف: تاريخ اخلتمة 
  البلطان  خالد والدة جامع: مكان اخلتمة 

  
  
  

 دور جاء مث..  بالبكاء أجهشت اليت والديت احتضنت "

 على بدا قد والفرح أيضاً نفسه يتمالك مل الذي والدي

  ".. مجيعاً حميانا
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)  اهللا رمحـه (  البصـري  يعقـوب  مبدرسة  والداي أحلقين عندما القرآن حلفظ رحليت انطلقت
 فيهـا  يسـري  .. املتوسـط  الثالث حىت و اإلبتدائي األول الصف من تبدأ رحلة .. القرآن لتحفيظ
 .. املتوسطة املرحلة اية مع اهللا كتاب حفظ يتم حبيث ..حمدد  زمين جدول وفق الطالب

 

 املسـجد  حلقـة  يف عندي تعوض كانت اليت اجلدية من شيئا تفتقد التحفيظ مدارس كانت رمبا
 حفـظ  يف لتميزي سراً كانت اليت احللقة يف يسري بشي املدرسة حفظ أسبق فكنت .. ملنزلنا ااور
 ..كـبري   أثر هلا كان القرآن ملراجعة صيفية دورة يف دخويل الفترة تلك ختلل .. املدرسة يف القرآن
  التحفـيظ  مدرسة يف زلت ما و ..  الرياض مشال إىل انتقلت حىت الزمن من مدة النظام هذا استمر

 قريبـة  حلقة عن والدي حبث املنزل يف استقرينا أن بعد ..املتوسط  األول الصف يف ذلك كان.. 
   .. املراجعة و احلفظ يف مشواري أكمل كي

  
 املشرف علي هـو  األستاذ كان و ..اد  حلقات مع التابعة الواحة مسجد حبلقات  التحقت
 مع عبدالرمحن الشيخ ينشغل أن اهللا كتب حىت استمررت ..خريا  عين اهللا جزاه العمري عبدالرمحن

 .. فقط املدرسة برنامج على بقيت و احللقة من خرجت .. الرياض خارج أهله

 

 ..املنـزل  مـن  القريب الصيفي للمركز أدخل أن والديت رحتاقت و .. الصيفية اإلجازة جاءت
 جـامع  حلقات على عرفين من هو الصيفي املركز كان ..  التعليمي سلطان األمري جممع  يف الواقع
  .. -اهللا رمحه– عفيفي عبدالرزاق الشيخ
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 ال لـك ذ يف فضل ..بندر / املشرف  ألخي كان و ..باحللقة  التحقت الصيفي املركز انتهاء بعد
 خـتم  أمت أن فيه عزمت الذي  ..اليوم  ذلك جاء حىت فيه استمررت و احللقة برنامج وابتدأ ، أنساه

 مكثفاً معيناً مقدارا حندد بأن اتفقنا و ..ذلك  عبدالرمحن يف/ أخي املشرف  استشرت و ..القرآن 
 .. يوم كل تسميعه يتم

 
 مـن  أكثر بتسميع مطالب فأنا ..املنزل  و سةاملدر و احللقة يف استنفار مرحلة كان املرحلة هذه
 مـن  منـهم  ..مهي  معي يعيشون أهلي فكل ..رائعة  مرحلة كانت .. يومياً جديدة أوجه عشرة
  .. خري كل عين اهللا فجزاهم ..يل  يدعو من منهم و .. يل يسمع
  
ـ  ذلـك  جـاء  حىت .. احللقة وقت غري يف يل يسمع عبدالرمحن أخي كان يوم كل يف و   ومالي

 كـان  .. بالتسميع بدأت .. البقرة سورة من وجهاً عشر مخسة آخر فيه أقرأ سوف الذي املشهود
 ارفع:  يقول أذكره زلت ال .. ذلك ومع..  عبدالرمحن أخي و أنا عداي أحد أي من خالياً املسجد
 .. أسامة يا صوتك

 

 .. نفسي مع راجعتها قليل قبل أين رغم ..كاملة  صحيحة آية أقرأ أكاد ال كنت أين أيضاً أذكر
 علـى  شكراً هللا سجدت مث ..آية  آخر قراءة أمتمت .. حيايت حلظات أسعد كانت اللحظات هذه
   .. قبلي من لوالدي و ..يل  حلماً كانت لطاملا اليت ..العظيمة  النعمة هذه
  

 يب إذا و للمنزل عدت .. اإلجناز ذا هنأين و ..عبدالرمحن  أخي على سلمت السجود من قمت
 والـدي  دور جاء مث ..بالبكاء  أجهشت اليت ..والديت  احتضنت .. يل استعدوا وقد بأهلي أفاجأ
  .. مجيعاً حميانا على بدا قد والفرح ..أيضاً  نفسه يتمالك مل الذي
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 دعـا  قد منزلنا يف أقامه حلفل مسبقاً أعد قد والدي كان ..السعيد  اليوم ذلك تال الذي اليوم يف
 كل اهللا جزاهم الرياض خارج من جاء قد منهم بعضاً إن حىت ..األصدقاء  و األقارب من ريالكث له

 أال العظمـى  باهلديـة  تقارن ال كانت اليت اهلدايا و اجلوائز من العديد  اليوم ذلك يف تلقيت .. خري
  .. اهللا كتاب حفظ وهي
 
 أدل وال  يل احترامهم زاد فقد .. معي الناس تعامل يف كبرياً اختالفاً الحظت األيام مرت أن بعد
 .. للصالة يقدمين أصبح والدي أن من ذلك على

   
 أخـص  و اهللا لكتـاب  حفظـي  على وساعد ساهم و بذل من كل أشكر أن أنس ال .. أخرياً
 الـذي  .. عبدالرمحن/ املشرف  أخي و ..املشروع  هذا يف األساس هم كانا الذين والداي بالشكر
 فضلهم أنس لن .. فيها دراسيت أكملت لو وودت أحببتها اليت و مدرسيت .. الكثري وقته من أخذت
 يل الطالب و املشـرفون  فيها قدم اليت االستراحة أنس ال كما .. حييت ما هلم أدعو سأظل و علي
 .. احللقة يف املشرفني من والعديد والدي حبضور وليمة

 

  ..! قيوم يا حي يا به لالعم و إتقانه فارزقين ، كتابك حفظ رزقتين كما اللهم
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  حممد الشمسان: املتوج 
  هـ ١٤٢٧/ ٧: .../تاريخ اخلتمة 
  استراحة الشاذلية بالرياض: مكان اخلتمة 

  
  
  

 حياول..  باكياً صوتا أمسع كنت..  بأمي اتصلت فلما "

 ذهب فقد أبيك على اتصل..  يل قالت و!  بكائه إخفاء
 مل ألا إال ذا يكن مل و..  رباخل أتاه ملا احلرام املسجد إىل

  " ! الكالم تستطع
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 أال..  املرهـق  حماولـة  الكـثري  فيـه  حياول و .. األغلب عنه يعجز..  عظيم أمر إيلَّ وكل فقد
   تلـك  يف..  واقـف  عـاجزاً  فيـه  العقـل  يكـون  ما و..  العواطف به تلد ما عن التعبري هو و

 يف تـدري  ال..  اللحظـات  سـنني  و السـنني  حلظـات  ا أقصد..  املواقف تلك و اللحظات

  ؟..! الشياطني تلبيس من أم ؟.. يقني هذا هل حلظتها
  

  !  مفتون بك عقلك و قلبك يسري و..  باجلنون ليس و نفسك ختاطب حني
  ..  متاماً الدنيا هذه من خرجت قد كأنك و..  إحساس بال حتس حينها
 ] ..  اخلتمة حلظات[  إا نعم

  ! مبارك مبارك لك يهتف اجلميع و..  أمامك واقع السنني فحلم
 ! البليغ قَولِ و القولِ بالغة عن فضالً..  التعبري عن أعجز اهللا و فإين

  
 حىت باخلرب تعلموا لن اهللا و ال و..  كالمي يف مبالغ أين يرى و..  مقايل من بعضكم يعجب قد
 ختتمـون  حني..  اللحظات تلك تتذكر اعندم!  القيض شدة يف..  البارد النسيم ذلكم عليكم يهب
 ! اهللا بإذن

  املزدريـة  األنفـسِ  و..  امللتهيـة  القلـوب  و..  املرختيـة  العـزائم  لشد التعبري حاولت إمنا و
  ..! لذواا
  

 اهللا و فـإين ..  للفالح هلموا و..  نيام يا فاستيقضوا..  املرام لبلوغ التوفيق و اإلعانة أسأله فاهللا
 يف أحبـك  مـن : [  اهللا رمحـة  عليه حزم بن سعيد بن علي حممد أبو اإلمام قال كما و..  أحبكم
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 لـك  يضمر أن دون وسرورك غضبك يف احتملك و معروفاً منك ينتظر أن دون،  ويسرك عسرك
  ..]   الصديق األخ هو فذلك يوماً خيذلك أن دون والصدق بالنصيحة دوماً وتعاهدك سوءاً
  
..  خـريٍ كل  اهللا فجزامها،  والدي بفضل اهللا توفيق بعد فهو يل شخصي جمد عن أكتبه ما كل* 
  ! مجيلهما رد على أعانين و

  
 : مدخل

للقلوب نوراً القرآن منزلَ يا  

أزلفت عدن جنـات آيـاته  
الطيوب مع الطيوبِ مع الطيوب تذرو  
كتابنا مجـال عن غفلنا لكن  

الذنوب مع الذنوبِ محلُ وأعاقنا  
  
  
]1[  

  .. الدفني احللم و،  الباردة ةالبداي
 – احلفـاظ  أما..  كامالً ما يوماً الكرمي القرآن سأحفظ أين إخوة يا أبداً ببايل خيطر مل الصغر يف
 ابـن  و ..التابعني  و الصحابة أمثال من اجلهابذ العلماء الزهاد العباد هم فهؤالء  - أظن كنت فيما
 و..  منـه  ذهلـت  حافظاً رأيت إذا كنت و..  فقط مةاأل أعالم و عثيمني ابن و حزم ابن و تيمية

 علـيكم  أخفي ال نعم..  يوماً يل يبوح لعله إليه أتودد و ألزمه كنت و! ؟ هذا صنع كيف عجبت
  ! متاماً مساري تغري و االبتدائية املدرسة دخلت حىت خامتاً يوماً نفسي أختيل مل فأنا هذا
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]2[ 

  ! األول النصف
 و عقلـي  و قلـيب  فيه تغري فقد..  حيايت مراحل أهم أعتربه االبتدائية حلةاملر من األول النصف

 .  جديد من ولدت فكأمنا أيضاً جسدي

 

 كان القريب مسجدنا إىل بيدي أخذ حني أنه أجزم أكاد و..  فضالً علي أيب كيد يداً أجد ال و
 كـان  و..  عليه ال له ةًحج أكون و..  القيامة يوم به يفتخر و رأسه على الوقار تاج ليضع حيضر
  .. اخلامت بابنه صدره سيمأل الذي الفخر لذلك أيضاً حيضر
 إخواننـا  مـن  دخلـت  حني الشيخ كان..  كُثر طالب و..  واحدة حبلقة ينعم مسجدنا كان

 املبجل شيخي منه بدالً جاء و..  تركنا و ذهب..  أسبوع انقضى فلما – اهللا وفقهم – السودانيني
  ..  األول معلمي و

  
  
]3[ 

  .. اهللا عبد أستاذ
 حيمل بشيخ رزقنا فقد..  لنا اهللا و أحسن قد و..  تركنا و ذهب احللقة شيخ أن لكم قلت كما
 أشـتاق  و ساعة كل أتذكره الذي..   األمحدي اهللا عبد/  الشيخ ذلك هو..   شبابه و اإلسالم هم
  ..  قلوبنا إىل قلبه من خترج اليت كلماته أتذكر أزال ال..  حني كل إليه
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 و يتعـب  كان بالفعل!  يعتب يكن مل و يغضب يكن مل إرشاده و توجيهه حسن أتذكر أزال ال
 بالفضل يدين كلنا و..  لنا فراقه من سنني ست بعد حفاظ ثالثة يديه على من خرجنا حىت!  يتعب

 . األعلى فردوسه يف به مجعنا و حل أينما اهللا فرمحه الوالدين و اهللا بعد له
  
  
]4[ 

 .. حاليت من اليأس

 كـان  و حفظاً احللقة طالب بني من األسوأ كنت..  املتوسطة سنني أوىل يف كنت عندما أذكر
 أسـتفيد  أزل فلـم ..  ميل ال و يكل ال و النصحية يل خيلص فكان..  أنس/  األخ حينها يل يسمع
 .. ء شي مين يتغري مل و السنة تلك مضت لكن و..  هذه ساعيت إىل منها
  
  
]5[ 

  .. التحول نقطة
 !  درجة 180 حيايت انقلبت،  املتوسط سنني ثاين يف

 مل و كـامالً  مقـداري  من أنتهي مرة فألول..  يل بالنسبة استثنائي أسبوع األول األسبوع كان
 كـان  و!  األول أين األسـبوع  اية يف تفاجأت..  الرمحن عبد/  املشرف أخي من حياًء إال يكن
 ..  ئبنيالغا كثرة بسبب ذلك

 

 كما احلضور عاد فقد..  األول املركز أجل من أقاتل ال أن على العزم عقدت التايل األسبوع يف
 ..  كان
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 و..  بنـدر /  املشـرف  أخي اهلمم موقد أذين إىل جاء..  احلسبان يف يكن مل ما حدث لكن و
..  األول املركز على عزمت حىت حممد أبو ينهيها كاد ما و]  حممد يا حيلك شد[  قال و يل مهس

 بنـدر  أخـي  بـني  و بـيين  أشدها على املنافسة كانت السنة تلك يف..  به ظفرت و عليه فقاتلت
 جاءت حىت اخنفاض و  علو بني استمررت و..  احلمد هللا و معه نفسي تطوير فاستطعت،  اهلاجري
  .. الصفر حلظة
  
  
]6[ 

  ؟ اخلتمة مىت
 األخـري  الشـهر  سـباق  جـاء ..  نودعهـا  كادن،  املتوسطة املرحلة مشارف على اآلن حنن

 .. أجـزاء  عشـرة  يل بقـي  قـد  كان..  القوى تستعر و..  اهلمم تتقافز فيها]  املكثفة الدورة[ 
 املشـرف  أخـي  كـان  و..  مسـافرون  فـأهلي ..  أحفظ و أحفظ البيت يف لوحدي كنت و

 .. ويؤازرين يشجعين و حيفزين احملسن عبد
  
  
  
]7[ 

 حفـظ  بـه  أمتمت يوم فهو أبداً عادياً يوماً يكن مل..  التكرمي يوم الدورة مأيا آخر يف اآلن حنن
 دقيقة أحفظ البقرة سورة من أوجه ثالثة يل بقي قد كان..  الوقار تاج والدي ألبست و اهللا كتاب

 سـأقول  كيـف !  قريـب  عما شعوري سيكون كيف أعلم ال و ؟.. ال كيف..!  دقائق أفكر و
 ! ألهلي
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 / املشـرف  أخـي  أنتظر كنت و،  الطبيعي وضعي يف أكن مل..  األخري الوجه اءةبقر بدأت ملا

  خـاجلين  شـعورٍ  وصـف  أستطيع ال أين أخفيكم ال و انتهيت فلما،  يديه على ألختم..   بندر 
 !  توصف أن من أكرب فاحلادثة،  اعذروين!  حينها

 

 انتهيت أن بعد و!  ا فأخطأت..  املصحف ألمت الفاحتة سورة أقرأ أن بندر مين طلب انتهيت ملا
احللقة يف درسين من كل و.. هلما دعوت و العزيزان والديت و والدي فيها تذكرت سجدةً سجدت 

ــغري يف ــوت و ص ــم دع ــل و..  هل ــن ك ــان م ــم يل ك ــاحب نع ــوت و الص  دع

 ... له دعوت و مهة يب أوقد من كل و..  هلم

 

  .. ذلك يف أطلت و له فدعوت..  هجهد مثرة أجين أنا و اهللا عبد األستاذ تذكرت
 يف هم و الرياض يف فنحن..  أرضي غري أرض يف مها و الدي و أخرب كيف الكربى العقبة كانت

 اتصـلت  فلما..  قبلي رسالة هلما أرسل و سبقين قد..  الرمحن عبد/  املشرف أخي فكان..  مكة
 إىل ذهب فقد أبيك على اتصل يل التق و!  بكائه إخفاء حياول..  باكياً صوتا أمسع كنت..  بأمي

 يلبسـها  كبدها فلذة فهاهو!  الكالم تستطع مل ألا إال ذا يكن مل و..  اخلرب أتاه ملا احلرام املسجد
 .. الفخر حلل و..  الوقار تاج

الشباب جاء مث..  ودعته مث حديثي فأطلت..  تارة يبكي و تارة يكلمين كان و أيب على اتصلت 
  . العظيم اليوم ذلك يف..  مهنئني
  
  
]8[ 
  .. االحتفاالت توالت و
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 دموعي أريق للخارج أذهب لكي النهاية أنتظر كنت و..  احتفاالً اخلتمة مبناسبة أعمامي يل نظم
 ..  عيين حماجر على الواقفة

  
  
]9[ 

 و األعمال تزداد و..  املشاغل تكثر الزمن تقدم مع و..  أصعب اهللا و فهي..  الضبط رحلة أما
 <<  السبيل سواء إىل اهلادي هو و املعني فاهللا..  الواجبات

  
 فاهلمـة ..  نتكلم مما أكثر مجيل أمر و..  نتصور كما ال سهل أمر اخلتمة إن..  إخويت أخرياً و
  : الشاعر قال كما و..  اهلمة

أزلفت عدن جنـات آيـاته  
مع الطيوبِ مع تذروالطيوب الطيوب  

كتابنا مجـال عن غفلنا لكن  
الذنوب مع الذنوبِ محلُ وأعاقنا  
للشذا..  للحدائق عدنا واآلن  

رينمتدب ، فينطق الدمع كوبالس  
لربنا تائبني عدنا واآلن  
؟ نتوب فلمن ربنا، ، لك نتب مل إن  
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 :شكراً لكم 
  . وهبتين ما على رب يا لك شكراً  §
  . احلنون األم و احلاين األب أيها §
 . األمحدي اهللا عبد خيشي و أستاذي §
 . صاحل أبا يا صدري يف نصائحك،  أنس املشرف أخي §
 . املشترك القاسم أيها معينك من نرتوي نزال ال،  بندر املشرف أخي §
 . عليك باهللا حقك نوفيك فكيف،  علينا تترى فضائلك،  الرمحن عبد املشرف أخي §
 ..  علي فضل له من لكل شكراً §
  
  

  : خمرج
 للشذا..  ائقللحد عدنا واآلن
رينمتدب ، فينطق الدمع كوبالس 

 لربنا تائبني عدنا واآلن
  ؟ نتوب فلمن ربنا، ، لك نتب مل إن
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  عمر الضباح: املتوج 
  ..هـ  ١٤٢٨ \ ٩ \ ٢٣يوم اجلمعة : تاريخ اخلتمة 
  جامع زيد بن حارثة: مكان اخلتمة 

  
  
  

  ..}  الضالني وال {:  تعاىل قوله إىل وصلت وعندما "

  الفرحة فرط من مكانه من خيرج سوف قليب أن حسستأ

  " .. أركاين يهز بشيء أحسست..  السرور و
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  .. !يا هلا من حلظات مرت كالربقِ يف الليل املعتم ..! يا اهللا 

  ..مرت لتدخل الفرحة والسرور 
  ..قريب اليت وقعت باألمس ال .!سأحاول عبثاً كتابة قصيت ..! إا اخلتمة 
  ..فإىل البداية 

  
  )خريكم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه     (  -صلى اهللا عليه و سلم  –قال من ال ينطق عن اهلوى 

رائـع  .. و شرعت أبين صرحاً مجيـل املظهـر    ..فمن هذا املنطلق بدأت أمجع ركام مهيت املتناثرة 
  ..اجلوهر 

.. أيهم جيمع معي هذا الركـام   ..كان والدي ووالديت يتسابق كل واحد منهم .. و من حويل 
ميسـك  .. وذاك األب املريب .. تشد بيدي لتدفعين إىل األمام .. فمن جهة كانت تلك األم احلنون 

.. فلقد كان أحدمها جيمع يل أغصان العزميـة  .. يب من اليد األخرى كي ميضي يب إىل شط األمان 
  ..!نار احلماس  واآلخر يوقد يفَّ

  
  لقد كانـت بـدايايت يف حفـظ    ..ونور طريقي .. منار دريب .. منهما لقد كان كلٌ .. نعم 
  ..خل املدرسة حبوايل سنة تقريباً من قبل أن أد ..يف مسجد العليان .. القرآن 

  ..يف الصـف الرابـع االبتـدائي    .. وأنا ابن عشر سنني .. مث انتقلت إىل جامع زيد بن حارثة 
فلقد كنت أمجع شتات حفظي يوم كنـت يف مسـجد    ..بدأت املسري كانت بداييت هناك مبعثرة 

  ..ال تقدم يلحظ وال جهد يشفع .. مرت يب األيام وأنا على هذا احلال  .. العليان 



 

 برعاية شركة دار عكل العقارية|  بوح متوج

 

59 

  
عرض علي أحدهم أن .. كان يل زمالء يف املدرسة حني كنت يف األول متوسط يف مسجد اهلجرة 

الذي كان يف بـادئ  .. ر على والدي وأعرض األم.. بدأت أراجع نفسي .. آيت معهم يف حلقتهم 
.. فانتقلت إليه وكلي شوق إىل بلـوغ املـرام   .. مث الن قلبه هلذا املسجد .. األمر من املعارضني 

  .. وكلي شوق يف حفظ كتاب الرحيم املنان 
.. وكأين أحسست أن نار العزمية تثور كـ بركان هـائج  .. بدأ اليوم األول يل يف هذه احللقة 

.. بدأت وأنا شعلة من احلماس كنت أمسع ويف اية احللقـة أحـزن   .. نعم .. احلماس يطلق محم 
متنقالً ما بني حلقـة  .. استمررت يف هذا املسجد املبارك .. وأنتظر اليوم التايل على أحر من اجلمر 

  ..ودورة مكثفة 
  

 إىل جـامع  يف موضوع انتقـايل .. فاحتين أخي .. وباألخص يف رمضان .. ويف الثاين متوسط 
ولكن سرعان ما ذابت .. كنت من أشد املعارضني يف بداية املوضوع .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

ـ وكنت يف سورة .. اجلامع يف رمضان  حلقاتدخلت مع .. تلك املعارضة    بـدأ يـومي  .. ود ه
  ..! الث أشخاص فقطث.. لقد كنت أعرف تقريبا .. لعدم معرفيت م .. وبيننا حاجز .. األول  

  
انتـهت  .. وبني أشخاص جعلوا أهدافهم حفظ كتاب اهللا .. بدأت مسرييت يف هذا اجلامع املبارك 

بدأت التجهيز هلا .. أن هناك دورة صيفية ستقام يف اإلجازة .. وأثلج صدري خرب مفاده .. السنة 
..  و صممت على الوصـول  ..فلقد أمجعت أمري .. نعم .. مة سرت فيها وكلي محاس للخت.. 

.. لليوم الثـاين   شوقوأنا يف أشد ال.. بدأنا يف الدورة كنت أمسع وأخرج من الدورة .. لـ اخلتمة 
نقضي ا أوقاتاً مـع  .. سوف نسافر إىل أا ..  أفسد علي خطيت.. ولكن كان هناك خرب مزعج 

  ..عموميت 
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وكلـي  بداية الدراسة  نت أنتظرك.. نعم .. و قد مضى على الدورة أسبوعان .. استجبت أليب 
خربين أنه سـوف  وأ .. بندر / املشرف  اتصل يب أخي العزيز.. قبل بداية املدرسة بيوم .. محاس 

  ..فكن على املوعد .. ميرين غدا يف العصر 
  

بدأت وكنت يف سـورة  .. عزمت على الوصول إىل اهلدف .. مع أول يوم يف الدراسة  واحللقة 
عندها وصلين خرب ختمة أحـد األحبـة واألصـدقاء يف    .. اية احللقة مر أسبوعان منذ بد.. النساء 

وأيضاً أشعرين بشيٍء من .. هذا اخلرب أفرحين فرحاً شديداً ملا ناله أخي من الفضل .. مسجد اهلجرة 
.. و ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء  ..لكنه ختم قبلي .. ألين كنت متفوقاً عليه يف احلفظ .. احلزن 

  .. فوجدت منه االستجابة وكله شوق أن أختم .. أبا حممد يف موضوع اخلتمة  عندها فاحتت
  

بـدأت يف التسـميع   .. ميرين مجيع أيام األسبوع لكي يسمع يل .. لقد كان أبو حممد .. بدأت 
  ..فهي غاية كل مسلم ومسلمة .. ة وكلي أمل وشوق للحظات اخلتم

لقد كان أبو حممد يـأيت إيلّ يف  .. جازة والعطلة ويف الرحالت ويف اإل.. كنت أمسع أيام احللقة 
وال يستطيع كائن مـن  .. ولقد كانت فرحيت تلك األيام ال توصف .. املسجد أو البيت ليسمع يل 

  .. والفرحة كانت عنوان تلك األيام .. و استمررت يف التسميع على هذا املنوال .. كان أن يصفها 
  ..! إىل أن بلغت آية الدين 

  ..سأحكي لكم جو هذا الشعور أوالً .. ناك شعور ما يف نفسي كان ه
أخـي   ولكن كان معه.. حممد مبفرده  فكنت بالعادة أين أمسع على أيب..كنت يف مسجد العليان 

غـري أنـين كنـت    .. أين سوف أختم يف تلك الليلة  عبدالرمحنكان يظن ..  أبو فوزان /املشرف 
  ..باخلتمة  ماًيبارك يل مقد.. من التسميع جاء إيل أبو فوزان فلما فرغت .. سأقف على آية الدين 
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  ..استيقظت يف الصـباح البـاكر ألداء صـالة الفجـر     .. ويف اليوم الثاين كان اليوم املشهود 
و أيب حممـد و أيب  .. سواي .. وللعلم مل يكن أحد يعلم عن أمر اخلتمة .. و كلي حيوية ونشاط 

يف وهذا التاريخ منقـوش  .. هـ  ١٤٢٨ \ ٩ \ ٢٣افق يوم اجلمعة كان ذلك اليوم يو..  فوزان
  .. ومن املستحيل أن أنساه بإذن اهللا .. قليب  صميم 

  
صـليت  .. ويف هذه األثناء رفع املؤذن معلنا إقامة الصالة .. كنت أحفظ حفظي .. يف املسجد 

.. ت إىل النـوم  بعـدها خلـد  .. وأخذت أحفظ حفظـي  .. مث ذهبت إىل البيت .. املصلني  مع
.. و بعد الصالة .. ذهبت و استمعت إىل اخلطيب .. واستيقظت على إيقاظ أمي يل لصالة اجلمعة 

ولكن كان يف املقابل بالنسبة يل يومـا  .. كان اليوم بالنسبة ألهلي يوما عاديا .. رجعت إىل البيت 
  ..حافال مشرقًا ال ميكن أن أنساه 

.. وهـو جملـس الرجـال    .. ست يف مكان أحفظ فيه بالعادة عدت و جل.. بعد صالة العصر 
عندما فرغت من املراجعـة  .. انطلقت أراجع احلفظ .. ليس ككل يوم .. ولكن .. كالعادة أراجع 

وعيوين مـن  .. وسجدت هللا سجود شكر على إنعامه علي .. دعيت الدعاء املأثور عند اخلتمة .. 
  ..الفرحة تصارع دموعها 

  
وقـد  .. رفع املؤذن آذانه معلنا دخول وقت صالة املغرب  .. الذي ملؤه اإلميان يف هذا الشعور

صـليت  .. سبق االتفاق بيين وبني أيب حممد على أن التسميع سوف يكون يف جامع زيد بن حارثة 
حملت أبا حممد يتقدم .. وأثناء سباحيت .. سبحت يف خيايل .. وملا انتهينا من الصالة .. يف املسجد 

األوىل دمعة فـرح  .. ويف عيين دمعتان .. تبعته بعد أداء السنة .. لصف األول من اجلهة اليمىن إىل ا
  ..واألخرى دمعةُ ترحٍ وحزن ألن أيب وأمي ال يشاركونين هذه الفرحة .. ذا املوقف 
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وإن كنتم على سـفر فلـم    (بدأت من قوله تعاىل .. بدأت بالتسميع بعد سالمي على أيب حممد 
آمـن   (إىل قوله تعـاىل  .. أخذت أقرأ وأقرأ وأنا غارق يف حبر السرور ..  )اآلية ... كاتبا جتدوا 

و بدأت الدموع تسري يف جمراهـا  .. هنا بلغ السيل الزىب ..  )اآلية ... الرسول مبا أنزل إليه من ربه 
  .. استمررت يف الترتيل .. حاولت إخفاءها فما استطعت ..  على خدي

عندها بدأت .. )اآلية ... ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها  (.. فلما تلوت .. يدا وفكري شارد بع
لقد كنت أحس براحه وطمأنينة مل يسبق هلـا  .. حىت سرت فيه .. القشعريرة تتسلل إىل جسدي 

اقرأ سورة الفاحتة كي تتم ..مع هذا الشعور مل أشعر إال و أبو حممد يبارك يل اخلتمة ويقول .. مثيل 
  .. )اآلية ... احلمد هللا رب العاملني  (.. بدأت يف ترتيل الفاحتة .. القرآن 

  
أحسست أن قليب سوف خيرج من مكانه من ..  )وال الضالني  (: ندما وصلت إىل قوله تعاىل ع

  ..أحسست أين طائر حيلق يف مساء اإلميان.. أحسست بشيء يهز أركاين .. فرط الفرحة و السرور 
  

.. لقد طار يب هذا املوقف إىل جمالس الرسول ) .. بوح متوج ( إمنا هو .. خيال  ليس هذا نسج
و نشـوة  .. ويف غمـرة الفـرح   .. وفتوحات القادة .. ومساجد التابعني .. وحلقات الصحابة 

إىل .. حاولت جاهدا .. حاولت أن أتعرف عليه .. مسعت صوتا أيقظين مما غرقت فيه .. االنتصار 
.. مبارك عليـك  .. وقد كان يقول .. لقد كان جبانيب .. ت أن أحدد صاحب الصوت أن استطع

يعي ما أقوله ) من اخلامتني(ومن ذاق هذا الكأس .. لقد كان حيدثين ومل أكن أفهمه يف ذلك الوقت 
  ) ..اهللا يبارك فيك ( رددت على أيب حممد بقويل .. 

أا من نسـج  .. قد خيطر يف بال القارئ .. ية ويف هذه اللحظات بدأت بالعودة إىل حاليت الطبيع
.. بالفعل .. ليس من رأى كمن مسع .. ولكن يف األمثال .. أو أا مبالغات ال حقيقةَ هلا .. اخليال 

اسـتمعت  .. بادرين أبو حممد بالنصائح والتوجيهات .. بل عشتها .. فلقد عرفت معىن هذه املقولة 
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.. واإلتقـان  .. كي يرجعين إىل البيت وكان يوصيين باملراجعـة   ..إليه وحنن ذاهبون إىل سيارته 
وقد أخذ .. نزلت من السيارة وودعته وشكرته .. مسكت مقبض الباب .. ويبارك يل هذا االجناز 

  ..رقم أيب 
  

مث .. توجهـت إىل البـاب الـداخلي    .. دخلت البيت .. مضيت حىت وصلت إىل باب منزيل 
.. كان املوجود الوالدة وأخي الكبري وأخـيت  ... دخلت على األهل  عندما) الصالة ( توجهت إىل 

خرجت كلمات مـين تعـين يل   .. من غري شعور مين ) .. ؟ ..!أين كنت .. ( بادروين بالسؤال 
  ) ..ختمت القرآن ( قلت .. الكثري 

ـ .. سلموا علي .. قاموا من الفرحة وحملت يف عيين أمي دموع الفرحة  ر وكل منهم يزاحم اآلخ
لكين أبصرت يف عينيها .. سلمت على أمي وهي ال تقوى على وصف مشاعرها .. كي يبارك يل 

سلمت علـى  .. كانت تبارك يل وعيناها من الفرحة متطر دموعا .. واستطعت أن أفهمه .. الكالم 
  ) .. اخلتمة ( كنت أفكر يف .. إخويت وجلست ساكتا بينهم 

  
.. أخذت أعيد شريط الـذكريات  .. ها هو احللم قد حتقق . .كانت حلما يل .. نعم أفكر فيها 

 هذا اليوم انتهيت بدأت املشوار ويف.. ففي األمس القريب .. ياهلا من أيام سريعة تتقلب يف ذاكريت 
  !إىل الغاية 

فأخذت املساجد ترفع نـداء  .. ويف هذه األثناء دخل وقت أذان العشاء .. يف هذا اجلو اجلميل 
ومن مث أخرب أيب .. ذهبت إىل أداء الصالة .. وهب املصلون إىل املساجد .. املؤذنون فأذن .. احلق 

وكان أيب يف املسـجد  .. أدينا الصالة يف املسجد .. ومل أكن أعرف بأن الرسالة سبقتين إىل أيب .. 
فسر بـذلك أيمـا   .. سلمت عليه وقبلت رأسه وأخربته .. انتظرت أيب حىت خرج من املسجد .. 

  .. وفرح بذلك أيما فرح ..  سرور
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.. وفرحوا بذلك .. فلما خرجوا بشرهم بالبشرى .. فانتظرهم أيب .. جبانب بيتنا بيوت عموميت 

.. يف هذه األثناء .. اجتهت أنا وأيب إىل البيت .. أخذوا ميطرون علي وابالً من التهاين و التربيكات 
فـ من رسالة إىل مكاملة .. فأصبح جوايل ال يهدأ  ..خبتميت .. أرسل أبو حممد إىل الشباب خيربهم 

  ..!وهكذا .. ن مكاملة إىل رسالة وم.. 
و كنـت  .. فكنت أشعر أن األرض لن حتملين ..  ال أكاد أملك نفسيأنا من الفرحة والسرور 

 بـ رسالة أو مكاملة.. و كنت كل فترة أخرج من هذا الشعور .. غارقاً يف التفكري فرحاً مبا حققته 
  ..سواًء من الشباب أو من األقارب 

ولكن هيهات .. وضعت رأسي كي أنام ..استمر الوضع هكذا إىل أن أردت أن أخلد إىل النوم 
ويف اليوم الثاين استقبلت .. استطعت أن أنام .. وحماوالت دؤوبة .. و بعد جهد جهيد .. هيهات 

  .. !التهاين مباشرة من أبناء عموميت 
  
  
  
  
  
  

  ..ما أمجل تلك اللحظات .. يا اهللا 
مجيـل   ..الذي هو عذب املـذاق  ) .. اخلتمة ( كان شعوراً ال يفقهه إال من شرب من كأس 

  ..أنيق املظهر .. الشكل 
  ..كان كالشيء الذي ال يصفه شيء .. بالفعل 
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  ..ولست شاعرا خيتار عذب الكالم .. أنا لست مالكاً ال أخطئ .. أحبيت يف اهللا 

  .. أو راويا حياكي خبياله أرض الواقع .. صوغ حلو اجلمل أديبا يولست 
  ! )بوح متوج ( ولكين ختاما أصوغ 
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  عبداهللا املاجد: املتوج 
  هـ ١٤٢٩/  ٨/  ٢٤يف يوم االثنني : تاريخ اخلتمة 
  جامع الشيخ العالمة عبدالرزاق عفيفي: مكان اخلتمة 

  
  
  

" يبكون خيتمون عندما القرآن حفاظ أرى قدمياً كنت  ..

 جربت ملّا لكنين..  التصرف هذا من أستغرب كنت و

  ".. شعور بال بكيت..  املوقف هذا
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  ..من هنا كانت البداية 
القرآن ..  كانت من والدي أظفاري يغرسان يفَّ حب و يشـجعانين علـى   .. فهما منذ نعومة

  ..مها يعلمان األجر املترتب على ذلك  و! ؟..كيف ال .. حفظه و قراءته 
  

.. افتتح املسجد الكائن قرب منزلنا حلقات تلقنيٍ مصغرة .. عندما بلغت سن السادسة من عمري 
  .. كانت االنطالقة من ذلك املسجد .. يشرف عليها إمام املسجد و مؤذنه 

فصرت أحفـظ آيـتني   ..  مث تطورت شيئاً فشيئاً.. أحفظ آيةً آيةً .. بدأت حفظي كأي طفل 
  .. كانت فرحيت بذلك ال توصف .. و حفظته ) عم ( إىل أن أتيت على جزء .. و هكذا .. آيتني 
  

درسـت يف مدرسـة   .. بدأت الدراسةَ النظامية يف الصف األول االبتدائي .. ملا بلغت سن السابعة 
.. بعد انقطاعٍ دام أربعة أشهر .. حفيظ و عدت من جديد للدراسة يف حلقة الت.. قريبة من منزلنا 

  ..حيث تتوقف احللقة و تستأنف أنشطتها مع بداية العام الدراسي .. و هي فترةُ إجازة الصيف 
  

حـىت يسـر اهللا يل   .. قد تفلّت فارتأيت أن أبدأ به من جديد ) عم ( ملا عدت وجدت أن جزء 
لطاملا أخطـأت فيهـا و   ) .. النازعات( و ) لبينة ا( غري أين استصعبت بعض السور كـ .. إمتامه 

و كنت أجـد يف  ) تبارك ( مث شرعت يف جزء .. راجعتها مراراً و تكراراً حىت أتقنتها متام اإلتقان 
مث أنساها يف اليوم .. كنت أحفظها و أمسعها ) .. املرسالت( ال سيما سورة .. حفظه عنتاً و مشقة 
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و اللسان يلهج باحملامد هللا على مـا  و التكرار حفظتها عن ظهر قلب  ردادلكن مع كثرة الت.. نفسه 
  ..تفضل به و امنت 

  
جـامع  (كـان هـو   ..جد آخـر  انتقلت من مسجدنا إىل مس.. و عندما ناهزت سن التاسعة 

و درست على شيخٍ شنقيطي لطاملا متنيت أن أصبح .. و هناك وجدت احلرص و الرعاية .. )الدعوة
و مـن  .. حيثُ كان يستمع من الطالب تالوم و حفظهم دون أن ينظر يف املصـحف  .. ه مثل

جزاه اهللا عين خري ما جـازى  .. فإذا أخطأت استيقظ و نبهين على خطأي .. عجائبه أنه كان ينام 
فقد واراه أحبتـه  .. و جعل مأواه و مثواه جنةً عرضها السماوات و األرض .. شيخاً عن تلميذه 

  ..فإنا هللا و إنا إليه راجعون .. باق الثرى قبل مدة حتت أط
  

بعد ذلـك انتقلـت إىل   .. مل أكد أفارق املرحلةَ االبتدائية إال و يف صدري من القرآن مخسةُ أجزاء 
و قد كان هناك شيوخ أفاضل يتولون السـماع مـن   .. حلقات املرحلة املتوسطة يف املسجد نفسه 

  ..طالب املرحلة املتوسطة 
أكملت تسميعي علـى  .. فكان هلم علي فضلٌ كبري .. و أشعلوا مهيت .. أوقدوا عزمييت  يوخش

و قـد  .. و من املراجعة مثلها .. و كنت أمسع قرابةَ الوجه و الربع يومياً .. الشيخ الشنقيطي نفسه 
  ..أمتمت على يده عشرة أجزاء 

  
فكنت أدون ما يلقيـه أنـا و   .. يف املتشاات  بعد التسميع يلقي علي أبياتاً –رمحه اهللا  –كان 

كان املشرفون القائمون على .. مث يشرح لنا ما يستغلق على أفهامنا مما ألقاه .. جمموعةٌ من الطالب 
و كذلك أستاذي و شـيخي   .. )أبو فهد( خالد  /و هم أستاذي و شيخي الفاضل  -تلك احللقة 

و لقـد  .. مون الدروس و اللقاءات اليت ختاطبنا بشكلٍ مباشر يقي - ) أبو مشعل (عبداهللا  /الفاضل 
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فنستفيد من .. كما كانت الرحالت التروحيية تقام يف اية كل أسبوع .. استفدنا منها أعظم فائدة 
   ..و املسابقات الترفيهية.. اللقاءات الثقافية 

  
و قد .. دأ قبل احلصة األوىل مبدةتب.. أقامت املدرسةُ حلقةً صباحية .. يف الصف الثاين املتوسط 

  ..ساعدتين هذه احللقةُ على حفظ جزئني من القرآن الكرمي 
امسـه  ) .. حي التعـاون  ( انتقلت حلقتنا إىل مسجد يف .. و على عتبة الصف الثالث املتوسط 

و .. ميلّ  فاإلنسان بطبعه.. و قد كان فيه نوع من التغيري الذي جيدد النشاط) .. الفاروق ( مسجد 
  .. و استمررت يف احلفظ و املراجعة .. استمر الربنامج كما هو .. التغيري يطرد امللل و السآمة 

  
و حينها .. حيثُ أول عمرة يل كانت معهم .. قضيت يف هذه احللقة أمتع و أفضل حلظات عمري 

ـ  .. كنت يف الصف األول متوسط  اطق املختلفـة  و شاركتهم العديد من الرحالت إىل شـىت املن
  .. كالشرقية و اخلرج و امعة 

  
و قـد كُلّفـت   .. و يف اية العام أقيم حفلٌ ختامي لتكرمي الطالب املتميزين حفظاً و حضوراً 

إذ الكلمـة  .. و هو شيٌء طبيعـي  .. أصابين شيٌء من االرتباك .. بإلقاء كلمة الطالبِ نيابةً عنهم 
لكن حبمد اهللا ألقيتها و أُعجب ـا  .. األمور و املشايخ و غريهم ستكون أمام مجعٍ غفري من أولياء 

  ..فـ هللا احلمد و املنة .. و نلت حظويت من التكرمي بعد أن أُعلن امسي مع املتميزين .. احلضور 
  

أن ينقلين إىل  ..خالد /  حينها طلبت من أستاذي و شيخي.. توقفت احللقة متاماً.. بعد هذا احلفل 
و قـد   –رمحه اهللا  –إىل حلقات الشيخ عبدالرزاق عفيفي .. نعم .. ميزة طالباً و مشرفني حلقة مت

أول حضوري معهـم  .. و بالتحديد يف الفصل الدراسي الثاين .. كنت يف الصف الثالث املتوسط 
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 لقد استمتعت معهم و تعرفت علـيهم بسـرعة  .. يف رحلة إىل خميم قريب .. كان يف يوم األربعاء 
  ..و من هنا كانت البداية .. نظراً حلُسنِ أخالقهم و مجيل طباعهم .. كبرية 
  

تساعد ) .. حلقة الضبط ( و قد أحلقين املشرفون حبلقة تسمى .. بدأت التسميع من يوم السبت 
و ألين أخذا ..  ألين وجدت فيها الراحة.. فيها  و ال أزال مستمراً.. على ضبطي لكل ما حفظته 

حيث علمين هذه الطريقة من واقع جتربة جرـا  ..  بندر/ املشرف ن شخصٍ جمرب و هو أخي م
  ..فكانت طريقةً متميزة 

و كانت لدي مراجعـة  .. و املراجعة من سورة احلديد ..  يونسبدأت تسميع احلفظ من سورة 
و .. و املـن   و قد وجدت فيها الضـبط القـوي و هللا الفضـل   .. ذاتية أقوم بتسميعها يف البيت 

  ..استمررت على هذا املنوال حىت أقبل الصيف و أتت الدورة املكثفة 
   

نظراً ألنين عزمت على ختم كتـاب  .. يف هذه الدورة ركزت على احلفظ و أقللت من املراجعة 
و بعد انتهاء الدورة املكثفـة انتقلـت إىل دورة   .. بتشجيعٍ من أخي بندر .. اهللا قبل شهرِ رمضان 

  و كان هـو  .. عبدالرمحن : و شرعت يف التسميع على أستاذ فاضل امسه .. رى يف جامعٍ آخر أخ
إىل ..  خالـد /و معهما الشيخ و األستاذ .. يقومان على الدورة .. و أستاذي و أخي يف اهللا حممد 

مع يف جـا  ..بنـدر   بدأت يف التسميع على أخي.. بعد ذلك .. أن انتهت الدورة اليت قاموا عليها 
  ..و كان التسميع فيه يستمر من بعد صالة العصر إىل أذان املغرب .. العويضة 

  
عندما بدأت ا داخلين شعور خيربين أنه مل يبـق  .. بدأت بسورة البقرة .. يف هذا اجلامع املبارك 

فظ كتاب اهللا مىت سيأيت اليوم الذي سأمت فيه ح.. يوماً بعد يوم .. و كنت أعد األيام .. إال القليل 
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احلفـظ  و كنت يف بعض األحيان أزيد من حصـيلة  .. الذي هو خري الكالم و أشرف الكتب .. 
  ..استعجاالً على اخلتمة 

أصـعب   –يف نظـري   –فهي .. أحسست بصعوبة يف حفظها .. حينما بدأت بآيات الطالق 
و بعد جماوزا أصبحت .. مداهللا و لكين جتاوزا حب.. اآليات يف القرآن حيثُ كانت متشاةً جداً 

  ..لكي أرى كم بقي يل على آية الدين اليت طاملا كنت أمسع عنها و عن صعوبتها .. أعد األوجه 
  

كانـت رغـبيت أن   .. حينما مل يتبق يل على اخلتمة سوى أربعة أوجه .. إىل أن جاء ذلك اليوم 
.. و بالفعل كانت الوجهةُ إليـه  .. ق عفيفي جامع الشيخ عبدالرزا.. أختم يف اجلامع الذي أحببته 

.. يف هذا اليوم املبارك دعوت أيب و جدي و إخويت حلضور هذه املناسبة العظيمة و احلدث العظيم 
  ..فال شيء أعظم من حفظ كتاب اهللا 

  
  ..هللا الذي يسرها علي فاحلمد.. عندما بدأت بآية الدين و جدا أسهل مما توقعت و مسعت 

  .. كنت أتوقف بعد كلّ آية بضع ثوان من شدة الفرح .. ت يف الوجه األخري مث بدأ
فلما انتـهيت مـن   .. أخربين أخي بندر أنه ال بد من قراءة سورة الفاحتة بعد االنتهاء من البقرة 

  ..و بقي أن أقرأ الفاحتة .. البقرة شعرت بفرحة ال تسعها الدنيا 
  ..نه و اهللا كان أصعب شيٍء يف حيايت لك.. كنت أظنه أمراً سهالً 

  
حيثُ أحسست أن الدنيا .. ال أدري ملاذا بدأت يف اآلية األوىل مث توقفت لشعورٍ غريبٍ راودين 

  ..بكيت .. و عند آخر آية .. و وجدت صعوبةً بالغةً يف قراءا .. ضاقت علي مبا رحبت 
  .. أمتالك نفسي إمنا مل.. و اهللا مل أبك رياًء و ال مسعة 



 

 برعاية شركة دار عكل العقارية|  بوح متوج

 

72 

.. و كنت أستغرب من هذا التصـرف  .. كنت قدمياً أرى حفاظ القرآن عندما خيتمون يبكون 
أكملت آخـر آيـة يف   .. و بعد قرابة الدقيقة .. بكيت بال شعور  ..لكنين ملّا جربت هذا املوقف 

على توفيقه يل أن رزقـين  و .. فسجدت شكراً هللا على هذه النعمة العظيمة .. كتاب اهللا عز وجل 
  ..حفظ كتابه 

  
و بعدها هنأين والدي و إخويت و جدي وقبل أن أصل .. ملا قمت من السجود هنأين أخي بندر 

استقبلت مكاملات ورسائل من أحبايب وإخواين يف احللقة حيث قام أخي بندر بإرسال رسائل عـن  
فوجدت والديت .. دخلت املنزل .. يت رجعت إىل الب.. وقبل ذلك من هاتفه اخلاص  املوقعطريق 

فكان هذا املوقف من أمجـل  .. هنأتينضمتين و.. حينما دخلت عليها .. تنتظر حضوري و تترقبه 
  ..حلظات حيايت 

  
و .. و قد هنأين اجلميـع و دعـوا يل   .. بعد ذلك دعاين أخوايل إىل وليمة ذه املناسبة العظيمة 

كما قدم يل بعـض  .. مث قدموا يل اجلوائز و اهلدايا .. م مما حفظت بعدها أصروا علي أن أقرأ عليه
  ..الشباب و بعض زمالء الدراسة هدايا ذه املناسبة 

  
و أخص بالشكر .. كل من ساهم أو أعان أو ساعد على حفظي هلذا الكتاب العظيم  ختاماً ال أنس

هؤالء األشخاص لن أنساهم أبداً ..  و أخي بندر .. عبد اهللا .و أ.. خالد .و أ.. شيخي الشنقيطي 
  ..ما حييت 

فجزاهم اهللا .. و سأظل أشكرهم و أدعو هلم طوال حيايت .. ؟ و هلم فضلٌ كبري علي ..كيف ال 
  ..عين خري اجلزاء 
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 ( وليمـة  الضـباح  ما أشكر إخواين يف احللقة املتوسطة حيث أقاموا يل وألخي وصديقي عمرك
كما أشكر أخي بدر حيث كانت الوليمة يف استراحتهم حبضور والـدي  .. ذه املناسبة )  ذبيحة

  ..األســتاذ إبــراهيم ووالــد عمــر وعــدد مــن مشــريف اإلدارة يف اجلــامع مــن بينــهم 
  .. وقد كرمونا سوية ..و األستاذ سامي 

  
  

  .. هـ ١٤٢٩/  ٨/  ٢٤يوم االثنني 
أحلى منه إال اليوم الذي آخذ فيـه  لن يأيت يوم أفضل منه وال ..هذا اليوم نقطة حتول يف حيايت 

  .. يف القرآن الكرمي -صلى اهللا عليه وسلم  –مسندة إىل النيب  إجازة
  

و ، جناز و شجعين على هذا اإل، أخرياً أحب أن أشكر كل من ساعدين على البوح مبا يف داخلي 
من كل مرضٍ و بـالء   مها والداي فجزامها اهللا عين خري اجلزاء و وفقهما يف مجيع أمورمها و عافامها

  .. وأخي بندر عافاه اهللا وأعانه وسدد خطاه
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  فرحة أم| عنوان القصيدة 
  

  أنا لبست التــــاج مـن يـد عبـد اهللا    ..  لبست أنا التــاج على روس األشهاد
  نظـم اجلـواهر والـدرر يف صـدر عبـد اهللا     ..  حروف وســور آيات رب العباد 

  ماغريهـا تـاج يـــــــنلبس واهللا   .. آي الكتـاب اللي صــرنا ا أسـياد  
  قـرب رمضـان وختمـه كــــتاب اهللا    ..  يف يــوم االثنني عايشنـا األعيـاد 

  يـوم خـتم مهجـيت واحلــمـــد هللا    .. ال واهنـاي وفرحــيت بازديـــاد  
  أشوفـــه يف وسـط احلـرم يرتلـــه    .. يا اهللا ياللــي له اخللـــق عبــاد   

  خلـف اإلمـام اللـي يسمــون عبـد اهللا      ..وأصلــي وراه والنــاس سـجاد  
  يف روضـة أشجارهــا مستظلـــه   .. يف جنــة اخلــالد   * ويا اهللا عسى مسيـه 

  وال أحـد قـدر يف القلـب ياخـذ حملــه     ..  أوجس عليه مثل اجلمر وقــــاد  
  حالـت مـن بينـهم يف اجلـوف سـتني علـه      .. وجدي عليه مثل حمروم من الـزاد 

  يف هلـــب بالشـمس حمـد يظـلــه    . .أو وجد منـهو كبلتـه األصــفــاد    
  نسـل األحـرار مــن فخـذ العبــد اهللا    .. عيـايل عيـال العـز للمـــجد رواد     
  كلـن حجـز لـه يف مسـاهــا حمــله     ..  ومن البة تربعــوا فيهـــا أسـياد   

  طـــه الـنيب حمــمد بــن عبــد اهللا     ..  واخلامتة صلوا على سيــد العبــاد 
  وعــداد مـن صــلى واســـتغفر اهللا    .. عداد مايف األرض مـن جبال وأوتـاد  

  

  ]أم عبداهللا املاجد [ 

خايل رمحه اهللا كان امسه عبـد اهللا تـويف قبـل والديت بشـهور ومسيـت عبـد اهللا       : مسيه  *
  . تيمنا به
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  :من .. وافر التحية 
  حي املروج –الرياض  –حلقات جامع الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
  ..القسم الثانوي 

  ..قرآن وعلومه جلنة ال
   هـ ١٤٣٠ – ١٤٢٩

  :راسلنا على ، أو طلب نسخٍ مطبوعة ، إلبداء مالحظاتك على هذا العمل 
Asd-7789@hotmail.com 


