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http://alkafeel.net/quran

E-mail : alquranalkareem313@gmail.com  

Mobil : 07700478613

< �›^√̌÷]< �Õ �Ü �é�π]
Í÷¯7]<Ö^€¬<'Èé÷]

�ÜË �Ü �v�j÷]< �ã �È�ÒÖ̌
<ÎÊ]Üífl÷]<Å]Áq<'Èé÷]

< �ÜË �Ü �v�j÷]< �ÜË �Ç �⁄
<Í€¬Ç÷]<Îá^∆<ÓÀ�í⁄

< �ÜË �Ü �v�j÷]< �Ïˇ̀ �È‚̌
Ÿ]Ñ‚<¯⁄<àËà¬

ÿñÀ÷]<Áe_<ÎÇ„⁄<

< �Î�Á«̌�◊÷]< �–È�Œ �Ç�j÷]
Á◊£]<ÿï^ <∞äu

<� �ª]Ü∆ÁiÁÀ÷]< �ÜË�Á �í�j÷]
<ÎÁâÁπ]<åÖ^ 

< �;À̌÷]< �t]Ǚ �}�̋ ]Ê< �‹ �È �€ �í�j÷]
<%^ä÷]<Í◊¬

·aÜ�œ÷]< �ª<�‹È�ǰÈ÷]<�Ì÷̌^À̌“̌
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ــة يف  ــل املــهــمّ ــوام ــع ــن ال اإلعــــالم م
ذلك  إىل  ــول  ــوص وال التغيري  صنع 
املقروء  منها  متعددة  بطرائق  يتم 
تكوين  ــدف  هب ــي  ــرئ وامل واملــســمــوع 
قيامً  لتبنّي  املجتمع  ودفع  العام  الرأي 
أضف  فيه،  جتذيرها  بغية  ومعتقداتٍ 
عــرض  يف  الــكــبــري  دوره  ذلـــك  إىل 
واملؤسسات  األفــراد  نتاج  وإظــهــار 
املنشودة  األهداف  وتتباين  املختلفة. 
واملــؤســســات  ــز  ــراك امل تأسيس  مــن 
اإلعــالمــيّــة تــبــعــاً لــســيــاســة اجلــهــة 
سة  املقدّ العتبات  أن  وبام  سة،  املُؤسِّ
الثقلني  هبدي  تسري  صافية  منابع  متثل 
وبوصفها  الفرقان  جملة  مثلت  لــذا 
من  مهامً  رافداً  قرآنيّة  إعالمية  نافذة 
عمل  الكريم  الــقــرآن  معهد  ــد  رواف
عىل نرش الثقافة القرآنيّة وجتذير القيم 
ووسائل  بأساليب  ة  احلقّ اموية  السّ

بعض  نورد  السطور  هذه  ويف  خمتلفة 
فقد  األول  عامها  يف  املجلة  محلته  ما 
فكر  من  ومضات  طياهتا  يف  محلت 
إىل  ساعية  الطاهرة  والعرتة  القرآن 
بفيض  هلــا  واملــطــالــع  ــارئ  ــق ال ــد  رف
أن  حاولت  إذ  امية؛  السّ القيم  من 
مجيعها  االجتامعية  الفئات  إىل  تصل 
احلــيــاة  تفاصيل  عــاجلــت  فتجدها 
الــقــرآن  نــافــذة  ــالل  خ مــن  املختلفة 
آخر  إىل  األرسة  بــاب  فمن  الكريم 
ورابــع  للشباب  وثــالــث  للمجتمع 
القرآن  أساسها  التي  البرشية  للتنمية 
وصوالً  القرآن  وعلوم  العقيدة  ومن 
البيت  بأهل  مروراً  بينة  آية  معنى  إىل 
 رؤ محلت  كــام  الــســالم)  (عليهم 
من  وبعضا  بحثية  حوارات  و  قرآنيّة 
إىل  مضافاً  العلمي  الــقــرآن  إعجاز 
بالدروس  لة  املُحمَّ الشيّقة  قصصه 

الكامل  برؤية  األخــالق  تناولت  كام 
ا ألحكام  ا دروسً ت أيضً القرآينّ وضمّ
القرآن  حفظ  سبل  ــرس  وأي الــتــالوة 
املؤسسات  من  بعدد  فت  وعرّ الكريم 
نخبة  املجلة  استضافت  كام  القرآنية، 
ــعــراق وعــرضــت سرية  ال اء  مــن قـــرّ
للسري عىل خطاهم  حياهتم ملن يسعى 
عليه  اشتملت  مما  يسري  بعض  وهذا 
هي   أخر ة  مهمّ فللمجلة  أبواهبا؛ 
به  والتعريف  املعهد  عمل  توثيق 
بأسلوب  الوظيفة  هذه  تــؤدي  وهي 
إنامز عن غريه بسهولة عرضه وجديد 

ما طرحه.
جديد  عام  مطلع  ويف  املجلة  أرسة  إن 
مفيد  بأهنم سيجدون كل  اءها  قرّ تعد 

املبارك. القرآين  النبع  يف هذا 

َعاٌم ِمن الَعطاء
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السؤال: ما حكم قراءة القرآن بالقراءات 
للمكلف  يجوز  وهل   ، المتواترة  السبع 
ما  ؟ وما حكم  بأكثر من قراءة  القراءة 
من  بأكثر  بالقراءة  القراء  بعض  يفعله 

قراءة خالل نفس التالوة ؟

       
     



السؤال: أنا اقرأ القرآن على أرواح بعض 
اجور  اهليهم  من  واستلم  المؤمنين 
رمزية وانا في القراءة اخفت واحيانًا اقرأ 
كحديث النفس حيث ال اسمع القراءة 
لكنني اعيها هل هذا مجزي للتوصيل ؟

      




ــاوى  ــت ــب ف ــس ح
اهللا  ــة  آي سماحة 
العظـمـى المــرجع 
السـيـد  يـني  لد ا
الحـسـيـنـي  علي 
الــســيــســتــانــي
الوارف) ظله  (دام 
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< �·a �Ü �œ �÷]< �ª< �Î �Ç �„π̌]



       
     

      
       
      
     

     


        
       


     
       
 
     
     

     
              
                             
                           
                            
                              

           
     
       
      
     
      
      

   
      
    

       
       
      


       
     
       
   

      
     

   
      
      
                          
                      

                    
                       

      
  


    

       
           
        
     

      
    
    

      

 

       
    
       
      
    
  



      
      
        
        



                                              



     

    

 

< �·a �Ü �œ �÷]< �ª< �Î �Ç �„π̌]



 
   
         
    
       
        
         
     

    
      
     
        

    
     
      
     
    
      
    
    
  
       
       
     

   
     

      
       

   
      
      
   
      


          

ْمِثيُل وأْبَعاده الِحَجاِجّية في القرآِن الكريِم التَّ
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يِّد شبيب ا ِفي مزار السَّ فرع بابل ُيقيم محفًلا ُقرآنّيً
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معهُد القرآن الكريم {فرع الهندية}

 ُيقيُم محفلين قرآنيين بمناسبة والدة الّنبي ا�عظم 
 ُمحّمد
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لخّريجي مشروع أمير القّراء الوطني �عداد القّراء البراعم في العراق
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ُر ِمَثاًلا µَفك التَّ
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المعارف  شؤون  لقسم  التابع  الكريم  القرآن  معهد  أوالها  التي  المشاريع  من 

ا�سالمية وا�نسانية في العتبة العباسية المقدسة اهتمامًا خاصا هو مشروع 

ا�مام  أربعينية  زيــارة  ومنها  المليونية  الزيارات  في  الصحيحة  القراءة  تعليم 

الحسين عليه السالم .
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ففي هذا العام أفتتح املعهد العديد من 
املؤدية  املحاور  عىل  عت  توزّ املراكز 
حمور  منها  سة  املُقدّ كربالء  مدينة  اىل 
األول  مركزين  ويف  النجف_كربالء 
  العباس  الفضل  أيب  مضيف  يف 
واملحور  الزائرين  مدينة  قرب  والثاين 
ع  _كربالء يف جممّ بابل  الثاين هو حمور 
العلقمي واملركز الثالث يف مقام املهدي 
مماثل  نشاط  ا  أيضً املعهد  ولفروع   ،
للنشاط الذي أقامه املعهد ومنها فرعي 
كانا  واحلرية  الشعب  مدينة  يف  بغداد 
إىل  املؤدية  املراكز  من  العديد  فتحا  قد 

أيضاً  اهلندية  فرع  ويف  املقدسة  املدينة 
عدد  بلغ  ــد  وق مــركــزاً   (١٥) افتتح 
وحدها  اهلندية  مراكز  من  املستفيدين 
ا، ويف بابل افتتح الفرع  قرابة (٤٥) ألفً
وهو  نفسه  بالعمل  تقوم  مراكز  ة  عــدّ
وقد  الكرام  للزائرين  القراءة  تصحيح 
 (٢٠) قرابة  منها  املستفيدين  عدد  بلغ 
الف زائر، وكل هذا اجلهد الذي بذله 
وتبنيّ  تصحح  أن  أجل  من  هو  املعهد 
لسورة  الصحيحة  ــراءة  ــق ال للناس 
نظراً  القصار  الــســور  وبقية  الفاحتة 
الصالة  تصحُّ  فال  الصالة  يف  ألمهيتها 

من دوهنا، وقد أُضيف يف هذا العام إىل 
املرشوع فقرة تصحيح األذان واإلقامة، 
الزائرين  عىل  يقترص  مل  املــرشوع  هذا 
الزائرين  ليشمل  ع  توسّ بل  العراقيني 
اجلنسيات  ومــن  واالجــانــب  العرب 
العراق  يف  رحاهلا  حطّت  التي  كافة 
العظيمة  الــزيــارة  هــذه  يف  للمشاركة 
ومن مجيع االعامر شيوخا وصبية سواء 

كانوا رجاال أم نساء.
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لتُبنيّ  الصالة  أوقات  يف  حمارضات  ايضاً  املرشوع  ضمَّ  وقد   
األخطاء التي من املمكن أن يقع فيها املؤمن من خالل قراءة 
سورة احلمد وسورة االخالص وبذلك يستفاد الزائرون فائدة 

كبرية .
واليكم تفاصيل عدد املراكز واملعلمني املشاركني واملستفيدين 

يف ما خيص فرع احلرية :
عدد املراكز ٦ مراكز

عدد املعلمني (١٧) معلام
املجموع النهائي: ١١٫٨٩٧

اما فرع اهلندية فقد كانت تفاصيله كاآليت :
عدد املراكز – ١٦ مركزا موزعه عىل حمورين  نجف–كربالء 

وحلة-كربالء
عدد املعلمني  ٤٧ معلام 

عدد املستفيدين ٤٦٫٢٤٢
اما يف فرع واسط فكانت النتائج كام ييل 

عدد املراكز : (١٠)
عدد املعلمني : ٢٧

عدد املستفيدين :٨٤٣٥ 
ا موزعة عىل  واخرياً فرع بابل حيث افتتح الفرع (١٢) مركزً
يف  املتستفيدن  عدد  وصل  فقد  املحافظة  من  خمتلفة  مناطق 

املحافظة من الزائرين قرابة الـ(٢١٫٠٠٠) مستفيد .
ومن اجلدير بالذكر أن الفرع كلّف (٢٥) استاذاً هلذا املرشوع .

قبوال  والتي القت  املهمة  املشاريع  املرشوع من  أن هذا  يُذكر 
يزيد  مما  والثناء  املديح  ونال عىل  الكرام  الزائرين  أوساط  بني 
املعهد وبكافة فروعه لالستمرار  قبل  من االرصار والثقة من 

يف املرشوع.
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الّتبيان في تفسير القرآن
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�Ü �äÀ̌ �⁄Ê̌<�4 �ä �Àǐ
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– الشعب ، َصرٌح قرآنّي ُينير درَب  معهُد القرآن الكريم فرع بغداد 
١٤٣٥هـ  عام  من  شعبان   ٣ بتاريخ  المبارك  االفتتاح  فمنذ  الموالين 

وضع القائمون عليه نصب أعينهم النية الصادقة في العمل وإخالصها 
 . هللا ولكتابه الُمقّدس المنّزل على صدر نبيه الكريم

كان لمجلة الفرقان لقاء مع مسؤول الفرع نبيل الساعدي فتحدث اليها قائًال:

فرع الشعب
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بالَطابِع  لقراءتي  ميزًة  أعطيُت 
الَحزيِن، وهذا  اÉسلوُب له مكانٌة 
العراقيين نفوِس  ِفي  كبيرٌة 
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كيف نحفظ القرآن ؟
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مركُز علوم القرآن وتفسيره وطبعه 

د وُيصدر الجزء ا�ّول منه.. يشرع بطباعة الُمصحف المجوَّ
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فرع بغداد الحرية ُيقيم سفرة لطلبته
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(٢٤٤) خّطاطًا وخّطاطًة يخّطون مصحفًا 

ويهدونه للعتبة العباسّية المقّدسة
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معهد القرآن الكريم

 فرع بابل ُيقيم مسابقة المصطفى  الُقرآنّية الّثانية
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المقّدسة  العّباسّية  العتبة  ُمصحُف 

يعتلي ويتقّدم نتاجاتها الفكرية المشاركة 

في معرض بغداد الدولّي
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مراكز مميزة لطلبة معهد القرآن الكريم 
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h^ǰ �“< �ª<�Ï̌]Ǚ �Œ
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�ƒ€̌ǰ � �.]Ê< �·a �Ü �œ �÷]



  


  


    
              
             
   



َمُة .. ُرؤَيٌة َتحِليِليَّة النَّظَرُة الُمحرَّ


  

�h^f̌ �é÷]<±c






     
     
     


     


     

 
      
   
     


 




       
         
      



 
        


  

       

  
  

     
      

      
      

 

     
     
     
    
 
      
     
     




   
      
 

 
  


       

      

  
  


     

      
      


   
    
     



 



      
 

     
      
      
          
                      
                         

         

 

�h^f̌ �é÷]<±c



       
      
    
   
    
     
      
        
 

     
    
    
 
     
     
   
    
     

 
    
     
      
     
    


      
       
      
          

              
       

       F                
          


      
    
     
   
      
       
     
       


 

      
      

    

     
     
     

   
      
     

     


    
        
    



  

      
                
               
      





       
     
    
     
       
     


 
   
     
  
     

    

َخْيُر ا�َناِم ِفي ُصْحَبِة ِكَتاِب اِهللا 


  

ƒ �È�e^fľË̌
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وللمرأة مكانتها 



  

  



الكريمة  الطيبة  النفوس  مزايا  من  إن 
تقدير النّعم وشكر املُنعم عليها، وكلام 
أحق  كانت  وتعاظمت  النِعم  كثرت 
وأجدر بالتقدير والشكر حتى تتسامى 
إىل النّعم اإلهليّة التي يعجز اللسان عن 
اإلنسان  ويقرص  وشكرها  إحصائها 
وجب  وإذا  وتقييمها،  معرفتها  عن 
كر للمخلوق فكيف باملنعم اخلالق  الشّ

ر آالؤه. ىص نعامؤه وال تقدّ الذي ال حتُ
البرش  عــىل  أنــعــم  ــال  وع جــل  اهللا  إن 
منها  تُعد،  وال  ــىص  حتُ ال  كثرية  بنعم 
هبا  يشعر  الــتــي  امللموسة  الــظــاهــرة 
التي  والطيبات  كـــاألرزاق  اإلنــســان 
وعال  جل  اهللا  قال  األرض،  هبا  تنبت 
مْ  لَّكُ لَعَ الطَّيِّبَاتِ  ــنَ  مِ ـــمْ  ـــكُ قَ زَ رَ ﴿وَ
والباطنية   ،﴾ ونَ ــرُ ــكُ ــشْ تَ
املحسوسة التي ال تُبرصها العني لكن 

تطلع عليها القلوب واألفئدة مثل كامل 
اخللق واإليامن باهللا تعاىل، قال اهللا جل 
ارَ  َبْصَ األْ وَ عَ  مْ السَّ مُ  لَكُ لَ  عَ جَ ﴿وَ وعال 
 ،﴾ ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ لَعَ ةَ  ئِدَ َفْ األْ وَ
هذه  عــىل  ــال  وع جــل  اهللا  شكر  وإنّ 
بنعمه  منا  عرفان  هو  الــوفــرية  النعم 
بالغ  اإلنسانَ مهام  وإنّ  وشكره عليها، 
يويفّ  أن  يستطيع  لن  فإنّه  الشكر  يف 
أجل  ومن  وعــال،  جل  اهللا  نعم  شكر 
عت  وتنوَّ كر  الشُّ صور  اختلفت  ذلك 
مهم  أمر  وهنالك  ومظاهره،  أساليبه 
رضورة  وهو  الكثريون  عنه  يغفل  ربام 
طاعة  سبيل  يف  النعم  هــذه  توظيف 
بام  مرضاته  يف  واستعامهلا  تعاىل  اهللا 
ومظاهره  الشكر  صــور  من  يالئمها 
إنفاقه  هو  ــال  وامل املُلك  نعمة  فشكر 
الفقراء  كمساعدة  تعاىل  اهللا  طاعة  يف 

واملحتاجني واملحرومني، وشكر نعمة 
الضعفاء  منارصة  هو  والسلطان  اجلاه 
الظلم  من  وإنقاذهم  واملضطهدين 
منا  وكثري  عليهم،  يقع  الذي  واجلــور 
قول  هي  الشكر  كلمة  أن  يعتقد  من 
فكلمة  ــوارح  ــاجل ب فعل  ال  باللسان 
ال  الشكر  ألن  تكفي؛  ال  -شــكــراً- 
جيدي اخلالق جل وعال نفعاً الستغنائه 
رْ  كُ نْ يَشْ مَ عن اخللق قال جل شأنه ﴿وَ
اهللاََّ  إِنَّ  فَ رَ  فَ كَ نْ  مَ وَ هِ  سِ لِنَفْ رُ  كُ يَشْ امَ  إِنَّ فَ
يعود  هو  بل   ،﴾ ِيدٌ محَ نِيٌّ  غَ
تقديرهم  عن  إلعرابه  بالنفع  عليهم 
لنعمه جل وعال، واستعامهلا يف طاعته 
وازدهار  سعادهتم  ذلك  ويف  ورضاه، 

حياهتم وحياة اآلخرين. 



 

  



ــامــر من  ــد رضـــا ي ــم حمــمّ ــربع ال
سة  املقدّ كــربــالء  حمافظة  سكنة 
عام  مواليد  من  الضباط)  (حــي 
الرابع  ف  الصّ ٢٠٠٥م يدرس يف 
أجزاء من  لـ(٨)  االبتدائي حافظ 
يف  ساعده  وقد  العزيز  اهللا  كتاب 

ذلــك أبـــواه؛ إذ ســاعــداه يف 
التّسميع واملتابعة ملا حيفظ. 
القرآن  حيفظ  أن  يتمناه  ما 

ــه  ــزائ بــجــمــيــع أج
ــامً  اس يــكــون  وأن 

اء الــكــبــار  ـــرّ ـــق بــني ال
عادة  وغايته يف ذلك اخلري والسّ
يف  اهللا  عند  والثواب  واألجــر 
يف  فاعة  الشّ يف  واألمــل  الدنيا 

االستاذ  يد  عىل  تتلمذ  اآلخــرة، 
استنشق  العقايب)  الكاظم  (عبد 
فانعكس  الكريم  الــقــرآن  عبري 
جمتهدا  فأصبح  دراسته  عىل  ذلك 
رفيع  بخلق  يمتاز  ومميزا.  جــدا 

وهدوء مجيل وهو ماجعله حمبوبا 
واألساتذة  واألصدقاء  األهل  من 
تلك  وعرفه.  عــارشه  من  ومجيع 

هي إذن نعمة القرآن عليه.
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أتـــت لـنــــا بِشـــــارةُ اخليـــرِ   
بِنــــا يف ســورةِ النصــرِ ـن رَ مِ

غـداً سيأيت النصـرُ والفتـحُ  
مـحُ يعفــو البَطـلُ السَ غــداً سَ

غـداً يمـوجُ النــــاسُ أمواجــاً   
ويـدخلــونَ الديــــنَ أفواجــــــاً

بــكَ البـاري          مـــدِ رَ بــِح بِحَ سَ
فــَــــــــارِ ولـُــــــــــذ بِتـــــَـــــوابٍ وغَ

أنشودة (مع سورة النصر)
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