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الرسـالة
ــن خــالل  �ــشــالمــيــة وتــر�ــشــيــخ الــهــ�يــة الــ�طــنــيــة م نــ�ــشــر الــثــقــافــة الإ

�ــشــالمــي  ــرمي والــــراث الإ ــك ــراآن ال ــق ــال ــة املــ�ــشــاجــد والــعــنــايــة ب ــاي رع

ــل اخلـــــريي مبنهج  ــم ــع ــــدار الـــفـــتـــاوى والـــبـــحـــ�ث وتــنــمــيــة ال ــــش واإ�

التقنية الــنــظــم  اأحـــــدث  مــتــمــيــزة ووفــــق  بــ�ــشــريــة  و�ــشــطــي مبـــــ�ارد 

من المحرر
َعْبِدِه  َعَلى  اأَنــَزَل  ــِذي  الَّ  ِ

َّ
ِل ْمُد  :{اْلَ تعاىل  ال  قال 

اْلِكَتاَب َومَلْ َيْجَعل لَُّه ِعَ�َجا}.

القراآَن الكرمَي ه� الكتاُب العظيم  الذي اأنزل على خري 

فغري  و�شلم  عليه  ال  �شلى  حممد  �شيدنا  واملر�شلني  النبني 

اإىل  وَهَدى  العدم،  من  �شالم  الإ اأمة  واأن�شاأ  التاريخ،  جَمَرى 

الق واإىل طريق م�شتقيم، واأَخَرَج النا�َس من الظلمات اإىل 

الن�ر باإذن ربهم اإىل �شراط العزيز الميد فكان رحمًة ِمْن 

َتَداَرَكِت النا�س كافة الذين  كان�ا يعي�ش�ن يف  رب العاملني  

ياأكل�ن  و  �شنام،  جاهلية جهالء وب�ؤ�س و�شقاء، يعبدون الأ

امليتة والدم ولم اخلنزير  واأم�ال اليتامي بالباطل وياأكل 

وما  منها  ظهر  ما  الف�اح�س  وياأت�ن  ال�شعيف،  منهم  الق�ي 

اأحياء  وهــم  بناتهم  ويقتل�ن  اأرحامهم  ويقطع�ن  بطن، 

�شباب  الأ تفه  لأ الروف  وي�شعل�ن  والفقر،  العار  من  خ�فا 

لف  �شحية ل�شبب يكاد يك�ن غري مفه�م،  فت�شيل دماء  الآ

التي  النف�س  قتل  من  والف�اح�س  املنكرات  كل  وميار�ش�ن 

امل�بيقات  اإل بالق وارتكاب  حرمها ال �شبحانه وتعاىل 

اأنزل  حتى  والتطري  املي�شر  ولعب  اخلمر  و�شرب  الزنا  من 

�شيد اخللق  الكرمي على قلب  القراآن  �شبحانه وتعاىل  ال 

والظلم  اجلهل  بن�ره  َد  فبدَّ و�شلم   عليه  ال  �شلى  اأجمعني 

م�ات  والظالم، واأحيا بن�ره احياء كان�ا يف عتاد الأ

اأ�شرف حممد �شبل



جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي تعترب رافدا من روافد ال�شخ�شية 

�شالمية حيث حر�شت منذ انطالقتها على تعميق العمل لفظ  كتاب  الإ

وهي  وا�شحا  دورها  واأ�شبح  بالن�سء  الهتمام  من  اإطار  يف  تعاىل  ال 

العربية  مــارات  الإ دولة  جمتمع  اأبناء  لدى  الديني  املطلب  هذا  تر�شخ 

املتحدة ، واأن اخلط�ات التي خطتها م�ؤ�شر ق�ي على اأن اجله�د ت�شافرت 

بني امل�ؤ�ش�س والداعم املادي واملعن�ي لها �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

اآل مكت�م  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي  را�شد 

ومن جمل�س  اأمنائها الذي حر�س كل الر�س اأن تك�ن اجلائزة مناف�شا 

مارات  ق�يا هادفا اإىل تعزيز مكانة دبي على وجه اخل�ش��س ودولة الإ

الن�ايا  التي ت�شتحقها هذه  املكانة  لتتب�اأ  املتحدة ب�جه عام  العربية 

الثانية  دورتها  تعي�س  وهي  والي�م  والدول،  فراد  الأ بناء  يف  املخل�شة 

ع�شرة نق�ل بكل �شدق هنيئا مل�ؤ�ش�شها والقائمني عليها كل هذا التميز 

والعطاء وهذا النت�شار العاملي املرم�ق الذي اأ�شبح �شداه يعلن يف ق�ة 

مم خ�ش��شا واأننا  فراد والأ اأن كتاب ال تعاىل �شيظل د�شت�را لبناء الأ

قليمي لي�شبح  نتابع  براجمها واأن�شطتها التي تخطت املجال املحلي والإ

اأن حتت�شن  اأن اجلائزة ا�شتطاعت  اأنحاء العامل، كما  �شداها يف جميع 

وال�شخ�شيات  والفاظ  املحكمة  اللجان  م�شت�ى  على  العطاء  عمالقة 

�شهادة  ذاته  حد  يف  وهذا  العامل  م�شت�ى  على  �شالمية  الإ وامل�ؤ�ش�شات 

ع�اتقهم  على  اأخــذوا  الذين  الرجال  اأولئك  �شدور  بها  تزدان  تقدير 

التقدير  كل  فلهم  مانة  بالأ ــذ  خ والأ ال�اجب  بهذا  القيام  م�شئ�لية 

والدعاء اإىل امل�ىل �شبحانه اأن يكتب كل ذلك  يف ميزان ح�شناتهم  اإنه 

ويل ذلك والقادر عليه. 
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إعداد: السيد محمود المتولي
القراآن  م�شابقات  تنطلق  رم�شان  يف  عام  كل  يف 

�شالمية  والإ العربية  البلدان  من  كثري  يف  الكرمي 

ورغم كرثتها وتعددها األ اأن م�شابقة دبي الدولية 

ع�شرة  الثانية  دورتها  انطلقت  التي  الكرمي  للقراآن 

ر�س  اأفئدة حفظة القراآن من م�شارق الأ اإليها  تاأوي 

غلى. و�شنق�م  ق�ى والأ ومغاربها لتف�ز يف امل�شابقة الأ

يف  املا�شية  ــدورات  ال يف  ال�شرف  �شجل  با�شتعرا�س 

ن. جميع اأفرع امل�شابقات من بداية ن�شاأتها حتى الآ

شخصية العام اإلسالمية
الكرمي  لــلــقــراآن  الــدولــيــة  دبــي  تق�م  جائزة 

دبي الدولية للقرآن
تـــضـــيء شــمــعــتــهــا الـــــ12 
بسجل حافل من المتميزين
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وم�ؤ�ش�شات  بـــارزة،  اإ�شالمية  �شخ�شيات  بتكرمي 

ومتميزًا  رائدًا  تكرميها  يك�ن  اأن  وحتر�س  دع�ية، 

�شالمي ملا قدم�ا من عطاءات  على م�شت�ى العامل الإ

فاز  الوىل  الــدورة  وامل�شلمني.ففي  �شالم  لالإ خدمة 

�شخ�شية  بجائزة  ال�شعراوي  مت�يل  حممد  ال�شيخ 

تف�شري  يف  اأ�شل�به  لتفرد  وذلــك  �شالمية  الإ العام 

القراآن الكرمي تف�شريًا علميًا، ما جعل اجلميع يق�ل 

اإىل ال�حي من وراء �شر رقيق ويف  :اإنه كان ينظر 

الدورة الثانية عام 1419هـ  منحت جائزة �شخ�شية 

�شالمية ل�احد من اأبرز العلماء يف الدع�ة  العام الإ

وه�  الهندية  القارة  ب�شبه  والتاأليف  �شالمية  الإ

ويف  ال.  رحمه  الندوي  ال�شن  اأبي  ال�شيخ  ف�شيلة 

املغف�ر  اختيار  مت  1420هـ   عــام  الثالثة  الـــدورة 

دولة  رئي�س  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايــد  ال�شيخ  له 

مارات العربية املتحدة – رحمه ال - �شخ�شية  الإ

خدمة  يف  الرائد  و  العظيم  لدوره  �شالمية  الإ العام 

عام  الرابعة  الـــدورة  ويف  �شاأنه  واإعـــالء  �شالم   الإ

�شالمية  الإ ال�شخ�شية  جــائــزة  منح  مت  ــــ  1421ه

الدكت�ر  ال�شيخ  البارز  واملفكر  �شالمي  الإ للداعية 

الفكر  عن  الدفاع  يف  متيز  فقد  القر�شاوي  ي��شف 

�شالم  �شالمي بكل ق�ة و�شجاعة، والدع�ة اإىل الإ الإ

عام  اخلام�شة  الــدورة  معتدل،.ويف  و�شطي  مبنهج 

1422هـ  اختري الرئي�س علي عزت بيج�فيت�س رئي�س 

�شخ�شية  ال  رحمه  ال�شابق  والهر�شك  الب��شنة 

�شالمية تقديرًا جله�ده املباركة يف خدمة  العام الإ

�شالم وامل�شلمني ، ويف الدورة ال�شاد�شة عام 1423  الإ

هـ مت اختيار العالمة ال�شع�دي معايل ال�شيخ الدكت�ر 

العام  مني  الركي الأ املح�شن  عبد  بــن  ال  عبد 

ول مرة  مت يف الدورة  �شالمي. ولأ لرابطة العامل الإ

زهر ال�شريف يف  ال�شابعة 1424هـ تكرمي جامعة الأ

العام  �شخ�شية  باختيارها  العربية  م�شر  جمه�رية 

�شالمية، وبك�نها م�ؤ�ش�شة علمية �شرعية دع�ية  الإ

الثامنة  الــدورة  العلم. ويف  اآلفــًا من طلبة  خرجت 

عام 1425هـ مت اختيار العامل ال�شيخ الدكت�ر حممد 

�شالمية ويف  �شعيد رم�شان الب�طي �شخ�شية العام الإ

جلائزة  املنظمة  اللجنة  اختارت  التا�شعة  الــدورة 

دبي الدولية للقراآن الكرمي ف�شيلة ال�شيخ الدكت�ر 

�شالمية  الإ العام  �شخ�شية  ال�شدي�س  عبدالرحمن 

فاز  فقد  العا�شرة  الدورة  اما   ،1426 الهجرى  للعام 

بها الدكت�ر زغل�ل راغب حممد النجار رئي�س جلنة 

على  الأ املجل�س  الكرمي  للقراآن  العلمي  عــجــاز  الإ

م�شر  جمه�رية   – القاهرة   – �شالمية  الإ لل�شئ�ن 

ومقال  بحثا  وخم�شني  مائة  من  اأكرث  فله  العربية 

باللغات  كتابا  واأربــعــني  وخم�شة  من�ش�را،  علميا 

ويف  ملانية  والأ والفرن�شية  جنليزية  والإ العربية 

حممد  ال�شيخ  ف�شيلة  جاء  ع�شرة  الادية  الــدورة 

علي ال�شاب�ين من �ش�ريا وله ما يرب� على 33 م�ؤلفا 

ون�شاطا علميا وا�شعا.

لمسابقة الدولية
املبارك  رم�شان  �شهر  من   20  -1 من  الفرة  يف 

تكريم 
شخصيات 

إسالمية 
بارزة، 

ومؤسسات 
دعوية رائدة 
على مستوى 

العالم 
اإلسالمي

5



من كل عام يتناف�س حفظة القران الذين تر�شحهم  

اجل  من  لها  التابعني  �شالمية  الإ املراكز  او  دولهم  

قــ�ى  الأ الكرمي  للقران  الدولية  بامل�شابقة  الف�ز 

بداية  من  الفائزين  نتائج  وهذه  العامل  يف  غلى  والأ

امل�شابقة. 

الدورة  الكرمي  يف  للقراآن  الدولية  امل�شابقة  يف 

احميد  مفتاح  ال  عبد  طارق  املت�شابق  فاز  وىل  الأ

من  الــثــاين  املــركــز  وكـــان  ول  الأ باملركز  ليبيا  مــن 

ثالثا  وحــل  ن�شري  فتحي  م�شطفى  امل�شري  ن�شيب 

فقد  الثانية  الدورة  يف  اأما  مدو،  ولر  ابكر  الت�شادي 

باملركز  قــراب  ال�شديق  حمم�د  خالد  الليبي  فــاز 

ول تاله ح�شني اإدري�س  م��شى من ت�شاد ثم عماد  الأ

العربية  اململكة  من  ح�شن  كمال  م�شطفى  الدين 

ال�شع�دية، اأما الدورة الثالثة فقد ح�شل على املركز 

وتبعه  اخلطيب  ال�شيد  حممد  اأحمد  امل�شري  ول  الأ

ما  ثانيا  ثم  اليمن  من  علي  ال  عبد  حممد  جنيب 

الــدورة  ويف  ثالثا،  ت�شاد  جتانيمن  ق�ين  ح�شني  مل 

الرابعة حل عبد العزيز عبد ال اآدم من ال�ش�مال 

و�شراقة  ثانيا  ت�شاد  مــن  عابد  عمر  وب�شري  اأول 

�شابع �شعيد من نيجرييا ثالثا ، اأما الدورة اخلام�شة 

وىل  الأ الثالثة  املراكز  من  ت�شاد  تخرج  مرة  ول  فالأ

املركز  يف  نيجرييا  من  غ�ين  الرما  ف�شل  حل  حيث 

من  ال�شالم  عبد  حميد  اآل  من�ر  حممد  ثم  ول  الأ

الهند ثانيا  ف��شاح يحيى حي�س اليمني ويف الدورة 

ول  ال�شاد�شة جاء الت�شادي حممد جربين باملركز الأ

�شربي  وحمم�د  ثانيا  تركيا  من  ري�شيب  اأرمــل  ثم 

ال�شابعة  الــدورة  اأمــا  ثالثا  م�شر  من  العاطي  عبد 

ول للنيجريي حافظ حممد دانريين   فكان املركز الأ

تاله وليد علي حممد النائحي من ليبيا فال�ش�داين 

الزين حممد اأحمد الزين، وحل املت�شابق حممد علي 

�شالم ويل الرحمن –  ف�شل من ليبيا اأول ثم �شيف الإ

اأمري ت�حيدي  بنغالدي�س والثالث كان قاري حممد 

- اأفغان�شتان ويف الدورة التا�شعة ح�شل على  املركز 

ول: ح�شني بن حممد ف�شل عظيم من ال�شع�دية  الأ

وجاء ثانيا ح�شان عبده حممد ح�شان من اليمن ثم 

حمم�د  اإبراهيم  حممد  فكري  اإ�شالم  امل�شري  ثالثا 

العا�شرة  الــدورة  باغزال اما  �شامل  علي  والقطري 

الميد  عبد  الليبي  ن�شيب  من  ول  الأ املركز  فكان 

املغرب  �شهب�ن من  اأحمد  الغ�يل  ثم  عبد ال عمر 

ثانيا ثم فهيم عبد ال حممد ن�ر الدين من بغالدي�س 

ف�شل  حممد  جاء  ع�شرة  الادية  الدورة  ويف  ثالثا 

ول ثم عبد ال  ربي  من بنجالدي�س يف الرتيب الأ

حممد عبد ال اجلعدي من اليمن وحممد ال�شريف 

اإدري�س من ليبيا ثالثا.

المسابقة المحلية
ناث،  والإ الذك�ر  حتفيز  املحلية  امل�شابقة  غاية 

حفظ  على  الدولة،  اأر�ــس  على  ومقيمني  م�اطنني 

غاية 
المسابقة 
المحلية 
تحفيز 
الذكور 
واإلناث، 
مواطنين 
ومقيمين 
على أرض 
الدولة
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املنظمة  اللجنة  اأ�شدرت  وقد  وجل.  عز  ال  كتاب 

قرارها باإن�شاء جلنة م�شتقلة ت�شمى جلنة امل�شابقة 

املحلية للقراآن الكرمي وذلك بت�جيهات  من �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م الذي يرعى 

�شالمي النيف  كل ما ه� رفعه لكتاب ال والدين الإ

وىل على  وكانت نتائج امل�شابقات من بداية الدورة الأ

الذك�ر  وىل يف م�شابقة  الدورة الأ تي: يف  النح� الآ

ول فاز اأحمد عبد ال ب�انا - جزر القمر  الفرع الأ

– عماين  الكرمي حممد  ر�ش�ان  الثاين:  الفرع  ويف 

ــرمي حمــمــد –  ــك ــث: ر�ـــشـــ�ان ال ــال ــث ــرع ال ــف ويف ال

ففازت  ول  الأ الفرع  ناث  الإ م�شابقة  اأما  بنجالدي�س 

ال�شيماء هيكل من�ش�ر – م�شرية ويف الفرع الثاين: 

الثالث:  الفرع  ويف  �ش�ريا   – جمال  حممد  دانية 

الثانية  الدورة  اأما يف  – �ش�ريا.  نادر  ابتهال حممد 

ول ففاز حممد حممدي  يف م�شابقة الذك�ر الفرع الأ

اأب� زيد ع��س – م�شري ويف الفرع الثاين: اإبراهيم 

حافظ �شيد احمد – الهند ويف الفرع الثالث: ه�شام 

م�شابقة  ــا  اأم مــــارات  – الإ هـــديل  الأ اأحــمــد  ال�شيد 

دانيا حممد جمال  ول:  الأ الفرع  ناث فجاءت يف  الإ

اأحمد  خديجة  الثاين:  الفرع  ويف  �ش�ريا   – اأحمد 

عبري  الثالث:  الفرع  ويف  �ش�ريا    – الم�ي  راتــب 

حممد عجاج اخلطيب – �ش�ريا. ويف الدورة الثالثة 

ول: حممد  يف م�شابقة الذك�ر جاء اأول يف الفرع الأ

والفرع  م�شري   – اجلــ�هــري  العاطي  عبد  جمال 

والفرع  م�شري   – من�ش�ر  هيكل  من�ش�ر  الــثــاين: 

الثالث: حممد طارق �شيخاين – �ش�ري ويف م�شابقة 

ول: خديجة اأحمد  ناث جاءت اأوىل يف الفرع الأ الإ

�شاجنة  الثاين:  والفرع  �ش�ريا    – الم�ي  راتــب 

الثالث:  والفرع  بنجالدي�س   – الق  تف�شل  حممد 

ر�شا عطا القفا�س – م�شرية. اأما يف الدورة الرابعة 

من�ش�ر  هيكل  من�ش�ر  ول:  الأ الفرع  يف  اأول  فجاء 

�شامل - م�شري والفرع الثاين: �شيخ زايد داود مياه – 

بنجالدي�س و الفرع الثالث: عبد الرحمن ال�شهابي - 

ناث فازت  م�شري - اإمارة راأ�س اخليمة ويف م�شابقة الإ

ول: حليمة �شيد مكرم �شاه  - باك�شتانية  يف الفرع الأ

عبد  بكر  اأب�  هدى  الثاين:  والفرع  العني  مدينة   -

اللطيف - ليبية - مدينة العني والفرع الثالث: جناة 

حممد ال�شن��شي - ليبية - مدينة العني ويف الدورة 

الفرع  يف  الــذكــ�ر  م�شابقة  يف  اأول  جــاء  اخلام�شة 

والفرع  – بنجالدي�س  مبان  داوود  زايد  �شيخ  ول  الأ

اللجنة 
المنظمة 

تصدر قرارها 
بإنشاء لجنة 

مستقلة 
تسمى لجنة 

المسابقة 
المحلية
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والفرع  الهند  – من  جان  امري  حمم�د  �شهيل  الثاين 

–بك�شتاين والفرع  الثالث حممد داوود للزاد خان 

مارات  الرابع طه حممد عبد العزيز ال�ش�يدي –الإ

ول  الأ الفرع  يف  اوىل  جــاءت  البنات  م�شابقة  .ويف 

والفرع  فل�شطني  من  رم�شان  اأب�  الكرمي  عبد  حنني 

الثالث  والفرع  �ش�ريا  مــ�ؤذن  احمد  اأ�شماء  الثاين 

مارات ويف الفرع  �شمة عبد ال فرج التميمي من الإ

مارات. ويف  الرابع منرية احمد حممد ال�شحي من الإ

يف  اأول  حل  الذك�ر  م�شابقة  يف  ال�شاد�شة   الــدورة 

ول حمم�د حممد عبد الكيم بنجالدي�س  الفرع الأ

ومعاوية حممد عبد الرحمن من بنجالدي�س والفرع 

الثالث زكريا الع�ين القرع�ف من املغرب ويف الفرع 

مارات ويف م�شابقة  الرابع �شعيد احمد م�شمار من الإ

احمد  اأ�شماء  ول  الأ الفرع  يف  اوىل  جــاءت  البنات 

م�ؤذن من �ش�ريا و�شيماء حممد �شالح من ال�ش�دان يف 

الفرع الثاين ويف الثالث اأروى احمد با�شا من اليمن 

مارات. ويف  ويف الرابع فاطمة عبد ال م��شى من الإ

ول  الأ الفرع  الذك�ر يف  م�شابقة  ال�شابعة يف  الدورة 

حمم�د  الثاين  الفرع  ويف  خليفة  احمد  بــالل  فــاز 

حممد �شالح ويف الثالث اإبراهيم احمد عبد اللطيف 

الك�ش�اين ويف الرابع �شيف �شلطان مفتاح اخلاطري 

�شمة  اأوىل  جاءت  ول  الأ الفرع  ناث  الإ م�شابقة  ويف 

الزهراء  الثاين فاطمة  التميمي ويف  عبد ال فرج 

جمادة  الرابع  ويف  ح�شام  األء  الثالث  ويف  �شي  باد 

الثامنة يف م�شابقة  الدورة  الكثريي ويف  طالب علي 

الذك�ر جاء اول يف الفرع الول جمعه حممد عبد 

اللطيف  عبد  اأحمد  اإبراهيم  الثاين  ويف  الفيا�س 

النايف  اللطيف  عبد  معاذ  الثالث   ويف  الك�ش�اين 
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ويف  الرابع  ويف  املعمري  �شامل  �شعيد  را�شد  حممد 

نادية  ول  الأ الفرع  يف  اأوىل  جاءت  ناث  الإ م�شابقة 

العزيز  الثاين جنالء مهنا عبد  �شاه ويف  �شيد مكرم 

الرابع  ويف  الكثريي  علي  طالب  جمادة  الثالث  ويف 

وهالن �شالة احمد عبد ال.

مسابقة اجمل ترتيل
وهي امل�شابقة التي انطلقت يف الثامن من ابريل 

العام املا�شي  �شمن اأن�شطة وبرامج اجلائزة املتن�عة 

الدولة.

فئة  هــي:  فئات  اأربـــع  اإىل  امل�شابقة  وتنق�شم 

15 �شنة، وفئة فتيان  القراآن، وهم دون �شن  براعم 

القراآن من 16-25 �شنة، وفئة �شباب القراآن من 26 

�شنة فما ف�ق، وفئة اأئمة امل�شاجد.

وا�شتحدثت امل�شابقة فرعا جديدا هذا العام وه� 

كالتايل:  املا�شي  العام  النتائج يف  اآذان وكانت  اأجمل 

ول يف فئة براعم القران عبد الباري عبد الرحمن  الأ

العلمي  والثاين مكرر عبا�س عبد الن�ر والثاين مكرر 

يف  فحل  القران  فتيان  فئة  اأما  اإبراهيم  ندمي  معاذ 

ول  اإبراهيم حافظ �شيد اأحمد وجاء ثانيا  املركز الأ

اأنــ�ر  حممد  ثالثا  اأحمد وجاء  �شيد  حافظ  حممد 

عبد  القراآن  �شباب  فئة  ويف  ق�ش�م  الميد  عبد  بن 

العزيز ح�شني علي ال��شني وثانيا عبد الميد عبد 

ال�شيب اإ�شماعيل العدل وثالثا اأحمد ح�شني حممد 

عالء  اأول  فجاء  امل�شاجد  اأئمة  فئة  اأما   العي�شاوي 

الدين حمزه مغازي حنط�ر و ثانيا �شعيد عبد ال�شالم 

�شيد م��شى وثالثا �شيف الرحمن حافظ حممد . 

وقد احتفلت جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 

يف  الجتماعي  والت�جيه  �شالح  الإ جمعية  بقاعة 

ترتيل  اأجمل  مل�شابقة  الثانية  الــدورة  بختام  دبي 

باملراكز  الفائزين  كرمت  حيث  ـــع،  رب الأ بفئاتها 

عددهم  و�شل  الذين  وامل�شاركني  وىل  الأ الثالثة 

55 م�شاركًا من امل�اطنني ومن جميع اجلن�شيات  اإىل 

املقيمة على اأر�س الدولة.

القراآن  براعم  فئة  يف  وىل  الأ باملراكز  فاز  وقد 

الباري  وعبد  الهند  مــن  ح�شن  منيب  حممد  مــن  كــل 

الرحمن  خليل  ال  ون�ر  ال�ش�مال،  من  العلمي  ح�شني 

وىل من فئة �شباب  من بنجالدي�س، كما فاز باملراكز الأ

القراآن ن�ر الدين ح�شني عمر من تنزانيا واأمين حمم�د 

ح�شنني الباز من م�شر وحممد لقمان اخر من الهند. 

وح�شل كل من علي حممد �شليمان من م�شر على 

بدير  وحمم�د  امل�شاجد،  اأئمة  فئة  يف  ول  الأ املركز 

الغندور من م�شر على املركز الثاين، فيما ح�شل اأمني 

علي اجل�دة من اليمن على املركز الثالث. 

الدين  عالء  امل�شري  فاز  اأذان  اأجمل  فئة  ويف 

عزب  الــقــادر  وعبد  ول  الأ باملركز  حنط�ر  حمزة 

ماراتي  النجار من م�شر باملركز الثاين، فيما ح�شل الإ

الثالث، كما مت  علي عبد ال ال��شني على املركز 

تكرمي مراكز حتفيظ القراآن الفائزة يف هذه الدورة 

لتحفيظ  والرباحة  رباح،  بن  وبالل  الفاروق،  وهي 

ورفع  املجال  هذا  يف  املتميز  لدورها  الكرمي  القراآن 

مكافاأة كل مركز اإىل 40 األف درهم.

تنقسم 
المسابقة 
إلى أربع 

فئات هي: 
فئة براعم 

القرآن، وهم 
دون سن 
15 سنة، 

وفئة فتيان 
القرآن من 

 25-16
سنة، وفئة 

شباب 
القرآن من 
26 سنة 
فما فوق، 
وفئة أئمة 
المساجد.
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دبي – السيد محمود المتولي
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  رعاية  حتت 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد 

ال�زراء حاكم دبي راعي اجلائزة، انطلقت فعاليات 

ــي الــدولــيــة لــلــقــراآن الكرمي  واأنــ�ــشــطــة جــائــزة دب

ن�شطة  املحا�شرات والندوات  وتت�شمن الفعاليات والأ

التي دعت اإليها نخبة من العلماء والدعاة من الدول 

عربية  دولــة   85 �شالمية.مب�شاركة  والإ العربية 

بوملحة:
عدد المتسابقين 85 لهذه الدورة و3 دول 

تشارك ألول مرة
استضافة كوكبة من علماء 
المتميزين اإلسالمية  األمــة 
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ول  لأ دول  ثالث  �شاركت  حيث  واأجنبية  واإ�شالمية 

مرة وهي �ش�ي�شرا واأوزباك�شتان وب�ت�ش�انا. 

للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  عقدت  قد  وكــان 

الكرمي م�ؤمترا �شحافيا يف مقر ندوة العل�م والثقافة 

مبنطقة املمزر بدبي بح�ش�ر امل�شت�شار اإبراهيم حممد 

ب�ملحة رئي�س اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية 

ن�شطة  للقران الكرمي  وعارف جلفار رئي�س وحدة الأ

عــالم  الإ وحــدة  رئي�س  الزاهد  واأحمد  والدرا�شات 

وخالد ح�شن املرزوقي م�شاعد رئي�س وحدة العالقات 

العامة ورئي�س جمم�عة املتط�عني ومندوبي و�شائل 

جنبية. عالم املحلية والعربية والأ الإ

رئي�س  ب�ملحة  حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار  واأكد 

وفعاليات  واملحا�شرات  الندوات  اأن  املنظمة  اجلنة 

ندوة  مقر  يف  �شتنظم  العام  لهذا  الدولية  امل�شابقة 

الثقافة والعل�م، و اأن حما�شرات الرجال �شتقام على 

 11 مدار  على  الن�شاء  وحما�شرات  اأيام،  مدار  �شتة 

خالل  ومن  الن�شائية،  النه�شة  جمعية  بقاعة  ي�ما 

حما�شرة   11 لتنظيم  ال�شياحة  دائرة  مع  التعاون 

اأخرى.

�شيتم  الــذيــن  الــعــلــمــاء  اإن  ب�ملحة  واأو�ـــشـــح 

�شالمي الكبري  ا�شت�شافتهم لهذا العام هم الداعية الإ

ال  عبد  والدكت�ر  ح�شان  حممد  ال�شيخ  ف�شيلة 

والدكت�ر  النابل�شي  راتــب  حممد  والدكت�ر  امل�شلح 

والدكت�ر  امل�شري  حمم�د  وال�شيخ  النجار  زغل�ل 

عمر عبد الكايف وال�شيخ علي اأب� ال�شن والدكت�رة 

فاطمة ن�شيف والدكت�رة رقية العل�اين والدكت�رة 

فل�ة الرا�شد.

واأ�شار ب�ملحة اىل اأن اجلائزة اختارت �شتة من 

املحكمني للم�شابقة الدولية للقراآن الكرمي، اإ�شافة 

�ش�ات، وت�شم قائمة املحكمني كال من  اإىل حمكم لالأ

ف�شيلة ال�شيخ �شجاد بن م�شطفى ال�شن من اململكة 

العربية ال�شع�دية، والدكت�ر عبد الكرمي اإبراهيم 

�شالح من جمه�رية م�شر العربية، وال�شيخ اإبراهيم 

ردن، وال�شيخ حممد ثاين عبد  حممد اجلرمي من الأ

ال من نيجرييا وال�شيخ حممد نعيم ب�شري من �ش�ريا، 

ال  وعبد  احتياط،  حمكم  ا�شري�س  �شل�ر  وال�شيخ 

�ش�ات. حممد ال�شبعاوي من العراق حمكم الأ

لهذا  و�شل  املت�شابقني  عــدد  اإن  ب�ملحة  وقــال 

العام 85 مت�شابقا من دول عربية واإ�شالمية وجاليات 

دول  ثالث  اأن  وم�ؤكدا  اخلــارج،  يف  تعي�س  اإ�شالمية 

الجائزة 
اختارت 

ستة من 
المحكمين 
للمسابقة 

الدولية 
للقرآن 
الكريم، 
إضافة 

إلى محكم 
لألصوات
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ول مرة يف م�شابقة اجلائزة وهي �ش�ي�شرا  ت�شارك لأ

ت�شعى  اجلائزة  اأن  واأ�شاف  وب�ت�ش�انا،  واأوزبك�شتان 

وخالل العام القادم ل�شتقطاب مت�شابقني من الدول 

املبارك يف  رم�شان  �شهر  للت�اجد يف  ال�شكندينافية 

امل�ؤ�ش�شات  الكرمي والت�ا�شل مع  للقراآن  جائزة دبي 

املعنية يف هذه الدول.

هناك  اإن  ب�ملحة  اإبــراهــيــم  امل�شت�شار  وقــال 

وربية واأمريكا، م��شحا  م�شاركات كبرية من الدول الأ

وخــارج  ــل  داخ كبريا  انت�شارا  حققت  اجلــائــزة  اأن 

العامل  م�شت�ى  على  اإعالمي  امتداد  ولها  الــدولــة، 

الدول  يف  مثيالتها  بني  بــارزا  ح�ش�را  اأثبتت  حيث 

�شالمية.  العربية والإ

الرعاية الذهبية
اأعلنت )و�شل(، جمم�عة اإدارة اأ�ش�ل اململ�كة 

م�شاركتها كراع  العقارية، عن  م�ؤ�ش�شة دبي  من قبل 

الثانية  ال�شن�ية  الـــدورة  فعاليات  دعــم  يف  ذهبي 

ع�شرة جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي، وذلك يف 

اإ�شراتيجية املجم�عة يف دعم املجتمع ون�شر  اإطار 

�شيلة. القيم الأ

جائزة دبي 
للقرآن 
تصدر ثالثة 
كتب في 
اإلعجاز 
القرآني 
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تهدف هذه اجلائزة ال�شن�ية املرم�قة التي يتم 

ا�شتقطاب  اإىل  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل  تنظيمها 

اأنحاء العامل كافة يتناف�ش�ن يف  حفظة القراآن من 

تالوة القراآن الكرمي من الذاكرة.

متميزًا  مكانًا  لها  جتد  اأن  امل�شابقة  وا�شتطاعت 

ول  الأ ففي  العاملية،  القراآنية  امل�شابقات  �شاحة  يف 

من �شهر رم�شان من كل عام تبداأ امل�شابقة وتت�ا�شل 

ختام  حفل  تنظيم  يتم  حيث  منه،  الع�شرين  حتى 

�شالمية. حافل يح�شره نخبة كبار ال�شخ�شيات الإ

الت�ش�يق  عــام  مــديــر  ــ�ع،  ــط امل علياء  وقــالــت 

و�شل  )حتــر�ــس  و�ــشــل:  يف  امل�ؤ�ش�شي  ــال  والتــ�ــش

الثقافية  والفعاليات  ن�شطة  الأ دعم  على  با�شتمرار 

مارات العربية املتحدة، وذلك  والدينية يف دولة الإ

ت�شتهدف  التي  املــبــادرات  بدعم  التزامها  ــار  اإط يف 

خدمة وتط�ير املجتمع.

الثانية  ــدورة  ال رعاية  خالل  من  نهدف  ونحن 

اإىل  الكرمي،  للقراآن  الدولية  دبي  جلائزة  ع�شرة 

وت�شجيع  �شالمي،  الإ املجتمع  مع  الت�ا�شل  تعزيز 

ال�شباب امل�شلم على حفظ القراآن الكرمي(.

قيمنا  مع  و�شل  مــبــادرة  )تتما�شى  واأ�ــشــافــت: 
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ن�شان يف مقدمة اأول�ياتنا.  اجل�هرية التي ت�شع الإ

اإننا نعترب هذه الرعاية �شرفًا كبريًا لنا، وكلنا ثقة 

�شي�شاهم ب�شكل فعال  الكبري  الديني  اأن هذا الدث 

�شالمية(. يف تط�ير وت�حيد جمتمعاتنا الإ

كادر محكمو الجائزة
اأن اجلائزة اختارت �شتة من  اإىل  اأ�شار ب�ملحة 

املحكمني للم�شابقة الدولية للقراآن الكرمي، اإ�شافة 

�ش�ات، وت�شم قائمة املحكمني كال من  اإىل حمكم لالأ

ف�شيلة ال�شيخ �شجاد بن م�شطفى ال�شن من اململكة 

العربية ال�شع�دية، والدكت�ر عبد الكرمي اإبراهيم 

�شالح من جمه�رية م�شر العربية، وال�شيخ اإبراهيم 

ردن، وال�شيخ حممد ثاين عبد  حممد اجلرمي من الأ

ال من نيجرييا وال�شيخ حممد نعيم ب�شري من �ش�ريا، 

ال  وعبد  احتياط،  حمكم  ا�شري�س  �شل�ر  وال�شيخ 

حممد ال�شبعاوي من العراق حمكم ال�ش�ات. 

تعاون اعالمي
يف  عــالم  الإ و�شائل  اأهمية  اإىل  ب�ملحة  وذهب 

اأبراز الدث م�ؤكدا اأن هناك تعاونا مع م�ؤ�ش�شة دبي 

عالم من اجل اأطالق قناة ف�شائية تبث من خاللها  لالإ

ع�ام املا�شية واإعالنات الدورة  ن�شطة خالل الأ كل الأ

الالية ون�ه ب�ملحة انه �شيتم نقل الفعاليات على 

م�قع اجلائزة وم�قع وياك التابع لت�شالت ونقل 

املرئي بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة  امل�بايل  الفعاليات على 

ات�شالت.

واثنى ب�ملحة على الدوائر املحلية وال�شركات 

وامل�ؤ�ش�شات التي تق�م برعاية ي�م من اأيام امل�شابقات 

مفاجاآت  والــدوائــر  امل�ؤ�ش�شات  بع�س  ــدت  اأع حيث 

التحكيم  جلنة  لع�شاء  وهدايا  الكرمي  للجمه�ر 

الفعاليات  هذه  دعم  يف  منها  م�شاهمة  واملحا�شرين 

وثائقي  فيلم  اإنتاج  مت  انه  اىل  بال�شافة  املباركة، 

من  اأكرث  على  لبثه  متميز  واإعالن  قراآنية  وف�ا�شل 

15 قناة ف�شائية.

ذكر اأن تردد الف�شائية اخلا�شة باجلائزة على 

 .vertical 12169 عرب�شات بدر 4 هي

جوائز المسابقة األعلى
ذكر ب�ملحة اأن ج�ائز امل�شابقة الدولية والتي 

تعطى للفائزين وامل�شاركني تف�ق ج�ائز اأي م�شابقة 

ول على مبلغ 250 األف درهم  حيث يح�شل الفائز الأ

والفائز الثاين يح�شل على 200 األف درهم والثالث 

الدوائر المحلية 
والشركات 
والمؤسسات 
تقوم برعاية 
يوم من أيام 
المسابقات
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150 األف درهم، ومن الرابع اإىل العا�شر يح�شل كل 

واحد منهم 65 األف درهم.

العام  �شخ�شية  باإعالنها  اجلائزة   اإن  وقــال 

اأعالم  من  علم  طريق  تر�شيح  عن  يتم  �شالمية  الإ

�شالمية لنيل جائزة ال�شخ�شية  الدول العربية اأو الإ

�شالمية كل عام.  الإ

العام  �شخ�شية  اأن تك�ن  ب�ملحة يج�ز  واأ�شاف 

تك�ن  اأن  فيها  وي�شرط  جهة،  اأو  عاملا  �شالمية  الإ

خالل  من  اإمــا  متميزة،  خدمة  �ــشــالم  الإ خــدم  ممن 

م�شه�دا  يك�ن  واأن  م�اقف،  خالل  من  اأو  امل�ؤلفات 

جماع. لذلك بالإ

خالل  من  اختيارها  يتم  ال�شخ�شية  اإن  وقــال: 

تر�شيحات الدول، وبعد مناق�شتها من خالل اللجنة 

�شماء  املنظمة للجائزة، وعندما يتم اختيار اأحد الأ

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  على  يعر�س  املر�شحة 

بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

راعي اجلائزة وه�  ال�زراء حاكم دبي حفظه ال 

يبارك دائما اختيار اللجنة املنظمة، ويتم تكرميه 

من خالل الفل اخلتامي ومينح جائزة قدرها ملي�ن 

درهم اإماراتي.

حفظ القرآن في السجون
من �شم�لية م�شابقة جائزة دبي للقران الكرمي 

و�شل  بل  وعامليا  واإقليميا  حمليا  اجلميع  �شملت  اأنها 

مر اإىل ذهابها اإىل ال�شج�ن واإن�شاء فرع للم�شابقة  الأ

ا�شدر  فقد  العقابية   امل�ؤ�ش�شات  يف  القراآن  لتحفيظ 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب 

دبي  حاكم  الـــ�زراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س 

عن  العقابية  حكام  الأ بتخفيف  �شامية  ت�جيهات 

نزلء �شج�ن دبي لكل من يحفظ القراآن الكرمي اأو 

العزيز  باأن كتاب ال  �شم�ه  اإميانًا من  منه!  اأجزاًء 

كان  مهما  ن�شاين  الإ ال�شل�ك  تق�مي  على  معني  خري 

لهذه  �شم�ه  من  وت�شجيعًا  ودافعها،  اجلرمية  حجم 

الفئة من املجتمع على حفظ القراآن الكرمي.

ويهدف هذا الفرع من امل�شابقة اىل غر�س ال�ازع 

للقراآن  حفظهم  ــالل  خ مــن  نف��شهم،  يف  الــديــنــي 

للقراآن  تكرميًا  عنهم  العق�بة  وتخفيف  الكرمي 

اإ�شالحية  م�ؤ�ش�شة  اإىل  ال�شجن  وحت�يل  الكرمي 

وترب�ية وجعل النزيل اإن�شانًا �شالًا يف نف�شه نافعًا 

النطالق  نقطة  الكرمي  القراآن  وجعل  جمتمعه،  يف 

هذه  ن�شر  على  ..والــعــمــل  فــ�ــشــل  الأ نح�  للتغيري 

كبريا  اثرا  لها  فكان  �شالمي  الإ العامل  يف  التجربة 

عام  من  الدورة  يف  �شارك   حيث  ال�شجناء  نف��س  يف 

 163 و  الذك�ر  من   2216  ،  2006 العام  اإىل   2001

القران  حفظ  امل�شابقة  اأفــرع  جميع  يف  ــاث  ن الإ من 

كامال 9 اأ�شخا�س وع�شرون جزءا 19 وخم�شة ع�شر 

جزءا 15 وع�شرة اأجزاء 123 وخم�شة اأجزاء 221 

وثالثة اأجزاء 41. 

مسابقة الحافظ المواطن
ــــ�اطــــن اىل  ــقــة الــــافــــظ امل ــاب ــش تـــهـــدف مــ�

على  واإناثًا  ذكــ�رًا  ماراتيني  الإ ت�شجيع  امل�اطنني 

اىل   تهدف  كما  وحتفيظه  الكرمي  الــقــراآن  حفظ 

ماراتيني واإعزاز  تكرمي اأهل القراآن من امل�اطنني الإ

خالق القراآنية  مكانتهم يف النف��س وغر�س القيم والأ

التم�شك  على  لثهم  مــاراتــي،  الإ املجتمع  اأبناء  يف 

اإح�شاء  على  والعمل  به  والعمل  الكرمي  بالقراآن 

للقراآن  الافظني  مــاراتــيــني  الإ امل�اطنني  اأ�شماء 

تاريخ  نــاث، وت�ثيق ذلك يف  والإ الذك�ر  الكرمي من 

مارات العربية املتحدة. وقد اجتذبت هذه  دولة الإ

وبناتنا  اأبنائنا  من  ال  لكتاب  الافظني  امل�شابقة 

منذ انطالقتها فقد �شارك يف العام 1424 هـ 22 من 

ناث مبجم�ع 42 وح�شل 10 على  الذك�ر و20 من الإ

تهدف مسابقة 
الحافظ 

المواطن 
الى تشجيع 
المواطنين 
اإلماراتيين 

ذكوراً وإناثًا 
على حفظ 

القرآن الكريم 
وتحفيظه
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 28 1425 هـ �شارك  70% فما ف�ق ويف العام  تقدير 

من الذك�ر و6 من الناث مبجم�ع 34 ح�شل 11 منهم 

على  تقدير 70% فما ف�ق ويف العام 1426 هـ �شارك 

ناث مبجم�ع 30 ح�شل 14  23 من الذك�ر و 7 من الإ

منهم على تقدير 70 % فما ف�ق ويف عام 1427 �شارك 

ناث مبجم�ع 29 ح�شل 5  18 من الذك�ر و11 من الإ

منهم على ن�شبة 70% فما ف�ق ويف عام 1428 �شارك 

15 من الذك�ر و 10 من الناث  مبجم�ع 25 ح�شل 8 

منهم على تقدير 70% فما ف�ق. 

تكريم 470 نزيال ونزيلة من حفظة القرآن
ل تقت�شر فعاليات جائزة دبي الدولية للقراآن 

من  �شل�شلة  هي  بل  فقط  رم�شان  �شهر  على  الكرمي 

العام  مــدار  على  متتد  التي  ن�شطة  والأ الفعاليات 

الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  نظمت  فقد   .

حفلها ال�شابع لتكرمي 470 نزياًل ونزيلة من حفظة 

العقابية  امل�ؤ�ش�شات  نـــزلء  مــن  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال

�شاحب  رعاية  حتت  دبي  �شرطة  يف  �شالحية  والإ

نائب  مكت�م  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

دبي،  حاكم  ــ�زراء  ال جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

داء املقامات الرئي�شية  وىل لأ واختتمت  الدورة الأ

يف تالوة القراآن الكرمي كما ا�شدرت ثالث كتب يف 

العجاز القراآين.

�شاحب  م�شت�شار  ب�ملحة  ــم  اإبــراهــي ـــال  وق

الثقافية  عمال  لالأ را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

للجائزة،  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  ن�شانية  والإ

حممد  الدكت�ر  عنه  نيابة  األقاها  التي  كلمته  يف 

العليا  اللجنة  ع�ش�  العلماء  �شلطان  الرحيم  عبد 

القراآن  حتفيظ  برنامج  )اإن  للجائزة:  املنظمة 

تنفيذًا  ياأتي  العقابية  امل�ؤ�ش�شات  لنزلء  الكرمي 

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات 

حكام  الأ لتخفيف  م�شب�قة  وغري  اإن�شانية  بــادرة 

يحفظ  ممن  بدبي  ال�شج�ن  نــزلء  عن  العقابية 

اأن  �شم�ه  من  اإميانًا  منه  اأجــزاء  اأو  الكرمي  القراآن 

ال�شل�ك  تق�مي  على  معني  خري  العزيز  ال  كتاب 

ن�شاين مهما كان حجم اجلرمية ودافعها، م�ؤكدًا  الإ

اأن الهدف من برنامج حتفيظ القراآن الكرمي لنزلء 

ال�شج�ن يف دبي، الذي ر�شمه �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س ال�زراء حاكم دبي، ه� غر�س ال�ازع الديني 

يف نف��شهم، وتخفيف العق�بة عنهم وتكرميًا لكتاب 

�شهام يف حت�يل ال�شجن اإىل م�ؤ�ش�شة  ال تعاىل، والإ

نقطة  الكرمي  القراآن  وجعل  وترب�ية،  اإ�شالحية 

ف�شل، ون�شر جتربة جائزة  النطالق للتغيري نح� الأ

�شالمي.  دبي الدولية للقراآن يف اأقطار العامل الإ

من جانبه رحب الل�اء حممد حميد ال�ش�يدي، 

دفعة  تكرمي  وهــ�  املــهــم،  الــدث  لهذا  بال�ش�ر 

للم�ؤ�ش�شات  الــعــامــة  دارة  الإ نـــزلء  مــن  جــديــدة 

حفظ  اأمت�ا  الذين  دبي،  يف  �شالحية  والإ العقابية 

الدولية  ــي  دب جــائــزة  متطلبات  ــق  وف ال  كــتــاب 

من  �شيزيد  التكرمي  هذا  اأن  م�ؤكدًا  الكرمي،  للقراآن 

روحهم املعن�ية، ويك�ن حافزًا لهم لبذل املزيد من 

اجلهد والعطاء. 

كما األقى اأحد النزلء كلمة بهذه املنا�شبة، عرب 

تحويل 
السجن إلى 
مؤسسة 
إصالحية 
وتربوية 
وجعل 
النزيل 
إنسانًا 
صالحًا في 
نفسه نافعًا 
في مجتمعه
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اأخرجهم  الذي  الربنامج،  بهذا  �شعادتهم  عن  فيها 

من الظلمات اإىل الن�ر، والتقرب اإىل ال عز وجل 

بتالوة وحفظ كتابه العزيز.

ال�شيباين  حمد  الدكت�ر  قام  الفل  نهاية  ويف 

مدير عام دائرة ال�ش�ؤون ال�شالمية بدبي، والل�اء 

الرحيم  عبد  حممد  والدكت�ر  ال�ش�يدي،  حممد 

العلماء، بت�زيع ال�شهادات على النزلء والنزيالت، 

والقائمني على الربنامج.

العقابية  للم�ؤ�ش�شات  العامة  دارة  اأهدت الإ كما 

الدولية  دبي  جائزة  دبي،  �شرطة  يف  �شالحية  والإ

على  منها  تعبريًا  تذكارية  هدية  الكرمي  للقراآن 

النزلء،  تاأهيل  يف  تبذلها  التي  الكبرية  اجله�د 

هدية  العامة  دارة  الإ اجلائزة  اأهــدت  جانبها  من 

العقابية  امل�ؤ�ش�شات  �شباط  وتــكــرمي  تــذكــاريــة، 

واملتعاونني معها يف تفعيل برامج اجلائزة.

دارة العامة  ح�شر الفل الذي اأقيم يف م�شرح الإ

حمد  الدكت�ر  �شالحية،  والإ العقابية  للم�ؤ�ش�شات 

�شالمية  الإ ال�ش�ؤون  لدائرة  العام  املدير  ال�شيباين 

عبد  خلفان  خلفان  والل�اء  بدبي،  اخلريي  والعمل 

دارية، والل�اء  دارة العامة لل�ش�ؤون الإ ال مدير الإ

العامة  دارة  الإ مدير  رفيع  حممد  الرحمن  عبد 

خلدمة املجتمع، ، والل�اء را�شد علي املزروعي مدير 

والل�اء  والتجهيزات،  للخدمات  العامة  دارة  الإ

العامة  دارة  الإ مــديــر  الــ�ــشــ�يــدي  حميد  حممد 

عمر  �شالحية،والدكت�ر  والإ العقابية  للم�ؤ�ش�شات 

�شالمية يف  اخلطيب م�شاعد املدير العام لل�ش�ؤون الإ

�شالمية والعمل اخلريي، والدكت�ر  دائرة ال�ش�ؤون الإ

العليا  اللجنة  ع�ش�  العلماء  الرحيم  عبد  حممد 

املنظمة للجائزة.

واأ�شدرت اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية 

للقراآن ثالثة اإ�شدارات جديدة وذلك �شمن خطتها 

اإ�شالمية متخ�ش�شة يف عل�م القراآن  ن�شاء مكتبة  لإ

الكرمي وال�شرية النب�ية ال�شريفة. 

ب�ملحة  حممد  اإبــراهــيــم  امل�شت�شار  و�ــشــرح 

م�شت�شار �شاحب ال�شم� حاكم دبي لل�ش�ؤون الثقافية 

دبي  جلائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ن�شانية  والإ

ن�عية  اإ�شافة  تعترب  �شدارات  الإ هذه  اأن  الدولية 

العام  ط�ال  واملتميزة  املختلفة  اجلائزة  ن�شطة  لأ

بف�شل ال تعاىل ثم بالدعم والرعاية امل�شتمرة من 

قبل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م 

حاكم  ــ�زراء  ال جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

دبي راعي وم�ؤ�ش�س اجلائزة، حفظه ال تعاىل.

نحر�س  فاإننا  الرعاية  لهذه  تقديرا   وقال: 

الذي يعد  �شدار  ول وحتى هذا الإ �شدار الأ منذ الإ

وىل  الأ الن�شخة  اإهداء  على  ع�شر  ال�شابع  �شدار  الإ

�شدارات ل�شم�ه، رعاه ال. من هذه الإ

نق�م  التي  �شدارات  الإ اأن  اإىل  ب�ملحة  واأ�شار 

القراآين(  الرتيب  )معجزة  هي  حاليا  بت�زيعها 

للم�ؤلف عبد ال جلغ�م وكتاب )�شرنيهم اآياتنا يف 

فاق( للم�ؤلف علي �شامل بازرعة وكتاب )ظ�اهر  الآ

الدامي  عبد  للمهند�س  ميــان(  والإ العلم  بني  ك�نية 

كحيل، وقال: �شنق�م بت�زيع اأكرث من خم�شة اآلف 

ال�شخ�شيات  لكبار  جــدول  وفق  الكتاب  من  ن�شخة 

من  ن�شخ  ــداء  اإه يتم  حيث  اجلائزة  يف  اإعــداده  مت 

حكام  ال�شي�خ  ال�شم�  اأ�شحاب  لدواوين  �شدارات  الإ

اأولياء  ال�شم�  واأ�شحاب  ال،  حفظهم  مـــارات،  الإ

العه�د ون�اب الكام ومكاتب اأ�شحاب املعايل ال�زراء 

الحتادية  الــدوائــر  مديري  من  امل�ش�ؤولني  وكبار 

عجاز وال�شرية، واملكتبات  واملحلية واملهتمني بعل�م الإ

واملعاهد  واجلــامــعــات  والكليات  بالدولة  العامة 

عالمية املقروءة وامل�شم�عة واملرئية  جهزة الإ والأ

و�شفارات الدولة باخلارج وامللحقيات الثقافية، كما 

يتم اإر�شال ن�شخ من الكتاب اإىل امل�ش�ؤولني واجلامعات 

�شالمية.  واملكتبات اخلليجية والعربية والإ

وكــانــت اجلــائــزة قــد اأ�ــشــدرت خــالل العامني 

العلمي  عجاز  الإ تناولت  اإ�شدارات  عدة  املا�شيني 

الرقم  )ا�ــشــراقــات  كتاب  منها  النب�ية  وال�شرية 

الدامي  عبد  للمهند�س  الكرمي(  القراآن  يف  �شبعة 

الــقــراآن  ــاز  ــج واإع الــبــالغــة  و)مــبــاحــث يف  كحيل 

الكرمي( للدكت�ر حممد رفعت زجنري، و)اخل�شائ�س 

عن  الــقــراآن  حديث  يف  �شل�بية  والأ امل��ش�عية 

العمار،  �شالح  بن  العزيز  عبد  للدكت�ر  الــقــراآن( 

املف�شرين(  عند  الــ�اقــع  على  ـــات  ي الآ و)تــنــزيــل 

البياين  و«الت�ش�ير  ال�شامر،  العزيز  عبد  للدكت�ر 

يف حديث القراآن عن القراآن» للدكت�ر عبد العزيز 

عجاز يف القراآن  العمار... وكتاب الندوة الثانية لالإ

الجائزة 
تصدر خالل 

العامين 
الماضيين 

عدة 
إصدارات 

تناولت 
اإلعجاز 
العلمي 

والسيرة 
النبوية
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�شيخ  مــروان  للدكت�ر  العددي(  عجاز  )الإ الكرمي 

للباحثة �شروق حممد  النب�ة  اأن�ار  ر�س... ويف  الأ

الكرمي  ــراآن  ــق ال يف  ال  ر�ــشــ�ل  وحمــمــد  �شلمان، 

ب�شام  حممد  للدكت�ر  املن�شفني  عي�ن  يف  و�ش�رته 

اللهيبي  �شالح  للباحث  النب�ية  والراتيب  الزين 

للدكت�ر  اأجزاء  بثالثة  النب�ية  ال�شرية  وخمت�شر 

حممد رم�شان عبد الهادي. 

واحتفلت اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية 

داء املقامات  وىل لأ للقراآن الكرمي بختام الدورة الأ

اأقيمت  والتي  الكرمي  القراآن  تالوة  يف  الرئي�شية 

خالل  بدبي  الط�ار  مبنطقة  ال�شيخ  بن  م�شجد  يف 

وحتى  مــار�ــس  مــن  والع�شرين  ال�شابع  مــن  الــفــرة 

مب�شاركة  ــ�2008م،  مــاي مــن  والع�شرين  اخلام�س 

)69( م�شاركًا.

الجائزة تكرم غرفة دبي
واللهفة  ال�ش�ق  وبكل  والرحاب.  الب  بكل 

يزورنا  عزيزا  �شيفا  يا  ال�شيام،  �شهر  يا  نت�شتقبلك 

يف كل عام.

عام  مدير  ب�عميم،  حمد  املهند�س  ا�شتقبل 

الغرفة  مقر  يف  اأم�س  دبي  و�شناعة  جتارة  غرفة 

�شاحب  م�شت�شار  ب�ملحة  حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار 

ن�شانية  والإ الثقافية  لل�ش�ؤون  دبي  حاكم  ال�شم� 

الدولية  دبــي  جلــائــزة  املنظمة  اللجنة  ورئي�س 

زار  اجلــائــزة  مــن  وفــد  راأ�ـــس  على  الــكــرمي  للقراآن 

نظري  للغرفة  وتقدير  �شكر  �شهادة  لتقدمي  الغرفة 

لدعم  دبي  غرفة  قدمتها  التي  واخلدمات  اجله�د 

واحت�شان فعاليات اجلائزة على اأن�اعها على مدى 

ال�شن�ات املا�شية. 

اجلائزة  دور  اإىل  دبي  غرفة  عام  مدير  واأ�شار 

مارات العربية  �شالمي لدولة الإ يف اإبراز ال�جه الإ

العامل  اأبــنــاء  خدمة  يف  دورهـــا  وتاأكيد  املتحدة 

كــتــاب ال تعاىل  ــالمــي مــن خـــالل خــدمــة  ــش � الإ

القراآن  حفظ  على  النا�شئة  جــيــال  الأ وت�شجيع 

الكرمي، واأكد ب�عميم اأن دعم غرفة دبي جلائزة 

دبي الدولية لفظ القراآن الكرمي نابع من حر�س 

جتاه  وم�ش�ؤولياتها  خدماتها  تعزيز  على  الغرفة 

املجتمع.

واعترب امل�شت�شار اإبراهيم ب�ملحة اأن جزءًا من 

النجاح الذي حتقق للجائزة يع�د الف�شل فيه اإىل 

اإمكانياتها وجه�دها من  غرفة دبي التي وفرت كل 

اأجل اإجناح اجلائزة حتى اأ�شبحت من اأكرث الربامج 

غرفة  جه�د  على  ب�ملحة  واأثنى  وفائدة.  ن�شاطًا 

مارات من  دبي وم�شاهمتها يف التنمية الدينية يف الإ

من  اأكرث  هناك  اأ�شبح  حتى  للجائزة  دعمها  خالل 

135 من حفظة القراآن من امل�اطنني. 

18



برعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي راعي جائزة دبي 

الدولية للقراآن الكرمي األقى الدكت�ر حممد راتب النابل�شي اأ�شتاذ 

عجاز العلمي يف القراآن وال�شنة ب�ش�ريا حما�شرة عن )مق�مات  الإ

�شبحانه  ال  يعبد  اأن  مكلف  ن�شان  الإ اأن  خاللها  اأكد  التكليف( 

ن�س غال  وتعاىل م�شداقا لق�له عز وجل  {وما خلقت اجلن والإ

ليعبدون}، وم�شريا اإىل اأن مق�مات التكليف ت�شمل: الك�ن والعقل 

والفطرة وال�شه�ة والرية واملنهج ال�شرعي.

وقال اإن ال �شبحانه وتعاىل حينما كلفنا بالعبادة اأعطانا 

العلماء  اأن  اإىل  م�شريا  العبادة،  بهذه  اخلا�شة  املق�مات  جميع 

يق�ل�ن اإن الك�ن قراآن �شامت، والقراآن قراآن ناطق، والنبي قراآن 

مي�شي.

ال  بــ�جــ�د  ينطق  �ــشــيء  كــل  فيه  الــكــ�ن  اأن  اإىل  ــار  ــش واأ�

ووحدانيته وكماله، ولذا فاإنه �شخر لنا هذا الك�ن ت�شخري تعريف 

�شماوات  �شبع  خلق  الذي  {ال  �شبحانه:  فقال  تكرمي،  وت�شخري 

�شماء ال ال�شنى. ر�س مثلهن}، فالك�ن مظهر لأ ومن الأ

الدين  يف  ما  اأخطر  هي  العقيدة  اإن  النابل�شي  الدكت�ر  وقال 

�شيء  منه  يقبل  فال  امليزان  يف  ن�شان  الإ اأخطاأ  ول�  امليزان،  فهي 

الت�بة  فهناك  عمال،  الأ وهي  الــ�زن  يف  ن�شان  الإ اأخطاأ  اإذا  اأمــا 

عمال ال�شالة. والأ

امل�شلم  عليها  يتعرف  اأن  يجب  ال�شنى  �شماء  الأ ان  واأ�شاف 

�شماء ال�شنى فادع�ه بها(،  ويحفظها، ويتقرب بها اإليه )ول الأ

واأ�شار اإىل اأن هناك يف القراآن الكرمي اأكرث من األف اآية ت�ؤكد اأن 

اأنزل القراآن، و�شرب الدكت�ر النابل�شي  من خلق الك�ن ه� الذي 

اإنه عندما �شعد رواد  الكرمي فقال  القراآن  مثلة من  بع�شا من الأ

القاعدة  يف  العلماء  اأحــد  تلقى  الف�شاء  اإىل  وائـــل  الأ الف�شاء 

ر�شية ر�شالة من ه�ؤلء الرواد تق�ل اإننا اأ�شبحنا عميا ل نرى،  الأ

وال�شبب يف ذلك انه عندما جتاوزت املركبة طبقة اله�اء تناثر 

القراآن  يق�ل  لذلك  وم�شداقا  مظلما،  الف�شاء  فاأ�شبح  ال�ش�ء 

الكرمي: {ول� فتحنا عليهم بابا من ال�شماء فظل�ا فيه يعرج�ن 

لقال�ا غنما �شكرت اأب�شارنا}.

ه�  و�شلم  عليه  ال  �شلى  حممد  الكرمي  الر�ش�ل  اإن  وقــال 

الكتب، ولبد له من  نبياء واملر�شلني والقراآن ه� خامت  خامت الأ

نبياء  الأ عك�س  على  الكرمي  القراآن  فكان  معه،  م�شتمرة  معجزة 

ال�شابقني التي اأ�شبحت خربا بعد وفاتهم.

اأنه يف حمطة ف�شاء  النابل�شي  واأ�شاف الدكت�ر حممد راتب 

عر�ش�ا �ش�رة جل�شم على �شكل وردة باأوراقها المراء الداكنة 

واأوراقها اخل�شراء، وكتب حتت هذه ال�ش�رة )انفجار لنجم ا�شمه 

عني القط(، ويق�ل القراآن الكرمي: {فاإذا ان�شقت ال�شماء فكانت 

وردة كالدهان}.

وعر�س الدكت�ر النابل�شي اآية اأخرى فقال اإن القراآن الكرمي 

ر�س اأن تزول ولئن  ذكر يف اآياته: {اإن ال مي�شك ال�شم�ات والأ

ر�س تدور ح�ل  زالتا اإن ام�شكهما من احد من بعده}،  واأ�شاف اأن الأ

ال�شم�س ب�شرعة معينة واإذا اقربت منها فاإنها تتبخر يف ثانية، 

واإن ابتعدت عنها تفلتت، ويق�ل الق �شبحانه: {ال الذي رفع 

ال�شم�ات بغري عمد ترونها} وهذا العمد هي اجلاذبية.

اأن عبادة التفكري يف خلق ال  اإىل  واأ�شار الدكت�ر النابل�شي 

اأ�شل  ن  لأ وجل  عز  ال  ملعرفة  ليلة،  عبادة  من  خري  الك�ن  ويف 

كقراآن  الك�ن  اإن  وقال  وتعاىل،  �شبحانه  ال  معرفة  ه�  الدين 

يف  {اإن  م�شلم  غري  اأو  م�شلما  كان  �ش�اء  اإن�شان  كل  يقروؤه  �شامت 

الذين يذكرون ال  لباب  الأ ويل  يات لأ والنهار لآ الليل  اختالف 

ر�س  قياما وقع�دا وعلى جن�بهم ويتفكرون يف خلق ال�شم�ات والأ

وقال  الــنــار}،  عــذاب  فقنا  �شبحانك  باطال  هــذا  خلقت  ما  ربنا 

�شبحانه {ويف اأنف�شهم اأفال يب�شرون}.

ن�شان من  وقال اإن العقل ه� مناط التكليف واأداة الفكر، والإ

خالل العقل ل يفهم �شيئا من دون �شبب، ول يفهم �شيئا من دون 

غاية، ول يفهم �شيئا ل يت�افق معه.

�شباب كاأنها هي كل  ن ياأخذوا بالأ ودعا النابل�شي امل�شلمني لأ

اأن  �شباب ل �شيء، وم�ؤكدا  �شيء ويت�كل�ن على ال كاأن هذه الأ

العقل مرتبط بال�اقع والنقل مرتبط ب�حي ال عز وجل {ومن 

الب�شر  �شبحانه  اأعطى ال  اتبع ه�اه بغري علم}، وقد  اأ�شل من 

فج�رها  فاألهمها  �ش�اها  وما  {ونف�س  �شبحانه:  فقال  الختيار 

وتق�اها}.

وقال اإن مر�س الكاآبة منت�شر ب�شبب ال�شع�ر بالذنب والع�شيان، 

ن�شان ربه بعلم اأو بغري علم اأنبه �شمريهن وكما  نه اإذا ع�شى الإ لأ

ثم ما حاك يف �شدرك  قال ر�ش�ل ال �شلى ال عليه و�شلم: »الإ

وكرهت اأن يطلع عليه النا�س«.

ال�شرع  ح�شنه  ما  فال�شن  ال�شرع  ه�  خري  الأ املق�م  اإن  وقال 

الكتاب  ه�  ثابتا  مقيا�شا  جعل  وال  ال�شرع،  قبحه  ما  والقبح 

وال�شنة، وال�شريعة كلها رحمة وعدل وم�شلحة للجميع.

محاضرة الدكتور محمد راتب النابلسي
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اآل  را�شد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  �شم�  �شهد 

والفن�ن  الثقافة  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مكت�م 

وحما�شرات  ن�شطة  لأ الرابع  الي�م  فعاليات  بدبي 

األقى  حيث  الكرمي،  للقراآن  الدولية  دبــي  جائزة 

عجاز  الدكت�ر زغل�ل راغب النجار حما�شرة عن )الإ

العلمي يف و�شف م�شاهد ال�شاعة يف القراآن وال�شنة(، 

اأكد خاللها اأن �شهر رم�شان الكرمي ه� �شهر القراآن، 

الكتاب  اآيــات  يتدبروا  اأن  وم�شلمة  م�شلم  كل  وعلى 

وال�ق�ف  يــات  الآ معاين  معرفة  لهم  ليت�شنى  املبني 

على عظمة كتاب ال عز وجل.

والعل�م  الثقافة  بندوة  حما�شرته  يف  ــال  وق

حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار  وح�شرها  املمزر  مبنطقة 

واأع�شاء  للجائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ب�ملحة 

الر�ش�ل  اإن  اجلمه�ر  مــن  غفرية  وجــمــ�ع  اللجنة 

الكرمي حممد �شلى ال عليه و�شلم دعا يف اأحاديثه 

يف  والتدبر  الكرمي  الــقــراآن  قــراءة  اإىل  ال�شريفة 

حرفا  قراأ  »من  و�شلم:  عليه  ال  �شلى  فقال  اآياته 

من كتاب ال فله ح�شنة، وال�شنة بع�شر اأمثالها، ل 

وميم  حرف  ولم  حرف  األف  ولكن  حرف  امل  اأق�ل 

حرف«.

ينظروا  اإىل  رم�شان  �شهر  خالل  امل�شلمني  ودعا 

يات ول� بال�شتعانة  اآيات ال ويتدبروا هذه الآ يف 

بكتب التفا�شري والعلماء، وم�ؤكدا اأن القراآن امل�ج�د 

بني النا�س ه� الذي اأنزل على ر�ش�ل ال �شلى ال 

عليه و�شلم، والذي تعهد ال بحفظه فال ت�شتطيع 

م�شداقا  التبديل  اأو  بالتحريف  اإليه  متتد  اأن  يد 

محاضرة الدكتور زغلول النجار
ماجد بن محمد يشهد فعاليات اليوم الرابع

ألنشطة جائزة دبي الدولية للقرآن
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له  واإنا  الذكر  نزلنا  نحن  {اإنا  لق�ل ال عز وجل: 

الكتب  بكل  اإمياننا  مع  اأنه  اإىل  وم�شريا  لافظ�ن}، 

نبياء واملر�شلني كالت�راة  ال�شابقة التي اأنزلت على الأ

جنيل و�شحف م��شى اإل اأن ال مل ينزل كتابا  والإ

مليئة  فكلها  اجلديد،  العهد  او  القدمي  العهد  ا�شمه 

خطاء اللغ�ية والتاريخية وال�شل�كية، وم�ؤكدا  بالأ

ان ن�شبتها اإىل ال جرمية.

م�شاهد  و�شف  يف  النجار  زغل�ل  الدكت�ر  وبــداأ 

حاديث  والأ الكرمي  القراآن  اآيات  خالل  من  ال�شاعة 

�شلى  الكرمي  الر�ش�ل  حديث  اإىل  واأ�شار  ال�شريفة، 

اأن ينظر  ال عليه و�شلم الذي قال فيه: »من �شره 

ال�شم�س  {اإذا  فليقراأ:  العني  راأي  القيامة  ي�م  اإىل 

ال�شماء  و{اإذا  ان�شقت}،  ال�شماء  و{اإذا  كـــ�رت}، 

انفطرت}«.

يات جاءت بدقة متناهية ول    وقال اإن هذه الآ

يات على  اأن تك�ن �شياغة ب�شرية، واأنزلت الآ ميكن 

من  بالر�شالة،  اخلامت  للنبي  �شاهدا  لتك�ن  ر�ش�له 

اجلميع ومن العلماء الذين يرون عجائب قدرة ال 

يف الك�ن ثم يجدونها يف القراآن الكرمي.

واأ�شاف الدكت�ر زغل�ل النجار اأن ال�شم�س يراها 

اقربت  حينما  ولــكــن  كـــرة،  �شكل  على  نــ�ــشــان  الإ

لي�شت  انها  العلماء  لحظ  منها  الف�شائية  املركبات 

كرة بل اإن األ�شنة من اللهب تنطلق منها وناجتة من 

ل�شنة  التفاعالت الن�وية بداخلها، وتنطلق هذه الأ

ر�س  لف الكيل� مرات ، ول�ل حماية ال لالأ بعنف لآ

وبداأ  ال�شم�س  جذوة  خبت  واإذا  بالكامل،  لدمرتها 

ية  ينهدم النظام الك�ين تك�رت ال�شم�س م�شداقا لالآ

الكرمية: {اإذا ال�شم�س ك�رت}.

وقال اإن النا�س مل يدرك�ا حقيقة األ�شنة اللهب 

ال�احد  القرن  بداية  يف  اإل  ال�شم�س  من  املنطلقة 

اأكرث من  والع�شرين، فمن الذي علم النبي ذلك منذ 

وتعاىل،  �شبحانه  اخلالق  غري  �شنة  واأربعمائة  األف 

التفاعالت  خبت  اإذا  اإل  تن�شحب  ل  ل�شنة  الأ وهذه 

و�شلم:  عليه  ال  �شلى  الر�ش�ل  قال  وقد  الن�وية، 

»ال�شم�س والقمر يك�ران ي�م القيامة«.

وحتدث الدكت�ر زغل�ل النجار عن النج�م واأورد 

اآية كرمية من اآيات القراآن والتي تتحدث عن انكدار 

{واإذا  الكرمية  ية  الآ فتق�ل  القيامة،  ي�م  النج�م 

من�  مراحل  لها  النج�م  اإن  وقال  انكدرت}،  النج�م 

ومرحلة  ال�لدة  مرحلة  فهناك  ن�شان  الإ مثل  مثلها 

النكدار  ومعنى  والنــتــهــاء،  الكه�لة  ثم  ال�شباب 

فقدان النجم جزءا من درجة ملعانه.

وقال اإن ال �شبحانه اأق�شم بال�شماء وبالنجم 

الطارق فقال عز من قائل {وال�شماء والطارق وما 

اأدراك ما الطارق، النجم الثاقب ..} وهذا النجم 

ب�ش�ته،  ال�شماء  ويثقب  ب�ش�ئه  ال�شماء  يثقب 

وقدم الدكت�ر زغل�ل النجار اآية اأخرى وهي {واإذا 

له �ش�ء على  ينتهي فال يرى  اأي  النج�م طم�شت} 

طالق. الإ

ــات  ي ــال عــن الــقــراآن حتــدث يف عــدد مــن الآ وق

�شبحانه:  فقال  واملحيطات  البحار  قاع  يف  نار  عن 

{واإذا البحار �شجرت} واآية اأخرى تق�ل: {والبحر 

حميطات  جميع  اأن  العلماء  اأثبت  وقد  امل�شج�ر}، 

ر�س مبا فيها املحيطني املتجمد ال�شمايل واملتجمد  الأ

ول  قيعانها،  يف  مت�هجة  نار  على  حتت�ي  اجلن�بي 

ت�شتطيع  ول  يطفئها،  اأن  كرثته  على  املاء  ي�شتطيع 

النريان على �شدتها اأن تبخر املاء.

العلماء  لحظها  التي  الظ�اهر  من  اأن  واأ�شاف 

وثبتت من الدلة العلمية اأن القمر يبتعد عنا مبقدار 

خم�س �شنتيمرات كل �شنة متجها اإىل ال�شم�س، ويف 

هذا يق�ل �شبحانه  {وجمع ال�شم�س والقمر}.

يات  الآ من  عددا  النجار  زغل�ل  الدكت�ر  و�شرد 

الع�شر  يف  العلماء  �شحتها  اأثبت  والتي  القراآنية 

الديث ومنها اآية {فاإذا ان�شقت ال�شماء فكانت وردة 

اأب�ابا،  فكانت  ال�شماء  {وفتحت  واآيــة  كالدهان}، 

ر�س  الأ زلزلت  {اإذا  �شرابا}،  فكانت  اجلبال  و�شريت 

ر�س اأثقالها}. زلزالها واأخرجت الأ

و�شنة  ال  كتاب  يف  العلمية  القائق  اإن  وقال 

ر�ش�له �شلى ال عليه و�شلم من اأعظم و�شائل الدع�ة 

�شالم  يف الزمن الذي نعي�شه وهي �شالح للدفاع عن الإ

اأن خري  والدع�ة اإىل ال على ب�شرية، وم�شريا اإىل 

مطالب  ن�شان  الإ ن  لأ العلم  ه�  الدع�ة  يف  اأ�شل�ب 

بالدليل العلمي، وم�ؤكدا اأن هذه القائق العلمية يف 

كتاب ال و�شنة ر�ش�له �شلى ال عليه و�شلم �شهادة 

ل�هية والرب�بية للخالق الكرمي و�شهادة لنب�ة  بالإ

حممد �شلى ال عليه و�شلم.

الحقائق 
العلمية 

في كتاب 
اهلل وسنة 

رسوله 
من أعظم 

وسائل 
الدعوة 

وهي سالح 
للدفاع عن 

اإلسالم
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الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  ا�شت�شافت 

قراء  نقيب  الطبالوي  حمم�د  حممد  ال�شيخ  ف�شيلة 

اأوىل  يف  العربية  م�شر  بجمه�رية  الكرمي  الــقــراآن 

فعالياتها الثقافية حيث حتدث ال�شيخ الطبالوي عن 

م�ش�اره يف حفظ كتاب ال عز وجل يف اأحد الكتاتيب 

فيها  ون�شاأ  ولد  التي  القرية  يف  منت�شرة  كانت  التي 

وهي قرية ميت عقبة مبركز اإمبابة التابع ملحافظة 

اأي  من  خمتارة  لتالوات  ال�ش�ر  ا�شتمع  كما  اجليزة، 

الذكر الكيم ب�ش�ته اجلميل، وقدم له عارف جلفار 

ن�شطة باجلائزة. رئي�س وحدة الأ

واأجاب ال�شيخ الطبالوي على اأ�شئلة مقدم الندوة 

كتاب  يف  الكرمي  للقراآن  حفظه  كيفية  عن  فتحدث 

القرية، فيق�ل ذهب بي والدي الاج حمم�د رحمه 

ك�ن من حفظة كتاب ال عز  ال اإىل كتاب القرية لأ

ين كنت  ابنه ال�حيد وقد وهبني لكتاب ال  وجل لأ

عز وجل،  وكنت وقتها يف �شن الرابعة واأمتمته حفظًا 

وجت�يدًا يف العا�شرة من عمري. 

وي�شيف: كان والدي ي�شرع اإىل ال�شماء داعيًا ال 

اأن يرزقه ولدًا ليهبه لفظ كتابه الكرمي وليك�ن من 

اأهل القراآن ورجال الدين. وا�شتجاب اخلالق القدير 

لدعاء عبده الفقري اإليه ورزق والدي مب�ل�ده ال�حيد 

ففرح مب�لدي فرحة مل تعد لها فرحة يف حياته كلها. 

نه رزق ولدًا فقط واإمنا لي�شبع رغبته ال�شديدة يف  ل لأ

اأن يك�ن له ابن من حفظة القراآن الكرمي.

حكام مل اأترك   وبعد اأن حفظت القراآن كاماًل بالأ

الكّتاب اأو اأنقطع عنه واإمنا ظللت اأتردد عليه بانتظام 

راجع القراآن مرة كل �شهر.   والتزام �شديد لأ

ويق�ل: بداأت قارئًا �شغريًا غري معروف كاأي قارئ 

يف  وقــراأت  والتحديات  ال�شعاب  و�شط  طريقه  �شق 

الب�شيطة، كل ذلك يف بداية حياتي  املنا�شبات  بع�س 

القراآنية قبل بل�غي اخلام�شة ع�شرة من عمري وكنت 

را�شيا مبا يق�شمه ال يل من اأجر والذي مل يزد على 

خم�شة  على  ح�شلت  وملا  ال�شهرة  يف  جنيهات  ثالثة 

جنيهات تخيلت اأنني بلغت املجد وو�شلت اإىل القمة. 

لكبار  مـــاآمت  حــيــاء  لإ دعــيــت  ــك  ذل بعد    وقال: 

املعروفة  والعائالت  البارزة  وال�شخ�شيات  امل�ظفني 

ــالوي ــطــب ــخ ال ــشــي ال

22



ذاعيني قبل اأن اأبلغ اخلام�شة  بج�ار م�شاهري القراء الإ

والقلي�بية،  والقاهرة  اجليزة  يف  فا�شتهرت  ع�شرة 

واأ�شبحت القارىء املف�شل لكثري من العائالت.

ويعد ال�شيخ حممد حمم�د الطبالوي اأكرث القراء 

ذاعة كقارئ بها وقد يح�شد على  تقدمًا لاللتحاق بالإ

�شربه اجلميل الذي اأثبت قيمة ومبدءًا وثقة يف نف�س 

هذا القارئ املتني بكل معاين هذه الكلمة. مل يت�شرب 

اإليه.  �شهام وجهت  اأي  نف�شه ومل تنل منه  اإىل  الياأ�س 

واإمنا تقبل كل �شيء بنف�س را�شية مطمئنة اإىل اأّن كل 

�شيء بقدر واأّن م�شيئة ال ف�ق م�شيئة الب�شر، تقدم 

ذاعة ومل ياأذن ال له، ويف املرة العا�شرة  ت�شع مرات لالإ

القراء  اختبار  جلنة  باإجماع  ذاعة  بالإ قارئًا  اعتمد 

واأ�شاد املخت�ش�ن به وح�شلت على تقدير امتياز.

املــرارة  �شديدة  ملــ�اقــف  تعر�شت  لقد  وي�شيف 

يق�شى  اأن  املمكن  مــن  كــان  م�قف  ومنها  نف�شي  على 

منه عناية  اأنقذتني  �شّلم، وقد  ولكن ال  علي كقارئ 

عندما  حــدث  املــ�قــف  وهــذا  ال..  وقـــدرة  ال�شماء 

القاهرة  اأحياء  باأحد  كبري  ماأمت  حياء  لإ مدع�َا  كنت 

ال�شرادق  وكان  القراء  م�شاهري  با�شتدعاء  اأهله  املهتم 

لف ، وكان الت�فيق حليفي  �شخمًا وال�افدون اإليه بالآ

وكاأنه  قراآنا  ــراأ  اأق جعلتني  التجليات  مع  والنفحات 

اخلتام  تــالوة  قبل  ا�شراحتي  واأثــنــاء  ال�شماء،  من 

�شيخ  يا  قه�ة  فنجان  ت�شرب  وقال  القه�جي  جاءين  

قليل  وبعد  مانع.  فيه  كن�س  ما  اإذا  له:  قلت  حممد؟ 

فان�شغلت  املائدة..  على  اأمامي  وو�شعها  القه�ة  اأح�شر 

ون�شيتها.. فقال يل �شاحب امليكروف�ن القه�ة بردت يا 

�شيخ حممد فمددت يدي لتناولها فجاءين �شديق و�شلم 

علّي وبدًل من و�شع يدي على الفنجان �شافحت الرجل 

وان�شغلت مرة ثانية واأردت اأن اأمد يدي ف�شعرت بثقل 

بذراعي مل ميكنني من تناول الفنجان وفجاأة جاءين 

�شاحب املاأمت وطلب مني القراءة فركت القه�ة ولكن 

�شاحب امليكرف�ن �شربها وبعد لظات علمت اأنه انتقل 

ال  من  وبف�شل  العيني  الق�شر  اإىل  �شعاف  الإ ب�شيارة 

عناية  تدخلت  وهكذا  ال.  بقدرة  وجنا  اإ�شعافه  مت 

وىل عندما منعتني القدرة من تناول  ال�شماء مرتني الأ

ب�شرعة،  اإ�شعافه  بعد  الرجل  جناة  والثانية  القه�ة 

ذاعة وو�شلت  وهذا امل�قف حدث يل بعد التحاقي بالإ

اإىل املكانة التي مل ي�شل اإليها اأحد بهذه ال�شرعة. 

ال�شيخ عن م�قف يف خارج م�شر، يق�ل   ويحكي 

وفد  �شمن  الهند  اإىل  �شافرت  الــطــبــالوي:  ال�شيخ 

الندوي،  اأب� ال�شن  ال�شيخ  من  ديني بدع�ة  م�شري 

وكان رئي�س ال�فد املرح�م الدكت�ر زكريا الربي وزير 

عن  تاأخرنا  اأننا  وحدث  ال�قت..  ذلك  يف  وقــاف  الأ

م�عد ح�ش�ر امل�ؤمتر املقام بجامعة الندوة بني�دلهي 

 .. الطريان  ب�شبب  �شاعة  ن�شف  ملدة  التاأخري  وكان   ،

الذي  ال�حيد  الربي:  الدكت�ر  قال  وخربة  وبذكاء 

نه  الطبالوي لأ ال�شيخ  اأمامنا ه�  اأن يدخل  ي�شتطيع 

نه م�شه�ر هنا وله  ال�حيد املميز بالزي  املعروف ولأ

مكانته يف قل�ب النا�س مبا له من مكانة قراآنية ، ورمبا 

لنا  وال�شماح  ال�شفح  والطرب��س دور يف  للعمة  يك�ن 

بالدخ�ل. وحدث ما ت�قعه الدكت�ر الربي واأكرث .. 

واملفاجاأة اأن رئي�س امل�ؤمتر وقف مرحبًا وقال ب�ش�ت 

ال�شيخ  ف�شيلة  راأ�شهم  وعلى  م�شر  وفد  ح�شر  عال: 

وكانت   .. جديد  من  احتفالنا  فلنبداأ  الطبالوي.. 

كانت  الندوة  ن  لأ ال�زير  �شدر  اأثلجت  طيبة  لفتة 

جتمع �شخ�شيات من خمتلف دول العامل. وبعد انتهاء 

اختالف  على  امل�ج�دين  كل  حــ�يل  التف  اجلل�شة 

التذكارية  ال�ش�ر  معي  ياأخذون  واأجنا�شهم  األ�انهم 

ال�شيخ  تعرف�ن  كلكم  ال�زير:  الدكت�ر  لهم  فقال   ..

البا�شط  عبد  وال�شيخ  وقــالــ�ا:  فــردوا  الطبالوي؟ 

القيقة  ويف  العظماء.  م�شر  قراء  من  وكثري  اأي�شًا 

واأعطاين  امل�ؤمتر  انتهاء  بعد  م�شر  اإىل  ال�زير  عاد 

عدة م�ش�ؤوليات .. منها �شيخ عم�م املقارىء امل�شرية 

 .. �شالمية  الإ لل�شئ�ن  على  الأ باملجل�س  وع�ش�   ..

وع�ش� بلجنة القراآن بال�زارة وم�شت�شار ديني ب�زارة 

م�شاهري  من  جمم�عة  بقيام  فف�جئت  ـــاف..  وق الأ

حت�شب   .. المتيازات  هذه  على  بالحتجاج  القراء 

لقراء القراآن كلهم ويف م�شلحتنا جميعًا ، ويعد هذا 

جناحًا للقراء ، وك�شبًا لنا جميعًا .. وواجب علينا اأن 

نفرح بهذا. 

دولــة  ثمانني  مــن  اأكــرث  اإىل  �شافرت  وي�شيف: 

تارة  خا�شة  بدع�ات  واأجنبية  واإ�شالمية  عربية 

زهر ال�شريف اإما  وقاف والأ ومبع�ثًا من قبل وزارة الأ

ممثاًل مل�شر يف العديد من امل�ؤمترات وحمكمًا لكثري من 

من  القراآن  حفظة  بني  تقام  التي  الدولية  امل�شابقات 

كل دول العامل .

بدأت قارئًا 
صغيراً غير 

معروف 
كأي قارئ 

شق طريقه 
وسط 

الصعاب 
والتحديات
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بداأ الداعية الدكت�ر عمر عبد الكايف حما�شرته 

دبي  جلائزة  الثقايف  الربنامج  من  الثالث  الي�م  يف 

ع�شرة،  الثانية  بدورتها  الكرمي  للقراآن  الدولية 

بالدعاء لكل من حمل راية القراآن، وذاد عنها، ونظم 

لها مثل هذه الفعاليات، و�شكر لل�شيخ حممد بن را�شد 

ال�زراء حاكم  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 

دبي رعايته الكرمية للجائزة.

حمبي  من  غفري  جمع  �شهدها  التي  املحا�شرة 

قدم  ماذا  عن�ان:  حتت  كانت  عمر  الدكت�ر  ال�شيخ 

ن�شانية؟.  الر�ش�ل »�شلى ال عليه و�شلم« لالإ

)اإن  عمر  الــدكــتــ�ر  ــال  ق حديثه  بــدايــة  ويف 

عظمة النبي �شلى ال عليه و�شلم تكمن يف رحمته 

�شلى  وكان  ن�شان.  الإ قيمة  اأعلى  واأنــه  بالب�شرية، 

ال عليه و�شلم( �ش�رة وا�شحة، ومن�ذجا تطبيقيا 

عائ�شة  زوجه  و�شفته  كما  بحق  وكان  ال،  لكتاب 

ر�شي ال عنها: )كان خلقه القراآن(.

ول،  ويق�ل الدكت�ر عمر: )لقد كان الرعيل الأ

اأن  ميكن  الــذي  ال�شحابة،  من  امليم�ن  اجليل  ذلكم 

ن�شميه مالئكة الب�شر، اأبرز ما قدمه الب�شري النذير 

هدى  اأعــالم  يزال�ا  ول  كان�ا  املعذبة،   ن�شانية  لالإ

ت�شيء للب�شر يف اأنحاء املعم�رة. واأ�شاف اأن التاريخ 

يثبت اأن اأكرث من 90 األف �شحابي انت�شروا يف رب�ع 

الب�شيطة لن�شر دين ال ك�اقع عملي م�شاهد، قبل اأن 

يك�ن دع�ة بالل�شان، وم�شريا اإىل اأن من ثمرة ذلكم 

ن  الآ اأوروبــا  امل�شلمني يف  بلغ عدد  اأن  النب�ي  الهدي 

واأ�شراليا  مريكتني  الأ ويف  فرد،  ملي�ن   30 من  اأكرث 

محاضرة د. عمر الكافي
في الدورة الثانية عشـــرة
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بلغ عدد امل�شلمني نح� 20 اإىل 30 ملي�ن فرد(.

وي�شيف الدكت�ر عمر: )لقد قدم البيب »�شلى 

الكائنات خريا كثريا، وانت�شر  ال عليه و�شلم« لكل 

اإنه  وقال  و�ش�ب.  حدب  كل  يف  املحمدي  الن�ر  هذا 

فاإن ت�جيهاته  فيها،  نعي�س  التي  البيئة  على �شعيد 

تنري لنا الطريق، وهي اإر�شادات ما اأ�شماها واأنفعها ل� 

�شرنا على هديها(. 

وقال لقد نهانا �شلى ال عليه و�شلم - على �شبيل 

�شراف يف ا�شتخدام املاء، ول� كنا على  املثال-  عن الإ

�شاطئ نهر، ونهى عن ق�شاء الاجة يف املاء الراكد 

�شجار، اإىل غري ذلك من الرحمات التي  اأو يف ظل الأ

تفي�س على كل من ح�له.

واأكد اأن خريه »�شلى ال عليه و�شلم« امتد اإىل 

ل  ما  الي�ان  حتميل  عن  فنهي  والنبات،  الي�ان 

وحذرنا  ذبحنا،  اإذا  الذبح  نح�شن  اأن  ودعانا  يطيق، 

�شاءة اإىل الي�ان اأيا كان، وذكر لنا اأن امراأة  من الإ

ل  حب�شتها،  هرة  يف  النار  دخلت  اإ�شرائيل  بني  من 

ر�س،  الأ خ�شا�س  من  تاأكل  تركتها  ول  اأطعمتها  هي 

واأخربنا اأن يف كل ذات كبد رطبة اأجرا، ونهى اجلي��س 

�شجار. امل�شلمة الفاحتة من اقتالع اأو حرق الأ

قال  والجــتــمــاعــي،  نــ�ــشــاين  الإ ال�شعيد  وعلى 

الدكت�ر عمر )لقد امتد خريه »�شلى ال عليه و�شلم« 

نثى  الأ كانت  فقد  املجتمع،  يف  رئي�س  كمك�ن  للمراأة 

مالية،  ذمــة  اأي  لها  يكن  ومل  �ــشــالم،  الإ قبل  تــ�رث 

ت�جيهاته  فجاءت  تتزوج،  فيمن  راأي  لها  يكن  ومل 

ــراأة،  امل قــدر  من  لتعلي  املطهرة  النب�ية  وتعاليمه 

وجتعل لها ذمة مالية م�شتقلة، وق�شم لها ن�شيبها من 

املرياث، واأبطل كل زواج ل يتم بر�شاها اأو م�افقتها، 

اإل  يكرمهن  »ل  فقال:  اإليها  ح�شان  الإ اإىل  ودعــا 

باملعروف«،  عليهن  الذي  مثل  »ولهن  وقــال:  كــرمي«. 

هلي«(. هله واأنا خريكم لأ وقال: »خريكم خريكم لأ

ثمرة  عن  الكايف  عبد  عمر  الدكت�ر  ــدث  وحت

النبي حممد �شلى ال عليه و�شلم  اأبرز ما قدم  من 

ن�شان  ن�شانية، وهي اأنه ر�شم مبداد الن�ر �ش�رة لالإ لالإ

الذي خلقه ال عزيزا ل يطاأطئ راأ�شه اإل خلالقه، 

م�اج املتالطمة  وخا�شة ونحن نعي�س يف خ�شم هذه الأ

من اأن�اع الف�شاد الذي و�شفه الغربي�ن اأنف�شهم باأنه 

جاهلية اأ�شد مما كان قبل البعثة النب�ية.

وي�شيف الدكت�ر عمر اأن النبي »�شلى ال عليه 

و�شلم« قدم للب�شرية من�ذج الزوج الن�ن، وال�الد 

ال�شف�ق، واجلد الذي ل ي�شتنكف اأن يداعب اأحفاده 

تاأليفا  ال�شنني  ظهره  يعتلي  اأن  ياأنف  ول  بل�شانه 

الكيم،  القائد  منــ�ذج  كذلك  لنا  وقــدم  لقل�بهم، 

والاكم العادل. كان كما و�شفه ربه عز وجل: {وما 

اأر�شلناك اإل رحمة للعاملني}.  

غري  من  الغربيني  اأن  اإىل  عمر  الدكت�ر  وي�شري 

عليه  ال  »�شلى  البيب  قدم  مبا  اأ�شادوا  امل�شلمني، 

)�شالح  مارك�س:  كــارل  فيق�ل  ن�شانية.  لالإ و�شلم« 

عليه  ال  »�شلى  حممد  بــه  جــاء  فيما  الب�شرية 

ميكنه  حممد  )اإنـــا  �ش�:  بــرنــارد  ويــقــ�ل  و�ــشــلــم«(. 

من  فنجانا  له  نعد  ريثما  العامل  م�شاكل  يحل  اأن 

ن�شان ال�حيد  القه�ة(. وراأي فيه �شك�شبري )�ش�رة الإ

الكامل(.

»�شلى  النبي  قدم  )لقد  عمر:  الدكت�ر  ويق�ل 

مــن  الأ ي�ش�ده  من�ذجيا  جمتمعا  و�شلم«  عليه  ال 

خر يف املدينة املن�رة.  وال�شالم والتعاي�س وقب�ل الآ

فكان امل�شلم يعي�س جنبا اإىل جنب مع غري امل�شلم، مع 

اليه�دي والن�شراين والفار�شي والرومي والبدوي يف 

�شالم ووئام تام(.

م�شكلة  و�شلم«  عليه  ال  »�شلى  النبي  )وعالج 

من اأخطر امل�شاكل التي ت�ؤرق الب�شرية جمعاء وهي 

م�شكلة الفقر ب�شكل عملي. ونهى عن امل�شاألة وغلظ 

العمل  اإىل  لل�شدقة  طلبا  جاءه  من  ودعا  �شاأنها،  يف 

طلب  ثم  ميلكه،  وحل�س  قعب  على  مــزادا  عقد  بــاأن 

وقد  ي�ما،   15 يرينه  ول  فيحتطب،  يذهب  اأن  اإليه 

كان اأن عاد ال�شائل وعنده ماله وفري. وبهذا الهدي 

العزة،  طعم  الرجل  ذاق  امل�شجاة  والرحمة  النب�ي 

�شيء  الفقر  اأن  وعلم  ال�ش�ؤال،  مذلة  نف�شه  وجنب 

ي�شطنعه املرء بنف�شه(.

ويختم الدكت�ر عمر حما�شرته ال�شيقة بق�له 

و�شلم«  عليه  ال  »�شلى  حممد  النبي  قدمه  ما  )اإن 

يف  و�شالمتها  واأمنها  �شعادتها  �شمان  فيه  ن�شانية  لالإ

الدارين. ومن هذا املنطلق حري بنا كم�شلمني واأتباع 

لهذا النبي الكرمي اأن نحذو حذوه وني�شر على دربه 

ذلك  اإىل  ا�شتطعنا  ما  اأجمعني  للنا�س  خريه  ونن�شر 

�شبيال(.

من ثمار 
الهدي 

النبوي أن 
بلغ عدد 

المسلمين 
في أوروبا 
اآلن أكثر 

من 30 
مليون 

فرد، وفي 
األمريكتين 
وأستراليا 
بلغ عدد 

المسلمين 
نحو 20 إلى 
30 مليون 

فرد
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دبي – السيد الطنطاوي
برعاية كرمية من �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

فعاليات  اأوىل  الي�م  م�شاء  تبداأ  دبي  حاكم  ال�زراء 

للقراآن  دبــي  جلائزة  الدولية  القراآنية  امل�شابقة 

عربية  دولــة   85 من  املت�شابقني  لختبار  الكرمي 

واإ�شالمية وجالية اإ�شالمية يف اخلارج.     

ن�شطة  لالأ اخلام�س  الي�م  فعاليات  �شهدت  وقد 

على  اجلمه�ر  من  كبريا  اإقبال  للجائزة  الثقافية 

ح�شان  حممد  ال�شيخ  ف�شيلة  األقاها  التي  املحا�شرة 

ق�م( والتي �شلط ال�ش�ء  وكانت بعن�ان )الطريق الأ

خاللها على م��ش�ع ال�شدق.

بل  مــة  الأ اأزمــة  اأن  ح�شان  حممد  ال�شيخ  واأكــد 

والعامل اأجمع هي اأزمة �شدق، م�شريا اإىل اأن افتقار 

العامل لهذا اخللق له� راأ�س اأ�شباب تعا�شته وويالته 

وانحداره بل وانهياره على خمتلف ال�شعد. 

من  ول  الأ العن�شر  عن  ح�شان  ال�شيخ  وحتــدث 

القراآن  يف  ال�شدق  )منزلة  وه�  املحا�شرة  عنا�شر 

الشيخ محمد حسان:
افتقـــار العالم للصدق من 
أسباب تعاسته وويالته
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الكرمية  يــــات  الآ مــن  عـــددا  ومقتب�شا  والــ�ــشــنــة(، 

جالل  تبني  التي  املــطــهــرة،  النب�ية  حــاديــث  والأ

الدنيا  يف  ــن  ــداري ال يف  الــ�ــشــدق  واأهــمــيــة  وعظمة 

خرة. والآ

يات ق�له تعاىل: {فل� �شدق�ا ال  ومن هذه الآ

ال�شادقني  ال  {ليجزي  وق�له:  لهم}،  خريا  لكان 

ال  اتق�ا  اآمن�ا  الذين  {ياأيها  وق�له:  ب�شدقهم}، 

وك�ن�ا مع ال�شادقني}.

حاديث، ومن   واأ�شار ال�شيخ ح�شان اإىل بع�س الأ

بال�شدق  »عليكم  و�شلم:  عليه  ال  �شلى  ق�له  ذلك 

اإىل  يهدي  الــرب  واإن  الــرب،  اإىل  يهدي  ال�شدق  فــاإن 

حتى  ال�شدق  ويتحرى  لي�شدق  الرجل  واإن  اجلنة، 

اإىل  كذلك  ال�شيخ  ونــ�ه  �شديقا«.  ال  عند  يكتب 

اأن  دون  من  املرء  يناله  اأن  ميكن  ال�شهادة  درجة  اأن 

ال�شدق  يحقق  اأن  �شريطة  معركة،  اأي  يف  ي�شرك 

عليه  ال  �شلى  بق�له  ذلك  يف  م�شت�شهدا  النية،  يف 

ال  بلغه  ب�شدق،  ال�شهادة  ال  �شاأل  »مــن  و�شلم: 

منازل ال�شهداء، ول� مات على فرا�شه«.

م�شريا  الكذب،  خط�رة  من  ح�شان  ال�شيخ  وحذر 

املا�شي  يف  الــكــاذبــة  ــاوى  ــدع ال مــن  الكثري  اأن  اإىل 

ر�س، وتدني�س  والا�شر،  �ش�غ و�ش�ق بها احتالل الأ

العر�س، وانتهاك املقد�شات.

قال:  و�شلم  عليه  ال  �شلى  النبي  اأن  واأ�شاف   

به  لك  ه�  حديثا  اأخــاك  حتدث  اأن  خيانة  »كــربت 

اأن  اإىل  ال�شيخ  ينبه  ثم  كــاذب«  عليه  واأنــت  م�شدق، 

طفال  الأ على  ول�  حتى  الكذب،  حرم  قد  �شالم  الإ

والي�ان، بل ومبجرد نظرة العني. 

ال�شيخ  حتدث  املحا�شرة،  من  الثاين  املح�ر  ويف 

ثالثة  اإىل  اإياها  مق�شما  ال�شدق،  اأنــ�اع  عن  ح�شان 

يف  وال�شدق  قـــ�ال،  الأ يف  ال�شدق  وهي  األ  اأق�شام، 

ح�ال م�شددا  على اأن ال�شدق  فعال، وال�شدق يف الأ الأ

منهاج  ه�  بل  الل�شان،  به  ينطق  كــالم  جمــرد  لي�س 

خال�س ليثمر الثبات واليقني. حياة، ي�شت�جب الإ

ولفت ال�شيخ النتباه اإىل اأن الكذب ل يباح اإل يف 

ثالثة م�اطن، األ وهي ال�شلح بني املتخا�شمني، ويف 

امل�ؤمن ل  اأن  الرب، وحديث الرجل امراأته م�ؤكدا 

يك�ن كذابا اأبدا كما قال عز من قائل: »ما يلفظ من 

ق�ل اإل لديه رقيب عتيد«. وق�له )�شلى ال عليه 

فليقل  خــر  الآ والي�م  بال  ي�ؤمن  كان  »من  و�شلم(: 

خريا اأو لي�شمت«. وق�له: »امل�شلم من �شلم امل�شلم�ن 

من ل�شانه ويده«. 

العمل،  يف  خال�س  الإ اأهمية  على  ال�شيخ  و�شدد 

م�شت�شهدا بق�له تعاىل: {وما اأمروا اإل ليعبدوا ال 

خمل�شني له الدين حنفاء}.  

مناذج  ال�ش�ر  يــدي  بني  ح�شان  ال�شيخ  وطــرح 

مة،  الأ �شديق  راأ�شهم  على  فيذكر  ال�شادقني،  مبهرة 

ول، �شاحب  ثاين اثنني اإذ هما يف الغار، حمررالعبيد الأ

ر�ش�ل ال �شلى ال عليه و�شلم، ورفيقه يف الهجرة، 

وجاره يف قربه الطاهر �شيدنا اأب� بكر ال�شديق )ر�شي 

ال عنه(. ثم يثني بعده ب�شيدنا �شعد بن معاذ ر�شي 

بعده  ومــن  ن�شار،  الأ ب�شديق  اإيــاه  و�شفا  عنه،  ال 

غزوة  عن  تخلف�ا  الذين  اأحد  مالك،  بن  كعب  يذكر 

تب�ك، لكن ال اأجناه ب�شدقه واأوبته، واأثبت ت�بته 

يف قراآن يتلى اإىل ي�م القيامة.

الكثير من 
الدعاوى 
الكاذبة 

في 
الماضي 

والحاضر،  
سوغ 

وسوق 
بها احتالل 

األرض، 
وتدنيس 

العرض
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�شالمي ال�شع�دي ال�شيخ �شالح  حذر الداعية الإ

من  الثالثة  الليلة  حما�شرة  يف  املغام�شى  عــ�اد  بن 

ليايل امللتقى الرم�شاين ال�شابع الذي تنظمه دائرة 

من  امل�شلمني  بدبي  التجاري  والت�ش�يق  ال�شياحة 

بقراءة  التاأثر  اأو  الف�شائيات  بع�س  وراء  الن�شياق 

بع�س الكتب اأو املن�ش�رات اأو املقالت، م�شريا اإىل اأنه 

ل هدى اأعظم من هدى الر�ش�ل.

وطالب ال�شباب األ ينغلق اأمام طلب العلم من اأي 

جهة، فالعلم ل وطن له، م�شددا على ت�فري الفر�س 

لهم، لفتا اإىل اأن القائد ل بد اأن يك�ن املبادر اأوًل 

من  كبري  جانب  على  فالقدوة  خــــرون،  الآ ليتبعه 

همية، حتى يتحقق الب الذي كان اأهل املدينة  الأ

عليه  ال  �شلي  ال  لر�ش�ل  يكن�نه  ن�شار  الأ من 

و�شلم.

املغام�شى  عــ�اد  بن  �شالح  ال�شيخ  ف�شيلة  وقــدم 

املدينة«  »النبي يف  بعن�ان  والتي جاءت  حما�شرته 

وفيها حتدث عن ف�شل املدينة املن�رة عن �شائر املدن 

ل�ج�د قطعة من اجلنة بها م�شريا لديث ر�ش�ل ال 

»مابني قربي ومنربي رو�شة من ريا�س اجلنة«.

الر�ش�ل  هجرة  املغام�شي  الداعية  وا�شتعر�س 

وبداية و�ش�له للمدينة وبناء م�شجد قباء وال�شالة 

من  بقعة  اأول  واأنــهــا  �ــشــالم  الإ يف  جهرا  مــرة  ول  لأ

من  عدد  اإىل  عرج  ثم  ال�شرف،  هذا  حــازت  ر�ــس  الأ

ن�شار مع ر�ش�ل  م�اقف ال�شحابة من املهاجرين والأ

وفاته  بعد  الــب  هــذا  �شار  وكيف  له  وحبهم  ال 

كان  املدينة  اأهل  من  البع�س  اأن  لدرجة  ل�شحابته 

يقبل يد ال�شحابي قائال: كيف ل اأقبل يدا �شافحت 

ر�ش�ل ال.

المغــامسي:
يحـــذر مـــن الفضائيـــات
الداعية إلى الفكر المنحرف

مطالبة 
األبناء 
بالمثابرة 
على طلب 
العلم 
والتسلح 
بالتوحيد
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اأن  م�شريًا  املن�رة،  املدينة  ف�شل  عن  حتدث  ثم 

الدجال  يدخلها  ل  واأنــه  �ش�ء  كل  من  يحفظها  ال 

ال  لر�ش�ل  ميانية  الإ امل�اقف  معددا  الطاع�ن  اأو 

وال�شيدة عائ�شة وال�شحابة.

و�ــشــرورة  املــكــان  اأهــمــيــة  عــن  ال�شيخ  وحتـــدث 

الغر�س اجلديد  ما ي�شكل اعتزاز  الرتباط به وه� 

�شالمي والذود عنه بكل ما ميلك، وارتباط  ب�طنه الإ

املن�رة  باملدينة  و�شلم  عليه  ال  �شلى  الــر�ــشــ�ل 

وحنينه اإليها واإخباره باأنه قد يرغب عنها يف اآخر 

الزمان، وق�له »واملدينة خري لهم ل� كان�ا يعلم�ن«، 

ا بق�له �شلى ال عليه و�شلم ما بني  وعلل ذلك اأي�شً

بيتي ومنربي رو�شة من ريا�س اجلنة.

اجليل  اإىل  وجــهــه  اآخـــر  در�ـــس  اإىل  انتقل  ثــم 

خيزمة  بن  �شعد  عند  الر�ش�ل  نــزول  وه�  اجلديد 

وكان عزًبا ويف هذا اأدب يف كيفية النزول على النا�س 

وعدم الت�شييق عليهم.

همية  كما اأن هناك در�ًشا على جانب كبري من الأ

عنها  يرفع  اأن  يجب  ل  عــمــال  الأ بع�س  اأن  وهــ� 

ر�س  ن�شان فهذا اأف�شل اخللق جاء اإىل بقعة من الأ الإ

جهة  وو�شعها  لبنة  واأخــذ  فيها  ي�شل�ن  النا�س  كان 

ال�شام قبل حت�يل القبلة، ثم اأخذ بعده اأب�بكر، ثم 

ال�شحابة،  وراءه  و�شلى  �شلى  ثم  اخلطاب،  بن  عمر 

قباء،  يف  كانت  �شالم  الإ يف  علنية  �شالة  اأول  وهي 

اأن يك�ن املبادر  اأن القائد ل بد  اإر�شاد اإىل  ويف هذا 

خرون، فالقدوة على جانب كبري من  اأوًل ليتبعه الآ

همية، حتى يتحقق الب الذي كان اأهل املدينة  الأ

اأنهم يكن�نه لر�ش�ل ال �شلى  ن�شار ي�شهدون  من الأ

لذا  يحبهم؛  اأنــه  ال  ي�شهد  وه�  و�شلم،  عليه  ال 

اختار املدينة حتى انتقل اإىل ج�ار ربه.

وانتقل اإىل م�قف اآخر من حياته �شلى ال عليه 

اأحد فقد دفنت  و�شلم يف املدينة املن�رة عن �شهداء 

جماعات منهم مًعا يف قرب واحد، فقال�ا للر�ش�ل، اأي 

ال�شحابة نقدم؟ فقال �شلى ال عليه و�شلم قدم�ا 

كرث قراآًنا، وهذا يدلنا على حر�س الر�ش�ل �شلى  الأ

يف  لي�س  اأهله  وتقدير  العلم  على  و�شلم  عليه  ال 

خرة، ومن هنا  م�ر الدني�ية فقط بل يف اأم�ر الآ الأ

تقان يف العلم. فالعلم �شرورة للجيل بل الإ

الر�شل  اأن  هي  مهمة  م�شاألة  على  ال�شيخ  وطاف 

بالرب  اأمر  فريق  فريقان،  جميًعا  ال�شالم  عليهم 

ي�ؤمر  مل  وفريق  حمالة،  ل  من�ش�ر  وهــذا  والقتال 

بالرب والقتال ومن ه�ؤلء من يقتل، وامل�شاألة التي 

يجب اأن يعيها الغر�س اجلديد اأن البتالءات واملحن 

ل بد منها يف طريق البناء، فه�ؤلء اأف�شل خلق ال 

يجاهدون ويعذب�ن بل ويقتل�ن، فال يجب اأن يياأ�س 

ال�احد منا مبا يالقي يف طريقه من عقبات كاأداء.

ال  �شلى  الر�ش�ل  اإن  املغام�شي  ال�شيخ  وقــال 

عليه و�شلم اأدرك ت�شعة رم�شانات منها �شنة مل يفر�س 

ي�شق  اأن  خ�شية  منفردا  الراويح  ي�شلي  وكان  فيها، 

على امل�شلمني، ثم كانت كذلك يف عهد اأبي بكر واأول 

خالفة عمر، حتى جمعهم على اإمام واحد، ومل يكن 

لزًما ختم القراآن فدخل عليهم فراآهم كذلك فقال 

اأن  بد  ل  اأننا  على  يدلنا  وهــذا  هــي«،  البدعة  »نعم 

نك�ن رفيقني بامل�شلمني ونربي اجليل على ال��شطية 

والعتدال.

واجبنا الرفق 
بالمسلمين 

وتربية 
النشء على 
الوسطية 
واالعتدال
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الدولية  دبي  بجائزة  التحكيم  جلنة  تخترب 

ثمانية  اخلمي�س  الــيــ�م  م�شاء  الــكــرمي  لــلــقــراآن 

ومن  �شالمية  والإ العربية  الــدول  من  مت�شابقني 

اأحمد  بن  حممد  وهم  اخلارج  يف  امل�شلمة  اجلاليات 

ح�شني  حممد  جا�شم  وخــالــد  ماليزيا،  مــن  زاهـــد 

اأ�ش�ات  اإ�شماعيل  وحممد  الك�يت،  من  اإبراهيم 

من  درار  اأوالــه  الرحمن  وعبد  املتحدة،  اململكة  من 

جيب�تي، والارث ناجح �شامي معطان من فل�شطني، 

حبيب  وعلي  النيجر،  من  اإبراهيم  وم��شى  وحممد 

ال حبيبي من اإيران، واإبراهيم �شار من ال�شنغال.

حممد  قــال  املت�شابقني  من  عــدد  مع  لقاء  ويف 

�شعيد حممد الديب من جمه�رية م�شر العربية من 

حمافظة الغربية ويبلغ من العمر 14 عاما اأنه جاء 

ب�شحبة والده للم�شاركة يف امل�شابقة الدولية وذلك 

وقاف امل�شرية. بعد تر�شيحه من وزارة الأ

الثالث  ال�شف  يف  يدر�س  الــذي  حممد  وي�ؤكد 

الفالح  والده  اأن  زهــري  الأ عــدادي مبعهد طنطا  الإ

اأن  منذ  القران  لفظ  ت�شجيعه  وراء  كان  الب�شيط 

القراآن  حفظ  من  تكن  حتى  ال�شاد�شة  عمر  يف  كان 

اإنني  حممد  ويق�ل  فقط.  �شن�ات  ثــالث  يف  كامال 

كنت اأحفظ يف البداية ن�شف �شفحة من القراآن ثم 

تدرجت اإىل �شفحة ثم �شفحتني ثم اإىل حفظ ربع 

ي�ميا.

م�شابقات  عــدة  يف  و�شارك  �شبق  انــه  وي�شيف 

حملية وكان دائما يح�شل على مراكز متقدمة ثم 

بني  من  وكان  املحافظة  م�شت�ى  على  م�شابقة  دخل 

على  م�شابقة  يف  �شارك  ثم  وىل  الأ اخلم�س  املراكز 

ومت  ول  الأ املركز  على  وح�شل  اجلمه�رية  م�شت�ى 

قبل  عنها  ي�شمع  مل  انه  م�ؤكدا  دبــي،  اإىل  اإر�شاله 

مارات. جميئه اإىل الإ

مثل  عاملا  ي�شبح  ان  اأمنيته  عن  حممد  ويعرب 

ف�شيلة ال�شيخ ال�شعراوي رحمه ال وان يتخ�ش�س 

يف علم القراءات.

عمر رعد حمم�د من العراق يبلغ من العمر 19 

القراآن،  عل�م  ق�شم  الربية  كلية  يف  ويدر�س  عاما 

لدبي  ال��ش�ل  من  يتمكن  ولكي  امل��شل،  يف  ويقطن 

كان عليه املرور باأربيل واحتاج اإىل كفيل فبادر زوج 

اإىل  وياأتي  امل��شل  من  يخرج  حتى  بكفالته  خالته 

امل�شابقة.

ويق�ل عمر انه بداأ حفظ القراآن الكرمي منذ 

الطف�لة عرب دورات للتحفيظ تعقد بامل�شاجد ومن 

من  وانتهى  �شن�ات   5 منذ  الفعلي  للحفظ  اجته  ثم 

وان  �شبق  انه  اإىل  م�شريا  ون�شف،  الفظ يف عامني 

العراق  م�شت�ى  على  حملية  م�شابقات  يف  �شارك 

ول ومن ثم مت تر�شيحه من  الأ املركز  وح�شل على 

دبي  جائزة  م�شابقة  يف  للم�شاركة  وقــاف  الأ وزارة 

الدولية للقراآن الكرمي.

الدولية  دبي  جائزة  عن  �شمعت  اإنني  ويق�ل 

امل��شل  يف  �شخا�س  الأ من  عدد  طريق  عن  للقراآن 

قد  والي�م  بها  ي�شارك  اأن  متنى  ما  وكثريا  وبغداد 

حتقق حلمه، وياأمل عمر يف اأن يك�ن داعية ويعلم 

القراآن كما تعلمه.

لجنة التحكيم بجائزة دبي القرآن
تختبر ثمانية متســـابقين مساء اليوم

أمنية 
المتسابق 
المصري 
أن يكون 
عالما مثل 
الشعراوي

عمر رعد 
يحصل 
على المركز 
األول في 
المسابقة 
المحلية 
بالعراق
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امل�شابقة  الثاين من  الي�م  املايل  رعى �ش�ق دبي 

ح�شر  وقد  الكرمي،  للقراآن  دبي  جلائزة  الدولية 

املمزر  مبنطقة  والعل�م  الثقافة  نــدوة  قاعة  اإىل 

والتي تقام بها فعاليات امل�شابقة كل من ح�شن عبد 

املايل  دبي  �ش�ق  عمليات  مدير  ال�شركال  الرحمن 

املالية  ال�ش�ؤون  اأول  مدير  اجلزيري  حممد  واأحمد 

دارية. والإ

�ش�ق  اأن  ال�شركال  الرحمن  عبد  ح�شن  واأو�شح 

منذ  اجلائزة  اأيام  من  ي�م  برعاية  يق�م  املايل  دبي 

للقراآن  دبي  جائزة  اأن  اإىل  وم�شريا  �شن�ات،  اأربــع 

حفظة  دعم  يف  والكبري  الفاعل  دورهــا  لها  الكرمي 

وخدمة  العامل  دول  جميع  من  وجل  عز  ال  كتاب 

ــن خـــالل تــبــنــي الــعــديــد من  ــي م ــالم ــش � ــن الإ ــدي ال

رم�شان  �شهر  خالل  الثقافية  ن�شطة  والأ امل�شابقات 

وخالل العام.

وقال اإن اأهم ما مييز جائزة دبي الدولية للقراآن 

�شالم  الإ خدمت  اإ�شالمية  �شخ�شية  اختيار  الكرمي 

وامل�شلمني لتكرميها، وهذا �شيء يح�شب للجائزة ول 

ي�جد يف اأي م�شابقة عاملية اأخرى. 

املقايي�س وينتظرها  بكل  اأنها حدث عاملي  واأكد 

القراآن  �شهر  فه�  املبارك،  رم�شان  �شهر  يف  اجلميع 

الذي اأنزل فيه، ودعا الن�سء لالهتمام بهذا الكتاب 

ن�شان من اأي �ش�ء. الذي يحفظ الإ

ــدول  ال مــن  الفظة  مــن  كــثــريا  اأن  اإىل  ولــفــت 

عدم  رغم  متميز  ب�شكل  القراآن  قراأوا  العربية  غري 

معرفتهم باللغة العربية.

ن�شطة  وقال ال�شركال اإن ال�ش�ق �شباق يف دعم الأ

وخا�شة  والــريــا�ــشــيــة،  والــديــنــيــة  الجــتــمــاعــيــة 

اجلائزة مبا تق�م به دور بناء منذ 12 عاما لتن�شئة 

وم�ؤكدا  به،  والتم�شك  القراآن  حفظ  على  ولد  الأ

هذه  م�شاندة  يف  دورها  لها  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  اأن 

للمجتمع  منها  خدمة  وت�شجيعها  الطيبة  عمال  الأ

ومن  املجتمع  هــذا  من  جــزء  فهي  فيه،  تعمل  الــذي 

ن�شطة الجتماعية  �شهام يف الأ واجبها امل�شاندة والإ

فكار. واملبادرة يف تقدمي القراحات والأ

ومن جانبه قال اأحمد حممد اجلزيري اإن �ش�ق 

دبي املايل حري�س على اأن يك�ن مت�اجدا يف جميع 

ولكل  املجتمع  يف  واخلريية  الجتماعية  ن�شطة  الأ

فئات املجتمع، وللمدار�س ولل�شباب.

على  تنظم  ريا�شية  اأن�شطة  ت�جد  اأنه  واأو�شح 

ن�شطة  الأ اإىل  �شافة  بالإ املالية  القطاعات  م�شت�ى 

وتنظيم  الجتماعية  امل�شاريع  ودعــم  ن�شانية  الإ

حمالت التربع بالدم.

وقال اإننا نت�شرف بح�ش�ر ي�م من اأيام اجلائزة 

لال�شتماع اإىل ه�ؤلء الفظة الذين جاوؤوا من جميع 

التي  بهذه اجلائزة  نعتز  لدبي، ونحن  العامل  اأنحاء 

ت�شجع وتكرم �شبابا متميزا يف القراآن الكرمي.

من  كثريا  طالت  اجلــائــزة  جنــاحــات  اأن  واأكـــد 

الدولية وامل�شابقة املحلية  امل�شابقة  املجالت ففيها 

�شالمية وغريها  واملحا�شرات وتكرمي ال�شخ�شيات الإ

باجل�انب  الرتــقــاء  يف  ت�شاهم  التي  الــفــروع  مــن 

املرتبطة بالقراآن الكرمي.

ــى  ــرع ـــي ي ـــال ـــم ـــــي ال ســـــوق دب
ــــي لـــلـــجـــائـــزة ــــان ــــث ـــــوم ال ـــــي ال

السركال: 
حدث 

عالمي بكل 
المقاييس 
وينتظرها 

الجميع 
في شهر 

رمضان
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آيات اهلل في اآلفاق
للشاعر الكبير: محمود غنيم

ــعــل ل ــــــــــات  اآي فــــــــــــاق  الآ يف  ل 
 

 ولــعــل مـــا يف الــنــفــ�ــس مـــن اآيــاتــه

اإذا ـــرار  بـــاأ�ـــش مــ�ــشــحــ�ن  ـــ�ن  ـــك  وال

ــردى ال يــد  تخطفته  للطبيب   قــل 

بعدما وعـــ�يف  ــا  جن للمري�س  ــل   ق

مـــن علة لــلــ�ــشــحــيــح ميــــ�ت ل   قـــل 

حفرة ــذر  ــح ي وكــــان  للب�شري   قــل 

الزحـ بني  م�شى  عمى  الأ �شاآئل  بل 
 

 قـــل لــلــجــنــني يــعــيــ�ــس مـــعـــزول بال

بالبكا واأجــهــ�ــس  بــكــى  لل�ليد   قــل 

�شمه يــنــفــث  الــثــعــبــان  تـــرى   واإذا 

اأو ثعبان  يــا  تعي�س  كيف   وا�ــشــاألــه 

تقاطرت كيف  النحل  بط�ن   واأ�شاأل 

بني كـــان  امل�شفى  الــلــن  �ــشــائــل   بــل 

حنايا من  يخرج  الــي  ــت  راأي  واإذا 

ــات يـــجـــف بـــعـــد تــعــهــد ــب ــن ــل  قــــل ل

 واإذا راأيت النبت يف ال�شحراء يرب�

ـــا ـــداك  اأقــــلــــهــــا هـــــ� مـــــا اإلـــــيـــــه ه

عيناكا تــــرى  لـــ�  عـــجـــاٌب   عــجــٌب 

 حـــاولـــت تــفــ�ــشــريًا لــهــا اأعــيــاكــا

ــــا طــبــيــب بــطــبــه ارداكــــــا  مــــن ي

عافاكا ــن  م الــطــب  فــنــ�ن   عــجــزت 

ــا ــاك ـــا �ــشــحــيــح ده ــا ي ــاي ــن ــامل ـــن ب  م

اأهـــ�اكـــا ــــذي  ــ�ى بــهــا مـــن ذا ال ــه  ف

خطاكا يق�د  من  اإ�شطدام  بال   ـــام 

ــا ــاك ــرع ي لــــذي  مـــا  ومـــرعـــى   راع 

ــــذي اأبــكــاكــا  عــنــد الــــــ�لدة مـــا ال

ح�شاكا بال�شم�م  ذا  مــن   فــا�ــشــاألــه 

 حتـــيـــا وهــــــذا الـــ�ـــشـــم ميـــــالأ فــاكــا

 �ــشــهــدًا وقــــل لــلــ�ــشــهــد مـــن حــالكــا

�ــشــفــاكــا ـــــذي  ـــــال م ــــــــرث  وف  دم 

اأحياكا قد  حي  يا  من  فا�شاأله   ميت 

ــــة مــــن بـــاجلـــفـــاف رمـــاكـــا  ورعــــاي

ــــا ــــاك ــــن اأرب ـــه م ـــاأل ـــش ـــا�  وحـــــــده ف
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نــا�ــشــرًا يــ�ــشــري  ــبــدر  ال راأيــــت   واإذا 

وهي يــدنــ�  ال�شم�س  �شعاع  ــاأل  ــش  وا�

ــذي ال مــن  الــثــمــار  مــن  للمرير   قــل 

الن�ى م�شق�ق  النخل  راأيـــت   واإذا 

لهيبها ــب  ــش � ـــنـــار  ال راأيــــــت   واإذا 

مناطحا �ــشــم  الأ اجلبل  تــرى   واإذا 

باملياه تفجر  �ــشــخــرًا  تـــرى   واإذا 

الــزلل بالعذب  النهر  راأيـــت   واإذا 

جـــاج الأ بــاملــاء  البحر  ـــت  راأي  واإذا 

داجــيــًا يغ�شى  الــلــيــل  راأيــــت   واإذا 

�شاحكًا ي�شفر  ال�شبح  راأيـــت   واإذا 

اآيــاتــه مــن  الــكــ�ن  هــي  مــا   �شتجيب 

ــك الــمــد الــعــظــيــم لــذاتــك  ربـــي ل

ال�شذى عــاطــرة  زهــــار  الأ منبت   يــا 

 يــا جمـــري الــنــهــار عــاذبــة الــنــدى

ــاًل مـــا لــذي ــه نـــ�ـــشـــان م يـــا اأيـــهـــا الإ

ـــن اأ�ـــشـــراكـــا ــــــــ�اره فـــا�ـــشـــاألـــه م اأن
 

 اأبـــعـــد كـــل �ــشــيء مـــالـــذي اأدنـــاكـــا

غـــذاكـــا الـــثـــمـــار  دون  مــــن   بـــاملـــر 

ــاألــه مـــن يـــا نــخــل �ــشــق نــ�اكــا ــش  فــا�

 فــا�ــشــاأل لــهــيــب الـــنـــار مـــن اأوراكـــــا

اأر�ــشــاكــا مــن  ف�شله  ال�شحاب   قمم 

ــلــه مـــن بـــاملـــاء �ــشــق �ــشــفــاكــا  فــ�ــش

ــــذي اأجـــراكـــا ــرى فــ�ــشــلــه مـــن ال ــش � 

ــى فــ�ــشــلــه مـــن الـــــذي اطــغــاكــا ــغ  ط

ــن يــالــيــل حـــاك دجــاكــا  فــا�ــشــاألــه م

�شحاكا �شاغ  �شبح  يــا  مــن   فا�شاله 

عيناكا تــــرى  لـــ�  عـــجـــاٌب   عــجــٌب 

 حــــمــــدًا ولـــيـــ�ـــس لــــ�احــــد اإلكـــــا

ــا ــاك ـــا ورج ـــاب يـــ�مـــًا مـــن دع  مـــا خ

ــا ــاك ـــا ورج ـــاب يـــ�مـــًا مـــن دع  مـــا خ

ــــه اأغـــــراكـــــا ــــالل بـــــــال جـــــل ج
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اللجنة  رئي�س  ب�ملحة  اإبراهيم  امل�شت�شار  اأكد 

اأن  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبــي  جلائزة  املنظمة 

م�اطنا  حافظا  نــحــ�135  حاليا  لديها  اجلــائــزة 

للقراآن الكرمي من الذين �شارك�ا يف م�شابقة الافظ 

امل�اطن.

اأبناء  من  وحافظة  حافظ   100 هناك  اإن  وقا 

القراءات(  )علم  برنامج  يف  ت�شجيلهم  مت  الدولة 

عقب  �شينطلق  ــذي  وال اجلائزة  ا�شتحدثته  الــذي 

باأ�شاتذة  ال�شتعانة  و�شيتم  املبارك،  رم�شان  �شهر 

نخبة  اإيجاد  بهدف  القراءات،  علم  يف  متخ�ش�شني 

القراءات.  جمال  يف  املتخ�ش�شني  الدولة  اأبناء  من 

اخلريج  ويح�شل  �شنتان  مدته  الربنامج  اأن  واأو�شح 

الذي يجتاز الدرا�شة على �شند يف القراءات الع�شر. 

ولفت ب�ملحة اإىل اأن املت�شابقني يف امل�شابقة الدولية 

هذا العام اأظهروا خالل الي�مني ال�شابقني متيزا يف 

الفظ ويف التج�يد.

تناف�س  عنه  �شينتج  التميز  هذا  اأن  اإىل  واأ�شار 

�شديد وهذا راجع اإىل الف�ائد التي حققتها اجلائزة 

من خالل املتابعة للدول التي ت�شارك واإىل الختبار 

ر�س  املبدئي الذي يجرى للمت�شابقني ف�ر ح�ش�رهم لأ

غري  املن�شة  اإىل  ي�شعد  ل  انــه  من  للتاأكد  الــدولــة 

الافظ لكتاب ال.

غري  انــه  يثبت  مت�شابق  اأي  اإن  ب�ملحة  وقــال 

متمكن من الفظ يعاد اإىل وطنه مع اإكرامه واإر�شال 

استحداث برنامج جديد 
ـــي عــلــم الــــقــــراءات ف

بوملحة: 
الجائزة 
أهلت 135 
حافظا 
مواطنا 
للمشاركة 
في 
المسابقات 
الدولية
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�شالمي وللجهة التي قامت باإر�شاله  ر�شالة للمركز الإ

لعدم اإر�شال اأي م�شارك اإل اإذا كان حافظا ومتمكنا 

عادة والطلب عدم  من التج�يد، ون��شح لهم �شبب الإ

التكرار.

ال�شن�ات  خــالل  ا�شتطاعت  اجلائزة  اإن  وقــال 

يناف�ش�ن  م�اطنني  مت�شابقني  تاأهيل  من  املا�شية 

الدولية  امل�شابقات  يف  ال  كتاب  حفظ  على  بق�ة 

�شالمية، لفتا اإىل  التي تقام يف الدول العربية والإ

عدة  وبعد  م�اطنني  مت�شابقني  اأربع  اختيار  مت  انه 

يف  للم�شاركة  اأحدهما  اثنان  منهم  يختار  اختبارات 

خر احتياطي. م�شابقة دبي الدولية والآ

اجلهد  من  الكثري  بذلت  اجلائزة  اأن  اإىل  واأ�شار 

وج�د  لعدم  الفج�ة  هذه  ت�شد  اأن  ا�شتطاعت  حتى 

اأ�شبح حفاظنا يناف�ش�ن بق�ة  م�اطنني حفظة، بل 

يف امل�شابقات اخلارجية.

خليفة  باملهند�س  ب�ملحة  امل�شت�شار  ــاد  ــش واأ�

املحلية  امل�شابقة  حتكيم  جلنة  رئي�س  الطنيجى 

مرتل  م�شحف  مــ�ؤخــرا  لــه  �ــشــدر  الـــذي  للجائزة 

ابن  هــ�  خليفة  املهند�س  اأن  اإىل  م�شريا  ب�ش�ته، 

الدولية يف  امل�شابقة  �شارك يف  املدلل، فقد  اجلائزة 

دورتها الثانية وح�شل على املركز العا�شر، وانتبهت 

اللجنة املنظمة ل�ش�ته املميز.

ومت و�شع اأعيننا عليه ووجدنا فيه خامة طيبة 

ميكن اأن يتم تنميتها فتم اإر�شاله يف دورات تدريبية 

ال�شيخ  ف�شيلة  يد  على  ليتعلم  املن�رة  املدينة  اإىل 

املن�رة،  املدينة  يف  القراء  �شيخ  خ�شر  الأ اإبراهيم 

اأي�شا  تدريبه  ومت  بنجاح  الدورات  هذه  اجتاز  وقد 

املحلية  امل�شابقة  حتكيم  يف  وا�شرك  حمكما  ليك�ن 

لرئا�شته  اإ�شافة  اللجنة،  رئي�س  ن  الآ اأ�شبح  اأن  اإىل 

يتم  وحاليا  ترتيل  اأجمل  م�شابقة  حتكيم  للجنة 

الدولية  التحكيم  جلنة  يف  ع�ش�ا  ليك�ن  اإعـــداده 

للم�شابقة القراآنية.

واأو�شح اأن اإ�شدار امل�شحف ب�ش�ته كان ثمرة من 

تتجه  حفظة  هناك  اأن  اإىل  م�شريا  اجلائزة،  ثمرات 

الطنيجي  اأمــثــال  ليك�ن�ا  لتبنيهم  حاليا  اجلــائــزة 

ذلك  اأن  م�ؤكدا  قريبا  باأ�ش�اتهم  م�شاحف  �شدار  لإ

�شخ�س حافظا  اإعداد  يتم  الب�شيط لن  بالعمل  لي�س 

وجم�دا ومرتال للقراآن وان يك�ن �ش�ته جميل اأي�شا.

بربنامج  ب�ملحة  امل�شت�شار  اأ�شاد  اآخر  جانب  من 

من  انه  اإىل  م�شريا  العام  لهذا  الدينية  املحا�شرات 

اإليها  جتذب  اأن  ا�شتطاعت  التي  الناجحة  الربامج 

اأفراد اجلمه�ر باأعداد كبرية تف�ق الت�ش�ر .

واأ�شاف اأن برنامج هذا العام ا�شتقطب اأ�شماء من 

ال�شيخ  مثل  عري�شة  �شعبية  لهم  الذين  املحا�شرين 

الكايف  وعبد  والنابل�شى  خالد  وعمر  ح�شان  حممد 

م��ش�عات  تناولت  والتي  النجار  زغل�ل  والدكت�ر 

دينية خمتلفة تتنا�شب وواقع ال�قت الذي نعي�شه.

ب�شدد  اجلائزة  اأن  ب�ملحة  امل�شت�شار  وك�شف 

جعل هذه املحا�شرات ط�ال العام مبعدل حما�شرتني 

مر �شيك�ن قريبا. �شهريا م�ؤكدا اأن تطبيق هذا الأ

واأكد اأن اإثراء فعاليات اجلائزة باأ�شماء لمعة 

اأي�شا يف جذب مزيد من ال�ش�ر  من املقرئني �شاهم 

وامل�شاهدين، وم�ؤكدا اأن وج�د ال�شيخ حممد حمم�د 

الطبالوى يف هذه الدورة وه� من جيل العمالقة يف 

م�شيات  تالوة القراآن الكرمي كان له وقع طيب يف الأ

الرم�شانية الي�مية.

تأهيل 
متسابقين 
مواطنين 
ينافسون 
بقوة على 

حفظ 
كتاب 

اهلل في 
المسابقات 

الدولية

إثراء 
فعاليات 
الجائزة 
بأسماء 

المعة من 
المقرئين 

ساهم أيضا 
في جذب 
مزيد من 
الحضور
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القاهرة: الضياء
الهدوء وعدم الندفاع، والتحم�س للر�شالة التي 

يحملها، والعراف باأخطاء املا�شي، وجتنب ت�جيه 

اأي ل�م للم�ؤ�ش�شات الدينية، حتى واإن اتهم من بع�س 

القائمني عليها باتهامات عدة.

ولقد نفى عمرو خالد يف هذا ال�ار وج�د اأي 

عداء بينه وبني اأية م�ؤ�ش�شة دينية يف العامل، بل اإنه 

خرية،  اأعلن اأنه �شعيد لتعاونه مع بع�شها يف الفرة الأ

على  البع�س  اإ�شرار  ال�قت  نف�س  يف  انتقد  اأنــه  اإل 

و�شعه �شمن اإطار ظاهرة ) الدعاة اجلدد(، معتربا 

اأنه ل ي�شتحق الل�م لعمله يف املجال الديني مع اأنه 

غري متخ�ش�س، على اعتبار اأنه ل ميار�س الفت�ى.

وعرب عمرو خالد يف ح�اره عن رف�شه للدخ�ل 

يف  اآراء  بــاإبــداء  القيام  اأو  ال�شيا�شي،  املــعــرك  يف 

الق�شايا ال�شيا�شية، خا�شة اأنه يتبنى ر�شالة وا�شحة 

ميان(. وهي )التنمية عن طريق الإ

من  الماضية  للمرحلة  خالد  عمرو  تقييم  ما 
حياته؟ وما السلبيات التي يريد أن يتجنبها في 

المرحلة القادمة؟
ــن �ــشــنــاع الـــيـــاة، حيث  ــة م ــداي ــاأحتــدث ب ــش �

لطاقة  ال�شباب  لدى  ــان  مي الإ طاقة  ليح�ل  اأن�شئ 

حالة  وحت�يل  املجتمع،  يف  مفيدة  اإيجابية  حركة 

حباط لديهم اإىل حالة اأمل. فاإذا قلنا اإن طاقة  الإ

عمرو خالد:
الحياة رسالتي صناعة 
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اأين  يحدد  اأن  ي�شتطيع  فمن  وحــدة،   100 ال�شباب 

العربي،  ال�طن  يف  امل�ج�دة  واملجالت  امل�شروعات 

�شف ل ي�جد اأي من  التي ت�شت�عب هذه الطاقة؟ لالأ

هذه امل�شروعات يف اأي جمال �شيا�شي اأو اقت�شادي اأو 

اجتماعي اأو ريا�شي، وبالتايل طاقة ه�ؤلء ال�شباب 

اإما اأن تت�جه اإىل العنف اأو اإىل النحراف الفكري 

لديه طاقة، ويريد  فال�شاب  خالقي،  والأ وال�شل�كي 

من ي�شت�عب هذه الطاقة.

مراحل:  بثالث  الياة  �شناع  م�شروع  مر  ولقد 

وىل ا�شتهدفت اإن�شاء م�شروعات خريية،  املرحلة الأ

واملرحلة الثانية اأعطينا الفر�شة لل�شباب كي يحدد 

اأحالمكم  �شع�ا  لهم:  وقلنا  بالده،  لنه�شة  اأحالمه 

وبالفعل  ال�شياحة،  ويف  التجارة،  ويف  ال�شناعة،  يف 

اإىل  انتقلنا  األف حلم. وبعد ذلك   700 ح�شلنا على 

املرحلة الثالثة، وهي اأننا قلنا لل�شباب: تعال�ا ناأخذ 

جمال من املجالت املختلفة، ونقيم فيه م�شروعات 

�شغرية.

جمعية   80 حاليا  فهناك  للتقييم  بالن�شبة  اأما 

وحدها  م�شر  ويف  العربي،  العامل  يف  حياة  �شناع 

اجلمعيات  وهــذه  جمعية،  ع�شرين  من  اأكــرث  هناك 

التي  ن�شطة  بالأ تق�م  ر�شمية  جمعيات  اأ�شبحت 

ا�شتيعاب  اأجل  اإن�شاء م�شروعات كثرية من  ت�شتهدف 

اأعداد من ال�شباب الذين ظهرت اإنتاجاتهم يف ال�ش�ق 

خالل  من  لل�شباب  نقلة  فحدثت  الــدول،  خمتلف  يف 

منتجا،  �شبابا  جند  اأ�شبحنا  بحيث  الياة،  �شناع 

حتى واإن كان قد حترك بعيدا عن �شناع الياة.

ولقد التقيت ب�شاب يف املرحلة الثان�ية قال يل: 

)اأنا ل اأعمل معكم يف �شناع الياة ، لكن اأنا وزمالئي 

ننا ل نعمل �شيئا، فقررنا اإن�شاء  اأح�ش�شنا باخلجل لأ

من  مـــ�ال  الأ جتميع  ي�شتهدف  بيننا  فيما  م�شروع 

الفكرة  اأن  جند  هنا  ومن  ال�شرطان(،  مر�شى  اأجل 

ال�شباب  حتريك  وهي   - الياة  ل�شناع  �شا�شية  الأ

للتفاعل مع املجتمع - بداأت ت�شري.

ومع ذلك كانت هناك اأخطاء و�شلبيات يف الفرة 

املا�شية، منها اأنه مل يتجاوب معنا كل من كنا نت�قع 

اأن  تقدر  النا�س  فكل  طبيعي،  وهذا  معنا،  يعمل  اأن 

ميان، ولكن لي�س جميعهم ي�شتطيع  ت�شمع ق�ش�س الإ

اأن ينفذ ويعمل، فالذين يعمل�ن اأقل ممن ي�شمع�ن.

وعن خطتنا القادمة اأق�ل: اإن )�شناع الياة( 

نريد  اإننا  حيث  البطالة،  ق�شية  على  يركز  حاليا 

البطالة،  مل�اجهة  كلها  بالدنا  يف  ق�ميا  م�شروعا 

نظلمهم  الذين  ال�شباب  م�شئ�لية  لي�شت  فالبطالة 

م�شئ�لية  هي  واإمنا  العمل،  يريدون  ل  اإنهم  ونق�ل 

البطالة  فاإن  �شف  لالأ وىل،  الأ بالدرجة  الك�مات 

16 ملي�ن �شاب  اأ�شبحت م�شكلة كبرية جدا، فهناك 

 2013 عام  ويف  العربي،  ال�طن  يف  عمال  يجدون  ل 

�شيفعل  ماذا  يفكر  اأحد  ول  ملي�نا،   80 �شي�شبح�ن 

اأن  العلم  مع  �شيحميهم؟  التدين  وهل  العدد،  هذا 

)اللهم  يــقــ�ل:  و�شلم  عليه  ال  �شلى  ال  ر�ــشــ�ل 

الكفر  والفقر(، حيث ربط  الكفر  اأع�ذ بك من  اإين 

ن الفقر قد ينتج عنه كفر، وياأتي بالعنف  بالفقر؛ لأ

قال  ولقد  وعقيدي.  اأخــالقــي  وب�شياع  والبطالة 

مام الغزايل: )اعلم اأن نظام الدين ل ينف�شل عن  الإ

نظام الدنيا(.

المقدمة من خالل  المشروعات  أن  الحظنا 
موجهة  السابقة  الفترة  في  الحياة(  )صناع 
الثرية،  الطبقة  وهي  معينة،  اجتماعية  لطبقة 

فبم تفسر ذلك؟
�شحيحا،  املا�شي  يف  الكالم  هــذا  كــان  ل�  حتى 

ن  فم��ش�ع البطالة الذي يتبناه )�شناع الياة( الآ

غنياء.  الأ اأقلها  ال�شعب،  من  كبرية  طبقة  ي�شتهدف 

ال�شابقة  الفرة  يف  م�شروعات  هناك  فاإن  ذلك  ومع 

م�شركة بني  وكانت  �شناع الياة،  ُقدمت من خالل 

غنياء والب�شطاء، كم�شروع املالب�س. الأ

البطالة 
أصبحت 
مشكلة 

كبيرة جدا، 
فهناك 

16 مليون 
شاب ال 

يجدون عمال 
في الوطن 

العربي
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)الدعاة  من  بأنه  خالد  عمرو  على  يطلقون 
التخصص،  بــعــدم  البعض  واتهمه  ــدد(،  ــج ال
ترد  والديني، فبماذا  المعرفي  التكوين  وضعف 

على هذه األقوال؟
الدع�ة  اأمــار�ــس  ــا  اأن جـــددا؟!  �شنظل  متى  اإىل 

عدم  ناحية  من  اأما  �شن�ات،  ع�شر  من  يقرب  ما  منذ 

دوري  ولي�س  مفتيا،  ل�شت  فاأنا  ال�شرعي،  التخ�ش�س 

ر�شالة  �شاحب  فاأنا  فقهية،  علمية  ر�شالة  تقدمي 

النهيار  مرحلة  من  العربي  �شبابنا  نقل  ت�شتهدف 

يفيد  ما  وتقدمي  والنجاح،  يجابية  الإ مرحلة  اإىل 

بالدهم.

ي�م  عنه  �شاأُ�شاأل  نني  لأ به  اأقــ�م  الــدور  وهــذا 

جذب  ملكة  اأعــطــاين  قــد  ال  كــان  فـــاإذا  القيامة، 

اإلقاء  اأجــل  من  �شاأظهر  اأنني  يعني  ل  فهذا  النا�س، 

كلمات تفرح النا�س وت�شري عنهم.

واأول�يات  اإليه،  اأ�شعى  هدف  لدي  اأنــا  واأوؤكـــد: 

�شيء  اإيجاد  حماولة  يف  تتحدد  ب��ش�ح  اأجندتي 

ل�شباب منطقتنا العربية ميكن ت�شميته بـ )التنمية 

بالدنا  تنمية  يدفع  �شبابا  ن�جد  بحيث  ميان(،  بالإ

ميان بال عز وجل. ونه�شتنا من خالل الإ

لماذا تقتصر على العمل االجتماعي والخدمي، 
لألمة  الكبرى  القضايا  فــي  رأيــك  تبدي  وال 
البعض  يعتبره  مما  السياسية،  والمتغيرات 

مناقضا لمفهوم )شمولية اإلسالم( وتكريسا 
لثقافة االجتزاء لدى الشباب؟

ما اأ�شعه اأمام عيني دائما ه�: ماذا يق�ل ديننا؟ 

هذين  اأ�شا�س  فعلى  بــالدنــا؟  نه�شة  تطلبه  ومـــاذا 

مرين اأوؤدي عملي. الأ

�شالم دين ل يحتمل الجتزاء، واأنا مل اأقل  اإن الإ

ما يخالف ذلك، ولكن ك�ين اأحدد دوري يف منطقة 

ل  الغزايل  حامد  فاأب�  طبيعي،  �شيء  فهذا  معينة، 

ركز  نه  لأ �شالم  الإ اأ�شر  اإنه  يق�ل  اأن  اأحد  ي�شتطيع 

فراد. �شالح والتك�ين النف�شي لالأ على ق�شية الإ

اجلانب  يف  ر�شالتي  جعلت  فلقد  نف�شي  ــن  وع

ميانية  الجتماعي. ويف البداية قدمت الرقائق الإ

فقط، فقيل اإنني اأحتدث يف الق�ش�س واخلرافات، اأما 

ن فاأحتدث يف التنمية وم�اجهة البطالة واإ�شالح  الآ

ال�شباب.

املعرك  اأدخــل  اأن  علي  بد  ل  هل  واأتــ�ــشــاءل: 

�شالم ال�شحيح؟! اإنني  ال�شيا�شي، واإل اأ�شبح تاركا لالإ

نني  لأ ذكرتها؛  التي  املنطقة  هذه  على  اأركز  �شاأظل 

ل  وك�ين  اإجنازا.  فيها  اأحقق  اأن  اأ�شتطيع  اأنني  اأرى 

اأنني اأخرج  اأحتدث يف اجلانب ال�شيا�شي لي�س معناه 

�شالم. ال�شيا�شة من الإ

ومع ذلك اإذا كنا نعرف ال�شيا�شة باأنها كل �شيء 

ينظم اأم�ر حياتنا، فـ)�شناع الياة( اإذن داخلة يف 

ال�شيا�شة.

هناك 16 
مليون 
شاب ال 
يجدون عماًل 
في الوطن 
العربي وفي 
عام 2013 
سيصبح 
العدد 80 
مليونًا
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الجنسين  بين  والصداقة  الموضة،  حجاب 
ما  مظاهر  من  وغيرها  المتدينين،  أوســاط  في 
يعتقد  أمــور  الجديد(،  )التدين  عليه  ُيطلق 
ظهورها  في  السبب  خالد  عمرو  أن  البعض 

وتشجيعها، فما تعليقك؟
فني  جانب  بها  بالدنا  نه�شة  اأن  نعي  اأن  ينبغي 

وج�انب  واجتماعي،  اأخالقي  جانب  وبها  وثقايف، 

م�ر ب�شكل يحقق  اأخرى، واأنا اأحتدث يف كل هذه الأ

النه�شة.

هل تعتقد أن هناك نوعا من الشقاق بينك 
وبين المؤسسات الدينية الرسمية كاألزهر؟

اأو  مفتيا  ل�شت  اأ�شال  نني  لأ �شحيح؛  غري  هــذا 

�شيخا، اإمنا اأنا اإن�شان �شاحب ر�شالة، وهذه الر�شالة 

فتاء. زهر ودار الإ كي تنجح ل بد لها من وج�د الأ

وعالقاتي بامل�ؤ�ش�شات الدينية يف العامل العربي 

م�شركة  جل�شات  يف  اأجل�س  حيث  اجليدة،  ف�ق  كله 

مع اأقطابها.

ــي هــذه  ولــكــنــنــا نـــرى بــعــض الــمــشــايــخ ف
المؤسسات يهاجمون عمرو خالد!

ل اأعتقد اأن اخلالف يف وجهات النظر مع بع�س 

فراد يعني اأن امل�ؤ�ش�شة الدينية كلها راف�شة لعمل  الأ

عمرو خالد.

 

مسيرة  على  تأخذها  التي  المالحظات  ما 
الدعوة والعمل اإلسالمي؟

الدع�ي،  العمل  يف  ومالَحظ  �شلبي  اأمر  هناك 

وه� اأن التدين غالبا ما يقف عند ال�شالح الفردي، 

ول ينعك�س على املجتمع، مع اأن اإ�شالح املجتمع اأمر 

مفرو�س على كل م�شلم، فقد قال تعاىل: {وما كان 

ربك ليهلك القرى بظلم واأهلها م�شلح�ن}.

اإل  ين�شلح  ل  الدين  نظام  واأن  امل�شلح،  ففكرة 

ب�شالح نظام الدنيا، واأن التنمية والنه�شة هي قمة 

م�شروعات  وعمل  ر�س  الأ تعمري  اأن  وفكرة  اإ�شالمنا، 

اأم�ر كلها �شرورية ل  �شالم،  �شغرية هي جزء من الإ

تعاىل  فال  الدع�ى،  عملنا  يف  عليها  نركز  اأن  بد 

ر�س لنعمرها. جعلنا يف الأ

الدين  نظام  اأن  يــرون  ال�شحابة  كــان  ولذلك 

ونظام الدنيا اأمر واحد ل ينف�شالن.

�شف نرى كثريا من املتدينني يفهم�ن جيدا  ولالأ

اأنه ل بد من النجاح يف الياة بجانب التدين، ولكنهم 

ل يطبق�ن هذا، ونراهم منغلقني على تدينهم، واإذا 

اأنزل املجتمع  اأن  �شاألت اأحدهم، يق�ل: )اإين اأخاف 

واأ�شلح فيه فاأفقد تديني، اأو قلبي ي�شداأ من الركة 

يف الدنيا(!! وهذا فهم خاطئ ل بد من تغيريه.

مستوى  ضعف  من  الشكاوى  تصاعدت 
من  يمكن  فكيف  والثقافي،  الفكري  الدعاة 
عن  يعبر  مثالي  داعــيــة  إيــجــاد  نظرك  وجهة 

اإلسالم بشكل جيد داخليا وخارجيا؟
نحن حاليا يف اإطار التفكري يف م�شروعات مقدمة 

العامل  يف  الر�شمية  الدينية  امل�ؤ�ش�شات  بع�س  من 

لل�شباب  تثقيفيا  ومنهجا  برناجما  لن�شع  العربي، 

الذي يريد اأن يعمل يف الدع�ة. وهناك فكرة اأخرى 

تنا�شب  دعــ�يــة  �شرعية  معاهد  اإن�شاء  ت�شتهدف 

الع�شر، وهي فكرة بداأت تطبق يف لبنان و�شاهم فيها 

اأكرث من م�ؤ�ش�شة دينية ر�شمية.

الصمت  بسياسة  خالد  عمرو  يلتزم  لماذا 
تجاه من يهاجمه؟

يحر�س  الذي  اخليل  �شباق  يف  املت�شابق  مثل  اأنا 

باإ�شابته  قام  �شخا�س  الأ اأحــد  اأن  فل�  الف�ز،  على 

وراءه  يجري  واأخذ  ال�شان  على  من  فنزل  بحجر، 

لكانت النتيجة خ�شارته لل�شباق.

فنحن يف �شباق مع قطار ل يت�قف اإل كل مائة 

اأيدي�ل�جيات  تتغري  �شنة  مائة  كل  اإن  حيث  �شنة، 

جديدة،  اأفــكــار  وتــاأتــي  اأفــكــارهــا  وتتغري  ر�ــــس،  الأ

ن بحاجة اإىل اأ�شخا�س  �شالمي الآ والعامل العربي والإ

متهم مكانا متقدما يف  نف�شهم ولأ يقظني يحجزون لأ

هذا القطار.

امل�شتقبل  واأن  تاريخية،  فر�شة  يف  اأننا  واأعتقد 

ي�شع نظره على  كله  العامل  واأن  مة،  الأ ل�شباب هذه 

ه�ؤلء ال�شباب، فهناك من ينظر اإليهم على اأن العنف 

�شيخرج منهم، ومنهم من ينظر مت�شائال: ملاذا ت�شمت 

هذه الكتلة الق�ية؟، ومنهم من ي�شفق عليهم، ومنهم 

خري ما يراه  القادم، وهذا الأ مل  اإنهم الأ من يق�ل: 

)�شناع الياة(.

طاقة 
الشباب إما 
أن تتوجه 
إلى العنف 

أو إلى 
االنحراف 
الفكري 

فالشاب 
لديه طاقة 
ويريد من 
يستوعبها
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كتب- السيد الطنطاوي:
مبكتب  م�شت�شار  تاكيته  �شامل  املنعم  عبد  اأكــد 

اأح�شر  اأول مرة  اإن هذه هي  الليبي  العربي  خ�ة  الأ

جئت  حيث  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  يف 

اإىل الدولة منذ �شتة اأ�شهر فقط، ولكني كنت اأتابعها 

كان�ا  الليبيني  املت�شابقني  واأن  وخا�شة  بدايتها  من 

وىل واملتقدمة. يح�شل�ن على املراكز الأ

الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  اأن  واأكــد 

�شالمي  والإ العربي  العاملني  يف  مثيالتها  عن  تتميز 

كبرية  اأعـــداد  م�شاركة  ومنها  متعددة  ن�احي  من 

اإىل  وم�شريا  امل�شابقة،  هذه  يف  القراآن  حفظة  من 

طريق  عن  يتابع�نها  ليبيا  يف  امل�اطنني  معظم  اأن 

القن�ات الف�شائية.

م�شابقة  مثل  م�شابقات  بها  ليبيا  اأن  واأو�ــشــح 

وتنق�شم  ــــاف  وق الأ وهيئة  »اعــتــ�ــشــمــ�ا«  جمعية 

امل�شابقات على م�شابقات خا�شة بالذك�ر وم�شابقات 

اإن هناك اهتمام كبري يف ليبيا  ناث، وقال  تخ�س الإ

بروايتي  تك�ن  والقراءة  للن�سء  وتعليمه  بالقراآن 

قال�ن وحف�س.

وقال اإن الطريقة املجدية يف حفظ القراآن هي 

ل�اح حيث يثبت الفظ  الطريقة التقليدية على الأ

اإ�شافة  الذاكرة،  يف  وتر�شيخه  الفظة  عق�ل  يف 

اإىل تعلم اخلط العربي واإتقانه.

لها  التي  وامل�ؤ�ش�شات  العلماء  تكرمي  اأن  واأ�شاف 

دور يف خدمة القراآن من جانب جائزة دبي الدولية 

م�شابقة  اأيـــة  تعرفها  مل  طيبة  �شابقة  لــلــقــراآن 

عظيم  ف�شلهم  العلماء  ان  اإىل  واأ�شار  اأخرى،  دولية 

على  واجــب  وتكرميهم  وت�شجيعهم  جــيــال،  الأ على 

اجلميع.

بحفظه  دينه  حفظ  �شبحانه  ال  اإن  وقــال 

للقراآن ول ميكن اأن متتد اإليه يد التحريف، فيق�ل 

�شبحانه {اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له لافظ�ن}.

الجائزة  مميزات  أهم  من  الليبي:  المتسابق 
وجود أعضاء لجنة التحكيم من الدول العربية 

واإلسالمية
املت�شابق  الي�ن�شي  علي  بلعيد  الدين  ن�ر  يق�ل 

داب  الليبي والذي يدر�س يف جامعة الفاحت بكلية الآ

تخ�ش�س لغة عربية: اإنه بداأ حفظ القراآن الكرمي 

وه� يف �شن �شغرية وختمه وه� يف �شن الرابعة ع�شرة، 

واأ�شار على اأن اإرادة ال �شبحانه وتعاىل هي الغالبة 

ياأتي دور والداي  القراآن، ثم  اأك�ن من حملة  اأن  يف 

اللذان دفعا بي للم�شجد واأنا �شغري مع اإخ�تي لنبداأ 

المستشار تاكيتة:
تكريم العلماء والمؤسسات سابقة 
طيبة لم تعرفها أية مسابقة دولية 
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ون�شتمر يف حفظ كتاب ال �شبحانه.

على  القراآن  ونحفظ  نقراأ  ليبيا  يف  اإننا  وقــال 

ل�اح، وكل طالب ومقدرته يف الفظ فمن املمكن  الأ

يتم  حتى  �شفحتني  واآخر  �شفحة  طالب  يحفظ  اأن 

ختم القراآن، واأ�شار اإىل اأن له ثالثة اأخ�ة على درب 

القراآن الكرمي.

وقد �شارك ن�ر الدين يف م�شابقة اإيران الدولية 

العام املا�شي وح�شل فيها على املركز الرابع، ويق�ل 

اإن هناك فرق كبري بني م�شابقة جائزة دبي الدولية 

اأهم  ومن  خــرى،  الأ امل�شابقات  وبني  الكرمي  للقراآن 

الدول  من  املحكمة  اللجنة  اأع�شاء  وج�د  مميزاتها 

التحيز  �شبة  عنها  يبعد  مما  �شالمية  والإ العربية 

ي مت�شابق. لأ

الطلبة  يتعلم  الذين  وامل�شايخ  القراء  اأن  ويرى 

وقات  على اأيديهم القراآن يتميزون ببذل اجله�د والأ

عز  ال  لكتاب  وحاملني  حــفــاظ  طلبة  لتخريج 

وجل.

اأن  اإىل  اأ�شار  العربية  اللغة  ق�شم  اختياره  وعن 

ال �شبحانه من عليه بالقراآن فاأراد اأن ي�شتزيد من 

اللغة العربية والتي هي لغة القراآن الكرمي.

سامي قرقاش: دبي ال ترضى بغير المركز 
األول

اأكد �شامي قرقا�س ع�ش� اللجنة املنظمة ورئي�س 

�شيقام  اخلتامي  الفل  اأن  العامة  العالقات  وحدة 

وم�شريا  والعل�م،  الثقافة  بندوة  املقبل  ال�شبت  ي�م 

اإىل اأن اجلائزة حر�شت يف هذا العام على الخت�شار 

اخلتامي  الــفــل  فــقــرات  اإن  وقـــال  الــفــقــرات،  يف 

�شت�شمن كلمات كل من رئي�س اللجنة املنظمة ورئي�س 

ثم  �شالمية  الإ ال�شخ�شية  وممثل  التحكيم  جلنة 

فيلم ت�شجلي عن جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف 

ال�شريف.

واأ�شار اإىل اأن الفل �شي�شهد مفاجاأة تع�د لبداية 

�شاءة اخلارجية ملبنى  تاأ�شي�س اجلائزة، وقال اإن الإ

ندوة الثقافة والعل�م �شتك�ن متميزة وبارزة، يراها 

كل من ح�ل املبنى.

وعن �شدة التناف�س بني املت�شابقني يف هذا العام 

هذه  اإىل  اأدت  ع�امل  عدة  هناك  اإن  قرقا�س  قال 

تعطى  التي  املكافاأة  قيمة  منها  ال�شديدة  املناف�شة 

مقارنة  جائزة  اأعلى  فهي  وامل�شاركني،  للفائزين 

املركز  بغري  تر�شى  ل  فدبي  خــرى،  الأ بامل�شابقات 

الكرمي،  القراآن  ومنها  املجالت  كل  يف  بديال  ول  الأ

تنظمه  ــذي  ال املبدئي  الختبار  ذلــك  اإىل  ي�شاف 

م�شارك�ها  يح�شن  ل  التي  الدول  وا�شتبعاد  اجلائزة 

واأف�شل  اأح�شن  اإر�شال  على  الدول  وحر�س  الفظ، 

وىل مل تكن يف  حفظتها بعد ظه�ر دول يف املراكز الأ

ال�شبان.

وقال اإن من �شمن اأ�شباب املناف�شة اأي�شا تفاوت 

فهناك  مت�شابق،  كل  ومركز  للدرجات  تبعا  املكافاأة 

�شئلة اإىل ق�شمني:  خر، وتق�شيم الأ فروق من مركز لأ

الفرة  يف  �ــشــ�ؤالــني  يف  املت�شابقني  اختبار  ول  الأ

يف  اأ�شئلة  ثالث  يف  اختبارهم  والثاين  ال�شباحية، 

الفرة امل�شائية مبقر ندوة الثقافة والعل�م.

�ش�ت  اأجمل  م�شابقة  اأن  قرقا�س  �شامي  واأكــد 

�شاهمت اأي�شا يف التناف�س، وخا�شة اأن ح�شن ال�ش�ت 

البداية  يف  الركيز  كان  اأن  بعد  درجــات  له  اأ�شبح 

على الفظ والتج�يد.

مركز دبي لإلحصاء يكرم لجنة التحكيم
اإدارة التميز  كرم طارق ي��شف اجلناحي مدير 

امل�شت�شار  ح�شاء  لالإ دبي  مبركز  امل�ؤ�ش�شي  والدعم 

املنظمة  اللجنة  رئي�س  ب�ملحة  حممد  اإبراهيم 

حد وه�  للجائزة، واأع�شاء جلنة التحكيم م�شاء الأ

الي�م الذي رعاه املركز.

دبي  مركز  اأن  اجلناحي  ي��شف  طــارق  و�شرح 

التخطيط   عملية  ط�ر  ويف  حديثا  اأن�شئ  ح�شاء  لالإ

ال�شراتيجية �شيتم رعاية الفعاليات الجتماعية 

فراد اأو  ن�شانية �ش�اء على م�شت�ى الأ والريا�شية والإ

امل�ؤ�ش�شات، وقال اإنه يف الفرة املقبلة �شيك�ن هناك 

فعاليات كثرية للمجتمع ومل�ظفي املركز.

من  لي�م  للمركز  رعاية  اأول  هي  هذه  اإن  وقال 

م�ظفي  ح�ش�ر  خاللها  من  يتم  والتي  اجلائزة  اأيام 

التحكيم  جلنة  وتكرمي  امل�شابقة  قاعة  اإىل  املركز 

وتقدمي ج�ائز للح�ش�ر.

كرب  برز والأ الأ ان اجلائزة تعترب الدث  واأكد 

اأن�شئت من  يف �شهر رم�شان حيث حققت روؤيتها التي 

اأجلها، حيث ياأتي اإليها كثري من الفظة على م�شت�ى 

العامل ويتناف�ش�ن لنيل �شرف الف�ز والتكرمي، وقال 

امل�شاركني  من  الكبري  الكم  هــذا  للنظر  الالفت  اإن 

امل�شتمعني  يجذب�ن  الذين  اجلميلة،  �ش�ات  الأ ذوي 

باأ�ش�اتهم وتالوتهم.

ت�فري  به  من�ط  ح�شاء  لالإ دبي  مركز  اإن  وقال 

ولل�شحافة  وللمتخ�ش�شني  للباحثني  البيانات  كافة 

�ش�اء كانت بيانات دميغرافية و�شكانية واجتماعية 

امل�ؤ�ش�شات  من  البيانات  تدفق  اإىل  اإ�شافة  ومالية، 

للمركز.

تكريم العلماء 
والمؤسسات 
التي لها دور 

في خدمة 
القرآن من 

جانب جائزة 
دبي الدولية 

للقرآن سابقة 
طيبة
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كتبت- رجاء علي:
ق�ية  بــدايــة  الــدولــيــة  دبــي  جــائــزة  �شهدت 

مل�شابقتها القراآنية والتي يت�شابق خاللها 58 مت�شابقا 

اجلاليات  ومــن  �ــشــالمــيــة  والإ العربية  الـــدول  مــن 

اجلائزة  افتتح  وقد  جنبية،  الأ الــدول  يف  امل�شلمة 

اللجنة  رئي�س  ب�ملحة  حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار 

جلنة  واأع�شاء  اللجنة  اأع�شاء  وبح�ش�ر  املنظمة 

التحكيم وجمه�ر غفري من امل�اطنني واملقيمني.

كمال  م�شطفى  بن  �شجاد  ال�شيخ  ف�شيلة  واأكــد 

رئي�س جلنة التحكيم اأن امل�شابقة القراآنية جلائزة 

مع  لتقف  اأن�شئت  الــكــرمي  لــلــقــراآن  الــدولــيــة  دبــي 

مثيالتها يف خدمة القراآن الكرمي وخدمة حفظته 

من جميع دول العامل، وم�شريا اإىل اأن اجلائزة تتميز 

القيمة  اجل�ائز  ر�شد  يف  ــرى  خ الأ امل�شابقات  عن 

لفظة كتاب ال عز وجل.

ل�شماع  طيبة  منا�شبة  تعترب  امل�شابقة  اإن  وقال 

القراآن الكرمي ومقدما �شكره ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س ال�زراء حاكم دبي على هذه اجلائزة الطيبة 

التي ت�شب يف خدمة كتاب ال عز وجل.

واأو�شح اأن جلنة التحكيم تق�م بال�شتماع اإىل 

املت�شابقني على فرتني، الفرة الوىل يتم خاللها 

امل�شائية  الفرة  ويف  �ش�ؤالني،  يف  املت�شابق  اختبار 

يتم اختباره يف مقر ندوة الثقافة والعل�م يف ثالثة 

كل  فيه  يخترب  ما  جمم�ع  يك�ن  اأن  على  اأ�شئلة، 

مت�شابق ه� خم�شة اأ�شئلة.

ل�شتخراج  متخ�ش�شة  جلــان  هناك  اإن  وقــال 

املعدلت وتبعا لالئحة التحكيم التي مت و�شعها من 

قبل اجلائزة، حيث يتم احت�شاب اخلطاأ يف الفظ 

والتج�يد  درجــة،  ن�شف  والتنبيه  واحــدة،  درجة 

يف  خا�شة  جلان  وجــ�د  اإىل  وم�شريا  درجــة،  ن�شف 

الت�ثيق واملالحظة وا�شتخراج النتائج.

افتتاح المسابقة القرآنية الدولية
بداية قوية للمســـابقة 
الدولية لجائزة دبي للقرآن

42



الشيخ أحمد صقر السويدي
رئي�س  ال�ش�يدي  �شقر  اأحــمــد  ال�شيخ  ويــقــ�ل 

من  ن  الآ اإىل  انتهت  ال�حدة  اإن  امل�شابقات  وحــدة 

ا�شتبعاد  ومت  م�شاركا،   70 ل�ايل  املبدئي  الختبار 

م�شارك ل�شعف الفظ، ومن املحتمل ا�شتبعاد اأربعة 

مت�شابقني اإذا مل يق�م�ا بتق�مي اأدائهم، وم�ؤكدا اأن 

دولة   86 اإىل  و�شلت  الــدول  من  الر�شمية  امل�افقة 

اعتذرت دولة واحدة.

اأحمد  ال�شيخ  قــال  مـــــارات  الإ مت�شابق  وعــن 

امل�اطنني  من  ثالثة  اختيار  مت  اإنه  ال�ش�يدي  �شقر 

القراء، وهم من  اإىل ثالثة من  بهم  الفظة وعهد 

الذين �شارك�ا يف امل�شابقة املحلية وم�شابقة الافظ 

امل�اطن، وح�شل�ا على درجات عالية واأظهروا متيزا 

ليتم  اأنف�شهم  اثنان  ر�شح  كما  والتج�يد،  يف الفظ 

اختيار اأحدهم ليمثل الدولة يف امل�شابقة الدولية.

ر�شح�ا  هـــ�ؤلء  مــن  ثالثة  هناك  اأن  ــاف  واأ�ــش

اجلائزة  اختيار  وقع  وقد  الدولة،  خارج  مل�شابقات 

على املت�شابق عبد ال حممد عبد الرحمن الكمايل 

مارات. وه� طالب بكلية الهند�شة بجامعة الإ

الدورة  هذه  يف  متيزا  هناك  اأن  ال�ش�يدي  واأكد 

مل�شته اللجنة املنظمة من ن�عية امل�شاركني وقلة عدد 

ع�ام ال�شابقة، ومدلال  املحرومني من امل�شابقة عن الأ

اختبارهم  مت  مت�شابقا   70 ــ�د  وج ــاأن  ب ذلــك  على 

مبدئيا واإبعاد واحد فقط من ه�ؤلء اأو ثالثة يعطي 

�ش�رة جلية عن م�شت�يات الفظ للم�شاركني.

املا�شية  ال�شنة  مــن  قامت  اجلــائــزة  اإن  ــال  وق

لها  وو�شعت  املبدئي  لالختبار  دائمة  جلنة  بتك�ين 

مت  للذي  درجــة  وتعطى  هداها،  على  ت�شري  معايري 

اإىل  لت�شل  جدا  جيد  ثم  امتياز  من  تبداأ  اختباره 

اأنه ونتيجة لعمل هذه اللجنة  �شعيف، وم�شريا اإىل 

جلنة  اأمــام  للمت�شابقني  الي�مي  اجلــدول  و�شع  يتم 

التي  ال�شرائح  اأ�شا�س  على  الختيار  فيتم  التحكيم، 

و�شعتها اللجنة من بني الق�ي واملت��شط وال�شعيف.

واأ�شاف اأن ثبات املت�شابق يع�د اإىل درجة الثقة 

ل  كبرية  اأعـــداد  وجــ�د  اإىل  وم�شريا  امل�شرح،  على 

تخ�شى م�اجهة اجلمه�ر.

و�شعت  املنظمة  اللجنة  اإن  ال�ش�يدي  ــال  وق

ملما  يك�ن  اأن  واأهمها  املحكمني  لختيار  �شروطا 

بالقراءات الع�شر، واأن يك�ن قد �شارك يف م�شابقات 

اإىل  اإ�شافة  ال�شابقة،  اللجان  من  وبتزكية  دولية، 

نطلب  التي  الدولية  امل�شابقات  من  ال�شتفادة  ذلك 

درجة  على  حمكمني  باأ�شماء  اجلائزة  تزويد  منها 

عالية من الكفاءة.

واأ�شار ال�ش�يدي اإىل اأن ا�شت�شافة اجلائزة لل�شيخ 

حممد حمم�د الطبالوي كانت فكرة اللجنة املنظمة 

لقيمته الكبرية يف عامل التالوة حيث ق�شى اأكرث من 

60 �شنة يف القراءة واإمتاع النا�س ب�ش�ته.

مدير  م�شاعد  اخلطيب  عمر  الدكت�ر  ويق�ل 

�شالمية والعمل اخلريي بدبي  عام دائرة ال�ش�ؤون الإ

اأيام  اإن رعاية الدائرة لي�م من  �شالمية  لل�ش�ؤون الإ

وجمه�ر  بامل�شاجد  النا�س  تعريف  يت�شمن  اجلائزة 

واأهمية  واأهميتها  بــاجلــائــزة  ــس  ــدرو� وال امل�شلني 

ما  وبــيــان  الــكــرمي، لدعم اجلــائــزة  الــقــراآن  حفظ 

تق�م به يف املجال القراآين، وم�شريا اإىل اأن الدائرة 

فعاليات  جميع  يف  ال�ش�ر  على  فيها  العاملني  حتث 

واأن�شطة اجلائزة.

اأي�شا  لهم دورهم  امل�شاجد  اأن اخلطباء يف  واأكد 

يف التعريف بهذا الف�شل للم�شلني.

الفرق  يجد  اجلــائــزة  مل�شرية  املتتبع  اإن  وقــال 

الكبري بني اأول �شنة وبني ال�شن�ات التي تلتها وهذه 

وامل�شم�ن  ال�شكل  حيث  من  ع�شرة،  الثانية  الــدورة 

التي  الفعاليات  جميع  يف  تقدم  فهناك  واملحت�ى، 

تق�م بها اجلائزة على م�شت�ى امل�شابقات اأو م�شت�ى 

وغريها،  واملحا�شرات  الدينية  الثقافية  ن�شطة  الأ

وا�ــشــعــة يف  اأن اجلــائــزة خطت خــطــ�ات  ــدا  ــ�ؤك وم

تعتمد  كانت  والتي  الدولية  امل�شابقات  تغيري مفه�م 

الفظ  يف  الكرمي  الــقــراآن  يف  الت�شابق  على  فقط 

والتالوة، واأ�شحت مهرجانا دينيا –اإذا �شح التعبري- 

والــنــدوات  امل�شابقات  من  وا�شعة  جمــالت  فهناك 

واملحا�شرات.

على  حر�شها  منطلق  ومــن  الــدائــرة  اإن  ــال  وق

وت�شجعهم  هــ�ؤلء  حتث  والفتيات  ال�شباب  م�شلحة 

على التم�شك بكتاب ال عز وجل وتعمل مع اجلائزة 

م�شاجد  وت�شخري  الــقــراآين  الداء  م�شت�ى  رفــع  يف 

الدائرة ملن يرغب يف حفظ القراآن وتعلم التج�يد، 

ومن خالل الت�شجيع املادي واملعن�ي.

الجائزة 
خطت 

خطوات 
واسعة 

في تغيير 
مفهوم 

المسابقات 
الدولية

43



كتب- السيد الطنطاوي:
يق�ل ال�شفري اأحمد ح�شني البا�شا القن�شل العام 

القراآنية  امل�شابقة  هذه  اأن  اأرى  اليمنية  للجمه�رية 

جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي �شيء عظيم وعلى 

كل م�شلم وعربي اأن يعتز بهذه امل�شابقة، فنحن ب�شدد 

واأن�شطة  فعاليات  جميع  م�شت�ى  على  ن�عي  تط�ر 

اجلائزة، وخا�شة امل�شابقة القراآنية الدولية.

واأ�شاف اأننا ننتظر �شهر رم�شان املبارك لن�شاهد 

اإىل  لال�شتماع  ـــام  ي الأ اأحـــد  يف  ونح�شر  اجلــائــزة 

لتمثيل بالده يف  اختياره  الذي مت  اليمني  املت�شابق 

اأن اجلائزة عن�ان كبري  اإىل  امل�شابقة، وم�شريا  هذه 

على  بل  فقط،  ودبــي  ـــارات  م الإ م�شت�ى  على  لي�س 

دعم  اإىل  يرجع  وهــذا  �ــشــالمــي،  الإ العامل  م�شت�ى 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب 

دبي  حاكم  الـــ�زراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س 

وجه�د القائمني عليها.

وح�ل قراءة املت�شابق اليمني قال اإنني �شعدت 

اليمني  املت�شابق  بــقــراءة  وغــامــرة  كبرية  �شعادة 

هذه  يف  وجــل  عز  ال  وفقه  فقد  اجلميل  و�ش�ته 

الدورة، وم�ؤكدا اأن هذا العام من امل�شابقة القراآنية 

التج�يد  من  عال  وم�شت�ى  الفظ  يف  متيزا  ي�شهد 

مقارنة بالدورات ال�شابقة.

امل�شابقة  اأن  البا�شا  ح�شني  اأحمد  ال�شفري  واأكد 

النجاح  على  ال�شريف  التناف�س  مــن  ن�عا  خلقت 

القنصل العام لليمن:
تطور نوعي على مستوى جميع 
الجائزة  وأنشـــطة  فعاليـــات 
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هذه  مثل  وج�د  اأن  ومبينا  امل�شاركني،  بني  والتميز 

�شالمية  الإ والــدول  �شالمي  الإ العامل  يف  امل�شابقات 

وت�شجيعهم  ال�شباب  بيد  ــذ  خ الأ اأجــل  من  مطل�ب 

لل�شري يف هذا الطريق الطيب.

مكانيات  الإ من  كثريا  �شخرت  اليمن  اإن  وقــال 

الدينية  امل�ؤ�ش�شات  تهتم  حيث  ال  كتاب  خلدمة 

اأبناءها منذ  التي تر�شد  �شر  الأ مر، وكذلك  بهذا الأ

ب  فالأ وتعلمه،  القراآن  تالوة  اإىل  اأظفارهم  نع�مة 

وتعلم  القراآن  ليحفظ�ا  امل�شاجد  على  اأولده  ياأخذ 

عل�مه.

م�شت�ى  على  م�شابقات  اليمن  يف  اأن  وا�ــشــاف 

املـــحـــافـــظـــات جــمــيــعــا بـــهـــدف تـــكـــرمي الــفــظــة 

وت�شجيعهم.

لطباعة  فهد  املــلــك  جممع  اخــتــيــار  اأن  ـــد  واأك

املجمع  يقدمه  مبا  م�فق  اختيار  ال�شريف  امل�شحف 

من خدمات عالية القيمة للقراآن.

القناصل
الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  حر�شت 

وقنا�شل  �شفراء  من  الدبل�ما�شيني  ا�شت�شافة  على 

وخا�شة  الدولية  امل�شابقة  ليايل  من  ليلة  ل�ش�ر 

خالل قراءة اأحد ممثليهم.

ويف لقاء مع امل�شت�شار عبا�س داود نائب القن�شل 

مارات ال�شمالية قال اإنه حري�س  العراقي يف دبي والإ

على امل�شاركة يف جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 

الفل  ح�ش�ر  اأو  العراقي  املت�شابق  مل�شاهدة  �ش�اء 

مهرجانا  تك�ن  والتي  الدولية،  للم�شابقة  اخلتامي 

دينيا رم�شانيا.

الطيبة  الفعاليات  من  اجلائزة  اأن  اإىل  واأ�شار 

�شهر  يف  دبــي  اإمـــارة  بها  ا�شتهرت  التي  والناجحة 

اأبناء الدول العربية  رم�شان املبارك، وي�شارك فيها 

اأجل  من  العامل،  يف  امل�شلمة  واجلاليات  �شالمية  والإ

التناف�س ال�شريف على تالوة القراآن.

الن�سء  يف  تنمي  للقراآن  دبي  جائزة  اأن  واأكــد 

من  الكبرية  ال�ش�د  اأمـــام  الــقــراءة  على  املــقــدرة 

�ش�ات اجلميلة التي ميكن لها اأن  اجلماهري وتربز الأ

تك�ن ذات �شيت كبري يف عامل التالوة.

دبي  جائزة  جتربة  تعمم  اأن  اأمتنى  اإنني  وقال 

الدولية للقراآن الكرمي يف جميع الدول مبا تق�م به 

�ش�اء يف ت�شجيع  من دور فعال يف كثري من املجالت 

الفظة اأو تكرمي العلماء اأو دعم املراكز القراآنية، 

التي  امل�شابقات  من  العديد  الــعــراق  يف  اأن  ومبينا 

يف  تقام  التي  امل�شابقات  يف  للم�شاركة  ال�شباب  تهيئ 

اخلارج.

عمر  العراقي  باملت�شابق  جدا  �شعيد  اإنني  وقال 

فهذا  دبي  م�شابقة  يف  العراقي  العلم  ووجــ�د  رعد 

�شيء جميل، وقد لحظت اأن عنده اإمكانيات كثرية 

يف الفظ والتج�يد واأمتنى له الت�فيق وال�ش�ل 

اأن  وم��شحا  املت�شابقني،  �شمن  متقدم  مركز  على 

الدين عا�شم لل�شباب من الزلل.

اإن  قــال  �شالمية  الإ ال�شخ�شيات  تكرمي  وعــن 

تقليد  املجالت  جميع  يف  والنابغني  العلماء  تقدير 

بذل  على  العلماء  هـــ�ؤلء  ت�شجيع  هــدفــه  عــاملــي 

اجله�د يف الرتقاء ب�شع�بهم، وعلى الدول العربية 

جميع  يف  التقليد  هــذا  تــراعــي  اأن  �ــشــالمــيــة  والإ

التخ�ش�شات.

ويق�ل الدكت�ر عبد الباري اإبراهيمي ال�شكرتري 

ال�شكر  اإن  بدبي  اأفغان�شتان  قن�شل  ونائب  ول  الأ

والتقدير واجب نقدمه لراعي جائزة دبي الدولية 

للقراآن الكرمي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 

حاكم دبي، الذي هياأ الظروف لنجاح هذه اجلائزة 

الــدول  جميع  مــن  للمت�شابقني  الفر�شة  واإتــاحــة 

مارات. للتناف�س يف القراآن الكرمي على اأر�س الإ

واأ�شار اإىل اأن هناك حديث لر�ش�ل ال �شلى ال 

�شاهم  القراآن ومبن  تعلم  فيه مبن  اأ�شاد  و�شلم  عليه 

"خريكم من  يف تعليمه فقال �شلى ال عليه و�شلم: 

تعلم القراآن وعلمه".

وقال اإننا يف ع�شر الت�شابق والتناف�س وهذه هي 

ذكر  وقد  التناف�س،  على  قائمة  نها  لأ الياة،  �شنة 

ال عز وجل يف كتابه الكرمي "ويف ذلك فليتناف�س 

العمل اخلريي  التناف�س يف  اأن  وم�ؤكدا  املتناف�ش�ن"، 

واملجالت  الفئات  جميع  على  املتعددة  ف�ائده  له 

خرى. الأ

واأو�شح اأن القن�شلية يف دبي تهتم اهتماما كبريا 

مب�شابقة جائزة دبي الدولية للقراآن وتق�م بدورها 

تقدير 
العلماء 

والنابغين 
في جميع 
المجاالت 

تقليد عالمي 
هدفه 

تشجيع 
هؤالء 
العلماء
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يف الت�شال بامل�ؤ�ش�شات الدينية باأفغان�شتان لختيار 

العنا�شر الافظة خل��س التناف�س يف اجلائزة.

اإليها  ت�شم  م�شابقات  اأفغان�شتان  يف  اإن  وقــال 

اجل�ائز  لهم  وتقد  واملــجــ�دة  الافظة  العنا�شر 

 20 مبلغ  على  ول  الأ الفائز  يح�شل  حيث  واملكافاآت 

كان  فغاين  الأ املت�شابق  ان  اإىل  وم�شريا  دول،  األــف 

م�فقا يف قراءته اأمام جلنة التحكيم.

بالقنصلية  الثقافي  المستشار  مع  لقاء 
الفلسطينية بدبي

ــة بــنــك دبــي  ــاي ــد حمــبــ�ب اأن رع ــش ــد را� ــ�ؤك ي

ــدورة  ال منذ  بـــداأت  اجلــائــزة  لفعاليات  �ــشــالمــي  الإ

الثالثة للجائزة، وي�شري اإىل اأن هذه الرعاية واجب 

اجتماعي وديني حتر�س اإدارة البنك على امل�شاركة 

فيه كل عام وقال: »ن�شعد باأن نك�ن رعاة لليلة من 

هذه  ل�ش�ر  م�ظفينا  ندع�  ودائما  اجلائزة  ليايل 

الفعاليات«. 

�شالمي  الإ دبــي  بنك  اأن  حمب�ب  را�ــشــد  ــر  وذك

ار�س  تقام على  التي  الفعاليات الجتماعية  يرعى 

منطلق  من  وذلك  املتحدة،  العربية  مــارات  الإ دولة 

التزامه الجتماعي جتاه جمتمعه.

�شالمي يق�م بدور اجتماعي  يذكر اأن بنك دبي الإ

الذي  النهج  هذا  على  وي�شري  للمجتمع،  خدمة  كبري 

دارة برئا�شة حممد ال�شيباين رئي�س  ر�شمه جمل�س الإ

دارة. جمل�س اإدارة البنك واأع�شاء جمل�س الإ

 وقد وجه خالد الكمدة الع�ش� املنتدب والرئي�س 

الدولية  دبي  جائزة  يف  الفعال  للت�اجد  التنفيذي 

�شي�ف  ال  كتاب  لفظة  دعما  الــكــرمي،  للقراآن 

وممثلي  �ــشــالمــيــة  الإ ــار  ــط ق الأ جميع  مــن  الــدولــة 

�شالمية يف العامل. اجلاليات الإ

الهادي  عبد  ال  عبد  رم�شان  الدكت�ر  وي�ؤكد 

فل�شطني  لدولة  العامة  بالقن�شلية  الثقايف  امل�شت�شار 

مارات ال�شمالية اأن جائزة دبي الدولية  يف دبي والإ

اإطار  يف  وتعاىل  �شبحانه  ل  طاعة  الكرمي  للقراآن 

هدى  ال  اأنزله  الــذي  وجل  عز  ال  كتاب  خدمة 

مة لبناء ن�شيج  ورحمة وجعله رابطة ت�ؤلف اأبناء الأ

خري  عليه  جتتمع  وروحي  وثقايف  اإمياين  اجتماعي 

بني  ومعريف  ثقايف  ج�شر  وهي  للنا�س،  اأحرجت  اأمة 

�شالمية لي�شكل وحدة ت�شل بها اإىل  مة الإ اأبناء الأ

م�قع الريادة.

لطباعة  فهد  املــلــك  جممع  اخــتــيــار  اإن  وقـــال 

يعترب  �شالمية  الإ العام  �شخ�شية  ال�شريف  امل�شحف 

الكرمي  القراآن  خدمة  يف  املجمع  لدور  طيبا  حدثا 

�شالمية،  الإ الــدول  جميع  على  وت�زيعه  وطباعته 

وم�شحف امللك فهد من امل�شاحف التي تتميز ب��ش�ح 

عثمان  القدير  اخلطاط  بكتابته  قام  وقد  اخلط، 

طه بحرفية عالية.

�شالمية  الإ ال�شخ�شيات  اختيار  اأن  اإىل  واأ�شار 

اجلائزة  جانب  من  علماء  اأو  م�ؤ�ش�شات  كانت  �ش�اء 

بذل  على  الفئات  هذه  ت�شجيع  خانة  يف  ي�شب  اإمنا 

�شالم وامل�شلمني. مزيد من اجلهد خلدمة الإ

الذي  ال  كتاب  ه�  الكرمي  الــقــراآن  اإن  وقــال 

اأنزله على ر�ش�له �شلى ال عليه و�شلم ليك�ن للعاملني 

القراآن  اأن يحفظ  ا�شتطاع  ب�شريا ونذيرا، واأي �شاب 

و�شلم  ر�ش�ل ال �شلى ال عليه  ينطبق عليه ق�ل 

"من قراأ القراآن وتعلمه األب�س ي�م القيامة تاجا من 
ن�ر �ش�ئه مثل �ش�ء ال�شم�س، ويك�شى والداه حلتني 

ل تق�م لهما الدنيا، فيق�لن مبا ك�شينا هذا، فيقال: 

باأخذ ولكما القراآن".

نهما  واأ�شار اإىل ان ال�الدين نال هذا التكرمي لأ

باء  لالآ حث  وهــذا  �شغره،  منذ  الــقــراآن  اإىل  وجهاه 

بناء على امل�شي يف طريق القراآن الكرمي، ويق�ل  والأ

�ش�رة  حفظ  اإذا  الرجل  "كان  عنه  ال  ر�شي  عمر 

ذا  اأ�شبح  اأي  اأعيننا"  يف  جد  عمران  واآل  البقرة 

مكانة.

ويق�ل الر�ش�ل �شلى ال عليه و�شلم: "من قراأ 

القراآن فقد ا�شتدرك النب�ة بني جنبيه، غري انه ل 

ي�حى اإليه".

اأبناء  حتــث  النب�ية  ــث  ــادي ح الأ اأن  ــاف  واأ�ــش

�شالمي والدول العربية على تعهد القراآن  العامل الإ

وامل�ؤ�ش�شات  الهيئات  وتــدعــ�  وحفظه،  وقــراءتــه 

لت�شجيع ه�ؤلء عن طريق امل�شابقات واجل�ائز وعن 

وزارة  اأن من ثمرة جه�د  اإىل  واأ�شار  املراكز،  طريق 

�شالمية وج�د اأكرث من 2500  وقاف وال�ش�ؤون الإ الأ

ال�شفة  يف  ومثلهم  غــزة،  قطاع  يف  للقراآن  حافظ 

الغربية. 

اختيار مجمع 
الملك فهد 
لطباعة 
المصحف 
الشريف 
شخصية 
العام 
اإلسالمية 
يعتبر حدثا 
طيبا
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طالل حافظ درويش
قال تعاىل: {�شهر رم�شان الذي اأنزل فيه القراآن 

هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان} .

يف رم�شان اأنزل ال د�شت�ره الكرمي هدى للنا�س، 

�شاء ال  للعاملني. وقد  فكان رحمة متجددة مهداة 

بال�شيام.  وهديته  بهدايته  امل�شلم�ن  يحتفل  اأن 

�شاأنًا  النعمة  لهذه  اأن  يذكرهم  وكاأنه  بالطعام،  ل 

املعجزة  لهية  الإ النفحة  هذه  واأن  وخطرًا  وقــدرًا 

ماأل�ف  من  نــخــالع  الإ مبحاولة  اإل  �شكرها  يتم  ل 

اإىل  والت�جه  الرتيب،  وال�شل�ك  والغريزة  العادة 

ال بطاقة متفتحة وقلب �شليم، والنا�س يف رم�شان 

يذكرون ال�شيام وقلما يذكرون القراآن.

على اأن رم�شان لي�س كل العام، وال�شام لي�س ه� 

�شالم. كل الإ

بالهدي  حافل  رم�شان  يف  اأنــزل  الــذي  والقراآن 

وب�شرى  ورحمًة  وهدًى  �شيء  لكل  )تبيانًا  والهداية 

للم�شلمني(.

رم�شان  ويف  النف�س،  لربية  �شيام  رم�شان  يف 

زكاة لتعاون املجم�ع، ويف رم�شان نزل القراآن تربية 

الكرمي  الر�ش�ل  ع�شر  يف  رم�شان  �شهد  وقد  للفكر، 

و)الفتح  ــكــربى(  ال )بـــدر  و�شلم  عليه  ال  �شلى 

ن  عظم( مبا فيهما من كفاح واأفطر املجاهدون؛ لأ الأ

عدوهم،  قتال  على  واأعــ�ن  لهم،  اأقــ�ى  كان  الفطر 

نهم  لأ م�شطرين،  كان�ا  واإن  كله  جــر  بــالأ وذهــبــ�ا 

ا�شتجاب�ا لفري�شة كربى من فرائ�س الدين وقدم�ا 

طاعة  من  ذلك  بعد  فهل  عقيدتهم،  فداء  اأرواحهم 

واإميان وت�شليم!؟.

يف  ن�شان  الإ طاقة  لتنمية  �شحنة  اإذن  فال�ش�م 

واإعــداد  تربية  مدر�شة  ورم�شان  املــجــالت،  �شتى 

ال�شه�ر  من  عــداه  فيما  وثمراتها  نتائجها  تتجلى 

يام. والأ

من  الذين  على  كتب  كما  ال�شيام  عليكم  {كتب 

قبلكم لعلكم تتق�ن}.

{اإن  �ــشــالم  الإ �شعائر  �شائر  يف  ال�شاأن  وكذلك 

ال�شالة تنهى عن الفح�شاء واملنكر} والج {واأذن يف 

النا�س بالج ياأت�ك رجاًل وعلى كل �شامٍر ياأتني من 

كل فج عميق لي�شهدوا منافع لهم ويذكروا ا�شم ال 

يف اأيام معل�مات}.

تعر�س  الافلة،  الكرمية  ال  ماأدبة  والقراآن 

النا�س  الدوام، ويقبل عليها  النا�س على  على عق�ل 

حافلة  القراآن  واآيــات  رم�شان،  يف  واإ�شتماعًا  تالوة 

حكام ولي�س لل�شيام منها اإل ن�شيب معل�م،  ب�شتى الأ

خالق الفكر واأخالق ال�شمري واأخالق  فيها تربية لأ

اجلماعة  واأخــالق  الفرد  خــالق  لأ تربية  ال�شل�ك، 

خالق يف كل  اأن�ار هذه الأ واأخالق الدولة، وت�شيء 

اآياته لكل  مكان ويف كل زمان وحكمه ال امل�دة يف 

عقل وبكل ع�شر بجديد: )قل ل� كان البحر مدادًا 

لكمات ربي لنفذ البحر قبل اأن تنفد كلمات ربي ول� 

جئنا مبثله ممدا(.

اإنه كتاب ال املعجز خري هدية من ال لعباده 

حممد  �شيدنا  عباده  و�شف�ة  خلقه  اأكــرم  على  نزل 

ال�شه�ر،  خري  لنزوله  واختار  و�شلم،  عليه  ال  �شلى 

�شهر رم�شان، واأعظم الليايل )ليلة القدر(، التي هي 

خري من األف �شهر.

ليلة  ما  اأدراك  وما  القدر،  ليلة  يف  اأنزلناه  {اإنا 

القدر، ليلة القدر خري من األف �شهر}.

�شهر  والغفران،  الرحمة  �شهر  رم�شان،  ذلكم ه� 

ح�شان. اخلري والإ

فما اأعظمك واأ�شماك يا �شهر القراآن!!.

اللهم اجعلنا اأهاًل لرحمتك وغفرانك وج�دك 

واإح�شانك واأعنا يف هذا ال�شهر الكرمي على ال�شيام 

اللهم  واأعتق  الل�شان  وحفظ  الب�شر  والقيام وغ�س 

حنان  يــا  ـــ�دك  وج بف�شلك  ــريان  ــن ال مــن  رقــابــنــا 

يامنان.

رمضان شهر القرآن
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كتبت رجاء علي:
أنا  شجعاني  ـــداي  وال الــقــطــري:  المتسابق 

وأخوتي لحفظ القرآن
ا�شمه عبد العزيز قا�شم نا�شر القحطاين وعمره 

20 �شنة  طالب بجامعة قطر كلية ال�شريعة بال�شنة 

الثالثة ووالده ه� قا�شم القحطاين مدير اإدارة الرثوة 

الي�انية يف قطر.

القراآن  حفظ  بــداأت  القطري:  املت�شابق  يق�ل 

الكرمي وعمري ثمان �شن�ات واأمتمت الفظ وعمري 

خم�شة ع�شر عاما، وكانت رغبة ال�الدين �شديدة يف اأن 

اأك�ن حافظًا لكتاب ال و�شجعاين اأنا واإخ�تي لفظ 

كتاب ال كامال وحفظت القراآن على يد ال�شيخ حبيب 

ال اليا�س يف مركز الفرقان مبعيزر  وكنت اأق�شي معه 

جازات ي�ميا يحفظني خاللها  ثماين �شاعات اأثناء الإ

القراآن الكرمي ، اأما اأثناء الدرا�شة فكنت اأجل�س معه 

تق�م  ال�الدة  كانت  البيت  – ويف  فقط  �شاعات  ثالث 

باملراجعة ملا حفظت .

ويل اأربع اأ�شقاء اثنان منهم يحفظان القراآن كامال 

، وكذلك �شقيقتان اإحداهما حتفظ كتاب ال كامال، 

وكان حفظي للقراآن ي�شاعدين يف درا�شتي ب�شكل كبري 

ويف حت�شني م�شت�اي التح�شيلي اأي�شا .

املحلية  امل�شابقات  من  العديد  يف  �شاركت  ولقد 

يف  �شاركت  واأن  �شبق  املحلي  امل�شت�ى  فعلى  والدولية، 

دائما  وكان  مرات  ت�شع  ح�ايل  قا�شم  ال�شيخ  م�شابقة 

امل�شابقات  اأما  ما بني ممتاز وجيد جدًا،  فيها  ترتيبي 

اإحداهما يف  �شاركت يف م�شابقتني فقط  الدولية فقد 

خرى يف اجلزائر . جمه�رية م�شر العربية والأ

التي  وقــاف  الأ وزاره  طريق  عن  م�شاركتي  وكانت 

كانت تر�شل كتبا اإىل مراكز حتفيظ القران لر�شيح 

–ومت تر�شيحي �شمن  من ميثل قطر يف هذه اجلائزة 

جمم�عه ومت اإجراء اختبار لنل وفزت فيه وعليه مت 

تر�شيحي للم�شاركة يف اجلائزة 

انتهت م�شاء اأم�س اجلمعة جلنة حتكيم امل�شابقة 

من  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبــي  جلائزة  القراآنية 

اختبار ثمانية مت�شابقني من تاي�ان وفرن�شا وال�ش�دان 

والك�نغ�  واأثــيــ�بــيــا  واملــالــديــف  وباك�شتان  وم�شر 

عن  حف�س  برواية  جميعا  ويــقــراأون  الدميقراطية 

عا�شم.

من  كال  اجلمعة  لي�م  املت�شابقني  قائمة  و�شمت 

وعبد  اأحمد،  وحممد  �شيان،  ي��شف  حممد  اأ�شامة 

الديب،  حممد  �شعيد  وحممد  م�ؤمن،  بحر  م��شى  ال 

عبد  زبري  وحامد  ديــدي،  علي  ونــ�ال  عــامل،  وحممد 

املجيد، و�ش�ك�نا عبدو كرمي. 

فيق�ل  املت�شابقني  من  عــددا  »ال�شياء«  والتقت 

ويبلغ  ردن،  الأ من  ال�شيالوي  الفتاح  عبد  زياد  طارق 

مع المتسابقين
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من العمر 18عاما، اإنه جاء للم�شاركة يف م�شابقة دبي 

وزارة  قبل  من  تر�شيحه  بعد  الكرمي  للقراآن  الدولية 

املحلية،  الت�شفيات  من  عدد  اإجــراء  وبعد  ــاف  وق الأ

ول. التي ح�شل فيها على املركز الأ

اإن  ال�شريعة  كلية  يف  طالب  وه�  طارق  وي�شيف 

والديه كانا يرغبانه يف حفظ كتاب ال منذ نع�مة 

له  يجزل  اخل�ش��س  وجه  على  اأبــ�ه  وكــان  اأظــفــاره، 

العطاء، وقد بداأ طارق حفظ الكتاب العزيز يف حلقات 

امل�شجد يف �شن اخلام�شة والن�شف، واأمت الفظ يف �شن 

التا�شعة. 

خ�ة يحفظان القراآن، فكان  ولطارق اثنان من الأ

حملة  الثنني  اإخ�انه  اأثر  اقتفاء  على  يحثه  اأبــ�ه 

كتاب ال.

م�شابقة  يف  ي�شرك  مل  ــه  اأن اإىل  ــارق  ط وي�شري 

ا�شتهرت  التي  و  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة 

�شالمي، اإل لينال ر�شا ال، ثم  يف العاملني العربي والإ

حفظة  من  يك�ن  اأن  يف  رغبته  عن  ف�شال  اأب�يه،  ر�شا 

كتاب ال، م�ؤكدا اأن املادة تاأتي يف نهاية اهتماماته.

ا�شرك طارق يف العديد من امل�شابقات املحلية، اإل 

اأن م�شابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي، تعد مبثابة 

ول له.  ال�شراك الدويل الأ

ويدع� طارق حفاظ كتاب ال اإىل اأن يحافظ�ا 

على هذا الكنز الغايل، وهذه النعمة، يف حني يدع� من 

مل يحفظ كتاب ال اإىل اأن يبداأ يف تالوته وحفظه.

والذي  ماليزيا  من  زاهد  اأحمد  بن  ويق�ل حممد 

املرحلة  يف  طــالــب  ــ�  وه عــامــا،   13 العمر  مــن  يبلغ 

يف  ال  بعد  الف�شل  لهما  كان  والديه  اإن  املت��شطة، 

حفظه لكتاب ال منذ حداثة �شنه، وكان ي�شجعانه 

على ذلك. 

�شالمي يف  وبداأ حممد حفظ القراآن يف املركز الإ

�شن ال�شابعة، واأمت الفظ بح�ل ال يف �شن العا�شرة، 

وقد كانت اللغة العربية متثل له عقبة كبرية حت�ل 

عز  ال  اأن  اإل  مــر،  الأ بداية  يف  القراآن  حفظه  دون 

الال  ه�  كما  اخلري،  اأبــ�اب  له  وي�شر  له،  فتح  وجل 

من  النتهاء  على  اأو�شك�ا  الذين  ربعة،  الأ اإخ�انه  مع 

حفظ كتاب ال.

"جئت للم�شاركة يف م�شابقة دبي الدولية   وقال 

الكمة  دار  قبل  من  تر�شيحي  بعد  الكرمي  للقراآن 

�شالمية بعد عدد من الت�شفيات املحلية". الإ

وي�شري حممد اإىل اأنه ا�شرك يف امل�شابقة ابتغاء 

اإليه �شبحانه، ا�شرك حممد يف  مر�شاة ال، وقربة 

ف�شال  دولية،  واحدة  وم�شابقة  حمليتني،  م�شابقتني 

عن م�شابقة دبي الدولية للقراآن الكرمي. 

اإن  حممد  يــقــ�ل  حياته  يف  ــراآن  ــق ال اأثـــر  ــن  وع

وحياته  بل  واأخالقه  �شل�كه  غري  ال  لكتاب  حفظه 

اأنه يحمل كنزا نفي�شا، ومن  واأنه ي�شعر  ف�شل،  اإىل الأ

ال  كتاب  يحفظ  مل  من  حممد  يدع�  املنطلق  هــذا 

باأل يرددوا، واأن يتحل� بال�شرب، مب�شرا له بالتي�شري 

بتعهد  حممد  اأو�شاهم  فقد  الفاظ  اأمــا  والــربكــة. 

اأنه  اإىل  م�شريا  مراجعته،  على  واملداومة  ال،  كتاب 

من  اأجــزاء  ع�شرة  اإىل  خم�شة  بني  يراجع  املعتاد  يف 

القراآن ب�شكل ي�مي. 
المتسابق 
القطري: 

والداي 
شجعاني 

أنا وأخوتي 
لحفظ 
القرآن
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تحقيق بهاء الدين السنهوري:
الكرمي  للقراآن  الدولية  دبــي  جائزة  حققت 

املا�شي  العقد  خالل  املهمة  النجاحات  من  جم�عة 

اأن  املت�قع  ومن  �شالمي  والإ العربي  امل�شت�يني  على 

املنظ�ر  امل�شتقبل  يف  النجاحات  من  املزيد  حتقق 

)ال�شياء( التقت يف هذا التحقيق بعدد من م�ش�ؤويل 

يف  بدبي  اخلريي  والعمل  �شالمية  الإ ال�ش�ؤون  دائرة 

هذا التحقيق ل�شتطالع اآرائهم ح�ل امل��ش�ع : 

يق�ل الدكت�ر عمر حممد اخلطيب م�شاعد املدير 

�شالمية  �شالمية  بدائرة ال�ش�ؤون الإ العام لل�ش�ؤون الإ

والعمل اخلريي يف دبي اأت�قع جلائزة دبي الدولية 

للقراآن الكرمي انت�شارًا اأو�شع على م�شت�ى

تك�ن  اأن  واأتــ�قــع  املقبلة  ال�شن�ات  يف  العامل 

اإىل  �شافة  بالإ للم�شابقات  جديدة  فروهًا  هناك 

الفروع امل�ج�دة كامل�شابقة املحلية ، واأجمل ترتيل 

املدخلة  ، فمن خالل تتبع م�شرية اجلائزة والفروع 

عليها اأت�قع اأن ت�شهد اجلائزة فروعًا جديدة �ش�اء 

اأو  امل�شاحبة  ن�شطة  الأ اأو يف  القراآنية  امل�شابقات  يف 

يف اجل�ائز املقدمة والفئات امل�شتحقة لهذه اجل�ائز 

الدائمني  والت�فيق  بالنجاح  القلبية  متنياتي  مع 

جلميع القائمني على هذه اجلائزة .  

م�شاجدها   ت�شخر  ــرة  ــدائ ال اأن   اإىل  ــار  ــش واأ�  

للراغبني يف الفظ والتج�يد  مبينا اأنها رعت  الي�م 

ول من امل�شابقة القراآنية وت�شمن  الأ

امل�شلني  وجــمــهــ�ر  بامل�شاجد  الــنــا�ــس  تعريف 

والدرو�س باجلائزة واأهميتها واأهمية حفظ القراآن 

الكرمي، لدعم اجلائزة وبيان ما تق�م به يف املجال 

فيها  العاملني  حتث  الدائرة  اأن  واأو�شح   القراآين،  

اجلائزة،  واأن�شطة  فعاليات  جميع  يف  ال�ش�ر  على 

يف  اأي�شا  دورهــم  لهم  امل�شاجد  يف  اخلطباء  اأن  واأكــد 

رؤى مستقبلية
حول جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

د.عمر 
الخطيب: 
أتوقع أن 

تنشئ الجائزة 
فروعا جديدة
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التعريف بهذا الف�شل للم�شلني. 

واأفاد اأن املتتبع مل�شرية اجلائزة يجد الفرق الكبري 

الدورة  تلتها وهذه  التي  ال�شن�ات  �شنة وبني  اأول  بني 

واملحت�ى،  وامل�شم�ن  ال�شكل  حيث  من  ع�شرة،  الثانية 

بها  تــقــ�م  الــتــي  الفعاليات  جميع  يف  تــقــدم  فهناك 

ن�شطة  الأ م�شت�ى  اأو  امل�شابقات  م�شت�ى  على  اجلائزة 

الثقافية الدينية واملحا�شرات وغريها. 

واأ�شاف اأن اجلائزة خطت خط�ات وا�شعة يف تغيري 

فقط  تعتمد  كانت  والتي  الدولية  امل�شابقات  مفه�م 

والتالوة،  الفظ  يف  الكرمي  القراآن  يف  الت�شابق  على 

فهناك  ـ  التعبري  �شح  اإذا  ـ  دينيا  مهرجانا  واأ�شحت 

جمالت وا�شعة من امل�شابقات والندوات واملحا�شرات. 

وي�شري جمعة عبيد الفال�شي م�شاعد املدير العام 

�شالمية  الإ ال�ش�ؤون  دائــرة  يف  اخلــريي  العمل  لقطاع 

النجاحات  اأهــم   مــن   اأن  اإىل  بدبي  اخلــريي  والعمل 

املت�قع حدوثها هي اأن  يركز �شعي اجلائزة على اإبراز 

اأكرب عدد من  حفظة كتاب ال الكرمي من  امل�اطنني 

وال�ش�ل  الدولية  املناف�شات  هذه  مثل  يف  للم�شاركة 

تك�ن  اأن  وت�قع   ، املناف�شات  يف  متقدمة  مراكز  على 

اجلائزة �شببا يف زيادة عدد املهتمني بحفظ كتاب ال 

اإن�شائها  ن اجلائزة منذ  العاملي لأ امل�شت�ى  املجيد على 

ول المد اأ�ش�شت على ق�اعد �شليمة ’

ويف ال�شياق ذاته ي�ؤكد حممد �شهيل املهريي مدير 

ال�ش�ؤون  دائرة  يف  بال�كالة  ر�شاد  والإ الت�جيه  اإدارة 

دبي  جائزة  اأن  بدبي    اخلــريي  والعمل  �شالمية  الإ

الدولية للقراآن الكرمي اأحدثت حت�ًل كبريا يف مكانة 

حملة القراآن العظيم من اأبناء امل�شلمني وال�شخ�شيات 

�شالم  �شالمية التي لها دور يف خدمة الإ وامل�ؤ�ش�شات الإ

وامل�شلمني .

حافظ  مكانة  عــززت  القيقة  يف  اإنــهــا  ويــقــ�ل 

على  مــ�ر  الأ واأولياء  امل�شلمني  اأبناء  و�شجعت  القراآن 

الطاقات  اكت�شاف  يف  و�شاهمت  ال  بكتاب  الهتمام 

الكامنة من الفظة واملقرئني واملحكمني وغريهم، كما 

خرى )ال�شبعية(  ن�شرت ثقافة جيدة عن القراءات الأ

�شالمي، واأظهرت  وطرق التدري�س املتن�عة يف العامل الإ

اجلانب الروحي ملدينة دبي القت�شادية لتك�ن حمل 

طياف يف العامل . نظر وت�ش�ف خمتلف الأ

 واأردف قائال: اأ�شحت جائزة دبي الدولية للقراآن 

وامل�ؤ�ش�شات  لل�شخ�شيات  القيقي  الــراعــي  الكرمي 

الدين  هذا  خدمة  يف  �شدق  قدم  لها  التي  �شالمية  الإ

النيف .

نَّة  وال�شُّ الكتاب  خــادم  على  بغريب  لي�س  وهــذا 

�شاحِب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب 

الاكم رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي حفظه ال 

ورعاه .  واأت�قع اأن حُتدث هذه اجلائزة جمم�عة من 

اأثر  لها  �شيك�ن  والتي  امل�شتقبل،  يف  املهمة  النجاحات 

العامل  على  حتى  بل  �شالمي،  والإ العربي  العامل  على 

ككل .

الرقابة  ق�شم  رئي�س  املــرزوقــي  ــادل  ع ويــقــ�ل 

ر�شاد بالدائرة:  دارة الت�جيه والإ والت�جيه التابع لإ

ل�شك اأن جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي تعترب 

املتحدة  العربية  مـــارات  الإ دولــة  يف  فارقة  عالمة 

ل�شاحب  م�شجلة  ماركة  اأنها  كما  خ�ش��شًا،  ودبــي 

دبي   حاكم  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

وقد حققت جناحات و�شمعة حملية وعاملية ، واأت�قع 

يف مرحلة م�شتقبلية اأن تزيد من جناحاتها ، وتزداد 

الدول امل�شاركة يف امل�شابقة واأن ترعى امل�ه�بني من 

القراء رعاية متكاملة ، خ�ش��شًا الفائزين باجلائزة 

، من ناحية اإ�شدار م�شاحف م�شجلة لهم ، واأن يك�ن�ا 

�شفراء للجائزة لن�شر علم القراآن الكرمي والتج�يد 

يف  وهاجًا  نــ�رًا  يك�ن�ا  واأن  بلدانهم،  يف  والقراءات 

جائزة  �شعاع  والإ الن�ر  هذا  وم�شدر   ، جمتمعاتهم 

من  تزيد  اأن  كذلك  واأت�قع   ، دبي  من  الكرم  القراآن 

الــقــراآن  حفظ  ن�شر  ناحية  مــن  العاملي؛  ح�ش�رها 

املراكز  ودعــم  العامل،  ــاء  اأرج يف  وجت�يده  الكرمي 

طرق  عن  تلفزي�نية  برامج  لها  يك�ن  واأن  القراآنية، 

حفظ القراآن ، واأ�شاليب تعليمه ، اأو نبذة عن مراكز 

والعامل   ، خ�ش��شًا  �شالمي  الإ العامل  يف  التحفيظ 

عم�مًا.

البح�ث   اإدارة  مدير  را�شد  بن  �شيف  الدكت�ر  اأما 

بدبي  اخلريي  والعمل  �شالمية  الإ ال�ش�ؤون  دائرة  يف 

ع�ام متر ويتجدد اللقاء يف �شهر اخلري  اإن الأ فيق�ل 

الكرمي  الــقــراآن  �شهر  املعظم  رم�شان  �شهر  والعطاء 

م��شم  تنتظر  التي  القل�ب  تلك  �شعيدة  هــي  وكــم 

اخلري يف �شهر اخلري  الذي يت�شمن قراآنا يتلى وعلما 

خمتلفة  وفعاليات  مل�شتحقيها  تقدم  وج�ائز  ين�شر 

الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  وتعترب  تنظم  

اأريجها  وانت�شر  التي عم خريها  قمة وذروة اجل�ائز 

على  التناف�س  حيث  الفاظ  اأعناق  اإليها  وا�شراأبت 

رب  ر�شاء  لنيل  املراتب  اأعلى  اإىل  والت�شابق  اخلري 

ور�ش�له  عبده  على  املنزل  كتابه  حفظ  يف  العاملني 

حممد عليه اأف�شل ال�شالة والت�شليم فهنيئا لكل فائز 

املتمثلة يف حفظ كتاب ال  العظيمة  بهذه اجلائزة 

�شاحب  وراعيها  اجلــائــزة   مل�ؤ�ش�س  وهنيئا  الكرمي 

رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

جله�ده  دبــي  حاكم  الـــ�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

الدوؤوبة  يف خدمة كتاب ال العظيم بارك ال فيه 

ويف ذريته ، واأت�قع اأن للجائزة املزيد من النجاحات  

املهمة م�شتقبال  واأن ت�شاهم بقدر وافر يف حفظ ون�شر 

كتاب ال الكرمي على امل�شت�ى العاملي .

جمعة عبيد 
الفالسي:نرجو 

إسهاما في 
زيادة الحفظة 

المواطنين

د.سيف 
الجابري:تسهم 
بقدر وافر في 
عملية حفظ 

كتاب اهلل

محمد سهيل 
المهيري:أتوقع 
أن تمتد آثارها 

اإليجابية 
للعالم أجمع

عادل 
المرزوقي:
حضورها 
العالمي 

يحقق عالمية 
اإلسالم
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كتب- السيد الطنطاوي:
الدولية  دبــي  جلــائــزة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 

للقراآن الكرمي عن اختيارها ملجمع امللك فهد لطباعة 

وذلك  �شالمية  الإ العام  �شخ�شية  ال�شريف  امل�شحف 

�شالمي  جله�ده الكبرية واملت�ا�شلة يف خدمة الدين الإ

وامل�شلمني من خالل طباعة امل�شحف وترجمة معانيه 

اإىل العديد من اللغات التي يتحدث بها امل�شلم�ن.

ال�شخ�شية  جــائــزة  لنيل  املجمع  اختيار  ــاء  وج

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  مبباركة  �شالمية  الإ

الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س  نائب  اآل مكت�م  را�شد  بن 

ال�زراء حاكم دبي راعي اجلائزة.

رئي�س  ب�ملحه  حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار  و�شرح 

اللجنة املنظمة للجائزة خالل امل�ؤمتر ال�شحفي الذي 

عقد مبقر ندوة الثقافة والعل�م م�شاء اأم�س وبح�ش�ر 

فهد  امللك  جممع  اختيار  اأن  املنظمة  اللجنة  اأع�شاء 

من  كثري  على  بناء  جاء  ال�شريف  امل�شحف  لطباعة 

ال�شخ�شية  لختيار  اجلائزة  و�شعتها  التي  املعايري 

�شالمية وخا�شة امل�ؤ�ش�شات. الإ

وقال اإن اإن�شاء املجمع ياأتي نظرا لزدياد حاجة 

وترجمة  ال�شريف،  امل�شحف  اإىل  �شالمي  الإ العامل 

خدمة  وكذلك  عل�مه،  مبختلف  والعناية  معانيه، 

ال�شنة وال�شرية النب�ية املطهرة، وا�شطالعا من اململكة 

�شالم وامل�شلمني، وا�شت�شعاًرا  بدورها الرائد يف خدمة الإ

من خادم الرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبد العزيز 

مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف

شـــخصية العام اإلسالمية
بوملحه: جهــــوده كبيــــرة في مجـاالت الترجمة 
والتفســــــير لخـــــــدمة اإلســــــالم والمســــلمين
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وال�شنة  الكرمي  الــقــراآن  خدمة  باأهمية  ال  رحمه 

النب�ية املطهرة من خالل جهاز متخ�ش�س ومتفرغ لذلك 

�شراف  الإ يت�ىل  الذي  املجمع  ويهدف  اجلليل.  العمل 

والدع�ة  ــاف  وق والأ �شالمية  الإ ال�ش�ؤون  وزارة  عليه 

وت�شجيل  ال�شريف  امل�شحف  طباعة  اإىل  ر�ــشــاد  والإ

العامل  يف  امل�شه�رة  بالروايات  الكرمي  القراآن  تالوة 

�شالمي، وترجمة معانيه وتف�شريه، والعناية بعل�م  الإ

والعناية  النب�ية،  وال�شرية  وبال�شنة  الكرمي،  القراآن 

�شالمية، وال�فاء باحتياجات  بالبح�ث والدرا�شات الإ

اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  املجمع  اإ�شدارات  من  امل�شلمني 

ن�شر اإ�شدارات املجمع على ال�شبكات العاملية. 

صرح إسالمي شامخ لخدمة الكتاب والسنة
�شالمي اإىل امل�شحف  اأمام ازدياد حاجة العامل الإ

التي  اللغات  خمتلف  اإىل  معانيه  وترجمة  ال�شريف، 

يتحدث بها امل�شلم�ن، والعناية مبختلف عل�مه، وكذلك 

خدمة ال�شنة وال�شرية النب�ية املطهرة، وا�شطالعا من 

وامل�شلمني،  �شالم  الإ خدمة  يف  الرائد  بدورها  اململكة 

فهد  امللك  ال�شريفني  الرمني  خــادم  من  وا�شت�شعاًرا 

القراآن  خدمة  باأهمية  ال  رحمه  العزيز  عبد  بن 

جهاز  خــالل  مــن  املطهرة  النب�ية  وال�شنة  الــكــرمي 

متخ�ش�س ومتفرغ لذلك العمل اجلليل، و�شع - رحمه 

�شا�س ملجمع امللك فهد لطباعة امل�شحف  ال - حجر الأ

ال�شاد�س ع�شر من املحرم  ال�شريف باملدينة املن�رة يف 

�شنة 1403 هـ )1982م(، وقال رحمه ال عند اإزاحة 

�شا�س  الأ حجر  ل��شع  التذكارية  الل�حة  عن  ال�شتار 

مل�شروع املجمع: 

ال  بركة  وعلى  الرحيم،  الرحمن  ال  ب�شم   "
امل�شروع  هــذا  يك�ن  اأن  نرج�  اإننا   .. القدير  العلي 

وخلدمة  اأول،  الكرمي  الــقــراآن  خلدمة  وبركة  خــريا 

�شالم وامل�شلمني ثانًيا ، راجيا من ال العلي القدير  الإ

الع�ن والت�فيق يف كل اأم�رنا الدينية والدني�ية، واأن 

اأجله،  من  اأن�شئ  ما  خلدمة  الكبري  امل�شروع  هذا  ي�فق 

وليتدبروا  امل�شلم�ن  به  ولينتفع  الكرمي،  القراآن  وه� 

معانيه " . 

�شنة  �شفر  من  ال�شاد�س  يف  ال  رحمه  وافتتحه 

1405هـ )1984م( قائال: 

ل��شع  ــان  ــك امل هـــذا  يف  �شنتني  قــبــل  كــنــت  »لــقــد 

هذه  ويف  العظيم،  املــ�ــشــروع  لهذا  �شا�شي  الأ الجر 

ــت اأعــظــم مــديــنــة. فـــرح اأهــلــهــا  ــتــي كــان املــديــنــة ال

وكــانــ�ا  و�شلم  عليه  ال  �شلى  ال  ر�ــشــ�ل  بــقــدوم 

ـــــ�ر، وانــطــلــقــت منها  م ــه يف �ــشــدائــد الأ ــري عـــ�ن ل خ

 الـــدعـــ�ة، دعــــ�ة اخلـــري والـــربكـــة لــلــعــامل اأجــمــع . 

ويف هذا الي�م اأجد اأن ما كان حلما يتحقق على اأف�شل 

اململكة  يف  مــ�اطــن  كــل  على  يجب  ولــذلــك  م�شت�ى؛ 

النعمة  هذه  على  ال  ي�شكر  اأن  ال�شع�دية  العربية 

الكربى، واأرج� اأن ي�فقني ال اأن اأق�م بخدمة ديني 

الت�فيق  ال  من  واأرجــ�  امل�شلمني،  وجميع  وطني  ثم 

 .»..

امل�شحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  اإن�شاء  وُيعدُّ 

العناية  �ــشــ�ر  ـــل  اأجِّ مــن  املــنــ�رة  باملدينة  ال�شريف 

بالقراآن الكرمي حفظا، وطباعة وت�زيعا على امل�شلمني 

يف خمتلف اأرجاء املعم�رة، وينظر امل�شلم�ن اإىل املجمع 

على اأنه من اأبرز ال�ش�ر امل�شرقة وامل�شرفة الدالة على 

إنشاء المجمع 
يأتي نظرا 

الزدياد 
حاجة العالم 

اإلسالمي 
إلى المصحف 

الشريف، 
وترجمة 
معانيه، 
والعناية 

بمختلف علومه
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و�شنة  ال  بكتاب  ال�شع�دية  العربية  اململكة  مت�شك 

وق�ل،  ومنهاجا،  اعتقادا  و�شلم  عليه  ال  �شلى  نبيه 

وتطبيقا . 

العربية  اململكة  من  م�شتغربا  لي�س  مــر  الأ وهــذا 

ال�شع�دية التي قامت باإعالء كلمة الت�حيد ، ورفعت 

وعل�  مقا�شدها،  بنبل  وعرفت  عالية،  خفاقة  رايته 

�شاأنه  من  ما  كل  على  وحر�شها  اأهدافها،  و�شم�  همتها، 

م�ؤ�ش�شها  عهد  منذ  وذلــك  وامل�شلمني  �ــشــالم  الإ خدمة 

اآل  الرحمن  عبد  بــن  العزيز  عبد  امللك  لــه  املغف�ر 

�شع�د. 

َق ال خادم الرمني ال�شريفني امللك فهد  لقد وفَّ

امل�شروع  هذا  قامة  لإ  - ال  رحمه   - العزيز  عبد  بن 

امل�شحف  بطباعة  اعتنى  حيث  ال�شخم  �ــشــالمــي  الإ

والروايات  �ــشــدارات  الإ مبختلف  وت�زيعه  ال�شريف، 

على امل�شلمني يف �شتى اأرجاء املعم�رة، واعتنى برجمة 

العاملية،  اللغات  من  كثري  اإىل  الكرمي  القراآن  معاين 

وطباعة كتب ال�شنة وال�شرية النب�ية . 

أهداف المجمع
تت�شح اأهداف املجّمع فيما يلي :

يف  امل�شه�رة  بالروايات  ال�شريف  امل�شحف  طباعة   -1

�شالمي.  العامل الإ

امل�شه�رة  بالروايات  الكرمي  القراآن  2- ت�شجيل تالوة 

�شالمي.  يف العامل الإ

3- ترجمة معاين القراآن الكرمي وتف�شريه . 

4- العناية بعل�م القراآن الكرمي . 

5- العناية بال�شنة وال�شرية النب�ية . 

�شالمية .  6- العناية بالبح�ث والدرا�شات الإ

اململكة  ــل  داخ يف  امل�شلمني  باحتياجات  الــ�فــاء   -7

وخارجها من اإ�شدارات املجمع املختلفة . 

8- ن�شر اإ�شدارات املجمع على ال�شبكات العاملية . 

أهدافه  لتحقيق  المجمع  سياسات  وتتضح 
فيما يلي: 

1- ا�شتمرار اإنتاج اإ�شدارات املجمع املطب�عة، واملرتلة 

م�شت�يات  وباأعلى  امل�شه�رة  الــروايــات  مبختلف 

ومراجعة  اإعــداد،  من  ذلك  يتطلبه  ما  مع  الدقة 

علمية. 

القراآن  معاين  ترجمة  يف  املجمع  ن�شاط  م�ا�شلة   -2

الكرمي اإىل خمتلف اللغات. 

3- ال�شتمرار يف ت�زيع اإ�شدارات املجمع على امل�شلمني 

يف خمتلف اأنحاء العامل. 

ال�شن�ية  ال�شريفني  الرمني  خادم  هدية  تقدمي   -4

لجاج بيت ال الرام. 

5- خدمة القراآن الكرمي وال�شنة النب�ية املطهرة من 

خالل اإ�شدارات املجمع. 

بــاأهــداف  املتعلقة  الــدرا�ــشــات  اإجــــراء  م�ا�شلة   -6

املجمع. 

7- ن�شر اإ�شدارات املجمع، وجه�ده املختلفة على �شبكة 

نرنت.  الإ

منا�شطه  مع  يتنا�شب  مبا  املجمع  اأعمال  تط�ير   -8

املتعددة، من خالل مراكز، وجلان، واإدارات املجمع 

املختلفة. 

9- اإتاحة الفر�شة للم�شلمني لزيارة املجمع. 

وينظر 
المسلمون إلى 
المجمع على 
أنه من أبرز 
الصور المشرقة 
والمشرفة الدالة 
على تمسك 
المملكة العربية 
السعودية 
بكتاب اهلل 

وسنة نبيه 
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باأهداف  العالقة  ذات  العلمية  الندوات  تنظيم   -10

املجمع. 

11- تدريب امل�ظفني داخل املجمع، وخارجه، وتنظيم 

دورات جت�يدية لفظة كتاب ال الكرمي.

اإلشراف على المجمع
وقــــاف  والأ �ــشــالمــيــة  الإ الــ�ــشــ�ؤون  وزارة  تــتــ�ىل 

�شراف على املجمع، ومعايل وزير  ر�شاد الإ والدع�ة والإ

ر�شاد ال�شيخ  وقاف والدع�ة والإ �شالمية والأ ال�ش�ؤون الإ

امل�شرف  ه�  ال�شيخ  اآل  حممد  بن  عبدالعزيز  بن  �شالح 

العام على املجمع ورئي�س هيئته العليا، ويتابع تنفيذ 

اأمانة عامة ي�شطلع  اأهدافه  املجمع وحتقيق  �شيا�شات 

الدكت�ر  �شتاذ  الأ �شعادة  عليها  وي�شرف  مب�ش�ؤوليتها 

مني العام للمجمع . حممد �شامل بن �شديد الع�يف الأ

التق�شيمات  مهام  هــم  لأ ا�شتعرا�س  يلي  وفيما 

الرئي�شة للمجمع واخت�شا�شاتها: 

الهيئة العليا للمجمع:
تخت�س الهيئة العليا للمجمع مبا يلي: 

هداف العامة للمجمع و�شيا�شات  1- ر�شم اخلطط والأ

�شراف على تنفيذها .  تطبيقها، والإ

خارج  من  الـــ�اردة  التعاون  طلبات  على  امل�افقة   -2

ال�زارة . 

مانة العامة للمجمع  3- درا�شة ما يعر�س عليها من الأ

 .

ال�شريف،  امل�شحف  اإ�شدارات  اإنتاج  برنامج  اإقرار   -4

وترجمات معانيه اإىل خمتلف اللغات . 

5- امل�افقة على اختيار القراء للم�شحف املرتل. 

الدرا�شات  مركز  من  اختياره  يتم  ما  على  امل�افقة   -6

النب�ية  ال�شنة وال�شرية  القراآنية، ومركز خدمة 

ومركز الرجمات من الكتب، وامل��ش�عات العلمية 

تاأليفا، وحتقيقا، وترجمة، ون�شرا .

7- اإقرار خطة التدريب للعاملني يف املجمع . 

مانة العامة للمجمع .  8- اإقرار امليزانية لالأ

رف على �ش�ئها  9- اعتماد ال�ش�ابط واملعايري التي ُت�شْ

ع�شاء الهيئات واللجان واملتعاونني.  املكافاآت لأ

نظمة التي يحتاجها املجمع. 10- اإقرار الل�ائح والأ

يف  الــعــامــة  للم�شلحة  حمققا  ــراه  ــات م اتــخــاذ   -11

م�ر التي مل يرد ذكرها  الالت امل�شتجدة من الأ

جهزة املختلفة .  يف اخت�شا�شات الأ

12- الطالع على التقرير ال�شن�ي للمجمع والبت يف 

م�ر التي يت�شمنها .  الأ

المجلس العلمي للمجمع:
مهامه  وتتبل�ر  للمجمع،  الــعــام  مـــني  الأ يراأ�شه 

ــداف  ه لأ وفــقــًا  عمله  خطة  ر�شم  يف  واخت�شا�شاته 

عمال العلمية  املجمع، واقراح ما ي�ؤدي اإىل تط�ير الأ

فيه، ودرا�شة الق�شايا والبح�ث ذات ال�شبغة العلمية 

النب�ية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  بعل�م  تتعلق  والتي 

والعل�م  الــكــرمي  الــقــراآن  معاين  وترجمات  املطهرة 

�شالمية، ودرا�شة ما يكلف به من بح�ث ودرا�شات من  الإ

قبل معايل ال�زير امل�شرف العام على املجمع، ودرا�شة 

يف  العلمية  واجلهات  اللجان  قبل  من  املعدة  التقارير 

املجمع واإبداء الراأي فيها.

الوفاء 
باحتياجات 

المسلمين في 
داخل المملكة 

وخارجها من 
إصدارات 

المجمع المختلفة
ونشر إصدارات 

المجمع على 
الشبكات 

العالمية
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المدينة  مصحف  لمراجعة  العلمية  اللجنة 
النبوية:

خطاط  خط  حــال  امل�شاحف  مبراجعة  ُتعنى 

كتب  اأمهات  على  وبعده  ال�شبط  وخالل  لها  املجمع 

وال�قف،  والف�ا�شل،  وال�شبط،  والر�شم،  القراءات، 

م�شتمرة  املراجعة  وتظل   . والتف�شري  والبــتــداء، 

عداد  الإ مراحل  جميع  يف  العلمية  اللجنة  قبل  من 

بطباعة  بالبدء  اللجنة  تـــاأذن  حتى  والتح�شري 

امل�شحف، كما تت�ىل مراجعة امل�شاحف املخط�طة، 

واملطب�عة التي تر�شل اإىل املجمع من داخل اململكة 

وخارجها . 

لجنة اإلشراف على التسجيالت:
التي  الت�شجيالت  خمتلف  على  �شراف  بالإ ُتعنى 

وفقًا  و�شالمتها  �شحتها  من  للتاأكد  املجمع  ي�شدرها 

للقراءات التي ت�شجل بها.

منها  خم�شة  ت�شجيالت  �شتة  املجمع  عن  و�شدر 

ال�شيخ  الف�شيلة  �شحاب  لأ عا�شم  عن  حف�س  برواية 

اإبراهيم  وال�شيخ  الذيفي،  الرحمن  عبد  بن  علي 

وال�شيخ  اأي�ب حممد ي��شف،  وال�شيخ حممد  خ�شر،  الأ

عن  حف�س  برواية  و�شّجل  ب�شفر،  علي  بن  ال  عبد 

حافظ،  زهري  بن  عماد  لل�شيخ  املنف�شل  بق�شر  عا�شم 

وال�شاد�شة برواية قال�ن لف�شيلة ال�شيخ علي بن عبد 

الرحمن الذيفي. 

مركز الترجمات:
ُيعنى بال�ش�ؤون العلمية للرجمات وبخا�شة القيام 

خمتلف  اإىل  الكرمي  القراآن  معاين  ترجمات  باأعمال 

اللغات، ودرا�شة امل�شاكل املرتبطة بالرجمات وتقدمي 

والدرا�شات  البح�ث  واإجـــراء  لها،  املنا�شبة  الل�ل 

الالية،  الرجمات  ودرا�ــشــة  الرجمات،  جمــال  يف 

املتعلقة  العل�م  من  امل�شلم�ن  اإليه  يحتاج  ما  وترجمة 

يعنى  للرجمات  جمل�س  وهــنــاك  الــكــرمي،  بــالــقــراآن 

بالنظر يف خمتلف �ش�ؤون الرجمات

مركز خدمة السنة والسيرة النبوية:
الرقم  ذي  الكرمي  ال�شامي  مر  بالأ املركز  اأن�شئ 
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باإن�شائه  �شالمية  الإ اجلامعة  قيام  على  امل�افقة 

 بالتعاون مع املجمع لطباعة ما يتم اإعداده وحتقيقه. 

املخط�طة  الكتب  وحــفــظ  بجمع  املــركــز  وُيــعــنــى 

بال�شنة  املتعلقة  واملعل�مات  وال�ثائق  واملطب�عة 

اخلا�شة  املــ��ــشــ�عــات  واإعــــداد  النب�ية  والــ�ــشــرية 

البح�ث  واإعــداد  كتبها،  من  ميكن  ما  وحتقيق  بها، 

باطيل ودفع ال�شبهات  العلمية التي تخدمها، وَرّد الأ

ــيــه منها.   عــنــهــا، وتــرجــمــة مــا تــدعــ� الــاجــة اإل

اإحتــاف   " كتاب  املــركــز  اإنــتــاج  مــن   - املجمع  وطبع 

 " الع�شرة  ـــراف  اأط مــن  املبتكرة  بالف�ائد  املــهــرة 

حجر  بن  حممد  بن  علي  بن  اأحمد  الافظ  مام  لالإ

الع�شقالين ويقع يف ع�شرين جملدا، وفهر�س، وكتاب 

" ف�شائل  وكتاب   ،" النب�ية  وال�شنة  " امل�شت�شرق�ن 
املدينة ". 

مركز الدراسات القرآنية:
ُيعنى بجمع وحفظ الكتب املخط�طة واملطب�عة 

وال�ثائق واملعل�مات املتعلقة بالقراآن الكرمي وعل�مه 

وبالعمل على حتقيق الكتب املتعلقة بالقراآن الكرمي، 

القراآن  عن  تثار  التي  ال�شبهات  ودفع  باطيل  الأ وَرّد 

الكرمي، و�شدر عنه "التف�شري املي�شر" للقراآن الكرمي 

مام اأبي  ، وكتاب خمت�شر التبيني لهجاء التنزيل لالإ

للتن�شي  الطراز  وكتاب  هـ،   496 �شنة  املت�فى  داود 

املت�فى �شنة 899 هـ، وكتاب فهر�شت م�شنفات تف�شري 

تقان يف  القراآن الكرمي، كما دفع للطباعة كتاب الإ

حتقيق  على  ن  الآ ويعمل  لل�شي�طي،  القراآن  عل�م 

�شارات للق�شطالين.  كتاب لطائف الإ

مركز التدريب والتأهيل الفني:
فنيا  لتاأهيلها  ال�شع�دية  الك�ادر  بتدريب  ُيعنى 

للعمل مبختلف اأق�شام املجمع الفنية �ش�اء يف جمال 

التح�شري والتجهيز وامل�نتاج اأو الطباعة اأو التجليد 

ال�ش�تي  ال�شتن�شاخ  اأو  الت�شجيل،  اأو  ال�شيانة،  اأو 

ع�شرة  اإحدى  لهم  ونظم  نتاج  لالإ امل�شاندة  عمال  والأ

من  عــدد  ابتعاث  ويتم   . اإعــداديــة  تدريبية  دورة 

الكليات  اإىل  املركز  دورات  خريجي  من  املتف�قني 

واملعاهد املتخ�ش�شة داخل اململكة وخارجها، وجترى 

دورات تدريبية تط�يرية ملن�ش�بي املجمع.

تطوير أعمال 
المجمع بما 
يتناسب مع 
مناشطه 
المتعددة, 
من خالل 
مراكز, ولجان, 
وإدارات 
المجمع 
المختلفة
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