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J
اللحظات التي يشــعر فيها المرء بِنشــو ِة نَج ِ
هي جميل ٌة تِ َ
اح ِهَ ،يو َم
لك
ُ
َ َ
ُ
َ ُ
كم َ
ٍ
ِ
لحظة يف َ
ذلك اليو ِم إال
َّخرجِ ال َب ِهيــجِ  ،فما من
َير َتقــي َمن ََص َة ال َّتتويجِ يف حف ِل الت ُّ
و ُتسج ُل ِ
ِ
ِ
ونوال
قص ِد
وخصوصا مع
لنفسها أنَّها أسعدُ لحظة،
الم َ
ً
َ ِّ
الشعور ببلو ِغ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
عــة المرب ِ
الطمــوحِ  ،وارتداء تلك القب ِ
الحزمة
اللطيــف ،وتلك
عة وذلك الرداء
ّ
ُ ّ
ِ
ِ
المربومــة التي يحم ُلها النَّاجح ِ
ِ
َ
مراحل
اجتيازه
اإلثبات على
بيده ،فهي َشــهاد ُة
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
واالنطالق إلى ِ
الجديدة.
الحياة
عالم
االختبار
ِ
ِ
اآلخرة..
الفوز يف
ليست هذه قص َة النجاحِ يف الدنيا فحسب ،بل هي قص ٌة
عن َأبِي هريرة ﭬ َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
ِ
ب ا ْل ُق ْر ِ
«ي ِ
آن َي ْو َم
جي ُء َصاح ُ
َ ْ
َ ُ
ُ َ َْ
ول اهلل ﷺَ :
ِ
َاج ا ْلك ََر َام ِةُ ،ث َّم َي ُق ُ
ا ْل ِق َي َام ِةَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب ِز ْد ُهَ ،ف ُي ْل َب ُس
ولَ :يــا َر ِّب َح ِّلهَ ،ف ُي ْل َب ُس ت َ
ح َّلــ َة ا ْلكَرام ِ
ــةُ ،ث َّم َي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب ْار َض َعنْ ُهَ ،ف َي ْر َضى َعنْــ ُهَ ،و ُي َق ُال َل ُه :ا ْق َرأ َو ْار َق،
ُ
َ َ
َو ُتزَا ُد بِك ُِّل َآي ٍة َح َسنَةً»(((.

فصاحــب القرآن ســ ُي َل ّب ُس تاج الكرامة ً
بس
بدل عن قبعة النجاح ،وســ ُي َل ُ
ُ
ِ
وســينال شــهاد َة الرضا ،وي ِ
ِ
ُ
الكرامة ً
مس ُ
ــك كِتَا َب ُه
َّخرج،
ُح َّلــ َة
ُ
بــدل من رداء الت ُّ
ِ
ِ
بِيدَ ِ
ُ
فيقول ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾ ً
المربومــة التي يحم ُلها
الرزمة
بــدل من تلك
يــه،
َ
خر ِج ِه.
أحدُ نا يو َم َت ُّ
ِ
ِ
مركز
صحبة
يرغب يف
وتيســيرا على من
انطال ًقــا من هذا
القــرآن ،أطلق ُ
ُ
ً
ِ
ِ
برنامج تاجِ
الكرامة.
لتعليم القرآن الكريم
«�آيات»
َ

((( رواه الرتمذي (  ) 2915وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وقال األلباين يف «صحيح الرتمذي» برقم
( :)2328حسن .
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تاج الكرامة
برنامج ِ
ُ
َ
القرآن صاح ًبا صاد ًقا،
يهدف لصناعة شــخص ّية مصبوغة بالقرآن ،تتخذ
ِ
ِ
تصاح ُبــ ُه يف ِّ
ُ
القرآن يف
وســكناتِها ،ل ُيصاحبها
كل أحوالها وأوقاتها ،يف خلواهتا َ
حياتِها ومماتِها ،يف ِ
قربها ومبعثِها ،يف دنياها وآخرتِها.

الأهداف التف�صيل ّية للربنامج:

ِ
واستشعار عظمته.
النفوس،
رفع قيمة القرآن يف
ُ 
ُ
ِ
ِ
ِ
والقرآن.
الناس
الحواجز بين
إزال ُة


ِ
ِ
خالل الوحي.
الوعي من
َ ب ُّث
تصحيح الت ِ
ِّالوة.
ُ


الميسرة لفهم كتاب اهلل.
السبل
ِّ
 تع ّلم ُ
دارسة ال ُق ِ
ِ
ِ
ِ
َّدار ِ
رآنية.
الـم
س ،وبنا ُء مهارات ُ
 إحيا ُء ُسنَّة الت ُ
 تكوي ُن م َل َك ِة التد ّبر.
ِ
بالقرآن.
بناء منهج للتزكية


م�ستويات ،ا�ستنبطت من قوله تعاىل:
الربنامج �إىل عد ِة
ينق�سم
ٍ
ُ
ُ
﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾.
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 امل�ستوى الأول« :التهيئ ُة الإمياني ُة».

ِ
ِ
النفوس ،وتوليد الدافع
ورفع قيمتِه يف
القرآن،
التشويق لمصاحبة
وهدف ُه
ُ
ُ

لإلقبال على مصاحبة القرآن.

ويشتمل على جمموعة من احملاضرات ،منها:
 مشروع ال يعرف الخسران «تجارة لن تبور».

 المشــوق إلى القرآن «تحبيــب النفس إلى القــرآن ،واالرتباط بعالقة

خاصة معه».

 كيف غ َّير القرآن الصحابة ﭫ؟

 القرآن كتاب التغيير «مقارنة بين القرآن وغيره يف التشريع والتغيير».

َّ 
إن عليــه لحالوة «قوة اللفــظ القرآين وبالغته ،وجمال الكلمة القرآنية

واألسلوب القرآين».

 من روائع االستنباطات «استنباطات تبهرك بالقرآن».

 القــرآن منطلق تفكيرنا «أثر حضور القرآن يف البناء الفكري للمســلم،

القرآن واألدلة العقل ّية ،والقرآن واالستفسارات الكربى».

 شكاية الرسول ﷺ لربه «صور من الهجر المعاصر للقرآن».
 يا ليتني أعطيت القرآن عمري «ألم الفقد».

 كيف تو ّدد اهلل لعباده يف القرآن؟

 القرآن وجواب سؤال الهوية.
 قراءة القرآن لإلنسان.
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 امل�ستوى الثاين« :يَ ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم».

ِ
ِ
مع تصحيحِ
التالوة.
وهدف ُه معاهد ُة القرآن قراء ًة وحف ًظا َ

ويشتمل على جمموعة من احملاضرات ،منها:

 تعاهدوا القرآن «أهمية وجود ِ
الورد يف حياتك».
 الصحابة وتحزيبهم للقرآن.

 ما معك من القرآن؟! «حفظ القرآن لماذا؟ وكيف؟».

 ور ّتل القرآن ً
ترتيل «مبادئ يف التجويد».
 مختصر أخالق حملة القرآن لآلجري.

 امل�ستوى الثالث« :ويعلِّ ُمهم».

الطريق ِ
التفســير و ُعلو ِم ال ُق ِ
ِ
ِ
ِ
لبيان
رآن ،ومعرف ُة
أصول
مبادئ
وهدف ُه تع ُّل ُم
ِ َ

معنى اآليات.

ويشتمل على جمموعة من احملاضرات ،منها:
 أساســيات يف أصول التفسير وعلوم القرآن؛ "مضمون متن الركيزة يف

أصول التفسير".

 مدخــل للتعريف بالمصحف الشــريف؛ من خالل كتــاب الدليل إلى

القرآن سؤال وجواب للشيخ عمرو الشرقاوي.
 منهج ّية مقرتحة لبيان معاين اآليات.
 القراءة المعاصرة للنص القرآين.

 المنهج ّيــة يف تع ّلم مفــردات القرآن وجمله؛ المفــردة القرآنية يف جزء

النبأ أنموذج.
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شــهر الســور واآليات التي كان يقرؤها النبــي ﷺ يف يومه،
 مقاصــد َأ َ

وليلته ،وجمعته ،مثل سور :الفاتحة ،الكهف ،ق ،السجدة ،اإلنسان ،المـُلك،

األعلــى ،الغاشــية ،الكافــرون ،اإلخــاص ،الفلــق ،النــاس ،خواتيــم البقرة،

وخواتيم آل عمران ،آية الكرسي.

 امل�ستوى الرابع« :يتدار�سونه».

ِ
ِ
المستلزمة لذلك،
المهارات
وهدف ُه إحيا ُء ُسنَّة مجالس التدارس ،وتعلم
ِ
ملكة التد ّبر.
مع تكوين

ويشتمل على جمموعة من احملاضرات ،منها:

 تكوين ملكة التد ّبر «مفاتيح ومهارات».

 مهارات وتطبيقات لعقد حلقات المدارسة القرآن ّية.
 منهجية عملية لمعايشة السور.

 التفسير الموضوعي وأثره يف التد ّبر.
 حجب االنتفاع عن النص القرآين.

ّ
«ويزكيهم».
 امل�ستوى اخلام�س:

ِ
والتعرف على المنهج الرتبوي القرآين.
بالقرآن؟
كيف نرتبى
وهدف ُه َ
ّ

ويشتمل على جمموعة من احملاضرات ،منها:

 الرتبية بالقرآن		.

		
 كيف نرتبى بالقرآن؟

		
 القرآن وبناء اإلنسان.

 القرآن خير ُم ٍ
رب.
 الرتبية السمع ّية.

 البيوت واألسر القرآن ّية.
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ُ
املستويات أنشطة إثرائية مو ّجهة ،مثل:
تصاحب هذ ِه
ِ

 كتاب��ة �أبح��اث :حــول تم ّيــز لغــة القرآن علــى غيرها مــن اللغات،
وأبحاث أخرى يختارها المشارك تحت إشراف إدارة الربنامج.

 تلخيــص كتب تتعلــق بالتد ّبر وعلوم القرآن :ككتاب «هذه رســاالت
القرآن» للشيخ فريد األنصاري  ،$وكتاب «لعلهم يتفكرون» لعبد اهلل القرشي،
و«الخالصة يف تدبر القرآن» للدكتور خالد السبت ،وغيرها من الكتب.
ٍ
شــاهدات ،وتدريبات وتطبيقــات على ما ُد ِرس خالل
تعليــق على ُم
ٌ


المستويات.

 وجود بث مباشــر يف كل مســتوى للنقاش مع المشــاركين ،واإلجابة
عن استفساراهتم ،وإضافة بعض المحاضرات المتممة ألهداف المستوى.

ال ينتقل الطالب مل�س��توى �إال بعد االختبار حول حما�ضرات وكتب امل�س��توى
الذي قبله.
مما مييز الربنامج �أنه:
 يحاضــر فيــه أكثــر من عشــرين أســتا ًذا ،وداعيــة ،وطالــب علم من

المتخصصين بالدراسات القرآن ّية.
ّ
ِ
متناول الجميع.
 يف

 متاح مجانًا ودون تكاليف.
ٍ
أي مكان.
متاح يف أي وقت ،ومن ِّ
ٌ 
ستوى ثقاف ًّيا.
 ال َيشت َِر ُط سنًا مع ّينًا ،أو شهاد ًة علميةً ،أو ُم
ً
 ال يحتاج ألكثر من خمسين ساعة.
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ُ ي ْسر الوسيلة؛ لضمان التفاعل األكثر نشا ًطا.

ُــجتاز له لاللتحاق بربنامج� :أح�سن احلديث ،وهو
يؤهل المـ
َ
 الربنامج ّ
المسار التطبيقي التفصيلي لما ُد ِرس.

التعريف بالربنامج:

يوجد تعريف بالربنامج هنا داخل هذا الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=aFsQBM1YIiw
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مفص ًل
جدول الربنامج
ّ
المستوى

()1

()1

المحاضرات

المرحلة األولى
كذلك لنث ّبت به فؤادك /مواعظ القرآن.
كيف غ ّير القرآن الصحابة ﭫ؟
أثر القرآن على َمن سمعه.
يا ليتني أعطيت القرآن عمري.
ما مشروع عمرك مع القرآن؟ بث مباشر
المرحلة الثانية
تجارة لن تبور.
الكتاب المعجزة.
ّ
إن عليه لحالوة.
عظمة القرآن.
إعجاز القرآن يف التغيير والتأثير.
الطريق إلى التغيير بالقرآن.
كيف تو ّدد اهلل لعباده يف القرآن؟
القرآن منطلق التفكير والوعي.
شكاية الرسول ﷺ لربه.
دالئل القرآن على حج ّية السنة.
لغة كتاب ر ّبي.
مقاصد القرآن الكبرى
دعويا /بث مباشر
اإلعجاز التأثيري واستثماره
ًّ

((( تتغير بعض المواضيع والعناوين مع تنوع الدفعات.
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(((

المستوى الثاين
ما معك من القرآن؟!
تعاهد القرآن وأهمية الورد.
ُ
آداب حملة القرآن.
تصحيح التالوة.

()2

()3

إجابة القرآن عن االستفسارات الكبرى.
مصحفي الشخصي.
(مهارات التعامل مع ِوردي) بث مباشر

المستوى الثالث
مناهج المفسرين.
فسرته السنة.
قرآن ّ
الدليل إلى القرآن.
منهج ّية مقرتحة لبيان معنى اآلية.
تفسير سورة الفاتحة.
تفسير خواتيم البقرة.
المبهرة.
اللغة ُ
كيف نقرأ كتب التفسير؟ كتاب السعدي أنموذج .بث مباشر
المستوى الرابع
مقاصد السور التي ُتقرأ يوم الجمعة.

()4

التفسير الموضوعي وأثره يف التد ّبر.
مقاصد السور وأثرها يف التد ّبر.
المفصل.
قواعد التد ّبر وتطبيقات على قصار
ّ
ُح ُجب االنتفاع بالنص القرآين.
منهجية عملية لمعايشة القرآن.
مهارات التدارس.
العدد الخامس  -السنة الثالثة
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تكوين ملكة التد ّبر.
األداء السمعي وأثره يف التد ّبر.
مجلس تدارس تطبيقي لسورة الزلزلة .بث مباشر
المستوى الخامس
مرب.
القرآن ٍّ
التعليق على سورة اإلنسان.
كيف نرتبى بالقرآن؟
القرآن وبناء اإلنسان.
األسرة القرآن ّية.
الرتبية يف القرآن.
البيوت القرآن ّية.
البيوت القرآنية (مجلس التدارس األسري) .بث مباشر

تقرير الدفعات السابقة
الدفعة الأوىل

تقرير الدفعة الثانية
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قالوا عن الربنامج
 الدكتور حممد الربيعة(((:
ســعدت بالمشــاركة معكم حول علم من العلوم األساس ّية يف فهم كتاب
ُ

اهلل  ۵وهــو علم المقاصد القرآن ّية ،نســأل اهلل أن يأخــذ بأيدينا وأيديكم للعلم
النافع ،والعمل الصالح.

 الدكتور م�ساعد الطيار(((:

مــا تقومون به يف هــذا الربنامج عمل عظيم ،بل هو مــن أعظم األعمال،

وأعلى الجهاد يف سبيل اهلل ألنه مرتبط بكتاب اهلل.

 ال�شيخ م�صطفى العدوي (((:

ٍ
ٍ
امضــوا ُقد ًما مبتغين وجه اهلل الكريم ،ما زلتم يف ٍ
وأجر من اهلل
وبركة
خير

الناس كتاب اهلل ،وسنة رسوله ﷺ؛ مع
ما دمتم تع ّلمون كتاب اهلل ،ال يستوي َمن ع َّلم َ
الناس لعب كرة القدم ،والمسرحيات ،والمسلسالت ،و َّفقنا اهلل وإ َّياكم
َمن ع َّلم َ

للعمل بكتابه وســنة رســوله ﷺ ،وشــكر اهلل لكم وجمعنــا وإياكم على كتاب

اهلل وســنة رسوله ﷺ ،ويا بشــراكم يوم َت ْلقون ربكم بما تجدون يف صحائفكم
ٍ
ٍ
وذكر ،فإن كانت ألســنتُكم نطقت ليل هنار بكتاب اهلل؛ فن ُِّورت بذلك
تالوة
من

وح َّطت
الصحائــف ،ونصعت بذلــك القلــوب ،وارتفعت بذلك الدرجــاتُ ،
((( من مقدمة محاضرة مقاصد السور.
((( من مقدمة كلمة «تجارة لن تبور».

((( من كلمة مسجلة نصيحة لطالب الربنامج.
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بذلك الخطايا ،جمعنا اهلل وإ َّياكم على كتاب اهلل وســنة رسوله ﷺ ،وش َّفع فينا

وفيكم القرآن الكريم ،وجعله حج ًة لنا ال علينا.

 ال�شيخ عبد اهلل العجريي (((:

كثيرا جدًّ ا عندما اطلعت على الربنامج الطيب النافع.
ابتهجت ً

م�شاعر بع�ض الطالب والطالبات
� أَمة الرحمن �أم زيد:

كانأقصىأحالمييفتعامليمعكتاباهلل  ۵أن ُأرزقمصاحبتهوكنتأظن
علي بدخول
مصاحبته أي تالوته ،وحفظه ،وفهم المعنى من اآلياتَ ،
فم َّن اهلل َّ ۵
هذه الدورة المباركة التي أخذت بقلبي لكتاب اهلل ،ساقتني ألعلم أن مصاحبتي
وأتعمق يف كل معانيه وأســراره.
لكتــاب اهلل أن أجعله صاحبي ح ًّقــا وأغوص
ّ
كانــت هــذه الدورة بعد فضــل اهلل  ،۵ما زاد ح ّبي وشــوقي آليــات اهلل تالوة
والتحســر على ما مضى بعيدً ا عنه ،وقادتنا لنجعل كتاب اهلل لنا قائدً ا
وســما ًعا،
ّ
ومرب ًّيا ومؤنِ ًسا ومطمئنًا ومث ّبتًا.

أســأل اهلل أن يجزيهم عنّــا خير الجزاء ويثقل موازيــن كل القائمين على
الربنامج ،ويفتح لهم كل األبواب إليصال هذا الفضل العظيم.

� آمنة الذوادي:

دائما،
يف الختام ال نريد ختا ًما ،صد ًقا عشــنا مع الربنامج ونتمنى لو كان ً
كثيرا ،خرجتم بنا إلى نور العلم والفهم .إلى
كثيرا ً
نفعتمونــا نفعتمونا نفعتمونا ً
كثيرا ،وأحســن اهلل إليكم ونفع بكم،
خيــرا ً
الحيــاة مع القــرآن .جزاكم اهلل عنا ً
مرارا.
الحمد هلل الذي هدانا لهذا الربنامج .على أمل تكراره ً
((( من مقدمة محاضرة القرآن منطلق التفكير والوعي.
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جــزى اهلل بالخيــرات عنّا كل العاملين على هــذا الربنامج ،جزى اهلل عنا

مشــايخنا خير الجــزاء ،الربنامج ممتاز ممتــاز ممتاز ،نريــده أن يتواصل أو أن

برنامجا آخر .ال تقطعوا هذا العمل الطيــب ،واصلوا واصلوا واصلوا
تنظمــوا
ً

نحن معكم.

 نور الدين حممود:
عذرا ،فإنــى ال أحســن التعبير ولكن ســأحاول ترجمة ما
أستســمحكم ً

يجول بداخلى من أحاســيس تجاه هذا المشــروع المبارك بإذن اهلل ،كنت أظ ّن
فلما تعرضت لما عرضه مشــايخنا
فيمــا مضى أين علــى دراية بطريق القــرآنّ ،

الفضــاء -جزاهــم اهلل عنا خير الجــزاء -أدركت أين لم أكن أعرف شــي ًئا عن

القــرآن من قبل ،وكنــت كالذي خرج من الظلمات إالــى النور ،فلطالما قرأت
ىف التفســير ولم أدرك أن له مناهج حتى تعلمــت هذا منكم ،ولطالما ظننت أن
الـــمدارسة ،ولم أكن أعرف شــي ًئا عن معايشــة القرآن،
التد ّبــر ال يختلــف عن ُ

وكان جديــدً ا علــي معرفة ّ
علما فيه تصنيفــات .كل هذا -وغيره
أن للمقاصــد ً
ّ

الكثيــر -تع ّلمتــه من الربنامج .لقد فتــح أمامنا آفا ًقا عديدة لعلوم شــتى تحتاج

عمــرا على أعمارنا ،حتى ندرك بعضها ،ولكن ســنبدأ بــإذن اهلل لع ّلنا نلقى اهلل
ً
ونحن على الطريق -نسأل اهلل ذلك.-

يف بعــض الــدروس كنت أشــعر بقــول الســلف« :وإنه لتأيت علــى القلب

فرحا بذكر اهلل ،فأقول لو أن أهل الجنة ىف مثل ما أنا فيه
ســاعات يرتاقص القلب ً
ٍ
عيش ط ّيب» .جزاكم اهلل عنّا خير الجزاء ونفع اهلل بكم ،حيث
من النعيم إهنم لفي

كنتم وال حرمنا اهلل وإياكم من شرف صحبة القرآن وال من شرف الدعوة إليه .
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� سارة �أمني:

(يا ليتني �أعطيتُ القر�آن عمري)

ســيكون شــعور كل من ســيلتحق هبــذه الــدورة المباركة هــذه الجملة،
ســيتذوقه كمــا لــم يتذوقــه من قبــل .لــن أتك ّلم عــن روعة مــا يف الــدورة من
محاضــرات ،فقــد تك ّلم عنها غيــري الكثير ،ولكن يكفــي أن الرتبية والمتابعة

مستمرتان إلى ما بعد الدورة ،وهذا هو الدور المفتقد للدورات التي عن بعد.

الـمدارسة للسور ،واآليات ،والتطبيق العملي لما درسناه؛ وجدناه ً
فعل
ُ

بعد انتهاء الدورة.

دائما ويدفعه لألفضل،
نعمة أن اإلنســان يجد من ُيع ّلمه و ُيتابعة ويح ّثــه ً
هي نعمة تستحق الشكر هلل ً
أول ثم للقائمين على ذلك.

� شيماء �إبراهيم:

نورا َيمشــي بِ ِه فِــي الن ِ
« َأ َو َمــن َ
ّاس» هذا هو
كان َميتًــا َف َأح َيينا ُه َو َج َعلنا َل ُه ً

خيرا.
احساسي بعد الربنامج ،جزاكم اهلل ً

 هناء حممد:

تشــرفوا باجتياز هذا الربنامج الرائــع الكريم -الدفعة
كنــت واحدة ممن ّ

الثانيــة -ولم أكــن قبله قــد حصلت على علم شــرعي ،وكنت مرت ّددة بســبب

الوقت والظروف ،لكنّي اكتشفت مع هذا الربنامج ،أنني لو لم أكن قد اشرتكت
كثيرا.
به لكنت خسرت الكثير طوال حيايت وندمت ً

ألنــه برنامج يضــع أمامك خطــوات ومراحل يرتقي هبا المشــرك ً
عقل

وقل ًبــا ،وتعلو روحــه بمصاحبة القــرآن مع نخبــة رائعة من علمائنا وشــيوخنا

يقربوننا من كالم اهلل ونعيش يف رحابه ونتعلم منه أســلوب الحياة،
األفاضــلّ ،
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ورقي النفس ،وحصن القلب ،وكفاية العقل ،ورجاحة الفكر ،كل ذلك بالقرآن

فهو دستور حياة.

ومــع هذه الدورة تشــعر كأنك لم تعايش أبدً ا قبلهــا أو تحيا أو تصاحب

القــرآن ،فهي دورة تضعــك على بداية الطريــق لفهم ووعي حياتــك بالقرآن،
فهني ًئــا لكل من يشــارك هبــا ،دورة مباركة جــزى اهلل عنّا مركز آيــات كل خير،
وأعاهنم على عمل الكثير والكثير من تلك الدورات الرائعة المفيدة الق ّيمة.

� إ�سراء لطفي:

تلك الدورة أزالت حواجز كثيرة -بفضل اهلل -كانت تحجب نور القرآن،

كنت أقرأ وأحفظ قول اهلل تعالى على لســان الجن ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ ،فلما
التحقت أبصرت.

من أفضل ما حضرت من الدورات بل أفضلها على اإلطالق ،موضوعها

فهم القرآن وثمرهتا تزكية اإليمان ،وال أبالغ إن قلت :إهنا أولى بالبدء للمبتدئ
بالتخصص
وأحــق
وأجــدر بالتثبيت للمتوســط ﴿ ،ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾
ّ
ّ

كثير منّا كان يقرأ القرآن
للدار ْينٌ ،
للمتقدم ،فهي زا ُد المسلم ليس لآلخرة فقط بل َ
فلما تع ّلمنا التد ّبر يف هذه الدورة كأنما أشرقت حياتنا بنور كالم ربنا.
ويحفظهّ ،
خيرا وو ّفق المسلمين لتلك للدورة الط ّيبة المباركة.
جزى اهلل القائمين ً

 هاجر علي:

فأتعجــب وأظنها
عمن يعيشــون بالقــرآن فيصيــر حياهتم،
ّ
كنت أســمع ّ
ســر
معجزة ال يح ّققها إال األفذاذ ،لم أكن أدري أين هبذا الربنامج ســأصل إلى ّ
ذاك األثر الذى يكمن بداخلي ،وأتع ّطش للقرآن وتع ّلمه وإفناء الحياة يف سبيله.
ذاك األثــر الذي يجعلك تصرب على كل صعاب الدنيا ،وتتمنى أال تموت حتى
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تؤتيــه ح ّقه ،فتصيــر من أهل القرآن الذيــن هم أهل اهلل وخاصتــه ..ولم أحزن
على شــيء بقدر حزين على تقصيري يف القرآن؛ بعدما ُذقت جماله بفضل اهلل،
ولكــن هذا األثــر ينبض بقلبــي لينهض بي بعــد أن ظننت أن ذلك مســتحيل!
رب اهــدين ِ
واهد قلبي وعلمني وأكرمني بكرمك ،واجعل القرآن العظيم ربيع
قلبي ونور صدري وجالء حزين..

 حممد عادل:
برنامــج «ت��اج الكرام��ة» غ ّيــر عالقتــي بالقــرآن تما ًمــا ،كأن القــرآن ينزل

مــن جديــد ،كأين أول مــرة أســمع عــن القــرآن ،وكأين أول مــرة أقــرأ القرآن،
الكلمات ،والمعاين ،والتد ّبــرات ،والهدايات ،والمقاصد ،والفوائد ..وغيرها

الكثير من األمور التي لم أكن أعرفها عن القرآن.

يــا اهلل! كــم كانت رحلة رائعة مع كالمك وستســتمر إن شــاء اهلل ،وبعد

انتهاء هذه الرحلة نقول الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.

� أ�سماء �أحمد:
التحقت هبا طيلة
خيرا ،ح ًّقا الربنامج من أمتع الدورات التى
ُ
جزاكــم اهلل ً

حياتى وال أتمنى أن ينتهى.

فكــرة المســتويات رائعــة تجعــل هنــاك تشــو ًقا لمــا بعده ،األبحــاث

والدروس ..كل شيء رائع ..وطب ًعا تغ َّيرت نظريت تما ًما للقرآن.

 مروة �أمني:

كثيرا مــن الدورة .أكثــر ما يم ّيز
خيــرا ،الحمد هلل اســتفدت ً
جزاكــم اهلل ً

الــدورة أهنا تميل إلى التطبيــق العملي أكثر من كوهنا دراســة أكاديمية ،كذلك

كانــت تبــث معــاين إيمانية إلــى جانــب المعلومــات العلمية ..وال أنســى هنا
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اإلشــادة بالقــدر العالي مــن المرونة الذي تمتع به المشــرفون للتيســير علينا.
طاهر المقداد:

لمراحــل الربنامــج ومحاضراتــه أثــر يف الوجــدان ال يمحــى ،كشــف

المحاضرون فيها عن ٍ
علم غزير وخربة واســعة ونحســبهم يف ذلك مخلصين،
واهلل حسيبهم .فأظهروا برباعتهم بعض ما يخفي الكتاب العزيز من ُدرر ثمينة؛

وندون
فازددنا به معرفة ،وله قر ًبا ،وصرنا بشغف ننتظر
المقرر لنستمع ونستمتع ّ
ّ
جديد المالحظات ،ونضع الخطط ونعدّ لها للتنفيذ ونتجهز لالختبارات ،فنرى

يف أنفسنا إشرا ًقا ،ويف همتنا نشا ًطا ،ويف عباداتنا ضياء ما كنا نعهده من قبل ،وما

ذلك اال بفضل بركة الكتاب الكريم واخالص القائمين فيما نظن.

أعظــم اهلل أجورهم يف الدّ َارين على جميــل صنائعهم ورفع درجاهتم يف

عليين إنه أكرم مسؤول.

� سارة �إبراهيم:

ً
أول :بــارك اهلل فيكم ونفع بكــم وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم

وخاصته ،وجزاكم اهلل خير الجزاء عن كل ما قدّ متموه.
أهل اهلل
ّ

كثيرا -بفضل اهلل -من هذا الربنامج الق ّيم .فلقد أنرتم
ثانيًا :لقد اســتفدنا ً
ٍ
كتــاب على وجــه األرض .كم أحسســنا بقيمــة الكتاب
بصيرتنــا علــى أعظم

مقصرون يف التعايش
الكريــم! وكم عنا غافلين عــن فضله وعظمته! وكم نحن ّ
معه! نسأل اهلل  ۵أن ينفعنا بما ع ّلمنا ويرزقنا العمل بما تع ّلمناه.

 د .روال بدوي:
اللهم بارك ..دورة تدفع بك إلى ثنايا كتاب اهلل ،تع ّلمك كيف تســتخرج
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تتعرف إلــى القرآن تدرك كم كنت بعيدً ا عنــه ..محاضرات ِثر ّية لنخبة
كنــوزهّ .
من الشيوخ األفاضل ..وفقهم اهلل.

جــزى اهلل القائميــن على هــذه الدورة خيــر الجزاء ..ووفــق اهلل كل من

اشرتك فيها.

ماذا قدّم لكم برنامج تاج الكرامة:
https://www.youtube.com/watch?v=97jNXb6c3WI
https://www.youtube.com/watch?v=l3bVT9iFHG4&feature=youtu.be

للتوا�صل:
https://www.facebook.com/AyatQuranCenter/
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