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حرصن�ا عل�ى الم�زج بي�ن المتع�ة والفائ�دة م�ن خ�ال الزي�ارات الترفيهي�ة والعلمي�ة لضم�ان التفاع�ل م�ع أنش�طة المش�روع
يقول رئيس املشروع رئيس مركز 
االرتقاء لرعاية الش���باب خالد وليد 
السعيد ان »إدارة املركز حرصت في 
جميع برامجها على ان متزج بني املتعة 
والفائدة، األمر الذي يس���اعد بشكل 
كبير على تفاعل الطالب مع انشطته«، 
مشيرا إلى أن »اللجنة املنظمة زادت 
من البرام���ج الترفيهية التربوية في 
مشروع حلة الكرامة لتحفيظ القرآن 

الكرمي«.
ويضي���ف ان »ع���دد امللتحق���ني 
باملش���روع منذ بداية تأسيسه حتى 
هذا العام بلغ أكثر من 250 مشاركا«، 
مشيرا إلى ان »قرابة 20 مشاركا خالل 
ال� 8 سنوات املاضية أمتوا حفظ كتاب 
اهلل عز وج���ل كامال، ومنهم من أخذ 
الس���ند املتصل إلى النبي ژ برواية 
حفص ومنهم أخذ سندا آخر برواية 

شعبة عن عاصم«.
وذكر ان »املش���روع ميزج حفظ 
القرآن الكرمي باس���تضافة املش���ايخ 
والعلماء واملراكز املش���هورة في مكة 
املكرم���ة، مثل جام���ع ومكتبة اإلمام 
عبدالعزيز بن باز، ومتحف احلرمني 
ومصنع كسوة الكعبة«، مشيرا إلى 
أن »املش���روع زار ه���ذا العام نادي 
الوحدة الرياضي، وقرية الكر مبدينة 
الطائف، واستضاف د.ناصر الزهراني، 
والشيخ عبدالوهاب السنني، والشيخ 
أحمد السهلي، ود.عبدالودود حنيف، 
والشيخ سعد البناق، وثمة املزيد من 
العلماء واملش���ايخ في الفترة املقبلة 

بإذن اهلل«.
وتوقع السعيد أن »يتم 4 مشاركني 
حفظ القرآن الكرمي كامال بإذن اهلل هذا 
العام«، مشيرا إلى أن »املشروع يحرص 
على أن يحفظ املشاركون كتاب اهلل 

تعالى على أيدي قراء متقنني«.
ولم يفوت السعيد الفرصة لشكر 
احملسنني والداعمني للمشروع وعلى 
رأس���هم أبناء الشيخ حمود الفيصل 
املالك الصب���اح رحمه اهلل ومتبرعو 
مشروع دعوة اخلير على دفعهم عجلة 
املشروع واستمراره للعام الثامن على 

التوالي بحمد اهلل تعالى«.

عثمان الشعالن

والتقت »األنباء« مشرف احلفظ 

باملشروع عثمان الشعالن، وكان أحد 
طالبه ألربع سنوات مضت، فقال إن 
»اللجنة املنظمة للمشروع قللت كمية 
احلفظ وزادت كمية املراجعة، حتى 
ينضبط احلفظ أكثر«، مش����يرا إلى 
أن »احلفظ سهل ولكن نسيانه سهل 
كذلك إذا قصر احلافظ في مراجعة 

ما حفظ«.
وأوضح أن »ثمة طالبا متميزين 
يشاركون معنا هذا العام، وخصوصا 
الطالبني من مملكة البحرين فالتزامهما 
واضح وثباتهما في احلفظ«، مشيرا 
إلى ان »مستوى الطالب هذا العام 
يتميز عن سابقيه من حيث جودة 
احلفظ للتركيز على املراجعة بصورة 

أكبر«.
وعن رأيه باملش����روع كونه أحد 
املش����اركني فيه سابقا وأصبح اآلن 
مش����رف احلفظ فيه، قال الشعالن 
ان »مشروع حلة الكرامة في تطور 
عاما بعد عام بفضل اهلل تعالى أوال 
ثم حنكة القائمني عليه«، الفتا إلى 
ان »املشروع يسير بخطة واضحة 
حلفظ القرآن الكرمي كامال في أربعة 

أعوام حفظا متقنا«.
وأوضح ان »كوني مشرفا في هذه 
النس����خة من املشروع يزيد العبء 
واملسؤولية، فبرنامج املشروع كله 
يتوقف على طريقة احلفظ«، الفتا 
إلى أن »هذا العام متيز بجدول معد 
مس����بقا حول كمية احلفظ املقررة 
للفترة الصباحية، وكمية املراجعة 
املقررة للفترة املس����ائية، بحيث ال 

تقل عن عشرة أوجه«.

شريف علي أبوبكر

من جانبه، يرى الشيخ شريف 
أبوبكر، وه����و محفظ لطالب  علي 
املشروع للسنة السابعة على التوالي، 
ان الط����الب يتفاوتون في التزامهم 
باحلفظ املقرر ولك����ن بصفة عامة 
اإلقبال جيد جدا«، مش����يرا إلى أن 
الش����يخ اجلزء  »الطالب يقرأ على 
املق����رر حفظ����ه م����ن املصحف مع 
التصحيح والتجويد قبل الشروع 

في احلفظ«.
وأض����اف »إذا اس����تصعب على 
الطالب شيء من املطلوب حفظه فإن 
الشيخ يقرأه له« مبينا ان »مراجعة 

عن مثل هذه املشاريع، وعندما سمع 
عن هذا املشروع في الكويت سارع 
باس����تغالل هذه الفرصة التي قد 
ال حتصل لكثير م����ن الناس، مع 
حماسي أنا وأخي لالنضمام لهذا 
املشروع ووفقنا اهلل لذلك فله احلمد 

واملنة«.
ووص����ف أج����واء احلفظ التي 
يوفرها املشروع بأنها أفضل أجواء 
ق����د تتحصل ملريد حف����ظ القرآن 
الكرمي، مبينا ان »املشايخ احملفظني 
يساعدوننا في إتقان احلفظ والقراءة 
لكتاب اهلل على الوجه الصحيح«، 
الفتا إلى ان »املش����رفني كان لهم 
دور في جدول املراجعة الذي يثبت 
احلفظ وال ينساها احلافظ، وفي 

رعايتنا واالهتمام بنا«.
وعن زمالئه الكويتيني املشاركني، 
قال الزيان����ي »تعرفت عليهم من 
أول يوم، وهم يعاملونني أحسن 
معاملة، وأش����عر فعال بأنني بني 
إخواني نعم األخوة أخوة القرآن 
الكرمي«، كما شكر الزياني كل من 
ساهم في املش����روع ودعمه، وكل 
املش����رفني الذين يبذل����ون أفضل 
م����ا لديهم إلجناح هذا املش����روع 
وأس����ال اهلل أن يجعله في ميزان 

حسناتهم«.

بدر أحمد البشر

أما املشارك بدر أحمد البشر )14 
عاما(، والذي يحفظ سبعة أجزاء 
من القرآن الكرمي، فوصف مشروع 
حلة الكرامة بأنه مشروع متكامل 
يكاد يخلو م����ن النقص والعيب 
بل هو في تطور مس����تمر، مشيرا 
إلى أن »املنظمني له اختاروا وقتا 
مناس����با في إجازة الصيف وهو 
الوقت الذي يضيع فيه الش����باب 
أوقاتهم وبعضهم يخصصه ملعصية 

اهلل«.
وقال إن الهدف األسمى من هذا 
املشروع هو حفظ القرآن الكرمي، 
ولك����ن املش����رفني أضاف����وا إليها 
مشكورين جانب الترفيه ومقابلة 
العلماء واملشايخ في تنويع جميل 
يسهل على املشارك احلفظ ويبعد 
عنه اإلحساس بالغربة«، مشيرا 
إلى »حفظ القرآن الكرمي في رحاب 

احلرم املكي الشريف على يد مشايخ 
متقنني يخرج م����ن أبناء الكويت 

حفظة لكتاب اهلل ومتقنني له«.
وأوض����ح ان »اللجنة املنظمة 
للمش����روع قللت هذا العام نسبة 
احلفظ وزادت نسبة املراجعة، حتى 
يتمكن املشارك مما يحفظه من كتاب 
اهلل«، مثمنا دور أبناء الشيخ حمود 
املالك الصباح على جهدهم ودعمهم 
وعطائهم، ومحسني مشروع دعوة 
اخلير«، مس����تذكرا دور الوالدين 
العظيم في حتبيبي بحفظ القرآن 
الكرمي فله����م الفضل بعد اهلل عز 
وجل، ونحمد اهلل ان يوفقنا لنكون 
مم����ن اختارهم اهلل جل����وار بيته 

وحفظ كتابه«.

محمد حاتم الحاتم

بدوره، حمد اهلل املشارك محمد 
حامت احل����امت )15 عاما(، على أن 
»اصطفان����ي واختارن����ي من بني 
البش����ر حلفظ كتاب اهلل بجوار 
احلرم الشريف«، مثمنا دور رئيس 
الس����عيد ووالدي  املشروع خالد 
ووالدتي واملشرفني في مركز االرتقاء 
لرعاية الشباب في منطقة الساملية 
على جهودهم احلثيثة لرفعة كتاب 

اهلل وتسهيل حفظه«.
وأوضح ان »م����ن األمور التي 
تعينني على احلفظ الدعاء وكثرة 
االستغفار، ونفسية املشايخ الطيبة، 
وتعامل املشرفني الراقي واهتمامهم 
املتواصل بنا من قبل بزوغ الفجر 
حتى الساعات املتأخرة من الليل«، 
مشيرا إلى أن »دعم معلمي وأستاذي 
خالد السعيد لي كان له بالغ األثر 
في حفظي واجتاهي إلى كتاب اهلل 

تعالى«.
وذكر ان »املش����روع في عامه 
الثامن على التوالي، ومركز االرتقاء 
يسعى لنهضة املشروع عاما بعد 
عام«، مش����يرا إلى ان »املش����روع 
ناجح وهلل احلمد ومتميز عن غيره 
باس����تمراره، حتى تعدت سمعته 
الطيبة ووصلت إلى مملكة البحرين 
والسعودية، وهو أفضل مشروع 
دخلته في حياتي منذ صغري وانا 

معهم«.

على التوالي، ان »املستوى العام 
للمشاركني ممتاز، وواضح عليهم 
حماسهم وإقبالهم على احلفظ«، 
مشيرا إلى أن »ثمة وقتا مقتطعا 
من احللقة خصصناه لعمل درس 
جتويد تطبيقي للمش����اركني مع 

التالوة من املصحف«.
وأوصى طالب حفظ القرآن الكرمي 
بالقراءة النظرية للمقرر املطلوب 
حفظه، بحد أدنى ثالث مرات قبل 
حفظ اآلية وربط أجزائها ببعض 
إل����ى اآلية األخرى،  قبل االنتقال 
مش����ددا على أهمية اإلخالص هلل 
تعالى واملراجعة الدائمة ملا مت حفظه 
وخصوصا بعد املشروع فالقرآن 
أشد تفلتا من اإلبل في عقلها، فيجب 
استغالل هذه الفرصة العظيمة التي 
يتفرغ فيها الطالب حلفظ القرآن 

الكرمي في أشرف بقاع األرض«.

محمد نور

بدوره، قال الشيخ محمد نور، 
الذي يش����ارك في حتفيظ طالب 
املشروع للعام الرابع على التوالي، 
إن »التف����رغ حلفظ القرآن الكرمي 
في هذا اجل����و الروحاني في هذا 
املكان املبارك يعد من أهم العوامل 
التي تساعد على احلفظ«، مشيرا 
إلى أن »املشروع يواصل جناحه 
عاما بعد عام، وكل عام يتميز عن 

احلفظ مهمة جدا حتى يركز احلفظ 
في ذهن املشاركني«.

زهير نور الحكيم

أما الش����يخ زهير نور احلكيم، 
وهو محفظ لطالب املش����روع منذ 
تأسيسه، فيؤكد أن »تواصل املشروع 
واستمراره للسنة الثامنة على التوالي 
يدل على جناحه«، مشيرا إلى ان »هذا 
العام يتميز بتقسيم احلفظ واملراجعة 
على فترتني، ومع أن مقدار احلفظ 
قليل نسبيا إال أن اإلتقان فيه أكثر 

من السابق«.
ورأى ان »املشاركني في املشروع 
من خيرة الشباب ويتمتعون بالهمة 
العالية واجلدية في احلفظ«، مبينا ان 
»الطالب ملتزمون بجدول املراجعة 

واحلفظ اليومي كما هو مقرر«.
وأوضح انه »بع����د انتهاء فترة 
املراجع����ة نخصص وقت����ا للتالوة 
من املصحف م����ع تصحيحها على 
التجوي����د«، مثمنا  أس����اس قواعد 
القائمني على املشروع حلسن  دور 
التنظيم والترتيب، والشكر املوصول 

للمتبرعني والداعمني له«.

عبدالمنان رشيد المكي

من جهته، أكد الشيخ عبداملنان 
رشيد املكي، الذي يشارك في حتفيظ 
املشاركني باملشروع للسنة الثالثة 

العام الذي قبله بتطويره وجتديده 
وتنظيمه«.

وأضاف ان »الطالب مقبلون على 
احلفظ وبعضهم يحتاج إلى املزيد 
من اجلهد«، الفتا إلى ان »من األهمية 
مب����كان أن يركز الراغب في حفظ 
القرآن الك����رمي على التجويد قبل 
بداية احلفظ، عن طريق قراءتهم 
على ش����يخهم حتى يكونوا على 

بينة«.

عبدالعزيز بن إبراهيم الزياني

والتقت »األنباء« بعض الطالب 
املشاركني في مشروع حلة الكرامة، 
فكان منهم الطالب عبدالعزيز بن 
إبراهيم الزياني من مملكة البحرين 
)17 عاما(، الذي قال إن »املشروع يعد 
أفضل شيء يقضي فيه الشاب وقته 
في إجازة الصيف بدال من تضييعه 
في غير معنى، فحفظ القرآن أفضل 
عبادة وأفضل مش����روع«، مشيرا 
إلى ان »صقل األخالق والس����مات 
الشباب عندما يحفظ  الطيبة في 
على شيخه فتعلم منه كذلك السمت 
واألخالق الالتي ينبغي أن يتحلى 
بها كل مسلم فضال عن حافظ القرآن 

الكرمي«.
وعن كيفية علمه باملش����روع 
وهو في البحرين أوضح الزياني 
ان »الوالد كان حريصا على البحث 

28 شابًا يشاركون في مشروع حفظ القرآن
 وتجويده التابع لـ»إحياء التراث« في رحاب المسجد الحرام

خالد السعيد  رئيس مركز االرتقاء 
في لقاء سابق مع »األنباء«

جانب من حلقات حتفيظ القرآن الكرمي مبشروع احللة في املسجد احلرام

صورة جماعية للطلبة املشاركني في مشروع حلة الكرامة الثامن في مكة املكرمة

السعيد: 250 مشاركًا حتى اآلن 
في »ُحلة الكرامة«  20 منهم أتموا 
القرآن كامًا وبعضهم أخذوا أسانيد 
متصلة لروايتي حفص وشعبة

وسط توس�عة احلرم املكي الشريف يجلس عبدالعزيز حاما مصحفه 
بني يديه يحفظ القرآن الكرمي ويترمن بتاوته، ضمن نخبة من املش�اركني 
في مشروع »حلة الكرامة الثامن حلفظ القرآن الكرمي وجتويده« الذي يقيمه 
ويشرف عليه في مكة املكرمة مركز االرتقاء لرعاية الشباب التابع جلمعية 
إحياء التراث اإلس�امي، ويتوزع 28 مشاركا في املشروع على 5 حلقات 
حلفظ القرآن الكرمي يديرها مش�ايخ حفاظ متقن�ون مت اختيارهم بعناية 
من قبل اللجنة املنظمة، ويس�تمر املش�روع 3 أسابيع يحفظ من خالها 
املشارك أجزاء مقررة ضمن خطة مدروسة تشمل احلفظ واملراجعة في 

أجواء إميانية ترفيهية تربوية.

مش�روع  داعم�ي  نش�كر 
»دع�وة الخي�ر« وعلى رأس�هم 
الفيصل  حم�ود  الش�يخ  أبن�اء 
اهلل رحم�ه  الصب�اح  المال�ك 

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

المشاركون افتتحوا أنشطة المشروع بأداء مناسك العمرة

الدمخي: 4 مشاركين سيختمون
القرآن الكريم حفظًا هذا العام

قال مدير مركز االرتقاء 
لرعاية الشباب عبدالرحمن 
الدمخي إن املش���اركني في 
مشروع حلة الكرامة الثامن 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 
وصلوا بحمد اهلل تعالى إلى 
مكة املكرمة وأدوا مناس���ك 
العمرة بس���هولة ويس���ر، 
وب���دأوا من الي���وم الثاني 
متابعة حفظ القرآن الكرمي 
في احلرم الشريف«، مشيرا 
إلى أن »نتائج املرحلة األولى 
للمش���روع التي عقدت في 
الكويت ملدة أسبوع كانت 
طيبة ومبش���رة بحمد اهلل 

تعالى«.
وأضاف الدمخي في تصريح صحافي من مكة 
املكرمة أن »ثمة أربعة طالب مشاركني في املشروع 
من املقرر لهم أن يختموا القرآن الكرمي كامال في 
هذا العام بإذن اهلل، من أصل 28 مشاركا«، مبينا 
أن »فترة احلفظ الصباحية من بعد صالة الفجر 

حتى الساعة 8 صباحا، أما 
املراجعة فتبدأ من بعد صالة 
العصر حتى أذان املغرب«.

الدمخ���ي أن  وأوض���ح 
»اللجنة املنظمة للمشروع 
حرصت على تطعيم املشروع 
باالنشطة الترفيهية التربوية 
للمش���اركني كلع���ب كرة 
القدم والطائرة والسباحة، 
باإلضاف���ة إل���ى االلتق���اء 
مع كبار املش���ايخ والقراء 
واملؤذنني في مكة املكرمة«، 
مشيرا إلى أن »املوازنة بني 
احلف���ظ واملراجعة أفضل 
التركيز على احلف���ظ  من 
وإهمال املراجعة«، مؤكدا أن 
»اللجنة املنظمة للمشروع حترص على تطويره 
كل عام بعد عرضه ومناقشته ف���ي ورش عمل مع 
مستشارين تربويني في علم النفس وحفظ القرآن 
الكرمي وخبراء التربي����ة حتى يعود النفع عل����ى 

املشارك����ني وأسرهم ومجتمعهم بشكل عام«.

عبدالرحمن الدمخي


