ص ِلي ٌَّة
َم َج َّل ٌة ُقرْ آ ِني ٌَّة َف ْ
س ِة
العب ِ
الع َتب َِة َ
ص ُد ُر عَ ِن َ
الم َق َّد َ
َت ْ
َّاسي َِّة ُ
سم ُ
سا ِني َِّة
اإلس ِ
الم َعار ِ
المي َِّة واإل ْن َ
ِف ْ
ِق ْ
ش ُؤوْ ِن َ
آن ا ْل َ
يم
ـكرِ ِ
َم ْع َهد ا ْل ُقرْ ِ
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وحتى يشاء لكل يشء فيه مكانه رمح��ة للعاملني ف��اإلس�لام احلنيف طيب.
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ير
َر ِئ ْي ُ
الت ْح ِر ِ
الشيخ جواد النصراوي

رئي�س التحرير

الهدف

ووظيفته يتحرك صوهبا بمشيئة يريد لإلنسان أن خيرج من دوامة ول��ل��وص��ول إىل اهل���دف الب��د من
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األثر القرآني يف االدب العراقي احلديث

خالقه ال يوجد ما هو عبثي أو ال��ض��ي��اع والعبثية وي��دخ��ل عامل مقدمة رضوري��ة وه��ي التخطيط

بال ج��دوى واإلن��س��ان أح��د تلك اهلدفية والتنظيم أن يعيش هبدف اجليد وع��دم اخل��وف م��ن الفشل

املخلوقات بل اختاره اهلل وفضله سامي يبذل كل اجلهود يف سبيل فأكثر ما يعرتض طريق األهداف

ُم ِدي ُر َّ
ير
الت ْح ِر ِ
مصطفى غازي الدعمي

بنعمة العقل فهو موجود هلدف حتقيقه فصار لزاما عىل أهل الدين ويبقيها أح�لام مت��وت م��ع موت

َه ْيَأ ُة َّ
ير
الت ْح ِر ِ
عزيز مال هذال
مهدي أبو الفضل

بكل م��ا ي��ل��زم إلمت��ام��ه��ا وب�ين له واإلن��س��ان الب��د ل��ه م��ن العلم أن التخطيط وال�ت�ردد واخل���وف من

يق ُّ
َّ
الت ْد ِق ُ
الل َغ ِو ّي
حسني فاضل احللو

ومهمة يعيش هلا وزوده اهلل تعاىل أن يرسموا حلياهتم أهداف.

الطريق الذي يوصله إىل ما خلق بحثه ع��ن اهل��دف ه��و بحد ذات��ه ال��ف��ش��ل يف ح�ين أن ال��ع��ي��ش بال
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يِ ّ
َّ
الفوتوغراف
الت ْص ِوي ُر
فارس املوسوي

�أحمد اخلالدي
�سرمد فا�ضل ال�صفار
علي عادل ها�شم
حممد ح�سون
حممد يا�سني احل�سني
ح�سني علي ال�شامي
ح�سن علي اجلوادي

طارق الغامني
علي ح�سني علي حممد
موفق ها�شم الرحال
ميثم الطائي
�سجاد علي جواد
زيد حيدر
�ضحى ثامر اجلبوري

ألجله من إع�مار األرض بعبادة مدعاة للثواب إذا ما قرنه بطاعة أهداف هو فشل بحد ذاته فتعلم
اهلل حق العبادة والتي من مهامها اهلل عز وج��ل وكذلك كل جهد ال��ت��خ��ط��ي��ط وام���ت�ل�اك ش��ج��اع��ة
األساسية سعادة اإلنسان نفسه.

ي��ق��دم��ه يف سبيل حتقيقه وتلك املحاولة واإلرصار والصرب هي من

م��ن أج��ل ه��ذا ج���اءت اخل��رائ��ط املعرفة ستمده بطاقة عجيبة حتركه مكن أصحاب األهداف النبيلة من

واإل ْخ َر ُاج َ
َّ
الف ّ
ين
الت ْص ِم ْي ُم ِ
علي السامل
املُ َش ِار ُ
ك َ
ون

اإلن���س���ان أو ق��ب��ل��ه ه���و ضعف

الساموية توضح لإلنسان الطريق نحو أهدافه بال تعب أو ملل فهو حتقيق أحالمهم التي يراها غريهم
السهل واليسري للسعادة األبدية يتحرك بدافعني حتقيق ما يصبوا مستحيلة .
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ْ
آن
ِمن أَ ْد ِع َي ِة ال ُق ْر ِ

اءات َّ
االس َت ْف َت ُ
ْ
الش َر ِع َّية

رفع القواعد ونثر األعمال

ال�سيد علي املو�سوي

ً
ارتباطا
الدُّعاء يف القر�آن الكرمي ال ينفك
ع��ن خمتلف ج��وان��ب احل��ي��اة ،فهو مدر�سة
متكاملة الأ���س�����س واجل���دران ،وه��و منهاج
متكامل يف اللجوء �إىل اهلل تعاىل يف �شتى
امليادين.
ويف هذا العدد �سوف نتناول مقط ًعا مه ًما
من �سل�سلة الأدعية القر�آنية املباركة التي
ُنقلت حكاي ًة عن �إبراهيم  ،Aوهو قوله
ت��ع��اىلَ }:و�إِ ْذ َي�� ْر َف�� ُع ِ�إ ْب�� َر ِاه��ي ُ��م ا ْل�� َق َ��و ِاع��دَ ِمنَ
ا ْل َب ْي ِت َو ِ�إ ْ�س َم ِاع ُيل َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنا ِ�إ َّن َك �أَ ْنتَ
ال�سمِ ي ُع ا ْل َع ِل ُيم { (البقرة. )127 :
َّ
تبد�أ ق�صة هذا الدعاء عندما �أراد �إبراهيم
ال�سالم -ب�أمر الباري تعاىل -جتديد
عليه ّ
بناية الكعبة ال�شريفة ،وال يخفى �أن الكعبة
كانت موجودة قبل �إبراهيم A؛ �إذ يعود
بي �آدم  Aحيث
تاريخها �إىل زم��ن ال ّن ِّ
ا�س َل َّل ِذي
قال تعاىل�} :إِنَّ �أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِ�ض َع ِلل َّن ِ
ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َو هُ ��دً ى ِل ْل َعا لمَ ِنيَ{ (�آل عمران:
 ،)96ف��ج��اء ه���ذا ال���دع���اء م��رت��ب��ط��ا ب��ه��ذه
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احلادثة املباركة �أي جتديد بناء الكعبة.
ولو �أمعنا ال َّنظر فيه لوجدناه نب ًعا ال ين�ضب
من الكنوز واللطائف التي ج��اءت ب�صيغة
ال�� ّدع��اء ،ومي��ك��ن تق�سيمها على م�ستويني
هما :م�ستوى العمل وم�ستوى العبادة ،وكما
ي�أتي:
�أوال :م�ستوى ال��ع��م��ل :وي��ت��ب�ّي نّ م��ن ا�سناد
الرفع �إىل القواعد يف قوله تعاىل املتقدم،
والقواعد تعني ما ي�ستقر من البناء على
الأر���ض ،ويف هذا التعبري �أم��ور ع ّدة ميكن
تناولها من خالل الأوجه الآتية :
 -1ال ّدقة والتّكامل يف العملُ :يع ّد العمل
ال ّدقيق واملتكامل هو العمل ال ّناجح لدى
ت��ن��ف��ي��ذه م��ن ِق��ب��ل � ّأي م�صلح �أو �صاحب
م�����ش��روع �أو ف��ك��رة ي��ري��د ا���س��ت��م��راره��ا؛ �إذ
�إن ا���س��ن��اد ال��رف��ع اىل ال��ق��واع��د تعني �أنّ
�إبراهيم  Aدر���س امل�شروع جيدا و�أ َّمل
بكل ج��وان��ب��ه ،فعمله ال يت�سم بال�سطحية
ب��ل ا�ستند اىل الأ���س��ا���س وال��ق��اع��دة ،وه��ذا

اال���س��ن��اد يك�شف ل��ن��ا اجل��وان��ب املتكاملة
إلهي �إذ �إ ّن��ه ركز وعمل
يف هذا امل�شروع ال ّ
ع��ل��ى ال��ق��واع��د والأ���س�����س وم��ن��ه��ا �إىل بقية
التفريعات.
 -2تعظيم العمل :حيث �أن القر�آن الكرمي
د ّلنا با�سناد الرفع �إىل القواعد ال �إىل �أمر
ج��ان��ب ّ��ي ط��ف��ي��ف ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذا ال��ع��م��ل،
واال���س��ن��اد فيه ا���ش��ارة �إىل �أن عمل الرفع
ل��ك��ل ج���زء يف ال��ب��ي��ت م���ن ح��ي��ث الأه��م��ي��ة
يوازي �أهمية رفع اجلزء الأ�سا�سي �أي رفع
القواعد .
 -3جت��دي��د ال��ع��م��ل :رف���ع ال��ق��واع��د يعني
الت�أ�سي�س ملرحلة مهمة ج��دي��دة ،فنا�سب
التعبري بالقواعد اال�شارة �إىل الدور الذي
�س ُيلقى على عاتق ال�� ّن��ب ِّ��ي �إب��راه��ي��م A
والأنبياء من بعده ،ف�أ�شار القر�آن الكرمي
برفع القواعد �إىل هذه املهام الإله ّية التي
تكون مبثابة الأ�سا�س والقاعدة للمرحلة
ال��ق��ادم��ة ،وم��ا ي��د ّل��ن��ا على ذل��ك �أن كربى

ال�سماوية اليهود ّية وال ّن�صران ّية والإ�سالم ّية جاءت
الديانات ّ
بوا�سطة �أنبياء من ن�سله املبارك.
ثانيا :م�ستوى العبادة ويتبينّ هذا امل�ستوى يف قوله تعاىلَ }:ر َّب َنا
َت َق َّب ْل ِم َّنا{ (البقرة )127:الذي يحتوي على لطائف مهمة ميكن
ايرادها كما يلي:
 -1قبول الأعمال :يد ّلنا القر�آن الكرمي على �أ ّن��ه ينبغي للإن�سان �أنّ
إلهي
يجعل ك ّل �أعماله يف عناية اهلل وي�ست�شعر الرقابة الإله ّية والقرب ال ّ
و�أنّ الباري معه يف ِّ
كل حركاته و�سكناته ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون عمله
مو�ضع قبول الباري تعاىل ور�ضاه و�إنْ كان متكاملاً يف الظاهر ،ويد ّلنا
القر�آن على هذه احلالة من عدم قبول الأعمال لأ�شخا�ص اعتقدوا
بالقبول يف �أكرث من �آية منها قوله تعاىلُ } :ق ْل هَ ْل ُن َن ِّب ُئ ُك ْم ِب ْ أ
الَخْ َ�س ِرينَ
�أَ ْع�� َم��ال* ا َّل ِذينَ َ�ض َّل َ�س ْع ُي ُه ْم فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َوهُ ْ��م َي ْح َ�س ُبونَ �أَ َّن ُه ْم
ُي ْح ِ�س ُنونَ ُ�ص ْن ًعا{ (الكهف ، )104 ،103 :وقوله تعاىلَ } :و َق ِد ْم َنا �إِلىَ َما
َعمِ ُلوا ِمنْ َع َم ٍل َف َج َع ْل َنا ُه هَ َبا ًء َم ْن ُثو ًرا{ (الفرقان ،)23 :فقبول الأعمال
لي�س ب�ضاعة يف متناول جميع اال�شخا�ص فهو يحتاج �إىل �شروط متعددة
منها قوله تعاىل �} :إِنمَّ َ ا َي َت َق َّب ُل اللهَّ ُ ِمنَ المْ ُ َّت ِقنيَ{ (املائدة ، )27 :وقوله
تعاىلُ } :ق ْل �أَ ْن ِف ُقوا َط ْو ًعا �أَ ْو َك ْرهً ا َلنْ ُي َت َق َّب َل ِم ْن ُك ْم �إِ َّن ُك ْم ُك ْنت ُْم َق ْو ًما
َف ِا�س ِقنيَ{ (التوبة ،)53 :فينبغي احلذر من ذلك لأنّ كل واحد منا قد
يكون م�صداقا لنرث الأعمال وعدم قبولها ك ّل ًّيا �أو جزئ ًّيا.
ولو نظرنا �إىل الآية الكرمية �سنجد �أن �إبراهيم و�إ�سماعيل C
قد �أدركا خطر عدم قبول عملهما فجاء الدعاء من قبلهما برجاء
القبول ،ولزيادة التو�ضيح يف خطورة هذا االمر نذكر �أمرين:
�أ� -أن لإبراهيم و�إ�سماعيل  Cمقامات كثرية وعالية ،ومع ذلك
جاء دعا�ؤهما بقبول العمل.
ب� -أنهما م�أموران بعملهما -بناء الكعبة -ب�شكل خا�ص من لدن
الباري تعاىل ،ومع ذلك جاء دعا�ؤهما للباري تعاىل بقبول العمل.
 -2عدم ذكر متع ّلق القبول :النبيان �إبراهيم و�إ�سماعيل مل يذكرا
يف دعائهما متع ّلق القبولّ � ،أي مل يقوال تق ّبل ِم َّنا بناء البيت ،ال
لعدم �أهمية عملهما بل لأنهما ا�ستحقرا وانكرا عملهما يف مقام
الباري تعاىل ،وه��ذه لطيفة مهمة يف مقام العبودية التي و�صال
�إليها  ،Cفال ينبغي �أن ن�شعر ب�إعطاء قيمة معينة لأعمالنا
و�أفعالنا بل نبقى مهما عملنا مق�صرين بحقه جل وعال.

ح��س��ب ف��ت��اوى
سماحة آي��ة اهلل
العظـمـى المــرجع
ا لد يـني السـيـد
علي الحـسـيـنـي
ال��س��ي��س��ت��ان��ي
(دام ظله الوارف)
سؤال  :هل يجوز التكفين بما كتب عليه
القرآن الكريم أو بعض األدعية ؟

اجلواب  :يجوز التكفني مبا كتب عليه القر�آن
الكرمي �أو بع�ض الأدع��ي��ة املباركة كاجلو�شن
الكبري �أو ال�صغري  ،ولكن يلزم ان يكون ذلك
بنحو ال يتنج�س مو�ضع الكتابة بالدم � ،أو غريه
من النجا�سات كان يكتب يف حا�شية االزار من
طرف ر�أ�س امليت  ،ويجوز ان يكتب على قطعة
من القما�ش وتو�ضع على ر�أ�سه �أو �صدره.
س��ؤال  :هل يجوز ق��راءة سورتين بعد
الفاتحة في الصالة ؟

اجلواب  :يجوز ال ِقران بني �سورتني يف ال�صالة
�أي قراءة اكرث من �سورة يف الركعة الواحدة ،
ولكن يكره ذلك يف الفري�ضة .
س��ؤال : 5ما حكم الجمع بين سورتي
(الفيل  ،وااليالف) او بين (الضحى  ،و ألم
نشرح) بعد سورة الفاتحة في الصالة ؟
وما حكم االجتزاء بواحدة منهما ؟

اجلواب  :ال يكره ال ِقران بني �سورتي (الفيل)
و(االيالف) وكذا بني �سورتي (ال�ضحى) و (امل
ن�شرح) ب��ل الأح���وط وج��وب��ا ع��دم االج��ت��زاء
ب��واح��دة منهما فيجمع بينهما م��رت��ب��ة مع
الب�سملة الواقعة بينهما .
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ُر َؤى ُق ْرآ ِن َّية

ُر َؤى ُق ْرآ ِن َّية

جل َّن ِة
َط ِريق ُ ا َ
كرار حم�سن

ُا�شتق معنى التقوى من الوقاية وهو �أن
مناح من �ش�أنها �أن جتنّبه
ينحى الإن�سان ٍ
من االنزالق يف املع�صية والرذيلة فيكون
قد �أخ��ذ الوقاية من العقاب وامل���ؤاخ��ذة
م��ن اهلل ت��ع��اىل ،وه��و امل��خ��رج احلقيقي
وال��وح��ي��د للو�صل �إىل ر���ض��ا اخلالق{
و� ّإن ت��ق��وى اهلل ج��ل ج�لال��ه ه��ي حقيقة
وترجمة لإمي��ان الإن�سان بربه �سبحانه
وتعاىل ،فهو القائل يف حمكم كتابهَ } :يا
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ين � َآمنُوا ا َّتقُوا َ
اهلل َحقَّ ُتقَا ِت ِه{
�أَ ُّي َها ال َِّذ َ
فهي الإميان احلقيقي حني يتج�سد على
الأر�ض ممار�سة وعم ًال ،وال يكون مبجرد
ا ِّدعاء وتظاهر به �أمام �أعني الب�شر لأن
مثل هذا اال ّدع��اء ال ُي�سمن وال يغنى من
جوع وهو مبثابة نفخ الهواء يف �شبك يف
حماولة غبية مللء هذا ال�شبك وهو يعلم
مقدما �أن عمله هذا غري منتج لكنه ن�سى
ً
او تنا�سى �أن ما يجنيه �سرا ًبا ال �أك�ثر،

ومن هنا تربز �أهمية التقوى احلقيقية
التي �أو�صى بها القر�آن الكرمي ويف �آيات
م��ت��ع��ددة وج���اء بعدها ال��ر���س��ول الكرمي
ؤكدا على هذا املعنى ،فروح
حممد aم� ً
النبي وتوجهاته الب ّد �أن تتفق مع مبادئ
القر�آن الكرمي وقيمه ،وقد و�صف �أمري
امل�ؤمنني Aالتقوى بقوله( :ال َّت ْق َوى
َر ِئ��ي��� ُ��س ْ أَ
الخْ ���َل���ااَ ق) وج���اء يف احل��دي��ث
تف�سري لطيف ملعنى تقوى اهلل جل وعال

و�أهميتها� ،إذ �سئل الإمام ال�صادقA
عن تف�سري التقوى ف�أجاب (�أَ ْن اَل َي ْف ِق َد َك
اللهَّ ُ َح ْيثُ �أَ َم َركَ َو اَل َي�� َر َ
اك َح ْيثُ َن َهاك)
ول��ل��ت��ق��وى خ�����ص��ال ومم���ي���زات م��ت��ع��ددة
متنحها ل�صاحبها منها:
-1تقوى اهلل تعاىل خري لبا�س:
ف��ق��د وردت ع����دد م���ن الآي�������ات ت�����ش�ير
بال�ضرورة �إىل ه��ذا املعنى نذكر منها
الآي��ة الكرمية التي تقولَ }:يا َب ِني �آ َد َم
ا�سا ُي َوا ِري َ�س ْو َءا ِت ُك ْم
َق ْد �أَنزَ ْلنَا َع َل ْي ُك ْم ِل َب ً
ا�س ال َّت ْق َو َى ذَ ِل َك خَ يرْ ٌ ذَ ِل َك ِم ْن
َو ِري�شً ا َو ِل َب ُ
�آ َي ِ
ات اللهّ ِ َل َع َّل ُه ْم َيذَّ َّك ُرون{ .
وع���ن الإم�����ام الباقر Aيف تف�سري
اب ا َّل ِتي
ا�س فَال ِّث َي ُ
هذه الآيةَ ( :ف�أَ َّما ال ِّل َب ُ
ونَ ،و َ�أ َّم���ا ال ِّر َي ُ
ا�ش فَ��المْ َ�� َت��ا ُع َوالمْ َ���الُ ،
َي ْل َب ُ�س َ
ا�س ال َّت ْق َوى فَا ْل َعف ُ
لَ َّنَاف ِ أ
َو�أَ َّم����ا ِل َب ُ
يف اَل َت ْب ُدو َل ُه َع ْو َرةٌَ -و�إِ ْن َك َان َعا ِري ًا
ا ْل َع ِف َ
ِم َن ال ِّث َي ِ
ابَ ،وا ْلفَاجِ َر َب��ا ِدي ا ْل�� َع ْ��و َر ِة َو�إِ ْن
��ان َك ِ
ا�سي ًا ِم َ��ن ال�� ِّث�� َي ِ
با�س
َك َ
��ابَ ،يقُولُ َو ِل ُ
ال َّتقْوى ذ ِل َك خَ يرْ ٌ َيقُولُ ا ْل َعف ُ
َاف خَ يرْ ).
والتعفف ينبغي �أن يكون يف كل االجتاهات
�أي مبعنى ان يكون حاميا للإن�سان من
ك��ل االم����ور ال�سلبية ال��ت��ي ت��ط��ي��ح بعقل
الإن�سان فت�ؤدي به �إىل مهاوي الرذيلة
ال �سمح اهلل فالعفاف هو احلاجز الذي
مي��ن��ع الإن�����س��ان ال��ع��اق��ل وال���واع���ي ال��ذي
يحكمه دينه و�ضمريه قبل �أي �شيء ويقف
بوجهه ليوقفه من االنقياد وراء الرغبات
اجل��احم��ة وال�����ش��ه��وات احل��ي��وان��ي��ة التي
تع�صف بالإن�سان بني حني و�آخ��ر ولأجل
ه���ذا ك��ان��ت ال��ت��ق��وى ه��ي ال�����س��ات��ر ال��ذي

يغطي عورات الإن�سان من ِّ
كل ال�صفات
ال�سيئة التي لوال وجودها لأ�صبح الإن�سان
كاحليوان املفرت�س �سائرا وراء غرائزه
و�شهواته التي ال تزيده � اّإل خ�سارا.
 -2التقوى �أمنع احل�صون
وقد جاء هذا الو�صف الدقيق للتقوى يف
ع��دد من ال��رواي��ات والأح��ادي��ث ال��واردة
يف هذا املعنى ،لأن العامل بالتقوى حق ًا
و���ص��دق�� ًا امل��راق��ب ل�سلوكياته ي��ك��ون قد
�أعد ح�صن ًا ح�صينا داخل نف�سه �صاد ًا
لهجمات ال�شياطني ال��ق��وي��ة وامل���ؤذي��ة،
فعن الإمام علي ( :Aال َّت ْق َوى ِح ْ�ص ٌن
ني لمِ َ ْن لجَ َ �أَ �إِ َل ْيه).
َح ِ�ص ٌ
وعنه( :Aال َّت ْق َوى ِح ْر ٌز لمِ َ ْن َع ِم َل ِب َها).
وي��ع��ل��ل �سبب ذل��ك يف ح��دي��ث �آخ���ر عنه
�( :Aإِ َّن َت ْق َوى اللهَّ ِ َح َم ْت �أَ ْو ِل َيا َء اللهَّ ِ
محَ َ ا ِر َم ُه َو�أَ ْل��زَ َم ْ��ت ُق ُلو َب ُه ْم مخَ َ ا َف َت ُه َح َّتى
�أَ ْ���س�� َه�� َر ْت َل َيا ِل َي ُه ْم و�أَ ْظ�� َم���أَ ْت َه َ��واجِ �� َر ُه ْ��م
اح َة بِالن ََّ�صبِ وال ِّر َّي ب َّ
ِالظ َم ِ�إ
َف�أَخَ ذُ وا ال َّر َ
ال َجل َف َبا َد ُروا ا ْل َع َم َل وكَذَّ ُبوا
وا�س َت ْق َر ُبوا َْ أ
ْ
َ
ال َجل. )...
الَ َم َل َفلاَ َح ُظوا ْ أ
ْأ
وللتقوى �آث��ار ايجابية على املتقني على
ال�صعيدين ال��دن��ي��وي و ُ
االخ�����روي منها
ال َف َرج :قال �سبحانه تعاىلَ } :و َم��ن َيتَّقِ
اللهَّ َ َي ْج َعل َّل ُه مخَ ْ َر ًجا{.
ال�س َما َو ِ
ات
وعن ر�سول اهلل ( :aو َل ْو �أَ َّن َّ
ْ أَ
وال َر ِ�ض َني َكا َنتَا َع َلى َع ْب ٍد َرتْق ًا ُث َم ا َّت َقى
اللهَّ َ لجَ َ َع َل اللهَّ ُ َل ُه ِم ْن ُه َما َف َرج ًا ومخَ ْ َرج ًا).
����ن �أَخَ ����ذَ
(م ْ
وع���ن الإم�����ام ع��ل��ي َ :A
���ت َع��نْ�� ُه ال َّ
�����ش َ��دا ِئ�� ُد َب�� ْع َ��د
بِال َّت ْق َوى َع���زَ َب ْ
واح َل ْو َل ْت َل ُه ْ أُ
ال ُم��و ُر َب ْع َد َم َرا َر ِت َها
ُد ُن ِّو َها ْ

����و ُاج َب�� ْع َ��د َت َرا ُك ِم َها
َوانْ��فَ�� َر َج ْ��ت َع��نْ�� ُه ْ أ
الَ ْم َ
اب َب ْع َد ِ�إن َْ�صا ِب َها)
ال�ص َع ُ
َو�أَ ْ�س َه َل ْت َل ُه ِّ
فعن ر���س��ول اهلل " :aيا �أي��ه��ا النا�س
اتخذوا التقوى جتارة ،ي�أتكم الرزق بال
ب�ضاعة وال جتارة" ،ثم قر�أ الآيةَ } :و َمن
َيتَّقِ اللهَّ َ َي ْج َعل َّل�� ُه مخَ ْ �� َر ًج��ا َو َي�� ْر ُزقْ�� ُه ِم ْن
َح ْيثُ اَل َي ْحت َِ�س ُب{.
وكذلك ي��در�أ اهلل الباليا عن الإن�سان
امل��ت��ق��ي ف��ع��ن الإم�����ام ال�����ص��ادق :A
َو َم��نِ ْاعت ََ�ص َم بِ��اللهَّ ِ ِب َت ْق َوا ُه َع َ�ص َم ُه اللهَّ ُ
َو َم ْ��ن َ�أقْ�� َب َ��ل اللهَّ ُ ِق َب َل ُه َو َع َ�ص َم ُه لمَ ْ ُي َبالِ
����ضَ -و�إِ ْن َنزَ َل ْت
ال�س َما ُء َو َْ أ
ال ْر ُ
َل ْو َ�سق ََط ِت َّ
����ض فَ�شَ ِم َل ْت ُه ْم َب ِل َّي ٌة
َن��ا ِز َل�� ٌة َع َلى �أَ ْه��لِ ْ أ
الَ ْر ِ
��ان فيِ ِح�� ْر ِز اللهَّ ِ بِال َّت ْق َوى ِم ْ��ن ُك ِّ��ل َب ِل َّي ٍة
َك َ
ُ
�أَ َل ْي َ�س اللهَّ َت َعالىَ َيقُول} �إِ َّن المْ ُ َّت ِق َني فيِ
َام �أَ ِم ٍني{.
َمق ٍ
ويف اخلتام الب�� ّد من اال�شارة �إىل نقطة
جوهرية وه��ي �أن ال�صفة العامة لأه��ل
التقوى هي االلتزام بالتكاليف واالحكام
ال�����س��م��او ّي��ة وال��ت��ق��ي��د بجميع تفا�صيلها
�سواء �صغرية �أم كبرية ومن ذلك تتجلى
فيهم كل املعاين الإن�سانية والأخالقية
ال�سامية كال�صدق ،والأم��ان��ة ،والزهد،
والتعلق ب�أهل البيت ،Dووالية �أحباء
اهلل �سبحانه؛ �إذ الب�� ّد لكل �إن�سان ينهل
م��ن منهل �أه��ل البيت Dو�أن يرتك
ال�ضغائن والأحقاد و�أن ي�سارع �إىل عمل
اخلري ل�صالح الأمة واملجتمع وملثل ذلك
فليتناف�س املتناف�سون.
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ْ
ْ
آن
األخلاَ ُق يِف ال ُق ْر ِ

ْ
ْ
آن
األخلاَ ُق يِف ال ُق ْر ِ

وع��ن��دم��ا ن�����س���أل ر���س��ول اهلل aع��ن معنى
الإخال�ص ف�إننا �سن�سمع ما روي عنه يف هذا
الباب حيث قال� :aإذا عملت عم ًال فاعمل
هلل خال�ص ًا لأ ّنه ال ُيقبل من عباده الأعمال �إال
ما كان خال�ص ًا).
(البحار ج� 74ص  105ح.)1

اإلخالص

علي ح�سني علي

الإخال�ص :هو العمل اخلال�ص من ال�شوائب ك ّلها كثريها وقليلها ،فالعبد املُخل�ص هو من يعمل
َّقرب هلل عزّ ّ
وجل ال لغريه.
لق�صد الت ُّ
ت�صدق �أحدهم لفقري بق�صد ال�شهرة �أو غريها ومل يكن هلل فعمله يذهب �أدراج الريح
فلو ّ
وذلك خللوه من خال�ص الق�صد هلل تعاىل وقد ت�ضافرت الآيات والروايات ال�شريفة عن
ّبي و�أهل البيت عليهم ال�سالم تبينّ هذا الأمر منها قوله تعاىل (�إِ اَّل ا َّل ِذينَ َتا ُبوا َو�أَ ْ�ص َل ُحوا
الن ّ
اع َت َ�ص ُموا ِباللهَّ ِ َو�أَخْ َل ُ�صوا ِدي َن ُه ْم للِهَّ ِ ) فهكذا يوم القيامة ي�أتي �أنا�س �أعمالهم كاجلبال من
َو ْ
الأعمال اخلريية لكن النتيجة �أن تلك الأعمال ال ت�شفع وال تنفع لأنّها مل تكن خال�صة
لوجه اهلل بل للمدح والرياء وال�سمعة مث ًال ،وهل هنالك خ�سران �أعظم من هذا اخل�سران
فهم مل يعملوا ذلك هلل وحده فيقول لهم اخلالق خذوا ثوابكم من الذي كنتم تعملون له.
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وبغ�ض النظر ع��ن كثري العمل وقليله ففي
ك��ل عمل ينبغي �أن ي��ك��ون اهلل ه��و ا َملق َْ�صد
واملبتغى و�أن يكون القرب منه ع ّز وج�� ّل هو
الهدف فقد روي عن الإم��ام ال�صادقA
يف معر�ض تف�سري قوله تعاىلِ }:ل َي ْب ُل َو ُك ْم �أَ ُّي ُك ْم
�أَ ْح َ�سنُ َع َملاً { ،قالَ ( :Aل ْي َ�س َي ْع ِني �أَكْثرَ َ
ال َ�صا َب ُة
َع َملاً َو َل ِكنْ �أَ ْ�ص َو َب ُك ْم َع َملاً َو �إِنمَّ َ ��ا ِْ إ
ال�صا ِد َق ُة َوالحْ َ َ�س َن ُة ُث َّم
َخ ْ�ش َي ُة اللهَّ ِ َوال ِّن َّي ُة َّ
َق َ
ال ْب�� َق��ا ُء َع َلى ا ْل َع َم ِل َحتَّى َيخْ ُل َ�ص �أَ َ�ش ُّد
��ال ْ إِ
ِمنَ ا ْل َع َم ِل َوا ْل َع َم ُل الخْ َ ا ِل ُ�ص ا َّل ِذي اَل ت ُِري ُد �أنَْ
َي ْح َمدَ َك َع َل ْي ِه �أَ َح ٌد �إِ اَّل اللهَّ ُ َع َّز َو َجل).

(الكايف ج �2ص . )16

��ش��ارت ال��رواي��ة �إىل مو�ضوع يف غاية
كما �أ� ْ
أهم
الأهمية وهو ترك مدح املادحني لأنّ ال ّ
حب اهلل لذلك العمل والإف�ضال والإنعام
هو ّ
عليه وغري ذلك هو زائل.
وهنالك ع��دد من ال��رواي��ات ال�شريفة التي
ب ّينت ُ�س ُبل فعل اخلري وات�صافه بالإخال�ص
منها ما روي عن ر�سول اهلل� aأنّ رجلاً قال
يا ر�سول اهلل �إ ّنا نعطي �أموالنا التما�س الذكر
فهل لنا من �أجر؟
فقال ر�سول اهلل( aال) ،قال يا ر�سول اهلل
�إ ّنا نعطي التما�س الأجر والذكر فهل لنا �أجر
فقال ر�سول اهلل� aإنّ اهلل تعاىل ال يقبل

� اّإل من �أخل�ص له ثم تال ر�سول اهلل (�أَ اَل للِهَّ ِ
الدِّ ينُ الخْ َ ا ِل ُ�ص)
ف��الإن�����س��ان امل��خ��ل�����ص ه��و م��ن ق��ط��ع الطمع
بالدنيا وجت�� ّرد منها وتع ّلق ب��الآخ��رة و�سعى
لها �سعيها فالإخال�ص من دواعي اال�ستقامة
والب ّد للمخل�ص من خمالفة الهوى واالنت�صار
ع��ل��ى ال��ن��ف�����س الأم�����ارة ب��ال�����س��وء وم��ث��ل ه��ذا
املعنى وا�ضح يف كالمه aوهو يبينّ حقيقة
الإخال�ص قائ ًال(:هو �أن تقول ربي اهلل ثم
ت�ستقيم كما �أم���رت ،تعمل هلل ،ال حت��ب �أن
حتمد عليه! �أي ال تعبد ه��واك ونف�سك ،وال
تعبد �إال رب���ك ،وت�ستقيم يف ع��ب��ادت��ك كما
�أمرت).
وهنالك طرائق عديدة ت�ؤدي �إىل الإخال�ص
وتو�صل ل��ه لع ّل م��ن �أهمها ه��ي معرفة اهلل
و�إدراك ن��ع��م��ه ال��ك��ب�يرة وف�����ض��ل��ه العظيم
فاملعرفة تو�صل �إىل �أعايل مراتب الإخال�ص
دليل على
وما �سرية املع�صومني� Dإال خ ُري ٍ
هذا القول فقد روي عن �أمري امل�ؤمننيA
وهو يناجي ربه قائ ًال (�إلهي ما عبدتك خوف ًا
م��ن ن��ارك وال طمع ًا بجنتك و�إمن��ا وجدتك
�أه ً
�لا للعبادة فعبدتك) وه��و ي�شري �إىل �أن
دافع العبادة مل يكن اخلوف �أو الطمع ولكن
�إدراك الف�ضل والعظمة الإله ّية.
وم��ن نتائج الإخ�لا���ص ع�� ّزة املخل�ص وقوته
وثباته �أم��ام كل املخاطر وال�صعاب باتكاله
على اهلل ع�� ّز وج��ل وتفوي�ض الأم���ر ل��ه جل
ج�لال��ه ك��ذل��ك ف��الإخ�لا���ص ي��ن�� ّق��ي النف�س
ويخل�صها من الأمرا�ض وال�شوائب النف�سية
ف��ي��ك��ون �صاحبها م��ن املخ َل�صني وه���ذا ما

�أ���ش��ارت ل��ه ال��ع��دي��د م��ن الآي���ات وال��رواي��ات
منها ق��ول��ه ت��ع��اىل على ل�سان �إبلي�س عليه
}لُ ْغ ِو َي َّن ُه ْم �أَ ْج َم ِعنيَ� ،إِ اَّل ِع َباد ََك
اللعنة قائ ًال َ أ
ِم ْن ُه ُم المْ ُخْ َل ِ�صنيَ{ (�ص  ،)83-82فهنا يقف
ال�شيطان عاجز ًا بال حول وال قوة �أم��ام من
ن�� ّق��ى نف�سه وا�ستعان ب��اهلل ت��ع��اىل و�أخل�ص
له ،وعن الإم��ام ال�صادق� Aأنه قال عن
اف اللهَّ ُ
املخل�ص (�إِ َذا َكانَ مخُ ْ ِل�ص ًا للِهَّ ِ �أَ َخ َ
���ض َو ِ�س َب َاع َها
ِم ْن ُه ُك َّل َ�ش ْيءٍ َحتَّى هَ َ��و َّام ْ أ
الَ ْر ِ
ال�س َماء) بل الإخال�ص مدعاة للثبات
َو َط�ْي�رْ َ َّ
وخ�ير �شاهد على ه��ذا الأم��ر ثبات �أن�صار
الإمام احل�سني Aيوم العا�شر من حمرم
احل��رام وكذلك ثبات الأح��رار يف كل زمان
ومكان ومنها زماننا وحا�ضر فثبات امل�ؤمنون
وت�ضحياتهم مل ت��ك��ن ل��ت��ك��ون �إال لإخ�لا���ص
نياتهم وتوجههم هلل عز وجل.
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معهد القرآن الكريم يقيم سفرة ترفيهية لطلبته
يف �إطار �سعيه الد�ؤوب واملتوا�صل بغية �إعداد
ا ُ
حل ّفاظ ودعمهم� ،أقام مرك ُز �إع��داد ال ُق ّراء
وا ُ
حل��� ّف���اظ يف معهد ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي التّابع
لق�سم �ش�ؤون املعارف الإ�سالم ّية والإن�سانية
يف العتبة الع ّبا�س ّية املُقدّ�سة �سفرة ترفيه ّية
لطلبته ا ُ
ال�سفرة
حل ّفاظ من فروع املعهد كافةَّ .
كانت �إىل مدن الألعاب وحدائق حمافظة بابل
وبع�ض املناطق الرتفيه ّية الأخرى وهي فر�صة
للخروج من حالة الرتابة وامللل التي اعتاد
عليها الطلبة كما اتاحت فر�صة �أخرى للطلبة
للتعارف فيما بينهم.
م�����س���ؤول وح����دة التحفيظ الأ���س��ت��اذ حمزة
الفتالوي ،التقته الفرقان حول هذه ال�سفرة
فتحدث ق��ائ ً
�لا :اقمنا ه��ذه ال�سفرة لطلبتنا
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الأعزاء يف وحدة التحفيظ يف العطلة الربيع ّية
حتى نخرجهم من ال��روت�ين اليومي و�أج��واء
ال�صخب يف امل��دي��ن��ة وه��و �سعي م��ن املعهد
َّ
للرتويح عن طلبته وحتبيبهم للحفظ ودرا�سة
كتاب اهلل العزيز .
�أما الطالب معز حم ّمد علي فقال :ن�شكر معهدَ
القر� ِآن الكرمي يف العتبة الع َّبا�س َّية التاحته هذه
الفر�صة ملمار�سة بع�ض االلعاب والتع ّرف على
بع�ض الأخوان من بقية الفروع واحلمد هلل رب
العاملني كانت ال�سفرة جميلة وذات �أثر �إيجابي
علينا  .على حني حتدث الطالب قائال :خطوة
رائعة يقوم بها معهد القر�آن الكرمي لدفع امللل
والروتني اليومي وك�سر احلواجز بني الطلبة
واال�ساتذة وهو ما يعطي دف ًعا معنو ًيا للطلبة

ملوا�صلة جهدهم وم�ضاعفته و�أنا بدوري ممنت
جدا للمعهد لإتاحة هذه الفر�صة اجلميلة
علي فقد حتدث �إلينا قائال :
�أما الطالب غياث ّ
مثلما اعتدنا ويف منا�سبات عديدة هاهو معهد
القر�آن الكرمي ّ
ينظم هذه ال�سفرة للطلبة يف
التحفيظ يف �سعي منه لتقوية �أوا�صر املحبة
بني الطلبة �أنف�سهم وبني الطلبة واال�ساتذة
فال�شكر مو�صول لكل من �ساهم يف �إقامة هذه
ال�سفرة .
ال�سفرة لي�ست الأوىل من نوعها؛
يذكر �أن هذه ّ
�إذ �أقام معهد القر�آن الكرمي يف العتبة العديد
النف�سي
من ال�سفرات التي ت�سعى اىل الترّ ويح
ّ
عن الطالب .

معهد ال��ق��رآن الكريم يستأنف م��ح��اض��رات بحث ال��دائ��رة
السند (دامت بركاته)
اإلصطفائية الثانية آلية اهلل الشيخ
محمد ّ
ّ
معهد القر�آن الكرمي ي�ست�أنف حما�ضرات
�آية اهلل ال�شيخ حممد ال�سندKاملو�سومة
ب(ال���دائ���رة اال���ص��ط��ف��ائ��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة لأه��ل
البيت� Dأب���ي ال��ف�����ض��ل العبا�سA
�إمنوذج ًا) ,التي ي�سلط ال�ضوء من خاللها
على مقامات �أهل البيت.D
امل��ح��ا���ض��رات ت��ق��ام ك��ل ي��وم خمي�س على
قاعة الإم���ام احل�سن Aبرعاية مركز
ع��ل��وم ال��ق��ر�آن وت��ف�����س�يره وط��ب��ع��ه يف معهد
القر�آن الكرمي التابع لق�سم �ش�ؤون املعارف
الإ�سالمية والإن�سانية يف العتبة العبا�سية
املقد�سة .
يذكر �أن ه��ذه املحا�ضرات امل��ب��ارك��ة التي
يرعاها املعهد تقام منذ �أك�ثر من عامني
وق����د ظ���ه���رت جم��م��وع��ة م��ن��ه��ا م��ط��ب��وع��ة
مبجلدين حتت عنوان الدائرة اال�صطفائية
ال��ث��ان��ي��ة لأه����ل البيت� Dأب����ي الف�ضل

العبا�س� Aإمن����وذج����ا ،ت��ب�� ّن��ى امل��ع��ه��د
�إعدادها وطبعها و�ست�صدر باقي الأجزاء
تباع ًا .
ال��ف��رق��ان ال��ت��ق��ت ال�����ش��ي��خ حم��م��د االن��ب��اري
م�س�ؤول وح��دة البحوث وال��درا���س��ات حول
هذا املو�ضوع وحدثها قائ ًال:
ب���د�أت ه��ذه امل��ح��ا���ض��رات امل��ب��ارك��ة بتاريخ
2014/1/9م وهو بحث مو�سوعي طويل لأن
احلديث عن عن مقام �أبي الف�ضل العبا�س
 Aوجنوم الدائرة اال�صطفائية الثانية
ال ميكن اخت�صاره بعدد من املحا�ضرات
وال ُب��� ّد م��ن ال��غ��ور يف ب��ح��ر ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي
و�أح����ادي����ث �أه����ل البيت ،Dوم��اق��ال��ه
علما�ؤنا منذ الغيبة ال�صغرى واىل يومنا
هذا .
وا�ضاف � :إن احل�ضور يف هذه املحا�ضرات
هم من طالب احل��وزة العلمية يف النجف

اال�شرف وكربالء املقد�سة وقد َّمت تن�ضيد
ه���ذه امل��ح��ا���ض��رات يف ك��ت��اب ���ص��در منه
جزئني والآن يتم الإعداد للجزئني الثالث
والرابع .
وبينّ � :أن الهدف اال�سا�سي من هذا البحث
هو بيان املقام العقائدي لأف��راد الدائرة
اال�صطفائية وهم كل من (العبا�س وحمزة
وجعفر الطيار وال�سيدة زينب وعلي االكرب
واب��و طالب وغريهم ممن هم دون درجة
املع�صومني .)D
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اقبال كبير على منشورات واصدارات معهد القرآن الكريم

العتبة العباسية تنجز الطبعة األولى

من المصحف الشريف بالحجم الوزيري

أ�س�ست و ح��دة املبيعات للكتب القر�آن ّية
ت� ْ
التّخ�ص�ص ّية ا ل�� ّت��ا ب��ع��ة مل��ع��ه ِ��د ا ل��ق��ر�آن يف
العتبة الع ّبا�س ّية املق ّد�سة يف عام 2012م
لتكون مركز ا�شعاع ثقا ّيف و ق��ر�آ ّ
ين مم ّيز
وا ل��ه��دف م��ن ت�أ�سي�سها ه��و ن�شر الثقافة
وا ل��ع��ل��وم ال��ق��ر �آ ن�� ّي��ة وال��و ع��ي ا ل��ق��ر�آ ّ
ين لك ّل
ا ل��زائ��ر ي��ن ب��ح��ك��م ال��و���ض��ع احل���ايل يفتقد
اىل م�ؤ�س�سات خا�صة بعلوم القر�آن ت�أخذ
على عاتقها �أهمية �إ ظ��ه��ار ا لإرت��ب��اط بني
ال���ق���ر �آن ا ل���ك���رمي وع��ت�رة ال��ن��ب��ي الأع��ظ��م
 aو ب��ي��ان منهجية �أ ه���ل البيت Dيف
جعل القر �آن الكرمي هداية و�سلوك يعمل
ب��ه وت��وظ��ي��ف ت��ل��ك املنهجية خ�لال العمل
القر �آين بامل�ستويات كافة وهي توفر عد ًدا
كب ًري ا من الكتب وامل�صادر القر�آن ّية التي
ي��ح��ت��ا ج��ه��ا ا ل��ب��ا ح��ث يف ا مل���ج���ال ال���ق���ر�آ ّ
ين
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كما يحتاجها النا�س عامة ممن يهتمون
بال�ش�أن ال��ق��ر�آ ّ
ين وللمزيد م��ن املعلومات
حول عمل وحدة املبيعات التقت الفرقان
م�س�ؤولها احل��اج عمار ال�سالمي فتحدث
ق ً
���ائ�ل�ا  :ت���أ���س�����س��ت ا مل��ك��ت��ب��ة ع��ن��د ت���أ���س��ي�����س
معهد القر�آن الكرمي يف العتبة العبا�سية
املقد�سة وهي عبارة عن مكتبة تخ�ص�صية
ت�ض ُّم �أغ��ل��ب امل�صادر القر�آنية وتفا�سري
ا ل��ق��ر�آن املختلفة وك��ل م��ا يتعلق بالقر�آن
الكرمي والغاية منها توفري الكتاب للباحث
�أو الزائر الكرمي وب�أ�سعار منا�سبة وهدفنا
لي�س ربحي ًا .
وا�ضاف� :أن املكتبة حتتوي على جمموعة
م��ن اال ����ص���درات ا ل��ت��ي ���ص��درت ع��ن معهد
القر�آن الكرمي منها �أ ّو ل م�صحف يطبع يف
العراق وب���أي��ادي عراقية خال�صة ،ف�ضال

عن وج��ود مر�شد املُع ّلم و�سبائك الذهب
من اجلزء الأول �إىل اجلزء ال�سابع وجملة
ال��ف��رق��ان ب��ك��ل االع����داد وم��ر���ش��د املتعلم
وم�صحف القراءات وم�صحف التجويد .

�أجن��ز مرك ُز علوم ال��ق��ر�آن وتف�سريه وطبعه
التابع للعتبة الع ّبا�سية املقدّ�سة ،الطبعة الأوىل
من املُ�صحف ال�شريف باحلجم (الوزيري)
وه��ي طبع ٌة جماهري ّية �شعب ّية ،بحيث تكون
مببلغ ب�سيط لتكون
هد ّية املُ�صحف رم��ز ّي��ة ٍ
�شائع ًة وت�صل اىل اجلميع.
وق���ال م��دي��ر امل��رك��ز "ال�شيخ ���ض��ي��اء ال��دي��ن
الزبيدي" �إنه ّمت االنتهاء من الطبعة الأوىل
من املُ�صحف ال�شريف برواية "حف�ص عن
عا�صم" وبحرف ّ
العراقي "حميد
اخلطاط
ّ
ال�سعدي" ،ال��ذي �أُجن��ز من ِق َبل َخدَ َمة
�أب���ي الف�ضل ال��ع�� ّب��ا���س  Aمن
ح��ي��ث ت��رت��ي��ب��ه وت�����ص��م��ي��م��ه
و�إع�������داده وزخ��رف��ت��ه،
وهذه الطبعة هي
ب����احل����ج����م

��رف
(ال���وزي���ري) حيث مت��ت��از ب���أ ّن��ه��ا ذات ح ٍ
وا�ضح فقد ّمت �إعطاء م�ساحة كبرية للحروف
والكلمات يف امل�صحف حتّى تكون وا�ضحة
وت�����س��ه��ل ق���راءت���ه���ا ،وق���د ا���س��تُ��خ ِ��د َم ال���ورق
(االي�بري) الأ�صفر لكي ال ي���ؤذي العني عند
الرتكيز واملتابعة وتكون قراءة الكلمات �سل�سة
ووا�ضحة ،كما ّمت تقليل م�ساحة الزخرفة حيث
ُك ِتب على الوجه الأ ّول منه ا�سم امل�صحف ٍّ
بخط
مذهّ ب ،ويف الوجه الآخر زخرف ٌة من ال�ش ّباك
اجلديد ل�ضريح �أب��ي الف�ضل الع ّبا�س وك ّفه
َ
وخ��تْ��م م��رك��ز ع��ل��وم ال��ق��ر�آن
وتف�سريه وطبعه.
و�أ���ض��اف

ال��زب��ي��دي" :لقد و�ضعنا يف ال��داخ��ل �أي يف
قمي�ص القر�آن الكرمي ا�سم مطبعة دار الكفيل
من جهة وم��ن اجلهة الأخ���رى كتبنا عبارة:
( ّمتت طباعة هذه الن�سخة يف الثالث ع�شر من
أ�صب ذكرى والدة �أمري امل�ؤمنني
�شهر رجب ال ّ
 )Aحيث كانت منا�سبة ط ّيبة ج��� ّد ًا �أن
تنتهي ه��ذه الطبعة وتكون جاهزة بني يدي
امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ،وبالفعل ّمت توزيع جمموعة
منها ك��ه��دي��ة يف م��را���س��ي��م اف��ت��ت��اح ال�ش ّباك
اجلديد ل�ضريح �أبي الف�ضل الع ّبا�س ،A
ونعتقد �أنّ هذه الن�سخة �سوف تكون �شائعة
ورائ��ج��ة ،وال��واق��ع جاءتنا الكثري من ال��ردود
من املهت ّمني والق ّراء ب�أ ّنهم �سعداء ج ّد ًا
القتناء هذه الن�سخة من امل�صحف
ال�شريف ،و�أ ّك���دوا �أ ّنها �سوف تكون
الرائدة يف العراق ويف جميع البلدان
الإ�سالمية �إن �شاء اهلل تعاىل ،علم ًا
�أنّ هذه الن�سخة من امل�صحف متاحة
ح��ال�� ّي�� ًا يف مكتبة م��ع��ه��د ال��ق��ر�آن
الكرمي الواقعة يف منطقة باب
بغداد".

احلاج عمار ال�سالمي م�س�ؤول وحدة املبيعات
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ْ
آن
املَ ْه ِد ُّي يِف ال ُق ْر ِ

ْ
آن
املَ ْه ِد ُّي يِف ال ُق ْر ِ

القرآني في صاحب الزمان
البرهان
ّ

ح�سن عبا�س �سلوم

جاء ذكر االمام املهدي يف القر�آن الكرمي
على حمورين  :الأول :الآيات القر�آنية التي
تثبت حياة الإم��ام املهدي � .fأما الثاين
ففيه ذك��ر الآي���ات ال��ت��ي تثبت ق��ي��ام دول��ة
الإمام .f
املحور الأول � :إنّ حياة الإمام املهدي A
يف القر�آن َت ْثبتُ بالرجوع �إىل الآيات القر�آن ّية
التي تثبت وجوب الإمام يف كل ع�صر ,ف�إثبات
وجوب الإمامة ال يعني يف وقت دون �آخر ,ف�إنّ
ذلك ميتد حتّى �إىل ع�صرنا الذي نحتاج فيه
الإمام للغر�ض نف�سه الذي نثبته يف ِّ
كل ع�صر.
الآيات الدالة على حياة االمام املهدي A
كثرية ن�أخذ على �سبيل املثال � اًأول قوله تعاىل:
��اد{ روي عن
} ِ�إنمَّ َ ��ا �أَ ْن��تَ ُم ْن ِذ ٌر َو ِل ُك ِّل َق ْ��و ٍم هَ ٍ
ابن عبا�س �أنه قال  :ملا نزلت الآية قال ر�سول
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اهلل �} :aأَ َنا المْ ُ ْن ِذ ُر َو َع ِل ٌّي ا ْل َها ِدي ِمنْ َب ْع ِدي
* َيا َع ِل ُّي ِب َك َي ْهت َِدي المْ ُ ْه َت ُدونَ{ فهل الهادي
لزمان دون زمان وع�صر دون ع�صر؟ قط ًعا
�أن الهادي الذي يهتدي به النا�س وير�شدهم
طرق ال�صواب ،لكل زمان فال يخت�ص بزمان
دون غريه ،وعن �أبي جعفر  Aيف قول اهلل
تعاىل }�إِنمَّ َ ا �أَ ْنتَ ُم ْن ِذ ٌر َو ِل ُك ِّل َق ْو ٍم هَ ٍاد{ فقال
َ ( :Aف َق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ  aالمْ ُ�� ْن ِ��ذ ُر َو َع ِل ٌّي
ا ْل َها ِدي َواللهَّ ِ َما َذهَ َب ْت ِم َّنا َو َما َزا َل ْت ِفي َنا �إِلىَ
ال�س َاعة) مما ّ
يدل على �أن هذه الآية م�ستمرة
َّ
�إىل قيام ال�ساعة ففي كل ع�صر هاد من �أئمة
�أهل البيت  Dومنهم الإمام املهدي A
حتى ع�صرنا هذا وما بعده� ,إذ ال يخلو زمان
عن �إمام هاد.
ث��ان��ي�� ًا :قوله تعاىل َ } :و َل�� َق ْ��د َو�َّ��ص�� ْل�� َن��ا َل ُه ُم

ا ْل َق ْو َل َل َع َّل ُه ْم َيت ََذ َّك ُرونَ {  .و�إي�صال القول
�أي تبليغهم ب���آي��ات اهلل و�أحكامه وه��ذه ال
يقوم بها � اّإل الإمام ,ويف زماننا هو الإمام
امل���ه���دي  Aف�لاب��د م���ن وج�����وده ,ليتم
م�صداق هذه الآية .
فعن ال�صادق  Aيف قولهَ ( :و َل َق ْد َو َّ�ص ْل َنا
َل ُه ُم ا ْل َق ْو َل) قال �( :إِ َما ٌم َب ْعدَ �إِ َم ٍام) .
الَ ْر ِ���ض
ثالث ًا :قوله تعاىل�ِ } :إنيِّ َج ِاع ٌل فيِ ْ أ
َخ ِلي َف ًة{ .فهل هذه الآية لزمان دون زمان
�أو هي مت�صلة �إىل �أن تقوم ال�ساعة ,فمن
ه��و خليفة اهلل يف الأر����ض يف زماننا هذا
؟ الب�� ّد �أن يكون ذل��ك اخلليفة هو الإم��ام،
والإمام اليوم هو الإمام املهدي  Aفهو
حي مبقت�ضى هذه الآية.
ٌ
ً
ُ
ْ
راب��ع��ا :ق��ول��ه ت��ع��اىلُ } :ي ِ���ري��� ُدونَ ِل�� ُي��ط�� ِف��ئ��وا

ُن���و َر اللهَّ ِ ِب���أَ ْف َ��و ِاه��هِ ْ��م َواللهَّ ُ ُم�� ِت�� ُّم ُن���و ِر ِه َو َل ْ��و
َك ِ��ر َه ا ْل َكا ِف ُرونَ { (ال�صف .)8:ف�إمتام النور
بالتبليغ �إىل اهلل تعاىل ،فهل ه��ذا لزمان
دون زم���ان  .فمن ه��و ال���ذي يتم ن��ور اهلل
يف هذا الزمان ؟ �إنه الإمام املهدي A
الذي يعي�ش يف زماننا هذا.
ع��ن �أب��ي عبد اهلل  Aق��ال ( :لمَ ْ تَخْ ُلو
الَ ْر ُ
����ض ُم ْن ُذ َكا َن ْت ِم��نْ ُح َّج ٍة َع��المِ ٍ ُي ْح ِيي
ْأ
ال َية)
ِفي َها َما يمُ ِ يتُونَ ِمنَ الحْ َ قِّ ُث َّم َتلاَ هَ ِذ ِه ْ آ
( ُي ِري ُدونَ ِل ُي ْط ِف ُئوا ُنو َر اللهَّ ِ ِب�أَ ْف َو ِاههِ ْم َواللهَّ ُ
ُم ِت ُّم ُنو ِر ِه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل َكا ِف ُرونَ )
املحور الثاين  :الآيات التي تثبت قيام دولة
االمام املهدي :f
من جملة الأدل��ة القر�آن ّية التي ت�شري اىل
قيام دول��ة الإم��ام املهدي  Aهي �آي��ات
�إظهار الدين وهي �آيات ثالث :
ر���س َ��ل َر ُ�سو َل ُه
 -1قال تعاىل } :هُ َ��و ا َّل ِ��ذي �أَ َ
ِبالهُدَ ى َو ِد ِين َ
احلقِّ ِل ُيظهِ َر ُه َع َلى الدِّ ِين ُك ِّل ِه
�شر ُكونَ { (التوبة.)33:
َو َلو َك ِر َه املُ ِ
 -2وق��ال تعال } :هُ َ��و ا َّل ِ��ذي �أَر� َ��س َ��ل َر ُ�سو َل ُه
ِبالهُدَ ى َو ِد ِين َ
احلقِّ ِل ُيظهِ َر ُه َع َلى الدِّ ِين ُك ِّل ِه
َو َك َفى ِباللهَّ ِ َ�شهِ يدً ا { (الفتح. )28:
ر�س َل َر ُ�سو َل ُه
 -3وقال تعاىل } :هُ َو ا َّل ِذي �أَ َ
ِبالهُدَ ى َو ِد ِين َ
احلقِّ ِل ُيظهِ َر ُه َع َلى الدِّ ِين ُك ِّل ِه

�شر ُكونَ { (ال�صف. )9:
َو َلو َك ِر َه املُ ِ
ويظهر من ال�سياق �أن املق�صود من يظهره
�أي �أن الإ���س�لام يغلب وينت�صر ع��ل��ى كل
الأديان قال �صاحب امليزان ج �/ 19ص255
( :واظهار �شيء على غريه ن�صرته وتغليبه
عليه) وقال يف مو�ضع �آخر يف تف�سري الآية
االوىل ( 247/9واملعنى �أن اهلل هو الذي
ار�سل ر�سوله وهو حممد  aمع الهداية -
�أو الآي��ات والبينات  -ودين فطري ليظهر
وين�صر دينه الذي هو دين احلق على كل
الأديان ولو كره امل�شركون ذلك .
وب���ذل���ك ظ���ه���ر �أن ال�����ض��م�ير يف ق���ول���ه :
(ليظهره) راج��ع �إىل دي��ن احل��ق كما هو
امل��ت��ب��ادر م��ن ال�����س��ي��اق ،ورمب����ا ق��ي��ل � :إنّ
ال�ضمري راجع �إىل الر�سول ،واملعنى ليظهر
ر�سوله ويعلمه معامل الدين كلها وهو بعيد،
ل���ذا ف����إن ق��ي��ام دول���ة االم����ام امل��ه��دي عج
واظهار دين جده دين الإ�سالم �أمر حتمي
البد منه وذلك لو�ضوح الآيات البينات .
 -4ق��ول��ه ت��ع��اىل َ } :و ُن ِ���ري��� ُد َ�أنْ نمَ ُ ���نَّ َع َلى
�����ض َونجَ ْ �� َع�� َل�� ُه ْ��م
ا�ست ُْ�ض ِع ُفوا فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
ا َّل ِ��ذي��نَ ْ
�أَ ِئ َّم ًة َونجَ ْ َع َل ُه ُم ا ْل َ��وا ِر ِث�ينَ{ وقوله } َونمُ َ ِّكنَ
َل�� ُه ْ��م فيِ ْ أ
��ام��انَ
الَ ْر ِ
������ض َو ُن ِ
����ر َي ِف��� ْر َع ْ���ونَ وَهَ َ
���ح َ���ذ ُرونَ {
َو ُج�� ُن��و َدهُ �� َم��ا ِم�� ْن�� ُه ْ��م َم��ا َك��ا ُن��وا َي ْ

(الق�ص�ص  )6-5هاتان الآيتان املباركتان من
الآيات الواردة يف �صاحب الع�صر والزمان
الإم����ام امل��ه��دي  fف��ال��ذي يلفت النظر
يف الآي��ت�ين املباركتني الت�أكيد امل�ستقبلي
�إذ بلغ ع��دد �أف��ع��ال امل�ستقبل فيهما �ستة
�أفعال  ،وهي ( ونريد  -منن  -وجنعلهم -
وجنعلهم الوارثني  -ومنكن  -ونري) وما
هذا التكرار يف ا�ستعمال �صيغة امل�ستقبل
� اّإل للت�أكيد على �أن ه��ذا الفعل �سيقع يف
امل�ستقبل و�أن وقته مل يحن بعد  ،فهاتان
الآي���ت���ان ب��ره��ان ���س��اط��ع ع��ل��ى ق��ي��ام دول��ة
االمام املهدي عج م�ستقبال ً يف وقت يعلمه
اهلل تعاىل لينقذ الب�شرية ويحطم ال�شرك
والوثنية .
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اس ٌ
ات ُق ْرآ ِن َّية
ِد َر َ

اس ٌ
ات ُق ْرآ ِن َّية
ِد َر َ

ِ
العبادة
الدعاء س ُّر
ُ

�أحمد اخلالدي

يف � ّأي دين من الأدي��ان هناك �إمي��ان بوجود
�إل��ه خالق قدير م��د ّب��ر تتوجه �إل��ي��ه النفو�س
والأرواح يف ���ض��راع��ة ورج���اء و ُيلتم�س منه
ق�ضاء بع�ض ال�صعوبات التي ال ميكن لب�شر
�أن يق�ضيها مبفرده بقواه الب�شرية ،وعلى م ِّر
الع�صور كان هذا الإميان �سبب ًا لظهور الأديان
واالعتقادات مع عدم النظر �إىل �صحة هذه
الأدي��ان وخطئها ومن �ضمن ركائز ك ّل دين
��ت��وج��ه للمعبود بطريقة �أو
�أو عقيدة ه��و ال ّ
إ�سالمي احلنيف فقد
ب�أخرى� ،أما يف الدين ال
ّ
التوجه للمعبود ومناجاته �إىل
تبلورت فكرة ّ
�أبعد مدياتها فكان الدعا ُء ات�صاال مبا�ش ًرا
من املخلوق �إىل اخلالق وقد جاء يف القر�آن
الكرمي ذكر الدعاء وكيف يجب �أن يكون حال
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الداعي وكل ما يجب �أن يعرفه الإن�سان عن
مو�ضوع الدعاء ،فو�صف اهلل �سبحانه وتعاىل
الدعاء ب�أ ّنه هو العبادة نف�سها } َو َ
قال َر ُّب ُك ُم
ا ْد ُع��ونيِ �أَ ْ�ست َِج ْب َل ُك ْم �إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ
داخ ِ��ري��نَ {
َع��نْ ِع��ب��ا َد ِت��ي َ�س َي ْد ُخ ُلونَ َج َه َّن َم ِ
(غافر  )60وقرنها يف مو�ضع �آخ��ر بال�صالة
ال�صال ِة َو ِمنْ ُذ ِّر َّي ِتي َر َّبنا
} َر ِّب ْاج َع ْل ِني ُم ِق َيم َّ
َو َت َق َّب ْل ُدع��اءِ{ (�إبراهيم  )40وو�صفه �سبحانه
وتعاىل ب�أ ّنه الت�ض ّرع والطلب من اهلل كقوله
وب َفا ْنت َِ�ص ْر *
يف الآية }فدَ عا َر َّب ُه �أَنيِّ َم ْغ ُل ٌ
ال�سما ِء بمِ اءٍ ُم ْنهَمِ ٍر * َو َف َّج ْر َنا
َف َفت َْحنا �أَ ْب َ
واب َّ
الأَ ْر َ�ض ُع ُيون ًا َفا ْل َت َقى المْ ا ُء َعلى �أَ ْم ٍر َق ْد ُق ِد َر{
(ال��ق��م��ر )12-10وجعله ع ّز وجل �سبب ًا لك�شف
ال ُّ
يب
�����س��وء كقوله ت��ع��اىل}�أَ َّم��نْ ُي ِج ُ
�����ض�� ِّر وال ُّ

ال�سو َء َو َي ْج َع ُل ُك ْم
المْ ُ ْ�ض َط َّر �إِذا َدع��ا ُه َو َي ْك ِ�ش ُف ُّ
هلل َق ِلي ًال ما ت ََذ َّك ُرونَ {
ُخ َلفا َء الأَ ْر ِ�ض �أَ ِ�إل ٌه َم َع ا ِ
(النمل .)62
وق��د ج��رى ذك��ر ال��دع��اء يف �آي���ات كثرية من
ال�سنة ال َّنبو ّية كيفية الدعاء
القر�آن ّ
وف�صلت ُّ
و�آدابه و�شرائطه والأزمنة والأمكنة واحلاالت
�ستحب الدعاء فيها وجاء الت�أكيد على
التي ُي ّ
بي والأئمة املع�صومني �صلوات
الدعاء لأنّ ال ّن ّ
اهلل عليهم ع ّدوه مخّ العبادة ور�أ�س مال امل�ؤمن
و�سالحه وتر�سه ،قال ر�سول اهلل �( :aإنّ
اهلل تعاىل ي�ستحيي من العبد يرفع �إليه يديه
فريدهما خائبتني) (مطلع ال�صباحتني وجممع
الف�صاحتني �ص  .)310و�أ ّكد �أم ُري امل�ؤمنني A
على �أهمية الدعاء لدفع �شر �أو جللب نفع حتى

و�إنْ مل يقع الإن�سان يف البالء حيث قالA
(ما ِمنْ �أَ َح��دٍ ا ْب ُت ِل َي َو�إِنْ َع ُظ َم ْت َب ْل َوا ُه ِب َ�أ َحقَّ
َ
ْ
ِبالد َُّعا ِء ِمنَ المْ ُ َعا َفى ا َّل ِ��ذي اَل َي�أ َمنُ ا ْل َبلاَ ء)
(بحار الأن��وار ج��� ،90ص )381:وذل��ك �أن البالء
�إم��ا حا�صل و�إم��ا متو َّقع احل�صول .والدعاء
مهم لرفع البالء احلا�صل ودفع ال�سوء النازل
�أو جلب نفع مق�صود �أو تقدير خري موجود
ودوام���ه ومنعه م��ن ال���زوال (ع��دة ال��داع��ي)
و�أهل البيت  Dو�صفوا الدعا َء بال�سالح،
وال�سالح مما ي�ستجلب به النفع وي�ستدفع به
ال�ضرر و�س ّموه � ً
أي�ضا تر�س ًا والترّ �س ُج ّنة ُيتو ّقى
بها من امل��ك��اره ،ق��ال �( :aأَ اَل �أَ ُد ُّل ُك ْم َع َلى
ِ�سلاَ ٍح ُي ْن ِجي ُك ْم ِمنْ �أَ ْعدَ ا ِئ ُك ْم َو ُي ِد ُّر �أَ ْر َزا َق ُك ْم؟
َقا ُلواَ :ب َلىَ ،ق َال :ت َْد ُعونَ َر َّب ُك ْم ِبال َّل ْي ِل َو ال َّن َهارِ،
َف ِ�إنَّ ِ�سلاَ َح المْ ُ�ؤ ِْم ِن الد َُّعا ُء) (�شرح الكايف-الأ�صول
و الرو�ضة للموىل �صالح املازندراين ،ج� ،10ص.)207 :
الدعاء ير ّد الق�ضاء
 قال  aالدعا ُء مخّ العبادة وال يهلك معال��دع��اء �أح���د .وق��ال  :aاَ
(ل تَ�� ْع ِ��ج�� ُزوا َع ِن
الد َُّعا ِء َف�إِ َّن ُه لمَ ْ َي ْه ِل ْك َم َع الد َُّعا ِء �أَ َح ٌد َو ْل َي ْ�س�أَ ْل
�أَ َح ُد ُك ْم َر َّب ُه َحتَّى َي ْ�س�أَ َل ُه ِ�ش ْ�س َع َن ْع ِل ِه ِ�إ َذا ا ْن َق َط َع
وا�س�أ ُلوا اللهَّ َ ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َف�إِ َّن ُه ُي ِح ُّب �أَنْ ُي ْ�س َ�أ َل
ْ
َو َما ِمنْ ُم ْ�س ِل ٍم َي ْد ُعو بِدَ ْع َو ٍة َل ْي َ�س ِفي َها ِ�إ ْث ٌم َو اَل
َق ِطي َع ُة َر ِح ٍم �إِ اَّل �أَ ْع َطا ُه اللهَّ ُ َت َعالىَ ِب َها �إِ ْحدَ ى
ثَلاَ ٍث ِ�إ َّما �أَنْ ُي َع ِّج َل َل ُه د َْع َو َت ُه و ِ�إ َّما �أَنْ َي َّد ِخ َرهَ ا
َل ُه فيِ ْال ِآخ��� َر ِة َو ِ�إ َّم��ا �أَنْ َي ُك َّف َع ْن ُه ِمنَ َّ
ال�ش ِّر
ول اللهَّ ِ ِ�إ َذنْ ُن ْكثرِ ُ َق َال اللهَّ ُ
ِم ْث َل َها َقا ُلوا َيا َر ُ�س َ
�أَكْثرَ ) )(بحار الأنوار )..300/90
 وقال  aمن �سره �أن ي�ستجيب اهلل �سبحانهله يف ال�شدائد والكرب فليكرث الدعاء عند
الرخاء.
ٌ
مرتبط ارتباطا مبا�شرا
وال �شك �أنّ الدعا َء
بق�ضية ال�� َب��داء �أال ت��رى ك�ثرة م��ا ج��اء عن
املع�صومني ب�����ش���أن دف��ع الق�ضاء ب��ال��دع��اء،
اَ
قال(:ل َي ُر ُّد ا ْل َق َ�ضا َء ِ�إ اَّل
فعن ر�سول اهلل a

الد َُّعاء) .وعن �أبي حمزة الثمايل من حديث
رواه عن �أبي جعفر الباقر ،وعلي بن احل�سني
 Dقاال�( :إِنَّ �أَ ْف َ�ض َل ا ْل ِع َبا َد ِة ِع َّف ُة ا ْل َب ْط ِن
وا ْل َف ْر ِج و َل ْي َ�س َ�ش ْي ٌء َ�أ َح َّب ِ�إلىَ اللهَّ ِ ِمنْ �أَنْ ُي ْ�س َ�أ َل
والد َُّعا ُء َي ُر ُّد ا ْل َق َ�ضا َء ا َّل ِذي �أُ ْب ِر َم �إِ ْب َراما).
(االخت�صا�ص .)228وعن عمر بن يزيد� :سمعت
�أبا احل�سن  Aيقول� :إنّ الدعاء يرد ما قد
قدر وما مل يقدر ،قلت :وما قد قدر عرفته
فما مل يقدر؟ قال :حتى ال يكون .وعن الإمام
زين العابدين (: Aال��د َُّع��ا ُء َي ْد َف ُع ا ْل َبلاَ َء
وما لمَ ْ َي ْن ِز ْل) ،وورد عن �أبي عبد اهلل
ال َّناز َِل َ
ال�صادق  Aقال :الدعاء ير ّد الق�ضاء بعد
ما ُابرم �إبرام ًا ،ف�أكرث من الدعاء ف�إ ّنه مفتاح
ك ّل رحمة ،وجناح ك ّل حاجة ،وال ينال ما عند
اهلل �إ ّال بالدعاء .ولي�س باب يكرث قرعه �إ ّال
يو�شك �أن يفتح ل�صاحبه.
من الذي ال ي�ستجاب دعا�ؤه
مما يقبل َّ
ال�شك �أن هناك من هم م�ستجابوا
الدعوة ومن هم عك�س ذلك وهناك �أ�سباب
لعدم ا�ستجابة ال��دع��اء ذكرتها الأح��ادي��ث
ال�شريفة و�سنورد بع�ض ًا منها:
روى جعفر ب��ن �إب��راه��ي��م ع��ن �أب��ي عبد اهلل
ال�صادق  Aق��ال� :أربعة ال ُي�ستجاب لهم
دع���وة :رج��ل جال�س يف بيته ي��ق��ول  :اللهم
ارزق��ن��ي ،فيقال ل��ه� :أمل �آم��رك يف الطلب ؟
ورج��ل كانت له ام��ر�أة فاجرة ،فدعا عليها،
فيقال ل��ه� :أمل �أج��ع��ل �أم��ره��ا �إل��ي��ك؟ ورج��ل
كان له مال ف�أف�سده ،فيقول :اللهم ارزقني،
فيقال له �أمل �آمرك بالإ�صالح (باالقت�صاد)
ثم قالَ } :وا َّل ِذينَ �إِ َذا �أَ ْن َف ُقوا لمَ ْ ُي ْ�س ِر ُفوا َولمَ ْ
اما{ (الفرقان )67-
َيقْترُ ُوا َو َكانَ َبينْ َ َذ ِل َك َق َو ً
ورجل كان له مال ف�أدانه رج ًال ومل ي�شهد عليه
فجحده ،فيقال له :مل �آمرك بالإ�شهاد.
وروى يون�س بن عمار قال �سمعت �أبا عبد اهلل
 Aيقول� (:إِنَ ا ْل َع ْبدَ َل َي ْب ُ�س ُط يَدَ ْي ِه َي ْد ُعو

اللهَّ َ و َي ْ�س�أَ ُل ُه ِم��نْ َف ْ�ض ِل ِه َم اً��ال َف�َيْرَ ْ ُز ُق��هَُ .ق َ
��ال:
َف ُي ْن ِف ُق ُه ِفي َما اَل َخيرْ َ ِفي ِهَ .ق َالُ :ث َّم َي ُعو ُد َف َي ْد ُعو.
َق َالَ :ف َي ُق ُ
ول اللهَّ ُ � :أَ لمَ ْ �أُ ْع ِط َك� ،أَ لمَ ْ �أَ ْف َع ْل ِب َك
َك َذا َو َكذا) .وروى �سليمان بن عمر قال �سمعت
�أبا عبد اهلل ع يقول �إن اهلل ال ي�ستجيب دعاء
بظهر قلب �ساه ف�إذا دعوت فاقبل بقلبك ثم
ا�ستيقن بالإجابة .روى ه�شام بن �سامل عن
�أبي عبد اهلل  Aقال من تقدم يف الدعاء
ا�ستجيب له �إذا ن��زل به البالء وقيل �صوت
معروف ومل يحجب عن ال�سماء ومن مل يتقدم
يف الدعاء مل ي�ستجب له �إذا نزل به البالء
وقالت املالئكة �إنّ ذا ال�صوت ال نعرفه ،ومن
دع��ا وه��و م�صر على املعا�صي ال ي�ستجاب
دع���ا�ؤه .ق��ال ر���س��ول ( :aمثل ال��ذي يدعو
بغري عمل كمثل الذي يرمي بغري وتر) .وعن
ال�صادق عليه ال�سالم (ك��ان رج��ل من بني
�إ�سرائيل يدعو اهلل تعاىل �أن يرزقه غالما
ثالث �سنني فلما ر�أى �أن اهلل ال يجيبه قال يا
رب �أبعيد �أنا منك فال ت�سمعني �أم قريب فال
جتيبني؟؟ ف�أتاه �آت يف منامه قال �إنك تدعو
اهلل منذ ثالث �سنني بل�سان بذيء وقلب عات
غري نقي ونية غري �صافية (�صادقة) فاقلع
عن بذائك وليتق اهلل قلبك ولتح�سن نيتك
ففعل ال��رج��ل ذل��ك ع��ام��ا ف��ول��د ل��ه غ�لام).
فقد ا�شتمل هذا احلديث على �أربعة �شروط
الأول الإقالع عن البذاء ،والثاين عدم ق�ساوة
القلب ،والثالث ح�سن النية وهي هنا عبارة
عن ح�سن الظن ،والرابع التوبة عن املع�صية
بقوله فاقلع ع��ن ب��ذائ��ك وليتق اهلل قلبك.
والدعاء مع �أكل احلرام ال ي�ستجاب)( .عدة
الداعي).
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ما ِف ٌل
حَ َ

ما ِف ٌل
حَ َ
ابتهاجًا بذكرى والدة الرسول األكرم محمد  qوحفيده اإلمام جعفر الصادق A

معهد القر�آن الكرمي يقيم حمف ًال قر�آني ًا مبارك ًا يف ال�صحن العبا�سي ال�شريف

ً معهد القرآن الكريم فرع بغداد َّ
الشعب

َ
سول األعظم  aفي األحكام واألنغام القرآنية
الر
ُيقيم
دورة َّ
ِ
يقيم معهد ال��ق��ر �آن ال��ك��رمي ف��رع ب��غ��داد-
ال�شعب التابع للعتبة العبا�سية املقد�سة
دورة الر�سول ا لأعظم (���ص) يف ا لأحكام
وا لأن���غ���ام ال��ق��ر �آ ن�� ّي��ة ،ب���إ���ش��راف ال��ق��ارئ
ّ
��ري ،وذ ل��ك يف م�سجد
ال�شيخ راف��ع ال��ع��ا م ّ
وح�سينية الر�سول ا لأعظم (�ص) ببغداد.
ّ
اخلطة التي �أع ّدها
ال َّد ور ُة ت�أتي يف �ضمن
م��ع��ه�� ُد ال���ق���ر �آن ال���ك���رمي /ف���رع ال�����ش��ع��ب،
التي تهدف �إىل تعزيز ال ّثقافة القر �آن ّية
يف املجتمع ،وا ن��ط�لا ق�� ًا م��ن ق��ول الر�سول
الكرمي(�صلى اهلل عليه و �آل��ه)( :خيا ُر ُكم

مل ولن يفرتقا  ،كتاب اهلل احلبل املمدود الذي
يهتدي به العباد ،والأن���وار القد�سية لعرتة
امل�صطفى حممد ،aوقد اجتمعت مبنا�سبة
ذك��رى والدة �سيد الأنبياء واملر�سلني النبي
اخل��امت حممد aوحفيده الإم��ام ال�صادق
 ،Aحيث �أقام معهد القر�آن الكرمي التابع
لق�سم �ش�ؤون املعارف الإ�سالمية والإن�سانية
يف العتبة العبا�سية امل��ق��د���س��ة ع�صر ي��وم
الأث��ن�ين 2015/12/28م وامل��واف��ق  16ربيع
الأول  1437ه��ـ حم��ف ً
�لا ق��ر�آن��ي�� ًا ع��ط��ر ًا يف
ال�صحن العبا�سي ال�شريف ،ح�ضره عدد من
ال�شخ�صيات الدينية والأكادميية.
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�أ�ستهل املحفل املبارك بتالوة � ٍآي من الذكر
احلكيم ب�صوت برعم معهد القر�آن الكرمي
ال��ق��ارئ �أم�ي�ر ع��ام��ر حم��م��ود ،تلتها ت�لاوة
م��ب��ارك��ة ل��ق��ارئ العتبة العبا�سية املقد�سة
ال�سيد حيدر جلو خ��ان ،وقد �شارك يف هذا
املحفل عدد من طلبة معهد القر�آن الكرمي
ف��رع وا�سط وف��رع املثنى� ،إ�ضافة �إىل طلبة
جمموعة مدار�س ابا الف�ضل العبا�سA
التعليمية وجم��ام��ي��ع م��ن �أ���ش��ب��ال الكفيل،
وبح�ضور جمع غفري من امل�ؤمنني املهنئني
بهذه املنا�سبة العظيمة.
وقد تخلل املحفل عدد من الفعاليات اجلميلة

من تع ّلم القر �آن وع ّلمه) ،ف�إنّ تع ّلم القر�آن
ا ل��ك��رمي ل��ه ف�����ض��ل ك��ب�ير ،و ل��ت�لاوت��ه �أج��� ٌر
عظيم عند اهلل �سبحانه و ت��ع��اىل ،ومتى
�سلك ا لإن�سان طريق تالوة القر �آن ب�صورة
�صحيحة ح�صد هذا الأجر العظيم.
وتهدف هذه الدورة اىل االرتقاء مب�ستوى
ال��ق�� ّراء م��ن خ�لال ت��در ي��ب��ه��م ع��ل��ى �أح��ك��ام
التالوة ال�صحيحة مع ال�ضبط وا لإتقان،
وت�صحيح الأداء ال��ق��ر �آ ّ
ين وحت�سينه مع
مراعاة �أحكام التّجويد وتعليم امل�شاركني
القراءة ال�صحيحة للقر �آن الكرمي ،وبيان

خمارج احلروف وا لأ�صوات واملقامات التي
ُي��ق��ر�أ بها الكتاب ال��ك��رمي ،و�ضبط قواعد
التجويد وا لأداء ف�ضال عن احلركات التي
جتعل اللفظ ف�صيح ًا عند القراءة.
م��ن ا جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أنّ ه���ذه ال����دورات
ا ل��ق��ر�آن�� ّي��ة ه��ي �إح��دى ا ل��ط��رائ��ق التعليم ّية
ال��ت��ي يعمل عليها معهد ا ل��ق��ر �آن ا ل��ك��رمي
التي تهدف �إىل ن�شر تعاليم القر �آن الكرمي
وتعزيز ال ّثقافة القر�آن ّية يف املجتمع.

احتفا ًء بهذه املنا�سبة البهيجة جمعت بني
تالوة القر�آن الكرمي وق�صائد �شعرية تغنت
بحب النبي امل�صطفى و�أه��ل بيته الأطهار
 ،Aوو���س��ط �أج����واء اخل�����ش��وع واخل�����ض��وع
هلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل� ،أ���س��ت��ل��ه��م احل��ا���ض��رون
من �إ�شراقة الفجر املحمدي البا�سم ،ومن
�أنوار خامتية الر�سالة� ،أروع القيم واملبادئ
املت�سلحة باحلكمة واملعرفة ،لرت�سم �أجمل
لوحة يف حب عرتة امل�صطفى.a
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ما ِف ٌل
حَ َ

ما ِف ٌل
حَ َ

ابتهاجًا بذكرى والدة اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم)

معهد القر�آن الكرمي يقيم حمف ًال قر�آني ًا مبارك ًا

�ضمن م�����ش��روع �إح��ي��اء امل��ح��اف��ل ال��ق��ر�آن��ي��ة يف
م�ساجد وح�سينيات مدينة كربالء املقد�سة،
وتزامن ًا مع ذكرى والدة عيبة العلم ،و�سفينة
احل��ل��م ،ال��زك��ي �أب���ي حممد احل�سن ب��ن علي
الع�سكري(عليه ال�سالم)� ،أقام معهد القر�آن
الكرمي التّابع لق�سم �ش�ؤون املعارف الإ�سالمية
والإن�سانية يف العتبة الع ّبا�س ّية املقدّ�سة حمف ًال
قر�آني ًا مبارك ًا يف جامع �إمام املتقني ،بح�ضور
ع��دد م��ن ّ
ال�شخ�صيات ال�� ّدي��ن�� ّي��ة ،وج��م��ع من
امل�ؤمنني املهنئني بهذه املنا�سبة املباركة.
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�أ�ستُهل املحفل بتالوة �آيات من الذكر احلكيم
ب�صوت برعم معهد ال��ق��ر�آن الكرمي القارئ
حممد ح�سن الركابي� ،أ�صغى لها احلا�ضرون
بقلوب خا�شعة وتد ّبروا يف معانيها احلكيمة،
تلتها تالوة عطرة للقارئ ليث رحيم العبيدي
م��ن م��ع��ه��د ال���ق���ر�آن ال���ك���رمي ،و���س��ط �أج����واء
�إميانية وروح��ان��ي��ة ،وق��د تخلل املحفل � ً
أي�ضا
ع��ددًا من الفعاليات اجلميلة احتفا ًء بذكرى
امل��ول��د امل���ب���ارك ج��م��ع��ت ب�ين ت��ل�اوة ال��ق��ر�آن
بي
الكرمي ،وق�صائد �شعرية تغنت ِّ
بحب ال ّن ّ

اخل��امت و�أه��ل بيته الأط��ه��ار (عليهم ال�صالة
وال�سالم) �صدحت بها حنجرة املن�شد حميد
الطويرجاوي ،تلتها م�سابقة ُكتبية للح�ضور
الكرام ا�شتملت على �أ�سئلة يف الفقه والتاريخ
وعلوم القر�آن الكرمي ،حيث �شهد ختام املحفل
توزيع جوائز وهدايا حتفيزية على املت�سابقني
ال��ف��ائ��زي��ن ،و���س��ط �أج����واء مالئتها البهجة
وال�سعادة.

معهد القرآن الكريم (فرع بغداد َّ
الشعب)

ُيقيم حمف ًال قر آ�ن ًّيا ُمبار ًكا

�ضمن ن�شاطاته القر�آن ّية املباركة� ،أقام معهد
القر�آن الكرمي (فرع بغدادّ -
ال�شعب) التّابع
للعتبة الع َّبا�س َّية املُقدّ�سة حمف ًال قر�آن ًّيا عطر ًا
يف ج��ام��ع الإم����ام احل�سني Aيف منطقة
احل�سين ّية يف حمافظة بغداد ،بح�ضور عدد من
َّ
ال�شخ�صيات الدِّ ين ّية واالكادميية.
�أ�ستُهل املحفل ب��ق��راءة ���س��ورة الفاحتة على
�أرواح �شهداء احل�شد ّ
ال�شعبي املُقدّ�س والقوات
الأمنية ،ج��اءت بعدها كلمة ترحيب ّية لإم��ام
ج��ام��ع الإم����ام احل�سني Aال َّ�����س�� ِّي��د حم ّمد
ّم�سك
�صادق العالق ر ّكز فيها على �أهمية الت ّ

بالقر�آن الكرمي وال ّنهل من علومه ومعارفه وامل��ح��اف��ل ال��ق��ر�آن��ي��ة وي��ع��م��ل ع��ل��ى االه��ت��م��ام
بو�صفه املنهج االر�شادي الأمثل ،تلتها تالوات بالطاقات القر�آن ّية للموهوبني من الأطفال
والنا�شئة وال�����ش��ب��اب وال��ع��م��ل على
ق��ر�آن�� ّي��ة مباركة �ش ّنف بها �أ�سما َع
احل��ا���ض��ري��ن ق ُ
ت��ن��م��ي��ة ت���ل���ك ال����ط����اق����ات يف
����ارئ العتبتني
احلفظ وال��ت�لاوة والتف�سري
املقد�ستني �أ�سامة الكربالئي
وت��ق��دمي الت�سهيالت كافة,
وال��������ق��������ارئ ع����ل����ي ف��ل�اح
وال��ت��ع��اون م��ع امل���ؤ���س�����س��ات
ال�����س��وادين ،ل ُيختم بعدها
ال��ق��ر�آن�� ّي��ة الأخ�����رى ل��ت��ب��ادل
املحفل ب��ق��راءة دع��اء الفرج
اخلربات وامل�شاركة يف امل�سابقات
ب�صوت القارئ حممد ال�ساعدي.
واملهرجانات الداخل ّية واخلارج ّية منها.
ُي���ذك���ر �أن م��ع��ه��د ال���ق���ر�آن ال���ك���رمي ف��رع
بغداد ال�شعب قد �أق��ام ع��ددًا من الأم�سيات

 21قر�آن ّية ف�صل ّية

ُم َساب َ
َقات

ُم َساب َ
َقات

قدسة
ُ
الم ّ
معهد القرآن الكريم (فرع بابل) ال ّتابع للعتبة الع ّباس ّية ُ
يقيم مسابقة المصطفى ُ a
القرآن ّية

�إمي��ا ًن��ا منه ب�����ض��رورة االف���ادة م��ن ّ
الطاقات
َّ
ال�شابة وتوظيفها ب�صورة �صحيحة ومفيدة
والعمل على االه��ت��م��ام بالطاقات القر�آن ّية
للموهوبني من الأط��ف��ال وال ّنا�شئة َّ
وال�شباب
وتنمية تلك ال��ط��اق��ات يف احل��ف��ظ وال��تّ�لاوة
والتّف�سري وت��وف�ير الإم��ك��ان��ات املتاحة كافة
لتفجري قدراتها الإبداعية من خالل تقدمي
التّ�سهيالت الالزمة لها� ,أق��ام معهد القر�آن
ال��ك��رمي ف���رع ب��اب��ل ال��ت��اب��ع للعتبة العبا�سية
املقد�سة م�سابقة امل�صطفى (�ص ّلى اهلل عليه
و�آله و�س ّلم) القر�آن ّية الأوىل وال َّثانية ،مب�شاركة
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ع��دد كبري م��ن ال��ق�� ّراء م��ن خمتلف مناطق
املحافظة.
ال�س ِّيد �شبيب بن الإم��ام
وق��د احت�ضن م��زار َّ
الكاظم (عليهما ال�سالم) يف ق�ضاء املحاويل
م�سابقة امل�صطفى(�صلى اهلل عليه و�آل��ه)
ال��ق��ر�آن�� ّي��ة الأوىل واخل��ا� ّ��ص��ة ب��ق�� ّراء ق�ضاء
امل��ح��اوي��ل ،ك��م��ا ���ش��ه��دت ح�سينية ال��ر���س��ول
الأعظم (���ص) مبنطقة العيفار يف حمافظة
بابل �إقامة م�سابقة امل�صطفى (�صلى اهلل عليه
و�آله) القر�آن ّية ال َّثانية ،وقد متيزت امل�سابقتني
بكثافة احل�ضور والتغطية الإعالمية املميزة،

�أق��م��ن��ا يف معهد ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي ف���رع بابل
م�سابقة امل�صطفى (�صلى اهلل عليه و�آل��ه)
القر�آن ّية" ،و�أ�ضاف " :لقد �أع َّد معهد القر�آن
الكرمي فرع بابل خطة مدرو�سة ت�ضمنت تقدمي
وال�صوت
درو�س متهيد ّية يف احلفظ والتّالوة َّ
وال َّنغم ومن ثم تبعتها مرحلة متهيد ّية الختيار
املت�سابقني املميزين عن هذه املرحلة والذين
بلغ ع��دده��م م��ا ي��ق��ارب  150م�شارك خالل
املرحلة التمهيدية تر�شح منها  60مت�ساب ًقا
بفئات عمرية متفاوتة" ،الف��ت�� ًا �إىل � " :أن
امل�سابقة الأوىل التي ج��رت ح�صد القارئ
(حيدر حليم) املركز الأول والقارئ (منتظر
م��وف��ق) يف امل��رك��ز ال��ث��اين فيما ك��ان املركز
الثالث من ن�صيب القارئ (يا�سني �صفاء)،

ويف امل�سابقة الثانية ح�صل على املركز الأول
القارئ (�سامل مالك جواد) والقارئ (كرمي
كاظم كرمي) على املركز الثاين ،فيما ح�صل
القارئ (عقيل خليل �أبراهيم) على املركز
الثالث ،ويف ختام امل�سابقة مت منح الفائزين
ب��امل��راك��ز الثالثة ���ش��ه��ادات تقديرية تثمين ًا
مل�شاركتهم املميزة ".
ومن جانبهم �شكر املت�سابقون القائمني على
معهد القر�آن الكرمي لإقامة هذه امل�سابقات
ال��ق��ر�آن��ي��ة ،و�أث���ن���وا ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة
لأ�ساتذته التي �أ�سهمت يف ح�صولهم على
مراكز متقدمة ،ويف هذا ال�سياق التقت جملة
ال��ف��رق��انُ ال��ف��ائ��زَ باملركز الأول يف م�سابقة
امل�صطفى القر�آنية الأوىل ال��ق��ارئ (حيدر

حليم) الذي حتدث لنا قائ ًال �" :أتقدم بال�شكر
والتقدير �إىل معهد القر�آن الكرمي على �إقامة
هذه الفعاليات املميزة التي ت�سهم يف تطوير
م�ستوياتنا يف حفظ وت�لاوة ال��ق��ر�آن الكرمي،
كما �أ�شكر الأ�ساتذة الف�ضالء على جهودهم
املبذولة يف اجناح هذه امل�سابقة ،و�أ�س�أل اهلل
التوفيق يل ولهم".
وم���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن م��ع��ه��د ال���ق���ر�آن
الكرمي فرع بابل يقيم العديد من امل�سابقات
وال��ن�����ش��اط��ات ال��ق��ر�آن��ي��ة امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي تهتم
ب�شريحة ال�����ش��ب��اب ،بغية ت��ر���س��ي��خ الثقافة
القر�آنية يف املجتمع.

ال�س ِّيد
ويف هذا ال�صدد التقت جملة الفرقان َّ
(منتظر امل��و���س��وي) م�����س���ؤول معهد ال��ق��ر�آن
الكرمي فرع بابل والذي بينّ لنا قائ ًال �" :سعى
معهد القر�آن الكرمي بكافة فروعه ومراكزه
و�ضمن الر�ؤية اال�سرتاتيجية للعتبة العبا�سية
املقد�سة �إىل العمل على �إن�شاء جيل ق��ر�آين
فتي مميز ،له عالقة وثيقة بالقر�آن الكرمي،
لذا �شرع مع بداية العطلة الربيعية �إىل اقامة
الدورات وامل�سابقات القر�آنية للطلبة مبختلف
فئاتهم العمرية دع��م�� ًا للطاقات وامل��واه��ب
القر�آنية ال�شابة ،و�ضمن هذه امل�ساعي املباركة
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آ َي ٌة َو َم ْع َنى

آ َي ٌة َو َم ْع َنى

ُ
سالة آية
ِر

مها اجلنابي

كل املخلوقات ميزات عظيمة متكّنه

َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل
لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعندَ اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن
ِ
يم َخبِ ٌري) (-13احلجرات) ،عىل
اللهََّ َعل ٌ

اخلوض يف بحار العلوم واملعرفة ،بغية

مشرتكون يف األب واألم ،وال فرق بني

إن اهلل جل وعال جعل لإلنسان من بني
ّ

أن يتخ ّلق بأخالق اهلل ،فخلقه
من ّ
ك��ام�لاً ،ع��اق�لاً ،وح���ر ًا ،ليتمكّن من
الوصول إىل الغاية األسمى أال وهي

اإلهلي.
الكامل
ّ

الذكر واألنثى أو األبيض واألسود أو

خطوة واحدة يف س ّلم التّطور ،إذا كان

العريب واألعجمي ،وال كرامة لبعضهم

خلق البرش ،وأصل تكوين اإلنسان ومما

واحلكمة اإلهلية البالغة يف جعل الناس

السامو ّية ،وق��د أ ّك��د يف اآلية
الكتب ّ
الكريمة من سورة احلجرات يف قوله
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن
تعاىل ( َيا َأ هُّ َيا الن ُ
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ذلك خري وصالح للبرشية مجعاء ،إذ

أن أصل البرشية واحد ،وأن مجيع البرش

لقد بينّ اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه

خلق ،وماهية إرسال األنبياء وتنزيل

واحلذر من الوقوع يف أخطائهم ،ويف

ال يستطيع اإلنسان الوصول إىل الكامل

ع�لى ب��ع��ض ،وأن اهل���دف األس��ايس

الكريم ويف مواضع ع��دّ ة حكمته يف

العامل ،للتعلم من جتارهبم الناجحة،

من ه��ذا التنوع يف تكوين البرشية،
شعوب ًا وقبائل متنوعة بأطياف وألوان
خمتلفة ،هو لغرض التعارف والتواصل
وتبادل العلوم واملعرفة واالطالع عىل

التقاليد والثقافات ملختلف شعوب

�إن الكرامة احلقيقة التي يكت�سبها الإن�سان
ه��و م��دى قربه وطاعته للخالق ج��ل وع�لا،
وه��ذا املعيار هو م��دار التفا�ضل بني الب�شر
ج�سد القر�آن الكرمي يف الآية
عند اهلل ،وقد ّ
املباركة ه��ذا املعيار مب�صطلح -التقوى،-
ودعا �إليه ،وجعله املعيار الأ�سا�س للتفا�ضل
بني الب�شر ،فالتقوى هو عمل ظاهري متج�سد
ب��الأع��م��ال ال�صاحلة ل�ل�إن�����س��ان ،وه��و لفظ
جامع يف داللته على اخل�ير ،مكتنز ب�أعلى
درجات ال�صالح ،كما �إن التفا�ضل بني الب�شر
هو �سنة كون ّية طبيع ّية موجودة يف الفطرة
الإن�سانية ،و�إن القر�آن الكرمي قد حدد امل�سار
الت�صاعدي للتفا�ضل مب�صطلح -التقوى،-
ال��ذي ميكن حت�صيله باملجهود ال�شخ�صي
للإن�سان يف العمل ال�صالح ،فمث ًال من خالل
املفا�ضلة الإلهية يف قوله تعاىل } َف َّ�ض َل اللهَّ ُ
المْ ُ َج ِاه ِدينَ َع َلى ا ْل َق ِاع ِدينَ �أَ ْج�� ًرا َع ِظي ًما{
(ال��ن�����س��اء ،)95-ميكن للإن�سان امل���ؤم��ن �أن
إلهي عن طريق
يكت�سب الكرامة والتف�ضيل ال ّ
اجلهاد والقتال يف �سبيل اهلل� ،أو بالإح�سان
للآخرين وعمل اخلري وال�صالح يف املجتمع

كما يف قوله تعاىل } َواللهّ ُ ُي ِح ُّب المْ ُ ْح ِ�س ِننيَ{
بال�صرب وح�سن الظن
(�آل عمران� ،)134-أو ّ
باهلل تعاىل والتّوكل عليه يف ِّ
كل الأم��ور كما
يف قوله تعاىل ( َو َهّ ُ
الل ُي ِ��ح ُّ��ب ال�� َّ���ص��ا ِب ِ��ري��نَ )
(�آل ع��م��ران ،)146-فالتفا�ضل هنا يعتمد
على املجهود ال�شخ�صي يف العمل ال�صالح،
وال��ت��ق��وى ،وح��ق الطاعة هلل ج��ل وع�لا� .أم��ا
التفا�ضل الظاهري الذي يكت�سبه الإن�سان يف
املجتمع من خالل بع�ض العناوين االجتماعية
هو تفا�ضل زائ��ف ،وهو زائ��ل ال حمالة� ،إما
م��ع م��وت الإن�����س��ان� ،أو فقدانه تلك ال�صفة
االجتماعية ل�سبب ما ،وللأ�سف �أن التفا�ضل
ال�سائد يف جمتمعنا حالي ًا دائ��م�� ًا ما يكون
مبني ًا على �أ�س�س فردية وقبلية ومذهبية،
وهذا النوع من التفا�ضل �أمر يرف�ضه ّ
ال�شارع
إ�سالمي املق ّد�س؛ لأ ّن��ه تفا�ضل مبني على
ال
ّ
�أ�س�س ومعايري خاطئة ،والتفا�ضل ال�صحيح
ه��و التفا�ضل الإل��ه��ي ال���ذي ح���دده ال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي وف��ق م��ع��اي�ير �صحيحة مبنية على
�أ�س�س منطقية وعقالنية؛ ذلك لأن القر�آن
ديني
الكرمي والإ�سالم ال يعرتفا ب�أي متييز ّ

قبلي بل يع ّدا هذه الأمور وغريها
عرقي �أو ّ
�أو ّ
لي�ست مورد ًا للتفا�ضل� ،إمنا مالك التفا�ضل
عند اهلل جل وع�لا هو التقوى ،فعن ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�آل���ه) �أن��ه ق��ال (�إن
اللهّ تبارك وتعاىل قد �أذهب بالإ�سالم نخوة
اجلاهلية ،وتفاخرها ب�آبائها� ،أال �إن النا�س
من �آدم ،و�آدم من تراب ،و�أكرمهم عند اللهّ
�أتقاهم) (و�سائل ال�شيعة-ج�-16ص.)42
لذا علينا �أن نتق ّرب �إىل اهلل جل وعال كما
هو يريد ال كما نحن نريد ،و�أن ن�سارع �إىل
عمل ُيقربنا من اخلالق ج ّل وعال وينفعنا يف
حياتنا وبعد مماتنا ،و�أن ال نتفا�ضل ونتفاخر
ب�أعراقنا و�أن�سابنا و�أجنا�سنا و�أموالنا لأ ّنها ال
قيمة لها عند اهلل �سبحانه ،ف�أ�سا�س عالقتنا
مع بع�ضنا البع�ض هو تقوى اهلل.

اإلهل��ي ،وال يمكن للبرشية أن تتقدم
فيها ّ
كل إنسان يعيش بمعزل عن أبناء
جنسه ،وكل أمة متقوقعة عىل نفسها،
بسبب اختالف اللون أو اللغة أو الدين
واملعتقد ،أم��ا املفاضلة اإلهلية التي
حددها اخلالق جل وعال يف قوله تعاىل
(إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعندَ اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم) ،فهي ملن

عمل صاحل ًا وأتقى وجتنب املعايص.
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ُم َشا َر َ
كُ
ات ال ُق َّرا ِء

ُم َشا َر َ
كُ
ات ال ُق َّرا ِء

م بين َ
ب
الق ِ
ص ُ
َّ
الر ِح ُ
ط ْي َع ُة وال َّت َع ُّ

موفق ها�شم الرحال

ل��ق��د ج���اء ال��تَّ��وك��ي��د يف ك��ت��اب اهلل ال��ك��رمي
على �صلة ال ّرحم ب�أكرث من مو�ضع .وهذا
�إنْ َّ
دل ع��ل��ى ���ش��يء �إمن���ا ي��دل ع��ل��ى �أهمية
ال�� ّرح��م يف �إ�سالمنا العظيم ،ففي �سورة
الَ ْر َح ِام
االنفال يقول احلق تعاىلَ } :و�أُو ُلو ْ أ
َاب اللهَّ ِ ِ�إنَّ اللهَّ َ
َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْولىَ ِب َب ْع ٍ�ض فيِ ِكت ِ
ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ٌم{ (االنفالّ � ،)75:أي الأرحام
�أوىل بالإح�سان والعطف واملغفرة واملحبة
والتودد وامل�ساعدة واالرث ،وما �إىل ذلك.
وب��ال��ط��ب��ع ف�����إنّ ه���ذه الأول����وي����ة م���ا ج���اءت
اعتباطا ،و�إمن��ا من�ش�ؤها الرحم الواحدة
ال��ت��ي ي��ن��ت��م��ي �إل��ي��ه��ا ذو ال���رح���م ،واحل��ن�ين
اخلا�ص والعاطفة التي جتذبهم اىل بع�ضهم
البع�ض ،حتى و�إنْ ح�صل بينهم م�شادات
نوعا
وخما�صمات طارئة التي رمبا تحُ دث ً
من العداء والكراهية امل�ؤقتة فهي ال ثتبت
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�أم��ام م�شاعر احلنني والعطف جتاه الآخر
القريب! ف َمن �أقرب �إليك من �أرحامك حتى
حتن َو عليهم؟
وم���ن �أج����ل ذل���ك ف��ق��د �أ ّك����د ال���ق���ر�آن على
الإح�سان �إىل الأقرباء فقال جل وعالَ } :و�إِ ْذ
�أَ َخ ْذ َنا ِمي َث َاق َب ِني ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيل اَل َت ْع ُب ُدونَ ِ�إ اَّل اللهَّ َ
َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن �إِ ْح َ�سا ًنا َو ِذي ا ْل ُق ْر َبى{(البقرة:
 ,)83وقال يف الآية ( )90من �سورة النحل:
ال ْح َ�س ِان َو�إِيتَا ِء ِذي
}�إِنَّ اللهَّ َ َي�أْ ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ْ إِ
ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ�شا ِء َوالمْ ُ ْن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي
َي�� ِع ُ��ظ�� ُك ْ��م َل�� َع�� َّل�� ُك ْ��م ت َ
َ���ذ َّك��� ُرونَ { ،ب��ل �إنّ بع�ض
الآي���ات ال��ك��رمي��ات َّ
ح�ض ْت وب�صيغة الأم��ر
على �إيتاء املال للأقرباء وك�أنهم �شركاء يف
املال ،حيث قال عز وجلَ } :و� ِآت َذا ا ْل ُق ْر َبى
َح َّقهُ{ (اال�سراء ،)26:وقال يف مو�ضع �آخر:
} َو�آتَ����ى المْ َ َ
����ال َع�� َل��ى ُح�� ِّب�� ِه َذ ِوي ا ْل�� ُق�� ْر َب��ى{

ِّ
احل�ض على �صلة
(ال��ب��ق��رة ،)177:وق��د ورد
القربى يف القر�آن ب�أكرث من ع�شر مرات.
وما هذا الت�أكيد على ال�صلة الرحمية � اّإل
للأهمية الكربى التي تت�صف بها وما يت�أتى
منها وما يرتتب عليها من الأمور والق�ضايا
ذات ال�صلة بالفرد واملجتمع والأمة ب�شكل
عام.
�أم���ا قطيعة ال��رح��م ف����إنّ امل��ت���أم��ل يف �آي��ات
القر�آن الكرمي يجد يف كثري منها حتذيرا
�شديدا وعاقبة خطرية ملن يجنح �إىل تبنيها
م��ع �أرح��ام��ه وق��راب��ت��ه! ففي �آي���ة ي��ق��ول جل
وعالَ } :وا َّل ِذينَ َي ْن ُق ُ�ضونَ َعهْدَ اللهَّ ِ ِمنْ َب ْع ِد
و�ص َل
ِمي َثا ِق ِه َو َيق َْط ُعونَ َما �أَ َم َر اللهَّ ُ ِب ِه �أَنْ ُي َ
الَ ْر ِ�ض �أُو َل ِئ َك َل ُه ُم ال َّل ْع َن ُة َو َل ُه ْم
َو ُيف ِْ�س ُدونَ فيِ ْ أ
ُ�سو ُء ال َّدا ِر{ (الرعد ,)25 :جند �أنه �سبحانه
ق��د ع��ط��ف القطيعة ع��ل��ى نق�ض ع��ه��د اهلل

بعد امليثاق! وما ذلك � اّإل بيان �صريح على
عظم قطيعة الرحم! و�شدة كراهيتها عند
اهلل تعاىل! و�أنه �سبحانه ق ّدمها على الذين
يف�سدون يف الأر�ض والذين كان كثري منهم
من الأمم ال�سابقة املنحرفة عن �سبل احلق
وال��ذي��ن وق��ف��وا بوجه �أنبيائهم وحاربوهم
�أ�شد احلروب! فيا لها من ذنب عظيم!
و�إذا ذهبنا �إىل �آية �أخرى لوجدنا النتيجة
نف�سها ،قال تعاىل } َف َه ْل َع َ�س ْيت ُْم �إِنْ َت َو َّل ْيت ُْم
ال ْر ِ���ض َو ُت َق ِّط ُعوا �أَ ْر َح َام ُك ْم.
�أَنْ ُتف ِْ�س ُدوا فيِ َْ أ
�أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َل َع َن ُه ُم اللهَّ ُ َف�أَ َ�ص َّم ُه ْم َو�أَ ْع َمى
�أَ ْب َ�صا َرهُ ْم{ (حممد ,)23,22 :فقد ا�ستحقوا
لذلك اللعنة الإلهية! وف��وق ذل��ك �أ�صمهم
و�أعمى �أب�صارهم! وهذا اجلانب ميثل قمة
االفراط ب�صلة الرحم!
و�إذا ذهبنا �إىل الع�صبية لوجدناها متثل
ج��ان��ب التفريط يف ال��رح��م� ،إذ �إنّ بع�ضا
م��ن النا�س يقومون بالتع�صب لأرحامهم
تع�صبا �أع��م��ى ال مي��ت ب�����أيِّ �صلة �إىل ما
�أو�صانا به احل��ق تعاىل من االهتمام بهم
وم��دارات��ه��م و�إع��ان��ت��ه��م! ورمب��ا يكون بع�ض
من تلك الع�صبية نا�شئة من الفهم املغلوط
للعالقات الرحمية.
ومن الغريب جدا �أن جند بع�ضا من املتدينني
يتع�صبون لأرح��ام��ه��م عندما حت�صل لهم
م�شكلة �أو �شجار مع غريهم! فهم مييلون
�إىل جانبهم رغ��م كونهم على غ�ير احل��ق!
وهم بذلك جعلوا حمبتهم لأرحامهم �أهم
و�أج���ل م��ن حمبتهم هلل �سبحانه وت��ع��اىل!
وه���ذا م��ا ح��ذرن��ا م��ن��ه اهلل ج��ل ج�لال��ه يف
قر�آنه الكرمي �إذ ق��ال ع�� ّز ا�سمهُ } :ق ْ��ل �إِنْ
اج ُك ْم
َكانَ �آ َبا�ؤُ ُك ْم َو�أَ ْب َنا�ؤُ ُك ْم َو ِ�إخْ َوا ُن ُك ْم َو�أَ ْز َو ُ

َو َع ِ�ش َري ُت ُك ْم َو�أَ ْم َ����وا ٌل ا ْق�َتررَ َ ْف�� ُت�� ُم��وهَ ��ا وَتجِ َ ���ا َر ٌة
تَخْ َ�ش ْونَ َك َ�سا َدهَ ا َو َم َ�س ِاكنُ َت ْر َ�ض ْو َن َها �أَ َح َّب
��اد فيِ َ�س ِبي ِل ِه
هلل َو َر ُ���س��و ِل�� ِه َو ِج�� َه ٍ
�إِ َل ْي ُك ْم ِم��نَ ا ِ
اهلل ِب���أَ ْم ِ��ر ِه َو ُ
َف�َت�رَ َ َّب�� ُ���ص��وا َح�� َّت��ى َي���أْ ِت َ��ي ُ
اهلل اَل
ا�س ِقنيَ{ (التوبة� ، )24 :إنّ
َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َف ِ
م��ن ي��ك��ون ك��ذل��ك فعليه ان��ت��ظ��ار وع��ي��د اهلل
�سبحانه الذي قطعه للظاملني ،وما �سيناله
عليه ي���وم ال��ق��ي��ام��ة! ك��م��ا �أن��ه��م ا�ستحقوا
عدم الهداية من اهلل حتى و�صفهم ب�أ�شد
النعوت بعدا عن اهلل تعاىل ف�سماهم القوم
الفا�سقني!
�إنّ االرتباط باحلق �سبحانه يجب �أن يطغى
على ارتباطنا بالأهل والع�شرية والأرح��ام؛
لأنّ الأن�ساب ماهي � اّإل حالة دنيوية لي�س
� اّإل .وغدً ا عندما نقف بني يدي اهلل يف يوم
اً
ومهول!
ح�سابنا ف���إنّ حالنا �سيكون رهي ًبا
بحيث ال �أن�ساب تنفع .وال �أرحام تُغني! قال
اب
تعاىلَ } :ف ِ���إ َذا ُن ِفخَ فيِ
ال�صو ِر َفلاَ �أَ ْن َ�س َ
ُّ
َب ْي َن ُه ْم َي ْو َمئِذٍ َو اَل َيت ََ�سا َء ُلونَ {(امل�ؤمنون،)101:
فهل من �أح��د ي�ستطيع �أن يتخ ّيل نف�سه يف
يوم القيامة وبعد �أن ُي ْن َفخ يف ال�صور .وهو
يعر�ض بوجهه �أو يفر عن �أولئك الذين ن�ش�أ
بينهم وترعرع يف �أح�ضانهم ك��الأب والأم!
ب��ع��د ف���راق ح��ا���ص��ل بينهم ي�صل بالبع�ض
منهم �آالف ال�سنني! فقال تعاىل حاكيا ذاك
الفرارَ } :ي ْ��و َم َي ِف ُّر المْ َ�� ْر ُء ِم��نْ �أَ ِخ��ي�� ِه* َو�أُ ِّم�� ِه
اح َب ِت ِه َو َب ِني ِه* ِل ُك ِّل ْام ِرئٍ ِم ْن ُه ْم
َو�أَ ِبيهِ* َو َ�ص ِ
َي ْو َمئِذٍ َ�شْ�أ ٌن ُي ْغ ِني ِه{ (عب�س،)37 ،36 ،35 ،34 :
اهلل �أكرب من ذلك اليوم واملوقف الرهيب!
ال��ذي ���ص ّ��وره اهلل يف كتابه �أروع ت�صوير،
ف�إ ّنه تعاىل مل يقل يوم يفر املرء من �أقرب
ف�صل مبتد ًئا ب��الأخ الذي
�أق��رب��ائ��ه ،و�إنمّ��ا ّ

قد تع ّود على �صحبته منذ ال�صغر وال يكاد
ي��ف��ارق��ه! ث ّ���م الأم ف��ه��ي �أك�ث�ر م�لازم��ة من
الأب و�أكرث ارتباطا به ،ثم عرج على الأب
فالزوجة فالبنني! كل ذلك االطناب ليبينّ
ه��ول ذل��ك املوقف و�شدته! و�أق�سم بجالل
احل��ق �أنني حينما �أق��ر�أ ه��ذه الآي��ة �أو �أم�� ّر
عليها ينتابني �شعور من اخل��وف والرهبة
من عظيم وقع تلك املحنة القادمة التي ال
حمال وال بد منها!
�إنَّ من يق ّدم �أهله و�أرحامه على دينه فهو
�سيكون كحاطب بن بلتعة الذي �أراد �أن يبلغ
�أهله ورحمه يف مكة املكرمة ما نواه النبي
 aمن غزوها .فهو ما فعل ذلك � اّإل ُ
حل ّبه
لهم وخوفه عليهم! وقد نزلت بهذا الرجل
�سورة كاملة يف القر�آن هي املمتحنة! مو ّبخة
له ولأمثاله ممن يعمل عمال ُم�شي ًنا كهذا!
فقال تعاىلَ } :ل��نْ َت ْن َف َع ُك ْم �أَ ْر َح��ا ُم�� ُك ْ��م َو اَل
�أَ ْو اَل ُد ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َيف ِْ�ص ُل َب ْي َن ُك ْم َو ُ
اهلل بمِ َ ا
ري{ (املمتحنة)3 :
َت ْع َم ُلونَ َب ِ�ص ٌ
�إنّ ال��ق��ر�آنَ الكرمي قد اهتم ب�صلة الرحم
ودعا لها وو�ضع لها معايري وا�ضحة و�أراد
لنا االع��ت��دال والو�سطية دومن��ا �أي �إف��راط
�أو تفريط يدخلنا يف القطيعة املحرمة �أو
ع�صبية اجلاهلية املقيتة.
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القرآني
الصوت وال ّنغم
ضمن المشروع الوطني إلعداد القراء والحفاظ في العراق
ُ
معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد القرآن الكريم يقيم دورات تخصص ّية في ّ
ّ

تب ّنى معه ُد القر�آن الكرمي يف العتبة الع ّبا�سية
املقدّ�سة منذ ت�أ�سي�سه ع���ددًا م��ن امل�شاريع
القر�آن ّية ال ّرائدة التي تُ�سهم وب�شكل �أ�سا�س
جيل ق��ر�آ ّ
ين مت�س ّلح بالقر�آن
يف خلق وتن�شئة ٍ
الوطني
الكرمي ،ومن هذه امل�شاريع امل�شروع
ّ
لإعداد الق ّراء واحل ّفاظ يف العراق الذي تب ّناه
مرك ُز �إع��داد الق ّراء واحل ّفاظ والذي ت�ض ّمن
�إقامة جمل ٍة من الدورات والن�شاطات الداعمة
تخ�ص�ص ّية يف �أ�ساليب
لها ك�إقامة
ٍ
دورات ّ
التحفيظ وط��رائ��ق التّدري�س وكيفية �إدارة
ال�صوت وال ّنغم
دورات احلفظ ،و�أخ���رى يف ّ
ال��ق��ر�آ ّ
ين ،وت��ق��دمي درو����س يف ق��واع��د �أحكام
التِّالوة والتَّجويد وحما�ضرات ق ّيمة يف علوم
القر�آن الكرمي.
ويف ه��ذا الإط���ار �أق���ام مركز �إع���داد ال��ق�� ّراء
وا ُ
حل ّفاظ يف معهد القر�آن الكرمي التابع لق�سم
�ش�ؤون املعارف الإ�سالمية والإن�سانية يف العتبة
العبا�سية املقد�سة ،ويف �ضمن امل�شروع الوطني
لإع��داد الق ّراء واحل ّفاظ يف العراق ،ال�� َّدورة
التّخ�ص�ص ّية ال�ساد�س ع�شرة ،وال�سابع ع�شرة،
والثامن ع�شرة ،والتا�سع ع�شرة يف ال�صوت
والنغم ال��ق��ر�آ ّ
ين ،ومب�شاركة ع��دد كبري من
ق ّراء ِّ
كل من حمافظات بغداد وبابل والب�صرة
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والديوانية ،وق��د �أقيمت ه��ذه ال���دورات على
قاعة الإم��ام مو�سى الكاظم Aيف العتبة
العبا�سية املقد�سة ،وا�ستمرت ملدة  30يوم ًا،
تلقى امل�شاركون خاللها درو�س مك ّثفة عملية
ال�صوت وال ّنغم القر�آ ّ
ين ،و�أحكام
ونظرية يف ّ
ال��ت�لاوة وال��ت��ج��وي��د ،وحم��ا���ض��رات يف علوم
القر�آن الكرمي ،ويف هذا ال�صدد التقت جملة
الفرقان م�س�ؤول مركز �إعداد الق ّراء واحل ّفاظ
ال�س ِّيد ح�سنني احللو
يف معهد القر�آن الكرمي َّ
وال��ذي بينّ من لنا قائ ًال�" :إنّ هذه ال��دورات
تهدف �إىل تعليم الق ّراء امل�شاركني كيفية تالوة
ال��ق��ر�آن الكرمي بال�صوت والتنغيم القر�آين

حيث تل ّقى امل�شاركون خاللها درو�س ًا عملية
ونظرية يف ال�صوت والنغم القر�آين ،و�أحكام
ال��ت�لاوة وال��ت��ج��وي��د ،وحم��ا���ض��رات يف علوم
القر�آن الكرمي ،وقد حر�صنا يف هذه الدورات
على تقدمي املالحظات والدرو�س املهمة التي
يحتاجها القارئ بطريقة �سل�سه ومب�سطة"
م�ضيف ًا�" :إن ه��ذه ال����دورات التخ�ص�صية
ت��ه��دف �إىل تطوير �أداء ال��ق�� ّراء امل�شاركني
و���ص��ق��ل م��واه��ب��ه��م ب�شكل �أك��ث�ر وف���ق منهج
وخطة مدرو�سة �أعدّها مرك ُز �إع��داد الق ّراء
واحل ّفاظ ،وحت�سني م�ستوياتهم يف قراءة �آيات
القر�آن الكرمي وفهمها ب�صورة جيدة وتطوير

�أدائهم يف التالوة وال�صوت والنغم القر�آين
م��ن دون الإ�ستعانة باملو�سيقى والأ���ص��وات
والأن��غ��ام املحرمة ،وتطوير �إمكانياتهم مبا
ي�ؤهلهم للم�شاركة يف امل�سابقات القر�آنية
املحلية والدولية" الفت ًا �إىل� " :أن املتخرجني
املميزين م��ن ه��ذه ال���دورات �سي�شاركون يف
امل�سابقة القر�آنية الوطنية الثانية والتي �ستقام
يف الأيام القليلة املقبلة �إن �شاء اهلل تعاىل" .
وم���ن جانبهم ب�ّي�نّ امل�����ش��ارك��ون �أ ّن��ه��م تل ّقوا
معلومات مفيدة وق ّيمة خ�لال ه��ذه ال��دورة،
ك��م��ا ع��ب�روا ع��ن ام��ت��ن��ان��ه��م و���ش��ك��ره��م �إىل
معهد ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي يف العتبة العبا�سية
املقد�سة و�إىل �أ�ستاذة الدورة على �إقامة هذه
ال����دورات� ،إىل ذل��ك التقت جملة الفرقان
الأ���س��ت��اذ (�صباح ن���وري) وال���ذي حت��دث لنا
قائ ًال� " :أتقدّم بال�شكر اجلزيل �إىل القائمني
على العتبة العبا�سية املقد�سة و�إىل معهد

ال��ق��ر�آن الكرمي بكل �أ�ساتذته والعاملني فيه
على حفاوة الرتحيب وك��رم ال�ضيافة و�أي�ض ًا
على �إتاحة الفر�صة لنا للتعلم واالف���ادة من
خربات �أ�ساتذة املعهد بالتعرف على املقامات
والأ�صوات والأنغام القر�آنية ،وقواعد التالوة
والتجويد وتف�سري �آيات الكتاب الكرمي ،التي
نحن ب�أم�س احلاجة لها ملا حتتويه من فائدة
كبرية يف تطوير مهاراتنا و�أدائ��ن��ا يف ق��راءة
ال��ق��ر�آن الكرمي" ،ويف ال�سياق نف�سه التقت
جملة الفرقان الأ�ستاذ (بهاء كامل) الذي
�أعرب عن �سعادته ب�إقامة مثل هذه الدورات
املميزة وحتدث لنا قائ ًال " :احلمد هلل الذي
وفقنا لتعلم ال��ق��ر�آن الكرمي يف ح�ضرة قمر
بني ها�شم Aواالفادة من خربات �أ�ساتذة
معهد القر�آن الكرمي يف تعلم املقامات والأنغام
القر�آنية وعلوم القر�آن الكرمي و�أحكام التالوة
وال��ت��ج��وي��د ،ون���أم��ل �أن ت��ك��ون هنالك دورات

مو�سعة ومك ّثفة ملا مل�سناه من
قر�آنية �أخ��رى ّ
�إف��ادة كبرية واكت�ساب مهارات متعددة من
خالل ال�شرح املو�سع للدرو�س ،و�إن �شاء اهلل
�سنقوم بنقل كل ما تعلمناه يف هذه ال��دورات
من مهارات ومعلومات مفيدة وقيمة �إىل �أهلنا
و�إخواننا يف املحافظات خدمة للقر�آن الكرمي"
من اجلدير بالذكر �أن مركز �إع��داد القراء
واحل��ف��اظ يف معهد ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ق��د �أع�� َّد
خط ًة ا�سرتاتيجية مدرو�سة مو�ضوعة �ضمن
منهج قر�آ ّ
ين متطور تهدف �إىل تر�سيخ ثقافة
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ب�ين �أو���س��اط املجتمع ،وقد
�أقام العديد من امل�شاريع وال��دورات القر�آنية
ال��رائ��دة ،منها م�شروع �أم�ير القراء الوطني
ال��ذي انطلقت املرحلة الثانية له مطلع �شهر
كانون الثاين للعام احلايل ،وي�سعى �إىل تقدمي
املزيد من امل�شاريع القر�آنية خدمة لكتاب اهلل
احلكيم.
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معهد القر� ِآن الكرمي
ُ
ٍ
دورات تخ�ص�ص ّية يف �أ�ساليبِ التَّحفيظ وطرائق التدري�س وكيفية �إدارة دورات احلفظ
ُيقيم

د�أب معه ُد القر�آن الكرمي التابع للعتبة الع ّبا�س ّية
املُ��ق�� ّد���س��ة على �إق��ام��ة ع��دد م��ن الن�شاطات
وال���دورات القر�آن ّية الفاعلة التي تُ�سهم يف
تن�شئة �أ�سا�س ر�صني جليل قر�آ ّ
ين فاعل وذلك
من خ�لال �إع��داد خطط ا�سرتاتيجية علم ّية
مدرو�سة ُمعدّة يف �ضمن منهج قر�آ ّ
ين متطور،
واتباع �أ�ساليب جديدة وطرائق ف ّن ّية ومنوذج ّية
علمي
يف حتفيظ القر�آن الكرمي معدّة ب�أ�سلوب ّ
حديث ،ومن �ضمن هذه الن�شاطات الهادفة
�أقام مرك ُز �إع��داد الق ّراء واحل ّفاظ يف معهد
ال��ق��ر�آن الكرمي التَّابع لق�سم �ش�ؤون املعارف
الإ�سالم ّية والإن�سان ّية يف العتبة الع ّبا�س َّية
املُ��ق��دّ���س��ة ،دورة تخ�ص�ص ّية يف �أ���س��ال��ي��ب
التَّحفيظ وط��رائ��ق التدري�س ،وكيفية �إدارة
دورات احلفظ ،وذلك على قاعة القا�سم بن
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احل�سن (عليهما ال�سالم) يف العتب ِة الع َّبا�س َّية
املُق َّد�سة.
وق��د �شارك يف ه��ذه ال���دورات ع��دد كبري من
�أ�ساتذة التّحفيظ يف معهد ال��ق��ر�آن الكرمي
وفروعه يف املحافظات ،وا�ستمرت من 9-4
التقت جمل ُة
�شباط  ،2016ويف هذا ال�سياق ْ
الفرقان مدي َر معهد ال��ق��ر�آن الكرمي ال�شيخ
ج���واد ال��ن�����ص��راوي (دام���ت ب��رك��ات��ه) وال��ذي
حتدث لنا قائ ًال � " :أقام معهد القر�آن الكرمي
اخلا�صة ب�أ�ساتذة
ه��ذه ال���دورات التطويرية
ّ
املعهد يف كربالء وباقي الفروع يف املحافظات
ل�ل�إف��ادة م��ن ال��ط��رائ��ق احل��دي��ث��ة وامل��ت��ط��ورة
يف حتفيظ ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ملختلف الفئات
العمرية وق��د ت�ضمنت ه��ذه ال��دورة جمموعة
دورات منها تعليم �أ�ساليب التحفيظ وطرائق

التدري�س كذلك دورة يف كيفية �إدارة دورات
احلفظ ،وكانت املحا�ضرات مبجملها جيدة
ج���د ًا ون��اج��ح��ة م��ن ناحية الأ���س��ل��وب العلمي
والعملي والطرائق املتبعة يف تعليم الطلبة
حفظ ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي وت�لاوت��ه ،حيث تل ّقى
خاللها امل�شاركون معلومات قيمة ونافعة يف
كيفية تطوير طرائق حتفيظ القر�آن الكرمي
ب��ع��ي��د ًا ع��ن ال��ط��رائ��ق التّقليدية القدمية"،
م�ضيف ًا �" :أن هذه الدورات ُت َع ُّد مبثاب ِة حجر
�أ�سا�س لإع��داد منهج ق��ر�آ ّ
ين متط ّور مو�ضوع ًا
أ�س�س علمي ٍة
و�شك ًال ،فمو�ضوعاتها ُد ّونت وفق � ٍ
أ�صول �سليم ٍة م�ستمد ٍة من القر�آن
جديد ٍة ،و� ٍ
الكرمي ،بو�صفه منهج ًا �إر�شادي ًا متكام ًال"،
ويف ال�سياق ذاته التقت جملة الفرقان �أ�ستاذ
ّدري�سي
احل�سيني ،الت
ال�س ِّيد مهدي
ال��دورة َّ
ّ
ّ

يف جامعة امل�صطفى العاملية وال��ذي بينّ من
خا�صا لهذه
جانبه قائ ًال �" :أعددنا
ً
برناجما ً
ال��دورات ُق ّ�سم على مرحلتني املرحلة الأوىل
ه��ي تعليم �أ���س��ال��ي��ب ح��ف��ظ ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
وطرائقه ،نتطرق فيها �إىل مقدمات حفظ
القر�آن الكرمي ومقوماته واملهارات املطلوبة
للحافظ وكذلك العوامل امل���ؤث��رة يف ت�سهيل
حفظ القر�آن الكرمي وكيفية حفظ ومراجعة
الآي���ات والآي���ات املت�شابهة ،واملرحلة الثانية
هو كيفية �إدارة دورات التحفيظ نتناول من
خاللها �إىل خ�صائ�ص التي ميتلكها �أ�ستاذ
التحفيظ وامل��ه��ارات التي يتمتع بها ،ف�ضال
عن كيفية التعامل مع الطلبة وطريقة �إدارة
حلقات التحفيظ بطريقتني عملية ونظرية"،
م�ضيف ًا " :لقد كانت اال�ستجابة كبرية من
امل�شاركني يف ه��ذه ال���دورات وه��ذا ما عك�سه
احل�ضور املك ّثف والأ�سئلة املتنوعة ،واجلد ّية
واملثابرة على اكت�ساب املعلومات املهمة خالل
هذه الدورات".
امل�شاركون ب ّينوا �أنهم تل ّقوا معلومات ق ّيمة
ومفيدة واكت�سبوا مهارات متعددة خالل هذه
الدورات ،وهم عازمون على ت�سخري طاقاتهم

و�إمكاناتهم لتطبيق كل الطرائق التدري�سية
واملهارات التي اكت�سبوها والعمل على تعليم
الطلبة وفق الطرائق امل�ستحدثة يف حتفيظ
ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي ،ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق التقت
جملة الفرقان الأ�ستاذ ح�سني حم ّمد �أ�ستاذ
التحفيظ يف معهد القر�آن الكرمي  -فرع بغداد
التابع للعتبة العبا�سية املقد�سة و�أحد امل�شاركني
يف ه��ذه ال��دورة وال��ذي ب�ّي�نّ لنا قائ ًال " :لقد
اكت�سبنا معلومات وف�يرة وم��ه��ارات متعددة
خالل هذه الدورات التي �أ�شرف عليها الأ�ستاذ
احل�سيني وال��ذي كان
ال�س ِّيد مهدي
احلافظ َّ
ّ
متمكن ًا ج��د ًا يف طريقة لإدارة املحا�ضرات
و�سال�سة تقدمي املعلومة و�شرح املادة ب�صورة
مب�سطة ،واف��دن��ا �أي�ض ًا م��ن خ�لال التطبيق
ّ
العملي يف كيفية اختيار الطلبة ا ُ
حل ّفاظ من
ال ّناحية ال��ع��م��ر ّي��ة ،وال��ط��اق��ات اال�ستيعابية
للطلبة ،و�إمكانية تل ّقيهم علوم القر�آن الكرمي،
وك��ي��ف��ي��ة ت��ق��دمي ال���درو����س للطلبة الأط��ف��ال
والنا�شئني والفئات العمرية املتقدمة كل على
حدة وبح�سب الإمكانات والفوارق الفردية لكل
مرحلة عمرية ،وكيفية اخلطة التي يتم و�ضعها
حلفظ ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي بالكامل وف��ق امل��دة

املحددة" ،م�ضيف ًا �" :أ�ساتذة معهد القر�آن
الكرمي عازمون على ت�سخري كل �إمكاناتهم
لالرتقاء بالواقع القر�آ ّ
ين بني �أو�ساط املجتمع
وذل��ك من خالل تقدمي �أك�بر قدر ممكن من
املعلومات املعرف ّية وات��ب��اع طرائق تدري�سية
حديثة ومتطورة ت�س ّهل على الطالب �إمكانية
حفظ القر�آن الكرمي بالكامل".
وي�سعى معهد القر�آن الكرمي من خالل خططه
اال�سرتاتيجية �إىل تطوير قدرات �أ�ساتذته من
خالل الربامج وال��دورات املك ّثفة التي ُيقيمها
املعهد ،والتي ت�سهم يف توفري البيئة اخل�صبة
لتن�شئة جيل ق����ر�آ ّ
ين فتي وذل���ك م��ن خالل
ابتكار و�سائل تعليم ّية جديدة وتطوير املناهج
والو�سائل املتبعة والإفادة من الطرائق احلديثة
يف تعليم حفظ القر�آن الكرمي وتالوته.
ُي�شار �إىل �أن حفل اختتام الدّورات التّخ�ص�ص ّية
يف �أ�ساليب التَّحفيظ وطرائق التَّدري�س وكيفية
�إدارة دورات احل��ف��ظ ،ق��د �أق��ي��م على قاعة
الإم��ام احل�سن (عليهما ال�سالم) يف العتبة
الع َّبا�س َّية املُق َّد�سة ،ح�ضره عدد من �أ�ساتذة
معهد القر�آن الكرمي يف مدينة كربالء وبقية
املحافظات.

 31قر�آن ّية ف�صل ّية

د َْو َر ٌ
ات

د َْو َر ٌ
ات

معهد القرآن الكريم
ُيقيم دورة نور الزهراء (عليها السالم) الخامس عشرة
ّ
ألحكام ّ
المقدسة
اسية
الخاصة بمنتسبي العتبة الع ّب
والتجويد
التالوة
ّ
ّ
ّ

د� َأب معه ُد ال��ق��ر�آن الكرمي منذ ب��زوغ فجره
وحتّى يومنا هذا على �إقامة امل�شاريع القر�آن ّية
ال ّرائدة التي تُ�سهم وب�شكل كبري يف ن�شر علوم
كتاب اهلل العزيز ومفاهيمه على نطاق وا�سع،
وتوفري االحتياجات الالزمة كافة لإجناحها
بهدف تعزيز ال ّثقافة القر�آن ّية يف املجتمع،
لذا �شرع ب�إقامة العديد من الدّورات القر�آن ّية
يف خمتلف االخت�صا�صات بو�صفها �إح��دى
ال ّ��ط��رائ��ق التَّعليم ّية التي تهدف �إىل تنمية
الطاقات القر�آن ّية للموهوبني يف حفظ القر�آن
الكرمي والتّالوة والتّف�سري ,و�إعداد املُب ّلغني يف
جمال القر�آن الكرمي.
ومن هذا املنطلق �أق��ام معه ُد القر�آن الكرمي
ال��ت��اب��ع لق�سم ���ش���ؤون امل��ع��ارف الإ���س�لام�� ّي��ة
والإن�سان ّية يف العتبة الع ّبا�سية املقدّ�سة ع ّد َة
دورات يف �أح��ك��ام ال��تّ�لاوة والتّجويد وتع ّلم
وال�سليمة اخلالية من
ال��ق��راءة ّ
ال�صحيحة ّ
العيوب والأخ��ط��اء ،ومنها دورة نور الزهراء
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ال�سالم) لأحكام ال��تِّ�لاوة والتَّجويد
(عليها َّ
اخلا�صة مبنت�سبي
بن�سختها اخلام�س ع�شرة
ّ
العتبة الع َّبا�س َّية املُقدّ�سة التي اخ ُت ِت َم ْت يف
�صحن الإم����ام �أب���ي الف�ضل العبا�س (عليه
ال�سالم)� ،إذ تخ ّرج من هذه الدورات �أكرث من
( )500منت�سب تل ّقوا درو�س ًا عملية ونظرية
يف �أحكام التالوة والتجويد ،وحت�سني الأداء
القر�آ ّ
�شهر كامل ،وت�أتي هذه الدورة
ين ،ملدّة ٍ
يف �ضمن �سل�سلة ال��دورات التي ُيقيمها معه ُد
القر�آن الكرمي يف العتبة الع َّبا�س َّية املُقدّ�سة من
الرقي مبنت�سبيها قر�آن ًّيا.
�أجل ّ
جملة ال��ف��رق��ان التقت م��دي��ر معهد ال��ق��ر�آن
��راوي (دام���ت
ال��ك��رمي ال ّ�����ش��ي��خ ج���واد ال�� ّن�����ص ّ
بركاته) وال��ذي �أكد من جانبه على "�أهمية
ال�صحيحة للمنت�سبني بو�صفهم
تعليم التالوة ّ
��دم��ا ل�ل�إم��ام �أب���ي الف�ضل العبا�س (عليه
خ ً
ال�سالم) و�أهمية التطبيق العملي للدرو�س
التي يتل ّقونها يف جمال درا�ستهم ،والعمل على

�ضبط احلركات الإعرابية وموا�ضع الوقف
واالبتداء" ،م�ضيف ًا "حر�صنا على توا�صل
�إقامة هذه الدورات وعدم االنقطاع عن تعلم
القر�آن الكرمي ودورات تعليم �أحكام التّالوة
حتّى يكون ب�إمكان منت�سبينا تدري�س القر�آن
ال��ك��رمي للفئات العمرية �إىل جانب التالوة
اجليدة واملتقنة" الفت ًا �إىل � " :أن هذه الدورات
قد �أثمرت عن بروز مواهب وطاقات قر�آن ّية
ج��دي��دة و�سيتم �إخ�ضاعهم ل���دورات مك ّثفة
وا�ستثمار مواهبهم ّ
ال�صحيح من �أجل
بال�شكل ّ
ت�أهيل و�إع��داد مالكات مميزة لتدري�س طلبة
ال�صيف ّية" .
الدورات ّ
يف ال�����س��ي��اق ذات����ه ال��ت��ق��ت جم��ل��ة ال��ف��رق��ان
امل�شرف على ه��ذه ال����دورات الأ���س��ت��اذ عالء
الدين حمود احلمريي وال��ذي بينّ لنا قائ ًال:
"�إنّ ه��ذه ال��دورة تهدف �إىل تعليم �أحكام
التالوة ال�صحيحة ،والقراءة املتقنة للقر�آن
الكرمي ابتدا ًء من خمارج احلروف و�صفاتها

و�أحكامها ،بالإفادة من كتاب (مر�شد املعلم)
ال���ذي �أ���ص��دره م��رك��ز ع��ل��وم ال��ق��ر�آن الكرمي
وتف�سريه وطبعه ،وبالتعاون مع مركز �إعداد
ال���ق��� ّراء واحل��� ّف���اظ ال��ت��اب��ع�ين ملعهد ال��ق��ر�آن
الكرمي يف العتبة العبا�سية املقد�سة ،وكذلك
حر�صنا على تعليم القراءة ال�صحيحة لق�صار
ال�سور ،وقد حر�صنا على �أن ُيفيد امل�شاركون
ّ
جميع ًا من ه��ذه ال��درو���س عن طريق ال�شرح
املب�سط ال��ذي ينا�سب امل�ستويات جمي ًعا "،
ّ
ُم�ضيف ًا� " :أنّ هذه ال��دورة قد ا�ستم ّرت ملدّة
ثالثني يوم ًا مبعدّل در���س واح��د يومي ًا ،وقد
تفاعل امل�شاركون خاللها ب�شكل كبري ،وهذا
ما عك�سه احل�ضور امل�ستمر واملك ّثف والأ�سئلة
املتنوعة ونتائج االختبار النهائي� ،إذ �إنّ عدد ًا
من امل�شاركني قد مت ّيزوا يف �أحكام التالوة
وال�سليمة " ،الفت ًا �إىل :
والقراءة ّ
ال�صحيحة ّ

" �أنّ هذا امل�شروع انطلق ُ
العمل به منذ عامني
تقريب ًا ،ومن املق ّرر �أن ُيطلق قريب ًا م�شروع
جديد خا�ص باملتم ّيزين من تلك ال��دورات،
يعمل على �إع���داد ق��� ّراء ومع ّلمني يف جمال
�أحكام التالوة والتجويد".
ومن جانبهم بينّ املنت�سبون �أ ّنهم تل ّقوا الكثري
م��ن املعلومات املعرفية الق ّيمة خ�لال هذه
ال���دورة� ،إىل ذل��ك �ألتقت الفرقان الأ�ستاذ
(م��اه��ر الأ����س���دي) وال����ذي ع�ّب رّ ع��ن �شكره
وتقديره ملعهد القر�آن الكرمي و�أ�ستاذ الدورة
قائ ًال � " :أتقدّم بال�شكر والتقدير �إىل �أ�ستاذ
ال����دورة ول��ك�� ّل القائمني على معهد ال��ق��ر�آن
الكرمي والعتبة العبا�سية املقدّ�سة ملا بذلوه
جمهود كب ٍري يف تعليمنا الأحكام القر�آن ّية
من
ٍ
والقراءة ال�صحيحة للقر�آن الكرمي ولإتاحتهم
الفر�صة لنا لنيل �شرف تع ّلم القر�آن الكرمي

�إىل جانب �شرف خدمة قمر بني ها�شم (عليه
ال�سالم)".
ومن اجلدير بالذكر �أن معهد القران الكرمي
ف�ضال عن ه��ذه ال���دورات ف�إنه ُيقيم العديد
من الأم�سيات القر�آن ّية ويعمل على االهتمام
بالطاقات القر�آنية للموهوبني من الأطفال
والنا�شئة وال�شباب والعمل على تنمية تلك
الطاقات يف احلفظ والتالوة والتف�سري وتقدمي
الت�سهيالت ك��اف��ة ,وال��ت��ع��اون م��ع امل�ؤ�س�سات
القر�آنية الأخرى لتبادل اخلربات وامل�شاركة يف
امل�سابقات واملهرجانات الداخلية واخلارجية
منها ,و�إعداد املبلغني يف جمال القر�آن الكرمي
من خالل فتح دورات ت�أهيل و�إع��داد معلمي
القر�آن الكرمي.
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آن َ
ْال ُق ْر ُ
واألدَب

آن َ
ْال ُق ْر ُ
واألدَب

األثر ُ
يث
الع
ي ِفي
الح ِد ِ
األدب ِ
ِ
ُ
راقي َ
ّ
الق ْرآ ِن ّ
ال ُك ّتاب املَ ِ�سيح ِم َثال

ح�سني فا�ضل احللو

نص فيام بعده مثلام أثر القرآن
نص -أريض أو ساموي -ما حققه الن َُّّص
القرآين من منزلة ..ومل يؤثر ٌّ
أي ٍّ
مل حيقق ُّ
ّ

القرآين ألقى بظالله عىل ما
عىل ما تاله من النصوص وعىل خمتلف األصعدة ،الفكرية منها والفنية .فالن ّّص
ّ

اإلسالمي وإىل وقتنا احلارض داخل املجتمع الرشقي وخارجه فنجد القرآن الكريم منبعا
تاله منذ العرص
ّ

ألدباء من غري العرب من أمثال بوشكني الرويس وغوته األملاين وغريمها من األدباء.

ولعل أحدً ا ال يستبعد أن يتأثر الكاتب بكتبه املقدسة ويقتبس منها ويشري إىل قدسيتها ،ولكن أن يتأثر بكتب ال
واضحا عىل عاملية هذا النص .ففي أدبنا املعارص نلمح تأثرا واضحا بالقرآن
ملمحا
يؤمن هبا دين ًّيا فذلك ُيعد
ً
ً

الكريم من الشعراء والكتاب ،من مسلمني وغريهم؛ إذ نجد َ
بعض األدباء العراقيني وهم يقتبسون منه بام

يالئم غاياهتم وتوجهاهتم .ومن بني من تأثر بالقرآن الكريم الكتّاب املسيح يف بعض رواياهتم وسنختار يف
هذه املقالة سنان أنطوان يف روايتيه (يا مريم) و(وحدها شجرة الرمان) والكاتبة أنعام كجه جي يف روايتها

(طشاري).

ُيلحظ الأث���ر ال��ق��ر�آين يف رواي���ة (ي��ا م��رمي)
ابتدا ًء من العنوان �إذ هو �أ ّول عتبة يلج القارئ
من خاللها عوامل الن�ص .وقد اختار الكاتب
ل��رواي��ت��ه ع��ن��وان ي��ا م��رمي وق��د ج��اء العنوان
م��وج��زا لكنه يحمل يف داخ��ل��ه ال��ك��ث�ير من
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الدالالت والرموز .وقد ورد النداء لـ(مرمي)
يف القر�آن الكرمي خم�س مرات (�أربع مرات يف
�سورة �آل عمران ومرة يف �سورة مرمي) ف�ضال
عن ت�سمية �أح��دى ال�سور القر�آنية بـ(�سورة
مرمي).

ُيثري العنوان جملة من الأ�سئلة جتعل القارئ
يقف �إزاء ت�صورات ير�سمها ملرمي ،فهل مرمي
رم��ز الأم���ان وال�سالم (م��رمي ال��ق��ر�آن�� ّي��ة) �أو
هي عك�س ذلك ،هذا يعني �أن اختيار الكاتب
للعنوان جاء عن ق�صد وا�ضح.

ومما ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه من ق�صدية االختيار
لـلعنوان �أن الكاتب يتنا�ص قر�آن ًّيا مع �آية من
���س��ورة م���رمي ،وذل���ك يف عتبة لأح���د ف�صول
الرواية� ،إذ يقول:
("هُ زّي ِجذ َع هذه اللحظ ِة
عليك
تُ�سا ِق ُط ِ
موتًا �سخ ًيا"
"مرمي عراق ّية") (رواية يا مرمي)104-
وظ���ف ال��ك��ات��ب و�سيلة مهمة وه���و التنا�ص
ن�صه ميت�ص الن�ص
االمت�صا�صي �إذ جعل ّ
القر�آين } َوهُ زِّ ي ِ�إ َل ْي ِك ِب ِجذْ ِع النَّخْ َلةِ ُت َ�ساقِ ْط
َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا{ وقد ر�سم الكاتب لوحة
حزينة؛ �إذ جعلها قائمة على مفارقة عجيبة،
فطرفها الأول ميثل املوت اجلاثم على �صدر
العراق ،على حني الطرف الثاين ميثل اخلري
والأمان وال�سكينة...
لقد تعامل �أن��ط��وان يف تنا�صه ه��ذا تعامال
حت��وي��ل�� ًّي��ا؛ �إذ مل ي��ن ِ��ف الأ���ص��ل ب��ل �أ���س��ه��م يف
ا���س��ت��م��راره .ف��ه��و مل ي��ج�� ّم��د ال��ن�����ص الغائب
بل �أع��اد �صياغته وف��ق متطلبات جديدة يف
ع�صره ،فالنخلة العراقية اليوم ال حتمل ذلك
الرطب ال��ذي ت�ساقط على مرمي العذراء بل
حتمل موتا �سخ ًّيا ،وال مرمي اليوم تلك الآمنة
التي ي�أتيها رزقها يف املحراب!
�ص ال��ق��ر�آ ّ
ين ح�� ًّي��ا ،وه��ك��ذا فعل
لقد بقي ال ّن ّ
ن�صه ميت�ص الن�ص القر�آين
�أنطوان �إذ جعل ّ
ال�سابق ويوظفه يف �صياغة فنية جديدة �أك�سبه
نوعا من التم ّيز واخل�صو�صية .وهذا بدوره له
ت�أثريه يف نف�س املتلقي متكنه �أن يوا�صل قراءة
الن�ص االب��داع��ي �إذ ه��ي -ك��م��ا عرفنا� -أن
الكاتب جعل هذه العبارة عتبة داخلية لأحد
ف�صول الرواية.
ويف رواي�����ة (وح���ده���ا ���ش��ج��رة ال���رم���ان)،

ميكن �أن ن�ؤ�شر الأث��ر ال��ق��ر�آين يف موا�ضع
متعددة .و�أ ّول هذه الت�أثري هو يف العنوان
� ً
أي�ضا ،فـ(رمان) له رمزية خا�صة فهي تلك
الفاكهة املق ّد�سة التي ورد ذكرها يف القر�آن
ال��ك��رمي بو�صفها م��ن ثمار اجل��ن��ة .ويت�أكد
هذا الت�أثري يف عتبة الرواية (الت�صديرة)
�إذ اختار الكاتب الآي��ة }فِي ِه َما َفا ِك َه ٌة َونَخْ ٌل
َو ُر َّمانٌ { (الرحمن  .)68مل يكن اختيار العنوان
والت�صديرة �أم�� ًرا عبثيا بل يحاكي ما ورد يف
ف�صول الرواية .هذا ف�ضال عن االقتبا�سات
القر�آنية املبا�شرة يف ثنايا الرواية يف �صفحة
( )229 -162 -39 -22وغريهن.
ونلحظ الت�أثري القر�آ ّ
ين وا�ضحا على الكاتبة
�أنعام كجه جي يف روايتها ط�شاري؛ �إذ جتعل
�سليمان الن�صراين يفوز بامل�صحف يف املو�صل
فـ(�سليمان ع�شق اللغة منذ يفاعته .كان يرى
يف امتالكه لنا�صيتها ت�أكيد ًا النتمائه ،وهو
ال�سريا ّ
ين� ،إىل الهوية الوطنية ...كان �أقربا�ؤه
يف ال��ق��رى القريبة ي��ت��ح��ادث��ون بال�سريان ّية
و�أق����ران����ه ي��رط��ن��ون ب��ال��ك��ث�ير م���ن ال��ك��ل��م��ات
الرتكية وه��و ينام يف ح�ضن ال�ضاد) (رواي��ة
ط�شاري)64-63:

ُه ّزي ِج َ
اللحظة
ذع هذه
ِ
عليك
�ساق ُط ِ
ُت ِ
مو ًتا �سخيًا
"مرمي عراقيّة"
ثم توا�صل �سردها لع�شق �سليمان للعربية لغة
القر�آن الكرمي وكيفية دخول القر�آن الكرمي
�إىل بيتهم وت�صدره رف��وف املكتبة�( :أنهى
الثانوية وجاء ترتيبه الأول على لواء املو�صل

يف اللغة العربية .وقد جرت العادة �أن يكون
املُ�صحف مكاف�أة الطالب الأول لتف ّوقه يف
لغة القر�آن .لكن العادة ،مع ُ�سليمان �إ�سكندر،
كانت تختلف .خ��رج من املدر�سة ،يف موعد
ان�صراف الطالب ،ووجد املدير يف انتظاره،
جال�س ًا يف عربة الربل ،عند البوابة .تعال ابني
ُ�سليمان �أفندي ،ا�صعد معي.
احل����وذي بالتوجه �إىل املكتبة
ي���أم��ر امل��دي��ر
ّ
املركزية .وهناك يطلب من الطالب املتفوق
�أن يختار �أي كتاب يريد ،على �سبيل املكاف�أة،
مهما غال ثمنه.
يقر�أ ُ�سليمان ما يدور يف بال مديره وير ّد ب�أدب:
ـ �أُ�ستاذ ،لن �أقبل ب�أي جائزة �أُخرى .ـ ابني...
�أنت ن�صراين واملو�صل مدينة حمافظة .ـ لن
�أقبل بغري امل�صحف .يت�أث ّر املدير ويربت على
كتف الطالب وين�صاع لعناده.
ينال ُ�سليمان اجلائزة املعهودة ويدخل القر�آن
�إىل بيتهم للمرة الأُوىل .ك ّلما اختلفوا على
معنى �أو �إع���راب �أو �آي��ة احتكموا �إل��ي��ه .وملا
انتقلوا �إىل بغداد رافقهم و�أخذ مكانه يف �أعلى
رفوف املكتبة) (رواية ط�شاري)65-64:
نلحظ من قولها �إنَّ ال��ق��ر�آن الكرمي مل يكن
مركونا يف زواي��ا املكتبة بل مت�صدرا رفوفها
وه���و ال��ك��ت��اب ال���ذي يف�صل ب�ين ن��زاع��ات��ه��م
وخ�صوماتهم العلمية.
بقي الن�ص القر�آين ذلك املعني الذي يغرتف
منه الأدب���اء على خمتلف م�شاربهم بو�صفه
كتابا كون ًّيا ال يخت�ص بزمان دون �آخر وال بفئة
دون �أخرى.
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َم َل ُّف ال َع َد ِد

َم َل ُّف ال َع َد ِد

ال َع َت َب ُة ال َع َّباس َّي ُة ا ُمل َق ّد َس ُة

ُ
القرآني ِفي وطننا الحبيب
تفتح آفاق تعاون جديدة لالرتقاء بالواقع
ّ
متابعة :م�صطفى غازي الدعمي

علماء الإدارة راعو هذا الأمر يف كل خططهم
اال�سرتاتيجية ه��ذا الأم��ر ينطبق على �شتى
امليادين ومنها العمل القر�آين فلم يعد هذا
العمل املبارك عم ًال فطري ف��ردي بل حت ّول
�إىل ع��م��ل م�ؤ�س�ساتي ي��ح��ت��اج �إىل تخطيط
وعمل متوا�صل كذلك يحتاج �إىل التع ّرف على
جت��ارب امل�ؤ�س�سات الأخ���رى التي تب ّنت هذا
العمل امل��ب��ارك والتوا�صل �سي�سهم بازدهار
العمل ال��ق��ر�آ ّ
ين يف امل�ؤ�س�سة التي تنتهج هذا
الطريق.
العتبة العبا�سية املقد�سة ب�إدارتها احلكيمة
رع��ت ه��ذا اجلانب و�أك���دت عليه ل��ذا جتدها
انفتحت على العديد من التجارب وتعرفت
عليها واع��ت��م��دت يف تنفيذها على اجلهود
العراق ّية اخلال�صة لذا بادرت العتبة املقد�سة
�إىل مد ج�سور التعاون مع الهي�أة التنفيذية

العليا مل�����ش��روع ال��ت�لاوة ال��وط��ن��ي يف �إي���ران
وم�ؤ�س�سة �صراط القر�آن ّية حيث ت�شرف الهي�أة
على م�شروع مميز يرعى الرباعم املوهوبني يف
التالوة �ضم �أكرث من  500برعم من خمتلف
مناطق �إي����ران وا�ستمر مل��دة ث�لاث �سنوات
تبلورت خالله الكثري من اخلطط والتجارب
م��ن �أج��ل �إي�صال ط�لاب��ه� .إىل ه��ذا امل�ستوى
املميز فالعتبة املقد�سة متلك م�شروع ًا مم ّيز ًا
ي�شبه هذا امل�شروع وهو من امل�شاريع الرائدة يف
بلدنا احلبيب �إنه م�شروع �أمري الق ّراء الوطني
يف العراق ال��ذي يقيمه مركز �إع��داد الق ّراء
واحل ّفاظ يف معهد القر�آن الكرمي فمن �أجل
تبادل اخلربات والتجارب �سافر وفد من العتبة
العبا�سية املقد�سة �إىل اجلمهورية الإ�سالم ّية
�إيران حل�ضور فعاليات مرحلة ما قبل نهائي
م�سابقة (�شوق ت�لاوت) التي �أقيمت لرباعم

امل�شروع بالتعاون مع العتبة العبا�سية املقد�سة.
الوفد حمل معه هدية ثمينة تكرمي ًا للرباعم
الهدية هي دعوة لزيارة العتبات املقد�سة يف
العراق هدية تطايرت لها قلوب الرباعم فرح ًا
وجرت الدموع مظهرة �شوق القلوب ولت�صدق
ب�شرى اللقاء فقد حمل الوفد راية �أبي الف�ضل
العبا�س التي حملت عطر احلرم ّ
ال�شريف راية
وريح طيب يخرب بلقاء قريب مع بقاع طهرها
اهلل ب�أج�ساد �أه���ل البيت وجعلها مق�صد ًا
للقلوب امل�ؤمنة املحبة لهم .D
و�ضمن هذا التوا�صل وبرعاية الأمانة العامة
للعتبة العبا�سية املقد�سة احت�ضن احل��رم
ال�شريف يف الأول من جمادي الثاين ل�سنة
1437هـ املوافق 2016/3/11م فعاليات نهائي
م�سابقة (�شوق ت�لاوت) التي تقيمها الهي�أة
التّنفيذ ّية مل�شروع التّالوة الوطني يف �إيران.

ُ
عر ُ
ف على تجارب اآلخرين واالنطالق من حيث انتهو من األمور المهمة على
ال ّت
واصل وال َّت َّ
مستوى األفراد والمؤسسات فهذا األمر يطوي مراحل كبيرة ويكسب المؤسسات التي
تسير على هذا النهج الكثير من الوقت والموارد وتصل إلى أفضل الثمار بأقل التكاليف؛
فاألمر يجنبها التجريب والتخطيط األولي بل يكفي هنا استنساخ التجارب الناجحة واإلبداع
في تطويرها.
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َم َل ُّف ال َع َد ِد
فقد احت�ضنت قاعة الإمام احل�سن  Aيف
العتبة املطهرة نهائي هذه امل�سابقة التي �شارك
فيها ( )20برعم ًا ت�أهلوا م��ن �أ���ص��ل ()60
مت�سابق �شاركوا يف الأدوار الأوىل للم�سابقة
مي��ث��ل��ون م��دار���س خمتلفة يف ال��ت�لاوة منها
(مدر�سة ال�شيخ ال�شحات ،وال�شيخ املن�شاوي،
وال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل ،وال�شيخ عبد
البا�سط) حيث ت�أهل منهم خم�سة فائزون
�أوائل ميثلون املدار�س املذكورة.
وعلى هام�ش ه��ذه امل�سابقة �أُق��ي��م ع��دد من
ا�سي
املحافل والأم�سيات يف كل من ّ
ال�صحن الع ّب ّ
ال ّ�����ش��ري��ف وال��ع��ت��ب��ات املُ��ق�� ّد���س��ة (احل�سين ّية
والعلو ّية والكاظم ّية) �أ ّول تلك الأما�سي كان يف
حرم �أبي الف�ضل العبا�س  Aالتي �شهدت
العديد من امل�شاركات منها تالوة لنخبة من
براعم م�ؤ�س�سة �صراط القر�آن ّية وهم كل من
القارئ (�سيد جواد ها�شمي ور�ضا كل�ستاين

َم َل ُّف ال َع َد ِد
و�أب��و الف�ضل زاه��د مقدم) و�شهدت الأم�سية
تالوة رائعة للربعم (طه خالد) �أحد براعم
الوطني يف العراق الذي
م�شروع �أمري الق ّراء
ّ
�أقامه مركز �إعداد الق ّراء وا ُ
حل ّفاظ يف معهد
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي م�ضاف ًا �إىل م�شاركة رائعة
للطفلة املعجزة و�أ�صغر حافظة لكل القر�آن
(ح َنا َنة َخ َلفي).
الكرمي يف العامل َ
وق��د �صدحت حناجر فرقة مو�شحات تربيز
بحب �أهل البيت
ب�أعذب املو�شحات التي تغنت ِّ
� Dأما م�سك ختام الأم�سية فكان مع قارئ
العتبة الر�ضوية املطهرة الأ�ستاذ حممد جواد
بناهي.
ث��اين الأم�سيات املباركة احت�ضنتها رح��اب
ّ
ال�شهادة والوفاء مهبط املالئكة �صحن �س ّيد
ُّ
ال�شهداء الإم��ام احل�سني  Aحيث �شهدت
هذه الأم�سية تالوات قر�آن ّية عطرة ملجموعة
م��ن ال��ق�� ّراء ال�براع��م ع��ن م�ؤ�س�سة �صراط

القر�آن ّية �أ�ستهلها القارئ (م�سعود فوالذي)،
تلتها ت��رات��ي��ل ع��ذب��ة ب�صوت ال��ق�� ّراء (ر�ضا
نيك�سيار ،حممد ح�سن جاويد والقارئ �سيد
ج��واد ها�شمي) �ش َّنفوا بها �أ�سماع امل�ؤمنني
احلا�ضرين ب���أع��ذب ال��ت�لاوات ،كما �شهدت
الأم�سية تالوة عطرة للربعم (حممد ح�سن
جوعان) �أحد الرباعم القر�آن ّية مل�شروع �أمري
الوطني يف العراق َّثم توا�شيح ترمنت
الق ّراء
ّ
بحب الإم��ام احل�سني  Aب�صوت القارئ
ِّ
(�أبو الف�ضل زاهد مقدم) التي كان بها م�سك
ختام الأم�سية.
وم��ن كربالء املقد�سة �إىل النجف الأ�شرف
حيث ال��دوح��ة العلو ّية املُ�ش ّرفة وتزامنا مع
ذك���رى �شهادة ال�صديقة ال��ط��اه��رة فاطمة
ال���زه���راء � $أق�����ام امل��ع��ه��د ث��ال��ث تلك
الأم�سيات التي ا�ستُهلت بتالوة عطرة للقارئ
( �ضرغام جهاد ) �أحد براعم م�شروع �أمري

ال��ق�� ّراء ال��وط��ن��ي يف ال��ع��راق ،بعدها ا�ستمع
احلا�ضرون ملجموعة من ق ّراء م�ؤ�س�سة �صراط
القر�آنية يف ايران �أما م�سك ختامها فكان مع
قارئ وم�ؤذن العتبة الر�ضوية املقد�سة ( حممد
جواد بنهاين).
و�آخر تلك الأم�سيات القر�آنية كانت يف مدينة
الكاظمية املقد�سة و�شهدت تالوات رائعة حيث
م ّثلت هذه الأم�سية ختام الربامج القر�آن ّية
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التي �أقامها مركز �إع��داد ال��ق�� ّراء وا ُ
حل ّفاظ
يف املعهد لرباعم م�شروع التالوة الوطني يف
�إيران.
الفرقان واكبت جميع فعاليات هذا التوا�صل
وما نتج عنه من برامج قر�آن ّية خمتلفة ومنها
ن��ه��ائ��ي م�سابقة (���ش��وق ت��ل�اوت) وامل��ح��اف��ل
والأم�����س��ي��ات وج��ل�����س��ات ال�� ّن��ق��ا���ش ال���ق���ر�آ ّ
ين
و�أج���رت جمموعة م��ن ال��ل��ق��اءات ،ك��ان �أولها

��راوي م��دي��ر معهد
م��ع ال��� ّ��ش��ي��خ ج���واد ال�� ّن�����ص ّ
ال��ق��ر�آن الكرمي التّابع لق�سم �ش�ؤون املعارف
الإ�سالم ّية والإن�سان ّية يف العتبة الع ّبا�س ّية
املُقدّ�سة ال��ذي حت��دث ق��ائ ً
�لا :عمدت العتبة
العبا�سية املقد�سة �إىل التوا�صل مع خمتلف
امل�ؤ�س�سات ومنها امل�ؤ�س�سات القر�آنية بهدف
التّع ّرف على �أعمالهم املباركة واال�ستفادة
من تلك التجارب يف عملنا القر�آ ّ
ين املتنامي
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َم َل ُّف ال َع َد ِد
يوم ًا بعد �آخ��ر وذل��ك ملا للتوا�صل من مردود
�إيجابي على جتربتنا القر�آن ّية يف ال��ع��راق،
اليوم نحن توا�صلنا مع الهي�أة التنفيذية العليا
مل�شروع التالوة الوطني يف �إيران وكان توا�صلاً
مثم ًرا جد ًا تع ّرفنا على جتربتهم اجليدة يف
م�شروع رع��اي��ة ال�براع��م يف مو�ضوع التالوة
م�شروعا ا�ستمر مل��دة ثالث
�إذ �إنهم ميلكون
ً
و�ضم جمموعة كبرية من الطلبة يف
�سنوات َّ
�إيران ،ونحن منلك م�شروع ًا رائدً ا يف العراق
ي�ستهدف الفئة العمرية نف�سها وهو م�شروع

َم َل ُّف ال َع َد ِد
�أمري الق ّراء الوطني لرعاية الطالب الرباعم
يف التالوة وهذا التّوا�صل وغريه �سوف تكون له
ثمار �إيجابية على م�شروعنا املبارك وبالتايل
ال�ساحة القر�آن ّية العراق ّية.
ّ
و�أجرت الفرقان لقاء مع م�س�ؤول الوفد الزائر
الأ�ستاذ ح�سني مقدمي ال��ذي حت��دث قائ ًال:
نحن �سعداء ج���د ًا ب��ه��ذا التوا�صل ال��ق��ر�آين
ونتقدم بجزيل ال�شكر للعتب ِة العبا�سية املقد�سة
على حفاوة اال�ستقبال وم��ا قدّمته من دعم
لإق��ام��ة ن��ه��ائ��ي امل�����س��اب��ق��ة يف ه���ذه ال�� ّرح��اب

املُط ّهرة ونحن �سعداء مبا �أقيم من حمافل
قر�آنية �شارك فيها ق ّرائنا الرباعم مع براعم
املعهد وه��ذه فر�صة جميلة �أن ن��زور املعهد
ونتع ّرف على ن�شاطه ال��ق��ر�آ ّ
ين و�إن �شاء اهلل
هذه بداية لتعاون �أكرب.
ال�س ّيد ح�سنني
كما �أج��رت الفرقان لقاء مع ّ
احللو م�س�ؤول مركز �إع��داد الق ّراء وا ُ
حل ّفاظ
يف معهد القر�آن الكرمي و�س�ألته عن م�شاركة
الوطني التّابع
براعم م�شروع �أم�ير ال��ق�� ّراء
ّ
للمركز وب��راع��م م�شروع ال��تّ�لاوة يف �إي���ران

وما التم�سه من تفاعل بني الرباعم ومناف�سة
لتقدمي الأف�ضل وع��ن الثمار املرتقبة لهذه
امللتقيات� ،أجاب قائال:
مما ال �شك فيه �أن هذه املحافل امل�شرتكة التي
�شارك فيها براعم ممُ يزون يف التالوة �سواء
من العراق �أو ال�ضيوف من �إي��ران �ستنعك�س
�إيجاب ًا على م�ستوياتهم و�أدائهم يف امل�ستقبل
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ب��ل �سوف تخلق داف�� ًع��ا ورغ��ب��ة كبرية لديهم
ليتمرنوا �أك�ثر ويتابعوا بتفانٍ للو�صول �إىل
�أداء قر�آ ّ
ين رائع و ُمتقن ويف احلقيقة �شاهدت
مناف�سة جميلة حيث ب��ذل اجلميع كل ما يف
و�سعهم لتقدمي الأج��م��ل وق��د جنحوا يف �شد
احلا�ضرين لتلك الأم�سيات مبا قدموا من �أداء
مميز.

براعم م�شروع التالوة الوطني يف �إيران ب ّينوا
عظيم �شكرهم للعتبة العبا�سية املقد�سة
على هذه الربامج القر�آنية عادّين امل�شاركة
والتالوة يف هذه البقاع املقد�سة فر�صة عظيمة
ال تقدر بثمن متمنني � اّأل تكون الأخرية.
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ري َو ُم َف ِّس ٌر
َت ْف ِس ٌ

ري َو ُم َف ِّس ٌر
َت ْف ِس ٌ

تفسير القمي

�سرمد فا�ضل ال�صفار

م�ؤ ِلفه هو �أب��و احل�سن علي بن ابراهيم بن
ه��ا���ش��م ال��ق��م ّ��ي ،م��ن �أع��ل�ام ال��ق��رن الثالث
الهجري ،مل يعرف تاريخ والدته وال وفاته لكنه
ّ
كان معا�صر ًا للإمام احل�سن الع�سكري ،A
وكان ح ًّيا �سنة  307هـ .
و ّث��ق��ه ال�شيخ ال��ن��ج��ا���ش��ي يف ك��ت��اب ال��رج��ال
بقوله(:ثقة يف احلديث ،ثبت ،معتمد� ،صحيح
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املذهب� ،سمع ف�أكرث.)...
وق���ال عنه الطرب�سي رح��م��ه اهلل يف اع�لام
الورى بانه (من �أج ّل رواة �أ�صحابنا) ،ويروي
عن م�شايخ احلديث ،وقد �أكرث ثقة الإ�سالم
الكليني الرواية عنه
ال�شيخ حممد بن يعقوب
ّ
يف كتابه الكايف.
له جمموعة من امل�صنفات منها :كتاب النا�سخ

واملن�سوخ ،كتاب قرب الإ�سناد ،كتاب ال�شرائع،
كتاب احلي�ض ،كتاب التوحيد وال�شرك ،كتاب
ف�ضائل �أم�ير امل�ؤمنني عليه ال�سالم ،كتاب
املغازي ،كتاب الأنبياء ،ر�سالة يف معنى ه�شام
ويون�س ،جوابات م�سائل �س�أله عنها حممد بن
بالل ،كتاب يعرف بامل�شذر ،اختيار القر�آن،
املناقب.

ُيع ّد تف�سري القمي من �أقدم تفا�سري الإمامية،
ومن �أهم م�صادر التف�سري ال�شيعية املعتمدة؛
�إذ نادر ًا ما جند مف�سر ًا �إمامي ًا ال يعتمد على
مروياته التف�سريية.
وق��د اعتمد يف م��روي��ات ه��ذا التف�سري على
خ�صو�ص ما رواه عن �أبي عبد اهلل ال�صادق
 ،Aال��ذي ك��ان ج ّله مم��ا رواه ع��ن وال��ده
اب��راه��ي��م ب��ن ها�شم ع��ن م�شايخه البالغني
اىل �ستني رج ًال من رجال �أ�صحاب احلديث،
والغالب من مرويات والده ما يرويه عن �شيخه
حممد بن �أبي عمري (زياد بن عي�سى االزدي
ابو احمد ) ب�سنده اىل االمام ال�صادقA
�أو مر�سال عنه ،ومن روايته عن غري االمام
ورواي��ة وال��ده عن غري ابن �أبي عمري ما رواه
عن والده ،عن �شيخه الآخر ظريف بن نا�صح
عن عبد ال�صمد بن ب�شري عن �أبي اجلارود،
وما رواه عن والده اي�ضا ،عن �شيخه �صفوان
بن يحيى عن ابي اجلارود عن االمام الباقر
 ،Aوكذلك قد ي��روي عن غري وال��ده من
�سائر م�شايخه .
وق��د عمد تلميذ ال�شيخ القمي �-أب��و الف�ضل
العبا�س ب��ن حممد ب��ن قا�سم ب��ن حمزة بن
مو�سى ب��ن جعفر -Aاىل ادخ���ال بع�ض
روايات االمام الباقر Aالتي امالها على
اب��ي اجل��ارود يف اثناء ه��ذا التف�سري ،وبع�ض
رواي��ات �أُ َخ��ر عن �سائر م�شايخه مما يتع ّلق
بتف�سري الآية ،التي مل تكن موجودة يف تف�سري
علي بن �إبراهيم ،فادرجها �ضمن روايات هذا
التف�سري تتميم ًا له وتكثري ًا لنفعه ،وقد وقعت
تلك اال�ضافات يف �أوائل �سورة �آل عمران �إىل
�آخر القر�آن .
والب ّد من اال�شارة �إىل �أن هذا التف�سري ابتعد
م�ؤلفه عن ظاهر اللفظ يف �أكرث موارد التف�سري
فيه ،وك��ان قريب ًا من الت�أويل ،ومن هنا فقد
كان ي�ؤ ّول كثري ًا من الآيات القر�آن ّية يف ف�ضائل

�أهل البيت Dومثالب اعدائهم ،و�أوع��زوا
ذلك اىل عدّة امور منها ،الأول� :أن االدلة قد
ت�ضافرت من الفريقني يف �أن ذوات حممد و�آل
بيته الطاهرين �صلوات اهلل عليهم اجمعني،
هي علة الكون وكل �شيء خلق لأجلهم ،منها
احلديث القد�سي ( يا �أحمد لوالك ملا خلقت
االف���ل��اك ،) ...وح��دي��ث ال��ك�����س��اء امل�شهور
وغريها من االحاديث ال�شريفة .
واالمر الآخر هو �أنّ اهلل تعاىل لعلمه ب�أعمال
�أم���ة نبيه ب��ع��د وف��ات��ه  ،وع��ب��ث��ه��م يف ال��دي��ن
وبنوامي�س حماته يف كل حني ،كما ظهر من
�شنائع بني �أمية وبني العبا�س ،فكان اهلل تعاىل
يبينّ ذلك بالكناية واال�ستعارة ،كما هو د�أب
القر�آن يف ا�سلوبه يف �أكرث �آياته ،ف�إنّ له ظاهر ًا
يتعلق ب�شيء وباطن ًا يتعلق ب�شيء �آخر ،و�أن اهل
البيت  Dهم العاملون بالت�أويل ،وما نقله
ال�شيخ القمي عن طريق اهل البيت  Dهو
جانب من الت�أويل العاملني به.
ُطبع هذا التف�سري ب�شكل م�ستقل ب�إيران على
احلجر يف �سنة  1313هـ  ،و�أخرى مع تف�سري
الع�سكري Aيف �سنة  1315هـ .
من مميزات تف�سري القمي
 -1يعد هذا التف�سري ا�صل من ا�صول التفا�سري
القدمية املعروفة .
� -2أن رواياته مروية عن ال�صادقني ،Cمع
قلة الو�سائط واال�سناد.
� -3أن م�ؤلفه كان يف زمن الإم��ام الع�سكري
 ،Aوق��د روى ع��ن وال���ده ال���ذي ك��ان من
�أ�صحاب الإمام الر�ضا.A
� -4أن هذا التف�سري يحتوي بني طياته عل ًما
ج ًّما من ف�ضائل �أهل البيت ،Dالتي �سعى
اعدا�ؤهم لإخراجها من القر�آن الكرمي.
 -5تك ّفل ببيان كثري من الآيات القر�آنية التي
مل يفهم مرادها متاما اال مبعونة وار�شاد اهل
البيت ،Dالذين نزل القر�آن يف بيوتهم .

منهجه يف التف�سري
 -1اعتمد م�صنف هذا التف�سري على املنهج
الرتتيبي لل�سور والآيات ،فابتد�أ تف�سريه ب�سورة
احلمد وختمه ب�سورة البقرة .
 -2اعتمد على املنهج االثري يف تف�سري الآيات
القر�آنية ،وهو املروي عن اهل البيت.D
 -3ا���ش��ار يف مقدمة تف�سريه اىل جمموعة
من العلوم املتعلقة بالقر�آن الكرمي ،كالنا�سخ
واملن�سوخ واملحكم واملت�شابه واخلا�ص والعام،
وال��ت��ق��دمي وال��ت���أخ�ير وغ�يره��ا  ،وق��د عززها
بالأمثلة القر�آنية لكل ق�سم منها.
 -4تعر�ض لبع�ض االبحاث العقدية والرد على
الفرق الباطلة واملنحرفة مثل الوثنية والزنادقة
والدهريني عن طريق الآي��ات القر�آنية ،كما
تعر�ض لنقد بع�ض الفرق الإ�سالم ّية كاملجربة
واملعتزلة والقدرية مع بيان عقائدهم الباطلة .
 -5تعر�ض للرد على منكري بع�ض الثوابت
واحلقائق الدينية كالثواب والعقاب ،واجلنة
والنار وغريها مع بيان الوجه ال�صائب فيها.
 -6بينّ يف تف�سريه معاين املفردات القر�آنية،
و�أ�سباب النزول ،والق�ص�ص القر�آنية ،و�آيات
االحكام ،ب�شكل خمت�صر .
ويف اخلتام ف�إنّ هذا التف�سري ُيعد خزانة للعلوم
ومليء باحلقائق والأ�سرار الإلهية العميقة.
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َو ْق َف ٌة َم َع

َو ْق َف ٌة َم َع
ال��ف��رق��ان :ح��دّ ث��ن��ا ع��ن االن��ط�لاق��ة
املباركة للفرع؟
بعد موافقة الأمانة العا ّمة للعتبة الع ّبا�س ّية
املُق َّد�سة على فتح الفرع عزمنا الأم��ر بعد
التوكل على اهلل وبا�شرنا العمل ,وكانت
االنطالقة الأوىل يف املُلتقى القر�آ ّ
ين الذي
�أق��ام��ه ال��ف��رع ليعلن ب��ذل��ك اف��ت��ت��اح املعهد
القر�آين وكان يف ال�شهر الثالث من ال�سنة
ري
املا�ضية (2015م) �إذ ح�ضر امللتقى كث ٌ
م��ن ّ
ال�شخ�صيات ال��ق��ر�آن�� ّي��ة م��ن �أ���س��ات��ذة
ومقرئني ال��ذي��ن ب��ارك��وا ه��ذا العمل ال��ذي
تقيمه العتبة املقد�سة يف �أكرث من حمافظة
ومنها ب��غ��داد ،ث��م با�شرنا العمل ب�إقامة
املحافل التي �شاركنا فيها امل�شاهري من
الق ّراء ,و�إقامة الفرع العديد من الدورات
والندوات  ,والأم�سيات و�إلخ.

فرع الحرية

رآني ُم َبارك
َص ٌ
رح ُق ٌّ

ال��ف��رق��ان :يف م��ا ي��خ���� ّ�ص ال����دورات
ال�صيفية ما دوركم يف ذلك؟
�ساهم ال��ف��رع وب�شكل ف��ع��ال يف ال���دورات
ال�صيفية التي يقيمها املعهد ب�صوره عامة
حيث ق��ام ال��ف��رع اب��ت��دا ًء بن�شر الإع�لان��ات
وت�����س��ج��ي��ل �أ���س��م��اء ال��ط��ل��ب��ة ال��راغ��ب�ين يف
االلتحاق ب��ال��دورات وذل��ك عن طريق ملئ
ا�ستمارة خا�صة وقد ت��وزع العمل يف اربعة
ع�شر جامعا وح�سينية داخ��ل حي احلرية
وخارجها وقد بلغ عدد امل�ستفيدين ()1350
موزعون على ( .) 42
الفرقان  :هل لفرعكم دورات خا�صة
ب�أحكام التالوة واىل اين و�صل؟
منذ �أن فتح ال��ف��رع �أب��واب��ه ح���اول وب�شتى
ال��ط��رق ن�شر الثقافة القر�آنية وم��ن تلكم
ال��ط��رق �إق��ام��ة ال���دورات اخلا�صة ب�أحكام

ال��ت�لاوة �إذ افتتح دورات ع�� ّدة بلغت ت�سع
دورات وان�����ض��وى حتتها �أك�ثر م��ن ()150
م�ستفيد ًا وقد توزعوا على مراحل فكان يف
املرحلة التمهيدية �سبع حلقات منهم من
انتقل �إىل املرحلة الثانية ومنهم من مل يكمل
�أما املرحلة الثانية (االبتدائية) فحلقاتهم
خم�س ،وه��ن��اك دورة حتقيقية و�أخ���رى يف
الرواية وعلى وفق ما و�ضعه مركز �إع��داد
ال��ق�� ّراء وا ُ
حل�� ّف��اظ ف���إنّ يف املرحلة الثانية
يجب �إدخ��ال التقليد لقراءة قارئ م�شهور
وهناك دورة يف ال�صوت والنغم .
الفرقان :هل اق��ام الفرع دورات يف
الأذان و�أ�صوله ؟
مبا �أن الأذان الو�سيلة الإعالمية لنداء رب
العاملني �أق��ام ال��ف��رع وبالتعاون م��ع الوقف
ال�شيعي دورة يف فن الأذان والإق��ام��ة وقد

د .و�سام جميد

القر�آن هو كالم اهلل الذي �أنزله على نبيه حممد  aباللفظ واملعنى وهو ومعجزة الإ�سالم الكربى ،وهداية للنا�س �أجمعني،
ات �إِلىَ النُّو ِر) ،ولقد تعبدنا اهلل بتالوته �آناء الليل و�أطراف النهار،
َّا�س مِنَ الظُّ ُل َم ِ
قال تعاىلِ ( :ك َت ٌ
اب �أَن َْز ْل َنا ُه �إِ َل ْي َك ِلتُخْ ِر َج الن َ
ما َر َز ْق َناهُ ْم ِ�س ّر ًا َو َعال ِن َي ًة َي ْر ُجونَ جِ َ
تا َر ًة َل ْن َت ُبو َر) ،وفيه
قال تعاىل� (:إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْت ُلونَ ِك َت َ
ال�صال َة َو�أَ ْن َفقُوا مِ َّ
اب اللهَّ ِ َو�أَ َقا ُموا َّ
مت�سك بالعروة الوثقى ال انف�صام لها ،ومن �أعر�ض عنه وطلب الهدى يف
تقومي لل�سلوك ،وتنظيم للحياة ،من مت�سك به فقد ّ
َ
ما
غريه فقد �ضل �ضال ًال بعيد ًا ،ولقد �أعجز اهلل
اخللق عن الإتيان مبثل �أق�صر �سورة منه  ،قال تعاىلَ ( :و�إِنْ ُك ْن ُت ْم فيِ َر ْي ٍب مِ َّ
اء ُك ْم ِم ْن دُونِ اللهَّ ِ �إِنْ ُك ْن ُت ْم َ�صا ِد ِقنيَ) ولأجل جميع ما ُذكر فقد ت�صدى معهد
َن َّز ْل َنا َع َلى َع ْب ِد َنا َف�أْ ُتوا ِب ُ�سو َر ٍة ِم ْن ِم ْث ِل ِه َوا ْد ُعوا ُ�ش َهدَ َ
القر�آن الكرمي فرع احلرية لهذه املهمة اجلليلة .جملة الفرقان التقت م�س�ؤول الفرع الدكتور و�سام جميد ليحدثها عن الفرع
بكل تفا�صيله فتف�ضل قائال:
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َو ْق َف ٌة َم َع

َو ْق َف ٌة َم َع

َّمت تر�شيح ( )20م��وظ�� ًف��ا م��ن موظفيهم
وافتتح املعهد دورتني ،الأوىل يف مقر املعهد
والثانية يف حي اجلوادين.
ال��ف��رق��ان  :ه���ل ل��دي��ك��م م�ساهمة
يف م�����ش��روع ال��ق��راءة ال�صحيحة يف
الزيارة املليونية؟
�أ�سهمنا يف امل�شروع امل��ب��ارك العظيم وهو
ت�صحيح ال���ق���راءة ل��ل��زائ��ري��ن ال���ك���رام يف
ال��زي��ارات املليونية اب��ت��دا ًء ب��زي��ارة الإم��ام
م��و���س��ى ب��ن جعفر  Cف��ق��د ن�شر ال��ف��رع
خم�سة م��راك��ز ع��ل��ى ال��ط��رق امل����ؤدي���ة �إىل
الكاظمية املقد�سة وك��ان عدد امل�ستفيدين
من هذا امل�شروع قرابة االربعة �آالف زائر,
�أما يف زيارة االمام احل�سني (االربعينية)
فقد �شد العزم الفرع ب�إقامة خميمات على
طريق كربالء الفداء لينهل من ذلك االجر
العظيم خدمة ل��زوار االم��ام احل�سني عليه
ال�سالم  ,وكان له �سبعة مراكز يف الطريق
امل���ؤدي اىل كربالء وبلغ ع��دد امل�ستفيدين
قرابة االثني ع�شر الف ًا .
الفرقان :حدثنا عن االمور التالية:
دورات التحفيظ :
منذ ان ���ش��رع يف عمله امل��ب��ارك املن�ضوي
حت��ت ل���واء �أب���ي الف�ضل العبا�س ب��ن امري
امل�ؤمنني فقد كان له ال�شرف العظيم ب�إقامة
دورات التحفيظ بالآلية املو�ضوعة من قبل
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املعهد املركزي وها هي ال��دورات ت�صل يف
حفظها اىل اجلزء اخلام�س وقد توزعت يف
�ست دورات وبواقع ت�سع حلقات بح�سب عدد
الطلبة .
المسابقات الشهرية :
اكتفى الفرع ب�إقامة امل�سابقات يف املحافل
وذلك بتوزيع جمموعة من اال�سئلة املطبوعة
ثم جمعها قرب نهاية املحفل ليح�صل ثالثة
ممن اجاب االجابة ال�صحيحة على بركات
ابي الف�ضل العبا�س وتعدى هذه امل�سابقة
ب�إقامة م�سابقة يف حفظ جزء ملن امت ذلك ,
واقام الفرع اي�ض ًا م�سابقة يف حفظ القر�آن
ت�ضمنت اجلزء واجلز�أين والثالثة اجزاء .
اخلتمات القر�آنية يف �شهر رم�ضان املبارك
�شهر رم�ضان يعد ربيع القر�آن لذا ارت���أى
املعهد بن�شر ب��رك��ات ال��ق��ر�آن يف �ساعاته
وايامه ولياليه فقد اقام الفرع �ست ختمات
موزعة على �ست اماكن واتخذت اخلتمات
طريقتني ,االوىل ب��ق��راءة ع��دد من الق ّراء
على النا�س اجل��زء املخ�ص�ص لكل ي��وم ,
واالخ��رى مب�شاركة كل من يح�ضر اخلتمة
وتوزيع اجلزء على احلا�ضرين.
االمسيات والمحافل
ملا كانت الثقافة القر�آنية ال تقت�صر على
ا�سلوب واح��د يف ن�شرها اتخذ عمل الفرع
ن�شر ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ر�آن��ي��ة بو�سيلة املحافل

واالم��ا���س��ي القر�آنية وق��د ا�ستقطب الفرع
الكثري من ال��ق�� ّراء الذين مثلوا العراق يف
املحافل املحلية والدولية من امثال قارئ
العتبتني ال�سيد ح�سنني احللو والقارئ ميثم
ال��ت��م��ار وال��ق��ارئ راف���ع ال��ع��ام��ري وال��ق��ارئ
ح�سام املن�شداوي وق��ارئ العتبة الكاظمية
ال�سيد عبد ال��ك��رمي قا�سم وال��ق��ارئ منري
عا�شور ف�ض ًال بقية م��ن ال��ق�� ّراء االفا�ضل
الذين خدموا القر�آن ب�أ�صواتهم اجلميلة
وت��رمن��ه��م ب���الأحل���ان ال��ق��ر�آن��ي��ة اجل��م��ي��ل��ة
وبالطريقتني ال��ع��راق��ي��ة وامل�����ص��ري��ة واق��ام
امل��ع��ه��د ال��ع��دي��د م��ن االم�����س��ي��ات ال��ق��ر�آن��ي��ة
والندوات التثقيفية من ابرزها ندوة ف�ضيلة
ال�شيخ الدكتور عدنان �آل قا�سم الذي اقامه
ال��ف��رع �ضمن م�شروعه التثقيفي يف كلية
الرتبية ابن ر�شد للعلوم االن�سانية.
امل�ستقبلي ؟
الفرقان :ما طموحكم
ّ
طموحنا يتلخ�ص يف ن�شر ال��وع��ي الثقا ّيف
العام والقر�آ ّ
ين اخلا�ص وذلك باال�ستمرار
يف العمل والعطاء خدمة للثقلني وهو مبلغ
ط��م��وح � ّأي ف��رد يحمل ع��ل��ى ع��ات��ق��ه �أم��ان��ة
القر�آن.
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الثاين:
جمع القرآن بمعنى كتابته

جمع القر�آن

من كتاب }علوم القر�آن{ لل�سيد
ريا�ض احلكيم بت�صرف

من الأبحاث املهمة التي تبحث عادة
يف علوم القر�آن ق�ضية جمع القر�آن،

مت فيه ذلك ،ون�شري هنا
والع�رص الذي ّ
�إىل �أن اجلمع قد يطلق ويراد منه �أحد
�أربعة معان:

�أوالً :احلفظ (يف ال�صدور)

وقد ف�سرّ بع�ضهم الأحاديث الواردة
يف � ّأن بع�ض ال�صحابة جمع القر�آن يف

عهد ر�سول الله rب� ّأنهم قد حفظوه،
مثل ما �أخرجه الن�سائي عن عبد الله

جمعت القر�آن فقر�أت
انه قال:
بن عمر ّ
ُ
به كل ليلة ،فبلغ النبي rفقال:

اق��ر�أه يف �شهر ،...ويبدو � ّأن هناك
ع��دد ًا من ال�صحابة كانوا يحفظون
مقدمتهم الإمام
القر�آن الكرمي ،ويف
ّ

عليg

كما ا�شارت �إليه جمموعة من

الن�صو�ص.
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وقد د ّلت الن�صو�ص وال�شواهد التاريخية
على كتابة ال��ق��ر�آن الكرمي مبجموعه يف
ع��ه��د ر���س��ول اهلل ،rو�أ ّن����ه  rك��ان
يك ّلف بع�ض ال�صحابة بكتابة القر�آن حتى
ُع��رف��وا بكتّاب ال��وح��ي ،وال متييز لبع�ض
الآي���ات دون غ�يره��ا لتخت�ص بالكتابة،
كما �أ�شارت جمموعة من الن�صو�ص اىل
ذل��ك ،مثل م��ا رواه احل��اك��م ع��ن زي��د بن
ثابت ،قال :ك ّنا عند ر�سول اهلل rن�ؤلف
القر�آن من الرقاع "قال احلاكم" :هذا
حديث �صحيح على �شرط ال�شيخني "وفيه
الدليل الوا�ضح على �أنّ القر�آن �إنمّ ا ُجمع
على عهد ر�سول اهلل" قال البيهقي :ي�شبه
�أن يكون انّ امل��راد به ت�أليف ما نزل من
الآيات املتف ّرقة وجمعها فيه ب�إ�شارة النبي
.)r
الثالث:
الجمع بمعنى حفظه (مكتوبًا)
من الضياع

وق��د اختلف الباحثون يف ذل��ك ،فبينما
يرى �أغلب علماء اجلمهور انّ هذا اجلمع
قد ّ
مت يف عهد اخللفاء بعد الر�سولr
 على اختالف بينهم يف حتديد اخلليفةالذي ّمت هذا اجلمع يف عهده  -اعتماد ًا
على ع��دد من الن�صو�ص التي رووه��ا يف
م�صادرهم ،ويف مقابل ذلك نرى �أنّ هذا
اجلمع قد ّمت يف حياة الر�سول ،rكما
ت�شهد ب��ه جمموعة م��ن الن�صو�ص التي

�سن�شري �إليها ،وكذلك ال�شواهد الأخرى؛
�إذ مل يعهد اختالف امل�سلمني يف القر�آن يف
ع�صر الر�سول  � - rاّإل يف �إطار �ض ّيق
مما ي�ؤكد كونه مكتوب ًا
كاللهجة ونحوها ّ -
وحم��ف��وظ�� ًا ،لأنّ فر�ضية االقت�صار على
حفظه يف النفو�س ت�ستدعي اختالفهم يف
�آياته ب�سبب الن�سيان وا�ضطراب احلافظة
ل���دى الإن�����س��ان ال���ع���ادي .ك��م��ا ان كتابته
على القراطي�س البدائية من دون حفظه
يع ّر�ضه لل�ضياع ،واالختالف فيه ،وذلك
ال ين�سجم م��ع موقعية ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
ومنزلته لدى النبي  rو�أُمته.
الرابع:
الجمع ضمن مصحف واحد

وق���د اخ��ت��ل��ف ال��ب��اح��ث��ون يف ذل���ك ف�يرى
بع�ضهم �أ ّنه قد ّ
مت يف ع�صر الر�سول r
م�ست�شهدين مبجموعة م��ن ال�����ش��واه��د،
منها �أن القر�آن كان له حفظة ومد ّر�سون
مما يك�شف عن جمعه �ضمن امل�صحف،
ّ
وكذلك حديث الثقلني ال��دال على كونه
جمموع ًا �ضمن كتاب جامع ،ويرى الفريق
الآخ�����ر �أن ه���ذا اجل��م��ع ق���د حت��ق��ق بعد
وفاته rم�ست�شهدين مبجموعة من
الن�صو�ص امل��روي��ة من الفريقني ،منها:
الن�صو�ص ال��دال��ة على �أنّ �أول من جمع
القر�آن الإم��ام علي بن �أبي طالب ،A
مثل ما رواه علي بن �إبراهيم ب�سنده عن
�أبي بكر احل�ضرمي عن �أبي عبد اهللA
ق��ال� :إنّ ر�سول اهلل  rقال لعلي" :يا
علي ،القر�آن خلف فرا�شي يف امل�صحف

واحل��ري��ر والقراطي�س ف��خ��ذوه واجمعوه
وال ت�ض ّيعوه كما �ض ّيعت اليهود التوراة،
فانطلق علي فجمعه يف ث��وب �أ�صفرّ ،ثم
ختم عليه يف بيته ،وق��ال :ال ارت��دي حتى
�أجمعه ،و�إن ك��ان الرجل لي�أتيه فيخرج
�إل��ي��ه ب��غ�ير رداء ح��ت��ى جمعه ،"..وروى
امل��ت��ق��ي ال��ه��ن��دي ع��ن حم��م��د ب��ن �سريين
قال" :ملّا تويف النبي � ،rأق�سم علي �أن
ال يرتدي ب��رداء � اّإل اجلمعة ،حتى يجمع
ال��ق��ر�آن يف م�صحف ،ففعل" ،وق��ال ابن
الندمي :ور�أيت �أنا يف زماننا عند �أبي يعلى
حمزة احل�سني رحمه اهلل م�صحف ًا قد
�سقط منه �أوراق بخط علي بن �أبي طالب،
يتوارثه بنو ح�سن ،وقال ابن �شهر�آ�شوب:
"ويف �أخبار �أبي رافع �أنّ النبي rقال
يف مر�ضه الذي تويف فيه لعلي :يا علي هذا
كتاب اهلل خذه �إليك ،فجمعه علي يف ثوب
وم�ضى اىل منزله فل ّما ُقب�ض النبي r
جل�س علي ف�أ ّلفه كما �أن��زل اهلل وك��ان به
عامل ًا ،ولي�س هناك اثر عملي مهم يرتتب
على الع�صر الذي ّمت فيه هذا اجلمع بعد
�أن اثبتنا انّ اجلمع باملعنى الثالث قد ّمت
يف ع�صر الر�سول .r
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ْ
آن
أَ ْه ُل ال َب ْي ِت يِف ال ُق ْر ِ

ْ
آن
أَ ْه ُل ال َب ْي ِت يِف ال ُق ْر ِ

ي (صلى اهلل عليه وآله)
ال َّن ِب ُّ
ُ
ُ
ُ
الحسنة
واألسوة
القدوة
ح�سني علي ال�شامي

ك ُّل �أم ٍة تُبنى لها ح�ضارة الب ّد لها من م�ؤ�س�س
وم�����ش�� ّرع يتح ّلى بقيم �أخ�لاق��ي��ة و�سلوكيات
عقالنية عالية ي�ؤدي العمل بها �إىل الو�صول
�إىل درج��ات الكمال والرقي بح�سب املبتغى
ُ
هلل
املطلوب وم��ن ه��ذا املنطلق ك��ان
ر���س��ول ا ِ
 aال َع َلم يف العاملني ّ
وال�شمع َة التي مل تنطفئ
دروب العا�شقني لطريق الر�سالة
يوم ًا لتنري َ
املُح َّمد َّية التي و�صفها الباري بر�سالة الرحمة
( َو َما �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك ِ�إ اَّل َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ) (الأنبياء:
 )107وجعل منه الب�شري والنذير فيِ �آنٍ م ًعا
لينقل عقول النا�س و�أف��ك��اره��م �إىل �إدارة
�أرادتهم وطرد عبودية املخلوق واللجوء �إىل
عبودية الباري ع ّز وج ّل بطرائق �سلوك ّية
عالية وقيم نورانية باهرة فيها خال�ص
الإن�سان والإن�سان ّية من احليوانية التي
ك���ان يعي�شها �أف�����راد املجتمعات
ال�ضالة (�أَ ْم تحَ ْ َ�س ُب َ�أنَّ َ�أ ْك�َثُرَ َ هُ ْ��م
َي ْ�س َم ُعونَ �أَ ْو َي�� ْع�� ِق�� ُل��ونَ ِ�إنْ هُ ْ��م ِ�إ اَّل
َك ْ أَ
����ام َب ْ
����ل هُ ْ���م
����ال ْن���� َع ِ
�أَ َ
������ض����� ُّل َ���س�� ِب��ي�ًل)اً )
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ال�سلمي
(ال��ف��رق��ان )44:ل�سلوكيات التعاي�ش
ّ
والتعامل اخللقي ف�أنقذهم مما كانوا فيه
وعليه من ُعمي الأب�صار و�صم
الآذان وبكم الل�سان ع��ن �أدا ِء
املعروف والنهي عن املنكر فجاء
 aليفجر ب����ذرة اخل�لا���ص
وي���ن���ب���ت
ثمر ة

ال��ن��ور ف��ك��ان ف��ي��ه اخل�لا���ص
من الظلمات �إىل النور ومن
�إتباع من ال ينفع حتى نف�سه
�أو ي�ضر ( َي ْه ِدي ِب ِه اللهَّ ُ َم ِن ا َّت َب َع

ال�سلاَ ِم َو ُيخْ ِر ُج ُه ْم ِمنَ ُّ
ات
الظ ُل َم ِ
ر ِْ�ض َوا َن ُه ُ�س ُب َل َّ
اط
�إِلىَ ال�� ُّن��و ِر ِب����إِ ْذ ِن��� ِه َو َي�� ْه ِ��دي��هِ ْ��م �إِلىَ �ِ��ص�� َر ٍ
ُم ْ�س َت ِق ٍيم)(املائدة )16:فكان طريق النبي
 aهو بناء دول�� ٍة وح�ضار ٍة جديد ٍة متكامل ٍة
من جميع �سلوكيات العالقة التي تدار داخل
الدولة واحل�ضارة الإ�سالمية لذلك قال�(:إِنمَّ َ ا
الَخْ لاَ ق) فمنطلق الأخالق
ُب ِع ْثتُ ِ ألُتمَ ِّ َم َم َكار َِم ْ أ
كان البداية للعمل على تطوير العقل الب�شري
وال�سبب بهذا التعامل اخللقي هو لربط �أبناء
املجتمع ال��واح��د واالن��ط�لاق بهم ق��دم�� ًا على
منهاج �صحيح مبني على ر�سالة متكاملة ذات
مبادئ ر�سال ّية لي�س للزمان الذي كان يعي�شه
النبي� aإمنا ِّ
لكل زمان ومكان وال�سبب يف
ذلك معروف للقارئ الكرمي وهو كون الر�سالة
املح َّمد َّية جاءت خامت ًة ِّ
لكل الر�ساالت وكتابها
إ�سالمي
ال�سماو ّية والدّين ال
نا�سخ لكل الكتب ّ
ّ
هو الدّين الذي فر�ض على ِّ
كل ال ّنا�س اتباعه
ّ
بي ال��دّاع��ي له لأ ّن��ه حمطة
والطاعة فيه لل ّن ّ
التّكامل الإن�سا ّ
ين ال��ذي ك��ان حمطة البدء
واالن��ت��ه��اء .ال��ب��دء ب���إع�لان كمال ّية
ال��تّ�لاق��ي ال�� ّذه��ن ّ��ي ع��ن��د الب�شر
ويف الوقت نف�سه نهاية كل
ال�سابقة �سواء
الأدي����ان ّ
ك��ان��ت �أدي�����ان ���س��م��او ّي��ة
ح��ق��ي��ق��ي��ة �أو �أدي�����ان
�إن�����س��ان�� ّي��ة �أ���س��ط��ور ّي��ة
م���ن ر����س���م اخل���راف���ة
ف���ق���ال ت���ع���اىل ن��اه�� ًي��ا
ع���ن �إت����ب����اع غ�ي�ر ه��ذا
الدين احلنيف ( َو َم��نْ َي ْب َت ِغ
ال� ْ���س�َل�ااَ ِم ِدي�� ًن��ا َف�� َل��نْ ُي ْق َب َل
َغ�ْي�رْ َ ِْ إ
ِم ْن ُه َوهُ َ��و فيِ ْال ِآخ��� َر ِة ِم��نَ الخْ َ ِا�س ِرينَ )
(�آل عمران )85 :ولكن رغم القطعية يف اتباع
الدين واملنع من اتباع غريه من الأدي��ان � اّإل
بي  aمل يد ُع بالقتل ومل يد ُع لالعتداء
�أنّ ال ّن ّ

ع��ل��ى ال��ن��ا���س ب��ل ع��م��ل مب��ا �أراد اهلل تعاىل
م��ن حتقيق اخل�لا���ص الب�شري م��ن الدمو ّية
وان��ت��ه��اك احل��رم��ات واالن��ت��ق��ال �إىل مرحلة
ال��ت�لاق��ي ال��ف��ك��ري وال��ن��ق��ا���ش ال��ع��ايل وتغيري
م��وازي��ن ال��ع��امل نحو ال�صالح واخل�ير فقال
اَ
تعاىل(:ل �إِ ْك��� َرا َه فيِ الدِّ ِين) (البقرة)256:
فكل �إن�����س��ان ح��ر االخ��ت��ي��ار ويف النهاية هو
مالك جلوهر العقل وبا�ستطاعته التمييز بني
احلق والباطل ومقارنة الوقائع وال�سري على
املنهاج احلقيقي الذي ي�صل به الإن�سان �إىل
بي طريق
�أعلى الدرجات الإن�سانية فاختار ال ّن ّ
احلكمة واملوعظة احل�سنة لتبليغ الر�سالة
وامتام النعمة على الب�شرية (ا ْد ُع �إِلىَ َ�س ِب ِيل
َر ِّب َ��ك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم
ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ ) (النحل )125 :نهاية املطاف
والهدف مما �صنع النبي وهو القدوة واال�سوة
يف املجتمع اال�سالمي ال! ولي�س هذا فقط بل
هو امل�صباح امل��ن�ير وال��داع��ي الأول لل�سلم

واخلري والتالقي الب�شري يف جميع املجتمعات
ه��و �أن يكون �شخ�صية للم�سلم تكون منارا

للم�ستنريين وامل�ستب�صرين يف العامل ويكون
�شاخ�ص ًا داع��ي �إىل الرحمة والتعاون و�صنع
املحبة يف املجتمعات العاملية فالواجب على كل
م�سلم وم�سلمة وم�ؤمن وم�ؤمنة الت� ّأ�سي والتّح ّلي
ب�أخالقه  aفاالقتداء به هو �أ�سا�س الهدى
والكمال والتحول من الب�شرية الال�إن�سانية �إىل
الب�شرية الإن�سان ّية ،قال تعاىلَ (:ل َق ْد َكانَ َل ُك ْم
فيِ َر ُ�س ِول اللهَّ ِ �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�س َن ٌة لمِ َنْ َكانَ َي ْر ُجو اللهَّ َ
ريا) (الأحزاب)21:
َوا ْل َي ْو َم ْال ِآخ َر َو َذ َك َر اللهَّ َ َك ِث ً
فال�صرب واحللم واحلكمة والقيادة والإرادة
والإن�سان ّية التي حت ّلى بها ر�سول اهلل aوجب
على كل امل�سلمني �أن يرتجموها ب�سلوكياتهم
وت�صرفاتهم وم��ن��ع الأف���ك���ار ال��دخ��ي��ل��ة على
الإ�سالم مثل ماحدث يف احلقبة الأخرية من
دع��وات �إىل التكفري والقتل وحرمان النا�س
من حياتهم و�أمنهم و�أوالده��م بحجة الدعوة
�إىل الإ�سالم واي�ضاح حقيقة الإ�سالم وامل�سلم
ال�سلمية لأنّ �صاحب الر�سالة احلقيقية ال
يدعو �إىل مثل ه��ذه ال�تره��ات لأنّ امل�سلمني
�أ�صحاب مبد�أ وق�ضية ،ودع��وة الإله ّية
جاء بها خري الب�شر َخلق ًا ُ
وخلق ًا
( َو�إِ َّن َ
����ك َل َع َلى ُخ�� ُل ٍ��ق َع ِظ ٍيم)
(القلم )4:و�أو�صى بها خ ُري
النا�س �أجمعني � َ
أهل بيته
الكرام الذين و�صفهم
ال��ق��ر�آن بالتطهري من
الرج�س والتنزيه عن
االث��م�(:إِنمَّ َ ��ا ُي ِري ُد اللهَّ ُ
ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل
ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا)
(الأح��������زاب )33:وم�� ّث��ل��ه��م اهلل
بال�شجرة الطيبة وال�شجرة الزيتونة وبالنور
ال�ساطع لأ ّنهم حق ًا هم فقط الذين انفردوا
بي وم��ن تبعهم على املنهاج
بالقدوة من ال ّن ّ
القومي .

 51قر�آن ّية ف�صل ّية

ْ
ان
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ْ
ان
َض ْي ُف ال ُف ْر َق ِ

القارئ أحمد الن ّ
جفي
ّ
حاوره :عزيز مال هذال

جفي من مواليد عام 1989م،
محمد ال ّن
أحمد جاسم
ّ
ّ
يسكن في مدينة ال ّنجف األش��رف ،حاصل على شهادة
ّ
الشريف،
الماجستير في علوم القرآن والحديث ال ّنبوي
جما،
القرآن الكريم منذ صباه فأحبه ُح ًّبا
استنشق عبي َر
ِ
ً
القراء الكبار وسار على خطاهم فوصل بعد حين من
ق ّلد
ّ
الدهر إلى ما هو عليه من االداء رفيع  ،شارك في العديد
الدول ّية وحصل على مراكز
من المسابقات والمحافل ّ
َّ
حل ضيفًا كريمًا على مجلة الفرقان وأجرت معه
مميزة فيها ،القارئ أحمد النجفي
الحوار اآلتي:
الفرقان :حدّ ثنا عن بدايتك؟
بدايتي كانت منذ عمر � 7أعوام تقريب ًا حيث
كنت �أذه��ب مع وال��دي اىل ح�ضور املحافل
ال��ق��ر�آن�� ّي��ة والأم��ا���س��ي وال��� ّدرو����س ال��ق��ر�آن�� ّي��ة
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املُباركة وهو من زرع َّيف ُح َّب القر�آن الكرمي
ال�سامية وهو
وجميع التّعاليم الإن�سانية ّ
ُمع ّلمي و�أ���س��ت��اذي الأول ،ف��ب��د�أتُ امل�����ش��وا َر
بتقليد ّ
ال�صمد
ال�شيخ عبد البا�سط عبد ّ

وبقيت على هذا املنوال لع ّدة �أعوام بعد ذلك
دخلت يف دورات متعددة يف �أحكام التّالوة
وامل��ق��ام��ات ال�� ّ���ص��وت�� ّي��ة ودورة يف ال�� ّت��ج��وي��د
اال�ستدال ّ
يل وانطلقتُ نحو هذا االفق املنري.

ال��ف��رق��ان :م��ا �أب���رز م�شاركاتكم يف
امل�����س��اب��ق��ات وامل��ح��اف��ل والأم�����س��ي��ات
املحلية وال��دّ ول� ّي��ة وم��ا امل��راك��ز التي
ح�صلتم عليها؟
يف البداية �شاركت يف العديد من امل�سابقات
املحلية على �صعيد ال ّنجف الأ�شرف ،اذكر
منها م�سابقة �شهيد املحراب التّمهيد ّية يف
�سنة 2008م وح�صلت على املرتبة االوىل
فيها ،وكذلك �شاركت يف م�سابقة ّ
ال�شباب
والريا�ضة يف ال ّنجف �أي�ض ًا واحرزتُ املرتبة
الأوىل وم�سابقة رئي�س الوزراء وقد احرزت
امل��رك��ز الأول يف ع���ام 2009م وب��ع��د ذل��ك
���ش��ارك��ت يف م�سابقة ال ُّنخبة ال��ت��ي �أقامها
دي���وان ال��وق��ف ّ
يعي يف مدينة كربالء
ال�ش ّ
ال�سفري الوطن ّية التي
املُق ّد�سة وم�سابقة ّ
�أُق��ي��م��ت يف م�سجد الكوفة ّ
املعظم يف عام
2012م وح�صلت فيها على املركز ال ّثاين،
وق��د ُر�شحت للم�سابقة ال ّدولية يف طهران
وح�صلت على املركز اخلام�س فيها من بني
( )30دول��ة م�شاركة ،و�شاركت يف العديد
من املحافل املحل ّية التي �أُقيمت يف كربالء
املُق ّد�سة وال ّنجف الأ�شرف وبغداد وذي قار
ووا�سط والب�صرة و�سامراء وكذلك حمافل
دول�� ّي��ة يف �سوريا و�إي���ران ويف مكة واملدينة
املنورة .
ال��ف��رق��ان :ه��ل ك�� ّون �أح��م��د النّجفي
خا�صا به ؟
طريقة �أو ا�سلو ًبا ًّ
تكوين املدر�سة لي�س �أم��ر ًا ه ّي ًنا فهو يحتاج
�إىل ج��ه��دٍ وم�����ش��ق��ة ك��ب�يري��ن و�أن����ا ال زل��ت
�أرى نف�سي مبتد�أ و�أح��ت��اج �إىل الكثري من
املعلومات واخل�برات كي �أ�صل اىل مرحلة
�شقِّ الطريق او تكوين الطريقة �أو الأ�سلوب
لكني الآن اتبع طريقة ّ
ال�شيخ حم ّمد �أن��ور

ّ
ال�شحات مع ممازجة القارئ حامد �شاكر
وب��ذل��ك متكنت م��ن ان �أم��زج ب�ين الطريقة
ال��ق��دمي��ة وال��ط��ري��ق��ة احل��داث��وي��ة ونخرجها
اىل الوجود لأنها �أقرب �إىل نفو�س ّ
ال�شباب
وال��ه��دف م��ن ذل��ك حتبيب ال��ق��ر�آن الكرمي
�إل��ي��ه��م وحت�����ص��ي��ن��ه��م م��ن م��غ��ري��ات احل��ي��اة
خ�صو�ص ًا م��ع ت��و ّف��ر و�سائل اللهو ب�صورة
كبرية.
ال��ف��رق��ان :م���اذا ت��ع��ن��ي ل��ك��م ق���راءة
ال��ق��ر�آن ورف��ع الأذان من م��أذن��ة �أمري
امل�ؤمنني الإمام علي . A
من ف�ضل اهلل تعاىل علينا ان جعلنا ق�� ّراء
وم���ؤذن�ين يف العتبة ال��ع��ل��و ّي��ة املُ��ق�� ّد���س��ة فهو
�شعور ال ُيو�صف عندما ترفع �صوتك بـ"�أ�شهد
�أنّ عل ًّيا و ُّ
يل اهلل" و�أن��ت بجوار هذا الهمام
وه��ذا توفيق م��ا ب��ع��ده توفيق وه��ذا ماكنت
ان�شده منذ طفولتي و�أ�سال اهلل �أن يدمي هذه
النعمة.
اء
القر َ
ّجفي ّ
الفرقان :مباذا ُيو�صي الن ّ
ّ
ال�شباب؟
نحن �أقل �ش�أن ًا من �أن نو�صي فنحن ال زلنا

نحتاج اىل الو�صية والتّوجيه ولكن هو تذكري
�إىل �أخوتي وزمالئي وهي �أن جنعل القر�آن
ن�صب �أعيننا و�أن نتعامل معه كما لو كنا على
ظم�أ وهو الذي يروي ذلك العط�ش �أو الظم�أ
وم��ا ق��راءة ال��ق��ر�آن � اّإل و�سيلة �إىل االلتزام
ب�أوامره واالنتهاء عن نواهيه.
الفرقان� :أخ�يرا كلمة توجهها ملجلة
الفرقان التابعة ملعهد القر�آن الكرمي
يف العتبة الع َّبا�س َّية املُقدّ �سة.
ُّ
ال�شكر مو�صل لكادر ه��ذه املجلة القر�آن ّية
املباركة على جهدهم الكبري واملتوا�صل من
�أج��ل اظ��ه��ار ���ص��ورة ال��ق��ر�آن امل�شرقة ف�أنتم
دائ��م��ا متوا�صلون م��ع ق�� ّراء ال��ق��ر�آن الكرمي
وحفظته ن�����س���أل اهلل �أن يجعله يف م��ي��زان
وال�سداد
ح�سناتكم و�إىل مزيد من التّوفيق ّ
�إنْ �شاء اهلل .
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الس ُب ِل
أَ ْي َس ُر ُّ

الس ُب ِل
أَ ْي َس ُر ُّ

كيف نحفظ القرآن ؟

احلافظ :حممد ح�سون عبد الزهرة

الدر�س اخلام�س

�أكملنا يف الدرو�س ال�سابقة احلفظ وما يتعلق
به ويف هذا الدر�س �سنتناول �إن �شاء اهلل �أم ًرا
مه ًما ج��دا وه��و امل��راج�ع��ة وع�ل��ى ال��رغ��م من
�أهمية احلفظ �إلاّ � ّأن املراجعة �أه��م منه وال
يثبت احلفظ �إلاّ باملراجعة� ،أما �أهم ماحتتاج
اليه املراجعة فهو الآتي:
ثال ًثا :املراجعة
ال�ق���س��م ال �ث��ال��ث امل��راج �ع��ة :وه ��ي م��ن مت��ام
احلفظ ،وهناك ثالثة �أ�س�س قبل �أن ندخل
يف طريقة املراجعة.
الأ�س�س
�أوال :التعاهد ال��دائ��م :ق��ال اهلل ع��ز جل يف
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و�صف القر�آن الكرميَ } :و َل َق ْد َي َّ�س ْر َنا ا ْل ُق ْر�آ َن
ِل�ل� ِّذ ْك� ِر َف� َه� ْ�ل مِ ��نْ ُم � َّد ِك �رٍ{ (القمر ، )17-لكن
ُجعل من خ�صائ�صه �أنه �سريع احلفظ �سريع
الن�سيان ،حكمة من اهلل عز وجل ،فمن �أراد �أن
يحفظ القر�آن هكذا ليتباهى به� ،أو يحفظه
لي�أخذ ب��ه ج��ائ��زة ،ف�ه��ذا ال ب��أ���س يحفظ ثم
ين�سى� ،أما من يريد �أن يحفظ القر�آن حفظا
هلل عز وجل ثم ينتفع به يف عبادته وتعليمه،
ف ��إن��ه ال ب � ّد �أن يبقى م�ع��ه وب�ق��ائ��ه م�ع��ه هو
ال�سلوكي ف� ّإن الأمر
العملي
الت�أثري الإيجابي
ّ
ّ
ال يتعلق فقط باحلفظ ،ونحن اليوم نر ّكز
على هذه املعاين لأننا ن�سعى �إىل هدف معني

نريد طريقة احلفظ �أما بقية الأمور فلي�ست
يف معزل عن هذا.
ثانيا  :الب ّد من املقدار الكبري  :فكلما كرثت
�صفحات املراجعة كان حفظك متقنا ومتي ًنا
لكن الكرثة مع االتقان و�إال فقليل دائم خري
من كثري منقطع .
ثالثا :ا�ستغالل املوا�سم :مثل �أوقات العطلة
ف �ه��ي ف��ر� �ص��ة ك �بي��رة ل�ل�م��راج�ع��ة ول�ل�ح�ف��ظ
�أي�ضا.
أحب �أن �أ�شري �إىل �أم��ر مهم
�أم��ا الطريقة ف� ُّ
ج ��دا �إذا اع �ت�برن��ا امل��راج �ع��ة ه��ي ع �ب��ارة عن
وقفات وحمطات ف�أح�سب �أنها ال تفيد ،يعني

�أحفظ خم�سة �أجزاء ثم �أقف للمراجعة ،هذه
بالن�سبة للتجربة �أرى �أن�ه��ا ك��ال��ذي يحرث
يف امل��اء ،خا�صة �إذا كانت طريقته يف احلفظ
� ً
أي�ضا لي�ست حمكمة وجيدة .ال بد �أن تكون
املراجعة ج��زءا ال يتجز�أ من احلفظ ،فكما
حت�ف��ظ ك��ل ي��وم ت��راج��ع ك��ل ي ��وم ،ال ت�ق��ل يف
ه��ذه الأي��ام مراجعة �أو املراجعة �ستكون يف
ال�شهر القادم �أو بعد �شهرين ،ه��ذا ال �سيما
يف ال�ب��داي��ات ال ميكن �أن يثمر وال ينفع يف
غالب الأحوال ،ال ب ّد �أن تكون املراجعة جزءًا
ريا.
ق�ص ً
�أم��ا الطريقة ،فيمكن �أن ن�شري �إىل �أمرين
مهمني فيها.
�أوال :ت�سميع �أرب �ع��ة �صفحات م��ن احلفظ
اجلديد:
عند ت�سميع ك��ل �صفحة ج��دي��دة ال ب��د من
ت�سميع �أربعة �صفحات من احلفظ اجلديد
ق�ب�ل�ه��ا .ي�ع�ن��ى ي���س�م��ع خ�م����س � �ص �ف �ح��ات ،يف
اليوم التايل ماذا �سي�صنع� ،سيحفظ �صفحة
جديدة �سي�سمعها ومعها �أربعة �صفحات من
التي قبلها و�ستكون �صفحة الأم����س معها،
�صفحة الأم����س �ستكرر خم�س م��رات ،فهذا
�أوال جزء املراجعة املبدئي الذي هو للحفظ
اجل��دي��د� .إذن �أوال م��ع ك��ل �صفحة ج��دي��دة
ي�سمع �أربع �صفحات من اجلديد قبلها ،هذا
�سيجعل ال�صفحة اجل��دي��دة ت�سمع خم�س
م��رات ،قبل �أن ينتقل قبل ذل��ك �إىل �صفحة
�ساد�سة و�سيعيد قبلها �أربع فلن تكون الأوىل
منها.
ثانيا� :أن ي�سمع يف كل يوم ع�شر �صفحات من
القدمي
وكما قلت لي�س هذا �صعبا �أو حماال �إذا قر�أ يف
نوافله �أو من �سماعه لال�شرطة الت�سجيلية
وغ�ي�ر ذل ��ك مم��ا �أ� �ش��رت �إل �ي��ه ،فيتحقق له

ذل��ك ب ��إذن اهلل دون ع�ن��اء ك�ب�ير .امل�ه��م النية
والعزمية �إىل �آخر ما ذكرنا يف الأ�س�س العامة
هذا ي�ضبط لنا الأمر خا�صة يف البداية ،ثم
م ��اذا يح�صل نتيجة ل �ه��ذا؟ يف ال�ب��داي��ة قد
يكون مثل هذا الأمر فيه بع�ض ال�صعوبة �أو
يحتاج لبع�ض الوقت ،لكن ما الذي يح�صل
ب�ع��د ه ��ذا ؟ ال ��ذي ي�ح���ص��ل �أن ت �ك��ون حفظ
ال�صفحة الأوىل مثل حفظ ال�ف��احت��ة ،ف��إن
طبقتم ذلك ثم قر�أمتوها خم�س م��رات ،ثم
كانت �ضمن ال�صفحات اخلم�س التي ت�سمع
يف الأي ��ام ال�ت��ي ب�ع��ده��ا ،ف �م��اذا �سيكون ��ش��أن
ه��ذه ال�صفحة ،ه��ل ت��راك عندما تراجعها
�ستحتاج �إىل جهد �أو �إىل عناء� ،أنت �ستتلوها
كما تتلو فاحتة الكتاب ،و�أن��ت مت�شي و�أن��ت
جتل�س و�أنت تنتظر و�أنت تقوم ويف وقت من
الأوقات� .إذن ماذا يح�صل� ،إذا �أتقنا املراجعة
بهذه الطريقة ت�صبح �شيئا ال ي�شكل عبئا وال
يحتاج وقتا يف الوقت نف�سه.
ف �ل��و ت �� �ص��ورت �أن� ��ك ب � ��د�أت احل �ف��ظ ح��دي�ث��ا،
فحفظت ال�صفحة الأوىل ،ثم جئت باليوم
ال�ت��ايل وحفظت ال�صفحة الثانية ،وبذلك
ت�سمع ال�صفحتني م�ع��ا ح�ت��ى �إذا ج�ئ��ت �إىل
اليوم اخلام�س �سمعت ال�صفحات اخلم�س،
ثم �إذا جئت �إىل اليوم العا�شر �سمعت الع�شر،
و بذلك مت�ضى �إىل نهاية اجلزء(ع�شرين
��ص�ف�ح��ة) ،م ��اذا ��س�ي�ك��ون�� ،س�ت�ك��ون ال�صفحة
الأوىل ق��د م ��رت ب��ك ث�ل�اث�ي�ن م ��رة  ،ف� ��إذا
م�شيت ع�ل��ى ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة� ،إذا ج�ئ��ت �إىل
اجل� ��زء ال �ث��اين و ال �ث��ال��ث ل��ن ي �ك��ون اجل��زء
�صعبا عليك ،و لن حتتاج �أن تقول �إذن البد
�أن �أتوقف الآن حتى �أراجع ذلك اجلزء ،هذا
التوقف و الوقفات الطويلة للمراجعة هي
ح�ف��ظ ج��دي��د .ك�ث�يرا م��ا ي�صنع ذل��ك طلبة
التحفيظ ،مي�ضى خم�سة �أج ��زاء ث��م يقول

�أق��ف للمراجعة ،ووق�ف�ت��ه للمراجعة حفظ
ج��دي��د يحفظها م��رة ث��ان�ي��ة ث��م ال يحكمها
ومي�ضى خم�سة �أخ��رى ثم يقول �أرج��ع و هو
كما قلت �إمنا يحرث يف املاء فلينتبه لذلك.
العوامل امل�ساعدة
ال �ع��وام��ل امل �� �س��اع��دة ل�ل�م��راج�ع��ة ك�م��ا ق�ل��ت،
بع�ضها مما ذكرت:
ثانيا :العمل بالتدري�س يف جمال التحفيظ
�إذا حفظت و�أمتمت وختمت ال �شك �أن هذا
مهم ج��دا ،يعينك ك�ث�يرا� ،إذا �صرت مدر�سا
للتحفيظ ب�ع��د �أن حت�ف��ظ ،ه��ذا ي�سمع لك
اجل��زء الأول ،و ه��ذا يف اخل��ام����س ،وذاك يف
العا�شر� .إرتبطت بالقر�آن وت�سميعه كثريا.
ثالثا :اال�شرتاك يف برامج التحفيظ
عندما تكون منفردا يختلف الو�ضع ،و لكن
عندما تكون مع اثنني �أو ثالثة� ،أو يف حلقة
ه��ذا ُي�سمع و ه��ذا ُي�سمع و ه��ذا َي�سمع لك و
�أنت َت�سمع له �سيكون هناك روح من اجلد و
قدرة على املوا�صلة يف هذا الباب.
رابعا :قيام الليل والقراءة فيه
وه��و م��ن الأم� ��ور ال�ن��اف�ع��ة امل�ف�ي��دة ال�ت��ي قل
م��ن ي��أخ��ذ بها �إال م��ن رح��م اهلل ،قيام الليل
والإفا�ضة فيه.
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القرآن الكريم ُيعلن انطالق المرحلة ّ
الثانية
معهد
ُ
ِ

الوطني
القراء
من مشروع أمير
ّ
ّ

م�����ش��رو ُع �أم�ي�ر ال���ق��� ّراء ال��وط��ن ّ��ي يف ال��ع��راق
�أ ّو ُل م�شروع من ه��ذا النوع �أخ��ذ على عاتقه
�إع��داد جيل من الق ّراء املوهوبني وفق نظام
اكادميي متط ّور وحديث ُع ّد وفق درا�سة علمية
ومو�ضوعية و ُيعد هذا امل�شروع الذي تب ّناه معه ُد
القر�آن الكرمي ،التّابع لق�سم �ش�ؤون املعارف
الإ�سالم ّية والإن�سان ّية يف العتب ِة الع َّبا�س َّي ِة
املُق َّد�س ِة من امل�شاريع املم ّيزة التي تهدف اىل
�إي�صال ال�براع��م �إىل م�ستويات متقدمة يف
ال�صحيحة
التّالوة من خالل تعليمهم الأ�صول ّ
للتقليد وبالتايل اخلروج بجيل قر�آ ّ
ين ي�صدح
بكالم اهلل يف املحافل املحل ّية والدّول ّية ،وقد
ت��و ّل��ت �إدار ُة امل�����ش��روع ه��ذا الأم���ر م��ن خالل
تعليمهم على �أي��دي �أ�ساتذة �أكفاء من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص.
ويف هذا ال�سياق انطلقت املرحلة الثانية من
م�شروع �أم�ير ال��ق�� ّراء ال��وط��ن ّ��ي مب�شاركة ما
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ي��ق��ارب ( )60برعم ًا م��ن ( )10حمافظات
عراق ّية وهم من الطلبة الذين ح�صلوا على
تقدير مقبول فما فوق يف املرحلة االوىل من
امل�����ش��روع .وق��د ت�ضمن برنامج ه��ذه املرحلة
مراجعة ال��درو���س التي تعلموها يف املرحلة
ال�سابقة والبدء بالربنامج التَّعليمي املُع ّد لهذه
املرحلة.
�أ���س��ات��ذة �أم�ير ال��ق�� ّراء ا�ستب�شروا ب���أن تكون
املرحلة الثانية من امل�شروع مفيدة جد ًا وذات
ثمار طيبة ،ويف هذا االط��ار التقت الفرقان
اال�ستاذ عبا�س املن�شداوي فتحدث قائال:
ه��ذه املرحلة تتمة للمرحلة ال�سابقة التي
ُاختتمت يف العام املا�ضي ،التي كانت ختامها
يف م�سابقة �أم�ير الق ّراء يف العتبة الع َّبا�س َّية
املُق َّد�سة وك��ان القرار �أن ي�ستمر يف املرحلة
الثانية الطلبة االوائل يف امل�سابقة فقط ولكن
فيما بعد قررت �إدارة امل�شروع �أن متنح الطلبة

الذين مل يحالفهم احل��ظ يف احل�صول على
درجات عالية �أن يوا�صلوا م�شوارهم املبارك
ه��ذا ,ويف ه��ذه املرحلة مل يختلف �شيء عن
امل��رح��ل��ة االوىل م��ن حيث تق�سيم امل��دار���س
فاملدار�س الثالث هي ذاتها ولكن االختالف يف
املقامات التي د ّر�سناها للطلبة �أي تقدم وتنويع
يف املقامات كما علمناهم كيفية االنتقال بني
امل��ق��ام��ات وق���د ك���ان ال��ت��وا���ص��ل معهم خ�لال
مرحلة ال��دوام يف املدار�س عرب (الوات�ساب)
�إذ نعطيهم الدرو�س وهم يقومون بتح�ضريها
والإع����داد لها وك��ذل��ك ك��ان لنا توا�صل عرب
(الهاتف بالن�سبة للأخوة الذين لي�س لديهم
تقدما
انرتنت يف بيوتهم) واحلمد هلل مل�سنا ً
كب ًريا يف �أداء الطلبة من حيث ال�صوت وتقليد
الأ�صوات واالنتقال من مقام لآخر وقد قمنا
ب�إح�ضارهم اىل كربالء حيث مقر امل�شروع
الرئي�س؛ لغر�ض �شحذ الهمم وايقاظ الإبداع

فيهم وتذكريهم مبا در�سوه يف املرحلة االوىل
فقد م�ضت م��دة طويلة على انق�ضائها مما
ُيع ّر�ض الطلبة �إىل الن�سيان كما ن�سعى من
خ�لال اح�ضارهم هنا يف ك��رب�لاء املقد�سة
اىل اخراجهم من اجلو الدرا�سي العام طيلة
اال�شهر ال�سابقة واتاحة الفر�صة لهم بلقاء
حما�سا كب ًريا
زمالئهم يف امل�شروع؛ �إذ الحظنا ً
ي�سود قاعات الدر�س كما لديهم رغبة قوية يف
اال�ستمرار يف هذا اجلهد املبارك واملميز.
�أم���ا الطلبة م��ن جانبهم فقد و���ص��ف��وا هذه
املرحلة بال�ضرورية كما رحبوا بفكرة اللقاء
بينهم وبني �أ�ساتذتهم بعد مدة انقطاع كبرية.
الفرقان التقت عددًا من طلبة امل�شروع كان
علي احلجار من بابل
�أولهم الطالب ح�سني ّ
فتحدث قائال� :إنها فر�صة عظيمة ومميزة
لنا كطلبة �أمري الق ّراء الوطني يف �أن ن�ستعيد
الدرو�س ال�سابقة يف املرحلة الأوىل من امل�شروع
وق��د عدنا �إىل ك��رب�لاء م��ن م��ا يقرب ()10
حمافظات عراق ّية ال�ستذكار الدرو�س ال�سابقة
كما ا�سلفت وبدء املرحلة الثانية ب�شكل عملي
بعد �أن كانت بداية املرحلة يف و�سائل التوا�صل
فقط وما ن�أمله هو حتقيق تقدم كبري يف هذه
امل��رح��ل��ة وه��ي فر�صة مل��ن اخ��ف��ق يف املرحلة
االوىل من امل�شروع �أن ُي�صحح اخفاقه وينه�ض
م��ن ج��دي��د .و�أ���ش��ك��ر معهد ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي

يف العتبة العبا�سية املقد�سة على جهودهم
اجل��ب��ارة التي بذلوها من �أج��ل امل�شروع من
توفري النقل وال�سكن والطعام �سائال املوىل
القدير �أن يوفقهم ويبارك فيهم .
ع��ل��ى ح�ين حت���دث ال��ط��ال��ب ب��اق��ر ب��ي��ان من
حمافطة املثنى قائ ًال  :بعد �أن انتهينا من
املرحلة الأوىل للم�شروع يف العام املا�ضي بقينا
على توا�صل م�ستمر مع اال�ستاذة الكرام من
خالل الوات�ساب والهاتف ومن خالل هاتني
الطريقتني كنا ن�أخذ الدرو�س ويف هذا العطلة
اتينا �إىل مدينة كربالء املقد�سة حيث مقر
امل�شروع ملراجعة درو���س املرحلة االوىل وبدء
املرحلة الثانية ب�صورة عملية وكلنا �أمل ب�أن
تكون هذه املرحلة مثمرة ومميزة من خالل
الطرائق اجلديدة التي يعتمدها الأ�ستاذة يف
التدري�س واهلل املوفق.
�أما الطالب ح�سني علي ح�سني من حمافظة
بغداد فقد قال:
�إنّ املرحلة الثانية هي تتمة للمرحلة االوىل
وا�ستمرار لها ولي�س مبعزل عنها؛ فاملدار�س
هي ذاتها لكن ما يختلف هو تع ّلم القراءة
مبقامات خمتلفة عن املقامات التي تعلمناه يف
املرحلة ال�سابقة .وقد م ّثل ح�ضورنا هذا فر�صة
للقاء ب�أ�ساتذتنا من جانب وبيننا كطلبة من
جانب �آخر .ونتقدم بال�شكر واالمتنان لإدارة

املعهد يف م��دِّ ي��د ال��ع��ون اىل ه��ذه املجموعة
املباركة من الرباعم التي ي�ؤمل لها م�ستقبل
ال�ساحة القر�آن ّية العراق ّية
كبري وواع��د يف ّ
واالقليم ّية والدول ّية.
ه��ذا وق��د تخلل امل�شروع �إق��ام��ة حفل ق��ر�آ ّ
ين
م��ب��ارك يف م��ق��ر امل�����ش��روع يف جم��م��ع ال�شيخ
الكليني التابع للعتبة العبا�سية املقد�سة وكان
لأ�صوات براعم امل�شروع �صدى كبري ملأ املكان
ب��ت�لاوات م��ب��ارك��ة ومم��ي��زة لنخبة م��ن طلبة
امل�شروع .
وق��د و ّف���رت �إدارة امل�شروع ظ��ه��و ًرا �إعالم ًّيا
للطلبة من خالل التّفاهم والتّعاون مع قناة
الفرات الف�ضائ ّية التي �ص ّورت �أج��زا ًء جميلة
لتالوات الرباعم املميزين ،وتو ّلت اظهارهم
بال�صورة االعالمية املميزة وه��ذا ج��زء من
اخلطة املو�ضوعة للم�شروع .
ُيذكر �أن هذه امل�شروع ُع َّد بح�سب املخت�صني
من امل�شاريع املميزة يف ال��ع��راق ال��ذي تب ّناه
مركز �إعداد الق ّراء واحل ّفاظ يف معهد القر�آن
الكرمي ،وقد انتهت مرحلته الأوىل يف العام
املا�ضي مب�سابقة �أُج��ري��ت على قاعة الإم��ام
احل�سن يف العتبة الع ّبا�س َّية املقدّ�سة التي ُك ّرم
فيها الفائزين الـ( )10االوائل بجوائز قيمة .
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والح ّفاظ في العراق
القراء
الوطني إلعداد
ضمن المشروع
ّ
ُ
ّ
وت وال َّنغم ُ
رآني
معهد
الص ِ
القرآن الكريم ُيقيم دورات تخصص ّية في َّ
ُ
ِ
الق ّ
ت َب َّنى معه ُد القر�آن الكرمي يف العتبة الع َّبا�س َّية
املُق َّد�سة ع��ددًا من امل�شاريع القر�آن ّية التي
جيل قر�آ ّ
ين وتن�شئته ،وخطا يف
تُ�سهم يف خلق ٍ
خطوات وا�سعة وكبرية.
هذا املجال
ٍ
ففي ه��ذا الإط���ار �أق��ام مرك ُز �إع���داد الق ّراء
وا ُ
حل ّفاظ يف معهد القر�آن الكرمي التَّابع لق�سم
�ش�ؤون املعارف الإ�سالم ّية والإن�سان ّية يف العتبة
الوطني
الع َّبا�س َّية املُق َّد�سة يف �ضمن امل�شروع
ّ
لإع��داد ال ُق ّراء وا ُ
حل ّفاظ يف العراق ،ال��دّورة
التّخ�ص�ص ّية التّا�سع ع�شرة ،والدّورة الع�شرين
ال�صوت وال َّنغم القر�آ ّ
ين ،ومب�شاركة ()55
يف َّ
من ق ّراء حمافظتي بابل وبغداد ،وذلك على
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قاعة الإمام مو�سى الكاظم (عليه ال�سالم) يف
العتبة الع َّبا�س َّية املق َّد�سة ويف مقر املعهد �أي�ض ًا.
ت�ستمر هذه الدورات ملدة خم�سة �أيام ،يتل ّقى
امل�����ش��ارك��ون فيها درو���س�� ًا عملية ونظرية يف
ال�صوت وال َّنغم ال�� ُق��ر�آ ّ
ين ،و�أح��ك��ام ال��تَّ�لاوة
َّ
ً
والتَّجويد ،ودرو�سا يف علوم القر�آن الكرمي،
وتهدف هذه الدورات التَّخ�ص�ص َّية �إىل تطوير
�أداء الق ّراء امل�شاركني ،وحت�سني م�ستوياتهم
يف حفظ القر�آن الكرمي وتالوته مبا ي�ؤهلهم
للم�شاركة يف امل�سابقات ال��ق��ر�آن��ي��ة املحلية
والدولية.
وي�شار �إىل �أن املتخرجني املُم ّيزين من هذه

ال���دورات �سي�شاركون يف امل�سابقة القر�آن ّية
الوطن ّية ال ّثانية والتي �ستقام يف الأيام القليلة
املقبلة.
التوا�صل
مرك ُز �إعداد الق ّراء وا ُ
حل ّفاظ يف معهد القر�آن
ال��ك��رمي يف العتبة العبا�سية يقيم ال����دّورة
التَّخ�ص�ص َّية التا�سع ع�شرة والع�شرين يف
ال�صوت وال ّنغم القر�آ ّ
ين لقرابة الـ( )45طالب ًا
َّ
من حمافظتي بابل وبغداد وتهدف هذه الدورة
اىل تطوير الأداء القر�آ ّ
ين ورفع م�ستواهم مبا
ي�ؤهلهم للم�سابقات املحلية والدولية.

فرع الهندية يقيم محف ًلا بهيجًا بمناسبة والدة السيدة زينب عليها السالم

��اب
ب��غ��ي��ة �إظ���ه���ار ح��ال��ة ال���تَّ�ل�ازم ب�ين ال��ك��ت ِ
اجلليل والعطرة ّ
الطاهرة (عليهم �أف�ضل
ِ
ال�����ص�لاة وال�����س�لام) وب��ال��ت��ع��اون م��ع ه��ي���أة
ال���روادي���د وال�����ش��ع��راء يف ق�����ض��اء الهندية،
�أق��ام معه ُد ال��ق��ر� ِآن الكرمي /ف��رع الهندية
حمف ًال قر�آن ًّيا مبار ًكا مبنا�سبة والدة عقيلة
ال�سالم)
ال�س ِّيدة زينب (عليها َّ
بني ها�شم َّ

يف دار �أحد امل�ؤمنني .ا�ستُه َّل احلفل بتالوة
عطرة للقارئ (حممد ح�سن) بعدها كان
حلناجر ال��روادي��د ال���دور امل��ه��م يف �إح��ي��اء
املحفل امل��ب��ارك؛ �إذ �صدحت حناجر ك ّل
من املال زهري الربقعاوي واملال علي العنرب
و�سيد منتظر املو�سوي ب�أبيات ّ
ال�شعر البهيج
ب��ه��ذه ال���والدة امليمونة ليكون م�سك حفل

ترح ًما
ختام احلفل ق��راءة �سورة الفاحتة ّ
على رواح �شهداء احل�شد ّ
عبي املُق ّد�س
ال�ش ّ
وال��ق��وات الأمنية ُ .يذكر �أن ف��رع الهندية
�أقام العديد من املحافل املباركة مبنا�سبات
والدة اهل البيت(عليهم ال�سالم)
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الصح ّية في القضاء
معهد القرآن الكريم فرع الهندية يزور الدوائر ِّ

بغية تر�سيخ ثقافة ك��ت��اب اهلل اجلليل بني
النا�س وعلى امل�ستويات كافة وبالتن�سيق مع
معهد
دائ����رة �صحة ك��رب�لاء ،زار وف��� ٌد م��ن ِ
ال�صحية
القر� ِآن الكرمي/فرع الهندية املراكزَ ّ
يف �ضمن م�شروع ت�صحيح القراءة ،وقد وجد
الوفد ال��زائ��ر وع ًّيا قر�آن ًّيا كب ًريا من خالل
القراءة ال�صحيحة يف الدوائر املعنية (املراكز
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ال�صح ّية يف ناحيتي اخل�ي�رات والرجيبة)
ّ
التّابعة لق�ضاء الهندية ,ه��ذا وق��د َّمت اثناء
ال��زي��ارة توجيه بع�ض الن�صائح م��ن ال�س َّيد
ح��ام��د امل��رع��ب��ي م�����س���ؤول ال��ف��رع ،منها بيان
بال�صورة
املا�سة لتع ّلم قراءة القر�آن ّ
احلاجة ّ
ال�صحيحة ,و َّمت �إع��داد جدول زمني يتم فيه
ّ
�إعطاء حما�ضرات ملنت�سبي هذه الدوائر يف

�أ�صول �أحكام التالوة للقر�آن الكرمي.
التوا�صل
معه ُد ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،ف��رع الهندية ي��زور
ال�صح ّية يف الهندية من �أج��ل تعليم
املراكز ّ
القراءة ال�صحيحة للمنت�سبني.

معهد القرآن الكريم فرع الهندية يقيم محف ً
ال قرآن ًّيا في القضاء

�أ ق����ام م��ع��ه��د ا ل���ق���ر �آن ا ل���ك���رمي ف��رع
ا ل��ه��ن��د ي��ة ا ل�� ّت��ا ب��ع ا ل��ع��ت��ب��ة العبا�سية
ا مل��ق��د ���س��ة حم��ف ً
�لا ق���ر �آ ن��� ًّي���ا م��ب��ار ك�� ًا
يف م��ق��ر ا مل��ع��ه��د ب��ح�����ض��ور ج��م��ع من
ال�شخ�صيات الدينية واالجتماعية.
ا مل��ح��ف��ل ت�����ض��م��ن ق����راءة ع���� ّد ة ���س��ور
مباركة من امل�صحف ال�شريف لعدد
م��ن ط��ل��ب��ة ا مل��ع��ه��د و �أ���س��ا ت��ذ ت��ه .بعد
ذ ل��ك ُا ل��ق��ي��ت جم��م��و ع��ة م��ن ق�صائد
ال�شعر التي جاءت متجيدا ومديحا
ّ
ال�شعبي املق ّد �س
ببطوالت ح�شدنا
وا ن��ت�����ص��ارا ت��ه ,ب��ع��د ذ ل����ك ُ
اخ��ت��ت��م
احلفل بدعاء الفرج لتعجيل ظهور

���ص��ا ح��ب ا ل��ع�����ص��ر وا ل���ز م���ان "عجل
اهلل تعاىل فرجه َّ
ال�شريف" وقراءة
�سورة الفاحتة على �أرواح �شهدائنا
ا لأ ب���رار ا ل��ذ ي��ن �سقطوا د ف��ا ع�� ًا عن
ا لأر�ض واملقد�سات.

يذكر ان فرع الهندية �أقام العديد
من املحافل لدعم احل�شد ال�شعبي
وق��وا ت��ن��ا اال م��ن��ي��ة و م�����س��ا ن��د ت��ه��م��ا يف
احلرب �ضد قوى ال�شر داع�ش.
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اسي َّ
ً
ُ
الص ُ
أمسية قرآن َّي ًة مباركة
يحتضن
الشريف
حن الع َّب
َّ
ّ
ُ
الحرية
فرع
الكريم/
القرآن
معهد
ِ
ُ
ِ
ِ
ً
ً
ُ
الوة
أحكام ال ّت
جديدة في
دورة
يفتتح
ِ
ِ
يف ���ض��م��ن م�����س��اع��ي��ه لإع������داد ق���� ّراء
و�أ�ساتذة لأحكام التَّالوة ووفق ًا للخطة
املُع ّدة من املعهد ،افتتح معه ُد القر� ِآن
الكر ِمي /فرع احلرية دورة جديدة يف
�أحكام التَّالوة �ضمن املرحلة ال َّثالثة
من اخلطة ،ال��دورة تقام يف ح�سينية
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ابن اجل��واد بحي اجلوادين (عليهما
ال�سالم) يف منطقة الدورة ،ب�إ�شراف
الأ�ستاذ �أحمد اجلابري ،هذا وتقام
ال��دورة بواقع ث�لاث �أي��ام يف اال�سبوع
الواحد ومب�شاركة ما يقرب ال��ـ()20
طالب ًا .

ومن اجلدير بالذكر �أن هذه احللقات
ت�أتي يف �ضمن امل�شروع الوطني لإعداد
الق ّراء يف العراق وهو مبراحل متتابعة
تبد�أ من التمهيدي و�ص ً
وال �إىل مراحل
متقدمة تكون ثمارها ق�� ّراء و�أ�ساتذة
متخ�ص�صني يف �أحكام التالوة.

عاون َمع
معهد القرآن الكريم بال َّت
أقامها
ُ
ِ
جمعية اقرأ لعلوم القرآن الكريم ال َبحرين َّية
جمال�س روحان ّية ،تُ�ساهم
الأم�سياتُ القر�آن ّية
ٌ
يف غ��ر���س ب���ذور الإمي�����ان وامل��ح��ب��ة يف قلوب
امل�ؤمنني ،من هذا املنطلق �أقام معهد القر�آن
الكرمي التّابع لق�سم �ش�ؤون املعارف الإ�سالم ّية
والإن�سان ّية يف العتب ِة الع ّبا�س ّي ِة املُقدّ�سة م�ساء
يوم اجلمعة 2016/1/29م املوافق  18ربيع
ال��ث��اين 1437ه����ـ� ،أم�����س��ي�� ًة ق��ر�آن�� ّي�� ًة مباركة،
�أحت�ضنها �صحن �أبي الف�ضل العبا�س (عليه
ال�سالم) ،و�شارك فيها عدد من الق ّراء عن
جمعية اق��ر�أ لعلوم القر�آن الكرمي يف مملكة
البحرين.
�أحيا هذه الأم�سية املباركة عدد من الق ّراء
من جن�سيات عربية خمتلفة ،اجتمعوا حول
آيات كتاب
مائدة القر�آن الكرمي ،وهم ُيرتّلون � ِ

اهلل َّ
عز وجل ،وي�شدونَ بتالوات قر�آن ّية عذبة،
بتالوات قر�آن ّية عطرة
وقد ا�ستهلت الأم�سية
ٍ
للقارئ النا�شئ حممد يا�سني ،والقارئ قا�سم
القطري من مملكة البحرين َّ
ال�شقيقة� ،أ�صغى
لها احل��ا���ض��رون بخ�شوع ت��ام ،تلتها تراتي ٌل
قر�آن ّية عذبة �ش ّنف بها �أ�سما َع احلا�ضرين
ال���ق ُ
���ارئ ال�����ش��اب حم�� ّم��د ف����وزي ال��ف��رج من
مدينة القطيف يف اململكة العربية ال�سعودية،
فيما كان م�سك اخلتام تالوة قر�آنية مباركة
ب�صوت القارئ املبدع حممود اال�سكايف من
مملكة البحرين ،و�سط �أجواء روحانية ات�سمت
وال�سكينة ،والتّق ّرب �إىل اهلل َّ
عز
بالطم�أنينة َّ
وجل مبنزلة �صاحب املرقد ّ
الطاهر ومقامه
قمر بني ها�شم (عليه ال�سالم).

ه��ذا وق��د �أب��دى ال��ق�� ّراء امل�شاركون �إمتنانهم
و�شكرهم �إىل امل�����س���ؤول�ين يف معهد ال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي وال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى العتبة الع ّبا�س ّية
املقدّ�سة ،ملا مل�سوه من ترحيب كبري وتعاون
جاد يف �إقامة الدورات واخلتمات والأم�سيات
القر�آنية على �أر�ض كربالء املقد�سة.
ومن اجلدير بالذكر �أن معهد القر�آن الكرمي
قد ا�ستقبل �أواخ��ر ّ
ال�شهر اجل��اري وف��د ًا من
ً
وحفاظا
�ضم ق ّرا ًء
جمعية اقر�أ لعلوم القر�آن َّ
وا�ساتذة ف�ضال عن رئي�س اجلمعية ونائبه
وعدد من الإداريني ،و�أقام ور�ش عمل م�شرتكة
معهم بغية تو�سيع �آف����اق ال�� ّت��ع��اون وت��ب��ادل
اخل�برات وامل�شاريع القر�آن ّية للنهو�ض بواقع
ال ّثقافة القر�آن ّية يف البالد.
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َق َص ُ ْ
آن
ص ال ُق ْر ِ
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ال�سالم
ُمو�سى عليه َّ
الوالدة

الوالدة :
لقد ر ّكز القر�آن الكرمي على النقاط البارزة
املختلفة من حياة النبي مو�سى عليه ال�سالم
وب��ن��ي ا���س��رائ��ي��ل مبنا�سبات خمتلفة ،وق��د
خل�صنا هذه النقاط يف اجلزء الأول مبراحل
خم�سة ،والآن نكمل ما تناولناه من ق�صة
مو�سى Aوم��ا ج��رى عليه م��ن احل��وادث
حتى ترعرعه يف البالط الفرعوين.
عودة مو�سى �إىل ح�ضن �أمه:
�أ ُّم مو�سى التي قلنا عنها� :أنها القت ولدها
يف �أمواج النيل� .أقتحم قلبها طوفان �شديد
م��ن ال��ه ِّ��م على ف��راق ول��ده��ا ،فقد �أ�صبح
م��ك��ان ول��ده��ا ال���ذي ك��ان مي�ل�أ قلبها
خاليا وفارغا منه.
ف���أو���ش��ك��ت �أن ت�����ص��رخ من
�أعماقها وت��ذي��ع جميع
�أ���س��راره��ا ،لكن
ل���ط���ف اهلل

تداركها ،وكما ُيعبرّ القر�آن الكرمي } َو�أَ ْ�ص َب َح
و�سى َفار ًِغا ِ�إنْ َكاد َْت َل ُت ْب ِدي ِب ِه َل ْو اَل
ُف�ؤَا ُد �أُ ِّم ُم َ
�أَنْ َر َب ْط َنا َع َلى َق ْل ِب َها ِل َت ُكونَ ِمنَ المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَ{.
وطبيعي متاما �أن �أ ًّم���ا ُت��ف��ارق ول��ده��ا بهذه
ال�صورة ميكن �أن تن�سى كل �شيء �إال ولدها
الر�ضيع ،ويبلغ بها الدهور درج��ة ال تلتفت
معها �إىل ما �سي�صيبها وولدها من اخلطر
لو �صرخت من �أعماقها و�أذاعت �أ�سرارها.
ولكن اهلل الذي ح ّمل �أم مو�سى هذا العبء
رب���ط على
ال��ث��ق��ي��ل

ق��ل��ب��ه��ا
ل��ت���ؤم��ن
ب�������وع�������د
اهلل ،ولتعلم
ب���أن��ه بعني اهلل،
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من كتاب ق�ص�ص القر�آن لل�شيخ
نا�صر مكارم ال�شريازي

و�إنه �سيعود �إليها و�سيكون نبيا.
وع��ل��ى �أث����ر ل��ط��ف اهلل �أح�����س��ت �أم مو�سى
باالطمئنان ،ولكنها �أحبت �أن تعرف م�صري
ول��ده��ا ،ول��ذل��ك �أم���رت �أخ��ت��ه �أن تتبع �أث��ره
وتعرف خربه } َو َقا َل ْت ِ ألُخْ ِت ِه ُق ِّ�صي ِه{.
فا�ستجابت "�أخت مو�سى" لأمر �أمها ،و�أخذت
ب�صرت
تبحث عنه ب�شكل ال يرث ال�شبهة ،حتى
ْ
به من مكان بعيد ،ور�أت �صندوقه الذي كان
يف املاء يتلقفه �آل فرعون !...ويقول القر�آن
يف هذا ال�صددَ } :ف َب ُ�ص َر ْت ِب ِه َعنْ ُج ُن ٍب{.
ولكن �أولئك مل يلتفتوا �إىل �أخته تتعقبه } َوهُ ْم
اَل َي ْ�ش ُع ُرونَ {.
وعلى كل حال ،فقد �أقت�ضت م�شيئة اهلل �أن
يعود ه��ذا الطفل �إىل �أ ّم��ه عاجال ليطمئن
قلبها ،لذلك يقول القر�آن الكرميَ }:و َح َّر ْم َنا
ا�ض َع ِمنْ َق ْب ُل{.
َع َل ْي ِه المْ َ َر ِ
طبيعي �أن الطفل الر�ضيع ح�ين مت��ر عليه
�ساعات ع�� ّدة ف���إ ّن��ه يجوع ويبكي وال يطيق
حتمل اجلوع ،فيجب البحث عن مر�ضع له،
وال�سيما �أن ملكة م�صر "امر�أة فرعون" تعلق
قلبها به ب�شدة ،و�أحبته كروحها العزيزة.
كان عمال الق�صر يرك�ضون من بيت لآخر
بحثا عن مر�ضع له ،والعجيب يف الأم��ر �أنه
كان ي�أبى �أثداء املر�ضعات.
ل��ع��ل ذل���ك �آت م��ن ا�ستيحا�شه م��ن وج��ود
املر�ضعات� ،أو �أن��ه مل يكن يتذوق �ألبانهن،
�إذ يبدو لنب كل منهن م��را يف فمه ،فك�أنه
يريد �أن يقفز من �أح�ضان املرا�ضع ،وهذا هو
التحرمي التكويني من قبل اهلل تعاىل �إذ حرم
عليه املرا�ضع جميعا ,ومل يزل الطفل حلظة

بعد �آخ���رى ي��ج��وع �أك�ث�ر ف���أك�ثر وه��و ويبكي
وعمال فرعون ي��دورون به بح ًثا عن مر�ضع
و�ضجيجا ،وما
بعد �أن ملأ ق�صر فرعون بكا ًء
ً
زال العمال يف مثل هذه احلال حتى �صادفوا
بنتا �أظهرت نف�سها ب�أنها ال تعرف الطفل،
فقالتَ } :ف َقا َل ْت هَ ْل �أَ ُد ُّل�� ُك ْ��م َع َلى �أَ ْه ِ��ل َب ْي ٍت
ا�ص ُحونَ {.
َي ْك ُف ُلو َن ُه َل ُك ْم َوهُ ْم َل ُه َن ِ
�إن��ن��ي �أع���رف ام���ر�أة م��ن بني �إ���س��رائ��ي��ل لها
ثديان مملوءان لبنا ،وقلب طافح باملحبة،
وقد فقدت ولدها ،وهي م�ستعدة �أن تتعهد
الطفل الذي عندكم برعايتها.
ف�س ّر بها ه�ؤالء وجاءوا ب� ِّأم مو�سى �إىل ق�صر
ُ
فرعون ،فلما �شم الطفل رائحة �أم��ه التقم
ثديها ب�شغف كبري ،و�أ�شرقت عيناه �سرورا،
كما �أن عمال الق�صر �سروا كذلك لأن البحث
عن مربية له �أعياهم ،وام���ر�أة فرعون هي
الأخرى مل تكتم �سرورها للح�صول على هذه
املر�ضع �أي�ضا.
ولعلهم قالوا للمر�ضع� :أين كنت حتى الآن،
�إذ نحن نبحث عن مثلك منذ مدة ..فليتك
جئت قبل الآن ،فمرحبا بك وبلبنك الذي حل
هذه امل�شكلة.
ملاذا ار�ضع من ثديها؟
حني �أ�ستقبل مو�سى ث��دي �أم��ه ،ق��ال هامان

وزير فرعون لأم مو�سى :لعلك �أمه احلقيقية،
�إذ كيف �أبى جميع هذه املرا�ضع ور�ضي بك،
فقالت� :أي��ه��ا امل��ل��ك ،لأين ذات عطر طيب
ولبني ع��ذب ،مل ي�أتني طفل ر�ضيع �إال قبل
بي ،ف�صدقها احلا�ضرون وقدموا لها هدايا
ثمينة.
ونقرا يف ه��ذا ال�صدد حديثا ق��ال ال��راوي:
قلت للإمام الباقر :Aفكم مكث مو�سى
غائبا م��ن �أم��ه حتى ردة اهلل؟ ق��ال "ثالثة
�أيام".
وقال بع�ضهم :هذا التحرمي التكويني لأن اهلل
مل يرد ملو�سى �أن يرت�ضع من الألبان امللوثة
باحلرام ..امللوثة ب�أموال ال�سرقة� ،أو امللوثة
باجلرائم والر�شوة وغ�صب حقوق الآخرين،
و�إمن��ا �أراد ملو�سى �أن ير�ضع من لنب طاهر
كلنب �أمه لي�ستطيع �أن ينه�ض بوجه الأرجا�س
ويحارب الآثمني.
ُ
ومت كل �شيء ب�أمر اهلل } َف َر َد ْد َنا ُه ِ�إلىَ �أ ِّم ِه َك ْي
َت َق َّر َع ْي ُن َها َو اَل تحَ ْ زَ نَ َو ِل َت ْع َل َم �أَنَّ َو ْعدَ اللهَّ ِ َح ٌّق
َو َل ِكنَّ �أَكْثرَ َ هُ ْم اَل َي ْع َل ُمونَ { .
هنا ينقدح ���س���ؤال مهم وه��و :ه��ل �أودع �آل
فرعون الطفل "مو�سى" عند �أم��ه لرت�ضعه
وت�أتي به كل حني – �أو كل يوم – �إىل ق�صر
فرعون لرتاه امر�أة فرعون؟!

ال يوجد دليل ق��وي لأي من االحتمالني� ،إال
�أن االحتمال الأول �أق��رب لنظر كما يبدوا!
وهناك �س�ؤال �آخ��ر �أي�ضا ،وه��و :هل انتقال
مو�سى �إىل ق�صر فرعون بعد �أكماله مدة
الر�ضاعة �أم �أن��ه حافظ على عالقته ب�أمه
وعائلته وكان يرتدد مابني الق�صر وبيته؟!
قال بع�ض� :أودع مو�سى بعد مدة الر�ضاعة
عند فرعون وامر�أته ،وتربى مو�سى عندهما،
تنقل ه��ذا ال�����ص��دد ق�ص�ص عري�ضة حول
مو�سى وف��رع��ون ،ول��ك��ن ه��ذه ال��ع��ب��ارة التي
قالها فرعون ملو�سى Aبعد بعثته } َق َ
��ال
�أَلمَ ْ ُن َر ِّب َك ِفي َنا َولِيدً ا َو َل ِب ْثتَ ِفي َنا ِمنْ ُع ُم ِر َك
ِ�س ِننيَ{ ت��دل بو�ضوح على �أنّ مو�سى عا�ش
يف ق�صر فرعون مدة ،بل مكث هناك �سنني
طويلة.
وي�ستفاد م��ن تف�سري علي ب��ن �إب��راه��ي��م �أن
مو�سى  Aبقي مع كمال االحرتام يف ق�صر
فرعون حتى مرحلة البلوغ� ،إال �أن كالمه عن
توحيد اهلل �أزعج فرعون ب�شدة �إىل درجة �أنه
�صمم على قتله ،فرتك مو�سى الق�صر...
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ك َتاب
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شرح المناجاة الخمس عشرة
				

يف
ه��ذا الكتاب القيم يبينّ
امل�ؤلف ال�سيد حممد علي احللو دور الإمام
ع��ل��ي ب��ن احل�����س�ين (ع��ل��ي��ه��م��ا ال�����س�لام) يف
مهمة احلفاظ على حديث جده ،وعلى فكره
املُق ّد�س ،مبا ي�ضمن االبقاء على احلديث
ون�����ش��ره وت���داول���ه ب�ين ال��ن��ا���س ،ع��ن طريق
تعاطي الدعاء وب ّثه بني ارجاء النا�س ،وقد
�أث��ب��ت الإم���ام (عليه ال�سالم) بذلك �أم��ور
ع ّدة:
االول :بيان علمهم وبالغتهم وف�ضلهم على
النا�س من خالل ما ابتدعه من خطاب �أبهر
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لإلمام زين العابدين (عليه السالم)
ذوي البالغة و�أه��ل البيان ،حتى توجهت
الأنظار �إىل نهجهم القومي من خالل بث
الدعاء ون�شره.
الثاين  :ك�شف اجلهات املدعية للإ�سالم
املغايرة لنهج �أهل البيت (عليهم ال�سالم)
وخ��ل��وه��ا م��ن ه���ذا االب����داع – ال��دع��اء –
حتى ُاحرجت هذه اجلهات لعدم امكانية
ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ي��ه��ا م���ن ت���أل��ي��ف م��ث��ل ه��ذا
اخلطاب الق ّيم الذي افحم اجلميع.
بوي وا�شاعته
الثالث� :إحياء احلديث ال ّن ّ
م��ن خ�لال ت�ضمني ف��ق��رات ال��دع��اء لهذه
الأحاديث وبثّ املق�صود النبوي ،ومن هنا
عمل االمام (عليه ال�سالم) على ممار�سة
ق��ي��م��وم��ت��ه ع��ل��ى احل���دي���ث وم��ن��ع جت����اوزات
الآخرين عليه.
ال��راب��ع :ابتكار اخلطاب الإل��ه��ي بني العبد
ور ّب��ه من خالل بناء �أدب��ي جديد ا�ستحدثه
االم��ام (عليه ال�سالم) ور ّوج له اتباعه يف
تداولهم �إي��اه ،بعد �أن كادت تخلو الذهنية
الإ�سالمية من ثقافة الدعاء.
اخلام�س� :إ�شاعة ثقافة الدعاء وا�ستبدالها
�شعر
ب���الأدب ال���ذي ا�شاعته ال�سلطة م��ن ٍ
وح��ك��اي��ات واه��ت��م��ام ب��االن�����س��اب وغ�يره��ا
وتعطيل احلديث ت��داو ًال ومعرف ًة مما حدا
ب��ال�����س��ل��ط��ات اىل ت�����ش��ج��ي��ع جم��ال�����س ال��ل��ه��و

وت�ضمينها ب��الأدب اخلليع الذي يكون ِقوام
هذه املجال�س وعمادها.
ال�ساد�س :الت�صدي للتحريف الذي احدثته
بث
دوائ��ر النظام الفكرية التي �سعت اىل ِ
احلديث املو�ضوع وتوجيه اهتمام النا�س اىل
ذلك.
كما يظهر ت�صدي االم���ام زي��ن العابدين
(عليه ال�سالم) للوقوف بوجه امل��ح��اوالت
ال�� ّت��ح��ري��ف��ي��ة وحم���اول���ة �إ���ض��ع��اف��ه��ا وع���دم
االهتمام بها ،يف الوقت الذي يعاين االمام
(عليه ال�سالم) من م�ضايقات ومطاردات،
وحم��اوالت �إلغاء جهوده وت�أثريه يف احلياة
العامة� ،إذ �إنّ الإمام (عليه ال�سالم) ابتكر
متجه نحو
ا�سلوب الدعاء وا�شاعته يف
جمتمع ٍ
ٍ
اللعب والعبث واملجون ،ولعل احلالة الأدبية
للمقطع التاريخي ال��ذي ي�شري اليه �سيكون
���ش��اه��د ًا على ذل��ك ،وال يعني خلو �أدب��ي��ات
الإم���ام علي واالم��ام�ين احل�سنني (عليهم
ال�سالم) من الدعاء ،بل كانت هناك ادعية
تتعهدها االئمة (عليهم ال�سالم) ف�ض ًال عن
ال�س ّيدة فاطمة الزهراء (عليها ال�سالم)
ّ
التي ُع��رف��ت بادعيتها� ،إال �أن الإم���ام زين
العابدين (عليه ال�سالم) ك�شف عن هذا
اجلهد ،وعزز من ثقافة الدعاء مبا ين�سجم
وال�سلوك الأدبي الذي اتخذته الأمة �آنذاك،
ّ

فق ّدم ِقط ًعا من الدعاء البليغ ،وح��ثَّ على
تداوله .
وي�شري امل�ؤلف �إىل ما مييز مدر�سة االم��ام
زي��ن العابدين (عليه ال�سالم) االدب��ي��ة يف
ال��دع��اء ،وه��و تعزيز منحى من ال��دع��اء مل
ت��ت��ع��ارف عليه االم���ة ك��ث ً
�يرا ب��ل اخ��ت��زل يف
بع�ض املحاوالت لالمام امري امل�ؤمنني (عليه
ال�����س�لام) وه��ي امل��ن��اج��اة ال��ت��ي بثها االم��ام
زي��ن العابدين (عليه ال�سالم) ،وه��ي لون
ادبي مميز حيث يكون النداء هلل تعاىل من
خالل بثّ ما يعتلج يف �صدره ال�شريف من
وي�سر و�شدة ،ونعم ٍة وب�لاء،
ٍ
خ��وف ورج��اءٍ ،
وذل وا�ستكانة،
وهم وفرج،
ومر�ض و�شفاءٍ ،
ٍ
وحب وهيام كل ذلك موجه ٌة �إليه بعباراته
ٍ
الراقية ،وا�شاراته اجلليلة ،وقد ا�ستطاعت
ه���ذه امل��ن��اج��ي��ات ان ت��ع�بر ا����ش���ارة ال��زم��ن

لت�صل �إلينا من دون �سندٍ معلوم �سوى ما
ذك��ره العالمة املجل�سي (رح��م��ه اهلل) من
ك��ون��ه ع�ثر عليها يف ك��ت��ب اال���ص��ح��اب� ،إال
�أن املتابع ال يحوجه �أ�سلوب املناجاة اىل
�سندٍ يف هذا ال�شان فان �سياقات املناجاة
تك�شف ع��ن انت�سابها اىل ا�صحابها وهم
اهل بيت احلكمة ومعدن الر�سالة وخمتلف
املالئكة ،فان العبارات التي تتداعى يف هذه
املناجاة ،وتتواىل فيها اال�شارات العرفانية،
واال���س��رار الربانية ال ياتي بها اال من اهل
ه���ذا ال��ب��ي��ت ال��ذي��ن خ��ت��م اهلل ل��ه��م بالعلم
والهداية واملعرفة ،ومل ت�صدر عن غريهم،
ومل جن��د فيما ب��ع��د ع��ه��ده��م ال�����ش��ري��ف اي
حماولة يف ه��ذا ال�شان �سوى ه��ذه املناجاة
بليغ ان ي�ص ّور هذه
البديعة اذ يعجز اي ٍ
املعاين واال�سرار غريهم (عليهم ال�سالم)،

كما يف حتدي القران الكرمي يف اتيان ع�شر
منحى اخر من
�سور من مثله ،واملناجاة هذه
ً
اخلطاب بني العبد وربه ُيظهر فيها:
او ًال  :معرفته لأنعم اهلل تعاىل
ثاني ًا :عجزه عن االحاطة بهذه النعم غري
املتناهية .
وهذا من ارقى انواع العبادة التي متيز بها
ائمة اهل البيت (عليهم ال�سالم).
ومن هنا فقد كان من ال�ضرورة �شرح هذه
املناجيات اخلم�س ع�شرة يف ع��م ٍ��ل موحدٍ
ي�ضم هذا اجلهد القيم يف �شرح املناجيات
املباركة والتي تداولها العلماء واهل ال�صالح
كثري ًا.
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ؤس َس ٌ
ات ُق ْرآ ِن َّية
ُم َ

ؤس َس ٌ
ات ُق ْرآ ِن َّية
ُم َ

المؤسسة القرآنية العراقية
القرآن هو كتاب اهلل الخالد ،وحجته البالغة على الناس جميعا ،ختم اهلل به الكتب السماوية ،وأنزله هداية
هذا ا ْل ُق ْر َ
تامة لحياة المسلمين ،قال تعالىِ ( :إ َّن َ
آن َي ْه ِدي
ورحمة للعالمين،
وضمنه منهاجا كامال وشريعة ّ
ّ
ي أَ ْق َو ُم َو ُي َب ِّ
ين َي ْع َم ُل َ
ِين ا َّل ِذ َ
ش ُر ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
م أَ ْجرًا َكبِيرًا) (الإ�سراء )9:والقرآن معجزة
الصال
ِ
ون َّ
ِحات أَ َّن َل ُه ْ
ِل َّلتِي ِه َ
وتحدى
باقية ما بقي على األرض حياة أو أحياء ،أ ّيد اهلل تعالى به رسوله محمدا ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم
ّ
ّ
والجن على أن يأتوا بسورة من مثله ،فكان عجز البلغاء والفصحاء قديما وحديثا أكبر دليل على
اإلنس
َ
ْ
رب العالمين ،قال تعالىُ :
س َوا ْل ِج ُّن َعلى أ ْن َيأ ُتوا ب ِِم ْث ِل
اج َت َم َع ِ
ت ا ْل ِإ ْن ُ
سماو ّية هذا الكتاب وأنه كالم ّ
(ق ْل َلئ ِ
ِن ْ
ض َ
كان َب ْع ُ
َ
آن ال َي ْأ ُت َ
َ
ظ ِهيرًا ) (الإ�سراء )88 :وهو الروح الذي تحيا به القلوب والنور
ون ب ِِم ْثل ِِه َو َل ْو
م ِل َب ْع ٍ
ض ُه ْ
هذا ا ْل ُق ْر ِ
الذي نستضيء به .

�أن��زل اهلل القر�آن منهاجا ال ي�ضل من نهجه
فهو م��ع��دن الإمي���ان وه��و ينبوع العلم ،بحر
ال ينفد ،دواء لي�س بعده دواء وه��و حبل اهلل
املتني وال��ذك��ر احلكيم وال�صراط امل�ستقيم
لذا ن�ش�أت العديد من امل�ؤ�س�سات القر�آنية التي
تعنى بال�ش�أن القر�آين منها امل�ؤ�س�سة القر�آنية
العراقية يف الكاظمية املقد�سة .ح��ول عمل
امل�ؤ�س�سة التقت الفرقان الدكتور القارئ رافع
العامري مدير امل�ؤ�س�سة ف�أحتفنا قائ ًال :
الفرقان  :حدثونا عن بداية امل�ؤ�س�سة.
امل�ؤ�س�سة القر�آنية العراقية ت�أ�س�ست من لدن
�سماحة اية اهلل ال�سيد ح�سني �إ�سماعيل ال�صدر
يف مدينة الكاظمية املقد�سة وك��ان��ت بداية
الت�أ�سي�س يف جامع الها�شمي يف الكاظمية
املقد�سة وك��ان ذلك يف عام 1996م و�أ ّول ما
قامت به دورات يف قواعد التالوة والتجويد
و�أقامت دورات �صيفية لكال اجلن�سني تخت�ص
بتعليم ال��ت�لاوة والأح��ك��ام ال�شرع ّية و�أ�صول
ال��دي��ن وف��روع��ه وك��ذل��ك حتفيظ املو�شحات
الإ�سالم ّية وكانت �أعمار الطلبة ت�تراوح من
عمر (� )7سنوات �إىل (� )15سنة وا�ستمرت
امل�ؤ�س�سة على هذا احلال حتى �سقوط النظام
البعثي عام 2003م .ب��د�أ العمل ب�شكل علني
و�أكرث حتر ًرا بعد �أن كان دورها يقت�صر على
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ال��دورات القر�آنية فقط وقد افدنا كث ًريا من
جتارب امل�ؤ�س�سات القر�آنية الأخرى يف بع�ض
البلدان العربية و�إيران .
وبعد �أن كان دورها بع�ض ال��دورات الب�سيطة
اف��ت��ت��ح��ت دورات ا���ض��اف��ي��ة ع����دّة يف جم��ال
ال�����ص��وت وال��ن��غ��م ودورات حتفيظ ال��ق��ر�آن
الكرمي وهذه ال��دورات للرجال والن�ساء ,كما
تحت امل�ؤ�س�سة ف��روع متعددة لها يف بغداد
َف ْ
واملحافظات العراقية وا�صبح لها توا�صل مع
امل�ؤ�س�سات القر�آن ّية الدول ّية وا�ستقدمت عددًا
من الق ّراء امل�صرين املعروفني امثال (حممود
�صديق املن�شاوي وف��رج اهلل ال�شاذيل وعبد
املوجود عبد املق�صود فتّاح الطاروطي و�أحمد
نعينع وحممود الزناتي) وغريهم للم�شاركة
يف املحافل واالم�سيات القر�آنية التي تقيمها
امل�ؤ�س�سة يف العراق .
الفرقان  :ما التق�سيم االداري يف امل�ؤ�س�سة ؟
التق�سيم االداري للم�ؤ�س�سة يحتوي على ادارة
ومعاونني اثنني وحتتوي على وح��دة االدارة
التي تهتم ب�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة االداري���ة ووح��دة
الإع�ل�ام ال��ت��ي تعنى بن�شر ن�شاط امل�ؤ�س�سة
ووح�����دة ال��ن�����ش��اط��ات ال��ت��ي ت��ت��ك��ف��ل ب���إق��ام��ة
امل�سابقات وال��ن��دوات وامل���ؤمت��رات واملحافل
واالم�سيات ،ووحدة التّعليم ومهمتها الإ�شراف

على ال����دورات ال��ق��ر�آن��ي��ة ك��اف��ة وه��ي دورات
ال��ت�لاوة واحل��ف��ظ وال�����ص��وت والنغم والنحو
وعلوم القر�آن.
الفرقان :ما �أبرز ن�شاطات امل�ؤ�س�سة.
من �أبرز ن�شاطات امل�ؤ�س�سة امل�سابقة الوطن ّية
ال�سنو ّية التي تُقام يف �شهر رم�ضان املبارك
ّ
وه��ذه امل�سابقة القر�آنية الوطنية اخلا�صة
بالطريقة العراقية وم�سابقة حفظ �أجزاء من
كتاب اهلل العزيز وم�سابقة املدار�س املتو�سطة
واالعداية وكذلك امل�سابقات الن�سوية.
الفرقان  :ماذا قدمت امل�ؤ�س�سة دعما للجانب
الرتبوي ؟
���س��اه��م��ت امل���ؤ���س�����س��ة يف اجل���ان���ب ال�ترب��وي
ب�إقامة العديد من ال��دورات لأ�ساتذة الرتبية
الإ�سالمية يف مدينة الكاظمية وباقي الفروع
�أي�����ض��ا يف جم���ال تعليم ال���ق���راءة بالطريقة
��ري ودرو����س
ال��ع��راق��ي��ة وتع ّليم ال�� ّن��غ��م امل�����ص ّ
يف ال�صوت وكذلك دورات يف تعليم �أ�صول
التحكيم يف امل�سابقات وبالتن�سيق مع مديريات
الرتبية.
الفرقان :هل �أقامت امل�ؤ�س�سة دورات مل�ؤذين
الوقف ال�شيعي؟
نعم اق��ام��ت امل�ؤ�س�سة الكثري م��ن ال���دورات
ل�لاخ��وة م����ؤذين ال��وق��ف ال�شيعي وك��ل دورة

ت�ستمر ملدة ا�سبوعني تقري ًبا يتلقون خاللها
درو�سا يف الأذان و�أ�صوله وطرائقه .
ً
الفرقان  :هل للم�ؤ�س�سة ا�صدارات ؟
نعم امل�ؤ�س�سة تو ّثق اعمالها من خالل ا�صدار
كتاب (ثمرات) يو�ضح االعمال التي تقوم بها
امل�ؤ�س�سة وقد و�صلنا اىل العدد الرابع ،وهو
عبارة عن جملد ي�صل اىل مايقارب الـ()300
�صفحة ي�صدر كل عام.
ال��ف��رق��ان :ه��ل للم�ؤ�س�سة دور يف املنا�سبات
الدينية ؟
يف كل املنا�سبات الدينية التي حتدث يف مدينة
الكاظمية املقد�سة ت��ق��وم امل�ؤ�س�سة بن�صب
���س��رادق لتعليم الزائرين ال��ق��راءة ال�صحية
وكذلك يف �أي��ام �شهر حم��رم احل��رام وزي��ارة
االربعني تقوم بالن�شاط املذكور نف�سه.

الفرقان هل لديكم ختمات قر�آنية مباركة ؟
نعم كل �أ�ساتذة امل�ؤ�س�سة ي�شاركون ويف كل
الفروع يف امل�ساجد القريبة منهم يف اخلتمات
القر�آنية املُرتلة الكاملة كما تقام يف مركز
امل�ؤ�س�سة ختمات يف �شهر حم��رم تُهدى �إىل
الإم���ام احل�سني (عليه ال�سالم) وكذلك يف
وفيات الأئمة (عليهم ال�سالم).
الفرقان :هل تقيم امل�ؤ�س�سة املحافل القر�آنية
دعما للح�شد ّ
عبي؟
ال�ش ّ
اقمنا ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��اف��ل ال��ق��ر�آن��ي��ة دعما
للح�شد ال�شعبي امل��ق��د���س وال��ق��وات االمنية
وك��ذل��ك حم��اف��ل ي��ه��دى ث��واب��ه��ا اىل �شهداء
احل�شد ال�شعبي ولدينا فكرة �إقامة ختمة تهدى
لأرواح ال�شهداء و ُيقر�أ اجلزء الأخري يف بيت
ال�شهيد .

ال��ف��رق��ان :ه��ل لديكم ت��ع��اون م��ع م�ؤ�س�سات
قر�آن ّية �أخرى؟
لدينا تعاون مع العديد من امل�ؤ�س�سات القر�آنية
كم�ؤ�س�سة ال ّثقل الأع��ظ��م وم�ؤ�س�سة ن�صرة
الوطني لعلوم القر�آن
القر�آن الكرمي واملركز
ّ
وم�ؤ�س�سة �شهيد امل��ح��راب وق��د اقمنا الكثري
من الن�شاطات امل�شرتكة كما كان لدينا تعاون
وتفاهم يف جمال تبادل اخلربات.
ال��ف��رق��ان :ه��ل لديكم كلمة توجهونها ملجلة
الفرقان ؟
ك��ل ال�شكر وال��ع��رف��ان والتقدير لهذه الرئة
القر�آنية ،مثمنني لكم دورك��م ه��ذا يف دعم
وت�شجيع و�إب���راز االن�شطة القر�آنية املختلفة
ومتمينا لكم التوفيق وال�سداد يف هذا العمل
املبارك .

 69قر�آن ّية ف�صل ّية

آ َف ٌ
اق ُق ْرآ ِن َّية

آ َف ٌ
اق ُق ْرآ ِن َّية

ُ
قيقة المعجزة ونظريتها في القرآن
َح

ح�سني علي ال�شامي

خ��ل��ق ُ
اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل ال��ك��ونَ
وك َّل �شيء فيه من �أجل غاي ٍة �سامية
وم���ن ث��م ج��ع��ل الإن�������س���انَ خ��ل��ي��ف�� ًة يف
الأر���ض ومن �أجل تطبيق هذه الغاية
بتفا�صيلها وم��ب��ادئ��ه��ا بعث �أن��ب��ي��اءه
ور�سله فغاية توحيد اهلل تعاىل التي
ب��ع��ث فيها ال��ن��ب��ي �آدم� Aأوال ثم
تواىل من بعده �أنبياء �آخرون �آمرين
ب�أوامر التوحيد والعبودية هلل تعاىل
ومب�شرين برحمة اهلل ولطفه �إىل �أن
رب
َ
ختم برحمة اهلل الوا�سعة ر�سول ّ
العاملني حممد aف��ق��ال ت��ع��اىل فيه
} َو َم��ا �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك ِ�إ اَّل َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ{
(الأن����ب����ي����اء )107:وم���ن ث ّ���م �أ َّي����ده ب��روح
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القد�س ل��ي���ؤ ّدي م��ا عليه م��ن ر�سالة
التوحيد الإلهي واخلامتة لكل ما �سبق
من الديانات له واملمهدة واملب�شرة به
} َو َما َي ْن ِطقُ َع ِن ا ْل َه َوى �إِنْ هُ َو �إِ اَّل َو ْح ٌي
وحى َع َّل َم ُه َ�ش ِد ي ُد ا ْل ُق َو ى{ (النجم3 :
ُي َ
 )5وم��ع م��ا ت��ق��دم ف����إنّ ال�� ّن��ب َّ��ي �سواء�أك����ان ر���س��ول اهلل� aأم غ�ي�ره من
الأنبياء Dاجلميع قد �أيدهم اهلل
عز وجل مبعجزات وكرامات خا�صة
منها لت�أييد دعواهم ونوع �آخر لت�أييد
�شخ�صيتهم ولو تع ّرفنا على املعجزة،
�أكيد �سنقف على الهدف احلقيقي من
ه��ذه املعجزة �أو الكرامة؛ فاملعجزة
هي �أحداث خارقة لنوامي�س الطبيعة

ي����أت���ي ب��ه��ا ال�� ّن��ب ّ��ي لإث���ب���ات دع��وت��ه،
ف��امل��ع��ج��زة ك�����س��ائ��ر الأم����ور اخل��ارق��ة
للعادة ال تفارق الأ�سباب العادية يف
االحتياج �إىل �سبب طبيعي و�أنّ مع
اجلميع �أ�سبابا باطن ّية و�أنّ الفرق
ب��ي��ن��ه��ا �أنّ الأم����ور ال��ع��ادي��ة م�لازم��ة
لأ�سباب ظاهر ّية ت�صاحبها الأ�سباب
احل��ق��ي��ق�� ّي��ة ال��ط��ب��ي��ع�� ّي��ة غ��ال��ب��ا �أو مع
الأغلب ،ومع تلك الأ�سباب احلقيق ّية
�إرادة اللهّ و�أم�����ره ،وه���ذا م��ا مييز
ال�س َح َر ُة
املعجزة عن ال�سحر } َو َجا َء َّ
ِف�� ْر َع ْ��ونَ َق��ا ُل��وا �إِنَّ َل َنا َ ألَ ْج��� ًرا �إِنْ ُك َّنا
َن ْحنُ ا ْل َغا ِل ِبنيَ{ (الأع���راف )113 :ففي
ق�صة مو�سى Aاملعروفة مع �سحر ِة

بي A
فرعون والتي انت�صر بها ال ّن ّ
ب�أمر وارادة �إلهية �سددت خطاه } َق َال
ا�س
�أَ ْل ُقوا َف َل َّما �أَ ْل َق ْوا َ�س َح ُروا �أَ ْعينُ َ ال َّن ِ
ا�سترَ ْهَ ُبوهُ ْم َو َج��ا ُءوا ِب ِ�س ْح ٍر َع ِظ ٍيم
َو ْ
و�سى �أَنْ �أَ ْل ِ��ق َع َ�ص َ
اك
َو�أَ ْو َح ْي َنا ِ�إلىَ ُم َ
َف�إِ َذا ِه َي َت ْل َق ُف َما َي ْ�أ ِف ُكونَ َف َو َق َع الحْ َ ُّق
َو َب َط َل َما َكا ُنوا َي ْع َم ُلونَ َف ُغ ِل ُبوا هُ َنا ِل َك
ال�س َح َر ُة
َوا ْن�� َق�� َل�� ُب��وا َ�ص ِاغ ِرينَ َو ُ�أ ْل�� ِق َ��ي َّ
اج ِدينَ { (الأع��راف )120 - 116 :وهذه
َ�س ِ
املعجزة اثبتت �ضعف فرعون و�سحرته
و�صغر ما يدعيه و�ضعفه واثبت قدرة
اهلل ت��ع��اىل و���س��ل��ط��ان��ه وق���درت���ه فقد
بي مو�سى  Aبتوحيد اهلل
ن��ادى ال ّن ّ
و�أن�����ذر م��ن ع���ذاب���ه؛ وه����ذه امل��ع��ج��زة
احل�����س��ي��ة ك��ان��ت رد ًا ق��وي��ا وب��ال��غ��ا يف
�إثبات �ضعف املقابل وقدرة اهلل على
كل �شيء� .أم��ا ال�سحر فهو �أي�ضا من
الأ�شياء اخلارقة للعادة � اّإل �أنه يخ�ضع
لإرادة ب�����ش��ري��ة م�����ش�ترك��ة م��ع �إرادة
�شيطانية ال ق��درة لها على مواجهة
ال��ق��درة الإلهية } ِ�إنَّ َك�� ْي َ��د َّ
ال�ش ْي َط ِان
َكانَ َ�ض ِعي ًفا{ (الن�ساء )76 :على �أ�سا�س
ه��ذا يتحقق لنا ن��وع��ان م��ن املعجزة
معجزة ح�س ّية و�أخ��رى معجزة عقلية
واحلكمة يف تن ّوع املعجزة هو �أن تكون
ه���ذه امل��ع��ج��زة من�سجمة م��ع �أح���وال
النا�س ال��ذي ظهرت فيهم ،ذلك لأن
النا�س يختلفون باختالف �أزمنتهم

و�أمكنتهم ،ف���إذا كانت غاية املعجزة
�أن يرى النا�س فيها �صدق الر�سول,
وقيام الدليل على �صحة دعواه  ,كان
الب��� ّد �أن ت��ك��ون ه��ذه امل��ع��ج��زة ج��اري��ة
م��ع ت��ف��ك�يره��م وم���ع ط��ب��ي��ع��ة بيئتهم،
فمعجزة النبي عي�سى كانت يف �شفاء
النا�س وذلك ال�شتهار الطب يف زمانه
}�أَنيِّ َق ْد ِج ْئ ُت ُك ْم ِب�آ َي ٍة ِمنْ َر ِّب ُك ْم �أَنيِّ
�ين َك َه ْي َئ ِة َّ
الطيرْ ِ
�أَخْ �� ُل��قُ َل�� ُك ْ��م ِم��نَ ال ِّ��ط ِ
َف���أَ ْن��فُ��خُ ِف��ي�� ِه َف�� َي�� ُك��ونُ َط�ْي�ررْ ً ا ِب ِ����إ ْذ ِن اللهَّ ِ
الَ ْب َر َ�ص ُ َو�أ ْح ِي المْ َ ْوتَى
الَ ْك َم َه َو ْ أ
َو�أُ ْب ِ��ر ُئ ْ أ
�����إ ْذ ِن اللهَّ ِ { (�آل ع��م��ران )49 :وحقيقة
ِب ِ
ف����إنّ ال��ط��ب ول��ه��ذا ال��ي��وم ال ي�ستطيع
�شفاء بع�ض الأمرا�ض �أما النبي فقد
�شفى ال��ع��دي��د م��ن الأم��را���ض ب��ل �أن��ه
�أحيا الكثري ب���إذن اهلل تعاىل وكذلك
م��ن املعجزات احل�س ّية معجزة ناقة
�صالح وك��ذل��ك معجزة ع�صا مو�سى
التي ذكرتها يف بداية حديثي ،فكانت
ك��ل ه��ذه امل��ع��ج��زات ه��ي مت��ا���ش��ي�� ًا مع
ال��و���ض��ع ال��ب��ي��ئ��ي واالج��ت��م��اع��ي ال��ذي
يعي�شه النا�س يف ذاك ال��زم��ان� ،أما
بي
املعجزة العقلية وهي التي متيز ال ّن ّ
حممد  aبحملها وق��د حفظها اهلل
تعاىل من تدني�س املزيفني وحتريف
ال��و���ض��اع�ين وه���ذا ال���ذي ال���ش��ك فيه
وامل��ق��ط��وع االت��ف��اق عليه }�إِ َّن����ا َن ْ��ح��نُ
َن�� َّز ْل�� َن��ا ال ِّ��ذ ْك�� َر َو ِ�إ َّن����ا َل��� ُه لحَ َ ��ا ِف ُ��ظ��ونَ {

(احلجر )9 :وقد متيزت معجزة النبي
 aبالعقلية لكونها الب ّد �أن تكون غري
حمدودة بزمان وال مكان وال�سبب �أن
الر�سالة املح ّمد ّية هي ر�سالة خامتة
ل��ك��ل ال��ر���س��االت ه���ذا م��ن ج��ه��ة �أم��ا
م��ن جهة �أخ���رى فهي تتفق م��ع حال
�أول��ئ��ك ال��ذي �أُر���س��ل فيهم النبي a
حيث كانوا �أئمة القول وفر�سان حلبة
الكالم �شعره ونرثه.
خ�لا���ص��ة احل���دي���ث� :إنّ امل��ع��ج��زة ال
حج ّية فيها � اّإل على اجلاهل بال�سبب
فلي�ست حجة يف نف�سها؛ وال�سبب يف
ذل��ك ل��و الح��ظ��ن��ا م��ا �أح���دث ال��ق��ر�آن
م��ن ت��غ��ي�ير ل��وج��دن��ا �أن���ه ارت��ق��ى على
ال��ع��وام��ل والأح�����داث ال��ت��ي حت��ي��ط به
لتكون ر�سالة بالغة احلكمة واملوعظة
للنا�س جميعا ،وبالوقت نف�سه معجزة
عجز النا�س عن الإتيان مبثلها رغم
م��ع��رف��ت��ه��م ب�����س��ي��اق ال���ك�ل�ام ال��ع��رب��ي
وقدرتهم على نظم �أ�ضخم املقوالت
وامل��ق��ط��وع��ات ال�شعر ّية وال��ن�ثري��ة �إال
�أن���ه���م مل ي�����س��ت��ط��ي��ع��وا .وه��ن��ا تكمن
املعجزة اخلالدة يف ِّ
كل زمان ومكان
فهي متغرية وم��ت��ط��ورة يف ك��ل زم��ان
وم��ك��ان وم��ت��ح��دي��ة ل��ك��ل زم���ان وم��ك��ان
لذلك كانت وال زالت معجزة الإ�سالم
العقلية خالدة.
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آن جُ ْ
ْال ُق ْر ُ
وامل َت َم ُع

آن جُ ْ
ْال ُق ْر ُ
وامل َت َم ُع

اإلنسان
حياة
القرآني في
ص
ِ
سوسيولوجيا ال َّن ّ
ِ
ّ

�ضحى ثامر اجلبوري
يدرس المجتمعات والظواهر االجتماعية،
علم
البد من تبيان علم السوسيولوجيا :وهو
ٌ
ُ
بدءا ّ
ً
وسبل تطورها وتغيرها المستمر (معجم المعاني الجامع).
فالبد من
وبما أن المجتمع عبارة عن أفراد وأسر تعاني تغ ّيرًا مستمرًا وحاجات متعددة،
ّ
مفاهيم وقوانين ّ
تنظم عالقاتها البشر ّية وتل ّبي حاجاتها ،لترتقي عبرها المجتمعات ،لذا
ُع ّد علم السوسيولوجيا المرتبط بعلم االجتماع من المحركات الرئيسة والمصدرية ألفراد
المجتمع ،أل ّنه من العلوم التي تدخل في كثير من الجوانب العلمية ،والصح ّية والثقاف ّية،
الصحيح ،و ُتسهم مساهمة
واالجتماع ّية التي تبحث في عملية سير المجتمعات باالتجاه ّ
فعالة في تتبع مشاكل الفرد وعالقاته بالمجتمع ،من خالل عرضه الحلول الجذرية وفق
السابقة.
قوانين مأخوذة من تجارب المجتمعات َّ
وي���رى علماء وم��ف��ك��رو علم االج��ت��م��اع� ،أن��ه
الب�� ّد من قوانني و�ضوابط تهدف �إىل تنظيم
ال��ع�لاق��ات ب�ين �أف����راد املجتمع � ،اّإل �أن هذه
القوانني تت�صف بعدم ال�شمولية وال ت�صلح
ِّ
لكل زمان ومكان ،و�إن ُ�س ّنت وفق مبد�أ جتريبي
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يبتعد ع��ن ال��ت���أم�لات الفل�سفية ال��ت��ي كانت
متبعة يف علم االجتماع قدميا ،يرجع ذلك
اىل طبيعة االن�سان املت�صفة بعدم الكمال� ،إذ
الكمال هلل وح��ده ،فنظرياتهم املُقدّمة تتغري
وفق "الزمكان" ،فال يكتب لها الدميومة لكل

�أمر جمتمعي.
�إذن الب ّد من دعائم �أو قواعد ثابتة �شاملة لكل
زمان ومكان ي�ستند �إليها الفرد وتكون حمطة
انطالق لتنظيم حياته ،فلو رجع الإن�سان �إىل
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ل��وج��ده ر�سالة ربانية �أُن��زل

لهداية الب�شر واخراجها من ال�ضاللة اىل
ال��ن��ور ،ودليلنا اجلاهلية كيف �أُخ��رج��وا من
�ضاللتهم اىل طريق النور ،وهذا يتج ّلى كيف
�أن القر�آن �ساهم يف تنظيم املجتمع ،ومبا �إنه
�أُن��زل للعاملني كافة ف���إنّ نظرياته �شاملة ِّ
لكل
زمان ومكان وفرد ،ومن �أهم تلك النظريات
هي القواعد التنظيمية التي تدعو اىل الوحدة
االن�سانية ،وان اختلفت قومياتهم وعقائدهم،
لأج���ل �أن ي��ع ّ��م ال َّ�����س�لام ،وجت���اوز التحيزات
والتكتالت كافة التي تعمل يف تهدمي املجتمع
وتفريقه.
�إنَّ كل خطاب ترافقه حجة �أو دليل لالدعاء
ا�س ِ�إ َّنا
الذي تبناه ،فقوله تعاىل }:يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َخ َل ْق َنا ُك ْم ِم��نْ َذ َك ٍ��ر َو ُ�أ ْن�� َث��ى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا
َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِ�إنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ اللهَّ ِ �أَ ْت َقا ُك ْم
�إِنَّ اللهَّ َ َع�� ِل��ي�� ٌم َخ�� ِب�ير{ (احل���ج���رات ،)13:هو
حجة ان�ضباط املجتمع وجت���اوز اخل�لاف��ات
االيدلوجية ،ولكل ادع��اء اعرتا�ض يواجهه،
ف���إنْ ك��ان االع�ترا���ض على الوحدة املجتمعية
لكافة الطبقات من دون عنوان عن�صري �أو
طبقي  ،فالقر�آن يدعو اىل احلوار البناء الذي
يهدف �إىل حتقيق امل��زي��د م��ن التفاهم عرب
قوله تعاىل} :ا ْد ُع ِ�إلىَ َ�س ِب ِيل َر ِّب َ��ك ِبالحْ ِ ْك َم ِة
َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ
ِ�إنَّ َر َّب َك هُ َو �أَ ْع َل ُم بمِ َ نْ َ�ض َّل َعنْ َ�س ِبي ِل ِه َوهُ َو �أَ ْع َل ُم
ِبالمْ ُ ْهت َِدين{ (النحل  ،)125:ه��ذا ا�شارة اىل
ربط الإن�سان مبجتمعات توحيدية عرب التاريخ
الطويل ،ولو اخذت هاتان الآيتان وغريها من
الآيات الدالة على الوحدة االن�سانية ،ف�سوف
تكون حب ًال متي ًنا للت�صدي لكل �صراع طبقي.
و�إىل جانب الوحدة االجتماعية ،تعرت�ضنا
مو�ضوعة تروي�ض النف�س ،فلأجل الوقوف على
خروقات احلياة كافة التي تبعث �شرارة ال�شقاء

واحلزن ،و�ضع لنا القانون الإلهي قوة منجية
متثلت بال�صرب ،لأهمية هذه اخل�صي�صة يف
احلياة الإن�سانية� ،إذ �إنّ �صفة االبتالء خا�صة
بامل�ؤمن ،فهو حمط اختبار رباين مبا يجري
عليه؛ ولأج��ل ذلك اعطاه اهلل احلل ملواجهة
اختباره ،فال�صرب هو عالمة امل�ؤمن �إذ الإميان
رب ون�صف �شك ٌر" (تخريج
ن�صفان "ن�صف �ص ٌ
االحياء للعراقي ،)75/4:وهو �أحد دعائم احلياة
الإن�سانية والإ�سالمية التي اثنى عليها اهلل
تعاىل لكي يلفتهم اىل تبيان �أهميته يف احلياة،
فما يتعر�ض له االن�سان قد يفوق طاقته لوال
ال ْن َ�سانَ َل ِفي ُخ ْ�س ٍر
قوة ال�صرب } :وا ْل َع ْ�صر �إِنَّ ِْ إ
ا�ص ْوا
ال�صالحِ َ ِ
ات َو َت َو َ
ِ�إ اَّل ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َعمِ ُلوا َّ
ال�صبرْ ِ { (الع�صر.)3 – 1:
ِبالحْ َ قِّ َو َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
و�إنّ َ
احل��ك��م امل��ت��واردة م��ن ق�ص�ص ال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي م��ا ه��ي �إال �صك ح��ي��اة م�ستقرة ملن
اتعظ بها و�سار على خطاها ،ون�ستبني حكمة
ال�صلاَ َة
لقمان Aمع ابنه َ }:ي��ا ُب َن َّي �أَ ِق ِ��م َّ
ا�صبرِ ْ َع َلى
َو�أْ ُم�� ْر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َوا ْن�� َه َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو ْ
َما �أَ َ�صا َب َك ِ�إنَّ َذ ِل َك ِمنْ َعزْ ِم ْ
الأمور{ (لقمان:
 ،)17ف���إىل جانب الطاعات التي ا�شار �إليها
لقمان Aلأبنه هو ال�صرب؛ اذ االقتداء به
هو من عزم الأمور فبه يت�صدى الفرد عن كل
�أذى مادي ونف�سي  ،وفيه انطباع بقوة االرادة
والتّحكم يف النف�س.
�إنّ الأع��م��ال القيمية للإن�سان ح�سنة منها
و�سيئة ،ال��ت��ي متنح االن�����س��ان ك��م��ا ًال ونق�ص ًا
ورذيلة ،تدخل جميعها يف اجلانب االخالقي،
وقد جاء القر�آن للم�سلمني منهج ًا ل�سلوكهم
وح��ي��ات��ه��م ال��ف��ردي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وم��رب��ي�� ًا
لنفو�سهم وعقولهم ،لذلك جن��ده ذا ت�أثري
بالغ يف ك ّل مناحي احلياة االن�سانية وروابطها
االجتماعية.

يتبينّ مما �سبق �أن االخ�لاق مفهوم م�شرتك
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �أوج������ه احل���ي���اة��� :س��ي��ا���س��ي��ة،
واجتماعية ،وق��ان��ون��ي��ة ،وت��رب��وي��ة ،غايته يف
املجتمع التقوى عرب االلتزام بالقيم االخالقية
الثابتة ،التي ت�ؤدي اىل تنظيم املجتمع ،ف�إذا
�ضاعت القيم االخالقية �أو �ضعفت ،انعدمت
امل�س�ؤولية و���ض��اع ك��ل �أم��ل يف و�ضع احل��ق يف
ن�����ص��اب��ه ،وال���ق���ر�آن العظيم ح��م��ل ن�صو�ص ًا
�أخالق ّية متكاملة تقود �إىل �صالح املجتمعات
و�صالح اف��راده ،قال عز وج��لَ } :و�أَنْ َت ْع ُفوا
َن�س ْوا ا ْل َف ْ�ض َل َب ْي َن ُك ْم ِ�إنَّ اللهَّ َ
�أَ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َوى َو اَل ت َ
ري{ (البقرة  ،)237:وقوله عز
بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َب ِ�ص ٌ
وجل َ }:و اَل َت ْق َر ُبوا ا ْل َف َو ِاح َ�ش َما َظ َه َر ِم ْن َها
َو َما َب َطنَ َو اَل َت ْق ُت ُلوا ال َّنف َْ�س ا َّل ِتي َح َّر َم اللهَّ ُ �إِ اَّل
ِبالحْ ق{ (االنعام .)151:
فالعفو وال�صفح وجتنب الفواح�ش والقتل من
�أهم الركائز التي �أكرث ما تناولتها الر�سالة
املُح ّمد ّية ،لأنّ االلتزام مببادئ اخللق القومي
هو رحمة الإن�سان لأخيه الإن�سان ،مبا يثمر
�سعادة عامة و�شاملة لكل املجتمع ،واليوم
احلاجة �أك�ثر من � ّأي وق��ت لاللتزام باخللق
القر�آ ّ
ين.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،ف���إنّ ال ّن َّ�ص القر�آ ّ
ين
امن��از مبنطلقات ومبادئ و�أه���داف عظيمة،
جعلت منه د�ستور ًا خالد ًا �صاحل ًا لكل زمان
ال�سعيدة مزدهرة
ومكان ،فبه تتحقق احلياة ّ
بعزم
التي مازالت الب�شرية ت�سعى لتحقيقها ٍ
وثبات ،ذلك �أنّ القر�آن الكرمي هو املعني الذي
ال ين�ضب مهما تقادمت الأزمان  ،بل اننا ن�شع ُر
ونحن نتلوه ب�أنه متجد ٌد يف كل حلظة نعي�شها
مع �آياته البينات.
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َّ
الت ْن ِم َي ُة ال َب َش ِريَّة

َّ
الت ْن ِم َي ُة ال َب َش ِريَّة

التحفيز

زيد حيدر

حرك الأفراد واجلماعات نحو فعل
�إذا ما �أردنا �أن نت�أمل يف معنى التحفيز نرى �أنّه مُي ّثل الوقود الذي ُي ّ
يطمح �إىل حتقيقه.
�شيء ما وبذل ق�صارى اجلهد يف �سبيل الو�صول �إىل ذلك الق�صد �أو الهدف الذي
ُ
يق�سمون التحفيز على ق�سمني هما التّحفيز
الدار�سون وعلماء النف�س و�أ�ساتذة الإدارة والرتبويون ّ
إيجابي) والفارق بينهما هو �أن التحفيز ال�سلبى يعتمد على خلق الرغبة لدى ال�شخ�ص
(ال�سلبي وال
ّ
ّ
إيجابي يعتمد
يف تفادي �ضرر معني ميكن �أن ي�صيبه لو مل يقم بذلك العمل ،على حني �أن التّحفيز ال
ّ
على جعل ّ
مك�سب معني بعد �أن ينجز املطلوب منه وكلتا
ال�شخ�ص يرغب وب�شدة يف احل�صول على
ٍ
الطريقتني لهما ا�ستعماالتهما الكثرية لكن ا�ستعمال التحفيز ال�سلبي لوحده له �أثر نف�سي على املدى
البعيد لذلك يف�ضل �أن يراعى �إ�شراك التحفيز الإيجابي معه.
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بعد هذه املقدمة املوجزة عن التحفيز ونوعيه
دعونا نبحث يف القر�آن الكرمي بو�صفه د�ستور
ه��داي��ة وم�����ص��در جن��اح و���س��ع��ادة للإن�سانية
جمعاء ،نبحث عن �أمثلة للتحفيز ونت�أمل يف
الآث��ار العظيمة التي خلقتها تلك الن�صو�ص
اخلالدة والناب�ضة باحلياة حتى يوم القيامة
ون��ت���أم��ل يف بع�ض ج��وان��ب قوتها وكيف �أنها
حظيت بتلك القوة العجيبة يف حتريك الأفراد
واجل��م��اع��ة نحو �أه���داف ال�سماء التي تريد
للإن�سان �أن يعي�ش ب�سعادة ورف���اه ويف كال
الدارين فن�صو�ص القر�آن مع �سرية �أهل البيت
م�شاعل ن��ور ِّ
َ
عليهم ال�سالم مت ّثل
لكل زم��انٍ
ومكان ولنبد�أ من التحفيز الإيجابي.
فالقر�آن الكرمي فتح الباب على م�صراعيه
للجميع ب����أنّ يتناف�سوا م��ن �أج���ل احل�صول
على املكاف�أة العظيمة فالتزامهم بتعاليمه
وتنفيذهم �أهدافه هو من ي�ضمن لهم املكاف�أة
بغ�ض النظر عن اجلن�س �أو الرتبة �أو �أي �شيء
ات
ال�صالحِ َ ِ
�آخر قال تعاىل َ }:و َمنْ َي ْع َم ْل ِمنَ َّ
ِمنْ َذ َك ٍر �أَ ْو �أُ ْن َثى َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ َف�أُو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلونَ
الجْ َ َّن َة َو اَل ُي ْظ َل ُمونَ َن ِق ًريا{ (الن�ساء  )124-وقوله
ات َوهُ َو ُم�ؤ ِْمنٌ
ال�صالحِ َ ِ
تعاىل } َو َمنْ َي ْع َم ْل ِمنَ َّ
َفلاَ َي َخ ُ
اف ُظ ْل ًما َو اَل هَ ْ�ض ًما{(طه  )112-ثم �أن
القر�آن الكرمي �أعطى �أمثلة كثرية بل �أكرث من
�أن تحُ �صى للباحث واملت�أمل لكن ن��ورد منها
بع�ض ما دفع امل�ؤمنني للعطاء العظيم وبذل كل
�شيء برغبة و�سعادة كبرية فقد قدم القر�آن
�أل��وان�� ًا من املكاف�آت منها ال��زي��ادة يف الدنيا
ومنها ما ادخره للآخرة ومنها النف�سي والعيني
وك ّلها �أمور ت�ساهم يف زيادة �إقدام الفرد على
العطاء حتى بات امل�ؤمن يجود بنف�سه من دون
� ّأي تردد؛ لعظيم تلك الن�صو�ص الإلهية ففي
ن�صو�صا قر�آن ّية
ال�صدقة والإنفاق مث ًال نورد
ً
مت ّثل حاف ًزا �إىل يومنا هذا يتناف�س امل�ؤمنون
}م َث ُل ا َّل ِذينَ ُي ْن ِف ُقونَ
للعطاء بنورها قال تعاىل َ

�أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َك َم َث ِل َح َّب ٍة �أَ ْن َبت َْت َ�س ْب َع
َ�س َنا ِب َل فيِ ُك ِّل ُ�س ْن ُب َل ٍة ِم َئ ُة َح َّب ٍة َواللهَّ ُ ُي َ�ض ِاع ُف
لمِ َنْ َي َ�شا ُء َواللهَّ ُ َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم * ا َّل ِذينَ ُي ْن ِف ُقونَ
�أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ ُث َّم اَل ُي ْت ِب ُعونَ َما �أَ ْن َف ُقوا
َم ًّنا َو اَل �أَ ًذى َل ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم ِع ْندَ َربِّهِ ْم َو اَل َخ ْو ٌف
َع َل ْيهِ ْم َو اَل هُ ْم َي ْحزَ ُنون{ (البقرة .)262،261 -
الن�صو�ص ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا ه��ي م��ن تدفعنا
للعطاء فما �أل��وان الإنفاق التي نراها اليوم،
منها ما يقدم للفقراء والأيتام وما ُيقدّم من
دعم للمجاهدين يف �سوح الوغى �إال دليل على
عظيم الرغبة التي ت�صنعها ن�صو�ص القر�آن
الكرمي.
�إنّ ع��ل��م��اء الإدارة ي�����ش�ترط��ون يف التحفز
الإيجابي عددًا من املوا�صفات لعل من �أهمها
�ضمان العدالة وامل�ساواة ،مبعنى عدم تعميم
احل��واف��ز بل تقنينها � ّأي �إع��ط��اء كل �شخ�ص
ح ّقه وم�ستحقه وتكرميه وف��ق عطائه وهذا
ال�شرط ال ينجح � اّإل بوجود رقابة قوية مطلعة
على عمل اجلميع ال يخفى عليها �شيء كذلك
ي�شرتط الوفاء بالوعد وغريها من ال�شروط
و�إذا ما عدنا للأمثلة اخلا�صة يف االنفاق ف�إننا
جند هذه العبارات (واهلل وا�سع عليم ،واهلل
مبا تعملون ب�صري ،وال خ��وف عليهم وال هم
يحزنون) فال�سعة والعلم والب�صرية والإحاطة
ِّ
بكل �شيء من �صفات اهلل التي �أيقنها الإن�سان
امل�ؤمن كذلك معرفته بعدل اهلل جتعل التحفيز
قو ًيا وم�ؤث ًرا فيجود الإن�سان ب�سعادة و�سخاء
من دون ت��ردد ف�ض ًال عما ورد من ن�صو�ص
قر�آنية تعزز تلك احلقائق يف نف�س امل�ؤمن
ومنها قوله تعاىل }�إِنَّ اللهَّ َ اَل َي ْظ ِل ُم ِم ْث َق َال
َذ َّر ٍة َو�إِنْ َت ُ��ك َح َ�س َن ًة ُي َ�ض ِاع ْف َها َو ُي����ؤ ِْت ِمنْ
َل�� ُد ْن�� ُه �أَ ْج��� ًرا َع ِظي ًما{ (الن�ساء  )40 -وقال
تعاىل يف معر�ض الوفاء بالوعدَ } :ر َّب َنا �إِ َّن َك
ا�س ِل َي ْو ٍم اَل َر ْي َب ِفي ِه �إِنَّ اللهَّ َ اَل ُيخْ ِل ُف
َج ِام ُع ال َّن ِ
المْ ِي َعا َد {(�آل عمران .) 9 -

وقبل �أن ننتقل �إىل التحفيز ال�سلبي نذكر �أنه
ال ي�شرتط بالتحفيز �أن يكون عينيا بل هنالك
�أ���ش��ي��اء معنوية ومنها م��ا �أورد ال��ق��ر�آن من
حمبة اهلل للمح�سنني �أو دخول امل�ؤمنني للجنة
بالتحية وال�سالم.
ال�سلبي وهو
�أم���ا �إذا حتدثنا ع��ن التحفيز ّ
ال���ذي ال يقل �أه��م��ي��ة ع��ن �سابقه فهو يكون
ببيان العاقبة ال�سيئة لفعل ال�شيء املنهي عنه
واال���س��ت��م��رار على ذل��ك الفعل وي�شرتط فيه
و�ضوح املطلب وبيانه فمث ًال �إن كانت العبادة
توجب الثواب اجلزيل وه��ذا حتفيز �إيجابي
ف����إنّ تركها يوجب �أل��ي��م ال��ع��ذاب وه��ذا ميثل
حتفيز ًا �سلب ًيا يوجب العبادة وليكن مثالنا يف
الإنفاق نف�سه ما دمنا �أخذناه مثا ًال لتكتمل
ال�صورة وتت�ضح قال تعاىل } َي��ا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
الَ َذى َكا َّل ِذي
�آَ َم ُنوا اَل ُت ْب ِط ُلوا َ�صدَ َقا ِت ُك ْم ِبالمْ َنِّ َو ْ أ
ا�س َو اَل ُي�ؤ ِْمنُ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم
ُي ْن ِفقُ َما َل ُه ِر َئا َء ال َّن ِ
اب َف َ�أ َ�صا َب ُه
ْآ
الَ ِخ ِر َف َم َث ُل ُه َك َم َث ِل َ�ص ْفوَانٍ َع َل ْي ِه ُت َر ٌ
َوا ِب ٌل َفترَ َ َك ُه َ�ص ْلدً ا اَل َيق ِْد ُرونَ َع َلى َ�ش ْيءٍ ممِ َّ ا
َك َ�س ُبوا َواللهَّ ُ اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َكا ِف ِرينَ {(البقرة
  ) 264فالآية الكرمية تحُ ّذر من الإنفاق لغريوجه اهلل (عز وجل) وتعد هذا العمل باطلاً
وتنفر منه لعاقبته ال�سيئة ،واجلميل يف حتفيز
القر�آن الكرمي �أنه يوجد باب ي�سمح للم�ؤمن
ب���أن يعود منه �إىل كنف الرحمة الإلهية من
دون �أن يفر�ض حواجز ترتك الإن�سان يعي�ش
حالة �إكتئاب دائم ومن تلك الأبواب العظيمة
باب التوبة الذي مي ّثل �سبي ًال مفتوح ًا لت�صحيح
وال�سري يف درب الفالح.
امل�سار ّ
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ِإىل َّ
اب
الش َب ِ

ِإىل َّ
اب
الش َب ِ

حرب الوقت

�سجاد علي جواد

�إنّ ك��ل �شيء خلقه اهلل ع��ز وج��ل ل��ه �أهمية
يف حياتنا ،كاملاء والهواء والغذاء له �أهمية
ق�صوى يف احل��ي��اة وم��ن دون��ه��م ال ن�ستطيع
العي�ش؛ �إذ هي من االحتياجات الب�شرية يف
م�سرية حياتنا امل�ؤقتة  ،وك��ذل��ك ال��وق��ت له
ت�أثري على الإن�سان ب�شكل كبري؛ �إذ هو جزء
م��ن حياتنا ل��ذا ���س��وف نتطرق �إىل �أهمية
ذل��ك وك��ي��ف تحُ���ارب املجتمعات يف الوقت
كاحلرب الإعالمية وغريها ال�ستنزاف قوة
املجتمعات.
�أوال :حرب الوقت اجتماع ًّيا:
نحن ال ن�ستطيع �إرج���اع ال��وق��ت �إىل ال��وراء
ولكن ن�ستطيع �إن نتحدى الوقت ون�سبقه كما
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�سبقته بع�ض املجتمعات كاليابان وال�صني
وغ�يره��ا م��ن ال��ب��ل��دان؛ �إذ حت���� ّدت ال��زم��ن
وا�ستغلت رمبا الثواين يف ا�ستثمارها للتطور
واالل��ت��زام؛ �إذ حققت الأرق���ام القيا�سية يف
ك�سر ال��وق��ت وع��دم االن��ت��ظ��ار ،ونحن اليوم
نعاين كيف نتعامل مع الوقت ,وقد ا�ستعمل
الغرب يف حتقيق غلبة الوقت على �شبابنا
اليوم بوا�سطة (�إطالة الوقت) عرب الألعاب
وال�برام��ج الرتفيهية املغرية التي ت�ستنزف
الوقت من جمتمعنا؛ وهذه �سيا�سة ي�ستعملها
الأعداء �ضدنا وهناك �شواهد عن �أحد �أدواة
حرب الوقت (لعبة )clash of clans
هذه اللعبة التي �أخذت م�ساحة وا�سعة من قبل

م�ستخدمي الهواتف الذكية الذين �أعمارهم
من(�20-8سنة) وهذه املرحلة العمرية هي
وقت الن�ضوج الفكري والعقلي لدى املراهقني
بالتايل ه��ذه اللعبة ال تنتهي �أب��دا بل ُيجرب
امل�ستخدم ه���ذه اللعبة ع��ل��ى االن��ت��ظ��ار 48
�ساعة لتطوير القرية �أو الهجوم على القرية،
وبالتايل تعطي هذه اللعبة املزيد من الوقت
رمبا �ساعة �أو عند �ساعة  12ظهرا ليوم غد
لتو�سيع هذه القرية وغريها ،ا�ستنتجنا كما
ذكرنا هي �سيا�سة حرب الوقت (�أي �إطالة
الوقت) ،وكذلك مواقع التوا�صل االجتماعي
من خالل امل�سابقات يف املجموعات وغريها
ثانيا :حرب الوقت �سيا�س ًيا:

�إنّ �سيا�سة حرب الوقت ال تقت�صر اجتماعيا
بل ت�أخذ جم��االت �أو���س��ع ،كالوعود الكاذبة
لل�شعب من خالل �إعطاء مهلة ملائة يوم �أو
�سنة �أو �أربع �سنوات لتنفيذ مطالب ال�شعب
وما على ال�شعب �سوى االنتظار لهذه الوعود
وباحلقيقة �أنها �إ�ضعاف و�إحباط ملعنويات
املجتمع وتخديرهم من انفعالهم وعندما متر
�أيام طوال �سوف ينجرب املواطن لال�ست�سالم
للي�أ�س ويجد يف نف�سه عدم القدرة على تغري
�شيء ب�سبب مرور الوقت كثريا
ثالثا :حرب الوقت دين ًّيا:
كلنا بانتظار �ساعة ال�صفر التي ي�ستب�شر
بها الإن�سان ،وهو وقت ظهور الإمام املهدي
 fه��ن��ا ي��ب��د�أ االخ��ت��ب��ار احلقيقي للوقت
ال��ذي �سوف ي��دق يف ال�سماء ون�سمع �صوت
الدقات من جربائيل � Aإعالن الظهور،
هناك من ُي�صاب بالي�أ�س ب�سبب ت�أخر الوقت
فقد حاربه الوقت وا�ست�سلم له ،وهناك من
ينتظر هذا الوقت وحتداه وثبت بقوة لينتظر
ذلك.
راب����ع����ا :ح�����رب ال���وق���ت

�شخ�ص ًّيا:
�أ -وقت احلرب
ب -الوقت الإ�ضايف
ج -انتهاء الوقت الأ�صلي والإ�ضايف
�أ-وقت احلرب:
وق��ت احل���رب ه��و وق��ت �أذان الفجر ووق��ت
ال���غ���روب ف��ي��ب��د�أ ال�����ش��ي��ط��ان ب��احل��رب على
الإن�سان ب�شتى الطرق ل�سحب قوة الإن�سان
لل�سيطرة على نف�سه كما ذك��ر يف ال��ق��ر�آن
ا�س �أَ َم َن ًة ِم ْن ُه َو ُي َنزِّ ُل
الكرمي }�إِ ْذ ُي َغ ِّ�شي ُك ُم ال ُّن َع َ
ال�س َما ِء َما ًء ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم ِب ِه َو ُي ْذ ِه َب
َع َل ْي ُك ْم ِمنَ َّ
َع ْن ُك ْم ر ِْج��زَ َّ
ال�ش ْي َط ِان َو ِليرَ ْ ِب َط َع َلى ُق ُلو ِب ُك ْم
َو ُي َثبِّتَ ِب ِه ْ أ
الَ ْقدَ َام{(االنفال .)48
ب -ال��وق��ت الإ���ض��ايف :ال��وق��ت الإ���ض��ايف هو
الوقت ال��ذي متنحه لنف�سك بوا�سطة ثالث
�أمور:
�أولها � :صلة الرحم التي تزيد يف العمر وهو
وق��ت جم��اين وفر�صة مينحها اهلل عز وجل
(�ص َل ُة
اليك ،ق��ال الإم��ام ال�صادق ِ : A
�����وا ِر
�����س��نُ الجْ ِ َ
ال��� َّر ِح ِ���م َو ُح ْ
َي������ ْع������ ُم������ َر ِان

الَ ْع َمارِ) ،والآخر :زيارة
الدِّ َيا َر َو َي ِزيدَ ِان فيِ ْ أ
الإم����ام احل�سني Aر�صيد �آخ���ر جماين
م��ن ال��وق��ت ال���ذي مينحك فر�صة لتعوي�ض
خ�����س��ارت��ك م��ن خ�ل�ال ���س��ي��ا���س��ة ا���س��ت��ن��زاف
الوقت ،فعن حممد بن م�سلم عن �أبي جعفر
ُ ( : Aم ُروا ِ�شي َع َت َنا ِب ِز َيا َر ِة َقبرْ ِ الحْ ُ َ�سينْ ِ ع
َف ِ�إنَّ ِ�إ ْت َيا َن ُه َي ِزي ُد فيِ ال ِّر ْزقِ َو يمَ ُ ُّد فيِ ا ْل ُع ُم ِر َو
ال�س ْوء .)...وثالثا :عند الأكل،
َي ْد َف ُع َمدَ ا ِف َع َّ
فعن الإمام ال�صادق( Aاغ�سلوا �أيديكم
قبل الطعام وبعده فانه ينفي الفقر ويزيد يف
العمر)
ج -انتهاء الوقت الأ�صلي والإ�ضايف:
بعد �أن اهلل منحنا وقتا ينبغي �أن ال نبذر
فيه وال ن�سرف ،كما قال الإمام علي :A
(الوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك) وقد
�أعطانا اهلل فر�صة �أخرى للتعوي�ض ما فقدناه
من الوقت ولكن يجب �إن ن��درك �أن الوقت
الذي نعي�شه لي�س باحلقيقي و�إمنا ا�شرتاك
ال�س َاع ُة
مدته َ } :و ِ�إ َذا ِق َيل ِ�إنَّ َو ْعدَ اللهَّ ِ َح ٌّق َو َّ
ال�س َاع ُة �إِنْ َن ُظنُّ
اَل َر ْي َب ِفي َها ُق ْلت ُْم َما َن ْدرِي َما َّ
ِ�إ اَّل َظ ًّنا َو َما َن ْحنُ بمِ ُ ْ�س َت ْي ِق ِننيَ{ (حممد )18
الوقت هو ركن من �أركان احلياة لأننا نعي�ش
بني  80 - 60عاما فيجب ا�ستثماره قبل �أن
ينتهي اال�شرتاك وينتهي ر�صيدك لت�شرتك به
مرة �أخرى وتظهر لك ر�سالة حمتواها } ِ�إنَّ
ال�س َاع ِة َو ُي َنزِّ ُل ا ْل َغ ْيثَ َو َي ْع َل ُم َما
اللهَّ َ ِع ْندَ ُه ِع ْل ُم َّ
الَ ْر َح ِام َو َما ت َْدرِي َنف ٌْ�س َم َاذا َت ْك ِ�س ُب َغدً ا
فيِ ْ أ
َو َما ت َْدرِي َنف ٌْ�س ِب َ�أيِّ �أَ ْر ٍ�ض تمَ ُ وتُ ِ�إنَّ اللهَّ َ َع ِلي ٌم
ري{ (االحزاب . )63
َخ ِب ٌ

 77قر�آن ّية ف�صل ّية

اه َم ٌ
ُم َس َ
ات َف ِّن َّي ٌة

َر ُاعم
بَ

مهدي رزاق
أحد ورود معهد القرآن الكريم يف العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة من سكنة حمافظة كربالء املقدّ سة (حي

احلر) من مواليد عام 2004م يدرس يف الصف السادس االبتدائي .حافظ لـ(  )3أجزاء من

كتاب اهلل العزيز  ،تتلمذ عىل يد االستاذ (عامد عيل جواد) ما يبتغيه من حفظه للقرآن الكريم هو
اخلري والثواب يف الدنيا والشفاعة يف االخرة .وقد انعكس القرآن وبشكل ملحوظ عىل دراسته

فأصبح مميزا بني أقرانه الطلبة  ،أ ّمه هي من كانت حتفزه وتساعده عىل احلفظ من خالل التسميع
وتعلميه أحكام التالوة  ،فهي مدرسة للرتبية اإلسالمية .

ومشهورا .
كبريا
ً
طموحه أن حيفظ القرآن بكل اجزائه وأن يصبح قارئًا ً

هذه املخطوطة �إحدى �أعمال اخلطاط حممد احل�سني امل�شرفاوي  /معهد القر�آن الكرمي التابع للعتبة العبا�سية املقد�سة
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واحة الفرقان

هل تعلم ؟؟

واحة الفرقان

أنشودة
(مع سورة الكوثر)
نعم مذخوره
خبر عن
ٍ
الكوثر هي أصغر سورة ُت ُ

* هل تعلم إن كلمة اإليام ذكرت يف القرآن الكريم  365مرة وهي عدد أيام السنة.
* هل تعلم أن كلمة اإليامن ذكرت يف القرآن الكريم  25مرة وهي مساوية لكلمة الكفر حيث
ذكرت  25مرة أيض ًا.

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

إنا أعطيناك الكوثر
ب��ارك رب��ي في ال���زه���راء

* هل تعلم أن كلمة السموات ذكرت يف القرآن الكريم
 7مرات .

ول��دت أطهار نجباء

صل لربك في إخ�لاص

بكالم العاص
ال تعبأ
ِ

إن��ك ن��ور اهلل األط��ه��ر

األبتر واألحقر
شانؤك
ُ

* هل تعلم أن ذكر كلمة املالئكة يف القرآن الكريم  88مرة
وهي نفس عدد مرات ذكر كلمة الشيطان  88مرة .

الجنة قد أزهر
نه ٌر في
ِ

• ا�ستعماالت قر�آنية

(س ْب َح َ ِ َ
سى بِ َع ْب ِد ِه َل ْيلاً ِم َن
• ُ
ان ا َّل��ذي أ رْ َ
�ج� ِ�د الحَْ ����را ِم إِلىَ المَْ��س� ِ ِ
�س� ِ
�َص�)
�ج��د الأْ َ ْق ىَ
ْ
َ
المَْ� ْ
(االرساء_ )1االرساء ال يكون إلاّ بالليل
فام معنى قوله(ليال) ؟

_ أراد بقوله ليلاً بلفظ التنكري تقليل مدة

ويمكن أن يكون للتأكيد وزيادة لإليضاح

ألنّه ليس ّ
أن اإلرساء ال
كل إنسان يفهم ّ
يكون إلاّ يف الليل فدفعا لذلك ن ّبه عليه
بقوله (ليال) .

(ينظر� :إ�شكاالت قر�آنية� ،أ�سئلة وردود)148 :

اإلرساء ،وأنه أرسي به يف بعض الليل من

مكة إىل بيت املقدس مسرية أربعني ليلة،

وقد َّ
دل التّنكري يف قوله (ليلاً ) عىل البعض ّية
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ِمن ْ
األر ِشيف

ِمن ْ
األر ِشيف

الدورات ال�صيفية

َ
طريق الرباعم
�شمو ٌع �إميان ّية ُتنري

حتت �إ�شراف مركز �إع��داد الق ّراء وا ُ
حل ّفاظ
يف معهد القر�آن الكرمي التّابع لق�سم �ش�ؤون
امل��ع��ارف الإ���س�لام�� ّي��ة والإن�����س��ان�� ّي��ة يف العتبة
ال�صيف ّية
الع ّبا�س ّية املُقدّ�سة تقام ال���دّورات ّ
لطلبة معهد القر�آن الكرمي.
ال��دورة هي ج��ز ٌء من دورات متعددة ُيقيمها
معهد القر�آن الكرمي وت�أتي يف �ضمن ن�شاطاته
ومنهاجه العام ،وذلك من �أجل �إ�شاعة ثقافة
القر�آن الكرمي وجتذيرها بني فئات املجتمع
وال�س َّيما يف نفو�س النا�شئة من طلبة املدار�س
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والعمل على اغتنام العطلة ال�صيفية لهم،
واملنطلقة من قول الر�سول الأكرم�( :aأدّبوا
وحب
�أوالدكم على ثالث خ�صالُ :ح ّب نب ّيكمّ ،
�أه��ل بيته ،وق��راءة ال��ق��ر�آن) ،واملتما�شية مع
التوجهات القر�آنية للعتبة العبا�سية املقد�سة.
و�إنّ �إقامة ال��دورات ال�صيفية القر�آنية تُع ُّد
من الربامج املهمة التي ُيقيمها املعهد التي
مثقف
جيل ٍ
ميكن من خاللها امل�ساهمة يف بناء ٍ
بثقافة ال��ق��ر�آن ،لكي يكون خري جيل يخدم
املجتمع.

العبا�سية امل��ق��د���س��ة ،ه��ن��اك �أم��اك��ن �أخ���رى
كامل�ساجد واحل�سينيات يف عموم املحافظة
املقد�سة ،زي��ادة على ف��روع املعهد املفتوحة
داخل املحافظة وخارجها.
علم ًا ان الدورة الدورة ُي�شرف عليها �أ�ساتذة
خمت�صون بهذا املجال تت�ض ّمن قراءة
قر�آنيون
ّ
القر�آن بالدرجة الأ�سا�سية والتالوة والتجويد،
زي��ادة على درو���س الفقه والعقائد ،وتف�سري
القر�آن و�إعطاء املعاين لبع�ض الكلمات املبهمة
عليهم ،وق��د تنامت ه��ذه اجل��ه��ود وت��زاي��دت
االع����داد ب�شكل ملفت ف��ف��ي ال��ع��ام 2011م

كان عدد الطلبة يقدر ب( )150طالب وقد
ازداد العدد يف العام 2012م لي�صب قرابة
ال( )1550طالب �أما يف العام 2013م فقد
و�صل ال��ع��دد اىل ( )3500طالب ويف العام
 2014بلغ العدد ( )6000طالب ويف العام
2015م ب��ل��غ اع��ل��ى م�����س��ت��وى ل��ه لي�صل اىل
ال( )10000طالب وهو لي�س بالأمر ال�سهل
و�إمنا جاء نتيجة لت�ضافر اجلهود وتكاتفها.
ُيذكر �أنّ معهد القر�آن الكرمي ف�ضال عن هذه
ال���دورات ف���إن��ه ُيقيم العديد م��ن الأم�سيات
ال��ق��ر�آن��ي��ة ويعمل على االه��ت��م��ام بالطاقات

القر�آنية للموهوبني من الأط��ف��ال والنا�شئة
وال�شباب ،ويعمل على تنمية تلك الطاقات يف
احلفظ والتالوة والتف�سري وتقدمي الت�سهيالت
كافة لها ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات القر�آنية
الأخ�����رى ل��ت��ب��ادل اخل��ب��رات وامل�����ش��ارك��ة يف
امل�سابقات واملهرجانات الداخلية واخلارجية
منها ،و�إع��داد املب ّلغني يف جمال القر�آن من
خالل فتح دورات ت�أهيل و�إعداد مع ّلمي القر�آن
الكرمي.

وهذه ال��دورات القر�آنية هي �إح��دى الطرائق
التعليمية التهذيبية التي يهدف من خاللها
معهد القر�آن الكرمي �إىل ن�شر تعاليم القر�آن
الكرمي و�آداب الإ���س�لام و�أخ�لاق �أه��ل البيت
D؛ لتلقني النا�س روحية الدين والزهد،
وتهذيب النفو�س والأخ�ل�اق لتنمية املجتمع
وتن�شئته ن�ش�أة دينية ،ليكون القر�آن �سالحه يف
مواجهة التيارات الفكرية املعادية.
وتُ��ق��ام ه��ذه ال����دورة يف �أم��اك��ن م��ت��ع��ددة من
حمافظة كربالء املقد�سة ،فف�ضال عن العتبة
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صدر حديث ًا
العباس بن علي A
��ص��در حديثا ع��ن م��رك��ز ع�ل��وم ال�ق��ر�آن
وتف�سريه وطبعه يف العتبة العبا�سية
املقد�سة؛ كتاب (العبا�س بن علي 
ملحمة الطف) ل�سماحة ال�سيد حممد
علي احللو (دام ت�سديده).
الكتاب يتحدث عن �شخ�صية �أبي الف�ضل
ال �ع �ب��ا���س  Aامل �ث��ال �ي��ة ال �ت��ي مت�ي��زت
م��ن ب�ين �أع �ظ��م جن��وم واق �ع��ة ك��رب�لاء،
وبيان �شيئ من دوره اال�ستثنائي املناط
ب��ه يف واق �ع��ة ع��ا� �ش��وراء ،و�أن ��ه ب�ل��غ قمة
الت�سليم لإم��ام زم��ان��ه احل�سني ،A
وهذا ما ظهر وا�ضحا وجل ّيا يف كلمات
املع�صومني .D

