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أطلقت شعبة دار القرآن الكريم النسوية التابعة ملركز القرآن الكريم يف 
العتبة العلوية املقدسة فعاليات مسابقة الغدير الوطنية النسوية حلفظ 

القرآن الكريم )عن بعد(.

 وقالت  مسؤولة الشعبة، األستاذة دالل الطباطبائي: »تقام املسابقة ضمن 
سلسلة الفعاليات اليت أقامتها شعبة دار القرآن الكريم النسوية تيمًنا بعيد 
اهلل األكرب عيد الغدير األغر، وتستمر املسابقة ثالثة أيام، من )4-6( من 

شهر آب املوافق )24-26( من شهر ذي احلجة اجلاري«.

 وأضافت الطباطبائي: » تقدمت لالشرتاك يف املسابقة )193( حافظة حسب  
فئ��ات حف��ظ ثالث��ة )عش��رة أجزاء، وعش��رون جزًء، وكل الق��رآن الكريم(، 
ومت إج��راء االختب��ارات التمهيدي��ة  باالتص��ال املباش��ر م��ع املتس��ابقات، نت��ج 
عنه��ا قب��ول )66( متس��ابقة ألداء االختب��ار النهائ��ي ، وختض��ع املس��ابقة إىل 
تقيي��م أس��تاذات حتكي��م يف جلن��ة تض��م يف عضويته��ا حمكم��ات يف : ج��ودة 
احلف��ظ، وأح��كام الت��الوة، والوق��ف واالبت��داء، والص��وت والنغ��م، وباش��راف 
متخصصات من كادر الشعبة يف حتكيم هكذا مسابقات واإلشراف عليها. 
اجلدي��ر ذك��ره أن ش��عبة دار الق��رآن الكري��م النس��وية يف العتب��ة العلوي��ة 

املقدس��ة لديه��ا برام��ج قرآني��ة عدي��دة تتزام��ن م��ع املناس��بات الدينية .

خترج الدورة التمهيدية النسوية الثالثة يف النغم القرآني.

اختتمت شعبة دار القران الكريم النسوية التابعة ملركز القرآن الكريم  	
يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة ال��دورة التمهيدي��ة الثالث��ة يف النغ��م القرآن��ي 
وال��يت اس��تمرت مل��دة ث��الث أش��هر وذل��ك باختب��ار نهائ��ي )نظ��ري وعمل��ي( 
ع��رب تطبي��ق التل��ي كرام بإش��راف جلن��ة متخصصة من كادر الش��عبة، 
وقال��ت األس��تاذة املش��رفة عل��ى ال��دورة )مس��رة س��عد العامل��ي( : اس��تمر 
االختب��ار م��دة ثالث��ة أي��ام س��بقه تدريب��ات مكثف��ة ع��رب االتص��ال املباش��ر ، 
وكان ع��دد الطالب��ات الالت��ي ش��اركن يف االختب��ار )١7٠( طالب��ة علما إنه 
س��يتم إع��الن نتائ��ج اإلختب��ار وتوزيع الش��هادات التقديري��ة خالل احملفل 
القرآن��ي األس��بوعي ال��ذي تقيم��ه الش��عبة ع��ن بع��د ، وأضاف��ت العامل��ي إن   
الطالبات املتميزات املتخرجات من هذه الدورة  سيتم قبوهلن يف املرحلة 

األوىل لتعلي��م النغ��م القرآني.

انطالق مسابقة الغدير القرآنية النسوية يف حفظ القرآن الكريم



    إّن اهلل س��بحانه وتع��اىل خل��ق اإلنس��ان وكرّم��ه 
ومّيزه بالعقل والغريزة مًعا، وجعله س��ّيًدا على س��ائر 
املخلوق��ات فيم��ا إذا أخ��ذ دوره ومكانت��ه الَّ��يت رمسه��ا 
الب��اري ل��ه ح��ني مّحل��ه مس��ؤولية جس��يمة وأمان��ة 
عظيم��ة أب��ت الس��ماوات واألرض محله��ا، كم��ا ق��ال 

تعاىل}حسخسمسحصخصمصجضحضخض 
مع{ ]االحزاب: 72[، إذ يستحيل على  مضحطمظجع 
اهلل تعاىل أن يكّلف اإلنسان ما ال يطيق، إّنه يعلم ُقْدرة 
وم��دى حتّم��ل اإلنس��ان ل��كال اجلنس��ني الرج��ل وامل��رأة 

عل��ى ح��دٍّ س��واء؛ ل��ذا مّحل��ه ه��ذه األمان��ة الثقيل��ة.
 وتق��ع عل��ى عات��ق امل��رأة مس��ؤولية عظيم��ة تش��اطر 
به��ا الرج��ل يف حتّم��ل ه��ذه األمان��ة، إذ كّلفه��ا الب��اري 
بتكالي��ف عدي��دة، وأمره��ا أن تق��وم بواجبه��ا يف أداء 
األمانة على أمّت وجه، واالمتثال ألوامره تعاىل، كأداء 
العبادات وطاعة الزوج والرب بالوالدين وتربية األبناء 
بص��ورة صحيح��ة،إذ هل��ا ال��دور األك��رب واألس��اس يف 
ته تْنِش��َئة  محل الرس��الة وإيصاهلا إىل اجملتمع وتْنِش��ئَ
ربانّي��ة، يس��ر عل��ى الطري��ق الص��واب ال َيي��د عن��ه، 
ولن��ا الكث��ر م��ن النم��اذج النس��وّية اّليت ُيت��ذى بها، إذ 
اس��تطاعت إيص��ال الرس��الة احملمدّي��ة إىل اجملتم��ع، 
ولنا يف السّيدة زينب )h(أسوة حسنة، إذ وقفت وقفتها 
املعروف��ة تش��اطر أخيه��ا وإمام زمانها يف تبليغ رس��الة 
جدهما )a(، وجّسدت كّل القيم واألخالق اإلسالمية 
يف ذل��ك الي��وم العصي��ب، فكانت مث��ااًل يف اإلباء والوفاء 
والتضحية، إذ قّدمت أغلى َمن لديها أخاها وإمامها أبا 
عبد اهلل احلسني )g(، وأبنائها وأهل بيتها قرباًنا إلحياء 

ي��ن ودميومت��ه على مّر األجيال، إذ أطلقت مقالتها  الدِّ
املشهورة سالم اهلل عليها )اللهّم تقبل مّنا هذا القربان( 

عندما رأت جس��د احلس��ني )g( مقّطع األوصال.
إذن ُتَعد السيدة زينب )h( مدرسة تضّم حتت طّياتها  	
كل معان��ي القي��م واملب��ادئ واألخ��الق، وه��ي جتس��يد 
ح��ّي للمواع��ظ واحلكمة واألفعال واألعمال الس��امية، 
وبالتال��ي فه��ي الِقيم��ة العلمية واملعرفي��ة العالية اّليت 
اس��تَقْتها م��ن أّمه��ا الزه��راء )h(، والِقيم��ة األخالقي��ة 
الَّ��يت جّس��دت األخ��الق ب��كل صورها، ولع��ّل حجابها هو 
الش��اهد األكرب على هذه الِقيمة العليا، وكذلك هي 
القوة والصالبة والشجاعة  واإلرادة الَّيت كانت عليها، 
والطاق��ة اإلعالمي��ة اهلائلة الَّيت كان جيب أن ُتوِصل 
رس��الة اإلم��ام احلس��ني)g( عل��ى م��ّر العص��ور، فيج��ب 
االقت��داء به��ا والّس��ر عل��ى نهجه��ا اّل��ذي يعط��ي للمرأة 

دوره��ا ومس��ؤولياتها على وجه البس��يطة.

املرأة الصاحلة 
   أنوار لقمان احلسناوي                                                                                                                      



    إّن الله سبحانه وتعاىل خل 

إّن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان وأراد له الكمال واالرتقاء إىل مستواه اّلذي يستحق، فخلق  	
فيه الّنفس وقد قّسمها القرآن الكريم إىل مراتب، فينبغي لإلنسان معرفتها، فبمعرفتها الوصول 

إىل الباري عّز وجّل كما قال أمر املؤمنني )g(: ))َمْن َعرَف َنْفَس��هُ َفَقد َعِرَف رّبه(() ١(.
ومراتب الّنفس حبسب صفاتها اّليت ذكرها القرآن الكريم هي:

١� النفس األّمارة : وهي اّليت تأمر صاحبها بارتكاب املعاصي واآلثام، كما قال تعاىل:     

                 ُّ ملىليلجمحمخمممىميمجنحنخن    َّ ]يوسف: 53[

2� النفس اللّوامة : وهي اّليت تندم وتلوم صاحبها بعد ارتكاب املعاصي والذنوب كما قال تعاىل:   

                 ُّ يقاكلكمك     َّ ]القيامة:2[

3� النف��س املطمئن��ة : وه��ي اّل��يت تنع��م بالس��كينة واالس��تقرار، ال يزعزعه��ا خ��وف وال ح��زن، واّل��يت 
بلغ��ت مرتب��ة االطمئن��ان والتس��ليم والطاع��ة التاّم��ة لألوام��ر اإلهلّي��ة، كم��ا ق��ال تع��اىل:                

                                                                                            ]الفجر: 28-27[
 )g( فقد ورد عن أبي عبد اهلل )g( ومن أبرز مصاديق الّنفس املطمئّنة هي نفس اإلمام احلسني   

يف قوله تعاىل:                                                                    
)))D( يعين احلسني بن علي((  

                                                                                                             مراتب النفس يف القرآن الكريم           

)١( اجمللسي، حممد باقر بن حممد تقي)ت:١١١٠ه�(، حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، احياء الكتب اإلسالمية، 
ايران ��� قم 2١9/44.

  رزيقة داخل العوادي



ْبِح  ا َواِسًعا...ومنه قيل للصُّ الفجر: هو َش��ّق الش��يء َشقًّ 	
َفْج��ٌر ِلَكْوِنِه َفَج��َر الليَل)١(. 

   م��ن اآلي��ات العظيم��ة الَّ��يت ُيقس��م به��ا س��بحانه وتعاىل 
ه��و الفج��ر، الَّ��ذي ب��ه يك��ون انته��اء اللي��ل وابت��داء النه��ار، 
وميث��ل انعطاف��ات يف حرك��ة حي��اة املوج��ودات املوج��ودة 
عل��ى س��طح األرض ومنها اإلنس��ان، ومب��ا أنَّ الفجر نور 
يش��ع وس��ط الظ��الم، فيك��ون ل��ه أكث��ر م��ن مص��داق، 
فم��ن مصاديق��ه ن��ور اإلس��الم ون��ور الق��رآن الكريم ونور 
الرس��ول)a( ون��ور األئم��ة )b( ع��رب األزمن��ة والعص��ور، 
 )f( وكذلك من مصاديق الفجر بزوغ نور قيام املهدي

يف وس��ط ظ��الم الع��امل )2(. 
    فالقائ��م ه��و م��ن يق��وم ويرف��ع راي��ة ن��ور احل��ّق الَّ��يت 
ال تعلوه��ا راي��ة، والتأري��خ ق��د س��ّجل الكث��ر م��ن الثورات 
والنهضات ولكّنها مل تكن قد رفعت راية احلّق كاماًل، 

حسينيون حّتى مطلع الفجر        
                                                  بشرى نور الصباغ

)١( الراغب األصفهاني, أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل,)ت:5٠3ه�(, معجم مفردات ألفاظ القرآن, ضبطه وصّححه إبراهيم مشس الدين, ط3,دار الكتب العلمية, بروت �� لبنان، 
2٠٠8م: 4١8.

)2( ظ: الشرازي,  ناصر مكارم, األمثل يف تفسر كتاب اهلل امُلنَزل, ط١, مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بروت �� لبنان، ١434ه� �� 2٠١3م: ١/ ١39.
)3(: اجمللسي، حممد باقر بن حممد التقي، )ت: ١١١٠ه�(، حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ط3 املصححة، دار إحياء الرتاث العربي، بروت �� لبنان، ١4٠3ه� �� ١983م: 5١/ 28 �� 
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فال َيقوم بهذا األمر إاّل املهدي  )f(،  فقد ورد عن 
أب��ي مح��زة الثمالي قال: س��ألُت الباق��ر)j(: ))يا بن 
رسول اهلل ألستم كلكم قائمني باحلق؟ قال: بلى. 
��ي القائ��م قائًم��ا؟ ق��ال: ملَّ��ا ُقتل جدي  قل��ُت: فل��م مُسّ
��ت املالئك��ة إىل اهلل ع��زَّ وج��ّل  احلس��ني)g( ضجَّ
بالبكاء والنحيب، وقالوا: إهلنا وسيدنا أتغفل عمن 
قتل صفوتك وابن صفوتك، وخرتك من خلقك، 
تي  فأوحى اهلل عزَّ وجلَّ إليهم ُقروا مالئكيت فوعزَّ
وجالل��ي النتقم��نَّ منهم ولو بعد حني ثمَّ كش��ف 
 )g( اهلل ع��زَّ وج��لَّ ع��ن األئم��ة م��ن ول��د احلس��ني
للمالئك��ة بذل��ك، ف��إذا أحده��م قائ��م يصل��ي، فقال 

ع��زَّ وج��ّل: بذل��ك القائم أنتق��م منهم(()3(. 

خي{ ]الفجر: ١ – 2[              }يهجيحي 



عاشوراء مرآة لرتبية النفس 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                           نعيمة كاظم اخلزاعي

   أم��َر اهلُل س��بحاَنُه وتع��اىل اإلنس��اَن مبراجع��ِة نفس��ه 
وتربيته��ا الرتبي��ة الس��ليمة، وذل��ك بتهذيِبه��ا وتطهِره��ا 
م��ن أي ن��وٍع ِم��ن أن��واِع الذن��وِب مهم��ا كان��ت صغ��رة 
أو كب��رة، فالنف��ُس تأم��ُر صاحَبه��ا بفع��ل الس��وء، ق��اَل 
 ،]53 ]يوس��ف:  ملىليلجمحمخمممىم...{    { تع��اىل: 
فم��ن ال يرج��ع إىل نفس��ه وال ياس��بها س��يكون خبس��ارة 
ك��ربى ، والعك��س م��ن حاس��بها وأنَّبه��ا وعاجله��ا م��ن 
ذنوبه��ا وآثامه��ا، ه��و م��ن فل��ح وف��از بس��عادة الداري��ن، ق��ال 

.]١٠  -  9 ]الش��مس:  تع��اىل:}زبمبنبىبيبرتزتمتنت{ 
��ا اخل��وض يف ه��ذه احلي��اة الواس��عة ومش��اغلها أالَّ     ورمبَّ
متناهي��ة ينس��ي اإلنس��ان حماس��بة نفس��ه، فهن��ا ال ب��ّد من 
وضع وقت معني جيعل له أهميَّة خاصة يف حياته، كما 
َجَعَل لكثر من األمور حبياته جانب مهم، وال ينساه مهما 
مرت به الظروف، وأفضل األوقات الَّيت ال ميكن للعبد أن 
ينساها، ويرجع لنفسه ويربيها الرتبية الَّيت أمر اهلل تعاىل 
بها هي أوقات الصالة، فهي أوقات ثابتة وال ميكن للعبد 
أن ينس��اها، فيمك��ن أن جيع��ل لنفس��ه وقًت��ا  قب��ل الص��الة 
أو بعده��ا يراج��ع نفس��ه ويربيه��ا الرتبي��ة الصحيح��ة، 
ويذّكره��ا مب��ا عم��ل ويرب��ط أعمال��ه باجلّن��ة والّن��ار، 

}...خسمسحصخصمصجضحضخض  ق��ال تع��اىل: 
.]45 ]العنكب��وت:   } مض...حط 

  ومن املواقف املس��تلهمة من ملحمة عاش��وراء والَّيت تنم 
ع��ن تربي��ة النف��س وتزكيتها ما نقل ع��ن عمرو بن عبد 
اهلل ب��ن كع��ب اهلمدان��ي، التف��ت إىل احلس��ني )g( وق��ال:   

) نفس��ي لك الفداء، إّني أرى هؤالء قد اقرتبوا منك،

ُأْقت��ل دون��ك إن ش��اء اهلل تع��اىل،  ُتْقَت��ل حّت��ى  ال واهلل ال 
وُأَخّض��ُب بدم��ي، وأح��ّب أن ألق��ى رّب��ي وق��د صلي��ُت مع��ك 
هذه الصالة الَّيت دنا وقتها(، فرفع احلسني )g( رأسه إىل 
الس��ماء، وق��ال: ))ذك��رت الص��الَة َجَعل��ك اهلل م��ن املصّل��ني 
الذاكري��ن ...((، فق��ال )g( لعم��رو ب��ن عب��د اهلل ولزه��ر 
َم��ا أمام��ي حّت��ى أصل��ي الظه��ر((... تق��دم  ب��ن الق��ني: )) تقدَّ
بالص��الة أم��ام احلس��ني )g( يِقي��ه بنفس��ه، فاس��ُتهدف من 
قب��ل الق��وم ورم��وه بالّنب��ل والس��هام، وكلما جاءت الس��هام 
حن��و احلس��ني )g( مييًن��ا ومش��ااًل ق��ام ب��ني يدي��ه يدرؤه��ا 
عنه، فما زال يتلقى النبل بصدره وحنره حّتى سقط إىل 
األرض صريًعا، وهو يقول: )اللهم العنهم لعن عاد ومثود، 

الله��م أبل��غ نبيَّ��ك عين الس��الم ...()١(.

)١( الصغر، حممد حسني علي،موسوعة أهل البيت احلضارية، ط1، مؤسسة البالغ للطباعة والنشر، بروت �� لبنان، 1433 ه� �� 2012 م: 155 �� 156.



كان لن��ا ه��ذا اللق��اء مع ش��خصية  	
هلا باٌع طويل مع القرآن الكريم،وهي 
الق��رآن  دار  ش��عبة  طالب��ات  إح��دى 

الكري��م:-
*	يس��عُدنا أن نتعّرف على ش��خصّية 
احلافظ��ة يف ش��عبة الق��رآن الكري��م 

النسوّية.
���� االس��م: هب��ة هان��ي موس��ى، املوالي��د 

:1993م.
*	مت��ى ب��دأِت حف��ظ الق��رآن الكري��م 

وم��ا ه��و اهلدف م��ن ذلك؟
�� القرآن الكريم جامع لكل مضامني 
احلياة، فهو منهج تربوي وسلوكي 
متكام��ل، فاأله��داف كث��رة وأهّمها 
الق��رب هلل تع��اىل بالّس��ر عل��ى املنهج 
السليم الذي رمسه اهلل تعاىل لإلنسان 

يف كتابه.
يف  صعوب��ات  واجهتك��م  ه��ل  	*

القرآني��ة؟ مس��رتكم 
نبين��ا  معج��زة   الكري��م  الق��رآن    ����
األكرم )a( فلم نكن نتعامل مع أي 
كتاب عادي، نعم واجهتنا صعوبات 
خ��الل ف��رتة احلف��ظ بتعدي��ل نط��ق 
احل��روف واملخارج والصفات، وكذا 
االجتهاد يف تعلمها وإتقانها، كما أّن 

               لقاٌء مع حافظة                                                                                                                                            
           

 
  زمن عبد الكاظم اإلبراهيمي

قلت هلا: كأنك درة! بل أنت أغلى...........أجل الدر عندك كاحلصاة.
أجابت: هو القرآن هدييت يف حياتي..........وزادي حني حتضرني وفاتي.

القرآن سريع احلفظ وسريع النسيان، 
ف��كان م��ن الض��روري ع��دم الته��اون يف 
املراجع��ة والتثبي��ت بالش��كل الصحي��ح 
وحسب اجلدول الَّذي تضعه األستاذة، 
واجهت��ين  الَّ��يت  األخ��رى  والصعوب��ات 
ه��ي أّن��ين كن��ت أعمل أكث��ر من عمل 
وأحف��ظ الق��رآن، فلم يك��ن ذلك باألمر 
الس��هل واهل��ني، فكن��ت أواج��ه صعوب��ة 
يف تنظي��م الوق��ت والتوفي��ق ب��ني العمل 
والقرآن، والكثر من األحيان يف موقع 
العمل أحفظ وأمسع احلفظ لألستاذة، 
صعوبات كثرة لكن باالجتهاد والشكر 

يق��ق اإلنس��ان أهدافه.
*	هل شاركتم يف مسابقات قرآنية؟

�� نعم شاركت يف العديد من املسابقات 
بفض��ل اهلل النتائ��ج ال تق��ّل ع��ن )90( 

. درجة 
*كلمة أخرة مباذا تنصحون الفتيات 
مّم��ن التحق��ن يف رك��ب الق��رآن ومّمن 

مل َيْلَتِحْقَن؟
اجلزي��ل  بالش��كر  أتق��ّدم  بداي��ًة   ����  
إىل مجي��ع كادر دار الق��رآن الكري��م 
النس��وي يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة، 
للجه��ود الكب��رة املخلص��ة وتعامله��م 
الطيب، واألساليب املمّيزة احلديثة  يف 

التحفيظ  بوضع اخلطط     والربامج 
يف سبيل إنشاء جيل قرآني منٍب على 
أس��س صحيح��ة، كم��ا وأود أنص��ح 
احلفظ��ة م��ن ُه��م يف ط��ور احلف��ظ 
أنصحه��م  بع��د،  يلتح��ق  مل  ومّم��ن 
لّلجوء إىل كتاب اهلل واالستعانة به، 
فهو خر دليل على اخلر والربكة، 
وعليهم االستمرار واملثابرة يف سبيل 
حتقيق احللم، وكذا عليهم الشعور 
باملس��ؤولية الكب��رة اجتاه محل هذه 
األمان��ة والرس��الة اإلهلّية العظيمة.

   رس��الة الق��رآن ُيوّف��ق هل��ا من يوجد 
أن  علين��ا  فباملقاب��ل  قلب��ه  يف  الن��ور 
نك��ون ّق��َدر حتّم��ل ه��ذه الرس��الة مب��ا 
يرضي اهلل، ونسأل اهلل تعاىل التوفيق 
ألن نك��ون م��ن احلمل��ة املخلص��ني 
واملرضّيني عند الباري جلَّ وعال مبّنه 

وفضل��ه حب��ق حمم��د وآل حمم��د.



ه��ل تعل��م ب��أّن تاري��خ عل��وم الق��رآن ب��دأ يف زم��ن الّن��ي )n( لكّن��ه كاَن 
ع��ن طريِق الّتلقني واملش��افهة.

))َواْعَلُم��وا َأنَّ َه��َذا اْلُق��ْرآَن ُه��َو النَّاِص��ُح الَّ��ِذي اَل َيُغ��شُّ َواهْلَ��اِدي الَّ��ِذي اَل 
ُث الَّ��ِذي اَل َيْك��ِذُب َوَم��ا َجاَلَس َه��َذا اْلُقْرآَن َأَح��ٌد ِإالَّ َقاَم َعْنُه  ��دِّ َ ُيِض��لُّ َواحمْلُ

ِبِزَي��اَدٍة َأْو ُنْقَص��اٍن: ِزَي��اَدٍة يِف ُه��ًدى، َأْو ُنْقَص��اٍن ِم��ْن َعًم��ى ...(()١(

تتق��ّدم ش��عبة دار الق��رآن الكري��م النس��وّية، بأمس��ى التهان��ي والتربيكات 
إىل احلافظ��ات )فاطم��ة ع��ودة عب��د اهلل ،رفاد عدنان عب��د الباري، ابتهال 

عب��د احلس��ني رمح��ة( إلمتامهّن حفظ الق��رآن الكريم كاماًل.

)١( نهج البالغة، خطبة رقم )175(.



ترقبوا

ترقبوا انطالق مشروع االسرتاحة القرآنية بدًءا من )11-18( صفر  	

اخلري 1443هـ واليت من مهامها:

 1- تصحيح قراءة سورتي احلمد والتوحيد للزائرات

2- توزيع اخلتمات القرانية 

 )g( 3- توزيع الصلوات احملمدية واهداء ثوابها اىل االمام احلسني


