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حيتاج اإلنسان إىل نور يقوده وطريق يسلكه إىل أهدافه بأقل جهد وأقرص وقت ممكن، ذلك اليشء يمكن أن 
الثبات وأهم  الثبات عىل يشء ومن أين يأيت  نسميه املنهج فاإلنسان بال منهج يعاين التشتت والضياع وعدم 
املرتكزات غائبة، من هنا تأيت أمهية املنهجية يف كل عمل أو قصد بل ال يكاد عمل يكتمل بدونه فهو يعطي 

املستقبل. وإسترشاف  البصرية  بمثابت  هو  بل  لألشياء  املستقبلية  الرؤية 
 عده بعض أهل العلم العمود الفقري الذي يبنى عليه غريه ويستمد قوته منه، وهنا قد يطرح سؤال هل كل 

املناهج سليمة ومتلك هذه الصفة؟  واجلواب كال.
املناهج تتعرض للخطأ واإلنحراف بل بعضها كله يسء وهو ال هيدي إىل خري فكيف ستكون   أن كثري من 
لتدقيق  نحتاج  فعليه  واألمهية  اخلطورة  هبذه  املنهج  أن  وبام  سوء،  إىل  ستكون  حتاًم  اجلواب  ُمتبنيِّه؟  عاقبة 
فام  احلياتية  واألهداف  اليومية  احلياة  جمال  يف  هذا  عليه  نسري  طريق  أي  نتبنى  أن  قبل  املتأين  والتفكري  النظر 
بالك باألفكار واملعتقدات التي توصل إىل عواقب خالدة ال يمكن تغيريها فإما نعيم دائم أو جحيم مستمر 
هلل  الترضع  نديم  وأن  منهم  واألخذ  العلم  هبذا  العارفني  وقصد  الكبري  اجلهد  وبذل  التفتيش  من  البد  وهنا 

القويم. املستقيم وطريقه  بأن هيدينا إىل رصاطه  )عز وجل( 
يأتيه  ال  واخلطأ  اإلعوجاج  من  معصوم  منهج  إليه  يوصل  منهج  لنا  فتح  قد  وبرمحته  اهلل  أن  إىل  نرش  أن  بقي   
الباطل وال يقرتب إليه هو )القرآن الكريم وأهل البيت D( فام خاب من قصد هذا النبع الصايف وستكون 

عاقبة سالكه إىل خري.
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نيل  و�صائل  من  و�صيلة  تعاىل  هلل  �ملناجاة 
خماطبة  تــعــنــي  �هلل  ــاجــاة  ومــن ــب،  �ملــطــال
�أيِّ  يف  رّبـــه  ــني  وب بينه  ــر  �لــ�ــصِّ يف  لــه  �لــعــبــد 
منه  �حلــاجــة  طلب  هــ�  �هلل  ــ�ؤ�ل  و�ــص وقــت، 
كل  يف  �صبحانه  لــه  نفتقر  مــا  دومـــًا  ونــحــن 
حـــال وزمـــان لـــذ� تــ�جــب مــنــاجــاة �خلــالــق 
�ملناجاة  و�أف�صل  و�لع�صر،  �لي�صر  يف  �لكرمي 
تنام  عندما  �لليل  جــ�ف  يف  كانت  مــا  هــي 
و�ملناجاة  وربه،  غريه  يعلم  �حد  فال  �لعي�ن 
لــلــخــالــق يف طلب  �لــدعــاء  �خــال�ــص  تــعــنــي 
فه�  �ل�ــصــتــجــابــة  يف  �لكفيل  وهــ�  �حلــاجــة 
ًعا  رُّ َت�صَ ُكْم  َربَّ {�ْدُعــ�ْ�   : وعال  جل  �لقائل 
يِف  ُتْف�ِصُدوْ�  َوَل  �مْلُْعَتِديَن.  ُيِحبُّ  َل  ُه  نَّ �إِ َوُخْفَيًة 
َوَطَمًعا  َخْ�ًفا  َو�ْدُع�ُه  اَلِحَها  �إِ�صْ َبْعَد  �لأَْر�ِص 
�مْلُْح�ِصِننَي} فالبد  َن  مِّ َقِريٌب  �هلّلِ  َرْحَمَت  �إِنَّ 
يليق  كبرًي�  تقرًبا  ربه  من  �لعبد  يتقرب  �ن 
خا�صعا  يك�ن  �أن  وعليه  تعاىل  �هلل  مبناجاة 
حتى  و�صليم  طاهر  بقلب  رّبــه  �إىل  ويت�جه 
يديه  بــني  ت�صرعه  ويقبل  لهفته  �هلل  يــرد 

يحتم  �ملــنــاجــاة  فــعــنــد  ��ــصــتــكــانــتــه  ويــرحــم 
مبقام  تليق  كلمات  ينتقي  �ن  �لعبد  على 
هلل  و�لثناء  باحلمد  �ملناجاة  وتبد�أ  �ملعب�د 
حممد  ـــام  �لأن خــري  على  �لــ�ــصــالة  ويف�صل 
وعلى  حاجته  �هلل  ي�صاأل  ثم   D بيته  و�آل 
تعاىل  �هلل  �جابة  نف�صه  يف  يعقد  �أن  �لعبد 
يتخلله  �و  ي�صاوره  فحني  و�ص�ؤ�له  لدعائه  له 
ك�نها  عن  تخرج  هنا  �لقب�ل   يف  �صك  �أي 
يتذوق  ل  وهنا  عابر  دعاًء  يك�ن  بل  مناجاة 
من  �لقرب  معنى  ول  �ملناجاة  معنى  �لعبد  
�أن  ــد  لب لــذلــك  لرحمته  ــرجــاء  و�ل �ملــعــبــ�د 
�هلل  و�صي�صتجيب  ويــ�ــصــرع،  �لعبد  يخ�صع 
ــُكــْم  َربُّ ـــاَل  {َوَق �لقائل  لأنــه  حتما  �صبحانه 
وَن  َي�ْصَتْكِبُ ِذيَن  �لَّ �إِنَّ  َلُكْم  �أ�ْصَتِجْب  �ْدُع�ِن 
َد�ِخــِريــَن}  َم  َجَهنَّ �َصَيْدُخُل�َن  ِعَباَدِتي  َعــْن 
قلب  ميـــالأ  �أن  بــ�ــصــرط  ــكــن  ول )غ����اف����ر-60( 

ل  و�أن  �ص�ؤ�له  عند  باهلل  �لظن  ح�صن  �لعبد 
وقريب  ميب  �صميع  فاهلل  �لياأ�ص  ي�صاوره 
يق�م  �أن  يف�صل  كما  ناجاه  �إذ�  �ملظل�م  من 

�ملناجاة  قبل  مرة  مائة  بال�صتغفار  �لعبد 
بفرجه  ياأتي  و�هلل  يريد  ما  ي�صاأل  ثم  ومن 
�أ�صري  �أن  �أود  وهــنــا  يحت�صب   ل  حيث  مــن 
�لقر�آن  يف  لالأنبياء  �أدعية  من  ورد  ما  �إىل 
لربه   A زكــريــا  مــنــاجــاة  منها  �لــكــرمي  
َرْحَمِة  ِذْكــُر   * {كهيع�ص   : تعاىل  ق�له  يف 
ُه ِنَد�ًء َخِفًيّا  ْذ َناَدى َرَبّ ا * �إِ َك َعْبَدُه َزَكِرَيّ َرِبّ
َو��ْصَتَعَل  ي  ِمِنّ �ْلَعْظُم  َوَهــَن  �إِِنّ  َرِبّ  َقاَل   *
 * ا  �َصِقًيّ َرِبّ  ِبُدَعاِئَك  ُكْن  �أَ َوَلْ  �َصْيًبا  �أْ�ُص  �لَرّ
َو�إِِنّ ِخْفُت �مْلََ��ِلَ ِمْن َوَر�ِئي َوَكاَنِت �ْمَر�أَِتي 
َوِلًيّا} فما �أجملها  َلُدْنَك  ِمْن  َفَهْب ِل  َعاِقًر� 
و�خل�ص�ع  بالإنك�صار  تــ�حــي  عــبــار�ت  مــن 
�لآيــات  �أن  كما  تعاىل  للخالق  �خل�ص�ع  كل 
خفي  فه�  �لدعاء  هــذ�  نــ�ع  بّينت  �لكرمية 
هذه  لتنهي  وعال  وربه جل   A زكريا  بني 
ووهبه  �ملطلب  وحتقيق  بالقب�ل  �ملــنــاجــاة 

 .A �هلل يحيى 
�لكرمي  �لــقــر�آن  ذكرها  �لتي  �لأدعــيــة  ومــن 
ُيّ�َب  {َو�أَ تعاىل:  �هلل  قال   A �أي�ب  دعاء 

�ِحِمنَي}. فما كان من  ْرَحُم �لَرّ ْنَت �أَ ُرّ َو�أَ ِنَي �ل�صُّ ُه �أَِنّ َم�َصّ ْذ َناَدى َرَبّ �إِ
ونّف�ص كربه وحزنه  و�صفاه من مر�صه  �أكرمه  �أن  �إل  �لكرمي  �خلالق 
�لأنبياء  �أدعية  بع�ص  ذكرنا  �أننا  ومبا  لها  مم�صك  ل  �هلل  فرحمة 
مناجاة  من   a حممد  �لكرم  �لنبي  عن  روي  ما  نذكر  �أن  لباأ�ص 
 ، ِحيَلِتي  َوِقّلَة   ، ُقّ�ِتي  ْعَف  �صَ �أَ�ْصُك�  َلْيك  �إ )�لّلُهّم   a يق�ل  حيث 
ْنَت  َو�أَ َعِفنَي  �مْلُ�ْصَت�صْ َرّب  ْنَت  �أَ �لّر�ِحِمنَي  �أَْرَحَم  َيا  �لّنا�ِص  َعَلى  َوَهَ��ِن 
َمّلْكَتُه  َعــُدّو  �إىَل  ْم  �أَ ؟  َيَتَجّهُمِني  َبِعيٍد  �إىَل  ؟  َتِكُلِني  َمْن  �إىَل   ، َرّبي 
ِهَي  َعاِفَيَتك  َوَلِكّن   ، �أَُباِل  َفاَل  ٌب  َغ�صَ َعَلّي  ِبك  َيُكْن  َلْ  �إْن  ؟  �أَْمِري 
َعَلْيِه  ُلَح  َو�صَ �لّظُلَماُت  َلُه  �أَ�ْصَرَقْت  �ّلِذي  َوْجِهك  ِبُن�ِر  �أَُع�ُذ  ِل،  �أَْو�َصُع 
�ُصْخُطَك  َعَلّي  َيِحّل  ْو  �أَ َبك،  َغ�صَ ِبي  ُتْنِزَل  �أَْن  ِمْن  َو�ْلآِخَرِة  �لّدْنَيا  �أَْمُر 

. �إّل ِبك(  ُقّ�َة  َوَل  َحْ�َل  َوَل  ى،  َتْر�صَ َحّتى  �ْلُعْتَبى  َلك 
�مر  �ىل  �لن�صان  ينتبه  �ن  �ــصــرورة  �إىل  �لإ�ــصــارة  مــن  لبــّد  وهنا 
ومتيقنًا  ب�ج�ده  ت�ؤمن  و�أنت  عاله  يف  جل  �هلل  تدع�  �ن  جد�  مهم 
حتقيق  يف  ر�غب   وه�  تطلبه  ما  تلبية  على  وقادر  ي�صمعك  �أنه  من 
َربِّي  ِبُكْم  َيْعَباأُ  َما  {ُقْل  وتعاىل:  �صبحانه  يق�ل  لذ�  لريحمك  رغبتك 
مناجاة  هي  �لإميــان  عالمات  ومن   )77  - ُدَعاوؤُُكْم})الفرقان  ــْ�َل  َل
�صعيًفا  ُخلق  �لإن�صان  لأن  �لنهار  و�أطــر�ف  �لليل  �ناء  لربه  �لعبد 
�لزمنة  جميع  يف  بخالقه  �لعبد  ربــط  ه�  ذلــك  من  �حلكمة  ولعل 
ِعيفًا}وهذ�  �صَ ــاُن  ْنــ�ــصَ �ْلإِ {َوُخــِلــَق  وجــل:  عز  �لقائل  فه�  و�لوقــات 
{�إن  ا  �أي�صً يق�ل  من  ه�  تعاىل  و�هلل  خلقه   �أ�صل  يف  م�ج�د  �ل�صعف 
�خلري  م�صه  و�ذ�  جــزوعــا  �ل�صر  م�صه  �إذ�  هل�عا  خلق  �لنــ�ــصــان 
جزعًا  هل�عًا  �لإن�صان  خلق  يف  �لعبة  ولعل  )املعارج21-19(  من�عا} 
بق�ته  �صي�صتغني  و�صلبًا  ق�يًا  خلقه  ل�  �أن  يف  تكمن  و�صعيفًا  من�عًا 
لذ�  هذ�   با�صتغنائه  ي�صقى  وبذلك  وعال  جل  �هلل  �إىل  �لرج�ع  عن 
�إىل  ويلتجئ  ب�صعفه  ليفتقر  �صعيفا  يخلقه  �أن  وعال  جل  �هلل  �أر�د 
و�صاق  �صعفاء  خلقنا  ف�صبحانه  �لع�د  بذلك  وي�صعد  وخالقه  ربه 
وقد  بقربه  وناأن�ص  معه  �إت�صال  على  نبقى  لكي  �مل�صائب  بع�ص  لنا 

: يق�ل  حيث  �ل�صعر�ء  لحد  ق�ل  �عجبني 
وما يل �سوى فقري �إليك و�سيلة      فباالفتقار �إليك فقري �أدفع 
�أقرع باب  فــاأي  رددت  فـــــــــاإذ�  لبابك حيلة      �سوى قرعي  وما يل 

و�هــل  �مل�صطفى  مبحمد  �لت�صمك  مــن  لنا  لبــد  �لــقــ�ل  ختام  ويف 
�لدعاء  ُيقبل  فبهم  جن��نا  يدي  بني  ونقّدمهم   D �لطهار  بيته 

�حلاجات. وُتق�صى 

ال�سيد علي املو�سوي

في المناجاة ُتحقق الرغائب

45

َرِعيَّة االْسَتْفَتاءاُت الشَّ

تقرأ  أن  للحائض  يجوز  هل  سؤال: 

القراَن  اَيات من  السبع  زاد على  ما 

الكريم )عدا العزائم(؟ وإن جاز لها 

ذلك ، فهل فِي ذلك كراهة؟ وهل 

يعني هذا أنها ُتثاب على قراءتها ، 

اال أن ثوابها أقل؟
اجلواب: يجوز لها اأن تقراأ ما عدا َايات ال�سجدة 
الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على �سبع َايات 

على القول بها ، اإمنا هي مبعنى قلة الثواب.

الحائض  للمراة  يجوز  هل  ســؤال: 

مّس القران الكريم ؟
اجلواب: ل يجوز لها م�ّس خط امل�سحف ويكره 
والوراق  اجللد  من  امل�سحف  خط  عدا  ما  م�ّس 
لها  يجوز  ولكن  ال�سطور،  بني  وم��ا  واحلوا�سي 
الواجبة  ال�سجدة  اآي���ات  اإّل  ال��ق��راآن  ق���راءة 

الربع.

للمستحاظة  يــجــوز  هــل  ـــؤال:  س

مس كتابة القران ؟
كتابة  م�ّس  امل�ستحا�سة  على  يحرم  اجل��واب: 
ول   ، الغ�سل  اأو  بالو�سوء  طهارتها  قبل  القراآن 
ما  دون  ال�سالة  امتام  قبل  لها  امل�ّس  جواز  يبعد 

بعدها.

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



الأمانة والإ�صالح
قحطان الربيعي

بالهجاِء  تخت�ُص  �لــنــز�هــُة  �حلــلــي:  قــال 
دون غريه وهي عبارة عن �لتيان بالفاظ  

�صخيفة.
�����س����رح  احل������دي������ث  غ�����ري�����ب  يف  )ال�����ن�����ه�����اي�����ة 

الكافيةالبديعية91(.

ن�ٌع  :ه�  �لنز�هة  قال �حلم�ي عن مفه�م 
غريب جت�ل �ص��بق �لذوق �ل�صليم يف حلبة 
بديع  على  �حل�صمة  �ص��جع  وتفرد  ميد�نه 
عبارة  ولكنه  �ل�صل  يف  هج�  لأنــه  �أفنانه 
ومع�صية  �قبح  فيها  باألفاظ  �لتيان  عن 
ل  خدرها  يف  �لــعــذر�ء  �صمعته  �ذ�  لهج� 

تنفر منه .
)خزانة الدب77( و)ينظر اأنوار الربيع 2/159(.

من  �ل�صطالحي  �ملعنى  يقرتب  وبــذلــك 
فيه  �لــتــنــزه لن  ملــفــهــ�م  �لــلــغــ�ي  �ملــعــنــى 
مباعدة �لفاظ �لهجاء عن كل قبح وفح�ص. 

)ينظرمعجم النقد العربي القدمي2/395(.

�لــلــغــ�يــني  عـــرف  ــز�هــة يف  ــن �ل مــعــنــى  �ن 
قبح  كل  عن  وتباعدها  �لنف�ص  ترفع  هي 
�ن�صانية  ظاهرة  تعد  بذلك  وهي  ومع�صية 
ــرد�  ف وقــيــمــه  ــان  ــ�ــص �لن ــني  ــ��ن ق حتكمها 
�لظاهرة  هــذه  يقابل  مــا  و�ن  ومتمعا 
ما  وهــذ�  و�ل�صالح  �ل�صالح  ظاهرة  هي 
�ريد ت��صيحه من خالل هذ� �لبحث ولقد 
�لكرمي  �لــقــر�آن  يف  وردت  �لفاظا  وجــدت 
بلفظها  تــرد  ل  �للفظة  هــذه  بــان  علما 

حملت  �لفاظا  ��صتعملت  و�منــا  �ل�صريح 
�ملعنى ذ�ته يف تنزيه �لنف�ص عن كل ف�صاد 

ومع�صية و�أهمها :-
ُلَح: ��صتعملت هذه �للفظة 180 مرة  1- �صَ
منها  �آية  وت�صع�ن  ت�صع  �لكرمي  �لقر�آن  يف 
تناولت   ‘ مدنية  وثــمــانــ�ن  وو�حـــد  مكية 
�لعامة  �لجتماعية  و�لــ�ــصــ�ؤون  �ل�ــصــالح 
تعاىل:{َوَل  .قال  �لمة  مب�صالح  �ملتعلقة 
ُيْف�ِصُدوَن  �َلِّذيَن   * �مْلُ�ْصِرِفنَي  �أَْمَر  ُتِطيُع�� 

ِلُح�َن} )ال�سعراء-152(. يِف �ْلأَْر�ِص َوَل ُي�صْ
و��صار �لقر�آن �ىل مهمة �لنبياء يف تعديل 
�لهد�ية  �ملجتمع ف�صال عن مهمة  �إع�جاج 
كما ورد يف �لقر�آن على ل�صان �لنبي �صعيب 
اَلَح َما ��ْصَتَطْعُت   �صْ لَّ �ْلإِ A : {�إِْن �أُِريُد �إِ
َو�إَِلــْيــِه  ْلُت  َتَ�كَّ َعَلْيِه  ِبــاهلِل  �إِلَّ  َتْ�ِفيِقي  َوَمــا 
�لئمة  �لنبياء  بعد  ومن  )هود-88(  �أُِنيُب} 
 A �حل�صني  �لإمــــام  ــ�ل  ق يف  ورد  كما 
�أمة جدي خالل  �ل�صالح يف  �ل  �أريــد  �إن 

حربه ليزيد و�ع��نه �لفا�صقني.
ُة يف �للغة �لَكُف عما ل َيِحُل  : �لِعفَّ 2- َعـفَّ

.1/92 ) وعن كل قبيح ينظر �لعني )َعفَّ
�لدنية  و�لطــمــاع  �ملحارم  عن  َعــفَّ  يقال 
�لَعفاُف  َنُة  َبيِّ �أي  ِعــفٌّ  و�مــر�أة  ًة  ِعفَّ َيِعفُّ 
و�ل�صتعفاف �ل�صب و�لنز�هة عن �ل�صيء. 

)ل�سان العرب9/253(.

��صتعملت   : �لــقــر�آن  �ل�صتعمال  يف  َعـفَّ 

�أربع مر�ت  هذه �للفظة يف �لقر�آن �لكرمي 
دللتها  حاملة  مدنية  �آيـــات  يف  جميعها 
�ملحارم  عن  و�لتنزه  �لَكفُّ  وهي  �ملعن�ية 
�لنكاح  ــال  و�لنــفــاق وم ــال  �مل يف مــال 
ــ��  ــُل ــَت تــعــاىل {َو�ْب قــ�لــه  و�لــنــ�ــصــاء كما يف 
�آَن�ْصُتْم  َفاإِْن  َكاَح  �لنِّ َبَلُغ��  �إَِذ�  َحتَّى  �ْلَيَتاَمى 
َوَل  ْمَ��َلُهْم  �أَ �إَِلْيِهْم  َفاْدَفُع��  ُر�ْصًد�  ِمْنُهْم 
َوَمْن  و�  َيْكَبُ �أَْن  َوِبــَد�ًر�  �إِ�ْصَر�ًفا  َتاأُْكُل�َها 
َفِقرًي�  ــاَن  َك َوَمـــْن  َفْلَي�ْصَتْعِفْف  ا  َغِنيًّ ــاَن  َك
ـــاإَِذ� َدَفــْعــُتــْم �إَِلــْيــِهــْم  ــُروِف َف ــْع ــامْلَ َفــْلــَيــاأُْكــْل ِب
 ِ ــاهللَّ ِب َوَكــَفــى  َعَلْيِهْم  ــِهــُدو�  َفــاأَ�ــصْ ــْم  ــُه ــَ��َل �أَْم
�ل��صي  على  ف�جب  )الن�ساء-6(  َح�ِصيًبا} 
�ليتيم  �أمـــ��ل  �أكــل  مــن  يتعفف  �ن  �لغني 
ويقنع مبا رزقه �هلل من �لغنى ��صفاقا على 
و�ل�صماح  �ل�صياع  من  ملاله  وحفظا  �ليتيم 
لل��صي �لفقري بالكل منه مبا ي�صد حاجته 
فهناك  �لــعــام  �ملــال  وكــذلــك  تبذير.  دون 
حرمة يف ��صتخد�مه للم�صالح �ل�صخ�صية 
يت�صرف  عليه  م�ؤمتنا  �ل  عليه  �ل�ل  وما 
في�صرف  �لعامة  �مل�صلحة  ي�صر  ل  مبا  به 

يف �مل��رد �لتي تخدم �ملجتمع .

لغًة :- َنَزَه َو َصُلَح

   قال ابُن فارس: النون والزاي والهاء كلمة تدل على ُبعد في مكان 

وغيره )َنَزَه( )مقاييس اللغة 417 /5( ويقاُل ظلنا متنزهين اذا تباعدوا 

عن الماء والريف ‘ وفالن يتنزه عن الشيء أي يتباعد عنه ورجل ٌ نزيُه 

الخُلق أي بعيٌد عن المطامع الدنية واالقذار وعن كل قبيح )مقاييس 

النفس  كمباعدة  الشيء  عن  التنزه  أن  يتبين  وبذلك   )5/  417 اللغة 

عن االقذار وعن كل ما هو قبيح وفاسد .

إصطالحا:-  ُحِدَدت النزاهة بمعناها االصطالحي بإكتساب المال من 

إستخدم  كما  الحميدة  المصارف  في  المال  هذا  وإنفاق  مهانٍة  غير 

التعريفات308  الى  )ُينظر  القول  النقاُد هذا االصطالح لبعض فنون 

والتوقيف نهاية التعاريف 695( .
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ُرَؤى ُقْرآِنيَّةُرَؤى ُقْرآِنيَّة



�حل�صارة  ديــن  هــ�  �حلقيقي  �لإ�ــصــالم  �إن 
تعاليمه  مــنــعــت  وقـــد  و�ملـــــ�دة،  و�لــفــ�ــصــيــلــة 
طابع  حتمل  �لتي  �ملــ�ؤملــة  �لنظرة  �لأخالقية 
ب�ص�رة  و�ل�صماتة  و�لل�ؤم  و�لهانة  �ل�صتهز�ء 
من  وحــذرت  ذلــك  وحرمت  ومطلقة  قطعية 
هـــذه �لــ�ــصــفــات �لــذمــيــمــة، وحــر�ــصــت ��صد 
مع  �ملعا�صرة  ��صل�ب  يك�ن  �ن  يف  �حلــر�ــص 
��صل�بًا  �جل�صمية  و�لنقائ�ص  �لعاهات  ذوي 
ح�صنًا مل�ؤه �لرحمة و�لعطف و�ل�صفقة عليهم، 
ولي�ص  �آلمهم  من  و�لتخفيف  معهم  و�لتعاون 
بال�صعة  يــ�ــصــعــرو�  ل  لــكــي  بــهــم  �ل�ــصــتــهــز�ء 

و�حلقارة.
�لــر�ــصــ�ل  �ــصــريــفــة عــن  ــــات  وقـــد وردت رو�ي
�لع�صمة  بــيــت  و�هــــل   a حمــمــد  �لكـــــرم 
بهذ�  �جــمــعــني،  عليهم  �هلل  �ــصــالم  و�لــهــدى 
�ل�صدد، نذكر جملة منها ق�ل �لنبي �لعظم 
�لبالء  �هــل  �إىل  �لنظر  تــدميــ��  ل   (  :  a
و�ملجذومني فان ذلك يحزنهم(  وعن �لمام 
تنظرو�  ل   (  : قال  �نه   Aل�صادق� جعفر 
وعنه يحزنهم(  ذلــك  فــان  �لــبــالء  �هــل  �إىل 

A �ي�صًا: )��صماع �ل�صم من غري ت�صجر 
هنيئة(. �صدقة 

بيته  و�أهــــل   A �لأكــــرم  �لــنــبــي  �إن  �أجـــل 
ــ� عــنــايــة خــا�ــصــة  ــن D قــد�إعــت ـــار  ـــه �لأط
جمعاء،  و�لب�صرية  و�ملجتمع  �لــفــرد  برتبية 
و�لإنــ�ــصــانــيــة  �لإ�ــصــالمــيــة  لل�صاحة  وقــدمــ�� 
�لرتبية  م�صمار  يف  �لطروحات  �نــ��ع  �أرقــى 
و�لآد�ب و�لخالق، ل�صيما يف مال �لتعامل 
و�لــعــيــ�ب  �لــعــاهــات  ذوي  مـــع  ــتــخــاطــب  و�ل

يف  �لطيبة  �لثار  لرتك  �جل�صمية  و�لنقائ�ص 
تاأثرهم  من  �لمكان  قدر  و�لتقليل  نف��صهم 
و�صعة  �للم  مــن  يــكــابــدونــه  ممــا  �لــ�ــصــديــد 

وعقد.
ومما ل �صك فيه، �أن �صاحب �لعاهة كالأع�ر 
ويح�ص  باطنه  يف  يتال  و�مل�صل�ل  و�ملــجــذوم 
�لنظر  �ملرء  يطيل  عندما  و�ل�صعة  باحلقارة 
�إىل حزنه،  �إىل عاهته، فيزد�د حزنا  �و  �ليه 
يتاأل  قد  �ل�صمع،  �صعيف  �أو  �لأ�صم  وكذلك 
يك�ن  عندما  كبري  بنق�ص  يح�ص  �و  نف�صه  يف 

�لكالم معه بلهجة م�ؤملة.
�إ�صماعه  �أن   Aل�صادق� �لإمام  عدَّ  لذلك 
بعدم  و�أمــر  هنيئة،  �صدقة  ت�صجر  غري  من 
يزد�د  ل  حتى  �لبالء  �أهل  �إىل  �لنظر  �إطالة 

حزنهم �أو يتاأمل��.
و�لتدقيق يف عي�ب  �لنظر،  �إد�مة  �أن  و�ل��قع 
و�صعفًا  �أملـــًا  ي�صبب  بــل  فــيــه،  نفع  ل  �لنا�ص 
عن  �ل�قت  نف�ص  يف  وينم  لأ�صحابها،  روحيًا 
لالآخرين  �حرت�مه  وعدم  �لناظر  خلق  �ص�ء 

وم�صاعرهم، وعدم تربيته تربية لئقة.
و�ل�صتهز�ء  �ل�صخرية  �أ�صباب  �أبرز  من  ولعل 
�صخ�ص  ه�  غريه  من  ي�صخر  �لذي  �لفرد  �أن 
متمعه  يف  �لآخــريــن  عــن  بنف�صه  مــتــعــال 
من  بــه  ي�صعر  ملــا  متمعه  على  حــقــده  تــعــ�د 
�أو حرمان وقد ُيحدث  نق�ص خلقي و�أخالقي 
�لذي  �ل�صخ�ص  وبني  بينه  ثاأر  �أو  عــد�وة  �إىل 
من  ل�صبب  ــه  ب يــ�ــصــتــهــزئ  �أو  مــنــه  ينتق�ص 
بالتال  �لحتكاك،  عن  تنجم  �لتي  �لأ�صباب 
�لنتقام  �إىل  يدفع  ما  ه�  و�ل�صغينة  �حلقد 

وظلم �لنا�ص ومن �رتدى ث�ب �لظلم فقد هّياأ 
نف�صه لنتقام �هلل �مل�صتحق .

�لإ�صتهز�ء  �أن  �لتذكري  من  لبد  و�خلتام  ويف 
�ملل�ثة  �لنف�ص  من  �إل  تنبعث  ل  و�ل�صخرية 
باأدر�ن �لعجب بالنف�ص و�لتعال و�لتكب وه� 
�لنا�ص  من  ح�لها  من  �يــذ�ء  �إىل  يدفعها  ما 
�ملتغلغلة يف �عماق  بالف�قية  بد�فع �لح�صا�ص 

�لنف�ص �ملري�صة .
نــظــريه هــ� مبثابة  ــان مــن  ــص ــ� و�ــصــخــريــة �لإن
�لعالقات  هدم  �إىل  حثيثا  ي�صعى  فّعال  مع�ل 
�لب�صر  بني  بني  �لخــ�ة  ميزق  كما  �لإن�صانية 
بني  ي�صعها  �إبلي�ص  �أ�صلحة  من  جميعها  وهذه 
�أيدي عباد �هلل ليفرق بينهم ويزرع �لبغ�صاء 
فيهم وه� ما نهى عنه �هلل جل يف عاله بق�له 
يِف  �مْلُ�ؤِْمِننَي  ِمَن  ِعنَي  ّ�ِ �مْلَُطّ َيْلِمُزوَن  {�َلِّذيَن 
ُجْهَدُهْم  �إَِلّ  َيــِجــُدوَن  ل  ــِذيــَن  َو�َلّ َدقاِت  �ل�صَّ
ُ ِمْنُهْم َوَلُهْم َعذ�ٌب  َفَي�ْصَخُروَن ِمْنُهْم �َصِخَر �هلَلّ
�إِْن  َلُهْم  َت�ْصَتْغِفْر  ل  ْو  �أَ َلُهْم  ��ْصَتْغِفْر   * �أَِليٌم 
َلُهْم   ُ �هلَلّ َيْغِفَر  َفَلْن  ًة  َمَرّ �َصْبِعنَي  َلُهْم  َت�ْصَتْغِفْر 
ُ ل َيْهِدي  ِ َوَر�ُص�ِلِه َو�هلَلّ ُهْم َكَفُرو� ِباهلَلّ ذِلَك ِباأََنّ
وختامًا   )80  ، )التوبة-79  �ْلفا�ِصِقنَي}  �ْلَقْ�َم 
و�أن  �حل�صن  باخللق  �لنا�ص  نخالط  �أن  علينا 
نحب لهم ما نحب لأنف�صنا و�أن ل نر�صى لهم 

�إل ما نر�صاه لها.

علي ح�سني علي

ِخْفَيٍة،  يِف  َمْزٍح  َعَلى  ْو  اأَ ْخِرَيِة،  ال�ُسّ َعَلى  َتُدُلّ  اَلِّتي  ا�ْسَتْهَزاأَ ي�ستهزئ،  َقْوِلِهْم:  َدُر  َم�سْ ال�ستهزاء لغة: 
. َوالَلِّعِب  ْخِرَيِة  ال�ُسّ َعَلى  اأَْو 

اِحِبِه. ِب�سَ ُي�ْسَتْهَزاأُ  اأَْجِلِه  ِمْن  ِفْعٌل  َي�ْسِبُقُه  َل  وال�ْسِتْهَزاَء  الُهْزِء  اْرِتَياُد  يعني:  فهو  اما يف ال�سطالح 
ل يجوز ان ي�ستهزئ الفرد امل�سلم باأخيه حتت اأي �سبب كان، والمر حمرم ب�سريح قوله تعاىل: {

اأن  ن�ساٍء ع�سى  ن�ساٌء من  يُكونوا خريًا منهم ول  اأن  َي�سَخْر قوٌم من قوٍم ع�سى  اآمنوا ل  الذين  اأيها  يا 
بالآخرين  وال�سخرية  ال�ستهزاء  عن  امل�سلمني  تعاىل  اهلل  نهى  وقد   .  )12 )احلجرات  منهّن}  خريًا  يُكنَّ 
وا�ستخفاف  ا�سغار  نظرة  اليه  ينظر  او  منه  ي�سخر  من  يكون  فقد  و�سفاتهم  اأ�سكالهم  كانت  مهما 
ويرمي  الكمال  من  عال  م�ستوى  على  نف�سه  يرى  الذي  ال�ساخر  ال�سخ�س  من  اهلل  اىل  واحب  خري 
انا�س  ي�سخر  ان  حدث  وقد  حاله  و�سعف  لفقره  النظرة  بهذه  اإليه  ينظر  فقد  يعيبه،  مبا  اخاه 
َكَفُروا  ِلَلِّذيَن  َن  {ُزِيّ تعاىل:  اهلل  قال  الطار  هذا  ففي  وتطبيقه  بالدين  التزامهم  ملجرد  انا�س  من 
َي�ساُء  َمْن  َيْرُزُق   ُ َواهلَلّ اْلِقياَمِة  َيْوَم  َفْوَقُهْم  َقْوا  اَتّ َواَلِّذيَن  اآَمُنوا  اَلِّذيَن  ِمَن  َوَي�ْسَخُروَن  ْنيا  الُدّ ياُة  احْلَ

ِح�ساٍب})البقرة-212(.  ِبَغرْيِ 

النظرة المؤذية

89

األْخاَلُق ِف اْلُقْرآِناألْخاَلُق ِف اْلُقْرآِن



و�لباحثني  �لأ�صاتذة  من  جمع  ح�ص�ر  و�صط 
وطبعه  وتف�صريه  ــقــر�آن  �ل عــلــ�م  مــركــز  �أقـــام 
م�ؤلف  �أف�صل  مب�صابقة  تعريفية  نــدو�ت  ثالث 
قدمها  �لثقلني  منهج  على  �لكرمي  �لقر�آن  عن 
مدير  �لزبيدي  �لدين  �صياء  �ل�صيخ  ف�صيلة 
�لعتبة  يف  �لكرمي  �لقر�آن  ملعهد  �لتابع  �ملركز 
�إحت�صنتها  �لأوىل  �لندوة   ، �ملقد�صة  �لعبا�صية 
�لك�فة  جامعة  يف  و�لثانية  كــربــالء  جامعة 

و�لثالثة يف جامعة بابل .
�أهـــد�ف  �لــنــدوة  �لــزبــيــدي يف  �ل�صيخ  عــر�ــص 
مبنية  قر�آنية  ثقافة  لن�صر  �لر�مية  �مل�صابقة 
و�لعرتة  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  �لثقلني  منهج  على 

.D لطاهرة�

مف�صاًل  �صرحًا  �لــزبــيــدي  �ل�صيخ  تــنــاول  ثــم 
�لتي  بامل�صابقة  �خلا�صة  �لبحثية  للمنهجية 
�لعرتة  ــــات  ورو�ي �لــكــرمي  ــر�آن  ــق �ل مــن  جتعل 
�لإ�ــصــتــدلل  يف  �ل�حيد  م�صدرها  �لــطــاهــرة 
�مل�صابقة  مبحاور  �خلا�صة  �حلقائق  و�إثــبــات 
�لنبي  �أر�صى ق��عدها  �ملنهجية  �أن هذه  مبينًا 
عند  �ملت��تر  �لثقلني  حديث  يف   a �لأكـــرم 
�ملنجي  �ل�صبيل   a عادها  جميعًا  �مل�صلمني 

و�مل��صل للهد�ية و�حلق.
 م�صيفًا �أن هذ� �لأمر ه� من دفع �ملركز لتبني 

هذ� �لنهج �ل�صحيح على حد تعبريه.
�مل�صابقة  مبحاور  �لزبيدي   �ل�صيخ  عرف  كما 
�ل�صتة و�لتي هي )�أثر حديث �لثقلني �ل�صريف 

عن  حف�ص  رو�يــة  �لكرمي،  �لقر�آن  تف�صري  يف 
�لعرتة  ومــ�قــف  ��صتهارها  �أ�ــصــبــاب  عا�صم 
لتف�صري  �ل�صلبية  �لآثــار  بيان  منها،  �لطاهرة 
�لطاهرة،  �لعرتة  حديث  عن  بعيدً�  �لــقــر�آن 
در��صة مقارنة للتفا�صري �لتي �إعتمد �أ�صحابها 
وبعدها  قربها  حيث  من  �لثقلني  منهج  على 
ـــر�ء�ت �لــقــر�آنــيــة �أ�ــصــبــاب  ـــق عــن �ملــنــهــج، �ل
�لكرمي،  �لــقــر�آن  فهم  على  و�أثــرهــا  ن�ص�ءها 
�لأول(  �لهجري  �لــقــرن  يف  �مل�صحف  ر�ــصــم 
و�لباحثني  �لأ�صاتذة  ت�صاوؤلت  �إىل  �إ�صتمع  وقد 
وحماورها  �مل�صابقة  بخ�ص��ص  �حلا�صرين 

و�أجاب عنها جميعًا.
�لأفكار  تبادل  من  جميل  ج�  �صادها  �لندو�ت 

مركز علوم القرآن وتفسيره وطبعه 
يقيم ندوة تعريفية بمسابقة

أفضل مؤلف عن القرآن الكريم على منهج الثقلين

�لقيمة  �ملعل�مات  من  للكثري  وعر�ص  و�لــروؤى 
�لقر�آن  �ل�صريفني  �لثقلني  منهج  بخ�ص��ص 

�لكرمي و�لعرتة �لطاهر.
مببادرة  �إعجابهم  �حلــا�ــصــرون  �أبـــدى  وكما 
�لثقلني  منهج  تعتمد  قر�آنية  م�صابقة  �إطــالق 
�أ�صا�صًا ومرتكزً� لها على رغم مما  �ل�صريفني 
من  �لكثري  ت�صتلزم  ودقــة  �صع�بة  من  يجدون 
تعبريهم،  حد  على  �ملتاأن  و�لتدقيق  �لتفتي�ص 
�لعتبة  تطلقها  �لتي  �لتاأليف  م�صابقات  عادين 
�أن  �صاأنها  �ملقد�صة خط�ة مهمة من  �لعبا�صية 
�لفكرية  نتاجاتهم  زيادة  على  �لباحثني  حتفز 

�ملكتبة  ترفد  �أن  �صاأنها  مــن  �لتي  �لر�صينة 
�لإ�صالمية باملزيد من �مل�ؤلفات �لقيمة. 

�للقاء  و�أجــــرت  ــدو�ت  ــن �ل ح�صرت  �لــفــرقــان 
يف  �لأ�صا�صية  �لرتبية  كلية  عميدة  مع  �لتال 
عبد  �ل�صيد  �بت�صام  �لدكت�رة  �لك�فة  جامعة 
�حلكيم �ملدن �لتي حتدثت قائلة: نثمن للعتبة 
م�صاريع  من  به  تق�م  ما  �ملقد�صة  �لعبا�صية 
�ملجتمعي  �لــ�عــي  ـــادة  زي �إىل  تــهــدف  فكرية 
قــر�آنــيــة من  م�صابقة  �ــصــدد  �لــيــ�م يف  ونــحــن 
�لقر�آنية  �لكن�ز  بع�ص  لنا  تفتح  �أن  �صاأنها 
�لثمينة �لتي ناأمل لها كل �لت�فيق و�إن�صاء �هلل 

�صتاأخذ �صد�ها وُيقِبل عليها �لباحث�ن و�لكتاب 
ويقدم�� نتاجًا فكريًا ر�صينًا ينطلق من �ملنبع 
و�لــعــرتة  �لــكــرمي  بــالــقــر�آن  �ملتمثل  �لــ�ــصــايف 
�لطاهرة وما �إقامة هذه �لندوة �لي�م �إل دليل 
�صبيل  يف  �مل�صابقة  على  �لقائمني  تفان  على 

�إجناحها وحتقيق �أهد�فها �ملباركة.
�لتالية  �لعناوين  خ�ص�ص  �ملــركــز  �أن  يذكر 

لإ�صتقبال �أي �صتف�صار ح�ل �مل�صابقة:
�لبيد �لألكرتون:

m.t.t.q313@gmail.com 
رقم �لهاتف: 07602323733
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كما هو معلوم اأن الأنظمة الفكرية التي حتاول 
ولكل  متعددة  الب�سري  الكمال  اإىل  الو�سول 
اأو قانون ي�سرّيه ويعتمد  نظام اأخالقي نظرية 
املبادئ  ه��ذه  وم��ن  منه  قيمته  وي�ستمد  عليه 
الإن�ساين بل  الرقي  البعد عن  بعيد كل  ما هو 
ال�سطحية  تتعد  ومل  مقاي�سه  اإختلت  بع�سها 
واأخذت ت�سري عك�س الكمال احلقيقي، وكما هو 
معلوم اأي�سا اأن بني الب�سر ولدوا اأحرارًا  ولبد 
وت�سرفاتهم  �سلوكايتهم  يف  اأح��رارًا  يبقوا  اأن 
غاية  اإن�����س��ان  فلكل  حياتهم  تفا�سيل  وك��ل 
�سلوك  اأن  يقال  لذا  اليها  الو�سول  اإىل  ي�سعى 
القول  ميكن  وبذلك  بالغائية  يت�سف  الإن�سان 
مراتب  اإىل  الو�سول  على  ق��درة  لالن�سان  اإن 
كان  �سواء  الب�سري  الكائن  م�سري  واإن  عليا، 
�سعادة اأو �سقاء مرتوكان ل�سلوكه الذي يختاره 
حرية  من  وا�سح  الكرمي  القراآن  وموقف  هو، 
بل  مواطن  يف  العقل  واإتباع  والتفكري  الإرادة 
لالإدراك  اآلة  بو�سفهر  العقل  القراآن  وخاطب 
وهبها اهلل للب�سرية لت�سل بعد حتكيمها يف ما 
يجب اإتباعه اإىل ال�سعادة والكمال املطلق فلم 
ُيخلق الإن�سان م�سلوب الإرادة، بل تف�سل اهلل 
عليه باأن وهبه مكمالت العقل وم�سادر الهداية 
ومبينيه  و�سارحيه  الكرمي  بالقراآن  واملتمثلة 
اأعني بهم النبي واأهل البيت )عليهم ال�سالم( .

العبودية هلل معراج إنسانّي 

عزيز مال هذال

�لــقــر�آن  مــ�قــف  معرفة  ب�صدد  �لآن  ونــحــن 
�لكرمي من �لكمال �لب�صري �لذي ي��صف باأنه 
�لقر�آنية  �لخالقية  �لنظرية  �أ�صا�صيات  من 
بالن�صان:  �لالئق  �لكمال  تعيني  من  وم�قفه 
من  �لغاية  حتقق  يف  يتحقق  �لإن�صان  فكمال 
ق�له{َوَما  يف  تعاىل  �حلــق  بينها  �لتي  خلقه 
)الذاريات  ِلَيْعُبُدوِن}  �إَِلّ  َو�ْلإِْن�َص  َنّ  �جْلِ َخَلْقُت 
56( فالعبادة هي �ل�صّلم �لذي يرتقيه �لإن�صان 

�إىل عال �لكمالت كل ح�صب �إخال�صه وتق��ه 
و�لت�صديق  و�ليقني  باملعرفة  تتحقق  و�لعبادة 
وهدي  �لــقــر�آن  حمكمات  وحتكيم  و�لإنــقــيــاد 
ه�  �لب�صري  �لــكــمــال  ف�صرط  لــذلــك  �لــعــرتة 
دبر  �لــذي  �حلكيم  �خلالق  بــاأو�مــر  �لإلــتــز�م 
للملتزم  �ملن�صجم وجعل  �لرتكيب  بهذ�  �لأم�ر 
وخري  �حلا�صر  ح�صن  �ل�صماوي  �لن�صق  بهذ� 
ي�رث  �لفهم  هــذ�  بل  �لث��ب  ودو�م  �لعاقبة 
�صعادة يف كال �لد�رين ومن خالف هذ� �ملنهج 
قال  و�صياع  �إىل خ�صر�ن  فم�صريه  �لكمال  يف 
بــاإْذِنــِه  �إّل  َنْف�ٌص  َتَكّلُم  ل  ــاأِت  ي َيـــْ�َم   } تعاىل 
�َصُق��  �ّلــذيــَن  فاأّما   * َو�صعيد  �َصِقيٌّ  َفِمْنُهْم 
�جلّنِة  َففي  �ُصِعدو�  �ّلذيَن  َو�أّما  �لّناِر...  ففي 
و�لْر�ـــصُ  �ل�ّصم��ُت  ــت  د�َم ما  فيها  خاِلديَن 
وقال  ــذوذ}  َمْ َغــرْيَ  ــَك عطاًء  َربُّ �صاَء  ما  �إّل 
�هلّلُ  �لذكر �حلكيم {قاَل  �آخر من  يف م�طن 
َلُهْم َجّناٌت  ْدَقُهْم  ادقنَي �صَ َيْنَفُع �ل�صّ َيْ�ُم  هذ� 
�أَبــدً�  فيها  خاِلديَن  �لنهاُر  ِتها  حَتْ ِمْن  جَتري 

�لــَفــْ�ُز  َذلــك  َعــْنــُه  َوَر�ــصــ��  َعــْنــُهــْم  �هلّلُ  ر�صي 
َو�ّلذيَن  �لّر�ص�ُل  {َلِكن  �ي�صًا  وقال  �لَعظيم} 
�آَمن�� َمَعُه جاَهدو� باأْم��ِلِهْم َو�أْنُف�ِصِهْم َو�ولِئَك 
جَتري  َجّنات  َلُهْم  �هلّلُ  �أَعــّد   * �ملُْفِلح�ن  ُهم 
�لَفْ�ُز  َذِلــَك  ِفيها  خاِلديَن  �لنهاُر  ِتها  حَتْ ِمْن 
�لب�صري  للكمال  �أن  يت�صح  وهنا  �لَعظيم} 
معنى و��صح وحمدد ل يختلف عليه �ثنني وه� 
�لنبيلة  �لإلهية  �لأهــد�ف  نح�  �لد�ئم  �لتقدم 
�أهل  عنه  وعــب  �لدين  يق�صده  ما  ه�  وهــذ� 
D يف رو�ياتهم �ل�صريفة فعن �أمري  �لبيت 

�مل�ؤمننيA قال:
كان  ومــن  مغب�ن،  فه�  يــ�مــاه  ت�صاوى  {مــن 
�أم�صه �أف�صل من ي�مه فه� ملع�ن،ومن ل يرى 
�لزيادة يف دينه فه� �إىل �لنق�صان ، و من كان 
�حلياة}.   من  له  خري  فامل�ت  �لنق�صان  �إىل 
م�صاديق  يف  �لخــتــالف  يح�صل  قــد  ولــكــن 
�لكمال وج��نبه �لأخرى فريى �لبع�ص �أن هذ� 
�لآخر  ليرى  حني  يف  للكمال  �أبلج  دليل  �صيء 
�إن�صان فرد ذكر  �أن ذلك ه� دليل كامل فلكل 
�أنثى كبريً� �أم �صغريً� يف �حلياة مثال  �أم  كان 
فه�  منزلته  �ىل  لل��ص�ل  وي�صعى  به  يحتذي 
لماله،  جامعًا  ويك�ن  حياته،  يف  ي�صتهدفه 
وج�ده  يف  و�لأ�صيل  �لعميق  �لد�فع  ه�  ويك�ن 
بالتال  لل��ص�ل  وطم�حاته  ت�صّرفاته  كّل  يف 
�أو  �إىل غايته وهي �لكمال ويعد �لكمال �لقمة 
ومما  �لغايات  �أو  �لأهــد�ف  من  م�صت�ى  �أعلى 

�لكمال  يف  �ل�صماء  �إطــروحــة  �أن  فيه  �صك  ل 
�لإن�صان تتمثل يف �لطاعة للنماذج و�لقدو�ت 
قال  م�صت�ياته  �أعــلــى  يف  �لكمال  متثل  �لتي 
 َ �أَِطــيــُعــ�� �هللَّ ــ��  ــُن �آَم ــَن  ــِذي �لَّ ــا  ــَه ــا�أَيُّ تعاىل {َي
ــاإِْن  َف ِمْنُكْم  ـــِر  �ْلأَْم َو�أُْوِل  ــ�َل  �ــصُ �لــرَّ َو�أَِطــيــُعــ�� 
�ُص�ِل  َو�لرَّ  ِ �هللَّ �إِىَل  وُه  ــُردُّ َف �َصْيٍء  يِف  َتَناَزْعُتْم 
ِ َو�ْلَيْ�ِم �ْلآِخِر َذِلَك َخرْيٌ  ِمُن�َن ِباهللَّ �إِْن ُكنُتْم ُت�ؤْ

َو�أَْح�َصُن َتاأِْوياًل} )الن�ساء 59(.
�لإن�صان  �لكمال  مفه�م  يف  �لإختالف  فعند 
من  لبد  �لكاملة  بحقيقته  معرفته  وحماولة 
�لطاهرة  ولــلــعــرتة  �لــعــزيــز  للكتاب  �لــرجــ�ع 
�لكمال  معان  لكل  �حلقيقي  �لتجلي  ب��صفها 
و�لتطبيق �حلي لالإطروحة �للهية يف �لكمال 
ونيل  �ل�صم�  �أر�د  فاإن كل من  وعليه  �لإن�صان 
�لتم�صك مب�صعل  من  له  لبد  �لدرجات  �أعال 
بعده  مــن   a �مل�صطفى  خلفه  ــذي  �ل �لــنــ�ر 
 D �لبيت  و�أهــل  �لكرمي  بالقر�آن  و�ملتمثل 
فهم �ل�صبيل لكل جناح وفالح لكن هذ� �لأمر 
و�ل�صه��ت  و�له�ى  للنف�ص  جهاد  �إىل  يحتاج 
ق�له  مــ�ــصــد�ق  يف  �أ�ــصــحــابــه  يــدخــل  وحينها 
َو�لَِّذيَن  �ُص�ُل  �لرَّ �لت�بة {َلِكِن  تعاىل يف �ص�رة 
وَلِئَك  ْمَ��ِلِهْم َو�أَنُف�ِصِهْم َو�أُ �آَمُن�� َمَعُه َجاَهُدو� ِباأَ
)التوبة  �مْلُْفِلُح�َن}  ُهُم  َو�أُوَلِئَك  �ُت  رْيَ �خْلَ َلُهُم 
88( وحقيقة كل ما عد� هذ� لميكن �أن ن�صميه 

غري زبد �أو ه�صيم تذروه رياح �ل�صنني.
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و�أهل  و�أ�صحابه   A بالإمام �حل�صني  تاأ�صيًا 
حمرم  مــن  �لعا�صر  ليلة  ق�ص��  �لــذيــن  بيته 
�لكرمي  �لقر�آن  معهد  �أقام  و�لدعاء  بال�صالة 
�لإ�ــصــالمــيــة  �ملـــعـــارف  �ـــصـــ�ؤون  لق�صم  �لــتــابــع 
�لإمــام  مقام  ق�صم  مع  وبالتعاون  و�لإن�صانية 
ليلة  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  يف   f �ملهدي 
عا�ص�ر�ئيًا  قر�آنيًا  حمفاًل  حمرم  من  �لعا�صر 
و�لــزمــان  �لع�صر  �ــصــاحــب  مــقــام  رحـــاب  يف 
وح�صره  ــّر�ء  ــق �ل مــن  نخبة  فيه  �ــصــارك   f

  A �لــ�ــصــهــد�ء  �ملــعــزيــن ل�صيد  جــمــع  مــن 
�ملحفل  �بتد�أ  حيث  �حلــزن  عا�ص�ر�ء  بذكرى 
بــتــالوة عــطــرة )لــلــقــارئ حممد �لــطــيــار، ثم 
للقارئ  وتــالوة  عا�ص�ر،  حممد  للقارئ  تــالوة 
�ل�صيد حيدر جل�خان �مل��ص�ي(  بعدها ت�جه 
�حلا�صرون ل�صاحب �مل�صيبة �لإمام �حل�صني 
قر�أها  عا�ص�ر�ء  زيــارة  مر��صيم  و�أدو�   A
�أما  �حلكيم  حم�صن  �لقارئ  �حلا�صرين  على 
ج��د  �ل�صيخ  ف�صيلة  مع  فكان  �ملحفل  ختام 

�لن�صر�وي حيث ذكر م�صيبة �لإمام �حل�صني 
�لكر�م  بيته  �أهل  وعلى  عليه  جرى  وما   A
بالبكاء  �حلا�صرون  فاأجه�ص  كربالء  طف  يف 
و�لنحيب على م�صابهم �لأليم، يذكر �أن معهد 
م�صاريعه  خــالل  ومــن  حر�ص  �لكرمي  �لــقــر�آن 
�أهل  منا�صبات  �إحياء  على  �ملختلفة  �لقر�آنية 
منه  �إميانًا  �لقر�آنية  باملحافل   ،  A �لبيت 
�لقر�آن  �لثقلني  �ل�ثيق بني  و�لرت�بط  بالتالزم 

�لكرمي و�لعرتة �لطاهرة.

معهد القرآن الكريم )فرع بغداد الشعب( 
يقيم محفاًل قرآنيًا مباركًا

معهد القرآن الكريم يقيم محفاًل قرآنيًا عاشورائيًا
في مقام صاحب الزمان )عجل اهلل فرجه الشريف(

�ملــبــارك  �ملباهلة  ــ�م  ي ذكـــرى  مــع  تــز�مــنــًا 
بغد�د  �لــكــرمي )فــرع  �لــقــر�آن  �أقـــام معهد 
�ملقد�صة  �لعبا�صية  للعتبة  �لتابع  �ل�صعب( 
�أ�صحاب  مدر�صة  يف  مباركًا  قر�آنيًا  حمفاًل 
�ملحفل  ديـــاىل،  ج�صر  منطقة   / �لك�صاء 
ميثاق  �أحمد  للقارئ  عطرة  بتالوة  �أ�صتهل 
�لأ�صتاذ  �لفرع  مل�ص�ؤول  كلمة  بعدها  جاءت 
نبيل �ل�صاعدي بنّي فيها جملة من ن�صاطات 

�ملعهد �لقر�آنية مبينًا �أن �خلتمات و�ملحافل 
و�لأما�صي �لقر�آنية تقام بهدف ن�صر ثقافة 

�لكتاب �لعزيز يف مناطق �إقامتها.
لكل من  م�صاركة يف �حلفظ  �صهد  �ملحفل   
وعلي  ديـــ��ن،  )عبا�ص  �لــب�عــم  �حلــفــاظ 
عالء(،  وح�صني  جابر،  علي  و�حمد  كرمي، 
ثم بعدها ��صتمع �حلا�صرون لتالوة عطرة 
م�صك  �أمــا  �ل�صاعدي  عمري  حممد  للقارئ 

�خلتام فكان مع �لقارئ علي �أحمد فلحي.
بغد�د  فرع  �لكرمي  �لقر�آن  معهد  �أن  يذكر 
ــعــديــد مـــن �لــنــ�ــصــاطــات  �لــ�ــصــعــب يــقــيــم �ل
جانب  بغد�د  مدينة  يف  �لقر�آنية  و�لب�مج 
�لتالوة  �أحكام  يف  دور�ت  منها  �لر�صافة 
وحفظ �لقر�آن �لكرمي ودور�ت يف �لقر�ء�ت 
ـــقـــر�آن فــ�ــصــاًل عن  ــ�ت و�لــنــغــم �ل ــ�ــص و�ل

�خلتمات و�لأم�صيات و�ملحافل.
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�لهندية(  )فــرع  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  معهد  �أقـــام 
مع  وبالتعاون  �ملقد�صة  �لعبا�صية  للعتبة  �لتابع 
�صريفة  �لعل�ية  مرقد  يف  �لقر�آن  عل�م  مركز 
بــنــت �لإمــــام �حلــ�ــصــن A حمــفــاًل قــر�آنــيــًا 
مباركًا �أحت�صنه مز�ر �ل�صيدة �صريفة وح�صره 
جمع من �مل�ؤمنني حيث ��صتهل باٍي من �لذكر 
طلبة  �أحــد  �جلب�ري(  )مكي  للقارئ  �حلكيم 
�ملرعبي  حــامــد  لل�صيد  كلمة  بــعــدهــا  �ملــعــهــد 
�حلفل  يف  �مل�صاركني  فيها  هناأ  �لفرع  م�ص�ؤول 
بهذ� �لعيد  �ملبارك �لذي يعتب �أحد �ملنا�صبات 
�لعظيمة ك�نه عيد �هلل �لأكب كما تطرق جلملة 

.A من ف�صائل �أمري �مل�ؤمنني علي
�ل�صيد �ملرعبي حتدث �أي�صًا: عن مم�عة من 
�أقامها معهد �لقر�آن  �لتي  �لن�صاطات �لقر�آنية 
�لقر�آنية يف عم�م  �لثقافة  ن�صر  بهدف  �لكرمي 
مناطق �لق�صاء من )دور�ت يف �أحكام �لتالوة 
وم�صروع  �لــقــر�آنــيــة  و�لأمــ�ــصــيــات  و�لتحفيظ 
�لقر�ءة �ل�صحيحة ف�صاًل عن �ملحافل �لقر�آنية 
يف �ملز�ر�ت �ل�صريفة و�مل�صاجد و�حل�صينيات(.
بعدها �صدحت حناجر �لقّر�ء باأعذب �لتالو�ت 
�حللي(  )ح�صن  �لقارئ  من  كل  وهم  �ملج�دة 
و�لقارئ �لبعم )علي �ملرت�صى �لطفيلي( هذ� 

و�مل��صحات  �لق�صائد  بع�ص  �حلفل  تخلل  وقد 
�أما م�صك �خلتام فكان مع فقرة �حلفظ �صارك 
يحفظ  و�لــذي  �أني�ص(  )ح�صني  �حلافظ  فيها 

�ثنا ع�صر جزءً� من �لكتاب �لعزيز.
�لعتبة  يف  ــكــرمي  �ل �لـــقـــر�آن  معهد  �أن  يــذكــر 
ثالث  من  �أكرث  ومنذ  �أطلق  �ملقد�صة  �لعبا�صية 
�إحياء  مب�صروع  �صمي  مبارك  م�صروع  �صن��ت 
�ملحافل يف �ملزر�ت و�ملر�قد �ملقد�صة وقد �أقيم 

�صمن هذ� �مل�صروع ع�صر�ت �ملحافل �ملباركة.

�لكائنات  �صيد  ولدة  بذكرى  مع  بالتز�من 
�ــصــادق  وولدة   a حمــمــد  �لــرحــمــة  نــبــي 
 A �لـــعـــرتة �لإمــــــام جــعــفــر بـــن حمــمــد 
�لأمنية  ق��تنا  حققتها  �لتي  و�لإنت�صار�ت 
ــص �أقـــــام مــعــهــد �لـــقـــر�آن  ــد� ــق ــا �مل وحــ�ــصــدن
للعتبة  �لــتــابــع   - �لــهــنــديــة  ــرع  – ف �لــكــرمي 
و�صعريًا  قر�آنيًا  حمفاًل  �ملقد�صة  �لعبا�صية 
�حلفل  �لهندية  �صباب  منتدى  قــاعــة  على 
وم�صاركة  �مل�ؤمنني  من  جمع  ح�ص�ر  �صهد 
وهم  �لق�صاء  يف  و�ل�صعر�ء  �لقّر�ء  من  نخبة 
�لهند�وي،  كــرمي  �حلافظ  )�حلــاج  من  كل 

�ل�صتاذ  �لــقــارئ  �لعــرجــي،  �حمد  �لــقــارئ 
�لبقعاوي،  زهــري  �ملــال  �لــفــتــالوي،  ي��صف 
�حلفل  �صهد  كما  �لزبيدي(  عالء  �ل�صاعر 
�لفرع  م�ص�ؤول  �ملرعبي  حامد  لل�صيد  كلمة 
�لأكــرم  �لنبي  �صجايا  مــن  جملة  فيها  بــني 
خامت  باإعتباره  �لــعــرتة  �صريته  وبع�ص   a
ــــاحت طــريــق  ــد �لـــرو�ـــصـــل وف ــي ــص نـــبـــيـــاء و� �لأ
�ل�صيد  تناول  كما  جمعاء  لالإن�صانية  �لهد�ية 
�لتي  �لكبرية  �لبط�لت  كلمته  يف  �ملرعبي 
�لق��ت  فر�صان  من  �لعر�ق  �أبطال  �صطرها 
مبينًا  �ملــقــد�ــص  �ل�صعبي  و�حلــ�ــصــد  �لأمــنــيــة 

�مل�صدر  هــم   D �لبيت  و�أهــل  �لنبي  �أن 
على  و�ل�صتب�صال  لل�صم�د  و�لد�فع  �ملحرك 

تعبريه. حد 

تزامنًا مع عيد الغدير األغر معهد القرآن الكريم )فرع الهندية( 

يقيم محفاًل قرآنيًا مباركًا
معهد القرآن الكريم )فرع الهندية( التابع للعتبة العباسية المقدسة 

يقيم محفاًل قرآنيًا وشعريًا
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ُمَساَبَقات

معهد القرآن الكريم يقيم مسابقة في الحفظ 

تمهيدًا للمسابقة الوطنية الخاصة بطلبته

ُمَساَبَقات

�أقامت وحدة �لتحفيظ يف مركز �إعد�د �لقّر�ء 
�لتابع  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  معهد  يف  و�حلــفــاظ 
و�لإن�صانية  �لإ�صالمية  �ملعارف  �ص�ؤون  لق�صم 

م�صابقة متهيدية  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  يف 
يف �حلفظ يتاأهل �أ�صحاب �ملر�كز �لأوىل فيها 
�لثانية و�خلا�صة بطلبة  �ل�طنية  �مل�صابقة  �إىل 

�ملعهد وفروعه يف �ملحافظات.
طالبًا   )60( مــن  �أكــرث  �مل�صابقة  يف  ��ــصــرتك 
فقر�ت  على  مــ�زعــني  �حلفظ  يف  يتناف�ص�ن 

وثالثة  و�حــد،  )بجزء  �لتناف�ص  فهنالك  عدة 
�أجز�ء وخم�صة وع�صرة وخم�صة ع�صر وع�صرين 
ج�دة  يف  �لطلبة  �ختبار  ويتم  هــذ�  جـــزءً�(، 
�حلفظ و�أحــكــام �لــتــالوة  و�لــ�قــف و�لبــتــد�ء  
�مل�صابقة  و�صيتاأهل من هذه  و�لنغم،  و�ل�ص�ت 
�أعــلــى  عــلــى  يــحــ�ــصــلــ��  ــًا ممـــن  ــب )30( طــال
يف  �ملعهد  طلبة  جميع  �أن  علمًا  �لــدرجــات، 
�لفروع يخ�صع�� لالختبار  باقي  �أو يف  كربالء 
نف�صه من خالل م�صابقات مماثلة جتري لهم 

ومن ثم ي�صرتك �جلميع يف �مل�صابقة �ل�طنية، 
يذكر �أن �لغر�ص من هذه �مل�صابقة ه� �ل�ق�ف 

على �مل�صت�يات �حلقيقية للطلبة.
من  عـــدد  �مل�صابقة  هـــذه  عــلــى  �أ�ــصــرف  وقـــد 
�لأ�صاتذة وهم كل من )�لأ�صتاذ علي �لرويعي، 
�حلفظ،  جــ�دة  يف  �لأ�ــصــدي(  �صعد  و�لأ�صتاذ 
عبد  وحيدر  �خلزرجي  )ح�صام  و�لأ�صتاذين 
)�أ�صامة  و�لأ�صتاذ  �لتالوة  �أحكام  يف  �لر�صا( 
و�لأ�صتاذين  و�لبــتــد�ء  �لــ�قــف  يف  �لعقابي( 

)�أمـــري كــرمي وفــر��ــص �لأ�ــصــدي( يف �ل�ص�ت 
و�لأ�صتاذ )ها�صم �لكريطي( يف �لنغم.

ومن �جلدير بالذكر: �أن هذه �مل�صابقة تقيمها 
ــّر�ء  ــق �ل �إعـــــد�د  مــركــز  يف  �لتحفيظ  وحـــدة 
و�حلفاظ يف معهد �لقر�آن �لكرمي للعام �لثان 
على �لت��ل بعد �لنجاح �لذي حققته �مل�صابقة 

بن�صختها �لأوىل.



اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ﴾ ُه َوالرَّ ا اللَّ ﴿ َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإلَّ

�لآيــة  وهــ�  �لع�ص�ر  معجزُة  �لــكــرمي  �لــقــر�آُن 
بعدكم،  ما  ونباأ  قبلكم،  ما  »فيه خب  �لكبى 
وحكم ما بينكم، ه� �لف�صل لي�ص بالهزل، ه� 
�لذي ل تزيغ به �لأه��ء، ول ت�صبع منه �لعلماء، 
ول يخلق عن كرثة رد، ول تنق�صي عجائبه 
ويق�ل   ،.47  /  1  : �لبيان  ممع   »
يِهْم �آَياِتَنا  تبارك وتعاىل: {�َصُنِ
ْنُف�ِصِهْم  �أَ َويِف  �ْلآَفــــاِق  يِف 
ُه  َ َلُهْم �أَنَّ َحتَّى َيَتَبنيَّ
 { ــــــــــقُّ �حْلَ

�لآيــات  من  �لعديد  هناك   و�أن   لت:53،  ف�صّ
مثل  خلقه،  يف  �هلل  �آيــات  تبنّي  �لتي  �لقر�آنية 
َلَها  مِلُ�ْصَتَقرٍّ  ــِري  جَتْ ْم�ُص  {َو�ل�صَّ تعاىل:  ق�له 
من  وغريها  �ْلَعِليِم}  �ْلــَعــِزيــِز  َتــْقــِديــُر  ـــَك  َذِل
�لــريــاح يف  �إر�ــصــال  مثل  �لنظم   ق��نني  �آيــات 
َلَ��ِقَح  َياَح  �لرِّ {َو�أَْر�َصْلَنا   : وتعاىل  تبارك  ق�له 
َوَما  َفاأَ�ْصَقْيَناُكُم�ُه  َمــاًء  َماِء  �ل�صَّ ِمَن  َفاأَْنَزْلَنا 
�أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِننَي} �ص�رة �حلجر :22  �أو نظام 
َلَعلَُّكْم  َزْوَجنْيِ  َخَلْقَنا  �َصْيٍء  ُكلِّ  {ِمْن  �لزوجني 
ُروَن } �ص�رة �لذ�ريات : 49، �أو من� �لكائن  َتَذكَّ
تعاىل: {َيا  قــال  �أمــه،  رحــم  وهــ� يف  �لب�صري 

ا  َفاإِنَّ �ْلَبْعِث  ِمَن  َرْيٍب  يِف  ُكْنُتْم  �إِْن  ا�ُص  �لنَّ �أَيَُّها 
َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة 
َلُكْم   َ ِلُنَبنيِّ لََّقٍة  َوَغرْيِ خُمَ لََّقٍة  َغٍة خُمَ ُثمَّ ِمْن ُم�صْ
ى ُثمَّ  �أََجٍل ُم�َصمًّ �إِىَل  َوُنِقرُّ يِف �ْلأَْرَحاِم َما َن�َصاُء 

ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل} �ص�رة �حلج : 5. 
ح للنا�ص عن طريق   كّل ذلك وغريه �لكثري ُو�صِّ
�لإثبات �لعلمي، وبع�صه ماز�ل �لب�صر عاجزين 
�ملختلفة  �لعل�م  ب���صطة  وحتليله  �إدر�كــه  عن 
يف �ــصــّتــى �لخــتــ�ــصــا�ــصــات و�ملـــجـــالت، حيث 
�لآيــات  تلك  من  �ملزيد  على  �لأ�ــصــ��ء  ت�صّلط 
�أّن  على  وت�صهد  �لقر�آنية،  للم�صامني  �ملبّينة 

هذ� �لقر�آن ي�صتحيل �أن يك�ن كالم ب�صر مهما 
كانت عبقريته وعلمه، فاإّنه وحي من عند �هلل 

تبارك وتعاىل.
كتاب  ــــدً�  و�أب ــمــًا  د�ئ �لــكــرمي  �لــقــر�آن  ويبقى 
)هد�ية( فالقر�آن غايته �لهد�ية، ويق�ل تبارك 
�ْلُهَدى  ِمــَن  ــَنــاٍت  َوَبــيِّ ا�ِص  ِللنَّ {ُهــًدى  وتعاىل: 
َو�ْلُفْرَقاِن} �لبقرة: 185، ول ينقلب يف غر�صه 
مثلما يذهب �إىل ذلك بع�ص �ملتحم�صني للقر�آن 
فيجعل�نه كتاب فيزياء وفلك وريا�صيات، نعم 
فيه �إ�صار�ت لكل هذه �لعل�م وله �ل�صبق يف كل 
ذلك، ولكن تبقى مهمته �لأ�صا�صية هي �لهد�ية 
ِلْلُمتَِّقنَي}  ُهــًدى  ِفيِه  ــَب  َرْي َل  �ْلِكَتاُب  ــَك  {ذِل

�لبقرة: 2. 
ــي هــذه �لــــروؤى وغــريهــا ممــا �أفـــاد منه  ــاأت وت
ه�  �لأ�صا�صي  غر�صها  كــان  �لتي  �ملف�ّصرون، 
�إي�صال معان �لقر�آن �لكرمي للنا�ص،  حماولة 
�لن�ص��ص  فهم  بتعدد  تعددت  �لـــروؤى  وهــذه 
و�لذوق �خلا�ص باملف�ّصر وميله �لعلمي و�لأدبي، 
فــكــان مــمــ�ع هـــذه �لـــــروؤى �ــصــبــبــًا يف تعدد 
�لتحقيق  �أهل  ذكر  وقد  ون�عًا،  كمًا  �لتفا�صري 
يف مال عل�م �لقر�آن �لكرمي وما ُ�ح�صي يف 
تاريخ �لتف�صري، ما ين�ف على )�لفني ومائتي( 
�إمامية  �صيعة  ملف�صرين  �لعدد  ربع هذ�  تف�صري 

)املناهج التف�سريية – ال�سبحاين: 1 / 17(

و�ملجال مفت�ح لأ�صعاف م�صاعفة لهذ� �لعدد 
يتمييز عن  �لكرمي  �لقر�آن  لأّن  �لتفا�صري،  من 
�لالمتناهية،  باآفاقه  �ل�صماوية  �لكتب  باقي 
وقد عّب عن هذ� �لر�ص�ل �لكرميa باأح�صن 
ِعْلٌم،  َوَباِطُنُه  ُحْكٌم،  {َظــاِهــُرُه  بق�له:  تعبري 
َوَعلى   �ٌم،  جُنُ َلُه  َعِميٌق،  َوَباِطُنُه  �أَِنيقٌ ،  َظاِهُرهُ  
ُتْبلى   َوَل  َعَجاِئُبُه،  �صى   حُتْ َل  ــ�ٌم،  جُنُ �ِمِه  جُنُ
ْكَمِة،  اِبيُح �ْلُهدى ، َوَمَناُر �حْلِ َغَر�ِئُبُه، ِفيِه َم�صَ
َفة} �لكايف:  َوَدِليٌل َعَلى �مْلَْعِرَفِة مِلَْن َعَرَف �ل�صِّ

.238/2

منهجيتها  وتــعــدد  �لتفا�صري  كــرثة  تكن  ول 
وطرحها وليدة �لع�ص�ر �ملتاأخرة حيث ت��صعت 
من  كـــان  ــل  ب و�لــثــقــافــيــة،  �لعلمية  �ملــجــالت 
للزخم�صري  ين�صب  حيث  �ملتقدمة،  �لع�ص�ر 
تف�صريه  مــدح  يف  ق�له  هجرية(   538-467(

�لك�ّصاف:
�إّن �لتفـا�صري يف �لــــــدنيا بال عدد ولي�ص فيها 

لعمري مــــثل كــ�صايف
فاجلهل  قر�ءته  فالزم  �لهدى  تبغى  كنت  �إن 

كالد�ء و�لك�صاف كال�صايف
)نواهد الأبكار و�سوارد الأفكار، حا�سية ال�سيوطي على 

تف�سري البي�ساوي: 1 / 4(

�ل�صاد�ص  �أو  �خلام�ص  �لــقــرن  يف  ق�له  وهــذ� 
يف  بحث  من  كل  ويعرف  �لتفا�صري،  تعدد  يف 
من  نا�صئ  �أّنـــه  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  تف�صري  عل�م 
�لع�صر �لإ�صالمي �لأول، وتر�ثنا �لرو�ئي ثري 
 a بالرو�يات �لتف�صريية عن �لنبي �مل�صطفى
بع�ص  ورد عن  وما   D �ملع�ص�مني  و�لأئمة 

�ل�صحابة كابن عبا�ص وغريه من �ملتقدمني.
�لثقافة  ُتــرثي  جيدة  ظاهرة  �لتفا�صري  وكــرثة 
�لبحث  على  و�حلــّث  �لــروؤى  بتعدد  �لإ�صالمية 
�إىل  تف�صري  �أي  ي�صل  ل  نــعــم  و�لـــدر��ـــصـــة. 
�لإحــاطــة بكل دقــائــق �لــقــر�آن �لــكــرمي، فهذ� 
هي  �هلل  مـــر�د  معرفة  ـــاإّن  ف م�صتحيل،  �أمـــر 
�أن  ميكن  ل  وتعاىل  �صبحانه  به  خم�ص��صة 
يحيط بذلك �أحد بذ�ته، لأّن يف �لقر�آن �لكرمي 
ْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَب ِتْبَياًنا  تبيانًا لكل �صيء { َوَنزَّ
ِلْلُم�ْصِلِمنَي}  َوُب�ْصَرى  َوَرْحَمًة  َوُهًدى  �َصْيٍء  ِلُكلِّ 

�لنحل: 89. 
�لقر�آن  تف�صري  ه�  للقر�آن  تف�صري  و�أف�صل 
وتــعــاىل  ــبــارك  ت �ملـــ�ىل  �أن  حــيــث  لــلــقــر�آن 
جلَّ  فق�له  لكالمه،  �لأول(  )�ملف�ّصر  هــ� 
ْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكلِّ �َصْيٍء}  وعال{َوَنزَّ
تبيان  ومنها  �صيء  لكلِّ  مبّينًا  لك�نه  ه� و�صف 

معانيه، فعلى �صبيل �ملثال يذكر �لقر�آن �لكرمي 
مكان  يف  وتفا�صيلها  مكان  يف  مملة  معان 
َمَطًر�  َعَلْيِهْم  {َو�أَْمَطْرَنا   : تعاىل  كق�له  �آخر، 
َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة �مْلُْجِرِمنَي} �لأعر�ف : 
84. فال ُيت�صّ�ر �أنهم ُعّذب�� مباء �ملطر لق�له 
يٍل}  �ِصجِّ ِمْن  ِحَجاَرًة  َعَلْيِهْم  تعاىل:{َو�أَْمَطْرَنا 
يف  �ملطر  معنى  فيت�صح   .74 �حلجر:  �ص�رة 

�لآية �لأوىل مبا ف�صرته �لآية �لثانية.
 �أما بالن�صبة �إىل تف�صري �ملع�ص�م فاإّن م�صدر 
هذ� �لتف�صري و�لتف�صري �لقر�آن بالقر�آن و�حد، 
�لــقــر�آن  مل�صم�ن  كا�صف  �ملع�ص�م  فتف�صري 
يِف   a  ِ �هللَّ َر�ُص�ُل  َقاَل  ِذيَن  )�لَّ فهم  �لكرمي، 
- �إَِلْيِه:  ُ- َعزَّ َو َجلَّ ُه �هللَّ �آِخِر ُخْطَبِتِه َيْ�َم َقَب�صَ
َبْعِدي  لُّ��  َت�صِ َلْن  �أَْمَرْيِن   ِفيُكمْ   َتَرْكُت   َقْد  �إِنِّ  
�أَْهَل  ِتي  َوِعرْتَ  ، ِ ِكَتاَب �هللَّ ِبِهَما:  ْكُتْم  �صَّ �إِْن مَتَ َما 
ُهَما  �أَنَّ �إَِلَّ  َعِهَد  َقْد  ِبرَي  �للَِّطيَف �خْلَ َفاإِنَّ  َبْيِتي؛ 
َكَهاَتنْيِ   ــْ��ــصَ  �حْلَ َعَليَّ  ــِرَد�  َي َحّتى   َقا  َيْفرَتِ َلــْن 
َحَتْيه ( �لكايف : 2 / 571 ، فما  َوَجَمَع َبنْيَ ُم�َصبِّ
 aلأكرم� �لنبي  عن  ورد  ما  ه�  منهم  ورد 
�لكرمي،  �لــقــر�آن  لآيــات  رة  ُمف�صِّ �أحــاديــث  من 
�لقر�آن  بالت��تر مثل  �إلينا  ُتنقل كلها  لكنها ل 
�إل ما  لي�صت قطعية �ل�صدور  �لكرمي، فال�صّنة 
بلغ �لت��تر، ويبقى ما ُنقل بطريق �صحيح من 
�أهل �لبيتD ه� �ملُعتب و�لتف�صري  رو�يات 

�لأ�صح بال منازع .
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معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة 
يقيم دورة قرآنية تخصصية بالطريقة العراقية

معهُد القرآن الكريم / فرع لندن 
يتواصل بدوراته القرآنّية للمدارس العربّية في بريطانيا

�لقّر�ء  �إعد�د  �لتالوة  يف مركز  �أقامت وحدة 
و�حلفاظ يف معهد �لقر�آن �لكرمي �لتابع للعتبة 
�لعبا�صية �ملقد�صة دورة )�صيد �ملاء( �لتحقيقية 
�لكرمي  �لــقــر�آن  لــقــّر�ء  �لأوىل  �لتخ�ص�صية 
�حلزن  من  به  متتاز  ملا  �لعر�قية،  بالطريقة 
�إىل  �ل�صريفة  �لرو�يات  دعت  وقد   ، و�خل�ص�ع 
تالوة �لقر�آن �لكرمي باحلزن منها ما روي عن 
نزل  �لقر�آن  �إن  )قــال   A �ل�صادق  �لإمــام 

باحلزن فاقروؤوه باحلزن(.

�لــتــالوة  �أحــكــام  ــًا يف  ــص درو� تت�صمن  �لــــدورة 
�ملقامات  بجميع  �لعر�قي  و�لنغم  و�ل�ص�ت 
�لأد�ء  حتقيق  ف�صاًلعن  و�لفرعية  �لأ�صلية 
�لــقــر�آن لآيـــات  �لــقــر�آن �لــكــرمي، هــذ� وتقام 
يف  �أ�صب�ع  كل  من  خمي�ص  يــ�م  كل  يف  �لــدورة 

�لعتبة �لعبا�صية �ملقد�صة.
�صمن  تاأتي  �لــدورة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومــن 
�إعــد�د  مركز  يقمها  �لتي  �لـــدور�ت  من  عــدد 
�إعد�د قّر�ء ميدين  �لقّر�ء و�حلفاظ بهدف 

وي�صرف  �لعر�قية  �لقر�آنية  �ل�صاحة  يخدم�ن 
على هذه �لدورة كل من )�لأ�صتاذ �حلاج عالء 
جل�خان  حيدر  �ل�صيد  و�لقارئ  حم�د،  �لدين 

�مل��ص�ي(.

لندن(  )فــرع   �لكرمي  �لقر�آن  معهُد  ي���صل 
�إقــامــتــه  �ملــقــد�ــصــة  �لعّبا�صية  للعتبة  �لــتــابــع 
ة مبعّلمات  �لدورة �لقر�آنية �لتط�يرّية �خلا�صّ
ق��عد  حــ�ل  بريطانيا  يف  �لعربّية  �ملــد�ر�ــص 
�لتف�صري وطرئق تدري�ص عل�م �لقر�آن �لكرمي، 
�ملــالكــات  مب�صت�ى  �لــرقــّي  �إىل  تــهــدف  �لــتــي 
يف  و�مل�صاهمة  �أوربـــا  يف  �لعربّية  �لتعليمّية 
ملنهاٍج  وتــبــعــًا  مــهــار�تــهــا،  و�صقل  تط�يرها 

�مل�صتهدفة. �لطبقة  يتالءم وطبيعة 
�مل�صرف على �لدورة وحما�صرها مديُر مركز 
عل�م �لقر�آن وتف�صريه وطبعه يف معهد �لقر�آن 
�لكرمي - �ل�صيخ �صياء �لدين حميد �لزبيدي 

هذه  يف  �ملــ�ــصــاركــاُت  تلّقت  جانبه:  مــن  ــنّي  ب
لندن  يف  �لن�ر  قاعُة  �حت�صنتها  �لتي  �لدورة 
للقر�آن  �لتف�صريّية  �لق��عد  �أهــّم  يف  درو�صًا 
�لكرمي  )�لقر�آن  �لثقلني  منهج  على  �لكرمي 
و�لــعــرتة �لــطــاهــرة( وطــرئــق تــدريــ�ــص عل�م 
�ملعل�مات  �إيــ�ــصــال  وكيفّية  �لــكــرمي  �لــقــر�آن 
من  للمعل�مات  �لــ��ــصــ�ل  وكيفية  لــلــطــاّلب، 

خالل و�صائل �لبحث �حلديثة.
و�أ�صاف:منهاج �لدورة ت�صّمن �لتمهيد ملعرفة 
درو�ٍص  عن  ف�صاًل  و�صرحها  �لتف�صري  ق��عد 
�مل�صرتك�ن  خ�صع  �لــدورة  نهاية  ويف  عملّية، 
لمتحاٍن مب��د �ملنهاج �ملذك�ر وكذلك وزعت 

�صهاد�ت �مل�صاركة على جميع �مل�صاركني.
ُيذكر �أّن �لهدف من �فتتاح فرٍع ملعهد �لقر�آن 
�لكرمي يف �لعا�صمة لندن ه� من �أجل تقدمي 
خدماٍت علمّية يف �لتعّلم و�لدر��صاِت �لقر�آنية 
�لبيت)عليهم  �أهــل  �أئّمة  ومنهج  لــروؤى  وفقًا 
قــر�آنــّيــًا  ور�فــــدً�  منهاًل  ولــيــكــ�ن  �لــ�ــصــالم(، 
�ملنت�صرة  �ملعهد  فــروع  �صل�صلة  �إىل  ُي�صاف 
باك�رًة  وليك�ن  �لعر�ق،  حمافظات  �أغلب  يف 

طّيبًة لفتتاح فروٍع �أخرى خارج �لعر�ق.
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ـــام معهد  �أق �لــغــديــر �لأغـــر  تــز�مــنــًا مــع عيد 
�لقر�آن �لكرمي – فرع �لهندية – �لتابع للعتبة 
�لغدير  دورة  تخرج  حفل  �ملقد�صة  �لعبا�صية 
�لقر�آنية �خلا�صة باأحكام �لتالوة وهي �حدى 

�لدور�ت �ملنت�صرة يف عم�م مناطق �لق�صاء.
�ملنا�صبة  بهذه  بهيج  قر�آنية  حمفل  �أقيم  وقد 
منطقة  يف  �لأمـــني  �لــر�ــصــ�ل  جــامــع  �حت�صنه 
�لقر�آنية،  �لـــدورة  �إقــامــة  مكان  وهــ�  �لــدعــ�م 
�حلفل �فتتح بتالوة عطرة للقارئ عماد عزيز 
لل�صيد  و�مل�صرف عليها ثم كلمة  �لدورة  �أ�صتاذ 
�لكرمي  �لقر�آن  معهد  م�ص�ؤول  �ملرعبي  حامد 
فـــرع �لــهــنــديــة حتـــدث خــاللــهــا عــن �ــصــرورة 
و�لرج�ع  و�لــعــ�دة  �لعزيز  بالكتاب  �لتم�صك 
�إليه يف �خلال�ص من فنت �لدنيا على �أن يك�ن 
�ل�صبيل لفهم تلك �ملعان �ل�صامية �أهل �لبيت 

عليهم �ل�صالم باعتبارهم �لثقل �لثان و�ملبني 
و�ل�صارح للثقل �لأول كما تطرق �ل�صيد �ملرعبي 
�إىل �أهمية هذه �لدور�ت �لتي �قامها �ملعهد يف 
ِمن  تخرج  َمن  د�عيًا  �لق�صاء  �نحاء  خمتلف 
�لقر�آن  تعلم  م�ص��ر  م���صلة  �إىل  �لدورة  هذه 
لإقــامــة  م�صتعد  �ملعهد  �أن  م��صحًا  �لــكــرمي 
من  وغريها  و�لنغم  �ل�ص�ت  يف  لهم  دور�ت 

�لدور�ت �ملهمة يف م��ص�ع �لتالوة.
�لدعمي  �حل�صني  عبد  لل�صيخ  كلمة  بعدها  ثم 
مبديًا  �لز�ئر  بال�فد  فيها  �مل�صجد رحب  �إمام 
�ملقد�صة ومعهد  �لعبا�صية  للعتبة  �لكبري  �صكره 
ــكــرمي عــلــى مــا يــقــدمــ�ه مــن دعــم  �لـــقـــر�آن �ل
و�لذي  �ملناطق  خمتلف  يف  �لقر�آنية  للحركة 
و�صائرً�  للثقلني  حمبًا  و�عيًا  �صبابًا  يثمر  بات 

بهديهم على حد تعبريه.

بــعــدهــا ��ــصــتــمــع �حلــا�ــصــرون �ىل عـــدد من 
بتالو�ت  حناجرهم  �صدحت  �لــدورة  خريجي 
عذبة ويف �خلتام مت ت�زيع �ل�صهاد�ت و�لهد�يا 

على �ملتخرجني من �لدورة.
�لهندية  فــرع  �لكرمي  �لــقــر�آن  معهد  �أن  يذكر 
دور�ت  منها  �لــــــدور�ت   مــن  �لــعــديــد  يقيم 
وحفظ  و�لنغم  و�ل�ص�ت  �لــتــالوة  �أحــكــام  يف 
�لكتاب �لعزيز م�صافًا �إىل �ملحافل و�لأم�صيات 
�لثقافية  ـــدو�ت  ـــن و�ل ــمــات  و�خلــت ــيــة  �لــقــر�آن

و�مل�صابقات �لقر�آنية.

�ختتم معهد �لقر�آن �لكرمي يف �لعتبة �لعّبا�صية 
�لرّتبية  مبعّلمي  ة  خا�صّ قر�آنّية  دورة  �ملقّد�صة 
�لإ�صالمّية و�لر�صاد �لرّتب�ّي يف مد�ر�ص دي��ن 

�ل�قف �ل�ّصيعّي.
جــاءت  مــبــاركــة،  بــتــالوة  �فتتح  �خلــتــام  حفل 
بعدها كلمة ملدير معهد �لقر�آن �لكرمي �ل�ّصيخ 
�أقامال  �ملعهد   �أن  فيها  بني  �لن�صر�وّي  ج��د 
�لرتبية  �خلا�صة مبعلمي  �لدور�ت  من  �لعديد 
�ل�صالمية  يف كربالء �ملقد�صة وخارجها كما 
وحتمل  �ل�صفر  عناء  جت�صمهم  على  �صكرهم 
�ملتاعب كما دعاهم �ىل بذل �لعطاء يف خدمة 

�لقر�آن �لكرمي .
�أُقيمت يف مقّر  وقد ت�صّمنت هذه �لدورة �لتي 
�لأكفاء  �لأ�صاتذة  من  عــدٍد  وباإ�صر�ف  �ملعهد 
�لزبيدي  �لدين  �صياء  �ل�صيخ   ( من  كل  وهم 
�لدين  عالء  و�حلــاج  �مل��ص�ي  حممد  و�ل�صيد 
�ملحا�صر�ت  من  �لعديد  �لق��  حيث  حم�د( 
درو�ص يف  على  زيادة  �لكرمي  �لقر�آن  عل�م  يف 
�لفقه،  يف  ودرو�ــص  و�لتج�يد  �لتالوة  �أحكام 
من  و�لهدف  �أيــام،  خم�صة  ملدة  ��صتمرت  وقد 
�ملدّر�صني  قدر�ت  تط�ير  �لــدور�ت  هذه  �إقامة 
ي�صتفيدو�  حتى  �صحيح  ب�صكٍل  و�إعـــد�دهـــم 

يف  عليها  يح�صل��  ل  �لتي  �ملعل�مات  كّل  من 
�صليمًا  جياًل  ُين�صئ��  لكي  �لأكادميّية  �ملد�ر�ص 
�لنبّي  خّطه  �لــذي  �لثقلني  منهج  على  مبنيًا 
)�صّلى �هلل عليه و�آله و�صّلم(: )�إّن تارٌك فيكم 
بعدي  ت�صّل��  لن  بهما  مت�ّصكتم  �إن  ما  �لثقلني 

�أبدً� كتاب �هلل وعرتتي �أهل بيتي) .
يــذكــر هــذه �لــــدور�ت بــاأ�ــصــر�ف مــركــز عل�م 
�لــقــر�آن  معهد  يف  وطبعه  وتف�صريه  ــر�آن  ــق �ل
�قام  وقد  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  �لكرمي يف 
ملختلف  �لقر�آنية  �لــدور�ت  من  �لعديد  �ملعهد 
�لفئات �لعمرية ف�صاًل عن �قامته �لعديد من 

�ملحافل �لقر�آنية 
�لفرقان �لتقت �ل�صتاذ عقيل بدر عبد �لر�صا 

�أحد �ملتخرجني من �لدورة فقال:
هذه �لدورة �فادت �لكثري من �لخ�ة �ملُعلمني 
�لرّتبية  مدر�صي  من  منهم  �ل�صباب  �صيما  ول 
�لإ�صالمية و�لباحثني �لجتماعيني يف �ملد�ر�ص 
��صتفدنا  وقد  �ل�صيعي  �ل�قف  لدي��ن  �لتابعة 
�لدورة  يف  ُقدمت  �لتي  �ملعل�مات  من  جمعينا 
عل�م  تخ�ص  �لــتــي  �ملعل�مات  وباخل�ص��ص 
�لقر�آن �لكرمي، لأّن �ملنهج �جلديد �مل�ج�د يف 

�ملعهد منهج متط�ر ومتكامل.

يف  �لــكــرمي  �لـــقـــر�آن  معهد  ن�صكر  و��ـــصـــاف: 
ــدور�ت  �ل لهذه  �قامته  على  �لعبا�صية  �لعتبة 
ت�صمل  �أن  ونتمنى  وتط�ره  �لن�صان  تبني  �لتي 
ويف  و�ملعلمني  �ملدر�صني  جميع  �لــدور�ت  هذه 

�لخت�صا�صات كافة.
�أحــد  خ�صاف  زبـــ�ن  علي  بال�صتاذ  و�لتقت 

�ملتخرجني من �لدورة، فتحدث قائاًل:
ُتعّد هذه �لدورة هي �لدورة �لتط�يرية �لأوىل 
�لرتب�ي  و�لر�صاد  �لإ�صالمية  �لرتبية  ملدر�صي 
و�لفائدة تكمن يف �ملعل�مات �لتي تلقيناها يف 
هذه �لدورة ويف مالت عل�م �لقر�آن و�لتالوة 
و�لفقه وتعد هذه �لدورة حلقة و�صل بني �ل�قف 

�ل�صيعي و�لعتبة �لعبا�صية �ملقد�صة .
حٍد  �إىل  مكتملة  كــانــت  �لـــدورة  �أن  و��ــصــاف 
بدورنا  ونحن  يذكر  نق�ص  ي�ص�بها  ول  كبرٍي 
يف  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  معهد  دور  ونثمن  ن�صكر 
بالت�فيق  لهم  �ملقد�صة وندع�  �لعبا�صية  �لعتبة 

و�ل�صد�د.
�لكرمي  �لقر�آن  �أّن معهد  بالذكر  ومن �جلدير 
قد �أقام �لعديد من �لدور�ت �لقر�آنّية ملختلف 
�إقامته �لعديد من  �لفئات �لعمرية ف�صال عن 

�ملحافل �لقر�آنية.

معهد القرآن الكريم )فرع الهندية( 
يختتم دورة الغدير القرآنية في بأحكام التالوة

معهُد القرآِن الكريم في العتبة العّباسّية الُمقّدسة 
يختتم دورة ألساتذة مدارس الوقف الّشيعّي
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الُقرآِن  ُلَغِة  ِفي  ة  يمَياِئيَّ السِّ
ِمَثاًلا  A ُيوسف  بّي  النَّ ُرؤَيا 

 زينب النَّ�سراوّي 

تقوم اللغة القرآنّية على سيميائية خاصة على مستوى ِبنيتها الُكّلّية من 

مستوى  على  أو  تأويل(   – جماعة   – مستقبل   – وسيط  )المرسل-  جهة 

مخاطبتها للوعي الكّلّي عن طريق القلب أو اللُّبِّ والشعور من جهة أخرى، 

المطلق,  إلى )عالمة( دالة على  )العاَلَم(  ل  أنها تحوِّ لكن األهم من ذلك 

وُتحيل  )اآليات(.  الفرعية  العالمات  من  مجموعة  إلى  متجزئة  ُكّلّية  عالمة 

اللغة القرآنّية إلى ِبنية العالم تلك عن طريق َخْلِق حالة من الدهشة واإلبهار 

فالمفردة  اإلنسان،  تتجاوز  التي  الخلق  معجزة  أمام  المتلّقي  وعي  في 

القرآنية وحدها تحمل هالة إعجازية بما تحمله من إشارات. 

�مل�سطلحات  مــن  �لــ�ــســيــمــيــائــيــة  ومــ�ــســطــلــح 
�للغوي  �مل�ستوى  يف  تاأتي  �حلديثة  �لنقدية 
)مبــعــنــى �لــعــامــة(, و�أ�ــســل ��ــســطــاح هــذ� 
�ملــعــنــى مــن �لـــقـــر�آن �لــكــرمي فــجــاء يف قوله 
ــيــَمــاُهــْم يِف ُوُجـــوهـــِهـــْم ِمـــْن �أثـــِر  تــعــاىل :{�ــسِ

ُجود} )�لفتح :9( . �ل�سُّ
معنى  على  د�لــة  وجــوهــم  يف  عاماتهم  �أي 
�لعبودية  معنى  وحتقق  و�خل�سوع  �الإميـــان 
وكذلك  �ل�سياق  فحوى  يحمله  مــا  مبطلق 
ــاُء اَلأَرْيـــَنـــاَكـــُهـــْم  ــ�ــْس يف قــولــه تــعــاىل: {َوَلـــــْو َن
ــِن  حَلْ يف  َولَتْعرَفّنُهْم  ب�ِسيَماُهْم  َفلََعَرْفَتُهْم 
�لـــقـــْوِل} فــدلــت هــنــا عــلــى عــامــة �لــنــفــاق. 
�ملعنى من  �إ�ساري حترر  باأنها نظام  وُعّرفت 
متف�سات  يف  ونــنــطــلــق  �ملــعــجــمــيــة,  �لــقــيــود 
�سمن  �لــقــر�آنــيــة  �لق�س�ص  حملتها  �سردية 
ق�سة  مــن  وحتــديــد�ً  �لتوظيفية  �لبنيوية 
تفم�سات  مــن  حتمله  ملــا  ع  يــو�ــســف  �لــنــبــي 
�لعنا�سر  �أبــعــاد  كــل  عــلــى  ��ستملت  مــتــعــددة 
�لــ�ــســيــمــيــائــيــة مــــن زمــــــان ومــــكــــان وحــــدث 
ــيــات وعـــقـــد وحــــــل. تـــقـــوم مــعــامل  و�ــســخــ�ــس
ومكائد  يو�سف  �لنبي  حياة  بيان  يف  �لق�سة 
عــزيــز م�سر وحمنته,  �مــــر�أة  وكــيــد  �إخــوتــه 
ثــم  �هلل  �إىل  ودعــــوتــــه  �لـــ�ـــســـجـــن,  ودخــــولــــه 
�مللك  لروؤيا  وتف�سريه  �ل�سجن  من  خروجه 
�إىل  �خوته  �ملال ثم جميء  و��ستامه وز�رة 
م�سر ب�سبب �لقحط ثم �لتعّرف على �خوته 
وحدوث �للقاء �ملثري وحتقق �لروؤيا كل تلك 
�لعنا�سر جمعتها روؤية يو�سف, فتلك �لروؤيا 
تقوم  داللــيــة  �سيميائية  حاملة  �لتعبريية 
عليها جممل �الحد�ث ومتثل نو�ة مركزية, 
َيا�أَبِت  الأِبيِه  ُيو�ُسُف  َقاَل  :{�إْذ  تعاىل  فقوله 

ْم�َص َو�ْلّقَمَر  �إِنيِّ َر�أْيُت �أََحَد َع�َسر َكْوَكباً َو�ل�سَّ
يو�سف:4(  )�ــســورة  �ــَســاِجــِديــَن}  يِل  ــُهــْم  ــُت َر�أَْي
جانبني  على  مرتكز  �ل�سيميائي  فالتحليل 
: �أولــهــمــا �لــرمــزيــة و�لــــدالالت �لــتــي حتيل 
�إلـــيـــهـــا �الألــــفــــاظ, و�لـــثـــانـــيـــة: ربــــط �لــنــ�ــص 
�لن�ص  يف  �ل�سيميائية  فالعامة  بــالــو�قــع؛ 
بــ�ــســارة على  �إ�ــــســــارة يف   : �إ�ـــســـارتـــني  حتــمــل 
يف  م�ستقبلية  و�إ�ــســارة  �لر�سالة,  وبـــد�أ  نبوة 
�ــســجــود �لــكــو�كــب �الأ�ــســريــة وتــوهــج �لــروؤيــا 
�ملد�ليل  تلك  فتحيل  يو�سف,  �لنبي  بتتويج 
�الإ�سارية �ملتمثلة بـ)�ل�سم�ص, و�لقمر, و�أحد 
�إيحائية  معاٍن  �إىل  و�ل�سجود(  كوكبا,  ع�سر 
�إ�سارة  �إن�سان  بهيئة  ُمثلت  كوكب  كال�سم�ص 
و�لقمر  يو�سف,  �أميِّ  �ىل   " مركزية  "بوؤرة 
ما  �لــو�قــع  فاأعطى  �أبــيــه,  �ىل  �إ�ــســارة  كوكب 
�لعميقة  �لبنية  على  وباعتماده  �لن�ص  ور�ء 
�ىل  ت�سري  �ملــد�لــيــل  تلك  �إلــيــهــا  حتيل  �لــتــي 
على  �لو�سف  ذلــك  �طــاق  يف  �لهيبة  معنى 
�ملجال  �لو�لدين يف  �سلطة  وهيمنة  �الأبوين 
�لــربــوي, و�أظــهــرت �إ�ــســارة فلكية �أخــرى يف 
�ل�سم�ص و�لقمر, )�أحد ع�سر كوكباً(  تعاقب 
�إ�ــســارة �ىل �أخـــوة يــو�ــســف, فــفــي �حلــ�ــســار�ت 
�لقدمية ُتعّد �لكو�كب رموز�ً مقد�سة ور�سًا 
ت�سري  بينتها  �لتي  �لفلكية  و�الإ�سارة  �إلهية, 
�ل�سم�ص,  حول  ودور�نها  �لكويكبات  بتجمع 
بو�سع  �إميــاء  فيه  حركي  فعل  و)�ل�سجود( 
�لر�أ�ص على �الر�ص الأبد�ء �خل�سوع و�لوالء 
ح�سانة  يف  ودخولهم  تو��سعهم  �ىل  في�سري 
م�ستقبلية  �إ�سار�ت  و�ل�سجود يجمع   , �إمرته 
و�مللك  و�حلــلــم  �لعلم  مــن  عليه  �سياأتي  مبــا 

و�لنبوة.

 ويــ�ــســر�ــســل بــعــر�ــص �أحـــــد�ث تــلــك �لــروؤيــة 
َيــا  {َقــــاَل   : بــقــولــه  �الب  حم�سر  يف  فتجي 
�ْص ُروؤَْياَك َعلَى �إِْخَوِتَك َفَيِكيُدو�  ُبَنيَّ اَل َتْق�سُ
ِبنُي}  ْيَطاَن ِلْاإن�ساِن َعُدوُّ مُّ َلَك َكْيد�ً �إنَّ �ل�سَّ
)�سورة يو�سف :5( فكان رد �لفعل ُيبنى على 
حتذير وعدم ق�ص �لروؤيا على �خوة يو�سف 
بعد �ن تبني ح�سد �الخوة ومعرفة �الب ما 
ت�سمر نو�يا �بنائه من كيد وحقد , فامتناعه 
ي�سري على روؤية م�ستقبلية. و�التهام �ملوجه 
�إىل  ولي�ص  �ل�سيطان  �إىل  مــوجــه  �لن�ص  يف 
فال�سيطان  �سيميائية  عامة  وهنا   , �الإخوة 
يقدم  �الإن�سان  ليجعل  يغويه  �الن�سان  عدو 
على فعل �ملنكر�ت و�ملحرمات فذلك �ملدلول 
�ل�سيطان  خــطــورة  مبـــدى  يــنــبــئ  �ال�ـــســـاري 
و�حلذر من مكائه وخدعه , فيغري �الن�سان 
بو��سطة �لنف�ص �المارة . هذ� عر�ص لاأثر 
يف  وعملها  �ل�سيميائية  للعامات  �لوظيفي 
عنا�سر  �أمــا   . ل�سانية  عنا�سر  متثل  �لن�ص 
�مل�سرد يف جانب �لق�ص �لتي تنبع منه �أبعاد 
بدور  �ل�سخ�سيات  قيام  فتبني  �ل�سيميائية 
�حلو�ر بني يو�سف و�بيه, وجمرى �الحد�ث 
تـــقـــوم بـــني �ملـــلـــفـــوظ و�ملــــدمــــج �خلـــيـــايل يف 
�إ�ــســتــذكــار �حلــلــم وقــ�ــص �لـــروؤيـــا عــلــى �أبــيــه. 

وزمان �لليل وع�سر �لنبوة.
�لن�ص  يتبناها  ��سار�ت-  -علم  فال�سيميائية 
�لقر�آّن ليبنّي للقارئ مدى �العجاز �لذي 
تو�سع  على  �لقارئ  وي�ساعد  �ملفردة  حتمله 
مد�ركه �لعقلية من خال �لتمعن و�لتاأويل 
ويعطي م�ساحة �و�سع يف عر�ص �أفق �لتلقي.
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إن تعليم القرآن الكريم وبيانه للناس من أفضل األعمال وأجلِّ القربات يحظى 

معلمه ومتعلمه بالخيرية في الدنيا واآلخرة فإنه باب عظيم من أبواب الدعوة 

ِه َوَعِمَل َصاِلًحا  ن َدَعا ِإَلى اللَّ مَّ إلى اهلل عز وجل، قال تعالى: {َوَمْن أَْحَسُن َقْوًلا مِّ

َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن} والدعاء  إلى اهلل تعالى يقع بأمور شتى، من جملتها 

القرآن  فلمعلم  السالم  عليهم  الكرام  بيته  وأهل  النبي  وسيرة  القرآن،  تعليم 

العباد  وســادة  القرآن  بأهل  إقتداء  التعليم  وفي  الدرجات،  أعلى  به  والعامل 

اِس َتْأُمُروَن  ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّ أهل البيت )عليهم السالم( قال تعالى: {ُكنُتْم َخْيَر أُمَّ

ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه} وذلك ألن نفع تعليم القرآن من 

النفع المتعدي الدائم الذي يثاب عليه صاحبه ولو بعد مماته .

�لقر�آن  معهد  حر�ص  فقد  ماذكر  كل  ولجــل 
�لكرمي �لتابع لق�صم �ص�ؤون �ملعارف �ل�صالمية 
على  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  يف  و�لن�صانية 
�لقر�آنية  �مل�صاريع  من  �لعديد  ورعايتها  �قامة 
�ملتميزة �لتي �متد في�صها ملختلف �ملحافظات 
�لعر�قية ومن بينها م�صروع �لدور�ت �لقر�آنية 
ــعــاع نــــ�ره من  ــق �ــص �لــ�ــصــيــفــيــة �لــــذي �نــطــل
�لأحد  ي�م   Aلعبا�ص� �لف�صل  �أبــي  �صحن 
2016/7/10 م مب�صاركة �أكرث من )12000( 
طالب يف مدينة كربالء �ملقد�صة وفروع �ملعهد 
�لأخرى منهم )1500( طالب  �ملحافظات  يف 

يف �ل�صحن �لعبا�صي �ل�صريف. 
�لكرمي  ــقــر�آن  �ل يف  ــًا  درو�ــص يتلق�ن  �لــطــالب 
�أ�صاتذة  باإ�صر�ف  �لإ�صالمية  و�لأخالق  و�لفقه 
خمــتــ�ــصــني يــتــفــانــ�ن يف خــدمــة بــنــاة �لــغــد 
وتن�صئتهم ن�صاأة �إ�صالمية �صليمة ق��مها �لقر�آن 

 .D لكرمي و�أهل �لبيت�
برعايتهم  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  وتكفلت 
رعــايــة كاملة مــن تــ�فــري �لأ�ــصــاتــذة و�أمــاكــن 
�لــدر�ــص وتــقــدمي �ملــنــاهــج �لــدر��ــصــيــة للطلبة 
�إىل  �صكناهم  مناطق  من  ونقلهم  �مل�صاركني 

�ل�صحن �ل�صريف و�رجاعهم بعد نهاية �لدو�م 
م�صافًا �إىل وجبة تغذية. 

�إىل  ي�صعى  �ملتميز  �ملــ�ــصــروع  ــذ�  ه �ن   علما 
ــقــر�آن  �ل �لثقلني  بــهــدي  ي�صري  جــيــل  �إعــــد�د 
�أعد�د  تز�يدت  وقد  �لطاهرة  و�لعرتة  �لكرمي 
�نطلق  �أن  فبعد  �آخـــر  بعد  عــامــًا  �مل�صاركني 
�مل�صروع ب)150( طالبًا عام 2011 ثم تز�يد 
�إىل �أكرث من )6000( طالب عام 2014 وو�صل 
و�صط  طــالــب   )10.000( �إىل   2015 عــام 
تفاعٍل و�جنذ�ٍب قر�آّن فمنذ �نطالق �مل�صروع 
وه� ي�صهد تفاعاًل و�جنذ�بًا قر�آنّيًا كبريً� من 

قبل �مل�صاركني فيها.  
�مل�صروع  هــذ�  �صري  و�كبت  الفرقان  جملة 
و�لتقت باأ�صاتذته وم�صرفيه �لذين بين�� �لغاية 
�إقامة هذ� �مل�صروع حيث حتدث  و�لق�صد من 
حمود  الدين  عالء  احل��اج  الأ�ستاذ  لنا 
�لقّر�ء  �إعد�د  �لتالوة يف مركز  م�ص�ؤول وحدة 
�نطالقًا  �مل�صروع  هذ�  ياأتي  قائاًل:  و�حلفاظ 
�أولدكــم  ـــ��  )�أّدب  :aلأكرم� �لنبّي  قــ�ل  من 
�أهل  وحــّب  نبّيكم،  حــّب  خ�صال:  ثــالث  على 
�لقر�آن  حملة  فاإّن  �لقر�آن،  قر�ءة  وعلى  بيته، 

�أنبيائه  مــع  ظّله  �إّل  ظــّل  ل  يــ�م  �هلل  ظــّل  يف 
حمّبة  غــر�ــص  �إىل  يــهــدف  فه�  و�أ�ــصــفــيــائــه(، 
 Dبيته و�أهل  �لنبّي  �لكرمي وحمّبة  �لقر�آن 
يف نف��ص طالبه، و�لهدف �لآخر منه ه� تنمية 
�لجّتاه �لدينّي لدى �لطالب، وكذلك �إك�صابهم 

ثروًة قر�آنية.
على  �مل�صرف  ح�سون  حممد  الأ�ستاذ  �أمــا 
هذه �لدور�ت فقد حتدث قائاًل: يتلقى �لطالب 
�لكرمي  �لــقــر�آن  حفظ  يف  درو�ــصــًا  �ملــ�ــصــارك 
و�لفقه و�لأخالق �لإ�صالمية يف مّدٍة تبلغ �أكرث 
ي�مّيًا  �صاعات  ثــالث  مبعّدل  ي�مًا   )45( من 
وخلم�صة �أّيام يف �لأ�صب�ع، وتتخّلل �أيام �لدورة 

��صرت�حة يف ي�مي �خلمي�ص و�جلمعة.
م�صيفًا :�كت�صفنا �لعديد من �لكفاء�ت �لقر�آنية 
�لنا�صئة �لتي ناأمل �أن يك�ن لها م�صتقبٌل قر�آّن 
قــر�آنــّيــًا  وتنميتها  �حت�صانها  على  و�صنعمل 
�أخرى ومب�صت�يات  �إدخالهم يف دور�ت  و�صيتّم 

خمتلفة.
ولنجاح هذ� �مل�صروع وحتقيق �أهد�فه �ملباركة 
فقد �صكل �ملعهد جلان عّدة لها مهام خمتلفة 
�لكبري  �جلهد  بذلت  �لتي  �للجان  تلك  ومــن 

حلقات النور
يف  �ساركوا  طالبًا  الف  ع�سر  اثني   )12000( من  اأكرث 

م�سروع الدورات القراآنية ال�سيفية لعام 2016م

متابعة: م�سطفى غازي الدعمي
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وتنظيم  �لطالب  نقل  على  �مل�صرف  �لفريق 
ط��ل  عالية  بان�صيابية  وخروجهم  دخ�لهم 
�لتقت  عملها  على  ولــلــ�قــ�ف  �ملــ�ــصــروع  ــدة  م
�لفرقان بال�صيد ح�سني �سناوة م�ص�ؤول وحدة 
�لذ�تية و�مل�صرف على هذه �ملهمة �لذي حتدث 
قائاًل: �للجنة تك�نت من فريق عمل متجان�ص 
�صم كل من معهد �لقر�آن �لكرمي وق�صم ما بني 
�لعتبة  يف  �لآليات  وق�صم  �ل�صريفني  �حلرمني 
ط��ل  عملهم  ت���صل  وقد  �ملقد�صة  �لعبا�صية 

�أكرث من �صهر و��صتمر حتى ختام �لدور�ت.
ـــ�ىل �أفـــــر�د �لــلــجــنــة تــرتــيــب وقـــ�ف  حــيــث ت
�ملناطق  و�أ�صماء  باأرقام  وعن�نتها  �ل�صيار�ت 
ل�صمان �صه�لة و�ص�ل �لطالب و�لإ�صر�ف على 
نزولهم و�صع�دهم فيها كذلك ح�ت كل �صيارة 
�صالمتهم  على  ي�صرف  للطالب  مر�فق  على 

ط��ل �لطريق و�ص�ًل �إىل منازلهم. 

فكان  �ملتميز  �مل�صروع  هــذ�  ختام  م�صك  �أمــا 
للحفَل  �ل�صريف  �لعّبا�صّي  �ل�صحُن  �حت�صان 
�خلتامي للم�صروع بن�صخته �ل�صاد�صة فقد �صهد 
�لأربعاء  ي�م  ع�صر  �ملطّهر  �لعّبا�صي  �ل�صحُن 
ـــ)17�آب  ل �مل��فق  1437هــــ(  �لقعدة  )13ذي 
�لــدور�ت  مل�صروع  �خلتامي  �حلفَل  2016م( 
�حلفل  �ل�صاد�صة  بن�صخته  �ل�صيفّية  �لقر�آنية 
�لعّبا�صية  للعتبة  �ل�صرعي  �ملت�ّل  �صهد ح�ص�َر 
�ملقّد�صة �صماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف )د�م 
�لقر�آنية  �مل�صاريع  جلميع  �لأول  �لر�عي  عّزه( 
�لر�ئدة �لتي �أطلقها معهد �لقر�آن �لكرمي كما 
ح�صر جمع من �ل�صخ�صّيات �لدينّية و�لثقافّية 
بالإ�صافة �إىل �أكرث من خم�صة �آلف طالب من 

طلبة �مل�صروع. 
ال�سيخ جواد الن�سراوّي مديُر معهد  �ألقى 
جاء  كلمًة  �ملقّد�صة  �لعتبة  يف  �لكرمي  �لقر�آن 

فيها: "�إّن م�صروع �لدور�ت �لقر�آنّية �ل�صيفّية 
معهد  يف  و�لأ�صا�صّية  �ملهّمة  �مل�صاريع  من  ه� 
�لقر�آن �لكرمي، وقد �أولته �لأمانُة �لعاّمة للعتبة 
�لعّبا�صية �ملقّد�صة وعلى ر�أ�صها �صماحة �ل�صيد 
�أهّميًة كبريًة وجعلته من  �ل�صايف )د�م عّزه( 
وذلك  �ملقّد�صة،  �لعتبة  ن�صاطات  �لأول�ّيات يف 
لهذ�  �صحيحٍة  تربيٍة  من  طّياته  يف  يحمل  ملا 
�جليل �ملبارك وتهذيٍب لنف��صهم �لطّيبة، هذ� 
�مل�صروع ت�صّمن عّدة درو�صًا متعددة منها: يف 
حفظ �لقر�آن �لكرمي، ومنها يف �لفقه و�مل�صائل 
تناولت  كما  �لعقائد،  يف  و  �لإبتالئية  �لفقهية 
هــذه �لــــدور�ت تعليم �أ�ــصــ�ل �لــديــن و�أركـــان 
�لإ�صالم ب�ص�رٍة �إجمالّية بالإ�صافة �إىل درو�ص 
�لأ�صا�صية  �لدرو�ص  ومن  �لأخــالق،  مكارم  يف 
ــالة  �لــ�ــصّ تعليم  هــي  عليها  حــر�ــصــنــا  ــتــي  �ل
�لتاّم  �ل��ص�ء  مع  �لطاّلب  جلميع  �ل�صحيحة 

و�لُغ�ْصل و�لتيّمم، فهنيئًا لأبنائنا ذلك وهم يف 
هذ� �لعمر �ملبارك".

عليها  �أُطــلــق  �لــعــام  هــذ�  دور�ت  "�أّن  مبّينًا: 
�ل�صّباك  ب�صناعة  تيّمنًا  �لن�ر(  ��صم )حلقات 
�لعّبا�ص �لف�صل  �أبي  �مل�ىل  ل�صريح  �ل�صريف 

."A
�ملقّد�صة  �لعّبا�صية  �لعتبة  كلمة  بعدها  جاءت 

جلوخان  ع��دن��ان  ال�سيد  ــقــاهــا  �أل ــتــي  �ل
بنّي  ومّما  �لدينية  �ل�ص�ؤون  ق�صم  من  �مل��ص�ي 
�لقر�آن  �أنــزل  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  "�إّن  فيها: 
�لقر�آن  وحفظ   aحممد نبّينا  على  �لكرمي 
نحن  وها  �لطاهرين،  �لطّيبني  بيته  وباأهل  به 
�أبــي  ــة  ر�ي �لــقــر�آن حتــت  �أحــد حماة  بح�صرة 
عبد�هلل �حل�صنيA �لذي حمل �لقر�آن على 

فه�  �لق�م،  وكّلم  ون�صره  عا�ص�ر�ء  ي�م  ر�أ�صه 
هذ�  بفناء  نحن  هلل،  و�حلّجة  �لــقــر�آن  حامل 
وقّدم  �لقر�آن  عن  د�فــع  �لــذي  �لعظيم  �لبطل 
ذلــك،  �صبيل  يف  �ل�صريفة  �ملباركة  �أعــ�ــصــاءه 
فالّدين عند �هلل �لإ�صالم و�لقر�آن د�صت�ر هذ� 
يت�ّقف  ل   Aلعّبا�ص� �لف�صل  و�أبــ�  �لدين، 
�إىل ما �صاء �هلل  لي�م عا�ص�ر�ء فقط بل �متّد 
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يف رعايته للقر�آن وحمله ون�صره وبقائه، ف�صّخر 
�ل�صرعّي  �ملت�ّل  وكبريهم  �ملجاهدين  خدمته 
عــّزه(  )د�م  �ل�صايف  �ل�صيد  �ملقّد�صة  للعتبة 
�لقر�آن  معهد  يف  �جلن�َد  م�صك�رً�  وّجــه  �لــذي 
من �لأ�صاتذة �لأفا�صل لكي يبذرو� هذه �لبذور 
�أبي  �لطّيبة يف �صحن  �لأر�ص  �لطّيبة يف هذه 
هذ�  يف  �أجنـــز  �لـــذي   Aلعّبا�ص� �لف�صل 

�لعام. 
ــــدور�ت  ــائــقــّي عــن �ل ــر�ــص بــعــدهــا فــلــٌم وث ُع
�لن�صاطات  ــح  لــيــ��ــصّ �لــ�ــصــابــقــة،  �ل�صيفية 

�لقر�آن  معهُد  بذلها  �لتي  �لكبرية  و�جلــهــ�د 
ــالوٌة  ت �أعقبته  �إجنــاحــهــا،  �صبيل  يف  �لــكــرمي 
م�سروع  خّريجي  من  لعدٍد  جماعّيٌة  قر�آنيٌة 
�ملعهُد  ُيقيمه  �لــذي  الوطني  القّراء  اأم��ري 

�ملذك�ر يف �لعتبة �ملقّد�صة.  
�لــدور�ت  من  �ملتخّرجني  كلمُة  بعدها  جــاءت 
بالنيابة عنهم  �ألقاها  �لتي  �ل�صيفّية  �لقر�آنية 
�جله�د  فيها  �صكر  وقد  م�سلم،  علي  �لطالب 
�لكبرية �لتي �صّخرتها �لعتبُة �لعّبا�صية �ملقّد�صة 
وتبّنيهم  �إ�صر�كهم  يف  �لكرمي  �لقر�آن  ومعهد 

ثّم  �ملباركة،  �لقر�آنية  ـــدور�ت  �ل هــذه  �صمن 
�أُلقيت بعد ذلك �لعديد من �مل��ّصحات �لدينّية 
�لـــدور�ت  هــذه  مــن  �ملتخّرجني  �لطلبة  لأحــد 
وُخِتَم �حلفُل بقر�ءة �ص�رة �لفاحتة ترّحمًا على 
�لأمنية  �لــقــّ��ت  من  �لأبــطــال  �لعر�ق  �صهد�ء 

و�حل�صد �ل�صعبّي. 
�لكرمي  �لــقــر�آن  معهد  �أّن  بــالــذكــر  ــُر  �جلــدي
و�ملحافل  �لأمــا�ــصــي  �إقــامــتــه  �إىل  بــالإ�ــصــافــة 
�لقر�آنية فاإّنه ُيقيم يف كّل عام دور�ت �صيفّية 
لتعليم �لقر�آن �لكرمي وحفظ يف جميع �لفروع 

كان  فقد  �لعر�قية  �ملحافظات  يف  له  �لتابعة 
عدد �لطلبة �مل�صاركني يف �مل�صروع لهذ� �لعام 
على  مق�صمني  طــالــب  �ألـــف   )12( ـــ  �ل قــر�بــة 
�لعدد يف مركز  وفروع فقد و�صل  �أماكن عدة 
فرع  �مــا  طالب   )2600( �ىل  كربالء  مدينة 

�لهندية فقد و�صل عدد طلبته �ىل ) 2136( 
يف حني بلغ عدد طلبة فرعي �ل�صعب و�حلرية 
و�صل  بــابــل  ويف  طــالــب   )3550  ( بــغــد�د  يف 
و�خري�  طالب   )3000( �ىل  �لجمال  �لعدد 
طلبته  عدد  كان  �لذي  )�خل�صر(  �ملثنى  فرع 

�لفرع  هــ�  �خل�صر  فــرع  �أن  علما   )1540  (
�ل�صيفية  �لدور�ت  �قام  �لذي  حديثا  �مل�ؤ�ص�ص 

لل�صنة �لوىل  .
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املوؤلف :
�أبــ� علي  �أو �أمــني �لإ�ــصــالم،   ه� �أمــني �لدين، 
�لطب�صي  �لف�صل  بــن  �حل�صن  بــن  �لف�صل 
�لط��صي، �ل�صبزو�ري، �لر�ص�ي، �أو �مل�صهدي.

بفتح  �ــصــتــان(  )َطــَبِ �إىل  ن�صبة   : و�لطب�صي 
�لطاء و�لباء وك�صر �لر�ء وهي بالد مازندر�ن ، 
و�صبب ت�صميتها بذلك، ه� �ن تلك �لبالد كثرية 
�لأطــبــار،  كلها  بل  �أ�صلحتهم  و�أكــرث  �حلــروب 
�لطب،  وبيده  �إل  �حــدً�  ترى  �أن  قل  �إنك  حتى 
فيهم  لكرثتها  فكاأنها  وكبريهم،  �صغريهم 
�صميت بذلك ، وقيل: ن�صبة �ىل طب�ص )و ه� 

منزل بني  قا�صان و �أ�صفهان ( .

م�صهد  �إىل  ن�صبة  و�مل�صهدي  بالر�ص�ى  ولقب 
�لر�صا A، لأنه �صكن فيه .

يــعــد �لــ�ــصــيــخ �لــطــب�ــصــي مــن �عــــالم �لــقــرن 
�ل�صاد�ص �لهجري؛ �إذ ولد �صنة 468 هـ ، وت�يف 
يف �صنة 548 هـ ودفن يف م�صهد �مل�صرفة وقبه 

م�ج�د �لآن يف م��صع يقال له ) قتلَكا( .
م�سنفاته :

جامع  تف�صري   : منها  كــثــرية  م�صنفات  ــه  ل
�ل�رى  و�أعــالم  و�لــ��يف،  و�ل��صيط،  �جل��مع، 
باأعالم �لهدى، وتاج �مل��ليد، و�لآد�ب �لدينية، 
و�خلز�نة �ملعينية، و�لن�ر �ملبني، �لفائق، وغنية 

�لعابد، وغريها.

اأقوال العلماء فيه :
 قال يف حقه جمع من �لعلماء منهم :

- �ل�صيخ �لن�ري يف و�صائل �ل�صيعة قال : ) فخر 
�لعلماء �لأعالم، و�أمني �مللة و�لإ�صالم، �ملف�صر 
�لفقيه �جلليل، �لكامل �لنبيل، �صاحب تف�صري 
�ملف�صرون،  عليه  عكف  �لذي  �لبيان(  )ممع 
جملة  �ل�صائع  �لر�ئقة،  �مل�ؤلفات  من  وغــريه 

منها (.
�لــتــ�ــصــرتي عــنــد ذكــره  ــد �هلل  �لــ�ــصــيــخ ��ــص  -
�ل�صالم  �أمــني  )ومنها   : قال  �لعلماء  لألقاب 
قدوة  �لأ�صعد،  �لأكمل  �لأوحــد،  �لأجــل  �ل�صيخ 
�أمني  �ملتبحرين،  �لف�صالء  وعمدة  �ملف�صرين، 

مجمع البيان

�سرمد فا�سل ال�سفار

�لدين �أبي علي... �لخ (
- وقال �صاحب مال�ص �مل�ؤمنني : ) �إن عمدة 
علي  �أبــ�  �لإ�صالم  ثقة  �لدين  �أمــني  �ملف�صرين 
�لف�صل بن �حل�صن بن �لف�صل �لطب�صي، كان 
�لكبري  وتف�صريه  �لتف�صري،  علماء  نحارير  من 
ودليل  كــاف،  بيان  �لبيان(  ب )ممع  �مل��ص�م 

و�ٍف، جلامعيته لفن�ن �لف�صل و�لكمال(.
�سبب تاأليف الكتاب :

تف�صري  ذكــر  �ن  بعد  كتابه  مقدمة  يف  قــال 
مع  ومدحه  �لط��صي  �لطائفة  ل�صيخ  �لتبيان 
تنقيح  �ىل  حتتاج  �لتي  �لنقاط  بع�ص  بيان 
 ، �لــبــيــان  ممع  تف�صري  �ن  على   ، وتــهــذيــب 
زيادة  مع   ، �لتبيان  تف�صري  غــر�ر  على  ِنَف  �صُ
يف �لتهذيب و�لتب�يب و�لتنقيح ، قال م�صنف 
كنت  )وقــد   : تاأليفه  �صبب  بخ�ص��ص  �لكتاب 
�ل�صن،  وحـــد�ثـــة  �لــ�ــصــبــاب،  ــان  ــع ري عــهــد  يف 
�لنز�ع،  �لغ�صن، كثري  �لعي�ص، ون�صارة  وريان 
كتاب  جمع  �إىل  �لت�ص�ف  �صديد  �لت�ص�ق،  قلق 
�للطيفة،  �لنح�  �أ�ــصــر�ر  ينتظم  �لتف�صري،  يف 
�لــقــر�ء�ت  مــ��رد  ويفي  �ل�صريفة،  �للغة  وملــع 
�لـــ��ردة  حججها  بــيــان  مــع  مت�جهاتها،  مــن 
يف  �لبيان  ج��مع  ويجمع  جهاتها،  جميع  من 
�مل�صتخرجة  معادنها،   من  �مل�صتنبطة  �ملعان 
من ك��منها، �إىل غري ذلك من عل�مه �جلمة 
�إجابته  نف�صي  فاأوجبت على   : قال  �أن  �ىل   ...
و��صتخرت  مبحب�به،  و�إ�صعافه  مطل�به،  �إىل 
على  وهــمــي  وهــمــي  ق�صرت  ثــم  تــعــاىل،  �هلل 
�قتناء هذه �لذخرية �خلطرية، و�كت�صاب هذه 
�جلد،  �صاق  عن  و�صمرت  �لنبيلة،  �لف�صيلة 
�لناظر،  و�أ�صهرت  و�لكد،  �جلهد  غاية  وبذلت 
و�أح�صرت  �لتفكري،  و�أطلت  �خلاطر،  و�أتعبت 
�صبحانه  �هلل  مــن  و��ــصــتــمــددت  �لــتــفــا�ــصــري، 
ه�  كتاب  بتاأليف  و�بتد�أت  و�لتي�صري،  �لت�فيق 
�لنظم  وح�صن  و�لتهذيب،  �لتلخي�ص  غاية  يف 

و�لرتتيب... (.

فيه ومن كالمه )على  �لكامنة  وبنّي مميز�ته 
�أن قد جمعت يف عربيته كل غرة لئحة، ويف 
�إعر�به كل حجة و��صحة، ويف معانيه كل ق�ل 
وه�  مبني،  بــرهــان  كــل  م�صكالته  ويف  متني، 
عــدة،  وللنح�ي  عــمــدة،  لــالديــب  �هلل  بحمد 
وللمقرئ ب�صرية، وللنا�صك ذخرية، وللمتكلم 
دللـــة،  وللفقيه  حمــجــة،  ولــلــمــحــدث  حــجــة، 
�لبيان  )ممع  كتاب  و�صميته  �آلــة.  ولل��عظ 

لعل�م �لقر�آن( .
منهجه �لذي �تبعه يف ت�صنيف هذ� �لتف�صري :

فابتد�أ   ، �لرتتيبي  �لتف�صري  طريقة  �تبع   -1
بتف�صري �ص�رة �لفاحتة و�نتهى ب�ص�رة �لنا�ص .

وفن�نه  �لـــقـــر�آن  عــلــ�م  �نــــ��ع  فــيــه  جــمــع   -2
و�إعر�به،  قر�ءته  علم  من  وعي�نه،  ون�ص��صه 
ولغاته وغ��م�صه وم�صكالته، ومعانيه وجهاته، 
وحــدوده  و�آثـــاره،  وق�ص�صه  و�أخــبــاره،  ونزوله 
و�أحــكــامــه، وحــاللــه وحــر�مــه، و�لــكــالم على 

مطاعن �ملبطلني فيه.
ـــر فــيــه مـــا يــتــفــرد بـــه �لمــامــيــة من  3- ذك
�صحة  على  منه  كثرية  مب���صع  �ل�صتدللت 
و�ملعق�ل  و�لــفــروع،  �لأ�ص�ل  من  يعتقدونه  ما 
و�لخت�صار،  �لإعــتــد�ل  وجــه  على  و�مل�صم�ع، 

ف�ق �لإيجاز ودون �لكثار.
مكيها  ذكـــر  ــ�رة  ــص � ــل  ك مــطــلــع  ــــّدَم يف  ق  -4
ومدنيها، ثم ذكر �لختالف يف عدد �آياتها، ثم 

ذكر ف�صل تالوتها.
�لقر�ء�ت،  �لختالف يف  �آية  كل  بعد  قدم   -5
ثم ذكر �لعلل و�لإحتجاجات، ثم ذكر �لعربية 
و�للغات، ثم ذكر �لعر�ب و�مل�صكالت، ثم ذكر 
�لأ�صباب و�لنزولت، ثم ذكر �ملعان و�لأحكام 
ذكر  ثم  و�جلــهــات،  و�لق�ص�ص  و�لــتــاأويــالت، 

�نتظام �لآيات.
مقدمات  �صبعة  �لــكــتــاب  مطلع  يف  ذكـــَر   -6

�أ�صماها بالفن�ن وهي كالآتي :
�أ - �لفن �لول : يف تعد�د �آي �لقر�آن و�لفائدة 

�لتي ذكرها  �لأعــد�د  ــَح فيه  من معرفتها ورجَّ
�أهل �لك�فة لعل� �إ�صنادها ؛ لأنها ماأخ�ذة عن 

.A أمري �مل�ؤمنني�
�لقر�ء  �أ�صامي  ذكــر  يف   : �لــثــان  �لفن  ب -  

�مل�صه�رين يف �لأم�صار ورو�تهم .
ت -  �لفن �لثالث : يف ذكر �لتف�صري و�لتاأويل يف 
ذكر �لتف�صري و�لتاأويل و�ملعنى ، وحترير جملة 
م�جزة �ليها ين�صاق �أكرث �لكالم فيما �صريد يف 

�لكتاب .
�لقر�آن  �أ�صامي  ذكــر  يف   : �لــر�بــع  �لفن  ث -  

ومعانيها .
�أ�صياء من عل�م  ج -  �لفن �خلام�ص : يف ذكر 
�لقر�آن يحال يف �صرحها، وب�صط �لكالم. فيها 
�مل�ؤلفة  و�لكتب  بها،  �ملخت�صة  �مل���صع  على 
معجز�  �لــقــر�آن  بك�ن  �لعلم  ذلــك:  من  فيها: 
بــه على �صدق  ــتــدلل  و�ل�ــص لــلــعــادة،  خــارقــا 
�إعــجــازه، ومن  وجــه  و�لــكــالم يف   ،a �لنبي 
ذلك �لكالم يف زيادة �لقر�آن ونق�صانه وعدم 
�لكالم  ذلك  ومن   ، �لقر�آن  بتف�صري  لياقتهما 

�ملتعلق بالنا�صخ و�ملن�ص�خ.
ح - �لفن �ل�صاد�ص : ذكَر فيه بع�ص ما جاء من 

�لخبار �مل�صه�رة يف ف�صل �لقر�آن و�أهله .
خ - �لفن �ل�صابع : يف ذكر ما ي�صتحب للقارئ 
بقر�ءة  �ل�ص�ت  وتــزيــني  �للفظ  حت�صني  مــن 

�لقر�آن .
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املعارف  �سوؤون  لق�سم  التابع  الكرمي  القراآن  املهمة يف معهد  املراكز  اأحد  املركز من  ُيعدُّ هذا 

ال�سيخ  لف�سيلة  تاأ�سي�سه  مهمة  اأُوكلت  املقد�سة،  العبا�سية  العتبة  يف  والإن�سانية  الإ�سالمية 

�سياء الدين الزبيدي فعمد اإىل اإن�ساء وحدة البحوث والدرا�سات القراآنّية وكانت هي البذرة 

واملنطلق لل�سورة البهّية التي و�سل لها املركز اليوم فتوالت الوحدات والأعمال املمّيزة بع�سها 

يتبع بع�س فقد اأ�سهم هذا النبع املبارك يف اإعداد وطبع اأّول ن�سخة من القراآن الكرمي بجهوٍد 

اإعداد منهج ممّيز  املركز يف  �ساهم  عراقّيٍة خال�سٍة وهو عمل عظيم وممّيز من نوعه، كما 

حوى الكثري من الإ�سارات العظيمة لأهل البيت )عليهم ال�سالم( �ُسّمي ب�)مر�سد املعّلم( ُطبع بعدد من الطبعات وح�سل على 

اإ�سادٍة من كبار الباحثني والأ�ساتذة، اإ�سافة اإىل اإ�سدار عدد من البحوث والدرا�سات القراآنّية ال�سغرية واملمّيزة التي رّكزت 

القراآنّية  الروايات والتفا�سري  اأكرب عدد من  ، ف�ساًل عن جمع وتوثيق  الطاهرة  لتعلقها بالعرتة  اأموٍر يف غاية الأهمية  على 

الواردة عن خزائن علم اهلل اأهل بيت الّنبّي )�سلى اهلل عليه واآله(.

الفرقان التقت بف�سلية ال�سيخ �سياء الدين الزبيدي مدير مركز علوم القراآن وتف�سريه وطبعه للوقوف على تفا�سيل املركز 

واأجرت معه احلوار الآتي:

مركز علوم القرآن وتفسيره وطبعه

نبٌع قراآيٌن مبارٌك فا�َس م�ساريَع قراآنيًة رائدًة من معنِي الثقلنِي

ال�سيخ �سياء الزبيدي

�الد�ري  �لتق�سيم  عــن  حــدثــونــا  �لــفــرقــان: 
للمركز وما �أعمال كل ق�سم ؟

�ملركز مق�صم على �أربعة �أق�صام وهي كالآتي: 
�أوًل: ق�صم طبع �لقر�آن �لكرمي ُيعنى ق�صم طبع 
�لقر�آن �لكرمي باإعد�د �لقر�آن �لكرمي وتدقيقه 
وطباعته وفق معايري وم��زين خا�صة، وي�صمل 
�ل�حد�ت، منها: وحدة �خلط،  على عدٍد من 
ووحــدة  �لتدقيق،  ووحــدة  �لتن�صيد،  ووحــدة 
مر�حل  على  �لعمل  يجري  حيث  �لت�صميم، 
متعددة، �بتد�ًء ب�حدة �خلط: و�لتي يتم فيها 

�ملُ�صحف  كتابة  يف  �مل�صتعمل  �خلــط  �إعـــد�د 
�ل�ّصريف، مرورً� ب�حدة �لتن�صيد و�لت�صميم، 
�لتي يتم فيها تن�صيد ن�ّص �مل�صحف �ل�صريف 
بعدها  بـــه،  ــة  خـــارف �خلــا�ــصّ ـــزَّ �ل وتــ�ــصــكــيــل 
�لأ�ــصــاتــذة  بــاإ�ــصــر�ف  �لتَّدقيق  مرحلة  تــبــد�أ 
وتف�صري  �لــقــر�آن  عل�م  مركز  يف  ني  و�ملخت�صّ
ما  تدقيقه  ويعاد  للطباعة  يذهب  ثم  وطبع 
باأمتِّ  �لكرمي  �لقارئ  �إىل  لي�صل  �لطباعة  بعد 

�ص�رة.
�لفرقان ما �أبرز منجز�ت هذ� �لق�سم:

�مل�صحف  من  ن�صخة  �أّوَل  �لق�صم  هذ�  �أ�صدر   
قيا�صّية  ومبــــدٍة  كــبــرٍي  عــمــٍل  بــعــد  ــريــف  �لــ�ــصّ
عر�قّيٍة  وخــب�ٍت  باأيٍد  �أ�صهر   )6( وهي  جدً� 
خال�صة. �مل�صحف �ملنجز ه� برو�ية )حف�ص 
عن عا�صم( وهي �لرو�ية �مل�صه�رة يف �لعر�ق 
ن�صخة  �أّول  وقد متَّ طباعة  �ملجاورة،  و�لبلد�ن 
و�ملُ�صّمى   A4 بحجم  �ل�ّصريف  �مل�صحف  من 
عالية  ثانية  وطبعة  ��صفر  ب�رق  بـ)�لرحلي( 
يف  وتذهيب  مل�ن  مــات  �آرت  ــ�رق  ب �جلـــ�دة  
وطباعة  �لأ�صكال  متعددة  �أغلفة  مع  �صفحاته 

�ل�صائع  باحلجم  �مل�صحف  مــن  ن�صخة  �أول 
�مل�ؤمن�ن  ت�صارع  وقد  �أ�صفر  ب�رق  )�ل�زيري( 
ب�صكل  عنها  �لإعــــالن  عـــدم  رغـــم  لأقــتــنــائــه 
�أخرى  ن�صخ  �إ�صد�ر  على  �لعمل  ويجري  عام 
و�لكفي  �جليبي  منها  خمتلفة  و�أن��ع  باأحجاٍم 
�إىل  م�صافًا  ومــذّهــبــة،  نة  مل�َّ �أخـــرى  ون�صخ 
وه� عبارة عن  �لتَّعليمّي(  �إ�صد�ر )�مل�صحف 
خط و��صح  لي�جد فيه تركيب حرف ف�ق �خر 
�لقر�ءة وقد  و�ي�صا و�ص�ح �حلركات و�صه�لة 
�صدر منه خم�صة �جز�ء حتى �لن و قد حظي 
�لعر�ق  د�خــل  يف  كبريين  و�إعــجــاب  باإ�صادة 
وخارجه وبع�ص �لدول �لأوربية منها بريطانيا 
ودول �أوربية �أخرى،  �إ�صافة �إىل �إعد�د �لّن�ص 
بالقر�آن  �لّناطق  بالقلم  �خلا�ص  و�لّت�صميم 
�لقلم  �ملُهّمة  �ملركز  �أعمال  فمن  و�لّتف�صري، 
هما  تف�صريين  ي�صمُّ  وه�  بالّتف�صري  �لّناطق 
)تف�صري �صب( و)تف�صري �لآ�صفي( يف �ملرحلة 

خمت�صرين.  تف�صريين  ب��صفهما  �لأوىل 
�لقر�ء�ت  على  كذلك  �لناطق  �لقلم  وي�صمل 
�لقر�آنية وباأ�ص��ت قّر�ء معهد �لقر�آن �لكرمي 
على  �مل�صحف  ن�ص  قر�ءة  يف  �أعتمد  وكذلك 
ر�فــع  �لــقــارئ  �لــعــر�ق منهم  قــّر�ء  نخبة مــن 
و�لقارئ  �لكاظمي،  عامر  و�لقارئ  �لعامري، 
ميثم �لتمار، ف�صاًل عن �لقارئ �لإير�ن كرمي 
منهم  �مل�صريني  �لــقــّر�ء  وكــبــار  من�ص�ري، 
و�لقارئ عبد  �ملن�صاوي  �لقارئ حممد �صديق 
�لبا�صط عبد �ل�صمد و�حل�صري، ومن �ملقرر 
�لإنكليزية  �للغة  منها  �أخرى  لغات  ت�صاف  �أن 
�لعديد  وللمركز  وغريهما،  �لفار�صية  و�للغة 
م�صحف  طبع  منها  �مل�صتقبلية  �مل�صاريع  من 
�أحكام  تبني  �أل��ن  يحت�ي على  �لذي  �لّتج�يد 
حتى  �أجـــز�ء  خم�صة  منه  �صدر  وقــد  �لــتــالوة 
�ملهمة  �لقر�آنية  �لــقــر�ء�ت  وم��ص�عة  �لآن، 
بالبح�ث  و�ملهتمني  �لباحثني  جلميع  جـــدً� 

�لقر�آنية و�لتى ت�صمل معظم �لقر�ء�ت و�أ�صماء 
�لقّر�ء وم�صادر تلك �لقر�ءة وقد �صدر منها 
ثالثة �أجز�ء حتى �لآن و�لعمل م�صتمر لإجناز 

�مل��ص�عة �إن �صاء �هلل.
�لفرقان بعد �أن تعرفنا على �لق�سم �خلا�ص 
بـــطـــبـــع �ملـــ�ـــســـحـــف �لـــ�ـــســـريـــف يــــا حــــبــــذ� لــو 
بتف�سري  يعنا  �لــذي  �لق�سم  على  �أطلعتمونا 

للقر�آن �لكرمي.
تف�صري  ق�صم  هــ�  �ملــركــز  يف  �لــثــان  �لق�صم 
D �لبيت  �أهــل  بــرو�يــات  �لكرمي  �لــقــر�آن 

�لقر�آنّية  �لرو�يات  بجمع  �لق�صم  هذ  يخت�صُّ 
�أهل  تر�جمة وحي �هلل  و�لــ��ردة عن  �مل�صندة 
دقيقة  وعلمّية  جديدة  بطريقة   ،Dلبيت�
تختلف عن �لتفا�صري �لرو�ئّية �لأخرى، وذلك 
�لأئمة  به  نطق  ما  كل  وجمع  ر�صد  خالل  من 
وخطبهم  ــهــم  ــات رو�ي يف   Dملع�ص�م�ن�
�ملتعلِّقة  بالآية  وربطها   ، وزيار�تهم  و�أدعيتهم 
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�لعمل  بــهــذ�  ويــقــ�م  بيانها،  يـــر�د  �لــتــي  بها 
معرفة  لديهم  تت��فر  �ن  وخمت�صّ �أ�ــصــاتــذة 
�أهــل  رو�يـــات  مــع  �لتعامل  كيفية  عــن  �صاملة 

.D لبيت�
يف  ـــره  و�إث �لق�صم  هــذ�  عمل  لأهمية  ونــظــرً� 
لرو�يات  ��صتنادً�  �لعزيز  �هلل  كتاب  تف�صري 
�ملت�ل  �صماحة  �أوىل  فقد   ،D �لبيت  �أهل 
�ل�صيد  �ملقّد�صة  �لعّبا�صّية  للعتبة  �ل�صرعي 
�لكبرية  �لعناية  عــزه(  )د�م  �ل�صايف  �أحمد 
بهذ� �مل�صروع، و�أ�صار �إىل �لت���صل مع �أ�صاتذة 
�حل�زة �لعلمّية يف �لنجف �لأ�صرف لالإ�صر�ف 
ا  و�لإيفادة منهم يف هذ� �ل�صاأن، وللق�صم �أي�صً
مهام �أخرى متعلقة بت�ثيق �لرو�يات وتدقيقها 
�ل��ردة  �ملعتبة  للم�صادر  �لرج�ع  خالل  من 
�أهل  �ملنق�لة عن  ودقتها  وبيان �صحتها  فيها، 

�لبيت D من غريها.
هل  �لــقــر�آنــيــة  للبحوث  بالن�سبة  �لــفــرقــان: 
ق�سم  هنالك  �أو  �لتف�سري  ق�سم  تدخل �سمن 

خا�ص بها؟
�ملركز  في�صم  و�لدر��صات  �لبح�ث  يخ�ص  ما 
و�لدر��صات  �لبح�ث  ي�صمى ق�صم  ق�صم خا�ص 
و�إ�صد�ر  باإعد�د  �لق�صم  هذ�  ُيعنى  �لقر�آنّية 
علميًّا،  و�مل�صندة  �ملعتمدة  �لقر�آنّية  �لبح�ث 
�إذ �أ�صدر عدًد� من �لأبحاث �لقر�آنّية �لَقّيمة، 
�ل�صغرية  �لأبــحــاث  مــن  ـــدًد�  ع ــدر  �أ�ــص كما 
�لكليات  طلبة  على  بع�صها  ُوّزع  �لتي  و�ملهّمة 
�لعر�ق،  حمافظات  خمتلف  يف  و�جلامعات 

لتعليم �لقر�آن �لكرمي  �أوًل:�إ�صد�ر منهج  وهي 
بجزء  �لطالب   يبد�أ  وعــادة  �لأوىل  للمر�حل 
عم  حتت عن��ن )مر�صد �ملعّلم( وه�  ي�صاعد 
�صحيح  �أ�صا�ص  على  للقر�آن  تعليمه  يف  �ملعلم 
هــذ�  �ــصــمَّ  فــقــد  �لــثــقــلــني،  منهج  عــلــى  مبني 
�لتي رّكز  �ملهّمة  �لنكات  �لكتاب مم�عة من 
عليها �أهل �لبيت D يف رو�ياتهم �ل�صريفة 
من  �لكثري  باإعجاب  �ملنجز  هــذ�  حظي  وقــد 
مفاهيم  جملة  ح�ى  لأنه  و�لباحثني  �لأ�صاتذة 

.D قّيمة �أكّد عليها �أهل �لبيت
يعطى  �ملعلم  ملر�صد  خمت�صر  �إ�ــصــد�ر  ثانيا: 
�لعرتة  رو�يات  مع  عم  جزء  �أ�صميناه  للطالب 

�لطاهرة
لأول  كبرية  معرفية  م��ص�عة  �إعـــد�د  ثالثا: 
)�لد�ئرة  عن��ن   فيها حتت  �لبحث  يتم  مرة 
-عليهم  �لبيت  لأهـــل  �لثانية  �ل�صطفائية 
�ل�صالم  عليه  �لعبا�ص  �لف�صل  �أبــ�  �ل�صالم- 
�من�ذجا( وهذه �مل��ص�عة بد�أنا بها منذ �كرث 
من �صنتني مع �صماحة �آية �هلل �لأ�صتاذ �ملحقق 
وهي  بركاته(  )د�مــت  �ل�صند  حممد  �ل�صيخ 
عبارة عن حما�صر�ت يلقيها �صماحته كل ليلة 
جمعة يف �لعتبة �لعبا�صية �ملقد�صة  ومن خالل 
�مل��ص�عة  هــذه  �عــد�د  يتم  �ملحا�صر�ت  هــذه 
مبعية �ل�صيخ �ل�صند ومر�جعته وقد �صدر منها 

حتى �لن �أربعة ملد�ت.
عن��ن  حتت  مهمة  معرفية  م��ص�عة   : ر�بعا 
و�لعرتة  �لكرمي  �لقر�آن  من  �لذهب  )�صبائك 

قر�آنية  م�صابقات  عن  عبارة  وهي  �لطاهرة( 
ــة  يف بــطــاقــات �ــصــغــرية جتــمــع كــل بــطــاقــة �آي
�لقر�آن  يف  �لطاهرة  �لعرتة  برو�يات  مف�صرة 
بعبارة  �ملباركة  �لآيــة  ذكر  خالل  من  �لكرمي 
�ل�ص�ؤ�ل مع ثالث �إجابات  �إثنان منهما خاطئة  
�ل�صريفة  �لرو�ية  ذكر  مع  �صحيحة  و�لثالثة 
جزء  ت�صاوي  بطاقة  خم�صني  وكل  وم�صدرها 
من هذه �مل��ص�عة  وقد �صدر منها حتى �لآن 
�ص�رة  �إىل  �حلمد  �ص�رة  من  جــزءً�  ع�صرون 
ليز�ل  و�لعمل  وجــ��ب  �ص�ؤ�ل  �ألف  �أي  لقمان 
م�صتمرً� حتى �إكمال بقية �ص�ر �لقر�آن �لكرمي 

�إن �صاء �هلل.
�لــذي  �ملعلم  مر�صد  ملنهج  �إكــمــال  خام�صًا: 
مر�صد  كــتــاب  ــد�ر  �إ�ــص عــم  مت  جــزء  ت�صمن 
معا  و�لطالب  لالأ�صتاذ  يعطى  وهــذ�  �ملتعلم  
�إىل  تبارك  جــزء  من  �إبــتــد�ًء  تعليمي  كمنهج 
منه  �صدر  وقــد  �لكرمي  �لــقــر�آن  �أجـــز�ء  بقية 
و�لعمل  �صمع  قد  جــزء  تبارك  جلــزء  �إ�صافة 

جاٍر لإجناز بقية �لأجز�ء بح�ل �هلل.
�لقر�آن  عن  م�ؤلف  �أف�صل  م�صابقة   : �صاد�صا 
بهدف  �مل�صابقة  �لثقلني،  منهج  على  �لكرمي 
�لثقلني  منهج  على  مبنية  قر�آنية  ثقافة  ن�صر 
�ختري  وقد  �لطاهرة  و�لعرتة  �لكرمي  �لقر�آن 
�لقر�آن  من  جتعل  خا�صة  بحثية  منهجية  لها 
م�صدرها  �لطاهرة  �لعرتة  ــات  ورو�ي �لكرمي 
ـــبـــات �حلــقــائــق  �لــ�حــيــد يف �لإ�ـــصـــتـــدلل و�إث
�ملنهجية  هــذه  �مل�صابقة،  مبــحــاور  �خلا�صة 

�لأكرم �صلى �هلل عليه  �لنبي  �أر�صى ق��عدها 
جميع  عند  �ملت��تر  �لثقلني  حديث  يف  و�آلـــه 
و�مل��صل  �ملنجي  �ل�صبيل   a عاّدها  �مل�صلمني 
ــذي دفع  �ل �لأمـــر هــ�  للهد�ية و�حلـــق، وهــذ� 
�أقمنا  وقد  �ل�صحيح  �لنهج  هذ�  لتبني  �ملركز 
�جلامعات  خمتلف  يف  ــدو�ت  ــن �ل مــن  عـــددً� 
و�لكتاب  �لباحثني  و�إ�صتقطاب  بها  للتعريف 

للم�صاركة �لفاعلة يف حماورها �ملختلفة.
و�مل�صاريع  �لأعمال  من  �لعديد  ا  �أي�صً وللق�صم 
�مل�صتقبلية منها كتابة )منهج يف عل�م �لقر�آن 
�لــقــر�أن(،  تف�صري  ق��عد  يف  ومنهج  �لكرمي 
يف  تخ�ص�صية  لـــدور�ت  �إقــامــتــه  عــن  ف�صاًل 
�ملعهد  د�خــل  �لقر�آنّية  و�لدر��صات  �لبح�ث 

وخارجه.
�لفرقان: يت�سح من خال ما تعرفنا عليه 
من عملكم �ملبارك �أن هذ� �لعمل يحتاج �إىل 
مــر�جــع ومــ�ــســادر وكتب قــر�آنــيــة يف خمتلف 
عن  ف�سًا  �ملختلفة  �لقر�آنية  �لتخ�س�سات 
كتب �حلــديــث وغــريهــا فهل هــذ� متوفر يف 

�ملركز.
ل��زم  بت�فري  ق�صم خا�ص  على  �ملركز  يحت�ي 
�إجناح هذه �مل�صاريع مما �أ�صرمت له يف �ص�ؤ�لكم 
�لقر�آنّية، ومن  �لّتخ�ص�صّية  وه� ق�صم �ملكتبة 
جمع  هــ�  �لق�صم  لهذ�  �لأ�صا�صّية  �ل�ظائف 
�إىل  م�صافًا  وت�ثيقها  �لقر�آنّية  �لكتب  نفائ�ص 
و�لر�صائل  و�لبح�ث  و�ملخط�طات  �مل�صادر 
نظرً�  �ملهّمة،  �لقر�آنّية  �ملر�جع  من  وغريها 
�لت�ثيق  يف  �لبالغة  و�أهميتها  �لكبرية  لقيمتها 
ت�فري  عــلــى  �لق�صم  حــر�ــص  وقـــد  و�لــبــحــث، 
جمع  فه�  �مل�صادر  لأّمــهــات  ن�صخة  من  �أكــرث 
حر�صًا  و�حلديثة  �لقدمية  �لن�صخة  من  كــالًّ 
�ملكتبة  وتتميز  و�لدقيق،  �جليد  �لت�ثيق  على 
على  حتــتــ�ي  بــاأّنــهــا  �لــقــر�آنــّيــة  �لتخ�ص�صّية 
ت�صتقطب  و�لتي  �لــنــادرة،  �لكتب  من  �لكثري 
مال  يف  و�ملخت�صني  �لباحثني  مــن  �لكثري 
ي�صعى  كــمــا  �لتخ�ص�صّي  �لـــقـــر�آّن  �لــبــحــث 
تعتمد  �إلكرتونية  بحث  قاعدة  لت�فري  �لق�صم 
يف تق�صيماتها على �مل��ص�عات �ملختلفة لكتب 

على  �صي�صهل  �لــذي  �لأمــر  �ملكتبة،  وم�صادر 
�لباحث �ل��ص�ل �إىل �مل�صادر بي�صٍر كبرٍي.

�لفرقان : هل من كلمة �خرية ؟
�إن �ملركز يعتمد منهجية �لثقلني �لتى �أر�صاها 
ر�ــصــ�لــنــا �لأعــظــم a مــن خـــالل �حلــديــث 
�لعامة   وطــرق  طرقنا  من  �ملت��تر  �ل�صحيح 
تطبيقا  �ملنهجية  هـــذه  نطبق  �أن  ونــحــاول 
�لإ�صر�ف  خالل  من  �أعمالنا  جميع  يف  �صليمًا 
�ملركز  على  �لعلمي  �مل�صرف  مــن  �ملت���صل 
�صماحة  �ل�صيد حممد علي �حلل� )د�م عزه(

ونعتب �أن عملنا هذ� ي�صب يف �صلب �لتمهيد 
فرجه  تعاىل  �هلل  عجل  زماننا  �إمــام  لظه�ر 

و�صهل خمرجه
به  نح�صى  �لــذي  �لكبري  �لــدعــم  خــالل  ومــن 
�ل�صيد  �صماحة  �لــ�ــصــرعــي  �ملــتــ�ل  لــدن  مــن 
�أق�صام  وتعاون جميع  د�م عزه  �ل�صايف  �حمد 
�ملعهد  �د�رة  عن  ف�صال  معنا  �ملقد�صة  �لعتبة 
�لعديد  �صيثمر  �هلل  �صاء  �إن  و�لذي  ومنت�صبيه 

من �ملنجز�ت �لقر�آنية �ملباركة.
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يا�سر اخلزعلي

القرآن الكريم والعترة الطاهرة

نور واحد

�إن �هلل عز وجل جعل هد�ية �لب�صر على عاتق 
 ،Dو�لئمة و�ل�صاحلني  و�لر�صل  �لنبياء 
�لأمـــر ل يحتاج�ن  بـــادئ  �لأنــبــيــاء يف  وكـــان 
�هلل  �أمر  يبين��  حتى  �ل�صحف  �أو  �لكتب  �إىل 
 C تعاىل �ىل �لنا�ص  مثال �لنبي �أدم ون�ح
و�ص�ًل �إىل �لنبي �إبر�هيم A وه� من �أول 
�لعزم �لذين جاءو� بالكتب حيث �أنزل �هلل عز 
وجل  �ليه �ل�صحف حاملة لأو�مر �هلل ون��هيه 
خللقه، ثم من بعده ت��لت �لر�صالت و�لكتب 
�هلل  نبي  على  �أنزلت  �لتي  �لت�ر�ة  منها  �لتي 

م��صى A و�لإجنيل �لذي �أنزل على �لنبي 
ر�ص�ل  زمــن  جــاء  حتى  وبقيت   A عي�صى 
فاأنَّزل  �إىل �هلل عز وجل  �لدع�ة  a يف  �هلل 
�هلل تعاىل �لقر�آن �لكرمي كتاب هد�ية ور�صاد 
�مل�صلمني  تعاىل  �هلل  و�أمــر  �لإ�صالمية  لالإمة 
�أو�مر وترك ما نهى  بالعمل مبا جاء فيه من 
عنه و�أوكل تعليمه وبيانه �إىل �لنبي ومن بعده 
�ملهمة  �لأ�صياء  فمن   D �لكر�م  بيته  �أهل 
�لتي دعا لها �لكتاب �لعزيز ون�صت عليها �آياته 
�لكرميات وبني معانيها �أهل �لبيت و�لتي تدل 

�لأحكام  بيان  يف  بالعرتة  �لقر�آن  �إحتــاد  على 
�لتا�صعة من  �لآية  ن�ٌر و�حد، ما جاء يف  فهم 
ِللَّتي   َيْهدي  �ْلُقْر�آَن  هَذ�  �لإ�صر�ء {�إِنَّ  �ص�رة 
�َصنْي A  يف  ِهَي �أَْقَ�ُم }، فعن َعِليِّ ْبِن �حْلُ
َيُك�ُن  َل  ا  ِمنَّ �ْلإَِمــاُم  َقاَل:  بيان هذه هذه �لآية 
ْلَقِة  َمُة يِف َظاِهِر �خْلِ �مًا َوَلْي�َصِت �ْلِع�صْ �إِلَّ َمْع�صُ
��صًا َفِقيَل  َفُيْعَرَف ِبَها َوِلَذِلَك َل َيُك�ُن �إِلَّ َمْن�صُ
�ِم َفَقاَل  ِ َفَما َمْعَنى �مْلَْع�صُ َلُه َيا �ْبَن َر�ُص�ِل �هللَّ
�ْلُقْر�آُن  ُهَ�   ِ َوَحْبُل �هللَّ  ِ ِبَحْبِل �هللَّ ُم  �مْلُْعَت�صِ ُهَ� 
َقاِن �إِىَل َيْ�ِم �ْلِقَياَمِة َو�ْلإَِماُم َيْهِدي �إِىَل  َل َيْفرَتِ

َقْ�ُل  َوَذِلَك  �ْلإَِماِم  �إِىَل  َيْهِدي  َو�ْلُقْر�آُن  �ْلُقْر�آِن 
ِهيَ   ِللَِّتي   َيْهِدي   �ْلُقْر�آنَ   هَذ�  �إِنَ   َوَجلَ   َعزَّ   ِ �هللَّ

�أَْقَ�مُ . )معاين الأخبار �س132( .
ــقــر�آن �لــكــرمي و�لــعــرتة  وهـــذ� �لــتــالزم بــني �ل
فهم  �ل�صاعة  قيام  �إىل  د�ئم  م�صتمر  �لطاهرة 
ر�ص�ل  له  �لذي دعا  �ملنهج  بل ه�  يفرتق��  لن 
�لثقلني  قــ��عــده يف حديث  و�أر�ــصــى    a �هلل 
تالزم  من  له  ذهبنا  ما  يعزز  فمما  �ل�صريفني 
�لهادي  �ل��حد  �لن�ر  مبرتبة  و�أنــه  �لن�ر  هذ� 
جعفر  �أبي  عن  روي  ما  �ل�صالل  من  للب�صرية 
ــال  ر�ــصــ�ل �هلل a  )�إن  ــه قـــال:  ق A �أن
و�لثقل  �لأكــــب  �لــثــقــل  �لثقلني  فيكم  ـــارك  ت
تبدل��  ول  ت�صل��  ل  بهما  �إن مت�صكتم  �لأ�صغر 
و�إن �صاألت �للطيف �خلبري �أن ل يتفرقا حتى 
وما  قال��  ذلــك  فاأعطيت  �حل��ص  علَي  يــرد� 
:�لثقل  قــال  �لأ�صغر  �لثقل  ومــا  �لأكــب  �لثقل 
و�صبب  بيد �هلل  �صبب طرفه  �لأكب كتاب �هلل 
و�أهل  عرتتي  �لأ�صغر  و�لثقل  باأيديكم  طرفه 

بيتي(. )بحار الأنوار ج 23 �س : 104( 
بعد  و�لعرتة  �لأئمة  نعرف  �أن  ــا  �أردن ما  و�إذ� 
ر�ص�ل �هلل فما علينا �إل �أن نقر�أ هذ� �حلديث 
َعِليِّ  �مْلُ�ؤِْمِننَي  �أَِمرِي  َياِء  �ْلأَْو�صِ ِد  �َصيِّ عْن  �ملروي 
ْبِن �أَِبي َطاِلٍب A فاإنه َقاَل : َقاَل ِل َر�ُص�ُل 
ُلــُهــْم  �أَوَّ َع�َصَر  �ْثَنا  َبْعِدي  ِمــْن  ــُة  �ْلأَِئــمَّ   a  ِ �هللَّ
 ُ �هللَّ َيْفَتُح  �لَِّذي  �ْلَقاِئُم  َو�آِخُرُهُم  َعِليُّ  َيا  �أَْنَت 
َتَباَرَك َوَتَعاىَل ِذْكُرُه َعَلى  َيَدْيهِ  َم�َصاِرقَ  �ْلأَْر�ِص  

َوَمَغاِرَبَها.
)عيون اأخبار الر�سا A / ج 1 / �س : 40( 

�ملت��تر  �ل�صريفني  �لثقلني  حديث  من  ويت�صح 
بني  ما  �لتالزم  ذلك   a �لنبي  �ل�صدور عن 
و��صح  فه�  �لطاهرة  و�لعرتة  �لكرمي  �لقر�آن 

�لــقــر�آن  بــيــان  ــر نقطتني يف  ـــ�دي ذك وب بـــنّي، 
لبيانه  �هلل  �إجــتــبــاهــم  ومــن  ملعلميه  �لــكــرمي 

للنا�ص.
ون�ر  هد�ية  كتاب  �لكرمي  �لــقــر�آن  اأول:�أن 
�لأمر  و�أول  �لنبي  باإتباع  �أمر  وقد  لقا�صديه 
ودّلت  �لثقلني  حديث  يف  �لنبي  بينهم  �لذين 
فمن  �ل�صريفة  ــات  ــرو�ي �ل مــن  �لكثري  عليهم 
و�أهل  �لكرمي  �لقر�آن  �إتباع  كم�صلمني  و�جبنا 
نف�صه  �إىل  ي�صري  ــر�آن  ــق �ل لن   D �لبيت 
�لآيات  ور�صاد ويف كثري من  باأنه كتاب هد�ية 
حديث  يف  �لعرتة  مع  قرنه  و�لنبي  �ل�صريفة، 
�لر�ص�ل  باإتباع  �أمرنا  نف�صه  و�لقر�آن  �لثقلني 
مع  و�أنــهــم  �لنبي  بينهم  �لــذيــن  �لأمـــر  و�أول 
ن�صري  �أن  هنا  باأ�ص  ول  معهم  و�لقر�آن  �لقر�آن 
�إىل ما روي عن �أبي �حل�صن �لر�صا A يف 
للر�صاد  هــاٍد  ن�ر  ب�صفتهم  �إتباعهم  �صرورة 
�أمنــا �صيعتنا  �إل  A قال  )كتب  �أنــه  فــروي 
من تابعنا ول يخالفنا، فاإذ� خفنا خاف و�إذ� 
�أَْهــَل  »َف�ْصَئُل��   : وجل  عز  �هلل  قال  �أمــن،  �أمنا 
ُكلِّ  ِمْن  َنَفَر  ل  َفَلْ�  َتْعَلُم�نَ   ل  ُكْنُتْم  �إِْن  ْكِر  �لذِّ
ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة« �لآية- فقد فر�صت  عليكم  
�مل�صاألة و�لرد �إلينا، و ل يفر�ص علينا �جل��ب. 
)تف�سري العيا�سي / ج 2 /  �س : 117(، كما روي عن 

علم  »ولقد  له   خطبة  يف   A �مل�ؤمنني  �أمري 
�أنــه   a حممد  �أ�ــصــحــاب  مــن  �مل�صتحفظ�ن 
ت�صبق�هم  فال  مطهرون  بيتي  و�أهــل  �إن  قال 
ول  فــتــزلــ��-  عنهم  تتخلف��  ول  فت�صل��- 
تخالف�هم فتجهل��- ول تعلم�هم فاإنهم �أعلم 
منكم  هم و�أحلم �لنا�ص �صغار�- فاتبع�� �حلق 

و�أهله حيث كان.. 
)الغيبة) للنعماين( / الن�س / 44 / باب 2(. 

�صيء  كل  تبيان  فيه  �لكرمي  �لقر�آن  ثانيًا:�إن 
و�أهل �لبيت هم �مل�ص�ؤول عن تف�صيله وتعليمه 
�ْلِكتاِب  ِلــهــَذ�  {مــا  عليه  �لقيم  وهــم  للنا�ص 
�أَْح�صاها}  �إِلَّ  َكــبــرَيًة  َول  غرَيًة  �صَ ُيــغــاِدُر  ل 
ــني �لــكــثــري من  )ال���ك���ه���ف:49( نــعــم �لـــقـــر�آن ب

�أهل  وبينها  �لنبي  وف�صلها  مملة  �لأحــكــام 
�صل��ت  عندهم  كله  �لــقــر�آن  علم  و�أن  �لبيت 
�هلل عليهم �أجمعني فقد روي عن �أمري �مل�ؤمنني 
A �أنه قال »�أل �إن �لعلم �لذي هبط به �آدم 
ما  وجميع  �لأر�ــــص-  �إىل  �ل�صماء  مــن   A
عندي-  �لنبيني  خامت  �إىل  �لنبي�ن  به  ف�صلت 
وعند عرتة خامت �لنبيني فاأين يتاه بكم بل �أين 
�س115(  ؛  ج 1  ؛  القدمية(   - )ط  )الغارات  تذهب�ن  
 D فيت�صح من كل ما تقدم �أن �أهل �لبيت
ول  �إىل �حلق  و�حد هاٍد   ن�ر  �لكرمي  و�لقر�آن 

ميكن ف�صلهما عن بع�ص.
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ياتك. بدا عن  ثنا  حد  : ن  الفرقا
�صرة  لعا � يف  كنت  حينما  كانت  ية  لبد� �
�ـــص  در ك  ــــذ� ن �آ ن  كـــا حــيــث  عـــمـــري   مـــن 
مــ�ــصــجــد  يف  ثـــني  ـــال ـــث ل � جلـــــزء  � حلـــفـــظ 
هــذ�  ء  ــهــا ــت ن ل � بــعــد  و بــيــتــي   مــن  قــريــب 
ن  �آ لقر � يد  جت� ر  د � ب� علَي  ت  بد لدر�ص  �
�صتاذي  �أ مل�صه  ما  وهذ�  يف  حرت� � ب�صكل 
هــذ�  ىل  �إ نــطــلــقــت  � بــعــدهــا  و لــدورة   � يف 
مــن  ــع  ــجــي ــص ــ� ت و بـــدعـــم  ـــرحـــب  ل � فـــــق  لأ �
عــلــى  تــي  يــا بــد� نــت  كــا قـــد   و ــديــن،  ل � ــ� ل �
ذ  �ــصــتــا لأ � و لــنــجــفــي  � فــالح  ذ  ــتــا �ــص لأ � يــد 
تــذه  �ــصــا لأ � مــن  هــم  وغــري لــكــعــبــي  � حــيــدر 

. كرتي ذ� عن  هم  �صماء �أ بت  غا لذين  �
يتبعها  م��در���س��ة  ّي���ة  اأ ل��ف��رق��ان:  ا
ل���ب���ي يف  ل���غ���ا ا م�����س��ط��ف��ى  ل�����س��ي��د  ا

؟ الكرمي ن  للقراآ قراءته 
ن  ل�صاأ � يف  ملهتمني  � جميع  يعلم  ما  مثل 
ة  ء قر� يف  ر�صتني  مد هناك  ن  �أ ن  لقر�آ �
�ــصــة  ملــدر � �ــصــهــرهــمــا  �أ لــكــرمي  � ن  �آ لـــقـــر �
قــيــة  لــعــر� � �ــصــة  ملــدر � تــلــيــهــا   و ملــ�ــصــريــة  �
يــبــة  قــر نـــهـــا  بـــاأ تـــهـــا  ء قـــر� ــمــيــز  ــت ت لـــتـــي  �
ن  �إ ــقــ�ل  ــل ل ق  ــد� مــ�ــص وهـــي  حلـــزن  � مــن 
بــحــزن  ه  ئـــ� قـــر فـــاأ ــحــزن  ب نـــزل  ن  �آ لـــقـــر �
نــة  مــغــبــ� ءة  لـــقـــر� � هـــذه  ن  �أ ــا  ــن ي � ر فــقــد 
نــعــيــد  ن  �أ ول  ــحــا ن ــا  ن ر ــدو ب نــحــن  و حلــق  �
هــذه  ء  � ــّر ق مــن  نــكــ�ن  ن  �أ و حــقــهــا  لــيــهــا  �
لــطــريــقــتــني  � تــبــع  �أ ن  �أ عــلــمــا  ــة  ــص � ــدر مل �
بن�صب  لــكــن  و مــعــًا  قــيــة  لــعــر� � و مل�صرية  �

. خمتلفة 
و  اأ ط��ري��ق��ة  ك��ون��ت  ه��ل  ل��ف��رق��ان:  ا

امل�ستمع  ميكن  ب��ك  خ��ا���س  ���س��ل��وب  ا
خالله؟ من  معرفتكم  من 

يــكــ�ن  ن  �أ مــن  لــه  لبـــد  ـــارئ  ق كــل  نــعــم 
ء  كـــتـــفـــا لإ � وعــــدم  ـــه  ب �ـــص  خـــا �ـــصـــلـــ�ب  �أ
خــريــن  لآ � ء  � لــقــّر � بــتــقــلــيــد  ر  �ــصــتــمــر� لإ � و
ر  � ملــ�ــصــ� � يــة  بــد� يف  لــتــقــلــيــد  � يــكــ�ن  فــقــد 
ي�صق  ن  �أ من  له  بد  ل مرحلة  بعد  ولكن 
ــة  مــرحــل ــل  ــ�ــص ي حــتــى  ــه  ــنــفــ�ــص ب طــريــقــه 
ءته  قر� تتميز  لكي  ع  بد� لإ � و حرت�ف  لإ �
يــقــلــده  ـــذي  ل � رئ  لـــقـــا � ىل  �إ يــنــ�ــصــب  ول 
عــه  �ــصــمــا ــن  ع �ــص  ــا ــن ل � يــبــتــعــد  ــال  ــت ل ــا ب و
ـــد  ملـــقـــلَّ � ــــارئ  ــــق ل � ع  �ـــصـــمـــا ن  يـــفـــ�ـــصـــلـــ� و

�صل. لأ � ب��صفه 
ت��ك   م�����س��ارك��ا ب���رز  اأ م��ا  ل��ف��رق��ان:  ا
مل��ح��ل��ي��ة  ا ف��ل  مل��ح��ا وا ب��ق��ات  مل�����س��ا ا يف 
التي  ك��ز  مل��را ا ه��م  اأ وم��ا  ل��دول��ي��ة  وا

عليها؟ ح�سلت 
مــن  هـــي  بــقــات  ملــ�ــصــا � يف  تــي  كــا ر مــ�ــصــا
عــطــتــنــي  � مــن  وهــي  ئــًا  ر قــا مــنــي  �ــصــنــعــت 
نية  مكا �إ من  متلك  �أ ما  ن�صف  يقارب  ما
هــ�  مــا كـــل  عــلــى  ل  �حلـــ�ـــصـــ� خــــالل  مـــن 
هذ�  مــن  ت  وخــب� مات  معل� مــن  جــديــد 
لتي  � بقات  مل�صا � من  و  ، ذ�ك و  �أ رئ  لقا �
�ملحر�ب  �صهيد  بقة  م�صا فيها  �صرتكت  �
م   2006 م  عا يف  بالء  كر يف  ية  لتمهيد �
فــيــهــا  ول  لأ � ملــركــز  � عــلــى  حــ�ــصــلــت  ــد  ق و
لــنــخــبــة  � بــقــة  مــ�ــصــا يف  كــت  �ــصــرت � بــعــدهــا 
ومــن  ــعــي  ــي ــص ــ� ل � قـــف  لـــ� � مـــهـــا  قـــا �أ لـــتـــي  �
قــيــمــت  �أ لــتــي  � فــة  كــا ق  لــعــر� � فــظــات  حمــا
على  ح�صلت  قــد  و ملقد�صة  � كــربــالء  يف 

ئـــًا  ر قـــا  )95 ( بـــني  مـــن  ول  لأ � ملـــركـــز  �
بــعــدهــا  و 2010م،   عــام  يف  ذلــك  كــان  و
لـــيـــة  لـــدو � يـــت  لـــكـــ� � ــة  ــق ب ــا ــص ــ� مل �ـــصـــحـــت  ُر
2011م  عـــام  يف  نــيــة  لــثــا � نــ�ــصــخــتــهــا  يف 
من  فيها  لــثــان  � ملــركــز  � على  وح�صلت 
ــدي  ل و كــمــا  ركــة  مــ�ــصــا لـــة  دو  )49 ( ــني  ب
يا  ر �ص� يف  لــيــة  دو فل  حما يف  ركات  م�صا

لهند. � و ن  ذربيجا �أ و ن  ير� �إ و ن  لبنا و
قراءة  لكم  تعني  ماذا  الفرقان: 
ذان  الأ �سوت  ورفع  الكرمي  ن  القراآ
احل�سني  اهلل  ع��ب��د  ب��ي  ا ذن��ة  م��اأ يف 

.  A
 � دو يــ�ؤ ن  �أ يــتــمــنــ�ن  ء  � ــّر ــق ل � مــن  لــكــثــري  �
يف  ذ�ن  لأ � و ءة  لــقــر� � حـــدة  � و ملــرة  لــ�  و
حلم  كان  ل  لن�صبة  با نا  �أ و ن  ملكا � هذ� 
�صباي  مــنــذ  نــ�ــصــده  �أ كــنــت  مــا  و لــتــي  طــفــ�
حللم  � حتقق  وجل  عز  هلل  � من  بت�فيق  و
لــتــ�ــصــرف  � و ن  ملــكــا � هــذ�   ىل  �إ �ــصــ�ل  لــ� بــا

�حلمد. وهلل  فيه  ة  لتالو با
اء  ل��ق��ّر ا ت��و���س��ي  مب��اذا   : ل��ف��رق��ان  ا

؟ ب ل�سبا ا
لــهــم  �ــصــديــق  و  �أ خ  كـــاأ نــ�ــصــيــحــتــي  قـــدم  �أ
ءة  لــقــر� � لــغــر�ــص  ن  �آ ــقــر ل � �أ  قـــر � قـــ�ل  �أ و
ري  جتا لغر�ص  لي�ص  و لث��ب  � و لتدبر  � و
بــيــدك  ن  �آ ــر ــق ل � خــذ  يــاأ ف  �ــصــ� و ه  غــري و  �أ

لت�فيق. � و ل�صالح  و� ية  لهد� � ىل  �إ
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كيف نحفظ القرآن ؟

بيان  السابقة  ال��دروس  يف  أكملنا 
كيفية احلفظ وما يتعلق به ويف هذا 
أمرًا  اهلل  إن شاء  الدرس سنتناول 
فاعلم  املراجعة،  وهو  ج��دًا  مهاًم 
أمهية  من  الرغم  عىل  احلافظ  أهيا 
منه  أه��م  املراجعة  أن  إال  احلفظ 
باملراجعة،  اال  احلفظ  يثبت  وال 
أن  قبل  أس��س  ث��الث  وه��ن��ال��ك 

ندخل يف طريقة املراجعة.

األسس 

 أواًل: التعاهد الدائم 
ي�صري  �هلل  مــن  بــرحــمــة  ــكــرمي  �ل �لـــقـــر�آن  �إن 
�حلفظ، �صهل ملن تعاهده، قال �هلل عز و جل 
ْكِر َفَهْل ِمْن  ْرَنا �ْلُقْر�آَن ِللذِّ يف و�صفه {َوَلَقْد َي�صَّ
ِكٍر})القمر-17(، لكن ُجعل من خ�صائ�صه  ُمدَّ
فبحكمة  �لن�صيان،  �صريع  �حلفظ  �صريع  �أنــه 
�لقر�آن  �أن يحفظ  �أر�د  من �هلل عز وجل، من 
هكذ� ليتباهى به، �أو يحفظه لياأخذ به جائزة، 
�أن  يريد  من  �أمــا  ين�صاه،  ثم  يحفظه  ل  فهذ� 
يحفظ �لقر�آن حفظًا هلل )عز وجل( ثم ينتفع 
به يف عبادته وتعليمه و �إىل �آخره من �لف��ئد 

�ملتح�صلة من كتاب �هلل �لعزيز فاإنه ل بد �أن 
�لإيجابي  �لتاأثري  ه�  معه  وبقائه  معه،  يبقى 
�لتي  �لإمــ�ر  �أهــم  فمن  �إذً�  �ل�صل�كي،  �لعملي 
تعاهد  ه�  وثباته  �حلفظ  بقاء  على  ت�صاعد 

قر�ءة �لقر�آن �لكرمي.

ـــًا: زيـــــــادة صــفــحــات  ـــي ـــان ث

المراجعة
�حلفظ  كان  �ملر�جعة  �صفحات  كرثت  فكلما 
تك�ن  �أن  يجب  �لــكــرثة  لكن  ومتينًا،  متقنًا 
م�صح�بة بالإتقان و�إل فقليل د�ئم ومتقن خري 

من كثري ي�ص�به �ل�صعف.

الدر�س ال�ساد�س

احلافظ: حممد ح�سون عبد الزهرة

ثالثًا: استغالل المواسم 
مــثــل �أوقـــــات �لــتــعــطــيــل  فــهــي فــر�ــصــة كبرية 

للمر�جعة وللحفظ �أي�صا.

طريقة المراجعة
�أحب �أن �أ�صري �إىل �أمر مهم جد� قبل �خل��ص 
ه�  �ملهم  �لأمــر  �ملر�جعة،  طريقة  عر�ص  يف 
وحمطات  وقــفــات  �ملر�جعة  يعّد  �لبع�ص  �أن 
�أجز�ء  خم�صة  حلفظ  مي�صي  مبعنى  فح�صب، 
خالل  ومــن  �لأمـــر  هــذ�  للمر�جعة،  يقف  ثــم 
خا�صة  �ملــاء،  يف  يحرث  كالذي  �أد�ه  �لتجربة 
حمكمة  لي�صت  �حلفظ  يف  طريقته  كانت  �إذ� 
ل  جـــزءً�  �ملر�جعة  تك�ن  �أن  بــد  فــال  وجــيــدة، 
يتجز�أ من �حلفظ. فعلى ط�ل م�ص��ر �حلفظ 

تك�ن �ملر�جعة.
�أمرين مهمني يف م�صاألة  �إىل  ن�صري  �أن  وميكن 

�لطريقة.

أوال: الحفظ والمراجعة ألربع 

مرات. 
وتقت�صي هذه �لطريقة حفظ �ل�صفحة �لأوىل 
مر�جعة  يتم  �لثانية  �ل�صفحة  حفظ  وبــعــد 
�لثالثة  �لأوىل مع �حلفظ ثم  حفظ �ل�صفحة 
حتى  وهكذ�  معها  و�لثانية  �لأوىل  ومر�جعة 
�ل�صفحة  فترتك  �خلام�صة  �ل�صفحة  حفظ 
لأربع  مر�جعتها  قد مت  �صتك�ن  وحينها  �لأوىل 
�إن  �لذهن  يف  تر�صخ  يجعلها  �أمــر  وهــ�  مــر�ت 

�صاء �هلل. 

ثانيا: أن يسمع في كل يوم 

الحفظ  من  صفحات  عشر 

القديم. 
�ل�صماع من �لأم�ر �ملهمة يف �إقر�ر �حلفظ لذ� 

ي�صتمع  �أن  �ملر�جعة  من  وكجزء  �حلافظ  على 
يف كل ي�م ع�صر �صفحات من �حلفظ �ل�صابق 

وهذ� لي�ص بالأمر �ل�صعب �أو �ملحال.
�لنتجية من �ل�صرطني �ل�صابقني حفظ جيد قد 
عندما  تــر�ك  فهل  ملــر�ت عديدة  مر�جعته  مت 
�أو عناء؟ �جل��ب  تر�جعها �صتحتاج �إىل جهد 

كال، حينها �صتتل�ها كما تتل� فاحتة �لكتاب. 
ــــد�أت �حلــفــظ حــديــثــا،  فــلــ� تــ�ــصــ�رت �أنــــك ب
بالي�م  جئت  ثم  �لأوىل،  �ل�صفحة  فحفظت 
وبذلك  �لثانية،  �ل�صفحة  وحفظت  �لــتــال 
ت�صمع �ل�صفحتني معا حتى �إذ� جئت �إىل �لي�م 
�إذ�  ثم  �خلم�ص،  �ل�صفحات  �صمعت  �خلام�ص 
جئت �إىل �لي�م �لعا�صر �صمعت �لع�صر، وبذلك 
�ل�صفحة  ف�صتك�ن  �جلــزء،  نهاية  �إىل  مت�صى 
�صرت  فاإذ�  مر�ت،  عدت  بك  مرت  قد  �لأوىل 
�لثان  �جلزء  �إىل  وجئت  �لطريقة،  هذه  على 
ولن  عليك،  �صعبا  �جلــزء  يك�ن  لن  و�لثالث 
�لآن حتى  �أت�قف  �أن  لبد  �إذ�  تق�ل  �أن  حتتاج 
و�ل�قفات  �لت�قف  هــذ�  �جلــزء،  ذلــك  �أر�جــع 
�لط�يلة للمر�جعة هي حفظ جديد. كثري� ما 
خم�صة  مي�صي  �لتحفيظ،  طلبة  ذلــك  ي�صنع 
لــلــمــر�جــعــة، ووقفته  �أقـــف  �أجــــز�ء ثــم يــقــ�ل 
ثانية  مــرة  يحفظها  جديد  حفظ  للمر�جعة 
�أخرى ثم يق�ل  ثم ل يحكمها ومي�صى خم�صة 
�أرجع وه� كما قلت �إمنا يحرث يف �ملاء فلينتبه 

لذلك.

الـــعـــوامـــل الــمــســاعــدة 

للمراجعة :
�أوًل: �ل�صماع �مل�صتمر للقر�آن �لكرمي

ثانيا: �لعمل بالتدري�ص يف مال �لتحفيظ 
هذ�  �أن  �صك  ل  وختمت  و�أمتمت  حفظت  �إذ� 
مدر�صا  �صرت  �إذ�  كثريً�،  يعينك  جــد�،  مهم 

للتحفيظ بعد �أن حتفظ، هذ� ُي�صِمع لك �جلزء 
�لعا�صر.  يف  وذ�ك  �خلام�ص،  يف  وهذ�  �لأول، 

فاإنه ي�صكّل مر�جعة حلفظك. 

ثالثا: �ل�صرت�ك يف بر�مج �لتحفيظ : 
ولكن  �ل��صع،  يختلف  منفردً�  تك�ن  عندما 
حلقة  يف  �أو  ثالثة،  �أو  �إثنني  مع  تك�ن  عندما 
هذ� َي�صمع لك و�أنت َت�صمع له وثالث ي�صمعكما 
�ــصــيــكــ�ن هــنــاك روح مــن �جلـــد و�ــصــيء من 
ــرتجــاع �حلــفــظ وحتــريــك  ــص �حلــمــا�ــصــة يف �إ�

�حلافظة وقدرة على �مل���صلة يف هذ� �لباب.

ر�بعا: قيام �لليل و�لقر�ءة فيه 
�ملر�جعة  يف  �ملفيدة  �لنافعة  ــ�ر  �لأم من  وهــ� 

�لتي قل من ياأخذ بها �إل من رحم �هلل. 
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من  ف��ري��دًا  يعّد  ق���راآينٌّ  م�سروٌع   
القّراء  ب��اإع��داد  ُيعنى  ال��ع��راق،  يف  نوعه 
القراآن  ت��الوة  يف  ال��رباع��م  من  املوهوبني 
ُمعّد  ومتطور،  حديث  نظام  وف��ق  الكرمي 
�سمن درا�سة علمّية وفنّية ومبدة ق�سرية 

ومثالية.
التي  واملمّيزة  الرائدة  امل�ساريع  اأحد  وهو 
يف  واحلفاظ  القّراء  اإع��داد  مركز  اأقامها 
�سوؤون  لق�سم  التابع  الكرمي  القراآن  معهد 
العتبة  يف  والإن�سانية  الإ�سالمية  املعارف 
املبارك  وللم�سروع  املقّد�سة  العّبا�سّية 
يتمثل  اأخ��الق��ي  منها  ع��دة  اأه���داف  ع��دة 
والقيمية  الأخالقية  املنظومة  باكت�ساب 

من القراآن الكرمي من خالل الرتكيز على 
تلك اجلنبة الوجدانية القراآنية يف اأثناء 
ومنها  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  امل��وه��وب��ني  تعليم 
الفطرية  امل��واه��ب  ب�سقل  يتمثل  م��ه��اري 
الأ�سول  املوهوبني  وتعليم  التالوة  فن  يف 
ال�سحيحة لهذا الفن كونهم ميثلون لبنات 
وللم�سروع  احلبيب  عراقنا  يف  امل�ستقبل 
امل��ع��ارف  باكت�ساب  يتمثل  م��ع��ريف  ه��دف 
املهارات  تعليمهم  مع  املتزامنة  القراآنية 
ال��ق��راآن��ي��ة مل��ا ل��ه��ا م��ن اأه��م��ي��ة ك��ب��رية يف 
الرباعم  لهوؤلء  املعرفية  املنظومة  بناء 
اجلانب  تعزيز  اإىل  عن  ف�ساًل  القراآنيني 
القراآين  الن�سئ  لدى  والفقهي  العقائدي 

الفقهية  ال���درو����س  خ���الل  م��ن  اجل��دي��د 
الإف��ادة  و  التالوة  فن  لدرو�س  امل�ساحبة 
القراآن  خدمة  يف  الرتفيهية  اجلوانب  من 
املهم  اجلانب  ذلك  اغفال  وع��دم  الكرمي، 
لدى الن�سئ القراآين، هذه الفوائد الكبرية 
العبا�سية  للعتبة  العامة  الأمانة  اخذتها 
املقد�سة فكان لبد من اأن يكون مثل هكذا 
املا�سي  العام  يف  به  البدء  وك��ان  م�سروع 
العام  هذا  امل�سروع  واإ�ستمر  الأوىل  ب�سنته 
تفا�سيل  على  وللوقوف  الثاين  مبو�سمه 
مركز  مبدير  الفرقان  اإلتقت  عنه  اأوف��ى 
ح�سنني  ال�سيد  واحلفاظ  ال��ق��ّراء  اإع��داد 

احللو الذي حتدث قائاًل:

�نطلق �صباح �جلمعة �مل�صادف 2016/8/5م 
�ملبارك  بامل�صروع  �لعمل  �لعلقمي  ممع  يف 
�لــقــّر�ء و�حلفاظ  �إعــد�د  يقيمه مركز  �لــذي  
�ص�ؤون  لق�صم  �لتابع  �لكرمي   �لقر�آن  معهد  يف 
�لعتبة  يف  و�لنــ�ــصــانــيــة  �ل�ــصــالمــيــة  ــارف  ــع �مل
�لعبا�صية �ملقد�صة بن�صخته �لثانية وقد �صارك 
�ختيارهم  مت  �لــتــالوة  يف  م�ه�بًا  �صتني  فيه 
للم�صروع  �ملتقدمني  بني  من  �لأف�صلية  بح�صب 
ممن �صارك يف �لختبار�ت �لأولية عن طريق 
تقليد ما ن�صر من مقاطع �ص�تية مثلت مد�ر�ص 

�لتالوة �ملختارة يف هذ� �لعام.
م�صيفًا: �أن �لطلبة �ملقب�لني مت ت�زيعهم بح�صب 
�ملد�ر�ص �لأربع �ملختارة وهي كل من )مدر�صة 
�ل�صيخ �ملن�صاوي، ومدر�صة �ل�صيخ عبد �لبا�صط 
�ل�صيخ �حلافظ خليل  ، ومدر�صة  �ل�صمد  عبد 

�إ�صماعيل ، مدر�صة �ل�صيخ �ل�صحات �أن�ر(.
ــعــدد من  ــروع هـــذ� �لــعــام ب ــص ــ� وقـــد متــيــز �مل
�لعر�قية  �لطريقة  �إ�ــصــافــة  منها  �ملــمــيــز�ت 
�مل�صروع  �أعــتــمــدت يف  �لــتــي  �لــتــالوة  ملــد�ر�ــص 
�إ�صماعيل،  خليل  �حلافظ  بال�صيخ  و�ملتمثلة 
�لأول  �أو  �لأ�صا�صي  بالختبار  متّيز  كذلك 
�لذي �قامه �لأ�صتاذ �مل�صرف على كل مم�عة 
�مل�صروع  من  �لأوىل  �لع�صرة  �لأيــام  يف  ويك�ن 
�لطالب  م�صاركة  حدد  من  ه�  �لختبار  وهذ� 
يف �ملدة �لثانية من �مل�صروع �أو �لكتفاء باملدة 

�لأوىل وهي مدة �لإختبار، كما مت �إ�صافة فقرة 
ترفيهية ثقافية وهي فقرة دي��ن �أمري �لقّر�ء 

وه� �ملكان �ملخ�ص�ص للملتقيات �لثقافية.
��صتمر �مل�صروع ملدة )30-40( ي�مًا و�أن �لعتبة 
لنجاحه  يلزم  �ملقد�صة وفرت كل ما  �لعبا�صية 
�أماكن للدر��صة و�ل�صكن وكذلك �حلد�ئق  من 
�جلــمــيــلــة و�ملـــالعـــب �لــريــا�ــصــيــة و�ملــجــالــ�ــص 

�لثقافية و�لرتفيهية.
كما �إلتقت �لفرقان بالأ�صتاذ علي حمد م�ص�ؤول 
وحـــدة �لــنــ�ــصــاطــات �لــقــر�آنــيــة عــمــا �أقــيــم يف 

�مل�صروع من حمافل وبر�مج قر�آنية وترفيهية:
مباركة  قر�آنية  حمافل  عــدة  �مل�صروع  �أقـــام   
منها �ملحفل �لذي �أقيم جلمعية �لذكر �حلكيم 
�لقر�آنية من دولة �لبحرين �لذين حل��  �صي�فًا 
بنّي  وقــد  �ل�طني  �لــقــّر�ء  �أمــري  م�صروع  على 
�أع�صاء �ل�فد �إن لهذ� �مل�صروع قيمة عالية لأنه 
ي�ؤكد على بناء طاقات قر�آنية جديدة وه� ما 

نحتاجه يف �ل�قت �حلا�صر. 
مباركًا  قــر�آنــيــًا  حمــفــاًل  �ملــ�ــصــروع  �أقـــام  كما 
�لر�ص�ية  �لعتبة  وفــد  ��صت�صافة  �صرف  على 
وهم  �لإ�صالمية  �إير�ن  جمه�رية  من  �ملقد�صة 
بح�ص�ر   A �لر�صا  �لإمـــام  ــة  ر�ي يحمل�ن 
�ل�طني  �لقّر�ء  �أمــري  م�صروع  و�أ�صاتذة  طلبة 
�مل�صروع  لطلبة  �ملتميزة  �مل�صاركة  �إىل  م�صافًا 
�لقر�آن  لــد�ر  �لأ�صب�عي  �لــقــر�آن  �ملحفل  يف 

بح�ص�ر  �ملقد�صة  �لعل�ية  �لعتبة  يف  �لــكــرمي 
�صي�فهم وفد م�ؤ�ص�صة �صر�ط �لقر�آنية �لقادم 
من �جلمه�رية �لإ�صالمية �لإير�نية كما �صارك 
مرقد  �إحت�صنه  قــر�آن  مبحفل  �مل�صروع  طلبة 
ومن  )ر�ــص(  �لتمار  ميثم  �جلليل  �ل�صحابي 
�مل�صروع  نفذها  �لتي  �لب�مج  مم�عة  �صمن 
�لنجف  �لــديــنــيــة يف  �ملــرجــعــيــات  زيــــارة  هــ� 
�لأ�صرف فقد ز�ر م�صروع �أمري �لقر�ء �ل�طني 
يف �لعر�ق عددً� من مر�جع �لدين �لعظام يف 
�ملرجع  �ل�فد  �لتقى  حيث  �لأ�ــصــرف  �لنجف 
�لأعلى �آية �هلل �لعظمى �ل�صيد )علي �حل�صيني 
�ل�صي�صتان -د�م ظله- ( و تبك �لطلبة بروؤية 
�لدعاء  �صائلينه  عليه  �لتحية  و�إلقاء  �صماحته 

لهم ولهذ� �مل�صروع بالت�فيق و�ل�صد�د.
�آية  �لكبري  �ملرجع  لزيارة  �ل�فد  ت�جه  بعدها 
�لفيا�ص  �إ�صحاق  �ل�صيخ )حممد  �لعظمى  �هلل 
ملحا�صرته  �ل�فد  ��صتمع  وقد  ظله-(  –د�م 
�صرورة  على  فيها  ركزة  �لتي  �لرتب�ية  �لأب�ية 
ه�  مبا  و�لعمل  �لقر�آن  قــر�ءة  بني  �لإن�صجام 
�ل�صباب  ت�عية  �أهمية  على  �لتاأكيد  مع  مقروء 
مع  و�لفقه  �لعقيدة  ول�صيما  دينهم  �أم�ر  على 
�لــذي  �حل�صن  و�لتعامل  بــالأخــالق  �للــتــز�م 
�لبيت  �أهل  ملدر�صة  �لإيجابية  �ل�ص�رة  يعك�ص 
ملثل هكذ�  بالت�فيق  �صماحته  D، كما دعا 
و�ٍع  جيل  تن�صئة  عاتقها  على  تاأخذ  م�صاريع 

مشروع أمير القّراء الوطني

إلعداد القّراء البراعم في العراق ورعايتهم

يصقل المواهب القرآنية بمدة قياسية
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حامٍل لر�صالة �لثقلني.
�آية  �لكبري  �ملرجع  بزيارة  �لزيار�ت  و�ختتمت 
�حلكيم  �صعيد  )حممد  �ل�صيد  �لعظمى  �هلل 
ب�صماحته  �ل�فد  �لتقى  حيث  ظله-(  –د�م 
�مل�صروع،  طلبة  �أحــد  قبل  من  تــالوة  له  هاديًا 
�صماحته  من  ترب�ية  قر�آنية  حما�صرة  تلتها 
وتقدمي  �لــز�ئــر  بال�فد  بالرتحيب  ��صتهلت 
ــث  ــادي و�لأح ــر�آن  ــق �ل مــن  �لنابعة  �لن�صائح 
و�أثره يف  �لقر�آن  �أهمية  �ل�صريفة يف خ�ص��ص 
�لقر�آن  باأّن  ذلك  عن  معبً�  �لب�صرية،  هد�ية 

كتاب هد�ية.
�لهتمام  ب�صرورة  �لــ�فــد  �صماحته  و�أو�ــصــى 
جانب  �إىل  و�لفقه  و�لعقيدة  �لأخالق  بج��نب 

تالوة �لقر�آن �لكرمي.
�أما �أبرز ما ميز �مل�سروع هذ� �لعام وللوقوف 
عــلــى �الإمـــكـــانـــيـــات �لـــتـــي كــ�ــســف عــنــهــا هــذ� 
فقد  ختامه  �إىل  و�ــســل  وقــد  �ملــبــارك  �لعمل 

�لتنفيذي  �ملدير  �لبياتي  علي  �الأ�ستاذ  بينها 
للم�سروع �لذي حتدث قائًا:

وجــدول  منهج  وفــق  �ملــ�ــصــروع  يف  �لعمل  �ــصــار 
�مل�صروع  �د�رة  معد ومنظم ومدرو�ص من قبل 
�ملبارك من ي�م �إنطالقه حتى ختامه يف  ي�م 
�ملرحلة  ختام  ي�م  ه�  2016/9/10م  �ل�صبت 
�لتي  �لثانية  بن�صخته  �ملــ�ــصــروع  مــن  �لثانية 
مدر�صتني  باإ�صافة  �ل�صابق  �لعام  عن  متيزت 
�ل�صيخ ) عبد  �لقارئ  جديدتني وهما مدر�صة 
�لبا�صط عبد �ل�صمد ( ومدر�صة �ل�صيخ )خليل 
�لعام  هــذ�  �ملــ�ــصــروع  متيز  كما  �إ�صماعيل(، 
عن  خمــتــارة  تـــالو�ت  لأربـــع  �لطلبة  بتحفيظ 
�ملا�صي  �لعام  يف  �كتفينا  حني  يف  مدر�صة  كل 
بتالوة و�حدة فقط وهذ� يعني �أن �أد�ء �لطلبة 

يف ت�صاعد م�صتمر ي�مًا بعد �آخر.
 )60  ( �لعام  هــذ�  �مل�صروع  يف   �صارك  وقــد  
�لعدد  �خــتــزل  ثــم  �لأوىل  �ملرحلة  يف  طالبًا 

�لعام  �لثانية هذ�  �ملرحلة  �إىل)35( طالبًا يف 
�مل�صروع  مــن  �لثالثة  �ملرحلة  �إىل  و�صيتاأهل 

�أف�صل)30( طالبًا.
كما تلقى �لطلبة يف هذ� �لعام و�صمن �لبنامج 
�لثقايف �ملعد مم�عة من �ملحا�صر�ت �لفقهية 
قدم  وقــد  و�ل�صحية  و�لعقائدية  و�لأخالقية 

هذ� �ملحا�صر�ت مم�عة من �ملخت�صني.
علمًا  �أن �مل�صروع م�صتمر و�صينتقل �إىل �ملرحلة 
�لثالثة منه بعد ختام �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية، 
حيث �صي�صارك يف �ملرحلة �لثالثة )30( طالبًا 
�لختبار�ت  مــن  عـــددً�  �ملرحلة  هــذه  وت�صمل 
هنالك  �صيك�ن  �صهرين  كل  ففي  دوري  ب�صكل 
ملتقى يف مدينة كربالء �ملقد�صة يف حني يك�ن 
من  بعد  عن  �ملرحلة  يف  �لطلبة  مع  �لت���صل 

خالل �لأنرتنيت.
م�ساركات  �أوىل  عن  �لبياتي  �ساألت  �لفرقان 
بعد  �خلارجية  �لــقــّر�ء  �أمــري  م�سروع  بر�عم 

ختام مرحلته �لثانية فاأجاب قائًا: 
ت�جه  �مل�صروع  من  �لثانية  �ملرحلة  نهاية  بعد 
وفد �صم مم�عة من �أ�صاتذة �مل�صروع و�إد�رته 
بتالو�ت  �صارك��  م�ه�بًا  ع�صر  خم�صة  برفقة 
باأكرث  و�لفردية  �جلماعية  بني  تباينت  جميلة 
من ع�صرة حمافل متفرقة يف جمه�رية �إير�ن 
�لــب�عــم بتقدميهم  �إمــتــاز  ــد  وق �لإ�ــصــالمــيــة 
وهي  �لعر�قية  بالطريقة  جماعية  ـــالو�ت  ت
�أحــد  يقدم  ل  حيث  ن�عها  مــن  �أوىل  �صابقة 
ونحن  جماعية  بطريقة  عر�قية  تالوة  �صابقًا 
نفي  �أن  �ملتميز  �لأد�ء  هذ�  خالل  من  نحاول 
ب�عدنا جلمه�رنا �لعزيز �أننا �صننقل �لطريقة 
هذه  ــرز  لأب وبالن�صبة  �لعاملية،  �إىل  �لعر�قية 
�ملحافل فقد كان هنالك ثالثة حمافل يف حرم 
�لإمام �لر�صا A وباقي �ملحافل �أقيمت يف 

مناطق خمتلفة من �إير�ن. 
بــاالأ�ــســتــاذ م�سطفى غــازي  �إلــتــقــت  �لــفــرقــان 
م�سوؤول �إعام معهد �لقر�آن �لكرمي و�ساألته 

عـــن �حلــ�ــســور �الإعــــامــــي يف هــــذ� �ملــ�ــســروع 
فتحدث قائًا:

�لقّر�ء  �أمــري  كم�صروع  ــد  ور�ئ متميز  برنامج 
�إعالمية  مبتابعة  يحظى  و�أن  لبــد  �ل�طني 
�لإمــكــان حيث  قــدر  له  �صعينا  ما  وهــذ�  جيدة 
�أخبار  �لألكرتونية  �ملــ��قــع  من  عــدد  تناقلت 
�ل�صاأن  بهذ�  �ملخت�صة  منها  �أذكـــر  �مل�صروع 
وكذلك  �أخباره  بع�ص  �إكنا  وكالة  ن�صرت  حيث 
تابعت وكالة ق �لقر�آنية �لعاملية �مل�صروع ب�صكل 
و�لتقارير  �لأخبار  �لعديد من  م�صتمر ون�صرت 
عن بر�مه �ملتن�عة ف�صاًل عن �مل��قع �لأخرى 
�ملعارف  ق�صم  وم�قع  �لعاملية  �لكفيل  ك�صبكة 

�لإ�صالمية و�لإن�صانية وم��قع �ملعهد.
�لك�ثر  قــنــاة  نقلت  فقد  �ملــرئــي  وبخ�ص��ص 
�أمــري  لطلبة  �ملتميزة  �ملــ�ــصــاركــة  �لف�صائية 
�لقّر�ء من حرم �لإمام �لر�صا A وهنالك 
من  �صت�صاهدوه  جدً�  ومميز  ح�صري  برنامج 
برنامج  وه�  �لف�صائية  �لفر�ت  �صا�صة  خالل 

�ل�صيد  وتقدمي  �إعـــد�د  وهــ� من  �لــقــّر�ء  �أمــري 
جيد  ب�صكل  �أعد  �لبنامج  هذ�  �حلل�  ح�صنني 
�مل�صروع ول  تفا�صيل  ومتميز وقد و�كب جميع 
�أعتقد �أن هنالك عمل قر�آن مت تغطيته بهذه 
�جله�د  حجم  ُيظهر  �أن  ناأمل  ونحن  �لطريقة 
باأ�صل�ب  �مل�صروع  هذ�  يف  تبذل  �لتي  �لكبرية 
من  ن�عه  من  فريد  فالبنامج  وممتع  جميل 
و�خلروج عن  �لتفا�صيل  م��كبته جلميع  حيث 
�ملاأل�ف يف �لب�مج �لقر�آنية، ومن �صمن خطة 
ب�صكل  لطلبته  �إعالمي  ظه�ر  ت�فري  �مل�صروع 

م�صتمر وفق �ملمكن �إن �صاء �هلل.
�إعــد�د  �مل�سروع يقام من قبل مركز  �أن  يذكر 
�لقّر�ء و�حلفاظ ولل�سنة �لثانية على �لتو�يل 
على  ح�سل  �لتي  �ملميزة  �مل�ساريع  من  ويعد 
�سارة �لتفرد من قبل �لعديد من �ل�سخ�سيات 

�لقر�آنية �لتي �طلعت عليه.
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�صمن ن�صاطاته �لقر�آنية �لهادفة �إىل ن�صر ثقافة 
�لقر�آن �لكرمي ومفاهيمه بني �و�صاط �ملجتمع، 
و��صل معهد �لقر�آن �لكرمي فرع �لهندية �لتابع 
�لقر�آنية  �خلتمات  م�صروع  �لعبا�صية  للعتبة 
و�حل�صينيات،  و�مل�صاجد  �لبي�ت  يف  �ملباركة 
ق�صاء  يف   A �ملــرتــ�ــصــى  جــامــع  يف  ـــان  وك

�لهندية ختام �إحدى �خلتمات �ملباركة.
�صارك يف هذه �خلتمة عدد من �لقّر�ء �صدحت 
�ملج�دة  �لقر�آنية  �لتالو�ت  باأعذب  حناجرهم 
وهم كل من �لقارئ ي��صف �لفتالوي و�لقارئ 
و�لقارئ  ناجي  علي  و�لقارئ  �لغز�ل  حممد 

م�صاركة  عن  ف�صاًل  �لقزويني،  ميب  �ل�صيد 
معهد  م�ص�ؤول  كلمة  تلتها  �مل�ؤمنني،  من  جمع 
حامد  �ل�صيد  �لهندية  فــرع  �لــكــرمي  ــقــر�آن  �ل
�ملرعبي بنّي فيها عددً� من �لن�صاطات �لقر�آنية 
�لهندية  فرع  �لكرمي  �لقر�آن  ملعهد  �مل�صتمرة 
�لتي ت�صمنت تقدمي �لدور�ت �لتعليمية ف�صاًل 
عن �خلتمات �ملحافل و�لأما�صي �لقر�آنية �لتي 
تعد �أحدى طر�ئق ن�صر �لثقافة �لقر�آنية، كما 
�رتياد  م���صلة  على  �مل�صاركني  �مل�ؤمنني  حّث 
ت�صهم  �لتي  �ملباركة  �لقر�آنية  �خلتمات  هذه 
�لكرمي  للقر�آن  �ل�صحيحة  �لقر�ءة  تعليم  يف 

�لهد�يا  ت�زيع  بعدها  جاء  عل�مه،  من  و�لنهل 
�لتحفيزية على �مل�صاركني وقر�ءة دعاء �لفرج 

�ملبارك.
يذكر �أن معهد �لقر�آن �لكرمي فرع �لهندية له 
�لعديد من �لأن�صطة و�لفعاليات �لقر�آنية منها 
�لقر�آنية  و�مل�صابقات  و�ملحافل  �لدور�ت  �إقامة 
ف�صاًل عن عقد �لندو�ت �لقر�آنية بهدف دعم 
بال��قع  �لقر�آنية وتط�يرها و�لنه��ص  �مل�صرية 

�لقر�آن.

معهد القرآن الكريم )فرع الهندية( 

يواصل عمله في مشروع الختمات القرآنية

�نــطــالقــًا مــن �لإميـــان بــالــتــالزم بــني �لــقــر�آن 
�لكرمي و�أهل �لبيت D �أهدى معهد �لقر�آن 
�لكرمي �لتابع لق�صم �ص�ؤون �ملعارف �لإ�صالمية 
�أكرث  �ملقد�صة  �لعبا�صية  �لعتبة  يف  و�لإن�صانية 
من ت�صع ختمات قر�آنية مباركة مب�صاركة جمع 
 A �لعبا�ص  �لف�صل  �أبــي  مرقد  زو�ر  مــن 
�لذين �أحي�� ليلة �لعا�صر من حمرم �حلر�م يف 

تلك �لرحاب �ملقد�صة.

من  �أحــز�ٍب  بت�زيع  �ملعهد  منت�صب�  قام  حيث 
�مل�صحف �ل�صريف على �لزو�ر �لذين ت�صابق�� 
�أقل  عاديه  �ملبارك  �لعمل  هذ�  يف  للم�صاركة 
و�أن�صاره  بيته  و�أهــل  �ل�صهد�ء  ل�صيد  يقدم  ما 
من  هــي  ت�صحياتهم  و�أن  خ�ص��صًا  �لــكــر�م 
�صمنت بقاء �لدين �لإ�صالمي �حلنيف وجعلنا 
من �أتباع �حلق على حد تعبري بع�ص �مل�صاركني.

يذكر �أن معهد �لقر�آن �لكرمي د�أب منذ �صنني 

�لعا�صر من  ليلة  �إقامة هذه �خلتمات يف  على 
وفروعه  �ملعهد  �أن  عن  ف�صاًل  �حلــر�م  حمرم 
من  �لــعــديــد  تقيم  �ملــحــافــظــات  يف  �ملختلفة 
�خلتمات �لقر�آنية �ملباركة ب�صكل م�صتمر ط��ل 

�لعام.

معهد القرآن الكريم يهدي تسع ختمات قرآنية

لإلمام الحسين وأخيه أبي الفضل )عليهما السالم(
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بنت  لــه  كــانــت  فــرعــ�ن  �أّن  �لأخـــبـــار  يف  ورد 
مري�صة، ول يكن له من �لأبناء �ص��ها، وكانت 
ينفعها  ل  �صديدة  �آلم  من  تعان  �لبنت  هذه 
له:  فقال��  �لكهنة  �إىل  فلجاأ  �لأطــبــاء،  عــالج 
نتكّهُن ونت�قع �أن �إن�صانًا يخرج من �لبحر يك�ن 
�صفاوؤها من لعاب فمه حني يدهن به ج�صدها، 
هذ�  �نتظار  يف  »�آ�صية«  وزوجــه  فرع�ن  وكــان 
ــ�م مــن �لأّيـــــام.. فــجــاأة لح  »�حلــــادث« ويف ي
�لنيل فلفت  �أم��ج  لعي�نهما �صندوق تتالطمه 
به  يــاأتــ��  �أن  عّماله  فــرعــ�ن  فــاأمــر  ــار،  ــظ �لأن

ليعرف�� ما به .
ــّي �أمـــام  ومــثــل �لــ�ــصــنــدوق »�ملــجــهــ�ل« �خلــف

فرع�ن، ول يتمكن �أحد �أن يفتحه.
م��صى  لينج�  يفتحه  �أن  كان على فرع�ن  بلى 
على  �ل�صندوق  وفتح  نف�صه،  فرع�ن  يد  على 

يده فعال!.
ن�ر  منه  �صطع  عليه  �آ�صية  عــني  وقعت  فلّما 
فاأ�صاء قلبها، ودخل حّبه يف قل�ب �جلميع، ول 
�صيما قلب �مر�أة فرع�ن »�آ�صية«.. وحني �صفيت 
�أكرث  بنت فرع�ن من لعاب فمه ز�دت حمّبته 

فاأكرث.
ولنعد �لآن �إىل �لقر�آن �لكرمي لن�صمع خال�صة 
�ل�صدد:  هــذ�  يف  �لــقــر�آن  يق�ل  منه!  ة  �لق�صّ
)فالتقطه �آل فرع�ن ليك�ن لهم عدّوً� وحزنًا(.

»�لتقاط«  مــادة  مــن  مــاأخــ�ذة  »�لتقط«  كلمة 
من  �ل�صيء  �إىل  �ل��ص�ل  �لأ�صل  يف  ومعناها 
�لتي  �لأ�صياء  �صميت  و�إمّنــا  و�صعي،  جهد  دون 
�أيــ�ــصــًا..  نف�صه  لل�صبب  »لقطة«  عليها  يعرث 
�ل�صندوق  يجلب��  ل  �لفر�عنة  �أّن  وبديهي 
يف  لريب�ه  �ملاء  من  �لر�صيع  �لطفل  فيه  �لذي 
�أحظانهم فيك�ن لهم عدوً� لدودً�، بل �أر�دوه - 

كما قالت �مر�أة فرع�ن - قرة عني لهم.
ولكن �لنتيجة و�لعاقبة..كان ما كان وحدث ما 
�إّن �لالم يف  حدث.. وكما يق�ل علماء �لأدب: 
ليك�ن..( هي  فرع�ن  �آل  )فالتقطه  هنا  �لآية 
�لتعبري  �لعلة« ولطافة  »ل �لعاقبة« لي�صت »لم 

محبة موسى في القلوب
كامنة يف �أّن �هلل �صبحانه يريد �أن يبنّي قدرته، 
عّباأت  »�لفر�عنة«  �جلماعة  هــذه  �أن  وكيف 
�لذي  و�إذ�  �إ�صر�ئيل،  بني  لقتل  ق��ها  جميع 
من  �ملقدمات  هــذه  كل  وكانت   - قتله  �أر�دو� 

�أجله - يرتبى يف �أح�صانهم كاأعّز �بنائهم.
�أّن  على  يدل  فرع�ن  باآل   - �صمنًا   - و�لتعبري 
�مللتقط ل يكن و�حدً�، بل ��صرتك يف �لتقاط 
�ل�صندوق جماعة من �آل فرع�ن، وهذ� بنف�صه 
هذ�  مثل  ينتظرون  كــانــ��  �أّنــهــم  على  �صاهد 

�حلدث .
وهامان  فرع�ن  )�إّن  بالق�ل:  �لآية  تختتم  ثّم 

وجن�دهما كان�� خاطئني(.
�أعظم  خطاأ  و�أي  �صيء،  كل  يف  خاطئني  كان�� 
مــن �أن يــحــيــدو� عــن طــريــق �لــعــدل و�حلـــّق، 
و�جل�ر  �لظلم  على  حكمهم  ق��عد  يبن��  و�أن 

و�ل�صرك!.
�لأطفال  �آلف  يذبح��  �أن  �أعظم  خطاأ  و�أي 
ليقتل�� م��صى A، ولكن �هلل �صبحانه �أودعه 
يف �أيديهم وقال لهم: خذو� عدّوكم هذ� ورّب�ه 

ليكب عندكم؟
�أن �صجارً� حدث ما  �لتالية  وي�صتفاد من �لآية 
بني فرع�ن و�مر�أته، ويحتمل �أن بع�ص �أتباعه 
لأّن  ليقتل�ه،  �لطفل  ر�أ�ص  وقف�� عند  كان�� قد 
�لقر�آن �لكرمي يق�ل يف هذ� �ل�صدد: )وقالت 
�مر�أة فرع�ن قّرة عني ل ولك ل تقتل�ه ع�صى 

�أن ينفعنا �أو نتخذه ولدً�..(.
خمايل  يف  وجـــد  ــرعــ�ن  ف �أّن  للنظر  ــ�ح  ــل وي
�إيد�عه  �لأُخرى ومن جملتها  و�لعالئم  �لطفل 
�أمــ��ج  بني  و�إلــقــاءه  »�ل�صندوق«  �لتاب�ت  يف 
من  �لطفل  هــذ�  �أن   - ذلــك  �إىل  ومــا  �لنيل، 
بني �إ�صر�ئيل، و�أن زو�ل ملكه على يده، فجثم 
كاب��ٌص ثقيل على �صدره من �لهم و�ألقى على 

�إجر�مه  قان�ن  يجري  �أن  فــاأر�د  ظّلة،  روحــه 
عليه.

هذه  على  �ملتمّلق�ن  و�أتباعه  �أطــر�فــه  فــاأيــده 
�لطفل،  هذ�  يذبح  �أن  ينبغي  وقال��:  �خلطة، 

ول دليل على �أن ل يجري هذ� �لقان�ن عليه.
 

ولدً�  ترزق  �لتي ل  �مــر�أة فرع�ن  �آ�صية  ولكن 
ذكرً�، ول يكن قلبها من�ص�جًا من قما�ص عمال 
و�أع��نه  فرع�ن  ب�جه  وقفت  فرع�ن،  ق�صر 

ومنعتهم من قتله.

ة �صفاء بنت فرع�ن بلعاب فم  و�إذ� �أ�صفنا ق�صّ
م��صى - على ما قدمناه - ف�صيك�ن دليل �آخر 

ي��صح كيفية �نت�صار �آ�صية يف هذه �لزمة.
مغزى  وذ�ت  مقت�صبة  بجملة   - �لقر�آن  ولكن 

كبري - ختم �لآية قائال: )وهم ل ي�صعرون(.
�لنافذ  �هلل  �أمــر  �أّن  ي�صعرو�  ل  �إّنــهــم  �أجـــل، 
يرتبى  �أن  �قت�صت  تقهر،  ل  �لــتــي  وم�صيئته 
ول  �ملــر�كــز خـــطـــرً�...  �أهـــم  �لطفل يف  هــذ� 
�مل�صيئة،  ول ميكن  يرّد هذه  �أن  ي�صتطيع  �أحد 

خمالفتها �أبدً� .
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نعطي بكرم و�صخاء ومن دون �أي تردد 
هيبة  ذو  �إنــ�ــصــان  مــنــا  يطلب  عــنــدمــا 
ووجــاهــة ونــفــرح بــذلــك �لــعــطــاء حتى 
على  يكرمنا  �أو  �صيئا  لنا  يقدم  ل  ول� 
�لأمــر  هــذ�  فعل  منا  وكــثــري  وهبنا  مــا 
�إن�صان  ه�  طلب  من  يبقى  �لأخــري  ويف 
خالق  يطلب  عندما  بالك  فما  فح�صب 
لي�ص  �لــذي  �لأ�صياء  كل  وم�جد  �لك�ن 
و�ملعطي  �ملتف�صل  وهـــ�  �ــصــيء  كمثله 
�أوجدنا  من  ه�  بل  حــدود  دون  و�ملنعم 
من عدم و�إليه نع�د ويف �لأخري نحن ل 
�لذي  �ملطلق  �ملالك  ه�  بل  �صيء  منلك 
به  لنت�صرف  منلك  مــا  على  �إئتمننا 
وفق م�صيئته )عز وجل(، بعد ما تقدم 
ينبغي �أن ل نرتدد فيما يريد �هلل وننفذ 
ما يطلبه بحب و�صعادة ولكن ماذ� يريد 
من  �لإلهية  للرغبة  فلن�صتمع  ولنتعرف 

�لقر�آن �لكرمي قال �حلق تعاىل {ُيِريُد 
ِذيَن ِمْن  َ َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم �ُصَنَ �لَّ ُ ِلُيَبنيِّ �هللَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم}  َقْبِلُكْم َوَيُت�َب َعَلْيُكْم َو�هللَّ
من  �لإلهية  �لإر�دة  تــبــد�أ  )ال��ن�����س��اء-26( 

�لهد�ية  خريطة  مالمح  ور�صم  �لتبيان 
في�صري  كماله  �إىل  �لإن�صان  ت��صل  �لتي 
هذه  تف�صري  يف  �لطباطبائي  �ل�صيد 
�أحكام  �أي  لكم  ليبني  �هلل  )يريد  �لآية 
دينه مما فيه �صالح دنياكم وعقباكم، 
 ... و�حلكم  �ملعارف  من  ذلك  يف  وما 
قبلكم(  مــن  �لــذيــن  �صن  )ويــهــديــكــم 
�لأنبياء  من  �ل�صابقني  حياة  طرق  �أي 
�حلياة  يف  �جلارين  �ل�صاحلة،  و�لأمم 
�حلائزين  �هلل،  مر�صاة  على  �لدنيا 
بــه �ــصــعــادة �لــدنــيــا و�لآخـــــرة، و�ملـــر�د 
يف  �صننهم  �ملعنى  هــذ�  على  ب�صننهم 
وجميع  بتفا�صيلها  �صننهم  ل  �جلملة 

 82 ج4/���س   امليزان  )تف�سري  خ�ص��صياتها( 
�هلل  �إر�دة  تك�ن  �أن  �أجمل  وما  بت�سرف(  

�أجلها  بعث من  �لتي  �لتبيان  ه�  �لأوىل 
و�أكمل  �لر�صل  ب�صيد  وختمهم  �لنبيّ�ن 
�مل�ص��ر من بعده �أهل �لبيت D وبعد 
�لت�بة  عــبــاده  مــن  �هلل  يطلب  �لتبيان 
و�لع�دة �إىل كنف رحمته ووعدهم باأنه 
فهل  ب�صعفهم  �لعال  وه�  عليهم  يت�ب 
له  يا  للرحمة  دعــ�ة  من  �أجمل  هنالك 
�لأول  �ملتف�صل  يطلبه  �صهل  طلب  من 
و�لأخري طلب نحن من ي�صتفيد منه ول 
فح�صب  �لدنيا  عال  يف  فائدته  تنتهي 
�لآخرة  يف  �أبدية  �صعادة  �إىل  ي��صل  بل 
�هلل  �إر�دة  تنفيذ  من  مينعنا  ما  ولكن 
و�أع��نه  و�ل�صيطان  �له�ى  ه�  وجل  عز 
�ملعا�صي  لنا  فيزين  و�جلن  �لإن�ص  من 
َيــُتــ�َب  ْن  �أَ ُيــِريــُد  {َو�هلُل  عنه  ويبعدنا 

اهلل يريد

حيدر زيد 

َهَ��ِت  �ل�صَّ ِبُع�َن  َيتَّ ِذيَن  �لَّ َوُيِريُد  َعَلْيُكْم 
�أَْن  �هلُل  ُيــِريــُد  َعِظيًما  َمْياًل  يُل��  مَتِ �أَْن 
ِعيًفا}  �صَ �ْلإِْن�َصاُن  َوُخِلَق  َعْنُكْم  َف  ُيَخفِّ
وجل   عز  �هلل  فتعاليم   )28-27  ، )الن�ساء 

�لإن�صان  للتخفيف عن  ومبجملها جاءت 
ي�صر  لكنه  وطماأنينة  بر�حة  يعي�ص  لكي 
ي�صت�جب  وبذلك  خالقه  مع�صية  على 
نكر�ن  فاأي  �لعقاب  و�أليم  �لبالء  نزول 
وعدم  �هلل  مع�صية  من  �أعظم  للجميل 
ر�ص�ل  فعن  �إليه  يدع�نا  ملا  �ل�صتجابة 
�هلل a قال:)يق�ل �هلّل تبارك وتعاىل: 
�ليك  �أحتبب  تن�صفني،  ما  �آدم  يابن 
خريي  باملعا�صي،  �ّل  وتتمقت  بالنعم، 
ول  �صاعد،  �إّل  و�صّرك  ُمــنــَزل،  عليك 
يز�ل ملك كرمي ياأتيني عنك يف كل ي�م 
�صمعت  ل�  �آدم  يابن  قبيح،  بعمل  وليلة 
من  تعلم  ل  ــت  و�أن غــريك،  من  و�صفك 
)بحار  مقته(  �إىل  ل�صارعت  �مل��ص�ف، 

ل�  �حلقيقة  ففي  ����س352(   ، ج73   : الأن����وار 

تلك  كــل  ــه  ل قـــدم  �إنــ�ــصــان  عــن  �صمعنا 
و�أنكرها لكرهناه فعلينا  �لإلهية  �لهبات 
د�ئمة  بع�دة  نك�ن  �أن  على  نحر�ص  �أن 
كل  عــنــد  لــه  �لــتــ�بــة  ولــنــجــدد  �هلل  �إىل 
نحن  �أنف�صنا هل  ونر�قب  وم�صاء  �صباح 
�صبيله  عن  �بتعدنا  �أو  معه  عهدنا  على 
و�لأئمة  و�لأنــبــيــاء  بالكتب  �أنـــاره  �لــذي 
ناأن�ص  �أن  ــاأ�ــص  ب ول  �ملــهــديــني  ــد�ة  ــه �ل
للم�ؤمن  �هلل  �أعــد  ما  يف  ورد  ما  ببع�ص 
برحمته  �أن  وكيف  �لــثــ��ب  عظيم  مــن 
�حلق  يق�ل  �حل�صاب  ه�ل  من  جناهم 
�ْلَي�ِم  ذِلــَك  �َصرَّ  �هلُل  {َفَ�قاُهُم  تعاىل: 
ملن  مبارك  ــُرورً�}  َو�ــصُ َرًة  َن�صْ َوَلّقاُهْم 
يجيب �إر�دة �هلل، فله �ل�صعادة و�ل�صرور 
يف �لآخرة ويدخلهم �جلنة �لتي وعدهم 
�صبحانه  به  و�إميانهم  ل�صبهم  جــز�ًء 
َوَحريرً�}  ًة  َجنَّ و�  َبُ �صَ ا  مِبَ {َوَجز�ُهْم 

ــًة  ــَي {َود�ِن �صيء  كــل  مــن  فيها  يــرزقــ�ن 
َتْذلياًل}  ُقُط�ُفها  َلْت  َوُذلِّ َعَلْيِهْم ِظالُلها 
ِمْن  َي�ْصَرُب�َن  �ْلْبــر�َر  {�إنَّ  �صر�بهم  �أما 
و�صف  ويف  كاُف�رً�}  ُجها  ِمزِّ كاَن  َكاأْ�ص 
{َو�َصقاُهْم  تعاىل  قال  �أي�صًا  �ل�صر�ب 
لبا�ص  و�صف  ويف  َطُه�رً�}  �َصر�بًا  َربُُّهْم 
�ُصْنُد�ص  ــاُب  ــَي ِث {عــاِلــَيــُهــْم  �جلنة  �أهــل 
ٌق} كذلك {َوُحلُّ�� َ��صاِوَر  ٌر َوِ��ْصَتْبَ ُخ�صْ
من  ذكرنا  ما  ي�صري  فبعد  ة}  ِف�صِّ ِمــْن 
�صاحب  مــن  هنالك  هــل  �لنعيم  �ص�ر 
�لتي هي  و�إر�دتــه  �هلل  ند�ء  عقل يرتك 
�لآخــرة  يف  و�لهناء  �لدنيا  يف  �ل�صعادة 
و�إن تركها فماذ� �صيختار غري �ل�صالل 

و�لهالك �لأبدي.
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اخليانة �صورها و ا�صبابها

 الخيانة تعني عدم نصح االنسان لما اؤُتمن عليه أو يقال عدم أداء اإلنسان لما 

التزم بتأديته، وهي ضد األمانة، فالخيانة من السلوكيات التي ال يختلف اثنان 

الكبيرة  واالضرار  المفاسد  من  تتركه  لما  عقال  مرفوضة  فهي  قبحها  على 

ورد  المقدس  الشارع  وفي   ، بأكمله  المجتمع  على  او  ما  شخص  على  سواء 

من  العديد  خالل  من  الكريم  القرآن  في  ورفضها  قبحها  واثبات  ذمها 

تجنبها  الى  ودعت  عنها  نهت  التي  المستفيضة  واالخبار  المباركات  اآليات 

اآليات  هذه  ومن  الدين  يوم  المنقلب  وسوء  العقاب  بأشد  مقترفيها  ووعد 

َوَتُخوُنوا  ُسوَل  َوالرَّ َه  اللَّ َتُخوُنوا  َلا  آََمُنوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ {َيا  تعالى  قوله  الكريمات 

َتْعَلُموَن}. َوأَْنُتْم  أََماَناِتُكْم 

و ق�له تعاىل {�إّن �هلل ل يحب من كان خّ��نًا 
�أثيمًا} وق�له تعاىل {�إن �هلل ل يحب كلَّ خّ��ٍن 

َكُف�ٍر} .
وق�له تعاىل {�إن �هلل ل يهدي كيد �خلائنني} 
كفرو�  للذين  مثاًل  �هلل  َرَب  {�صَ تعاىل  وق�له 
�مر�أة ن�ٍح و�مر�أة ل�ٍط كانتا حتت عبدين من 
عنهما  يغنيا  فلم  فخانتاهما  �صاحلني  عبادنا 
من �هلل �صيئًا وقيل �دخال �لناَر  مع �لد�خلني} 

.
من  وحــده  �لقر�آن  يكن  ل  ذ�تــه  �ل�صعيد  ويف 
�صّرح ومنع من �خليانة فقد جاءت �لعديد من 
�ملعنى  يف  ت�صب   a حممد  لنبينا  �لحاديث 
 : a  نف�صه نذكر بع�صها، فقد قال ر�ص�ل �هلل

اِر(. َياَنُة يِف �لَنّ ِديَعُة َو�خْلِ )�مْلَْكُر َو�خْلَ
وقال   �أي�صًا a : )�أربع ل تدخُل  بيتًا و�حدٌة 
�إل َخِرب، و ل يعمر بالبكة: �خليانة،  منهن 
و�ل�صرقة، و �صرب �خلمر، و�لزنا( وعن م�لنا 
 A و�ملتكلمني  �لبلغاء  و�صيد  �مل�ؤمنني  �مري 
َية  َمْع�صِ �َصُرّ  َها  َفِاَنّ َو�خِلَياَنَة  )�إّياَك   : قال  �نه 

اِر َعَلى ِخياَنِتِه( . ٌب ِبالَنّ َوِ�َنّ �خَلاِئَن مَلَُعَذّ
مانبة  فاأنها  �خليانة  )جانب��   :  A وقال  

�ل�صالم( .
وه�   A بن  �حل�صني  �مامنا  عن  جــاء  كما 
يق�ل:  �أن  يكرث  و�لــ�كــيــل  لــه  وكــيــاًل  يحا�صب 
 : A  و�هلل ما خنت(، فقال له �أب� عبد�هلل(
)يا هذ�، خيانتك وت�صييعك علّي مال �ص��ء، 
�إل �إن �خليانة �صّرها عليك. ثمَّ قال قال ر�ص�ل 
�هلل  a: ل� �أّن �أحدكم فرَّ  من رزقه لتبعه حتى 
يدركه، و َمن خان خيانة ح�صبت عليه ِمن رزقه 

و ُكتب عليه  وزرها( .
من خالل هذ� �ل�صتعر��ص �مل�جز جلملة من 
�لنبي  عن  ــ��ردة  �ل و�لخبار  �لقر�آنية  �ليــات 
�خليانة  �ن   D �لطهار  بيته  و�أهل  �لكرم 

من �رذل �ل�صفات و�ب�صع �لخالق �لتي ت�صقط 
�لكر�مة كما ت�ؤدي �ىل ف�صل �لن�صان و�خفاقه 
�ملجتمع  هـــذ�  �ىل  ينتمي  فـــرد  بــكــل  فــحــري 
�ل�صالمي �جتناب هذ� �لمر �لقبيح و�لبتعاد 
�لد�رين  ب�صعادة  ينعم  �لمكان حتى  قدر  عنه 
بطاعة �هلل ونعيم �لخرة ، وهنا ميكن �أن نذكر 
��صكال �خليانة فهي لها �ص�ر و��صكال متعددة 
�لر�ص�ل  وخيانة  وعــال  جــل  �هلل  خيانة  منها 
�لمــام  يذكره  ما  وهــ�  مع�صيتهما  خــالل  من 
�أيها  )يــا  تعاىل  �هلل  ق�له  مــن   a �ل�صادق 
�لذين �آمن�� ل تخ�ن�� �هلل و �لر�ص�ل و تخ�ن�� 
من  �لثان  و�ل�صكل  تعلم�ن(  و�أنتم  �أماناتكم  
وتتمثل  �لعلمية  �خليانة  هي  �خليانة  ��صكال 
بالتحريف و�لد�ص يف �حلقائق �لعلمية �لثابتة 
يف هذ� �لطار يق�ل ر�ص�ل �هلل a )تنا�صح�� 
يف �لعلم  فاإن خيانة �أحدكم يف علمه �أ�صد يف 
�أ�ــصــر�ر  �إفــ�ــصــاء  يــعــد  كــمــا  مــالــه(  خيانته يف 
�لآخرين  �ص�رة �أخرى من �ص�ر �خليانة  فقد 
جاء يف و�صية �لر�ص�ل   a لأبي ذّر )�ملجال�ص 
بالأمانة،  و�إف�صاوؤك �ِصرَّ �أخيك خيانة فاجتنب 
�ل�د�ئع  �لعرثة( وخيانة  و�جتنب مل�ص  ذلك 
حمايتها  وعدم  بها  �لتفريط  خالل  من  �ي�صا 
نهى  �رجاعها �ىل م�صتحقيها وه� ما  �و عدم 
�خليانة  )�أفح�ص   :A �مل�ؤمنني   �أمــري  عنه 
�ملعامالت  و�أخرًي� �خليانة يف  �ل�د�ئع(  خيانة 
يف �لبيع مثل �نقا�ص �مليز�ن �أو غ�ص �لب�صاعة 
�لتجار  )�ــصــّر   :A �لــ�ــصــادق  �لإمــــام  ــال  ق
و�لب��عث  �لأ�صباب  �يجاز  وميكن  �خلــ�نــة(، 
�ل�صخ�ص  جهل  منها  �خليانة  �ىل  تــ�ؤدي  �لتي 
�لدينية  بــاملــعــارف  يــخــ�ن وقــلــة وعــيــه  �لـــذي 
و�ل�صرعية و�لفقهية يق�ل ر�ص�ل �هلل  a : )�إن 
�جلاهل من ع�صى �هلل و�إن كان جميل �ملنظر 
عظيم �خلطر( و�ل�صبب �لخر ه� عدم �لعناية 

بالنف�ص وترك تزكيتها وتربيتها تربية �صحيحة 
�أهم  من  معل�م  ه�  وكما  )�لنف�ص(  لأن  دينية 
م�صادر �ل�صرور قال تعاىل {�إّن �لنف�ص لأمارة 
�ل�صباب ه�  وثالث  �ل ما رحم ربي}  بال�ص�ء 
فيه  يعي�ص  �لذي  )�ملل�ث(  �لنقي  �ملحيط غري 
�ىل  �ل�صخ�ص  فعال يف جر  �أثــر  له  فه�  �لفرد 
ل  قال   A �ل�صادق   �لإمــام  قال  �مل�بقات 
�أبي  A:  يا ُبني َمن ي�صحب �صاحب �ل�ص�ء 
ل ي�صلم، ومن يدخل مد�خل �ل�ص�ء يّتهم، ومن 
ل ميلك ل�صانه يندم( ويف �خلتام ميكن �لق�ل 
ونبينا  �لــكــرمي  �لــقــر�آن  بتعاليم  ــتــز�م  �لإل �إن 
من  �لإن�صان  يع�صم  �لطاهرة  و�لعرتة  �لكرمي 
�ل�ق�ع يف �خليانة ولكن ترك �لقتد�ء بالقر�آن 
ُيــ�قــع �لإنــ�ــصــان يف  �لــكــرمي و�لــعــرتة �لطاهرة 

�خليانة ب�ص�رها �ملتعددة.
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القلق وعالجه إيمانيًا
لأم�ر  نتيجة  بالقلق  �لإن�صان  ي�صعر  ما  غالبًا 
حتقيقها  �إىل  ي�صعى  �أو  فيها  يفكر  متعددة 
ذلك  �أجــل  من  جــاهــدً�  ويــحــاول  �مل�صتقبل  يف 
�لهدف، و�ل�صع�ر بالقلق و�لت�تر يجعل �لإن�صان 
يعيد  حتى  �مل�صاعر  هــذه  �صغط  حتت  يعي�ص 
و�أحيانًا  يعي�صها  �لتي  �حلالة  �أو  �لأمــ�ر  تقييم 
�لرغم  وعلى  ي�صرها،  ل  لكي  نف�صه  يــر�جــع 
مفيًد�  يك�ن  فقد  �لأحيان  بع�ص  �لقلق يف  من 
لالإن�صان �إل �أنه يف �لغالب �صع�ر غري مرغ�ب 
فيه، وقد ي�صل من خالله �لإن�صان �إىل مر�حل 
�صيئة يحتاج فيها �إىل �لعالج �لروحي و�لنف�صي 
عدم  حــالــة  �إىل  �ملرحلة  هــذه  يف  ي�صل  وقــد 
بالآخرين   �ل�ث�ق  عدم  وحتى  بنف�صه  �ل�ث�ق 
قبل  �ملعاجلة  عملية  يف  �لإ�صر�ع  من  لبّد  لذ� 
�إىل مر�ص نف�صي ل  يــ�ؤدي  �لأزمــة مما  تفاقم 
�صمح �هلل، وتختلف �أعر��ص �لقلق و�لت�تر من 
حالة �إىل �أخرى ومن �صخ�ص �إىل �آخر تبعا �إىل 

ق�ة �إميان �لفرد باهلل تعاىل وق�ة �صبه.
ب�صد�ع  �ل�صع�ر  منها  �أعر��ص خمتلفة  وللقلق 
يف  �صع�بة  كذلك  �لع�صبية  من  وحالة  كبري 
و�لعرق  �لتنف�ص  و�صيق  ــبــاك  و�لرت �لرتكيز 
�لأمـــ�ر  هــذه  ي�صاحب  كما  �أحــيــانــا  �ل�صديد 
�حللق  يف  وغ�صة  �أرق  وحالة  �لبطن  يف  �آلم 
على  تظهر  قد  �أخــرى  �عر��ص  وهناك  �أي�صا 
�إْن  �لأعــر��ــص  هذه  �أن   علمًا  �مل�صابني  بع�ص 
تق�صي  ول  عادية  تك�ن  �صخ�ص  على  ظهرت 
بعدم  �إحــ�ــصــا�ــصــًا  لــديــه  تـــرتك  ولــكــنــهــا  عليه 
�لقلق  �أ�صباب  ولعل  معينة،  بدرجة  �لرتــيــاح 
معظم  يف  �حلــال  كما  و��صحة  غري  �لت�تر  �أو 
�لإن�صان  ت�صيب  �لتي  �لنف�صية  �ل�صطر�بات 
�ملخت�ص�ن  �لباحث�ن  يعتقد  �لإطــار  هذ�  ويف 
�صحت  �أن  �لنف�صية  �لمـــر��ـــص  جــانــب  يف 
طبيعية  كيميائية  م��د  ب�ج�د  عليها  �لت�صمية 

�لع�صبية  �لناقالت  ت�صمى  �لإن�صان  دمــاغ  يف 
�لقلق  ��صطر�ب  ح�ص�ل  يف  رئي�صي  دور  لها 
ه�  �لقلق  ��صطر�بات  �صبب  �أن  �فرت�ص��  كما 
�لإن�صان  ج�صم  يف  حت�صل  بي�ل�جية  عمليات 
وع��مل ور�ثية وع��مل بيئية حتيط بال�صخ�ص 
ولنمط �حلياة �لتي يعي�صها جميعها ت�ؤدي �إىل 
�لقلق �لذي يعد �لكرث �نت�صار� بني بني �لب�صر 
يف  �لتط�ر  ز�د  فكلما  �لأخـــرية   �ل�صن��ت  يف 
و�ملخاوف  �له��ج�ص  ز�دت  �لتكنل�جي  �ملجال 
�منه  وتهدد  �لن�صان  تقلق  �أن  �صاأنها  من  �لتي 
كيف  هنا  �ملهم  و�لــ�ــصــ�ؤ�ل  و�صعادته  �لنف�صي 
حدته  تقليل  يف  �أثــره  وما  �لقلق  �لدين  يعالج 
�لتي  �لقر�آنية  �لآيــات  من  عــددً�  هنا  و�صاأذكر 
م�جات  من  بها  ي�ؤمن  من  حماية  على  تعمل 
مل�صيئة  و�ملنقاد  �مل�صلم  �مل�ؤمن  �أن  علمًا  �لقلق 
بــالأمــر��ــص  لالإ�صابة  عر�صة  �لأقـــل  هــ�  �هلل 

�لنف�صية يف �لغالب.
ومن �أ�صباب و�لقلق خ�ف �لإن�صان من �لإ�صابة 
ــتــخــ�ف من  ــاأمــر��ــص خــطــرية ومــزمــنــة و�ل ب
م�صتقبلهم يف م��جهة هذ� �ملر�ص ويحمله لهم 
من خماطر على حياتهم ول� �أمعن هذ� �خلائف 
ي�صفني}  فه�  مر�صت  {و�إذ�  تعاىل  ق�له  يف 
�لقت�صادية  �حلالة  ت�صكل  كما   )80 )ال�سعراء 

�ملالية  فالأزمات  ثقياًل،  نف�صيًا  عبئًا  �ل�صعيفة 
على  �لت�كل  ولكن  �لكبرية  �لقلق  �أ�صباب  من 
يف  وعـــده  وجميل  قــدرتــه  عظيم  وتــذكــر  �هلل 
{َفاإِنَّ  تعاىل  �حلق  قال  حيث  �لإن�صر�ح  �ص�رة 
َمَع �ْلُع�ْصِر ُي�ْصًر� * �إِنَّ َمَع �ْلُع�ْصِر ُي�ْصًر�} )�لآية 
يقلق  �ل�عد كيف  ي�صمع هذ�  5،6( فعجبًا ملن 
بل �أن حالة �لطماأنينة بهذ� �ل�عد �لإلهي كفيلة 
باأن جتعل �لإن�صان يفكر بهدوء و�صكينة وتزيد 
من �إحتمالية و�ص�له للحل �ملنا�صب، وبخالفه 
�أن  �أو  خطرية  �مر��ص  لل�صخ�ص  يحدث  فقد 

يت�صّرف بت�صرفات خاطئة قد تكلفه حياته �أو 
قد يلجئ �ىل ��صتعمال م��د خمدرة حتى ي�صل 
بالكتئاب  �ل�صع�ر  وبالتال  �لدمان  حالة  �ىل 

و�لكثري من �لأم�ر �لتي ل ُيحمد عقباها .
وبعد �أن �صخ�صنا �مل�صكلة وبّينا �أهم �لأ�صباب 
�لتي ت�ؤدي �إىل ح�ص�لها وذكرنا بع�ص �لآيات 
و�حلقائق �لإميانية �لتي على �لفرد تر�صيخها 
�لقلق،  ب�جه  �صد  جــد�ر  و�صت�صكل  نف�صه  يف 
من  فه�  �لكرمي  بالقر�آن  �لعالج  م�ص��ر  نكمل 
دون �أدنى �صك من �أف�صل �لعالجات و�جنحها 
وكثري من �لذين ل ميتلك�ن و�زًعا دينيًّا يجهل�ن 
�أهميته  يعرف  فال  و�أهميته  �لعالج  هذ�  قيمة 
�لقلق  �أن  ��صلفنا  فكما  بتجربته  قــام  من  �إل 
�أ�صياء  من  و�حيانا  �مل�صتقبل  من  �خلــ�ف  ه� 
مه�لة و�أحيانا �أخرى تك�ن من دون �صبب بل 
هي و�ص��صة �ل�صيطان، لذلك ذكر �هلل �صيك�ن 
�حلل، كما قال تعاىل يف كتابه �لعزيز {�لذين 
�آمن�� وتطمئن قل�بهم بذكر �هلل، �أل بذكر �هلل 
تطمئن �لقل�ب}، فال ُيهزم �ل�صيطان �إل بذكر 
�هلل فالإن�صان �ل�صعيف �لذي ل ميتلك حت�صني 
�خل�ف   لهذ�  نف�صه  ي�صّلم  من  �ول  ه�  نف�صي 
تعاىل فه�  بيد �هلل  �صيء  �أن كل  يعلم  ل  حيث 
و�ل�صيطان  و�ملنان،  و�مل�فق  و�ملعطي  ــر�زق  �ل
يف  �ل�صعيف  �لن�صان  هذ�  يجعل  �للعنة  عليه 
قلق د�ئم وه� ما ي�صب� �إليه يف �بعادنا عن �هلل 
بال��ص��صة كما يزعزع فينا �لميان ويقلل ثقتنا 
بخالقنا لذلك لبّد من قهر �ل�صيطان بالقرب 
من �هلل و�لر�صا بر�صائه وقدره وعدم �ملبالغة 
�أم�ر �لدنيا، فاهلل ُيح�صن تدبري  يف �لقلق من 
فال  ح�صاب  دون  من  ويعطينا  لنا،  �صيء  كل 
�صيء ي�صتدعي �لقلق ما ُدمنا مع �هلل عز وجل 
ِبَغرْيِ  َماَو�ِت  �ل�َصّ َرَفَع  �َلِّذي   ُ {�هلَلّ �لقائل:  وه� 
َر  َو�َصَخّ �ْلَعْر�ِص  َعَلى  ��ْصَتَ�ى  ُثــَمّ  َتَرْوَنَها  َعَمٍد 

ى  ُم�َصًمّ ــٍل  ِلأََج َيْجِري  ُكــٌلّ  َو�ْلَقَمَر  ْم�َص  �ل�َصّ
ِبِلَقاِء  َلَعَلُّكْم  ـــاِت  َي �ْلآَ ُل  ّ ُيَف�صِ �ْلأَْمـــَر  ــُر  ُيــَدِبّ
�أمر  دّبر  فمن   )2 )الرعد   { ُت�ِقُن�َن  ُكْم  َرِبّ
�أن  �صك  ــى  �أدن دون  من  قــادر  كله  �لك�ن 
يدّبر �أمرك ويحل م�صاكلك �إذ� ما �إتكلت 

عــلــيــه، وقـــد �نــفــرد ديــنــنــا �لإ�ــصــالمــي 
باإعطائنا  �لديــان  من  غــريه  دون  من 

منعة من خــالل ما جنــده يف قــر�ءة 
�لقر�آن  من دو�ء �صايف وفعال باإذن 
�لإن�صانية  �لنف�ص  لأعماق  �خلالق 
�لأور�د  �إىل  بالن�صبة  �حلال  كذلك 
�صباح  كل  يف  تقر�أ  �لتي  و�لأذكـــار 
غروبها  وقبل  �ل�صم�ص  �صروق  قبل 
ف�صائلها  من  �لن�صان  ي�صتمده  ومــا 
�لآفــات  وعــالج من  وقاية  �جلمة من 
�ص لها،  �لنف�صية و�جل�صدية �لتي يتعرَّ

�مل�صلم  قلب  يك�ن  �أن  �ملفرت�ص  ومــن 
م�صتقر �لعقائد ثابت �لدين وي�صتمد من 
�لمر��ص  لكل  �لعالج  و�خالقه  عبادته 
�لنف�صية و�لعقلية وحتى �جل�صدية فكالم 

�هلل يزيل �ل�صك ويثبت �ليقني وكما قاىل 
ُل ِمَن �لُقْر�آَن َما ُهَ� �ِصفاٌء  جل يف عاله  {وُنَنزِّ
} ــال:  وق )الإ����س���راء-82(  ِلْلُم�ؤِمننَي}  وَرْحــمــٌة 

ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْ�ِعظٌة  َجاَءْتُكْم  َقْد  �لّنا�ُص  �أيَُّها  يا 
فعلينا  دوِر})يون�س-57(.  �ل�صُّ يِف  ــا  مِلَ و�ِصفاٌء 
�أن �لأب��ب عندما تغلق هنالك باب  �أن ندرك 
مفت�ح للعبد �إ�صمه تق�ى �هلل يبعث على �لر�صا 
{َوَمن  تعاىل  قال  و�لهناء  و�ل�صعادة  و�لر�حة 
َحْيُث  ِمْن  َوَيــْرُزْقــُه  َرًجا  خَمْ ُه  لَّ َيْجَعل   َ �هللَّ َيتَِّق 
ِ َفُهَ� َح�ْصُبُه �إِنَّ  ْل َعَلى �هللَّ َل َيْحَت�ِصُب َوَمن َيَتَ�كَّ
َقْدًر�}  �َصْيٍء  ِلُكلِّ   ُ �هللَّ َجَعَل  َقْد  �أَْمِرِه  َباِلُغ   َ �هللَّ

)الطالق :  2- 3( .
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عزيز عبا�س

�صرورة  �إىل  �حلنيف  �لإ�صالمي  �لدين  دعــا 
حترير �لعقل �لإن�صاّن من �لأم�ر �لتي تل�صق 
�ل�صمة  ه�  فالعقل  و�لأباطيل  كاخلر�فات  به  
�لب�صري  �لكائن  �لذي مييز  �ل�حيد  �ل�صيء  �أو 
عن �صائر �لكائنات �حلية �لأخرى كاحلي��نات 

�لك�ن  يتاأمل  فبه  و�لنباتات  
يـــنـــظـــر �ىل  وكــــمــــا 

�حلـــــرفـــــيـــــة 
ــة  ــي ــال ــع �ل

يف 

خــــلــــقــــه 
وتـــ�ـــصـــمـــيـــه 

ــة �لــتــي  ــغــاي وهـــي �ل

خلق �هلل تعاىل من �جله �لك�ن لكي نعتب به 
ون�صتفيد منه وندر�صه ففي هذ� �ل�صياق �عتنى 
�صم�صه  بــزوغ  من  �لأول  �لي�م  ومنذ  �لإ�صالم 
قيمته  ــنّي  وب عظيمة  عناية  �لب�صري  بالعقل 
�هلل  كــالم  يف  ولعل  �لعالية  ومنزلته  �لكبرية 
تعاىل ما ي�ؤكد تكرمي 
�لب�صر  بني 

�صائر  على 

َبِني  ْمَنا  َكرَّ {َوَلَقْد  يق�ل  �إذ  بالعقل  �هلل  خلق 
�آَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف �ْلَبِّ َو�ْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن 
َخَلْقَنا  ْن  مِمَّ َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�صَّ َباِت  يِّ �لطَّ
ياًل} الإ�سراء/70، و�ملدقق يف �آيات �لكتاب  َتْف�صِ
�ملبني يلحظ �ن �عمال �لعقل بالنظر و�لتفكر 
�ل�صيغة  بهذه  �لك�ن  خلق  يف  و�لتدبر  و�لتاأمل 
كما  و�ملــدح  �لثناء  ب�صيغة  د�ئما  جاء  �ملعقدة 
�صيغة �حل�ص و�لطلب قال تعاىل: {ُقِل �ْنُظُرو� 
ي�ن�ص/101،   { ْر�ـــصِ َو�ْلأَ َماَو�ِت  �ل�صَّ يِف  َمــاَذ� 
ُرو� يِف �أَْنُف�ِصِهْم َما َخَلَق  وقال تعاىل: {�أََوَلْ َيَتَفكَّ
قِّ  َماَو�ِت َو�ْلأَْر�َص َوَما َبْيَنُهَما �إِلَّ ِباحْلَ ُ �ل�صَّ �هللَّ

ى...} �لروم/8. َو�أََجٍل ُم�َصمًّ
يكفي �لإ�صالم تكرميًا للعقل ورفعًا ل�صاأنه 
يت�جه  فــال  للتكليف  مــنــاط  جعله  �أن 
من  للعقالء  �إىل  �لــ�ــصــرعــي  �خلــطــاب 
�لنا�ص وي�صقط �لتكليف و�مل�ص�ؤولية عمن 
و�جل�هرة  �للهية  �لنعمة  هذه  ميلك  ل 
�لتي ل تقدر بثمن وتظهر عناية �لإ�صالم 
�أمرين  خالل  من  وحتريره  �لعقل  بحفظ 

�أثنني وهما:
�لعقل  ق��نني وحمــدد�ت حتفظ  ت�صريع   : �وًل 
من  وذلك  و�جلم�د  و�لنحر�ف  �لتعطيل  من 
وعدم  �لكنز  هذ�  ��صتعمال  تعطيل  ذم  خالل 
ل جله  �لذي خلق  و�لغر�ص  �ل�صاأن  ��صغاله يف 

الإ�سالم
حرية للعقل

ج��هر  مــن  �لــكــ�ن  يف  مــا  ��ــصــتــخــر�ج  ومنها 
ومنافع حيث ل ميكن ذلك �إل من خالل �لعقل 
َكْيَف  ِبـــِل  �ْلإِ �إِىَل  َيْنُظُروَن  ــاَل  {�أََف تعاىل:  قال 
َباِل  َماِء َكْيَف ُرِفَعْت َو�إِىَل �جْلِ ُخِلَقْت * َو�إِىَل �ل�صَّ
�ُصِطَحْت}  َكْيَف  ْر�ِص  �ْلأَ ىَل  َو�إِ  * َبْت  ُن�صِ َكْيَف 
�لغا�صية/17-20، وقال تعاىل: {�أََوَلْ َيْنُظُرو� 
 ُ �هللَّ َخَلَق  َوَما  َو�ْلأَْر�ــصِ  َماَو�ِت  �ل�صَّ َمَلُك�ِت  يِف 
�لأعـــر�ف/185..... وغريها من  �َصْيٍء}  ِمْن 
�لآيات �لتي ت�ؤكد هذ� �ملعنى �لعظيم كما حثَّ 
�لقر�آن �لكرمي �لذي ه� د�صت�ر �ل�صالم على 
�أهمية حترير �لعقل من مف�صد �لتقليد �لعمى 
و�ل�صري بغري هدى كتقليد من وجد عليه �صلفه 
وقيم  باليه  تقاليد  من  و�لأجـــد�د  �لآبـــاء  من 
وعاد�ت ل ُينزل بها من �صلطان ول ي�جد ما 
يثبت �صحتها كما ذّم تقليد �لكفار و�مل�صركني 
و�ملنافقني من ��صالفهم و�لرك�ن �ىل ما �تبع�ه 
وه�  و�ل�صالل  و�ل�صرك  �لعقيدة  �نحر�ف  من 
تعاىل:  يق�ل  �إذ  �ملباركة  �لآية  �إليه  �أ�صارت  ما 
َبْل  َقاُل��   ُ �هللَّ �أَْنــَزَل  َما  ِبُع��  �تَّ َلُهُم  ِقيَل  {َو�إَِذ� 
�آَباوؤُُهْم  َكاَن  ــْ�  �أََوَل �آَباَءَنا  َعَلْيِه  �أَْلَفْيَنا  َما  ِبُع  َنتَّ
ال��ب��ق��رة-170  ــُدوَن}  ــْهــَت َي َوَل  �َصْيًئا  َيْعِقُل�َن  َل 
وحتريره  �لعقل  بحفظ  �ل�ــصــالم  يكتِف  ول 

من  حفظه  بل  �لعمى  �لقليد  مف�صدة  من 
نطاق  من  وخروجه  �نحر�فه  خط�رة 

ما ُخلق من �أجله وه� و�صع �ملنهج 
�لــ�ــصــحــيــح ورفــــع �لــعــ��ئــق 

تعطله  �لــتــي  و�ملـــ��نـــع 
عن وظيفته �ل�صحيحة 

�خلر�فة  باجتاه  و�لجتــاه 
ــ�ى �لــبــاطــل، ومـــن ميعن  ــه و�ل

�لعقل  ��صغال  بني  �لفرق  يف  �لنظر 
و��صغاله  �حلنيف  �لإ�ــصــالمــي  �لــديــن  يف 

و�له�ى  �لغرور  �أن  ُي�صتنتج  �لغربي  �ملفه�م  يف 
�لغربي  �لعلمان  �لعقل  �صفات  هي  و�خلر�فة 
بــالــتــ��زن  �لإ�ــصــالمــي  �لــعــقــل  يت�صف  بينما 

�إذ ل يتدّخل فيما ل �صاأن له به  و�مل��ص�عية؛ 
كالغيبيات وما �صاكلها كما ل يغرت به كما ه� 
حال �لغرب حتى هذ� �لي�م على �لرغم من �أن 
حمدودية  ي�م  بعد  ي�ما  يثبت  �حلديث  �لعلم 
�لعقل �لتي �أكدها �لإ�صالم منذ �أكرث من �ألف 

و�أربعمائة عام تقريبًا .
ثانيا: حترمي كل ما من �صاأنه �أن يف�صد �لعقل 
معن�يًّا وح�صيًّا فقد حّرم كل ما ي�ؤدي �ىل زو�ل 
خالل  من  جزئيًّا  �أو  ا  كليًّ به  و�لخــالل  �لعقل 
حترمي �ملخدر�ت و�مل�صكر�ت �لتي تعطل �لعقل 
فيجعله  متاما  زو�لــه  �ىل  تــ�ؤدي  قد  �أو  وتغيبه 
كاملجن�ن بل كاحلي��ن مما ي�ؤدي ب�صاحبه �ىل 
�مل�ت و�لهالك قال تعاىل:{ياأيها �لذين �آَمُن�ْ� 

و�لأزلم  و�لأن�صاب  و�ملي�صر  �خلمر  ـــا  َ �إِمنَّ
فاجتنب�ه  �ل�صيطان  َعَمِل  ّمــْن  ِرْج�ٌص 

ُيِريُد  ـــا  َ �إِمنَّ  * ُتْفِلُح�َن  َلَعلَُّكْم 
َبْيَنُكُم  ُي�ِقَع  �أَن  �ل�صيطان 

�لعد�وة و�لبغ�صاء يف 
و�ملي�صر  �خلمر 

ُكْم  دَّ َي�صُ َو
ـــن  َع

ِذْكـــــــــــِر 

ــنــَتــُهــ�َن}  ـــْم مُّ ـــُت ــْل �أَْن ــَه ــَلــ�ِة َف �أهلل َوَعــــِن �لــ�ــصَّ
�ملائدة/90-  وملا كان للعقل هذه �ملنزلة �ملميزة  
و�لعناية �لفائقة  من حيث �خلطاب و�لتقدير 
حتريره  يف  فريد�  منهجا  �ل�صالم  �أخــذ  فقد 
من كل �مل�صتتات و�مل�صيعات له كحر��صته من 
تيه �لفال�صفة وتخبط �ملتمنطق�ن  حيث و�صع 
و�لعقيدة  �ل�صادق  لالإميان  كاأ�صا�ص  �لبهان 
�لذين  �أولــئــك  وب�صدة  �نـــذر  كما  �لــر��ــصــخــة، 
يجادل�ن يف �آيات �هلل بغري علم ول در�ية قال 
ِبَغرْيِ   ِ �هللَّ يِف  ُيَجاِدُل  َمن  ا�ِص  �لنَّ )َوِمَن  تعاىل  
)لقمان20(  ِنرٍي(  مُّ ِكَتاٍب  َوَل  ُهــًدى  َوَل  ِعْلٍم 
�لعاقل  �ل�صخ�ص  على  �ل�ــصــالم  �أعـــاب  كما 
�لعقل،  ر�أ�صها  وعلى  �لدر�كــيــة  قــ��ه  تعطيل 
�إن�صانية  بال  باأنهم  �لكرمي  و�لقر�آن  وي�صفهم 
ولهم  بها  يفقه�ن  ل  قل�ٌب  ق�له:)لهم  يف 
ل  �آذ�ٌن  ولهم  بها  يب�صرون  ل  �أعــنٌي 
ي�صمع�ن بها �أولئك كالأنعام بل 
هــم �أ�ــصــل( ) �لأعـــر�ف 

.)179
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حممد علي رزاق
أحد ورود حديقة القرآن الكريم يسكن يف حمافظة كربالء املقّدسة )حي الّسالم(  من مواليد عام 
2003 م  وهو يف الّصف الثاين املتوسط وحافظ لـ)11( جزء من كتاب اهلل العزيز، تتلمذ يف معهد 
القرآن الكريم قبل سنتني عىل يد االستاذ )عامد احلميداوي(  غايته من حفظه لكالم اهلل )جل 
وعال( أن ينري القرآن الكريم طريقه  نحو اهلداية والّصالح وخدمة الدين واملجتمع ، والداه كانوا 
له خري عون يف احلفظ فقد كانا يستمعا له ويتابعانه يف ذلك ، طموحه أن حيفظ القرآن بجميع 
أجزائه وأن يصبح قارًئا معروًفا مابني القّراء الكبار ، متسكه بالقرآن ساعده عىل حتسن ذاكرته مما 

انعكس اجيابًا عىل وضعه الدرايّس فأصبح مميًزا جًدا كام انه حمبوب وبسيط وهادئ أين ماحّل .

هذه املخطوطة اإحدى اأعمال اخلطاط حممد احل�سني امل�سرفاوي / معهد القراآن الكرمي التابع للعتبة العبا�سية املقد�سة
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من طريف ما ُيذكر يف هذ� �ملجال �أن ف�صحاء 
�لعرب �جتمع�� �صن��ت يف بد�ية �لبعثة حيث 
كان ر�ص�ل �هلل a يف مكة �ملكرمة لي�ص�غ�� 
جملة تك�ن ر�دعة للقتل و�لتناحر، وبعد نقا�ص 
�أنفى  )�لقتل  عبارة  �أقـــّرو�  ومــد�ولــة،  مط�ل 
�أُعجب�� بها كل �لعجاب من  �أن  للقتل( وبعد 
حيث �للفظ وقّلة عدد �حلروف وعمق �ملعنى، 
�لكرمي  ر�ص�له  على  �نزل  وجل  عز  �هلل  ولكن 
َيا  َحَياٌة  ا�ِص  �ْلِق�صَ يِف  {َوَلُكْم  �لق�صا�ص  �آية 
�ْلأَْلَباِب}، فاأمر �لنبي حممد �صلى �هلل  �أُوِل 
هذه  من  قطعة  تعّلق  �أن  �أ�صحابه  ــه  و�آل عليه 
�لآية على جد�ر �لكعبة �إىل جانب عبارة كفار 

قري�ص.
ومدل�لها  �لآيــة  لفظ  �أن  فــر�أو�  ف�صحاء  وجاء 
�أبلغ و�أجزل ومعناها �أمّت و�أجمل من عبارتهم... 
وبني  �لكالم  هــذ�  بني  ينظر  من  و�إنَّ  ل  كيف 

من  فيه  لي�ص  �لكالم  هــذ�  يجد  �لــقــر�آن  لفظ 
�صروب �لبديع �ص�ى �لإيجاز، مع ك�نه ل يخل 
من عيب، ويجد لفظ �لقر�آن قد جمع �لإيجاز 

وح�صن  و�لطباق  و�لكناية  و�لإ�صارة  و�لإي�صاح 
�لبيان و�لإبد�ع، و�صلم من �لعيب �لذي جاء يف 

ذلك �لكالم.

نموذج من البالغة القرآنّية
�صائر  على  �لإن�صاَن  وعــال  جل  �هلل  كــّرم  لقد 
ـــــرزق، و�لــعــلــم،  ــق، و�ل �ملــخــلــ�قــات، يف �خلــل
وقد  �لأ�صياء،  وت�صخري  �لأر�ــص،  يف  و�خلالفة 
جاء �لقر�آن �لكرمي ز�خرً� بالكثري من �لآيات 
�لإن�صان  عظمة  عن  تتحدث  �لتي  �ملباركات 
ومنزلته عند �هلل جل وعال، كما جعل �هلل جل 
عظيمة،  وحرمة  كر�مة  �لإن�صان  لنف�ص  وعال 
بغ�ص �لنظر عن جن�صه، ول�نه، ودينه، فجعل 
و�أوجــب  وبــاهــظــًا،  عظيمًا  ثمنًا  دمــه  حلرمة 
نف�صًا  قتل  مــن  لكل  و�أخــرويــة  دني�ية  عق�بة 
ظلمًا وعدو�نًا، فاأحل ل�ل دم من ُقِتَل مظل�مًا 
�لق�صا�ص من �لقاتل ول� بعد حني، و�ألزم كل 
من قتل نف�صًا بغري ق�صد بعق�بة دني�ية، وكل 
�لنف�ص �ملحرمة،  ذلك جز�ء ملن تعر�ص لهذه 

فكيف بالذي يقتل نف�صه عمدً� !!؟
�ل�صادق  �لإمــام جعفر  عن  روي 

�أنـــه قــال : )مــن قتل   A
نار  نف�صه متعمدً� فه� يف 

فيها(  خــالــدً�  ــم  جــهــنَّ

�أو  �لنف�ص  قتل  �إن  الأن���وار-ج101-����س376،  بحار 

�ل�صرع  يف  حمرم  �أمــٌر  ه�  �لإن�صان  )�نتحار( 
�لعظيمة  �لذن�ب  �لإ�صالمي �ملقد�ص، وه� من 
�لإن�صان،  عليها  وعال  جل  �هلل  يحا�صب  �لتي 
�لعذ�ب،  و�أعــظــم  �لعق�بات،  باأ�صد  ويعاقبه 
حيث  لالآخرين،  قتل  مبثابة  وه�  �أرتكبه،  �إذ� 
�أن  �أو  �أن يقتل �لإن�صان نف�صه،  �أنه ل فرق بني 
َقَتَل  {َمــن  وعــال:  جل  �هلل  يق�ل  غــريه،  يقتل 
ا  ِ َفَكاأَمنَّ �لأَْر�ــصِ  يِف  َف�َصاٍد  �أَْو  َنْف�ٍص  ِبَغرْيِ  َنْف�َصًا 
يتعمق  من  َجِميعًا})املائدة-32(،  ا�َص  �لنَّ َقَتَل 
�أهــم  مــن  �أن  يجد  �لنــتــحــار  �صبب  حتليل  يف 

�لأ�صباب و�أبرزها ه� �جلهل!!
بالعلم  �جلهل  ه�  باجلهل  �أق�صد  ل�صت  و�أنــا 

�لعلماء  من  فكثري  و�لتكن�ل�جيا...،  �حلديث 
�أنا  بل  مه�لة!  لأ�صباب  �نتحرو�  و�لعظماء 
�أق�صد �جلهل مبعرفة �هلل جل وعال وعظمته 
ذلـــك �صعف  �إىل  �أ�ــصــف  وحــكــمــتــه،  ــه  ــدرت وق
من  و�لقن�ط  و�لياأ�ص،  تعاىل،  بــاهلل  �لإميــان 
تت�صبب  �لتي  �لع��مل  هذه  من  وكثري  رحمته، 
عن  ف�صال  �لنتحار،  على  �لإن�صان  �إقــد�م  يف 
و�لإحباط،  �لكاآبة،  مثل  �أخرى  نف�صية  ع��مل 

و�لنحر�ف و�ل�صياع...
�إن هـــذ� �ملــر�ــص �خلــطــري قــد ��ــصــتــ�ــصــرى يف 
�لت�ح�ص  �ــصــر�يــة  ـــر  �إث �لإ�ــصــالمــي  متمعنا 
ب�صبب  بالزدياد،  �آخذ  وه�  �جلديد،  �لغربي 
وفقد�ن �جلانب  باهلل جل وعال  �لإميان  عدم 
عند  �ملعن�ي  �لأ�صا�ص  وجــ�د  وعــدم  �لــروحــي 
ب�جه  ولل�ق�ف  �ل�صباب،  وبالأخ�ص  �لكثريين 
تق�ية  و�حد، ه�  لدينا طريٌق  �ملر�ص  هذ� 
و�لدينية  و�لروحية  �ملعن�ية  �جلهات 
و�لق�صاء  �لظاهرة  هذه  من  للحد 

عليها.

بقلم مهدي �أب� �لف�صلانتحار

ففيه حرارة  الضوء  أما  فيه حرارة،  يكون  العرب ال  لغة  النورة عادة يف  إن 

ُنوًرا}  َواْلَقَمَر  ِضَياًء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  الَِّذي  {ُهَو  تعاىل:  قال  بالنار،  ومرتبط 

)يونس-5( ، إضاءة القمر ليس فيها حرارة فاستعمل النور. النار املضيئة 

إذا اختفت ومخدت يبقى اجلمر من خملفات النار وهو بصيص ُيرى من قبل 

النور أن تتفحم هنائيا وليس فيها تلك احلرارة من مسافة.

الفرق بين النور والضوء
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احلسن)عليه  اإلم���ام  ق��اع��ُة  ش��ه��دت 
السالم( للمؤمترات والندوات يف العتبة 
العباسية املقدسة يوم اجلمعة )23ربيع 
ل�)13شباط  املوافق  1436ه���(  الثاين 
بني  والتباري  التسابق  بداية  2015م( 
الوطنية  القرآنية  املسابقة  يف  املشرتكني 

األوىل للتالوة. 

وممّيزًا  فاعاًل  حضورًا  شهدت  املسابقة 
بالشأن  ومهتّمني  ديٍن  رجال  قبل  من 
الذين  املتسابقني  عن  فضال  ال��ق��رآين 
متعددة  عراقية  حمافظات  اىل  ينتمون 
عرشة  سبع  من  ختّرجوا  الذين  وه��م 
القارئ  عليها  أرشف  ختصصية  دورة 
السيد حسنني احللو مدير مركز إعداد 

القّراء واحلفاظ أقيمت ضمن املرشوع 
ومن  العراق  يف  القّراء  إلعداد  الوطني 
أّولية  اختباراٍت  اىل  خضعوا  الذين 

واجتازوها بنجاح. 
املسابقة أرشف عليها جلنة حتكيٍم مميزة 
احللو  حسنني  القارئ  من  كل   مجعت 
النغم،  ألحكام  البيايت  عيل  والقارئ 

امل�سابقة القراآنية الوطنية الأوىل للتالوة
اخلا�سة بطلبة امل�سروع الوطني لإعداد القّراء يف العراق

ومصطفى  العامري  راف��ع  وال��ق��ارئ 
وال��ق��ارئ  اللحن،  ألح��ك��ام  الغالبي 
النجفي  أمحد  والقارئ  قلندر  مهدي 
من  وكلٌّ  واالبتداء،  الوقف  ألحكام 
البدري  وأمح��د  منري  رساج  ال��ق��ارئ 

للصوت. 
وقد شارك )200( طالب إختري منهم 
وبعدها  الثانية،  ملرحلة  فائزًا   )72(

قبل  ما  ملرحلة  فائزًا(   40( إختيار  تم 
النهائي والفائزين الذين ارتأت اللجنُة 
املنّظمة للمسابقة - لتقارب املستويات 
من  بدالً  ثامنية  جتعلهم  أن  بينهم-  فيام 

مخسة وكانوا كاآليت:
1- عيل جواد حسني / حمافظة بغداد.

ذي  حمافظة   / بعنون  مطر  فيصل   -2
قار.

3- حممد شهيد / حمافظة الديوانية.
4- فالح زليف عطية / حمافظة املثنى.

5- عىل أمحد فلحي / حمافظة بغداد.
6- اسحاق كاظم / حمافظة ذي قار.
7- أمحد عباس فرج / حمافظة بغداد.

8- حممد زليف عطية / حمافظة املثنى.
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صدر حديثًا

معجم القراءات القرآنية

وتف�سريه  �لقر�آن  علوم  مركز  عن  حديثاً  �سدر 
وطبعه �لتابع ملعهد �لقر�آن �لكرمي كتاب )معجم 
وهـــذ�ن  )�جلــــزء 26-27(  �لــقــر�آنــيــة  �لـــقـــر�ء�ت 
�لقر�آنية  �لــقــر�ء�ت  معظم  على  يحتوي  �لكتاب 
جمعت من م�سادر متعددة خا�سة بهذ� �ملو�سوع 
وقــد �أخــذ �ملــن �لــقــر�آن مــن قـــر�ءة حف�ص عن 

عا�سم.
يحوي �لكتاب على كلمات باللون �الأحمر �إ�سارة 
�إىل �أن تلك �لكلمات لها قر�ء�ت متعددة, ويوجد  
 , �أُْخُتِلَف يف قر�ءتها  �لتي  �لكلمات  لتلك  جدول 
فالكلمة �لتي لها قر�ء�ت  متعددة  و�سعت حتت 
عنو�ن: )�لن�ص �مل�سحفي(, و�أمامها حقًا يبنّي 
ُقــِر�أ بها, وحقًا �آخــر  يبنّي  �أوجــه �لقر�ءة �لتي 

�أ�سم �لقارئ �لذي قر�أ بها.
كما و�سعت م�سادر تلك �لقر�ء�ت  يف �آخر �لكتاب 

طبقاً الأرقام �لهو�م�ص �ملدرجة يف �جلدول.
وكـــذلـــك �أحلــــق �لــكــتــاب بـــر�جـــم الأهــــم �لـــقـــّر�ء 
�لذين تكرر ذكرهم , و�أما ترجمة جميع �لقّر�ء 

ف�سيكون يف �جلزء �الأخري �أن �ساء �هلل تعاىل.


