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املقدمة
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء،احلمد هلل رب العاملني إله األولني واآلخرين
:واملرسلني نبينا حممد األمني املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعـد
 أنعم على هذه األمة بأن أرسل إليهم سيد األولني واآلخرين وخامت فإن اهلل
، ورمحة وذكرًا، وشفاء وضياء،النبيني وأنزل عليه كتابه القرآن الكرمي هدى ونورً ا
          

{ يقول تعاىل

            

.)75 - 75 : } ( ) (يونس 
           

 مبلغًا آيات ربه أعظم ) إن بعثة النيب46 :(النحل
         

) (

}

{ ويقول جل وعال
   

{ ،املنن وأجل النعم من اهلل على عباده

             

 ) فال خري وال سعادة وال فالح يف الدنيا واآلخرة إال46 : } ( ) (آل عمران 
ملن سار على هنجه وامتثل أوامره وحذر زواجره وآمن به وحكمه يف شؤون حياته
.صغريها وكبريها
وما كان شقاء األشقياء وتعاسة البؤساء إال ألهنم أعرضوا عن هدايات القرآن واحنرفوا
        {

 قال تعاىل،عن طريقه واعتاضوا بغريه عنه

               

.75-75 :( ) سورة يونس آية
.46 :( ) سورة النحل آية
. 46 :( ) سورة آل عمران آية
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( ) ( }        طه6 :

.) 4 -

إن العناية بالقرآن الكرمي وبذل اجلهد من أجله تعلمًا وتعليمًا ،حفظًا وتالوة ،رعاية
وعناية ،دعمًا ومساندة مسلك األخيار وطريق األبرار ،وعنوان الفالح والنجاح يف الدنيا
واآلخرة ،وهذا ما تفخر وتعتز به بالد احلرمني الشريفني  -حرسها اهلل من كل مكروه -
فما فتئ قادهتا ووالهتا يولون العناية بالقرآن متسكًا به وحتكيمًا له يف كل شؤون احلياة ،مع
االهتمام بتعليمه وتدريسه يف التعليم العام والتعليم العايل ودعم اجلمعيات اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي ومساندهتا ،وكذا املؤسسات األخرى اليت تعىن هبذا األمر العظيم.
ومن أعمال هذه الدولة  -أعزها اهلل بطاعته  -يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك
فهد بن عبد العزيز آل سعود -حفظه اهلل تعاىل -إنشاء جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف يف املدينة املنورة ،وذلك بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،فكانت له اجلهود املباركة املتواصلة يف طباعة املصحف الشريف والعناية بذلك
جودةً يف اإلخراج ودقة يف الطباعة وسالمةً من األخطاء وسعة يف التوزيع ،وكذا ترمجة
معانيه باللغات املختلفة وطباعة التفسري امليسر له وتوزيع ذلك على أبناء املسلمني يف
الداخل واخلارج.
ومن تلك اجلهود الطيبة عزم وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
ممثلة يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف على إقامة ندوة علمية إلبراز جهود
اململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي بعنوان " عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن
الكرمي وعلومه" وقد أحببت املشاركة يف هذه الندوة ببحث " اجلمعيات اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي وجهودها يف اململكة العربية السعودية" إلبراز جهود هذه اجلمعيات يف تعليم
القرآن الكرمي وحفظه وآثارها احلميدة املباركة يف الناس ،وما تلقاه من دعم ومساندة من
حكومة خادم احلرمني الشريفني وأهل اخلري واإلحسان.
( ) سورة طه آية. 4 - 6 :
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خطة البحث
وجاءت خطة البحث كما يلي:
املقدمة.
متهيد ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :فضل تعلم القرآن الكرمي وتعليمه.
املبحث الثاين :جهود اململكة يف خدمة القرآن الكرمي.
الفصل األول :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد واجلمعيات
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :تكليف الوزارة اإلشراف على اجلمعيات اخلريية وأغراض ذلك.
املبحث الثاين :اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية واختصاصاته.
املبحث الثالث :األمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات واختصاصاهتا.
الفصل الثاين :اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي باململكة العربية السعودية،
وفيه مباحث:
املبحث األول :مفهوم اجلمعية اخلريية ونظامها ومسؤولياهتا.
املبحث الثاين :تعريف موجز باجلمعيات اخلريية وفروعها.
الثالث :الربامج واإلجنازات اليت حققتها اجلمعيات اخلريية.
الفصل الثالث :اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض.
وفيه مباحث:
املبحث األول :نشأهتا ومقرها وفروعها.
املبحث الثاين :أهدافهـا.
املبحث الثالث :نشاطاهتا.
املبحث الرابع :معهد القرآن الكرمي وعلومه التابع للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي.
الفصل الرابع :املدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي مبدينة الرياض .
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وفيه مباحث:
املبحث األول :نشـأهتا.
املبحث الثاين :أهدافها.
املبحث الثالث :نظامها وضوابطها.
املبحث الرابع :مهامها ونشاطاهتا.
الفصل اخلامس :املؤسسات اخلريية اليت تعىن بتحفيظ القرآن الكرمي.
وفيه مباحث:
املبحث األول :املدرسة الصاحلية حبرميالء .
املبحث الثاين :املركز اخلريي لتعليم القرآن وعلومه بالرياض.
املبحث الثالث :حلقات حتفيظ القرآن الكرمي باملساجد ملا هلا من ارتباط هلا باجلمعيات
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي.
اخلامتة والتوصيات.
ملحق باإلحصائيات والرسومات البيانية.
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.
وإين ألشكر اهلل سبحانه أولًا وآخرًا مث أشكر وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ممثلة يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف إتاحة الفرصة يل
للمشاركة يف هذه الندوة هبذا البحث الذي أسأل اهلل جل وعال أن ينفع به وأن جيعله
خالصًا لوجهه الكرمي.
كما أشكر اإلخوة القائمني على هذه اجلمعيات اخلريية وفروعها الذين قبلوا زيارايت
املتكررة هلم وبذلوا يل كل ما لديهم من معلومات ودراسات وبيانات شفهية أو مدونة يف
تقاريرهم ونشراهتم التعريفية مبؤسساهتم اخلريية.
وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
5

اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي وجهودها يف اململكة العربية السعودية

متهيد

املبحث األول فضل تعلم القرآن الكرمي وتعليمه
إن تعلم القرآن الكرمي والقيام بتعليمه وبيانه للناس من أفضل األعمال وأجلِ القرب
حيظى معلمه ومتعلمه باخلريية يف الدنيا واآلخرة ،عن عثمان بن عفان  قال :قال

رسول اهلل  { خريكم من تعلَم القرآن وعلَمه } ( ) رواه البخاري ( ).

وقد ذكر أهل العلم أن القيام بتعليم القرآن فرض كفاية ،إن قام به من يكفي سقط
اإلمث عن الباقني ،وإن مل يوجد يف اجملتمع من يقوم هبذا الواجب إال واحد أو قلة تعني
عليهم ،يقول اإلمام النووي رمحه اهلل " تعليم املتعلمني  -أي القرآن -فرض كفاية ،فإن مل
يكن من يصلح له إال واحد تعني عليه ،وإن كان هناك مجاعة حيصل التعليم ببعضهم فإن
امتنعوا كلهم أمثوا ،وإن قام به بعضهم سقط احلرج عن الباقني ،وإن طلب من أحدهم
وامتنع فأظهرُ الوجهني أنه ال يأمث ،لكن يكره له ذلك إن مل يكن له عذر" ( ).
{

وتعليم القرآن الكرمي باب عظيم من أبواب الدعوة إىل اهلل  وجماالهتا ،قال تعاىل
             

(فصلت:

}

()6

) .قال احلافظ ابن حجر " والدعاء إىل اهلل تعاىل يقع بأمور شىت ،من مجلتها

تعليم القرآن ،وهو أشرف اجلميع
فهو خيار من خيار ،قال تعاىل

()7

" ،بل إن معلم القرآن والعامل به من خيار األمة،

{        

( ) البخاري فضائل القرآن ( ،)65 4الترمذي فضائل القرآن ( ،) 495أبو داود الصالة (  ،) 67ابن ماجه
املقدمة ( ) ،أمحد (  ،)44/الدارمي فضائل القرآن (.) 5
( ) صحيح البخاري مع الفتح  -كتاب فضائل القرآن  -باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه  56 / 4رقم
.79 5
( ) التبيـان يف آداب محلة القرآن .ص .
( )6سورة فصلت آية. :
( )7ينظر :فتح الباري .54 /4
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( ) ( }     آل عمران.) 9 :
وما ذاك إال ألن تعلم القرآن وتعليمه هو األساس الذي يقوم عليه الدين وبه تعرف
الشرائع واألحكام ،وبنوره تستضيء األمة وتسري على طريقه وتترىب على منهجه.
وقد توعد اهلل الذين يكتمون القرآن وال يُعلِمونه وال ينشرونه وال يبينون أحكامه

لألمة بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل تعاىل ،قال تعاىل {

     

               
            

}

( )

(البقرة.) 49 - 74 :،
ومما يدل على أمهية تعليم القرآن وفضله على الفرد واجملتمع أن اهلل قد أخذ العهد
وامليثاق على كل أمة أنزل عليها كتابًا أن تتعلمه وتعلمه وال تكتم منه شيئًا ،أو تقصر يف
نشره وتبليغه ،كما قال تعاىل {

         

( ) ( } آل عمران) 55 :
وألن هذه األمة خري األمم وكتاهبا أفضل الكتب كان واجبها أعظم من غريها يف

تعليمه وتبليغه للناس لتسعد يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل {

    

             

( )6( }        املائدة. ) 4 - 7 :
وتعليم القرآن وتعلمه من أشرف العلوم وأعالها مزنلة ،واملشتغلون به داعون إىل
اخلري ،وأعظم اخلري نشر العلم وأفضل العلم كالم اهلل  وهم مثابون مأجورون بإذن
( ) سورة آل عمران آية. 9 :
( ) سورة البقرة آية. 49- 74 :
( ) سورة آل عمران آية. 55 :
( )6سورة املائدة آية. 4- 7 :
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اهلل  وذلك ألن نفع تعليم القرآن من النفع املتعدي الدائم الذي يثاب عليه صاحبه ولو
بعد مماته ،عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النيب  قال { :من علَم علمًا فله أجر

من عمل به ،ال ينقص من أجر العامل } ( ) ( ).
وقد ذكر أهل العلم يف كتبهم ومصنفاهتم فضل تعليم القرآن الكرمي وتعليمه ونقلوا
ذلك عن الصحابة وسلف هذه األمة.
فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال " عليكم بالقرآن فتعلَموه
وعلموه أبناءكم ،فإنكم عنه تسألون ،وبه جتزون ،وكفى به واعظًا ملن عقل" ( ).
وقال ابن كثري " والغرض أنه عليه الصالة والسالم قال { خريكم من تعلَم القرآن
وعلَمه } ( )6وهذه صفات املؤمنني املتبعني للرسل وهم الكمَل يف أنفسهم املكمِلني لغريهم،
وذلك مجع بني النفع القاصر واملتعدي ،وهذا خبالف صفة الكفار اجلبارين الذين ال ينفعون
وال يتركون أحدًا ممن أمكنهم أن ينتفع ،كما قال تعاىل:
    

}

()7

{     

(النحل.)55:وكما قال تعاىل{ :

  

( )4( }   األنعام ) 4:فهذا شأن شرار الكفار ،كما أن شأن األخيار األبرار
أن يتكمل يف نفسه وأن يسعى يف تكميل غريه ،كما قال عليه السالم { خريكم من تعلَم

( ) ابن ماجه املقدمة (.) 69
( ) رواه ابن ماجه يف سننه (صحيح سنن ابن ماجه)  -باب ثواب معلم الناس اخلري  64 / -وحسنه األلباين.
( ) رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن ص .
( )6البخاري فضائل القرآن ( ،)65 4الترمذي فضائل القرآن ( ،) 495أبو داود الصالة (  ،) 67ابن ماجه
املقدمة ( ) ،أمحد (  ،)44/الدارمي فضائل القرآن (.) 5
( )7سورة النحل آية.55 :
( )4سورة األنعام آية. 4 :
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القرآن وعلَمه } ( ) ( ) .
بل إن من العلماء َمنْ فَضَل تعليم القرآن وتعلمه وقدَمه على اجلهاد يف سبيل اهلل ذروة
سنام اإلسالم ،فقد سئل الثوري عن اجلهاد وإقراء القرآن أيهما أفضل؟ فرجح الثاين حمتجًا
باحلديث السابق ( ) .
وهلذا فقد حرص الصاحلون من عباد اهلل والراغبون يف اخلري على تعلم القرآن وتعليمه،
فاستثمروا يف ذلك أوقاهتم وعمروا به جمالسهم وبذلوا جهودهم من أجله ،واألمثلة على
أقواهلم وأحواهلم يف ذلك كثرية ،فقد كان أبو موسى األشعري  يعلم الناس القرآن
مبسجد البصرة مع كثرة مسؤولياته ألنه أمري البصرة ،يقول أنس بن مالك  بعثين
األشعري إىل عمر ،فقال عمر :كيف تركت األشعري؟ فقلت :تركته يعلم الناس ،فقال
عمر :إنه كيس ،وال تسمعها إياه" (.)6
وهذا أبو عبد الرمحن السلمي أحد أئمة اإلسالم ،التابعي اجلليل ،اشتغل معظم حياته
بتعليم القرآن بعد أن تعلمه ممن أدركه من الصحابة رضي اهلل عنهم ،فقد بدأ يعلم الناس
يف خالفة عثمان بن عفان إال أيام احلجاج ،وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن

سبعني سنة وكان يقول  -هو الراوي عن عثمان حديث { خريكم من تعلم القرآن
وعلمه } ( )7وذاك الذي أقعدين مقعدي هذا" (.)4
( ) البخاري فضائل القرآن ( ،)65 4الترمذي فضائل القرآن ( ،) 495أبو داود الصالة (  ،) 67ابن ماجه
املقدمة ( ) ،أمحد (  ،)44/الدارمي فضائل القرآن (.) 5
( ) ينظر :فضائل القرآن البن كثري .56
( ) ينظر :فتح الباري .55 / 4
( )6ينظر :سري أعالم النبالء . 49/
( )7البخاري فضائل القرآن ( ،)65 4الترمذي فضائل القرآن ( ،) 495أبو داود الصالة (  ،) 67ابن ماجه
املقدمة ( ) ،أمحد (  ،)44/الدارمي فضائل القرآن (.) 5
( )4رواه البخاري يف صحيحـه مـع الفتح  -كتاب فضائل القرآن  -باب خريكم مـن تعلم القرآن وعلمـه
. 54 ،56 /4
9

اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي وجهودها يف اململكة العربية السعودية

وكانوا رمحهم اهلل حيرصون على تعليم أبنائهم القرآن وهم يف سن مبكرة ،ألن التعليم
يف الصغر أدعى للحفظ والفهم واإلتقان وقد بوَب البخاري يف صحيحه " باب تعليم
الصبيان القرآن" ( ) .
وكان من شروطهم يف طلب العلم تعلُم القرآن وحفظه ،يقول اإلمام النووي " كان
السلف ال يعلمون احلديث والفقه إال ملن حفظ القرآن" ( ) ويدل على هذا قول الوليد بن
مسلم " كنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثًا ،قال :يا غالم قرأت القرآن؟ فإن قال:
نعم ،قال :اقرأ ،وإن قال :ال ،قال :اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم" ( ).
كل ما سبق وغريه مما هو مثبت يف كتب أهل العلم وسريهم دليل على فضل تعلم
القرآن وتعليمه وعناية السلف رمحهم اهلل تعاىل به.
املبحث الثاين جهود اململكة العربية السعودية يف العناية بالقرآن الكرمي
إن أعظم نعم اهلل تبارك وتعاىل على هذه األمة أن أرسل إليها أفضل رسله وأنزل عليها
خري كتبه القرآن الكرمي ،نورًا وضياء ،وهدى وشفاء ،وتوىل جل وعال حفظه بقوله {



( )6( }       احلجر )4 :ومن نعم اهلل وآالئه أن قيض هلذا البلد
األمني حكومة رشيدة من لدن مؤسسها امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود رمحه اهلل
وحىت عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل ،فَأَوْلَتْ
القرآن الكرمي عناية عظيمة ،ورعاية كرمية وجهودًا مشكورة ،فهو دستورها اخلالد الدائم
ونرباسها يف شؤون احلياة ،إليه وإىل سنة املصطفى عليه الصالة والسالم يكون التحاكم،
ومنهما تستمد األحكام والشرائع ،وهبما العمل والتمسك ،وعلى ضوئهما تكون الدعوة
( ) صحيح البخاري مع الفتح  ،5 /4وروى فيه قول ابن عباس " تويف رسول اهلل وأنا ابن عشر سنني وقد
قرأتُ احملكم.
( ) ينظر :اجملموع 5 /
( ) ينظر :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع . 95 /
( )6سورة احلجر آية.4 :
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واإلصالح والتوجيه ،وأهم تلك اجلهود تدريس القرآن وتعليمه يف مجيع مراحل التعليم
وحىت التعليم اجلامعي والعناية حبفظه وجتويده وإنشاء الكليات واألقسام العلمية املتخصصة
يف ذلك.
ومشلت هذه الرعاية والعناية تعليم أبناء اململكة واملقيمني هبا تالوة القرآن الكرمي
وتفسريه وتدبره واحلث على حفظه وجتويده ،من خالل اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي وفروعها يف مجيع مناطق اململكة ،حيث مشلت حلقات حتفيظ القرآن الكرمي معظم
احملافظات واملراكز واهلجر ،بل تعدت جهودها املباركة إىل دور املالحظة والسجون فكان
هلا يف كل ذلك اآلثار اإلجيابية والثمار املباركة وهلل احلمد حيث أقبل الناس عليها صغارًا
وكبارًا ،ذكورًا وإناثًا.
كما شجعتها الدولة -وفقها اهلل -ماديًا ومعنويًا ،حيث قررت اإلعانات السنوية هلا،
وسهلت متطلباهتا وحاجاهتا ،ومنحتها األراضي إلنشاء مبانيها.
ومن مظاهر العناية بكتاب اهلل  تنظيم املسابقات الدولية واحمللية إلذكاء التنافس
فيما بني حفاظ كتاب اهلل  وبذل اجلوائز القيمة هلم مع اإلكرام واحلفاوة هبم ،وذلك
تشجيعًا حلفظة كتاب اهلل  من أبناء املسلمني يف الداخل واخلارج.
ومن مظاهر العناية بكتاب اهلل  إنشاء جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
باملدينة النبوية ،الذي أصبح معلمًا عظيمًا من معامل خدمة كتاب اهلل  وانتشاره يف أحناء
املعمورة ،وترمجة معانيه إىل خمتلف اللغات ،والقيام بتفسريه تفسريًا ميسرًا.
كما أصدر خادم احلرمني الشريفني أمره الكرمي بتخفيف مدة السجن عمن حيفظ
كتاب اهلل  تشجيعًا على حفظه والعمل به والتزامه منهج حياة ،كيما تتهذب النفوس
وتستقيم األحوال.
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الفصــل األول

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد واجلمعيات اخلريية
لتحفيظ القرآن الكرمي

املبحث األول تكليف الوزارة اإلشراف على اجلمعيات اخلريية وأرراض ذل
ملا مت تكوين وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد إنفاذًا للتوجيه
السامي ذي الرقم  95 5 /7 /5املؤرخ يف  6 6 /5 / 9هـ أنيط بالوزارة الكثري
من املهام والقيام بالعديد من األنشطة ،ومن ذلك اإلشراف على مجعيات حتفيظ القرآن
الكرمي بعد أن كان اإلشراف عليها موكولًا إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
فأولتها اهتمامها ورعايتها ،حىت قامت هذه اجلمعيات وغريها من املدارس واملراكز اخلريية
بأداء هذه املهمة العظيمة املنوطة هبا ،وشجعت الناس على إحلاق أبنائهم وبناهتم حبلقات
حتفيظ القرآن الكرمي ،لتعلمه وقراءته قراءة صحيحة جمودة مرتلة ،وتشجيعهم على حفظه
ودوام تالوته واالرتباط به.
وقد قامت الوزارة بعدة خطوات لتطوير نظام اجلمعيات وإعادة دراسته من جديد،
وألجل ذلك عقد اجتماع موسع ضم رؤساء اجلمعيات اخلريية يف اململكة بتاريخ / /
 6 7هـ ،لدراسة أوضاع اجلمعيات من خالل التجربة اليت مرت هبا وكيفية النهوض
هبا وتطويرها ،وإعانتها بشىت السبل للقيام مبهمتها وأداء رسالتها العظيمة.
وصدر عن ذلك االجتماع عدة قرارات ،منها:
املوافقة على توحيد اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف ثالث عشرة مجعية
رئيسة حسب توزيع مناطق اململكة ،وأن تكون اجلمعية الرئيسة يف عاصمة املنطقة ،وتتوىل
الوزارة اإلشراف على هذه اجلمعيات حتقيقًا لألغراض التالية:
أولًا :متابعة نشاط اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،واملدارس اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي ،ومراكزه اخلاصة باململكة ،وتقوميه وتوجيهه مبا يضمن ازدهاره وتطويره.
ثانيًا :اإلسهام يف توفري الدعم املايل للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي،
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واملدارس اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،عن طريق ما خيصص لذلك يف امليزانية السنوية
للوزارة ،وتشجيع احملسنني على التربع هلا ،ومعاونتها.
ثالثًا :اإلسهام يف توفري الدعم العلمي واإلداري للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي واملدارس اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،وإمدادها باخلطط واملناهج ،والقوى
العاملة.
رابعًا :تكون يف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد أمانة عامة
للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،ترتبط بالوزير مباشرة ،وتتكون
من األمني العام واألمني العام املساعد وعدد كاف من اخلرباء واملوجهني والباحثني
واملوظفني اإلداريني.
املبحث الثاين اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي واختصاصاته
بعد توحيد اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف ثالث عشرة مجعية  -كما
ذكرت سابقًا  -مت تكوين جملس أعلى للجمعيات اخلريية يتكون أعضاؤه من رؤساء
اجلمعيات يف املناطق ،وبعض مندويب الدوائر احلكومية ذات العالقة ،وأستاذ يف علوم
القرآن الكرمي من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،واألمني العام للمجلس األعلى
للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،وجيوز للمجلس دعوة َمنْ يراه ِمنْ خارج اجمللس
لالستئناس برأيه ،وخيتص اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبا يلي:
وضع السياسة العامة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،ومدارس حتفيظ القرآن
الكرمي ،وإعداد اخلطط واملناهج الالزمة هلا ،مبا يكفل جناحها يف أداء مهمتها ،ومتابعة
تنفيذ ذلك.
وضع األنظمة واللوائح الالزمة لتنظيم العمل يف اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي ،ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي اخلريية ،مبا يكفل استمرارها يف أداء رسالتها
وتطويرها إىل األفضل.
املوافقة على إنشاء اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،وفروعها ،وإقرار النظام
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الداخلي لكل منها ،واملوافقة على تعديله.
تعيني رئيس اجلمعية ،ونائبه ،واملسؤول املايل ،من بني أعضاء جملس اإلدارة يف
اجلمعية ،الذين مت اختيارهم من قبل اجلمعية العمومية ،ويكون ذلك بناء على ترشيح رئيس
اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي.
اقتراح إعانة احلكومة السنوية للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،ومدارس
حتفيظ القرآن الكرمي اخلريية.
اقتراح مشروع امليزانية اخلاصة باألمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية.
توزيع ما يعتمد يف امليزانية من إعانة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي،
ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي اخلريية ،وفقًا حلجمها وإيراداهتا وظروفها البيئية.
االطالع على التقرير السنوي الذي يعده األمني العام عن نشاط األمانة ،ونشاط
اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،ومدارس حتفيظ القرآن الكرمي ،واختاذ ما يراه
بشأنه.
النظر يف املوضوعات املتعلقة باجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي اليت حتال إليه
من اجلهات احلكومية ،أو اهليئات واملؤسسات اخلاصة ،أو اليت تعرض عليه من قبل رئيسه
وأعضائه.
للمجلس تكوين جلان دائمة ،أو مؤقتة من بني أعضائه ،أو من غريهم من املختصني
لدراسة ما يرى دراسته من أمور ،وإعداد تقرير له عنها.
جيتمع اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بناء على دعوة من
رئيسه مرة كل ستة أشهر على األقل ،وال يعترب انعقاد اجمللس صحيحًا إال حبضور أكثر من
نصف أعضائه.
وتتخذ القرارات باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح
اجلانب الذي فيه الرئيس.

( )

( ) ينظر :اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ومسريهتا املباركة ص . 5 - 4
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املبحث الثالث األمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات واختصاصاهتا
سبق القول بأن الوزارة عقدت اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء اجلمعيات اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي يف اململكة بتاريخ  6 7 / /هـ لدراسة أوضاع اجلمعيات من خالل
جتربتها اليت مرت هبا وكيفية تطويرها والنهوض هبا وإعانتها ومساندهتا للقيام مبهمتها ،وقد
اختذ اجمللس عدة قرارات ،وتتوىل الوزارة اإلشراف على هذه اجلمعيات.
وألجل ذلك أنشئت أمانة عامة للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي ،ترتبط بالوزير مباشرة ،وتتكون من األمني العام واألمني العام املساعد ،وعدد
كافٍ من اخلرباء ويكون من بني اختصاصاهتا:
إعداد جدول أعمال اجمللس األعلى ،وتدوين حماضره ،وإبالغها إىل جهات
االختصاص ،ومتابعة تنفيذ ما يرد هبا من قرارات.
توزيع االختصاصات بني وحدات األمانة العامة والعاملني فيها ،ومتابعة أعماهلا.
متابعة نشاط اجلمعيات واملدارس اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،وتقوميه وتوجيهه يف
ضوء ما يقرره اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي.
تقدمي املرئيات بشأن إعانة احلكومة للجمعيات واملدارس اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي.
إعداد مشروع ميزانية األمانة العامة ،وعرضها على اجمللس األعلى.
إعداد تقرير عن نشاط األمانة ،واجلمعيات ،واملدارس ا خلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي.
مساعدة اجلمعيات واملدارس اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف تشجيع احملسنني على
التربع هلا ومعاونتها.
تعد األمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي سجلًا
لقيد اجلمعيات ،حيتوي على البيانات األساسية املتعلق ة هبا ،ويكون لكل مجعية أو فرع
مقيد يف هذا السجل رقم خاص هبا يذكر يف حمرراهتا ومطبوعاهتا وسجالهتا ،وتأخذ
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اجلمعية أرقامًا أساسية ،ويتكون رقم الفرع من رقمني ( رقم اجلمعية ،مث رقم تسلسل
الفرع) ( ).
وتصدر األمانة العامة نشرة تفصيلية بعنوان أهل القرآن" تتضمن العديد من البحوث
املتعلقة بالقرآن الكرمي وعلومه ،كما أهنا تشتمل على أخبار اجلمعيات اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي وفروعها ،وهي تستقبل مشاركات القراء واقتراحاهتم ومتابعاهتم ،كما
أصدرت األمانة العامة بالتعاون مع اإلدارة العامة للشؤون اإلعالمية بالوزارة نشرة بعنوان:
" مسرية اخلري يف بلد اخلري" متضمنة كلمة ملعايل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،وكلمة لسماحة مفيت عام اململكة العربية السعودية ،مث بيان الربامج
واإلجنازات اليت حققتها اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،مدعمة باإلحصائيات
الرقمية والرسومات البيانية.

الفصل الثاين اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية تتمتع من بني دول العامل اإلسالمي خبصوصية فريدة فهي
أرض احلرمني الشريفني ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة ،وانطالقًا من هنجها الريادي
وجهودها اخلرية يف خدمة اإلسالم واملسلمني وأداء األمانة امللقاة على عاتقها جتاه اإلسالم
وكتابه املزنل وسنة نبيه  فقد قام والة أمرها بأعمالٍ جليلة وجهود مباركة مشكورة،
منها :خدمة كتاب اهلل  والعناية به ،وشهد العامل اإلسالمي املعاصر يف عهد خادم
احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل تعاىل أعظم خدمة لكتاب
اهلل  طباعة ونشرًا وترمجة ملعانيه وذلك بإنشاء جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف يف املدينة املنورة.
ومن خدمة كتاب اهلل  االهتمام بتعليمه وحتفظيه وربط املسلمني به فأنشئت
اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،اليت تعد امتدادًا حللقات تعليم القرآن الكرمي يف
املساجد يف القدمي ،وكانت تسمى " الكتاتيب" ،وقد كان هلذه الكتاتيب البدايات املباركة
( ) ينظر :اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ومسريهتا املباركة ص
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املوصولة بأعمال وجهود اجلمعيات احلالية.
فقد قامت هذه اجلمعيات اخلريية مبهامها املنوطة هبا مع الرغبة الصادقة يف تطوير
أعماهلا وتكثيف جهودها ونشر حلقاهتا ومدارسها حىت تؤيت مثارها املباركة ،وقد كان هلا
حبمد اهلل اآلثار احلميدة واملنافع الطيبة الشاملة ،فقد كثر القراء واحلفاظ وعمرت املساجد
حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي وتعليمه ،وأقبل عليها الشباب وكبار السن وأنشئت املدارس
واملراكز اخلريية لتحقيق هذه الغاية.
ويف هذا الفصل تعريف هبذه اجلمعيات وفروعها يف مجيع مناطق اململكة وإطالع على
مناشطها وأعماهلا اليت تقوم هبا يف سبيل تعليم الناس كتاب اهلل  وذلك من خالل
املباحث اآلتية:
املبحث األول مفهوم اجلمعية اخلريية ونظامها ومسؤولياهتا
يقصد باجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،كل مجعية خريية أنشئت على مستوى
املنطقة طبقًا ألحكام النظام األساسي للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،هبدف
تعليم القرآن الكرمي :تالوة وحفظًا وجتويدًا ،وما يتصل بذلك أو يتفرع عنه من أغراض،
ويكون مقرها يف عاصمة املنطقة .ويقصد بفرع اجلمعية كل فرع تابع للجمعية أنشئ أو
ينشأ يف حمافظات املنطقة أو مراكزها طبقًا ألحكام النظام األساسي للجمعيات اخلريية
لتحفيظ القرآن الكرمي ،الذي حدد مسؤوليات اجلمعيات يف النقاط التالية:
أولًا :جيوز للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي أن تنشئ يف دائرة املنطقة فروعًا هلا
مىت اقتضت احلاجة ،ويرفع اقتراح إنشاء الفرع إىل األمانة العامة للمجلس األعلى
للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،موضحًا فيه أسباب الطلب ،واملوارد اليت متكن
الفرع من مباشرة نشاطه ،وتعرض األمانة العامة الطلب على اجمللس األعلى للجمعيات
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،للبت فيه.
ثانيًا :تكون السنة املالية للجمعية هي السنة املالية للدولة.
ثالثا :يكون للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،مجعية عمومية ،تتكون من أعضاء
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اجلمعية وفروعها يف املنطقة الذين وفوا بالتزاماهتم ،وفقًا للنظام الداخلي للجمعية أو
فروعها.
رابعًا :ختتص اجلمعية العمومية للجمعية بالنظر يف كل ما من شأنه حتقيق أهداف
اجلمعية وفروعها يف املنطقة ،وعلى األخص ما يلي:
مناقشة التقرير السنوي عن اجلمعية وفروعها ،والتصديق عليه ،وإرساله مشفوعًا
بالرأي إىل األمانة العامة للمجلس األعلى جلمعيات حتفيظ القرآن الكرمي.
املوافقة على ميزانية اجلمعية وفروعها يف املنطقة ،واحلسابات اخلتامية هلا وإرساهلا إىل
األمانة العامة للمجلس األعلى جلمعيات حتفيظ القرآن الكرمي.
حبث االقتراحات اليت يتقدم هبا األعضاء بشرط تقدميها قبل موعد االجتماع بأسبوع
على األقل.
اختيار جملس إدارة اجلمعية يف املنطقة وفقًا للمادتني العاشرة واحلادية عشر من النظام
األساسي.
اقتراح إهناء عضوية جملس إدارة اجلمعية ،أو جلنة إدارة أحد فروعها.
منح عضوية الشرف وإهناؤها بناء على اقتراح جملس اإلدارة.
حتديد رسم العضوية واالشتراك السنوي للعضو يف اجلمعية وفروعها.
خامسًا :تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا سنويًا خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من
تاريخ انتهاء سنتها املالية ،وجيوز أن تعقد اجتماعًا غري عادي إذا تطلبت ذلك مصلحة
اجلمعية ،ويكون انعقاد اجلمعية بناء على دعوة من جملس إدارة اجلمعية ،ويتعني على جملس
اإلدارة دعوهتا إىل االجتماع إذا قدم إليه طلب بذلك موقع من ثلث األعضاء الذين تتكون
منهم اجلمعية ،يوضح فيه الغرض من االجتماع ،فإذا مل يوجه جملس اإلدارة الدعوة إىل
االجتماع يف هذه احلالة ،جاز توجيه الدعوة من األمني العام للمجلس األعلى للجمعيات
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي.
وتعقد االجتماعات يف مقر املركز الرئيس للجمعية ،ما مل حيدد خطاب الدعوة مكانًا
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آخر لالجتماع.
وتُبَلَغ األمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بنسخة
من الدعوة ،ومعها جدول األعمال قبل املوعد احملدد لالجتماع بأسبوعني على األقل.
سادسًا :ال ُيعَدُ اجتماع اجلمعية العمومية صحيحًا إال حبضور أكثر من نصف
األعضاء ،فإذا مل حيضر العدد املطلوب ،تعني تأجيل االجتماع ملدة أسبوعني على األقل،
وجتديد الدعوة لالجتماع ،وعندئذ يكون االجتماع صحيحًا مهما كان عدد األعضاء
احلاضرين.
ويكون االجتماع برئاسة رئيس جملس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي،
وتصدر قرارات اجلمعية العمومية باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين ،عدا ما يتعلق
باقتراح تعديل النظام الداخلي للجمعية ،أو اقتراح إدماج فرع مع غريه ،أو إغالقه ،أو
إهناء عضوية جملس إدارة اجلمعية ،فتصدر القرارات بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين.
وترفع قرارات اجلمعية العمومية إىل رئيس اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي خالل أسبوعني من تاريخ االجتماع ،فإذا مل يرد عليها اعتراض خالل
أسبوعني من تاريخ وصوهلا إليه اعتربت نافذة.
وإن اعترض رئيس اجمللس األعلى عليها ،أحيل حمل االعتراض إىل اجمللس األعلى
للجمعيات للبت فيه ،ويعد قراره هنائيًا.
سابعًا :ختتار اجلمعية العمومية للجمعية سبعة أعضاء من بني األعضاء العاملني فيها،
ليكوِنوا مع األعضاء اآلخرين جملس إدارة اجلمعية ،وذلك ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد،
وفق املادة احلادية عشرة.
ثامنًا :يكون للجمعية يف املنطقة جملس إدارة يتكون من:
رئيس اجلمعية (رئيسًا).
نائب رئيس اجلمعية (نائبًا للرئيس).
املسؤول املايل (عضوًا).
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أربعة من أعضاء اجلمعية العمومية (أعضاء).
اثنني من ذوي اخلربة يف التعليم يعينهم اجمللس األعلى للجمعيات بناء على اقتراح
اجلمعية العمومية (عضوين).
رؤساء جلان اإلدارة يف فروع اجلمعية باملنطقة (أعضاء).
مدير فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقات والدعوة واإلرشاد يف املنطقة (عضوًا).
تاسعًا :يقترح جملس إدارة اجلمعية باملنطقة من بني أعضاء اجلمعية العمومية املقيمني
باملدينة اليت هبا مقر اجلمعية الرئيسة ،جلنة إلدارة عمل اجلمعية هبا ،تتكون من رئيس،
ونائب للرئيس ،ومسؤول مايل ،وأربعة أعضاء ،ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس اجمللس
األعلى .وتسري على اللجنة أحكام الالئحة املتعلقة بلجنة إدارة فروع اجلمعية.
عاشرًا :جيتمع جملس اإلدارة يف مقر اجلمعية ،أو يف أحد الفروع مرة كل شهرين على
األقل بناء على دعوة رئيسه ،وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات احلاضرين ،وإذا
تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس ،وال يعد االجتماع صحيحًا إال حبضور
أكثر من ثلثي األعضاء ،وإذا ختلف أحد أعضاء جملس اإلدارة عن حضور اجتماعات
اجمللس ثالث مرات متتالية ،بدون عذر مقبول ،اعترب مستقيلًا ،وحل حمله من يليه يف
احلصول على أكثر األصوات ،ويصدر بذلك قرار من جملس اإلدارة.
وترفع قرارات اجمللس إىل رئيس اجمللس األعلى للجمعيات خالل أسبوعني من تاريخ
عقد االجتماع ،فإذا مل يرد عليها اعتراض خالل أسبوعني من وصوهلا إليه ،اعتربت نافذة.
حادي عشر :خيتص جملس إدارة اجلمعية باإلشراف على شؤون اجلمعية وفروعها يف
املنطقة إداريًا وماليًا وعمليًا ،واختاذ القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها.
وله على وجه اخلصوص:
شراء العقار ،وبيعه ،وإفراغه ،واستثماره ،وله القيام بأي عمل من األعمال اليت تتفق
مع أهداف اجلمعية يف حدود اختصاصه.
إعداد تقرير سنوي شامل عن نشاط اجلمعية وفروعها يف املنطقة.
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قبول التربعات واإلعانات واملنح والوصايا واألوقاف وغريها ،على أال تتعارض مع
اهلدف األساسي الذي أنشئت من أجله اجلمعية.
اقتراح امليزانية واحلساب اخلتامي للجمعية وفروعها.
تقدمي املقترحات والتوصيات بشأن خطط اجلمعية وفروعها يف املنطقة إىل اجلمعية
العمومية.
البت يف طلبات العضوية.
اقتراح إهناء العضوية يف اجلمعية أو فروعها ،ورفعه للمجلس األعلى.
ثاين عشر :يكون لكل فرع من فروع اجلمعية باملنطقة جلنة إلدارة أعمال الفرع
تتكون من رئيس ،ونائب للرئيس ،ومسؤول مايل ،وأربعة أعضاء ،يقترحهم جملس إدارة
اجلمعية باملنطقة من بني أعضاء اجلمعية العمومية املقيمني مبنطقة الفرع ،وذلك ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد ،ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس اجمللس األعلى.
ثالث عشر :ختتص جلنة إدارة فرع اجلمعية باملنطقة بإدارة شؤون الفرع إداريًا وماليًا
وعلميًا ،وهلا اختاذ القرارات الالزمة لتحقيق أهداف الفرع.
وتتوىل جلنة اإلدارة على األخص ما يلي:
قبول التربعات واهلبات واملنح والوصايا واألوقاف ،وهلا شراء العقار وبيعه واستثماره،
بشرط عدم تعارضها مع أهداف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الفرع يف املنطقة ،وإرساله إىل اجلمعية.
إعداد امليزانية واحلساب اخلتامي للفرع ،وإرساهلا إىل اجلمعية.
تقدمي املقترحات والتوصيات بشأن خطط الفرع إىل اجلمعية.
ويبلغ رئيس اجلمعية باملنطقة بصورة من قرارات جلنة اإلدارة خالل أسبوعني من
تاريخ صدور القرار .فإذا مل يرد عليها اعتراض خالل أسبوعني من وصوهلا إليه اعتربت
نافذة.
رابع عشر :ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس إدارة اجلمعية ،أو عضوية جلنة اإلدارة يف
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الفروع ،وبني العمل يف اجلمعية ،أو فروعها بأجر ،ولعضو جملس إدارة اجلمعية ،أو عضو
جلنة اإلدارة بالفروع استرداد مصروفات االنتقال ،وغريها من املصروفات اليت تنفق يف
شؤون اجلمعية أو الفرع ،طبقًا للقواعد اليت تقررها اجلمعية العمومية.
خامس عشر :يكون لكل مجعية ،ولكل فرع من فروعها ،ميزانية سنوية ،ويتوىل أحد
مكاتب احملاسبة املرخص هلا مبزاولة املهنة يف اململكة فحص حساهبا اخلتامي قبل اجتماع
اجلمعية العمومية يف اجتماعه السنوي بثالثة أشهر على األقل.
سادس عشر :تلتزم اجلمعية يف املنطقة وفروعها  -يف ممارسة أعضائها والعاملني فيها
ألعمال اجلمعية  -باألهداف احملددة يف نظامها األساسي ،ولوائحه ،وبأنظمة اململكة،
وتتوخى يف أعضائها والعاملني فيها التحلي باألخالق اإلسالميـة ،والتمسك بأحكام
الشرع ( ).
املبحث الثاين تعريف موجز باجلمعيات اخلريية وفروعها
إن من فضل اهلل  على هذه البالد عناية والة أمرها وأهلها بالقرآن الكرمي ،يظهر
هذا جليًا واضحًا من خالل انتشار هذه اجلمعيات واملدارس وفروعها يف مجيع مناطق
اململكة ،يف املدن والقرى واهلجر ،فقد احتضنت الدولة  -وفقها اهلل -هذه اجلمعيات
واملدارس ورعتها ماديًا ومعنويًا ،وعملت على رعايتها وتطويرها ومتابعتها مع جهود
احملسنني وفاعلي اخلري ،وهذا عرض موجز هلذه اجلمعيات وفروعها:
أوال اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض
نشأهتا :سنة  54هـ
مقرها :مدينة الرياض .
عنواهنا :الرياض ص.ب  ، 794وسيأيت مزيد بيان هلا يف الفصل الثالث إن شاء اهلل
تعاىل .
( ) ينظر :اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ومسريهتا املباركة ص . 4 - 9
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ثانيا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف منطقة مكة املكرمة
أول مجعية أسست يف اململكة ،وذلك يف شهر رمضان املبارك سنة  5هـ.
مقرها وعنواهنا :مكة املكرمة  -احلرم املكي  -الصفا ص .ب .4595
عدد حلقاهتا (  ) 9وعدد مدرسيها (  ،) 9وعدد طالهبا ( ،) 9 95وعدد
اخلامتني ( .) 95
عدد فروعها أربعة هي:
فرع حمافظة جدة ،وقد تأسس عام  44هـ ،ويتبعه فروع كثرية ،يف رابغ
ومستورة واألبواء وقديد وثول وخليص وذهبان وغريها.
وعدد حلقاهتا (  ، ) 6 4و عدد املدرسني (  ) 6 5وعدد الطالب والطالبات
(  ) 99 9وعدد احلفاظ لكتاب اهلل ( .) 46
فروع حمافظة الطائف ،وقد أنشئ سنة  47هـ ،وعدد حلقاته ( ،) 9وعدد
املدرسني ( ،) 5وعدد الطالب ( ،) 774وعدد احلفاظ ()64
فرع مركز وادي ليه :أنشئ سنة  69هـ وعـدد حلقاتـه ( ،) 76وعدد طالبه
( ) 65وعدد املدرسني (.)74
حمافظة رنيه :أنشئ سنة  6 9هـ ،وعدد حلقاته ( ،) 7وعدد طالبه ()797
وعدد املدرسني ( ).
ثالثا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف منطقة املدينة املنورة
نشأهتا :تعد هذه اجلمعية من أقدم اجلمعيات اليت تأسست يف اململكة فهي اجلمعية
الثانية بعد اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة مكة املكرمة ،فقد كان تأسيسها
سنة  5هـ.
مقرها وعنواهنا :املدينة املنورة شارع أيب بكر الصديق  -سلطانة.
عدد طالهبا ( )4 95بنني و (  ) 947بنات ،وعدد حلقاهتا (  ،)5وعدد
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املدرسني ( ) 44مدرسًا و ( )6 4مدرِسة ،وعدد اخلامتني ( ) 47هلذا العام واجملموع
منذ تأسست اجلمعية (.) 55
ويتبع اجلمعية فرعان واحد يف حمافظة العال ،حيث أنشئ عام

 6هـ ،وعدد

طالبه ( ) 75وعدد املدرسني ( ،) 4وعدد حلقاته ( )45بنني حلقة و (  )67طالبة
يف ( ) 7فصلًا نسائيًا .واآلخر فرع ينبع ووفق على افتتاحه يف  6 4ه ويضم)5 ( :
حلقة يف (  )7مسجدًا يدرس فيها ( ) 447طالبًا.
رابعا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة القصيم
نشأهتا :أسسها كل من فضيلة الشيخ عبد اهلل بن سليمان بن محيد رمحه اهلل ،وفضيلة
الشيخ عبد اهلل بن حممد العجاجي حفظه اهلل ،وذلك سنة  5هـ.
مقرها وعنواهنا :مدينة بريدة  -غرب شارع الشاحنات  -قرب دوار الطرفية ص.ب
. 5
عدد طالهبا ( ،) 997وعدد حلقاهتا (  ،)47وعدد املدرسني (  ،)4وعدد
اخلامتني (.) 95
وللجمعية أحد عشر فرعًا موزعة على حمافظات املنطقة ومراكزها وهي:
فرع اجلمعية يف حمافظة عنيزة ،أنشئ سنة  697هـ وعدد طالبه ( ،) 99وعدد
حلقاته (  ،)4وعدد املدرسني ( .)6
فرع اجلمعية يف حمافظة الرس :أنشئ سنة  45هـ ،وعدد طالبه (  ،) 4وعدد
حلقاته (  ،)7وعدد املدرسني (.) 96
فرع اجلمعية يف حمافظة البكريية :أنشئ سنة  69هـ ،وعدد طالبه (4

)،

وعدد حلقاته (  ،)5وعدد املدرسني (.)57
فرع اجلمعية يف حمافظة املذنب :أسسه الشيخ حممد بن صاحل املقبل رمحه اهلل سنة
 44هـ وعدد طالبه ( ،)5 4وعدد حلقاته ( ،)64وعدد املدرسني (.) 9
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فرع اجلمعية يف حمافظة البدائع :أنشئ سنة  696هـ ،وعدد طالبه (  ،)4وعدد
حلقاته ( ،)45وعدد املدرسني (.)79
فرع اجلمعية يف مركز اخلرباء :أنشئ سنة  696هـ ،وعدد طالبه (  ،) 4وعدد
حلقاته ( ،) 4وعدد املدرسني ( ).
فرع اجلمعية يف حمافظة عيون اجلواء :أنشئ سنة  694هـ ،وعدد طالبه (،)599
وعدد حلقاته ( ،) 9وعدد املدرسني (.) 5
فرع اجلمعية يف حمافظة األسياح :أنشئ سنة  694هـ ،وعدد طالبه ( ،)5 9وعدد
حلقاته (  ،)6وعدد املدرسني (.) 6
فرع اجلمعية يف حمافظة الشماسية :أنشئ سنة  6 6هـ ،وعدد طالبه (،) 99
وعدد حلقاته ( ،) 6وعدد املدرسني (.) 7
فرع اجلمعية يف مركز عقلة الصقور :أنشئ سنة  6 7هـ ،وعدد طالبه ( ،)67
وعدد حلقاته ( ،) 7وعدد املدرسني (.) 4
فرع اجلمعية يف حمافظة رياض اخلرباء :أنشئ سنة  6 5هـ ،وعدد طالبه (

)،

وعدد حلقاته ( ،) 5وعدد املدرسني (.) 5
خامسا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي باملنطقة الشرقية
نشأهتا :أنشئت سنة  55هـ
مقرها وعنواهنا :مدينة الدمام ص .ب  6564الدمام

. 6

عدد طالهبا ،)5 ( :وعدد حلقاهتا ( ،)757وعدد املدرسني ( ،) 49وعدد
اخلامتني (.)49
 يتبع اجلمعية ثالثة فروع هي:فرع حمافظة األحساء :أنشئ سنة  69هـ ومقرها مدينة اهلفوف ،وعدد طالبه
( ،) 599وعدد حلقاته ( ،) 5وعدد املدرسني (
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فرع حمافظة حفر الباطن :مل حيدد تاريخ نشأته ،وتاريخ ترخيصه سنة  6 5هـ
وعدد طالبه ( ،)554وعدد حلقاته ( ،)77وعدد املدرسني (.)79
فرع حمافظة اجلبيل :مل يذكر تاريخ نشأته ،وتاريخ ترخيصه سنة  6 5هـ وعدد
طالبه ( ،) 64وعدد حلقاته ( ،)57وعدد املدرسني ( .)6
سادسا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة عسري
نشأهتا :عام  49هـ.
مقرها وعنواهنا :مدينة أهبا ص .ب .577
عدد طالهبا ،) 699( :وعدد حلقاهتا ( ،)459وعدد املدرسني ( ،) 97وعدد
اخلامتني ( .)4
يتبع اجلمعية فرع واحد يف حمافظة بيشة ،وقد أنشئ سنة  55هـ ،وعدد طالبه
(  ،) 77وعدد حلقاته ( ،)55وعدد املدرسني (.)74
سابعا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف منطقة تبوك
نشأهتا :عام  45هـ.
مقرها وعنواهنا :مدينة تبوك  -ص .ب .47
عدد طالهبا ،) 769( :وعدد حلقاهتا ( ،) 6وعدد املدرسني ( ،)55وعدد
اخلامتني (.) 6
يتبع اجلمعية أربعة فروع هي:
فرع حمافظة أملج :أنشئ سنة

 6هـ وعدد طالبه (  ،)4وعدد حلقاته (،)65

وعدد املدرسني (.) 5
فرع حمافظة ضباء :أنشئ سنة  6 4هـ ،وعدد طالبه ( ،) 44وعدد حلقاته (،)4
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وعدد املدرسني (.)4
فرع حمافظة تيماء :أنشئ سنة  6 4هـ وعدد طالبه ( ،)675وعدد حلقاته (،) 6
وعدد املدرسني (.) 4
فرع مركز البدع :أنشئ سنة  6 4هـ وعدد طالبه ( ،)556وعدد حلقاته (،)45
وعدد املدرسني (.) 4
ثامنا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة حائل
نشأهتا :عام  699هـ.
مقرها وعنواهنا :مدينة حائل  -ص .ب . 655
عدد طالهبا ،) 5 7( :وعدد حلقاهتا ( ،) 9وعدد املدرسني (  ،)7وعدد
اخلامتني ( ).
يتبع اجلمعية أربعة فروع هي:
فرع حمافظة بقعاء :أنشئ سنة

 6هـ وعدد طالبه ( ،) 54وعدد حلقاته (،) 7

وعدد املدرسني ( ).
 -فرع مركز احلائط :أنشئ سنة

 6هـ وعدد طالبه (  ،)77وعدد حلقاته

( ،)69وعدد املدرسني(.) 7
 فرع مركز فيد :أنشئ سنة  6 5هـ وعدد طالبه ( ، ) 55وعدد حلقاته( ، ) 5وعدد املدرسني (.) 7
 -6فرع مركز الروضة :أنشئ سنة

 6هـ وعدد طالبه ( ،) 55وعدد

حلقاته ( ) ،وعدد املدرسني ( ).
فرع مركز موقق :أنشئ سنة

 6هـ ،وعدد طالبه ( ، ) 94وعدد حلقاته

( ، ) 5وعدد املدرسني (.) 6
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تاسعا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة احلدود الشمالية
نشأهتا :عام  694هـ
مقرها وعنواهنا :مدينة عرعر ،ص .ب . 64
عدد طالهبا

 ، 6وعدد حلقاهتا ( ،)75وعدد املدرسني ( ،)54وعدد اخلامتني (.)5

يتبع اجلمعية فرعان مها:
فرع حمافظة رفحاء :أنشئ سنة  695هـ ،وعدد طالبه ( ،)5 9وعدد حلقاته (،)64
وعدد املدرسني ( ).
فرع حمافظة طريف :مل حيدد تاريخ نشأته ،وعدد طالبه ( ،) 59وعدد حلقاته (،) 6
وعدد املدرسني (.)4
عاشرا اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة جازان
نشأهتا :عام  57هـ.
مقرها وعنواهنا :مدينة جازان ،ص .ب .779
عدد طالهبا ( ،)4677وعدد حلقاهتا (  ،)6وعدد املدرسني (  ،) 7وعدد
اخلامتني ( .)7
وال يتبعها فروع أخرى.
احلادي عشر اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة جنران
نشأهتا :عام  6 4هـ.
مقرها وعنواهنا :مدينة جنران ،الفيصلية  -ص .ب .547
عدد طالهبا (  ،) 44وعدد حلقاهتا ( ،)55وعدد املدرسني ( ،)45وعدد اخلامتني (.) 5
يتبع اجلمعية فرع واحد يف حمافظة شرورة ،أنشئ سنة  6 6هـ ،وعدد طالبه (،)559
وعدد حلقاته ( ،) 7وعدد املدرسني (.) 4
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الثاين عشر اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الباحة
نشأهتا :عام  6 6هـ.
مقرها وعنواهنا :مدينة الباحة ،ص .ب .5 9
عدد طالهبا ( ،) 6 9وعدد حلقاهتا ( ،) 99وعدد املدرسني ( ،)66وعدد
اخلامتني ( ).
يتبع اجلمعية ثالثة فروع وهي:
فرع حمافظة بلجرشي :أنشئ سنة  696هـ وعدد طالبه (  ،)69وعدد
حلقاته ( ،) 4وعدد املدرسني (.)44
فرع حمافظة املندق :أنشئ سنة  697هـ ،وعدد طالبه ( ،) 954وعدد حلقاته
(  ،)7وعدد املدرسني (.) 6
فرع حمافظة قلوة :أنشئ سنة  6 7هـ ،وعدد طالبه ( ،)649وعدد حلقاته (،) 6
وعدد املدرسني ( ).
الثالث عشر اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة اجلوف
نشأهتا :عام

 6هـ.

مقرها وعنواهنا :مدينة سكاكا ،ص .ب .557
عدد طالهبا ( ، ) 659وعدد حلقاهتا ( ،)74وعدد املدرسني ( ،)64وعدد اخلامتني
(.)5
يتبع اجلمعية فرع واحد يف حمافظة القريات ،أنشئ سنة  694هـ وعدد طالبه
( ، )566وعدد حلقاته ( ، ) 6وعدد املدرسني (.) 6
وقد تكون هذه اإلحصائيات غري دقيقة إذا علمنا أن إقبال الناس شبابًا وشيبًا على
حفظ كتاب اهلل  وتعلم قراءته قد كثر وهلل احلمد ،وقد ال خيلو مسجد إال وفيه حلقة
لتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه يف أوقات كثرية ،وسيأيت مزيد حديث عن هذا يف الفصل
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األخري من هذا البحث.
املبحث الثالث الربامج واإلجنازات اليت حققتها اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي
من الصعوبة مبكان حصر اآلثار التربوية واالجتماعية والعلمية اليت نتجت عن برامج
مشروعات اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،ولكنين أستطيع أن أشري إىل بعض ما
مت تنفيذه من برامج ومشروعات حققت الكثري من األهداف املأمولة حسب التقارير اليت
أصدرهتا هذه اجلمعيات ،ولعل من أبرز ذلك ما يلي:
نظمت اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي خالل عام  6 5هـ  6 4 -هـ
عددًا من احللقات التعليمية للقرآن الكرمي اخلاصة بالكبار على مستوى اململكة.
يقوم أكثر من ستمائة حافظ من الطلبة املتقنني اجملودين يف اجلمعيات بإمامة املصلني يف
صالة التراويح كل عام.
مت جتهيز العديد من األماكن باملعامل الصوتية وأجهزة الكمبيوتر املربجمة بربامج القرآن
الكرمي.
نظمت اجلمعيات عشرات احللقات والدورات لتحفيظ القرآن الكرمي يف السجون،
ويستفيد منها كل عام جمموعة من الزنالء ،و ُكرِم عدد منهم بتخفيف مدة سجنهم.
مت إنشاء حلق داخل سجون النساء.
مت تنفيذ عشرات الدورات للمعلمني واملعلمات ،الذين يدرسون املواد الشرعية.
كما مت تنفيذ عشرات الدورات للموظفني واملوظفات يف القطاعات املختلفة.
نظمت اجلمعيات برامج حملو األمية بتعليم قراءة القرآن الكرمي.
كما نظمت عددًا كبريًا من الدورات لربات البيوت والنساء يف أوقات مناسبة.
مت تنفيذ عدد كبري من املناسبات واملسابقات يف جمال حفظ القرآن الكرمي وتعلمه
وتعليمه.
وإن هذه اإلجنازات الكبرية وغريها اليت حققتها اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي مبختلف مناطق اململكة ،وما حققته من جوانب مهمة من رسالة املسجد يف
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اإلسالم ،بانتشار حلق حتفيظ القرآن الكرمي يف املساجد اجلوامع ،مبختلف مدن اململكة،
وقراها وهجرها ،إمنا كانت لتربية أبناء املسلمني وبناهتم التربية اإلسالمية الصحيحة على
كتاب اهلل ،وهي تبشر  -إن شاء اهلل  -مبستقبل مشرق ،نظرًا ملا تلقاه هذه اجلمعيات من
رعاية خاصة من لدن خادم احلرمني الشريفني وويل عهده األمني ،والنائب الثاين -
حفظهم اهلل  -ومجيع حميب اخلري من األثرياء واملوسرين وغريهم ممن يدعم هذه اجلمعيات
ماديًا ومعنويًا.
وتشري اإلحصائية العامة للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي هلذا العام اليت
أصدرهتا األمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي إىل أن
الزيادة مستمرة يف كل عام يف أعداد الطالب ،وأن اإلقبال على حلق حتفيظ القرآن الكرمي
كبري يف خمتلف أحناء اململكة الشاسعة.
وبينت اإلحصائية أن هؤالء الطلبة والطالبات يدرسون يف ( )4544حلقة ،منها
) حلقة للطالبات ،ويقوم بتدريسهم ( )565مدرسًا ومدرسة منهم () 77

(9

مدرسة ،كما بلغ عدد حفظة وحافظات القرآن الكرمي كاملًا هلذا العام (.) 45

الفصل الثالث

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض
جاء إفراد هذه اجلمعية بالدراسة املوسعة إلبراز جهودها املباركة وأعماهلا اخليِرة
والتعريف مبناشطها املتنوعة ،كمثال متميز هلذه اجلمعيات املنتشرة يف مناطق اململكة.
املبحث األول نشأهتا ومقرها وفروعها
أنشئت اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف مدينة الرياض عام  54هـ ،وهلا
مقران:
األول :املركز الرئيسي ويقع يف شارع آل فريان.
الثاين :مقر الشؤون التعليمية وإدارة الفروع ،ويقع خلف جامع األمري عبد اهلل بن
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حممد بن عبد الرمحن بعتيقة.
وعنواهنا :الرياض :ص .ب. 794 :
وللجمعية مخسة فروع داخل مدينة الرياض وهي:
فرع اجلنوب.
فرع الشرق.
فرع الشمال.
فرع الوسط.
فرع الغرب.
كما يتبع اجلمعية عشرة فروع وهي:
فرع حمافظة الزلفي :أنشئ سنة  697هـ بلغ عدد طالبه ( ،) 659وعدد
حلقاته (

) ،وعدد املدرسني (.) 96

فرع حمافظة الدوادمي :أنشئ سنة  697هـ وبلغ عدد طالبه ( ،) 946وعدد
حلقاته (  ،)7وعدد املدرسني ( .)6
فرع حمافظة شقراء :أنشئ سنة  697هـ ،وبلغ عدد طالبه (  ،) 6وعدد حلقاته
( ،)64وعدد املدرسني (.)64
فرع حمافظة القويعية :أنشئ سنة  694هـ ،وبلغ عدد طالبه (  ،) 5وعدد
حلقاته ( ،) 5وعدد املدرسني ( .)5
فرع حمافظة حوطة بين متيم :أنشئ عام  694هـ ،وبلغ عدد طالبه (،) 746
وعدد حلقاته ( ،)45وعدد املدرسني (.)64
فرع حمافظة اجملمعة :أنشئ سنة

 6هـ ،وبلغ عدد طالبه ( ،)5 9وعدد حلقاته

( ،)76وعدد املدرسني ( ).
فرع حمافظة األفالج :أنشئ سنة

 6هـ ،وبلغ عدد طالبه ( ،)594وعدد حلقاته

( ،) 4وعدد املدرسني (.) 4
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 6هـ ،وبلغ عدد طالبه ( ،)644وعدد حلقاته

فرع حمافظة السليل :أنشئ سنة
 ، 6وعدد املدرسني (.) 5
فرع مركز متري :أنشئ سنة

 6هـ ،وبلغ عدد طالبه ( ،)595وعدد حلقاته

( ، )69وعدد املدرسني (.) 5
فرع مركز حوطة سدير :أنشئ سنة  695هـ ،وبلغ عدد طالبه (  ،)54وعدد
حلقاته ( ،) 4وعدد املدرسني (.) 7
املبحث الثاين أهدافها
وضعت اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض أهدافًا وغايات تسعى
لتحقيقها وتبذل اجلهود وتضع اخلطط وتقيم الدراسات املتنوعة من أجل تنفيذها على
الوجه األكمل.
وقد جاءت هذه األهداف يف تقريرها السنوي لعام  6 5ه  6 5هـ ،كما يلي:
توجيه أوالد املسلمني (بنني وبنات) لتعلم القرآن العظيم وحفظه وهتيئة اجلو املناسب
هلم واختيار املدرسني واألكفاء ورصد اجلوائز لتحقيق هذا اهلدف النبيل.
إحياء دور املسجد ،مدرسة املسلمني األوىل اقتداء بنبينا حممد .
الرغبة يف حتصيل اخلريية املوعود هبا يف قوله  { خريكم من تعلم القرآن
وعلمه } ( ) رواه البخاري.
إعداد جمموعات من احلفظة املؤهلني إلمامة املساجد وتعليم القرآن الكرمي.
إتقان قراءة كتاب اهلل  وتالوته تالوة صحيحة مع العناية بتجويده وترتيله.
فتح باب من أبواب اخلري للموسرين لبذل املال يف سبيل اهلل لإلعانة على تعليم

القرآن الكرمي .قال تعاىل{ :

         

( ) البخاري فضائل القرآن ( ،)65 4الترمذي فضائل القرآن ( ،) 495أبو داود الصالة (  ،) 67ابن ماجه
املقدمة ( ) ،أمحد (  ،)44/الدارمي فضائل القرآن (.) 5
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}

( )

(البقرة .) 67 :وقال تعاىل{ :

     

( ) ( }           البقرة.) 47:،
ربط املسلم بكتاب اهلل  علمًا بتفسريه ومعرفة معانيه ،وعملًا بأحكامه وآدابه.
املبحث الثالث نشاطاهتا
كان جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض أعمال مباركة وجهود مثمرة ،وذلك
بفضل اهلل  أولًا مث برعاية ودعم حكومة خادم احلرمني الشريفني وحرص القائمني على
هذه اجلمعية وبذهلم كل جهد ورعاية وعناية هلا ،يؤازرهم يف ذلك حمبو اخلري والقائمون
على دعمها ومساندهتا ،ويف هذا ما يفرح القلب ويشرح النفس ،ومن تلك النشاطات:
املشاركة يف مسابقات القرآن الكرمي احمللية والدولية.
املشاركة يف مسابقة القرآن الكرمي التابعة للحرس الوطين ضمن فعاليات مهرجان
اجلنادرية الوطين للتراث والثقافة.
املسامهة مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف توجيه طالب
اجلمعية ومدرسيها إلمامة املصلني يف التراويح والقيام يف مساجد الرياض والقرى القريبة
منها.
إقامة دورات خاصة باخلامتني لكتاب اهلل  قبل توجيههم إىل التدريس يف احللقات،
وأيضًا اخلامتات قبل توجيههن إىل املدارس النسائية.
العزم على إقامة مسابقات نسائية عامة يف احملافظات كافة على مستوى ثالثة فروع،
وقد رصد هلذه املسابقة جوائز قيمة تربع هبا بعض أهل اخلري.
التوسع يف استخدام احلاسب اآليل باجلمعية يف قطاع احلسابات ،واالستفادة من خربة
املربجمني وأصحاب اخلربة يف هذا اجملال من أساتذة اجلامعات املتعاونني مع اجلمعية.
( ) سورة البقرة آية. 67 :
( ) سورة البقرة آية. 47 :
34

اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي وجهودها يف اململكة العربية السعودية

العمل على تنمية موارد اجلمعية عن طريق تشجيع رجال األعمال وذوي اليسار
والغىن على الوقف الذي يعود ريعه لصاحل تعليم القرآن الكرمي ،مع مكاتبتهم من حني
آلخر ،من أجل دعم أنشطة اجلمعية ومسابقاهتا.
توجيه املدرسني إىل اإلصالحيات والسجون ودور الرعاية االجتماعية رغبة يف
استصالح هذه الفئة اليت مالت عن الطريق املستقيم وتوجيهها الوجهة السليمة وفق منهج
الكتاب والسنة ،حىت خيرجوا بعد ذلك مستقيمني على طاعة اهلل ملتزمني منهجه سائرين
على طريقه نافعني أمتهم ووطنهم ،.وقد كان ألمر خادم احلرمني الشريفني بتخفيف مدة
السجن على من حفظ القرآن أكرب األثر يف إقبال هؤالء على حفظ القرآن والعناية به،
فقد بلغ عدد اخلامتني يف إصالحييت احلائر وامللز سبعة طالب ،وبلغ عدد امللتحقني حبلقات
حتفيظ القرآن الكرمي فيها

طالبًا ( ).

املبحث الرابع معهد القرآن الكرمي وعلومه التابع للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي مبنطقة الرياض
يعد معهد القرآن الكرمي وعلومه من أكرب مناشط اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن
الكرمي مبنطقة الرياض ،ملا له من دور هام وأثر بارز يف تعليم القرآن الكرمي والتوسع يف
دراسة علومه ،ليتخرج املدرسون األكفاء لتعليم القرآن وعلومه منه ،وكذا األئمة والدعاة،
حيث تدرس فيه إىل جانب القرآن الكرمي وعلومه العلوم الشرعية األخرى.
وسيكون التعريف هبذا املعهد من خالل املطالب اآلتية:
املطلب األول نشأته ومراحل تطوره
نشأت فكرة املعهد عند القائمني على اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة
الرياض ملا أصبحت احلاجة ملحة ملدرسني للقرآن الكرمي ليقوموا بالتدريس يف احللقات
التابعة للجمعية اخلريية ،وكذلك ملا ازدادت احلاجة ألئمة املساجد اليت ازداد عددها بفضل
اهلل بالرياض وغريها؛ فأصبحت أمنية اجلميع إجياد معهد متخصص يف تدريس القرآن
( ) ينظر :التقرير السنوي للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض لعام  6 5هـ  6 5 -هـ.
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الكرمي وعلومه وما حيتاج إليه طالب العلم من العلوم الشرعية ،وبفضل اهلل تعاىل حتقق
األمل مث جبهود أهل اخلري واملشايخ ،وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل
آل فريان مث بالدعم الذي تربع به صاحب السمو األمري حممد بن سعود الكبري أثابه اهلل،
وكذلك الدعم والتأييد الذي تفضل به صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز
أمري منطقة الرياض جزاه اهلل خريًا.
افتتح املعهد يف عام  69هـ وذلك حبضور مجع من املشايخ والعلماء وعلى رأسهم
مساحة الشيخ عبد اهلل بن حممد بن محيد رمحه اهلل رئيس جملس القضاء األعلى ،وشرف
احلفل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز ،وصاحب السمو األمري حممد
بن سعود الكبري .وذلك حتت إشراف فضيلة رئيس اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي
الشيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل آل فريان.
وقد مت وضع املناهج التعليمية من قبل جملس اجلمعية اخلريية وحتت إشراف جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وأصدر جملس إدارة اجلماعات اخلريية برئاسة مدير
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف جلسته عام  69 - 69هـ املنعقدة يف
 69 /7 /5هـ قرار رقم  5باملوافقة على إنشاء معهد القرآن الكرمي وعلومه
واعتمدت عمادة شئون الطالب جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،يف
جلستها الثالثة املنعقدة بتاريخ

 696 /6 /هـ واملعتمد حمضرها من سعادة وكيل

اجلامعة بتاريخ  696 /5 /هـ القرار رقم ( 696 - 69 )6هـ
" تعترب ثانوية معهد القرآن الكرمي بالرياض مؤهلًا بكليات الشريعة وأصول الدين
واللغة العربية باجلامعة".
ومقر املعهد احلايل يف املبىن الرئيسي للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة
الرياض ،وتسعى اجلمعية إلجياد مبىن مستقل للمعهد يستوعب املراحل الثالث.
املطلب الثاين أهداف املعهد
ختريج مدرسني مؤهلني لتدريس القرآن الكرمي وعلومه يف احللقات واملدارس واملعاهد
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العلمية.
ختريج طائفة من القراء جتيد اإلقراء بالروايات املختلفة.
إعداد دعاة للقيام بواجب الدعوة وإمامة املسلمني باملساجد.
عقد دورات تدريبية ألئمة املساجد ومدرسي القرآن الكرمي لرفع مستواهم.
وقد افتتح يف املعهد مرحلتان :املتوسطة والثانوية ،وقد خترج يف املعهد العديد من
الطالب ،وقد وافق اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف جلسته اليت
عقدت بتاريخ  6 4 /5 / 7هـ على افتتاح قسم ابتدائي يف املعهد يكون رافدًا للقسم
املتوسط والثانوي إلمداده بالطالب.
املطلب الثالث املناهج الدراسية يف املعهد
املناهج اليت تدرس يف القسم االبتدائي هي مناهج مدارس حتفيظ القرآن الكرمي
االبتدائية التابعة لوزارة املعارف ،باإلضافة إىل بعض العلوم املتعلقة بالقرآن الكرمي ،ومناهج
املرحلتني املتوسطة والثانوية هي املناهج اليت تدرس يف املعاهد العلمية مع إضافة بعض
العلوم املتعلقة بالقرآن الكرمي وعلومه كالشاطبية ورسم املصحف وتوجيه القراءات وعلم
الفواصل ،وهبذا يعترب معهد القرآن الكرمي وعلومه هو املعهد الوحيد الذي يدرس هذه
العلوم يف اململكة العربية السعودية.
املطلب الرابع املميزات اليت مينحها املعهد لطالبه
املطلب الرابع :املميزات اليت مينحها املعهد لطالبه:
مينح الطالب شهادة دراسية بعد كل مرحلة.
التخصص الرفيع واملثايل الذي ميتاز به الطالب عن غريه يف علوم القرآن والقراءات
وحنوها.
يصرف للطالب مكافأة شهرية يف املرحلة املتوسطة مقدارها  79ريال ،ويف املرحلة
الثانوية  99ريال.
يقبل خرجيو املعهد يف كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية جبامعة اإلمام حممد
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بن سعود اإلسالمية.

الفصل الرابع

املدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي مبدينة الرياض
أنزل اهلل  القرآن الكرمي رمحة وهدى ملن استهدى به ،ونورًا وضياء ملن سار على
هنجه والتزم طريقه ،كما قال تعاىل

{          

                

( ) ( }   الشورى )7 :ويقول تعاىل

{      

( ) ( }         اإلسراء. )5 :
ويشترك يف وجوب تعلمه وحفظه والعناية به وفهم معانيه ومعرفة تفسريه والعمل به،
الرجال والنساء ،وتعليم املرأة القرآن الكرمي كانت له بداياته املشكورة احملمودة يف بيوت
بعض النساء الالئي تعلمن القرآن وحفظنه ،ولكن كان تعليمهن غريهن من النساء يف
حدود ضيقة النشغال املرأة بأعمال األسرة وأعباء البيت وهي كثرية يف الزمان القدمي مع
قلة احلوافز وعدم هتيئة السبل وتذليل العقبات اليت تواجه تعليمها.
لذا فقد حرصت اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف مجيع مناطق اململكة على
العناية بتعليم كتاب اهلل  مجيع فئات اجملتمع من بنني وبنات ،فليست املرأة بأقل نصيبًا
يف التعليم والرعاية من الرجل ،فهي ركن أساس يف بناء األسرة املسلمة وتربية األجيال
التربية الصاحلة النافعة ألنفسهم وأوطاهنم وأمتهم ،وال يتحقق ذلك إال عندما ترتبط املرأة
املسلمة بكتاب رهبا وسنة رسوهلا عليه الصالة والسالم ،لتتخلق بأخالقه وتتأدب بآدابه
وتسري على هنجه وتقتفي أثره.
وسوف أحتدث يف هذا الفصل عن منوذج واحد من هذه النماذج الطيبة املباركة
( ) سورة الشورى آية.7 :
( ) سورة اإلسراء آية.5 :
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للمدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي ،وهي املدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي يف
مدينة الرياض ،وما يقال عن هذه املدارس من خالل هذه الدراسة يقال عمومًا يف املدارس
النسائية األخرى يف مدن اململكة ،حيث إهنا تشترك مجيعها يف أهدافها ومقاصدها
الشريفة ،كما أن أنظمتها ومناشطها متقاربة.
يتبني ذلك من خالل املباحث اآلتية:
املبحث األول نشأة املدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي بالرياض
افتتحت أول مدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي للنساء بالرياض عام  69هـ وكانت
حلقة واحدة تدرس فيها ثالثون دارسة تقريبًا ،ومبنٍ من اهلل وتوفيقه كلل اهلل جهود
القائمني على هذه اإلدارة بالنجاح ،ورحب الناس عامة هبذه الفكرة ،وبدأ إقبال
الدراسات يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر ،حىت بلغ عدد الدارسات هذا العام () 5599
دارسة ،يدرسهن ( ) 79معلمة ،وعدد املدارس ( ) 4مدرسة.
ويدير هذه املدارس اإلدارة العامة للمدارس النسائية التابعة للجمعية اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي مبنطقة الرياض ،ومن أجل كثرة املدارس والدارسات قامت اإلدارة بتوزيع
املدارس إىل فروع لتحسني أوضاعها وأداء رسالتها بصفة أفضل .وهي :فرع الشرق وفرع
الغرب وفرع الشمال وفرع اجلنوب وفرع الوسط .ولكل فرع إدارة مستقلة تتكون من
املدير واملشرف واملوظفني ،ومكتب إشراف وتوجيه نسائي ملتابعة عمل املديرات
واملعلمات وتنفيذ الدورات ،وتقوم اإلدارة بدور اإلشراف املتكامل من ختطيط وتطوير
وتنظيم وتقومي ودعم ومساندة وإشراف على املدارس النسائية التابعة هلا ،وذلك حسب
اهليكل التنظيمي التايل:
مكتب املدير العام ويتبعه السكرتارية ،ومكاتب الصادر والوارد واحلاسب وامللفات،
واحملاسبة ،والصندوق واملستودع.
مكتب نائب املدير العام ،وهو مكلف ببعض املهام ،وينوب عن املدير العام ،وينظم
املسابقات واالختبارات السنوية.
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الشؤون التعليمية ويتبعها املناهج والدورات واإلشراف والتوجيه.
تنمية املوارد وتتوىل تنظيم خطابات التربعات بالربيد وإعدادها وغري ذلك.
املبحث الثاين أهدافها
وضعت اإلدارة العامة للمدارس النسائية وذلك بإشراف اجلمعية اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي مبنطقة الرياض أهدافًا سامية تأمل حتقيقها وتسعى بكل ما لديها من جهود
يف تنفيذها ،مع مساندة أهل اخلري واإلحسان ودعمهم واالستعانة بذوي اخلربة والتوجيه
والتربية يف هذا اجملال.
وأهداف املدارس النسائية ما يلي:
تعليم املرأة املسلمة كتاب اهلل تعاىل تالوة وحفظًا وجتويدًا.
التأكيد على أمهية القرآن يف حياة املرأة املسلمة.
ختريج حافظات لكتاب اهلل تعاىل.
اإلسهام يف تنشئة املرأة املسلمة وحتصينها بآداب القرآن الكرمي وأخالقه.
رفع كفاءة الدارسات ليقمن بتدريس القرآن الكرمي وسد احلاجة يف ذلك.
املبحث الثالث نظامها وضوابطها
املطلب األول نظام فتح املدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي
وضعت اإلدارة العامة للمدارس النسائية نظامًا لفتح املدارس النسائية ،يقوم على عدد
من الشروط ،اليت جعلت يف غاية املناسبة خلصوصية املرأة املسلمة ومراعية ألحكامها ،وما
حتتاج إليه من ضبط ومتابعة ورعاية ،ويتم ذلك حسب ما يلي:
توجيه خطاب لرئيس اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي من مجاعة احلي بشأن
طلب فتح مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكرمي يف الفترة املسائية ،مع بيان ذكر اسم
املشرف واسم النائب.
يتم اختيار إحدى مدارس الرئاسة لتعليم البنات ،لتكون مقرًا ملدرسة حتفيظ القرآن
الكرمي يف الفترة املسائية ،شريطة أن تكون املدرسة املختارة مهيأة ومناسبة لذلك ،مع
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إرفاق وصف للموقع.
يتعهد املشرف بأن يكون حلقة وصل مستمرة بني املدرسة واجلمعية اخلريية ملتابعة
املدرسة.
يشترط أن يكون املشرف والنائب متزوجني ،وتكون إحدى حمارمهما هلا صلة
باملدرسة لتسهيل املخاطبة واملراسلة بني اإلدارة واملدرسة.
يشترط أن يكون مع املشرف والنائب عضوان آخران من أهل احلي لالستعانة هبما
وقت احلاجة ،يتم اختيارمها من املشهود هلما بالصالح واالستقامة من أئمة املساجد
وغريهم من طلبة العلم وأهل الصالح.
ترشيح مديرة للمدرسة يتم اعتماد تعيينها من اجلمعية اخلريية بعد اجتياز املقابلة
الشخصية.
تعبئة النموذج اخلاص بفتح مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكرمي.
تقيد اجلميع بالتوجيهات واللوائح واألنظمة الصادرة من اجلمعية اخلريية.
توفري حارس مع حمرمه لفتح املدرسة وإغالقها ويرابط وقت دوام املدرسة.
أما إقامة املدارس النسائية يف مبان خاصة غري حكومية ،فيتم حسب الضوابط التالية:
أن تكون هذه املدرسة حتت إشراف اجلمعية ونظرها.
أن ال يكون بالقرب منها مبىن ملدرسة حكومية للبنات ،ويكتفى هبا إذا أمكن الدراسة
فيها.
ج) أن يكون هلا حارس مع زوجته.
د) أن ال تكون قريبة من امليادين العامة ،كاحلدائق ،واملالعب ،واجملمعات التجارية.
هـ) أن ال تكون داخل ساحة املسجد اليت يصلى فيها.
و) أن يكون املبىن حتت تصرف اجلمعية اخلريية ،وأن تتوافر فيه شروط السالمة
واألمن.
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املطلب الثاين مواعيد الدراسة فيها ونظام دوامها اليومي
تقوم اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ممثلة بإدارة املدارس النسائية بتحديد مواعيد بداية كل
فصل وهنايته ،مستمدة ذلك من السياسة العليا للتعليم يف اململكة.
تبدأ الدراسة مع بداية الفصل الدراسي (األول ،الثاين) وتنتهي قبل بداية اختبارات الفصل
الدراسي بأسبوعني.
يبدأ الفصل الصيفي مع بداية اإلجازة الصيفية وتنتهي الدراسة قبل اختبار الدور الثاين بأسبوع.
األسبوع األول من الدراسة يكون للتسجيل وهتيئة املدرسة الستقبال الدارسات.
تتوقف املدارس النسائية خالل شهر رمضان املبارك ،على أن تقوم املدرسة حبث
الدارسات على مراجعة حفظهن ،واستغالل شهر رمضان املبارك هلذه الغاية.
يُشعر أولياء األمور باملواعيد ضمن استمارة التسجيل.
أما نظام الدوام اليومي:
فتبدأ الدراسة بعد صالة العصر مباشرة وتستمر إىل قبل أذان املغرب بربع ساعة يف
الشتاء ونصف ساعة يف الصيف ،جلميع أيام األسبوع عدا يومي اخلميس واجلمعة ،فتغلق
املدرسة ،ويوضع النظام يف لوحة خارجية ألولياء األمور.
املطلب الثالث شروط تعيني املعلمات
أن تكون قدوة حسنة ممتثلة لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل .
أن تتقن تالوة القرآن ،وأن حتفظ ما يناسب املرحلة اليت تدرسها.
أن تكون على قدر من العلم الشرعي ومعروفة بسالمة االعتقاد.
اجتياز اختبار القبول الذي جيرى هلا من قبل اإلدارة النسوية يف اجلمعية اخلريية.
أن تلتزم باالنضباط يف الدوام وتطبيق التعليمات واألنظمة.
املطلب الرابع النقل وطريقته
تتحمل كل دار من الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكرمي هذه املسؤولية ،ولديها
إمكاناهتا يف ذلك ،إما بالتعاون مع الرئاسة العامة لتعليم البنات ،وهلا جهودها املشكورة يف
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هذا اجملال ،وإما بدعم احملسنني ومساندهتم.
املطلب اخلامس الضوابط العامة للمدارس النسائية
أداء الصالة يف وقتها داخل املدرسة ،وحيث إن صالة اجلماعة يف املسجد واجبة يف
حق الرجال فينبغي أن تتم املناداة على الدارسات قبل األذان إذا كان هنا متسع من
الوقت ،وإال فتؤخر حىت خروج املصلني من املسجد.
التزام الدارسات باحلجاب الشرعي من لبس العباءة وغطاء الوجه ،انطالقًا من
التوجيهات القرآنية واألوامر الربانية ،والتحذير من ارتداء احلجاب الشفاف أو وضع

النقاب أو لبس (الكابات) أو وضع العباءة على الكتف...قال تعاىل{ :

  

               

( ) ( }     األحزاب.)74 :
منسوبات مدارس حتفيظ القرآن الكرمي قدوة لغريهن من النساء والفتيات؛ لذا عليهن
احلرص على ما يلي:
عدم املغاالة يف استخدام أدوات الزينة أو ارتداء احللي الالفت للنظر أو استخدام
العطور.
عدم السماح بإطالة األظافر أو طالئها باألصباغ.
التأكيد على وجوب التزام الدارسات الاليت يف السن املدرسي ارتداء الزي املدرسي
الصباحي ،على أال تكون قصرية أو ضيقة أو ذات فتحات أو ذات كم قصري ،ويكون هذا
يف وقت الدراسة أو مناسبة االحتفاالت.
موضوع غياب الدارسات من األمور املهمة اليت ينبغي أن توىل عناية خاصة من
املسؤوالت يف املدارس.
وإدارة املدارس النسائية تؤكد على العناية بذلك ومتابعة الدارسات من ناحية غياهبن
( ) سورة األحزاب آية.74 :
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أو تأخرهن عن احلضور يوميًا ،وإبالغ أولياء أمورهن بأي غياب أو تأخر عن طريق
اهلاتف أو الكتابة وعدم التهاون يف ذلك ،ملا يترتب عليه من ضرر على املدرسة
والدارسات.
التعامل احلسن من اإلداريات واملعلمات مع الدارسات دور كبري يف أداء رسالتهن
التربوية حنو الدارسات على أكمل وجه ،وهذا يتطلب عددًا من الصفات اليت ينبغي
التخلق هبا ،ومن أمهها الزناهة واألمانة والقدوة وحب النظام والقدرة على كسب احترام
الدارسات وثقتهن ،وتكوين عالقات بنَاءة سليمة معهن ،تشجعهن على العطاء املثمر
وترفع من معنوياهتن ،وتلمس حاجات الدارسات وتفهم مشكالهتن وشكواهن بصدر
واسع رحب ،حبيث تكون املعلمة واإلدارية كاألم احلنون الواعية املدركة حلاجتهن
ومشكالهتن األسرية والنفسية واالجتماعية.
إدارة املدارس النسائية حترص على إبعاد الدارسات عن أي أمر من شأنه أن يسبب هلن
املضايقة من قبل بعض ضعاف النفوس عند انصرافهن من املدرسة وانتظارهن ألولياء
أمورهن ،لذا ينبغي مالحظة اآليت:
عدم السماح للدارسات أو املعلمات بالتجمع عند باب املدرسة عند خروجهن
وعليهن البقاء داخل املدرسة حىت يسمعن نداء أمسائهن عند حضور أولياء أمورهن.
توجيه الدارسات وإرشادهن من قبل املسؤوالت باملدرسة إىل االحتشام يف لباسهن
وهن قادمات إىل املدرسة أو يف الطريق إىل بيوهتن وانصرافهن حال انتهاء الدوام.
جـ) عدم انتظار أولياء أمور الدارسات بناهتن وأهليهن أمام الباب ،والوقوف يف
املكان املخصص لذلك.
د) إبالغ احلارس متابعة ما أشري إليه ،وحث أولياء األمور على التعاون يف ذلك.
 -5االحتفاالت لون من ألوان احلوافز التشجيعية للدارسات ،لذا حرصت إدارة
املدارس النسائية أن تظهر هذه االحتفاالت باملظهر الالئق ،وأن حتقق األهداف املرجوة
منها حسب ضوابط الشريعة وآداهبا.
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املبحث الرابع مهامها ونشاطاهتا
تنفيذ قرارات جملس اجلمعية مبا يتعلق مبدارس التحفيظ وجملس اإلدارة واللجنة
االستشارية.
إعداد ميزانية إدارة املدارس النسائية ،ومتابعة مصروفات اإلدارة.
التعاون مع مدارس حتفيظ القرآن الكرمي إلهناء اإلجراءات مع اجلهات الرمسية.
اقتراح فتح املدارس أو إغالقها يف األماكن املناسبة.
إقامة الدورات املختلفة إلعداد ورفع مستوى منسوبات املدارس (تعليميًا وإداريًا).
إجراء مقابالت تعيني املعلمات واملديرات باملدارس.
إعداد خطابات الشكر التقديرية والتشجيعية ملستحقيها من مجيع الفئات( ..مديرات
 معلمات  -متعاونات ومتعاونني  -متربعني ومتربعات).توجيه خطابات اإلنذار ولفت النظر للمدارس ومنسوبيها إن وجدت مالحظات عليها
بعد إقرارها من جملس اإلدارة.
وضع جداول االختبارات للمدارس وإجرائها يف موعدها احملدد.
إعداد الشهادات واعتمادها وإجراء كافة ترتيباهتا اإلدارية.
إعداد املناهج اخلاصة مبدارس حتفيظ القرآن الكرمي واعتمادها من جملس اإلدارة.
تأمني اجلوائز النقدية والعينية للحافظات واخلامتات واملتفوقات.
تنظيم االحتفاالت السنوية لتكرمي احلافظات واخلامتات واملتفوقات.
مجع التربعات النقدية لتقدمي اإلعانات للمدارس ولإلدارة.
إدارة املدارس النسائية هي اجلهة اليت حتال إليها الشكاوى اخلاصة باملدارس.
تقدمي الدراسات واالقتراحات لتقومي اإلدارة واملدارس وتطويرها من قبل جملس اإلدارة
بصفة منتظمة.
إعداد تقرير سنوي عن إدارة املدارس النسائية وعن مدارسها لعرضه على جملس
اإلدارة.
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إصدار اإلعالنات التعريفية عن إدارة املدارس النسائية وعن املدارس.
حتديد مواعيد بدء الفصول الدراسية يف العام الدراسي وانتهائها.
اختاذ مجيع اإلجراءات اإلدارية الالزمة ملنسويب إدارة املدارس ومنسوباهتا وإعداد
امللفات اخلاصة بذلك.
أصدرت إدارة املدارس النسائية كتابًا يف مهارات تعليم القرآن للنساء بغية رفع
مستوى املدرسات وإجياد الطرق املناسبة واجلادة لتحفيظ القرآن الكرمي وتعلميه ،كما
أصدرت أيضًا كتابًا آخر يتضمن مناهج تدريس القرآن الكرمي وما يصحب ذلك من مواد
أخرى كالفقه والسلوك واألحاديث واألذكار.

الفصل اخلامس

املؤسسات األخرى اليت تعىن بتحفيظ القرآن الكرمي
إىل جانب اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي قامت مؤسسات خريية تعين بتعليم
القرآن الكرمي وعلومه ،غري مرتبطة باجلمعيات اخلريية ،ولبيان دور هذه املؤسسات
وحلقاهتا يف تعليم القرآن وحفظه والعناية بعلومه جاء إفراد دراستها يف هذا الفصل وذلك
من خالل املباحث التالية:
املبحث األول املدرسة الصاحلية لتحفيظ القرآن الكرمي يف حرميالء
أسسها الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم بن سليمان الراشد ،وأقام هلا مبىن مع املسجد اجملاور
هلا املسمى " املوافق" ،مث طلب الشيخ حممد بن صاحل بن سلطان من مؤسسها األول أن
يضمها إليه ليتم تطويرها وتوسيع نشاطها ،ويتوىل اإلنفاق عليها ،فوافق الشيخ عبد اهلل
على ذلك.
ومت افتتاح املدرسة يف يوم اخلميس املوافق سنة

/

 699 /هـ يف حفل كبري

هبذه املناسبة ،مث بدأت الدراسة يف املبىن اجلديد للمدرسة املهيأ هتيئة مناسبة بفصوله
الدراسية وغرفه اإلدارية وساحاته الواسعة وقاعته الكربى لالحتفاالت ومجيع اخلدمات
األخرى املساندة ،وذلك يوم السبت املوافق  69 /4 /5هـ وهي حتت إشراف مباشر
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من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،والدراسة فيها على فترتني
األوىل بعد العصر ،والثانية بعد العشاء ،وهي مقسمة على عدة مستويات ،كل مستوى له
منهج يف حفظ القرآن الكرمي مع العناية بتجويده ،والتعليم فيها يشمل الطالب والطالبات.
وقد بلغ عدد طالهبا ( ،) 7وعدد طالباهتا ( ،)6 4وعدد املدرسني ( ) ،وعدد
املدرسات ( ،) 9وعدد احلفظة للقرآن الكرمي كاملًا (.) 5
املبحث الثاين املركز اخلريي لتعليم القرآن الكرمي وعلومه يف الرياض
أنشئ هذا املركز اخلريي سنة  69هـ يف الرياض ليسهم يف تعليم القرآن الكرمي
وعلومه وتدريسه مع تدريس السنة النبوية ومبادئ العقيدة والفقه ،وذلك يف ثالثة
مستويات ،كل مستوى سنة دراسية كاملة ،وذلك بإشراف مباشر من وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
وقد افتتح املركز مدرستني للرجال يف الرياض ،وبلغ عدد الدارسني فيهما ()676
يدرسهم ( ) 5مدرسًا.
كما مت افتتاح سبع مدارس نسائية يف مدارس الرئاسة العامة لتعليم البنات تدرس فيها
طالبات املركز منتشرة يف أحياء مدينة الرياض ،وقد بلغ عدد فصوهلا ( )69فصلًا ،يدرس
فيها ( )559طالبة ويدرسهن ( ) 7مدرسة ،وتدرس يف هذا املدارس املواد التالية :القرآن
الكرمي تالوة وحفظًا ،التجويد ،علوم القرآن ،احلديث ،مصطلح احلديث ،أصول التخريج،
الفقه ،مدخل الفقه ،الفرائض ،القواعد الفقهية ،أصول الفقه ،العقيدة ،وعدد احلصص
الدراسية يف األسبوع ( )حصة بواقع ثالث حصص يوميًا ،والدراسة مسائية.
املبحث الثالث حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف املساجد اليت ال ارتباط هلا باجلمعيات
اخلريية
إلقبال الناس على تعلم كتاب اهلل  وحفظه  -وهلل احلمد -نشط أئمة املساجد
وحمبو اخلري من مجاعة املسجد وغريه يف إقامة حلقات متعددة ،تتفاوت قلة وكثرة من
مسجد إىل مسجد ومن جامع إىل جامع حسب اإلقبال عليها ،والغالب أن احللقات اليت
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تكون بعد العصر لصغار السن حىت املرحلة املتوسطة ،وبعد املغرب والعشاء لطالب
املرحلة الثانوية واجلامعية واملوظفني ،وبعد الفجر للمجتهدين الراغبني يف حفظ القرآن
كاملًا أو من يرغب مراجعة حفظه.
وبعد لقائي واتصايل ببعض املسؤولني عن هذه احللقات أو املدارس اخلريية تبني يل أن
هناك مجلة من األسباب اليت جعلت هذه احللقات ال ترتبط باجلمعيات اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي ،ومنها:
أن اجلمعيات اخلريية ال توفر مدرسي هذه احللقات ،لطول اإلجراءات الرمسية يف
استقدام هؤالء املدرسني بعد املقابالت اليت تعمل معهم.
أن اجلمعيات اخلريية ال تتكفل بدفع رواتب هؤالء املدرسني ،فال رابط حينئذ بني هذه
احللقات واجلمعيات اخلريية.
رغبة القائمني على هذه احللقات من أئمة املساجد أو حميب اخلري يف عدم االرتباط
بنظام معني ملزم هلم بلوائحه وتنظيماته.
وهذه احللقات هلا جهودها املباركة يف حتفيظ القرآن الكرمي وتعليمه مع قيام املسؤولني
عنها ببعض املناشط األخرى كالرحالت الترفيهية واملسابقات الثقافية والتوجيهات النافعة
للشباب املرتبط هبذه احللقات وباألسر القريبة من املسجد ،حيث تفقدُ أحواهلم ورعاية
مصاحلهم ودعوهتم إىل حفظ القرآن واملشاركة يف املسابقات الثقافية اليت تقيمها هذه
احللقات.
لكن عدم ارتباط هذه احللقات باجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي وفروعها له
اآلثار السلبية اآلتية:
أن هذه احللقات ال تُضمن االستمرارية هلا ،ألهنا قائمة على جهود إمام املسجد أو
أفراد معينني معه ،وقد تتوقف هذه احللقات عن عملها بسبب انتقال إمام املسجد أو
هؤالء األفراد أو بانقطاعهم عن هذا العمل ألي سبب .أما لو كانت حتت لواء اجلمعيات
اخلريية وبإشرافها فإهنا ستستمر بإذن اهلل عز وجل.
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أن هذه احللقات تفتقر إىل متابعة املدرس والنظر يف نشاطه حيث ال يوجد هبا
موجهون متابعون ألعمال املدرسني هبا ،خبالف اجلمعيات اخلريية فإن هبا موجهني أكفاء
ذوي خربة ودراية ،يُثبت عمل كل مدرس يف دفاتر مستقلة للمتابعة.
أن طالب هذه احللقات ال ميكنون من املشاركة يف املسابقات احمللية أو الدولية ،أو
االختبار السنوي للجمعيات اخلريية ،مع ما يكرمون به من الشهادات التقديرية واجلوائز
التكرميية ،وحرماهنم من هذا ال حيفزهم إىل األمام ،كما أنه ال يتعرف -بسبب عدم
مشاركتهم -على قدراهتم يف احلفظ واإلتقان وحسن الصوت وضبط التجويد.
أن عدم االرتباط باألنظمة واللوائح يسبب االرجتالية واالضطراب يف إصدار األحكام
واختاذ القرارات اليت تكون يف غالبها مرجتلة تصدر عن شخص واحد ومن رؤية واحدة
ضيقة.
مث إن عدم متكن اجلمعيات اخلريية من دفع رواتب هؤالء املدرسني سببه أهنا حتملت
رواتب مدرسني كثر كلها قائمة على نفقات احملسنني ودعمهم ،وبعض املسؤولني يف هذه
اجلمعيات يتعهد برواتب مدرسي هذه احللقات بعد السنة األوىل ليضمن استمرار هذه
احللقات وجدية أهلها يف احلفظ والعناية به.
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اخلامتة والتوصيات
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعــد:
فإنه بعد كتابة هذا البحث " عن اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي وجهودها
يف اململكة العربية السعودية" ولقاءايت مع املسؤولني عن بعض هذه اجلمعيات اخلريية
وفروعها تبني يل ما يلي:
أولًا :قيام اململكة العربية السعودية جبهودها املباركة يف العناية بكتاب اهلل  انطالقًا
من هنجها الريادي يف خدمة اإلسالم واملسلمني ،وأداء لألمانة امللقاة على عاتقها جتاه
اإلسالم وكتابه املزنل وسنة نبيه عليه الصالة والسالم.
ثانيًا :من هذه اجلهود املشكورة املباركة رعاية الدولة -وفقها اهلل  -للجمعيات
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،ماديًا ومعنويًا ،فخصصت هلا اإلعانات السنوية ،ومنحتها
األراضي اليت تقيم عليها مبانيها ،رغبة يف تقويتها وحتقيق مقاصدها وضمان استمراريتها
وثباهتا.
ثالثًا :أن هذه اجلمعيات اخلريية وفروعها واملؤسسات األخرى اليت تعىن بتحفيظ
القرآن الكرمي وعلومه تقوم أيضًا على دعم أهل اخلري واإلحسان الراغبني يف خدمة كتاب
اهلل  سواء بالعمل التطوعي يف هذه اجلمعيات أو يف تقدمي التربعات واهلبات وإقامة
األوقاف هلا.
رابعًا :أن هلذه اجلمعيات اخلريية وفروعها وغريها أعمالًا جليلة وجهودًا مشكورة يف
تعليم القرآن الكرمي وحتفيظه لعموم الناس ،الذكور واإلناث ،الكبار والصغار ،املواطنني
واملقيمني ،واإلقبال عليها كثري متزايد  -وهلل احلمد  -والناظر يف اإلحصائيات العامة
للجمعيات وغريها والتقارير السنوية هلا يتجلى له ما وصلت إليه من إجنازات وتطلعات
مباركة ،تبشر مبستقبل مشرق زاهر.
خامسًا :مشول خري هذه اجلمعيات وغريها مجيع مناطق اململكة ،وما تضمه من
حمافظات ومراكز وأماكن جتمع البادية ،بل امتد نشاطها إىل نزالء السجون ودور
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املالحظة ،فأقيمت هلم احللقات الكثرية لتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه ،رغبة يف
استصالحهم وتقومي ما اعوج من سلوكياهتم واألخذ بأيديهم إىل طريق اهلداية واالستقامة،
وقد استفاد منها جمموعات كثرية من الزنالء بتخفيف مدة سجنهم ،حسب قرار خادم
احلرمني الشريفني  -حفظه اهلل  -يف هذا األمر.
سادسًا :هنوض وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بواجبها جتاه
اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ورعايتها واحتضاهنا ،واحلرص على تطويرها
والعمل على توسيع مناشطها وحسن أدائها كي تقوم بواجبها املنوط هبا وحتقق األهداف
اليت أنشئت من أجلها ،وذلك بعد أن كلفت اإلشراف عليها بعد اجلهود اليت بذلتها
جتاهها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
وكيما تقوم هذه اجلمعيات اخلريية وغريها هبذه اجلهود الطيبة املنوطة هبا وحتقق
األهداف املنشودة منها فإنين أؤكد على ما يلي:
أولًا :بذل اجلهد والرعاية هلذه اجلمعيات اخلريية وغريها بوضع اخلطط التعليمية
والتربوية والتشجيعية كي تقوم بواجبها.
ثانيًا :دعم هذه اجلمعيات ومساندهتا باخلربات العلمية من قبل األساتذة املتخصصني
واملشرفني التربويني.
ثالثًا :دعوة أهل اخلري وذوي اليسار والغىن إىل دعمها وإقامة األوقاف اخلريية الثابتة هلا
وتذكريهم بفضائل هذه األعمال ،ومتابعتهم يف ذلك ،وبيان ما مت إجنازه وحتقيقه هلم
باإلحصائيات والتقارير كي يستمر الدعم والتعاون.
رابعًا :احلرص على اختيار املعلم املتقن ذي الدراية بطرائق التدريس ومراعاة الفروق
بني الطالب وإحسان التعامل معهم ،وتنويع أساليب التقومي احلافزة للطالب ،وأن يكون
قدوة حسنة هلم ،مع مراعاة األعباء اليت يتحملها الطالب خالل اليوم الدراسي مبدرسته
حسب مرحلته الدراسية ،والعناية بإقامة الدورات اليت تنمي مواهب األساتذة وتزيد يف
قدراهتم وأداء مهامهم على الوجه األفضل.
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خامسًا :املتابعة املستمرة لسري الطالب من قبل أولياء أمورهم ،والتأكيد على ذلك،
أداء ألمانة تربية األوالد ومسؤولية رعايتهم.
سادسًا :إجياد احلوافز املعنوية واملادية اليت تقدم للمربزين من طالب احللقة ودعم تلك
اجلوائز ،وذلك من خالل إقامة احلفالت اليت تقام بصفة متكررة يف مسجد احللقة أو قاعة
االحتفاالت ،مع العناية بالنشاطات التربوية والربامج املتنوعة كالزيارات والرحالت
واملسابقات وغريها ،اليت جتدد نشاط الطالب وتوجد التعويض األمثل عن املغريات اليت
تنازع رغباهتم وميوهلم خارج احللقة ،مع استغالل هذه اللقاءات يف التوجيه واإلرشاد.
سابعًا :تتبع حاالت الطالب وأسرهم املادية من قبل القائمني على املدارس اخلريية،
وصرف إعانات خاصة للمستحقني من صندوق اجلمعية أو من مجعيات الرب أو خماطبة
ذوي الغىن بأحوال هذه األسر إلعانتها ومساعدهتا.
ثامنًا :تقدمي اهلدايا والشهادات التكرميية ألولياء أمور الطالب واجلهات الداعمة هلذه
احللقات واإلشادة هبم ،وهذه الطريقة هلا أثر واضح يف استمرار عطاء هؤالء ودعمهم
وتشجيع غريهم.
تاسعًا :السعي يف توظيف القائمني على هذه اجلمعيات اخلريية وفروعها ،فإن غالب
جهازها اإلداري يقوم به متعاونون أخيار  -جزاهم اهلل خريًا  -وال شك أن تعيني هؤالء
أو غريهم يضمن استمرار العمل وتطوره وعدم انقطاعه ،مث هو شكر وتقدير هلؤالء
العاملني.
أسأل اهلل  أن جيعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يوفقنا ملا يرضيه
إنه ويل ذلك والقادر عليه.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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فهرس املصادر واملراجع
التبيان يف آداب محلة القرآن  -أبو زكريا حيي بن شرف النووي  -حتقيق عبد القادر
األرناؤوط  -مكتبة دار البيان  -دمشق  -الطبعة األوىل  69هـ  45م.
التقرير السنوي للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مبنطقة الرياض  6 5هـ
 6 5هـ.
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  -أمحد بن علي اخلطيب البغدادي  -حتقيق
الدكتور حممود الطحان  -مكتبة املعارف  -الرياض  69 -هـ  45م.
اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ومسريهتا املباركة  -إصدار وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -األمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات
اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي  6 4 -هـ.
سري أعالم النبالء  -حممد بن أمحد الذهيب  -حتقيق شعيب األرنؤوط وغريه -
مؤسسة الرسالة  -بريوت  -الطبعة الثانية  69هـ  45م.
صحيح سنن ابن ماجه  -تأليف حممد ناصر الدين األلباين  -مكتب التربية العريب
لدول اخلليج  -املكتب اإلسالمي  -بريوت  -الطبعة الثالثة  695هـ  455م.
فتح الباري شرح صحيح البخاري  -احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين -
مكتبة الرياض احلديثة  -دار الفكر  -بريوت.
فضائل القرآن  -أبو الفداء إمساعيل بن كثري  -حتقيق زهري الكيب  -دار الفكر العريب
 بريوت.فضائل القرآن  -أبو عبيد القاسم بن سالم  -حتقيق وهيب سليمان غاوجي  -دار
 6هـ  44م.

الكتب العلمية  -بريوت  -الطبعة األوىل

جملة اهلدى  -من إصدار معهد القرآن الكرمي وعلومه التابع للجمعية اخلريية لتحفيظ
القرآن الكرمي  -العدد العاشر  6 7 -هـ.
اجملموع شرح املهذب  -أبو زكريا حي ىي بن شرف النووي  -دار الفكر  -بريوت.
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