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اســتضافة العالمــة الســحايب 

النافعية(  الصغري  )العرش  إلقراء 

إنجاز غري مسبوق

»زين« تربم اتفاقية تعاون مع جمعية املنابر القرآنية 

لتقديم خدمة )ثقل ميزانك( للدكتور خالد املذكور 

أول  القرآنية«  »املنابر 

تحصل  قرآنيــة  جمعية 

الجودة  شــهادة  عىل 

اإلدارية

اإلشــارات العلمية يف 

القرآن الكريم

 )أ. الفاروق عبد العزيز(
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هــدى وشـفـاء

قال ملسو هيلع هللا ىلص : »داووا مرضاكم بالصدقة«.  
)حسنه األلباني يف صحيح اجلامع(

كم من مريض .. 
كـانت الصدقة عنه سببًا يف شفائــه!  

كم من مبـتـلـى.. 
عـــــافـــــــــــاه اهلل بـــــصـــــــــــدقــــة خـفـــــيــــــــة!  

فـاعـمـــل بـوصـيــة نـبـيـــك ملسو هيلع هللا ىلص

ميكـــــــنك املساهمـــــة بـــأي مبـلــــــغ

طـرق الـمساهـمــة فـي الـمشــــروع

ســـــهــــم
بــرونـــــزي
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ســـــهــــم 
ذهــــبــــــي

د.ك 50



رشاكة .. خالدة
نلتقــي بكــم قراءنــا األعــزاء فــي هــذا العــدد من نشــرة املنابر.. لنــزف لكم نبأ 
دخولنــا مرحلــة جديــدة فــي هــذا العمــل الــدؤوب خلدمــة القــرآن الكــرمي، 

بتحولنا إلى جمعية مستقلة .

ولقــد كان ألهــل األيــادي البيضــاء في هذا البلد املعطاء دور بناء في حتقيق 
هذا التطور من خالل نصحهم واقتراحاتهم، فال بد ملؤسســة تعمل خلدمة 
كتاب اهلل من أن تنطلق وتتطور، كي تتمكن من حتقيق مستويات أفضل من 
اإلجناز في هذا املجال، وقلوب احملسنني واخليرين في هذا البلد حتوطهم 
وترعاهم، وتدعوا لهم ليل نهار، فاملستفيد من خدمة كتاب اهلل هذا املجتمع 

املسلم بفطرته.

لقــد أوليتمونــا ثقتكــم واهتمامكــم ونســأل اهلل أن نكــون عنــد حســن ظنكــم 
بنا، لنواصل الطريق لتحقيق رسالتنا ...الريادة والتميز في خدمة القرآن 
الكــرمي، وهــي رســالة أشــركناكم فيهــا قراءنــا األعــزاء، وكذلــك نراكــم معنــا 
عندما نحقق كل جناح، فأنتم شركاؤنا في هذا املشروع القرآني، إنه مشروع 
يبــدأ مــن عندنــا مــن هــذه األرض الطيبــة وميتــد ألعالــي الســماء، يبــدأ مــن 
حلظة نعيشها على هذه األرض، وميتد لزمن يقال فيه لقارئ القرآن: )اقرأ 
وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها(.. وفي كال الظرفني أنتم حاضرون 
معنا، ألنكم شركاؤنا في هذا املشروع القرآني، شراكة ليس لها حدود حتدها 
فهــي خالــدة خلــودًا أبديا، وهي محفوظة ألنها ارتبطت بهذا القرآن الكرمي، 

ويا لها من حلظات وأماكن نحلق فيها بعملنا الطيب الكرمي.

صـــــبـــــــــاح اليعقــــــــــــــوب
الـمـدير الـعــام

االفتتاحية



استضافة العالمة السحايب إلقراء )العرش الصغري النافعية( 

إنجاز غري مسبوق ضمن )عالية القراءات(

حققــت اســتضافة العالمــة محمــد الشــريف الســحابي مــن اململكــة 
املغربية ضمن مشروع )عالية القراءات( جناحا كبيًرا غير مسبوق، 
وذلك نظرا لكون املقرئ السحابي )األعلى سندا في العشر الصغير 

النافعية(

وقد متت اســتضافته من قبل جمعية_املنابر_القرآنية ألول مرة 
فــي دولــة الكويــت فــي الفتــرة مــن 2016/10/27 الــى 2016/11/23م 
بالتعــاون مــع إدارة مســاجد محافظــة حولــي، وذلــك انســجاما مــع 
رسالة اجلمعية وأهدافها السامية خلدمة كتاب اهلل والعناية بأهله 

ونشر علومه.

وقــد جنحــت االســتضافة فــي  تخريــج 8 حفــاظ لكتــاب اهلل ؛ منهــم 
مــن ُأجيــز بروايــة واحــدة وبعضهــم ُأجيــز بأكثــر مــن روايــة، وقــد مت 
اختيارهــم بدقــة عاليــة من أصــل مئات املتقدمني للــدورة من داخل 
وتفعيــال  العلمــي  للتأصيــل  حتقيقــا  وذلــك  وخارجهــا،  الكويــت 

لضوابط اجلودة والتميز.
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محمــد  العالمــة  اســتضافة  متــت 
الشــيخ  ومرافقــه  الســحابي،  الشــريف 
رشــيد العالمــي مــن قبل جمعيــة املنابر 
القرآنيــة بتاريــخ 2016/10/27 ؛ حيــث 
مت اســتقباله في مطــار الكويت الدولي 

من قبل وفد اجلمعية.

عقــد  إلــى  االســتضافة  تلــك  وتهــدف 
العشــر  بروايــات  اإلقــراء  مجالــس 
الصغير النافعية،  وذلك ضمن مشروع 
)عاليــة القــراءات( مــع الشــيخ العالمــة 
الشــريف  محمــد   / املقــرئ  املســند 
العشــر  فــي  ســندا  )األعلــى  الســحابي 

الصغير النافعية(.

كمــا شــهد عقــد مجلــس الســماع علــى 

منظومتــي )الدرراللوامــع البــن بري( و 

)تفصيل عقد الدرر البن غازي للعالمة 

بفضــل  الســحابي  الشــريف  محمــد 

اهلل حضــورا كثيفــا مــن داخــل الكويــت 

كما أقيمت على هامش االستضافة )األمسية القرآنية( مع قراء دولة الكويت في مسجد الدولة الكبير؛ ، ومت عقد )مجلس 
الســماع واإلجــازة والتعليــق( علــى منظومتــي الــدرر اللوامــع البــن بــري وتفصيــل عقــد الدرر البــن غازي في العشــر الصغير 
النافعية، وفي اخلتام أقيم احلفل اخلتامي وتوزيع اإلجازات القرآنية في نهاية الدورة برعاية م. فريد عمادي )وكيل وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية ( وحضور عدد كبير من الشخصيات واملشايخ وطلبة العلم وبنجاح منقطع النظير .

وخارجها؛ حيث بلغ عدد املشاركني من 
داخــل الكويــت 250 مشــاركا ومشــاركة، 

كمــا جتــاوز عــدد احلضــور عبــر الغــرف 
الصوتية الـ 1500 مشاركًا.

  احمد الباطني رئيس مجلس االدارة وحسني العنزي مدير العالقات العامة يف استقبال العالمة السحابي
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وقــد عقد العالمة الســحابي )األمســية 

القرآنيــة( ، بحضــور د. خالــد احليــص 

والشــخصيات  واملشــايخ  القــراء  وكبــار 

اإلســالمية ودار حوار علمي عن القرآن 

والقراءات واإلســناد واإلجازة في رحاب 

يــوم  وذلــك   الكبيــر،  الدولــة  مســجد 

األربعاء املوافق 2016/11/09

فــي  الســحابي  العالمــة  شــارك  وقــد 
العلميــة  الفعاليــات  مــن  العديــد 
 ، زيارتــه  والثقافيــة واإلعالميــة ضمــن 

حيث زار مكتب أ. وليد شعيب ) الوكيل 
زار  كمــا   ، املســاجد(  لشــئون  املســاعد 
مركــز املخطوطــات والوثائــق ، وشــارك 

وزار   ، املســتمعني  واحــة  برنامــج  فــي 
مركز القراءات القرآنية ، ونشر له لقاء 

صحفي في  جريدة األنباء.
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وجــاء احلفــل اخلتامــي تتويجــًا لتلــك 
االســتضافة وذلــك برعايــة كرميــة مــن 
م. فريــد عمــادي  وكيــل وزارة األوقــاف 
والشــؤون اإلســالمية( وبحضــور مميــز 
لثلة  من الشــخصيات البارزة واملشــايخ 
اخلتامــي  احلفــل  فــي  العلــم  وطلبــة 
لتكرمي املجازين بالقراءات، في مسجد 

الدولة الكبير.

علــى  اخلتامــي  احلفــل  اشــتمل  كمــا 
توزيــع اإلجــازات القرآنيــة علــى الطلبة 
اإلجــازة  شــهادات  وتوزيــع   ، املجازيــن 
علــى حضور )مجلس الســماع واإلجازة 
الــدرر   : منظومتــي  علــى  والتعليــق( 
اللوامــع البن بــري وتفصيل عقد الدرر 

البن غازي.

كمــا عقــدت املنابــر القرآنيــة  محاضــرة 
)التعريــف بالقــراءات العشــر النافعية( 
وذلــك بالتعــاون مــع إدارة شــئون القرآن 
الكــرمي؛ حيــث مت عقــد هــذه احملاضــرة  
فــي محافظــة مبــارك الكبيــر حملفظــي 
ومحفظــي  اجلــزري  ابــن  اإلمــام  مركــز 

مراكز اإلمام الشاطبي.

  الباطني وعمادي يسلمان العالمة السحابي درع التقدير
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دأبت املنابر القرآنية على العناية بوسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستجرام(؛ إميانا منها بأهمية 
التواصــل مــع اجلمهــور الكــرمي ؛ بجميــع شــرائحه لتعريفهــم برســالتها خلدمــة القــرآن الكــرمي وعلومــه، وفتــح املجــال أمــام 

احملسنني الكرام لنيل شرف اخليرية في خدمة القرآن الكرمي وعلومه . 
وتعد تلك الوسائل نافذة تواكب معطيات العصر لتغطية األنشطة القرآنية واإلعالمية حتت شعار:

 )القرآن.. بوجوده تبقى احلياة(، واحلرص على كســب ثقة اجلمهور الكرمي لدعم أنشــطة ومشــاريع اجلمعية، وحتقيق 
املصداقية وبناء جسور التواصل والتعاون.

املنابر القرآنية يف وسائل التواصل
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تضع املنابر القرآنية في قمة اهتماماتها 
خدمــة القــرآن الكــرمي والقائمــني عليه، 
الريــادة  حتقيــق  عاتقهــا  علــى  وأخــذت 
والتميز في خدمة القرآن الكرمي وأهله، 
حلقــات  مــن  العديــد  إقامــة  خــالل  مــن 
حتفيظ القرآن الكرمي في دولة الكويت، 
والتــي يشــرف عليهــا معلمــون متقنــون 
حاصلــون على أســانيد عالية في القرآن 
الكرمي، من أجل تخريج حفظة متقنني 

لكتاب اهلل الكرمي.

وفــي ســبيل حتقيق ذلك جنحــت املنابر 
إطــالق  فــي  اهلل  مــن  بفضــل  القرآنيــة 
قــراءة  لتصحيــح  الكتــاب  )أم  مشــروع 
الفاحتة( وهو مشروع ميداني دائم يتم 
تنفيــذه بصــورة مســتمرة علــى مســتوى 
دولة الكويت وفي جميع احملافظات من 
خــالل املســاجد والديوانيــات واملــدارس 
أهــداف  حتقيــق  ســبيل  فــي  وغيرهــا 
جمعية املنابر القرآنية؛ وذلك بالتعاون 
مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

ويحظــى هــذا املشــروع املبــارك باهتمــام 
ســورة  قــراءة  وتصحيــح  لتعليــم  كبيــر؛ 
الفاحتــة، حيــث ارتــأت اجلمعيــة إطالق 
هــذا املشــروع؛ حتقيقــا لهدفهــا املنشــود 
حفظــا  الكــرمي  اهلل  كتــاب  تعليــم  فــي 

ســورة  ملكانــة  وإدراكا  وتــالوة؛  وفهمــا 
الفاحتة في حتقيق صحة الصالة، وما 
يترتــب علــى اإلخــالل بهــا مــن بطــالن 

الصالة، أو نقصان أجرها.

لتصحيــح  الكتــاب  أم  مشــروع  ويهــدف 
قراءة سورة الفاحتة إلى ما يلي:

- التوعيــة بضــرورة تصحيــح الفاحتــة، 
صحــة  عــدم  علــى  الفقهــاء  إلجمــاع 

الصالة بدون ذلك.

- تيسير تعليِمها بتوفير قّراء متفّرغني 
املســاجد،  فــي  الفاحتــة  لتصحيــح 

والنوادي، واملجالس وغيرها.

- اإلعــالم بجملــة مــن األخطــاء، التــي 
يقــع فيهــا كثيــر مــن النــاس، والتــي لهــا 

تأثير حتى على املعنى.

مــن  إلتقانهــا،  الناشــئة  تشــجيع   -
خــالل أســاليب مبتكــرة ومتطــورة، إلــى 
جانــب منــح شــهادات وإجازات في ســورة 

الفاحتة.

فــي تفســير ســورة  - تنظيــم مســابقات 
الفاحتة، لكونها قد جمعْت كّل األصول 

التي دعا إليها القرآن الكرمي.

 )أم الكتاب( يحقق نجاحا باهرا يف دولة الكويت 

لتصحيح قراءة الفاتحة

- تطويــر بعــض األئمــة للتحســني مــن 
أدائهم لسورة الفاحتة، وتصحيح بعض 

األخطاء اخلفية في تالوتهم.

وحــول أعــداد املســتفيدين مــن حلقــات 
اآلن-  إلــى   - عقــدت  التــي  التصحيــح 
ميكن بســهولة مالحظــة التطور الكبير 
املســتفيدين  ألعــداد  املتزايــد  والنمــو 
تصحيــح  مت  حيــث  املشــروع  هــذا  مــن 
قــراءة ســورة الفاحتــة ملا يزيــد عن 5000 
مســتفيد مــن جميــع شــرائح املجتمــع، 
وقد مت تيســير تعليمها بتوفير معلمني 
متفرغــني، وتســليط الضــوء علــى أهــم 
األخطــاء الشــائعة بني كثير من الناس، 
تلــك  يوضــح  خــاص  كتيــب  وإصــدار 
األخطاء والطريقة املثلى لقراءة ســورة 
الفاحتــة؛ حيــث يــوزع باملجان علــى رواد 

حلقات التصحيح والراغبني فيه .
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أطلقــت جمعيــة املنابر_القرآنيــة مشــروع )قــرآن الفجــر( 
لتسليط الضوء على أهمية صالة الفجر وفضلها والعمل 
على ربط الشباب واجليل الناشئ بالقرآن الكرمي وحلقاته 

وترسيخ مبادئ الوسطية التي أمر بها اإلسالم.

وقــد حقــق هــذا املشــروع بفضــل اهلل جناحــا كبيــرا وأصبــح 
نافذة مهمة في التواصل مع رواد املســاجد في الكويت وال 
ســيما فــي صــالة الفجــر ومت مــن خاللــه إقامــة مســابقات 
يوميــة وعقــد مجالس علمية وتوزيع الشــهادات على أوائل 

املصلني وتكرمي الفائزين .

ويقــوم عليــه نخبــة من املشــايخ وأهــل العلــم وحفظة كتاب 
اهلل املتقنني ، وقد ابتدأ بحلقة واحدة ثم لم يلبث أن تطور 
األمر واتسعت شريحة املستفيدين من املشروع بفضل اهلل 

عز وجل .

ويعــد )قــرآن الفجــر( مــن املشــاريع النوعيــة التــي أطلقتها 
فــي  ، ويحقــق جناحــا ملحوظــا  القرآنيــة  املنابــر  جمعيــة 
العديــد مــن مســاجد دولــة الكويــت ؛ ال ســيما فــي مســاجد 

محافظة حولي .

وأصبحت له جوائز وفعاليات ثابتة لتكرمي املواظبني على 
صالة الفجر واحلريصني على احلضور املبكر إلى املساجد 

)قرآن الفجر( .. قصة نجاح وفعاليات متنوعة

  جانب من حلقة تصحيح التالوة يف مسجد حمزة بن عبد املطلب
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قامــت املنابــر القرآنية بإطالق مشــروع 
والبنــات؛  للبنــني  القــرآن(  )غلمــان 
لتعليــم أســس اللغــة العربيــة والقــرآن 
الكــرمي ، ويأتــي فــي إطــار منهــج علمــي 
فريد يســتهدف تقوية اجلانب القرآني 
لــدى تالميــذ الروضــة واالبتدائــي إلــى 
جانــب إمنــاء مهارات األطفال للتعامل 
مــع القــراءة والكتابــة، مــع حفــظ جــزء 
علــى  الصغــار  وتنشــئة  أكثــر،  أو  )عــم( 
مســتوى  وتطويــر  النباهــة،  اكتســاب 
التعليم لديهم، وإشــراك اآلباء وأولياء 
والتعّلــم  التعليــم  عمليــة  فــي  األمــور 
احلديثــة  البرامــج  وتفعيــل  النشــط، 
والتخلــص  املعلومــات  تلقــي  لتســريع 
مــن التأّخــر املعرفــي، وتربيــة األطفــال 
على القيم النبيلة واألخالق الفضيلة 

وحب الوطن.

الوقــت  فــي  املشــروع  هــذا  يقــام  حيــث 

الراهــن فــي مســجد مــال راشــد ســعود 
العبــداهلل  ســعد  بضاحيــة  الصقــر 
قطعــة 10، وأيــام الدراســة فيــه تســتمر 
أســبوعيا،  اخلميــس  إلــى  األحــد  مــن 
وذلــك منــذ انطالقــه في بدايــة الفصل 
الدراســي بتاريــخ 2017/2/5؛ بالتعــاون 
مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

مشــروع  أن  إليــه  اإلشــارة  يجــدر  وممــا 
معلمــون  عليــه  يشــرف  القــرآن  غلمــان 

مجــال  فــي  عاليــة  وكفــاءة  خبــرة  ذوو 
ومناهــج  الكــرمي  القــرآن  حتفيــظ 
أجــل  مــن  التربــوي؛  والتلقــي  التعليــم 
تنشــئة أطفــال يتربــون على قيــم القرآن 
الكــرمي ومفاهيمه بأســلوب علمي يوفق 
بــني األصالــة واحلداثــة فــي التدريــس، 
باإلضافــة إلــى مقــرر دراســي ممنهــج في 
ثالثة مستويات يراعي الفروق الذهنية 

وقدرات االستيعاب لدى األطفال. 

ضمن مشــروع )عالية القراءات( أقامت 
جمعيــة املنابــر القرآنيــة حلقــة اإلســناد 
في مسجد اإلمام الشعبي في اجلهراء، 
إلــى تخريــج  تهــدف مــن خاللهــا  التــي 
ــاظ املســندين ليكونــوا  أجيــال مــن احلفَّ
كمــا  املســتقبل،  فــي  لإلقــراء  شــيوًخا 
يهدف إلى بقاء السلسلة الذهبية التي 
ترِبط آخر هذه األمة بأولها، وذلك َوفق 
برنامــج تعليمــي تتــراوح مدتــه مــا بــني 

الشهرين إلى ثالثة أشهر .

وتهدف هذه احللقة إلى منح األســانيد 
املتفــق  املعاييــر  أفضــل  وفــق  القرآنيــة 
عليهــا بــني علماء القــراءات، واحملافظة 
علــى ألفــاظ القــرآن الكــرمي مــن اللحن 
ســن  مــن  لســنٍة  وإحيــاء  والتحريــف، 

»املنابر القرآنية« تدعو لاللتحاق يف حلقة اإلسناد

"املنابر القرآنية" ترنو إىل ربط الصغار بالقرآن الكريم حفظا 

وفهاًم وسلوكًا من خالل »غلامن القرآن«

واإلســناد،  ــي  التلقِّ ســنة  وهــي  الديــن؛ 
وجعــل قــراء الكويت محطَّ أنظار العالم 
اإلســالمي بجمعهــم أكثــَر أســانيد قــراء 
العالــم وأعالهــا ممــا يجعــل لهــذا البلــد 
العلمــّي  والرقــّي  املســتقبل،  فــي  مكانــًة 
بطالب حلقات اإلسناد في مجال القرآن 
الكرمي والقراءات، واحملافظة على تاريخ 

اء املسندين قدمًيا وحديًثا. القرَّ

ومــن مميزات هــذا البرنامج التعليمي : 
أن الطالــب يحصــل علــى إجــازة قرآنيــة 
عليــه  اهلل  صلــى  النبــي  إلــى  متصلــة 
علــى  حصولــه  إلــى  باإلضافــة  وســلم، 
إجــازات فــي متــون القــرآن وعلومــه، كما 
يتــم تخصيــص مكافــأة مالية ملن يجتاز 

البرنامج التعليمي.
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»زين« تربم اتفاقية تعاون مع جمعية املنابر القرآنية لتقديم 

خدمة )ثقل ميزانك( 

للدكتور خالد املذكور

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقدمي 
فــي  املتنقلــة  االتصــاالت  خدمــات 
الكويــت عــن توقيعهــا التفاقية تعاون 
والتــي  القرآنيــة،  املنابــر  مــع جمعيــة 
تقــوم مبوجبهــا بتقدمي مجموعة من 
اخلدمــات ذات القيمــة املضافــة عبــر 
 SMS القصيــرة  النصّيــة  الرســائل 

حصريًا لعمالئها.

وذكــرت الشــركة فــي بيــان صحافــي أن 
توقيع هذه االتفاقية ســيقّدم لقاعدة 
عمالئهــا األكبر في الكويت مجموعة 
احلصريــة  واخلدمــات  احللــول  مــن 
فــي  جديــدًا  مفهومــًا  ُتقــّدم  التــي 
مجــاالت احملتــوى اخليــري والدينــي، 
الشــركة  حــرص  منطلــق  مــن  وذلــك 
املبتكــرة  احللــول  آخــر  تقــدمي  علــى 
لعمالئهــا فــي مجال خدمــات القيمة 

املضافة.

وبّينــت زيــن أنهــا ُتقــّدم وبالتعــاون مع 
جمعيــة املنابــر القرآنيــة خدمــة »ثّقل 
رئيــس  ُيقّدمهــا  والتــي   ، ميزانــك« 
د.  للجمعيــة  التأسيســي  املجلــس 
خالــد املذكــور، حيــث تتضمــن رســائل 
قرآنيــة قّيمــة وحصريــة لعمــالء زيــن 
عن طريق الرسائل النصّية القصيرة 

. SMS
القرآنيــة  املنابــر  عبــرت  جانبهــا  مــن 
عــن ســعادتها بشــراكة التعــاون التــي 
أبرمتهــا بشــأن خدمــة »ثقــل ميزانــك 
بحســنات ال تنقطع« لفضيلة الشــيخ 
د. خالــد املذكــور حصريــا مــع شــركة 
ومــا  )زيــن(،  املتنقلــة  االتصــاالت 
تتضمنــه مــن رســائل قرآنيــة وعلميــة 
النصّيــة  الرســائل  طريــق  عــن  قّيمــة 
ريعهــا  يخصــص  التــي  القصيــرة، 
القــرآن  خلدمــة   ) ( وقــف  ملشــروع 
شــعار  وذلــك حتــت  وعلومــه،  الكــرمي 

»القرآن .. بوجوده تبقى احلياة«.

مــن  انطالقــا  اخلدمــة  هــذه  وتأتــي 
حــرص »املنابــر القرآنيــة« علــى تهيئــة 
للمشــترك  يتيــح  وقفــّي  مشــروع 
أبوابــًا للخيــر يوقــُف عليهــا صدقاتــه 
وتبرعاتــه، مــن خــالل االشــتراك فــي 
فلــس   100 بقيمــة  اخلدمــة  هــذه 
نصيــة  رســالة  بإرســال  وذلــك  يوميــا 
اخلدمــة  رقــم  إلــى  ش  باحلــرف 
97797 ؛ حيــث يصــب هــذا املشــروع 
فــي رعايــة أهــل القــرآن الكــرمي أهــل 
اهلل وخاصتــه، ويصــرف من ريعه على 
تعليــم وحتفيظ القرآن الكرمي داخل 
ودعــم  ورعايــة   ، وخارجهــا  الكويــت 
احلفــاظ اليتامى والفقــراء، وتنظيم 
مســابقات فــي حفــظ القــرآن الكــرمي 
واملتــون العلميــة فــي التفســير وعلــوم 
األهــداف  مــن  ذلــك  وغيــر  القــرآن، 

السامية لهذا املشروع .
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أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت !

مــاذا تخبرنــا اليــوم علــوم األحيــاء عــن 
صفــات اإلبــل اجلســدية والتشــريحية 

وعن وظائف أعضائها املميزة؟

العينان...ترتفعان فوق الرأس وترتدان 
الرمــال  مــن  حتميهمــا  اخللــف  إلــى 
طبقتــان مــن األهداب. عينــان تتميزان 
بحــدة اإلبصــار فوق عنق طويل وقوائم 

مرتفعة مبا يوّسع مجال الرؤية.
شــعر  فتحتهمــا  املنخران...يحمــي 
تهــب عاصفــة  وينغلقــان حــني  كثيــف، 
رمليــة حلمايــة القصبــة الهوائيــة مــن 

اجلفاف. 
الســفلى  عريضتــان؛  شــفتان  وللفــم 
تنــاول  مــن  لتمّكنهــا  مشــقوقة  منهمــا 

األعشاب الشوكية دون أن تؤذيها.
كثيــف،  شــعر  يحميهمــا  واألذنــان 
وينثنيــان عند هبوب عاصفة ليلتصقا 

بجانبي الرأس لتجنب دخول الغبار.
ولإلبل وســادة أســفل صدورهــا، وأخرى 
مــن  متّكنهــا  أرجلهــا  مفاصــل  علــى 
الرقود فوق األرض اخلشنة الساخنة. 

أخفــاف  شــكل  فــي  األقــدام  تنبســط 
مكونة من نســيج دهني ســميك متّكنها 
من السير فوق الرمال الناعمة والتربة 
اخلشــنة معــًا.. أمــا طــول القوائــم، فــي 
فيســاعدها  العنــق،  طــول  مــع  تناســق 

على سرعة احلركة. 

الفاروق عبدالعزيز

فوق بحور الرمال في ثالث قارات تسبح كائنات يسبق وجودها وجود اإلنسان على 
األرض بأكثر من 4 ماليني عام!  

سّخرها اخلالق العظيم للبشر كسفن تشق أمواج الصحراء، حتملهم ومتاعهم 
طوال آالف من السنني.. إنها اإلبل، كغيرها من مخلوقات اهلل، معجزات حية في 

أعني البشر...إذا استجابوا حقًا للدعوة اإللهية:
﴿                                            ﴾  )اآلية 17 من سورة الغاشية(

في بلعوم ممتد يحتوي على عدد هائل 
مــن الغــدد لترطيــب غذائهــا، ومعظمه 
مــن األعشــاب اجلافــة وأوراق األشــجار 
انتقالــه  فيتيســر  القاســية،  الشــمعية 

إلى باقي أجزاء اجلهاز الهضمي. 
األعضــاء  وظائــف  علــم  اكتشــف  وقــد 
مهــم  فيتامــني  تركيــز  أن  احليويــة 
كفيتامــني )د( فــي أجســام اإلبــل، علــى 
الرغم من فقر غذائها، يزيد 15 ضعفًا 
عن نســبته في أجســاد باقي احليوانات 
النســبة  هــذه  تركيــز  ويرجــع  املجتــرة. 
العاليــة إلــى أن هــذا الفيتامــني يلعــب 
فــي  الكالســيوم  تركيــز  فــي  مهمــًا  دورًا 
العظام وهو أمر حتتاجه اإلبل بالنظر 

إلى هيكلها العظمي الضخم. 
وجلســم اإلبل القــدرة على التكيف مع 
درجــات حرارة متباينة في كل الفصول 
مــن 34 إلــى 42 مئويــة وهــو معدل قاتل 

لكثير من األحياء.
والعجيب أن االرتفاع في حرارة أجسام 
هــو  إلــى نفوقهــا، كمــا  يــؤدي  اإلبــل ال 
احلــال مــع حيوانــات أخرى، بــل يعينها 
عــن  األكســجني  نقــص  مقاومــة  علــى 
طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي. 

كمــا أن ارتفــاع الســيقان يقّلــل من تأّثر 
البطن املباشر بحرارة الرمال في قيظ 

الصيف. 
ويحتــوي الســنام علــى كميــة كبيرة من 
الدهون هي مخزن للطاقة تكفي اإلبل 
حــرارة  امتــداد  وتقيهــا  اجلــوع  غوائــل 

الشمس إلى داخل أجسامها.
جلودهــا غليظــة بحيــث جتعلهــا قــادرة 
احلــارة  الرمــال  علــى حتّمــل عواصــف 

ولسعات احلشرات.
يحفــظ  ســميك  وبــر  جلدهــا  ويغطــي 
حرارة اجلسم في الشتاء ويحميها من 

حرارة الشمس في الصيف.
وال تختزن اإلبل املاء في كروشــها، كما 
كان ُيظــن، بــل حتتفــظ بــه فــي أنســجة 
أجســامها مقتصــدة فــي اســتهالكه إلى 
أبعــد احلــدود. ومــن ذلــك أنهــا ال تلهث 
أبدًا وال تتنفس من أفواهها وال تتعّرق 
إاّل بنســبة ضئيلــة بســبب قلــة انتشــار 
الغدد العرقية في أجســامها مما يقلل 
مــن فقــدان مخزونهــا املائي عــن طريق 

التعّرق. 
الهائلــة  املــاء  كميــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
العطــش  بعــد  اجلســم  يفقدهــا  التــي 
الطويــل فــإن كثافة دمائهــا ال تتأثر إاّل 
فــي احلــدود املقبولــة، ومــن ثــم ال تنفق 

بسبب العطش.
أمــا أبــرز صفاتهــا التشــريحية فتتمّثل 
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احلمــد هلل القائــل:﴿ 

 ﴾»ســورة ص: 29«، آمــرا عبــاده 
عنــه خيــر  أخبــر  الــذي  القــرآن  بتدبــر 
بأنــه  وســلم   عليــه  اهلل  صلــى  البريــة 

الــذي﴿  العزيــز  »الكتــاب 
 
مــن   ،»42 »فصلــت:   ﴾
ابتغــى الهــدى يف غيــره، فقــد أضلــه اهلل، 
ومــن ولــي هــذا األمــر مــن جبــار فحكــم 
بغيــره، قصمــه اهلل، هــو الذكــر احلكيــم، 
والنــور املبــني، والصــراط املســتقيم، فيــه 
خبــر مــا قبلكــم، ونبــأ مــا بعدكــم، وحكــم 
مــا بينكــم، وهــو الفصــل ليــس بالهــزل، 
وهــو الــذي ســمعته اجلــن فلــم تتنــاه أن 

 ( قالــوا: 
َيْخلــق عــن   ( »اجلــن: 2« وال 
كثــرة الــرد، وال تنقضــي عبــره، وال تفنــى 

عجائبــه« )ســن الدارمــي 3375(. 
والســلف  الصحابــة  فهــم  وقــد 
الصالــح هــذه احلقيقــة فكانــوا مثــاال 
القــرآن،  آي  تدبــر  يف  بهــم  يقتــدى 
واالتعــاظ  معانيــه  واســتحضار 
مبواعظــه، فحــري باملســلم الــذي يرجــو 

بهــم. االقتــداء  احلســنى 

هــو  العلمــاء  فســره  كمــا  والتدبــر 
أواخرهــا  أي  األمــور،  أدبــار  يف  النظــر 
وعواقبهــا، ومنــه تدبــر القــول، ويقــرب 
والنظــر  والتذكــر  التفكــر  معنــاه  مــن 

واالســتبصار. واالعتبــار  والتأمــل 
تدبــر  علــى  املعينــة  األســباب  ومــن 

كتــاب اهلل: 
حيــث  اآليــات:  معانــي  معايشــة    ●
أَمــَر اهلل ســبحانه بــأن نقــف مــع آياتــه 
وأن نتدبرهــا، فالقــرآن مــا أنــزل إال مــن 
أجــل أن ُيتأمــل وُيتدبــر لُيعمــل بــه كمــا 

قــال ســبحانه: )
. )
●  اســتجالب طمأنينــة القلــب: كمــا 
 ( تعالــى:  قــال 

 )
»الرعــد: 28«، وأنكــر ســبحانه علــى ذوي 
تدبــر  عــن  البعيــدة  القاســية  القلــوب 

( القــرآن  معانــي 
 .»24 »محمــد:   )

»إذا  اهلل:  رحمــه  القيــم  ابــن  قــال    
قســا القلــب؛ قحطــت العــني« ) الفوائــد 

البــن القّيــم ص 111 (
علــى  وتثبيتهــا  النفــس  تســلية    ●
 ﴿ تعالــى:  اهلل  قــال  احلــق: 

القــرآن  معانــي  تدبــر   ،﴾  
ُتــَروح علــى نفــس املؤمــن وتدعــوه إلــى 
الصبــر والثبــات مقتديــا يف ذلــك بعبــاد 

والصاحلــني. األنبيــاء  مــن  اهلل 

●  االقتــداء بالنبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم يف التدبــر: حيــث  كان الرســول 
صلى اهلل عليه وسلم )يقطع قراءته آية 
 ﴾ ﴿  ) آيــة 

﴾ ثــم يقــف ﴿

والســالم  الصــالة  عليــه  فعلــه   ويف 
استشــعار  علــى  للمســلمني  تربيــة 
معانــي اآليــات، والوقــوف على أســرارها.

الصــراط  إلــى  الهدايــة  طلــب    ●
املســتقيم: القــرآن الكــرمي كتــاب هدايــة 
وتوفيــق، ومــن متــام عــدل اهلل أن أنــزل 
إليهــم  وأرســل  خلقــه،  علــى  الكتــب 

ومنذريــن. مبشــرين  الرســل 

ر القرآن إْن ُرمت الهدى              فتدبَّ
الـقــــرآِن. تــدبـــر  تــــحت  فالعـلــــم 

منطلقات التدبر
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شخصيات قرآنية
الجزء األول:

بداية فضيلة الشــيخ يشرفنا أن يتعرف 
القراء على شخصكم الكرمي؟

- د. علــي بــن ذريــان بــن فــارس احلســن 
اجلعفري العنزي 

التفســير  قســم  فــي  مشــارك  أســتاذ   -
جامعــة   - الشــريعة  كليــة  واحلديــث- 

الكويت. 

من الذي كان سببًا في حفظكم  للقرآن 
االنطالقــة  هــذه  كانــت  ومتــى  الكــرمي؟ 

الطيبة ؟

- الســبب هــو الرغبــة امللحة فــي النفس 
حفــظ  شــرف  نيــل  فــي  الطفولــة  منــذ 
القــرآن الكــرمي وشــرف االنضمــام ألهــل 
وخاصتــه  اهلل  أهــل  هــم  الذيــن  القــرآن 
وقراءتــي لفضائــل القــرآن وأهلــه كانــت 
دافــع  وخيــر  الرغبــة  لهــذه  موقــد  خيــر 

ومثبت عليها .

- بــدأت احلفــظ متدرجــا متفرقــا وبعد 
حاصــال  الشــريعة  كليــة  مــن  تخرجــي 
جامعــة  طلبــة  علــى  األول  املركــز  علــى 
الكويت وممثال لهم في حفل املتفوقني 
الســنوي برعايــة وحضــور ســمو األميــر 
رحمــه  األحمــد  جابــر  الشــيخ  الراحــل 
اهلل، شــعرت بضــرورة تتويج هذا النجاح 
العلمــي بختــم القــرآن  الكــرمي وإتقــان 
حفظــه فتفرغــت لهــذا الهــدف اجلليــل 
وأمتمت احلفظ في غضون ســتة أشــهر 
بتفــرغ كامــل فــي املســجد ال يخرجنــي 
منــه إال حــاالت األكل والنوم والتخفف، 
فــي  األخيــرة  األجــزاء  مــن  وانتهيــت 

معتكفــي فــي بيــت اهلل احلــرام فــي مكــة 
عــام  كاملــني  أســبوعني  ملــدة  املكرمــة 
2001م ثــم توجــت ذلــك بقراءتــه كامــال 
الشــيخ  علــى فضيلــة  حفظــا وجتويــدا 
محمــد مأمــون كاتبي حفظــه اهلل ورعاه 
بروايــة  وأجازنــي  عليــه  اإلســناد  وأخــذ 
حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 
بتاريــخ 1 ذو احلجــة 1422هـ املوافق 13/ 

2/ 2002 م

من هم أبرز املشايخ الذين قرأت عليهم؟

- فضيلــة الشــيخ املقــرئ محمــد مأمون 
بــن عبــد الكــرمي كاتبــي احللبــي حفظــه 
اهلل ورعــاه وأجازنــي بروايــة حفــص عــن 
عاصم من طريق الشاطبية عام 2002م

- فضيلــة الشــيخ العالــم املقــرئ املدقــق 
عبــد الــرازق بن علي بن إبراهيم موســى 
والغفــران  الرحمــة  ســحائب  عليــه 
وأجازنــي بالقــراءات العشــر من طريقي 

الشاطبية والدرة عام 2007م

صــف لنــا كيــف كان شــعورك عنــد ختــم 
علــى  وحصولــك  وجــل  عــز  اهلل  كتــاب 

السند؟
- قــال تعالــى ) 

 )
بــال شــك غمرنــي شــعور عظيــم بالفــرح 
ســبحانه  للبــاري  واالمتنــان  واألنــس 
الــذي يســر وأطال في العمــر لبلوغ هذه 
أن  تعالــى  اهلل  أســأل  الكبــرى  النعمــة 
يرزقني حســن شــكر نعمة حفظ القرآن 
واإلســناد فيــه  وأداء حقــه والثبات عليه 

واالستزادة  منه واالعتصام به .

د.عيل العنزي : جهود مبرشة للمنابر 

القرآنية لرتبية جيل قرآين مبارك

- اإلسناد شرف هذه األمة ومزيتها على 
سائر األمم فأمتنا أمة اإلسناد في شتى 
العلــوم واملعــارف وأعالهــا رتبــة اإلســناد 
أدخلنــي  الــذي  هلل  فاحلمــد  بالقــرآن 
فــي زمــرة املســندين فــي كتابــه العظيــم 
والذيــن حقــق اهلل بهم محفوظية كتابه 

العظيم حني قال: 

)  (
حفظــك  فــي  دور  ألســرتك  كان  هــل 

للقرآن الكرمي؟

بــال شــك كان لوالــديَّ الكرميــني دور   -
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بــارز في تيســير ســيري في هــذا الطريق 
املبارك ويكفيني دعاؤهم لي قبل وأثناء 
وبعد حفظ القرآن الكرمي فجزاهم اهلل 
تــاج الوقــار  خيــر اجلــزاء وألبســهم اهلل 
النعيــم  دار  معهــم  وأدخلنــي  والكرامــة 

واملقامة برحمته وفضله 

القرآنيــة  املنابــر  لنشــاط  تقييمكــم  مــا 
بعد تعرفكم على مشاريعها وأنشطتها؟

مبــارك  قرآنــي  بجيــل  مبشــرة  - جهــود 
الصادقــة  ودعواتــي  عليهــا،  تشــكرون 

بالتيســير والتســديد وأن ييســر املولــى 
لكم كل عسير ويبارك لكم في كل مسير 
ويسخر قلوب خلقه لكم خير تسخير.

القــرآن  حتفيــظ  بجانــب  أدعوكــم   -
فهمــه  بنشــر  االهتمــام  إلــى  وترتيلــه 
ومدارســة  معارفــه  واســتخراج  وتدبــره 
بابــا  يكــون  أن  ينبغــي  فنونــه فاحلفــظ 
للفهــم والتدبــر وطريقــا إليــه ومقدمــة 

له وفي كل خير .

مــا أبــرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى 

بها حامل القرآن؟

1- التخلــق بأخــالق القــرآن الكــرمي مع 
اهلل والنفس والناس

2- حفظ الوقت وعدم تضييعه في غير 
نفع دنيوي مهم وأخروي أهم

القلبيــة  بالعبــادات  االهتمــام   -3
والطهــارة الداخليــة مــع احلــرص علــى 
رسم ومتثل القدوة احلسنة أمام الناس
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زفــت »املنابــر القرآنيــة« البشــرى ملتبرعيهــا الكــرام بحصولهــا 
وفــق   )2015/9001( اآليــزو  العامليــة  اجلــودة  شــهادة  علــى 
أحــدث مواصفــة قياســية فــي تطبيــق معاييــر النظــام العاملي 
للجودة اإلدارية، بوصفها أول جمعية قرآنية كويتية حتصل 

على هذه الشهادة، .

-V4( حيث أوصى فريق تدقيق اجلهة العاملية التابع لشركة
LTD-UK( البريطانية مبنح هذه الشهادة للجمعية من أول 
مرة، ملا ملســه من إجراءات إدارية وتعليمات عمل تتماشــى مع 

أحدث متطلبات ومعايير اجلودة والتميز.

ويأتي هذا اإلجناز تتويجا للتميز الذي حتظى به اجلمعية 
آليــة  العمــل اإلداري املؤسســي، حيــث مت توفيــر  فــي مجــال 
عمل في اجلمعية تتســم بالشــفافية والوضوح والسالسة مع 

حفاظها على املعايير العاملية املعتمدة.

وال شــك أن تطبيق نظام اجلودة اإلدارية في العمل اخليري 
أصبح ضرورة ملحة، لتحقيق رضا العمالء، وإبراز الشفافية 
فــي العمــل اخليــري، وحتقيــق أعلــى معــدالت األداء وبجــودة 
لإلمكانيــات  األمثــل  واالســتغالل  اإلنفــاق  وترشــيد  عاليــة 

املتاحة. 

»املنابر القرآنية« أول 

جمعية قرآنية تحصل عىل 

شهادة الجودة اإلدارية

 د. العثمان متسلمًا شهادة اجلودة من فريق التدقيق.
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احتفاليــة  معــرض  فــي  القرآنيــة  املنابــر  جمعيــة  شــاركت 
تلــك  ومتيــزت  اإلســالمية«  الثقافــة  عاصمــة  »الكويــت 
االحتفاليــة بحضــور العالمــة محمــد الشــريف الســحابي 
)األعلــى ســندا فــي العشــر الصغيــر النافعيــة( فــي جنــاح 
اجلمعيــة ، وكان لذلــك األثــر الكبيــر فــي تفاعــل الزائريــن 
وعناية املسؤولني وعلى رأسهم د. هيثم األثري )وكيل وزارة 
التربيــة(، و د. فاطمــة الكنــدري ) الوكيل املســاعد للتعليم 
العام( ، وأ. جاسم املسباح )رئيس اللجنة املنظمة املنبثقة 
عــن توجيــه التربية اإلســالمية بوزارة التربية( ، والشــيخ / 
د. وليــد العلــي، وغيرهــم كثيــر، وزيارتهــم جلنــاح اجلمعيــة 
وأخــذ الصــور التذكاريــة مــع العالمــة الســحابي وثنائهــم 

على اجلهود املبذولة.

ومثل املعرض فرصة ونافذة إعالمية مهمة  إلبراز مشاريع 
علــى  الكــرمي  اجلمهــور  وإطــالع  القرآنيــة  املنابــر  جمعيــة 
أنشــطتنا ومشــاريعنا القرآنيــة ، لتحقيــق الريــادة والتميــز 
فــي مجــال خدمــة القــرآن الكرمي، وأهله، ونشــر علومه بني 
جميع شرائح املجتمع وفق رؤية واضحة وأهداف محددة.

مشاركة »املنابر القرآنية« يف معرض احتفالية »الكويت 

عاصمة الثقافة اإلسالمية« 
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أخــذت »املنابــر القرآنيــة« علــى عاتقهــا 
علــى  القائمــني  تكــرمي  مســؤولية 
واملجتمعيــة،  القرآنيــة  األنشــطة 

انطالقًا من قوله تعالى: 

(، وقولــه صلــى  (
اهلل عليــه وســلم: )ال يشــكر اهلل مــن ال 
املعنــوي  الدعــم  وهــذا  النــاس(،  يشــكر 
هــو أقــل مــا تقدمــه »املنابــر« ملــن يســعى 
فــي خدمــة القــرآن الكــرمي وأهلــه مــن 

خــالل األنشــطة القرآنيــة واملجتمعيــة 
املباركــة التــي تهــدف إلــى غــرس القيــم 
واألخــالق القرآنيــة فــي نفــوس أبنائنا، 
وحتصينهم من الغلو والتطرف، ونشر 

الفكر الوسطي املعتدل.

وكان مــن ضمــن املكرمــني خالل الفترة 
املاضية كل من:

- وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

- إدارة مساجد محافظة حولي.

- مسجد الدولة الكبير

- كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

- البنك األهلي املتحد

- بنك الكويت الدولي

- إذاعة القرآن الكرمي

املنابر القرآنية تكرم إدارة محافظة مساجد حويل 

ود.خالد الحيص

 الباطني مكرما د. احليص.

 وتكرمي آخر ملدير العالقات العامة يف بنك الكويت الدولي. اليعقوب مكرما األستاذ سمير الغريب مدير اذاعة القرآن الكرمي سابقا.

 مدير عام جمعية املنابر القرآنية يكرم أ. عبد اهلل الشعيب املدير املساعد يف إدارة الرقابة الشرعية يف البنك األهلي املتحد.

 اليعقوب مكرما أ. د. وليد العلي العميد املساعد بكلية الشريعة
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بعض من التزكيات التي حصلت عليها جمعية املنابر 

املهندس/ فريد أسد عمادي
وكيل وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية

ُســــررت..
ُســـررت ِلــــما رأيـــت مـــن جهـــود جمعيـــة املنابـــر القرآنيـــة يف خدمـــة القـــرآن الكـــرمي؛ هـــذا الكتـــاب 

العظيـــم الـــذي أنزلـــه ســـبحانه علـــى رســـوله الكـــرمي صلـــوات اهلل وســـالمه عليـــه.

لقد رأيت ..
لقـــد رأيـــت ثمـــرة هـــذا اجلهـــد املبـــارك قـــد انبعـــث يف الدارســـني والدارســـات الذيـــن جـــاءوا إلـــى 

هـــذه املنابـــر لينهلـــوا مـــن علـــوم القـــرآن علـــى يـــد املتخصصـــني بهـــذه العلـــوم.
د. أحمد عيسى املعصراوي
شيخ عموم املقارئ املصرية - سابقاً

أقـــــــــول..
أقــول كتــب اهلل لــي أن أكــون مــع جمعيــة املنابــر القرآنيــة مــا َيْقــُرب مــن شــهر، وهــم يف 
عمــل جــاّد، مــا بــني إقــراء، وتدريــس، ومحاضــرات، ومجالــس ُتعقــد لقــراءة املتــون العلميــة 
ــر  ة الهادفــة. ورأيــت إقبــال الطلبــة علــى علــم القــراءات يف اجلمعيــة املذكــورة، ممــا ُيَبشِّ ــزَ امُلَركَّ

ــة هــذه األمــة، و تظهــر املعجــزة لهــذا القــرآن الكــرمي. محمد بن الشريف السحابيبَخْيِريَّ
رئيس مركز ابن القاضي للقراءات

عضو جلنة مصحف امللك محمد السادس

قــــــّرت العني..
قـــّرت العـــني، وانشـــرح الصـــدر ، واطمـــأن القلـــب بزيـــارة جمعيـــة املنابـــر القرآنيـــة ؛ حيـــث 

اســـتمعت إلـــى جهودهـــم املبـــرورة ، وشـــاهدت مســـاعيهم املشـــكورة .
أ. د. وليد محمد العلي
عميد كلية الشريعة املساعد 
وإمام وخطيب املسجد الكبير

الشيخ/ نظام اليعقوبي العباسي 
)عضو املجلس الشرعي - 

البحرين(

ساهموا معهم..
ســرني مــا شــاهدته مــن نشــاطات مباركــة جلمعيــة املنابــر القرآنيــة ، وخدمــة جليلــة لكتــاب 
اهلل تعالــى مبختلــف مناحــي النشــاط، وإنــي أســأل اهلل تعالــى لهــم املزيــد مــن التوفيــق ودوام 
العمــل املبــارك يف خدمــة كتــاب اهلل تعالــى وســنة نبيــه صلــى اهلل عليــه وســلم، ونشــجع النــاس 

علــى مــد يــد العــون واملســاهمة معهــم يف هــذا العمــل املبــارك . 
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علــى  الفرقــان  نــزل  الــذي  هلل  احلمــد 
عبــده ليكــون للعاملني نذيــرًا، احلمد هلل 
الــذي أكرمنا بالقــرآن، وهدانا لإلميان، 
والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

 لقــد تعبدنــا اهلل بتــالوة القــرآن الكرمي  
آنــاء الليــل وأطراف النهار، قــال تعالى: 

(

َ( )فاطر / 29 (

فاالشتغال بالقرآن من أفضل العبادات، 
يكــون  ال  كيــف  القربــات،  أعظــم  ومــن 
ذلك، وفي كل حرف منه عشر حسنات، 
وحــث اهلل علــى تالوتــه مــن أجــل تدبــر 
إميانــا  ليــزدادوا  آياتــه  وتأمــل  معانيــه، 
ألصحــاب  وعبــرة  إميانهم،وذكــرى  مــع 
العقــول الســليمة، قــال اهلل تعالــى:\

(
 ( ) ص:29(

ولإلجابة عن السؤال ما الذي يشجعك 
على تالوة  القرآن الكرمي، نقول:

أخي القارئ لنحرص على تالوة القرآن 
وحفظه ملا يأتي:

القــرآن  ملجالــس  املالئكــة  حضــور   -1
وتغشــاها  الســكينة  تتنــزل  ففيهــا 

الرحمــة، عــن أِبــى هريرة رِضــي اهلل عنه 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
» مــا اجتمــع قــوم في بيــت من بيوت اهلل 
بينهــم  ويتدارســونه  اهلل  كتــاب  يتلــون 
وغشــيتهم  الســكينة  عليهــم  نزلــت  إال 
الرحمــة وحفتهــم املالئكــة وذكرهــم اهلل 

فيمن عنده « )أخرجه مسلم(.

2- للفــوز باإلجالل واإلكرام، واالحترام 
موســى  أِبــي  فعــن  الربانــي،  والتقديــر 
اهلل صلــى  رســول  قــال  قــال:  األشــعري 
» إن مــن إجــالل اهلل  اهلل عليــه وســلم: 
تعالى إكرام ذي الشــيبة املســلم، وحامل 
القــرءان غيــر الغالي فيــه واجلافي عنه 
وإكرام ذي الســلطان املقسط « )أخرجه 

أبو داود(.

3- لنيــل اخليرية فــي التعلم والتعليم، 
فعــن عثمــاَن بــن عفــاَن رضــَي اهللَّ عنــُه 
َعَلْيــِه  اهلُل  َصّلــى  اهلل  رســوُل  قــاَل  قــال: 
مُه«  َم الُقْرآَن َوعلَّ م: »َخيرُكم َمْن َتَعلَّ وَسلَّ

)أخرجه البخاري(.

املكانــة  علــى  واحلصــول  لالرتقــاء   -4
العلمية والعملية، لتالوة وحفظ كتاب 
اهلل  وتالوته، عن عمَر بن اخلطاِب رضي 
م  بي َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَســلَّ اهللَّ عنُه أَنَّ النَّ
قــال: »ِإنَّ اهلل َيرَفــُع ِبهــَذا الكتــاب أَقوامًا 

ويَضُع ِبِه آَخرين« )أخرجه مسلم(.

األبــرار،  املالئكــة  بصحبــة  الظفــر   -5
ومضاعفة احلســنات، عن عائشــة رضي 

اهلل عنهــا قالــْت: قــال رســوُل اهلل َصّلــى 
الُقــْرآَن  َيقــَرُأ  ــِذي  »الَّ م:  وَســلَّ َعَلْيــه  اهلُل 
ــَفرِة الكَراِم البرَرِة،  َوُهو ماِهٌر به مَع السَّ
والــذي يقــَرُأ الُقــْرآَن ويَتَتْعَتــُع ِفيــِه َوُهــو 

عليِه َشاقٌّ له أْجران« )متفٌق عليه(.

يــوم  الوقــار  تــاج  والديــه  يلبــس   /6
القيامــة واحلصــول على رضا الرب جل 
ى  بيِّ َصلَّ وعــال، فَعــْن أَبــي ُهَرْيَرَة َعــِن النَّ
َم َقاَل: »َيِجيُء اْلُقْرآُن َيْوَم  اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِه، َفُيْلَبُس َتاَج  اْلِقَياَمِة، َفَيُقوُل َيا َربِّ َحلِّ
اْلَكَراَمــِة، ُثــمَّ َيُقــوُل َيــا َربِّ ِزْدُه، َفُيْلَبــُس 
َة اْلَكَراَمِة، ُثمَّ َيُقوُل َيا َربِّ اْرَض َعْنُه،  ُحلَّ
َفَيْرَضى َعْنُه، َفُيَقاُل َلُه: اْقَرْأ َواْرَق َوُتَزاُد 
التْرمــذي  )أخرجــه  َحَســَنًة«  آَيــٍة  ِبــُكلِّ 

وقال: حديث حسن صحيح(.

7/ يشــفع لصاحبــه يــوم القيامــة؛ عــن 
أَبــي ُأماَمــَة رضــي اهللَّ عنــُه قال: ســِمعُت 
م يقوُل:  رســوَل اهلل َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَســلَّ
ــُه َيْأتــي َيــْوم القيامِة  »اْقــَرُؤوا الُقــْرآَن فِإنَّ

َشِفيعًا ألْصحاِبِه« )أخرجه مسلم(. 

القيامــة  يــوم  عــن صاحبهــا  تدافــع   /8
واألزمــات،  الشــدائد  مــن  وتخلصــه 
م  ِ َصّلى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّ سِمعُت رسول اهللَّ
باْلُقــْرآِن  الِقيامــِة  يــْوَم  »ُيْؤتــى  يقــوُل: 
فــي  ِبــِه  يْعَمُلــوَن  كاُنــوا  الِذيــن  َوأَْهِلــِه 
نَيا َتقُدمُه ســورة البَقَرِة َوآل ِعمَراَن،  الدُّ
)أخرجــه  صاِحِبِهَمــا«  َعــْن  ــاِن  حَتاجَّ

مسلم(.

د.محمد يوسف الشطي
أستاذ مشارك بكلية التربية األساسية 
وأمني صندوق جمعية املنابر القرآنية

ما الذي يشجعك عىل تالوة  القرآن الكريم ؟
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وديـعـة القــرآن

إنـمـــا تـمـــلك يــــا مـسـلــــم مـــن مـاِلــــَك مــــا لآلخــرة أبـقـيـتــــه، 
وفـــي أبـــــواب الـخـيـــــر أجــريـَتــــه، وفـــي كــتــــاب اهلل إذا عـلـمـَتـــــه، 

فـلـيـكــن لــك وديـعــة عـنـد اهلل

 ُ ــٍب - َواَل َيْقَبــُل اهللَّ ــَرٍة ِمــْن َكْســٍب َطيِّ َق ِبَعــْدِل مَتْ  قــال ملسو هيلع هللا ىلص : »َمــْن َتَصــدَّ

ــي  يَهــا ِلَصاِحِبــِه، َكَمــا ُيَربِّ ، ُثــم ُيَربِّ ُلَهــا ِبَيِميِنــهِ َ َيَتَقبَّ ــبَ  - َوِإنَّ اهللَّ يِّ ِإالَّ الطَّ

ــى َتُكــوَن ِمْثــَل اجَلَبــِل««.    رواه البخــاري ُه، َحتَّ أََحُدُكــْم َفُلــوَّ

ميكـــــــنك املساهمـــــة بـــأي مبـلــــــغ

طـرق الـمساهـمــة فـي الـمشــــروع

ســـــهــــم
بــرونـــــزي

د.ك 10

ســـــهــــم 
فــــضـــــي

د.ك 25

ســـــهــــم 
ذهــــبــــــي

د.ك 50



ش )٤٤٨( ٢٠١٦/١٢/٢٦
ت . و. 

وأنـــت غرســــي وأملـــــي.. َصَدَقُتـــَك عنـــي تؤنســـني فــــي قبـــري.. وُتدنينـــي 
ك.. واجعلـــه فــــي بحر القـــرآن الكرمي. مـــن رحمـــة ربـــي.. فـــال حترمنـــي ِبـــرَّ

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
صدقـــٍة جاريـــة،  ابـــن آدم انقطـــع عملـــه إال مـــن ثـــالث:  »إذا مـــات 

أو علٍم ُيـنـتــفع به، أو ولٍد صالح يدعو له«    رواه مسلم.

ًا بوالــديــك  فساهم معنا بصدقة جارية... ِبـــرَّ
واجـعـلـهــا يف بـحــر الـقــــرآن

ســـــهــــم
بــرونـــــزي

د.ك 10

ســـــهــــم 
فــــضـــــي

د.ك 25

ســـــهــــم 
ذهــــبــــــي

د.ك 50

ميكـــــــنك املساهمـــــة بـــأي مبـلــــــغ

طـرق الـمساهـمــة فـي الـمشــــروع

Pay-itEnet pay iSadaqat.orgProntopay Boubyan BankKFHonlaine
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