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يف جتربٍة جديدٍة من نوعها دار القرآن الكريم النسوية 
تستقبل حافظات   دون    سن السادسة

   تيمًنا بذكرى عيد اهلل األكرب عيد الغدير األغر، اس��تقبلت 
شعبة دار القران الكريم النسوية التابعة ملركز القرآن الكريم 
يف العتب��ة العلوي��ة املقدس��ة صغار احلافظ��ات يف وحدة التعليم 

حيث ترتاوح أعمارهن بني ٥-٦ سنوات. 
    وقال��ت مس��ؤولة دار الق��رآن الكري��م النس��وية: )تع��ّد ه��ذه 
التجرب��ة فري��دة من نوعها بالنس��بة لش��عبة دار الق��رآن الكريم 

النس��وية، حيث باش��رت الشعبة بتحفيظ 
فئات عمرية صغرية مل تتجاوز أعمارهن 
الس��ت س��نوات، ومتّي��ز احلف��ظ بكون��ه ق��د 
مت��ازج ب��ني التلق��ني وأس��لوب اإلش��ارات، 
الصغ��رية؛  للرباع��م  املعان��ي  وتقري��ب 
لتحقيق أقصى نفع وترغيب هلكذا فئات 
عمرّي��ة، وال��ذي انعك��س بتس��ارع الطاقات 
ومنّوه��ا ل��دى احلافظ��ات الصغ��ريات، وهو 
م��ا أش��اد ب��ه األهال��ي(. ه��ذا وق��د مّت توزي��ع 
لتحفيزه��ن  للطالب��ات  واهلداي��ا  ال��ورود 

عل��ى االس��تمرار يف احلف��ظ.  

م  دار الق��ران الكري��م النس��وية تكرِّ
ثلة احلافظ��ات املتميزات .

كرم��ت ش��عبة دار الق��رآن الكري��م النس��وية 
التابع��ة ملرك��ز الق��رآن الكري��م يف العتب��ة 
العلوي��ة املقدس��ة أرب��ع حافظ��ات متمي��زات 
من طالبات وحدة التعليم التابعة للش��عبة. 
دالل  األس��تاذة  الش��عبة  مس��ؤولة  وقال��ت 
الطباطبائي،ل��� )املرك��ز اخل��ربي(  »ضم��ن 
الش��عبة  تقيمه��ا  ال��ي  النش��اطات  سلس��لة 
بهدف تش��جيع طالباته��ا وتطوير مهاراتهن 
كرم��ت ش��عبتنا أرب��ع حافظ��ات، وق��د مت 
اختيارهن احتكاما للمستوى العلمي العالي 

رغم صعوبة الظروف الي متر بها عملية التعليم، وجرى 
التكري��م يف مق��ر الش��عبة حبض��ور احلافظ��ات وذويه��ن 

وجمموع��ة م��ن أس��تاذات الش��عبة.
م��ن جانبهنَّ أش��ادت احلافظ��ات بالتعامل املميز اإلجيابي 
والتش��جيع املس��تمر من قبل إدارة الش��عبة وكادرها مما 
أس��هم يف حصوهل��ن عل��ى ه��ذه املراك��ز خدم��ة لكتاب اهلل 

اجملي��د.



     للم��رأة دور كب��ري يف اجملتم��ع وبن��اء اإلنس��ان 
وتربي��ة األجي��ال، فق��د ش��اركت ع��رب األزمن��ة 
املتقدم��ة واملتأخ��رة يف كّل اجمل��االت، وكانت هلا 
ادوار عدي��دة كش��اعرة وكاتب��ة وفقيهة  وفنانة 
وطبيب��ة وغريه��ا، وال��دور األساس��ي هل��ا يتمّث��ل يف 
بن��اء أس��رتها وتربي��ة أوالده��ا إذ يق��ع عل��ى عاتقه��ا 
كأّم مس��ؤولّية تربي��ة األجي��ال، فكانت أّم موس��ى 
)j( صاحبة القلب الصبور مثال للمرأة الصاحلة، 
تس��تلهم علمه��ا م��ن بارئه��ا، وتتلق��ى من��ه األوام��ر 
والنواه��ي وتقابله��ا بالطاع��ة والتس��ليم، وتّتس��م 

بالثق��ة في��ه وحس��ن الت��وكل عليه.
كان   ،)j( موس��ى  ابنه��ا  ول��دت  عندم��ا     
فرع��ون يأم��ر بالقض��اء عل��ى كّل مول��ود ذك��ر 
ملك��ه،  ضي��اع  عل��ى  خش��ية  إس��رائيل،  ب��ين  م��ن 
فرع��ون  إىل  مولوده��ا  خ��رب  يص��ل  أن  وَخِش��يت 
فيقض��ي علي��ه، فأوح��ى اهلل س��بحانه هل��ا بقول��ه 

خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن :ٱ}من
ٰى   ٌٍّّ  َّ  ُّ             ٰر ٰذ يي ىي مي

{ ]القصص: 7[ زئ رئ ّٰ    ِّ    
     بأن تضعه يف صندوق وتلقيه يف اليّم وس��يعود 
إليها مرة أخرى)1 (، وقد ضربت لنا مثًل يف االمتثال 
َتم��ل هذا املش��هد  ألم��ر اهلل ع��ّز وج��ّل، ف��أّي ف��ؤاٍد َيْ
الصعب على قلب األّم؟ وأّي يٍد تستطيع أن ترمي 

بقطعة من كبِدها إىل البحر؟و أّي عني تتحّمل النظر 
إىل رضي��ع تائ��ه يف املي��اه م��ن  كل اجله��ات، وترم��ي به 
إىل املص��ري اجمله��ول؟ إّن��ه اإلميان والص��رب واليقني بأّن 
اهلل رحيم وفرعون ظامل ، إّنه ابتلء عظيم قد حاصرها 
من كل اجلهات،لكّنها ثبتت وجنحت عند هذا االختبار 

نتيجة إلميانها الصلب الراسخ .

    كم��ا جن��د مث��ل ه��ذه النم��اذج النس��وّية يف ملحم��ة 
عاشوراء احلسني )j(، املرأة املؤمنة والشجاعة أّم وهب 
بن حباب الكليب، إذ أرادت منه أّمه اخلروج والقتال بني 
ي��دي اب��ن بن��ت رس��ول اهلل )a(، ))...فاس��تجاب لطلبه��ا 
ومح��ل عل��ى الق��وم، وب��رز للقت��ال وقد كان��ت معه أمه 
يومئ��ذ فقال��ت: ق��م ي��ا ب��ين فانص��ر اب��ن بنت رس��ول اهلل، 
فقال: أفعل يا أماه وال اقصر فربز ... ثم محل فلم يزل 
يقات��ل حت��ى قتل منه��م مجاعة فرجع إىل أمه وامرأته 
فوقف عليهما فقال: يا أماه أرضيت؟ فقالت: ما رضيت 
أو تقتل بني يدي احلسني )j( ...() 2(، هكذا كانت لدينا 
نس��اء يف التأريخ  تفوق حّد التصّور باإلميان والثبات .

          دور املرأة يف اجملتمع وبناء اإلنسان
                                                                                                                                               أنوار لقمان احلسناوي

)1(ظ: الشريازي، ناصر مكارم،  األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، ط1، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان، 1434ه� - 2013م: 18/ 
.472

)2(اجمللسي، حممد باقر بن حممد تقي)ت:1110ه�(، حبار االنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، إحياء الكتب اإلسلمية، إيران ��� قم 
.17/45



   إّن اهلل س��بحانه وتع��اىل خل��ق النف��س 
البش��رية وجعله��ا عل��ى مرات��ب، وأرق��ى 
ه��ذه املرات��ب ه��ي مرتب��ة االطمئن��ان، 

إذ يص��ل  االطمئن��ان لإلنس��ان بس��بب 
اختي��اره الطريق الصحيح، وااللتزام باألوامر 

والنواه��ي اإلهلّي��ة، بدلي��ل قول��ه تع��اىل:
}هنجهمهٰهجيحيخيميهي 

الّنف��س   فتك��ون  ]الرع��د:28[     مئهئمب{ 
مطمئّن��ة يف الدني��ا، س��واء كان��ت يف رخ��اٍء أو ب��لء، 
وكذلك مطمئّنة يف اآلخرة عند أهوال يوم القيامة، 
وخري مصداق الطمئنان الّنفس هو اإلمام احلسني 
)j( فقد ورد عن اإلمام الصادق)j( يف قوله تعاىل: 

ٰى       ٌّ{]الفجر: 27- 30[ } ٰر
)1( )))b( يعين احلسني بن علي (( 

وروي أّن أحد أصحاب اإلمام الصادق)j( قد سأله 
قائًل: ُجعلت فداك يابن رسول اهلل، هل ُيكره املؤمن 

على قبض روحه؟
ق��ال )j(: )) ال واهلل، إّن��ه إذا أت��اه َمَل��ك امل��وت لقب��ض 
روح��ه ج��زع عن��د ذلك، فيقول له ملك املوت: يا ولّي 
اهلل، ال جت��زع، ف��و اّل��ذي بع��ث حمّم��ًدا ألن��ا أب��ّر ب��ك 
وأش��فق علي��ك م��ن وال��ٍد رحي��م ل��و حض��رك، افت��ح 
ُثل له رسول اهلل )a( وأمري  عينيك فانظر، قال: ومَيْ

املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني واألئّمة من 
ذريتهم )b(، فيقال له: هذا رسول اهلل )a( وأمري 
 )b( املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة
رفقاؤك، قال: فيفتح عينيه فينظر، فينادي روحه 

من��اد م��ن قب��ل رّب الِع��ّزة، فيقول: 
 } ٰرٰى       ٌّ{)إىل حمّم��د وأه��ل 

بيته(  
{)بالوالي��ة( } رئ { ّٰ ِّ ُّ  َّ    {

)بالثواب()يع��ين حمّم��ًدا وأهل بيته(
، فما ش��يء أحّب إليه من اس��تلل روحه واللحوق 

باملنادي(()2(

 )1(اجمللسي، حممد باقر بن حممد تقي)ت:1110ه�(، حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطها، احياء الكتب اإلسلمية، ايران ��� قم 219/44.
)2(الكليين، حممد بن يعقوب )ت:329ه�(، اصول الكايف، دار الكتب االسلمي، املطبعة احليدرية، 1363ه� : 3/ 127.

 )j( احلسني
خري مصداق للّنفس املطمئّنة

هاجر عادل الشمرتي



   التوقيت: هو حتديد وقت معني،  يف يوم أو شهر لسنة 
معيَّن��ة، وغريه��ا م��ن الدالئ��ل والقرائ��ن الَّ��ي ت��دّل عل��ى 

حتدي��د الوقت.
  والتوقي��ت ل��ه م��ن األهمّي��ة العظم��ى يف حي��اة اإلنس��ان، 
فب��ه  يك��ون الرتتي��ب والتنظي��م يف العم��ل وم��ع األه��ل 
وكذا الرتفيه والراحة النفسية، وبهذا سيكون اإلنسان 
عنده الوقت املخّصص للعبادة والتفّكر خبلق اهلل تعاىل، 
ا عليه  وك��ذا التفّك��ر بإم��ام زمانه )a( باخلصوص، وِبَ
م��ن واجب��ات جت��اه إمام��ه يف وق��ت غيبت��ه )j(، وبالتال��ي 
هذا التفكر يدفعه إىل اإلخلص يف العمل بكّل جماالت 
حيات��ه والدع��اء إلمام��ه )f(، وختصي��ص وق��ت للدع��اء 
بتعجي��ل الف��رج، ل��ه األثر الكبري لكثري م��ن األمور، منها:

 :)j( 1����   تعجي��ل الف��رج: فق��د ورد يف توقيع��ه الش��ريف 
))وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإنَّ ذلك فرجكم(()1 (.

2 ��  ثبات العقيدة: فقد ورد عن اإلمام احلسن العسكري 

)j( يف حديث��ه ع=ن اإلم��ام امله��دي القائ��م)f(، ق��ال: ))واهلل 
ليغي��نَّ غيب��ة ال ينج��و فيه��ا إالَّ م��ن ثّبت��ه اهلل ع��زَّ وج��لَّ على 

الق��ول بإمامته ووّفقه للدع��اء بتعجيل فرجه(() 2(.
   فالكثري مّمن يسأل متى وقت الظهور لألمام املهدي )f(؟ 
لكنَّ اهلل سبحانه وتعاىل مل جيعل للظهور وقت حمدد، بل 
وردت روايات كثرية تبنيَّ علمات لوقت ظهوره )j( منها: 
اليمان��ي والصيح��ة والنفس الزكّية وغريها من العلمات 
 )j( احلتميَّ��ة وغ��ري احلتميَّ��ة، فق��د روي عن اإلم��ام الرضا
ثين  ا )متى( فإخباٌر عن الوقت، فقد حدَّ قال: )) يا دعبل ... وأمَّ
أب��ي، ع��ن أبي��ه ع��ن آبائ��ه أنَّ الن��يبَّ )a( قيل له: يا رس��ول اهلل 
ّيتك؟ فقال)j(: مثله مثل الساعة  متى خيرج القائم من ذرِّ

الَّي:}حلخلملهلجمحمخمممجنحنخنمنهنجهمهٰه{
]األعراف: 187[(( )3(.

)1(الصدوق، أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه الُقّمي )ت:381 ه�(، كمال الدين ومتام النعمة، ط1، طليعة النور، قم �� إيران، 1425ه� : 2/ 441.
)2(الصدوق، كمال الدين، 2/ 357.
)3(الصدوق، كمال الدين 2/ 347.

بشرى نور الصباغتوقيت القضّية املهدوّية



    إّن الله سبحانه وتعاىل خل 

    بيَّن��ت اآلي��ة املبارك��ة مكان��ة ومقام األبوي��ن، ومنزلتهما العظيمة 
عند اهلل تعاىل، ولذا  أوصى تعاىل بهما وأّكد يف أكثر من مقام يف 

القرآن الكريم باإلحسان والرّب بهما.
  فاإلحس��ان ه��و أح��د الط��رق املؤدي��ة ملرضاة اهلل تعاىل، وهذا ما أش��ار 
ىن  {        ، وقرنه��ا  ل��ه الق��رآن الكري��م وخّص��ه بقول��ه: }       نن 

برضاته.
   إًذا فلننظ��ر ولندق��ق جي��ًدا إىل أّي مرتب��ة وصل��ت مكانتهم��ا، إذ 
ج��اء عصيانهم��ا باملرتب��ة الثاني��ة بع��د اإلش��راك ب��اهلل تع��اىل يف قائمة 

الضواب��ط والقوان��ني النازل��ة م��ن قب��ل الش��ريعة اإلس��لمية.
  فتأّم��ل ومّته��ل أيَّه��ا اإلنس��ان حت��ى تتع��رف عل��ى جوهر ه��ذه الكلمة 
وكي��ف تس��تخدم املفاتي��ح الَّ��ي أش��ارت إليه��ا اآلي��ة م��ن ق��وٍل حس��ن 
وطاع��ة وتواض��ع، وكذل��ك حتّم��ل ل��كّل م��ا تلقي��ه م��ن صعوب��ات 
بالتعام��ل م��ع هات��ني الش��خصّيتني الكرميت��ني، وخ��ري مث��ال لن��ا يف 
ه��ذا اجمل��ال ه��م أه��ل البي��ت  )b( ،وكيف يتدبَّرون اإلحس��ان بالقول 
والفعل، فدعاء اإلمام س��ّيد الس��اجدين  وزين العابدين  )j( ألبويه: 
)) ...َواخصِص اللهمَّ َواِلَديَّ بالكرامِة لدْيك... واجعل طاعي لوالدّي 
... اللهمَّ اشُكر هُلما َتْربيي، َوأِثْبُهَما على َتْكِرَمي...(()1(، نرى فيه من 
اآلداب والروحاني��ة، الَّ��ي تعّظ��م وتبّج��ل األبوين، وكذا نرى كيف 

يص��وغ  )j( أل��وان احل��ب ألبويه.

 )1( القرشي، باقر شريف،)ت: 2012م( الفضائل النفسيَّة وآداب السلوك، ط1،ستارة �� إيران، 1430 ه� �� 2009 م: 24/ 92 �� 93.

وبالوالدين إحسانا                                                                                               
              رقية رحيم اهلاروني

}يلامممرنزنمنننىنينٰىريزيمي 

]اإلسراء: 23[ نيىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبهب{



م��ن احلافظ��ات الّلواتي قطْفَن مث��ار مثابرتهنَّ على  	
حف��ظ الق��رآن الكريم كامًل من خ��لل التزامُهنَّ يف 
احلف��ظ م��ع ش��عبة الق��رآن الكريم النس��وية يف العتبة 

العلوي��ة املقدس��ة، والَّ��ي كان لن��ا ه��ذا اللقاء معها:
* ُيسِعُدنا أن نلتقي باحلافظة ؟

���� نرجس حممد أمني حس��ن البّيات��ي، املواليد: 1999م ، 
التحصيل الدراسي: حاصلة على شهادة االبتدائية .

* متى بدأت حفظ القرآن الكريم ؟
�� بدأت حفظ القرآن الكريم يف عام 2014م، كان حفظ 
القرآن الكريم حلم حياتي, عندما كنت صغرية, و أن 

ُيشار لي حبافظة  القرآن الكريم .
* كي��ف حفظ��ي الق��رآن الكري��م؟ وك��م اس��تغرقت 

م��ن الوق��ت  يف  حفظه؟
���� اس��تغرقت يف حف��ظ الق��رآن الكري��م س��نني، حي��ث 
بدأت بعمر صغري أحفظ آيات الكتاب العزيز آية بعد 
آية، حتى أصبح القرآن رفيق دربي ال أنام إاّل والقرآن 
بني يدي، وبفضل أستاذاتي أصبحت من امُلتدّبرات يف 

آي��ات اهلل عز وجل .
* م��ا العقب��ات والصعوب��ات اّلي واجهتك يف مس��ريتك 

القرآنية ؟

���� كن��ت أعان��ي م��ن ضع��ف الذاك��رة وكث��رة النس��يان,  
فأحف��ظ صفح��ة م��ن الكت��اب العزي��ز كل ي��وم، وعندم��ا 
أذه��ب لك��ي اق��رأ أنس��ى م��ا حفظت��ه, فأبك��ي وأع��ود وأص��ّر 
على احلفظ, فذهبت إىل ضريح أمري املؤمنني )j( قرأت 
سورة النجم،  وطلبت من موالي أن ال يرمين من خدمة 
ين, وبفضل موالي حفظت  القرآن الكريم إىل قيام يوم الدِّ

القرآن كام��ل عام 2018م.
* ه��ل كان��ت لك��م مش��اركات يف مس��ابقات قرآني��ة أو 

حماف��ل ؟
����  ش��اركت يف مس��ابقات قرآني��ة منه��ا مس��ابقة أقامته��ا 
مدرس��ة اإلم��ام احلس��ن النس��وية يف مكتب��ة املرحوم ش��يخ 
باقر القرش��ي، وش��اركنا أنا وأس��رتي يف مس��ابقة األسرة 
القرآني��ة يف حفظ س��ورة احلج��رات اّلي أقيمت يف معهد 

الكوث��ر القرآني.
*	كلم��ة أخ��رية توجهينه��ا مل��ن تري��د أن تتَّب��ع طريقك يف 

حف��ظ القرآن الكريم ؟
���� كلم��ي األخ��رية بكلمة أس��تاذتي فاطمة, بأنَّ الس��ري يف 
طري��ق الق��رآن الكري��م وخصوًص��ا احلف��ظ صع��ب، ولك��ن 
لي��س بس��تحيل, ه��ذا دس��تور حياتن��ا التزم��وا ب��ه وعلم��وا 
أطفالكم حفظه وتلوته ألنَّ الرسول )a(  أوصى به مع 

كل االح��رتام والتقدي��ر إىل مجي��ع أس��تاذاتي.

يا قارئ القرآن 
نّور جبينك يف ُهدى القرآن ... واقطف حصادك بعد طول نضال                 

                لقاء مع حافظة                                                                                           
                                                                                                      نعيمة اخلزاعي



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

اخلري 1443ه� واليت من مهامها:

 1- تصحيح قراءة سورتي احلمد والتوحيد للزائرات

2- توزيع اخلتمات القرانية 

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

َع  ٌق، َوَأنَُّه َمْن َشَفَع َلُه اْلُقْرآُن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُشفِّ ٌع، َوَقاِئٌل ُمَصدَّ )) ... َواْعَلُموا َأنَُّه َشاِفٌع ُمَشفَّ
َق َعَلْيه، َفإنَُّه ُيَناِدي ُمَناد َيْوَم اْلِقَيامِة: َأاَل إنَّ  َل ِبِه اْلُقْرآُن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُصدِّ ِفيِه،   َوَمْن حَمَ

ُكلَّ َحاِرٍث ُمْبَتلًى يِف َحْرِثِه َوَعاِقَبِة َعَمِلِه، َغرْيَ َحَرَثِة اْلُقرآِن ...(( )1(.

هل تعلم بأّن كلمة   } يل{ يف اآلية املباركة

}خلملىليل{ ]احلجر: 91[  تعين: فّرقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء  ٱ 

اجلزور، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه) 1(.

تتق��دم ش��عبة دار الق��رآن الكريم النس��وية التابعة ملركز الق��رآن الكريم يف العتبة 
العلوية املقدسة بالتهنئة للحافظتني :

* بتول سامي عبد الرضا حلصوهلا على املركز األول يف حفظ عشرين جزًء يف 
مسابقة الغدير الوطنية.

*حوراء إبراهيم حممد حلصوهلا على املركز الثاني يف حفظ مخسة عشر جزًء 
يف  مسابقة علي ولي اهلل الوطنية.

نهج البلغة، خطبة رقم )175(

)1(ظ: الطربسي, أبي علي الفضل بن احلسن،  )ت: 548ه�( ، جممع البيان يف تفسري القرآن، تح: جلنة من العلماء واحملققني 
االخّصائيني، ط3،منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت �� لبنان،  1425هـ �2005م: 14/ 131.




