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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
مؤسســي أن يتـ ّم عــن طريــق خبــرة راشــدة ،وعلـ ٍـم وبصيــرة،
مــن املعلــوم يف جنــاح أي عمـ ٍـل ّ
ـبق يف إدارة
وإدارة حكيمــة وجديــرة .وإن األعضــاء العاملــن يف هــذه اجلمعيــة لهــم َقــدم سـ ٍ
املشــاريع اخليريــة ،وكفــاءة علميــة ،ال ســيما يف القــرآن الكــرمي وعلومــه ،هــذا العلــم الــذي ال
يُص َقــل إال بطــول طلبــه ،مــع صــدق النيــة ،وتوفيــق مــن البــارئ جــل وعــا.

المشاريع القرآنية
إن مــن أســس جنــاح األعمــال النظــر إلــى اجلمهــور املســتفيد مــن ذلــك العمــل ،وحيــث
ال يســتغني أحـ ٌد عــن القــرآن ،فإنــه ال محيــص مــن تقســيم املســتفيدين إلــى مجموعــة مــن
الشــرائح ،ثــم تكــون املشــاريع والنّظــم والبرامــج التــي ســوف يتــم س ـ ْوقها تبع ـاً لذلــك.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .أما بعد
ينبغي..
علــى مــن لديــه فضــل مــال أن يدعــم هــذه
املشــاريع ،وتقــدمي كل أنــواع املســاعدة لهــا ،مــن
صدقــات ،وأوقــاف ،وأثــاث ،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
اطلعــت بتوفيــق اهلل تعالــى علــى األعمــال
العلميــة والدعويــة التــي أجنزتهــا وتنجزهــا جمعيــة
املنابــر القرآنيــة ،واملشــاريع القرآنيــة التــي قامــت
بهــا ،والتــي هــى بصــدد القيــام بهــا ،موفقــة بعــون
اهلل وتســديده.
وإنــي ألغبــط اإلخــوة األفاضــل علــى هــذه
اجلهــود املباركــة واملثمــرة ،وأســأله عــز وجــل لهــم
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 وخاصـ ًة فئــة الشــباب بأهميــة صــاة الفجر وفضائلهــا واعتبارها
ومتســكها بدينها.
املعيــار احلقيقــي لقيــاس إميــان األمة
ّ
* تفعيل دور اإلمام يف احلرص على تفقّد املصلني وتذكيرهم بفضائل األعمال.
* اإلسهام يف رفع أعداد املصلني للفجر يف املساجد.
* ربط الشباب باملساجد وحلقات العلم والقرآن.
* تكوين مل َ َكة سرد احلفظ بعد صالة الفجر الندراج ذلك يف ذِ كر اهلل املأمور به.
* إمناء روح التعاون على البر والتقوى بني جيران املسجد.

الشريحة المستهدفة
* عموم املسلمني خاص ًة جيران املساجد.
* أئمة املساجد.
* املؤذنون.
* طلبة العلم يف كلية الشريعة وطالب املدارس.
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تأمل يف هذا احلديث
ّ
روى ابــن أبــي شــيبة يف مصنّفــه بســند صحيــح عــن أنـ ٍـس،
ـعري» قــال« :فل ـ ْم أص ـ ّل
أ ّنــه قــال« :شــهدت فتــح ت ُْسـتَر مــع األشـ ّ
الصالة
صــاة ّ
الصبــح ح ّتــى انتصــف النّهــار ،وما سـ ّـرني بتلــك ّ
الدنيــا جميعــا».
ّ

ويف تاريــخ خليفــة بــن خيــاط عــن أنــس بــن مالــك قــال:

ـت الغــداة وال أح ـ ٌد منــا
قاتلناهــم ح ّتــى طلــع الفجــر فمــا صليـ ُ
الصــاة ال ّدنيــا كلُّهــا.
ح ّتــى انتصــف النّهــار ،فمــا يســرني بتلــك ّ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن جمعيــة املنابــر القرآنيــة تســعى لالِ بتــكار والتجديــد يف مشــاريعها جميعـاً ،ســواء
كانــت علميــة أو تربويــة أو اجتماعيــة.
وانطالقــا مــن هدفهــا االجتماعــي والتعليمــي فإنهــا بــدأت إصــدار مشــروعها
«قــرآن الفجــر» الــذي يعـ ّـد ســابق ًة جديــد ًة يف احلــث علــى احملافظــة علــى صــاة
الفجــر ،وتوعيــ ًة لكا ّفــة شــرائح املجتمــع وخاصــة فئــة الشــباب بأهميــة صــاة
ومتســكها
احلقيقــي لقيــاس إميــان األمــة
الصبــح وفضلهــا ،باعتبارهــا املعيــار
ّ
ّ
بدينهــا ،إلــى جانــب تفعيــل دور اإلمــام يف احلــرص علــى تف ّقــد املصلــن وتذكيرهــم
بفضائــل األعمــال ،مــع اإلســهام يف رفــع أعــداد املصلــن للفجــر يف املســاجد..
وغيــر ذلــك مــن األهــداف النبيلــة.
ورد يف صحيــح مســلم حديــث أبــي هريــرة ]« :وجتتمــع مالئك ـ ُة اللّيــل ،ومالئك ـ ُة
النّهــار يف صــاة الفجــر» ،قــال أبــو هريــرة« :اقــرءوا إن شــئتم﴿ ،
﴾اإلســراء.78:
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فضل صالة الفجر وأهميتها
وملــا كانــت صــاة الفجــر بهــذه املكانــة عنــد املالئكــة فمــن الـ ّ
ازم التذكيــر بفضلهــا
وأه ّميتهــا يف النقــاط التاليــة:
1 .1أقسم اهلل بها فقال﴿ :

﴾.

أن رســول اهلل [
2 .2ورد يف الصحيحــن عــن أبــي بكــر بــن أبــي موســى ،عــن أبيــهّ ،
قــال« :مــن صلّــى البرديــن دخــل اجل ّنــة»،
3 .3يف صحيــح مســلم عــن أم املؤمنــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا عــن النّبـ ّـي [ ،قــال:
«ركعتــا الفجــر خيـ ٌر مــن ال ّدنيــا ومــا فيهــا».
4 .4ويف الصحيــح أيضــا عــن أبــي بكــر بــن عمــارة بــن رؤيبــة ،عــن أبيــه ،قــال :ســمعت
رســول اهلل [ ،يقــول« :لــن يلِــج النّــا َر أحــ ٌد صلّــى قبــل طلــوع ّ
الشــمس ،وقبــل
غروبهــا».
املشــائني يف ُّ
«بشــر ّ
5 .5وصــح يف الســن عــن بُريــدة ،عــن النّبـ ّـي [ ،قــالّ :
الظلَــم إلــى
املســاجد بال ّنــور ال ّتــا ّم يــوم القيامــة».
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6 .6ويف صحيــح مســلم عــن عثمــان ] قــال :ســمعت رســول اهلل [ ،يقــول« :مــن
ّ
الصبــح يف جماعـ ٍـة
صلّــى العشــاء يف جماعـ ٍـة
فكأنــا قــام نصــف اللّيــل ،ومــن صلّــى ّ
ّ
فكأنــا صلّــى اللّيــل كلّــه».
7 .7ويف صحيــح البخــاري عــن أبــي هريــرة ،قــال :قــال النّبـ ّـي [« :ليــس صــاةٌ أثقــل
علــى املنافقــن مــن الفجــر والعشــاء ،ولــو يعلمــون مــا فيهمــا ألتوهمــا ولــو حبــواً،
لقــد هممــت أن آمــر املــؤ ّذن ،فيقيــم ،ثـ ّم آمــر رجــا يــؤ ّم ال ّنــاس ،ثـ ّم آخــذ شــعال مــن
الصــاة بعــد».
نـ ٍـار ،فأحـ ّرق علــى مــن ال يخــرج إلــى ّ
8 .8عــن جريـ ٍـر قــال :ك ّنــا جلوســا عنــد النّبـ ّـي [ فنظــر إلــى القمــر ليلــة البــدر ،فقــال:
إ ّنكــم ســتعرضون علــى ر ّبكــم  -عـ ّز وجـ ّل -فترونــه كمــا تــرون هــذا القمــر ال تضامون

يف رؤيتــه؛ فــإن اســتطعتم أال تغلبــوا علــى صــاةٍ قبــل طلــوع ّ
الشــمس وقبــل غروبهــا
فافعلــوا ،ثـ ّم قــرأ﴿ :

﴾.

9 .9وعنــد مســلم عــن أنــس بــن ســيرين ،قــال :ســمعت جنــدب بــن عبــد اهلل ،يقــول :قــال
الصبــح فهــو يف ذ ّمــة اهلل ،فــا يطلبنّكــم اهلل مــن ذ ّمتــه
رســول اهلل [« :مــن صلّــى ّ
بشــيءٍ فيدركــه فيك ّبــه يف نــار جه ّنــم».
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قصص واقعية
يف شأن صالتي الفجر والعشاء
روى ابــن أبــي شــيبة يف مصنّفــه بســند صحيــح عــن أنـ ٍـس ،أ ّنــه قــال« :شــهدت فتــح
الصبــح ح ّتــى انتصــف النّهــار ومــا سـ ّرني
ت ُْسـتَر مــع األشـ ّ
ـعري» قــال« :فلـ ْم أصـ ّل صــاة ّ
الصــاة ال ّدنيــا جميعــا» .ويف تاريــخ خليفــة بــن خيــاط عــن أنــس بــن مالــك قــال:
بتلــك ّ
قاتلناهــم ح ّتــى طلــع الفجــر فمــا صليــت الغــداة وال أحـ ٌد منــا ح ّتــى انتصــف النّهــار فمــا
الصــاة ال ّدنيــا كلُّهــا.
يســرني بتلــك ّ
لقــد تَـ ـ ّم فتــح مدينــة تُس ـتَر الفارســية ســنة عشــرين هجريــة؛ ب ْعــد حصــار مديــد
وضحــى الصحابــة بأنفســهم ،وملــا اســتح ّر القتْــل طــال حتــى لــم يقــدِ ر
وقتــال شــديد،
ّ
أحـ ٌد أن يصلــي صــاة الفجــر يف وقتــه ،ومــع ك ّل هــذه التضحيــات والفتوحــات لــم يَ ْعبـ ْأ
ـوب ال تــرى
ألن ذلــك الفتـ َح أشــغلهم عــن الصــاة ،فطوبــى لقلـ ٍ
بهــا أنــس بــن مالــك ] ّ
نعيمـاً إال باألُنــس بــاهلل يف رحــاب الصــاة.
أن رســول ّ
الل [ قــال« :وا ّلــذي
أخــرج البخــاري يف صحيحــه عــن أبــي هريــرةّ :
بالصــاة فيــؤ ّذن لهــا ،ثـ ّم
نفســي بيــده لقــد هممــت أن آمــر بحطـ ٍـب ،فيُحطــب ،ثـ ّم آمــر ّ
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ـال ،فأحـ ّرق عليهــم بيوتهــم ،وا ّلــذي نفســي
آمــر رجــا فيــؤ ّم ال ّنــاس ،ثـ ّم أُخالــف إلــى رجـ ٍ

بيــده لــو يعلــم أحدهــم ،أ ّنــه يجــد عرقــا ســمينا ،أو مرماتــن حســنتني ،لشــهد العشــاء».

كعــب قــال :صلّــى رســول ّ
الل [ يومــا صــاة
أبــي بــن ٍ
ويف ســن النســائي عــن ّ

«إن
الصــاة؟» قالــوا :ال .قــال« :ففــان؟» قالــوا :ال .قــالّ :
الصبــح فقــال« :أشــهد فــان ّ
ّ

الصــاة علــى املنافقــن ،ولــو يعلمــون مــا فيهمــا ألتوهمــا
الصالتــن مــن أثقــل ّ
هاتــن ّ

ـف األ ّول علــى مثــل صـ ّ
والصـ ّ
ـف املالئكــة ولــو تعلمــون فضيلتــه البتدرمتــوه،
ولــو حبــوا،
ّ

وصــاة ال ّرجــل مــع ال ّرجــل أزكــى مــن صالتــه وحــده ،وصــاة ال ّرجــل مــع ال ّرجلــن
ـب إلــى ّ
الل ع ـ ّز وج ـ ّل».
أزكــى مــن صالتــه مــع ال ّرجــل ،ومــا كانــوا أكثــر فهــو أحـ ّ
جــاء يف تاريــخ بغــداد عــن عبيــداهلل بــن عمــر القواريــري قــال :لــم تكــن تــكاد تفوتنــي

صــاة العتمــة يف جماعــة فنــزل بــي ضيــف ُ
ـت أطلــب الصــاة يف
فشــغِ لت بــه،
فخرجـ ُ
ْ
قبائــل البصــرة ،فــإذا النــاس قــد صلــوا ،فقلــت يف نفســي :روي عــن النبــي [ أنــه

قــال« :صــاة اجلماعــة تفضــل علــى صــاة 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
فالتفت
كأفراســهم ونحــن نتجــارى وأفراســهم تســبق فرســي فجعلــت أضربــه ألحلقهــم
َ
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إلـ ّـي آخرهــم فقــال ال جتهــد فرســك فلســت بالحقنــا قــال فقلــت ولــم ذاك ؟ قــال :ألنــا
صلينــا العتمــة يف جماعــة.
ويف مســند أحمــد عــن عبــداهلل بــن مسـ ٍ
ـعود ،قــالَ :لّــا انصرفنــا مــن غــزوة احلديبيــة،
قــال رســول اهلل [« :مــن يحرســنا اللّيلــة؟» قــال عبــداهلل :فقلــت :أنــا .فقــال« :إ ّنــك
تنــام» ،ث ـ ّم أعــاد« :مــن يحرســنا ا ّلليلــة؟» فقلــت :أنــا ،ح ّتــى عــاد مــرارا ،قلــت :أنــا يــا
الصبــح ،أدركنــي
رســول اهلل ،قــال« :فأنــت إذاً» ،قــال :فحرســتهم ،ح ّتــى إذا كان وجــه ّ
قــول رســول اهلل [« :إ ّنــك تنــام» ،فنمــت ،فمــا أيقظنــا ّإل ح ـ ّر ّ
الشــمس يف ظهورنــا،
فقــام رســول اهلل [ ،وصنــع كمــا كان يصنــع مــن الوضــوء ،وركعتــي الفجــر ،ثـ ّم صلّــى
«إن اهلل عـ ّز وجـ ّل ،لــو أراد أن ال تنامــوا عنهــا ،لــم
الصبــح ،فل ّمــا انصــرف ،قــالّ :
بنــا ّ
إن ناقــة
تنامــوا ،ولكــن أراد أن تكونــوا ملــن بعدكــم ،فهكــذا ملــن نــام أو نســي» ،قــال :ثـ ّم ّ
رســول اهلل [ ،وإبــل القــوم تف ّرقــت ،فخــرج ال ّنــاس يف طلبهــا ،فجــاءوا بإبلهــمّ ،إل ناقــة
رســول اهلل [ ،فقــال عبــداهلل :قــال لــي رســول اهلل [« :خــذ هاهنــا» فأخــذت حيــث
قــال لــي ،فوجــدت زمامهــا قــد التــوى علــى شــجرةٍ  ،مــا كانــت لتحلّهــا ّإل يــد ،قــال:
فجئــت بهــا النّبـ ّـي [ ،فقلــت :يــا رســول اهلل ،وا ّلــذي بعثــك باحلــقّ نب ّيــا ،لقــد وجــدت
زمامهــا ملتويــا علــى شــجرةٍ  ،مــا كانــت لتحلّهــا ّإل 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 لصــاة الفجــر ،فقال« :نعــم ،وال َحـ ّ
ـظ يف اإلســام ملــن تــرك الصــاة» .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 األص ّم« :فاتتنــى صــاة اجلماعــة ،فعزّانــي أبــو
إســحاق البخــاري وحــده ،ولــو مــات لــي ولــد ل ّعزانــي أكثــر مــن عشــرة آالف إنســان ،ألن
مصيبــة الديــن أهــون عنــد النــاس مــن مصيبــة الدنيــا».
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خطوات في تفعيل مشروع
«قرآن الفجر»
ٍ
عــدد مــن املســاجد ،ومــن خــال مشــاركة أئمتهــا ور ّوادهــا نســعى
يتــم اختيــار
لتحقيــق مــا يلــي:
1 .1نشر فضل صالة الفجر وأه ّميتها وفوائدها وبركتها.
2 .2التعاون بني املصلني وجيران كل مسجد ِ
للحفاظ على صالة الفجر جماعة.
3 .3عقد مسابقات لتشجيع الشباب على أداء صالة الفجر يف املسجد.
4 .4ربــط الشــباب بحلقــة علميــة وتثقيفيــة أســبوعيا لتف ّقــد أحــوال الشــباب وجيــران
املســجد .ولقــد كان اجليــل األول مــن صاحلــي األمــة ّ
يعظمــون صــاة الفجــر،
ويعتبــرون مــن يتخلــف عنهــا قــد أتــى بابــا مــن التهمــة علــى نفســه ،ففــي املعجــم
الكبيــر للطبرانــي بســند صحيــح عــن ســعيد بــن املسـ ّيب ،عــن ابــن عمــر ،قــال« :ك ّنــا
إذا فقدنــا ال ّرجــل يف الفجــر والعشــاء أســأنا بــه ّ
الظـ ّـن».
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5 .5التذكيــر ببعــض صفــات الصاحلــن املتعلقــة باحملافظــة علــى صــاة الفجــر ففــي
مســند أحمــد والســن عــن أبــي هريــرة ،قــال :قــال رســول اهلل [ «رحــم اهلل رجــا
قــام مــن اللّيــل فصلّــى ،وأيقــظ أهلــه فصلّــت ،فــإن أبــت نضــح يف وجههــا املــاء،
ورحــم اهلل امــرأة قامــت مــن اللّيــل فأيقظــت زوجهــا فصلّــى ،فــإن أبــى نضحــت يف
وجهــه املــاء».
6 .6زرع اليقــن يف قلــوب النــاس بــأن العمــل املبــارك رهــن بقــول النبــي [ كمــا يف
مســند أبــي يعلــى (بــورك ألمتــي يف بكورهــا).
7 .7تعليم النـاس التفسير ال َع َملي لقوله عـز وج ّل﴿ :

﴾.

8 .8التــد ّرج مــع املبتدئــن يف الصــاة باحلــرص علــى صبــح يــوم اجلمعــة ملــا رواه
«إن
ّبــي [ ،قــالّ :
البــزار يف مســنده عــن أبــي عبيــدة بــن اجلــ ّراح ،عــن الن ّ
الصبــح يــوم اجلمعــة يف جماعـ ٍـة ،ومــا أحســب شــهدها
الصلــوات صــاة ّ
أفضــل ّ
منكــم ّإل مغفــورا لــه» ويف روايــة أبــي نعيــم يف حليــة األوليــاء عــن الوليــد بــن
أن ابــن عمــر ،قــال حلمــران بــن أبــان« :مــا منعــك أن تصلّــي يف
عبــد ال ّرحمـ ٍـنّ ،
أن
الصبــح قــال :أ َو َمــا بلغــك ّ
جماعـ ٍـة؟ قــال :قــد صلّيــت يــوم اجلمعــة يف جماعــة ّ
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الصبــح يــوم اجلمعــة يف
الصلــوات عنــد اهلل صــاة ّ
ّبــي [ قــال« :أفضــل ّ
الن ّ
ٍ
جماعــة ».
9 .9اتخــاذ األســباب الصحيحــة التــي مــن أهمهــا أن رســول ّ
[ ينهــى عــن ال ّنــوم
الل 
ّ
قبــل العشــاء واحلديــث بعدهــا .ومــا ذلــك إ ّال ليســتيقظ املســلم بنشــاط لصــاة
بــن هــذه احلقائــق بتبويبــه فقــال :بــاب
الفجــر ،الســيما وأن اإلمــام البخــاري ّ
إن رســول ّ
عقــد ّ
الل [ قــال:
الشــيطان علــى قافيــة الـ ّرأس إذا لــم يصـ ّل باللّيــلّ .
«يعقــد ّ
الشــيطان علــى قافيــة رأس أحدكــم إذا هــو نــام ثــاث عقـ ٍـد يضــرب ك ّل
عقــدةٍ عليــك لي ـ ٌل طوي ـ ٌل ،فارقــد ،فــإن اســتيقظ فذكــر ّ
الل ،انحلّــت عقــدةٌ ،فــإن
توضــأ انحلّــت عقــدةٌ ،فــإن صلّــى انحلّــت عقــدةٌ ،فأصبــح نشــيطا ط ّيــب النّفــس
ّ
ّ
وإل أصبــح خبيــث النّفــس كســان» .وأوضــح هــذا باحلديــث بعــده عــن ســمرة بــن
ـدب ] ،عــن النّبـ ّـي [ يف ال ّرؤيــا ،قــال« :أ ّمــا ا ّلــذي يثلــغ رأســه باحلجــر ،فإ ّنــه
جنـ ٍ

الصــاة املكتوبــة».
يأخــذ القــرآن ،فيرفضــه ،وينــام عــن ّ

ـالم
1010االســتعانة بالســن الرواتــب جلبــر نقــص الفــروض ،فعــنالنّعمــان بــن سـ ٍ
أوسقــال :ح ّدثنــيعنبســة بــن أبــي ســفيانيف مرضــه ا ّلــذي
عــنعمــرو بــن ٍ
ٍ
بحديــث يتســا ّر إليــهقــال :ســمعتأ ّم حبيبــة تقــول :ســمعت رســول
مــات فيــه
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ّ
ـت يف
ـوم وليلـ ٍـة بنــي لــه بهـ ّـن بيـ ٌ
الل [يقــول( :مــن صلّــى اثنتــي عشــرة ركعــة يف يـ ٍ
ـمعتهن مــن رســول ّ
الل[ .وقــال
اجل ّنــة) .قالــتأ ّم حبيبــة :فمــا تركتهـ ّـن منــذ سـ
ّ
أوس:مــا
عنبســة:فمــا تركتهـ ّـن منــذ سـ
ـمعتهن مــنأ ّم حبيبــة .وقــال عمــرو بــن ٍ
ّ
ـالم:مــا تركتهـ ّـن منــذ
تركتهـ ّـن منــذ سـ
ّ
ـمعتهن مــن عنبســة .وقــالالنّعمــان بــن سـ ٍ
أوس.
سـ
ـمعتهن مــن عمــرو بــن ٍ
ّ
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وقف
المنابر
القرآنية

قال جابر رضي اهلل عنه:
(لـــم يكـــن أحـــد مـــن أصحـــاب
رســـول اهلل ﷺ ذو مقـــدرة إال
ووقـــف).
(املغنـــي البـــن قدامـــة  -كتـــاب الوقـــف)

طرق املساهمة يف املشروع
السهم
املاسي

السهم
الذهبي

السهم
الفضي

السهم
البرونزي

سهم
اخلير

1000
د.ك

500
د.ك

250
د.ك

120
د.ك

ما جتود به
أنفسكم

وذلك عن طريق االستقطاع البنكي -بيت التمويل

الكويتي391010004473:

IBAN: KW47KFHO0000000000391010004473
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ت .و .ش ٢٠١٦/٥/٩ / ١٧٦ :

971 666 11

تكلفة المشروع
التكلفة

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مكافآت للمعلمني  /لالئمة عدد ()١٨
مطبوعات
حوافز وجوائز
أنشطة ورحالت
ميديا وتواصل اجتماعي

36000
ست وثالثون ألف
دينار كويتي

رعاية المشروع

25000
د.ك

12500
د.ك

الرعاية املاسية

الرعاية الذهبية

6250
د.ك

3125
د.ك

ما جتود به
أنفسكم

الرعاية الفضية

الرعاية البرونزية

سهم اخلير
رقم ترخيص الشئون ٢٠١٦/٥/٢٥ / ٢١٣ :

971 666 11

