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العدد الثاين

)لئن شكرمت ألزيدنّكم(
بلسان جمعية املنابر القرآنية

إن القرآن كتاب اهلل املبارك، 
وما من عمٍل يقّدمه املرُء خدمًة 
لهذا النور اإللهي إال ويستشعر 
التوفيــق والبركــة، فباألمس 
القريب كانــت »املنابر« عبارًة 
عن مشــروع، ثّم تباركْت حتى 
أصبحْت جمعية تؤتي أكلها كّل 
حنيٍ بإذن ربها. فنشكر اهلل تعالى 
على هذا التوفيق، ونثّني بالدعاء 
اخلالص ألرباب األيادي السخية 
الذين مازالوا يستمسكون بأهل 

اهلل وخاّصته.
- السْبـق والتميز باملشاريع 

النوعية

●  مشروع أم الكتاب لتصحيح قراءة 
الفاتحة

- أهداف املشروع
١- التوعية بضرورة تصحيح 
الفاحتة، إلجماع الفقهاء على عدم 

صحة الصالة بدون ذلك.
٢- تيسير تعليِمها بتوفير 
قّراء متفّرغني لتصحيح الفاحتة 
في املساجد، والنوادي، واملجالس 

وغيرها.

3-اإلعالم بجملة من األخطاء، 
التي يقع فيها كثير من الناس، 
والتي لها تأثير حتى على املعنى.

4- تشجيع الناشئة إلتقانها، 
مــن خــالل أســاليب مبتكــرة 
ومتطــورة، إلــى جانــب منح 
شــهادات وإجازات في ســورة 

الفاحتة.
5- تنظيــم مســابقات في 
تفسير سورة الفاحتة، لكونها 
قد جمعْت كّل األصول التي دعا 

إليها القرآن الكرمي.
٦- تطويــر بعــض األئمة 
للتحسني من أدائهم لســــورة 
الفاحتـــــــة، وتصحيح بعض 

األخطاء اخلفية في تالوتهم.

● مشروع قرآن الفجر  للحث على 
صالة الفجر

- أهداف املشروع
١-  توعيــة جميع شــرائح 
املجتمع وخاصًة فئة الشــباب 
بأهمية صالة الفجر وفضائلها 
واعتبارهــا املعيــار احلقيقــي 
لقيــاس إميان األمة ومتّســكها 

بدينها.
٢- تفعيــل دور اإلمــام في 
احلــرص علــى تفّقــد املصلني 

وتذكيرهم بفضائل األعمال.
3 - اإلســهام في رفع أعداد 

املصلني للفجر في املساجد.
4- ربط الشباب باملساجد 

وحلقات العلـم والقــــــرآن.
- من إجنازاتنا:

١ - تخريــج دفعتــني فــي 
مشروع اإلسناد. )49( مجازاً.

٢ - استضافة املقرئ منير 
الصفاقسي لإلقراء واإلجازة.

3 - إدخال أول إسناد قرآني 
إلى دولة جزر املالديف من خالل 
استقبال خمسة حفاظ ثم عرضوا 
القرآن كاماًل على الشيخ املجيز.
4 - مشــروع )الغلمــان( 
لتعليم األطفال القراءة والكتابة.
5 - مشــاركة فــي مؤمتــر 

مراكش للقراءات القرآنية.
٦ - إعــداد مجموعــة مــن 
املؤّلفات اخلاصة بعلوم القرآن 

والتفسير.
٧- استضافة العالمة الشيخ 
/ محمد الشريف السحابي لإلقراء 
واإلجازة بالطرق العشر الصغير 

النافعية من اململكة املغربية.
٨- تخريج ٨ حفاظ وحافظة 
مجازين ببعض الطرق النافعية 

ألول مرة في دولة الكويت.
9- تصحيح سورة الفاحتة 
لعدد 4٦٢٠ من املواطنني واملقيمني 

في دولة الكويت.
١٠- إقامة 4 دورات شرعية 
بالتعاون مع كلية الشريعة في 

جامعة الكويت. قرٓان الفجر ام الكتاب

منتدى املشاريع

املنتدى اإللكتروني

املنتدى اإلداري

منتدى التدبر

وظائف العالقات العامة 
في املؤسسات اخليرية والتطوعية

  يكمن االســتخدام الناجح 
للمنظمات اخليرية والتطوعية 
في طريقة استخدامها للعالقات 
العامــة، في أن يكــون بطريقة 
تبادلية االجتاه، وليس بطريقة 
أحادية االجتاه، مبعنى أن تبدأ 
املنظمة بالتعــرف على مواقف 
وآراء الفئات املستهدفة ودراستها، 
ومن ثم تقوم باالستجابة لها، من 
خالل تطوير رسائل ومبادرات 

تعّبــر وتســتجيب الهتمامات 
الفئات املستهدفة.

  وتســاعد الوظائــف التــي 
تؤديها العالقات العامة العديد 
من املهام التي تباشرها املنظمات 
غير احلكومية، وفيما يلي عرض 
ألهــم الوظائف التــي تقوم بها 

العالقات العامة:
١-  التوعية العامة : فالعالقات 
العامة تساعد على توعية املجتمع 
بأهمية القضايا التي تتصدى لها 
وأهمية اخلدمات والبرامج التي 
تنفذها املنظمة، وحيوية ارتباطها 

مبصالح املجتمع.
٢- كســب أعضــاء جــدد : 
فالعالقــات العامــة توّســع مــن 
اطالع األفراد على فلسفة املنظمة 
وكذلــك  وأهدافهــا،  ورســالتها 
تســاعدهم على تقييــم برامجها 
وخدماتها االجتماعية مما يشجع 
من إقبال املهتمني على االنضمام لها.

3- كسب التأييد: فالعالقات 
العامــة تســاعد علــى إيصــال 

السياسات واآلراء التي تتبناها 
املنظمة عبر عّدة وسائل، وهو ما 
يؤثر في الرأي العام، وبالتالي قد 
يؤدي إلى تأييده ملواقف املنظمة 

ودعمها.
4- تنميــة املــوارد املاليــة: 
فالعالقات العامة تساعد املنظمة 
على عــرض اخلدمات والبرامج 
التــي تنفذها، وتســاعدها على 
الوصول إلــى اجلهات التي من 
املمكن أن تتبنى مثل هذه اخلدمات 

والبرامج ومتولها.
5- واقعيــة أعمال املنظمة : 
تساعد العالقات العامة املنظمة 
على استشعار اهتمامات املجتمع، 
وبالتالي متكنها من االستجابة 
لهذه االهتمامات من خالل تطوير 

برامج وخدمات تلبيها.
٦- خلق عالقــات طيبة مع 
اجلمهور: وذلك من خالل استمرار 
تواصــل وتفاعــل املنظمــة مع 
اجلمهور وتبادل املعلومات معهم 

في إطار من املصداقية. أمني السر د.سعيد االصبحي 

بني يدي تدبر القرآن الكرمي
احلمــد هلل القائل:)كتاب أنزلنــاه إليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب( »سورة ص: 
٢9«، آمرا عباده بتدبر القرآن الذي أخبر عنه خير 
البرية صلى اهلل عليه وسلم  بأنه »الكتاب العزيز 
الــذي )ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد( »فصلت: 4٢«، من ابتغى 
الهدى في غيره، فقد أضله اهلل، ومن ولي هذا األمر 
من جبار فحكم بغيره، قصمه اهلل، هو الذكر احلكيم، 
والنــور املبني، والصراط املســتقيم، فيه خبر ما 
قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل 
ليس بالهزل، وهو الذي ســمعته اجلن فلم تتناه 
أن قالوا: )إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد( 
»اجلــن: ٢« وال يخلق عن كثرة الرد، وال تنقضي 
عبره، وال تفنى عجائبه« )سنن الدارمي 33٧5(. 

وقــد فهــم الصحابــة والســلف الصالح هذه 
احلقيقــة فكانوا مثــاال يقتدى بهم فــي تدبر آي 
القرآن، واستحضار معانيه واالتعاظ مبواعظه، 
فحري باملسلم الذي يرجو احلسنى االقتداء بهم.
والتدبر كما فسره العلماء هو النظر في أدبار 
األمور، أي أواخرها وعواقبها، ومنه تدبر القول، 
ويقرب من معناه التفكر والتذكر والنظر والتأمل 

واالعتبار واالستبصار.
ومن األسباب املعينة على تدبر كتاب اهلل: 

●  معايشة معاني اآليات:
أَمَر اهلل سبحانه بأن نقف مع آياته وأن نتدبرها، 
فالقرآن ما أنزل إال من أجل أن ُيتأمل وُيتدبر لُيعمل 
به كما قال ســبحانه: )كتاب أنزلناه إليك مبارك 

ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب(.

●  استجالب طمأنينة القلب:
قال تعالى: )الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 
اهلل، أال بذكــر اهلل تطمئن القلوب( »الرعد: ٢٨«، 
وأنكر سبحانه على ذوي القلوب القاسية البعيدة 
عن تدبر معانــي القرآن )أفال يتدبرون القرآن أم 

على قلوب أقفالها( »محمد: ٢4«. 
  قــال ابن القيم رحمه اهلل: »إذا قســا القلب؛ 

قحطت العني« ) الفوائد البن القّيم ص ١١١ (
●  تسلية النفس وتثبيتها على احلق:

قــال اهلل تعالى: ﴿وكال نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه احلق 
وموعظة وذكرى للمؤمنني﴾، تدبر معاني القرآن 
ُتَروح على نفس املؤمن وتدعوه إلى الصبر والثبات 
مقتديا في ذلك بعباد اهلل من األنبياء والصاحلني.

●  االقتداء بالنبي صلى اهلل عليه وسلم في التدبر:
 كان الرســول صلى اهلل عليه وسلم )يقطع 
قراءته آية آية ( ﴿ احلمدهلل رب العاملني﴾ ثم يقف 

﴿الرحمن الرحيم﴾ ثم يقف . )سنن الترمذي(
 وفــي فعلــه عليه الصــالة والســالم تربية 
للمسلمني على استشعار معاني اآليات، والوقوف 

على أسرارها.
●  طلب الهداية إلى الصراط املستقيم:

القرآن الكرمي كتاب هداية وتوفيق، ومن متام 
عدل اهلل أن أنزل الكتب على خلقه، وأرسل إليهم 

الرسل مبشرين ومنذرين.
ـر القــرآن إْن ُرمــت الهدى  فتدبَـّ

فالعـلــم تــحت تــدبـر الـقــرآِن 
)إدارة الشئون التعليمية( ٭

هذه اإلبل!
منتدى اإلشارات العلمية

املنتدى الثقافي

فوق بحور الرمال في ثالث قارات 
تسبح كائنات يسبق وجودها 

وجود اإلنسان على األرض بأكثر 
من 4 ماليني عام!  

سّخرها اخلالق العظيم للبشر 
كسفن تشق أمواج الصحراء، 

حتملهم ومتاعهم طوال آالف من 
السنني.

إنها اإلبل، كغيرها من مخلوقات 
اهلل، معجزات حية في أعني 

البشر...إذا استجابوا حقاً للدعوة 
اإللهية:

ِبِل َكيَْف ُخِلَقْت.   أََفاَل يَنُظُروَن ِإلَى اإْلِ
اآلية 17 من سورة الغاشية

ماذا تخبرنا اليوم علوم األحياء عن 
صفات اإلبل اجلسدية والتشريحية 

وعن وظائف أعضائها املميزة؟
العينان...ترتفعان فوق الرأس 

وترتدان إلى اخللف حتميهما من 
الرمال طبقتان من األهداب. عينان 
تتميزان بحدة اإلبصار فوق عنق 
طويل وقوائم مرتفعة مبا يوّسع 

مجال الرؤية.
املنخران...يحمي فتحتهما شعر 

كثيف، وينغلقان حني تهب عاصفة 
رملية حلماية القصبة الهوائية من 

اجلفاف. 
وللفم شفتان عريضتان؛ السفلى 
منهما مشقوقة لتمّكنها من تناول 
األعشاب الشوكية دون أن تؤذيها.

واألذنان يحميهما شعر كثيف، 
وينثيان عند هبوب عاصفة 

ليلتصقا بجانبي الرأس لتجنب 
دخول الغبار.

ولإلبل وسادة أسفل صدورها، 
وأخرى على مفاصل أرجلها 

متّكنها من الرقود فوق األرض 
اخلشنة الساخنة. 

تنبسط األقدام في شكل أخفاف 
مكونة من نسيج دهني سميك 
متّكنها من السير فوق الرمال 

الناعمة والتربة اخلشنة معاً.
أما طول القوائم، في تناسق مع 

طول العنق، فيساعدها على سرعة 
احلركة. 

كما أن ارتفاع السيقان يقلّل من 
تأثّر البطن املباشر بحرارة الرمال 

في قيظ الصيف. 
ويحتوي السنام على كمية كبيرة 

من الدهون هي مخزن للطاقة تكفي 
اإلبل غوائل اجلوع وتقيها امتداد 

حرارة الشمس إلى داخل أجسامها.
جلودها غليظة بحيث جتعلها 

قادرة على حتّمل عواصف الرمال 
احلارة ولسعات احلشرات.

ويغطي جلدها وبر سميك يحفظ 
حرارة اجلسم في الشتاء ويحميها 

من حرارة الشمس في الصيف.
كما ميتد على جانبي الذيل الطويل 
شعر كثيف يحمي األجزاء اخللفية 
الرقيقة من الرياح العاصفة احململة 

بالرمال.
- إبداع اخلالق:

بعد هذا هناك املزيد مما تتميز به 
اإلبل في إبداع خلقها عن غيرها 

من احليوانات.
في الشتاء ال تطلب املاء، بل قد 

تعرض عنه شهرين متتاليني إذا 
كان الغذاء رطباً أو أسبوعني إن 

كان جافاً.
كما أنها قد تتحمل العطش 

الكامل في قيظ الصيف أسبوعاً 
أو أسبوعني تفقد خاللهما أكثر 

من ثلث وزن جسمها، فإذا ما 
وجد املاء جترعت منه كمية هائلة 

تستعيد بها وزنها املعتاد في 
دقائق معدودات.

وال تختزن اإلبل املاء في كروشها، 
كما كان يُظن، بل حتتفظ به في 

أنسجة أجسامها مقتصدة في 
استهالكه إلى أبعد احلدود. ومن 
ذلك أنها ال تلهث أبداً وال تتنفس 
من أفواهها وال تتعّرق إاّل بنسبة 
ضئيلة بسبب قلة انتشار الغدد 

العرقية في أجسامها مما يقلل من 
فقدان مخزونها املائي عن طريق 

التعّرق. إن حرارة أجسامها تكون 
شديدة االنخفاض في الصباح 

الباكر، ثم تأخذ في االرتفاع 
التدريجي أكثر من ست درجات 

قبل أن تدعو احلاجة إلى تلطيفها 
بالعرق والتبخر.

وعلى الرغم من كمية املاء الهائلة 
التي يفقدها اجلسم بعد العطش 

الطويل فإن كثافة دمائها ال تتأثر 
إاّل في احلدود املقبولة، ومن ثم ال 

تنفق بسبب العطش.
كما يؤدي نقص كمية املاء في 

أجسام معظم احليوانات إلى زيادة 
اللزوجة في الدم مما يؤدي إلى 
ارتفاع حرارة اجلسم وينتهي 

بنفوق احليوان. أما اإلبل فلزوجة 
دمائها ثابتة مهما نقص املاء مما 
ييسر النقل احلراري بني القلب 

واألطراف.
أما أبرز صفاتها التشريحية 

فتتمثّل في بلعوم ممتد يحتوي 
على عدد هائل من الغدد لترطيب 

غذائها، ومعظمه من األعشاب 
اجلافة وأوراق األشجار الشمعية 
القاسية، فيتيسر انتقاله إلى 

باقي أجزاء اجلهاز الهضمي. 
وقد اكتشف علم وظائف األعضاء 

احليوية أن تركيز فيتامني مهم 
كفيتامني )د( في أجسام اإلبل، 

على الرغم من فقر غذائها، يزيد 
15 ضعفاً عن نسبته في أجساد 
باقي احليوانات املجترة. ويرجع 
تركيز هذه النسبة العالية إلى أن 

هذا الفيتامني يلعب دوراً مهماً 
في تركيز الكالسيوم في العظام 

وهو أمر حتتاجه اإلبل بالنظر إلى 
هيكلها العظمي الضخم. 

وجلسم اإلبل القدرة على التكيف 
مع درجات حرارة متباينة في كل 

الفصول من 34 إلى 42 مئوية وهو 
معدل قاتل لكثير من األحياء.

والعجيب أن االرتفاع في حرارة 
أجسام اإلبل ال يؤدي إلى نفوقها، 
كما هو احلال مع حيوانات أخرى، 

بل يعينها على مقاومة نقص 
األكسجني عن طريق إبطاء عملية 

التمثيل الغذائي. 
واآلن...

ِبِل َكيَْف  أََفاَل يَنُظُروَن ِإلَى اإْلِ
ُخِلَقْت.  

اآلية 17 من سورة الغاشية
هذا ما يؤكده علم البشر اليوم،
وهذا ما تفرّد به القرآن الكرمي.

●  ما عدد سور القرآن الكرمي؟
  114 سورة

●  ما عدد آيات القرآن الكرمي؟
 6236 آية

●  ما عدد كلمات القرآن الكرمي؟
 77439 كلمة

●  ما عدد بسمالت القرآن الكرمي؟
 114 بسملة

●  ما عدد حروف القرآن بحسب كتابتها؟
 323071 حرفا

●  ما عدد حروف القرآن بحسب لفظها؟
 340740 حرفا

●  ما عدد أجزاء القرآن الكرمي؟
ً  30 جزءا

●  ما عدد أحزاب القرآن الكرمي؟
 60 حزب

●  ما عدد السور املكية في القران الكرمي 
والسور املدنية؟

 املكية 82 سورة ، واملدنية 29 سورة

●  ما عدد السور املختلف فيها؟
 12 سورة

●  ما عدد اآليات التي لم تنزل مبكة وال 
املدينة؟
 37 آية

●  ما عدد أحرف القرآن الكرمي؟
 7 أحرف

●  ما عدد القراءات الصحيحة للقرآن؟ 
10 قراءات

●  ما عدد سجدات التالوة في القرآن الكرمي؟
 15 سجدة 

●  ما هي أطول سورة في القرآن؟
 سورة البقرة )286 آية(

●  ما أقصر سورة في القرآن الكرمي ؟
 سورة الكوثر )3 آيات(

●  ما أطول آية في القرآن الكرمي؟
 اآلية 282 من سورة البقرة )آية 

الدين(
●  ما أقصر آيات في القرآن ؟

 )يس - طه - حم(
●  ما أطول كلمة في القرآن الكرمي ؟  

فأسقيناكموه )احلجر 22(
●  ما اآلية التي نزلت في جوف الكعبة؟

َ يَأُْمُرُكْم   قوله تعالى: )ِإنَّ اهللَّ
أَْن تَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإلَى أَْهِلَها..( 

»النساء:58«
●  كم مرة ُذكر اسم الرسول محمد صلى 

اهلل عليه وسلم في القرآن؟
 4 مرات وُذكر مرة واحدة باسم 

أحمد
●  ما السورة التي ال تبدأ بالبسملة وما السورة 

التي فيها بسملتان ؟
سورة »التوبة« ال تبدأ 

بالبسملة، وسورة »النمل« فيها 
بسملتان.

●  ما الكلمة التي تتوسط القرآن الكرمي ؟
 كلمة »وليتلطف« )الكهف 19( 
)وحرف التاء يتوسط القرآن(.

أ.الفاروق عبدالعزيز
الناقد والباحث واملخرج السينمائي

ينصح بأن يتضمن الموقع القرآني 
اإللكتروني األمور التالية حتى يحقق 

النجاح واالنتشار:
● جــودة احملتوى : ونعني 
بذلــك نوع وكــم املعلومات 
وشــموليتها  املنشــورة 
وتغطيتها ملجاالت تخصص 
املوقع القرآني وأهدافه، وأيضا 
تعدد لغــات هــذا احملتوى 
ليصل إلــى أكبر عدد ممكن 

من مستخدمي اإلنترنت.
● ســهولة تصفــح املوقع : 
بحيث ميتاز بسهولة التنقل 

بني أجزائه، وجودة تنظيم 
صفحاته وترابطها، إضافة 
إلى توافر أدوات البحث داخل 

املوقع.
● توافر اخلدمات التفاعلية 
: مثــل الدردشــة وســجل 
الزوار وخدمات أخرى مثل  
األجندة اإلسالمية و املفكرة 

والبطاقات القرآنية.
● التكامل مــع بقية املواقع 
اإلســالمية: وذلك من خالل 
البعد عن  التكرار مع وجود 

ربط بهذه املواقع.

اخلالفيــات  عــن  البعــد 
لتحقيــق  واملتشــابهات:  
أكبــر قدر ممكن من العاملية 

واالنتشار.
● جودة التصميم : ويعني 
ذلك انسجام أجزاء وأقسام 
املوقع من حيث اخلطوط و 
الرسوم والصور واإلطارات 

املستخدمة.
● العمل املؤسسي في نشر 
املوقــع : وذلــك مــن خــالل 
حتقيق الدعم املادي والفني 

والعمل املتخصص.

● ضرورة وجود فريق عمل 
للموقع: بحيث يتم تخصيص 
مجموعة من األفراد إلدارته 
وإعداد أقسامه ومحتواه  كلٌّ 
حسب مجاله بحيث يتحقق 
في النهاية التكامل والنجاح 
لهــذا املوقــع ، إلــى جانــب  
وجوَد فريق شرعي وفريق 
فني وفريق إعالمي وفريق 

استشاري.
● أن يتم تخصيص قســم 
خــاص بالدعوة اإلســالمية 
لغير املســلمني وللمهتدين 

بشــكل  وذلــك   اجلــدد: 
تخصصــي؛ لنحقــق بذلك 
انتشاًرا وقبواًل واسعني بني 

غير املسلمني.
● احلــرص علــى التنــوع 
والتطوير املســتمر : وذلك 
من خالل توافر الدعم املادي 
والفني ابتــداء ، واحملافظة 
علــى زوار املوقــع، وجذب 
زوار جدد، من خالل البحث 
املستمر والتطوير والتجديد 
لتحقيق احلضــور للموقع 

وزيادة انتشاره .

نصائح إلنشاء املواقع اإللكترونية القرآنية

● السؤال : 
هل جتوز قراءة 

القرآن من اإلنترنت 
بدون وضوء وهل 

يؤجر قارئه
● اإلجابــة : 

احلمد هلل والصالة والسالم 
على رســول اهلل وعلى آله 

وصحبه أما بعد: 
فإنه جتوز قراءة القرآن 
من اإلنترنت بدون وضوء، 
ألنه ليس فيه مس للمصحف. 

واحلدث األصغر ال مينع 
من قراءة القرآن لورود األدلة 
العامــة واخلاصــة في ذلك، 
فالدليل اخلاص هو ما رواه 
الترمذي وابنا حبان وخزمية 
وغيرهم عن عليِّ قال: »كان 
رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم يقرئنا القرآن على كل 
حال، ما لم يكن جنباً« واللفظ 
للترمذي، ومن األدلة العامة ما 
رواه مسلم عن عائشة قالت: 
»كان رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وســلم يذكر اهلل على 
كل أحيانه«. 

والقرآن ذكر كما دلت على 
ذلــك آيات كثيرة، مثل قوله 
تعالــى: ﴿َوَهَذا ِذْكــٌر ُمَباَرٌك 
أَْنَزْلَناُه أََفَأْنُتْم َلُه ُمْنِكُروَن﴾ 

)األنبياء:5٠(.
أما هل يؤجر قارئه؟ فذلك 

أمر غيب ال يعلمه إال اهلل.
القــارئ  علــى  ولكــن 
أن يحــرص علــى حتقيــق 
شــرطي القبــول لألعمــال 

اإلخــالص  وهمــا: 
هلل، واملتابعــة 

لرسول اهلل 
اهلل  صلــى 
عليه وسلم، 

فمتى ما حقق 
هذيــن الشــرطني فعليه أن 
يحســن الظن باهلل، فإنه ال 
يضيع أجر من أحسن عماًل.
أن  للمســلم  وينبغــي 
يصاحبه اخلوف من قبول 
األعمال إلخالله فيها، أو لفساد 

نيته،  فــي 
أو ألنــه لم 
يحقق التقوى فيها، أو 
لغير ذلك مــن العلل التي 
قد تطرأ على العمل فتفسده، 
وهذا هو شــأن األخيار من 
عباد اهلل، يعملون ويخافون 
أن ال يتقبل اهلل منه، فيورثهم 
ذلك اخلوف افتقاراً إلى اهلل، 
وذاًل بني يديه، مما يدق يكون 

أنفع لهم من العمل. 
)رقم الفتوى: 12060-موقع إسالم ويب(.

حكم قراءة القرآن من اإلنترنت

القرآن.. سؤال وجواب
يييي يييييييي يييييييييي يييييييييي ييي يييييي يييييييييي:

social@almanabr.org


