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يسري  امل��رام��ي  ال��ك��ون  ه���ذا  إن 
اهلل  أوجده  أن  منذ  متناغمة  بحركة 
مكانه  فيه  يشء  لكل  يشاء  وحتى 
بمشيئة  صوهبا  يتحرك  ووظيفته 
أو  عبثي  هو  ما  يوجد  ال  خالقه 
تلك  أح��د  واإلن��س��ان  ج��دوى  بال 
وفضله  اهلل  اختاره  بل  املخلوقات 
هلدف  موجود  فهو  العقل  بنعمة 
تعاىل  اهلل  وزوده  هلا  يعيش  ومهمة 
له  وب��ن  إلمت��ام��ه��ا  ي��ل��زم  م��ا  بكل 
خلق  ما  إىل  يوصله  الذي  الطريق 
بعبادة  األرض  إع��ار  من  ألجله 
مهامها  من  والتي  العبادة  حق  اهلل 

نفسه. اإلنسان  سعادة  األساسية 
م��ن أج��ل ه��ذا ج���اءت اخل��رائ��ط 
الطريق  لإلنسان  توضح  الساوية 
األبدية  للسعادة  واليسري  السهل 
النرش  بعد  ما  وع��امل  هذا  عاملنا  يف 
جهود  رسمتها  اخلرائط  واحلساب 
ومحلتها  األنبياء  قدمها  متواصلة 

رس��ائ��ل��ه��م ال��س��ام��ي��ة ل��ت��ص��ل إىل 
املبعوث  اخلاتم  النبي  مع  متامها 
احلنيف  ف��اإلس��الم  للعاملن  رمح��ة 
دوامة  من  خيرج  أن  لإلنسان  يريد 
عامل  وي��دخ��ل  والعبثية  ال��ض��ي��اع 
هبدف  يعيش  أن  والتنظيم  اهلدفية 
سبيل  يف  اجلهود  كل  يبذل  سامي 
الدين  أهل  عىل  لزاما  فصار  حتقيقه 

أن يرسموا حلياهتم أهداف. 
أن  العلم  م��ن  ل��ه  الب��د  واإلن��س��ان 
ذات��ه  بحد  ه��و  اهل��دف  ع��ن  بحثه 
بطاعة  قرنه  ما  إذا  للثواب  مدعاة 
جهد  كل  وكذلك  وج��ل  عز  اهلل 
وتلك  حتقيقه  سبيل  يف  ي��ق��دم��ه 
حتركه  عجيبة  بطاقة  ستمده  املعرفة 
فهو  ملل  أو  تعب  بال  أهدافه  نحو 
يصبوا  ما  حتقيق  بدافعن  يتحرك 
أعاله  وأن  احلسنات  وحتصيل  إليه 
كلها بعن اهلل عز وجل ومع اليقن 
األهداف  رصيد  ستجد  األمر  هبذا 

فصاحب  أخ��ر  بعد  ي��وم��ًا  ي���زداد 
مثمر  معطاء  رجل  النبيل  اهل��دف 

طيب.
من  الب��د  اهل���دف  إىل  ول��ل��وص��ول 
التخطيط  وه��ي  رضوري��ة  مقدمة 
الفشل  م��ن  اخل��وف  وع��دم  اجليد 
األهداف  طريق  يعرض  ما  فأكثر 
موت  م��ع  مت��وت  أح��الم  ويبقيها 
ضعف  ه���و  ق��ب��ل��ه  أو  اإلن���س���ان 
من  واخل���وف  وال���ردد  التخطيط 
بال  ال��ع��ي��ش  أن  ح��ن  يف  ال��ف��ش��ل 
فتعلم  ذاته  بحد  فشل  هو  أهداف 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وام���ت���الك ش��ج��اع��ة 
املحاولة واإلرصار والصرب هي من 
مكن أصحاب األهداف النبيلة من 
غريهم  يراها  التي  أحالمهم  حتقيق 
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�رتباًطا  ينفك  ل  �لكرمي  �لقر�آن  يف  عاء  �لدُّ
مدر�صة  فه�  �حلــيــاة،  جــ��نــب  خمتلف  عــن 
منهاج  وهــ�  و�جلـــدر�ن،  �لأ�ــصــ�ــس  متكاملة 
�صتى  يف  تعاىل  �هلل  �إىل  �للج�ء  يف  متكامل 

�مليادين.
مهًما  مقطًعا  نتناول  �ص�ف  �لعدد  هذ�  ويف 
�لتي  �ملباركة  �لقر�آنية  �لأدعية  �صل�صلة  من 
ق�له  وه�   ،A �إبر�هيم  عن  حكايًة  ُنقلت 
ْبــَر�ِهــيــُم �ْلــَقــَ��ِعــَد ِمَن  �إِ َيــْرَفــُع  ْذ  تــعــاىل:{َو�إِ
ْنَت  �أَ َك  نَّ �إِ ا  ِمنَّ ْل  َتَقبَّ َنا  َربَّ َو�إِ�ْصَماِعيُل  �ْلَبْيِت 

.  )127 )البقرة:   { �ْلَعِليُم  ِميُع  �ل�صَّ
تبد�أ ق�صة هذ� �لدعاء عندما �أر�د �إبر�هيم 
جتديد  تعاىل-  �لباري  -باأمر  �ل�ّصالم  عليه 
�لكعبة  �أن  يخفى  ول  �ل�صريفة،  �لكعبة  بناية 
�إذ يع�د  A؛  �إبر�هيم  كانت م�ج�دة قبل 
حيث   A �آدم  �لّنبيِّ  زمــن  �إىل  تاريخها 
ا�ِس َللَِّذي  َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�صِ قال تعاىل: {�إِنَّ �أَوَّ
عمران:  )اآل  ِلْلَعامَلِنَي}  َوُهــًدى  ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ
بــهــذه  مــرتــبــطــا  �لـــدعـــاء  هـــذ�  فــجــاء   ،)96

�لكعبة. بناء  جتديد  �أي  �ملباركة  �حلادثة 
نبًعا ل ين�صب  �لنَّظر فيه ل�جدناه  �أمعنا  ول� 
ب�صيغة  جــاءت  �لتي  و�للطائف  �لكن�ز  من 
م�صت�يني  على  تق�صيمها  وميــكــن  ــّدعــاء،  �ل
وكما  �لعبادة،  وم�صت�ى  �لعمل  م�صت�ى  هما: 

تي: ياأ
��صناد  مــن  ويــتــبــنّي  �لــعــمــل:  م�صت�ى  �أول: 
�ملتقدم،  تعاىل  ق�له  يف  �لق��عد  �إىل  �لرفع 
على  �لبناء  من  ي�صتقر  ما  تعني  و�لق��عد 
ميكن  عّدة  �أمــ�ر  �لتعبري  هذ�  ويف  �لأر�ــس، 

: �لآتية  �لأوجه  تناولها من خالل 
�لعمل  ُيعّد  �لعمل:  يف  و�لّتكامل  �لّدقة   -1
لدى  �لّناجح  �لعمل  ه�  و�ملتكامل  �لّدقيق 
�صاحب  �أو  م�صلح  �أّي  ــبــل  ِق مــن  تــنــفــيــذه 
�إذ  ��ــصــتــمــر�رهــا؛  يــريــد  فــكــرة  �أو  مــ�ــصــروع 
�أّن  تعني  �لــقــ��عــد  �ىل  �لــرفــع  ��ــصــنــاد  �إن 
و�أملَّ  جيد�  �مل�صروع  در�ــس   A �إبر�هيم 
بال�صطحية  يت�صم  ل  فعمله  جــ��نــبــه،  بكل 
وهــذ�  و�لــقــاعــدة،  �لأ�ــصــا�ــس  �ىل  ��صتند  بــل 

�ملتكاملة  ــب  ــ��ن �جل لــنــا  يك�صف  �ل�ــصــنــاد 
وعمل  ركز  ّنــه  �إ �إذ  �لإلهّي  �مل�صروع  هذ�  يف 
بقية  �إىل  ومــنــهــا  و�لأ�ــصــ�ــس  �لــقــ��عــد  عــلــى 

�لتفريعات.
�لكرمي  �لقر�آن  �أن  حيث  �لعمل:  تعظيم   -2
�أمر  �إىل  ل  �لق��عد  �إىل  �لرفع  با�صناد  دّلنا 
جــانــبــّي طــفــيــف عــلــى �أهــمــيــة هـــذ� �لــعــمــل، 
�لرفع  عمل  �أن  �إىل  ��ــصــارة  فيه  و�ل�ــصــنــاد 
لــكــل جـــزء يف �لــبــيــت مـــن حــيــث �لأهــمــيــة 
رفع  �أي  �لأ�صا�صي  �جلزء  رفع  �أهمية  ي��زي 

. �لق��عد 
يعني  ــ��عــد  ــق �ل رفـــع  ــعــمــل:  �ل ــد  جتــدي  -3
فنا�صب  جــديــدة،  مهمة  ملرحلة  �لتاأ�صي�س 
�لذي  �لدور  �إىل  �ل�صارة  بالق��عد  �لتعبري 
 A �إبــر�هــيــم  �لــّنــبــيِّ  عاتق  على  �صُيلقى 
�لكرمي  �لقر�آن  فاأ�صار  بعده،  من  و�لأنبياء 
�لتي  �لإلهّية  �ملهام  هذه  �إىل  �لق��عد  برفع 
للمرحلة  و�لقاعدة  �لأ�صا�س  مبثابة  تك�ن 
كربى  �أن  ذلــك  على  يــدّلــنــا  ومــا  �لــقــادمــة، 

جاءت  و�لإ�صالمّية  و�لّن�صر�نّية  �ليه�دّية  �ل�ّصماوية  �لديانات 
�ملبارك. ن�صله  من  �أنبياء  ب���صطة 

َنا  تعاىل:{َربَّ ق�له  يف  �مل�صت�ى  هذ�  ويتبنّي  �لعبادة  م�صت�ى  ثانيا: 
ميكن  مهمة  لطائف  على  يحت�ي  �لذي  )البقرة:127(  ا}  ِمنَّ ْل  َتَقبَّ

يلي: كما  �ير�دها 
�أّن  لالإن�صان  ينبغي  �أّنــه  على  �لكرمي  �لقر�آن  يدّلنا  �لأعمال:  قب�ل   -1
يجعل كّل �أعماله يف عناية �هلل وي�صت�صعر �لرقابة �لإلهّية و�لقرب �لإلهّي 
و�أّن �لباري معه يف كلِّ حركاته و�صكناته، ولي�س بال�صرورة �أن يك�ن عمله 
م��صع قب�ل �لباري تعاىل ور�صاه و�إْن كان متكاماًل يف �لظاهر، ويدّلنا 
�عتقدو�  لأ�صخا�س  �لأعمال  قب�ل  عدم  من  �حلالة  هذه  على  �لقر�آن 
ُئُكْم ِباْلأَْخ�َصِريَن  بالقب�ل يف �أكرث من �آية منها ق�له تعاىل: {ُقْل َهْل ُنَنبِّ
ُهْم  �أَنَّ َيْح�َصُب�َن  َوُهــْم  ْنَيا  �لدُّ َياِة  �حْلَ يِف  �َصْعُيُهْم  لَّ  �صَ �لَِّذيَن  �أَْعــَمــال* 
َما  �إِىَل  {َوَقِدْمَنا  تعاىل:  وق�له   ، )الكهف: 103، 104(  ْنًعا}  �صُ ُيْح�ِصُن�َن 
�لأعمال  )الفرقان: 23(، فقب�ل  َمْنُث�ًر�}  َهَباًء  َفَجَعْلَناُه  َعَمٍل  ِمْن  َعِمُل�� 
لي�س ب�صاعة يف متناول جميع �ل�صخا�س فه� يحتاج �إىل �صروط متعددة 
ُ ِمَن �مْلُتَِّقنَي} )املائدة: 27( ، وق�له  ُل �هللَّ َيَتَقبَّ ا  َ منها ق�له تعاىل : {�إِمنَّ
َقْ�ًما  ُكْنُتْم  ُكْم  �إِنَّ ِمْنُكْم  َل  ُيَتَقبَّ َلْن  َكْرًها  �أَْو  َطْ�ًعا  �أَْنِفُق��  {ُقْل  تعاىل: 
)التوبة: 53(، فينبغي �حلذر من ذلك لأّن كل و�حد منا قد  َفا�ِصِقنَي} 

ا �أو جزئيًّا. يك�ن م�صد�قا لنرث �لأعمال وعدم قب�لها كّليًّ
 C و�إ�صماعيل  �إبر�هيم  �أن  �صنجد  �لكرمية  �لآية  �إىل  نظرنا  ول� 
برجاء  قبلهما  �لدعاء من  فجاء  قب�ل عملهما  �أدركا خطر عدم  قد 

�أمرين: نذكر  �لمر  هذ�  خط�رة  يف  �لت��صيح  ولزيادة  �لقب�ل، 
C مقامات كثرية وعالية، ومع ذلك  �أن لإبر�هيم و�إ�صماعيل  �أ- 

�لعمل. بقب�ل  دعاوؤهما  جاء 
لدن  من  خا�س  ب�صكل  �لكعبة-  -بناء  بعملهما  ماأم�ر�ن  �أنهما  ب- 
�لعمل. بقب�ل  تعاىل  للباري  ومع ذلك جاء دعاوؤهما  تعاىل،  �لباري 
يذكر�  مل  و�إ�صماعيل  �إبر�هيم  �لنبيان  �لقب�ل:  متعّلق  ذكر  عدم   -2
ل  �لبيت،  بناء  ا  ِمنَّ تقّبل  يق�ل  مل  �أّي  �لقب�ل،  متعّلق  دعائهما  يف 
مقام  يف  عملهما  و�نكر�  ��صتحقر�  لأنهما  بل  عملهما  �أهمية  لعدم 
و�صال  �لتي  �لعب�دية  مقام  يف  مهمة  لطيفة  وهــذه  تعاىل،  �لباري 
لأعمالنا  معينة  قيمة  باإعطاء  ن�صعر  �أن  ينبغي  فال   ،C �إليها 

وعال. جل  بحقه  مق�صرين  عملنا  مهما  نبقى  بل  و�أفعالنا 

ال�سيد علي املو�سوي

رفع القواعد ونثر األعمال
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َرِعيَّة االْسَتْفَتاءاُت الشَّ

سؤال : هل يجوز التكفين بما كتب عليه 

القرآن الكريم أو بعض األدعية ؟
القراآن  عليه  كتب  مبا  التكفني  يجوز   : اجلواب 
كاجلو�سن  املباركة  الأدع��ي��ة  بع�س  اأو  الكرمي 
ذلك  يكون  ان  يلزم  ولكن   ، ال�سغري  اأو  الكبري 
بنحو ل يتنج�س مو�سع الكتابة بالدم ، اأو غريه 
من  الزار  حا�سية  يف  يكتب  كان  النجا�سات  من 
يكتب على قطعة  ان  ، ويجوز  امليت  راأ�س  طرف 

من القما�س وتو�سع على راأ�سه اأو �سدره.

بعد  سورتين  ــراءة  ق يجوز  هل   : ســؤال 

الفاتحة في الصالة ؟
الِقران بني �سورتني يف ال�سالة  اجلواب : يجوز 
 ، اأي قراءة اكرث من �سورة يف الركعة الواحدة 

ولكن يكره ذلك يف الفري�سة .

سورتي  بين  الجمع  حكم  ما   : ســؤال5 

)الفيل ، وااليالف( او بين )الضحى ، و ألم 

الفاتحة في الصالة ؟  نشرح( بعد سورة 

وما حكم االجتزاء بواحدة منهما ؟
�سورتي )الفيل(  الِقران بني  اجلواب : ل يكره 
و)اليالف( وكذا بني �سورتي )ال�سحى( و )امل 
ب��ل الأح���وط وج��وب��ا ع��دم الج��ت��زاء  ن�سرح( 
مع  م��رت��ب��ة  بينهما  فيجمع  منهما  ب��واح��دة 

الب�سملة الواقعة بينهما .

ح��س��ب ف��ت��اوى 
اهلل  آي��ة  سماحة 
العظ�م�ى الم��رجع 
الس�ي�د  ي�ني  لد ا
الح�س�ي�ن�ي  علي 
ال��س��ي��س��ت��ان��ي
الوارف( ظله  )دام 

ِمن َأْدِعَيِة اْلُقْرآِن



�أن  وه�  �ل�قاية  من  �لتق�ى  معنى  ُ��صتق 
�أن جتّنبه  �صاأنها  �لإن�صان مناٍح من  ينحى 
فيك�ن  و�لرذيلة  �ملع�صية  �لنزلق يف  من 
و�ملــ�ؤ�خــذة  �لعقاب  من  �ل�قاية  �أخــذ  قد 
�حلقيقي  �ملــخــرج  وهــ�  تــعــاىل،  �هلل  مــن 
�خلالق}  ر�ــصــا  �إىل  لل��صل  و�لــ�حــيــد 
حقيقة  هــي  جــاللــه  جــل  �هلل  تــقــ�ى  و�إّن 
�صبحانه  بربه  �لإن�صان  لإميــان  وترجمة 
وتعاىل، فه� �لقائل يف حمكم كتابه: {َيا 

ُتَقاِتِه}  َحقَّ  �هلَل  ُق��  �تَّ �آَمُن��  ِذيَن  �لَّ �أَيَُّها 
على  يتج�صد  حني  �حلقيقي  �لإميان  فهي 
�لأر�س ممار�صة وعماًل، ول يك�ن مبجرد 
لأن  �لب�صر  �أعني  �أمام  به  وتظاهر  عاء  �دِّ
من  يغنى  ول  ُي�صمن  ل  �لّدعــاء  هذ�  مثل 
يف  �صبك  يف  �له��ء  نفخ  مبثابة  وه�  ج�ع 
يعلم  وه�  �ل�صبك  هذ�  مللء  غبية  حماولة 
مقدًما �أن عمله هذ� غري منتج لكنه ن�صى 
�أكــرث،  ل  �صر�ًبا  يجنيه  ما  �أن  تنا�صى  �و 

�حلقيقية  �لتق�ى   �أهمية  تربز  هنا  ومن 
�آيات  ويف  �لكرمي  �لقر�آن  بها  �أو�صى  �لتي 
�لكرمي  �لــر�ــصــ�ل  بعدها  وجـــاء  مــتــعــددة 
فروح  �ملعنى،  هذ�  على  م�ؤكًد�   aحممد
مبادئ  مع  تتفق  �أن  لبّد  وت�جهاته  �لنبي 
�أمري  و�صف  وقد  وقيمه،  �لكرمي  �لقر�آن 
)�لتَّْقَ�ى  بق�له:  �لتق�ى   Aمل�ؤمنني�
ـــــــاَلق ( وجـــاء يف �حلــديــث   َرِئــيــ�ــُس  �ْلأَْخ
وعال  جل  �هلل  تق�ى  ملعنى  لطيف  تف�صري  

 Aل�صادق� �لإمام  �صئل  �إذ  و�أهميتها، 
َيْفِقَدَك  عن تف�صري �لتق�ى فاأجاب )�أَْن َل 
َنَهاك (   َحْيُث  َيــَر�َك  َوَل  �أََمَرَك   َحْيُث    ُ �هللَّ
ــتــقــ�ى خــ�ــصــال وممـــيـــز�ت مــتــعــددة  ــل ول

منها: ل�صاحبها  متنحها 
لبا�س:  1-تق�ى �هلل تعاىل خري 

تــ�ــصــري  �لآيـــــــات  مـــن  عــــدد  وردت  فــقــد 
منها   نذكر  �ملعنى  هــذ�  �إىل  بال�صرورة 
�آَدَم  َبِني  تق�ل:{َيا  �لتي  �لكرمية  �لآيــة 
�َصْ�َء�ِتُكْم  ُيَ��ِري  ِلَبا�ًصا  َعَلْيُكْم  �أَنَزْلَنا  َقْد 
ِمْن  َذِلَك  َخرْيٌ  َذِلَك  ْقَ�َى  �لتَّ َوِلَبا�ُس  َوِري�ًصا 

. ُرون}  كَّ َيذَّ َلَعلَُّهْم  �هلّلِ  �آَياِت 
تف�صري  يف   Aلباقر� ـــــام  �لإم ـــن  وع
�لَِّتي  َياُب  َفالثِّ �للَِّبا�ُس  ا  )َفاأَمَّ �لآية:  هذه 
َو�مْلَـــاُل،  َفــامْلَــَتــاُع  َيا�ُس  �لرِّ ـــا  مَّ َو�أَ َيْلَب�ُص�َن، 
-ِلأَنَّ  َفاْلَعَفاُف   �لتَّْقَ�ى   ِلَبا�ُس   ــــا  َو�أَمَّ
َعاِريًا  َكاَن  َو�إِْن  َعْ�َرٌة-  َلُه  َتْبُدو  َل  �ْلَعِفيَف 
َو�إِْن  �ْلــَعــْ�َرِة  َبــاِدي  َو�ْلَفاِجَر  َياِب،  �لثِّ ِمَن 
َوِلبا�ُس  َيُق�لُ   ــَيــاِب،  �لــثِّ ِمــَن  َكا�ِصيًا  ــاَن  َك

َخرْي(.  �ْلَعَفاُف  َيُق�ُل  َخرْيٌ  ذِلَك  �لتَّْق�ى  
و�لتعفف ينبغي �أن يك�ن يف كل �لجتاهات 
من  لالإن�صان   حاميا  يك�ن  �ن  مبعنى  �أي 
بعقل  تــطــيــح  �لــتــي  �ل�صلبية  �لمــــ�ر  كــل 
�لرذيلة  مهاوي  �إىل   به  فت�ؤدي  �لإن�صان 
�لذي  ه� �حلاجز  فالعفاف  �هلل   �صمح  ل 
ــان �لــعــاقــل و�لـــ��عـــي �لــذي  ــص ــ� ميــنــع �لإن
يحكمه دينه و�صمريه قبل �أي �صيء ويقف 
ب�جهه لي�قفه من �لنقياد ور�ء �لرغبات 
�لتي  �حلــيــ��نــيــة  و�لــ�ــصــهــ��ت  �جلــاحمــة 
ولأجل  و�آخــر  حني  بني  بالإن�صان  تع�صف 
ــذي  هـــذ� كــانــت �لــتــقــ�ى هــي �لــ�ــصــاتــر �ل

�ل�صفات  كلِّ  من   �لإن�صان  ع�ر�ت  يغطي 
�ل�صيئة �لتي ل�ل وج�دها لأ�صبح �لإن�صان  
غر�ئزه   ور�ء  �صائر�  �ملفرت�س  كاحلي��ن 

�إّل خ�صار�. تزيده  �لتي ل  و�صه��ته 
�أمنع �حل�ص�ن   �لتق�ى   -2

يف  للتق�ى  �لدقيق  �ل��صف  هذ�  جاء  وقد 
ــ��ردة  عــدد من �لــرو�يــات و�لأحــاديــث �ل
حقًا  بالتق�ى  �لعامل  لأن  �ملعنى،  هذ�  يف 
قد  يــكــ�ن  ل�صل�كياته  �ملــر�قــب  و�ــصــدقــًا 
�صادً�  نف�صه   د�خل  ح�صينا  ح�صنًا  �أعد 
ــة،  ــ�ؤذي و�مل �لــقــ�يــة  �ل�صياطني  لهجمات 
نٌ   ِح�صْ )�لتَّْقَ�ى   :A علي  �لإمام  فعن 

�إَِلْيه (. اأَ  جَلَ مِلَْن   نيٌ   َح�صِ
وعنهA: )�لتَّْقَ�ى ِحْرٌز مِلَْن  َعِملَ  ِبَها(.

عنه  �آخـــر  حــديــث  يف  ــك  ذل �صبب  ويــعــلــل 
  ِ �هللَّ ْوِلَياَء  �أَ َحَمْت     ِ �هللَّ َتْقَ�ى   )�إِنَّ   :A
َحتَّى  اَفَتُه  خَمَ ُقُل�َبُهْم  ْلــَزَمــْت  َو�أَ اِرَمُه  حَمَ
َهــَ��ِجــَرُهــْم  ــاأَْت  ــَم و�أَْظ َلَياِلَيُهْم  ــَهــَرْت  �أَ�ــصْ
َماإِ  ِبالظَّ يَّ  و�لرِّ ِب  ِبالنَّ�صَ �َحَة  �لرَّ َفاأََخُذو� 
ُب��  وَكذَّ �ْلَعَمَل  َفَباَدُرو�  َجل   �ْلأَ و��ْصَتْقَرُب�� 

�ْلأََجل ...( . َفاَلَحُظ��  �ْلأََمَل 
على  �ملتقني  على  �يجابية  �آثــار  وللتق�ى 
منها  و�ُلخـــــروي  �لــدنــيــ�ي  �ل�صعيدين 
َيتَِّق  {َوَمــن  تعاىل:  �صبحانه  قال  �لَفَرج: 

َرًجا}.  ُه خَمْ لَّ َيْجَعل   َ �هللَّ
َماَو�ِت  �ل�صَّ �أَنَّ  a: )وَلْ�  وعن ر�ص�ل �هلل 
َقى   �تَّ ُثمَ   َرْتقًا  َعْبٍد  َعَلى  َكاَنَتا  نَي  و�ْلأََر�صِ
َرجًا(. ُ َلُه ِمْنُهَما َفَرجًا وخَمْ َعلَ  �هللَّ َ  جَلَ �هللَّ
ــــَذ  �أََخ ــــْن  A: )َم وعـــن �لإمـــــام عــلــي 
َبــْعــَد  ــُد  ــَد�ِئ ــصَّ ــ� �ل ــهُ   ــْن َع َعـــَزَبـــْت   ْقَ�ى   ِبالتَّ
َمَر�َرِتَها  َبْعَد  �ْلأُُمــ�ُر  َلُه  و�ْحَلْ�َلْت  َها  ُدُن�ِّ

َتَر�ُكِمَها  َبــْعــَد  ــــَ��ُج  ْم �ْلأَ َعــْنــُه  ــَفــَرَجــْت  َو�ْن
اِبَها( ْن�صَ �إِ َبْعَد  َعاُب  �ل�صِّ َلُه  َو�أَ�ْصَهَلْت 

�لنا�س  �أيــهــا  "يا   :a �هلل  ر�ــصــ�ل  فعن 
بال  �لرزق  ياأتكم  جتارة،  �لتق�ى  �تخذو� 
ب�صاعة ول جتارة"، ثم قر�أ �لآية: {َوَمن 
ِمْن  ــُه  ــْرُزْق َوَي ــَرًجــا  خَمْ ــُه  لَّ َيْجَعل   َ �هللَّ َيتَِّق 

َيْحَت�ِصُب}. َل  َحْيُث 
�لإن�صان  عن  �لباليا  �هلل  ــدر�أ  ي وكذلك   
 :A �ملــتــقــي فــعــن �لإمـــــام �لــ�ــصــادق 
 ُ �هللَّ َمُه  َع�صَ ِبَتْقَ��ُه   ِ ِبــاهللَّ َم  �ْعَت�صَ َوَمــِن 
ُيَباِل  مَلْ  َمُه  َوَع�صَ ِقَبَلُه   ُ �هللَّ ْقــَبــَل  �أَ ــْن  َوَم
َنَزَلْت  -َو�إِْن  ْر�ـــسُ َو�ْلأَ َماُء  �ل�صَّ �َصَقَطِت  َلْ� 
ٌة  َبِليَّ َف�َصِمَلْتُهْم  �ْلأَْر�ـــسِ  ــِل  �أَْه َعَلى  َنــاِزَلــٌة 
ٍة  َبِليَّ ُكــلِّ  ِمــْن  ْقَ�ى  ِبالتَّ  ِ �هللَّ ِحــْرِز  يِف  َكــاَن 
يِف  �مْلُتَِّقنَي  �إِنَّ  َيُق�ل {  َتَعاىَل   ُ �هللَّ َلْي�َس  �أَ 

�أَِمنٍي}. َمَقاٍم 
نقطة  �إىل  �ل�صارة  من  لبــّد  �خلتام  ويف 
لأهــل  �لعامة  �ل�صفة  �أن  وهــي  ج�هرية 
و�لحكام  بالتكاليف  �للتز�م  هي  �لتق�ى 
تفا�صيلها  بجميع  و�لــتــقــيــد  �لــ�ــصــمــاوّيــة 
تتجلى  ذلك  ومن  كبرية  �أم  �صغرية  �ص��ء 
و�لأخالقية  �لإن�صانية  �ملعاين  كل  فيهم 
و�لزهد،  و�لأمــانــة،  كال�صدق،  �ل�صامية 
�أحباء  وولية   ،Dلبيت� باأهل  و�لتعلق 
ينهل  �إن�صان  لكل  لبــّد  �إذ  �صبحانه؛  �هلل 
يرتك  و�أن   Dلبيت� �أهــل  منهل  مــن 
عمل  �إىل  ي�صارع  و�أن  و�لأحقاد  �ل�صغائن 
ذلك  وملثل  و�ملجتمع  �لأمة  ل�صالح  �خلري 

�ملتناف�ص�ن. فليتناف�س 

كرار حم�سن

َطِريقُ اجَلنَِّة
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ُرَؤى ُقْرآِنيَّةُرَؤى ُقْرآِنيَّة



معنى  عــن   aهلل� ــ�ل  ــص ر� نــ�ــصــاأل  وعــنــدمــا 
�لإخال�س فاإننا �صن�صمع ما روي عنه يف هذ� 
�لباب حيث قالa: �إذ� عملت عماًل فاعمل 
هلل خال�صًا لأّنه ل ُيقبل من عباده �لأعمال �إل 

ما كان خال�صًا(.
)البحار ج74 �س 105 ح1(.

ففي  وقليله  �لعمل  كثري  عــن  �لنظر  وبغ�س 
د  �مَلْق�صَ هــ�  �هلل  يــكــ�ن  �أن  ينبغي  عمل  كــل 
ه�  وجــّل  عّز  منه  �لقرب  يك�ن  و�أن  و�ملبتغى 
 Aل�صادق� �لإمــام  عن  روي  فقد  �لهدف 
يف معر�س تف�صري ق�له تعاىل:{ِلَيْبُلَ�ُكْم �أَيُُّكْم 
�أَْكرَثَ  َيْعِني  )َلْي�َس   :Aقال َعَماًل}،  �أَْح�َصُن 
اَبُة  �صَ �ْلإِ ــا  َ �إِمنَّ َو  َعَماًل  َ�َبُكْم  �أَ�صْ َوَلِكْن  َعَماًل 
ُثمَّ  �َصَنُة  َو�حْلَ اِدَقُة  �ل�صَّ ُة  يَّ َو�لنِّ  ِ �هللَّ َخ�ْصَيُة 
�أَ�َصدُّ  َيْخُل�َس  َحتَّى  �ْلَعَمِل  َعَلى  �ْلإِْبــَقــاُء  َقــاَل 
�أَنْ   ُتِريُد  َل  �لَِّذي   اِل�ُس  �خْلَ َو�ْلَعَمُل  �ْلَعَمِل  ِمَن 

ُ َعزَّ َوَجل (. َيْحَمَدَك  َعَلْيِه �أََحٌد �إِلَّ �هللَّ
)الكايف ج 2�س 16( . 

غاية  يف  م��ص�ع  �إىل  �لــرو�يــة  ــارْت  �أ�ــص كما 
�لأهّم  لأّن  �ملادحني  مدح  ترك  وه�  �لأهمية 
و�لإنعام  و�لإف�صال  �لعمل  لذلك  ه� حّب �هلل 

عليه وغري ذلك ه� ز�ئل.
�لتي  �ل�صريفة  �لــرو�يــات  من  عــدد  وهنالك 
بالإخال�س  و�ت�صافه  �خلري  فعل  �ُصُبل  بّينت 
منها ما روي عن ر�ص�ل �هللa �أّن رجاًل قال 
يا ر�ص�ل �هلل �إّنا نعطي �أم��لنا �لتما�س �لذكر 

فهل لنا من �أجر؟ 
فقال ر�ص�ل �هللa )ل(، قال يا ر�ص�ل �هلل 
�إّنا نعطي �لتما�س �لأجر و�لذكر فهل لنا �أجر 
يقبل  ل  تعاىل  �هلل  �إّن   aهلل� ر�ص�ل  فقال 

 ِ هلِلَّ )�أََل  ثم تال ر�ص�ل �هلل  له  �أخل�س  �إّل من 
اِل�ُس( �خْلَ يُن  �لدِّ

�لطمع  قــطــع  �ملــخــلــ�ــس هــ� مــن  ــان  ــ�ــص فــالإن
و�صعى  بــالآخــرة  وتعّلق  منها  وجتــّرد  بالدنيا 
�ل�صتقامة  دو�عي  من  فالإخال�س  �صعيها  لها 
ولبّد للمخل�س من خمالفة �له�ى و�لنت�صار 
عــلــى �لــنــفــ�ــس �لأمـــــارة بــالــ�ــصــ�ء ومــثــل هــذ� 
يبنّي حقيقة  وه�   aو��صح يف كالمه �ملعنى 
ثم  �هلل  ربي  تق�ل  �أن  قائاًل:)ه�  �لإخال�س 
�أن  حتــب  ل  هلل،  تعمل  �أمـــرت،  كما  ت�صتقيم 
ول  ونف�صك،  هــ��ك  تعبد  ل  �أي  عليه!  حتمد 
كما  عــبــادتــك  يف  وت�صتقيم  ربـــك،  �إل  تعبد 

�أمرت(. 
�لإخال�س  �إىل  ت�ؤدي  عديدة  طر�ئق  وهنالك 
�هلل  معرفة  هــي  �أهمها  مــن  لعّل  لــه  وت��صل 
�لعظيم  وفــ�ــصــلــه  ــكــبــرية  �ل نــعــمــه  و�إدر�ك 
�لإخال�س  مر�تب  �أعايل  �إىل  ت��صل  فاملعرفة 
وما �صرية �ملع�ص�منيD �إل خرُي دليٍل على 
 Aمل�ؤمنني� �أمري  �لق�ل فقد روي عن  هذ� 
وه� يناجي ربه قائاًل )�إلهي ما عبدتك خ�فًا 
وجدتك  و�إمنــا  بجنتك  طمعًا  ول  ــارك  ن مــن 
�أن  �إىل  ي�صري  وهــ�  فعبدتك(  للعبادة  ــاًل  �أه
ولكن  �لطمع  �أو  �لعبادة مل يكن �خل�ف  د�فع 

�إدر�ك �لف�صل و�لعظمة �لإلهّية.
وق�ته  �ملخل�س  عــّزة  �لإخــال�ــس  نتائج  ومــن 
باتكاله  و�ل�صعاب  �ملخاطر  كل  �أمــام  وثباته 
جل  لــه  �لأمـــر  وتف�ي�س  وجــل  عــّز  �هلل  على 
�لنف�س  يــنــّقــي  فــالإخــال�ــس  كــذلــك  ــه  جــالل
�لنف�صية  و�ل�ص��ئب  �لأمر��س  من  ويخل�صها 
ما  وهـــذ�  �ملخَل�صني  مــن  �صاحبها  فــيــكــ�ن 

ــات  ــرو�ي ــارت لــه �لــعــديــد مــن �لآيـــات و�ل ــص �أ�
عليه  �إبلي�س  ل�صان  على  تــعــاىل  قــ�لــه  منها 
ِعَباَدَك  �إِلَّ  �أَْجَمِعنَي،  ُهْم  قائاًل {َلأُْغِ�َينَّ �للعنة 
يقف  فهنا   ،)83-82 )�س  نَي}  �مْلُْخَل�صِ ِمْنُهُم 
من  �أمــام  ق�ة  ول  ح�ل  بال  عاجزً�  �ل�صيطان 
و�أخل�س  تــعــاىل  بــاهلل  و��صتعان  نف�صه  نــّقــى 
عن  قال  �أنه   Aل�صادق� �لإمــام  وعن  له، 
 ُ �هللَّ �أََخاَف     ِ هلِلَّ ِل�صًا  خُمْ َكانَ   )�إَِذ�  �ملخل�س 
َو�ِصَباَعَها  �ْلأَْر�ــسِ  َهــَ��مَّ  َحتَّى  �َصيْ ٍء  ُكلَّ  ِمْنُه 
للثبات  مدعاة  �لإخال�س  بل  َماء(  �ل�صَّ َوَطــرْيَ 
�أن�صار  ثبات  �لأمــر  هــذ�  على  �صاهد  وخــري 
�لعا�صر من حمرم  ي�م   Aلإمام �حل�صني�
زمان  كل  يف  �لأحــر�ر  ثبات  وكذلك  �حلــر�م 
ومكان ومنها زماننا وحا�صر فثبات �مل�ؤمن�ن 
لإخــال�ــس  �إل  لــتــكــ�ن  تــكــن  مل  وت�صحياتهم 

نياتهم وت�جههم هلل عز وجل.  علي ح�سني علي

الإخال�س: هو العمل اخلال�س من ال�سوائب كّلها كثريها وقليلها، فالعبد املُخل�س هو من يعمل 
ب هلل عّز وجّل ل لغريه. لق�سد التَّقرُّ

اأدراج الريح  اأو غريها ومل يكن هلل فعمله يذهب  ال�سهرة  اأحدهم لفقري بق�سد  فلو ت�سّدق 
عن  ال�سريفة  والروايات  الآيات  ت�سافرت  وقد  تعاىل  هلل  الق�سد  خال�س  من  خللوه  وذلك 
َلُحوا  الّنبّي واأهل البيت عليهم ال�سالم تبنّي هذا الأمر منها قوله تعاىل )اإِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا َواأَ�سْ
( فهكذا يوم القيامة ياأتي اأنا�س اأعمالهم كاجلبال من  ِ وا ِديَنُهْم هلِلَّ ِ َواأَْخَل�سُ ُموا ِباهللَّ َواْعَت�سَ
لأّنها مل تكن خال�سة  ت�سفع ول تنفع  الأعمال ل  اأن تلك  النتيجة  لكن  الأعمال اخلريية 
لوجه اهلل بل للمدح والرياء وال�سمعة مثاًل، وهل هنالك خ�سران اأعظم من هذا اخل�سران 

فهم مل يعملوا ذلك هلل وحده فيقول لهم اخلالق خذوا ثوابكم من الذي كنتم  تعملون له.

اإلخالص
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األْخاَلُق ِف اْلُقْرآِناألْخاَلُق ِف اْلُقْرآِن



�إعد�د  بغية  و�ملت���صل  �لدوؤوب  �صعيه  �إطار  يف 
�لُقّر�ء  �إعــد�د  مركُز  �أقام  ودعمهم،  �حُلّفاظ 
�لّتابع  �لــكــرمي  ــر�آن  ــق �ل معهد  يف  و�حُلـــّفـــاظ 
و�لإن�صانية  �لإ�صالمّية  �ملعارف  �ص�ؤون  لق�صم 
ترفيهّية  �صفرة   �ملُقّد�صة  �لعّبا�صّية  �لعتبة  يف 
فرة  لطلبته �حُلّفاظ من فروع �ملعهد كافة. �ل�صَّ
كانت �إىل مدن �لألعاب وحد�ئق حمافظة بابل 
وبع�س �ملناطق �لرتفيهّية �لأخرى وهي فر�صة 
�عتاد  �لتي  و�مللل  �لرتابة  حالة  من  للخروج 
عليها �لطلبة كما �تاحت فر�صة �أخرى للطلبة 

للتعارف فيما بينهم.
حمزة  ــاذ  ــت ــص �لأ� �لتحفيظ  وحــــدة  ــ�ؤول  ــص مــ�
�ل�صفرة  هذه  ح�ل  �لفرقان  �لتقته  �لفتالوي، 
لطلبتنا  �ل�صفرة  هــذه  �قمنا  قــائــاًل:  فتحدث 

�لأعز�ء يف وحدة �لتحفيظ يف �لعطلة �لربيعّية 
و�أجــ��ء  �لي�مي  �لــروتــني  من  نخرجهم  حتى 
�ملعهد  مــن  �صعي  وهــ�  �ملــديــنــة  يف  خب  �ل�صَّ
للرتويح عن طلبته وحتبيبهم للحفظ ودر��صة 

كتاب �هلل �لعزيز .
�أما �لطالب معز حمّمد علي فقال: ن�صكر معهَد 
ا�صيَّة لتاحته هذه  �لقر�آِن �لكرمي يف �لعتبة �لعبَّ
�لفر�صة ملمار�صة بع�س �للعاب و�لتعّرف على 
بع�س �لأخ��ن من بقية �لفروع و�حلمد هلل رب 
�لعاملني كانت �ل�صفرة جميلة وذ�ت �أثر �إيجابي 
علينا . على حني حتدث �لطالب  قائال: خط�ة 
ر�ئعة يق�م بها معهد �لقر�آن �لكرمي لدفع �مللل 
�لطلبة  بني  �حل��جز  وك�صر  �لي�مي  و�لروتني 
للطلبة  معن�ًيا  دفًعا  يعطي  ما  وه�  و�ل�صاتذة 

مل���صلة جهدهم وم�صاعفته و�أنا بدوري ممنت 
جد� للمعهد لإتاحة هذه �لفر�صة �جلميلة

�أما �لطالب غياث علّي فقد حتدث �إلينا قائال : 
مثلما �عتدنا ويف منا�صبات عديدة هاه� معهد 
يف  للطلبة  �ل�صفرة  هذه  ينّظم  �لكرمي  �لقر�آن 
�ملحبة  �أو��صر  لتق�ية  منه  �صعي  يف  �لتحفيظ 
و�ل�صاتذة  �لطلبة  وبني  �أنف�صهم  �لطلبة  بني 
فال�صكر م��ص�ل لكل من �صاهم يف �إقامة هذه 

�ل�صفرة .
يذكر �أن هذه �ل�ّصفرة لي�صت �لأوىل من ن�عها؛ 
�إذ �أقام معهد �لقر�آن �لكرمي يف �لعتبة �لعديد 
من �ل�صفر�ت �لتي ت�صعى �ىل �لرّتويح �لنف�صّي 

عن �لطالب .

الــدائــرة معهد القرآن الكريم يقيم سفرة ترفيهية لطلبته بحث  مــحــاضــرات  يستأنف  الكريم  الــقــرآن  معهد 
اإلصطفائية الثانية آلية اهلل الشيخ  محّمد الّسند )دامت بركاته(

حما�صر�ت  ي�صتاأنف  �لكرمي  �لقر�آن  معهد 
�ل�صندK�مل��ص�مة  حممد  �ل�صيخ  �هلل  �آية 
ـــرة �ل�ــصــطــفــائــيــة �لــثــانــيــة لأهــل  ـــد�ئ ب)�ل
 Aلعبا�س� �لــفــ�ــصــل  ـــي  �أب  Dلبيت�
خاللها  من  �ل�ص�ء  ي�صلط  �لتي  �إمن�ذجًا(، 

.Dلبيت� �أهل  مقامات  على 
على  خمي�س  ــ�م  ي كــل  تــقــام  �ملــحــا�ــصــر�ت    
مركز  برعاية   Aحل�صن� �لإمـــام  قاعة 
معهد  وطــبــعــه يف  وتــفــ�ــصــريه  ــر�آن  ــق �ل عــلــ�م 
�ملعارف  �ص�ؤون  لق�صم  �لتابع  �لكرمي  �لقر�آن 
�لعبا�صية  �لعتبة  يف  و�لإن�صانية   �لإ�صالمية 

. �ملقد�صة 
�لتي  �ملــبــاركــة  �ملحا�صر�ت  هــذه  �أن  يذكر 
عامني  من  �أكــرث  منذ  تقام  �ملعهد  يرعاها 
ــهــا مــطــبــ�عــة  ــــد ظـــهـــرت مــمــ�عــة مــن وق
�ل�صطفائية  �لد�ئرة  عن��ن  حتت  مبجلدين 
�لف�صل  بــــي  �أ  Dلبيت� لأهــــل  �لــثــانــيــة 

�ملــعــهــد  ــى  ــّن ــب ت �إمنــــ�ذجــــا،   Aلعبا�س�
�لأجز�ء  باقي  و�صت�صدر  وطبعها  �إعد�دها 

. تباعًا
�لــفــرقــان �لــتــقــت �لــ�ــصــيــخ حمــمــد �لنــبــاري 
ح�ل  و�لــدر��ــصــات  �لبح�ث  وحــدة  م�ص�ؤول 

قائاًل: وحدثها  �مل��ص�ع  هذ� 
بتاريخ  �ملــبــاركــة  �ملــحــا�ــصــر�ت  هــذه  بـــد�أت 
2014/1/9م وه� بحث م��ص�عي ط�يل لأن 
�لعبا�س �لف�صل  �أبي  مقام  عن  عن  �حلديث 

�لثانية  �ل�صطفائية  �لد�ئرة  وجن�م   A
�ملحا�صر�ت  من  بعدد  �خت�صاره  ميكن  ل 
ــر�آن �لــكــرمي  ــق ـــّد مــن �لــغــ�ر يف بــحــر �ل ولُب
ــه  ومــاقــال  ،Dلبيت� �أهــــل  و�أحــــاديــــث 
ي�منا  و�ىل  �ل�صغرى  �لغيبة  منذ  علماوؤنا 

هذ� .
�ملحا�صر�ت  هذه  يف  �حل�ص�ر  �إن   : و��صاف 
�لنجف  يف  �لعلمية  �حلــ�زة  طالب  من  هم 

تن�صيد  متَّ  وقد  �ملقد�صة  وكربالء  �ل�صرف 
منه  �ــصــدر  كــتــاب  يف  �ملــحــا�ــصــر�ت  هـــذه 
�لثالث  للجزئني  �لإعد�د  يتم  و�لآن  جزئني 

. و�لر�بع 
�أن �لهدف �ل�صا�صي من هذ� �لبحث   : وبنّي 
�لد�ئرة  لأفــر�د  �لعقائدي  �ملقام  بيان  ه� 
وحمزة  )�لعبا�س  من  كل  وهم  �ل�صطفائية 
�لكرب  وعلي  زينب  و�ل�صيدة  �لطيار  وجعفر 
درجة  دون  هم  ممن  وغريهم  طالب  و�بــ� 

.)Dملع�ص�مني�

1011 ف�سلّية ف�سلّيةقراآنّية  قراآنّية 

َتَقاِريرَتَقاِرير



نّية  �لقر�آ للكتب  �ملبيعات  وحــدة  تاأ�ص�صْت 
يف  �لــقــر�آن  ملــعــهــِد  �لــّتــابــعــة  �لّتخ�ص�صّية 
2012م  عام  يف  �ملقّد�صة  �لعّبا�صّية  �لعتبة 
ممّيز  وقــر�آيّن  ثقايّف  ��صعاع  مركز  لتك�ن 
�لثقافة  ن�صر  هــ�  تاأ�صي�صها  مــن  و�لــهــدف 
لكّل  ــر�آيّن  ــق �ل و�لــ�عــي  نــّيــة  �لــقــر�آ و�لــعــلــ�م 
يفتقد  �حلـــايل  �لــ��ــصــع  بــحــكــم  �لــز�ئــريــن 
تاأخذ  �لقر�آن  بعل�م  خا�صة  م�ؤ�ص�صات  �ىل 
بني  �لإرتــبــاط  �إظــهــار  �أهمية  عاتقها  على 
ـــقـــر�آن �لـــكـــرمي وعــــرتة �لــنــبــي �لأعــظــم �ل

يف   Dلبيت� �أهـــل  منهجية  وبــيــان   a
يعمل  و�صل�ك  هد�ية  �لكرمي  �لقر�آن  جعل 
�لعمل  ــالل  خ �ملنهجية  تــلــك  وتــ�ظــيــف  بــه 
عدًد�  ت�فر  وهي  كافة  بامل�صت�يات  �لقر�آين 
�لتي  نّية  �لقر�آ و�مل�صادر  �لكتب  من  كبرًي� 
�لـــقـــر�آيّن  �ملـــجـــال  ــاحــث يف  ــب �ل يــحــتــاجــهــا 

يهتم�ن  ممن  عامة  �لنا�س  يحتاجها  كما 
�ملعل�مات  مــن  وللمزيد  �لــقــر�آيّن  بال�صاأن 
�لفرقان  �لتقت  �ملبيعات  وحدة  عمل  ح�ل 
فتحدث  �ل�صالمي  عمار  �حلــاج  م�ص�ؤولها 
�ــصــيــ�ــس  �ــصــ�ــصــت �ملــكــتــبــة عــنــد تــاأ قـــائـــاًل: تــاأ
�لعبا�صية  �لعتبة  يف  �لكرمي  �لقر�آن  معهد 
تخ�ص�صية  مكتبة  عن  عبارة  وهي  �ملقد�صة 
وتفا�صري  �لقر�آنية  �مل�صادر  �أغــلــب  ت�صمُّ 
بالقر�آن  يتعلق  مــا  وكــل  �ملختلفة  �لــقــر�آن 
للباحث  �لكتاب  ت�فري  منها  و�لغاية  �لكرمي 
وهدفنا  منا�صبة  وباأ�صعار  �لكرمي  �لز�ئر  �أو 

ربحيًا. لي�س 
مم�عة  على  حتت�ي  �ملكتبة  �أن  و��صاف: 
معهد  عــن  �ــصــدرت  �لــتــي  �ل�ـــصـــدر�ت  مــن 
يف  يطبع  م�صحف  �أّول  منها  �لكرمي  �لقر�آن 
ف�صال  خال�صة،  عر�قية  يــادي  وبــاأ �لعر�ق 

�لذهب  و�صبائك  �ملُعّلم  مر�صد  وجــ�د  عن 
�ل�صابع وملة  �جلزء  �إىل  �لأول  �جلزء  من 
�ملتعلم  ومــر�ــصــد  �لعــــد�د  بــكــل  ــفــرقــان  �ل

. �لتج�يد  وم�صحف  �لقر�ء�ت  وم�صحف 

اقبال كبير على منشورات واصدارات معهد القرآن الكريم

وطبعه  وتف�صريه  �لــقــر�آن  عل�م  مركُز  �أجنــز 
�لتابع للعتبة �لعّبا�صية �ملقّد�صة، �لطبعة �لأوىل 
)�ل�زيري(  باحلجم  �ل�صريف  �ملُ�صحف  من 
تك�ن  بحيث  �صعبّية،  جماهريّية  طبعٌة  وهــي 
لتك�ن  ب�صيط  مببلٍغ  رمــزّيــة  �ملُ�صحف  هدّية 

�صائعًة وت�صل �ىل �جلميع.
�لــديــن  �ــصــيــاء  "�ل�صيخ  �ملــركــز  مــديــر  وقـــال 
�لأوىل  �لطبعة  من  �لنتهاء  مّت  �لزبيدي" �إنه 
عن  "حف�س  برو�ية  �ل�صريف  �ملُ�صحف  من 
"حميد  �لعر�قّي  �خلّطاط  وبحرف  عا�صم" 

َخَدَمة  ِقَبل  من  �أُجنــز  �لــذي  �ل�صعدي"، 
من   A �لــعــّبــا�ــس  �لف�صل  �أبـــي 

ــيــبــه وتــ�ــصــمــيــمــه  ــث تــرت حــي
ــه،  ــت و�إعـــــــد�ده وزخــرف

هي  �لطبعة  وهذه 
ــــاحلــــجــــم  ب

بــاأّنــهــا ذ�ت حــرٍف  )�لـــ�زيـــري( حيث متــتــاز 
و��صح فقد مّت �إعطاء م�صاحة كبرية للحروف 
و��صحة  تك�ن  حّتى  �مل�صحف  يف  و�لكلمات 
ـــ�رق  ـــد ��ــصــُتــخــِدَم �ل وتــ�ــصــهــل قـــر�ءتـــهـــا، وق
عند  �لعني  يــ�ؤذي  ل  لكي  �لأ�صفر  ــربي(  )�لي
�لرتكيز و�ملتابعة وتك�ن قر�ءة �لكلمات �صل�صة 
وو��صحة، كما مّت تقليل م�صاحة �لزخرفة حيث 
ُكِتب على �ل�جه �لأّول منه ��صم �مل�صحف بخطٍّ 
مذّهب، ويف �ل�جه �لآخر زخرفٌة من �ل�صّباك 
وكّفه  �لعّبا�س  �لف�صل  �أبــي  ل�صريح  �جلديد 
ــم مــركــز عــلــ�م �لــقــر�آن  ــْت وَخ

وتف�صريه وطبعه.
ــاف  و�أ�ــص

يف  �أي  �لــد�خــل  يف  و�صعنا  "لقد  �لــزبــيــدي: 
قمي�س �لقر�آن �لكرمي ��صم مطبعة د�ر �لكفيل 
عبارة:  كتبنا  �لأخـــرى  �جلهة  ومــن  جهة  من 
)مّتت طباعة هذه �لن�صخة يف �لثالث ع�صر من 
�صهر رجب �لأ�صّب ذكرى ولدة �أمري �مل�ؤمنني 
�أن  جـــّدً�  طّيبة  منا�صبة  كانت  حيث   )A
يدي  بني  جاهزة  وتك�ن  �لطبعة  هــذه  تنتهي 
�مل�ؤمنني و�مل�ؤمنات، وبالفعل مّت ت�زيع مم�عة 
�ل�صّباك  �فــتــتــاح  مــر��ــصــيــم  يف  كــهــديــة  منها 
 ،A �لعّبا�س  �لف�صل  �أبي  ل�صريح  �جلديد 
�صائعة  تك�ن  �ص�ف  �لن�صخة  هذه  �أّن  ونعتقد 
�لــردود  من  �لكثري  جاءتنا  و�لــ��قــع  ور�ئــجــة، 
باأّنهم �صعد�ء جّدً�  و�لقّر�ء  �ملهتّمني  من 
�مل�صحف  من  �لن�صخة  هذه  لقتناء 
تك�ن  �ص�ف  �أّنها  و�أّكـــدو�  �ل�صريف، 
�لر�ئدة يف �لعر�ق ويف جميع �لبلد�ن 
تعاىل، علمًا  �صاء �هلل  �إن  �لإ�صالمية 
�أّن هذه �لن�صخة من �مل�صحف متاحة 
�لــقــر�آن  مــعــهــد  مكتبة  يف  ــًا  ــّي حــال
�لكرمي �ل��قعة يف منطقة باب 

بغد�د".

العتبة العباسية تنجز الطبعة األولى 

من المصحف الشريف بالحجم الوزيري
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احلاج عمار ال�سالمي م�سوؤول وحدة املبيعات

َتَقاِريرَتَقاِرير



�لكرمي  �لقر�آن  يف  �ملهدي  �لمام  ذكر  جاء 
�لتي  �لقر�آنية  �لآيات  �لأول:   : على حم�رين 
�لثاين  �أما   .f �ملهدي  �لإمــام  حياة  تثبت 
دولــة  قــيــام  تثبت  �لــتــي  �لآيـــات  ــر  ذك ففيه 

.f �لإمام 
 A �ملهدي  �لإمام  �إّن حياة   : �لأول  �ملح�ر 
يف �لقر�آن َتْثبُت بالرج�ع �إىل �لآيات �لقر�آنّية 
�لتي تثبت وج�ب �لإمام يف كل ع�صر، فاإثبات 
وج�ب �لإمامة ل يعني يف وقت دون �آخر، فاإّن 
ذلك ميتد حّتى �إىل ع�صرنا �لذي نحتاج فيه 
�لإمام للغر�س نف�صه �لذي نثبته يف كلِّ ع�صر. 
 A لآيات �لد�لة على حياة �لمام �ملهدي�
كثرية ناأخذ على �صبيل �ملثال �أوًل ق�له تعاىل: 
َهــاٍد} روي عن  َقــْ�ٍم  َوِلُكلِّ  ُمْنِذٌر  �أَْنــَت  ــا  َ {�إِمنَّ
�بن عبا�س �أنه قال : ملا نزلت �لآية قال ر�ص�ل 

�هلل a: {�أََنا �مْلُْنِذُر َوَعِليٌّ �ْلَهاِدي ِمْن َبْعِدي 
َيْهَتِدي  �مْلُْهَتُدونَ } فهل �لهادي  * َيا َعِليُّ ِبَك  
قطًعا  ع�صر؟  دون  وع�صر  زمان  دون  لزمان 
�أن �لهادي �لذي يهتدي به �لنا�س وير�صدهم 
طرق �ل�ص��ب، لكل زمان فال يخت�س بزمان 
دون غريه،  وعن �أبي جعفر A يف ق�ل �هلل 
ا �أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْ�ٍم َهاٍد} فقال  َ تعاىل {�إِمنَّ
َوَعِليٌّ  �مْلُــْنــِذُر   a  ِ �هللَّ َر�ُص�ُل  )َفَقاَل   :A
ا َوَما َز�َلْت ِفيَنا �إِىَل  ِ َما َذَهَبْت  ِمنَّ �ْلَهاِدي َو�هللَّ
اَعة( مما يدّل على �أن هذه �لآية م�صتمرة  �ل�صَّ
�إىل قيام �ل�صاعة ففي كل ع�صر هاد من �أئمة 
 A ومنهم �لإمام �ملهدي D أهل �لبيت�
حتى ع�صرنا هذ� وما بعده، �إذ ل يخل� زمان 

عن �إمام هاد. 
َلُهُم  ــْلــَنــا  َو�ــصَّ ــْد  ــَق {َوَل  : تعاىل  ق�له  ثــانــيــًا: 

�لق�ل  و�إي�صال   . ُروَن}  َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  �ْلَقْ�َل 
ل  وهــذه  و�أحكامه  �هلل  بــاآيــات  تبليغهم  �أي 
�لإمام  ه�  زماننا  ويف  �لإمام،  �إّل  بها  يق�م 
ليتم  وجـــــ�ده،  مـــن  فــالبــد   A �ملـــهـــدي 

 . �لآية  م�صد�ق هذه 
ْلَنا  َو�صَّ )َوَلَقْد  ق�له:  A يف  �ل�صادق  فعن 

�إَِماٍم ( . َبْعَد  : )�إَِماٌم  �ْلَقْ�َل( قال  َلُهُم 
�ْلأَْر�ــسِ  يِف  َجاِعٌل  {�إِينِّ  تعاىل:  ق�له  ثالثًا: 
زمان  دون  لزمان  �لآية  هذه  فهل  َخِليَفًة}. 
فمن  �ل�صاعة،  تق�م  �أن  �إىل  مت�صلة  هي  �أو 
هذ�  زماننا  يف  �لأر�ـــس  يف  �هلل  خليفة  هــ� 
�لإمــام،  ه�  �خلليفة  ذلــك  يك�ن  �أن  لبــّد  ؟ 
فه�   A �ملهدي  �لإمام  ه�  �لي�م  و�لإمام 

�لآية. هذه  مبقت�صى  حٌي 
ـــِريـــُدوَن ِلــُيــْطــِفــُئــ��  ــًا: قــ�لــه تــعــاىل: {ُي ــع ر�ب

�سلوم       عبا�س  ح�سن 

الزمان صاحب  في  القرآنّي  البرهان 
ــْ�  َوَل ـــ�ِرِه  ُن ُمــِتــمُّ   ُ َو�هللَّ ــْم  ــِه ــَ��ِه ْف ــاأَ ِب  ِ �هللَّ ُنـــ�َر 
�لن�ر  فاإمتام  )ال�سف:8(.  �ْلَكاِفُروَن}  َكــِرَه 
لزمان  هــذ�  فهل  تعاىل،  �هلل  �إىل  بالتبليغ 
�هلل  ــ�ر  ن يتم  �لـــذي  هــ�  فمن   . زمـــان  دون 
 A �ملهدي  �لإمام  �إنه  ؟  �لزمان  هذ�  يف 

هذ�.  زماننا  يف  يعي�س  �لذي 
َتْخُل�  )مَلْ   : قــال   A �هلل  عبد  ــي  �أب عــن 
ُيْحِيي  ــامِلٍ  َع ٍة  ُحجَّ ِمــْن  َكاَنْت   ُمْنُذ  �ْلأَْر�ـــسُ  
قِّ ُثمَّ َتاَل َهِذِه �ْلآَية(  يُت�َن ِمَن �حْلَ ِفيَها َما مُيِ
 ُ َو�هللَّ ْفَ��ِهِهْم  ِباأَ  ِ �هللَّ ُن�َر  ِلُيْطِفُئ��  )ُيِريُدوَن 

�ْلَكاِفُروَن( َكِرَه  َوَلْ�  ُن�ِرِه  ُمِتمُّ 
: �لآيات �لتي تثبت قيام دولة  �لثاين  �ملح�ر 

:f �ملهدي  �لمام 
�ىل  ت�صري  �لتي  �لقر�آنّية  ــة  �لأدل جملة  من 
�آيــات  هي   A �ملهدي  ــام  �لإم دولــة  قيام 

: �آيات ثالث  �لدين وهي  �إظهار 
َر�ُص�َلُه  ــَل  �أَر�ــصَ ــِذي  �لَّ {ُهــَ�   : تعاىل  قال   -1
ُكلِِّه  يِن  �لدِّ َعَلى  ِلُيظِهَرُه  �حَلقِّ  َوِديِن  ِبالُهَدى 

)التوبة:33(. �ملُ�صِرُك�َن}  َكِرَه  َوَل� 
َر�ُص�َلُه  ــَل  �أَر�ــصَ ــِذي  �لَّ {ُهــَ�   : تعال  وقــال   -2
ُكلِِّه  يِن  �لدِّ َعَلى  ِلُيظِهَرُه  �حَلقِّ  َوِديِن  ِبالُهَدى 

. )الفتح:28(   { �َصِهيًد�   ِ ِباهللَّ َوَكَفى 
َر�ُص�َلُه  �أَر�َصَل  �لَِّذي  {ُهَ�   : تعاىل  وقال   -3
ُكلِِّه  يِن  �لدِّ َعَلى  ِلُيظِهَرُه  �حَلقِّ  َوِديِن  ِبالُهَدى 

. )ال�سف:9(  �ملُ�صِرُك�َن}  َكِرَه  َوَل� 
يظهره  من  �ملق�ص�د  �أن  �ل�صياق  من  ويظهر 
كل  عــلــى  وينت�صر  يغلب  ــالم  ــص �لإ� �أن  �أي 
�لأديان قال �صاحب �مليز�ن ج 19 /�س255 
وتغليبه  ن�صرته  غريه  على  �صيء  )و�ظهار   :
�لآية  تف�صري  يف  �آخر  م��صع  يف  وقال  عليه( 
�لذي  ه�  �هلل  �أن  )و�ملعنى   247/9 �لوىل 
�لهد�ية -  a مع  ر�ص�له وه� حممد  �ر�صل 
ليظهر  فطري  ودين   - و�لبينات  �لآيــات  �أو 
كل  على  �حلق  دين  ه�  �لذي  دينه  وين�صر 

 . �مل�صرك�ن ذلك  ول� كره  �لأديان 
 : قـــ�لـــه  يف  ــمــري  ــ�ــص �ل �أن  ظـــهـــر  وبـــذلـــك 
ه�  كما  �حلــق  ديــن  �إىل  ر�جــع  )ليظهره( 
�إّن   : قــيــل  ورمبــــا  ــيــاق،  ــ�ــص �ل مــن  ــادر  ــب ــت �مل
ليظهر  و�ملعنى  �لر�ص�ل،  �إىل  ر�جع  �ل�صمري 
بعيد،  وه�  كلها  �لدين  معامل  ويعلمه  ر�ص�له 
ــدي عج  ــه لـــذ� فـــاإن قــيــام دولـــة �لمــــام �مل
حتمي  �أمر  �لإ�صالم  دين  جده  دين  و�ظهار 

. �لبينات  �لآيات  ل��ص�ح  وذلك  منه  لبد 
َعَلى  ـــنَّ  مَنُ ْن  �أَ {َوُنـــِريـــُد   : تــعــاىل  قــ�لــه   -4
ــَعــَلــُهــْم  َوجَنْ �ْلأَْر�ــــسِ  يِف  ِعُف��  ��ْصُت�صْ ــِذيــَن  �لَّ
َن  كِّ {َومُنَ وق�له  �ْلــَ��ِرِثــنَي}  َعَلُهُم  َوجَنْ ًة  ِئمَّ �أَ
ــاَن  ــاَم َوَه ِفـــْرَعـــْ�َن  ــــِرَي  َوُن ــْم يِف �ْلأَْر�ـــــسِ  ــُه َل
ــ�� َيـــْحـــَذُروَن}  ــاُن ــا َك ــُهــْم َم ــا ِمــْن ــَم ــ�َدُه ــُن َوُج

من  �ملباركتان  �لآيتان  هاتان   )6-5 )الق�س�س 

و�لزمان  �لع�صر  �صاحب  يف  �ل��ردة  �لآيات 
�لنظر  يلفت  فــالــذي   f �ملــهــدي  �لإمــــام 
�مل�صتقبلي  �لتاأكيد  �ملباركتني  �لآيــتــني  يف 
�صتة  فيهما  �مل�صتقبل  �أفــعــال  عــدد  بلغ  �إذ 
�أفعال ، وهي ) ونريد - منن - وجنعلهم - 
وما  ونري(   - ومنكن   - �ل��رثني  وجنعلهم 
�مل�صتقبل  �صيغة  ��صتعمال  يف  �لتكر�ر  هذ� 
يف  �صيقع  �لفعل  هــذ�  �أن  على  للتاأكيد  �إّل 
فهاتان   ، بعد  يحن  مل  وقته  و�أن  �مل�صتقبل 
ــام دولــة  يـــتـــان بــرهــان �ــصــاطــع عــلــى قــي �لآ
يعلمه  وقت  يف  م�صتقبالً   عج  �ملهدي  �لمام 
�ل�صرك  ويحطم  �لب�صرية  لينقذ  تعاىل  �هلل 

. و�ل�ثنية 

1415 ف�سلّية ف�سلّيةقراآنّية  قراآنّية 

امَلْهِديُّ ِف اْلُقْرآِن امَلْهِديُّ ِف اْلُقْرآِن 



ب�ج�د  �إميــان  هناك  ــان  �لأدي من  دين  �أّي  يف 
�لنف��س  �إلــيــه  تت�جه  مــدّبــر  قدير  خالق  ــه  �إل
منه  وُيلتم�س  ورجـــاء  �ــصــر�عــة  يف  و�لأرو�ح 
لب�صر  ميكن  ل  �لتي  �ل�صع�بات  بع�س  ق�صاء 
مرِّ  وعلى  �لب�صرية،  بق��ه  يق�صيها مبفرده  �أن 
�لع�ص�ر كان هذ� �لإميان �صببًا لظه�ر �لأديان 
هذه  �صحة  �إىل  �لنظر  عدم  مع  و�لعتقاد�ت 
دين  كّل  ركائز  �صمن  ومن  وخطئها  ــان  �لأدي
�أو  بطريقة  للمعب�د  �لــتــ�ّجــه  هــ�  عقيدة  �أو 
باأخرى، �أما يف �لدين �لإ�صالمّي �حلنيف فقد 
�إىل  ومناجاته  للمعب�د  �لت�ّجه  فكرة  تبل�رت 
مبا�صًر�  �ت�صال  �لدعاُء  فكان  مدياتها  �أبعد 
�لقر�آن  يف  جاء  وقد  �خلالق  �إىل  �ملخل�ق  من 
�لكرمي ذكر �لدعاء وكيف يجب �أن يك�ن حال 

عن  �لإن�صان  يعرفه  �أن  يجب  ما  وكل  �لد�عي 
م��ص�ع �لدعاء، ف��صف �هلل �صبحانه وتعاىل 
َربُُّكُم  {َوقاَل  نف�صها  �لعبادة  ه�  باأّنه  �لدعاء 
وَن  َي�ْصَتْكرِبُ ِذيَن  �لَّ �إِنَّ  َلُكْم  �أَ�ْصَتِجْب  ــ�يِن  �ْدُع
د�ِخــِريــَن}  َم  َجَهنَّ �َصَيْدُخُل�َن  ِعــبــاَدِتــي  ــْن  َع
بال�صالة  �آخــر  م��صع  يف  وقرنها   )60 )غافر 

نا  ِتي َربَّ يَّ الِة َوِمْن ُذرِّ {َربِّ �ْجَعْلِني ُمِقيَم �ل�صَّ
�صبحانه  وو�صفه   )40 )اإبراهيم  ُدعــاِء}  ْل  َوَتَقبَّ
كق�له  �هلل  من  و�لطلب  �لت�صّرع  باأّنه  وتعاىل 
 * ْر  َفاْنَت�صِ َمْغُل�ٌب  �أَينِّ  ُه  َربَّ {فَدعا  �لآية  يف 
ْرَنا  ماِء مِباٍء ُمْنَهِمٍر * َوَفجَّ َفَفَتْحنا �أَْب��َب �ل�صَّ
�لأَْر�َس ُعُي�نًا َفاْلَتَقى �مْلاُء َعلى �أَْمٍر َقْد ُقِدَر} 
لك�صف  �صببًا  وجل  عّز  وجعله  )ال��ق��م��ر12-10( 

ُيِجيُب  ــْن  ــعــاىل{�أَمَّ ت كق�له  ــ�ء  و�لــ�ــصُّ ــرِّ  �لــ�ــصُّ

َوَيْجَعُلُكْم  �َء  �ل�صُّ َوَيْك�ِصُف  َدعــاُه  �إِذ�  َطرَّ  �مْلُ�صْ
ُروَن}  ُخَلفاَء �لأَْر�ِس �أَ �إِلٌه َمَع �هلِل َقِلياًل ما َتَذكَّ

)النمل 62(.

�آيـــات كثرية من  وقــد جــرى ذكــر �لــدعــاء يف 
�لدعاء  كيفية  ب�ّية  �لنَّ نة  �ل�صُّ لت  وف�صّ �لقر�آن 
و�آد�به و�صر�ئطه و�لأزمنة و�لأمكنة و�حلالت 
على  �لتاأكيد  وجاء  فيها  �لدعاء  ُي�صتحّب  �لتي 
�لّنبّي و�لأئمة �ملع�ص�مني �صل��ت  �لدعاء لأّن 
�هلل عليهم عّدوه مّخ �لعبادة ور�أ�س مال �مل�ؤمن 
)�إّن   :a �هلل  ر�ص�ل  قال  وتر�صه،  و�صالحه 
�إليه يديه  �هلل تعاىل ي�صتحيي من �لعبد يرفع 
وجممع  ال�سباحتني  )مطلع  خائبتني(  فريدهما 
 A الف�ساحتني �س 310(. و�أّكد �أمرُي �مل�ؤمنني

على �أهمية �لدعاء لدفع �صر �أو جللب نفع حتى 

العبادِة سرُّ  الدعاُء 

اخلالدي اأحمد 

 Aو�إْن مل يقع �لإن�صان يف �لبالء حيث قال
َحقَّ  ِباأَ َبْلَ��ُه  َعُظَمْت  َو�إِْن  �ْبُتِليَ   �أََحــٍد  ِمنْ   )َما 
�ْلَباَلء(  َياأَْمُن  َل  ــِذي  �لَّ �مْلَُعاَفى  ِمَن  َعاِء  ِبالدُّ
�لبالء  �أن  وذلــك  ���س:381(  ج 90،  الأن��وار  )بحار 

و�لدعاء  �حل�ص�ل.  ع  مت�قَّ و�إمــا  حا�صل  �إمــا 
مهم لرفع �لبالء �حلا�صل ودفع �ل�ص�ء �لنازل 
م�ج�د  خري  تقدير  �أو  مق�ص�د  نفع  جلب  �أو 
ودو�مـــه ومنعه مــن �لـــزو�ل )عــدة �لــد�عــي( 
بال�صالح،  �لدعاَء  و�صف��   D �لبيت  و�أهل 
به  وي�صتدفع  �لنفع  به  ي�صتجلب  مما  و�ل�صالح 
ا تر�صًا و�لرّت�س ُجّنة ُيت�ّقى  �ل�صرر و�صّم�ه �أي�صً
َعَلى   �أَُدلُُّكمْ   )�أََل   :a قــال  �ملــكــاره،  من  بها 
�أَْرَز�َقُكْم؟  َوُيِدرُّ  �أَْعَد�ِئُكْم  ِمْن  ُيْنِجيُكْم  �ِصاَلحٍ  
َهاِر،  ُكْم ِباللَّْيِل َو �لنَّ َقاُل��: َبَلى، َقاَل: َتْدُع�َن َربَّ
َعاُء( )�سرح الكايف-الأ�سول  َفاإِنَّ �ِصاَلَح �مْلُ�ؤِْمِن �لدُّ
و الرو�سة للموىل �سالح املازندراين، ج 10، �س: 207(.

�لدعاء يرّد �لق�صاء
مع  يهلك  ول  �لعبادة  مّخ  �لدعاُء   a قال   -
َعِن   ــْعــِجــُزو�  َت )َل   :a ــال  وق �أحـــد.  �لــدعــاء 
َعاِء �أََحٌد َوْلَي�ْصاأَْل  ُه مَلْ َيْهِلْك َمَع �لدُّ َعاِء َفاإِنَّ �لدُّ
�إَِذ� �ْنَقَطعَ   َنْعِلِه  َي�ْصاأََلُه �ِص�ْصَع  ُه َحتَّى  َربَّ �أََحُدُكْم 
َل  ُي�ْصاأَ �أَْن  ُيِحبُّ  ُه  َفاإِنَّ ِلهِ   َف�صْ ِمْن   َ �هللَّ و��ْصاأُل�� 
َوَل  �إِْثٌم  َلْي�َس ِفيَها  ِبَدْعَ�ٍة  َيْدُع�  َوَما ِمْن ُم�ْصِلٍم 
�إِْحَدى  ِبَها  َتَعاىَل   ُ �هللَّ �أَْعَطاُه  �إِلَّ  َرِحٍم  َقِطيَعُة 
ِخَرَها  ا �أَْن َيدَّ َل َلُه َدْعَ�َتُه و�إِمَّ ا �أَْن ُيَعجِّ َثاَلٍث �إِمَّ
رِّ  �ل�صَّ ِمَن  َعْنُه  َيُكفَّ  �أَْن  ــا  مَّ �إِ َو  �ْلآِخـــَرِة  يِف  َلُه 
 ُ �هللَّ َقاَل  ُنْكرِثُ  �إَِذْن   ِ �هللَّ َر�ُص�َل  َيا  َقاُل��  ِمْثَلَها 

�أَْكرَث( ()بحار الأنوار 300/90..(
- وقال a من �صره �أن ي�صتجيب �هلل �صبحانه 
عند  �لدعاء  فليكرث  و�لكرب  �ل�صد�ئد  يف  له 

�لرخاء.
مبا�صر�  �رتباطا  مرتبٌط  �لدعاَء  �أّن  �صك  ول 
عن  جــاء  مــا  كــرثة  تــرى  �أل  �لــَبــد�ء  بق�صية 
بــالــدعــاء،  �لق�صاء  ــع  دف بــ�ــصــاأن  �ملع�ص�مني 
�إِلَّ  اَء  �ْلَق�صَ َيُردُّ  a قال:)َل  فعن ر�ص�ل �هلل 

َعاء(.  وعن �أبي حمزة �لثمايل من حديث  �لدُّ
رو�ه عن �أبي جعفر �لباقر، وعلي بن �حل�صني 
�ْلَبْطِن   ُة  ِعفَّ �ْلِعَباَدِة  َل  �أَْف�صَ )�إِنَّ  قال:   D
َل  ِ ِمْن �أَْن ُي�ْصاأَ ىَل �هللَّ َحبَّ �إِ و�ْلَفْرِج وَلْي�َس �َصيْ ٌء �أَ

اَء �لَِّذي �أُْبِرَم �إِْبَر�ما(. َعاُء َيُردُّ �ْلَق�صَ و�لدُّ
)الخت�سا�س228(. وعن عمر بن يزيد: �صمعت 

�أبا �حل�صن A يق�ل: �إّن �لدعاء يرد ما قد 
عرفته  قدر  قد  وما  قلت:  يقدر،  مل  وما  قدر 
فما مل يقدر؟ قال: حتى ل يك�ن. وعن �لإمام 
�ْلَباَلَء  َيْدَفعُ   َعــاُء  :)�لــدُّ  A �لعابدين  زين 
اِزلَ  وَما مَلْ َيْنِزْل(، وورد عن �أبي عبد �هلل  �لنَّ
�ل�صادق A قال: �لدعاء يرّد �لق�صاء بعد 
ما ُ�برم �إبر�مًا، فاأكرث من �لدعاء فاإّنه مفتاح 
كّل رحمة، وجناح كّل حاجة، ول ينال ما عند 
�إّل  قرعه  يكرث  باب  ولي�س  بالدعاء.  �إّل  �هلل 

ي��صك �أن يفتح ل�صاحبه.
من �لذي ل ي�صتجاب دعاوؤه

ك �أن هناك من هم م�صتجاب��  مما يقبل �ل�صَّ
�أ�صباب  وهناك  ذلك  عك�س  هم  ومن  �لدع�ة 
�لأحــاديــث  ذكرتها  �لــدعــاء  ��صتجابة  لعدم 

�ل�صريفة و�صن�رد بع�صًا منها:
�هلل  عبد  �أبــي  عــن  �إبــر�هــيــم  بــن  جعفر  روى 
لهم  ُي�صتجاب  ل  �أربعة  قــال:   A �ل�صادق 
�للهم   : يــقــ�ل  بيته  يف  جال�س  رجــل  ـــ�ة:  دع
؟  �لطلب  يف  ــرك  �آم �أمل  لــه:  فيقال  �رزقــنــي، 
عليها،  فدعا  فاجرة،  �مــر�أة  له  كانت  ورجــل 
ورجــل  �إلــيــك؟  �أمــرهــا  �أجــعــل  �أمل  ــه:  ل فيقال 
�رزقني،  �للهم  فيق�ل:  فاأف�صده،  مال  له  كان 
)بالقت�صاد(  بالإ�صالح  �آمرك  �أمل  له  فيقال 
َومَلْ  ُي�ْصِرُف��  مَلْ  �أَْنَفُق��  �إَِذ�  ِذيَن  {َو�لَّ قال:  ثم 
 )67- )الفرقان  َقَ��ًما}  َذِلَك  َبنْيَ  َوَكاَن  و�  َيْقرُتُ
ورجل كان له مال فاأد�نه رجاًل ومل ي�صهد عليه 

فجحده، فيقال له: مل �آمرك بالإ�صهاد.
وروى ي�ن�س بن عمار قال �صمعت �أبا عبد �هلل 
َيْدُع�  َيَدْيهِ   َلَيْب�ُصُط  �ْلَعْبَد  �إِنَ   يق�ل:)   A

َقــاَل:  ــُه.  ُزُق ــرَيْ َف َمــاًل  ِلِه  َف�صْ ِمــْن  وَي�ْصاأَُلُه   َ �هللَّ
َفُيْنِفُقُه ِفيَما َل َخرْيَ ِفيِه. َقاَل: ُثمَّ َيُع�ُد َفَيْدُع�. 
ِبَك  �أَْفَعْل  مَلْ  �أَ  �أُْعِطَك،  مَلْ  �أَ   : ُ �هللَّ َفَيُق�ُل  َقاَل: 
َكَذ� َوَكذ�(. وروى �صليمان بن عمر قال �صمعت 
�أبا عبد �هلل ع يق�ل �إن �هلل ل ي�صتجيب دعاء 
ثم  بقلبك  فاقبل  دع�ت  فاإذ�  �صاه  قلب  بظهر 
عن  �صامل  بن  ه�صام  روى  بالإجابة.  ��صتيقن 
A قال من تقدم يف �لدعاء  �أبي عبد �هلل 
�ص�ت  وقيل  �لبالء  به  نــزل  �إذ�  له  ��صتجيب 
معروف ومل يحجب عن �ل�صماء ومن مل يتقدم 
�لبالء  به  نزل  �إذ�  له  ي�صتجب  مل  �لدعاء  يف 
�إّن ذ� �ل�ص�ت ل نعرفه، ومن  وقالت �ملالئكة 
ي�صتجاب  ل  �ملعا�صي  على  م�صر  وهــ�  دعــا 
يدع�  ــذي  �ل a: )مثل  ر�ــصــ�ل  قــال  دعـــاوؤه. 
بغري عمل كمثل �لذي يرمي بغري وتر(. وعن 
بني  من  رجــل  )كــان  �ل�صالم  عليه  �ل�صادق 
غالما  يرزقه  �أن  تعاىل  �هلل  يدع�  �إ�صر�ئيل 
ثالث �صنني فلما ر�أى �أن �هلل ل يجيبه قال يا 
رب �أبعيد �أنا منك فال ت�صمعني �أم قريب فال 
�إنك تدع�  �آت يف منامه قال  فاأتاه  جتيبني؟؟ 
�هلل منذ ثالث �صنني بل�صان بذيء وقلب عات 
فاقلع  )�صادقة(  �صافية  غري  ونية  نقي  غري 
نيتك  ولتح�صن  قلبك  �هلل  وليتق  بذ�ئك  عن 
ــك عــامــا فــ�لــد لــه غــالم(.  ففعل �لــرجــل ذل
�صروط  �أربعة  على  �حلديث  هذ�  ��صتمل  فقد 
�لأول �لإقالع عن �لبذ�ء، و�لثاين عدم ق�صاوة 
عبارة  هنا  وهي  �لنية  ح�صن  و�لثالث  �لقلب، 
�لت�بة عن �ملع�صية  عن ح�صن �لظن، و�لر�بع 
قلبك.  �هلل  وليتق  بــذ�ئــك  عــن  فاقلع  بق�له 
و�لدعاء مع �أكل �حلر�م ل ي�صتجاب(. )عدة 

�لد�عي(.
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مل ولن يفرتقا ، كتاب �هلل �حلبل �ملمدود �لذي 
لعرتة  �لقد�صية  و�لأنـــ��ر  �لعباد،  به  يهتدي 
�مل�صطفى حممدa، وقد �جتمعت مبنا�صبة 
�لنبي  و�ملر�صلني  �لأنبياء  �صيد  ولدة  ذكــرى 
�ل�صادق  �لإمــام  وحفيده   aحممد �خلــامت 
A، حيث �أقام معهد �لقر�آن �لكرمي �لتابع 
و�لإن�صانية  �لإ�صالمية  �ملعارف  �ص�ؤون  لق�صم 
يــ�م  ع�صر  �ملــقــد�ــصــة  �لعبا�صية  �لعتبة  يف 
ربيع   16 و�ملــ��فــق  2015/12/28م  �لأثــنــني 
يف  عــطــرً�  ــًا  ــي قــر�آن حمــفــاًل  هـــ   1437 �لأول 
�ل�صريف، ح�صره عدد من  �لعبا�صي  �ل�صحن 

و�لأكادميية. �لدينية  �ل�صخ�صيات 

�لذكر  من  �آٍي  بتالوة  �ملبارك  �ملحفل  �أ�صتهل 
�لكرمي  �لقر�آن  معهد  برعم  ب�ص�ت  �حلكيم 
تــالوة  تلتها  عــامــر حمــمــ�د،  �أمـــري  ــارئ  ــق �ل
�ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  لــقــارئ  مــبــاركــة 
هذ�  يف  �صارك  وقد  خــان،  جل�  حيدر  �ل�صيد 
�لكرمي  �لقر�آن  معهد  طلبة  من  عدد  �ملحفل 
طلبة  �إىل  �إ�صافة  �ملثنى،  وفــرع  و��صط  فــرع 
Aلعبا�س� �لف�صل  �با  مد�ر�س  مم�عة 

�لكفيل،  �أ�ــصــبــال  مــن  ومــامــيــع  �لتعليمية 
�ملهنئني  �مل�ؤمنني  من  غفري  جمع  وبح�ص�ر 

�لعظيمة. �ملنا�صبة  بهذه 
وقد تخلل �ملحفل عدد من �لفعاليات �جلميلة 

بني  جمعت  �لبهيجة  �ملنا�صبة  بهذه  �حتفاًء 
تغنت  �صعرية  وق�صائد  �لكرمي  �لقر�آن  تالوة 
�لأطهار  بيته  ــل  و�أه �مل�صطفى  �لنبي  بحب 
A، وو�ــصــط �أجــــ��ء �خلــ�ــصــ�ع و�خلــ�ــصــ�ع 
ــارك وتــعــاىل، �أ�ــصــتــلــهــم �حلــا�ــصــرون  ــب هلل ت
ومن  �لبا�صم،  �ملحمدي  �لفجر  �إ�صر�قة  من 
و�ملبادئ  �لقيم  �أروع  �لر�صالة،  خامتية  �أن��ر 
�أجمل  لرت�صم  و�ملعرفة،  باحلكمة  �ملت�صلحة 

.aل�حة يف حب عرتة �مل�صطفى

عب  ًًً معهد القرآن الكريم فرع بغداد الشَّ

سوِل األعظم a في األحكام واألنغام القرآنية ُيقيم دورَة الرَّ
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معهد القراآن الكرمي يقيم حمفاًل قراآنيًا مباركًا يف ال�سحن العبا�سي ال�سريف

بــغــد�د- فــرع  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  معهد  يقيم 
�ملقد�صة  �لعبا�صية  للعتبة  �لتابع  �ل�صعب 
�لأحكام  يف  )�ــس(  �لأعظم  �لر�ص�ل  دورة 
ــقــارئ  �ــصــر�ف �ل نــّيــة، بــاإ ـــام �لــقــر�آ ـــغ ن و�لأ
م�صجد  يف  وذلــك  �لــعــامــرّي،  ر�فــع  �ل�ّصيخ 
ببغد�د. )�س(  �لأعظم  �لر�ص�ل  وح�صينية 

�أعّدها  �لتي  �خلّطة  �صمن  يف  تاأتي  ورُة  �لدَّ
ـــرع �لــ�ــصــعــب،  ـــر�آن �لـــكـــرمي/ ف ـــق مــعــهــُد �ل
نّية  �لقر�آ �لّثقافة  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي 
�لر�ص�ل  قــ�ل  مــن  و�نــطــالقــًا  �ملجتمع،  يف 
)خياُرُكم  لــه(:  و�آ عليه  �هلل  �لكرمي)�صلى 

�لقر�آن  تعّلم  ّن  فاإ وعّلمه(،  �لقر�آن  تعّلم  من 
ــه �أجـــٌر  ــالوت ــت �لــكــرمي لــه فــ�ــصــل كــبــري، ول
ومتى  وتــعــاىل،  �صبحانه  �هلل  عند  عظيم 
ب�ص�رة  �لقر�آن  تالوة  طريق  �لإن�صان  �صلك 

�لعظيم. �لأجر  هذ�  ح�صد  �صحيحة 
مب�صت�ى  �لرتقاء  �ىل  �لدورة  هذه  وتهدف 
ــّر�ء مــن خــالل تــدريــبــهــم عــلــى �أحــكــام  ــق �ل
و�لإتقان،  �ل�صبط  مع  �ل�صحيحة  �لتالوة 
مع  وحت�صينه  �لــقــر�آيّن  �لأد�ء  وت�صحيح 
�مل�صاركني  وتعليم  �لّتج�يد  �أحكام  مر�عاة 
وبيان  �لكرمي،  للقر�آن  �ل�صحيحة  �لقر�ءة 

خمارج �حلروف و�لأ�ص��ت و�ملقامات �لتي 
ق��عد  و�صبط  �لــكــرمي،  �لكتاب  بها  ُيــقــر�أ 
�لتي  �حلركات  عن  ف�صال  و�لأد�ء  �لتج�يد 

�لقر�ءة. عند  ف�صيحًا  �للفظ  جتعل 
�لــــدور�ت  هـــذه  ّن  �أ بــالــذكــر  �جلــديــر  مــن 
�لتعليمّية  �لــطــر�ئــق  �إحــدى  هــي  نــّيــة  �لــقــر�آ
�لــكــرمي  ــر�آن  ــق �ل معهد  عليها  يعمل  �لــتــي 
�لكرمي  �لقر�آن  تعاليم  ن�صر  �إىل  تهدف  �لتي 

�ملجتمع. يف  �لقر�آنّية  �لّثقافة  وتعزيز 
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�صمن مــ�ــصــروع �إحــيــاء �ملــحــافــل �لــقــر�آنــيــة يف 
�ملقد�صة،  كربالء  مدينة  وح�صينيات  م�صاجد 
و�صفينة  �لعلم،  عيبة  ولدة  ذكرى  مع  وتز�منًا 
علي  بــن  �حل�صن  �أبـــي حممد  �لــزكــي  �حلــلــم، 
�لقر�آن  معهد  �أقام  �ل�صالم(،  �لع�صكري)عليه 
�لكرمي �لّتابع لق�صم �ص�ؤون �ملعارف �لإ�صالمية 
و�لإن�صانية يف �لعتبة �لعّبا�صّية �ملقّد�صة حمفاًل 
�ملتقني، بح�ص�ر  �إمام  قر�آنيًا مباركًا يف جامع 
من  وجــمــع  �لــّديــنــّيــة،  �ل�ّصخ�صيات  مــن  عــدد 

�مل�ؤمنني �ملهنئني بهذه �ملنا�صبة �ملباركة.

�آيات من �لذكر �حلكيم  �أ�صُتهل �ملحفل بتالوة 
�لقارئ  �لكرمي  �لــقــر�آن  معهد  برعم  ب�ص�ت 
لها �حلا�صرون  �أ�صغى  �لركابي،  حممد ح�صن 
�حلكيمة،  معانيها  يف  وتدّبرو�  خا�صعة  بقل�ب 
�لعبيدي  للقارئ ليث رحيم  تلتها تالوة عطرة 
ـــقـــر�آن �لـــكـــرمي، و�ــصــط �أجــــ��ء  مــن مــعــهــد �ل
ا  �أي�صً �ملحفل  تخلل  وقــد  وروحــانــيــة،  �إميانية 
بذكرى  �حتفاًء  �جلميلة  �لفعاليات  من  عــدًد� 
�ملــ�لــد �ملـــبـــارك جــمــعــت بــني تــــالوة �لــقــر�آن 
�لّنبّي  بحبِّ  تغنت  �صعرية  وق�صائد  �لكرمي، 

�ل�صالة  )عليهم  �لأطــهــار  بيته  و�أهــل  �خلــامت 
حميد  �ملن�صد  حنجرة  بها  �صدحت  و�ل�صالم( 
للح�ص�ر  ُكتبية  م�صابقة  تلتها  �لط�يرجاوي، 
و�لتاريخ  �لفقه  �أ�صئلة يف  على  ��صتملت  �لكر�م 
وعل�م �لقر�آن �لكرمي، حيث �صهد ختام �ملحفل 
�ملت�صابقني  ت�زيع ج��ئز وهد�يا حتفيزية على 
�لبهجة  مالئتها  �أجــــ��ء  و�ــصــط  �لــفــائــزيــن، 

و�ل�صعادة.

معهد  �أقام  �ملباركة،  �لقر�آنّية  ن�صاطاته  �صمن 
�لّتابع  �ل�ّصعب(  بغد�د-  )فرع  �لكرمي  �لقر�آن 
قر�آنيًّا عطرً�  �ملُقّد�صة حمفاًل  ة  ا�صيَّ �لعبَّ للعتبة 
منطقة  يف   Aحل�صني� �لإمــــام  جــامــع  يف 
�حل�صينّية يف حمافظة بغد�د، بح�ص�ر عدد من 

ينّية و�لكادميية.  خ�صيات �لدِّ �ل�صَّ
على  �لفاحتة  �ــصــ�رة  بــقــر�ءة  �ملحفل  �أ�صُتهل 
�أرو�ح �صهد�ء �حل�صد �ل�ّصعبي �ملُقّد�س و�لق��ت 
لإمــام  ترحيبّية  كلمة  بعدها  جــاءت  �لأمنية، 
حمّمد  ــد  ــيِّ �لــ�ــصَّ  Aحل�صني� �لإمــــام  جــامــع 
�لّتم�ّصك  �أهمية  على  فيها  رّكز  �لعالق  �صادق 

ومعارفه  عل�مه  من  و�لّنهل  �لكرمي  بالقر�آن 
ب��صفه �ملنهج �لر�صادي �لأمثل، تلتها تالو�ت 

�أ�صماَع  بها  �صّنف  مباركة  قــر�آنــّيــة 
�لعتبتني  قــــارُئ  �حلــا�ــصــريــن 

�أ�صامة �لكربالئي  �ملقد�صتني 
ــــي فــــالح  و�لــــــــقــــــــارئ عــــل
بعدها  لُيختم  ــ��دين،  ــص ــ� �ل

�لفرج  دعــاء  بــقــر�ءة  �ملحفل 
ب�ص�ت �لقارئ حممد �ل�صاعدي. 

�لـــكـــرمي فــرع  �لـــقـــر�آن  �أن مــعــهــد  ُيـــذكـــر 
�لأم�صيات  من  عــدًد�  �أقــام  قد  �ل�صعب  بغد�د 

و�ملــحــافــل �لــقــر�آنــيــة ويــعــمــل عــلــى �لهــتــمــام 
�لأطفال  من  للم�ه�بني  �لقر�آنّية  بالطاقات 
على  و�لــعــمــل  و�لــ�ــصــبــاب  و�لنا�صئة 
ــة تـــلـــك �لــــطــــاقــــات يف  ــي ــم ــن ت
و�لتف�صري  و�لــتــالوة  �حلفظ 
كافة،  �لت�صهيالت  وتــقــدمي 
و�لــتــعــاون مــع �ملــ�ؤ�ــصــ�ــصــات 
ــة �لأخـــــرى لــتــبــادل  ــّي ــر�آن ــق �ل
�خلرب�ت و�مل�صاركة يف �مل�صابقات 

و�ملهرجانات �لد�خلّية و�خلارجّية منها.

ابتهاجًا بذكرى والدة اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(
معهد القراآن الكرمي يقيم حمفاًل قراآنيًا مباركًا

عب( معهد القرآن الكريم )فرع بغداد الشَّ
ا ُمبارًكا  ُيقيم حمفاًل قراآنيًّ
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ُمَساَبَقات

معهُد القرآن الكريم )فرع بابل( الّتابع للعتبة العّباسّية الُمقّدسة 
يقيم مسابقة المصطفى a الُقرآنّية

ُمَساَبَقات

�لّطاقات  مــن  ـــادة  �لف بــ�ــصــرورة  منه  ــا  �إميــاًن
ومفيدة  �صحيحة  ب�ص�رة  وت�ظيفها  ابة  �ل�صَّ
�لقر�آنّية  بالطاقات  �لهــتــمــام  على  و�لعمل 
باب  و�ل�صَّ و�لّنا�صئة  �لأطــفــال  من  للم�ه�بني 
و�لــّتــالوة  �حلــفــظ  يف  �لــطــاقــات  تلك  وتنمية 
كافة  �ملتاحة  �لإمــكــانــات  وتــ�فــري  و�لّتف�صري 
تقدمي  خالل  من  �لإبد�عية  قدر�تها  لتفجري 
�لقر�آن  معهد  �أقــام  لها،  �لالزمة  �لّت�صهيالت 
�لعبا�صية  للعتبة  �لــتــابــع  بــابــل  فـــرع  �لــكــرمي 
عليه  �هلل  )�صّلى  �مل�صطفى  م�صابقة  �ملقد�صة 
و�آله و�صّلم( �لقر�آنّية �لأوىل و�لثَّانية، مب�صاركة 

مناطق  خمتلف  مــن  ــّر�ء  ــق �ل مــن  كبري  عــدد 
�ملحافظة.

�لإمــام  بن  �صبيب  د  يِّ �ل�صَّ مــز�ر  �حت�صن  وقــد 
�لكاظم )عليهما �ل�صالم( يف ق�صاء �ملحاويل 
و�آلــه(  عليه  �هلل  �مل�صطفى)�صلى  م�صابقة 
ق�صاء  بــقــّر�ء  ــة  و�خلــا�ــصّ �لأوىل  ــة  ــّي �لــقــر�آن
�لــر�ــصــ�ل  ح�صينية  �ــصــهــدت  كــمــا  ــل،  ــحــاوي �مل
حمافظة  يف  �لعيفار  مبنطقة  )�ــس(  �لأعظم 
بابل �إقامة م�صابقة �مل�صطفى )�صلى �هلل عليه 
و�آله( �لقر�آنّية �لثَّانية، وقد متيزت �مل�صابقتني 
�ملميزة،  �لإعالمية  و�لتغطية  �حل�ص�ر  بكثافة 

د  يِّ �ل�صَّ �لفرقان  �لتقت ملة  �ل�صدد  ويف هذ� 
�لــقــر�آن  معهد  مــ�ــصــ�ؤول  �ملــ��ــصــ�ي(  )منتظر 
�لكرمي فرع بابل و�لذي بنّي لنا قائاًل : "�صعى 
ومر�كزه  فروعه  بكافة  �لكرمي  �لقر�آن  معهد 
�لعبا�صية  للعتبة  �ل�صرت�تيجية  �لروؤية  و�صمن 
قــر�آين  جيل  �إن�صاء  على  �لعمل  �إىل  �ملقد�صة 
�لكرمي،  بالقر�آن  وثيقة  عالقة  له  مميز،  فتي 
لذ� �صرع مع بد�ية �لعطلة �لربيعية �إىل �قامة 
�لدور�ت و�مل�صابقات �لقر�آنية للطلبة مبختلف 
و�ملــ��هــب  للطاقات  دعــمــًا  �لعمرية  فئاتهم 
�لقر�آنية �ل�صابة، و�صمن هذه �مل�صاعي �ملباركة 

بابل  فـــرع  �لــكــرمي  �لـــقـــر�آن  معهد  يف  �أقــمــنــا 
ــه(  و�آل عليه  �هلل  )�صلى  �مل�صطفى  م�صابقة 
�أعدَّ معهد �لقر�آن  "لقد   : �لقر�آنّية"، و�أ�صاف 
�لكرمي فرع بابل خطة مدرو�صة ت�صمنت تقدمي 
�ت  و�ل�صَّ و�لّتالوة  درو�س متهيدّية يف �حلفظ 
غم ومن ثم تبعتها مرحلة متهيدّية لختيار  و�لنَّ
و�لذين  �ملرحلة  هذه  عن  �ملميزين  �ملت�صابقني 
خالل  م�صارك   150 يــقــارب  مــا  عــددهــم  بلغ 
مت�صابًقا   60 منها  تر�صح  �لتمهيدية  �ملرحلة 
�أن   "  : �إىل  لفــتــًا  متفاوتة"،  عمرية  بفئات 
�لقارئ  ح�صد  جــرت  �لتي  �لأوىل  �مل�صابقة 
�لأول و�لقارئ )منتظر  )حيدر حليم( �ملركز 
�ملركز  ــان  ك فيما  �لــثــاين  �ملــركــز  يف  مــ�فــق( 
�صفاء(،  )يا�صني  �لقارئ  ن�صيب  من  �لثالث 

�لأول  �ملركز  على  ح�صل  �لثانية  �مل�صابقة  ويف 
)كرمي  و�لقارئ  ج��د(  مالك  )�صامل  �لقارئ 
كاظم كرمي( على �ملركز �لثاين، فيما ح�صل 
�ملركز  على  �أبر�هيم(  خليل  )عقيل  �لقارئ 
�لفائزين  منح  مت  �مل�صابقة  ختام  ويف  �لثالث، 
تثمينًا  تقديرية  �ــصــهــاد�ت  �لثالثة  بــاملــر�كــز 

مل�صاركتهم �ملميزة ".
على  �لقائمني  �ملت�صابق�ن  �صكر  جانبهم  ومن 
�مل�صابقات  هذه  لإقامة  �لكرمي  �لقر�آن  معهد 
ـــ�� عــلــى �جلــهــ�د �ملــبــذولــة  ـــن ــة، و�أث ــي ــر�آن ــق �ل
على  ح�ص�لهم  يف  �أ�صهمت  �لتي  لأ�صاتذته 
مر�كز متقدمة، ويف هذ� �ل�صياق �لتقت ملة 
م�صابقة  يف  �لأول  باملركز  �لــفــائــَز  �لــفــرقــاُن 
)حيدر  �لــقــارئ  �لأوىل  �لقر�آنية  �مل�صطفى 

حليم( �لذي حتدث لنا قائاًل : "�أتقدم بال�صكر 
و�لتقدير �إىل معهد �لقر�آن �لكرمي على �إقامة 
تط�ير  يف  ت�صهم  �لتي  �ملميزة  �لفعاليات  هذه 
�لكرمي،  �لــقــر�آن  وتــالوة  حفظ  يف  م�صت�ياتنا 
جه�دهم  على  �لف�صالء  �لأ�صاتذة  �أ�صكر  كما 
�هلل  و�أ�صاأل  �مل�صابقة،  هذه  �جناح  يف  �ملبذولة 

�لت�فيق يل ولهم".
�لـــقـــر�آن  �أن مــعــهــد  ــذكــر  ــال ب ومـــن �جلـــديـــر 
�مل�صابقات  من  �لعديد  يقيم  بابل  فرع  �لكرمي 
و�لــنــ�ــصــاطــات �لــقــر�آنــيــة �ملــبــاركــة �لــتــي تهتم 
�لثقافة  تــر�ــصــيــخ  بغية  �لــ�ــصــبــاب،  ب�صريحة 

�لقر�آنية يف �ملجتمع.



آية ِرسالُة 
�لإن�صان  يكت�صبها  �لتي  �حلقيقة  �لكر�مة  �إن 
وعــال،  جــل  للخالق  وطاعته  قربه  مــدى  هــ� 
�لب�صر  بني  �لتفا�صل  مــد�ر  ه�  �ملعيار  وهــذ� 
�لآية  �لكرمي يف  �لقر�آن  وقد ج�ّصد  عند �هلل، 
-�لتق�ى-،  مب�صطلح  �ملعيار  هــذ�  �ملباركة 
للتفا�صل  �لأ�صا�س  �ملعيار  وجعله  �إليه،  ودعا 
بني �لب�صر، فالتق�ى ه� عمل ظاهري متج�صد 
لفظ  وهــ�  لــالإنــ�ــصــان،  �ل�صاحلة  بــالأعــمــال 
باأعلى  مكتنز  �خلــري،  على  دللته  يف  جامع 
درجات �ل�صالح، كما �إن �لتفا�صل بني �لب�صر 
�لفطرة  يف  م�ج�دة  طبيعّية  ك�نّية  �صنة  ه� 
�لإن�صانية، و�إن �لقر�آن �لكرمي قد حدد �مل�صار 
-�لتق�ى-،  مب�صطلح  للتفا�صل  �لت�صاعدي 
�ل�صخ�صي  باملجه�د  حت�صيله  ميكن  ــذي  �ل
لالإن�صان يف �لعمل �ل�صالح، فمثاًل من خالل 
 ُ �هللَّ َل  {َف�صَّ تعاىل  ق�له  يف  �لإلهية  �ملفا�صلة 
َعِظيًما}  ــًر�  �أَْج �ْلَقاِعِديَن  َعَلى  �مْلَُجاِهِديَن 
�أن  �ملــ�ؤمــن  لالإن�صان  ميكن  )�لــنــ�ــصــاء-95(، 
�لإلهّي عن طريق  و�لتف�صيل  �لكر�مة  يكت�صب 
بالإح�صان  �أو  �هلل،  �صبيل  يف  و�لقتال  �جلهاد 
�ملجتمع  يف  و�ل�صالح  �خلري  وعمل  لالآخرين 

�مْلُْح�ِصِننَي}  ُيِحُبّ  {َو�هلّلُ  تعاىل  ق�له  يف  كما 
رب وح�صن �لظن  )�آل عمر�ن-134(، �أو بال�صّ
كما  �لأمــ�ر  كلِّ  يف  عليه  و�لّت�كل  تعاىل  باهلل 
ــاِبــِريــَن(  ّ �لــ�ــصَ ــِحــُبّ  ُي  ُ )َو�هلَلّ تعاىل  ق�له  يف 
يعتمد  هنا  فالتفا�صل  عــمــر�ن-146(،  )�آل 
�ل�صالح،  �لعمل  يف  �ل�صخ�صي  �ملجه�د  على 
�أمــا  ــال.  �لطاعة هلل جــل وع و�لــتــقــ�ى، وحــق 
�لتفا�صل �لظاهري �لذي يكت�صبه �لإن�صان يف 
�ملجتمع من خالل بع�س �لعناوين �لجتماعية 
�إما  حمالة،  ل  ز�ئــل  وه�  ز�ئــف،  تفا�صل  ه� 
�ل�صفة  تلك  فقد�نه  �أو  �لإنــ�ــصــان،  مــ�ت  مــع 
�لتفا�صل  �أن  ولالأ�صف  ما،  ل�صبب  �لجتماعية 
يك�ن  ما  د�ئــمــًا  حاليًا  متمعنا  يف  �ل�صائد 
ومذهبية،  وقبلية  فردية  �أ�ص�س  على  مبنيًا 
وهذ� �لن�ع من �لتفا�صل �أمر يرف�صه �ل�ّصارع 
على  مبني  تفا�صل  لأّنــه  �ملقّد�س؛  �لإ�صالمّي 
�ل�صحيح  و�لتفا�صل  خاطئة،  ومعايري  �أ�ص�س 
�لــقــر�آن  حـــدده  �لـــذي  ــهــي  �لإل �لتفا�صل  هــ� 
على  مبنية  �صحيحة  مــعــايــري  وفــق  �لــكــرمي 
�لقر�آن  لأن  ذلك  وعقالنية؛  منطقية  �أ�ص�س 
دينّي  متييز  باأي  يعرتفا  ل  و�لإ�صالم  �لكرمي 

�أو عرقّي �أو قبلّي بل يعّد� هذه �لأم�ر وغريها 
�لتفا�صل  مالك  �إمنا  للتفا�صل،  م�ردً�  لي�صت 
ر�ص�ل  فعن  �لتق�ى،  ه�  وعــال  جل  �هلل  عند 
)�إن  قــال  �أنــه  ـــه(  و�آل عليه  �هلل  )�صلى  �هلل 
بالإ�صالم نخ�ة  �أذهب  تبارك وتعاىل قد  �هلّل 
�لنا�س  �إن  �أل  باآبائها،  وتفاخرها  �جلاهلية، 
�آدم، و�آدم من تر�ب، و�أكرمهم عند �هلّل  من 

�ل�صيعة-ج16-�س42(. )و�صائل  �أتقاهم( 
كما  وعال  جل  �هلل  �إىل  نتقّرب  �أن  علينا  لذ� 
�إىل  ن�صارع  و�أن  نريد،  نحن  كما  ل  يريد  ه� 
عمل ُيقربنا من �خلالق جّل وعال وينفعنا يف 
حياتنا وبعد مماتنا، و�أن ل نتفا�صل ونتفاخر 
باأعر�قنا و�أن�صابنا و�أجنا�صنا و�أم��لنا لأّنها ل 
قيمة لها عند �هلل �صبحانه، فاأ�صا�س عالقتنا 

مع بع�صنا �لبع�س ه� تق�ى �هلل.

إّن اهلل جل وعال جعل لإلنسان من بن 
متّكنه  عظيمة  ميزات  املخلوقات  كل 
فخلقه  اهلل،  بأخالق  يتخّلق  أّن  من 
من  ليتمّكن  وح���رًا،  ع��اق��اًل،  ك��ام��اًل، 
اخلوض يف بحار العلوم واملعرفة، بغية 
وهي  أال  األسمى  الغاية  إىل  الوصول 

الكال اإلهلّي.
كتابه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بّن  لقد 
يف  حكمته  ع��ّدة  مواضع  ويف  الكريم 
خلق البرش، وأصل تكوين اإلنسان ومما 
وتنزيل  األنبياء  إرسال  وماهية  خلق، 
اآلية  يف  أّك��د  وق��د  الّساوّية،  الكتب 
قوله  يف  احلجرات  سورة  من  الكريمة 
ن  مِّ َخَلْقنَاُكم  ا  إِنَّ النَّاُس  ا  َ َأيهُّ )َيا  تعاىل 

َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر 
لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ 
اهللََّ َعلِيٌم َخبرٌِي( )13-احلجرات(، عىل 
أن أصل البرشية واحد، وأن مجيع البرش 
مشركون يف األب واألم، وال فرق بن 
الذكر واألنثى أو األبيض واألسود أو 
العريب واألعجمي، وال كرامة لبعضهم 
األس��ايس  اهل���دف  وأن  ب��ع��ض،  ع��ىل 
البرشية،  تكوين  يف  التنوع  ه��ذا  من 
واحلكمة اإلهلية البالغة يف جعل الناس 
وألوان  بأطياف  متنوعة  وقبائل  شعوبًا 
خمتلفة، هو لغرض التعارف والتواصل 
عىل  واالطالع  واملعرفة  العلوم  وتبادل 
شعوب  ملختلف  والثقافات  التقاليد 

الناجحة،  جتارهبم  من  للتعلم  العامل، 
ويف  أخطائهم،  يف  الوقوع  من  واحلذر 
إذ  مجعاء،  للبرشية  وصالح  خري  ذلك 
ال يستطيع اإلنسان الوصول إىل الكال 
تتقدم  أن  للبرشية  يمكن  وال  اإلهل��ي، 
خطوة واحدة يف سّلم الّتطور، إذا كان 
فيها كّل إنسان يعيش بمعزل عن أبناء 
نفسها،  أمة متقوقعة عىل  جنسه، وكل 
بسبب اختالف اللون أو اللغة أو الدين 
التي  اإلهلية  املفاضلة  أم��ا  واملعتقد، 
حددها اخلالق جل وعال يف قوله تعاىل 
)إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم(، فهي ملن 

عمل صاحلًا وأتقى وجتنب املعايص.
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ُب َعصُّ والتَّ الَقِطْيَعُة  بين  ِحُم  الرَّ

موفق ها�سم الرحال

�لــكــرمي  كــتــاب �هلل  ــ�كــيــد يف  �لــتَّ لــقــد جـــاء 
وهذ�  م��صع.  من  باأكرث  �لّرحم  �صلة  على 
�أهمية  عــلــى  يــدل  �إمنـــا  �ــصــيء  عــلــى  دلَّ  �إْن 
�ص�رة  ففي  �لعظيم،  �إ�صالمنا  يف  �لــّرحــم 
�ْلأَْرَحاِم  {َو�أُوُل�  تعاىل:  �حلق  يق�ل  �لنفال 
 َ �هللَّ �إِنَّ   ِ �هللَّ ِكَتاِب  يِف  ِبَبْع�ٍس  �أَْوىَل  ُهْم  َبْع�صُ
�لأرحام  �أّي  )النفال:75(،  َعِليٌم}  �َصْيٍء  ِبُكلِّ 
و�ملحبة  و�ملغفرة  و�لعطف  بالإح�صان  �أوىل 

و�لت�دد و�مل�صاعدة و�لرث، وما �إىل ذلك.
وبــالــطــبــع فــــاإّن هـــذه �لأولــــ�يــــة مـــا جـــاءت 
�ل��حدة  �لرحم  من�ص�ؤها  و�إمنــا  �عتباطا، 
�إلــيــهــا ذو �لـــرحـــم، و�حلــنــني  يــنــتــمــي  �لــتــي 
�خلا�س و�لعاطفة �لتي جتذبهم �ىل بع�صهم 
م�صاد�ت  بينهم  ح�صل  و�إْن  حتى  �لبع�س، 
ن�ًعا  حُتدث  رمبا  �لتي  طارئة  وخما�صمات 
ثتبت  ل  فهي  �مل�ؤقتة  و�لكر�هية  �لعد�ء  من 

�لآخر  جتاه  و�لعطف  �حلنني  م�صاعر  �أمــام 
�لقريب! فَمن �أقرب �إليك من �أرحامك حتى 

عليهم؟  حتنَ� 
ـــقـــر�آن على  ــــد �ل ّك �أ ـــك فــقــد  ومـــن �أجــــل ذل
�لإح�صان �إىل �لأقرباء فقال جل وعال: {َو�إِْذ 
 َ لَّ �هللَّ �أََخْذَنا ِميَثاَق َبِني �إِ�ْصَر�ِئيَل َل َتْعُبُدوَن �إِ
�ْلُقْرَبى})البقرة:  َوِذي  �إِْح�َصاًنا  َوِباْلَ��ِلَدْيِن 
83(، وقال يف �لآية )90( من �ص�رة �لنحل: 

َو�إِيَتاِء ِذي  َو�ْلإِْح�َصاِن  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر   َ {�إِنَّ �هللَّ
َو�ْلَبْغِي  َو�مْلُْنَكِر  �ْلَفْح�َصاِء  َعِن  َوَيْنَهى  �ْلُقْرَبى 
بع�س  �إّن  بــل  ـــُروَن}،  ـــَذكَّ َت ــُكــْم  َلــَعــلَّ َيــِعــُظــُكــْم 
�لأمــر  وب�صيغة  ْت  ح�صَّ �لــكــرميــات  �لآيـــات 
يف  �صركاء  وكاأنهم  لالأقرباء  �ملال  �إيتاء  على 
�ْلُقْرَبى  َذ�  �ملال، حيث قال عز وجل: {َو�آِت 
�آخر:  م��صع  يف  وقال  )ال�سراء:26(،  ُه}  َحقَّ
ــى}  ــْرَب ــُق �ْل َذِوي  ــِه  ــبِّ ُح ــى  َعــَل ــــاَل  �مْلَ ــــى  َت {َو�آ

�صلة  على  �حل�سِّ  ورد  وقــد  )ال��ب��ق��رة:177(، 

مر�ت.  ع�صر  من  باأكرث  �لقر�آن  يف  �لقربى 
�إّل  �لرحمية  �ل�صلة  على  �لتاأكيد  هذ�  وما 
يتاأتى  وما  بها  تت�صف  �لتي  �لكربى  لالأهمية 
و�لق�صايا  �لأم�ر  من  عليها  يرتتب  وما  منها 
ب�صكل  و�لأمة  و�ملجتمع  بالفرد  �ل�صلة  ذ�ت 

عام.
ــات  �آي يف  �ملــتــاأمــل  فـــاإّن  �لــرحــم  قطيعة  �أمـــا 
حتذير�  منها  كثري  يف  يجد  �لكرمي  �لقر�آن 
تبنيها  �إىل  �صديد� وعاقبة خطرية ملن يجنح 
يــقــ�ل جل  �آيـــة  وقــر�بــتــه! ففي  �أرحــامــه  مــع 
َبْعِد  ِمْن   ِ �هللَّ َعْهَد  �َن  َيْنُق�صُ ِذيَن  {َو�لَّ وعال: 
َل  ُي��صَ �أَْن  ِبِه   ُ �هللَّ �أََمَر  َما  َوَيْقَطُع�َن  ِميَثاِقِه 
َوَلُهْم  �للَّْعَنُة  َلُهُم  �أُوَلِئَك  �ْلأَْر�ِس  َوُيْف�ِصُدوَن يِف 
�أنه �صبحانه  )الرعد: 25(، جند  �ِر}  �ُص�ُء �لدَّ
�هلل  عــهــد  نق�س  عــلــى  �لقطيعة  عــطــف  قــد 

على  �صريح  بيان  �إّل  ذلك  وما  �مليثاق!  بعد 
عند  كر�هيتها  و�صدة  �لرحم!  قطيعة  عظم 
�لذين  على  قّدمها  �صبحانه  و�أنه  تعاىل!  �هلل 
منهم  كثري  كان  و�لذين  �لأر�س  يف  يف�صدون 
�حلق  �صبل  �ملنحرفة عن  �ل�صابقة  �لأمم  من 
وحارب�هم  �أنبيائهم  ب�جه  وقــفــ��  و�لــذيــن 

�أ�صد �حلروب!  فيا لها من ذنب عظيم! 
�لنتيجة  ل�جدنا  �أخرى  �آية  �إىل  ذهبنا  و�إذ� 
ْيُتْم  َتَ�لَّ �إِْن  َع�َصْيُتْم  {َفَهْل  تعاىل  قال  نف�صها، 
�أَْرَحاَمُكْم.  ُع��  َوُتَقطِّ ْر�ــسِ  �ْلأَ يِف  ُتْف�ِصُدو�  �أَْن 
َو�أَْعَمى  ُهْم  مَّ َفاأَ�صَ  ُ �هللَّ َلَعَنُهُم  ِذيَن  �لَّ �أُوَلِئَك 
��صتحق��  فقد   ،)23،22 )حممد:  اَرُهْم}  �أَْب�صَ
�أ�صمهم  ذلــك  وفــ�ق  �لإلهية!  �للعنة  لذلك 
قمة  ميثل  �جلانب  وهذ�  �أب�صارهم!  و�أعمى 

�لرحم! ب�صلة  �لفر�ط 
متثل  ل�جدناها  �لع�صبية  �إىل  ذهبنا  و�إذ� 
بع�صا  �إّن  �إذ  �لــرحــم،  يف  �لتفريط  جــانــب 
لأرحامهم  بالتع�صب  يق�م�ن  �لنا�س  مــن 
ما  �إىل  �صلة  بــــاأيِّ  ميــت  ل  �أعــمــى  تع�صبا 
بهم  �لهتمام  من  تعاىل  �حلــق  به  �أو�صانا 
بع�س  يك�ن  ورمبــا  و�إعــانــتــهــم!  ومــد�ر�تــهــم 
�ملغل�ط  �لفهم  من  نا�صئة  �لع�صبية  تلك  من 

�لرحمية. للعالقات 
ومن �لغريب جد� �أن جند بع�صا من �ملتدينني 
لهم  حت�صل  عندما  لأرحــامــهــم  يتع�صب�ن 
مييل�ن  فهم  غريهم!  مع  �صجار  �أو  م�صكلة 
�حلــق!  غــري  على  ك�نهم  رغــم  جانبهم  �إىل 
�أهم  لأرحامهم  حمبتهم  جعل��  بذلك  وهم 
وتــعــاىل!  �صبحانه  هلل  حمبتهم  مــن  و�أجـــل 
ــا مــنــه �هلل جــل جــاللــه يف  وهـــذ� مــا حــذرن
�إِْن  ــْل  {ُق ��صمه:  عــّز  قــال  �إذ  �لكرمي  قر�آنه 
َو�أَْزَو�ُجُكْم  ْخَ��ُنُكْم  َو�إِ ْبَناوؤُُكْم  َو�أَ �آَباوؤُُكْم  َكاَن 

ـــاَرٌة  َوجِتَ ْفــُتــُمــ�َهــا  �ْقــرَتَ ْمــــَ��ٌل  َو�أَ َوَع�ِصرَيُتُكْم 
�أََحبَّ  ْ�َنَها  َتْر�صَ َوَم�َصاِكُن  َك�َصاَدَها  َتْخ�َصْ�َن 
�َصِبيِلِه  يِف  َوِجــَهــاٍد  ــ�ِلــِه  َوَر�ــصُ �هلِل  ِمــَن  َلْيُكْم  �إِ
َل  َو�هلُل  ــِرِه  ــاأَْم ِب �هلُل  ــَي  ِت ــاأْ َي ــى  َحــتَّ ــ��  ــ�ــصُ بَّ َفــرَتَ
�إّن   ،  )24 )التوبة:  �ْلَفا�ِصِقنَي}  �ْلَقْ�َم  َيْهِدي 
�هلل  وعــيــد  �نــتــظــار  فعليه  كــذلــك  يــكــ�ن  مــن 
�صيناله  وما  للظاملني،  قطعه  �لذي  �صبحانه 
��صتحق��  ــهــم  �أن كــمــا  �لــقــيــامــة!  يـــ�م  عليه 
باأ�صد  و�صفهم  حتى  �هلل  من  �لهد�ية  عدم 
�لق�م  ف�صماهم  تعاىل  �هلل  عن  بعد�  �لنع�ت 

�لفا�صقني!
يطغى  �أن  يجب  �صبحانه  باحلق  �لرتباط  �إّن 
و�لأرحــام؛  و�لع�صرية  بالأهل  �رتباطنا  على 
لي�س  دني�ية  حالة  �إّل  ماهي  �لأن�صاب  لأّن 
ي�م  �هلل يف  يدي  بني  نقف  عندما  وغًد�  �إّل. 
ومه�ًل!  رهيًبا  �صيك�ن  حالنا  فــاإّن  ح�صابنا 
قال  ُتغني!  �أرحام  ول  تنفع.  �أن�صاب  ل  بحيث 
�أَْن�َصاَب  َفاَل  �ِر  �ل�صُّ يِف  ُنِفَخ  ــاإَِذ�  {َف تعاىل: 
َيَت�َصاَءُل�َن})املوؤمنون:101(،  َوَل  َيْ�َمِئٍذ  َبْيَنُهْم 
يف  نف�صه  يتخّيل  �أن  ي�صتطيع  �أحــد  من  فهل 
وه�  �ل�ص�ر.  يف  ُيْنَفخ  �أن  وبعد  �لقيامة  ي�م 
ن�صاأ  �لذين  �أولئك  يفر عن  �أو  ب�جهه  يعر�س 
و�لأم!  كــالأب  �أح�صانهم  يف  وترعرع  بينهم 
بالبع�س  ي�صل  بينهم  حــا�ــصــل  فـــر�ق  بــعــد 
منهم �آلف �ل�صنني! فقال تعاىل حاكيا ذ�ك 
ــِه  َو�أُمِّ �أَِخــيــِه*  ِمــْن  ــْرُء  �مْلَ َيِفرُّ  ــْ�َم  {َي �لفر�ر: 
ِمْنُهْم  �ْمِرٍئ  ِلُكلِّ  َوَبِنيِه*  اِحَبِتِه  َو�صَ َو�أَِبيِه* 
 ،)37  ،36  ،35  ،34 )عب�س:  ُيْغِنيِه}  ٌن  �َصاأْ َيْ�َمِئٍذ 
�لرهيب!  و�مل�قف  �لي�م  ذلك  من  �أكرب  �هلل 
ت�ص�ير،  �أروع  كتابه  يف  �هلل  �ــصــّ�ره  ــذي  �ل
�أقرب  من  �ملرء  يفر  ي�م  يقل  مل  تعاىل  فاإّنه 
�لذي  ــالأخ  ب مبتدًئا  ل  ف�صّ و�إمّنــا  �أقــربــائــه، 

يكاد  ول  �ل�صغر  منذ  �صحبته  على  تعّ�د  قد 
مــالزمــة من  �أكـــرث  فــهــي  �لأم  ثـــّم  يــفــارقــه! 
�لأب  على  عرج  ثم  به،  �رتباطا  و�أكرث  �لأب 
ليبنّي  �لطناب  ذلك  كل  فالبنني!  فالزوجة 
بجالل  و�أق�صم  و�صدته!  �مل�قف  ذلــك  هــ�ل 
�أمــّر  �أو  ــة  �لآي هــذه  �أقــر�أ  حينما  �أنني  �حلــق 
و�لرهبة  �خلــ�ف  من  �صع�ر  ينتابني  عليها 
ل  �لتي  �لقادمة  �ملحنة  تلك  وقع  عظيم  من 

حمال ول بد منها!
فه�  دينه  على  و�أرحامه  �أهله  يقّدم  من  �إنَّ 
�أن يبلغ  �أر�د  �صيك�ن كحاطب بن بلتعة �لذي 
�لنبي  ن��ه  ما  �ملكرمة  مكة  يف  ورحمه  �أهله 
حُلّبه  �إّل  ذلك  فعل  ما  فه�  غزوها.  من   a
�لرجل  بهذ�  نزلت  وقد  عليهم!  وخ�فه  لهم 
�ص�رة كاملة يف �لقر�آن هي �ملمتحنة! م�ّبخة 
كهذ�!  ُم�صيًنا  عمال  يعمل  ممن  ولأمثاله  له 
َوَل  ــْم  ــُك �أَْرَحــاُم َتْنَفَعُكْم  ــْن  {َل تعاىل:  فقال 
ا  مِبَ َو�هلُل  َبْيَنُكْم  ُل  َيْف�صِ �ْلِقَياَمِة  َيْ�َم  �أَْوَلُدُكْم 

 )3 )املمتحنة:  رٌي}  َب�صِ َتْعَمُل�َن 
�لرحم  ب�صلة  �هتم  قد  �لكرمي  �لــقــر�آَن  �إّن 
و�أر�د  و��صحة  معايري  لها  وو�صع  لها  ودعا 
�إفــر�ط  �أي  دومنــا  و�ل��صطية  �لعــتــد�ل  لنا 
�أو  �ملحرمة  �لقطيعة  يف  يدخلنا  تفريط  �أو 

�ملقيتة. �جلاهلية  ع�صبية 
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اِء اِءُمَشاَرَكاُت الُقرَّ ُمَشاَرَكاُت الُقرَّ
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تبّنى معهُد �لقر�آن �لكرمي يف �لعتبة �لعّبا�صية 
�مل�صاريع  مــن  عـــدًد�  تاأ�صي�صه  منذ  �ملقّد�صة 
�أ�صا�س  وب�صكل  ُت�صهم  �لتي  �لّر�ئدة  �لقر�آنّية 
بالقر�آن  مت�صّلح  قــر�آيّن  جيٍل  وتن�صئة  خلق  يف 
�ل�طنّي  �مل�صروع  �مل�صاريع  هذه  ومن  �لكرمي، 
لإعد�د �لقّر�ء و�حلّفاظ يف �لعر�ق �لذي تبّناه 
ت�صّمن  و�لذي  و�حلّفاظ  �لقّر�ء  �إعــد�د  مركُز 
�إقامة جملٍة من �لدور�ت و�لن�صاطات �لد�عمة 
�أ�صاليب  يف  �صّية  تخ�صّ دور�ٍت  كاإقامة  لها 
�إد�رة  وكيفية  �لّتدري�س  وطــر�ئــق  �لتحفيظ 
و�لّنغم  �ت  �ل�صّ يف  و�أخـــرى  �حلفظ،  دور�ت 
�لــقــر�آيّن، وتــقــدمي درو�ـــس يف قــ��عــد �أحكام 
عل�م  يف  قّيمة  وحما�صر�ت  و�لتَّج�يد  �لتِّالوة 

�لقر�آن �لكرمي.
�أقـــام مركز �إعـــد�د �لــقــّر�ء  ويف هــذ� �لإطـــار 
و�حُلّفاظ يف معهد �لقر�آن �لكرمي �لتابع لق�صم 
�ص�ؤون �ملعارف �لإ�صالمية و�لإن�صانية يف �لعتبة 
�لعبا�صية �ملقد�صة، ويف �صمن �مل�صروع �ل�طني 
ورة  �لــدَّ �لعر�ق،  يف  و�حلّفاظ  �لقّر�ء  لإعــد�د 
�لّتخ�ص�صّية �ل�صاد�س ع�صرة، و�ل�صابع ع�صرة، 
�ل�ص�ت  يف  ع�صرة  و�لتا�صع  ع�صرة،  و�لثامن 
من  كبري  عــدد  ومب�صاركة  ــر�آيّن،  ــق �ل و�لنغم 
قّر�ء كلِّ من حمافظات بغد�د وبابل و�لب�صرة 

على  �لـــدور�ت  هــذه  �أقيمت  وقــد  و�لدي��نية، 
�لعتبة  يف   Aلكاظم� م��صى  ــام  �لإم قاعة 
ي�مًا،   30 ملدة  و��صتمرت  �ملقد�صة،  �لعبا�صية 
عملية  مكّثفة  درو�س  خاللها  �مل�صارك�ن  تلقى 
و�أحكام  �لقر�آيّن،  و�لّنغم  �ت  �ل�صّ يف  ونظرية 
ــر�ت يف عل�م  و�لــتــجــ�يــد، وحمــا�ــص �لــتــالوة 
�لقر�آن �لكرمي، ويف هذ� �ل�صدد �لتقت ملة 
�لفرقان م�ص�ؤول مركز �إعد�د �لقّر�ء و�حلّفاظ 
د ح�صنني �حلل�  يِّ �ل�صَّ �لكرمي  �لقر�آن  يف معهد 
�لــدور�ت  هذه  "�إّن  قائاًل:  لنا  من  بنّي  و�لــذي 
تهدف �إىل تعليم �لقّر�ء �مل�صاركني كيفية تالوة 
�لقر�آين  و�لتنغيم  بال�ص�ت  �لكرمي  �لــقــر�آن 

عملية  درو�صًا  خاللها  �مل�صارك�ن  تلّقى  حيث 
و�أحكام  �لقر�آين،  و�لنغم  �ل�ص�ت  يف  ونظرية 
ــر�ت يف عل�م  و�لــتــجــ�يــد، وحمــا�ــص �لــتــالوة 
�لقر�آن �لكرمي، وقد حر�صنا يف هذه �لدور�ت 
�لتي  �ملهمة  و�لدرو�س  �ملالحظات  تقدمي  على 
ومب�صطة"  �صل�صه  بطريقة  �لقارئ  يحتاجها 
�لتخ�ص�صية  ــــدور�ت  �ل هــذه  "�إن  م�صيفًا: 
�مل�صاركني  ــّر�ء  ــق �ل �أد�ء  تط�ير  �إىل  تــهــدف 
منهج  وفـــق  �أكــــرث  ب�صكل  مــ��هــبــهــم  و�ــصــقــل 
�لقّر�ء  �إعــد�د  مركُز  �أعّدها  مدرو�صة  وخطة 
و�حلّفاظ، وحت�صني م�صت�ياتهم يف قر�ءة �آيات 
وتط�ير  ب�ص�رة جيدة  وفهمها  �لكرمي  �لقر�آن 

�لقر�آين  و�لنغم  و�ل�ص�ت  �لتالوة  يف  �أد�ئهم 
ــ��ت  و�لأ�ــص بامل��صيقى  �لإ�صتعانة  دون  مــن 
مبا  �إمكانياتهم  وتط�ير  �ملحرمة،  و�لأنــغــام 
�لقر�آنية  �مل�صابقات  يف  للم�صاركة  ي�ؤهلهم 
�ملتخرجني  " �أن  �إىل:  و�لدولية" لفتًا  �ملحلية 
يف  �صي�صارك�ن  �لـــدور�ت  هــذه  مــن  �ملميزين 
�مل�صابقة �لقر�آنية �ل�طنية �لثانية و�لتي �صتقام 

يف �لأيام �لقليلة �ملقبلة �إن �صاء �هلل تعاىل" .
تلّق��  ــم  ــه �أّن �ملــ�ــصــاركــ�ن  بـــنّي  جانبهم  ومـــن 
ــدورة،  �ل هــذه  خــالل  وقّيمة  مفيدة  معل�مات 
كــمــا عــــربو� عــن �مــتــنــانــهــم و�ــصــكــرهــم �إىل 
�لعبا�صية  �لعتبة  يف  �لــكــرمي  ــر�آن  ــق �ل معهد 
�إقامة هذه  �لدورة على  �أ�صتاذة  و�إىل  �ملقد�صة 
�لفرقان  ملة  �لتقت  ــك  ذل �إىل  �لــــدور�ت، 
لنا  و�لـــذي حتــدث  نـــ�ري(  �لأ�ــصــتــاذ )�صباح 
" �أتقّدم بال�صكر �جلزيل �إىل �لقائمني  قائاًل: 
معهد  و�إىل  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  على 

فيه  و�لعاملني  �أ�صاتذته  بكل  �لكرمي  �لــقــر�آن 
و�أي�صًا  �ل�صيافة  وكــرم  �لرتحيب  حفاوة  على 
من  و�لفـــادة  للتعلم  لنا  �لفر�صة  �إتاحة  على 
خرب�ت �أ�صاتذة �ملعهد بالتعرف على �ملقامات 
�لتالوة  وق��عد  �لقر�آنية،  و�لأنغام  و�لأ�ص��ت 
�لتي  �لكرمي،  �لكتاب  �آيات  وتف�صري  و�لتج�يد 
فائدة  ملا حتت�يه من  لها  باأم�س �حلاجة  نحن 
قــر�ءة  يف  و�أد�ئــنــا  مهار�تنا  تط�ير  يف  كبرية 
�لتقت  نف�صه  �ل�صياق  ويف  �لكرمي"،  �لــقــر�آن 
�لذي  كامل(  )بهاء  �لأ�صتاذ  �لفرقان  ملة 
�لدور�ت  هذه  مثل  باإقامة  �صعادته  عن  �أعرب 
�لذي  " �حلمد هلل  قائاًل:  لنا  �ملميزة وحتدث 
قمر  ح�صرة  يف  �لكرمي  �لــقــر�آن  لتعلم  وفقنا 
بني ها�صمA و�لفادة من خرب�ت �أ�صاتذة 
معهد �لقر�آن �لكرمي يف تعلم �ملقامات و�لأنغام 
�لقر�آنية وعل�م �لقر�آن �لكرمي و�أحكام �لتالوة 
دور�ت  هنالك  تــكــ�ن  �أن  ونــاأمــل  و�لــتــجــ�يــد، 

من  مل�صناه  ملا  ومكّثفة  م��ّصعة  �أخــرى  قر�آنية 
من  متعددة  مهار�ت  و�كت�صاب  كبرية  �إفــادة 
�هلل  �صاء  و�إن  للدرو�س،  �مل��صع  �ل�صرح  خالل 
�لــدور�ت  تعلمناه يف هذه  ما  كل  بنقل  �صنق�م 
من مهار�ت ومعل�مات مفيدة وقيمة �إىل �أهلنا 
و�إخ��ننا يف �ملحافظات خدمة للقر�آن �لكرمي"

�لقر�ء  �إعــد�د  مركز  �أن  بالذكر  �جلدير  من 
و�حلــفــاظ يف معهد �لــقــر�آن �لــكــرمي قــد �أعــدَّ 
�صمن  م��ص�عة  مدرو�صة  ��صرت�تيجية  خطًة 
ثقافة  تر�صيخ  �إىل  منهج قر�آيّن متط�ر تهدف 
وقد  �ملجتمع،  ــاط  ــص �أو� بــني  �لــكــرمي  ــر�آن  ــق �ل
�لقر�آنية  و�لــدور�ت  �مل�صاريع  من  �لعديد  �أقام 
�ل�طني  �لقر�ء  �أمــري  م�صروع  منها  �لــر�ئــدة، 
�صهر  مطلع  له  �لثانية  �ملرحلة  �نطلقت  �لــذي 
كان�ن �لثاين للعام �حلايل، وي�صعى �إىل تقدمي 
�ملزيد من �مل�صاريع �لقر�آنية خدمة لكتاب �هلل 

�حلكيم.
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د�أب معهُد �لقر�آن �لكرمي �لتابع للعتبة �لعّبا�صّية 
�لن�صاطات  مــن  عــدد  �إقــامــة  على  �ملُــقــّد�ــصــة 
يف  ُت�صهم  �لتي  �لفاعلة  �لقر�آنّية  و�لـــدور�ت 
تن�صئة �أ�صا�س ر�صني جليل قر�آيّن فاعل وذلك 
علمّية  ��صرت�تيجية  خطط  �إعــد�د  خــالل  من 
مدرو�صة ُمعّدة يف �صمن منهج قر�آيّن متط�ر، 
و�تباع �أ�صاليب جديدة وطر�ئق فّنّية ومن�ذجّية 
يف حتفيظ �لقر�آن �لكرمي معّدة باأ�صل�ب علمّي 
�لهادفة  �لن�صاطات  هذه  �صمن  ومن  حديث، 
معهد  يف  و�حلّفاظ  �لقّر�ء  �إعــد�د  مركُز  �أقام 
�ملعارف  �ص�ؤون  لق�صم  �لتَّابع  �لكرمي  �لــقــر�آن 
ة  �لعّبا�صيَّ �لعتبة  يف  و�لإن�صانّية  �لإ�صالمّية 
�أ�ــصــالــيــب  يف  تخ�ص�صّية  دورة  ــة،  ــص ــّد� ــق �ملُ
�إد�رة  وكيفية  �لتدري�س،  وطــر�ئــق  �لتَّحفيظ 
بن  �لقا�صم  قاعة  على  وذلك  �حلفظ،  دور�ت 

ا�صيَّة  �حل�صن )عليهما �ل�صالم( يف �لعتبِة �لعبَّ
�صة. �ملُقدَّ

�لـــدور�ت عــدد كبري من  وقــد �صارك يف هــذه 
�لكرمي  �لــقــر�آن  معهد  يف  �لّتحفيظ  �أ�صاتذة 
 9-4 من  و��صتمرت  �ملحافظات،  يف  وفروعه 
ملُة  �لتقْت  �ل�صياق  هذ�  ويف   ،2016 �صباط 
�ل�صيخ  �لكرمي  �لــقــر�آن  معهد  مديَر  �لفرقان 
ــذي  جـــ��د �لــنــ�ــصــر�وي )د�مـــت بــركــاتــه( و�ل
حتدث لنا قائاًل : " �أقام معهد �لقر�آن �لكرمي 
باأ�صاتذة  ة  �خلا�صّ �لتط�يرية  �لـــدور�ت  هــذه 
�ملعهد يف كربالء وباقي �لفروع يف �ملحافظات 
لــالإفــادة مــن �لــطــر�ئــق �حلــديــثــة و�ملــتــطــ�رة 
�لفئات  ملختلف  �لــكــرمي  ــقــر�آن  �ل حتفيظ  يف 
مم�عة  ــدورة  �ل هــذه  ت�صمنت  وقــد  �لعمرية 
�لتحفيظ وطر�ئق  �أ�صاليب  تعليم  دور�ت منها 

دور�ت  �إد�رة  كيفية  يف  دورة  كذلك  �لتدري�س 
جيدة  مبجملها  �ملحا�صر�ت  وكانت  �حلفظ، 
�لعلمي  �لأ�ــصــلــ�ب  ناحية  مــن  ونــاجــحــة  جـــدً� 
�لطلبة  تعليم  يف  �ملتبعة  و�لطر�ئق  و�لعملي 
تلّقى  حيث  وتــالوتــه،  �لــكــرمي  ــقــر�آن  �ل حفظ 
يف  ونافعة  قيمة  معل�مات  �مل�صارك�ن  خاللها 
�لكرمي  �لقر�آن  حتفيظ  طر�ئق  تط�ير  كيفية 
�لقدمية"،  �لّتقليدية  �لــطــر�ئــق  عــن  بــعــيــدً� 
ُتَعدُّ مبثابِة حجر  �لدور�ت  "�أن هذه   : م�صيفًا 
م��ص�عًا  متطّ�ر  قــر�آيّن  منهج  لإعــد�د  �أ�صا�س 
�أ�ص�ٍس علميٍة  ُدّونت وفق  و�صكاًل، فم��ص�عاتها 
�لقر�آن  من  م�صتمدٍة  �صليمٍة  و�أ�ص�ٍل  جديدٍة، 
متكاماًل"،  �إر�صاديًا  منهجًا  ب��صفه  �لكرمي، 
�أ�صتاذ  ويف �ل�صياق ذ�ته �لتقت ملة �لفرقان 
�لّتدري�صّي  �حل�صينّي،  مهدي  د  يِّ �ل�صَّ �لــدورة 

معهُد القراآِن الكرمي
ُيقيم دوراٍت تخ�س�سّية يف اأ�ساليِب التَّحفيظ وطرائق التدري�س وكيفية اإدارة دورات احلفظ

من  بنّي  و�لــذي  �لعاملية  �مل�صطفى  جامعة  يف 
لهذه  ا  خا�صً برناًما  "�أعددنا   : قائاًل  جانبه 
�لأوىل  �ملرحلة  مرحلتني  على  ُق�ّصم  ــدور�ت  �ل
�لــكــرمي  �لـــقـــر�آن  �أ�ــصــالــيــب حــفــظ  تعليم  هــي 
حفظ  مقدمات  �إىل  فيها  نتطرق  وطر�ئقه، 
�ملطل�بة  و�ملهار�ت  ومق�ماته  �لكرمي  �لقر�آن 
ت�صهيل  يف  �ملــ�ؤثــرة  �لع��مل  وكذلك  للحافظ 
ومر�جعة  حفظ  وكيفية  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ 
�لثانية  و�ملرحلة  �ملت�صابهة،  و�لآيـــات  �لآيـــات 
من  نتناول  �لتحفيظ  دور�ت  �إد�رة  كيفية  ه� 
�أ�صتاذ  ميتلكها  �لتي  خ�صائ�س  �إىل  خاللها 
ف�صال  بها،  يتمتع  �لتي  و�ملــهــار�ت  �لتحفيظ 
�إد�رة  وطريقة  �لطلبة  مع  �لتعامل  كيفية  عن 
ونظرية"،  عملية  بطريقتني  �لتحفيظ  حلقات 
من  كبرية  �ل�صتجابة  كانت  "لقد   : م�صيفًا 
عك�صه  ما  وهــذ�  �لـــدور�ت  هــذه  �مل�صاركني يف 
و�جلدّية  �ملتن�عة،  و�لأ�صئلة  �ملكّثف  �حل�ص�ر 
و�ملثابرة على �كت�صاب �ملعل�مات �ملهمة خالل 

هذه �لدور�ت".
قّيمة  معل�مات  تلّق��  �أنهم  بّين��  �مل�صارك�ن 
و�كت�صب�� مهار�ت متعددة خالل هذه  ومفيدة 
�لدور�ت، وهم عازم�ن على ت�صخري طاقاتهم 

�لتدري�صية  �لطر�ئق  كل  لتطبيق  و�إمكاناتهم 
تعليم  على  و�لعمل  �كت�صب�ها  �لتي  و�ملهار�ت 
حتفيظ  يف  �مل�صتحدثة  �لطر�ئق  وفق  �لطلبة 
�لتقت  �لــ�ــصــيــاق  هـــذ�  ويف  �لــكــرمي،  �لـــقـــر�آن 
�أ�صتاذ  حمّمد  ح�صني  �لأ�صتاذ  �لفرقان  ملة 
�لتحفيظ يف معهد �لقر�آن �لكرمي - فرع بغد�د 
�لتابع للعتبة �لعبا�صية �ملقد�صة و�أحد �مل�صاركني 
"لقد   : بــنّي لنا قائاًل  ــذي  �لــدورة و�ل يف هــذه 
متعددة  ومــهــار�ت  وفــرية  معل�مات  �كت�صبنا 
خالل هذه �لدور�ت �لتي �أ�صرف عليها �لأ�صتاذ 
كان  و�لــذي  �حل�صينّي  مهدي  د  يِّ �ل�صَّ �حلافظ 
�ملحا�صر�ت  لإد�رة  طريقة  يف  جــدً�  متمكنًا 
ب�ص�رة  �ملادة  و�صرح  �ملعل�مة  تقدمي  و�صال�صة 
�لتطبيق  خــالل  مــن  �أي�صًا  و�فــدنــا  مب�ّصطة، 
من  �حُلّفاظ  �لطلبة  �ختيار  كيفية  يف  �لعملي 
�ل�صتيعابية  و�لــطــاقــات  �لــعــمــرّيــة،  �لّناحية 
للطلبة، و�إمكانية تلّقيهم عل�م �لقر�آن �لكرمي، 
ــال  �لأطــف للطلبة  �لـــدرو�ـــس  تــقــدمي  وكــيــفــيــة 
على  كل  �ملتقدمة  �لعمرية  و�لفئات  و�لنا�صئني 
حدة وبح�صب �لإمكانات و�لف��رق �لفردية لكل 
مرحلة عمرية، وكيفية �خلطة �لتي يتم و�صعها 
�ملــدة  وفــق  بالكامل  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  حلفظ 

�لقر�آن  معهد  "�أ�صاتذة   : م�صيفًا  �ملحددة"، 
�إمكاناتهم  كل  ت�صخري  على  عازم�ن  �لكرمي 
�أو�صاط �ملجتمع  لالرتقاء بال��قع �لقر�آيّن بني 
�أكــرب قدر ممكن من  وذلــك من خالل تقدمي 
تدري�صية  طر�ئق  و�تــبــاع  �ملعرفّية  �ملعل�مات 
�إمكانية  �لطالب  على  ت�صّهل  ومتط�رة  حديثة 

حفظ �لقر�آن �لكرمي بالكامل".
وي�صعى معهد �لقر�آن �لكرمي من خالل خططه 
�ل�صرت�تيجية �إىل تط�ير قدر�ت �أ�صاتذته من 
ُيقيمها  �لتي  �ملكّثفة  و�لــدور�ت  �لرب�مج  خالل 
�لبيئة �خل�صبة  �ملعهد، و�لتي ت�صهم يف ت�فري 
خالل  مــن  وذلـــك  فتي  قــــر�آيّن  جيل  لتن�صئة 
�بتكار و�صائل تعليمّية جديدة وتط�ير �ملناهج 
و�ل��صائل �ملتبعة و�لإفادة من �لطر�ئق �حلديثة 

يف تعليم حفظ �لقر�آن �لكرمي وتالوته.
ُي�صار �إىل �أن حفل �ختتام �لّدور�ت �لّتخ�ص�صّية 
يف �أ�صاليب �لتَّحفيظ وطر�ئق �لتَّدري�س وكيفية 
قاعة  على  �أقــيــم  قــد  �حلــفــظ،  دور�ت  �إد�رة 
�لعتبة  يف  �ل�صالم(  )عليهما  �حل�صن  �لإمــام 
�أ�صاتذة  من  عدد  ح�صره  �صة،  �ملُقدَّ ة  ا�صيَّ �لعبَّ
وبقية  كربالء  مدينة  �لكرمي يف  �لقر�آن  معهد 

�ملحافظات.
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فجره  بــزوغ  منذ  �لكرمي  �لــقــر�آن  معهُد  د�أَب 
وحّتى ي�منا هذ� على �إقامة �مل�صاريع �لقر�آنّية 
�لّر�ئدة �لتي ُت�صهم وب�صكل كبري يف ن�صر عل�م 
كتاب �هلل �لعزيز ومفاهيمه على نطاق و��صع، 
لإجناحها  كافة  �لالزمة  �لحتياجات  وت�فري 
�ملجتمع،  يف  �لقر�آنّية  �لّثقافة  تعزيز  بهدف 
لذ� �صرع باإقامة �لعديد من �لّدور�ت �لقر�آنّية 
�إحــدى  ب��صفها  �لخت�صا�صات  خمتلف  يف 
تنمية  �إىل  تهدف  �لتي  �لتَّعليمّية  �لــّطــر�ئــق 
�لطاقات �لقر�آنّية للم�ه�بني يف حفظ �لقر�آن 
�لكرمي و�لّتالوة و�لّتف�صري، و�إعد�د �ملُبّلغني يف 

مال �لقر�آن �لكرمي.
�لكرمي  �لقر�آن  معهُد  �أقــام  �ملنطلق  هذ�  ومن 
�لإ�ــصــالمــّيــة  �ملــعــارف  �ــصــ�ؤون  لق�صم  �لــتــابــع 
عّدَة  �ملقّد�صة  �لعّبا�صية  �لعتبة  يف  و�لإن�صانّية 
وتعّلم  و�لّتج�يد  ــالوة  ــّت �ل �أحــكــام  يف  دور�ت 
من  �خلالية  و�ل�ّصليمة  حيحة  �ل�صّ �لــقــر�ءة 
�لزهر�ء  ن�ر  دورة  ومنها  و�لأخــطــاء،  �لعي�ب 

و�لتَّج�يد  ــالوة  �لــتِّ لأحكام  الم(  �ل�صَّ )عليها 
مبنت�صبي  ة  �خلا�صّ ع�صرة  �خلام�س  بن�صختها 
يف  �خُتِتَمْت  �لتي  �ملُقّد�صة  ة  ا�صيَّ �لعبَّ �لعتبة 
)عليه  �لعبا�س  �لف�صل  �أبـــي  �لإمــــام  �صحن 
�ل�صالم(، �إذ تخّرج من هذه �لدور�ت �أكرث من 
ونظرية  عملية  درو�صًا  تلّق��  منت�صب   )500(
�لأد�ء  وحت�صني  و�لتج�يد،  �لتالوة  �أحكام  يف 
�لدورة  هذه  وتاأتي  كامل،  �صهٍر  ملّدة  �لقر�آيّن، 
معهُد  ُيقيمها  �لتي  �لــدور�ت  �صل�صلة  يف �صمن 
ة �ملُقّد�صة من  ا�صيَّ �لقر�آن �لكرمي يف �لعتبة �لعبَّ

�أجل �لرقّي مبنت�صبيها قر�آنيًّا.
�لــقــر�آن  معهد  مــديــر  �لتقت  �لــفــرقــان  ملة 
ــ�ــصــر�وّي )د�مـــت  ــّن �لــكــرمي �لــ�ــّصــيــخ جـــ��د �ل
"�أهمية  على  �أكد من جانبه  و�لــذي   بركاته( 
ب��صفهم  للمنت�صبني  حيحة  �ل�صّ �لتالوة  تعليم 
)عليه  �لعبا�س  �لف�صل  �أبـــي  لــالإمــام  خــدًمــا 
للدرو�س  �لعملي  �لتطبيق  و�أهمية  �ل�صالم( 
�لتي يتلّق�نها يف مال در��صتهم، و�لعمل على 

�ل�قف  وم���صع  �لإعر�بية  �حلركات  �صبط 
ت���صل  على  "حر�صنا  م�صيفًا  و�لبتد�ء"، 
تعلم  �لدور�ت وعدم �لنقطاع عن  �إقامة هذه 
�لّتالوة  �أحكام  تعليم  ودور�ت  �لكرمي  �لقر�آن 
�لقر�آن  تدري�س  منت�صبينا  باإمكان  يك�ن  حّتى 
�لتالوة  جانب  �إىل  �لعمرية  للفئات  �لــكــرمي 
�جليدة و�ملتقنة" لفتًا �إىل : " �أن هذه �لدور�ت 
قر�آنّية  وطاقات  م��هب  بروز  عن  �أثمرت  قد 
مكّثفة  ـــدور�ت  ل �إخ�صاعهم  و�صيتم  جــديــدة 
حيح من �أجل  و��صتثمار م��هبهم بال�ّصكل �ل�صّ
لتدري�س طلبة  و�إعــد�د مالكات مميزة  تاأهيل 

يفّية" . �لدور�ت �ل�صّ
ــة �لــفــرقــان  ــــه �لــتــقــت مــل يف �لــ�ــصــيــاق ذ�ت
عالء  �لأ�ــصــتــاذ  �لــــدور�ت  هــذه  على  �مل�صرف 
قائاًل:  لنا  بنّي  و�لــذي  �حلمريي  حم�د  �لدين 
�أحكام  تعليم  �إىل  تهدف  �لــدورة  هــذه  "�إّن 
للقر�آن  �ملتقنة  و�لقر�ءة  �ل�صحيحة،  �لتالوة 
و�صفاتها  �حلروف  �بتد�ًء من خمارج  �لكرمي 

معهد القرآن الكريم
ُيقيم دورة نور الزهراء )عليها السالم( الخامس عشرة 

ألحكام الّتالوة والّتجويد الخاّصة بمنتسبي العتبة العّباسّية المقّدسة

و�أحكامها، بالإفادة من كتاب )مر�صد �ملعلم( 
�لـــذي �أ�ــصــدره مــركــز عــلــ�م �لــقــر�آن �لكرمي 
�إعد�د  مركز  مع  وبالتعاون  وطبعه،  وتف�صريه 
ــقــر�آن  �ل �لــتــابــعــني ملعهد  و�حلـــّفـــاظ  �لـــقـــّر�ء 
وكذلك  �ملقد�صة،  �لعبا�صية  �لعتبة  يف  �لكرمي 
حر�صنا على تعليم �لقر�ءة �ل�صحيحة لق�صار 
�مل�صارك�ن  ُيفيد  �أن  على  حر�صنا  وقد  �ل�ّص�ر، 
�ل�صرح  طريق  عن  �لــدرو�ــس  هــذه  من  جميعًا 
 ،" جميًعا  �مل�صت�يات  ينا�صب  �لــذي  �ملب�ّصط 
ملّدة  ��صتمّرت  قد  �لــدورة  هذه  " �أّن  ُم�صيفًا: 
وقد  ي�ميًا،  و�حــد  در�ــس  مبعّدل  ي�مًا  ثالثني 
وهذ�  كبري،  ب�صكل  خاللها  �مل�صارك�ن  تفاعل 
و�لأ�صئلة  و�ملكّثف  �مل�صتمر  �حل�ص�ر  عك�صه  ما 
�ملتن�عة ونتائج �لختبار �لنهائي، �إذ �إّن عددً� 
�لتالوة  �أحكام  يف  متّيزو�  قد  �مل�صاركني  من 
 : �إىل  لفتًا   ،" و�ل�ّصليمة  حيحة  �ل�صّ و�لقر�ءة 

" �أّن هذ� �مل�صروع �نطلق �لعمُل به منذ عامني 
م�صروع  قريبًا  ُيطلق  �أن  �ملقّرر  ومن  تقريبًا، 
�لــدور�ت،  تلك  من  باملتمّيزين  خا�س  جديد 
مال  يف  ومعّلمني  قـــّر�ء  �إعـــد�د  على  يعمل 

�أحكام �لتالوة و�لتج�يد." 
�أّنهم تلّق�� �لكثري  ومن جانبهم بنّي �ملنت�صب�ن 
هذه  خــالل  �لقّيمة  �ملعرفية  �ملعل�مات  مــن 
�لأ�صتاذ  �لفرقان  �ألتقت  ذلــك  �إىل  ـــدورة،  �ل
)مــاهــر �لأ�ـــصـــدي( و�لــــذي عـــرّب عــن �صكره 
�لدورة  و�أ�صتاذ  �لكرمي  �لقر�آن  ملعهد  وتقديره 
�أ�صتاذ  �إىل  و�لتقدير  بال�صكر  " �أتقّدم   : قائاًل 
�لــقــر�آن  معهد  على  �لقائمني  ولــكــّل  �لــــدورة 
بذل�ه  ملا  �ملقّد�صة  �لعبا�صية  و�لعتبة  �لكرمي 
من مه�ٍد كبرٍي يف تعليمنا �لأحكام �لقر�آنّية 
و�لقر�ءة �ل�صحيحة للقر�آن �لكرمي ولإتاحتهم 
�لكرمي  �لقر�آن  تعّلم  �صرف  لنيل  لنا  �لفر�صة 

�إىل جانب �صرف خدمة قمر بني ها�صم )عليه 
�ل�صالم(".

�لكرمي  �لقر�ن  �أن معهد  بالذكر  ومن �جلدير 
�لعديد  ُيقيم  فاإنه  �لـــدور�ت  هــذه  عن  ف�صال 
�لهتمام  على  ويعمل  �لقر�آنّية  �لأم�صيات  من 
�لأطفال  من  للم�ه�بني  �لقر�آنية  بالطاقات 
تلك  تنمية  على  و�لعمل  و�ل�صباب  و�لنا�صئة 
�لطاقات يف �حلفظ و�لتالوة و�لتف�صري وتقدمي 
�مل�ؤ�ص�صات  مــع  و�لــتــعــاون  كــافــة،  �لت�صهيالت 
�لقر�آنية �لأخرى لتبادل �خلرب�ت و�مل�صاركة يف 
و�خلارجية  �لد�خلية  و�ملهرجانات  �مل�صابقات 
منها، و�إعد�د �ملبلغني يف مال �لقر�آن �لكرمي 
معلمي  ــد�د  و�إع تاأهيل  دور�ت  فتح  خالل  من 

�لقر�آن �لكرمي.
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ــا مــرمي(  ــقــر�آين يف رو�يـــة )ي ُيلحظ �لأثـــر �ل
�بتد�ًء من �لعن��ن �إذ ه� �أّول عتبة يلج �لقارئ 
�لكاتب  �ختار  وقد  �لن�س.  ع��مل  خاللها  من 
ــاء �لعن��ن  ــد ج ــرمي وق لــرو�يــتــه عــنــ��ن يــا م
من  �لــكــثــري  ــه  د�خــل يف  يحمل  لكنه  مــ�جــز� 

لـ)مرمي(  �لند�ء  ورد  وقد  و�لرم�ز.  �لدللت 
يف �لقر�آن �لكرمي خم�س مر�ت )�أربع مر�ت يف 
�ص�رة �آل عمر�ن ومرة يف �ص�رة مرمي( ف�صال 
بـ)�ص�رة  �لقر�آنية  �ل�ص�ر  �أحــدى  ت�صمية  عن 

مرمي(. 

�لقارئ  جتعل  �لأ�صئلة  من  جملة  �لعن��ن  ُيثري 
يقف �إز�ء ت�ص�ر�ت ير�صمها ملرمي، فهل مرمي 
�أو  �لــقــر�آنــّيــة(  و�ل�صالم )مــرمي  �لأمـــان  رمــز 
�لكاتب  �أن �ختيار  يعني  هي عك�س ذلك، هذ� 

للعن��ن جاء عن ق�صد و��صح.

الَحِديِث الِعراقّي  األدِب  ِفي  الُقْرآِنّي  األثُر 
ِمَثال املَ�ِسيح  الُكّتاب 

ح�سني فا�سل احللو

مل حيقق أيهُّ نصٍّ -أريض أو ساوي- ما حققه النَّصهُّ القرآيّن من منزلة.. ومل يؤثر نصٌّ فيا بعده مثلا أثر القرآن 
عىل ما تاله من النصوص وعىل خمتلف األصعدة، الفكرية منها والفنية. فالنّّص القرآيّن ألقى بظالله عىل ما 
منبعا  الكريم  القرآن  فنجد  الرشقي وخارجه  املجتمع  داخل  احلارض  وقتنا  وإىل  اإلسالمّي  العرص  منذ  تاله 

ألدباء من غري العرب من أمثال بوشكن الرويس وغوته األملاين وغريمها من األدباء.
ولعل أحًدا ال يستبعد أن يتأثر الكاتب بكتبه املقدسة ويقتبس منها ويشري إىل قدسيتها، ولكن أن يتأثر بكتب ال 
يؤمن هبا دينيًّا فذلك ُيعد ملمًحا واضًحا عىل عاملية هذا النص. ففي أدبنا املعارص نلمح تأثرا واضحا بالقرآن 
الكريم من الشعراء والكتاب، من مسلمن وغريهم؛ إذ نجد بعَض األدباء العراقين وهم يقتبسون منه با 
يالئم غاياهتم وتوجهاهتم. ومن بن من تأثر بالقرآن الكريم الكّتاب املسيح يف بعض رواياهتم وسنختار يف 
هذه املقالة سنان أنطوان يف روايتيه )يا مريم( و)وحدها شجرة الرمان( والكاتبة أنعام كجه جي يف روايتها 

)طشاري(.

ومما ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه من ق�صدية �لختيار 
�آية من  مع  قر�آنيًّا  يتنا�س  �لكاتب  �أن  لـلعن��ن 
ف�ص�ل  لأحـــد  عتبة  يف  وذلـــك  مـــرمي،  �ــصــ�رة 

�لرو�ية، �إذ يق�ل:
)"ُهّزي ِجذَع هذه �للحظِة 

ُت�صاِقُط عليِك
م�ًتا �صخًيا"

)رواية يا مرمي-104( عر�قّية"(  "مرمي 
�لتنا�س  وهـــ�  مهمة  و�صيلة  �لــكــاتــب  وظـــف 
�لن�س  ميت�س  ه  ن�صّ جعل  �إذ  �لمت�صا�صي 
ُت�َساِقْط  ْخَلِة  النَّ ِبِجْذِع  اإَِلْيِك  ي  {َوُهزِّ �لقر�آين 
ل�حة  �لكاتب  ر�صم  وقد  ا}  َجِنيًّ ُرَطًبا  َعَلْيِك 
�إذ جعلها قائمة على مفارقة عجيبة،  حزينة؛ 
�صدر  على  �جلاثم  �مل�ت  ميثل  �لأول  فطرفها 
�لعر�ق، على حني �لطرف �لثاين ميثل �خلري 

و�لأمان و�ل�صكينة... 
تعامال  هــذ�  تنا�صه  يف  �أنــطــ��ن  تعامل  لقد 
ــل بــل �أ�ــصــهــم يف  ــا؛ �إذ مل يــنــِف �لأ�ــص حتــ�يــلــيًّ
�لغائب  �لــنــ�ــس  يــجــّمــد  فــهــ� مل  ــتــمــر�ره.  ��ــص
يف  جديدة  متطلبات  وفــق  �صياغته  �أعــاد  بل 
ع�صره، فالنخلة �لعر�قية �لي�م ل حتمل ذلك 
بل  �لعذر�ء  مرمي  على  ت�صاقط  �لــذي  �لرطب 
حتمل م�تا �صخيًّا، ول مرمي �لي�م تلك �لآمنة 

�لتي ياأتيها رزقها يف �ملحر�ب! 
فعل  وهــكــذ�  ــا،  حــيًّ �لــقــر�آيّن  �لّن�ّس  بقي  لقد 
�لقر�آين  �لن�س  ه ميت�س  ن�صّ �إذ جعل  �أنط��ن 
�ل�صابق وي�ظفه يف �صياغة فنية جديدة �أك�صبه 
ن�عا من �لتمّيز و�خل�ص��صية. وهذ� بدوره له 
تاأثريه يف نف�س �ملتلقي متكنه �أن ي���صل قر�ءة 
�أن  عرفنا-  -كــمــا  هــي  �إذ  �لبــد�عــي  �لن�س 
لأحد  د�خلية  عتبة  �لعبارة  هذه  جعل  �لكاتب 

ف�ص�ل �لرو�ية.
�لـــرمـــان(،  �ــصــجــرة  رو�يـــــة )وحـــدهـــا  ويف 

م���صع  يف  �لــقــر�آين  ــر  �لأث ن�ؤ�صر  �أن  ميكن 
�لعن��ن  يف  ه�  �لتاأثري  هذه  و�أّول  متعددة. 
ا، فـ)رمان( له رمزية خا�صة فهي تلك  �أي�صً
�لفاكهة �ملقّد�صة �لتي ورد ذكرها يف �لقر�آن 
ويتاأكد  �جلــنــة.  ثمار  مــن  ب��صفها  �لــكــرمي 
)�لت�صديرة(  �لرو�ية  عتبة  يف  �لتاأثري  هذ� 
َوَنْخٌل  َفاِكَهٌة  {ِفيِهَما  �لآيــة  �لكاتب  �ختار  �إذ 
اٌن} )الرحمن 68(.  مل يكن �ختيار �لعن��ن  َوُرمَّ
ورد يف  ما  بل يحاكي  �أمــًر� عبثيا  و�لت�صديرة 
�لقتبا�صات  عن  ف�صال  هذ�  �لرو�ية.  ف�ص�ل 
�لرو�ية يف �صفحة  ثنايا  �ملبا�صرة يف  �لقر�آنية 

)22- 39- 162- 229( وغريهن.
�لكاتبة  على  و��صحا  �لقر�آيّن  �لتاأثري  ونلحظ 
�إذ جتعل  �أنعام كجه جي يف رو�يتها ط�صاري؛ 
�صليمان �لن�صر�ين يف�ز بامل�صحف يف �مل��صل 
فـ)�صليمان ع�صق �للغة منذ يفاعته. كان يرى 
وه�  لنتمائه،  تاأكيدً�  لنا�صيتها  �متالكه  يف 
�ل�صريايّن، �إىل �له�ية �ل�طنية... كان �أقرباوؤه 
بال�صريانّية  يــتــحــادثــ�ن  �لقريبة  �لــقــرى  يف 
ــ�ن بــالــكــثــري مـــن �لــكــلــمــات  ــرطــن و�أقــــر�نــــه ي
)رواي��ة  �ل�صاد(  ح�صن  يف  ينام  وهــ�  �لرتكية 

ط�ساري:64-63(

ثم ت���صل �صردها لع�صق �صليمان للعربية لغة 
�لكرمي  �لقر�آن  دخ�ل  وكيفية  �لكرمي  �لقر�آن 
)�أنهى  �ملكتبة:  رفــ�ف  وت�صدره  بيتهم  �إىل 
�مل��صل  ل��ء  على  �لأول  ترتيبه  وجاء  �لثان�ية 

يك�ن  �أن  �لعادة  جرت  وقد  �لعربية.  �للغة  يف 
يف  لتفّ�قه  �لأول  �لطالب  مكافاأة  �ملُ�صحف 
لغة �لقر�آن. لكن �لعادة، مع �ُصليمان �إ�صكندر، 
م�عد  يف  �ملدر�صة،  من  خــرج  تختلف.  كانت 
�نتظاره،  يف  �ملدير  ووجد  �لطالب،  �ن�صر�ف 
جال�صًا يف عربة �لربل، عند �لب��بة. تعال �بني 

�ُصليمان �أفندي، ��صعد معي.
�ملكتبة  �إىل  بالت�جه  �حلــــ�ذّي  �ملــديــر  يــاأمــر 
�ملتف�ق  �لطالب  من  يطلب  وهناك  �ملركزية. 
�أن يختار �أي كتاب يريد، على �صبيل �ملكافاأة، 

مهما غال ثمنه.
يقر�أ �ُصليمان ما يدور يف بال مديره ويرّد باأدب: 
ــ �أُ�صتاذ، لن �أقبل باأي جائزة �أُخرى. ــ �بني... 
لن  ــ  مدينة حمافظة.  و�مل��صل  ن�صر�ين  �أنت 
�أقبل بغري �مل�صحف. يتاأثّر �ملدير ويربت على 

كتف �لطالب وين�صاع لعناده. 
ينال �ُصليمان �جلائزة �ملعه�دة ويدخل �لقر�آن 
على  �ختلف��  كّلما  �لأُوىل.  للمرة  بيتهم  �إىل 
وملا  �إلــيــه.  �حتكم��  ــة  �آي �أو  �إعـــر�ب  �أو  معنى 
�نتقل�� �إىل بغد�د ر�فقهم و�أخذ مكانه يف �أعلى 

رف�ف �ملكتبة( )رواية ط�ساري:65-64(
يكن  مل  �لكرمي  �لــقــر�آن  �إنَّ  ق�لها  من  نلحظ 
رف�فها  مت�صدر�  بل  �ملكتبة  زو�يــا  يف  مرك�نا 
نــز�عــاتــهــم  ــني  ب �لـــذي يف�صل  �لــكــتــاب  وهـــ� 

وخ�ص�ماتهم �لعلمية. 
�لقر�آين ذلك �ملعني �لذي يغرتف  بقي �لن�س 
ب��صفه  م�صاربهم  خمتلف  على  �لأدبـــاء  منه 
كتابا ك�نيًّا ل يخت�س بزمان دون �آخر ول بفئة 

دون �أخرى.

ُهّزي ِجذَع هذه اللحظِة 

ُت�ساِقُط عليِك

موًتا �سخًيا  

عراقّية"  "مرمي 
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الَعَتَبُة الَعبَّاسيَُّة امُلَقّدَسُة
تفتُح آفاق تعاون جديدة لالرتقاء بالواقع القرآنّي ِفي وطننا الحبيب

على  المهمة  األمور  من  انتهو  حيث  من  واالنطالق  اآلخرين  تجارب  على  ُف  والتَّعرَّ الّتواصُل 
التي  المؤسسات  ويكسب  كبيرة  مراحل  يطوي  األمر  فهذا  والمؤسسات  األفراد  مستوى 
التكاليف؛  بأقل  الثمار  أفضل  إلى  وتصل  والموارد  الوقت  من  الكثير  النهج  هذا  على  تسير 
فاألمر يجنبها التجريب والتخطيط األولي بل يكفي هنا استنساخ التجارب الناجحة واإلبداع 

في تطويرها.

متابعة: م�سطفى غازي الدعمي

علماء �لإد�رة ر�ع� هذ� �لأمر يف كل خططهم 
�صتى  على  ينطبق  �لأمــر  هــذ�  �ل�صرت�تيجية 
هذ�  يعد  فلم  �لقر�آين  �لعمل  ومنها  �مليادين 
حتّ�ل  بل  فــردي  فطري  عماًل  �ملبارك  �لعمل 
تخطيط  �إىل  يــحــتــاج  م�ؤ�ص�صاتي  عــمــل  �إىل 
وعمل مت���صل كذلك يحتاج �إىل �لتعّرف على 
هذ�  تبّنت  �لتي  �لأخـــرى  �مل�ؤ�ص�صات  جتــارب 
بازدهار  �صي�صهم  و�لت���صل  �ملــبــارك  �لعمل 
هذ�  تنتهج  �لتي  �مل�ؤ�ص�صة  يف  �لــقــر�آيّن  �لعمل 

�لطريق.
�حلكيمة  باإد�رتها  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة 
لــذ� جتدها  و�أكـــدت عليه  هــذ� �جلانب  رعــت 
وتعرفت  �لتجارب  من  �لعديد  على  �نفتحت 
�جله�د  على  تنفيذها  يف  و�عــتــمــدت  عليها 
�لعر�قّية �خلال�صة لذ� بادرت �لعتبة �ملقد�صة 
�لتنفيذية  �لهياأة  مع  �لتعاون  ج�ص�ر  مد  �إىل 

ـــر�ن  �إي يف  �لــ�طــنــي  �لــتــالوة  ملــ�ــصــروع  �لعليا 
وم�ؤ�ص�صة �صر�ط �لقر�آنّية حيث ت�صرف �لهياأة 
على م�صروع مميز يرعى �لرب�عم �مل�ه�بني يف 
�أكرث من 500 برعم من خمتلف  �لتالوة �صم 
�صن��ت  ــالث  ث ــدة  مل و��صتمر  �إيــــر�ن  مناطق 
و�لتجارب  �خلطط  من  �لكثري  خالله  تبل�رت 
�مل�صت�ى  هــذ�  �إىل  طــالبــه.  �إي�صال  �أجــل  مــن 
�ملقد�صة متلك م�صروعًا ممّيزً�  فالعتبة  �ملميز 
ي�صبه هذ� �مل�صروع وه� من �مل�صاريع �لر�ئدة يف 
بلدنا �حلبيب �إنه م�صروع �أمري �لقّر�ء �ل�طني 
�لقّر�ء  �إعــد�د  مركز  يقيمه  �لــذي  �لعر�ق  يف 
�أجل  فمن  �لكرمي  �لقر�آن  معهد  يف  و�حلّفاظ 
تبادل �خلرب�ت و�لتجارب �صافر وفد من �لعتبة 
�لإ�صالمّية  �جلمه�رية  �إىل  �ملقد�صة  �لعبا�صية 
نهائي  قبل  ما  مرحلة  فعاليات  حل�ص�ر  �إير�ن 
لرب�عم  �أقيمت  �لتي  تــالوت(  )�ص�ق  م�صابقة 

�مل�صروع بالتعاون مع �لعتبة �لعبا�صية �ملقد�صة. 
للرب�عم  تكرميًا  ثمينة  هدية  معه  حمل  �ل�فد 
يف  �ملقد�صة  �لعتبات  لزيارة  دع�ة  هي  �لهدية 
�لعر�ق هدية تطايرت لها قل�ب �لرب�عم فرحًا 
وجرت �لدم�ع مظهرة �ص�ق �لقل�ب ولت�صدق 
ب�صرى �للقاء فقد حمل �ل�فد ر�ية �أبي �لف�صل 
�لعبا�س �لتي حملت عطر �حلرم �ل�ّصريف ر�ية 
وريح طيب يخرب بلقاء قريب مع بقاع طهرها 
مق�صدً�  وجعلها  �لبيت  �أهـــل  باأج�صاد  �هلل 

.D للقل�ب �مل�ؤمنة �ملحبة لهم
�لعامة  �لأمانة  وبرعاية  �لت���صل  هذ�  و�صمن 
�حلــرم  �حت�صن  �ملقد�صة  �لعبا�صية  للعتبة 
ل�صنة  �لثاين  جمادي  من  �لأول  يف  �ل�صريف 
1437هـ �مل��فق 2016/3/11م فعاليات نهائي 
�لهياأة  تقيمها  �لتي  تــالوت(  )�ص�ق  م�صابقة 

�لّتنفيذّية مل�صروع �لّتالوة �ل�طني يف �إير�ن. 
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َمَلفُّ الَعَدِدَمَلفُّ الَعَدِد



A يف  �لإمام �حل�صن  قاعة  �حت�صنت  فقد 
�لعتبة �ملطهرة نهائي هذه �مل�صابقة �لتي �صارك 
 )60( �أ�ــصــل  مــن  تاأهل��  برعمًا   )20( فيها 
للم�صابقة  �لأوىل  �لأدو�ر  يف  �صارك��  مت�صابق 
منها  �لــتــالوة  يف  خمتلفة  مــد�ر�ــس  ميــثــلــ�ن 
�ملن�صاوي،  و�ل�صيخ  �ل�صحات،  �ل�صيخ  )مدر�صة 
عبد  و�ل�صيخ  �إ�صماعيل،  م�صطفى  و�ل�صيخ 
فائزون  خم�صة  منهم  تاأهل  حيث  �لبا�صط( 

�أو�ئل ميثل�ن �ملد�ر�س �ملذك�رة.
من  عــدد  �أُقــيــم  �مل�صابقة  هــذه  هام�س  وعلى 
حن �لعّبا�صّي  �ملحافل و�لأم�صيات يف كل من �ل�صّ
)�حل�صينّية  ــقــّد�ــصــة  �ملُ و�لــعــتــبــات  ــريــف  �لــ�ــصّ
و�لعل�ّية و�لكاظمّية( �أّول تلك �لأما�صي كان يف 
�صهدت  �لتي   A �لعبا�س  �لف�صل  �أبي  حرم 
من  لنخبة  تالوة  منها  �مل�صاركات  من  �لعديد 
من  كل  وهم  �لقر�آنّية  �صر�ط  م�ؤ�ص�صة  بر�عم 
كل�صتاين  ور�صا  ها�صمي  ج��د  )�صيد  �لقارئ 

�لأم�صية  و�صهدت  مقدم(  ز�هــد  �لف�صل  و�أبــ� 
بر�عم  �أحد  خالد(  )طه  للربعم  ر�ئعة  تالوة 
�لذي  �لعر�ق  يف  �ل�طنّي  �لقّر�ء  �أمري  م�صروع 
�أقامه مركز �إعد�د �لقّر�ء و�حُلّفاظ يف معهد 
ر�ئعة  م�صاركة  �إىل  م�صافًا  �لــكــرمي  �لــقــر�آن 
�لقر�آن  لكل  حافظة  و�أ�صغر  �ملعجزة  للطفلة 

�لكرمي يف �لعامل )َحَناَنة َخَلفي(. 
تربيز  م��صحات  فرقة  حناجر  �صدحت  وقــد 
باأعذب �مل��صحات �لتي تغنت بحبِّ �أهل �لبيت 
D �أما م�صك ختام �لأم�صية فكان مع قارئ 
�لعتبة �لر�ص�ية �ملطهرة �لأ�صتاذ حممد ج��د 

بناهي.
رحــاب  �حت�صنتها  �ملباركة  �لأم�صيات  ثــاين 
�صّيد  �صحن  �ملالئكة  مهبط  و�ل�فاء  �ل�ّصهادة 
�صهدت  A حيث  �لإمــام �حل�صني  هد�ء  �ل�صُّ
ملجم�عة  عطرة  قر�آنّية  تالو�ت  �لأم�صية  هذه 
�صر�ط  م�ؤ�ص�صة  عــن  �لــرب�عــم  �لــقــّر�ء  مــن 

ف�لذي(،  )م�صع�د  �لقارئ  �أ�صتهلها  �لقر�آنّية 
)ر�صا  ــّر�ء  ــق �ل ب�ص�ت  عــذبــة  تــر�تــيــل  تلتها 
�صيد  و�لقارئ  جاويد  ح�صن  حممد  نيك�صيار، 
�مل�ؤمنني  �أ�صماع  بها  ف��  �صنَّ ها�صمي(  جــ��د 
�صهدت  كما  ــتــالو�ت،  �ل بــاأعــذب  �حلا�صرين 
ح�صن  )حممد  للربعم  عطرة  تالوة  �لأم�صية 
�أمري  مل�صروع  �لقر�آنّية  �لرب�عم  �أحد  ج�عان( 
ترمنت  ت���صيح  ثمَّ  �لعر�ق  يف  �ل�طنّي  �لقّر�ء 
�لقارئ  ب�ص�ت   A �حل�صني  �لإمــام  بحبِّ 
)�أب� �لف�صل ز�هد مقدم( �لتي كان بها م�صك 

ختام �لأم�صية.
�لأ�صرف  �لنجف  �إىل  �ملقد�صة  كربالء  ومــن 
مع  وتز�منا  �ملُ�صّرفة  �لعل�ّية  �لــدوحــة  حيث 
فاطمة  �لــطــاهــرة  �ل�صديقة  �صهادة  ذكـــرى 
ــث تلك  ــال ث �ملــعــهــد  �أقـــــام   $ ـــزهـــر�ء  �ل
للقارئ  ��صُتهلت بتالوة عطرة  �لتي  �لأم�صيات 
�أمري  �أحد بر�عم م�صروع   ) �صرغام جهاد ( 

��صتمع  بعدها  ــر�ق،  ــع �ل يف  �لــ�طــنــي  ــّر�ء  ــق �ل
�حلا�صرون ملجم�عة من قّر�ء م�ؤ�ص�صة �صر�ط 
�لقر�آنية يف �ير�ن �أما م�صك ختامها فكان مع 
قارئ وم�ؤذن �لعتبة �لر�ص�ية �ملقد�صة ) حممد 

ج��د بنهاين(.
و�آخر تلك �لأم�صيات �لقر�آنية كانت يف مدينة 
�لكاظمية �ملقد�صة و�صهدت تالو�ت ر�ئعة حيث 
�لقر�آنّية  �لرب�مج  ختام  �لأم�صية  هذه  مّثلت 

و�حُلّفاظ  �لــقــّر�ء  �إعــد�د  مركز  �أقامها  �لتي 
يف  �ل�طني  �لتالوة  م�صروع  لرب�عم  �ملعهد  يف 

�إير�ن.
�لت���صل  هذ�  فعاليات  جميع  و�كبت  �لفرقان 
وما نتج عنه من بر�مج قر�آنّية خمتلفة ومنها 
و�ملــحــافــل  تــــالوت(  ــ�ق  ــص �( م�صابقة  نــهــائــي 
ــقــا�ــس �لـــقـــر�آيّن  ــات وجــلــ�ــصــات �لــّن ــي ــص ــ� و�لأم
�أولها  كــان  �لــلــقــاء�ت،  مــن  و�أجـــرت مم�عة 

ــ�ــصــر�وّي مــديــر معهد  ــّن مــع �لــ�ــّصــيــخ جـــ��د �ل
�ملعارف  �ص�ؤون  لق�صم  �لّتابع  �لكرمي  �لــقــر�آن 
�لعّبا�صّية  �لعتبة  يف  و�لإن�صانّية  �لإ�صالمّية 
�لعتبة  عمدت  قــائــاًل:  حتــدث  �لــذي  �ملُقّد�صة 
خمتلف  مع  �لت���صل  �إىل  �ملقد�صة  �لعبا�صية 
بهدف  �لقر�آنية  �مل�ؤ�ص�صات  ومنها  �مل�ؤ�ص�صات 
و�ل�صتفادة  �ملباركة  �أعمالهم  على  �لّتعّرف 
�ملتنامي  �لقر�آيّن  عملنا  يف  �لتجارب  تلك  من 
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مردود  من  للت���صل  ملا  وذلــك  �آخــر  بعد  ي�مًا 
�لــعــر�ق،  يف  �لقر�آنّية  جتربتنا  على  �إيجابي 
�لي�م نحن ت���صلنا مع �لهياأة �لتنفيذية �لعليا 
مل�صروع �لتالوة �ل�طني يف �إير�ن وكان ت���صاًل 
يف  �جليدة  جتربتهم  على  تعّرفنا  جدً�  مثمًر� 
�لتالوة  م��ص�ع  يف  �لــرب�عــم  رعــايــة  م�صروع 
ثالث  ملــدة  ��صتمر  م�صروًعا  ميلك�ن  �إنهم  �إذ 
يف  �لطلبة  من  كبرية  مم�عة  و�صمَّ  �صن��ت 
�إير�ن، ونحن منلك م�صروعًا ر�ئًد� يف �لعر�ق 
م�صروع  وه�  نف�صها  �لعمرية  �لفئة  ي�صتهدف 

�أمري �لقّر�ء �ل�طني لرعاية �لطالب �لرب�عم 
يف �لتالوة وهذ� �لّت���صل وغريه �ص�ف تك�ن له 
وبالتايل  �ملبارك  �إيجابية على م�صروعنا  ثمار 

�ل�ّصاحة �لقر�آنّية �لعر�قّية.
و�أجرت �لفرقان لقاء مع م�ص�ؤول �ل�فد �لز�ئر 
قائاًل:  حتــدث  �لــذي  مقدمي  ح�صني  �لأ�صتاذ 
�لــقــر�آين  �لت���صل  بــهــذ�  جـــدً�  �صعد�ء  نحن 
ونتقدم بجزيل �ل�صكر للعتبِة �لعبا�صية �ملقد�صة 
دعم  من  قّدمته  ومــا  �ل�صتقبال  حفاوة  على 
ــّرحــاب  لإقــامــة نــهــائــي �ملــ�ــصــابــقــة يف هـــذه �ل

حمافل  من  �أقيم  مبا  �صعد�ء  ونحن  �ملُطّهرة 
قر�آنية �صارك فيها قّر�ئنا �لرب�عم مع بر�عم 
�ملعهد  ــزور  ن �أن  جميلة  فر�صة  ــذه  وه �ملعهد 
�هلل  �صاء  و�إن  �لــقــر�آيّن  ن�صاطه  على  ونتعّرف 

هذه بد�ية لتعاون �أكرب.
ح�صنني  �ل�ّصّيد  مع  لقاء  �لفرقان  �أجــرت  كما 
و�حُلّفاظ  �لقّر�ء  �إعــد�د  مركز  م�ص�ؤول  �حلل� 
م�صاركة  عن  و�صاألته  �لكرمي  �لقر�آن  معهد  يف 
�لّتابع  �ل�طنّي  �لــقــّر�ء  �أمــري  م�صروع  بر�عم 
�إيـــر�ن  يف  ــالوة  ــّت �ل م�صروع  وبــر�عــم  للمركز 

�لرب�عم ومناف�صة  تفاعل بني  �لتم�صه من  وما 
لهذه  �ملرتقبة  �لثمار  وعــن  �لأف�صل  لتقدمي 

�مللتقيات، �أجاب قائال:
مما ل �صك فيه �أن هذه �ملحافل �مل�صرتكة �لتي 
�ص��ء  �لتالوة  مُميزون يف  بر�عم  فيها  �صارك 
�صتنعك�س  �إيــر�ن  من  �ل�صي�ف  �أو  �لعر�ق  من 
�مل�صتقبل  يف  و�أد�ئهم  م�صت�ياتهم  على  �إيجابًا 

لديهم  كبرية  ورغــبــة  د�فــًعــا  تخلق  �ص�ف  بــل 
�إىل  لل��ص�ل  بتفاٍن  ويتابع��  �أكــرث  ليتمرن�� 
�أد�ء قر�آيّن ر�ئع وُمتقن ويف �حلقيقة �صاهدت 
يف  ما  كل  �جلميع  بــذل  حيث  جميلة  مناف�صة 
�صد  يف  جنح��  وقــد  �لأجــمــل  لتقدمي  و�صعهم 
�حلا�صرين لتلك �لأم�صيات مبا قدم�� من �أد�ء 

مميز.

بر�عم م�صروع �لتالوة �ل�طني يف �إير�ن بّين�� 
�ملقد�صة  �لعبا�صية  للعتبة  �صكرهم  عظيم 
�مل�صاركة  عاّدين  �لقر�آنية  �لرب�مج  هذه  على 
و�لتالوة يف هذه �لبقاع �ملقد�صة فر�صة عظيمة 

ل تقدر بثمن متمنني �أّل تك�ن �لأخرية.
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بن  �بر�هيم  بن  علي  �حل�صن  �أبــ�  ه�  م�ؤِلفه 
ــقــرن �لثالث  �ل �أعــــالم  �لــقــمــّي، مــن  هــا�ــصــم 
�لهجرّي، مل يعرف تاريخ ولدته ول وفاته لكنه 
 ،A كان معا�صرً� لالإمام �حل�صن �لع�صكري

وكان حيًّا �صنة 307 هـ .
�لــرجــال  كــتــاب  يف  �لــنــجــا�ــصــي  �ل�صيخ  ــقــه  وّث
بق�له:)ثقة يف �حلديث، ثبت، معتمد، �صحيح 

�ملذهب، �صمع فاأكرث...(.
�عــالم  يف  �هلل  رحــمــه  �لطرب�صي  عنه  وقـــال 
�ل�رى بانه )من �أجّل رو�ة �أ�صحابنا(، ويروي 
�لإ�صالم  ثقة  �أكرث  وقد  �حلديث،  م�صايخ  عن 
�لرو�ية عنه  �لكلينّي  يعق�ب  بن  �ل�صيخ حممد 

يف كتابه �لكايف.
له مم�عة من �مل�صنفات منها:  كتاب �لنا�صخ 

و�ملن�ص�خ، كتاب قرب �لإ�صناد، كتاب �ل�صر�ئع، 
كتاب �حلي�س، كتاب �لت�حيد و�ل�صرك، كتاب 
كتاب  �ل�صالم،  عليه  �مل�ؤمنني  �أمــري  ف�صائل 
�ملغازي، كتاب �لأنبياء، ر�صالة يف معنى ه�صام 
وي�ن�س، ج��بات م�صائل �صاأله عنها حممد بن 
�لقر�آن،  �ختيار  بامل�صذر،  يعرف  كتاب  بالل، 

�ملناقب.

تفسير القمي تفسير القمي 

�سرمد فا�سل ال�سفار

ُيعّد تف�صري �لقمي من �أقدم تفا�صري �لإمامية، 
�ملعتمدة؛  �ل�صيعية  �لتف�صري  �أهم م�صادر  ومن 
�إذ نادرً� ما جند مف�صرً� �إماميًا  ل يعتمد على 

مروياته �لتف�صريية.
على  �لتف�صري  هــذ�  مــرويــات  يف  �عتمد  وقــد 
�ل�صادق  �هلل  عبد  �أبي  عن  رو�ه  ما  خ�ص��س 
و�لــده  عــن  رو�ه  كــان جّله ممــا  �لــذي   ،A
�لبالغني  م�صايخه  عــن  ها�صم  بــن  �بــر�هــيــم 
�أ�صحاب �حلديث،  �ىل �صتني رجاًل من رجال 
و�لغالب من مرويات و�لده ما يرويه عن �صيخه 
�أبي عمري )زياد بن عي�صى �لزدي  حممد بن 
 Aل�صادق� ب�صنده �ىل �لمام  �ب� �حمد ( 
�لمام  غري  عن  رو�يته  ومن  عنه،  مر�صال  �أو 
�أبي عمري ما رو�ه  و�لــده عن غري �بن  ورو�يــة 
عن و�لده، عن �صيخه �لآخر ظريف بن نا�صح 
�جلارود،  �أبي  عن  ب�صري  بن  �ل�صمد  عبد  عن 
�صف��ن  �صيخه  �ي�صا، عن  و�لده  رو�ه عن  وما 
�لباقر �لمام  �بي �جلارود عن  يحيى عن  بن 
من  ــده  و�ل يــروي عن غري  قد  وكذلك   ،A

�صائر م�صايخه .
�لف�صل  ــ�  -�أب �لقمي  �ل�صيخ  تلميذ  عمد  وقــد 
بن  حمزة  بــن  قا�صم  بــن  حممد  بــن  �لعبا�س 
بع�س  �دخـــال  �ىل   -Aجعفر بــن  م��صى 
على  �مالها  �لتي   Aلباقر� �لمام  رو�يات 
وبع�س  �لتف�صري،  هــذ�  �ثناء  يف  �جلــارود  �بــي 
يتعّلق  مما  م�صايخه  �صائر  عن  �أَُخــر  رو�يــات 
بتف�صري �لآية، �لتي مل تكن م�ج�دة يف تف�صري 
علي بن �إبر�هيم، فادرجها �صمن رو�يات هذ� 
وقعت  وقد  لنفعه،  وتكثريً�  له  تتميمًا  �لتف�صري 
�أو�ئل �ص�رة �آل عمر�ن �إىل  تلك �ل�صافات يف 

�آخر �لقر�آن .
�بتعد  �لتف�صري  �أن هذ�  �إىل  �ل�صارة  ولبّد من 
م�ؤلفه عن ظاهر �للفظ يف �أكرث م��رد �لتف�صري 
فقد  هنا  ومن  �لتاأويل،  من  قريبًا  وكــان  فيه، 
كان ي�ؤّول كثريً� من �لآيات �لقر�آنّية يف ف�صائل 

و�أوعــزو�  �عد�ئهم،  ومثالب   Dلبيت� �أهل 
ذلك �ىل عّدة �م�ر منها، �لأول: �أن �لدلة قد 
ت�صافرت من �لفريقني يف �أن ذو�ت حممد و�آل 
�جمعني،  عليهم  �هلل  �صل��ت  �لطاهرين  بيته 
منها  لأجلهم،  خلق  �صيء  وكل  �لك�ن  علة  هي 
ملا خلقت  ل�لك  �أحمد  يا   ( �لقد�صي  �حلديث 
�مل�صه�ر  �لــكــ�ــصــاء  ــث  وحــدي  ،) �لفــــــالك... 

وغريها من �لحاديث �ل�صريفة .
باأعمال  لعلمه  تعاىل  �أّن �هلل  ه�  �لآخر  و�لمر 
�لــديــن  وعــبــثــهــم يف   ، ــه  ــات وف بــعــد  نبيه  �أمـــة 
من  ظهر  كما  حني،  كل  يف  حماته  وبن��مي�س 
�صنائع بني �أمية وبني �لعبا�س، فكان �هلل تعاىل 
د�أب  ه�  كما  و�ل�صتعارة،  بالكناية  ذلك  يبنّي 
�لقر�آن يف ��صل�به يف �أكرث �آياته، فاإّن له ظاهرً� 
يتعلق ب�صيء وباطنًا يتعلق ب�صيء �آخر، و�أن �هل 
نقله  وما  بالتاأويل،  �لعامل�ن  هم   D �لبيت 
�ل�صيخ �لقمي عن طريق �هل �لبيت D ه� 

جانب من �لتاأويل �لعاملني به.
على  باإير�ن  م�صتقل  ب�صكل  �لتف�صري  هذ�  ُطبع 
، و�أخرى مع تف�صري  �حلجر يف �صنة 1313 هـ 

�لع�صكريA يف �صنة 1315 هـ .
من مميز�ت تف�صري �لقمي 

1- يعد هذ� �لتف�صري ��صل من ��ص�ل �لتفا�صري 
�لقدمية �ملعروفة .

2- �أن رو�ياته مروية عن �ل�صادقنيC، مع 
قلة �ل��صائط و�ل�صناد.

�لع�صكري  �لإمــام  زمن  يف  كان  م�ؤلفه  �أن   -3
�لـــذي كــان من  A، وقــد روى عــن و�لـــده 

.Aأ�صحاب �لإمام �لر�صا�
علًما  طياته  بني  يحت�ي  �لتف�صري  هذ�  �أن   -4
ا من ف�صائل �أهل �لبيتD، �لتي �صعى  جمًّ

�عد�وؤهم لإخر�جها من �لقر�آن �لكرمي.
5- تكّفل ببيان كثري من �لآيات �لقر�آنية �لتي 
مل يفهم مر�دها متاما �ل مبع�نة و�ر�صاد �هل 

�لبيتD، �لذين نزل �لقر�آن يف بي�تهم .

منهجه يف �لتف�صري 
�ملنهج  على  �لتف�صري  هذ�  م�صنف  �عتمد   -1
�لرتتيبي لل�ص�ر و�لآيات، فابتد�أ تف�صريه ب�ص�رة 

�حلمد وختمه ب�ص�رة �لبقرة .
2- �عتمد على �ملنهج �لثري يف تف�صري �لآيات 

.Dلقر�آنية، وه� �ملروي عن �هل �لبيت�
مم�عة  �ىل  تف�صريه  مقدمة  يف  ��ــصــار   -3
كالنا�صخ  �لكرمي،  بالقر�آن  �ملتعلقة  �لعل�م  من 
و�لعام،  و�خلا�س  و�ملت�صابه  و�ملحكم  و�ملن�ص�خ 
ــد عززها   و�لــتــقــدمي و�لــتــاأخــري وغــريهــا ، وق

بالأمثلة �لقر�آنية لكل ق�صم منها.
4- تعر�س لبع�س �لبحاث �لعقدية و�لرد على 
�لفرق �لباطلة و�ملنحرفة مثل �ل�ثنية و�لزنادقة 
كما  �لقر�آنية،  �لآيــات  طريق  عن  و�لدهريني 
تعر�س لنقد بع�س �لفرق �لإ�صالمّية كاملجربة 
و�ملعتزلة و�لقدرية مع بيان عقائدهم �لباطلة .

�لث��بت  بع�س  منكري  على  للرد  تعر�س    -5
و�جلنة  و�لعقاب،  كالث��ب  �لدينية  و�حلقائق 

و�لنار وغريها مع بيان �ل�جه �ل�صائب فيها.
�لقر�آنية،  6- بنّي يف تف�صريه معاين �ملفرد�ت 
و�آيات  �لقر�آنية،  و�لق�ص�س  �لنزول،  و�أ�صباب 

�لحكام، ب�صكل خمت�صر .
ويف �خلتام فاإّن هذ� �لتف�صري ُيعد خز�نة للعل�م 

ومليء باحلقائق و�لأ�صر�ر �لإلهية �لعميقة.
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القراآن هو كالم اهلل الذي اأنزله على نبيه حممد a باللفظ واملعنى وهو ومعجزة الإ�سالم الكربى، وهداية للنا�س اأجمعني، 
وِر(، ولقد تعبدنا اهلل بتالوته اآناء الليل واأطراف النهار،  ُلَماِت اإِىَل النُّ ا�َس ِمَن الظُّ قال تعاىل: )ِكَتاٌب اأَْنَزْلَناُه اإَِلْيَك ِلُتْخِرَج النَّ
َتُبوَر(، وفيه  َلْن  اَرًة  َيْرُجوَن ِتَ َرَزْقَناُهْم �ِسّرًا َوَعالِنَيًة  ا  َواأَْنَفُقوا ِمَّ الَة  َواأََقاُموا ال�سَّ  ِ ِكَتاَب اهللَّ َيْتُلوَن  الَِّذيَن  اإِنَّ  قال تعاىل:) 
تقومي لل�سلوك، وتنظيم للحياة، من مت�سك به فقد مت�ّسك بالعروة الوثقى ل انف�سام لها، ومن اأعر�س عنه وطلب الهدى يف 
ا  غريه فقد �سل �سالًل بعيدًا، ولقد اأعجز اهلل اخللَق عن الإتيان مبثل اأق�سر �سورة منه ، قال تعاىل: )َواإِْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب ِمَّ
اِدِقنَي( ولأجل جميع ما ُذكر فقد ت�سدى معهد  ِ اإِْن ُكْنُتْم �سَ ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفاأُْتوا ِب�ُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا �ُسَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهللَّ َنزَّ
القراآن الكرمي فرع احلرية لهذه املهمة اجلليلة. جملة الفرقان التقت م�سوؤول الفرع الدكتور و�سام جميد ليحدثها عن الفرع 

بكل تفا�سيله فتف�سل قائال:

فرع الحرية

د. و�سام جميد

ال��ف��رق��ان: ح��ّدث��ن��ا ع��ن الن��ط��الق��ة 
للفرع؟ املباركة 

�لعّبا�صّية  للعتبة  �لعاّمة  �لأمانة  م��فقة  بعد 
بعد  �لأمــر  عزمنا  �لفرع  فتح  على  �صة  �ملُقدَّ
وكانت  �لعمل،  وبا�صرنا  �هلل  على  �لت�كل 
�لذي  �لقر�آيّن  �ملُلتقى  يف  �لأوىل  �لنطالقة 
�ملعهد  �فــتــتــاح  بــذلــك  ليعلن  �لــفــرع  �أقــامــه 
�ل�صنة  من  �لثالث  �ل�صهر  يف  وكان  �لقر�آين 
كثرٌي  �مللتقى  ح�صر  �إذ  )2015م(  �ملا�صية 
�أ�ــصــاتــذة  مــن  �لــقــر�آنــّيــة  �ل�ّصخ�صيات  مــن 
�لــذي  �لعمل  هــذ�  بــاركــ��  �لــذيــن  ومقرئني 
حمافظة  من  �أكرث  يف  �ملقد�صة  �لعتبة  تقيمه 
باإقامة  �لعمل  با�صرنا  ثــم  بــغــد�د،  ومنها 
من  �مل�صاهري  فيها  �صاركنا  �لتي  �ملحافل 
�لدور�ت  من  �لعديد  �لفرع  و�إقامة  �لقّر�ء، 

و�إلخ. و�لأم�صيات   ، و�لندو�ت 

ال��ف��رق��ان: يف م��ا ي��خ�����ّس ال����دورات 
ال�سيفية ما دوركم يف ذلك؟

�لـــدور�ت  يف  فــعــال  وب�صكل  �لــفــرع  �صاهم   
عامة  ب�ص�ره  �ملعهد  يقيمها  �لتي  �ل�صيفية 
�لإعــالنــات  بن�صر  �بــتــد�ًء  �لــفــرع  قــام  حيث 
وتــ�ــصــجــيــل �أ�ــصــمــاء �لــطــلــبــة �لــر�غــبــني يف 
ملئ  طريق  عن  وذلــك  بــالــدور�ت  �للتحاق 
�ربعة  يف  �لعمل  تــ�زع  وقد  خا�صة  ��صتمارة 
�حلرية  حي  د�خــل  وح�صينية  جامعا  ع�صر 
وخارجها وقد بلغ عدد �مل�صتفيدين )1350( 

م�زع�ن على ) 42 (.
الفرقان : هل لفرعكم دورات خا�سة 

باأحكام التالوة واىل اين و�سل؟
وب�صتى  حـــاول  ــه  ــ��ب �أب �لــفــرع  فتح  �أن  منذ 
تلكم  ومــن  �لقر�آنية  �لثقافة  ن�صر  �لــطــرق 
باأحكام  �خلا�صة  ـــدور�ت  �ل �إقــامــة  �لــطــرق 

ت�صع  بلغت  عــّدة  دور�ت  �فتتح  �إذ  �لــتــالوة 
 )150( مــن  �أكــرث  حتتها  و�نــ�ــصــ�ى  دور�ت 
يف  فكان  مر�حل  على  ت�زع��  وقد  م�صتفيدً� 
من  منهم  حلقات  �صبع  �لتمهيدية  �ملرحلة 
�نتقل �إىل �ملرحلة �لثانية ومنهم من مل يكمل 
فحلقاتهم  )�لبتد�ئية(  �لثانية  �ملرحلة  �أما 
يف  و�أخـــرى  حتقيقية  دورة  وهــنــاك  خم�س، 
�إعــد�د  مركز  و�صعه  ما  وفق  وعلى  �لرو�ية 
�لثانية  �ملرحلة  يف  فــاإّن  و�حُلــّفــاظ  �لــقــّر�ء 
م�صه�ر  قارئ  لقر�ءة  �لتقليد  �إدخــال  يجب 

وهناك دورة يف �ل�ص�ت و�لنغم .
يف  دورات  الفرع  اق��ام  هل  الفرقان: 

الأذان واأ�سوله ؟
رب  لند�ء  �لإعالمية  �ل��صيلة  �لأذ�ن  �أن  مبا 
�ل�قف  مــع  وبالتعاون  �لــفــرع  ــام  �أق �لعاملني 
وقد  و�لإقــامــة  �لأذ�ن  فن  يف  دورة  �ل�صيعي 

َصرٌح ُقرآنيٌّ ُمَبارك
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م�ظفيهم  مــن  مــ�ظــًفــا   )20( تر�صيح  متَّ 
و�فتتح �ملعهد دورتني، �لأوىل يف مقر �ملعهد 

و�لثانية يف حي �جل��دين.
م�ساهمة  ل��دي��ك��م  ه���ل   : ال��ف��رق��ان 
يف  ال�سحيحة  ال��ق��راءة  م�����س��روع  يف 

املليونية؟ الزيارة 
وه�  �لعظيم  �ملــبــارك  �مل�صروع  يف  �أ�صهمنا 
يف  �لـــكـــر�م  لــلــز�ئــريــن  �لـــقـــر�ءة  ت�صحيح 
�لإمــام  بــزيــارة  �بــتــد�ًء  �مللي�نية  �لــزيــار�ت 
�لــفــرع  ن�صر  فــقــد   C جعفر  بــن  مــ��ــصــى 
�إىل  �ملـــ�ؤديـــة  ــطــرق  �ل عــلــى  مــر�كــز  خم�صة 
�مل�صتفيدين  عدد  وكــان  �ملقد�صة  �لكاظمية 
ز�ئر،  �آلف  �لربعة  قر�بة  �مل�صروع  هذ�  من 
)�لربعينية(  �حل�صني  �لمام  زيارة  يف  �أما 
على  خميمات  باإقامة  �لفرع  �لعزم  �صد  فقد 
�لجر  لينهل من ذلك  �لفد�ء  كربالء  طريق 
عليه  �حل�صني  �لمــام  لــزو�ر  خدمة  �لعظيم 
�لطريق  يف  مر�كز  �صبعة  له  وكان   ، �ل�صالم 
�مل�صتفيدين  عــدد  وبلغ  كربالء  �ىل  �ملــ�ؤدي 

. �لفًا  �لثني ع�صر  قر�بة 
التالية: الفرقان: حدثنا عن المور 

: دورات التحفيظ 
�ملن�ص�ي  �ملــبــارك  عمله  يف  �ــصــرع  �ن  منذ 
�مري  بــن  �لعبا�س  �لف�صل  �أبـــي  لـــ��ء  حتــت 
�مل�ؤمنني فقد كان له �ل�صرف �لعظيم باإقامة 
قبل  من  �مل��ص�عة  بالآلية  �لتحفيظ  دور�ت 

يف  ت�صل  �لــدور�ت  هي  وها  �ملركزي  �ملعهد 
ت�زعت يف  وقد  حفظها �ىل �جلزء �خلام�س 
�صت دور�ت وب��قع ت�صع حلقات بح�صب عدد 

. �لطلبة 
: الشهرية  المسابقات 

�ملحافل  يف  �مل�صابقات  باإقامة  �لفرع  �كتفى 
وذلك بت�زيع مم�عة من �ل�صئلة �ملطب�عة 
ليح�صل ثالثة  �ملحفل  نهاية  ثم جمعها قرب 
بركات  على  �ل�صحيحة  �لجابة  �جاب  ممن 
�مل�صابقة  هذه  وتعدى  �لعبا�س  �لف�صل  �بي 
باإقامة م�صابقة يف حفظ جزء ملن �مت ذلك ، 
�لقر�آن  م�صابقة يف حفظ  �ي�صًا  �لفرع  و�قام 
 . �جز�ء  و�لثالثة  و�جلز�أين  ت�صمنت �جلزء 
�ملبارك  رم�صان  �صهر  يف  �لقر�آنية  �خلتمات 
�رتــاأى  لذ�  �لقر�آن  ربيع  يعد  رم�صان  �صهر 
�صاعاته  يف  ــقــر�آن  �ل بــركــات  بن�صر  �ملعهد 
ختمات  �صت  �لفرع  �قام  فقد  ولياليه  و�يامه 
�خلتمات  و�تخذت  �ماكن  �صت  على  م�زعة 
�لقّر�ء  من  عــدد  بــقــر�ءة  �لوىل  طريقتني، 
 ، يــ�م  لكل  �ملخ�ص�س  �جلــزء  �لنا�س  على 
�خلتمة  يح�صر  من  كل  مب�صاركة  و�لخــرى 

�حلا�صرين. على  �جلزء  وت�زيع 
والمحافل  االمسيات 

على  تقت�صر  ل  �لقر�آنية  �لثقافة  كانت  ملا 
�لفرع  عمل  �تخذ  ن�صرها  يف  و�حــد  ��صل�ب 
�ملحافل  ب��صيلة  �لــقــر�آنــيــة  �لــثــقــافــة  ن�صر 

�لفرع  ��صتقطب  وقــد  �لقر�آنية  و�لمــا�ــصــي 
يف  �لعر�ق  مثل��  �لذين  �لــقــّر�ء  من  �لكثري 
قارئ  �مثال  من  و�لدولية  �ملحلية  �ملحافل 
ميثم  و�لقارئ  �حلل�  ح�صنني  �ل�صيد  �لعتبتني 
ــارئ ر�فـــع �لــعــامــري و�لــقــارئ  ــق �لــتــمــار و�ل
�لكاظمية  �لعتبة  وقــارئ  �ملن�صد�وي  ح�صام 
منري  و�لــقــارئ  قا�صم  �لــكــرمي  عبد  �ل�صيد 
�لفا�صل  �لــقــّر�ء  مــن  بقية  ف�صاًل  عا�ص�ر 
�جلميلة  باأ�ص��تهم  �لقر�آن  خدم��  �لذين 
ــرمنــهــم بـــالأحلـــان �لــقــر�آنــيــة �جلــمــيــلــة  وت
ــام  و�ق و�ملــ�ــصــريــة  �لــعــر�قــيــة  وبالطريقتني 
�ملــعــهــد �لــعــديــد مــن �لمــ�ــصــيــات �لــقــر�آنــيــة 
ندوة ف�صيلة  �برزها  �لتثقيفية من  و�لندو�ت 
�ل�صيخ �لدكت�ر عدنان �آل قا�صم �لذي �قامه 
كلية  يف  �لتثقيفي  م�صروعه  �صمن  �لــفــرع 

�لن�صانية. للعل�م  ر�صد  �بن  �لرتبية 
؟ امل�ستقبلّي  طموحكم  ما  الفرقان: 

�لثقايّف  �لــ�عــي  ن�صر  يف  يتلخ�س  طم�حنا 
بال�صتمر�ر  وذلك  �خلا�س  و�لقر�آيّن  �لعام 
مبلغ  وه�  للثقلني  خدمة  و�لعطاء  �لعمل  يف 
�أمــانــة  عــاتــقــه  عــلــى  يحمل  فــرد  �أّي  طــمــ�ح 

�لقر�آن. 
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جمع �لقر�آن
من كتاب {علوم القراآن} لل�سيد 

ريا�س احلكيم بت�سرف

�لثاين: 
جمع القرآن بمعنى كتابته

�لتاريخية  و�ل�ص��هد  �لن�ص��س  دّلت  وقد 
يف  مبجم�عه  �لكرمي  �لــقــر�آن  كتابة  على 
كــان   r ــــه  و�أّن  ،rر�ــصــ�ل �هلل عــهــد 
�لقر�آن حتى  يكّلف بع�س �ل�صحابة بكتابة 
لبع�س  متييز  ول  �لــ�حــي،  بكّتاب  ُعــرفــ�� 
بالكتابة،  لتخت�س  غــريهــا  دون  �لآيـــات 
�ىل  �لن�ص��س  من  مم�عة  �أ�صارت  كما 
ذلــك، مثل مــا رو�ه �حلــاكــم عــن زيــد بن 
ثابت، قال: كّنا عند ر�ص�ل �هللr ن�ؤلف 
هذ�  �حلاكم":  "قال  �لرقاع  من  �لقر�آن 
حديث �صحيح على �صرط �ل�صيخني "وفيه 
ُجمع  �إمّنا  �لقر�آن  �أّن  على  �ل���صح  �لدليل 
على عهد ر�ص�ل �هلل" قال �لبيهقي: ي�صبه 
من  نزل  ما  تاأليف  به  �ملــر�د  �ّن  يك�ن  �أن 
�لآيات �ملتفّرقة وجمعها فيه باإ�صارة �لنبي 

.)r
�لثالث:

 الجمع بمعنى حفظه )مكتوبًا( 
من الضياع

فبينما  ــك،  ذل يف  �لباحث�ن  �ختلف  وقــد 
�ّن هذ� �جلمع  �أغلب علماء �جلمه�ر  يرى 
 rلر�ص�ل� بعد  �خللفاء  عهد  يف  مّت  قد 
بينهم يف حتديد �خلليفة  �ختالف  - على 
�عتمادً�   - عهده  يف  �جلمع  هذ�  مّت  �لذي 
يف  رووهــا  �لتي  �لن�ص��س  من  عــدد  على 
�أّن هذ�  م�صادرهم، ويف مقابل ذلك نرى 
كما   ،rلر�ص�ل� حياة  يف  مّت  قد  �جلمع 
�لتي  �لن�ص��س  مــن  مم�عة  بــه  ت�صهد 

�لأخرى؛  �ل�ص��هد  وكذلك  �إليها،  �صن�صري 
�إذ مل يعهد �ختالف �مل�صلمني يف �لقر�آن يف 
�صّيق  �إطار  يف  �إّل   -  r �لر�ص�ل  ع�صر 
كاللهجة ونح�ها - مّما ي�ؤكد ك�نه مكت�بًا 
على  �لقت�صار  فر�صية  لأّن  وحمــفــ�ظــًا، 
يف  �ختالفهم  ت�صتدعي  �لنف��س  يف  حفظه 
�آياته ب�صبب �لن�صيان و��صطر�ب �حلافظة 
كتابته  �ن  كــمــا  �لـــعـــادي.  ــ�ــصــان  �لإن لـــدى 
حفظه  دون  من  �لبد�ئية  �لقر�طي�س  على 
وذلك  فيه،  و�لختالف  لل�صياع،  يعّر�صه 
�لــكــرمي  �لـــقـــر�آن  م�قعية  مــع  ين�صجم  ل 

ومنزلته لدى �لنبي r و�أُمته.
�لر�بع: 

الجمع ضمن مصحف واحد

وقـــد �خــتــلــف �لــبــاحــثــ�ن يف ذلـــك فــريى 
 r بع�صهم �أّنه قد مّت يف ع�صر �لر�ص�ل
�لــ�ــصــ��هــد،  مــن  مبجم�عة  م�صت�صهدين 
ومدّر�ص�ن  حفظة  له  كان  �لقر�آن  �أن  منها 
�مل�صحف،  �صمن  جمعه  عن  يك�صف  مّما 
ك�نه  على  ــد�ل  �ل �لثقلني  حديث  وكذلك 
مم�عًا �صمن كتاب جامع، ويرى �لفريق 
بعد  قـــد حتــقــق  �جلــمــع  هـــذ�  �أن  �لآخـــــر 
من  مبجم�عة  م�صت�صهدين   rوفاته
منها:  �لفريقني،  من  �ملــرويــة  �لن�ص��س 
جمع  من  �أول  �أّن  على  �لــد�لــة  �لن�ص��س 
 ،A طالب  �أبي  بن  علي  �لإمــام  �لقر�آن 
عن  ب�صنده  �إبر�هيم  بن  علي  رو�ه  ما  مثل 
 Aأبي بكر �حل�صرمي عن �أبي عبد �هلل�
"يا  لعلي:  قال   r �هلل  ر�ص�ل  �إّن  قــال: 
�مل�صحف  يف  فر��صي  خلف  �لقر�آن  علي، 

و�جمع�ه  فــخــذوه  و�لقر�طي�س  و�حلــريــر 
�لت�ر�ة،  �ليه�د  �صّيعت  كما  ت�صّيع�ه  ول 
ثّم  �أ�صفر،  ثــ�ب  يف  فجمعه  علي  فانطلق 
حتى  �رتــدي  ل  وقــال:  بيته،  يف  عليه  ختم 
فيخرج  لياأتيه  �لرجل  كــان  و�إن  �أجمعه، 
وروى  جمعه.."،  حــتــى  رد�ء  بــغــري  ــيــه  �إل
ــن �صريين  ب �لــهــنــدي عــن حمــمــد  �ملــتــقــي 
r، �أق�صم علي �أن  "ملّا ت�يف �لنبي  قال: 
يجمع  حتى  �جلمعة،  �إّل  بــرد�ء  يرتدي  ل 
�بن  وقــال  ففعل"،  م�صحف،  يف  �لــقــر�آن 
�لندمي: ور�أيت �أنا يف زماننا عند �أبي يعلى 
قد  م�صحفًا  �هلل  رحمه  �حل�صني  حمزة 
�صقط منه �أور�ق بخط علي بن �أبي طالب، 
�صهر�آ�ص�ب:  �بن  وقال  ح�صن،  بن�  يت��رثه 
�لنبيr قال  �أّن  ر�فع  �أبي  �أخبار  "ويف 
يف مر�صه �لذي ت�يف فيه لعلي: يا علي هذ� 
كتاب �هلل خذه �إليك، فجمعه علي يف ث�ب 
 r �لنبي  ُقب�س  فلّما  وم�صى �ىل منزله 
به  وكــان  �هلل  �أنــزل  كما  فاأّلفه  علي  جل�س 
يرتتب  مهم  عملي  �ثر  هناك  ولي�س  عاملًا، 
مّت فيه هذ� �جلمع بعد  �لذي  �لع�صر  على 
مّت  قد  �لثالث  باملعنى  �جلمع  �ّن  �ثبتنا  �أن 

.r يف ع�صر �لر�ص�ل

عادة  تبحث  التي  املهمة  الأبحاث  من 
القراآن،  جمع  ق�ضية  القراآن  علوم  يف 
والع�رص الذي مّت فيه ذلك، ون�ضري هنا 
اإىل اأن اجلمع قد يطلق ويراد منه اأحد 

اأربعة معان: 
اأوًل: احلفظ )يف ال�ضدور(

الواردة  الأحاديث  بع�ضهم  ف�رّص  وقد 
اأّن بع�ض ال�ضحابة جمع القراآن يف  يف 
عهد ر�ضول اللهr باأّنهم قد حفظوه، 
الله  عبد  عن  الن�ضائي  اأخرجه  ما  مثل 
فقراأت  القراآن  جمعُت  قال:  اّنه  عمر  بن 
فقال:   rالنبي فبلغ  ليلة،  كل  به 
هناك  اأّن  ويبدو  �ضهر...،  يف  اق��راأه 
يحفظون  كانوا  ال�ضحابة  من  ع��ددًا 
الإمام  مقّدمتهم  ويف  الكرمي،  القراآن 
من  جمموعة  اإليه  ا�ضارت  كما   gعلي

الن�ضو�ض. 
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ُعُلوُم اْلُقْرآِنُعُلوُم اْلُقْرآِن



ح�سني علي ال�سامي

ِبيُّ )صلى اهلل عليه وآله( النَّ

القدوُة واألسوُة الحسنُة

كلُّ �أمٍة ُتبنى لها ح�صارة لبّد لها من م�ؤ�ص�س 
و�صل�كيات  �أخــالقــيــة  بقيم  يتحّلى  ومــ�ــصــّرع 
�ل��ص�ل  �إىل  بها  �لعمل  ي�ؤدي  عالية  عقالنية 
�ملبتغى  بح�صب  و�لرقي  �لكمال  درجــات  �إىل 
�هلِل  ر�ــصــ�ُل  كــان  �ملنطلق  هــذ�  ومــن  �ملطل�ب 
a �لَعلَم يف �لعاملني و�ل�ّصمعَة �لتي مل تنطفئ 
�لر�صالة  لطريق  �لعا�صقني  دروَب  لتنري  ي�مًا 
ة �لتي و�صفها �لباري بر�صالة �لرحمة  ديَّ �ملُحمَّ
)الأنبياء:  ِلْلَعامَلِنَي(  َرْحَمًة  لَّ  �إِ �أَْر�َصْلَناَك  )َوَما 
مًعا  �آٍن  يِف  و�لنذير  �لب�صري  منه  وجعل   )107

�إد�رة  �إىل  و�أفــكــارهــم  �لنا�س  عق�ل  لينقل 
�إىل  و�للج�ء  �ملخل�ق  عب�دية  وطرد  �أر�دتهم 

عب�دية �لباري عّز وجّل بطر�ئق �صل�كّية 
عالية وقيم ن�ر�نية باهرة فيها خال�س 
�لتي  �حلي��نية  من  و�لإن�صانّية  �لإن�صان 

�ملجتمعات  �أفـــــر�د  يعي�صها  كـــان 
ُهــْم  ْكــرَثَ �أَ نَّ  �أَ �َصُب  حَتْ )�أَْم  �ل�صالة 
�إِلَّ  ــْم  ُه �إِْن  َيــْعــِقــُلــ�َن  �أَْو  َي�ْصَمُع�َن 
َكــــاْلأَْنــــَعــــاِم َبــــْل ُهـــْم 
ــِبــيــاًل(  ـــــلُّ �ــصَ �أَ�ـــــصَ

�ل�صلمّي  �لتعاي�س  ل�صل�كيات  )ال��ف��رق��ان:44( 

فيه  كان��  مما  فاأنقذهم  �خللقي  و�لتعامل 
و�صم  �لأب�صار  ُعمي  من  وعليه 
�أد�ِء  عــن  �لل�صان  وبكم  �لآذ�ن 
�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر فجاء 

�خلــال�ــس  بــــذرة  ليفجر   a
ـــت  ـــب ـــن وي

ة  ثمر

ــ�ر فــكــان فــيــه �خلــال�ــس  ــن �ل
ومن  �لن�ر  �إىل  �لظلمات  من 
نف�صه  حتى  ينفع  ل  من  �إتباع 

َبَع  �تَّ َمِن   ُ �هللَّ ِبِه  )َيْهِدي  ي�صر  �أو 

ُلَماِت  اَلِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن �لظُّ َ��َنُه �ُصُبَل �ل�صَّ ِر�صْ
ــَر�ٍط  �ــصِ �إِىَل  ــْم  ــِه ــِدي ــْه َوَي ـــِه  ـــاإِْذِن ِب ــ�ِر  ــنُّ �ل �إِىَل 
�لنبي  طريق  فكان  ُم�ْصَتِقيٍم()�ملائدة:16( 
متكاملٍة  جديدٍة  وح�صارٍة  دولــٍة  بناء  ه�   a
د�خل  تد�ر  �لتي  �لعالقة  �صل�كيات  جميع  من 
ا  َ �لدولة و�حل�صارة �لإ�صالمية لذلك قال:)�إِمنَّ
مَ  َمَكاِرمَ  �ْلأَْخاَلق ( فمنطلق �لأخالق  ُبِعْثُت  ِلأُمَتِّ
كان �لبد�ية للعمل على تط�ير �لعقل �لب�صري 
و�ل�صبب بهذ� �لتعامل �خللقي ه� لربط �أبناء 
على  قــدمــًا  بهم  و�لنــطــالق  �لــ��حــد  �ملجتمع 
منهاج �صحيح مبني على ر�صالة متكاملة ذ�ت 
مبادئ ر�صالّية لي�س للزمان �لذي كان يعي�صه 
يف  و�ل�صبب  ومكان  زمان  لكلِّ  �إمنا   aلنبي�
ذلك معروف للقارئ �لكرمي وه� ك�ن �لر�صالة 
ديَّة جاءت خامتًة لكلِّ �لر�صالت وكتابها  �ملحمَّ
�ل�ّصماوّية و�لّدين �لإ�صالمّي  �لكتب  نا�صخ لكل 
�لّنا�س �تباعه  �لّدين �لذي فر�س على كلِّ  ه� 
حمطة  ــه  لأّن له  �لــّد�عــي  للّنبّي  فيه  و�لّطاعة 
�لبدء  حمطة  كــان  �لــذي  �لإن�صايّن  �لّتكامل 

كمالّية  بــاإعــالن  �لــبــدء  و�لنــتــهــاء. 
�لب�صر  عــنــد  �لــّذهــنــّي  �لــّتــالقــي 

كل  نهاية  نف�صه  �ل�قت  ويف 
�ص��ء  �ل�ّصابقة  �لأديــــان 

كــانــت �أديـــــان �ــصــمــاوّيــة 
�أديـــــان  �أو  حــقــيــقــيــة 
�إنــ�ــصــانــّيــة �أ�ــصــطــ�رّيــة 
ـــن ر�ـــصـــم �خلـــر�فـــة  م
ــا  فـــقـــال تـــعـــاىل نــاهــًي

عـــن �إتــــبــــاع غـــري هــذ� 
َيْبَتِغ  )َوَمــْن  �حلنيف  �لدين 

ُيْقَبَل  َفــَلــْن  ِديــًنــا  ـــاَلِم  �ـــصْ �ْلإِ َغــرْيَ 
ا�ِصِريَن(  �خْلَ ِمــَن  ـــَرِة  �ْلآِخ يِف  ــَ�  َوُه ِمْنُه 

�تباع  يف  �لقطعية  رغم  ولكن   )85 عمران:  )اآل 

�إّل  �لأديــان  من  غريه  �تباع  من  و�ملنع  �لدين 
�أّن �لّنبّي a مل يدُع بالقتل ومل يدُع لالعتد�ء 

تعاىل  �هلل  �أر�د  مبــا  عــمــل  ــل  ب �لــنــا�ــس  عــلــى 
�لدم�ّية  مــن  �لب�صري  �خلــال�ــس  حتقيق  مــن 
مرحلة  �إىل  و�لنــتــقــال  �حلــرمــات  و�نــتــهــاك 
�لــتــالقــي �لــفــكــري و�لــنــقــا�ــس �لــعــايل وتغيري 
فقال  و�خلــري  �ل�صالح  نح�  �لــعــامل  مــ��زيــن 
)�لبقرة:256(  يِن(  �لدِّ يِف  �إِْكـــَر�َه  تعاىل:)َل 
ه�  �لنهاية  ويف  �لخــتــيــار  حــر  �إنــ�ــصــان  فكل 
�لتمييز بني  �لعقل وبا�صتطاعته  مالك جل�هر 
على  و�ل�صري  �ل�قائع  ومقارنة  و�لباطل  �حلق 
�إىل  �لإن�صان  به  ي�صل  �لذي  �حلقيقي  �ملنهاج 
�أعلى �لدرجات �لإن�صانية فاختار �لّنبّي طريق 
�لر�صالة  لتبليغ  �حل�صنة  و�مل�عظة  �حلكمة 
�َصِبيِل  �إِىَل  )�ْدُع  �لب�صرية  على  �لنعمة  و�متام 
َوَجاِدْلُهْم  �َصَنِة  �حْلَ َو�مْلَْ�ِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ ــَك  َربِّ
ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َصُن( )النحل: 125( نهاية �ملطاف 
و�لهدف مما �صنع �لنبي وه� �لقدوة و�ل�ص�ة 
بل  فقط  ولي�س هذ�  ل!  �ل�صالمي  �ملجتمع  يف 

لل�صلم ه� �مل�صباح  �لأول  و�لــد�عــي  �ملــنــري 

و�خلري و�لتالقي �لب�صري يف جميع �ملجتمعات 
منار�  تك�ن  للم�صلم  �صخ�صية  يك�ن  �أن  هــ� 

ويك�ن  �لعامل  يف  و�مل�صتب�صرين  للم�صتنريين 
و�صنع  و�لتعاون  �لرحمة  �إىل  د�عــي  �صاخ�صًا 
�ملحبة يف �ملجتمعات �لعاملية فال��جب على كل 
م�صلم وم�صلمة وم�ؤمن وم�ؤمنة �لتاأ�ّصي و�لّتحّلي 
�لهدى  �أ�صا�س  به ه�  a  فالقتد�ء  باأخالقه 
و�لكمال و�لتح�ل من �لب�صرية �لال�إن�صانية �إىل 
َلُكْم  َكاَن  �لب�صرية �لإن�صانّية، قال تعاىل:)َلَقْد 
 َ َيْرُج� �هللَّ مِلَْن َكاَن  �أُ�ْصَ�ٌة َح�َصَنٌة   ِ يِف َر�ُص�ِل �هللَّ
)الأحزاب:21(  َ َكِثرًي�(  َوَذَكَر �هللَّ َو�ْلَيْ�َم �ْلآِخَر 
و�لإر�دة  و�لقيادة  و�حلكمة  و�حللم  فال�صرب 
و�لإن�صانّية �لتي حتّلى بها ر�ص�ل �هللa وجب 
ب�صل�كياتهم  يرتجم�ها  �أن  �مل�صلمني  كل  على 
على  �لــدخــيــلــة  �لأفـــكـــار  ومــنــع  وت�صرفاتهم 
�لإ�صالم مثل ماحدث يف �حلقبة �لأخرية من 
�لنا�س  وحرمان  و�لقتل  �لتكفري  �إىل  دعــ��ت 
�لدع�ة  بحجة  و�أولدهــم  و�أمنهم  حياتهم  من 
�إىل �لإ�صالم و�ي�صاح حقيقة �لإ�صالم و�مل�صلم 
ل  �حلقيقية  �لر�صالة  �صاحب  لأّن  �ل�صلمية 
�مل�صلمني  لأّن  �لــرتهــات  هــذه  مثل  �إىل  يدع� 
�لإلهّية  ودعــ�ة  وق�صية،  مبد�أ  �أ�صحاب 
جاء بها خري �لب�صر َخلقًا وُخلقًا 
َعِظيٍم(  ُخــُلــٍق  َلَعَلى  ــــَك  )َو�إِنَّ
خرُي  بها  و�أو�صى  )القلم:4( 

بيته  �أهَل  �أجمعني  �لنا�س 
و�صفهم  �لذين  �لكر�م 
من  بالتطهري  �لــقــر�آن 
عن  و�لتنزيه  �لرج�س 
 ُ �هللَّ ُيِريُد  ــا  َ �لثــم:)�إِمنَّ
ْج�َس �أَْهَل  ِلُيْذِهَب َعْنُكُم �لرِّ
َتْطِهرًي�(  َرُكْم  َوُيَطهِّ �ْلَبْيِت 
)الأح��������زاب:33( ومــّثــلــهــم �هلل 

بال�صجرة �لطيبة و�ل�صجرة �لزيت�نة وبالن�ر 
�نفردو�  �لذين  فقط  هم  حقًا  لأّنهم  �ل�صاطع 
�ملنهاج  على  تبعهم  ومــن  �لّنبّي  من  بالقدوة 

�لق�مي .
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َأْهُل الَبْيِت ِف اْلُقْرآِنَأْهُل الَبْيِت ِف اْلُقْرآِن



النّجفّي القارئ أحمد 

الفرقان: حّدثنا عن بدايتك؟
بد�يتي كانت منذ عمر 7 �أع��م تقريبًا حيث 
�ملحافل  ح�ص�ر  �ىل  و�لــدي  مع  �أذهــب  كنت 
�لــقــر�آنــّيــة و�لأمــا�ــصــي و�لـــّدرو�ـــس �لــقــر�آنــّيــة 

�لكرمي  �لقر�آن  �ملُباركة وه� من زرع يفَّ ُحبَّ 
وه�  �ل�ّصامية  �لإن�صانية  �لّتعاليم  وجميع 
�ملــ�ــصــ��َر  ــد�أُت  فــب �لأول،  و�أ�ــصــتــاذي  ُمعّلمي 
مد  �ل�صّ عبد  �لبا�صط  عبد  �ل�ّصيخ  بتقليد 

وبقيت على هذ� �ملن��ل لعّدة �أع��م بعد ذلك 
�لّتالوة  �أحكام  يف  متعددة  دور�ت  يف  دخلت 
�لــّتــجــ�يــد  يف  ودورة  ــ�تــّيــة  �لــ�ــصّ و�ملــقــامــات 

�ل�صتدليّل و�نطلقُت نح� هذ� �لفق �ملنري.

حاوره: عزيز مال هذال

1989م،  عام  مواليد  من  الّنجفّي  محّمد  جاسم  أحمد 
شهادة  على  حاصل  األشــرف،  الّنجف  مدينة  في  يسكن 
الّشريف،  الّنبوي  والحديث  القرآن  علوم  في  الماجستير 
جًما،  ا  ُحّبً فأحبه  صباه  منذ  الكريم  القرآِن  عبيَر  استنشق 
قّلد القّراء الكبار وسار على خطاهم فوصل بعد حين من 
العديد  ، شارك في  رفيع  االداء  إلى ما هو عليه من  الدهر 
مراكز  على  وحصل  الّدولّية  والمحافل  المسابقات  من 

معه  وأجرت  الفرقان  مجلة  على  كريمًا  ضيفًا  حلَّ  النجفي  أحمد  القارئ  فيها،  مميزة 
الحوار اآلتي: 

يف  م�ساركاتكم  اأب���رز  م��ا  ال��ف��رق��ان: 
امل�����س��اب��ق��ات وامل��ح��اف��ل والأم�����س��ي��ات 
التي  امل��راك��ز  وم��ا  وال��ّدول��ّي��ة  املحلية 

عليها؟ ح�سلتم 
 يف �لبد�ية �صاركت يف �لعديد من �مل�صابقات 
�ذكر  �لأ�صرف،  �لّنجف  �صعيد  على  �ملحلية 
يف  �لّتمهيدّية  �ملحر�ب  �صهيد  م�صابقة  منها 
�لوىل  �ملرتبة  على  وح�صلت  2008م  �صنة 
�ل�ّصباب  م�صابقة  يف  �صاركت  وكذلك  فيها، 
�ملرتبة  و�حرزُت  �أي�صًا  �لّنجف  يف  و�لريا�صة 
�حرزت  وقد  �ل�زر�ء  رئي�س  وم�صابقة  �لأوىل 
ذلــك  وبــعــد  2009م  عـــام  يف  �لأول  �ملــركــز 
�أقامها  �لــتــي  �لنُّخبة  م�صابقة  يف  �ــصــاركــت 
كربالء  مدينة  يف  �ل�ّصيعّي  �لــ�قــف  ـــ��ن  دي
�لتي  �ل�طنّية  �ل�ّصفري  وم�صابقة  �ملُقّد�صة 
عام  يف  �ملعّظم  �لك�فة  م�صجد  يف  �أُقــيــمــت 
�لّثاين،  �ملركز  على  فيها  وح�صلت  2012م 
طهر�ن  يف  �لّدولية  للم�صابقة  ُر�صحت  وقــد 
بني  من  فيها  �خلام�س  �ملركز  على  وح�صلت 
�لعديد  يف  و�صاركت  م�صاركة،  دولــة   )30(
كربالء  يف  �أُقيمت  �لتي  �ملحلّية  �ملحافل  من 
قار  وذي  وبغد�د  �لأ�صرف  و�لّنجف  �ملُقّد�صة 
حمافل  وكذلك  و�صامر�ء  و�لب�صرة  وو��صط 
و�ملدينة  مكة  ويف  و�إيـــر�ن  �ص�ريا  يف  دولــّيــة 

�ملن�رة .
الّنجفي  اأح��م��د  ك��ّون  ه��ل  ال��ف��رق��ان: 

ا به ؟ طريقة اأو ا�سلوًبا خا�سًّ
يحتاج  فه�  هّيًنا  �أمــرً�  لي�س  �ملدر�صة  تك�ين 
زلــت  ل  ــــا  و�أن كــبــرييــن  ومــ�ــصــقــة  جــهــٍد  �إىل 
من  �لكثري  �إىل  و�أحــتــاج  مبتد�أ  نف�صي  �أرى 
مرحلة  �ىل  �أ�صل  كي  و�خلــرب�ت  �ملعل�مات 
�لأ�صل�ب  �أو  �لطريقة  تك�ين  �و  �لطريق  �صقِّ 
�أنــ�ر  حمّمد  �ل�ّصيخ  طريقة  �تبع  �لآن  لكني 

�صاكر  حامد  �لقارئ  ممازجة  مع  �ل�ّصحات 
�لطريقة  بــني  �أمــزج  �ن  مــن  متكنت  وبــذلــك 
ونخرجها  �حلــد�ثــ�يــة  و�لــطــريــقــة  �لــقــدميــة 
�ل�ّصباب  نف��س  �إىل  �أقرب  لأنها  �ل�ج�د  �ىل 
�لكرمي  ــقــر�آن  �ل حتبيب  ذلــك  مــن  و�لــهــدف 
ــن مــغــريــات �حلــيــاة  �إلــيــهــم وحتــ�ــصــيــنــهــم م
ب�ص�رة  �لله�  و�صائل  تــ�ّفــر  مــع   خ�ص��صًا 

كبرية.
ال��ف��رق��ان: م���اذا ت��ع��ن��ي ل��ك��م ق���راءة 
اأمري  م��اأذن��ة  من  الأذان  ورف��ع  ال��ق��راآن 

. A املوؤمنني الإمام علي 
قــّر�ء  جعلنا  �ن  علينا  تعاىل  �هلل  ف�صل  من 
فه�  �ملُــقــّد�ــصــة  �لــعــلــ�ّيــة  �لعتبة  يف  ومــ�ؤذنــني 
�صع�ر ل ُي��صف عندما ترفع �ص�تك بـ"�أ�صهد 
�لهمام  هذ�  بج��ر  �هلل" و�أنــت  ويلُّ  عليًّا  �أّن 
ماكنت  وهــذ�  ت�فيق  بــعــده  مــا  ت�فيق  وهــذ� 
�ن�صده منذ طف�لتي و�أ�صال �هلل �أن يدمي هذه 

�لنعمة.
الفرقان: مباذا ُيو�سي الّنجفّي القّراَء 

ال�ّسباب؟
زلنا  ل  فنحن  ن��صي  �أن  من  �صاأنًا  �أقل  نحن 

نحتاج �ىل �ل��صية و�لّت�جيه ولكن ه�  تذكري 
�لقر�آن  جنعل  �أن  وهي  وزمالئي  �أخ�تي  �إىل 
ن�صب �أعيننا و�أن نتعامل معه كما ل� كنا على 
�لظماأ  �أو  �لعط�س  ذلك  يروي  �لذي  وه�  ظماأ 
�للتز�م  �إىل  و�صيلة  �إّل  �لــقــر�آن  ــر�ءة  ق ومــا 

ن��هيه. باأو�مره و�لنتهاء عن 
ملجلة  توجهها  كلمة  اأخ��ريا  الفرقان: 
الكرمي  القراآن  ملعهد  التابعة  الفرقان 

املُقّد�سة. ا�سيَّة  العبَّ العتبة  يف 
�لقر�آنّية  �ملجلة  هــذه  لكادر  م��صل  كر  �ل�صُّ
من  و�ملت���صل  �لكبري  جهدهم  على  �ملباركة 
فاأنتم  �مل�صرقة  �لــقــر�آن  �ــصــ�رة  �ظــهــار  �أجــل 
�لكرمي  �لــقــر�آن  قــّر�ء  مــع  مت���صل�ن  د�ئــمــا 
مــيــز�ن  يف  يجعله  �أن  �هلل  نــ�ــصــاأل  وحفظته 
و�ل�ّصد�د  �لّت�فيق  من  مزيد  و�إىل  ح�صناتكم 

�إْن �صاء �هلل .
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َضْيُف اْلُفْرَقاِنَضْيُف اْلُفْرَقاِن



كيف نحفظ القرآن ؟

اأكملنا يف الدرو�س ال�سابقة احلفظ وما يتعلق 
به ويف هذا الدر�س �سنتناول اإن �ساء اهلل اأمًرا 
مهًما ج��دا وه��و امل��راج��ع��ة وع��ل��ى ال��رغ��م من 
وال  منه  اأه��م  املراجعة  اأّن  اإاّل  اأهمية احلفظ 
يثبت احلفظ اإاّل باملراجعة، اأما اأهم ماحتتاج 

اليه املراجعة فهو االآتي:
ثالًثا: املراجعة

 ال��ق�����س��م ال��ث��ال��ث امل��راج��ع��ة: وه���ي م��ن مت��ام 
ندخل  اأن  قبل  اأ�س�س  ثالثة  وهناك  احلفظ، 

يف طريقة املراجعة.
 االأ�س�س 

 اأوال: التعاهد ال��دائ��م: ق��ال اهلل ع��ز  جل يف 

ْرَنا اْلُقْراآَن  و�سف القراآن الكرمي: {َوَلَقْد َي�سَّ
)القمر-17( ، لكن  ِك��ٍر}  ُم��دَّ ِم��ْن  َف��َه��ْل  ْك��ِر  ِل��ل��ذِّ
ُجعل من خ�سائ�سه اأنه �سريع احلفظ �سريع 
الن�سيان، حكمة من اهلل عز وجل، فمن اأراد اأن 
يحفظ القراآن هكذا ليتباهى به، اأو يحفظه 
ب��اأ���س يحفظ ثم  ف��ه��ذا ال  ب��ه ج��ائ��زة،  لياأخذ 
ين�سى، اأما من يريد اأن يحفظ القراآن حفظا 
هلل عز وجل ثم ينتفع به يف عبادته وتعليمه، 
اأن يبقى م��ع��ه وب��ق��ائ��ه م��ع��ه هو  ب���ّد  ف��اإن��ه ال 
التاأثري االإيجابي العملّي ال�سلوكّي فاإّن االأمر 
نرّكز  اليوم  ونحن  باحلفظ،  فقط  يتعلق  ال 
على هذه املعاين الأننا ن�سعى اإىل هدف معني 

نريد طريقة احلفظ اأما بقية االأمور فلي�ست 
يف معزل عن هذا.

 ثانيا : البّد من املقدار الكبري : فكلما كرثت 
�سفحات املراجعة كان حفظك متقنا ومتيًنا 
لكن الكرثة مع االتقان واإال فقليل دائم خري 

من كثري منقطع .
 ثالثا: ا�ستغالل املوا�سم: مثل اأوقات العطلة 
ف��ه��ي ف��ر���س��ة ك���ب���رية ل��ل��م��راج��ع��ة ول��ل��ح��ف��ظ 

اأي�سا.
اأم��ر مهم  اإىل  اأ�سري  اأن  فاأحبُّ  الطريقة  اأم��ا 
ج���دا اإذا اع��ت��رن��ا امل��راج��ع��ة ه��ي ع��ب��ارة عن 
وقفات وحمطات فاأح�سب اأنها ال تفيد، يعني 

الدر�س اخلام�س

احلافظ: حممد ح�سون عبد الزهرة

اأحفظ خم�سة اأجزاء ثم اأقف للمراجعة، هذه 
يحرث  ك��ال��ذي  اأن��ه��ا  اأرى  للتجربة  بالن�سبة 
اإذا كانت طريقته يف احلفظ  امل��اء، خا�سة  يف 
اأن تكون  ا لي�ست حمكمة وجيدة. ال بد  اأي�سً
فكما  احلفظ،  من  يتجزاأ  ال  ج��زءا  املراجعة 
حت��ف��ظ ك��ل ي���وم ت��راج��ع ك��ل ي���وم، ال ت��ق��ل يف 
يف  �ستكون  املراجعة  اأو  مراجعة  االأي���ام  ه��ذه 
�سيما  ال  ه��ذا  �سهرين،  بعد  اأو  القادم  ال�سهر 
يف  ينفع  وال  يثمر  اأن  ميكن  ال  ال��ب��داي��ات  يف 
غالب االأحوال، ال بّد اأن تكون املراجعة جزًءا 

ق�سرًيا.
اأمرين  اإىل  ن�سري  اأن  فيمكن  الطريقة،  اأم��ا 

مهمني فيها.
احلفظ  م��ن  �سفحات  اأرب��ع��ة  ت�سميع  اأوال: 

اجلديد:
من  ب��د  ال  ج��دي��دة  �سفحة  ك��ل  ت�سميع  عند 
اجلديد  احلفظ  من  �سفحات  اأربعة  ت�سميع 
ق��ب��ل��ه��ا. ي��ع��ن��ى ي�����س��م��ع خ��م�����س ���س��ف��ح��ات، يف 
اليوم التايل ماذا �سي�سنع، �سيحفظ �سفحة 
اأربعة �سفحات من  جديدة �سي�سمعها ومعها 
معها،  االأم�����س  �سفحة  و�ستكون  قبلها  التي 
فهذا  م���رات،  خم�س  �ستكرر  االأم�����س  �سفحة 
اأوال جزء املراجعة املبدئي الذي هو للحفظ 
ج��دي��دة  �سفحة  ك��ل  م��ع  اأوال  اإذن  اجل��دي��د. 
ي�سمع اأربع �سفحات من اجلديد قبلها، هذا 
خم�س  ت�سمع  اجل��دي��دة  ال�سفحة  �سيجعل 
اإىل �سفحة  ذل��ك  اأن ينتقل قبل  م��رات، قبل 
�ساد�سة و�سيعيد قبلها اأربع فلن تكون االأوىل 

منها.
 ثانيا: اأن ي�سمع يف كل يوم ع�سر �سفحات من 

القدمي 
وكما قلت لي�س هذا �سعبا اأو حماال اإذا قراأ يف 
نوافله اأو من �سماعه  لال�سرطة الت�سجيلية 
اإل���ي���ه، فيتحقق له  اأ����س���رت  وغ���ري ذل���ك مم���ا 

ذل��ك ب���اإذن اهلل دون ع��ن��اء ك��ب��ري. امل��ه��م النية 
والعزمية اإىل اآخر ما ذكرنا يف االأ�س�س العامة 
هذا ي�سبط لنا االأمر خا�سة يف البداية، ثم 
قد  ال��ب��داي��ة  يف  ل��ه��ذا؟  نتيجة  يح�سل  م���اذا 
يكون مثل هذا االأمر فيه بع�س ال�سعوبة اأو 
الذي يح�سل  لكن ما  الوقت،  لبع�س  يحتاج 
اأن ت��ك��ون حفظ  ب��ع��د ه���ذا ؟ ال����ذي ي��ح�����س��ل 
ف��اإن  ال��ف��احت��ة،  حفظ  مثل  االأوىل  ال�سفحة 
طبقتم ذلك ثم قراأمتوها خم�س م��رات، ثم 
ت�سمع  التي  اخلم�س  ال�سفحات  �سمن  كانت 
يف االأي����ام ال��ت��ي ب��ع��ده��ا، ف��م��اذا �سيكون ���س��اأن 
تراجعها  عندما  ت���راك  ه��ل  ال�سفحة،  ه��ذه 
�ستحتاج اإىل جهد اأو اإىل عناء، اأنت �ستتلوها 
واأن��ت  مت�سي  واأن���ت  الكتاب،  فاحتة  تتلو  كما 
جتل�س واأنت تنتظر واأنت تقوم ويف وقت من 
االأوقات. اإذن ماذا يح�سل، اإذا اأتقنا املراجعة 
بهذه الطريقة ت�سبح �سيئا ال ي�سكل عبئا وال 

يحتاج وقتا يف الوقت نف�سه. 
ف��ل��و ت�����س��ورت اأن����ك ب�����داأت احل��ف��ظ ح��دي��ث��ا، 
باليوم  جئت  ثم  االأوىل،  ال�سفحة  فحفظت 
وبذلك  الثانية،  ال�سفحة  وحفظت  ال��ت��ايل 
اإىل  ج��ئ��ت  اإذا  ح��ت��ى  م��ع��ا  ال�سفحتني  ت�سمع 
اخلم�س،  ال�سفحات  �سمعت  اخلام�س  اليوم 
ثم اإذا جئت اإىل اليوم العا�سر �سمعت الع�سر، 
اجلزء)ع�سرين  نهاية  اإىل  مت�سى  بذلك  و 
���س��ت��ك��ون ال�سفحة  ���س��ي��ك��ون،  ���س��ف��ح��ة(، م���اذا 
ف����اإذا   ، م����رة  ث���الث���ني  ب���ك  م����رت  ق���د  االأوىل 
اإىل  ج��ئ��ت  اإذا  ال��ط��ري��ق��ة،  ه���ذه  ع��ل��ى  م�سيت 
اجل����زء ال���ث���اين و ال��ث��ال��ث ل���ن ي��ك��ون اجل���زء 
اإذن البد  اأن تقول  �سعبا عليك، و لن حتتاج 
اأن اأتوقف االآن حتى اأراجع ذلك اجلزء، هذا 
هي  للمراجعة  الطويلة  الوقفات  و  التوقف 
ح��ف��ظ ج��دي��د. ك��ث��ريا م��ا ي�سنع ذل���ك طلبة 
يقول  ث��م  اأج���زاء  خم�سة  مي�سى  التحفيظ، 

حفظ  للمراجعة  ووق��ف��ت��ه  للمراجعة،  اأق���ف 
يحكمها  ال  ث��م  ث��ان��ي��ة  م���رة  يحفظها  ج��دي��د 
ومي�سى خم�سة اأخ��رى ثم يقول اأرج��ع و هو 

كما قلت اإمنا يحرث يف املاء فلينتبه لذلك.
 العوامل امل�ساعدة 

 ال��ع��وام��ل امل�����س��اع��دة ل��ل��م��راج��ع��ة ك��م��ا ق��ل��ت، 
بع�سها مما ذكرت:

ثانيا: العمل بالتدري�س يف جمال التحفيظ 
هذا  اأن  �سك  ال  وختمت  واأمتمت  حفظت  اإذا 
مدر�سا  �سرت  اإذا  ك��ث��ريا،  يعينك  ج��دا،  مهم 
لك  ي�سمع  ه���ذا  حت��ف��ظ،  اأن  ب��ع��د  للتحفيظ 
وذاك يف  اخل��ام�����س،  ه��ذا يف  و  االأول،  اجل���زء 

العا�سر. اإرتبطت بالقراآن وت�سميعه كثريا. 
 ثالثا: اال�سرتاك يف برامج التحفيظ 

و لكن  الو�سع،  عندما تكون منفردا يختلف 
عندما تكون مع اثنني اأو ثالثة، اأو يف حلقة 
ه��ذا ُي�سمع و ه��ذا ُي�سمع و ه��ذا َي�سمع لك و 
اأنت َت�سمع له �سيكون هناك روح من اجلد و 

قدرة على املوا�سلة يف هذا الباب.
 رابعا: قيام الليل والقراءة فيه 

وه���و م��ن االأم����ور ال��ن��اف��ع��ة امل��ف��ي��دة ال��ت��ي قل 
الليل  اإال م��ن رح��م اهلل، قيام  ي��اأخ��ذ بها  م��ن 

واالإفا�سة فيه. 
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معهُد القرآِن الكريم ُيعلن انطالق المرحلة الّثانية 

من مشروع أمير القّراء الوطنّي

مــ�ــصــروُع �أمـــري �لـــقـــّر�ء �لــ�طــنــّي يف �لــعــر�ق 
عاتقه  على  �أخــذ  �لن�ع  هــذ�  من  م�صروع  �أّوُل 
نظام  وفق  �مل�ه�بني  �لقّر�ء  من  جيل  �إعــد�د 
�كادميي متطّ�ر وحديث ُعّد وفق در��صة علمية 
وم��ص�عية وُيعد هذ� �مل�صروع �لذي تبّناه معهُد 
�ملعارف  �ص�ؤون  لق�صم  �لّتابع  �لكرمي،  �لقر�آن 
ِة  ا�صيَّ �لعبَّ �لعتبِة  يف  و�لإن�صانّية  �لإ�صالمّية 
�صِة من �مل�صاريع �ملمّيزة �لتي تهدف �ىل  �ملُقدَّ
يف  متقدمة  م�صت�يات  �إىل  �لــرب�عــم  �إي�صال 
حيحة  �لّتالوة  من خالل تعليمهم �لأ�ص�ل �ل�صّ
ي�صدح  قر�آيّن  بجيل  وبالتايل �خلروج  للتقليد 
وقد  و�لّدولّية،  �ملحلّية  �ملحافل  يف  �هلل  بكالم 
�لأمـــر مــن خالل  �ملــ�ــصــروع هــذ�  �إد�رُة  تــ�ّلــت 
ذوي  من  �أكفاء  �أ�صاتذة  �أيــدي  على  تعليمهم 

�خلربة و�لخت�صا�س.
من  �لثانية  �ملرحلة  �نطلقت  �ل�صياق  هذ�  ويف 
ما  مب�صاركة  �لــ�طــنــّي  ــقــّر�ء  �ل �أمــري  م�صروع 

حمافظات   )10( مــن  برعمًا   )60( يــقــارب 
على  ح�صل��  �لذين  �لطلبة  من  وهم  عر�قّية 
من  �لوىل  �ملرحلة  يف  ف�ق  فما  مقب�ل  تقدير 
�ملرحلة  هــذه  برنامج  ت�صمن  وقــد  �ملــ�ــصــروع. 
�ملرحلة  يف  تعلم�ها  �لتي  �لــدرو�ــس  مر�جعة 
�ل�صابقة و�لبدء بالربنامج �لتَّعليمي �ملُعّد لهذه 

�ملرحلة.
تك�ن  ــاأن  ب ��صتب�صرو�  �لــقــّر�ء  ــري  �أم �أ�ــصــاتــذة 
�ملرحلة �لثانية من �مل�صروع مفيدة جدً� وذ�ت 
�لفرقان  �لتقت  �لطــار  هذ�  ويف  طيبة،  ثمار 

�ل�صتاذ عبا�س �ملن�صد�وي فتحدث قائال:
�لتي  �ل�صابقة  للمرحلة  تتمة   �ملرحلة  هــذه 
ُ�ختتمت يف �لعام �ملا�صي، �لتي كانت ختامها 
ة  ا�صيَّ �لعبَّ �لعتبة  يف  �لقّر�ء  �أمــري  م�صابقة  يف 
�ملرحلة  يف  ي�صتمر  �أن  �لقر�ر  وكــان  �صة  �ملُقدَّ
�لثانية �لطلبة �لو�ئل يف �مل�صابقة فقط ولكن 
فيما بعد قررت �إد�رة �مل�صروع �أن متنح �لطلبة 

على  �حل�ص�ل  يف  �حلــظ  يحالفهم  مل  �لذين 
�ملبارك  م�ص��رهم  ي���صل��  �أن  عالية  درجات 
عن  �صيء  يختلف  مل  �ملرحلة  هــذه  ويف  هــذ�، 
�ملــد�ر�ــس  تق�صيم  حيث  مــن  �لوىل  �ملــرحــلــة 
فاملد�ر�س �لثالث هي ذ�تها ولكن �لختالف يف 
�ملقامات �لتي دّر�صناها للطلبة �أي تقدم وتن�يع 
يف �ملقامات كما علمناهم كيفية �لنتقال بني 
�لــتــ���ــصــل معهم خــالل  �ملــقــامــات وقـــد كـــان 
)�ل��ت�صاب(  عرب  �ملد�ر�س  يف  �لــدو�م  مرحلة 
�إذ نعطيهم �لدرو�س وهم يق�م�ن بتح�صريها 
عرب  ت���صل  لنا  كــان  وكــذلــك  لها  و�لإعــــد�د 
لديهم  لي�س  �لذين  لالأخ�ة  بالن�صبة  )�لهاتف 
تقدًما  مل�صنا  هلل  و�حلمد  بي�تهم(  يف  �نرتنت 
كبرًي� يف �أد�ء �لطلبة من حيث �ل�ص�ت وتقليد 
قمنا  وقد  لآخر  مقام  من  و�لنتقال  �لأ�ص��ت 
�مل�صروع  مقر  حيث  كربالء  �ىل  باإح�صارهم 
�لإبد�ع  و�يقاظ  �لهمم  �صحذ  لغر�س  �لرئي�س؛ 

فيهم وتذكريهم مبا در�ص�ه يف �ملرحلة �لوىل 
مما  �نق�صائها  على  ط�يلة  مــدة  م�صت  فقد 
من  ن�صعى  كما  �لن�صيان  �إىل  �لطلبة  ُيعّر�س 
�ملقد�صة  كــربــالء  يف  هنا  �ح�صارهم  خــالل 
�لعام طيلة  �لدر��صي  �ىل �خر�جهم من �جل� 
بلقاء  لهم  �لفر�صة  و�تاحة  �ل�صابقة  �ل�صهر 
زمالئهم يف �مل�صروع؛ �إذ لحظنا حما�ًصا كبرًي� 
ي�ص�د قاعات �لدر�س كما لديهم رغبة ق�ية يف 

�ل�صتمر�ر يف هذ� �جلهد �ملبارك و�ملميز.
هذه  و�ــصــفــ��  فقد  جانبهم  مــن  �لطلبة  �أمـــا 
�للقاء  بفكرة  رحب��  كما  بال�صرورية  �ملرحلة 
بينهم وبني �أ�صاتذتهم بعد مدة �نقطاع كبرية.

كان  �مل�صروع  طلبة  من  عدًد�  �لتقت  �لفرقان   
بابل  من  �حلجار  علّي  ح�صني  �لطالب  �أولهم 
ومميزة  عظيمة  فر�صة  �إنها  قائال:  فتحدث 
�أن ن�صتعيد  �لقّر�ء �ل�طني يف  �أمري  لنا كطلبة 
�لدرو�س �ل�صابقة يف �ملرحلة �لأوىل من �مل�صروع 
 )10( يقرب  مــا  مــن  كــربــالء  �إىل  عدنا  وقــد 
حمافظات عر�قّية ل�صتذكار �لدرو�س �ل�صابقة 
ب�صكل عملي  �لثانية  �ملرحلة  وبدء  ��صلفت  كما 
بعد �أن كانت بد�ية �ملرحلة يف و�صائل �لت���صل 
فقط وما ناأمله ه� حتقيق تقدم كبري يف هذه 
�ملرحلة  يف  �خــفــق  ملــن  فر�صة  وهــي  �ملــرحــلــة 
�لوىل من �مل�صروع �أن ُي�صحح �خفاقه وينه�س 
مــن جــديــد. و�أ�ــصــكــر معهد �لـــقـــر�آن �لــكــرمي 

جه�دهم  على  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  يف 
من  �مل�صروع  �أجــل  من  بذل�ها  �لتي  �جلــبــارة 
�مل�ىل  �صائال  و�لطعام  و�ل�صكن  �لنقل  ت�فري 

�لقدير �أن ي�فقهم ويبارك فيهم .
ــان من  ــي ــاقــر ب عــلــى حــني حتـــدث �لــطــالــب ب
من  �نتهينا  �أن  بعد   : قائاًل  �ملثنى  حمافطة 
�ملرحلة �لأوىل للم�صروع يف �لعام �ملا�صي بقينا 
من  �لكر�م  �ل�صتاذة  مع  م�صتمر  ت���صل  على 
هاتني  خالل  ومن  و�لهاتف  �ل��ت�صاب  خالل 
�لطريقتني كنا ناأخذ �لدرو�س ويف هذ� �لعطلة 
مقر  حيث  �ملقد�صة  كربالء  مدينة  �إىل  �تينا 
وبدء  �لوىل  �ملرحلة  درو�ــس  ملر�جعة  �مل�صروع 
باأن  �أمل  وكلنا  عملية  ب�ص�رة  �لثانية  �ملرحلة 
خالل  من  ومميزة  مثمرة  �ملرحلة  هذه  تك�ن 
�لأ�صتاذة يف  يعتمدها  �لتي  �لطر�ئق �جلديدة 

�لتدري�س و�هلل �مل�فق.
�لطالب ح�صني علي ح�صني  من حمافظة  �أما 

بغد�د فقد قال:
�لوىل  للمرحلة  تتمة  هي  �لثانية  �ملرحلة  �إّن 
فاملد�ر�س  عنها؛  مبعزل  ولي�س  لها  و��صتمر�ر 
�لقر�ءة  تعّلم  ه�  يختلف  ما  لكن  ذ�تها  هي 
مبقامات خمتلفة عن �ملقامات �لتي تعلمناه يف 
�ملرحلة �ل�صابقة. وقد مّثل ح�ص�رنا هذ� فر�صة 
من  كطلبة  وبيننا  جانب  من  باأ�صاتذتنا  للقاء 
لإد�رة  و�لمتنان  بال�صكر  ونتقدم  �آخر.  جانب 

�ملجم�عة  هــذه  �ىل  �لــعــ�ن  يــد  مــدِّ  يف  �ملعهد 
م�صتقبل  لها  ي�ؤمل  �لتي  �لرب�عم  من  �ملباركة 
�لعر�قّية  �لقر�آنّية  �ل�ّصاحة  يف  وو�عــد  كبري 

و�لقليمّية و�لدولّية.
ــر�آيّن  ق حفل  �إقــامــة  �مل�صروع  تخلل  وقــد  هــذ� 
�ل�صيخ  �ملــ�ــصــروع يف مــمــع  مــقــر  مــبــارك يف 
وكان  �ملقد�صة  �لعبا�صية  للعتبة  �لتابع  �لكليني 
لأ�ص��ت بر�عم �مل�صروع �صدى كبري مالأ �ملكان 
مــن طلبة  لنخبة  مــبــاركــة وممــيــزة  بــتــالو�ت 

�مل�صروع .
�إعالميًّا  ظــهــ�ًر�  �مل�صروع  �إد�رة  وّفـــرت  وقــد 
قناة  مع  و�لّتعاون  �لّتفاهم  خالل  من  للطلبة 
جميلة  �أجــز�ًء  �صّ�رت  �لتي  �لف�صائّية  �لفر�ت 
�ظهارهم  وت�ّلت  �ملميزين،  �لرب�عم  لتالو�ت 
من  جــزء  وهــذ�  �ملميزة  �لعالمية  بال�ص�رة 

�خلطة �مل��ص�عة للم�صروع . 
�ملخت�صني  بح�صب  ُعدَّ  �مل�صروع  هذه  �أن  ُيذكر 
تبّناه  �لــذي  �لــعــر�ق  يف  �ملميزة  �مل�صاريع  من 
مركز �إعد�د �لقّر�ء و�حلّفاظ يف معهد �لقر�آن 
�لعام  يف  �لأوىل  مرحلته  �نتهت  وقد  �لكرمي، 
�لإمــام  قاعة  على  �أُجــريــت  مب�صابقة  �ملا�صي 
ة �ملقّد�صة �لتي ُكّرم  �حل�صن يف �لعتبة �لعّبا�صيَّ

فيها �لفائزين �لـ)10( �لو�ئل بج��ئز قيمة .
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ة  ا�صيَّ تَبنَّى معهُد �لقر�آن �لكرمي يف �لعتبة �لعبَّ
�لتي  �لقر�آنّية  �مل�صاريع  من  عــدًد�  �صة  �ملُقدَّ
ُت�صهم يف خلق جيٍل قر�آيّن وتن�صئته، وخطا يف 

هذ� �ملجال خط��ٍت و��صعة وكبرية.
�لقّر�ء  �إعـــد�د  مركُز  ــام  �أق �لإطـــار  هــذ�  ففي 
و�حُلّفاظ يف معهد �لقر�آن �لكرمي �لتَّابع لق�صم 
�ص�ؤون �ملعارف �لإ�صالمّية و�لإن�صانّية يف �لعتبة 
�ل�طنّي  �مل�صروع  �صمن  يف  �صة  �ملُقدَّ ة  ا�صيَّ �لعبَّ
�لــّدورة  �لعر�ق،  يف  و�حُلّفاظ  �لُقّر�ء  لإعــد�د 
�لّتخ�ص�صّية �لّتا�صع ع�صرة، و�لّدورة �لع�صرين 
غم �لقر�آيّن، ومب�صاركة )55(  �ت و�لنَّ يف �ل�صَّ
على  وذلك  وبغد�د،  بابل  حمافظتي  قّر�ء  من 

قاعة �لإمام م��صى �لكاظم )عليه �ل�صالم( يف 
�صة ويف مقر �ملعهد �أي�صًا. ة �ملقدَّ ا�صيَّ �لعتبة �لعبَّ

يتلّقى  �أيام،  ملدة خم�صة  �لدور�ت  هذه  ت�صتمر 
يف  ونظرية  عملية  ــًا  ــص درو� فيها  �ملــ�ــصــاركــ�ن 
�لــتَّــالوة  و�أحــكــام  �لــُقــر�آيّن،  غم  و�لنَّ �ت  �ل�صَّ
�لكرمي،  �لقر�آن  عل�م  يف  ودرو�صًا  و�لتَّج�يد، 
ة �إىل تط�ير  وتهدف هذه �لدور�ت �لتَّخ�ص�صيَّ
م�صت�ياتهم  وحت�صني  �مل�صاركني،  �لقّر�ء  �أد�ء 
ي�ؤهلهم  مبا  وتالوته  �لكرمي  �لقر�آن  حفظ  يف 
�ملحلية  �لــقــر�آنــيــة  �مل�صابقات  يف  للم�صاركة 

و�لدولية. 
هذه  من  �ملُمّيزين  �ملتخرجني  �أن  �إىل  وي�صار 

�لقر�آنّية  �مل�صابقة  يف  �صي�صارك�ن  ـــدور�ت  �ل
�ل�طنّية �لّثانية و�لتي �صتقام يف �لأيام �لقليلة 

�ملقبلة. 
�لت���صل 

مركُز �إعد�د �لقّر�ء و�حُلّفاظ يف معهد �لقر�آن 
�لــــّدورة  يقيم  �لعبا�صية  �لعتبة  يف  �لــكــرمي 
يف  و�لع�صرين  ع�صرة  �لتا�صع  ة   �لتَّخ�ص�صيَّ
�ت و�لّنغم �لقر�آيّن لقر�بة �لـ)45( طالبًا  �ل�صَّ
من حمافظتي بابل وبغد�د وتهدف هذه �لدورة 
�ىل تط�ير �لأد�ء �لقر�آيّن ورفع م�صت��هم مبا 

ي�ؤهلهم للم�صابقات �ملحلية و�لدولية.

ضمن المشروع الوطنّي إلعداد القّراء والُحّفاظ في العراق

وِت والنَّغم الُقرآنّي  معهُد القرآِن الكريم ُيقيم دورات تخصصّية في الصَّ

ــني �لــكــتــاِب  ـــالزم ب بــغــيــة �إظـــهـــار حــالــة �لـــتَّ
�أف�صل  )عليهم  �لّطاهرة  و�لعطرة  �جلليِل 
ــ�ــصــالم( وبــالــتــعــاون مــع هــيــاأة  �لــ�ــصــالة و�ل
�لهندية،  قــ�ــصــاء  يف  و�لــ�ــصــعــر�ء  �لـــرو�ديـــد 
�لهندية  فــرع  �لكرمي/  �لــقــر�آِن  معهُد  �أقــام 
عقيلة  ولدة  مبنا�صبة  مبارًكا  قر�آنيًّا  حمفاًل 
الم(  �ل�صَّ )عليها  زينب  دة  يِّ �ل�صَّ ها�صم  بني 

بتالوة  �حلفل  ��صُتهلَّ  �مل�ؤمنني.  �أحد  د�ر  يف 
كان  بعدها  ح�صن(  )حممد  للقارئ  عطرة 
�إحــيــاء  يف  �ملــهــم  �لـــدور  ــد  ــرو�دي �ل حلناجر 
كّل  حناجر  �صدحت  �إذ  ــارك؛  ــب �مل �ملحفل 
�لعنرب  علي  و�ملال  �لربقعاوي  زهري  �ملال  من 
�لبهيج  �ل�ّصعر  باأبيات  �مل��ص�ي  منتظر  و�صيد 
حفل  م�صك  ليك�ن  �مليم�نة  ـــ�لدة  �ل بــهــذه 

ترّحًما  �لفاحتة  �ص�رة  قــر�ءة  �حلفل  ختام 
�ملُقّد�س  �ل�ّصعبّي  �حل�صد  �صهد�ء  رو�ح  على 
�لهندية  فــرع  �أن  ُيذكر   . �لأمنية  و�لــقــ��ت 
�ملباركة مبنا�صبات  �ملحافل  �لعديد من  �أقام 

�ل�صالم( �لبيت)عليهم  �هل  ولدة 

فرع الهندية يقيم محفًلا بهيجًا بمناسبة والدة السيدة زينب عليها السالم
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بني  �جلليل  �هلل  كــتــاب  ثقافة  تر�صيخ  بغية 
مع  وبالتن�صيق  كافة  �مل�صت�يات  وعلى  �لنا�س 
معهِد  مــن  وفـــٌد  ز�ر  ــالء،  ــرب ك �صحة  د�ئــــرة 
حية  �لقر�آِن �لكرمي/فرع �لهندية �ملر�كَز �ل�صّ
يف �صمن م�صروع ت�صحيح �لقر�ءة، وقد وجد 
خالل  من  كبرًي�  قر�آنيًّا  وعيًّا  �لــز�ئــر  �ل�فد 
�لقر�ءة �ل�صحيحة يف �لدو�ئر �ملعنية )�ملر�كز 

و�لرجيبة(  �خلـــري�ت  ناحيتي   يف  حّية  �ل�صّ
�ثناء  متَّ  وقــد  هــذ�  �لهندية،  لق�صاء  �لّتابعة 
�ل�صيَّد  مــن  �لن�صائح  بع�س  ت�جيه  �لــزيــارة 
بيان  منها  ــفــرع،  �ل مــ�ــصــ�ؤول  �ملــرعــبــي  حــامــد 
�رة  بال�صّ �لقر�آن  قر�ءة  لتعّلم  �ملا�ّصة  �حلاجة 
فيه  يتم  زمني  جدول  �إعــد�د  ومتَّ  حيحة،  �ل�صّ
يف  �لدو�ئر  هذه  ملنت�صبي  حما�صر�ت  �إعطاء 

�أ�ص�ل �أحكام �لتالوة للقر�آن �لكرمي.
�لت���صل 

يــزور  �لهندية  فــرع  �لــكــرمي،  ــقــر�آن  �ل معهُد   
تعليم  �أجــل  من  �لهندية  يف  حّية  �ل�صّ �ملر�كز 

�لقر�ءة �ل�صحيحة للمنت�صبني.

حّية في القضاء معهد القرآن الكريم فرع الهندية يزور الدوائر الصِّ

ـــر�آن �لـــكـــرمي فــرع  ـــق ــــام مــعــهــد �ل ق �أ
�لعبا�صية  �لــعــتــبــة  ــابــع  ــّت �ل �لــهــنــديــة 
ـــا مــبــاركــًا  نـــيًّ �ملــقــد�ــصــة حمــفــاًل قـــر�آ
من  جــمــع  بــحــ�ــصــ�ر  �ملــعــهــد  مــقــر  يف 
و�لجتماعية.  �لدينية  �ل�صخ�صيات 
ــــر�ءة عــــّدة �ــصــ�ر  �ملــحــفــل تــ�ــصــمــن ق
لعدد  �ل�صريف  �مل�صحف  من  مباركة 
بعد  ــه.  ــذت ــات ــص � و�أ �ملــعــهــد  طــلــبــة  مــن 
ق�صائد  مــن  مــمــ�عــة  ُ�لــقــيــت  ــك  ذل
ومديحا  متجيد�  جاءت  �لتي  �ل�صعر 
�ملقّد�س  �ل�ّصعبي  ح�صدنا   ببط�لت 
ــعــد ذلــــك  �ُخــتــتــم  و�نــتــ�ــصــار�تــه، ب
ظه�ر  لتعجيل  �لفرج  بدعاء  �حلفل 

"عجل  و�لـــزمـــان  �لــعــ�ــصــر  �ــصــاحــب 
وقر�ءة  ريف"  �ل�صَّ فرجه  تعاىل  �هلل 
�صهد�ئنا  رو�ح  �أ على  �لفاحتة  �ص�رة 
عن  دفــاعــًا  �صقط��  �لــذيــن  بـــر�ر  �لأ

و�ملقد�صات. �لأر�س 

�لعديد  قام  �أ �لهندية  فرع  �ن  يذكر   
�ل�صعبي  �حل�صد  لدعم  �ملحافل  من 
ــا �لمــنــيــة ومــ�ــصــانــدتــهــمــا يف  ــن وقــ��ت

د�ع�س. �ل�صر  ق�ى  �صد  �حلرب 

معهد القرآن الكريم فرع الهندية يقيم محفاًل قرآنّيًا في القضاء 
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قــــّر�ء  يف �ــصــمــن مــ�ــصــاعــيــه لإعــــــد�د 
و�أ�صاتذة لأحكام �لتَّالوة  ووفقًا  للخطة 
�لقر�آِن  معهُد  �فتتح  �ملعهد،  من  �ملُعّدة 
يف  جديدة  دورة  �حلرية  فرع  �لكرمِي/ 
�لثَّالثة  �ملرحلة   �صمن  �لتَّالوة  �أحكام 
ح�صينية  يف  تقام  �لــدورة  �خلطة،  من 

)عليهما  �جل��دين  بحي  �جلــ��د   �بن 
باإ�صر�ف  �لدورة،  منطقة  يف  �ل�صالم( 
وتقام  هذ�  �جلابري،  �أحمد  �لأ�صتاذ 
�ل�صب�ع  يف  �أيــام  ثــالث  ب��قع  ــدورة  �ل
�لـــ)20(  يقرب  ما  ومب�صاركة  �ل��حد 

. طالبًا 

�حللقات  هذه  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
تاأتي يف �صمن �مل�صروع �ل�طني لإعد�د 
�لقّر�ء يف �لعر�ق وه� مبر�حل متتابعة 
مر�حل  �إىل  و�ص�ًل  �لتمهيدي  من  تبد�أ 
و�أ�صاتذة  قــّر�ء  ثمارها  تك�ن  متقدمة 

�لتالوة.  �أحكام  يف  متخ�ص�صني 

الحريِة  الكريِم/ فرُع  القرآِن  معهُد 
يفتتُح دورًة جديدًة في أحكاِم الّتالوِة

ُت�صاهم  روحانّية،  �لقر�آنّية مال�ٌس  �لأم�صياُت 
و�ملــحــبــة يف قل�ب  �لإميـــــان  بـــذور  يف غــر�ــس 
�لقر�آن  �أقام معهد  �ملنطلق  �مل�ؤمنني، من هذ� 
�لكرمي �لّتابع لق�صم �ص�ؤون �ملعارف �لإ�صالمّية 
م�صاء  �ملُقّد�صة  �لعّبا�صّيِة  �لعتبِة  و�لإن�صانّية يف 
ربيع   18 �مل��فق  2016/1/29م  �جلمعة  ي�م 
ــًة مباركة،  ــّي قــر�آن �أمــ�ــصــيــًة  ـــــ،  �لــثــاين 1437ه
)عليه  �لعبا�س  �لف�صل  �أبي  �صحن  �أحت�صنها 
عن  �لقّر�ء  من  عدد  فيها  و�صارك  �ل�صالم(، 
مملكة  يف  �لكرمي  �لقر�آن  لعل�م  �قــر�أ  جمعية 

�لبحرين. 
�لقّر�ء  من  عدد  �ملباركة  �لأم�صية  هذه  �أحيا 
ح�ل  �جتمع��  خمتلفة،  عربية  جن�صيات  من 
مائدة �لقر�آن �لكرمي، وهم ُيرّتل�ن �آياِت كتاب 

�هلل عَزّ وجل، وي�صدوَن بتالو�ت قر�آنّية عذبة، 
عطرة  قر�آنّية  بتالو�ٍت  �لأم�صية  ��صتهلت  وقد 
للقارئ �لنا�صئ حممد يا�صني، و�لقارئ قا�صم 
قيقة، �أ�صغى  �لقطري من مملكة �لبحرين �ل�صَّ
تر�تيٌل  تلتها  تــام،  بخ�ص�ع  �حلــا�ــصــرون  لها 
�حلا�صرين  �أ�صماَع  بها  �صّنف  عذبة  قر�آنّية 
ــد فــــ�زي �لــفــرج من  ـــقـــارُئ �لــ�ــصــاب حمــّم �ل
�ل�صع�دية،  �لعربية  �ململكة  �لقطيف يف  مدينة 
مباركة  قر�آنية  تالوة  �خلتام  م�صك  كان  فيما 
من  �ل�صكايف  حمم�د  �ملبدع  �لقارئ  ب�ص�ت 
مملكة �لبحرين، و�صط �أج��ء روحانية �ت�صمت 
عَزّ  �هلل  �إىل  و�لّتقّرب  كينة،  و�ل�صَّ بالطماأنينة 
ومقامه  �لّطاهر  �ملرقد  �صاحب  مبنزلة  وجل 

قمر بني ها�صم )عليه �ل�صالم(.  

�إمتنانهم  �مل�صارك�ن  �لــقــّر�ء  �أبــدى  وقــد  هــذ� 
�لــقــر�آن  معهد  يف  �ملــ�ــصــ�ؤولــني  �إىل  و�صكرهم 
�لعّبا�صّية  �لعتبة  عــلــى  و�لــقــائــمــني  ــكــرمي  �ل
وتعاون  كبري  ترحيب  من  مل�ص�ه  ملا  �ملقّد�صة، 
و�لأم�صيات  �لدور�ت و�خلتمات  �إقامة  جاد يف 

�لقر�آنية على �أر�س كربالء �ملقد�صة. 
�لكرمي  �لقر�آن  �أن معهد  بالذكر  ومن �جلدير 
من  وفــدً�  �جلــاري  �ل�ّصهر  �أو�خــر  ��صتقبل  قد 
وحفاًظا  قّر�ًء  �صمَّ  �لقر�آن  لعل�م  �قر�أ  جمعية 
ونائبه  �جلمعية  رئي�س  عن  ف�صال  و��صاتذة 
وعدد من �لإد�ريني، و�أقام ور�س عمل م�صرتكة 
وتــبــادل  ــعــاون  ــّت �ل �آفــــاق  ت��صيع  بغية  معهم 
ب��قع  للنه��س  �لقر�آنّية  و�مل�صاريع  �خلــرب�ت 

�لّثقافة �لقر�آنّية يف �لبالد.

ًة مباركة  ريف يحتضُن أمسيًة قرآنيَّ اسّي الشَّ حُن العبَّ الصَّ
أقامها معهُد القرآن الكريم بالتَّعاوِن َمع 

ة جمعية اقرأ لعلوم القرآن الكريم الَبحرينيَّ
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الم ُمو�سى عليه ال�سَّ
الوالدة

الوالدة :
لقد رّكز �لقر�آن �لكرمي على �لنقاط �لبارزة 
�ملختلفة من حياة �لنبي م��صى عليه �ل�صالم 
وقــد  خمتلفة،  مبنا�صبات  ��ــصــر�ئــيــل  وبــنــي 
خل�صنا هذه �لنقاط يف �جلزء �لأول مبر�حل 
ق�صة  من  تناولناه  ما  نكمل  و�لآن  خم�صة، 
�حلــ��دث  مــن  عليه  جــرى  ومــا   Aم��صى

حتى ترعرعه يف �لبالط �لفرع�ين.
ع�دة م��صى �إىل ح�صن �أمه:

ولدها  �لقت  �أنها  عنها:  قلنا  �لتي  م��صى  �أمُّ 
�صديد  ط�فان  قلبها  �أقتحم  �لنيل.  �أم��ج  يف 

�أ�صبح  فقد  ولــدهــا،  فــر�ق  على  �لــهــمِّ  مــن 
مــكــان ولــدهــا �لـــذي كــان ميــالأ قلبها 

خاليا وفارغا منه.
من  تــ�ــصــرخ  �أن  ــكــت  فــاأو�ــص

جميع  وتــذيــع  �أعماقها 
لكن  �أ�ــصــر�رهــا، 

�هلل  لـــطـــف 

َبَح  تد�ركها، وكما ُيعرّب �لقر�آن �لكرمي {َو�أَ�صْ
ُف�ؤَ�ُد �أُمِّ ُم��َصى َفاِرًغا �إِْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْ�َل 

�أَْن َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَها ِلَتُك�َن ِمَن �مْلُ�ؤِْمِننَي}. 
بهذه  ولــدهــا  ُتــفــارق  ـــا  �أمًّ �أن  متاما  وطبيعي 
ولدها  �إل  �صيء  كل  تن�صى  �أن  ميكن  �ل�ص�رة 
تلتفت  ل  درجــة  �لده�ر  بها  ويبلغ  �لر�صيع، 
�خلطر  من  وولدها  �صي�صيبها  ما  �إىل  معها 

ل� �صرخت من �أعماقها و�أذ�عت �أ�صر�رها. 
�لعبء  هذ�  م��صى  �أم  حّمل  �لذي  �هلل  ولكن 

على �لــثــقــيــل  ـــط  رب

قــلــبــهــا 
لــتــ�ؤمــن 
ـــــــد  ـــــــ�ع ب
ولتعلم  �هلل، 
�هلل،  بعني  بــاأنــه 

�إليها و�صيك�ن نبيا. و�إنه �صيع�د 
م��صى  �أم  �أحــ�ــصــت  �هلل  لــطــف  �أثــــر  ــى  وعــل
م�صري  تعرف  �أن  �أحبت  ولكنها  بالطمئنان، 
ــره  �أث تتبع  �أن  �أخــتــه  �أمـــرت  ولــذلــك  ولــدهــا، 

يِه}.  وتعرف خربه {َوَقاَلْت ِلأُْخِتِه ُق�صِّ
فا�صتجابت "�أخت م��صى" لأمر �أمها، و�أخذت 
تبحث عنه ب�صكل ل يرث �ل�صبهة، حتى ب�صرْت 
به من مكان بعيد، ور�أت �صندوقه �لذي كان 
�لقر�آن  ويق�ل  فرع�ن...!  �آل  يتلقفه  �ملاء  يف 

َرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب}. يف هذ� �ل�صدد: {َفَب�صُ
ولكن �أولئك مل يلتفت�� �إىل �أخته تتعقبه {َوُهْم 

َي�ْصُعُروَن}. َل 
�أن  �هلل  م�صيئة  �أقت�صت  فقد  حال،  كل  وعلى 
ليطمئن  عاجال  �أّمــه  �إىل  �لطفل  هــذ�  يع�د 
ْمَنا  �لكرمي:{َوَحرَّ �لقر�آن  يق�ل  لذلك  قلبها، 

َع ِمْن َقْبُل}. َعَلْيِه �مْلََر��صِ
عليه  متــر  حــني  �لر�صيع  �لطفل  �أن  طبيعي 
يطيق  ول  ويبكي  يج�ع  فــاإّنــه  عــّدة  �صاعات 
له،  مر�صع  عن  �لبحث  فيجب  �جل�ع،  حتمل 
ول�صيما �أن ملكة م�صر "�مر�أة فرع�ن" تعلق 

قلبها به ب�صدة، و�أحبته كروحها �لعزيزة.
لآخر  بيت  من  يرك�ص�ن  �لق�صر  عمال  كان 
�أنه  �لأمــر  يف  و�لعجيب  له،  مر�صع  عن  بحثا 

كان ياأبى �أثد�ء �ملر�صعات.
وجــ�د  مــن  ��صتيحا�صه  مــن  �آت  ذلـــك  لــعــل 
�ألبانهن،  يتذوق  يكن  مل  �أنــه  �أو  �ملر�صعات، 
فكاأنه  فمه،  يف  مــر�  منهن  كل  لنب  يبدو  �إذ 
يريد �أن يقفز من �أح�صان �ملر��صع، وهذ� ه� 
�لتحرمي �لتك�يني من قبل �هلل تعاىل �إذ حرم 
�لطفل حلظة  يزل  �ملر��صع جميعا، ومل  عليه 

ويبكي  وهــ�  فــاأكــرث  �أكـــرث  يــجــ�ع  �آخـــرى  بعد 
مر�صع  عن  بحًثا  به  يــدورون  فرع�ن  وعمال 
بعد �أن مالأ ق�صر فرع�ن بكاًء و�صجيًجا، وما 
ز�ل �لعمال يف مثل هذه �حلال حتى �صادف�� 
�لطفل،  تعرف  ل  باأنها  نف�صها  �أظهرت  بنتا 
َبْيٍت  �أَْهــِل  َعَلى  ــُكــْم  �أَُدلُّ َهْل  {َفَقاَلْت  فقالت: 

ُح�َن}. َلُه َنا�صِ َيْكُفُل�َنُه َلُكْم َوُهْم 
�إ�ــصــر�ئــيــل لها  �أعـــرف �مـــر�أة مــن بني  �إنــنــي 
باملحبة،  طافح  وقلب  لبنا،  ممل�ء�ن  ثديان 
تتعهد  �أن  م�صتعدة  وهي  ولدها،  فقدت  وقد 

�لطفل �لذي عندكم برعايتها. 
باأمِّ م��صى �إىل ق�صر  ف�ُصّر بها ه�ؤلء وجاءو� 
�لتقم  �أمــه  ر�ئحة  �لطفل  �صم  فلما  فرع�ن، 
�صرور�،  عيناه  و�أ�صرقت  كبري،  ب�صغف  ثديها 
كما �أن عمال �لق�صر �صرو� كذلك لأن �لبحث 
هي  فرع�ن  و�مـــر�أة  �أعياهم،  له  مربية  عن 
�لأخرى مل تكتم �صرورها للح�ص�ل على هذه 

�أي�صا. �ملر�صع 
�لآن،  حتى  كنت  �أين  للمر�صع:  قال��  ولعلهم 
فليتك  مدة..  منذ  مثلك  عن  نبحث  نحن  �إذ 
جئت قبل �لآن، فمرحبا بك وبلبنك �لذي حل 

�مل�صكلة. هذه 
ملاذ� �ر�صع من ثديها؟ 

هامان  قــال  �أمــه،  ثــدي  م��صى  �أ�صتقبل  حني 

وزير فرع�ن لأم م��صى: لعلك �أمه �حلقيقية، 
�أبى جميع هذه �ملر��صع ور�صي بك،  �إذ كيف 
طيب  عطر  ذ�ت  لأين  �ملــلــك،  �أيــهــا  فقالت: 
قبل  �إل  ر�صيع  طفل  ياأتني  مل  عــذب،  ولبني 
هد�يا  لها  وقدم��  �حلا�صرون  ف�صدقها  بي، 

ثمينة.
ــر�وي:  �ل قــال  حديثا  �ل�صدد  هــذ�  يف  ونقر� 
م��صى  مكث  فكم   :Aلباقر� لالإمام  قلت 
"ثالثة  قــال  �هلل؟  ردة  حتى  �أمــه  مــن  غائبا 

�أيام".
وقال بع�صهم: هذ� �لتحرمي �لتك�يني لأن �هلل 
�ملل�ثة  �لألبان  من  يرت�صع  �أن  مل��صى  يرد  مل 
�ملل�ثة  �أو  �ل�صرقة،  باأم��ل  �ملل�ثة  باحلر�م.. 
�لآخرين،  حق�ق  وغ�صب  و�لر�ص�ة  باجلر�ئم 
طاهر  لنب  من  ير�صع  �أن  مل��صى  �أر�د  و�إمنــا 
كلنب �أمه لي�صتطيع �أن ينه�س ب�جه �لأرجا�س 

ويحارب �لآثمني.
ِه َكْي  ومت كل �صيء باأمر �هلل {َفَرَدْدَناُه �إِىَل �أُمِّ
ِ َحقٌّ  َوْعَد �هللَّ �أَنَّ  َوِلَتْعَلَم  َزَن  حَتْ َوَل  َعْيُنَها  َتَقرَّ 

ُهْم َل َيْعَلُم�َن} . َوَلِكنَّ �أَْكرَثَ
�آل  �أودع  هــل  وهــ�:  مهم  �ــصــ�ؤ�ل  ينقدح  هنا 
لرت�صعه  �أمــه  عند  "م��صى"  �لطفل  فرع�ن 
– �إىل ق�صر  – �أو كل ي�م  وتاأتي به كل حني 

فرع�ن لرت�ه �مر�أة فرع�ن؟!

�إل  �لحتمالني،  من  لأي  قــ�ي  دليل  ي�جد  ل 
يبدو�!  كما  لنظر  �أقــرب  �لأول  �لحتمال  �أن 
�نتقال  هل  وهــ�:  �أي�صا،  �آخــر  �ص�ؤ�ل  وهناك 
مدة  �أكماله  بعد  فرع�ن  ق�صر  �إىل  م��صى 
باأمه  عالقته  على  حافظ  �أنــه  �أم  �لر�صاعة 

وعائلته وكان يرتدد مابني �لق�صر وبيته؟!
�لر�صاعة  مدة  بعد  م��صى  �أودع  بع�س:  قال 
عند فرع�ن و�مر�أته، وتربى م��صى عندهما، 
ح�ل  عري�صة  ق�ص�س  �لــ�ــصــدد  هــذ�  تنقل 
�لتي  �لــعــبــارة  هــذه  ولــكــن  وفــرعــ�ن،  م��صى 
{َقــاَل  بعثته  بعد   Aمل��صى فرع�ن  قالها 
ُعُمِرَك  ِمْن  ِفيَنا  َوَلِبْثَت  َوِليًد�  ِفيَنا  َك  ُنَربِّ �أَمَلْ 
عا�س  م��صى  �أّن  على  ب��ص�ح  تــدل  �ِصِننَي} 
�صنني  بل مكث هناك  مدة،  فرع�ن  يف ق�صر 

ط�يلة.
�أن  �إبــر�هــيــم  بــن  علي  تف�صري  مــن  وي�صتفاد 
م��صى A بقي مع كمال �لحرت�م يف ق�صر 
فرع�ن حتى مرحلة �لبل�غ، �إل �أن كالمه عن 
ت�حيد �هلل �أزعج فرع�ن ب�صدة �إىل درجة �أنه 

�صمم على قتله، فرتك م��صى �لق�صر...
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َقَصُص اْلُقْرآِن



يف 
يبنّي  �لقيم  �لكتاب  هــذ� 
�لإمام  دور  �حلل�  علي  حممد  �ل�صيد  �مل�ؤلف 
ــ�ــصــالم( يف  ــن �حلــ�ــصــني )عــلــيــهــمــا �ل عــلــي ب
مهمة �حلفاظ على حديث جده، وعلى فكره 
�حلديث  على  �لبقاء  ي�صمن  مبا  �ملُقّد�س، 
ــنــا�ــس، عــن طريق  ــني �ل ونــ�ــصــره وتـــد�ولـــه ب
وقد  �لنا�س،  �رجاء  بني  وبّثه  �لدعاء  تعاطي 
�أمــ�ر  بذلك  �ل�صالم(  )عليه  �لإمـــام  �أثــبــت 

عّدة:
على  وف�صلهم  وبالغتهم  علمهم  بيان  �لول: 
�لنا�س من خالل ما �بتدعه من خطاب �أبهر 

ت�جهت  حتى  �لبيان،  و�أهــل  �لبالغة  ذوي 
بث  خالل  من  �لق�مي  نهجهم  �إىل  �لأنظار 

ون�صره. �لدعاء 
لالإ�صالم  �ملدعية  �جلهات  ك�صف   : �لثاين 
�لبيت )عليهم �ل�صالم(  �أهل  �ملغايرة لنهج 
ــدعــاء –  وخــلــ�هــا مــن هـــذ� �لبــــد�ع – �ل
�مكانية  لعدم  �جلهات  هذه  ُ�حرجت  حتى 
ــف مــثــل هــذ�  ــي ــاأل �لــقــائــمــني عــلــيــهــا مـــن ت

�لقّيم �لذي �فحم �جلميع. �خلطاب 
و��صاعته  �لّنب�ّي  �حلديث  �إحياء  �لثالث: 
لهذه  �لــدعــاء  فــقــر�ت  ت�صمني  خــالل  مــن 
هنا  ومن  �لنب�ي،  �ملق�ص�د  وبّث  �لأحاديث 
�ل�صالم( على ممار�صة  �لمام )عليه  عمل 
ــع جتــــاوز�ت  قــيــمــ�مــتــه عــلــى �حلـــديـــث ومــن

عليه. �لآخرين 
�لعبد  بني  �لإلــهــي  �خلطاب  �بتكار  �لــر�بــع: 
��صتحدثه  جديد  �أدبــي  بناء  خالل  من  ورّبــه 
يف  �تباعه  له  ورّوج  �ل�صالم(  )عليه  �لمــام 
�لذهنية  تخل�  كادت  �أن  بعد  �إيــاه،  تد�ولهم 

�لدعاء. ثقافة  �لإ�صالمية من 
و��صتبد�لها  �لدعاء  ثقافة  �إ�صاعة  �خلام�س: 
�صعٍر  مــن  �ل�صلطة  ��صاعته  �لـــذي  بـــالأدب 
ــاب وغــريهــا  ــص ــ� ــالن وحــكــايــات و�هــتــمــام ب
حد�  مما  ومعرفًة  ــد�وًل  ت �حلديث  وتعطيل 
�لــلــهــ�  تــ�ــصــجــيــع مــالــ�ــس  بــالــ�ــصــلــطــات �ىل 

ِق��م  يك�ن  �لذي  �خلليع  بــالأدب  وت�صمينها 
وعمادها. �ملجال�س  هذه 

�حدثته  �لذي  للتحريف  �لت�صدي  �ل�صاد�س: 
بِث  �ىل  �صعت  �لتي  �لفكرية  �لنظام  دو�ئــر 
�حلديث �مل��ص�ع وت�جيه �هتمام �لنا�س �ىل 

ذلك.
�لعابدين  ــن  زي �لمـــام  ت�صدي  يظهر  كما 
�ملــحــاولت  ب�جه  لل�ق�ف  �ل�صالم(  )عليه 
ــعــافــهــا وعـــدم  ـــة �إ�ــص ــحــريــفــيــة وحمـــاول �لــّت
�لمام  يعاين  �لذي  �ل�قت  يف  بها،  �لهتمام 
ومطارد�ت،  م�صايقات  من  �ل�صالم(  )عليه 
�حلياة  يف  وتاأثريه  جه�ده  �إلغاء  وحمــاولت 
�بتكر  �ل�صالم(  )عليه  �لإمام  �إّن  �إذ  �لعامة، 
��صل�ب �لدعاء و��صاعته يف متمٍع متجٍه نح� 
�لأدبية  �حلالة  ولعل  و�ملج�ن،  و�لعبث  �للعب 
�صيك�ن  �ليه  ي�صري  �لــذي  �لتاريخي  للمقطع 
�أدبــيــات  خل�  يعني  ول  ذلــك،  على  �ــصــاهــدً� 
)عليهم  �حل�صنني  و�لمــامــني  علي  �لإمـــام 
�ل�صالم( من �لدعاء، بل كانت هناك �دعية 
�ل�صالم( ف�صاًل عن  �لئمة )عليهم  تتعهدها 
�ل�صالم(  )عليها  �لزهر�ء  فاطمة  �ل�ّصّيدة 
زين  �لإمـــام  �أن  �إل  بادعيتها،  ُعــرفــت  �لتي 
هذ�  عن  ك�صف  �ل�صالم(  )عليه  �لعابدين 
ين�صجم  �لدعاء مبا  ثقافة  وعزز من  �جلهد، 
�آنذ�ك،  �لأدبي �لذي �تخذته �لأمة  و�ل�ّصل�ك 

على  وحــثَّ  �لبليغ،  �لدعاء  من  ِقطًعا  فقّدم 
تد�وله .

�لمــام  مدر�صة  مييز  ما  �إىل  �مل�ؤلف  وي�صري 
يف  �لدبــيــة  �ل�صالم(  )عليه  �لعابدين  زيــن 
مل  �لــدعــاء  من  منحى  تعزيز  وهــ�  �لــدعــاء، 
�خــتــزل يف  بــل  كــثــريً�  �لمـــة  تــتــعــارف عليه 
بع�س �ملحاولت لالمام �مري �مل�ؤمنني )عليه 
�لــتــي بثها �لمــام  �ملــنــاجــاة  �لــ�ــصــالم( وهــي 
ل�ن  وهــي  �ل�صالم(،  )عليه  �لعابدين  زيــن 
تعاىل من  �لند�ء هلل  يك�ن  �دبي مميز حيث 
من  �ل�صريف  �صدره  يف  يعتلج  ما  بّث  خالل 
وبــالء،  ونعمٍة  و�صدة،  وي�صٍر  ورجــاء،  خــ�ٍف 
و��صتكانة،  وذٍل  و�صفاء،  ومر�ٍس  وفرج،  وهم 
بعبار�ته  �إليه  م�جهٌة  ذلك  كل  وهيام  وحٍب 
��صتطاعت  وقد  �جلليلة،  و��صار�ته  �لر�قية، 
هـــذه �ملــنــاجــيــات �ن تــعــرب ��ـــصـــارة �لــزمــن 

ما  �ص�ى  معل�م  �صنٍد  دون  من  �إلينا  لت�صل 
من  �هلل(  )رحــمــه  �ملجل�صي  �لعالمة  ذكــره 
�إل  ــحــاب،  �ل�ــص كــتــب  يف  عليها  عــرث  كــ�نــه 
�ىل  �ملناجاة  �أ�صل�ب  يح�جه  ل  �ملتابع  �أن 
�ملناجاة  �صياقات  فان  �ل�صان  هذ�  يف  �صنٍد 
وهم  ��صحابها  �ىل  �نت�صابها  عــن  تك�صف 
وخمتلف  �لر�صالة  ومعدن  �حلكمة  بيت  �هل 
�ملالئكة، فان �لعبار�ت �لتي تتد�عى يف هذه 
�لعرفانية،  �ل�صار�ت  فيها  وتت��ىل  �ملناجاة، 
�هل  من  �ل  بها  ياتي  ل  �لربانية  و�ل�ــصــر�ر 
بالعلم  لــهــم  �هلل  خــتــم  ــذيــن  �ل �لــبــيــت  هـــذ� 
غريهم،  عن  ت�صدر  ومل  و�ملعرفة،  و�لهد�ية 
�ي  �لــ�ــصــريــف  عــهــدهــم  بــعــد  فيما  جنــد  ومل 
�ملناجاة  هــذه  �ص�ى  �ل�صان  هــذ�  يف  حماولة 
هذه  ي�صّ�ر  �ن  بليٍغ  �ي  يعجز  �ذ  �لبديعة 
�ل�صالم(،  )عليهم  غريهم  و�ل�صر�ر  �ملعاين 

�تيان ع�صر  �لكرمي يف  �لقر�ن  كما يف حتدي 
�ص�ر من مثله، و�ملناجاة هذه منحًى �خر من 

�خلطاب بني �لعبد وربه ُيظهر فيها:
�وًل : معرفته لأنعم �هلل تعاىل

غري  �لنعم  بهذه  �لحاطة  عن  عجزه  ثانيًا: 
. �ملتناهية 

بها  متيز  �لتي  �لعبادة  �ن��ع  �رقى  من  وهذ� 
�ل�صالم(. �لبيت )عليهم  �هل  �ئمة 

هذه  �صرح  �ل�صرورة  من  كان  فقد  هنا  ومن 
م�حٍد  عــمــٍل  يف  ع�صرة  �خلم�س  �ملناجيات 
�ملناجيات  �صرح  يف  �لقيم  �جلهد  هذ�  ي�صم 
�ملباركة و�لتي تد�ولها �لعلماء و�هل �ل�صالح 

كثريً�.

شرح المناجاة الخمس عشرة 
لإلمام زين العابدين )عليه السالم(     
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المؤسسة القرآنية العراقية

نهجه  من  ي�صل  ل  منهاجا  �لقر�آن  �هلل  �أنــزل 
بحر  �لعلم،  ينب�ع  وهــ�  �لإميـــان  مــعــدن  فه� 
�هلل  حبل  وهــ�  دو�ء  بعده  لي�س  دو�ء  ينفد،  ل 
�مل�صتقيم  و�ل�صر�ط  �حلكيم  و�لــذكــر  �ملتني 
لذ� ن�صاأت �لعديد من �مل�ؤ�ص�صات �لقر�آنية �لتي 
�لقر�آنية  �مل�ؤ�ص�صة  منها  �لقر�آين  بال�صاأن  تعنى 
عمل  حــ�ل  �ملقد�صة.  �لكاظمية  يف  �لعر�قية 
�مل�ؤ�ص�صة �لتقت �لفرقان �لدكت�ر �لقارئ ر�فع 

�لعامري مدير �مل�ؤ�ص�صة فاأحتفنا قائاًل : 
�لفرقان : حدث�نا عن بد�ية �مل�ؤ�ص�صة.

لدن  من  تاأ�ص�صت  �لعر�قية  �لقر�آنية  �مل�ؤ�ص�صة 
�صماحة �ية �هلل �ل�صيد ح�صني �إ�صماعيل �ل�صدر 
بد�ية  وكــانــت  �ملقد�صة  �لكاظمية  مدينة  يف 
�لكاظمية  يف  �لها�صمي  جامع  يف  �لتاأ�صي�س 
ما  و�أّول  1996م  عام  يف  ذلك  وكــان  �ملقد�صة 
و�لتج�يد  �لتالوة  ق��عد  يف  دور�ت  به  قامت 
و�أقامت دور�ت �صيفية لكال �جلن�صني تخت�س 
و�أ�ص�ل  �ل�صرعّية  و�لأحــكــام  �لــتــالوة  بتعليم 
�مل��صحات  حتفيظ  وكــذلــك  وفــروعــه  �لــديــن 
من  تــرت�وح  �لطلبة  �أعمار  وكانت  �لإ�صالمّية 
و��صتمرت  �صنة   )15( �إىل  �صن��ت   )7( عمر 
�مل�ؤ�ص�صة على هذ� �حلال حتى �صق�ط �لنظام 
علني  ب�صكل  �لعمل  بــد�أ  2003م.  عام  �لبعثي 
يقت�صر على  دورها  كان  �أن  بعد  و�أكرث حترًر� 

من  كثرًي�  �فدنا  وقد  فقط  �لقر�آنية  �لــدور�ت 
بع�س  يف  �لأخرى  �لقر�آنية  �مل�ؤ�ص�صات  جتارب 

�لبلد�ن �لعربية و�إير�ن .
�لب�صيطة  �لــدور�ت  بع�س  دورها  كان  �أن  وبعد 
مــال  يف  عــــّدة  ��ــصــافــيــة  دور�ت  �فــتــتــحــت 
ــقــر�آن  �ل حتفيظ  ودور�ت  و�لــنــغــم  �لــ�ــصــ�ت 
كما  و�لن�صاء،  للرجال  �لــدور�ت  وهذه  �لكرمي 
بغد�د  يف  لها  متعددة  فــروع  �مل�ؤ�ص�صة  َفتحْت 
مع  ت���صل  لها  و��صبح  �لعر�قية  و�ملحافظات 
عدًد�  و��صتقدمت  �لدولّية  �لقر�آنّية  �مل�ؤ�ص�صات 
من �لقّر�ء �مل�صرين �ملعروفني �مثال )حمم�د 
وعبد  �ل�صاذيل  �هلل  وفــرج  �ملن�صاوي  �صديق 
�مل�ج�د عبد �ملق�ص�د فّتاح �لطاروطي و�أحمد 
للم�صاركة  وغريهم   �لزناتي(  وحمم�د  نعينع 
تقيمها  �لتي  �لقر�آنية  و�لم�صيات  �ملحافل  يف 

�مل�ؤ�ص�صة يف �لعر�ق .
�لفرقان : ما �لتق�صيم �لد�ري يف �مل�ؤ�ص�صة ؟

�د�رة  للم�ؤ�ص�صة يحت�ي على  �لتق�صيم �لد�ري 
�لد�رة  وحــدة  على  وحتت�ي  �ثنني  ومعاونني 
ووحــدة  �لد�ريـــة  �مل�ؤ�ص�صة  ب�ص�ؤون  تهتم  �لتي 
�مل�ؤ�ص�صة  ن�صاط  بن�صر  تعنى  �لــتــي  �لإعـــالم 
ــي تــتــكــفــل بــاإقــامــة  ــت ووحـــــدة �لــنــ�ــصــاطــات �ل
و�ملحافل  ــر�ت  ــ�ؤمت و�مل ــنــدو�ت  و�ل �مل�صابقات 
و�لم�صيات، ووحدة �لّتعليم ومهمتها �لإ�صر�ف 

دور�ت  ــي  وه كــافــة  �لــقــر�آنــيــة  ــــدور�ت  �ل على 
و�لنح�  و�لنغم  و�لــ�ــصــ�ت  و�حلــفــظ  �لــتــالوة 

وعل�م �لقر�آن.
�لفرقان: ما �أبرز ن�صاطات �مل�ؤ�ص�صة.

�ل�طنّية  �مل�صابقة  �مل�ؤ�ص�صة  ن�صاطات  �أبرز  من 
�ملبارك  رم�صان  �صهر  يف  ُتقام  �لتي  �ل�ّصن�ّية 
�خلا�صة  �ل�طنية  �لقر�آنية  �مل�صابقة  ــذه  وه
بالطريقة �لعر�قية وم�صابقة حفظ �أجز�ء من 
كتاب �هلل �لعزيز وم�صابقة �ملد�ر�س �ملت��صطة 

و�لعد�ية وكذلك �مل�صابقات �لن�ص�ية.
�لفرقان : ماذ� قدمت �مل�ؤ�ص�صة دعما للجانب 

�لرتب�ي ؟
�ــصــاهــمــت �ملــ�ؤ�ــصــ�ــصــة يف �جلـــانـــب �لــرتبــ�ي 
�لرتبية  لأ�صاتذة  �لــدور�ت  من  �لعديد  باإقامة 
�لفروع  وباقي  �لكاظمية  مدينة  يف  �لإ�صالمية 
بالطريقة  �لـــقـــر�ءة  تعليم  مـــال  يف  �أيــ�ــصــا 
ودرو�ـــس  �ملــ�ــصــرّي  �لــّنــغــم  وتعّليم  �لــعــر�قــيــة 
�أ�ص�ل  تعليم  يف  دور�ت  وكذلك  �ل�ص�ت  يف 
�لتحكيم يف �مل�صابقات وبالتن�صيق مع مديريات 

�لرتبية.
مل�ؤذين  دور�ت  �مل�ؤ�ص�صة  �أقامت  :هل  �لفرقان 

�ل�قف �ل�صيعي؟
ـــدور�ت  �ل مــن  �لكثري  �مل�ؤ�ص�صة  �قــامــت  نعم 
دورة  وكــل  �ل�صيعي  �لــ�قــف  مـــ�ؤذين  لــالخــ�ة 

القرآن هو كتاب اهلل الخالد، وحجته البالغة على الناس جميعا، ختم اهلل به الكتب السماوية، وأنزله هداية 
ورحمة للعالمين، وضّمنه منهاجا كامال وشريعة تاّمة لحياة المسلمين، قال تعالى: )ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي 
والقرآن معجزة  )الإ�سراء:9(  َكِبيرًا(  أَْجرًا  َلُهْم  أَنَّ  اِلحاِت  الصَّ َيْعَمُلوَن  الَِّذيَن  اْلُمْؤِمِنيَن  ُر  َوُيَبشِّ أَْقَوُم  ِهَي  ِتي  ِللَّ
باقية ما بقي على األرض حياة أو أحياء، أّيد اهلل تعالى به رسوله محمدا صّلى اهلل عليه  وآله وسّلم وتحّدى 
أكبر دليل على  البلغاء والفصحاء قديما وحديثا  يأتوا بسورة من مثله، فكان عجز  أن  اإلنس والجّن على 
سماوّية هذا الكتاب وأنه كالم رّب العالمين، قال تعالى: )ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلِإْنُس َواْلِجنُّ َعلى أَْن َيْأُتوا ِبِمْثِل 
هَذا اْلُقْرآِن ال َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو كاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيرًا ( )الإ�سراء: 88( وهو الروح الذي تحيا به القلوب والنور 

الذي نستضيء به .

خاللها  يتلق�ن  تقريًبا  ��صب�عني  ملدة  ت�صتمر 
درو�ًصا يف �لأذ�ن و�أ�ص�له وطر�ئقه .
�لفرقان : هل للم�ؤ�ص�صة ��صد�ر�ت ؟

��صد�ر  �عمالها من خالل  ت�ّثق  �مل�ؤ�ص�صة  نعم 
كتاب )ثمر�ت( ي��صح �لعمال �لتي تق�م بها 
وه�  �لر�بع،  �لعدد  �ىل  و�صلنا  وقد  �مل�ؤ�ص�صة 
عبارة عن ملد ي�صل �ىل مايقارب �لـ)300( 

�صفحة ي�صدر كل عام.
�ملنا�صبات  يف  دور  للم�ؤ�ص�صة  هــل  �لــفــرقــان: 

�لدينية ؟
يف كل �ملنا�صبات �لدينية �لتي حتدث يف مدينة 
بن�صب  �مل�ؤ�ص�صة  تــقــ�م  �ملقد�صة  �لكاظمية 
�ل�صحية  �لــقــر�ءة  �لز�ئرين  لتعليم  �ــصــر�دق 
�أيــام �صهر حمــرم �حلــر�م وزيــارة  وكذلك يف 

�لربعني تق�م بالن�صاط �ملذك�ر نف�صه.

�لفرقان هل لديكم ختمات قر�آنية مباركة ؟
كل  ويف  ي�صارك�ن  �مل�ؤ�ص�صة  �أ�صاتذة  كل  نعم 
�لفروع يف �مل�صاجد �لقريبة منهم يف �خلتمات 
مركز  يف  تقام  كما  �لكاملة  �ملُرتلة  �لقر�آنية 
�إىل  ُتهدى  حمــرم  �صهر  يف  ختمات  �مل�ؤ�ص�صة 
يف  وكذلك  �ل�صالم(  )عليه  �حل�صني  �لإمـــام 

وفيات �لأئمة )عليهم �ل�صالم(.
�لقر�آنية  �ملحافل  �مل�ؤ�ص�صة  تقيم  هل  �لفرقان: 

دعما للح�صد �ل�ّصعبّي؟
دعما  �لــقــر�آنــيــة  �ملــحــافــل  مــن  �لــعــديــد  �قمنا 
�لمنية  ــ��ت  ــق و�ل �ملــقــد�ــس  �ل�صعبي  للح�صد 
�صهد�ء  �ىل  ثــ��بــهــا  يــهــدى  حمــافــل  وكــذلــك 
�حل�صد �ل�صعبي ولدينا فكرة �إقامة ختمة تهدى 
بيت  يف  �لأخري  �جلزء  وُيقر�أ  �ل�صهد�ء  لأرو�ح 

�ل�صهيد .

م�ؤ�ص�صات  مــع  تــعــاون  لديكم  هــل  �لــفــرقــان: 
قر�آنّية �أخرى؟

لدينا تعاون مع �لعديد من �مل�ؤ�ص�صات �لقر�آنية 
ن�صرة  وم�ؤ�ص�صة  �لأعــظــم  �لّثقل  كم�ؤ�ص�صة 
�لقر�آن  لعل�م  �ل�طنّي  و�ملركز  �لكرمي  �لقر�آن 
�لكثري  �قمنا  وقــد  �ملــحــر�ب  �صهيد  وم�ؤ�ص�صة 
من �لن�صاطات �مل�صرتكة كما كان لدينا تعاون 

وتفاهم يف مال تبادل �خلرب�ت.
ملجلة  ت�جه�نها  كلمة  لديكم  هــل  �لــفــرقــان: 

�لفرقان ؟
�لرئة  لهذه  و�لتقدير  و�لــعــرفــان  �ل�صكر  كــل 
دعم  يف  هــذ�  دوركــم  لكم  مثمنني  �لقر�آنية، 
�ملختلفة  �لقر�آنية  �لن�صطة  و�إبـــر�ز  وت�صجيع 
�لعمل  هذ�  يف  و�ل�صد�د  �لت�فيق  لكم  ومتمينا 

�ملبارك .

6869 ف�سلّية ف�سلّيةقراآنّية  قراآنّية 

ُمؤَسَساٌت ُقْرآِنيَّةُمؤَسَساٌت ُقْرآِنيَّة



ــكــ�َن  �ل وتــعــاىل  �ــصــبــحــانــه  �هلُل  خــلــق 
�صامية  غايٍة  �أجل  من  فيه  �صيء  وكلَّ 
نـــ�ـــصـــاَن خــلــيــفــًة يف  ومـــن ثــم جــعــل �لإ
�لغاية  هذه  تطبيق  �أجل  ومن  �لأر�ــس 
نــبــيــاءه  �أ بعث  ومــبــادئــهــا  بتفا�صيلها 
�لتي  تعاىل  �هلل  ت�حيد  فغاية  ور�صله 
ثم  �أول   Aآدم� �لــنــبــي  فيها  بــعــث 
�آمرين  �آخرون  �أنبياء  بعده  من  ت��ىل 
تعاىل  هلل  و�لعب�دية  �لت�حيد  باأو�مر 
�أن  �إىل  ولطفه  �هلل  برحمة  ومب�صرين 
رّب  ر�ص�ل  �ل���صعة  �هلل  برحمة  ختَم 
فيه  تــعــاىل  فــقــال   aحممد �لعاملني 
ِلْلَعامَلِنَي}  َرْحَمًة  �إِلَّ  �أَْر�َصْلَناَك  {َوَمــا 
ــروح  ــــده ب يَّ )الأن����ب����ي����اء:107( ومـــن ثـــّم �أ

ر�صالة  مــن  عليه  مــا  لــيــ�ؤّدي  �لقد�س 
�لت�حيد �لإلهي و�خلامتة لكل ما �صبق 
به  له و�ملمهدة و�ملب�صرة  �لديانات  من 
{َوَما َيْنِطُق َعِن �ْلَهَ�ى �إِْن ُهَ� �إِلَّ َوْحٌي 
 3 )النجم:  �ْلُقَ�ى}  �َصِديُد  َعلََّمُه  ُي�َحى 
�ص��ء  �لــّنــبــيَّ  فـــاإّن  تــقــدم  مــا  ومــع   )5-

من  غـــريه  �أم   aهلل� ر�ــصــ�ل  �أكــــان 
�هلل  �أيدهم  قد  �جلميع   Dلأنبياء�
خا�صة  وكر�مات  مبعجز�ت  وجل  عز 
لتاأييد  �آخر  ون�ع  دع��هم  لتاأييد  منها 
�ملعجزة،  على  تعّرفنا  ول�  �صخ�صيتهم 
�أكيد �صنقف على �لهدف �حلقيقي من 
فاملعجزة  �لكر�مة؛  �أو  �ملعجزة  هــذه 
�لطبيعة  لن��مي�س  خارقة  �أحد�ث  هي 

ـــبـــات دعــ�تــه،  ث يـــاأتـــي بــهــا �لــّنــبــّي لإ
فــاملــعــجــزة كــ�ــصــائــر �لأمــــ�ر �خلــارقــة 
يف  �لعادية  �لأ�صباب  تفارق  ل  للعادة 
مع  و�أّن  طبيعي  �صبب  �إىل  �لحتياج 
�لفرق  و�أّن  باطنّية  �أ�صبابا  �جلميع 
مــالزمــة  ــعــاديــة  �ل �لأمــــ�ر  �أّن  بــيــنــهــا 
�لأ�صباب  ت�صاحبها  ظاهرّية  لأ�صباب 
مع  �أو  غــالــبــا  �لــطــبــيــعــّيــة  �حلــقــيــقــّيــة 
�حلقيقّية  �لأ�صباب  تلك  ومع  �لأغلب، 
مييز  ــا  م ـــذ�  وه و�أمـــــره،  �هلّل  �إر�دة 
َحَرُة  �ل�صَّ {َوَجاَء  �ل�صحر  عن  �ملعجزة 
ا  ُكنَّ �إِْن  ْجـــًر�  َلأَ َلَنا  �إِنَّ  َقــاُلــ��  ِفــْرَعــْ�َن 
ففي   )113 )الأع���راف:  �ْلَغاِلِبنَي}  َنْحُن 
ق�صة م��صىA �ملعروفة مع �صحرِة 

القرآن في  ونظريتها  المعجزة  َحقيقُة 

ال�سامي علي  ح�سني 

 Aلّنبّي� بها  �نت�صر  و�لتي  فرع�ن 
باأمر و�ر�دة �إلهية �صددت خطاه {َقاَل 
ا�ِس  �لنَّ �أَْعنُيَ  �َصَحُرو�  ْلَقْ��  �أَ ا  َفَلمَّ ْلُق��  �أَ
َعِظيٍم  ِب�ِصْحٍر  ــاُءو�  َوَج َهُب�ُهْم  َو��ْصرَتْ
اَك  َع�صَ ــِق  ْل �أَ ْن  �أَ ُم��َصى  �إِىَل  ْوَحْيَنا  َو�أَ
قُّ  �حْلَ َفَ�َقَع  ِفُك�َن  َياأْ َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفاإَِذ� 
ُهَناِلَك  َفُغِلُب��  َيْعَمُل�َن  َكاُن��  َما  َوَبَطَل 
َحَرُة  �ل�صَّ ــَي  ــِق ْل َو�أُ اِغِريَن  �صَ َو�ْنــَقــَلــُبــ�� 
وهذه   )120  -  116 )الأع��راف:  �َصاِجِديَن} 
�ثبتت �صعف فرع�ن و�صحرته  �ملعجزة 
قدرة  و�ثبت  و�صعفه  يدعيه  ما  و�صغر 
فقد  وقـــدرتـــه  و�ــصــلــطــانــه  ــعــاىل  ت �هلل 
�هلل  بت�حيد   Aم��صى �لّنبّي  نــادى 
نـــــذر مــن عـــذ�بـــه؛ وهــــذه �ملــعــجــزة  و�أ
وبــالــغــا يف  قــ�يــا  ردً�  كــانــت  �حلــ�ــصــيــة 
على  �هلل  وقدرة  �ملقابل  �صعف  �إثبات 
من  �أي�صا  فه�  �ل�صحر  �أمــا  �صيء.  كل 
�أنه يخ�صع  �إّل  للعادة  �لأ�صياء �خلارقة 
�إر�دة  ــع  م مــ�ــصــرتكــة  بــ�ــصــريــة  لإر�دة 
م��جهة  على  لها  قــدرة  ل  �صيطانية 
ْيَطاِن  �ل�صَّ َكــْيــَد  {�إِنَّ  �لإلهية  �لــقــدرة 
�أ�صا�س  على   )76 )الن�ساء:  ِعيًفا}  �صَ َكاَن 
�ملعجزة  مــن  نــ�عــان  لنا  يتحقق  هــذ� 
عقلية  معجزة  و�أخــرى  ح�صّية  معجزة 
تك�ن  �أن  �ملعجزة ه�  تنّ�ع  و�حلكمة يف 
�أحـــ��ل  مــع  من�صجمة  �ملــعــجــزة  هـــذه 
لأن  ذلك  فيهم،  ظهرت  �لــذي  �لنا�س 
�أزمنتهم  باختالف  يختلف�ن  �لنا�س 

�ملعجزة  غاية  كانت  فــاإذ�  و�أمكنتهم، 
�لر�ص�ل،  �صدق  فيها  �لنا�س  يرى  �أن 
كان   ، دع��ه  �صحة  على  �لدليل  وقيام 
�ملــعــجــزة جــاريــة  تــكــ�ن هــذه  �أن  لبـــّد 
بيئتهم،  طــبــيــعــة  ومـــع  تــفــكــريهــم  ــع  م
�صفاء  يف  كانت  عي�صى  �لنبي  فمعجزة 
زمانه  �لطب يف  ل�صتهار  وذلك  �لنا�س 
�أَينِّ  ُكْم  َربِّ ِمْن  َيٍة  ِباآ ِجْئُتُكْم  َقْد  {�أَينِّ 
رْيِ  �لطَّ َكَهْيَئِة  ــنِي  �لــطِّ ِمــَن  َلــُكــْم  ــُق  ْخــُل �أَ
 ِ ْذِن �هللَّ ِبـــاإِ  � ْنــُفــُخ ِفــيــِه َفــَيــُكــ�ُن َطـــرْيً َفــاأَ
�مْلَْ�َتى  ْحِي  َو�أُ َو�ْلأَْبَر�َس  ْكَمَه  �ْلأَ ْبــِرُئ  َو�أُ
وحقيقة   )49 ع��م��ران:  )اآل   { ِ �هللَّ ِبــــاإِْذِن 
ي�صتطيع  ل  �لــيــ�م  ولــهــذ�  �لــطــب  فـــاإّن 
فقد  �لنبي  �أما  �لأمر��س  بع�س  �صفاء 
�أنــه  بــل  �لأمــر��ــس  مــن  �لــعــديــد  �صفى 
وكذلك  تعاىل  �هلل  بــاإذن  �لكثري  �أحيا 
ناقة  معجزة  �حل�صّية  �ملعجز�ت  مــن 
م��صى  ع�صا  معجزة  وكــذلــك  �صالح 
فكانت  حديثي،  بد�ية  يف  ذكرتها  �لتي 
كــل هــذه �ملــعــجــز�ت هــي متــا�ــصــيــًا مع 
ــذي  �لــ��ــصــع �لــبــيــئــي و�لجــتــمــاعــي �ل
�أما  �لــزمــان،  ذ�ك  يف  �لنا�س  يعي�صه 
�لّنبّي  متيز  �لتي  وهي  �لعقلية  �ملعجزة 
�هلل  حفظها  وقــد  بحملها   aحممد
وحتريف  �ملزيفني  تدني�س  من  تعاىل 
ـــذي ل�ــصــك فيه  �ل �لــ��ــصــاعــني وهـــذ� 
َنــْحــُن  ــــا  نَّ {�إِ عليه  ــفــاق  �لت و�ملــقــطــ�ع 
ــُظــ�َن}  ــاِف ــــا َلـــُه حَلَ نَّ ْكــَر َو�إِ ــا �لــذِّ ــَن ْل ــزَّ َن

�لنبي  معجزة  متيزت  وقد   )9 )احلجر: 

تك�ن غري  �أن  لبّد  لك�نها  بالعقلية   a
�أن  و�ل�صبب  مكان  ول  بزمان  حمدودة 
خامتة  ر�صالة  هي  �ملحّمدّية  �لر�صالة 
لــكــل �لــر�ــصــالت هـــذ� مــن جــهــة �أمــا 
حال  مــع  تتفق  فهي  �أخـــرى  جهة  مــن 
 aلنبي� فيهم  �أُر�ــصــل  �لــذي  �أولــئــك 
حلبة  وفر�صان  �لق�ل  �أئمة  كان��  حيث 

ونرثه.  �صعره  �لكالم 
ل  ــجــزة  ــع �مل �إّن  �حلـــديـــث:  خــال�ــصــة 
بال�صبب  �جلاهل  على  �إّل  فيها  حجّية 
يف  و�ل�صبب  نف�صها؛  يف  حجة  فلي�صت 
ذلــك لــ� لحــظــنــا مــا �أحـــدث �لــقــر�آن 
ــقــى على  ـــه �رت ن �أ لــ�جــدنــا  تــغــيــري  مــن 
�لــعــ��مــل و�لأحـــــد�ث �لــتــي حتــيــط به 
و�مل�عظة  �حلكمة  بالغة  ر�صالة  لتك�ن 
معجزة  نف�صه  وبال�قت  جميعا،  للنا�س 
رغم  مبثلها  �لإتيان  عن  �لنا�س  عجز 
مــعــرفــتــهــم بــ�ــصــيــاق �لـــكـــالم �لــعــربــي 
�ملق�لت  �أ�صخم  نظم  على  وقدرتهم 
�إل  و�لــنــرثيــة  �ل�صعرّية  و�ملــقــطــ�عــات 
تكمن  وهــنــا  يــ�ــصــتــطــيــعــ��.  مل  نـــهـــم  �أ
ومكان  زمان  كلِّ  يف  �خلالدة  �ملعجزة 
زمــان  كــل  يف  ومــتــطــ�رة  متغرية  فهي 
ومــكــان ومــتــحــديــة لــكــل زمـــان ومــكــان 
�لإ�صالم  ز�لت معجزة  ول  كانت  لذلك 

خالدة. �لعقلية 
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ّص القرآنّي في حياِة اإلنساِن سوسيولوجيا النَّ

�أنــه  �لجــتــمــاع،  علم  ومــفــكــرو  علماء  ويـــرى   
تنظيم  �إىل  تهدف  و�ص��بط  ق��نني  من  لبــّد 
هذه  �أن  �إّل  �ملجتمع،  �أفــــر�د  بــني  �لــعــالقــات 
ت�صلح  ول  �ل�صم�لية  بعدم  تت�صف  �لق��نني 
لكلِّ زمان ومكان، و�إن �ُصّنت وفق مبد�أ جتريبي 

كانت  �لــتــي  �لفل�صفية  �لــتــاأمــالت  عــن  يبتعد 
ذلك  يرجع  قدميا،  �لجتماع  علم  يف  متبعة 
�ىل طبيعة �لن�صان �ملت�صفة بعدم �لكمال، �إذ 
تتغري  �ملُقّدمة  فنظرياتهم  وحــده،  هلل  �لكمال 
وفق "�لزمكان"، فال يكتب لها �لدمي�مة لكل 

�أمر متمعي.
�إذن لبّد من دعائم �أو ق��عد ثابتة �صاملة لكل 
زمان ومكان ي�صتند �إليها �لفرد وتك�ن حمطة 
�إىل  �لإن�صان  �نطالق لتنظيم حياته، فل� رجع 
�أُنــزل  ربانية  ر�صالة  لــ�جــده  �لــكــرمي  �لــقــر�آن 

�ىل  �ل�صاللة  من  و�خر�جها  �لب�صر  لهد�ية 
من  �أُخــرجــ��  كيف  �جلاهلية  ودليلنا  �لــنــ�ر، 
�صاللتهم �ىل طريق �لن�ر، وهذ� يتجّلى كيف 
�أن �لقر�آن �صاهم يف تنظيم �ملجتمع، ومبا �إنه 
لكلِّ  �صاملة  نظرياته  فــاإّن  كافة  للعاملني  �أُنــزل 
�لنظريات  تلك  �أهم  ومن  وفرد،  ومكان  زمان 
هي �لق��عد �لتنظيمية �لتي تدع� �ىل �ل�حدة 
�لن�صانية، و�ن �ختلفت ق�مياتهم وعقائدهم، 
�لتحيز�ت  وجتـــاوز  ــالم،  �لــ�ــصَّ يــعــّم  �أن  لأجـــل 
�ملجتمع  تهدمي  يف  تعمل  �لتي  كافة  و�لتكتالت 

وتفريقه.
لالدعاء  دليل  �أو  حجة  تر�فقه  خطاب  كل  �إنَّ 
ا  �إِنَّ ا�ُس  �لنَّ �أَيَُّها  �لذي تبناه، فق�له تعاىل :{يا 
�ُصُع�ًبا  َوَجَعْلَناُكْم  ْنــَثــى  َو�أُ ــٍر  َذَك ِمــْن  َخَلْقَناُكْم 
�أَْتَقاُكْم   ِ �هللَّ ِعْنَد  �أَْكَرَمُكْم  �إِنَّ  ِلَتَعاَرُف��  َوَقَباِئَل 
ه�  )احل���ج���رات:13(،  َخــِبــري}  َعــِلــيــٌم   َ �هللَّ �إِنَّ 
�خلــالفــات  وجتـــاوز  �ملجتمع  �ن�صباط  حجة 
ي��جهه،  �عرت��س  �دعــاء  ولكل  �ليدل�جية، 
�ملجتمعية  �ل�حدة  على  �لعــرت��ــس  كــان  فــاإْن 
�أو  عن�صري  عن��ن  دون  من  �لطبقات  لكافة 
طبقي ، فالقر�آن يدع� �ىل �حل��ر �لبناء �لذي 
عرب  �لتفاهم  مــن  �ملــزيــد  حتقيق  �إىل  يهدف 
ْكَمِة  ِباحْلِ ــَك  َربِّ �َصِبيِل  �إِىَل  {�ْدُع  تعاىل:  ق�له 
�أَْح�َصُن  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهْم  �َصَنِة  �حْلَ َو�مْلَْ�ِعَظِة 
لَّ َعْن �َصِبيِلِه َوُهَ� �أَْعَلُم  ْن �صَ َك ُهَ� �أَْعَلُم مِبَ �إِنَّ َربَّ
�ىل  ��صارة  هــذ�   ،)125: )النحل  ِبامْلُْهَتِدين} 
ربط �لإن�صان مبجتمعات ت�حيدية عرب �لتاريخ 
�لط�يل، ول� �خذت هاتان �لآيتان وغريها من 
ف�ص�ف  �لن�صانية،  �ل�حدة  على  �لد�لة  �لآيات 

تك�ن حباًل متيًنا للت�صدي لكل �صر�ع طبقي.
تعرت�صنا  �لجتماعية،  �ل�حدة  جانب  و�إىل    
م��ص�عة تروي�س �لنف�س، فالأجل �ل�ق�ف على 
خروقات �حلياة كافة �لتي تبعث �صر�رة �ل�صقاء 

�لإلهي ق�ة منجية  �لقان�ن  لنا  و�حلزن، و�صع 
يف  �خل�صي�صة  هذه  لأهمية  بال�صرب،  متثلت 
�حلياة �لإن�صانية، �إذ �إّن �صفة �لبتالء خا�صة 
يجري  مبا  رباين  �ختبار  حمط  فه�  بامل�ؤمن، 
مل��جهة  �حلل  �هلل  �عطاه  ذلك  ولأجــل  عليه؛ 
�ختباره، فال�صرب ه� عالمة �مل�ؤمن �إذ �لإميان 
)تخريج  "ن�صف �صرٌب ون�صف �صكٌر"  ن�صفان 
الحياء للعراقي:75/4(، وه� �أحد دعائم �حلياة 

�هلل  عليها  �ثنى  �لتي  و�لإ�صالمية  �لإن�صانية 
تعاىل لكي يلفتهم �ىل تبيان �أهميته يف �حلياة، 
ل�ل  طاقته  يف�ق  قد  �لن�صان  له  يتعر�س  فما 
ْن�َصاَن َلِفي ُخ�ْصٍر  ر �إِنَّ �ْلإِ ق�ة �ل�صرب : {و�ْلَع�صْ
 ��ْ َوَتَ���صَ اِت  احِلَ �ل�صَّ َوَعِمُل��  �آَمُن��  ِذيَن  �لَّ �إِلَّ 

} )الع�سر:1 – 3(. رْبِ ْ�� ِبال�صَّ قِّ َوَتَ���صَ ِباحْلَ
�لــقــر�آن  ق�ص�س  مــن  �ملــتــ��ردة  �حَلــكــم  و�إّن 
ملن  م�صتقرة  حــيــاة  �صك  �إل  هــي  مــا  �لــكــرمي 
ون�صتبني حكمة  على خطاها،  و�صار  بها  �تعظ 
اَلَة  �ل�صَّ �أَِقــِم  ُبَنيَّ  ــا  :{َي �بنه  مع   Aلقمان
َعَلى  رِبْ  َو��صْ �مْلُْنَكِر  َعِن  َو�ْنــَه  ِبامْلَْعُروِف  ــْر  َو�أُْم
نَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم �ْلأم�ر} )لقمان:  اَبَك �إِ َما �أَ�صَ
�إليها  ��صار  �لتي  �لطاعات  جانب  فــاإىل   ،)17

به  �لقتد�ء  �ذ  �ل�صرب؛  ه�  لأبنه   Aلقمان
ه� من عزم �لأم�ر فبه يت�صدى �لفرد عن كل 
�أذى مادي ونف�صي ، وفيه �نطباع بق�ة �لر�دة 

و�لّتحكم يف �لنف�س.
منها  ح�صنة  لالإن�صان  �لقيمية  �لأعــمــال  �إّن 
ونق�صًا  كــمــاًل  �لنــ�ــصــان  متنح  �لــتــي  و�صيئة، 
ورذيلة، تدخل جميعها يف �جلانب �لخالقي، 
ل�صل�كهم  منهجًا  للم�صلمني  �لقر�آن  جاء  وقد 
ــة و�لجــتــمــاعــيــة ومــربــيــًا  ــفــردي وحــيــاتــهــم �ل
تاأثري  ذ�  جنــده  لذلك  وعق�لهم،  لنف��صهم 
بالغ يف كّل مناحي �حلياة �لن�صانية ورو�بطها 

�لجتماعية. 

م�صرتك  مفه�م  �لخــالق  �أن  �صبق  مما  يتبنّي 
ــى خمــتــلــف �أوجــــــه �حلـــيـــاة: �ــصــيــا�ــصــيــة،  عــل
يف  غايته  وتــربــ�يــة،  وقــانــ�نــيــة،  و�جتماعية، 
�ملجتمع �لتق�ى عرب �للتز�م بالقيم �لخالقية 
فاإذ�  �ملجتمع،  تنظيم  �ىل  ت�ؤدي  �لتي  �لثابتة، 
�نعدمت  �صعفت،  �أو  �لخالقية  �لقيم  �صاعت 
يف  �حلــق  و�صع  يف  �أمــل  كــل  و�ــصــاع  �مل�ص�ؤولية 
ن�ص��صًا  حــمــل  �لعظيم  و�لـــقـــر�آن  نــ�ــصــابــه، 
�ملجتمعات  �صالح  �إىل  تق�د  متكاملة  �أخالقّية 
َتْعُف��  {َو�أَْن  وجــل:  عز  قال  �فــر�ده،  و�صالح 
 َ �إِنَّ �هللَّ َبْيَنُكْم  َل  �ْلَف�صْ َتن�َصْ��  َوَل  ِللتَّْقَ�ى  �أَْقَرُب 
)البقرة :237(، وق�له عز  رٌي}  َتْعَمُل�َن َب�صِ ا  مِبَ
ِمْنَها  َظَهَر  َما  �ْلَفَ��ِح�َس  َتْقَرُب��  :{َوَل  وجل 
�إِلَّ   ُ �هللَّ َم  َحرَّ �لَِّتي  ْف�َس  �لنَّ َتْقُتُل��  َوَل  َبَطَن  َوَما 

ِباحْلق} )النعام :151(.
و�لقتل من  �لف��ح�س  و�ل�صفح وجتنب  فالعف� 
�لر�صالة  تناولتها  ما  �أكرث  �لتي  �لركائز  �أهم 
�لق�مي  �خللق  مببادئ  �للتز�م  لأّن  �ملُحّمدّية، 
يثمر  مبا  �لإن�صان،  لأخيه  �لإن�صان  رحمة  ه� 
و�لي�م  �ملجتمع،  لكل  و�صاملة  عامة  �صعادة 
باخللق  لاللتز�م  وقــت  �أّي  من  �أكــرث  �حلاجة 

�لقر�آيّن.
�لقر�آيّن  �لّن�سَّ  فــاإّن  �صبق،  ما  على  وتاأ�صي�صًا 
عظيمة،  و�أهـــد�ف  ومبادئ  مبنطلقات  �منــاز 
زمان  لكل  �صاحلًا  خالدً�  د�صت�رً�  منه  جعلت 
مزدهرة  �ل�ّصعيدة  �حلياة  تتحقق  فبه  ومكان، 
بعزٍم  لتحقيقها  ت�صعى  �لب�صرية  ماز�لت  �لتي 
وثبات، ذلك �أّن �لقر�آن �لكرمي ه� �ملعني �لذي 
ل ين�صب مهما تقادمت �لأزمان ، بل �ننا ن�صعُر 
باأنه متجدٌد يف كل حلظة نعي�صها  نتل�ه  ونحن 

مع �آياته �لبينات. 

بدًءا البّد من تبيان علم السوسيولوجيا: وهو علٌم يدرُس المجتمعات والظواهر االجتماعية، 

وسبل تطورها وتغيرها المستمر )معجم المعاني الجامع(.

من  فالبّد  متعددة،  وحاجات  مستمرًا  تغّيرًا  تعاني  وأسر  أفراد  عن  عبارة  المجتمع  أن  وبما 

مفاهيم وقوانين تنّظم عالقاتها البشرّية وتلّبي حاجاتها، لترتقي عبرها المجتمعات، لذا 

ُعّد علم السوسيولوجيا المرتبط بعلم االجتماع من المحركات الرئيسة والمصدرية ألفراد 

المجتمع، ألّنه من العلوم التي تدخل في كثير من الجوانب العلمية، والصحّية والثقافّية، 

واالجتماعّية التي تبحث في عملية سير المجتمعات باالتجاه الّصحيح، وُتسهم مساهمة 

فعالة في تتبع مشاكل الفرد وعالقاته بالمجتمع، من خالل عرضه الحلول الجذرية وفق 

ابقة. قوانين مأخوذة من تجارب المجتمعات السَّ
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�صحى ثامر �جلب�ري

َتَمُع اْلُقْرآُن وامُلْ َتَمُع اْلُقْرآُن وامُلْ



التحفيز 

زيد حيدر

اإذا ما اأردنا اأن نتاأمل يف معنى التحفيز نرى اأّنه ُيّثل الوقود الذي ُيحّرك الأفراد واجلماعات نحو فعل 
�سيء ما وبذل ق�سارى اجلهد يف �سبيل الو�سول اإىل ذلك الق�سد اأو الهدف الذي يطمُح اإىل حتقيقه. 
الدار�سون وعلماء النف�س واأ�ساتذة الإدارة والرتبويون يق�ّسمون التحفيز على ق�سمني هما الّتحفيز 
)ال�ّسلبي والإيجابّي( والفارق بينهما هو اأن التحفيز ال�سلبى يعتمد على خلق الرغبة لدى ال�سخ�س 
يف تفادي �سرر معني يكن اأن ي�سيبه لو مل يقم بذلك العمل، على حني اأن الّتحفيز الإيجابّي يعتمد 
وكلتا  منه  املطلوب  ينجز  اأن  بعد  معني  مك�سٍب  على  احل�سول  يف  وب�سدة  يرغب  ال�ّسخ�س  جعل  على 
الطريقتني لهما ا�ستعمالتهما الكثرية لكن ا�ستعمال التحفيز ال�سلبي لوحده له اأثر نف�سي على املدى 

البعيد لذلك يف�سل اأن يراعى اإ�سراك التحفيز الإيجابي معه.

بعد هذه �ملقدمة �مل�جزة عن �لتحفيز ون�عيه 
دع�نا نبحث يف �لقر�آن �لكرمي ب��صفه د�صت�ر 
لالإن�صانية  و�ــصــعــادة  جنــاح  ومــ�ــصــدر  هــد�يــة 
يف  ونتاأمل  للتحفيز  �أمثلة  عن  نبحث  جمعاء، 
�لن�ص��س  تلك  خلقتها  �لتي  �لعظيمة  ــار  �لآث
�لقيامة  ي�م  حتى  باحلياة  و�لناب�صة  �خلالدة 
�أنها  وكيف  ق�تها  جــ��نــب  بع�س  يف  ونــتــاأمــل 
حظيت بتلك �لق�ة �لعجيبة يف حتريك �لأفر�د 
تريد  �لتي  �ل�صماء  �أهـــد�ف  نح�  و�جلــمــاعــة 
كال  ويف  ورفـــاه  ب�صعادة  يعي�س  �أن  لالإن�صان 
�لد�رين فن�ص��س �لقر�آن مع �صرية �أهل �لبيت 
زمــاٍن  لكلِّ  نــ�ر  م�صاعَل  متّثل  �ل�صالم  عليهم 

ومكان ولنبد�أ من �لتحفيز �لإيجابي.
م�صر�عيه  على  �لباب  فتح  �لكرمي  فالقر�آن 
�حل�ص�ل  �أجـــل  مــن  يتناف�ص��  ـــاأّن  ب للجميع 
بتعاليمه  فالتز�مهم  �لعظيمة  �ملكافاأة  على 
وتنفيذهم �أهد�فه ه� من ي�صمن لهم �ملكافاأة 
بغ�س �لنظر عن �جلن�س �أو �لرتبة �أو �أي �صيء 
اِت  احِلَ �ل�صَّ ِمَن  َيْعَمْل  :{َوَمْن  تعاىل  قال  �آخر 
َيْدُخُل�َن  َفاأُوَلِئَك  ُم�ؤِْمٌن  َوُهَ�  �أُْنَثى  �أَْو  َذَكٍر  ِمْن 
َة َوَل ُيْظَلُم�َن َنِقرًي�} )الن�ساء -124( وق�له  نَّ �جْلَ
اِت َوُهَ� ُم�ؤِْمٌن  احِلَ تعاىل {َوَمْن َيْعَمْل ِمَن �ل�صَّ
ًما})طه -112( ثم �أن  َفاَل َيَخاُف ُظْلًما َوَل َه�صْ
�لقر�آن �لكرمي �أعطى �أمثلة كثرية بل �أكرث من 
منها  نــ�رد  لكن  و�ملتاأمل  للباحث  حُت�صى  �أن 
بع�س ما دفع �مل�ؤمنني للعطاء �لعظيم وبذل كل 
�لقر�آن  قدم  فقد  كبرية  و�صعادة  برغبة  �صيء 
�لدنيا  يف  �لــزيــادة  منها  �ملكافاآت  من  �ألــ��نــًا 
ومنها ما �دخره لالآخرة ومنها �لنف�صي و�لعيني 
وكّلها �أم�ر ت�صاهم يف زيادة �إقد�م �لفرد على 
�لعطاء حتى بات �مل�ؤمن يج�د بنف�صه من دون 
ففي  �لإلهية  �لن�ص��س  تلك  لعظيم  تردد؛  �أّي 
قر�آنّية  ا  ن�ص��صً ن�رد  مثاًل  و�لإنفاق  �ل�صدقة 
�مل�ؤمن�ن  يتناف�س  هذ�  ي�منا  �إىل  حافًز�  متّثل 
ِذيَن ُيْنِفُق�َن  للعطاء بن�رها قال تعاىل {َمَثُل �لَّ

�َصْبَع  �أَْنَبَتْت  ٍة  َحبَّ َكَمَثِل   ِ �هللَّ �َصِبيِل  يِف  �أَْمَ��َلُهْم 
اِعُف  ُي�صَ  ُ َو�هللَّ ٍة  َحبَّ ِمَئُة  �ُصْنُبَلٍة  ُكلِّ  يِف  �َصَناِبَل 
ُيْنِفُق�َن  ِذيَن  �لَّ  * َعِليٌم  َو��ِصٌع   ُ َو�هللَّ َي�َصاُء  مِلَْن 
�أَْنَفُق��  َما  ُيْتِبُع�َن  َل  ُثمَّ   ِ �أَْمَ��َلُهْم يِف �َصِبيِل �هللَّ
َوَل َخْ�ٌف  ِهْم  َربِّ ِعْنَد  �أَْجُرُهْم  َلُهْم  �أًَذى  َوَل  ا  َمنًّ

َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُن�ن} )البقرة - 262،261(.
تدفعنا  مــن  هــي  ذكــرنــاهــا  �لــتــي  �لن�ص��س 
�لي�م،  نر�ها  �لتي  �لإنفاق  �ألــ��ن  فما  للعطاء 
ُيقّدم من  وما  و�لأيتام  للفقر�ء  يقدم  ما  منها 
دعم للمجاهدين يف �ص�ح �ل�غى �إل دليل على 
�لقر�آن  ن�ص��س  ت�صنعها  �لتي  �لرغبة  عظيم 

�لكرمي.
�لتحفز  يف  يــ�ــصــرتطــ�ن  �لإد�رة  عــلــمــاء  �إّن 
�لإيجابي عدًد� من �مل���صفات لعل من �أهمها 
تعميم  عدم  مبعنى  و�مل�صاو�ة،  �لعد�لة  �صمان 
�صخ�س  كل  �إعــطــاء  �أّي  تقنينها  بل  �حلــ��فــز 
وهذ�  عطائه  وفــق  وتكرميه  وم�صتحقه  حّقه 
�إّل ب�ج�د رقابة ق�ية مطلعة  �ل�صرط ل ينجح 
على عمل �جلميع ل يخفى عليها �صيء كذلك 
�ل�صروط  من  وغريها  بال�عد  �ل�فاء  ي�صرتط 
و�إذ� ما عدنا لالأمثلة �خلا�صة يف �لنفاق فاإننا 
،و�هلل  عليم  و��صع  )و�هلل  �لعبار�ت  هذه  جند 
هم  ول  عليهم  خــ�ف  ول  ب�صري،  تعمل�ن  مبا 
يحزن�ن( فال�صعة و�لعلم و�لب�صرية و�لإحاطة 
بكلِّ �صيء من �صفات �هلل �لتي �أيقنها �لإن�صان 
�مل�ؤمن كذلك معرفته بعدل �هلل جتعل �لتحفيز 
و�صخاء  ب�صعادة  �لإن�صان  فيج�د  وم�ؤثًر�  ق�ًيا 
ن�ص��س  من  ورد  عما  ف�صاًل  تــردد  دون  من 
�مل�ؤمن  نف�س  يف  �حلقائق  تلك  تعزز  قر�آنية 
ِمْثَقاَل  َيْظِلُم  َل   َ �هللَّ {�إِنَّ  تعاىل  ق�له  ومنها 
ِمْن  َوُيـــ�ؤِْت  اِعْفَها  ُي�صَ َح�َصَنًة  َتــُك  َو�إِْن  ٍة  َذرَّ
وقال    )40  - )الن�ساء  َعِظيًما}  �أَْجـــًر�  ــُه  ــُدْن َل
َك  �إِنَّ َنا  {َربَّ بال�عد:  �ل�فاء  معر�س  يف  تعاىل 
َ َل ُيْخِلُف  ا�ِس ِلَيْ�ٍم َل َرْيَب ِفيِه �إِنَّ �هللَّ َجاِمُع �لنَّ

�مْلِيَعاَد })اآل عمران - 9 (.

�أنه  �ل�صلبي نذكر  �إىل �لتحفيز  �أن ننتقل  وقبل 
ل ي�صرتط بالتحفيز �أن يك�ن عينيا بل هنالك 
من  ــقــر�آن  �ل �أورد  مــا  ومنها  معن�ية  �أ�ــصــيــاء 
حمبة �هلل للمح�صنني �أو دخ�ل �مل�ؤمنني للجنة 

بالتحية و�ل�صالم.
وه�  �ل�ّصلبي  �لتحفيز  عــن  حتدثنا  �إذ�  �أمـــا 
يك�ن  فه�  �صابقه  عــن  �أهــمــيــة  يقل  ل  �لـــذي 
ببيان �لعاقبة �ل�صيئة لفعل �ل�صيء �ملنهي عنه 
فيه  وي�صرتط  �لفعل  ذلــك  على  و�ل�ــصــتــمــر�ر 
�لعبادة  كانت  �إن  فمثاًل  وبيانه  �ملطلب  و�ص�ح 
�إيجابي  حتفيز  وهــذ�  �جلزيل  �لث��ب  ت�جب 
وهــذ� ميثل  �لــعــذ�ب  �ألــيــم  ي�جب  تركها  فـــاإّن 
�لعبادة وليكن مثالنا يف  حتفيزً� �صلبًيا ي�جب 
لتكتمل  مثاًل  �أخذناه  دمنا  ما  نف�صه  �لإنفاق 
�لَِّذيَن  �أَيَُّها  {َيــا  تعاىل  قال  وتت�صح  �ل�ص�رة 
َدَقاِتُكْم ِبامْلَنِّ َو�ْلأََذى َكالَِّذي  �آََمُن�� َل ُتْبِطُل�� �صَ
َو�ْلَيْ�ِم   ِ ِباهللَّ ُي�ؤِْمُن  َوَل  ا�ِس  �لنَّ ِرَئاَء  َماَلُه  ُيْنِفُق 
اَبُه  �صَ ْفَ��ٍن َعَلْيِه ُتَر�ٌب َفاأَ �ْلآَِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل �صَ
ا  مِمَّ �َصْيٍء  َعَلى  َيْقِدُروَن  َل  ْلًد�  �صَ َكُه  َفرَتَ َو�ِبٌل 
ُ َل َيْهِدي �ْلَقْ�َم �ْلَكاِفِريَن})البقرة  َك�َصُب�� َو�هللَّ
- 264 ( فالآية �لكرمية حُتّذر من �لإنفاق لغري 

باطاًل  �لعمل  هذ�  وتعد  وجل(  )عز  �هلل  وجه 
وتنفر منه لعاقبته �ل�صيئة، و�جلميل يف حتفيز 
للم�ؤمن  ي�صمح  باب  ي�جد  �أنه  �لكرمي  �لقر�آن 
من  �لإلهية  �لرحمة  كنف  �إىل  منه  يع�د  بــاأن 
يعي�س  �لإن�صان  ترتك  ح��جز  يفر�س  �أن  دون 
�إكتئاب د�ئم ومن تلك �لأب��ب �لعظيمة  حالة 
باب �لت�بة �لذي ميّثل �صبياًل مفت�حًا لت�صحيح 

�مل�صار و�ل�ّصري يف درب �لفالح. 
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�أهمية  لــه  وجــل  عــز  �هلل  خلقه  �صيء  كــل  �إّن 
�أهمية  له  و�لغذ�ء  و�له��ء  كاملاء  حياتنا،  يف 
ن�صتطيع  ل  دونــهــم  ومــن  �حلــيــاة  يف  ق�ص�ى 
يف  �لب�صرية  �لحتياجات  من  هي  �إذ  �لعي�س؛ 
له  �لــ�قــت  وكــذلــك   ، �مل�ؤقتة  حياتنا  م�صرية 
جزء  ه�  �إذ  كبري؛  ب�صكل  �لإن�صان  على  تاأثري 
�أهمية  �إىل  نتطرق  �ــصــ�ف  ــذ�  ل حياتنا  مــن 
�ل�قت  يف  �ملجتمعات  حُتـــارب  وكــيــف  ــك  ذل
ق�ة  ل�صتنز�ف  وغريها  �لإعالمية  كاحلرب 

�ملجتمعات.
�أول: حرب �ل�قت �جتماعيًّا:

ــ�ر�ء  �ل �إىل  �لــ�قــت  �إرجـــاع  ن�صتطيع  ل  نحن 
ون�صبقه كما  �ل�قت  نتحدى  �إن  ن�صتطيع  ولكن 

و�ل�صني  كاليابان  �ملجتمعات  بع�س  �صبقته 
�لــزمــن  �إذ حتــــّدت  ــد�ن؛  ــل ــب �ل ــن  ــا م ــريه وغ
للتط�ر  ��صتثمارها  يف  �لث��ين  رمبا  و��صتغلت 
يف  �لقيا�صية  �لأرقـــام  حققت  �إذ  و�للــتــز�م؛ 
�لي�م  ونحن  �لنــتــظــار،  وعــدم  �لــ�قــت  ك�صر 
��صتعمل  وقد  �ل�قت،  مع  نتعامل  كيف  نعاين 
�صبابنا  على  �ل�قت  غلبة  حتقيق  يف  �لغرب 
�لألعاب  عرب  �ل�قت(  )�إطالة  ب���صطة  �لي�م 
ت�صتنزف  �لتي  �ملغرية  �لرتفيهية  و�لــرب�مــج 
ي�صتعملها  �صيا�صة  وهذه  �ل�قت من متمعنا؛ 
�لأعد�ء �صدنا وهناك �ص��هد عن �أحد �أدو�ة 
)clash of clans )لعبة  �ل�قت  حرب 
هذه �للعبة �لتي �أخذت م�صاحة و��صعة من قبل 

�أعمارهم  �لذين  �لذكية  �له��تف  م�صتخدمي 
هي  �لعمرية  �ملرحلة  وهذه  من)8-20�صنة( 
وقت �لن�ص�ج �لفكري و�لعقلي لدى �ملر�هقني 
ُيجرب  بل  �أبــد�  تنتهي  ل  �للعبة  هــذه  بالتايل 
 48 �لنــتــظــار  عــلــى  �للعبة  هـــذه  �مل�صتخدم 
�صاعة لتط�ير �لقرية �أو �لهج�م على �لقرية، 
�ل�قت  من  �ملزيد  �للعبة  هذه  تعطي  وبالتايل 
لي�م غد  12 ظهر�  �صاعة  �أو عند  �صاعة  رمبا 
كما  ��صتنتجنا  وغريها،  �لقرية  هذه  لت��صيع 
�إطالة  )�أي  �ل�قت  حرب  �صيا�صة  هي  ذكرنا 
�لجتماعي  �لت���صل  م��قع  وكذلك  �ل�قت(، 

من خالل �مل�صابقات يف �ملجم�عات وغريها
ثانيا: حرب �ل�قت �صيا�صًيا:

حرب الوقت

�سجاد علي جواد

تقت�صر �جتماعيا  �ل�قت ل  �صيا�صة حرب  �إّن 
�لكاذبة  كال�ع�د  �أو�ــصــع،  مــالت  تاأخذ  بل 
�أو  ي�م  ملائة  مهلة  �إعطاء  خالل  من  لل�صعب 
�ل�صعب  مطالب  لتنفيذ  �صن��ت  �أربع  �أو  �صنة 
�ل�ع�د  لهذه  �لنتظار  �ص�ى  �ل�صعب  على  وما 
ملعن�يات  و�إحباط  �إ�صعاف  �أنها  وباحلقيقة 
�ملجتمع وتخديرهم من �نفعالهم وعندما متر 
�أيام ط��ل �ص�ف ينجرب �مل��طن لال�صت�صالم 
للياأ�س ويجد يف نف�صه عدم �لقدرة على تغري 

�صيء ب�صبب مرور �ل�قت كثري� 
ثالثا: حرب �ل�قت دينيًّا:

ي�صتب�صر  �لتي  �ل�صفر  �صاعة  بانتظار  كلنا 
�ملهدي  �لإمام  ظه�ر  وقت  وه�  �لإن�صان،  بها 
لل�قت  �حلقيقي  �لخــتــبــار  ــبــد�أ  ي هــنــا   f
�ص�ت  ون�صمع  �ل�صماء  يف  يــدق  �ص�ف  �لــذي 
�لظه�ر،  �إعالن   A جرب�ئيل  من  �لدقات 
هناك من ُي�صاب بالياأ�س ب�صبب تاأخر �ل�قت 
من  وهناك  له،  و��صت�صلم  �ل�قت  حاربه  فقد 
ينتظر هذ� �ل�قت وحتد�ه وثبت بق�ة لينتظر 

ذلك.
ــــعــــا: حـــــرب �لـــ�قـــت  ر�ب

: �صخ�صيًّا
�أ - وقت �حلرب 

ب- �ل�قت �لإ�صايف
ج- �نتهاء �ل�قت �لأ�صلي و�لإ�صايف

�أ-وقت �حلرب:
ووقــت  �لفجر  �أذ�ن  وقــت  هــ�  �حلـــرب  وقــت 
�لـــغـــروب فــيــبــد�أ �لــ�ــصــيــطــان بــاحلــرب على 
�لإن�صان  ق�ة  ل�صحب  �لطرق  ب�صتى  �لإن�صان 
�لــقــر�آن  يف  ذكــر  كما  نف�صه  على  لل�صيطرة 
ُل  يُكُم �لنَُّعا�َس �أََمَنًة ِمْنُه َوُيَنزِّ �لكرمي {�إِْذ ُيَغ�صِّ
َوُيْذِهَب  ِبِه  َرُكْم  ِلُيَطهِّ َماًء  َماِء  �ل�صَّ ِمَن  َعَلْيُكْم 
ُقُل�ِبُكْم  َعَلى  ِبَط  َوِلرَيْ ْيَطاِن  �ل�صَّ ِرْجــَز  َعْنُكْم 

َت ِبِه �ْلأَْقَد�َم})النفال 48(. َوُيَثبِّ
ــايف: �لــ�قــت �لإ�ــصــايف ه�  ب - �لــ�قــت �لإ�ــص
ثالث  ب���صطة  لنف�صك  متنحه  �لــذي  �ل�قت 

�أم�ر: 
�لعمر وه�  �لتي تزيد يف  �لرحم  : �صلة  �أولها 
وجل  عز  �هلل  مينحها  وفر�صة  مــاين  وقــت 
َلُة  )�صِ  :  A �ل�صادق  �لإمــام  قــال  �ليك، 

ـــــَ��ِر  ــُن �جْلِ ـــِم َوُحــ�ــصْ ِح ـــرَّ �ل
ــــــَر�ِن  ــــــُم ــــــْع َي

زيارة  و�لآخر:  �ْلأَْعَماِر(،  يِف   َوَيِزيَد�ِن   َياَر  �لدِّ
ماين  �آخـــر  ر�صيد   Aحل�صني� �لإمــــام 
لتع�ي�س  فر�صة  مينحك  �لـــذي  �لــ�قــت  مــن 
خــ�ــصــارتــك مــن خـــالل �ــصــيــا�ــصــة ��ــصــتــنــز�ف 
�أبي جعفر  م�صلم عن  بن  �ل�قت، فعن حممد 
�َصنْيِ  ع  A : )ُمُرو� �ِصيَعَتَنا ِبِزَياَرِة َقرْبِ �حْلُ
َو  �ْلُعُمِر  يِف  دُّ  مَيُ َو  ْزِق  �لرِّ يِف  َيِزيُد  �إِْتَياَنُه  َفاإِنَّ 
�لأكل،  عند  وثالثا:  ْ�ء...(.  �ل�صَّ َمَد�ِفَع  َيْدَفُع 
�أيديكم  )�غ�صل��   Aل�صادق� �لإمام  فعن 
قبل �لطعام وبعده فانه ينفي �لفقر ويزيد يف 

�لعمر(
ج- �نتهاء �ل�قت �لأ�صلي و�لإ�صايف:

نبذر  ل  �أن  ينبغي  وقتا  منحنا  �هلل  �أن  بعد 
 :A علي  �لإمام  قال  كما  ن�صرف،  ول  فيه 
وقد  قطعك(  تقطعه  مل  �إن  كال�صيف  )�ل�قت 
�أعطانا �هلل فر�صة �أخرى  للتع�ي�س ما فقدناه 
�ل�قت  �أن  نــدرك  �إن  يجب  ولكن  �ل�قت  من 
��صرت�ك  و�إمنا  باحلقيقي  لي�س  نعي�صه  �لذي 
اَعُة  َو�ل�صَّ ِ َحقٌّ  َوْعَد �هللَّ �إِنَّ  ِقيَل  مدته : {َو�إَِذ� 
اَعُة �إِْن َنُظنُّ  َل َرْيَب ِفيَها ُقْلُتْم َما َنْدِري َما �ل�صَّ

�ْصَتْيِقِننَي} )حممد 18( ا َوَما َنْحُن مِبُ �إِلَّ َظنًّ
�أركان �حلياة لأننا نعي�س  �ل�قت ه� ركن من 
�أن  قبل  ��صتثماره  فيجب  عاما   80  -  60 بني 
ينتهي �ل�صرت�ك وينتهي ر�صيدك لت�صرتك به 
{�إِنَّ  حمت��ها  ر�صالة  لك  وتظهر  �أخرى  مرة 
ُل �ْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم �ل�صَّ �هللَّ
َغًد�  َتْك�ِصُب  َماَذ�  َنْف�ٌس  َتْدِري  َوَما  �ْلأَْرَحاِم  يِف 
َ َعِليٌم  نَّ �هللَّ �ُت �إِ يِّ �أَْر�ٍس مَتُ َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَ

َخِبرٌي} )الحزاب 63( .
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َباِب َباِبِإىل الشَّ ِإىل الشَّ



مهدي رزاق

هذه املخطوطة اإحدى اأعمال اخلطاط حممد احل�سني امل�سرفاوي / معهد القراآن الكرمي التابع للعتبة العبا�سية املقد�سة

أحد ورود معهد القرآن الكريم يف العتبة العّباسّية املقّدسة من سكنة حمافظة كربالء املقّدسة )حي 
أجزاء من  لـ) 3(  االبتدائي. حافظ  السادس  الصف  يدرس يف  مواليد عام 2004م  احلر( من 
كتاب اهلل العزيز ، تتلمذ عىل يد االستاذ )عامد عيل جواد( ما يبتغيه من حفظه للقرآن الكريم هو 
اخلري والثواب يف الدنيا والشفاعة يف االخرة. وقد انعكس القرآن وبشكل ملحوظ عىل دراسته 
فأصبح مميزا بني أقرانه الطلبة ، أّمه هي من كانت حتفزه وتساعده عىل احلفظ من خالل التسميع 

وتعلميه أحكام التالوة ، فهي مدرسة للرتبية اإلسالمية .
طموحه أن حيفظ القرآن بكل اجزائه وأن يصبح قارًئا كبرًيا ومشهوًرا .
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ُمَساَهَماٌت َفنِّيٌَّةَبَراُعم



هل تعلم ؟؟

ِمَن  َلْياًل  بَِعْبِدِه  ى  َأْسَ الَّ��ِذي  )ُسْبَحاَن   •

اأْلَْق���َ�(  امْلَ��ْس��ِج��ِد  إِىَل  ����َراِم  احْلَ امْلَ��ْس��ِج��ِد 
بالليل  إاّل  يكون  ال  االساء  )االساء_1( 

قوله)ليال( ؟ فا معنى 
مدة  تقليل  التنكري  بلفظ  لياًل  بقوله  أراد   _  
من  الليل  بعض  به يف  وأنه أسي  اإلساء، 
ليلة،  أربعن  مسرية  املقدس  بيت  إىل  مكة 
وقد دلَّ الّتنكري يف قوله )لياًل( عىل البعضّية 

لإليضاح  وزيادة  للتأكيد  يكون  أن  ويمكن 
ال  اإلساء  أّن  يفهم  إنسان  كّل  ليس  ألّنه 
عليه  نّبه  لذلك  فدفعا  الليل  يف  إاّل  يكون 

بقوله )ليال( .
)148 اأ�سئلة وردود:  اإ�سكالت قراآنية،  )ينظر: 

الكوثر هي أصغر سورة       ُتخبُر عن نعٍم مذخوره

أزهر الجنِة قد  الكوثر         نهٌر في  إنا أعطيناك 

بــارك ربــي في الـــزهـــراء         ولــدت أطهار نجباء

ــالص       ال تعبأ بكالِم العاص صل لربك في إخ

واألحقر األبتُر  شانؤك  ــر        ــه األط اهلل  نــور  إنــك 

أنشودة 

)مع سورة الكوثر(

• ا�ستعمالت قراآنية 

* هل تعلم إن كلمة اإليام ذكرت يف القرآن الكريم 365 مرة وهي عدد أيام السنة.

* هل تعلم أن كلمة اإليان ذكرت يف القرآن الكريم 25 مرة وهي مساوية لكلمة الكفر حيث 

ذكرت 25 مرة أيضًا.

* هل تعلم أن كلمة الدنيا ذكرت يف القرآن الكريم 115 مرة وكلمة اآلخرة مساوية هلا 115 

مرة أيضًا .

* هل تعلم  أن ذكر كلمة املالئكة يف القرآن الكريم 88 مرة 

وهي نفس عدد مرات ذكر كلمة الشيطان 88 مرة .

* هل تعلم أن كلمة السموات ذكرت يف القرآن الكريم 

7 مرات .
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واحة الفرقانواحة الفرقان



و�حُلّفاظ  �لقّر�ء  �إعــد�د  مركز  �إ�صر�ف  حتت 
�ص�ؤون  لق�صم  �لّتابع  �لكرمي  �لقر�آن  معهد  يف 
�لعتبة  و�لإنــ�ــصــانــّيــة يف  �لإ�ــصــالمــّيــة  �ملــعــارف 
يفّية  �ل�صّ �لـــّدور�ت  تقام  �ملُقّد�صة  �لعّبا�صّية 

لطلبة معهد �لقر�آن �لكرمي.
ُيقيمها  متعددة  دور�ت  من  جــزٌء  هي  ــدورة  �ل
معهد �لقر�آن �لكرمي وتاأتي يف �صمن ن�صاطاته 
�إ�صاعة ثقافة  �أجل  �لعام، وذلك من  ومنهاجه 
�ملجتمع  فئات  بني  وجتذيرها  �لكرمي  �لقر�آن 
�ملد�ر�س  �لنا�صئة من طلبة  نف��س  ول�صيَّما يف 

لهم،  �ل�صيفية  �لعطلة  �غتنام  على  و�لعمل 
و�ملنطلقة من ق�ل �لر�ص�ل �لأكرمa: )�أّدب�� 
�أولدكم على ثالث خ�صال: ُحّب نبّيكم، وحّب 
مع  و�ملتما�صية  �لــقــر�آن(،  وقــر�ءة  بيته،  �أهــل 

�لت�جهات �لقر�آنية للعتبة �لعبا�صية �ملقد�صة.
ُتعدُّ  �لقر�آنية  �ل�صيفية  ــدور�ت  �ل �إقامة  و�إّن   
�لتي  �ملعهد  ُيقيمها  �لتي  �ملهمة  �لرب�مج  من 
ميكن من خاللها �مل�صاهمة يف بناء جيٍل مثقٍف 
يخدم  جيل  خري  يك�ن  لكي  �لــقــر�آن،  بثقافة 

�ملجتمع.

�لطر�ئق  �إحــدى  هي  �لقر�آنية  �لــدور�ت  وهذه 
خاللها  من  يهدف  �لتي  �لتهذيبية  �لتعليمية 
معهد �لقر�آن �لكرمي  �إىل ن�صر تعاليم �لقر�آن 
�لبيت �أهــل  و�أخــالق  �لإ�ــصــالم  و�آد�ب  �لكرمي 
و�لزهد،  �لدين  روحية  �لنا�س  لتلقني  D؛ 
�ملجتمع  لتنمية  و�لأخـــالق  �لنف��س  وتهذيب 
وتن�صئته ن�صاأة دينية، ليك�ن �لقر�آن �صالحه يف 

م��جهة �لتيار�ت �لفكرية �ملعادية. 
ــذه �لــــدورة يف �أمــاكــن مــتــعــددة من  ــقــام ه وُت
حمافظة كربالء �ملقد�صة، فف�صال عن �لعتبة 

ال�صيفية الدورات 
�سموٌع اإيانّية ُتنري طريَق الرباعم

�أخـــرى  ــن  ــاك �أم هــنــاك  �ملــقــد�ــصــة،  �لعبا�صية 
�ملحافظة  عم�م  يف  و�حل�صينيات  كامل�صاجد 
�ملفت�حة  �ملعهد  فــروع  على  زيــادة  �ملقد�صة، 

د�خل �ملحافظة وخارجها.
�أ�صاتذة  عليها  ُي�صرف  �لدورة  �لدورة  �ن  علمًا 
�ن بهذ� �ملجال تت�صّمن قر�ءة  قر�آني�ن خمت�صّ
�لقر�آن بالدرجة �لأ�صا�صية و�لتالوة و�لتج�يد، 
وتف�صري  و�لعقائد،  �لفقه  درو�ــس  على   زيــادة 
�لقر�آن و�إعطاء �ملعاين لبع�س �لكلمات �ملبهمة 
وتــز�يــدت  �جلــهــ�د  هــذه  تنامت  وقــد  عليهم، 
2011م  ــعــام  �ل فــفــي  ملفت  ب�صكل  ــــد�د  �لع

وقد  طالب  ب)150(  يقدر  �لطلبة  عدد  كان 
قر�بة  لي�صب  2012م  �لعام  يف  �لعدد  �زد�د 
فقد  2013م  �لعام  يف  �أما  طالب  �ل)1550( 
�لعام  ويف  طالب   )3500( �ىل  �لــعــدد  و�صل 
�لعام  ويف  طالب   )6000( �لعدد  بلغ   2014
�ىل  لي�صل  ــه  ل مــ�ــصــتــ�ى  �عــلــى  بــلــغ  2015م 
�ل�صهل  بالأمر  لي�س  وه�  طالب  �ل)10000( 

و�إمنا جاء نتيجة لت�صافر �جله�د وتكاتفها.
ُيذكر �أّن معهد �لقر�آن �لكرمي ف�صال عن هذه 
�لأم�صيات  مــن  �لعديد  ُيقيم  فــاإنــه  �لـــدور�ت 
بالطاقات  �لهــتــمــام  على  ويعمل  �لــقــر�آنــيــة 

و�لنا�صئة  �لأطــفــال  من  للم�ه�بني  �لقر�آنية 
و�ل�صباب، ويعمل على تنمية تلك �لطاقات يف 
�حلفظ و�لتالوة و�لتف�صري وتقدمي �لت�صهيالت 
�لقر�آنية  �مل�ؤ�ص�صات  مع  و�لتعاون  لها،  كافة 
ــاركــة يف  ــص ــ� ــادل �خلـــــرب�ت و�مل ــب ــت �لأخـــــرى ل
و�خلارجية  �لد�خلية  و�ملهرجانات  �مل�صابقات 
من  �لقر�آن  مال  يف  �ملبّلغني  و�إعــد�د  منها، 
خالل فتح دور�ت تاأهيل و�إعد�د معّلمي �لقر�آن 

�لكرمي.
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صدر حديثًا

A العباس بن علي

���س��در حديثا ع��ن م��رك��ز ع��ل��وم ال��ق��راآن 
العبا�سية  العتبة  يف  وطبعه  وتف�سريه 
 A املقد�سة؛ كتاب )العبا�س بن علي
ملحمة الطف( ل�سماحة ال�سيد حممد 

علي احللو )دام ت�سديده(.
الكتاب يتحدث عن �سخ�سية اأبي الف�سل 
ال��ع��ب��ا���س A امل��ث��ال��ي��ة ال��ت��ي مت��ي��زت 
م��ن ب��ني اأع��ظ��م جن���وم واق��ع��ة ك��رب��الء، 
وبيان �سيئ من دوره اال�ستثنائي املناط 
ب��ه يف واق��ع��ة ع��ا���س��وراء، واأن����ه ب��ل��غ قمة 
 ،A احل�سني  زم��ان��ه  الإم���ام  الت�سليم 
وهذا ما ظهر وا�سحا وجلّيا يف كلمات 

.D املع�سومني


