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  ااالفتتاحيیة  

  يیوسف  االعمريي/  االطالب  
َوِمَن اللَّْيِل ) ٧٨(أَِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَىل َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرَآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا {  

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َحمُْموًدا  ْد ِبِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يـَبـْ  ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين َوُقْل َربِّ أَْدِخْلِين ) ٧٩(فـَتَـَهجَّ

َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا ) ٨٠(ُخمْرََج ِصْدٍق َواْجَعْل ِيل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَانًا َنِصريًا 

َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى ) ٨٢( يَزِيُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َخَسارًا َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني َوَال ) ٨١(

ْنَساِن أَْعَرَض َونََأى ِجبَانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َكاَن يـَُئوًسا  ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فـََربُُّكْم َأْعَلُم ِمبَْن ) ٨٣(اْإلِ

) ٨٥(ْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال َويَ ) ٨٤(ُهَو أَْهَدى َسِبيًال 

َنا وَِكيًال  ُد َلَك بِِه َعَليـْ َنا ِإلَْيَك ُمثَّ َال جتَِ َنا لََنْذَهَنبَّ بِالَِّذي أَْوَحيـْ نَّ َفْضَلُه  ِإالَّ َرْمحًَة ِمْن رَبَِّك إِ ) ٨٦(َولَِئْن ِشئـْ

ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن َال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َوَلْو  ) ٨٧(َكاَن َعَلْيَك َكِبريًا  ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

  .اإلسراء} ) ٨٨(َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهريًا 
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  عمادد  االحاررثي/    االمقدمة
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  ااألبب

  سروورر  تركي  االحربي/  تقديیم  االطالب  
هھ  :  (  قالل  ررسولل  هللا  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلم/  قالل    عن  أأبي  هھھھريیرةة  ررضي  هللا  عنهھ ن  آآددمم  اانقطع  عمل اتت  ااب إإذذاا  م

  .ررووااهه  مسلم).  إإال  من  ثالثث  صدقة  جارريیة  أأوو  علم  يینتفع  بهھ  أأوو  وولد  صالح  يیدعو  لهھ  

ا  سهھل  (    :ووسلمقالل  ررسولل  هللا  صلى  هللا  عليیهھ    /  ووعنهھ  ررضي  هللا  عنهھ  قالل   من  سلك  ططريیقا  يیلتمس  فيیهھ  علم

  ررووااهه  مسلم).  هللا  لهھ  بهھ  ططرقا  إإلى  االجنة  

 عبداالرحمن  علي  االنجم/  االقاء  االطالب  
بالخيیر٬،  ووأأضللت  علي    ٬،  ووآآثرتني  على  نفسك  ٬،  يیا  من  بذلت  االجهھد٬،  ووأأووقفت  االحيیاةةاالغالي  أأيیهھا  ااألبب  االحبيیب    

    .وواالحكمة

ووصلني  هللا  أأ٬،  وومبعث  ااالستقراارر٬،  منذ  نعومة  أأظظفارريي٬،  إإلى  أأنن    لقد  كنت  ووالززلت  شمس  االحيیاةة.  أأبي  االحبيیب

ك اددكك  ووتوجيیهھ ر٬،  بإررش ذاا  االمنب ى  هھھھ ي    إإل ت  ل ريیم٬،  ذذلل رآآنن  االك ا ً للق ونن  حافظ ك  ااألوولل٬،  أأنن  أأك انن  هھھھم د  ك ٬،  لق

  االصعابب٬،  ووااخترتت  لي  االصحبة    االصالحة٬،  

يأأ دما    ....ب اتي٬،  عن ارر  حيی رتت  مس د  غيی يیظ    اتتي  بحلقأألحقتن  لق ذكر.    االتحف ي    أأت ا  أأب دما  أأووصلتني    ...يی عن

ة٬،  ووأأووصيیت ك٬،  حيین  أأُ  للمسجد٬،  ووسلمتني  لمعلم  االحلق م  هھھھي  فرحت ذكر  ك ي٬،  أأت ر َ هھ  عل ذكر    مم  من  معلميك ٬،  أأت

انن    سروورركك  ووبهھجتك ريیم٬،    إإنن  ك راانن  االك ك  سنستك  قأأعندما  أأررتقي  في  حفظ  آآيیاتت  االق دحهھا٬،  تل اةة  ووك وةة  االحيی

أأتدرريي  يیا  أأبي    .يا  كانت  ووقودديي  ووززاادديي٬،  في  ططريیق  حفظأأتدرريي  يیا  أأبي  لماذذاا؟    ألنهھ  .أأنسهھاااللحظاتت  فإنني  لم  

ي  ٬،  أأنن  االعلم  هھھھو  أأسهھل  االطرقق  إإلى  االجنة    أأبي  لقد  ززررعت  في َ ؟    ألنهھا  االنورر  االذيي  أأضاء  حيیاتي٬،    لماذذاا علمتن

تن   اتت  االف ل  ووأأنن  االق٬،  أأنن  ذذهھھھابي  لحلقتي  هھھھو  خرووجج  في  سبيیل  هللا  ٬،  ووأأنن  االعلم  يیحرصني  من  مظن رآآنن  هھھھو  حب

  .    إإنن  تمسكت  بهھ  نجوتتهللا  االمتيین  االذيي  

ي    .....أأبي د  هللا٬،  أأب َي  بع .    إإنًن  كل  شرفف  حظيیت  بهھ  في  ددنيیايي٬،  فهھو  مقيید  باسمك  أأنت٬،    فأنت  أأصل  االنعمة  عل

  ..........أأنت  لك    ٬،    فتكريیمي  هھھھذهه  االليیلة٬،  هھھھو  تكريیم  بعضا ً من  حقك  علي  آآنن  لي  أأنن  أأرردد  لك
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  االعنزييتركي  حمودد  /  تقديیم  االطالب  
  لــــــــووأأسلوبهھ  كالشهھد  عذبب  مسلس    اعهھ  ـــــــــــــسعاددتنا  في  نهھجهھ  ووااتب

  قل  ـــــهھھھو  االعرووةة  االوثقى  لمن  كانن  يیع      وويیدعو  إإلى  ااإلحسانن  وواالبر  وواالهھدىى

  لـــــــــــفأكرمم  بهھ  ذذااكك  االكتابب  االمفص    ا  ـــــــــــــأأال  إإنهھ  االقرآآنن  ددستورر  رربن

  لـــــووططوبى  لمن  في  االحشر  ااقبل  يیعم    وررهه  ــــــهھھھنيیئا  لمن  قد  جاء  يیسعى  بن

  ل  ـــــــــــــفحفاظظهھ  بالفخر  أأوولى  ووأأفض    ة  ــــــــــإإذذاا  فخر  ااإلنسانن  يیوما  برتب

  مع  االصفوةة  ااألبراارر  في  االرووضض  ترفل    م  ـــــــــــفطوبى  لحفاظظ  االكتابب  فإنهھ

  

علي  أأنورر  محمد  ٬،  وواالذيي  االحافظ  مزةة  ٬،  عطرةة  ٬،  يیتلوهھھھا  بروواايیة  خلف  عن  حتالووةة  ووااآلنن  مع  ....حفلنا  االكريیم  

  ضبط  ست  قرااءااتت  

  علي  أأنورر  محمد  /  االطالب

ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن   َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُـوََّة ُمثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا ِيل  {

يَْأُمرَُكْم َأْن تـَتَِّخُذوا اْلَمَالِئَكَة َوالنَِّبيَِّني َوَال ) ٧٩(ُكونُوا رَبَّانِيَِّني ِمبَا ُكْنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن 

َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق النَِّبيَِّني َلَما َآتـَْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب ) ٨٠(أَْربَابًا أَيَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر بـَْعَد ِإْذ أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن 

ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتُـْؤِمُننَّ ِبِه َولَتَـْنُصرُنَُّه َقاَل أَأَقْـَرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي َوِحْكَمٍة ُمثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ 

َفَمْن تـََوىلَّ بـَْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ) ٨١(قَاُلوا أَقـَْرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِديَن 

ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِإلَْيِه يـُْرَجُعونَ  )٨٢( َر ِديِن اللَِّه يـَبـْ ُقْل ) ٨٣( أَفـََغيـْ

َنا َوَما أُْنزَِل َعَلى ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَ  اْألَْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسى َآَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزَِل َعَليـْ

ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن  ْم َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ   })٨٤(َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َرِِّ
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  ااأل  مم  

        /  خلفيیة  
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُهُ {   َنا اْإلِ ِيف َعاَمْنيِ َأِن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصُري  َوَوصَّيـْ

  لقمانن  }    )١٤(

  ووليید  اابرااهھھھيیم  االبلويي:  االطالب    االقاء
  االحبيیبة    أأمي   االغاليیة   من  ٬،   يیا   يیامن  غرستي  في  أألفضائل    ااخلصتي  في  تربيیتي  ٬، ٬،  بالوااجباتت    وواالعنايیة٬،

  وواال  ااغدقتي   بالعطف   علي   حنانن   منك٬،     حظيیت   ك  ااالبنبحقوقق   املة     ليیس  هھھھذاا٬،   فحسب ...                                                                     يووجعلتبل

االمسلك    ووسهھلتي  علي َ ٬،  فأنرتي  لي  االدرربب  ٬،    أأقراانيمتميیزاا ً على    أأكونن  أأننووقصدكك  ااألجَل  ٬،      ٬،    هھھھمك  ااألكبر

  .٬،  ووصبرتي  ووجاهھھھدتي  معي  في  ططريیقي  

    ..أأمي   االتي   االلحظاتت   تلك   ززلت  أأذذكر     ووددعتيال   فيیهھا   صغيیركك ،٬     متفائلة   مشجعة   مبتسمة   ززلت  أأذذكر  ٬، ال

  اابتساماتت  االفرحح   ،٬     وواالسروورر   وواالنشوةة ،٬     أأخبركك  ٬،   تعتلي  محيیاكك  عندما   من  ٬، بأنني  حفظت  االجزء  ااألوولل

عندهھھھا  ٬،  كامال  لقرآآنن  لحتى  أأخبرتك  بحفظي    ٬،ووتالززمت  تلك  ااالبتساماتت  ٬،  هھھھذهه  ااألجزااء    تعاقبتثم    ٬،  االقرآآنن

  شاكرةة     ووثبت  أأجركك  إإنن  شاء  هللا  .  ٬،  ززاالل  هھھھمك  ووتحقق  قصدكك  هللا  االعظيیمة    لقد  حظي  اابنك  بنعمة٬،  سجدتي  

ررحمك  هللا  كما  .  فما  أأنا  إإال  ثمرةة  من  ثمارر  غرسك  ٬،  هھھھو  تكريیم  لك  أأنتي  ٬،  إإنن  تكريیمي  في  هھھھذهه  االليیلة  ...  أأماهه  

  .  على  بركك  وورردد  فضلك  ووأأعانني٬،  رربيیتيیني  صغيیراا  
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  نموذذجج  تالووةة

  محمد  سالم    عبداالرحمن/  تقديیم  االطالب  
بالعقيیق    أأررضهھإإلى  ٬،  أأنهھ  رركب  مع  أأبي  هھھھريیرةة  ررضي  هللا  عنهھ  ٬،  مولى  أأمم  هھھھاني  بنت  أأبي  ططالب  ٬،  عن  أأبي  مرةة  

     ددخل  في  ٬،   يیا....صاحح  بأعلى  صوتهھ    أأررضهھفإذذاا   ووررحمة  هللا  ووبركاتهھ     عليیك  االسالمم   أأماهه .   :    فتردد  عليیهھ

  :    لهھ    فتقولل  ٬،    ررحمك  هللا  كما  رربيیتيیني  صغيیراا  :  فيیخاططبهھا  قائالً  ووعليیك  االسالمم  ووررحمة  هللا  ووبركاتهھ  ٬،  

      .  كما  برررتني  كبيیراا  ٬،  ووررضي  هللا  عنك  ٬،  يیا  بني  ووأأنت  جزااكك  هللا  خيیراا  

  

  ووااآلنن  مع  االتالووةة  وواالطالب    ...  فلنا  االكريیمح

  حسيین  محمد  ااالسمريي/  االطالب  
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا َمحََلْتُه أُمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَمحُْلُه َوِفَصاُلُه َثَال {   َنا اْإلِ ثُوَن َشْهًرا َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َوَوصَّيـْ

ُه َوبـََلَغ أَْربَِعَني َسَنًة َقاَل َربِّ أَْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت  أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َأُشدَّ

ُهْم ) ١٥(َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإينِّ تـُْبُت ِإَلْيَك َوِإينِّ ِمَن اْلُمْسِلِمَني  أُولَِئَك الَِّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ

ِِمْ  َوالَِّذي ) ١٦(ِيف َأْصَحاِب اْجلَنَِّة َوْعَد الصِّْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن  َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونـََتجاَوُز َعْن َسيَِّئا

للََّه َويـَْلَك َآِمْن ِإنَّ قَاَل ِلَواِلَدْيِه ُأفٍّ َلُكَما أََتِعَداِنِين َأْن ُأْخرََج َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن قـَْبِلي َومهَُا َيْسَتِغيثَاِن ا

أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ِيف أَُمٍم َقْد َخَلْت ) ١٧(قٌّ فـَيَـُقوُل َما َهَذا ِإالَّ َأَساِطُري اْألَوَِّلَني َوْعَد اللَِّه حَ 

ْنِس ِإنـَُّهْم َكانُوا َخاِسرِيَن  ُهْم أَْعَماَهلُْم َوُهْم َال َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا َولِيُـَوفـِّيَـ ) ١٨(ِمْن قـَْبِلِهْم ِمَن اجلِْنِّ َواْإلِ

    ااالحقافف  }    ) ١٩(يُْظَلُموَن 
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  من  االمعلم  إإلى  االطالب
  /  تقديیم  االطالب  
...  إإنن  االركن  ااألساسس٬،  وواالركيیزةة  االهھامة  ٬،  في  تعليیم  كتابب  هللا  ووتحفيیظهھ  ٬،  هھھھو  االمعلم  ٬،  ..  أأيیهھا  االحفل  االكريیم  

٬،  حفظة  كتابب  هللا  لطالبهھم    أأبويیة  ووووصيیة  توجيیهھيیة  ٬،  كلمة  ٬،    االحلقاتتلمعلمي  وومن  هھھھذاا  االمنطلق  ٬،  فإنن  

  فليیتفضل  مشكورراا  مأجورراا  ٬،    جماللنبيیل  ااسعد    ..  ااالستاذذ  ٬،  يیلقيیهھا  نيیابة  عنهھم  

  جمالل  نبيیل  /  االشيیخ  
  قالل  عز  من  قائل     االذيي  بنعمتهھ  تتم  االصالحاتت  ٬،      االحمد   االقرآآنن  للّذكر  فهھل  من  {  سبحانهھ  ٬، وولقد  يیسرنا

  ٬،  ووتكفل  بحفظهھ  ليیكونن  كتابا  خالداا  يیتلى  إإلى  يیومم  االقيیامة  ٬،اانزلل  على  عبدهه  االكتابب      }مدكر

االتي  مَن  هللا  عليیهھا  ...بهھذهه  االكوكبة    متابهھيین  ٬،  مفاخريین  ٬،  أأيیـهھـا  ااألحـبـهھ    وونحن  نقف  فرحيین  مسروورريین  

  ..بوصايیا  موصيیًا  اايیاهھھھم    ةإإال  أأنن    أأقف  معهھم  ووقف...  ال  يیسعني  أأيیهھا  ااألحبهھ  ٬،  بحفظ  االقرآآنن  االكريیم  

  :م  لكل  منهھهھھھم  أأالنن  في  أأمس  االحاجة  إإليیهھا  فأقولل  

  حـافـظ  االـقـرآآنن     يیـا   لك  ٬،   فقد  ااستعملك  هللا  لحفظ  كتابهھ  في  ااألررضض  ...هھھھنيیئـا ووكنت  ممن  حقق  هللا  فيیهھم  ٬،

حتى  ال  ٬،  فأووصيیك  بتعاهھھھد  حفظهھ  وومرااجعتهھ      }إإنا  نحن  نزلنا  االذكر  ووإإنا  لهھ  لحافظونن{  :  موعوددهه  حيین  قالل  

  ..  افظة  على  االقمة  فإنن  االمح٬،  يیتفلت  منك   وواالعمل  بهھ  ..ووعليیك  بالقيیامم  بهھ  ليیال  ٬،  أأصعب  من  االوصولل  إإليیهھا

  .ووال  يیغرنك  االحفظ  فتتركك  االعمل  ٬،  حتى  ال  يیعرضض  هھھھو  عنك  ...  ووأأقبل  عليیهھ    ٬،    نهھارراا  ليیثبت  في  صدرركك

ووتنيیر  ٬،  تشرحح  صدرركك  ٬،  فإنن  ما  بيین  جناحيیك  آآيیاتت  بيیناتت  ٬،  يیـا  حـافـظ  االـقـرآآنن  ال  تستقل  ما  أأكرمك  هللا  بهھ  

  ما  تحملهھ  ووووصف٬،    سبق  ووصفك  أأيیهھا  االحافظ  ٬،  في  صدرركك  كتابب  ال  يیغسلهھ  االماء  ٬،  ددرربك    

  ٬،  ووااقبل  على  مأددبتهھ٬،  فاعمر  قلبك  بكلماتهھ  )  أأناجيیلهھم    في  صدووررهھھھم  (  ااألمم  االسابقة    كتب  في  

  حـافـظ  االـقـرآآنن     من  ووااجباتت  االرسل  ..إإنن  عليیك  مسؤووليیة  عظيیمة  ..يیـا   حظيیت  بهھ  ٬،  ووووااجبا من  يیوااززيي  ما

  .نعمة  ووكرمم  

في  تعاملك  ٬،  ووأأنن  تكونن  على  أأحسن  ااألحواالل  ٬،  عليیك  أأنن  تتحلى  بأكرمم  االشمائل  .  عليیك  بالغهھ  ووأأددااء  أأمانتهھ  

  ووشكراا  على  ٬،  من  االناسس  ثناء  أأوو  مدحا  .  على  ذذلك  ووال  تنتظر    ووأأمتك  ٬،  مع  أأسرتك  وومجتمعك   إإخالصا  

     نعمتهھ .     ثابت  االجنانن   عليیك  أأنن  تكونن   بالحق  ٬،٬،   قائما   لحق  االقرآآنن  عليیك  تعظ....   يیما   رراايیة  ٬، فأنت  حامل

ووتقدرر  قدرر  ٬،  علهّھا  تزيید  هھھھمتك  ةة  ٬،  أأبث  إإليیك  بهھذهه  االبشارر.  حـافـظ  االـقـرآآنن  قبل  أأنن  ااختم  كالمي  لك  يیـا.ااإلسالمم  
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ووأأذذكركك  بحديیث  ررسولك  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلم  االذيي  ررووااهه  أأبو  ٬،  هھھھنيیئا  لك  بشفاعة  االقرآآنن  فيیك  :  هللا  لك    أأقولل  

  :قالل  أأنهھ  هھھھريیرةة  ررضي  هللا  عنهھ  

  فيیقولل  "     االقيیامة   يیجئ  االقرآآنن  يیومم   فيیُ  :   رربب  حلة   يیقولل  يیا   ثم   لبس  تاجج  االكراامة   فيیلبس  حلهھ  :   رربب  ززددهه يیا

  فيیقالل:االكراامة  ثم  يیقولل     لهھ    يیارربب  ااررضض  عنهھ  فيیرضى  عنهھ     ووااررقق  ووتزدداادد  بكل  آآيیهھ  : ررووااهه  "  نهھ  حسااقرأأ

  االترمذيي  
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  نموذذجج  االتالووةة  

  خالد  عبدهللا  االشهھريي/تقديیم  االطالب  
كانن  االنبي  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلم  :  قالل  ٬،  عن  جابر  بن  عبدهللا    ررضي  هللا  عنهھما  ف....فضل  لكم  أأيیهھا  االحفاظظ  أأيي  

فإذذاا  أأشيیر  لهھ  إإلى  ٬،    أأيیهھم  أأكثر  أأخذاا ً للقرآآنن    :    ثم  يیقولل٬،  في  ثوبب  ووااحد  ٬،  يیجمع  بيین  االرجليین  من  قتلى  أأحد  ٬،  

وولم  ٬،  ووأأمر  بدفنهھم  في  ددمائهھم  ٬،  قيیامة  أأنا  شهھيید  على  هھھھؤالء  يیومم  اال:  قدمهھ  في  االلحد  ووقالل  ....  أأحدهھھھما  

  .  ررووااهه  االبخارريي.  وولم  يیصلى  عليیهھم  ٬،  غسلواا  يی

  فهھد  جبراانن  معيیني/  االطالب  
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن  { َا ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيـْ َفُد َوَما ) ٩٥(َوَال َتْشتَـُروا ِبَعْهِد اللَِّه َمثًَنا قَِليًال ِإمنَّ َما ِعْندَُكْم يـَنـْ

َمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو ) ٩٦( ِعْنَد اللَِّه بَاٍق َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرَآَن ) ٩٧( أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييـَنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

ُلوَن ) ٩٨(فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم  ْم يـَتَـوَكَّ ) ٩٩(إِنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعَلى َرِِّ

َا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن يـَتـََولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشرُِكوَن  ْلَنا َآيًَة َمَكاَن َآيٍَة َواللَُّه أَْعَلُم ِمبَا ) ١٠٠(ِإمنَّ َوِإَذا بَدَّ

َا أَْنَت ُمْفَرتٍ َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن  ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك بِاحلَْقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن ) ١٠١(يـُنَـزُِّل قَاُلوا ِإمنَّ

  االنحل  }  ) ١٠٢(َآَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني 
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  االمعلم    إإلىالب  من  االط

  نيیدلاا  للامك  رضخ/  االطالب    تقديیم
انن  ــأأنت  االضيیاء  ألعيین  االصبيی                            ةم  منَ  ـــــــــــــلك  االرحمن  أأعظ  ىىأأسد  

انن  ــــــــــمأأفأنت  لألجيیالل  شط                            ة  ـــــــوكك    معلمي  ألنبل  غايیقدرر  ررشح  
نسانن  أأختارر  صدرركك  من  بني  ااإل                          هھ  ــــــــــــططواافأأحمد  بعد  ططولل    ثثميیراا  
اننـــــــررووااحهھم  بلطائف  االعرفأأ                          واا  ـــــــاالرجالل  على  االكتابب  ووهھھھذب  رربو  

عبداالرحمن  آآددمم  عثمانن/  االطالب    إإلقاء  
يیا  من  ٬،  لل  غذيیت  االعقووو٬،  سس  ولنففخرتت  بهھ  ٬،  رربيیت  اا  ووأأيي  فخر٬،  أأيي  شرفف  شرفت  بهھ  ...  معلمي  االفاضل  

وومنحتهھم    دد  ففء  االمعرفة  ٬،  فأنت  ٬،  وولقنتهھم    االعلم  ٬،  لهھم  االطريیق      ووأأضأتت٬،    ألجيیاللاا  حظنتوو٬،  ررعيیت  االنشأ  

٬،    ةيیآآ  ةيیآآأأخذتت  منك    كتابب  هللا  حتى    ٬،    االقلب  االنابض  ٬،  حرصت  علي  
  إإلىمن  بابب  االفضل  ٬،  فاء  وألستعمل  كل  عباررااتت  اال  ٬،    االمنبر  أأنن  ااعتلي    هھھھذاا  ٬،    يیا  معلمي  االفاضل....  آآنن  لي  

....لك    بالدعاءاالمولى    إإلىأأكف  االضرااعة    أأمدأأنن  ....  نن  لي  آآوو.    أأهھھھلهھ  
خيیر  فكن  لهھ  ٬،  لهھ  االمثوبة  وواالعطاء  ٬،  االلهھم  اانهھ  كانن  لنا  خيیر  االمربي        ووأأجزلل٬،  االلهھم  ااجزهه  عنا  خيیر  االجزااء  (  

ووبارركك  لهھ  فيیما  بقى  من  عمرهه  ٬،  ووأأهھھھلهھ  وومالهھ  ٬،  ووبصرهه  حفظ  لهھ  سمعهھ  ف٬،  ابك  تااللهھم  كما  حفظنا  ك.  االمجاززيي  

)  ووووقتهھ    
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  نموذذجج  تالووةة

  ماززنن  أأسامة  هھھھوساوويي/  تقديیم  االطالب  
من  سلك  ططريیقًا  يیبتغي  فيیهھ  علًما  :  ررسولل  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلم    قالل  عن  قيیس  بن  كثيیر  ررضي  هللا  عنهھ  قالل  ٬،

٬،  بما  يیصنع٬،  ووإإنن  االعالم    ٬،  ررضااالجنة  ٬،ووإإنن  االمالئكة  لتضع  أأجنحتهھا  لطالب  االعلم    إإلىسهھل  هللا  لهھ  ططريیقًا  ٬،  

كفضل  ٬،  حتى  االحيیتانن  في  االماء٬،  ووفضل  االعالم  على  االعابد  ٬،  ي  ااألررضض  ليیستغفر  لهھ  من  في  االسموااتت  وومن  ف

ووإإنما  ٬،  االقمر  على  سائر  االكوااكب٬،  ووإإنن  االعلماء  ووررثة  ااألنبيیاء٬،  ووإإنن  ااألنبيیاء  لم  يیوررثواا  دديینارًرأأ  ووال  ددررهھھھًما  

  ررووااهه  االترمذيي.  أأخذ  بحظ  وواافر  ...  فمن  أأخذهه  ٬،  ووررثواا  االعلم  

    وواالطالبووأأالنن  مع  االتالووةة  ....  أأيیهھا  االمسلمونن  
  عبداالملك  عبدهللا  االزهھھھرااني/  االطالب  

َهِب َواْلِفضَّةِ {   َواْخلَْيِل اْلُمَسوََّمِة  زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني َواْلَقَناِطِري اْلُمَقْنطََرِة ِمَن الذَّ

ُقْل َأُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمْن َذِلُكْم ) ١٤(نـَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآِب َواْألَنـَْعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ 

َرٌة  ْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َواللَُّه لِلَِّذيَن اتـََّقْوا ِعْنَد َرِِّ

الصَّاِبرِيَن ) ١٦(الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا ِإنـََّنا َآَمنَّا َفاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ) ١٥(ٌري بِاْلِعَباِد َبصِ 

 ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوأُوُلو َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َال ) ١٧(َوالصَّاِدِقَني َواْلَقانِِتَني َواْلُمْنِفِقَني َواْلُمْستَـْغِفرِيَن بِاْألَْسَحاِر 

ْسَالُم َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن أُوتُوا ) ١٨(اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ ِإنَّ الدِّ

نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر بَِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعلْ  }     ) ١٩(ُم بـَْغًيا بـَيـْ

  االل  عمراانن  
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  من  االطالب  إإلى  ززمالئهھ

  يیوسف  االحميیديي  االعنزيي/  تقديیم  االطالب  
لمن  :  االديین  االنصيیحة  ثالثا  قلنا  :  (  االداارريي  أأنن  االنبي  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلم  قالل    تميیم  اابن  ااووسس  أأبي  ررقيیةعن  

  .  ررووااهه  مسلم  )  ووألئمة  االمسلميین  ووعامتهھم  ٬،    وولكتابهھ  وولرسولهھ  :  قالل  ٬،  يیا  ررسولل  هللا  

  فيیصل  االحميیديي/  االقاء  االطالب  
سائال  هللا  أأنن  ال  يیضيیع  سعيیكم  ٬،  بختم  كتابب  هللا  االكريیم  ٬،  أأهھھھنئكم  وونفسي  ....  حفظة  كتابب  هللا    ااخوااني    

٬،  فما  أأسعدكم  بهھذاا  االشرفف  االنبيیل  ٬،  ووجدتم  ووااجتهھدتم  ٬،  ووااحتملتم  االنصب  ٬،  فقد  أأثنيیتم  االركب  ٬،  ووصبركم  

  هللا  أأيیهھا  ااألخوةة  ٬،  ررفعة  ووعلو  ٬،  حح  ووططمأنيینة  اااانشر خذووهه  ٬،  عزيیمة    ووإإصرااررااااقبلواا  على  هھھھذاا  االنورر  ب  ٬،  فا

وومصباحح  هھھھداايیة  ٬،  كونواا  قرآآنا  يیمشي  على  ااألررضض  ٬،  ووططريیق  هھھھداايیة  ٬،    ةةووليیكن  منهھج  حيیا٬،  بقوةة  ووإإخالصص  

االدنيیا  شغلكم    اا  لوعبتغاء  ووجهھ  هللا  ٬،  ال  تجااعليیهھا  ٬،    أأنفسكماالزمواا  حلقاتت  االذكر  ٬،  ووااقصروواا  .  لآلخريین  

لقد  حظيیتم  بشرفف  ال  يیضاهھھھيیهھ  .  فيیكونن  أأمركم  فرططا  ٬،    االشاغل  ٬،  ووال  تتبعو  من  أأغفل  هللا  قلبهھ  عن  ذذكرهه  

  ٬،  ال  يیوااززيیهھ  سؤدددد  ٬،  يیحسدكم  عليیهھما  االناسس  ٬،  فال  تغرنكم  االحيیاةة  االدنيیا  شرفف  ٬،  ووسؤدددد   ووال  يیغرنكم  با

  .....االغروورر  

    

  أأخي  لن  تنالل  االعلم  إإال  بستة  

  سأنبئك  عن  تفصيیلهھا  ببيیانن                                                                    

  ةذذكاء  ووحرصص  ووااجتهھادد  ووبلغ

  ووإإررشادد  أأستاذذ  ووططولل  ززمانن                                                                          

  

٬،  االلهھم  ااجعل  االقرآآنن  اانفعنا  بما  علمتنا  ٬،  ووعلمنا  ما  يینفعنا  االلهھم    لبا ً خاشعا ً ٬،  ـووق٬،  االلهھم  إإنا  نسألك  علما  نافعا  

  االعظيیم  رربوعع  قلوبنا  ٬،    وونورر  صدووررنا  ٬،  ووجالء  ااحزااننا  ٬،  ووذذهھھھابب  هھھھمومنا  ووغمومنا  ٬،  

    .أأررحم  االرااحميین  برحمتك  يیا  ...جعلهھ  شاهھھھداا  لنا  ال  عليینا  ااوواالعظيیم  ٬،  االلهھم  ااررفعنا  وواانفعنا  بالقرآآنن  
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  نموذذجج  االتالووةة  

  عبدهللا  اابرااهھھھيیم  متولي/  تقديیم  االطالب    
ووسبب  للنجاةة  من  ٬،  ددررجاتت  االجنة  ووررقي  في  ٬،    ررفعة  في  االدنيیا٬،    كتابب  هللا  اانن  حفظ  ....  اايیهھا  االحفل  االكريیم  

  أأهھھھلهھشافع  مشفع  في  ٬،  مقدمم  في  االمقابر  ووعلى  االمنابر  ٬،    باإلمامةاالناسس    أأوولى...قراانن  وواانن  حافظ  اال٬،  االنارر  

وويیسورر  ٬،  وواالجافي  عنهھ  ٬،  غيیر  االغالي  فيیهھ  ٬،  حامل  االقراانن    تعالى  ٬،  إإكرااممهللا    إإجالللنن  من  إإوو٬،  يیومم  االقيیامة  

  .  هھھھو  من  أأهھھھل  هللا  ووخاصتهھ  ...  ظ  االقرآآنن  نن  حافكلهھا  ٬،  أأهھھھذهه  االفضائل  

  /  مع  االتالووةة  وواالطالب    ووااآلنن....  االحفل  االكريیم    اايیهھا

  

  تركي  عيیظهھ  االثقفي  /  االطالب  
ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة يـَْرجُ {   ) ٢٩(وَن ِجتَاَرًة َلْن تـَُبوَر ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ

َنا ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو احلَْقُّ ) ٣٠(َرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر لِيُـَوفـِّيَـُهْم ُأُجو  َوالَِّذي أَْوَحيـْ

ًقا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه ِإنَّ اللََّه ِبِعَباِدِه َخلَِبٌري َبِصٌري  نَ ) ٣١(ُمَصدِّ ُهْم ُمثَّ َأْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ ا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ

َراِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبُري  ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ َجنَّاُت َعْدٍن ) ٣٢(ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ

َوقَاُلوا احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي أَْذَهَب ) ٣٣(ُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر يَْدُخُلونـََها ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِبا

الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َال َميَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َميَسَُّنا ) ٣٤(َعنَّا احلََْزَن ِإنَّ َربـََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر 

  فاططر  }    ) ٣٥(ِفيَها ُلُغوٌب 
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  قصيیدةة  يیا  حامل  االقرآآنن  

  عبداااللهھ  صنت  االعمريي/  تقديیم  االطالب  
للشعر  منزلة  عظيیمة  عند  االعربب  ٬،  لهھ  تأثيیر  بالغ  في  االقلوبب٬،  جندهه  ررسولل  هللا  صلى  هللا  ....  حفلنا  االكريیم  

ووقالل  عنهھ  عمر  بن  االخطابب  ررضي  .  إإنن  من  االشعر  لحكمهھ  :  ووقالل  عنهھ  .  في  هھھھجاء  االمشركيین  ٬،  عليیهھ  ووسلم  

نادديیهھم٬،    أ  بهھ  االثائرةة٬،  وويیتبلغ  بهھ  االقومم  فيووتطف  ٬،  يیسكن  بهھ  االغيیظ  االشعر  جزلل  من  كالمم  االعربب  ٬،:  هللا  عنهھ  

  .  وويیعطى  بهھ  االسائل  

  :  يیلقيیهھا  االطالب  ...  للشاعر  ااحمد  حسبواا  ...    قصيیدةة  

  

  

  رراائد  غرمم  هللا  االغامديي/  االقاء  االطالب  

         يیا  حامَل  االقرءاانِن  ططابب  مساكا
                  

 ووااززددددتَت  خيیراا  فى  ررضا  موالكا  

  بعبيیر  آآيي  االذكر  فاحح  شذااكا    يیا  حامَل  االقرءاانِن  أألَف  تحيیةٍ  
       يیا  أأنت  ددوونك  ما  يیجولُل  بخاططريي

       
رُر  ما  أأقولل  سوااكا  ؟    من  ذذاا  يیقدِّ

فُت  شعريَي  عندما  حيیاكا    أأنا  ما  مدحتُك  بالقصيید  ووإإنما   شرَّ
  سماء  عطاكا  سمَّى  ووحلق  فى    وومنحُت  منظومي  ووساما ً عندما
  لك  االقواافَي  تمتطي   هھھھامَم  االسحابِب  لكي  تحوزَز  ررضاكا    ددعني  أأززففَّ

  ووبصدرركك  االقرءاانُن  يیابشرااكا    االناسُس  ملُء  صدوورِرهھھھم  لحُن  االهھوىى
  ووآللُئ  االقرءاانِن  ززاانت  فاكا    االناسُس  لغُو  االقولِل  فوقق  شفاهھھِھهھم
  ووهللا ُ من  ططِب  االقلوبِب  حباكا    االناسُس  صرعى  تحَت  ووططأةِة  دداائهھم

واا  فى  غيیاهھھھِب  فتنةٍ     في  يیمناكا  -ووهللا    -ووددليیلهُھم      االناسُس  لجُّ
  وواالزوورُر  وواالبهھتانُن  ال  يیخفاكا    االناسُس  فى  ااألسوااقق  أأسرىى  غِشهھم
  سهھُم  االفرااغغِ  ووقد  غداا  فتاكا    أأوو  فوقَق  قاررعِة  االطريیِق  يینُوُشهھم

  فصِف  االدووااَء  ووقم  على  مرضاكا    يیا  حامَل  االقرءاانِن  أأنت  ططبيیبُنا
  فألن  جالمَد  قلبهھ  بدعاكا    قسوةة ُ قلبهِھ  هھھھذاا  أأتاكك  تلُوحح ُ 

  فانصب  لهھ  خيیطَ  االودداادِد  شباكا      هھھھذاا  ااتاكك  بهھ  بقايیا  صبوةة  ٍ  
  عَرضض  االحيیاةِة  ووددااؤؤهه  أأعيیاكا    هھھھذاا  أأتاكك  مراائيیا  مستشرفا
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  وولسوفف  يیُبرئهھ  االذيي  عافاكا    فابحث  لهھ  عن  جرعٍة  فعالة ٍ 

  فلهھ  ثباتٌت  رربما  أأغرااكا    يیا  حامَل  االقرءاانِن  سل  عن  سالم
  أأسداا ً يیزمجر  ال  يیهھابب  عرااكا    االيیمامةَ  حيین  قالل  ووقد  غداا  ووسل

  يیاعيیُش  لن  أأحيیاكا..  من  جانبي      بئس  االذيي  حمل  االكتابَب  إإذذاا  أأتواا
  رريیَح  االجنانِن  لتستريیح  هھھھناكا    منح  االلوااَء  يیميینهَھ  فاستنشقت ْ 
  من  قيید  ددنيیاهھھھا  تريید  فكاكا    ثم  االشمالَل  فأسرعْت  في  إإِثرهھھھا

  وومضى  شهھيیداا  عائفا  ددنيیاكا    جسمهھ ِ حمَل  االلوااَء  على  بقيیِة  
  وومع  االتزاامم  االصدقق  نلت  مناكا    يیاززيینةَ  االقرااء  قلَت  مقولة  ً  

  في  االحشر  عند  هللا  ما  أأغالكك    أأنت  سيیُدنا  االذيي..  ما  عدتت  مولًى  
  تنجو  فى  االحسابب  عساكا    قلهھا  بربك  مثَل  سالَم  صاددقا  فعساكك

  ذذااكاوومباددئُئ  االقرءاانِن  ترفض      قل  كيیف  تؤتى  أأمتى  من  جانبي
  ما  كنُت  خواانا ً ووال  أأفاكا    قل  سوفف  أأررعى  االعهھَد  لست  أأخونهھ
  باإلحسانِن  قد  ووصاكا    يیا  حامل  االقرءاانن  أأحسْن  ووااستقم   فا
 إإنن  كنت  لست  ترااهه  فهْھو  يیرااكا    ووهھھْھو  االرقيیُب  على  االعبادِد  جميیِعهھم
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  لقاء  ااألووفيیاء  

  

  

  مجاهھھھد  عبدهللا  عمر/    تكريیم  االخاتميین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )ااالصل(  هھھھــ  ١۱٤٣۳٣۳ررضي  هللا  عنهھ  لعامم  االحفل  االختامي  لمجمع  حلقاتت  عبدهللا  بن  حراامم   

  17   
 

  ســــــــــــورريیـــا

  عبداالعزيیز  منصورر  االبلويي/  تقديیم  االطالب  
وويیظهھر  فيیهھا  أأهھھھل  االكذبب  ‘  يیصدقق  فيیهھا  أأهھھھل  ااإليیمانن    ٬،  سنة  من  سنن  هللا  االجارريیة  على  االناسس...  إإنن  االفتن  

حتى  ٬،  وو  االتسلح  باإليیمانن    ٬،  ااإلستعداادد  لهھا  بالصبر  ٬،  وواالوااجب  على  االمسلم  في  مثل  هھھھذهه  ااألززمنة  ٬،  وواالنفاقق  

                      .  محافظا  على  دديینة  ووعقيیدتة  ووأأخالقهھ    ٬،  منتصراا  منهھا  يیخرجج  

  )معيینيجبراانن    عبداالرحمن  (نموذذجج  تالووةة  

النَّــاِر ) ٤(قُِتــَل َأْصــَحاُب اْألُْخــُدوِد ) ٣(َوَشــاِهٍد َوَمْشــُهوٍد ) ٢(َواْليَـــْوِم اْلَمْوُعــوِد ) ١(َوالسَّـَماِء َذاِت اْلبُـــُروِج {  
َهـا قـُُعـوٌد  ِإذْ ) ٥(َذاِت اْلَوُقوِد  ُهْم ِإالَّ ) ٧(َوُهـْم َعلَـى َمـا يـَْفَعلُـوَن بِـاْلُمْؤِمِنَني ُشـُهوٌد ) ٦(ُهـْم َعَليـْ َوَمـا نـََقُمـوا ِمـنـْ

ــَماَواِت َواْألَْرِض َواللَّــُه َعَلــى ُكــلِّ َشــْيٍء َشــِهيٌد ) ٨(َأْن يـُْؤِمنُــوا بِاللَّــِه اْلَعزِيــِز احلَِْميــِد  ِإنَّ ) ٩(الَّــِذي لَــُه ُمْلــُك السَّ
ِإنَّ الـَِّذيَن َآَمنُـوا ) ١٠( الَِّذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَـاِت ُمثَّ َملْ يـَُتوبُـوا فـََلُهـْم َعـَذاُب َجَهـنََّم َوَهلُـْم َعـَذاُب احلَْرِيـقِ 

 } )١١(اْلَكِبُري  َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َذِلَك اْلَفْوزُ 
  عبداالعزيیز  منصورر  االبلويي/  تقديیم  االطالب  

عاددااهھھھا  االطغاةة  وواالمفسدوونن  االسماوويیة  ٬،  ال  يیغرنكم  تقلب  االذيین  كفروواا  في  االبالدد  ٬،  فمنذ  أأنن  بدأأتت  االرساالتت  ..  حفلنا  االمبارركك  

  .    اااليیمانن  وواالتوحيیدألهھھھل  ٬،    فكانت  االغلبة  وواالنصر٬،  ثم  أأخذهھھھم  أأخذ  عزيیز  مقتدرر  ٬،  فأمهھلهھم  هللا    ٬،    في  ااالررضض

  )ااسامهھ    غرمم  هللا  االغامديي(نموذذجج  تالووةة  
  

ُذو اْلَعــْرِش اْلَمِجيـــُد ) ١٤(َوُهـــَو اْلَغُفــوُر الْــَوُدوُد ) ١٣(إِنَّـــُه ُهــَو يـُْبــِدُئ َويُِعيــُد ) ١٢(ِإنَّ َبطْــَش رَبـِّـَك َلَشــِديٌد  
ــــاٌل ِلَمــــا يُرِيــــُد ) ١٥( ــــوِد ) ١٦(فـَعَّ  بَــــِل الـَّـــِذيَن َكَفــــُروا ِيف ) ١٨(ِفْرَعــــْوَن َوَمثُــــوَد ) ١٧(َهــــْل أَتَــــاَك َحــــِديُث اْجلُُن

  ) ٢٢(ِيف َلْوٍح َحمُْفوٍظ ) ٢١(َبْل ُهَو قـُْرَآٌن جمَِيٌد ) ٢٠(َواللَُّه ِمْن َورَائِِهْم حمُِيٌط ) ١٩(َتْكِذيٍب 
  االبرووجج  }    

  

  



 )ااالصل(  هھھھــ  ١۱٤٣۳٣۳ررضي  هللا  عنهھ  لعامم  االحفل  االختامي  لمجمع  حلقاتت  عبدهللا  بن  حراامم   

  18   
 

  عبداالرحمن  محمد  عطيیة  /    إإلقاء  االطالب

  ٬،    أأررووااحح  ترتقي  إإلى  هللا  في  كل  حيین٬،    ووتزدداادد  ااآلهھھھاتت    ووااألنيین٬،  وويیطولل  االليیل  االبهھيیم  

  .ووأأشالء  مزقت  ٬،  ووحراائر  ااغتصبت    أأسر  شتت  ٬،

هھھھنواا  ووما  ااستكانواا  ٬،  وواانن  ما  وو:  ع  هھھھذاا  موو٬،  ررؤؤووسس  قطعت  بالمناشيیر٬،  ووجثث  تسحل  بعرباتت  االقتل  وواالتدميیر  

  .  كانواا  من  االبعض  قد  خذلواا  

ووااختارروواا  االحريیة  ٬،  ووقفواا  ضد  االطغيیانن  ٬،  ووفي  االطريیق  إإلى  تحقيیق  االسالمة  ووااإلسالمم  ٬،  ووااصلواا  سيیرهھھھم  

  .ووااإليیمانن  

إإنهھم  .  ووال  غراابة  ...  ووال  غراابة  ....  إإنهھم  جند  بالشامم  مراابطيین  ٬،  ووعن  حيیاضض  االديین  مداافعيین  ٬،  ددررهھھھم    

  ....اااليیوبي  ووصالحح  االديین  ...  خالد  بن  االوليید  ....أأحفادد  خالد  

  .  وواالقمع  وواالتعذيیب  ٬،  لم  تثنهھم  آآلة  االقتل  وواالتدميیر  

أأصبحت  سورريیا  عاصمة  للعطورر  براائحة  ٬،  أأبو  إإال  االعزةة  وواالكراامة  ٬،  وو  أأررخصواا  االدماء  ووقدمواا  االشهھدااء  

  ما  لنا  غيیركك  يیا  هللا  ٬،  يیا  هللا  ...  شعاررهھھھم  يیا  هللا  ٬،  ددماء  أأززكى  من  كل  مسوكك  ااألررضض    ...ددماء  االشهھدااء  

  ....إإني  ددااعع  فأمنواا  ..أأيیهھا  االناسس  

ي  االلهھم  عليیك  بطاغيیة  االشامم  ووأأعواانهھ  ٬،  االلهھم  إإنهھم  أأرروونا  قوتهھم  ف  ٬،    أأعواانهھوو  بطاغيیة  االشاممااللهھم  عليیك  

االمسلميین  في    إإخواانناااللهھم  ززلزلل  ااألررضض  من  تحت  أأقداامهھم  ٬،  االلهھم  ااحفظ    ااخوااننا  فأرريینا  قرتك  فيیهھم  ٬،  

٬،  وومن  خلفهھم  ٬،    أأيیديیهھمااللهھم  ااحفظهھم  من  بيین  سورريیا  ٬،  االلهھم  كن  لهھم  مؤيیداا  وونصيیراا  ٬،  وومعيینا  ووظظهھيیراا  ٬،  

          .  وونعوذذ  بك  أأنن  يیغتالواا  من  تحتهھم  ٬،  ووعن  شمائلهھم  ٬،    أأيیمانهھمووعن  
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  فيیصل  محمد  االجهھني/نموذذجج  االتالووةة
ِبَني {   َهَذا بـََياٌن ) ١٣٧(َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

ُِنوا َوَال َحتْزَنُوا) ١٣٨(لِلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقَني  َ ِإْن ) ١٣٩(َوأَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني  َوَال 

ُه الَِّذيَن َآَمُنوا َويـَتَِّخَذ َميَْسْسُكْم قـَْرٌح فـََقْد َمسَّ اْلَقْوَم قـَرٌْح ِمثـُْلُه َوتِْلَك اْألَيَّاُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ النَّاِس َولِيَـْعَلَم اللَّ 

أَْم ) ١٤١(َولُِيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَميَْحَق اْلَكاِفرِيَن ) ١٤٠(حيُِبُّ الظَّاِلِمَني  ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّه َال 

  آآلل  عمراانن}    )١٤٢(َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِيَن 
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  ننوعماالداا

ْم َوَال {    /خلفيیة   َخْوٌف َعَلْيِهْم الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرا َوَعَالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ

  االبقرةة  }) ٢٧٤(َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن 

  نناج  دمحم  دهھف  لضاف  /تقديیم  االطالب  

بناقة  ٬،  جاء  ررجل  إإلى  االنبي  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلم  :  عقبة  بن  عمروو  ررضي  هللا  عنهھ  قالل  ٬،  عن  أأبي  مسعودد  

:  لهھ  ررسولل  هللا  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلم  :  فقالل  ٬،  هھھھذهه  في  سبيیل  هللا  ٬،  هھھھي  لي  يیا  ررسولل  هللا  :  فقالل  ٬،  مخطومة  

  ررووااهه  مسلم  .  كلهھا  مخطومة  ٬،  سبعمائة  ٬،  لك  بهھا  يیومم  االقيیامة  

  اابرااهھھھيیم  االبلوييعبداالمجيید    /إإلقاء  االطالب  
         االباذذلونن  بمالكم   أأيیهھا ،٬        االمنفقونن  في  سبيیل  رربكم   فأثمرتت  على  أأيیديیكم  .   خيیر  معيین  بعد  هللا  ٬،   كنتم لقد

  االليیلة  االمبارركة  ٬،  من  ااالحتفاء  بزمالئي     تروونهھ  ااآلنن  في  هھھھذهه   فما االباذذلة  االمنفقة  ٬،  غرااسس  هھھھذهه  االحلقاتت  ٬،

ثم  برعايیة  كريیمة  من  جمعيیة  تحفيیظ  االقراانن  االكريیم  تعالى  ٬،  ما  كانن  ليیتم  إإال  بفضل  هللا  ٬،  االخاتميین  لكتابب  هللا  

٬،  ااً  على  ما  أأنـفـقـتم  ووبذلتم  اانتم  أأهھھھل  االخيیر  ٬،  فلكم  بعد  هللا  شكر..  ووبعطائكم  ووددعمكم  االمستمر  لنا  ٬،  بتبوكك  

  خيیر  ززاادد  ٬،  ألنفسكم  قدمتم    فقد٬،  لواا  فابشروواا  ووأأم ِ هللا  ٬،    فلم  تبخلواا  بما  أأتاكم  ٬،  تاكم  هللا  من  فضلهھ  آآفقد  

  .  ٬،  ووخافف  عليیهھم  نفاقتهھم  ٬،  ووبارركك  لهھم  في  ااووالددهھھھم  ووااهھھھليیهھم  االلهھم  تقبل  منهھم  عطايیاهھھھم  

  

  ووأأفنيیت  بحر  االنطق  في  االنظم  وواالنثر    وولو  أأنني  أأووتـيیـت  كـل  بـالغـة  

  وومعترفا ً بالعجز  عـن  ووااجب  االشـكر    لما  كنت  بعد  االقولل  إإال  مقصرااً  
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    عبداالرحمن  غرمم  هللا  االغامديي/    نموذذجج  تالووةة

ٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواللَُّه َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبُـلَ {

ُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه ُمثَّ َال يـُْتِبُعوَن َما أَنـَْفُقوا الَِّذيَن يـُْنفِ ) ٢٦١(ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

ْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُوَن  ٌر ِمْن ) ٢٦٢(َمنا َوَال أًَذى َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخيـْ

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواْألََذى َكالَِّذي ) ٢٦٣(للَُّه َغِينٌّ َحِليٌم َصَدَقٍة يـَْتبَـُعَها أًَذى َوا

ابَُه َواِبٌل فـَتـَرََكُه ٌب فََأصَ يـُْنِفُق َماَلُه رِئَاَء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـُرَا

َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَهلُُم ) ٢٦٤(َصْلًدا َال يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن 

َها ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َوتـَْثِبيًتا ِمْن أَنـُْفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبرَ  بـَْوٍة َأَصابـََها َواِبٌل َفَآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْنيِ فَِإْن ملَْ ُيِصبـْ

  االبقرةة})٢٦٥(َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري 
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  االجمعيیة  

  /تقديیم  االطالب  
هه  وواالشريیعة  االقرآآنن  ددستورر  ٬،  ااتخذهھھھذهه  االبالدد  ٬،  أأنن  ووحد  االملك  عبداالعزيیز  ررحمهھ  هللا    منذ...  االكريیم  أأيیهھا  االحفل  

ووخصصواا  لهھ  ما  يیوصلهھ  ٬،  فأعتنواا  بالقرأأنن  االكريیم  اايیما  عنايیة  ٬،  ووتعاقب  على  هھھھذاا  اابناؤؤهه  من  بعدهه    .  منهھجة  

االمنتشرةة  في  هھھھذهه  االبالدد  ٬،  فكانت  جمعيیاتت  تحفيیظ  االقرآآنن  االكريیم    ٬،    االى  االفئاتت  االمختلفة  من  ططبقاتت  االمجتمع

    .هھھھي  االرااعيیة  لحلقاتت  هھھھذهه  االمنطقة  ٬،  عيیة  تحفيیظ  االقرآآنن  بتبوكك  ووكانت  جم٬،  هھھھي  ما  يیحقق  هھھھذاا  االهھدفف  االنبيیل  

  

  يیلقيیهھا  االحافظ  ..  عباررااتت  ووفاء  بهھذهه  االمناسبة  ...  حفلنا  االكريیم  

  محمد  علي  االنجم    /االقاء  االطالب  
  إإنن  من  تمامم  االوفاء     االنبالء  ٬،   ووإإكراامم ،٬     إإلى  أأهھھھلهھ   االفضل   أأنن  يیردد   االنتاجج  ووأأنن  يینسب  ٬،   إإليیهھم   ج٬، ودد  هھإإنهھا

يیخططونن  ٬،    يیبذرروونن  بذووررهھھھم  في  كل  جامع  وومسجد  ٬،  يیعملونن  ووال  يیرااهھھھم  أأحد  ٬،  ووأأعمالل  متتابعة  ٬،  مضنيیة  

  وويیتابعونن     يیسهھلونن  االوصولل  لتحقيیق  ااألهھھھداافف  ٬، ،٬     ووووفاء   ووقفة  شكر     إإنهھا   االخيیريیة  ٬، للعامليین  بالجمعيیة

إإنن  االكلماتت    ٬،ووهھھھيیئت  لنا  من  يیعلمنا  ددوونن  منة  أأوو  ترااخي  ٬،  ااحتضنت  حلقاتنا  ٬،  لتحفيیظ  االقرآآنن  االكريیم  بتبوكك  

  ٬،  في  ااألددااء  وواالتطويیر  ٬،    كانن  لهھم  االفضل  االكبيیر  بعد  هللاف  ٬،  مجهھوددااتهھم  ٬،  عندما  نتلوهھھھا  شكرااً  على  لتعجز  

  لكتابب  هللا  االكريیم  ٬،  ليیجني  كل  بيیت  من  غرااسهھا  ٬،  صعدوواا  بهھذاا  االصرحح  االشامخ     أأكبر  ٬،  حفاظظا أأسدوواا  إإليینا

     نعمة   أأجل  منحة  ٬،     وومنحونا     أأال  ووهھھھي  حفظ  ٬،   كتابب  هللا  االكريیم االمتحلقيین  حولل  ٬،  ال  يیسعني  ووززمالئي  ٬،

  ٬،  ووبارركك  في  جهھوددكم  ووأأعمالكم  ووأأووقاتكم  ٬،  جزااكم  هللا  عنا  كل  خيیر  ٬،  إإال  أأنن  نقولل    ٬،    مشائخهھم

ووأأقولل  ٬،  بأنن  يیلحق  أأبنائهھ  في  هھھھذهه  االحلق  ٬،  ألددعو  كل  وولي  أأمر  ٬،  أأجدهھھھا  فرصة  سانحة  ....  أأيیهھا  االمسلمونن  

أأبواابهھا    بتبوكك  ٬،  جمعيیة  تحفيیظ  االقرآآنن  االكريیم٬،  لقد  أأشرعت  لكم    جليیة  ٬،  االرؤؤيیة  إإنن  االرسالة  ووااضحة  وو٬،  لهھم  

  .فهھل  من  مشمر  
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  محمد  حمديي  مصطفى/    نموذذجج  االتالووةة
  

تـُْؤِيت ) ٢٤( َأَملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف السََّماءِ { 

ُروَن  َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجَرٍة ) ٢٥(أُُكَلَها ُكلَّ ِحٍني بِِإْذِن رَبـَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَّ

نـَْيا يـُثَبُِّت اللَُّه ا) ٢٦(َخِبيثٍَة اْجُتثَّْت ِمْن فـَْوِق اْألَْرِض َما َهلَا ِمْن قـَرَاٍر  لَِّذيَن َآَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِيف اْحلََياِة الدُّ

  إإبرااهھھھيیم}  )٢٧(َوِيف اْآلَِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني َويـَْفَعُل اللَُّه َما َيَشاءُ 
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 تكريیم  االعامليین


