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)أنور الكندري(د.خالد املذكور وحمود الرومي يتوسطان حفظة القرآن الكرمي

المذكور: أتشرف بخدمة حفظة القرآن الكريم وتفريغ جهدي ووقتي لهم
خالل حفل تكريمهم في مركز تاج الوالدين

تكرمي أحد احلفظة درع تكرميية ألحد حفاظ القرآن الكرمي

الداعية حمد األمير يلقي محاضرته

متصال، ومن امثلة ذلك كثير واحلمد هلل ومنهم مركز تاج الوالدين الذي 
نسأل اهلل ان يوفق العاملني فيه الى ما يحبه ويرضاه ويجزي العاملني 
به خير اجلزاء. وبعد ذلك حتدث مدير مركز تاج الوالدين وليد الس���بع 
قائال: س���عادة االنس���ان عندما يتوج عمله بثمرات طيبة ومن اغلى هذه 
الثمرات تخريج حفظة كتاب اهلل، فحمدا هلل ان جعلنا سببا خلدمة كتاب 
اهلل من خالل مركز تاج الوالدين فاهلل هو الذي اعاننا على تيسير االمور 

في حفظ القرآن الكرمي لهؤالء الطلبة.
اتقدم برسالة شكر الولياء االمور الذين اعطونا ثقة على مشاركة اوالدهم 
في مركز تاج الوالدين وشكر وامتنان في كل من دعم مسيرة املركز فلوال 

هذا الدعم وهذه املساندة ملا كان لنا هذه الثمرات الطيبة.
وزاد اوجه كلمة الخواننا العاملني في مركز تاج الوالدين وما ترونه 
من ثمرة جهد هؤالء الش���باب الذين اعطوا من اوقاتهم وجهدهم فجزاهم 
اهلل خير اجلزاء ونس���أل اهلل تعالى ان يثقل ميزانهم من خالل مسيرتنا 
في ت���اج الوالدين بهذه االعمال الطيبة آمل���ني ان نلتقي في العام املقبل 
وقد خرجنا كوكبة جديدة تفتخر بهم الكويت حتى يقودوا هذه املسيرة 

املباركة وينطلقوا في حياتهم وقد ارشدهم القرآن لكل خير.
بعدها قام د.خالد املذكور ومدير املركز وليد السبع والعم خالد الصالح 
بتك���رمي الفائزين، كما مت تكرمي اعضاء الرحل���ة وتكرمي د.خالد املذكور 
راعي احلفل وجدير بالذكر ان اخلامتني لكتاب اهلل اثناء رحلة العمرة هم: 
قتيبة احلمادي، علي الراش���د، عمر الدايلي، عبدالعزيز اجلويسر، وليد 

العنزي، احمد السعد.
ام���ا احلافظون املكرمون الذين حفظ���وا 15 جزءا فهم: وليد الكندري، 
عبداللطيف املطيري، خليفة الشطي، يوسف احلسيني، سعود العدواني، 
اس���امة مشاري، زايد العنزي، سعد املهندي، عبدالكرمي الشطي، عبداهلل 

السبيعي، فهد العيسى وسلمان احلمادي.

قيل اخوها حيث ان والدها لم يستطع احلضور وخصص لها مقرئا يقرأ 
عليها القرآن الكرمي على قلة ذات اليد، وفازت باجلائزة الكبرى، حافظة 
لكتاب اهلل عز وجل، بل رأيت في املغرب في شهر رمضان امرأة بلغ عمرها 
95 سنة وهي ال ترى ببصرها ولكنها ترى ببصيرتها رأيتها وهي تتسلم 
جائزتها وابنتها البالغة 60 س���نة تقودها لتسلم اجلائزة فطلب منها ان 
تقرأ فقرأت بالروايات العشر وهي في هذه السن، طفلة عمرها 4 سنوات 
حافظة وش���يخة جاوزت التس���عني تقرأ. واضاف اقول ونحن نرى هذه 
امللهيات الكثيرات التي تكالبت علينا ودخلت علينا في بيوتنا وألهتنا عن 
الكثير، عن كتاب اهلل وعن سنة رسول اهلل وعن الهدي االسالمي، اقول 

كالشرك باهلل وقطيعة األرحام.
وأوضح أن امليزان في الدعوة 
إلى اهلل هو الكتاب والسنة وما 
عليه سلف األمة، وليس كما هو 
عليه الناس من أعراف وتقاليد 
قد تكون مخالفة لهدي اإلسالم، 
مح���ذرا م���ن أن يك���ون مقصد 
الداعية من دعوت���ه وعمله أن 
ينال منصبا أو ماال من األعراض 
الزائلة، وإمن���ا يقصد بها وجه 
اهلل وما أعده للمؤمنني من جنان 
عرضها السموات واألرض، وفي 
احلديث النبوي »من دعا إلى هدى 
كان له من األجر مثل أجور من 
اتبعه ال ينقص ذلك من أجورهم 

شيئا«.
وذك���ر األمير مرات���ب األمر 
باملع���روف والنهي ع���ن املنكر، 
مستش���هدا بقول املصطفى ژ  
»من رأى منك���م منكرا فليغيره 

احلديبية، حيث بلغ عدد املسلمني 
ألفا وستمائة مسلم، ثم بلغ عددهم 
عش����رة آالف صحابي وذلك بعد 
فتح مكة، مؤكدا أن النبي ژ  كان 
حريصا على الدعوة بكل ما أوتي 
من قدرة وجهد. وتابع أنه يجب 
على املسلم أن يسنت بسنة نبيه 
ژ، فيحرص عل����ى هذه الدعوة 
املباركة ولو بالقليل، وذلك أن النبي 

ژ قال: »بلغوا عني ولو آية«.
وبني األمير أن املسلم في هذه 
احلياة الدنيا إما ان يكون داعية 
إلى اهلل أو مدعوا إلى ملة أخرى، 
فعلى اإلنسان أن يختار الطريق 
السوي، مشيرا إلى أن أبرز ما مييز 
الدعوة إلى اهلل إحياء شعيرة األمر 
باملعروف لكل ما عرف من طاعة 
اهلل ورسوله واإلحسان لعباده، 
والنهي عن املنكر لكل اعتقاد أو 
قول أو عمل أنكره اهلل ورسوله 

بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يس���تطع فبقلبه وذلك 
أضعف اإلميان«، مشيرا إلى أن 
اإلنكار يجب بحسب استطاعة 
كل منا، فالسلطان يغير ما حتت 
يديه من منك���ر، ومن لم يكن 
صاحب سلطة أنكر بلسانه، ومن 
خش���ي الفتنة أو خاف أن يقع 
عليه األذى أنكر بقلبه وخرج 

من مجلس املنكر.
وأض���اف أن الغض���ب هلل 
والغيرة في أن تنتهك محارمه 
من أحد دوافع األمر باملعروف 
والنهي ع���ن املنكر، حيث كان 
النب���ي ژ إذا رأى م���ا يكرهه 
ي���رى ف���ي وجه���ه الغضب، 
كحينما استشفع أسامة بن زيد 
عند رس���ول اهلل ژ في املرأة 
الس���ارقة، فتلون  املخزومية 
وجه النب���ي ژ ، وقال »إمنا 
أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 

عليه احلد«.
وش���دد األمير على أهمية 
التزام الداعية إلى اهلل بالرفق 
والوعظ واحلكم���ة واملجادلة 
بالتي هي أحسن، واهلل أوصى 
نبييه موسى وهارون بالرفق 
في دعوتهما لفرعون )فقوال له 
قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى(، 
وقال أيضا )ادع إلى سبيل ربك 
باحلكمة واملوعظة احلس���نة 
وجادلهم بالتي هي أحس���ن إن 
ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله 

وهو أعلم باملهتدين(.

ضاري المطيري
أكد الداعي���ة حمد األمير على 
أهمية أن يحتس���ب الداعية إلى 
اهلل ما أعده اهلل له من أجر، وأن 
يستشعر النية اخلالصة هلل في 
أمره باملعروف ونهيه عن املنكر، 
مش���يرا إلى ضرورة أن يتحلى 
الدعاة بالرف���ق واللني واحلكمة 
واجلدال بالتي هي أحس���ن حتى 

مع أعدائهم.
وأوضح ف���ي محاضرته التي 
كانت بعنوان »قل هذه سبيلي«، 
التي أقيمت مساء أمس األول ضمن 
أنشطة املخيم الربيعي الثامن عشر 
التراث اإلسالمي  جلمعية إحياء 
فرع اجلهراء في أسبوعه السادس، 
أن إنكار املنكر مراتب، فاجلميع 
يش���ارك بإنكار املنكر بحس���ب 
قدرته والسلطة التي منحها اهلل 
له وسيسائله عنها يوم القيامة، 
كالسلطان في رعيته، والوالد في 

أسرته واملدرس في فصله.
وقال ان حقيق���ة الدعوة إلى 
اهلل عز وجل هي دعوة األنبياء 
والرسل، وهي دعوة ال ميكن أن 
تسير األمة بها، الفتا إلى أن مواقف 
اجلهاد في سبيل اهلل في ساحات 
القتال أيضا فإنه���ا ال تخلو من 
الدعوة إلى اهلل، وذلك أن النبي 
ژ قال في فتح خيبر »إذا كنت 
بساحتهم فادعهم لالسالم«، ولم 

يقل ابتدئهم بالقتال.
 وأض����اف األمي����ر أنه بفضل 
اهلل تعالى منت الدعوة إلى اهلل 
واتسعت رقعة اإلسالم في حياة 
النب����ي ژ  خاصة بع����د صلح 

كما قال سبحانه وتعالى في كتابه )يريدون ليطفئوا نور اهلل بافواههم 
واهلل متم نوره( وم���ن هنا تأتي هذه االضاءات واالمثلة على كتاب اهلل 

تعالى الباقي اخلالد الى ان يرث اهلل االرض ومن عليها.
ولفت د.املذكور الى ان كثيرا من اطفالنا دون س���ن التمييز يحفظون 
االعالنات في التلفزيون وهناك من يحفظ سيناريو بالكامل يستطيع ان 
يقوله وان يثبته كأنه هو الذي كتب هذا الس���يناريو مع انه لم يتجاوز 
التاس���عة من عمره، فالطفل مس���تعد ان يحفظ اي شيء صاحلا كان او 
طاحلا فاذا باش���رنا قلبه بالقرآن الكرمي فيس���تمر معه بإذن اهلل فكيف 
اذا تلقفه كذلك مربون يحس���نون تربيته جسما وروحا وعقال ونشاطا 

ليلى الشافعي
اكد رئيس الهيئة االستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة 
د.خالد املذكور ان في الكويت كثيرا من االنش���طة التي تعني على حفظ 
القرآن الكرمي س���واء على املستوى احلكومي او على مستوى اجلمعيات 

او على مستوى االشخاص وفي ذلك فليتنافس املتنافسون.
وفي حفل تكرمي الدفعة اخلامسة حلفظة القرآن الكرمي ملركز تاج الوالدين 
بجمعية االصالح االجتماعي في احلفل الذي رعاه وحضره رئيس جمعية 
االصالح االجتماعي حمود الروم���ي وثلة من رجال العمل اخليري ومن 
اولياء االمور والذي مت فيه تكرمي 17 حافظا منهم 7 ختموا القرآن الكرمي 
في رحلة املدينة املنورة والتي نظمها تاج الوالدين لتحفيظ القرآن الكرمي 
والتثقيف الشرعي وقد ادار احلفل املذيع علي حسن وبرجس العجمي، قال 
املذكور أتقدم بالشكر الى اولياء االمور وابنائي واحفادي واتشرف دائما ان 
اكون في خدمة احلافظني للقرآن الكرمي وافرغ جهدي ووقتي، وقد اضطر 
الى الس���فر الرى اية من آيات اهلل، ارى هذا القرآن الكرمي الذي انزل على 
نبي كرمي يتلى من قلوب خاشعة، ومع تالوته وفهمه جند عمال يطابق ما 
انزل في القرآن الكرمي من بيئة صاحلة ومن اعداد جيل يتمس���ك بالقرآن 
قوال وعمال بأخالقه بقيمه مبعامالته حتقيقا لقول اهلل سبحانه وتعالى: 
)ان هذا القرآن يه���دي للتي هي اقوم( وزاد من عجائب ما رأيت والقرآن 
معجزة رس���ول اهلل ژ الكبرى � فإن غرائبه وعجائبه ال تنقضي الى ان 
يرث اهلل االرض ومن عليها سواء ملن قرأه وتفهمه وتدبره ومن عمل به 
وطبقه � رأيت وانا احضر حفلة كمثل هذه احلفلة املباركة لتكرمي حفظة 
القرآن الكرمي رأيت طفلة ال يتجاوز عمرها 4 سنوات ولم تدخل الروضة 
بعد وهي حافظة لكتاب اهلل، تقول لها اقرئي من اي س���ورة ومن اي آية 
فتقرأ بتجويد، ثم نقول لها بعد ذلك اقرئي ما قبل هذه اآلية بثالث آيات 
فتقرأ وهذا اصعب، كما انها تقرأ بروايتي حفص وورش فقلت من رافقها 

األمير: المسلم حريص على الدعوة إلى اهلل 
بالحكمة والرفق حتى مع أعدائه في ساحة القتال

لجنة التواصل األسري اختتمت حلقات النوري
ليلى الشافعي

حتت رعاية وحضور نوري عبداخلالق النوري اقامت جلنة التواصل 
االسري بجمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية حفلها اخلتامي السنوي 
النشطة وبرامج اللجنة – حلقات املرحوم عبداخلالق النوري لتحفيظ 
القرآن الكرمي – وذلك على مسرح الهيئة اخليرية االسالمية العاملية، وقد 
بدئ احلفل بعد الترحيب براعي احلفل واحلضور من الطلبة واولياء 
امورهم، بتالوة عطرة من القرآن الكرمي تالها ثالثة من طلبة احللقات، 
وهم: زيد اسامة العبداجلليل، وحمد خالد الشطي، وعثمان جاسم الفهد، 
ثم اعقبها فقرة »ملس����ة وفاء« للمشرف العام للجنة التواصل االسري 
الداعية نادر النوري. وبعدها القى احمد النوري كلمة نيابة عن والده 

راعي احلفل، بني فيها اهمية حفظ الق����رآن الكرمي وااللتزام بتعاليمه 
واحكامه، وحرص ابناء واحفاد املرحوم عبداخلالق النوري على دعم 
مثل هذه احللقات ملا لها من اثر ملحوظ في حفظ ش����باب الكويت من 
االنحراف ولزومهم الطريق املس����تقيم، كما شكر القائمني على اللجنة 
واحللق����ات من املش����رفني املتطوعني والطلبة املتميزي����ن متمنيا لهم 
االستمرار والتوفيق في حفظ كتاب اهلل الكرمي. وفي ختام احلفل قام 
ن����وري النوري راعي احلفل وجمال النوري نائب رئيس مجلس ادارة 
جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية ومؤيد صالح الشعبان مدير 
جلنة التواصل االسري، بتوزيع اجلوائز والهدايا والشهادات التقديرية 

على الطلبة املتميزين واملتفوقني واجلهات املشاركة والداعمة.

في محاضرة »قل هذه سبيلي« باألسبوع السادس للمخيم الـ 18 لـ»إحياء التراث« فرع الجهراء

أواًل:  شروط القبول:
1. اأن يكون كويتي اجلن�سية .

2. اأن يكون حممود ال�سرية وال�سلوك ح�سن ال�سمعة.

3. اأال يقل طول قامته عن )160�سم(.

4. اأن يكون الئقًا �سحيًا للخدمة امليدانية.

5. اأن يجتاز اختبارات القبول واملقابلة ال�سخ�سية.

6. اأال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية اأو يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة مامل يكون قد رد اإليه اعتباره.

7. اأال يكون قد �سبق ف�سله من اخلدمة لدى اأي جهة حكومية بحكم اأو بقرار تاأديبي نهائي.

لل�سن  االأق�سى  �سنة وي�ستثنى من احلد  االأقل ومل يتجاوز )24(  �سنة على  العمر )18(  الت�سجيل قد بلغ من  اأن يكون وقت   .8

اأ�سحاب التخ�س�سات الفنية.

9. اأن يكون قد اأنهى بنجاح درا�سة ال�سف الثامن )الرابع املتو�سط( على االأقل.

10. اأن يقدم ا�ستقالته من جهة عمله اإذا مت قبوله نهائيًا يف احلر�س الوطني.

www.kng.gov.kw    -    71716 لال�ستف�سار : 24999999 - داخلي

ثانيًا:  بيانات عن الدورة:
1. مدة الدورة ال تقل عن )16( اأ�سبوع.

2. مينح املتطوع رتبة وراتب احلار�س الوطني )285 د.ك(، وبالن�سبة حلملة الثانوية العامة اأو مايعادلها فيمنحون رتبة وراتب وكيل 

عريف )303 د.ك(. ويثبت املتطوع يف رتبته بعد اجتيازه مدة االختبار بنجاح.

ثالثًا:  المستندات المطلوبة:
- قاعة  ال�سمود  الت�سجيل مبع�سكر  اإىل مقر  التقدم  القبول  �سروط  تتوافر فيهم  الدفعة ممن  بهذه  االلتحاق  على من يرغب 

ال�سهداء )البوابة الغربية( م�سطحبًا معه امل�ستندات التالية:

1. منوذج طلب التحاق ر�سمي م�ستوفيًا البيانات بدقة.

2. �سهادة اجلن�سية الكويتية االأ�سلية + 4 �سور عنها.

3. البطاقة املدنية االأ�سلية + 4 �سور عنها.

4. �سهادة اجلن�سية االأ�سلية اخلا�سة بكل من الوالدين و�سورة عنها.

5. �سهادة امليالد االأ�سلية + 4 �سور عنها.

6. الن�سخة االأ�سلية لل�سهادة الدرا�سية معتمدة وم�سدق عليها + 4 �سور عنها.

7. عقد الزواج االأ�سلي و�سهادة جن�سية الزوجة االأ�سلية و�سورة عن كل منهما )للمتزوج(.

8. عدد )16( �سورة �سخ�سية ملونة مك�سوف الراأ�س مقا�س )4 * 6(.

9. �سهادة حتويل راتب من اأحد البنوك.

تقبل الطلبات خالل الفرتة من  4 / 1 / 2010م   وحتى  21 / 1 / 2010م   مبقر الت�شجيل مبع�شكر ال�شمود - قاعة ال�شهداء )البوابة الغربية(

تعلن الرئاس���ة العامة للح���رس الوطني عن
قب���ول دفع���ة جدي���دة م���ن المتطوعي���ن 
الدراس���ي ع���ن  مم���ن ال يق���ل مؤهله���م 
الص���ف الثام���ن )الص���ف الرابع المتوس���ط(


