




أرشــد رســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم   
أمتــه إلــى حفــظ القــرآن وتالوتــه واالهتمــام 
بــه تعلمــًا وتعليمــًا, وخــص معلمــه ومتعلمــه 
بالخيريــة فــي الدنيــا واآلخــرة، فعــن عثمــان 

ــه قــال:  بــن عفــان رضــي اهلل عن
قال صلى اهلل عليه وسلم: 

)َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه(
 ومــن فضــل اهلل وســعة رحمتــه أن هــذه 
الخيريــة عامــة لمــن تعلــم ولمــن َعلَّــم، 
ــم  ــباب لتعلي ــذل األس ــى ب ــعى إل ــذي يس فال
ــه ويضــع  ــه واتباع ــل ب ــرآن والعم ــاس الق الن
ــي  ــو داخــل ف ــز فه ــز والجوائ لذلــك الحواف
ــل  ــن دالئ ــل، وم ــذا الفض ــة وه ــذه الخيري ه
ــرآن  ــى الق ــا عل ــة إقباله ــذه األم ــر له الخي

ــًا.  ــاًل واتباع ــًا وعم ــالوة وحفظ ت
    



نبذة تعريفية بالجمعية

قــام مجموعــة مــن طلبــة العلــم بــوادي ِلّيــه بفتــح حلقــات تحفيــظ القــرآن فــي فتــرة الصيــف ثم 
اتفقــوا مــع شــيوخ القبائــل وبعــض المؤسســات التجاريــة فــي الطائــف بدعــم المشــروع وتــم الدعــم 
مــن المشــائخ الذيــن يتوافــدون بكثــرة علــى الطائــف مثــل الشــيخ صالــح التويجري-رحمــه اهلل-ثــم 
ــات القائمــة وإحصــاء بطــاب المــدارس ومشــاهد مــن شــيوخ  ــدد طــاب الحلق ــف بع ــم عمــل مل ت
القبائــل والمؤسســات التجاريــة وتــم عرضــه علــى ســماحة الوالــد عبدالعزيــز بــن عبــداهلل بــن بــاز 
رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء ورئيــس إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء ومفتــي عــام المملكــة -رحمــه 
اهلل- فكتــب توصيــه لألمانــة العامــة لجمعيــات تحفيــظ القــرآن الكريــم بجامعــة اإلمــام محمــد بــن 
ــات وصــدر  ــود الحلق ــن وج ــداهلل التركــي فتأكــد ع ــور عب ــي الدكت ــا معال ــم مديره ــعود باس س
الترخيــص المؤقــت عــام 1405 ثــم تــم رفــع تقريــر باســتمرار العمــل ومشــاهد مــن المشــائخ الذيــن 
زاروا الحلقــات أمثــال الشــيخ صالــح التويجــري والشــيخ عبــداهلل المصلــح وتــم حصــول الجمعيــة على 
الترخيــص النهائــي في1408/04/09هـــ برقــم 20 ، ثــم عــدل الترخيــص بعــد انضمــام الجمعيــة لجمعيــة 

تحفيــظ القــرآن الكريــم بمنطقــة مكــة المكرمــة ليصبــح 4/2 .
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أهداف المشروع فكرة المقرأة الهاتفية
خالل عام 2017 ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــة تحفي ــّرج جمعّي تخ

بــوادي لّيــة ســنويًا عــدد مــن معلمــات 
ــداد  ــد إع ــن معه ــم م ــرآن الكري ــظ الق تحفي
المعّلمــات التابــع للجمعيــة, وحيــث أن الــدور 
النســائية تســتوعب جــزء مــن خريجــات 
المعهــد شــاركت الجمعيــة بمبــادرة المقــرأة 
الهاتفيــة كحــل تقنــي يضمــن اســتمرار 
عطــاء المعلمــات ويســتقطب عــدد أكبــر مــن 
الطالبــات االتــي ال يســتطعن االلتحــاق بالــدور 
النســائية بشــكل يومــي. ومــع تســارع التقــّدم 
ــواًل واســعًا  ــادرة قب التقنــي القــت فكــرة المب
بحمــد اهلل لــدى عــدد مــن األمهــات والطالبات 
فــي قــرى جنــوب الطائــف. وتســعى الجمعيــة 
فــي هــذا العــام لرفــع عــدد الــكادر التعليمــي 
وزيــادة جــودة التقنيــات المســتخدمة وذلــك 
الســتيعاب المتقدمــات للتســجيل فــي المقــرأة.

 

 

 مةمعّل 20زيادة 

 طالبة  500زيادة 

 طالبة 2000اىل  العدد ليصل 

 طالبة 200متكني 

 حافظة للقرآن الكريم 



أسباب إقامة المشروع

تباعد الحلقات والقرى في المنطقة 

عجز الدارسات عن االستمرار في  حضور  الدور النسائية 

عدم توفر وسائل نقل مناسبة وكافية

جاذبية وسائل التقنية الحديثة في تحفيظ القرآن 

االستفادة من خريجات معهد إعداد المعلمات



خطوات سير عمل المقرأة





 التكاليف الشهرية للمقرأة الهاتفية
 اإلجمالي الشهري العدد والمبلغ  البيان م

 20000 ريال 1000×  معّلمة 20 مكافآت المعلمات 1
 2200 ريال 1100× مشرفة  2 مكافآت المشرفات 2
 4000 ريال 200×  معّلمة 20 رسوم االتصاالت واالنترنت 3
 6000 ريال 300×   طالبة متميزة 20 التحفيز والجوائز 4
 1200  أجهزة وصيانة 5

 ريال  33400 مجموع تكاليف التشغيل الشهرية
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