
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
  درة ثمينة في خدمة كتاب اهللا والسنة الشريفة

 «األنباء» جالت في أرجاء المجمع واستطلعت الجهود الكبيرة للعاملين فيه 

 القرآن الكرمي، كتاب اهللا العزيز، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، محفوظ من اهللا، حيث قال تعالى في محكم التنزيل (انا نحن نزلنا الذكر وانا له حلافظون) فاحلمد هللا كثيرا على 
ذلك، ثم احلمد هللا كثيرا أن قيض على مدى االزمان من يحفظون كتابه الكرمي، ويعتنون به وينشرونه، ويختص بهذا الفضل من يشاء من عباده.

  وكما شـرف اهللا اململكة العربية السعودية بخدمة املسجد احلرام، واملسـجد النبوي، فقد خصها كذلك بدور رائد في خدمة االسالم واملسـلمني والعناية بالقرآن الكرمي، عبر انشائها 
الصرح االسـالمي الشامخ خلدمة كتاب اهللا وسنة رسـوله «مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف» باملدينة النبوية. وقد بلغ متوسـط انتاج املجمع السنوي ١٠ ماليني نسخة، توزع 
على املسـلمني في جميع القارات، كما أنتج أكثر من ١٦٠ اصدارا موزعة بني مصاحف كاملة وأجزاء وترجمات وتسجيالت وكتب للسنة والسيرة النبوية، وتتولى االشراف عليه وزارة الشؤون 
االسالمية واالوقاف والدعوة واالرشاد، ووزير الشؤون االسالمية واالوقاف والدعوة واالرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ املشرف العام على املجمع ورئيس هيئته العليا، 
ويتابع تنفيذ سياسات املجمع وحتقيق أهدافه أمانة عامة يضطلع مبسؤوليتها ويشرف عليها سعادة االستاذ الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي االمني العام للمجمع. «األنباء» كان لها زيارة 

الى املجمع الكبير وااللتقاء ببعض املسؤولني واملشرفني فيه لنقل الصورة الباهرة عن املجمع وعن أهدافها وكيفية حتقيقها، وأهم اجنازاته، وفيما يلي تقرير تفصيلي حول املجمع: 
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 كثرت في اآلونـة األخيرة رؤيتنا صفحات إسـالمية متخصصة في اجلرائد احملليـة والعاملية لتلبي رغبة شـريحة كبيرة من القراء،

   ومتيـز بعضهـا بأسـلوب العـرض فأبـدع، بينمـا سـلك البعـض اآلخـر وهـم األكثـر اسـلوبا جامـدا وطرحـا تقليديـا، 

يقـوم فـي أكثـره علـى القـص واللـزق أو التكـرار،  فبهتـت الصـورة اجلميلـة وثقلـت الفائـدة املرجـوة علـى القـارئ.

  «األنبـاء» كمـا عودتكـم تسـعى دائما الـى اجلديـد واملفيـد، وتتلمس مـا يرغب فيـه قراؤهـا على اختـالف شـرائحهم،  فها 

هـي تقدم بـني أيديكم صفحـة إسـالمية غير تقليديـة، بحلة جديـدة تواكـب اإلبداع واالبتـكار في طريقـة العرض، أسـميناها 

«خواطـر إسـالمية»،  ال نزعـم الكمـال أو العصمـة فيها، لكـن طموحنا دائمـا لألفضل لـن يكون له حـد،  سـنحرص على تقدمي 

الفائـدة علـى طبق جذاب ومشـوق مع رشـفة مـن اخلواطـر والفوائد واألخبـار اإلسـالمية، تأتيكـم كل يوم اثنني بـإذن اهللا.

 أمــــام ازدياد حاجة العالم االســــالمي الى 
املصحف الشريف، وترجمة معانيه الى مختلف 
اللغات التي يتحدث بها املسلمون، والعناية 
مبختلف علومه، وكذلك خدمة السنة والسيرة 
النبوية املطهرة، واضطالعا من اململكة بدورها 
الرائد في خدمة االسالم واملسلمني، واستشعارا 
من خــــادم احلرمني الشــــريفني امللك فهد بن 
عبدالعزيز رحمــــه اهللا ألهمية خدمة القرآن 
الكرمي والسنة النبوية املطهرة من خالل جهاز 
متخصص ومتفرغ لذلك العمل اجلليل، امام 
كل ذلك وضع امللك فهد - رحمه اهللا - حجر 
االســــاس ملجمع امللك فهــــد لطباعة املصحف 
الشــــريف باملدينة املنورة في السادس عشر 
من احملرم سنة ١٤٠٣ هـ (١٩٨٢م)، وقال رحمه 
اهللا عند ازاحة الستار عن اللوحة التذكارية 
لوضع حجر االســــاس ملشروع املجمع «بسم 
اهللا الرحمــــن الرحيم، وعلى بركة اهللا العلي 
القديــــر.. اننا نرجو أن يكون هذا املشــــروع 
خيرا وبركة خلدمة القرآن الكرمي أوال، وخلدمة 
االسالم واملسلمني ثانيا، راجيا من اهللا العلي 
القدير العون والتوفيق في كل أمورنا الدينية 
والدنيوية، وأن يوفق هذا املشــــروع الكبير 
خلدمة ما أنشئ من أجله، وهو القرآن الكرمي، 
ولينتفع به املســــلمون وليتدبروا معانيه».  
ـ  في السادس من صفر  وافتتحهـ  رحمه اهللاـ 
ســــنة ١٤٠٥هـ (١٩٨٤م) قائــــال «لقد كنت قبل 
سنتني في هذا املكان لوضع حجر االساس لهذا 
املشروع العظيم، وفي هذه املدينة التي كانت 
أعظم مدينة. فرح أهلها بقدوم رسول اهللا ژ 
وكانوا خير عون له في شدائد االمور، وانطلقت 
منها الدعوة، دعوة اخلير والبركة للعالم أجمع، 
وفي هذا اليوم أجد أن ما كان حلما يتحقق على 
أفضل مستوى، ولذلك يجب على كل مواطن 
في اململكة العربية الســــعودية أن يشكر اهللا 
على هذه النعمة الكبرى، وأرجو أن يوفقني 
اهللا أن أقــــوم بخدمة ديني ثم وطني وجميع 

املسلمني، وأرجو من اهللا التوفيق».
  ويعد انشاء مجمع امللك فهد لطباعة املصحف 
الشريف باملدينة املنورة من أجّل صور العناية 
بالقــــرآن الكرمي حفظا وطباعة وتوزيعا على 
املسلمني في مختلف أرجاء املعمورة، وينظر 
املسلمون الى املجمع على أنه من أبرز الصور 
املشرقة واملشــــرفة الدالة على متسك اململكة 
العربية السعودية بكتاب اهللا وسنة نبيه ژ 
اعتقادا ومنهاجا، وقوال، وتطبيقا، وهذا االمر 
ليس مستغربا من اململكة العربية السعودية 
التي قامت باعالء كلمة التوحيد، ورفعت رايته 
خفاقة عالية، وعرفت بنبل مقاصدها، وعلو 
همتها، وســــمو أهدافها، وحرصها على كل ما 
من شأنه خدمة االسالم واملسلمني وذلك منذ 
عهد مؤسسها املغفور له امللك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل ســــعود، لقــــد وفق اهللا خادم 
احلرمني الشــــريفني امللك فهد بن عبدالعزيز 
- رحمه اهللا - القامة هذا املشروع االسالمي 
الضخم حيث اعتنى بطباعة املصحف الشريف 
وتوزيعه مبختلف االصدارات والروايات على 
املسلمني في شــــتى أرجاء املعمورة، واعتنى 
بترجمة معاني القرآن الكــــرمي الى كثير من 
اللغات العاملية، وطباعة كتب السنة والسيرة 

النبوية.

  أهداف المجمع

  وتتضح أهداف املجمع فيما يلي:

  ١ - طباعــــة املصحــــف الشــــريف بالروايات 
املشهورة في العالم االسالمي. 

  ٢ - تســــجيل تالوة القرآن الكرمي بالروايات 
املشهورة في العالم االسالمي. 

  ٣ - ترجمة معاني القرآن الكرمي وتفسيره. 
  ٤ - العناية بعلوم القرآن الكرمي. 

  ٥ - العناية بالسنة والسيرة النبوية. 
  ٦ - العناية بالبحوث والدراسات االسالمية. 
  ٧ - الوفاء باحتياجات املسلمني في داخل اململكة 

وخارجها من اصدارات املجمع املختلفة. 
  ٨ - نشــــر اصدارات املجمع على الشــــبكات 

العاملية. 
  وتتضح سياسات املجمع لتحقيق أهدافه فيما 

يلي: 
  ١ - استمرار انتاج اصدارات املجمع املطبوعة، 
واملرتلة مبختلف الروايات املشهورة وبأعلى 
مستويات الدقة مع ما يتطلبه ذلك من اعداد 

ومراجعة علمية. 
  ٢ - مواصلة نشاط املجمع في ترجمة معاني 

القرآن الكرمي الى مختلف اللغات. 
  ٣ - االستمرار في توزيع اصدارات املجمع على 

املسلمني في مختلف أنحاء العالم. 
  ٤ - تقــــدمي هدية خادم احلرمني الشــــريفني 

السنوية حلجاج بيت اهللا احلرام. 
  ٥ - خدمة القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة 

من خالل اصدارات املجمع. 
  ٦ - مواصلة اجراء الدراسات املتعلقة بأهداف 

املجمع. 
  ٧ - نشر اصدارات املجمع وجهوده املختلفة 

على شبكة االنترنت. 
  ٨ - تطويــــر أعمال املجمع مبا يتناســــب مع 
مناشــــطه املتعددة، من خالل مراكز، وجلان، 

وادارات املجمع املختلفة. 
  ٩ - اتاحة الفرصة للمسلمني لزيارة املجمع. 
  ١٠ - تنظيــــم نــــدوات علميــــة ذات أهــــداف 

املجمع. 
  ١١ - تدريــــب املوظفني 
داخل املجمع وخارجه، 
وتنظيم دورات جتويدية 
اهللا  كتــــاب  حلفظــــة 

الكرمي. 

  اإلشراف على المجمع

  تتولى وزارة الشؤون 
واالوقاف  االســــالمية 
والدعــــوة واالرشــــاد 
االشــــراف على املجمع، 
ومعالي وزير الشؤون 
واالوقاف  االســــالمية 
والدعوة واالرشاد الشيخ 
صالح بــــن عبدالعزيز 
بــــن محمد آل الشــــيخ 
العام على  هو املشرف 
املجمع ورئيس هيئته 
العليــــا، ويتابع تنفيذ 
سياسات املجمع وحتقيق 
أهدافــــه أمانــــة عامــــة 
يضطلع مبســــؤوليتها 
ويشرف عليها سعادة 
االســــتاذ د.محمد سالم 
بــــن شــــديد العوفــــي 
العــــام للمجمع،  االمني 
وفيما يلي استعراض 

النبوية: تعنى مبراجعة املصاحف حال خط 
خطاط املجمع لها وخالل الضبط وبعده على 
أمهات كتــــب القراءات، والرســــم، والضبط، 
والفواصل، والوقف، واالبتداء، والتفســــير. 
وتظــــل املراجعة مســــتمرة من قبــــل اللجنة 
العلمية في جميع مراحل اإلعداد والتحضير 
حتى تأذن اللجنــــة بالبدء بطباعة املصحف، 
كما تتولــــى مراجعة املصاحــــف املخطوطة، 
واملطبوعة التي ترســــل إلى املجمع من داخل 

اململكة وخارجها.
التســــجيالت: تعنى    جلنة اإلشراف على 
باإلشــــراف على مختلف التســــجيالت التي 
يصدرها املجمع للتأكد من صحتها وسالمتها 
وفقا للقراءات التي تســــجل بها. وصدر عن 
املجمع ستة تســــجيالت خمسة منها برواية 
حفص عن عاصم ألصحاب الفضيلة الشــــيخ 
علي بن عبدالرحمن احلذيفي، والشيخ إبراهيم 
األخضر، والشيخ محمد أيوب محمد يوسف، 
والشيخ عبداهللا بن علي بصفر، وسجل برواية 
حفص عن عاصم بقصر املنفصل للشيخ عماد بن 
زهير حافظ، والسادسة برواية قالون لفضيلة 
الشــــيخ علي بن عبدالرحمن احلذيفي. مركز 
الترجمات: يعنى بالشؤون العلمية للترجمات 
وبخاصة القيام بأعمال ترجمات معاني القرآن 
الكرمي إلى مختلف اللغات، ودراســــة املشاكل 
املرتبطة بالترجمات وتقدمي احللول املناسبة 
لهــــا، وإجراء البحوث والدراســــات في مجال 
الترجمات، ودراسة الترجمات احلالية، وترجمة 
ما يحتاج إليه املسلمون من العلوم املتعلقة 
بالقرآن الكرمي، وهناك مجلس للترجمات يعنى 

بالنظر في مختلف شؤون الترجمات. 
  مركز خدمة السنة والسيرة النبوية: أنشئ 
املركز باألمر السامي الكرمي ذي الرقم ٧٩٣/٥/م 
املؤرخ في ٢٠/ ١٤٠٦/٤هـ املتضمن املوافقة على 
قيام اجلامعة اإلســــالمية بإنشائه بالتعاون 
مع املجمع لطباعة مــــا يتم إعداده وحتقيقه. 
ويعنى املركز بجمع وحفظ 
الكتب املخطوطة واملطبوعة 
والوثائق واملعلومات املتعلقة 
النبوية  بالسنة والســــيرة 
وإعداد املوسوعات اخلاصة 
بها، وحتقيــــق ما ميكن من 
البحوث  كتبهــــا، وإعــــداد 
التي تخدمها، ورد  العلمية 
األباطيل ودفع الشبهات عنها، 
وترجمة ما تدعو احلاجة إليه 
منها. وطبع املجمعـ  من إنتاج 
املهرة  املركز كتاب «إحتاف 
بالفوائد املبتكرة من أطراف 
العشــــرة» لإلمام احلافظ 
أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقالني ويقع في 
عشرين مجلدا، وفهرس، 
وكتــــاب «املستشــــرقون 
والسنة النبوية»، وكتاب 

«فضائل املدينة».
  مركز الدراسات القرآنية: 
يعنى بجمع وحفظ الكتب 
املخطوطــــة واملطبوعــــة 
والوثائــــق واملعلومــــات 
الكرمي  بالقــــرآن  املتعلقة 
وعلومــــه وبالعمــــل على 
الكتــــب املتعلقة  حتقيق 

بالقرآن الكرمي، ورد األباطيل ودفع الشبهات التي 
تثار عن القرآن الكرمي، وصدر عنه «التفسير 
امليسر» للقرآن الكرمي، وكتاب مختصر التبيني 
لهجاء التنزيل لإلمام أبي داود املتوفى سنة 
٤٩٦ هـ، وكتاب الطراز للتنسي املتوفى سنة 
٨٩٩ هـ، وكتاب فهرســــت مصنفات تفســــير 
القرآن الكرمي، كما دفع للطباعة كتاب اإلتقان 
في علوم القرآن للسيوطي، ويعمل اآلن على 
حتقيق كتاب لطائف اإلشارات للقسطالني. 
مركز التدريب والتأهيل الفني: يعنى بتدريب 
الكوادر السعودية لتأهيلها فنيا للعمل مبختلف 
أقسام املجمع الفنية سواء في مجال التحضير 
والتجهيز واملونتاج أو الطباعة أو التجليد أو 
الصيانة، أو التسجيل، أو االستنساخ الصوتي 
واألعمال املســــاندة لإلنتاج ونظم لهم إحدى 
عشرة دورة تدريبية إعدادية. ويتم ابتعاث 
عدد من املتفوقني من خريجي دورات املركز 
إلى الكليات واملعاهد املتخصصة داخل اململكة 
وخارجها، وجترى دورات تدريبية تطويرية 

ملنسوبي املجمع.

  طاقة المجمع اإلنتاجية

  تصــــل الطاقة اإلنتاجيــــة للمجمع إلى ما 
يربــــو على ١٠ ماليني نســــخة مــــن مختلف 
اإلصدارات سنويا للوردية الواحدة، ووصل 
عدد اإلصدارات التي أنتجها املجمع إلى أكثر من 
١٦٠ إصدارا موزعة بني مصاحف كاملة وأجزاء 
وترجمات وتسجيالت وكتب للسنة والسيرة 
النبوية وغيرها. كما أصدر املجمع أكثر من ٦٠ 
بحثا محكما عن ندوة عناية اململكة العربية 
الســــعودية بالقرآن الكرمي وعلومه، ومثلها 
عن ندوة ترجمة معاني القرآن الكرمي تقومي 
للماضي، وتخطيط للمستقبل، و٨٠ بحثا عن 
ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالسنة 
والســــيرة النبوية. وللمجمع ٥ مخطوطات 
خاصة به كتبها خطاط املجمع وروجعت من 
قبــــل اللجنة العلمية باملجمع: اثنتان برواية 
حفص وواحدة بكل من رواية ورش، والدوري، 

وقالون.

  توزيع إصدارات المجمع

  \بدأ املجمع توزيع إصداراته من املصاحف، 
والتسجيالت، واألجزاء، وربع يس، والعشر 
األخير، والترجمات، والكتب منذ عام ١٤٠٥هـ، 
ويتم ذلك على املسلمني داخل اململكة وخارجها 
في مختلف أرجاء العالــــم، وبلغت الكميات 

املوزعة عشرات املاليني.

  هدية سنويــة مــن خــــادم الحرميـن 
الشريفين للحجاج

  إنفاذا لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني 
امللك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه اهللا ـ بتقدمي 
نسخة من إصدارات مجمع امللك فهد لطباعة 
املنورة لضيوف  املصحف الشريف باملدينة 
الرحمن من حجاج بيت اهللا احلرام، يواصل 
املجمع ســــنويا توزيع هدية خادم احلرمني 
الشــــريفني على كل حاج عند مغادرته منافذ 
اململكة عائدا بسالمة اهللا وحفظه إلى بالده بعد 
أن أدى مناسك احلج في يسر وطمأنينة متمتعا 
بالتسهيالت الكبيرة وباإلمكانات الهائلة التي 
وفرتها له اململكة، وزاد عدد النســــخ املوزعة 
على احلجاج حتى موسم ١٤٢٤/ ١٤٢٥هـ على 

٢٠ مليون نسخة. 

الرئيســــية للمجمع  التقســــيمات  الهم مهام 
واختصاصاتها: 

  الهيئة العليا للمجمع

  تختص الهيئة العليا للمجمع مبا يلي: 
  ١ - رســــم اخلطط واالهداف العامة للمجمع 
وسياسات تطبيقها، واالشراف على تنفيذها. 
  ٢ - املوافقة على طلبات التعاون الواردة من 

خارج الوزارة. 
  ٣ - دراسة ما يعرض عليها من االمانة العامة 

للمجمع. 
  ٤ - اقرار برنامج انتــــاج اصدارات املصحف 
الشــــريف، وترجمــــة معانيــــه الــــى مختلف 

اللغات. 
  ٥ - املوافقــــة على اختيــــار القراء للمصحف 

املرتل. 
  ٦ - املوافقــــة على ما يتــــم اختياره من مركز 
الدراســــات القرآنيــــة ومركز خدمة الســــنة 
والسيرة النبوية ومركز الترجمات من الكتب، 
واملوضوعات العلمية تأليفا، وحتقيقا، وترجمة، 

ونشرا. 
  ٧ - اقرار خطة التدريب للعاملني في املجمع. 

  ٨ - اقرار امليزانية لالمانة العامة للمجمع. 

  ٩ - اعتماد الضوابط واملعايير التي تصرف 
على ضوئها املكافآت العضاء الهيئات واللجان 

واملتعاونني. 
  ١٠ - اقرار اللوائــــح واالنظمة التي يحتاجها 

املجمع. 
  ١١ - اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة في 
احلاالت املستجدة من االمور التي لم يرد ذكرها 

في اختصاصات االجهزة املختلفة.
  ١٢- االطالع على التقرير الســــنوي للمجمع 

والبت في األمور التي يتضمنها.
  املجلــــس العلمي للمجمع: يرأســــه األمني 
العام للمجمع، وتتبلور مهامه واختصاصاته 
في رســــم خطة عمله وفقا ألهــــداف املجمع، 
واقتراح ما يؤدي إلى تطوير األعمال العلمية 
فيه، ودراسة القضايا والبحوث ذات الصبغة 
العلمية والتي تتعلق بعلــــوم القرآن الكرمي 
والسنة النبوية املطهرة وترجمات معاني القرآن 
الكرمي والعلوم اإلسالمية، ودراسة ما يكلف به 
من بحوث ودراسات من قبل الوزير املشرف 
العــــام على املجمع، ودراســــة التقارير املعدة 
من قبــــل اللجان واجلهات العلمية في املجمع 

وإبداء الرأي فيها.
  اللجنة العلميــــة ملراجعة مصحف املدينة 

 المجمع يجـري دراسـات وأبحاثًا مسـتمرة لخدمـة الكتاب 
والسـنة ويضم أحدث مـا وصلت إليه تقنيـات الطباعة فـي العالم

 ١٠ ماليين نسخة متوسط إنتاج المجمع سنويًا تتنوع بين ١٦٠ إصدارًا بين مصاحف كاملة وترجمات وتسجيالت وكتب للسنة والسيرة توزع في أنحاء العالم

 جهود كبيرة في خدمة كتاب اهللا 

 الزميل ضاري املطيري مع عثمان طه الذي خط مصحف املجمع بيده 

 مجموعة من املصاحف التي انتجها املجمع 

 مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة 


