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نادي الإ�صالح ..ق�صة �أول مركز لتحفيظ القر�آن الكرمي يف البحرين
م�صداق ًا لقوله تعالى
«�إِ َّن��ا َن ْح ُن َن َّز ْلنَا الذِّ ك َْر
َو�إِنَّا َلهُ حَ َ
لا ِف ُظونَ »فان اهلل ي�سخِّ ر
لهذا القر�آن يف كل ع�صر وزمان
َم���ن ي��ك��ون �سبب ًا يف املحافظة
ع��ل��ى ك��ت��اب ال��ذك��ر احل��ك��ي��م..

ال���ق���ر�آن ال���ك���رمي ،وال��ب��ح��ري��ن
كغريها م��ن ال���دول الإ�سالمية
كانت من ال��دول املحافظة على
كتاب اهلل ون�شره ،وكان الأمر يف
ال�شابق يعتمد على �أ�سلوب تعليم
وحتفيظ القر�آن من خالل بيوت

بع�ض حفَظة القر�أن الكرمي من
ال��رج��ال والن�ساء ،وك��ان يطلق
على املُ َحفِّظ من ال��رج��ال لقب
(املط َّوع) ،وعلى املر�أة التي تتولى
حتفيظ البنات و�صغار
الأوالد (املط َّوعة)،

احمد ال�شيخ عبداهلل الف�ضالة

اال�ستاذ ح�سن املحري مدير
التعليم بوزارة الرتبية
والتعليم يف ذلك الوقت

ك�����ان ال��ت��ع��ل��ي��م م��ق��ت�����ص��را ع��ل��ى
قراءة القر�آن وحِ ْفظه ،وتدري�س
القاعدة البغدادية وهي قاعدة
لغوية �أ�سا�سية ل��ق��راءة ال��ق��ر�آن
ع��ل��ى ال���وج���ه ال�����ص��ح��ي��ح ،وه���ذا
م����ا ك�����ان ����س���ائ���داً يف ال��ب��ح��ري��ن
م��ن��ذ ال���ق���دم ،وا���س��ت��م��ر م��ت��واك��ب��اً
م��ع اف��ت��ت��اح امل���دار����س النظامية
الأه���ل���ي���ة وم����ن ث���م احل��ك��وم��ي��ة
وذل�����ك �إل�����ى ب���داي���ة ���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات
القرن املا�ضي.
وك����ان م���ن ف�����ض��ل اهلل �سبحانه
وتعالى ،بعد �أف��ول نظام املط َّوع
وامل�����ط����� َّوع�����ة� ،أن ه����ي�����أ ج��م��ع��ي��ة
اال�صالح و�سخرها منذ منت�صف
ال�سبعينيات  -ن���ادي اال���ص�لاح
يف ذل���ك ال���وق���ت  -يف �أنْ ت��ك��ون
�سبباً وطريقاً لتحفيظ القر�آن
ال�����ك�����رمي ،ح���ي���ث ك������ان ال�����س��ب��ق
ل�ل�إ���ص�لاح يف �إن�����ش��اء �أول مركز
ن��ظ��ام��ي يف ال��ب��ح��ري��ن لتحفيظ
ال����ق����ر�آن ال����ك����رمي .وق����د اف��ت��ت��ح
عملياً �أول م��رك��ز للتحفيظ يف
�صيف ع��ام  1975بعد جتهيزات
و�إع������دادات �سبقته ب��ع��ام ك��ام��ل.
وك�������ان م���ق���ر امل����رك����ز مب���در����س���ة
�أب��وع��ب��ي��دة ب��ن اجل���راح القريبة
م��ن ج��ام��ع ال�شيخ حمد بفريج

االلة الكاتبة بطريقة اللم�س امل�ستخدمة يف ال�سبعينات

ال�����ش��ي��خ ح��م��د مب��دي��ن��ة امل��ح��رق،
وال��ت��ي ك���ان م��دي��ره��ا النظامي
وقتها اال���س��ت��اذ م��ب��ارك عبداهلل
�سيار رحمه اهلل.
وكان اجلهاز التعليمي والإداري
للمركز :كما يلي:
• اال�ستاذ �أحمد حممد املالود،
م َّتعه اهلل بال�صحة والعافية،
رئي�س جلنة حتفيظ القر�آن
الكرمي.
• الأ�ستاذ يو�سف حممد يو�سف،
م�س�ؤول �إعداد املنهج.
• الأ�ستاذ �أحمد حممد يو�سف،
م�س�ؤول �إعداد املنهج.
• الأ�����س����ت����اذ خ��ل��ي��ف��ة ع���ب���داهلل
املجريان� ،شافاه اهلل وعافاه،
مدير مركز التحفيظ.
• الأ����س���ت���اذ �أح���م���د ع��ط��ا اهلل،
مدر�س.
• الأ����س���ت���اذ اب���راه���ي���م احل�����س��ن،
مدر�س.
• ال�������ش���ي���خ ع�����دن�����ان ال���ق���ط���ان،
مدر�س.
• �أح������م������د ال���������ش����ي����خ ع����ب����داهلل
الف�ضالة ،مدر�س.
وكان �أغلب �أع�ضاء اللجنة التي

تولت تلك امل�س�ؤولية موظفني
�أو م��در���س�ين ر���س��م��ي�ين ب�����وزارة
الرتبية والتعلني ،ع��دا ك��ل من
عدنان القطان و�أحمد الف�ضالة
ف���ق���د ك���ان���ا ط���ال���ب�ي�ن ب��امل��رح��ل��ة
اجلامعية ،فالأول كان باجلامعة
الإ����س�ل�ام���ي���ة ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة،
والثاين بجامعة الب�صرة ،فيما
كان املركز ميار�س ن�شاطه �أثناء
الإج�������ازة ال�����ص��ي��ف��ي��ة ل��ل��م��دار���س
واجلامعات.
وك���ان امل��ن��ه��ج ال��درا���س��ي للمركز
مكوناً من ثالثة عنا�صر:
 .1ال�����ق�����ر�آن ال����ك����رمي ،وي�����ش��م��ل
حت���ف���ي���ظ اجل�������زء ال���ث�ل�اث�ي�ن
(ج��زء عَ��� َّم) م��ع �شرح مب�سط
ملعاين الكلمات.
 .2ال�����س��ن��ة ال���ن���ب���وي���ة ،وت�����ش��م��ل
�أح����ادي����ث ب�����س��ي��ط��ة للحبيب
امل�����ص��ط��ف��ى ���ص��ل��ى اهلل عليه
و�سلم يف مكارم الأخالق.
 .3ال��ف��ق��ه وي�شتمل ع��ل��ى تعليم
كيفية الو�ضوء و�أداء ال�صالة.
وبد�أ املركز بقبول طلبة املرحلة
االبتدائية والتحق به  120طالباً
مت ت���وزي���ع���ه���م ع���ل���ى  4ف�����ص��ول
درا�سية.

�صورة قدمية ملدر�سة ابوعبيدة بن اجلراح التي ان�شئت مبدينة املحرق عام  1946حتت م�سمى
املدر�سة اجلنوبية ،والتي ا�ستخدمت ك�أول مركز نظامي لتحفيظ القران �سنة 1975م

وك�����ان م���ن اه���ت���م���ام امل�����س���ؤول�ين
ب��ال��دول��ة ب��ه��ذا ال��ول��ي��د امل��ب��ارك
�أنْ ق��ام وف��د م��ن وزارة الرتبية
والتعليم بزيارة ميدانية للمركز
�أث��ن��اء مزاولته ن�شاطه العملي،
و�أت����ذك����ر �أن رئ��ي�����س ال���وف���د يف
ذل��ك الوقت ك��ان الأ�ستاذ ح�سن
املحري �أطال اهلل يف عمره.
وكنا يف تلك ال�سنوات اجلميلة
يف �أواخ�������ر ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ن��ق��وم
ان����ا واخ�����ي ع���ب���داهلل ب���ن حممد
�سيادي ب َن ْ�سخ مذكرات منهجي
ال��� ُّ��س�� َّن��ة (االح����ادي����ث ال��ن��ب��وي��ة)
وال����ف����ق����ة ح�������س���ب الإم���ك���ان���ي���ات
الب�سيطة امل��ت��وا���ض��ع��ة امل��ت��وف��رة
يف ذل���ك ال��وق��ت ب��الآل��ة الكاتبة
ال��ع��ادي��ة بطريقة اللم�س ،على
ورق احل��ري��ر ،ا�ستن�سل ح��راري،
ث��م ن��ق��وم بطباعتها على جهاز
(اال���س��ت��ن�����س��ل) ،وذل�����ك ق��ب��ل �أن
تتطور �أعمال الطباعة ب�شكلها
احلديث على �أجهزة الكمبيوتر
والطباعة احلديثة بالليزر.
واليفوتني �أنْ �أ�شري �إل��ى جهود
الأخوين الأ�ستاذ يو�سف حممد
يو�سف و�شقيقه الأ���س��ت��اذ �أحمد
حم��م��د ي���و����س���ف ،ال���ل���ذي���ن ك��ان��ا
يقومان ب�إعداد منهجي احلديث

وال��ف��ق��ه .وك����ان الأ����س���ت���اذ اح��م��د
امل��ال��ود ي��دي��ر م��راك��ز التحفيظ
ب���ج���ه���د م����ل����ح����وظ و�إخ��ل��ا������ص
منقطع ال��ن��ظ�ير ،فالف�ضل هلل
�أو ًال يف ا���س��ت��م��رار ق��ي��ام امل��راك��ز
التحفيظ حتى وقتنا احلا�ضر،
ثم لأولئك الكوكبة من الرعيل
الأول الذين مل ي���أل��وا جهداً يف
الت�ضحية ب���أوق��ات��ه��م وجهدهم
بال مقابل ولوجه اهلل وحده.
واجل��دي��ر بالذكر �أن��ه مت �إن�شاء
م���راك���ز م��ن��ف�����ص��ل��ة ل��ل��ب��ن��ات منذ
ال�سنة التالية لقيام �أول مركز
للتحفيظ يف البحرين ،وبحمد
اهلل وف�����ض��ل��ه ا���س��ت��م��رت م�سرية
مراكز التحفيظ وتو�سعت �إلى
يومنا احلا�ضر ،لتغطي معظم
املناطق مبملكة البحرين� ،إلى
�أن انبثقت فكرة �إطالق م�شروع
(واح�����ات ال���ق���ر�آن ال���ك���رمي) ع��ام
 ،2000ل��ي��ج��م��ع ك���اف���ة م��راك��ز
التحفيظ حتت مظلة م� َّؤ�س�سية
ت���خ�������ص�������ص���ي���ة واح������������دة ت��ع��ن��ى
ب��ت��ح��ف��ي��ظ ك���ت���اب اهلل ال���ك���رمي
وت��دري�����س علومه وف��ق �أ�ساليب
الرتبية احلديثة.
وي�����ش�ير ت��ق��ري��ر ال����واح����ات ل��ع��ام
� 2016إل���ى �أن��ه��ا ت�شرف على 43

مركزاً للتحفيظ للجن�سني حتت
م��ظ��ل��ة وزارة ال���ع���دل وال�����ش���ؤون
الإ����س�ل�ام���ي���ة والأوق������������اف ،ك��م��ا
تقوم بتنظيم فاعليات و�أن�شطة
قر�آنية ت�شمل امل�سابقات القر�آنية
والتي من اهمها م�سابقة ال�شيخ
عبدالعزيز بن حممد �آل خليفة
رح���م���ه اهلل ،وم�����س��اب��ق��ة واح����ات
القر�آن لطلبة املدار�س ،وم�سابقة
عائ�شة بنت عبدالعزيز اجلامع
لطالبات املدار�س.
ُ�����ض��ي  42اث��ن�ين
والآن وب��ع��د م ِ
و�أربعني عاماً على �إقامة مركز
ال���ت���ح���ف���ي���ظ الأول الب������د م��ن
التنويه �إل��ى �أن �إق��ام��ة وافتتاح
املراكز وقيامها بدورها الرائد
ك��ان ل��ه بالغ الأث���ر يف الإ���ص�لاح
الأخالقي ون�شر الوعي الديني
امل��ت��م��ث��ل يف الإ����س�ل�ام ال�� َو� َ��س��ط��ي
اخل�����ايل م���ن ال��غ��ل��و م��ن��ذ ف�ترة
ال�سبعينيات وم��ا بعدها .وهذه
هي ر�سالة جمعية الإ�صالح التي
ا َّتبعتها وحر�صت عليها بتوفيق
م��ن اهلل وف�ضل منذ ت�أ�سي�سها
ع��ام � 1941إل���ى يومنا احلا�ضر
و�إلى ما �شاء اهلل تعالى.
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