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نبذة عن المشروع :

من��ذ ثم��ان �ش��نوات اأطل��ق مرك��ز الق��راآن الك��رمي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�ش��ة م�ش��روعه   
القراآين اخلا�ص بتعليم القراءة ال�شحيحة للزائرين، ويف هذا العام اأُطلق امل�شروع حتت عنوان 
»م�ش��روع ال�ش��راحة القراآني��ة للزائ��ر احل�ش��يني يف زي��ارة الأربع��ن«، حي��ث يق��ام ه��ذا الع��ام يف 
)12( حمافظة عراقية هي )النجف ال�ش��رف، كربالء املقد�ش��ة ، الب�شرة، ذي قار ، مي�ش��ان، 
وا�ش��ط ، املثن��ى ، الديواني��ة ، بغ��داد، باب��ل، �شالح الدي��ن ، دياىل(، بالتعاون مع احتاد الروابط 
والتجمعات القراآنية يف العراق، حيث مت ن�شب اأكرث من ماَئَتن وخم�ش��ن ا�ش��راحة قراآنية يف 
.A املدن والأق�شية والنواحي والقرى على طريق الزائرين الكرام ال�شائرين نحو اأبي الأحرار 
*يت�شم��ن امل�ش��روع تنظي��م العدي��د م��ن الربام��ج والفعالي��ات القراآني��ة للزائري��ن الك��رام منه��ا 
تعلي��م الق��راءة ال�شحيح��ة ل�ش��ورة الفاحت��ة املبارك��ة وق�ش��ار ال�ش��ور واأذكار ال�ش��الة، وكذل��ك 

الن�ش��اطات القراآني��ة الأخ��رى مث��ل: املحاف��ل القراآني��ة، ومرا�ش��م رف��ع الأذان .
* مت جتهي��ز ال�ش��راحات القراآني��ة يف املحافظ��ات امل�ش��اركة يف امل�ش��روع والت��ي بل��غ عدده��ا 
)12( حمافظ��ة عراقي��ة مب�ش��تلزمات امل�ش��روع ال�شروري��ة م��ن فلك�ش��ات وبو�ش��رات الت�شحي��ح 

والباج��ات والهداي��ا .
* امل�شروع القراين �شارك فيه اكرث من )1500( معلم ومعلمة للقراآن الكرمي.

* �ش��اركت الك��وادر الن�ش��وية يف م�ش��روع ال�ش��راحة القراآني��ة باأك��رث م��ن )75( ا�ش��راحة عل��ى 
طريق الزائرين، منها )10( ا�شراحات تابعة لدار القراآن الكرمي الن�شوي التابع ملركز القراآن 
الكرمي يف العتبة العلوية املقد�ش��ة، واأكرث من )65( ا�ش��راحة تابعة للكوادر الن�ش��وية يف احتاد 

الرواب��ط والتجمعات القراآنية يف العراق.
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  المحافظات التي أقيم فيها المشروع
  1- البصرة :

انطل��ق امل�ش��روع م��ن ق�ش��اء الف��او يف اأق�ش��ى جنوب العراق برعاية العتبة العلوية املقد�ش��ة وباإ�ش��راف 
م��ن ك��وادر رابط��ة القراآني��ن يف الب�ش��رة، حي��ث افتتح��ت )40( ا�ش��راحة قراآني��ة ومب�ش��اركة اأغل��ب 

املوؤ�ش�ش��ات القراآني��ة املن�شوية حت��ت الرابطة .
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  2- ذي قار
مت ن�ش��ب )28( ا�ش��راحة قراآني��ة، توزع��ت ه��ذه ال�ش��راحات يف اأماك��ن خمتلف��ة م��ن   

ق��ار. ذي  يف  الق��راآين  التجم��ع  م��ع  والتن�ش��يق  بالتع��اون  املحافظ��ة 
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  3- ميسان
اأقيمت يف حمافظة مي�ش��ان )13( ا�ش��راحات  قراآنية، توزعت يف اأماكن خمتلفة من املحافظة   

بالتع��اون م��ع التجم��ع الق��راآين يف مي�ش��ان.
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  4- المثنى
 ،)A( ا�ش��راحة قراآني��ة يف خدم��ة زائ��ري الإمام احل�ش��ن )انت�ش��رت يف حمافظ��ة املثن��ى )20  

بالتع��اون م��ع رابط��ة القراآني��ن يف حمافظ��ة املثن��ى.
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5- واسط
انت�ش��رت يف حمافظ��ة وا�ش��ط)44( ا�ش��راحة قراآني��ة رجالي��ة ون�ش��وية يف خدم��ة زائ��ري الإم��ام   

احل�ش��ن )A( بالتع��اون م��ع رابط��ة القراآني��ن يف حمافظ��ة وا�ش��ط.
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    6- الديوانية
انت�شرت يف حمافظة الديوانية )8( ا�شراحة قراآنية بالتعاون مع رابطة القراآنين يف الديوانية،   
حيث مت التوزيع ح�ش��ب الرقعة اجلغرافية ملحافظة الديوانية، اأربعة منها يف مركز املحافظة واأربعة يف 

الق�شي��ة والنواح��ي  واح��دة يف ق�ش��اء احلم��زة وواح��دة يف ال�ش��نية واثنان يف ق�ش��اء اآل بدير.
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  7- النجف األشرف:
انت�ش��رت يف اأرج��اء مدين��ة النج��ف الأ�ش��رف واأق�شيته��ا ونواحيها وطريق ياح�ش��ن و�ش��وًل لناحية   
احليدري��ة )34( ا�ش��راحة قراآني��ة، منه��ا )14( ا�ش��راحة قراآني��ة ب��اإدارة اإحت��اد القراآني��ن يف النج��ف 
الأ�ش��رف، و)18( ا�ش��راحات قراآني��ة ب��اإدارة ك��وادر مرك��ز الق��راآن الك��رمي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�ش��ة.
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اإلسرتاحات القرآنية التابعة ملركز القرآن الكريم
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اإلسرتاحات القرآنية التابعة لدار القرآن الكريم النسوي
يف مركز القرآن الكريم
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اإلسرتاحات القرآنية التابعة إلحتاد القرآنيني يف النجف األشرف
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    8-  بابل
 ،)A( ا�ش��راحة قراآني��ة يف خدم��ة زائ��ري الإم��ام احل�ش��ن )انت�ش��رت يف حمافظ��ة باب��ل )10  

بالتع��اون م��ع ق�ش��م العالق��ات يف اإحت��اد القراآتي��ن يف باب��ل.
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9- ديالى
.)A( انت�شرت يف حمافظة دياىل اإ�شراحتان قراآنيتان يف خدمة زائري الإمام احل�شن  



19

10- صالح الدين :
اأقام��ت الك��وادر القراآني��ة التابع��ة للرابط��ة القراآني��ة يف ق�ش��اء بل��د/ حمافظ��ة �ش��الح الدين )5(  

اإ�ش��راحات قراآني��ة يف يوم��ي التا�ش��ع ع�ش��ر والع�ش��رين م��ن �ش��هر �شف��ر.
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  11- بغداد
.)A( اأقيمت يف حمافظة بغداد اإ�شراحتان قراآنيتان يف خدمة زائري الإمام احل�شن



21

    12- كربالء المقدسة
،)A( ا�شراحات قراآنية يف خدمة زائري الإمام احل�شن )انت�شرت يف حمافظة كربالء املقد�شة )5 

 بالتعاون مع التجمع القراآين يف كربالء.
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المحافل القرآنية
اأقيم��ت �شم��ن ن�ش��اطات امل�ش��روع ع��دد م��ن املحاف��ل القراآني��ة ت�شمن��ت فق��رات متنوع��ة، اأقيم��ت   
ه��ذه املحاف��ل عل��ى طري��ق الزائري��ن ويف اأماك��ن ال�ش��راحة القراآني��ة املتوزع��ة يف خمتل��ف املحافظ��ات 

العراقي��ة.
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سلسلة احملافل القرآنية يف إسرتاحة املرتضى A - العمود 96
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احملافل القرآنية يف احملافظات
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احملافل القرآنية يف احملافظات
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المخيم القرآني
اأق��ام مرك��ز الق��راآن الك��رمي خمي��م ق��راآين �شم��ن موك��ب العتب��ة العلوي��ة املقد�ش��ة عل��ى طريق   
ياح�ش��ن يف العم��ود )96( يت�شم��ن ن�ش��اطات متنوع��ة منه��ا عر���ص ن�ش��اطات مرك��ز الق��راآن الك��رمي 
من��ذ تاأ�شي�ش��ة ومعر���ص العج��از العلم��ي للق��راآن الك��رمي ال��ذي يه��دف اإىل زيادة الوعي ل��دى الزائر 
بخ�شو�ص العلوم القراآنية التي يحتويها القراآن الكرمي التي من �شاأنها اأن تكون مدعاة لال�شتزادة 
والبح��ث اأك��رث فاأك��رث يف مفاهي��م الق��راآن الك��رمي واإب��راز املج��ال العلم��ي يف الق��راآن الك��رمي كون��ه مل 
ي�شلط ال�شوء عليه ب�شكل كبري، التثقيف القراآين للزائر احل�شيني وتوثيق التم�شك بالقراآن الكرمي 
قراءًة وفهمًا ،ويت�شمن املعر�ص عر�ص لالإعجاز العلمي اخلا�ص بالقراآن الكرمي على �شكل لوحات.
والربنام��ج الآخ��ر �شم��ن املخي��م الق��راآين ه��و نقط��ة ا�ش��راحة قراآني��ة لت�شحي��ح �ش��ورة الفاحت��ة 
املباركة وق�شار ال�شور ،وختمة قراآنية توزع على �شكل �شفحات القراآن الكرمي على الزائرين يهدى 
ثوابه��ا اإىل الأم��ام احل�ش��ن )A( وال�ش��هداء، والربنام��ج الثال��ث ه��و امل�ش��ابقة الكتبي��ة القراآني��ة 
الت��ي ته��دف لغر���ص زي��ادة الثقاف��ة القراآني��ة ل��دى الزائري��ن الك��رام حي��ث تت�شم��ن امل�ش��ابقة اأ�ش��ئلة 

قراآني��ة واأخ��رى متعلق��ة بالنه�شة احل�ش��ينية.
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معرض اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
اأق��ام مرك��ز الق��راآن الك��رمي يف العتب��ة العلوي��ة املقد�ش��ة معر�ش��ًا لالإعج��از العلم��ي يف الق��راآن   
الك��رمي يف طري��ق الزائري��ن ال�ش��ائرين اإىل كرب��الء املقد�ش��ة يف موك��ب العتب��ة العلوي��ة املقد�ش��ة يف 

العم��ود )96(.
حي��ث ل ينبغ��ي ال�ش��ك يف اأن البح��ث ح��ول الإعج��از وم��ا متثل��ه املعج��زة يف احلي��اة الب�ش��رية   
يع��ّد م��ن اأه��م املباح��ث التي يتكون مبجموعها الفكر الديني عند الإن�ش��ان عموما ذلك واإن ال�ش��رائع 
ال�ش��ماوية قاطب��ة ق��د دع��ت الإن�ش��ان وحثت��ه عل��ى �ش��لوك طري��ق العب��ادة ، عب��ادة اهلل الواح��د الأح��د 
الفرد ال�شمد الذي ل �شريك له ، ودعته اأي�شا اإىل نبذ كل األوان ال�شرك والعبودية لغري اهلل تعاىل.
اإن اله��دف م��ن ه��ذا املعر���ص ه��و زي��ادة الوع��ي ل��دى الزائ��ر بخ�شو���ص العل��وم القراآنية التي   
يحتويها القراآن الكرمي التي من �شاأنها اأن تكون مدعاة لال�شتزادة والبحث اأكرث فاأكرث يف مفاهيم 
الق��راآن الك��رمي واإب��راز املج��ال العلم��ي يف الق��راآن الك��رمي كون��ه مل ي�ش��لط ال�ش��وء علي��ه ب�ش��كل كب��ري.
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المسابقة الكتبية
اأطلق��ت وح��دة البح��وث والدرا�ش��ات القراآني��ة امل�ش��ابقة الكتبي��ة يف زيارة الأربع��ن وتاأتي هذه   
امل�شابقة لغر�ص زيادة الثقافة القراآنية لدى الزائرين الكرام حيث تت�شمن امل�شابقة اأ�شئلة قراآنية 

واأخ��رى متعلق��ة بالنه�ش��ة احل�ش��ينية .
احت��وت امل�ش��ابقة عل��ى )15( �ش��وؤاًل وتوزع��ت عل��ى �ش��كل برو�ش��ور ورق��ي ،حي��ث اع��د مرك��ز   
الق��راآن الك��رمي هداي��ًا ممي��زة للفائزي��ن بامل�ش��ابقة، ومت توزي��ع اأك��رث م��ن )5000( ال��ف ن�ش��خة عل��ى 
الزائرين ال�ش��ائرين اإىل الأمام احل�ش��ن )عليه ال�ش��الم(، ويتم ت�ش��ليم الإجابات اإىل موكب العتبة 

العلوي��ة املقد�ش��ة يف عام��ود )96( مبوع��د اأق�ش��اه )16( �شف��ر 1441ه���.
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زيارة معالي رئيس ديوان الوقف الشيعي لمشروع االستراحة القرآنية



33

زيارة السيد األمين العام للعتبة العلوية المقدسة



34



35



36


