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أهداف الجمعية
أوال:  تعليم كتاب اهلل تعالى تالوة وحفظا وجتويدا وفهما.

ثانيا:  خدمة القرآن الكرمي ونشر علومه.
ثالثا:  املساهمة يف تنشئة جيل يتحلى بالسلوك واخللق القرآني. 

الكفاءة والمصداقية
مــن املعلــوم يف جنــاح أي عمــٍل مؤّسســي أن يتــّم عــن طريــق خبــرة راشــدة، وعلــٍم وبصيــرة، 
وإدارة حكيمــة وجديــرة. وإن األعضــاء العاملــن يف هــذه اجلمعيــة لهــم َقــدم ســبٍق يف إدارة 
املشــاريع اخليريــة، وكفــاءة علميــة، ال ســيما يف القــرآن الكــرمي وعلومــه، هــذا العلــم الــذي ال 

يُصَقــل إال بطــول طلبــه، مــع صــدق النيــة، وتوفيــق مــن البــارئ جــل وعــال.

المشاريع القرآنية
إن مــن أســس جنــاح األعمــال النظــر إلــى اجلمهــور املســتفيد مــن ذلــك العمــل، وحيــث 
ال يســتغني أحــٌد عــن القــرآن، فإنــه ال محيــص مــن تقســيم املســتفيدين إلــى مجموعــة مــن 

الشــرائح، ثــم تكــون املشــاريع والّنظــم والبرامــج التــي ســوف يتــم ســْوقها تبعــاً لذلــك.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أما بعد

ينبغي..
هــذه  يدعــم  أن  مــال  فضــل  لديــه  مــن  علــى 
لهــا، مــن  أنــواع املســاعدة  املشــاريع، وتقــدمي كل 
صدقــات، وأوقــاف، وأثــالث، وهبــات، ملــا فيهــا مــن 
اخليــر العميــم والنفــع العظيــم يف الدنيــا واآلخــرة.
داعيــا اهلل أن يتقبــل منــا جميعــا صالح األعمال، 
وتقبلــوا خالــص شــكري وتقديــري، واهلل مــن وراء 

القصــد، وهــو يهــدي الســبيل.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أما بعد
األعمــال  علــى  تعالــى  اهلل  بتوفيــق  اطلعــت 
العلميــة والدعويــة التــي أجنزتهــا وتنجزهــا جمعيــة 
املنابــر القرآنيــة، واملشــاريع القرآنيــة التــي قامــت 
ــام بهــا، موفقــة بعــون  ــي هــى بصــدد القي بهــا، والت

وتســديده. اهلل 
هــذه  علــى  األفاضــل  اإلخــوة  ألغبــط  وإنــي 
ــم  ــة واملثمــرة، وأســأله عــز وجــل له ــود املبارك اجله
املزيــد مــن التوفيــق و النجــاح، يف خدمــة القــرآن 
الكــرمي، وتيســير علومــه وتعلمــه، وترســيخ قيمــه، 

والعمــل بــه. إنــه ســميع قريــب.
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أهداف المشروع
* توعيــة جميــع شــرائح املجتمــع وخاصــًة فئــة الشــباب بأهميــة صــالة الفجر وفضائلهــا واعتبارها 

املعيــار احلقيقــي لقيــاس إميــان األمة ومتّســكها بدينها.

* تفعيل دور اإلمام يف احلرص على تفّقد املصلن وتذكيرهم بفضائل األعمال.

* اإلسهام يف رفع أعداد املصلن للفجر يف املساجد.

* ربط الشباب باملساجد وحلقات العلم والقرآن.

* تكوين ملََكة سرد احلفظ بعد صالة الفجر الندراج ذلك يف ِذكر اهلل املأمور به.

* إمناء روح التعاون على البر والتقوى بن جيران املسجد.

الشريحة المستهدفة
* عموم املسلمن خاصًة جيران املساجد.

* أئمة املساجد.

* املؤذنون.

* طلبة العلم يف كلية الشريعة وطالب املدارس.
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ــٍس،  ــح عــن أن ــه بســند صحي ــي شــيبة يف مصّنف ــن أب روى اب
أّنــه قــال: »شــهدت فتــح تُْســتَر مــع األشــعرّي« قــال: »فلــْم أصــّل 
صــالة الّصبــح حّتــى انتصــف الّنهــار، وما ســّرني بتلــك الّصالة 

الّدنيــا جميعــا«.

ويف تاريــخ خليفــة بــن خيــاط عــن أنــس بــن مالــك قــال: 
ــا  ــداة وال أحــٌد من ــُت الغ ــع الفجــر فمــا صلي ــى طل قاتلناهــم حّت
حّتــى انتصــف الّنهــار، فمــا يســرني بتلــك الّصــالة الّدنيــا كلُّهــا.

تأّمل يف هذا احلديث
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن جمعيــة املنابــر القرآنيــة تســعى لاِلبتــكار والتجديــد يف مشــاريعها جميعــاً، ســواء 
كانــت علميــة أو تربويــة أو اجتماعيــة.

وانطالقــا مــن هدفهــا االجتماعــي والتعليمــي فإنهــا بــدأت إصــدار مشــروعها 
»قــرآن الفجــر« الــذي يعــّد ســابقًة جديــدًة يف احلــث علــى احملافظــة علــى صــالة 
ــة صــالة  ــة الشــباب بأهمي ــع وخاصــة فئ ــة شــرائح املجتم ــًة لكاّف الفجــر، وتوعي
الصبــح وفضلهــا، باعتبارهــا املعيــار احلقيقــّي لقيــاس إميــان األمــة ومتّســكها 
بدينهــا، إلــى جانــب تفعيــل دور اإلمــام يف احلــرص علــى تفّقــد املصلــن وتذكيرهــم 
ــن للفجــر يف املســاجد..  ــل األعمــال، مــع اإلســهام يف رفــع أعــداد املصل بفضائ

وغيــر ذلــك مــن األهــداف النبيلــة.

ورد يف صحيــح مســلم حديــث أبــي هريــرة [: »وجتتمــع مالئكــُة اللّيــل، ومالئكــُة 
الّنهــار يف صــالة الفجــر«، قــال أبــو هريــرة: »اقــرءوا إن شــئتم، ﴿  

﴾اإلســراء:78.
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فضل صالة الفجر وأهميتها
وملــا كانــت صــالة الفجــر بهــذه املكانــة عنــد املالئكــة فمــن الــاّلزم التذكيــر بفضلهــا 

وأهّميتهــا يف النقــاط التاليــة:

أقسم اهلل بها فقال: ﴿  ﴾.. 1

ورد يف الصحيحــن عــن أبــي بكــر بــن أبــي موســى، عــن أبيــه، أّن رســول اهلل ] . 2
قــال: »مــن صلّــى البرديــن دخــل اجلّنــة«،

يف صحيــح مســلم عــن أم املؤمنــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا عــن الّنبــّي ]، قــال: . 3
»ركعتــا الفجــر خيــٌر مــن الّدنيــا ومــا فيهــا«.

ويف الصحيــح أيضــا عــن أبــي بكــر بــن عمــارة بــن رؤيبــة، عــن أبيــه، قــال: ســمعت . 4
رســول اهلل ]، يقــول: »لــن يِلــج الّنــاَر أحــٌد صلّــى قبــل طلــوع الّشــمس، وقبــل 

ــا«. غروبه

لـَـم إلــى . 5 وصــح يف الســن عــن بُريــدة، عــن الّنبــّي ]، قــال: »بّشــر املّشــائن يف الظُّ
املســاجد بالّنــور الّتــاّم يــوم القيامــة«.
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ــول: »مــن . 6 ــال: ســمعت رســول اهلل ]، يق ــان [ ق ــح مســلم عــن عثم ويف صحي
صلـّـى العشــاء يف جماعــٍة فكأمّنــا قــام نصــف اللّيــل، ومــن صلـّـى الّصبــح يف جماعــٍة 

فكأمّنــا صلـّـى اللّيــل كلـّـه«.

ويف صحيــح البخــاري عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال الّنبــّي ]: »ليــس صــالةٌ أثقــل . 7
علــى املنافقــن مــن الفجــر والعشــاء، ولــو يعلمــون مــا فيهمــا ألتوهمــا ولــو حبــواً، 
لقــد هممــت أن آمــر املــؤّذن، فيقيــم، ثــّم آمــر رجــال يــؤّم الّنــاس، ثــّم آخــذ شــعال مــن 

نــاٍر، فأحــّرق علــى مــن ال يخــرج إلــى الّصــالة بعــد«.

عــن جريــٍر قــال: كّنــا جلوســا عنــد الّنبــّي ] فنظــر إلــى القمــر ليلــة البــدر، فقــال: . 8
إّنكــم ســتعرضون علــى رّبكــم - عــّز وجــّل- فترونــه كمــا تــرون هــذا القمــر ال تضامون 
يف رؤيتــه؛ فــإن اســتطعتم أال تغلبــوا علــى صــالٍة قبــل طلــوع الّشــمس وقبــل غروبهــا 

فافعلــوا، ثــّم قــرأ: ﴿ ﴾.

وعنــد مســلم عــن أنــس بــن ســيرين، قــال: ســمعت جنــدب بــن عبــد اهلل، يقــول: قــال . 9
رســول اهلل ]: »مــن صلـّـى الّصبــح فهــو يف ذّمــة اهلل، فــال يطلبّنكــم اهلل مــن ذّمتــه 

بشــيٍء فيدركــه فيكّبــه يف نــار جهّنــم«.
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قصص واقعية 
يف شأن صالتي الفجر والعشاء

روى ابــن أبــي شــيبة يف مصّنفــه بســند صحيــح عــن أنــٍس، أّنــه قــال: »شــهدت فتــح 
تُْســتَر مــع األشــعرّي« قــال: »فلــْم أصــّل صــالة الّصبــح حّتــى انتصــف الّنهــار ومــا ســّرني 
بتلــك الّصــالة الّدنيــا جميعــا«. ويف تاريــخ خليفــة بــن خيــاط عــن أنــس بــن مالــك قــال: 
قاتلناهــم حّتــى طلــع الفجــر فمــا صليــت الغــداة وال أحــٌد منــا حّتــى انتصــف الّنهــار فمــا 

يســرني بتلــك الّصــالة الّدنيــا كلُّهــا.

ــد  ــد حصــار مدي ــة؛ بْع ــتَر الفارســية ســنة عشــرين هجري ــة تُس ــح مدين ــّم فت ــد تَـ لق
وقتــال شــديد، وضّحــى الصحابــة بأنفســهم، وملــا اســتحّر القتْــل طــال حتــى لــم يقــِدر 
أحــٌد أن يصلــي صــالة الفجــر يف وقتــه، ومــع كّل هــذه التضحيــات والفتوحــات لــم يَْعبــْأ 
بهــا أنــس بــن مالــك [ ألّن ذلــك الفتــَح أشــغلهم عــن الصــالة، فطوبــى لقلــوٍب ال تــرى 

نعيمــاً إال باألُنــس بــاهلل يف رحــاب الصــالة.

أخــرج البخــاري يف صحيحــه عــن أبــي هريــرة: أّن رســول اهلّل ] قــال: »واّلــذي 
نفســي بيــده لقــد هممــت أن آمــر بحطــٍب، فيُحطــب، ثــّم آمــر بالّصــالة فيــؤّذن لهــا، ثــّم 
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آمــر رجــال فيــؤّم الّنــاس، ثــّم أُخالــف إلــى رجــاٍل، فأحــّرق عليهــم بيوتهــم، واّلــذي نفســي 
بيــده لــو يعلــم أحدهــم، أّنــه يجــد عرقــا ســمينا، أو مرماتــن حســنتن، لشــهد العشــاء«.

ويف ســن النســائي عــن أبــّي بــن كعــٍب قــال: صلّــى رســول اهلّل ] يومــا صــالة 
الّصبــح فقــال: »أشــهد فــالن الّصــالة؟« قالــوا: ال. قــال: »ففــالن؟« قالــوا: ال. قــال: »إّن 
هاتــن الّصالتــن مــن أثقــل الّصــالة علــى املنافقــن، ولــو يعلمــون مــا فيهمــا ألتوهمــا 
ولــو حبــوا، والّصــّف األّول علــى مثــل صــّف املالئكــة ولــو تعلمــون فضيلتــه البتدرمتــوه، 
ــن  ــع الّرجل ــه وحــده، وصــالة الّرجــل م ــى مــن صالت ــع الّرجــل أزك وصــالة الّرجــل م

أزكــى مــن صالتــه مــع الّرجــل، ومــا كانــوا أكثــر فهــو أحــّب إلــى اهلّل عــّز وجــّل«.

جــاء يف تاريــخ بغــداد عــن عبيــداهلل بــن عمــر القواريــري قــال: لــم تكــن تــكاد تفوتنــي 
صــالة العتمــة يف جماعــة فنــزل بــي ضيــف فُشــِغلت بــه، فخرْجــُت أطلــب الصــالة يف 
ــه  ــي ] أن ــت يف نفســي: روي عــن النب ــوا، فقل ــاس قــد صل ــإذا الن ــل البصــرة، ف قبائ
قــال: »صــالة اجلماعــة تفضــل علــى صــالة الفــذ إحــدى وعشــرين درجــة«. وروي 
خمســة وعشــرين درجــة. وروي ســبعا وعشــرين، فانقلبــت إلــى منزلــي فصليــت العتمــة 
ســبعا وعشــرين مــرة ثــم رقــدت فرأيتنــي مــع قــوم راكبــي أفــراس وأنــا راكــب فرســا 
كأفراســهم ونحــن نتجــارى وأفراســهم تســبق فرســي فجعلــت أضربــه ألحلقهــم فالتفَت 
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إلــّي آخرهــم فقــال ال جتهــد فرســك فلســت بالحقنــا قــال فقلــت ولــم ذاك ؟ قــال: ألنــا 
صلينــا العتمــة يف جماعــة.

ويف مســند أحمــد عــن عبــداهلل بــن مســعوٍد، قــال: مَلـّـا انصرفنــا مــن غــزوة احلديبيــة، 
قــال رســول اهلل ]: »مــن يحرســنا اللّيلــة؟« قــال عبــداهلل: فقلــت: أنــا. فقــال: »إّنــك 
تنــام«، ثــّم أعــاد: »مــن يحرســنا اّلليلــة؟« فقلــت: أنــا، حّتــى عــاد مــرارا، قلــت: أنــا يــا 
رســول اهلل، قــال: »فأنــت إذاً«، قــال: فحرســتهم، حّتــى إذا كان وجــه الّصبــح، أدركنــي 
قــول رســول اهلل ]: »إّنــك تنــام«، فنمــت، فمــا أيقظنــا إاّل حــّر الّشــمس يف ظهورنــا، 
فقــام رســول اهلل ]، وصنــع كمــا كان يصنــع مــن الوضــوء، وركعتــي الفجــر، ثــّم صلـّـى 
بنــا الّصبــح، فلّمــا انصــرف، قــال: »إّن اهلل عــّز وجــّل، لــو أراد أن ال تنامــوا عنهــا، لــم 
تنامــوا، ولكــن أراد أن تكونــوا ملــن بعدكــم، فهكــذا ملــن نــام أو نســي«، قــال: ثــّم إّن ناقــة 
رســول اهلل ]، وإبــل القــوم تفّرقــت، فخــرج الّنــاس يف طلبهــا، فجــاءوا بإبلهــم، إاّل ناقــة 
رســول اهلل ]، فقــال عبــداهلل: قــال لــي رســول اهلل ]: »خــذ هاهنــا« فأخــذت حيــث 
ــد، قــال:  ــا إاّل ي ــى شــجرٍة، مــا كانــت لتحلّه ــوى عل ــي، فوجــدت زمامهــا قــد الت قــال ل
فجئــت بهــا الّنبــّي ]، فقلــت: يــا رســول اهلل، واّلــذي بعثــك باحلــّق نبّيــا، لقــد وجــدت 
زمامهــا ملتويــا علــى شــجرٍة، مــا كانــت لتحلّهــا إاّل يــد، قــال: ونزلــت علــى رســول اهلل 

] ســورة الفتــح: ﴿  ﴾.
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ويف الليلــة التــي ُطعــن فيهــا عمــر بــن اخلطــاب [؛ دخــل عليــه املســور بــن مخرمــة 
ليوقظــه لصــالة الفجــر، فقال: »نعــم، وال َحــّظ يف اإلســالم ملــن تــرك الصــالة«. فصلــى 
عمــر، وجرحــه ينــزف. مــن أجــل ذلــك قــال ابــن مســعود [: ولقــد رأيتنــا ومــا يتخلــف 
عنهــا إال منافــق معلــوم النفــاق، ولقــد كان الرجــل يؤتــى بــه يُهــادى بــن الرجلــن حتــى 
يقــام يف الصــف. وقــال طــاووس بــن كيســان: »ما كنــت أظــن أحــدا ينــام وقــت الســحر 
مــن أمــة محمــد ]«. وقــال حــامت األصّم: »فاتتنــى صــالة اجلماعــة، فعّزانــي أبــو 
إســحاق البخــاري وحــده، ولــو مــات لــي ولــد لّعزانــي أكثــر مــن عشــرة آالف إنســان، ألن 

مصيبــة الديــن أهــون عنــد النــاس مــن مصيبــة الدنيــا«.
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خطوات في تفعيل مشروع
»قرآن الفجر«

يتــم اختيــار عــدٍد مــن املســاجد، ومــن خــالل مشــاركة أئمتهــا ورّوادهــا نســعى 
لتحقيــق مــا يلــي:

نشر فضل صالة الفجر وأهّميتها وفوائدها وبركتها.. 1

التعاون بن املصلن وجيران كل مسجد للِحفاظ على صالة الفجر جماعة.. 2

عقد مسابقات لتشجيع الشباب على أداء صالة الفجر يف املسجد.. 3

ربــط الشــباب بحلقــة علميــة وتثقيفيــة أســبوعيا لتفّقــد أحــوال الشــباب وجيــران . 4
املســجد. ولقــد كان اجليــل األول مــن صاحلــي األمــة يعّظمــون صــالة الفجــر، 
ويعتبــرون مــن يتخلــف عنهــا قــد أتــى بابــا مــن التهمــة علــى نفســه، ففــي املعجــم 
الكبيــر للطبرانــي بســند صحيــح عــن ســعيد بــن املســّيب، عــن ابــن عمــر، قــال: »كّنــا 

إذا فقدنــا الّرجــل يف الفجــر والعشــاء أســأنا بــه الّظــّن«.
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التذكيــر ببعــض صفــات الصاحلــن املتعلقــة باحملافظــة علــى صــالة الفجــر ففــي . 5
مســند أحمــد والســن عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول اهلل ] »رحــم اهلل رجــال 
ــاء،  ــا امل ــت، فــإن أبــت نضــح يف وجهه ــه فصلّ ــى، وأيقــظ أهل ــل فصلّ قــام مــن اللّي
ورحــم اهلل امــرأة قامــت مــن اللّيــل فأيقظــت زوجهــا فصلـّـى، فــإن أبــى نضحــت يف 

وجهــه املــاء«.

زرع اليقــن يف قلــوب النــاس بــأن العمــل املبــارك رهــن بقــول النبــي ] كمــا يف . 6
مســند أبــي يعلــى )بــورك ألمتــي يف بكورهــا(.

7 ..﴾ تعليم النـاس التفسير الَعَملي لقوله عـز وجّل: ﴿

التــدّرج مــع املبتدئــن يف الصــالة باحلــرص علــى صبــح يــوم اجلمعــة ملــا رواه . 8
»إّن  قــال:   ،[ الّنبــّي  عــن  اجلــّراح،  بــن  عبيــدة  أبــي  عــن  مســنده  البــزار يف 
ــوات صــالة الّصبــح يــوم اجلمعــة يف جماعــٍة، ومــا أحســب شــهدها  أفضــل الّصل
منكــم إاّل مغفــورا لــه« ويف روايــة أبــي نعيــم يف حليــة األوليــاء عــن الوليــد بــن 
ــي يف  ــا منعــك أن تصلّ ــان: »م ــن أب ــال حلمــران ب ــن عمــر، ق ــٍن، أّن اب ــد الّرحم عب
 جماعــٍة؟ قــال: قــد صلّيــت يــوم اجلمعــة يف جماعــة الّصبــح قــال: أَوَمــا بلغــك أّن
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الّنبــّي ] قــال: »أفضــل الّصلــوات عنــد اهلل صــالة الّصبــح يــوم اجلمعــة يف 
جماعــٍة«.

اتخــاذ األســباب الصحيحــة التــي مــن أهّمهــا أن رســول اهلّل   ]   ينهــى عــن الّنــوم . 9
ــك إاّل ليســتيقظ املســلم بنشــاط لصــالة  ــث بعدهــا. ومــا ذل ــل العشــاء واحلدي قب
الفجــر، الســيما وأن اإلمــام البخــاري بــّن هــذه احلقائــق بتبويبــه فقــال: بــاب 
عقــد الّشــيطان علــى قافيــة الــّرأس إذا لــم يصــّل باللّيــل. إّن رســول اهلّل ] قــال: 
ــٍد يضــرب كّل  ــالث عق ــام ث ــم إذا هــو ن ــة رأس أحدك ــى قافي ــيطان عل ــد الّش »يعق
عقــدٍة عليــك ليــٌل طويــٌل، فارقــد، فــإن اســتيقظ فذكــر اهلّل، انحلّــت عقــدةٌ، فــإن 
ــب الّنفــس  ــت عقــدةٌ، فأصبــح نشــيطا طّي ــى انحلّ ــت عقــدةٌ، فــإن صلّ توّضــأ انحلّ
وإاّل أصبــح خبيــث الّنفــس كســالن«. وأوضــح هــذا باحلديــث بعــده عــن ســمرة بــن 
جنــدٍب [، عــن الّنبــّي ] يف الّرؤيــا، قــال: »أّمــا اّلــذي يثلــغ رأســه باحلجــر، فإّنــه 

يأخــذ القــرآن، فيرفضــه، وينــام عــن الّصــالة املكتوبــة«.

االســتعانة بالســن الرواتــب جلبــر نقــص الفــروض، فعــن  الّنعمــان بــن ســالٍم . 10
 عــن  عمــرو بــن أوٍس  قــال: حّدثنــي  عنبســة بــن أبــي ســفيان  يف مرضــه اّلــذي 
 مــات فيــه بحديــٍث يتســاّر إليــه   قــال: ســمعت  أّم حبيبــة تقــول: ســمعت رســول
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اهلّل ]  يقــول : )مــن صلـّـى اثنتــي عشــرة ركعــة يف يــوٍم وليلــٍة بنــي لــه بهــّن بيــٌت يف 
اجلّنــة(. قالــت  أّم حبيبــة: فمــا تركتهــّن منــذ ســمعتهّن مــن رســول اهلّل  ]. وقــال 
ــا  ــن أوٍس:  م ــال عمــرو ب ــة. وق ــذ ســمعتهّن مــن  أّم حبيب ــّن من ــا تركته  عنبســة:   فم
ــذ  ــن ســالٍم:   مــا تركتهــّن من ــذ ســمعتهّن مــن عنبســة. وقــال  الّنعمــان ب تركتهــّن من

ســمعتهّن مــن عمــرو بــن أوٍس.
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وقف 
المنابر 
القرآنية

قال جابر رضي اهلل عنه:
ــاب  ــن أصحـ ــد مـ ــن أحـ ــم يكـ )لـ
ملسو هيلع هللا ىلص ذو مقـــدرة  إال  رســـول اهلل 

ووقـــف(. )املغنـــي البـــن قدامـــة - كتـــاب الوقـــف(
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تكلفة المشروع

رعاية المشروع

البيـــــــــــــــــــــان

مكافآت للمعلمن / لالئمة عدد )18(
مطبوعات

حوافز وجوائز
أنشطة ورحالت

ميديا وتواصل اجتماعي
ست وثالثون ألف

دينار كويتي
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التكلفة

36000

971 666 11

سهم اخليرالرعاية البرونزيةالرعاية الفضيةالرعاية الذهبيةالرعاية املاسية

ما جتود به 
أنفسكم د.ك د.ك د.ك د.ك

3125 6250 12500 25000


