
بعد ان كاد نصف شهر رمضان يتصّرم،  

أصبحت ممارسة الصوم معتادا لدى األغلبية، فقد 

أصبح الجسم معتادا على الجوع والعطش ولم يعد 

االمتناع عنهما صعبا. يضاف الى ذلك ان أجواء 

الصوم تزيّنها في نفوس المؤمنين، فيصبح أداؤه 

سهال. وكذلك أصبحت العبادات األخرى 

المتوازية مع االمتناع عن األكل والشرب. فقد 

أصبحت تالوة القرآن عادة لدى الكثير من 

الصائمين الذين بدأوا يستشعرون لذتها ويشعرون 

بحالوة مصاحبة كتاب هللا. وما أجمل أدعية 

الشهر الفضيل، فهي تحتوي على أساليب تربية 

النفس من جهة وتهذيب المجتمع من جهة أخرى. 

وفجأة تظهر المواءمة بين سلوك الفرد وممارسة 

المجتمع، خصوصا في مجاله اإلغاثي 

واالجتماعي. وبعد تراجع أعداد مرتادي المساجد 

في السنوات األخيرة، توجهت أعداد كبرى من 

الصائمين ألداء الصالة في بيوت هللا، تبركا 

وإيمانا واستشعارا للمسؤولية تجاه هللا سبحانه 

 وتعالى. 

لقد كانت أيام الشهر ولياليه الماضية مفعمة 

بحضور الصائمين في اغلب البلدان المساجد 

والمجالس الرمضانية للمشاركة في االحتفاء 

الجماعي بالشهر الكريم وتكثيف الصالة والدعاء 

وتالوة القرآن الكريم. وتتميز أدعية الشهر 

الفضيل بخصائص تجذب اهتمام المتعبّدين وتفتح 

نفوسهم على هللا في ساعات عبادة وحب وشوق 

هلل سبحانه. هذا التفاعل المفعم بالحيوية يساهم في 

تعميق الظاهرة االيمانية لدى المسلمين برغم 

محاوالت القوى الشريرة في السنوات االخيرة 

الخماد جذوة الدين في النفوس المؤمنة. وال يخفي 

الكثيرون شعورهم بالغضب إزاء تصاعد 

استهداف الدين وتجلياته وممارساته. ويتجلى هذا 

االستهداف بمحاولة تمييع معاني العبادة وتجلياتها 

الرمضانية. وما يبث في ليالي الشهر الفضيل من 

برامج على شاشات التلفزيون من مسلسالت بعيدة 

في اجوائها عن روح العبادة يكشف بعض مظاهر 

استهداف الدين وتمييعه في نفوس المؤمنين. فبعد 

يوم طويل من مكافحة الصائم للشيطان ورفضه 

االنصياع لما يروج من نزوات وشهوات، تأتي 

هذه المسلسالت لتضعف مشاعر القداسة والتميز 

تجاه الصوم. فبدال من التهجد والتدبر تظهر 

شاشات التلفزين وكأن هناك مهرجانات للهو 

والعبث التي ال تكشف توجهات عبادية او تربوية 

لالجيال الجديدة. يضاف الى ذلك سياسات 

التضييق على الصائمين من خالل استهداف 

المساجد بتحديد نشاطاتها خالل رمضان. فمثال 

أصبح مسجد الحسين في القاهرة خاضعا لقرارات 

جديدة بغلقه بعد أداء الصالة مباشرة، وعدم السماح 

ألحد بارتياده للمزيد من العبادة واالستماع 

للمحاضرات واالنشطة الثقافية المرتبطة بشهل 

الصوم. كما ان تعمد بعض الحكومات الستقدام 

محتلي فلسطين وابرازهم على شابات التلفزيون 

ممارسة اخرى تساهم في أضعاف وهج الشعور 

 باالنتماء للدين واألمة.

في عالمنا العربي واالسالمي الذي يتعملق فيه 

أعداء الدين فيسعون لتقزيم العلماء والدعاة 

والوعاظ، تكثفت الضغوط على العدد المتناقص من 

الدعاة والنشطاء الذين يمارسون الدعوة في صفوف 

الشباب ويقومون بتعليم النشء في المساجد 

والمراكز. كما يالحظ توجه عام لدى قطاعات 

واسعة من المسلمين بعدم االهتمام بالوضع العام 

بموازاة التعايش مع ظواهر االنحراف والعبث 

واللهو. لقد رآى أعداء الدين في ظاهرة التدين 

وتعميق االنتماء تهديدا لنفوذهم، وان استمرار 

التوجه نحو االلتزام يضعف كثيرا من سياسات 

العلمنة الهادفة لتمييع حضور الدين في الحياة 

 العامة.

من هنا يصبح لزاما على الصائمين إضافة البعد  

الدعوي لعبادتهم من خالل: اوال: اعتبارها أحد 

مقومات هويتهم، ثانيا: انه مظهر عملي لوحدة ابناء 

االمة على تعدد اجناسها ومشاربها الفقهية، ثالثا: 

أنها العبادة التي تطهر اجسادهم وتزكي أرواحهم 

في الوقت نفسه، رابعا: أنها الممارسة الدينية التي 

تجسد معاني الحرية الحقيقية في اإلسالم، حيث 

يصبح الشيطان مستهدفا بشكل مباشر وتكرس 

إرادته تماما، خامسا: انها شهر العتق من النار 

والولوج الى الجنة. هذه األبعاد المرتبطة بالصوم 

تؤكد اإلرادة اإللهية الهادفة لتحرير اإلنسان 

وتزكيته والصعود به الى مصاف المالئكة. فبها 

يرتفع الى أعلى عليين ليصبح مالكا ويكسر شوكة 

 الشيطان ويهزمه في صراع اإلرادات.

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 824العدد  ة،عشر السابعة السنة

 2322ابريل   61-03

 (8)صشهر رمضان ربيع القرآن 

 أحسن صومك في ما بقي من الشهر، لتحقق خالفة هللا

كتاب: مفاتيح السياسة الروسية 
 (7)ص

 (0)صالقرآن في الشعر الروسي 



 أخبار محلية 2

 األبــــرار

برار اإلسالمية، وتهتم بشؤون نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األ
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع اإليمان 

 والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net 

email: abrarhouse@hotmail.com 

 نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية

* بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك أقاامات 
مؤسسة األبرار اإلسالمياة نادوة تاحات عاناوان: 

، حاياث “ في ضيافة الرحمن في شهر رمضاان” 
 استضافت فيها كال من:

الدكتور احمد حسايان بطاباياب واساتاشااري مان 
مصر مقيم في بارياطاانايااي الاذي تاحاد  حاول: 

 "الـصـحـة والـصـيـام والـعـالج بالـصـوم".
وسماحة الشيخ علي منيع بطبيب وطالب عالاوم  

حوزوية من العراقي الذي تحد  حول: "فـرص 
 الـشـبـاب في شـهـر رمـضـان".

كما شارك الدكتور السيد نزار الحيدري بطاباياب 
متقاعد من العراق مقيم في بريطانيااي حاياث قادم 
مداخلة مفيدة حول دور الصيام في معالجة بعض 

 األمراض، وتوصيات صحية للصائمين.
 .2222مارس  13كان ذلك يوم الخميس 

 
 7* وفاي ياوم الاخاماياس 

، باماانااسابااة 2222اباريال 
حااالاااول شاااهااار رمضاااان 
الامابااارك، ربايااع الاقاارآن، 
وبمناسبة الذكرى السناوياة 
الاااثااااناااياااة واألرباااعااايااان 
الساااتاااشاااهااااد الااامااافاااكااار 
اإلساالماي الاكاابايار السايااد 
الشهيد محمد باقر الصدر، 

أقامت المؤسسة برنامجا بالامانااساباتايان، احاتاوى 
 على فقرتين:

األولااى: كاالاامااة لاالاادكااتااور 
شاالااتااا  عاابااود بداعاايااة 
وباحث إسالمي من بغدادي 
 حول الشهيد الصدر برهي.
الثانية: كلمة للدكتور لاياث 
كبة بباحث في الادراساات 
القرآنيةي بعنوان: بتاناشا اة 
الااجااماااعااات فااي الااقاارآن 

 الكريمي.
أقاامات  2222أباريال  31* وفي يوم الخماياس 

المؤسسة برنامجا بامانااساباة ماياالد سابا  الاناباي 
األكارم بصي وساياد شاباااب أهال الاجاناة اإلمااام 
الحسن بن علي الاماجاتاباى 
بعي تااااحاااات عاااانااااوان: 
رمضان والشباب الهوياة،  
استاضاافات فاياه كاال مان 
سااماااحااة الشاايااخ مااهاانااد 
الساعدي بباحث إساالماي 
وخطيب مقيم في ألاماانايااي 

اإلمام ” الذي تحد  حول: 
الاااحاااسااان بعي مااالاااهااام 

 “.الشباب
واألستااذ أمايار تاقاي بنااشا  فاي ماجاال شاؤون 
الشباب مقيم فاي بارياطاانايااي الاذي تاحاد  عان: 

 “.الشباب والحفاظ على الهوية في الغرب”
 

 برامج دار الحكمة الرمضاني

أقامت مؤسسة دار الحكمة بالبحرانيةي برناماجاهاا 
هـ، الذي يقام ياوماي  3111الرمضاني لهذا العام 

 الجمعة والسبت.
  2222أباريال  8وقد تضمن برنامج يوم الجمعاة 

 الفقرات التالية: 
 ـ تالوة أيات من القرآن الكريم.

مافااهايام ” ـ كلمة الدكتور سعيد الشهابي باعاناوان: 
 “.قرآنية

قاراءة فاي ” ـ كلمة الشيخ حسن التريكي بعناوان: 
 “.دعاء اإلفتتاح

 ـ الختام بقراءة دعاء اإلفتتاح والصالة.
فقد تضمان   2222أبريل  9أما برنامج يوم السبت 

 الفقرات التالية:
 ـ تالوة أيات بينات.

الاتادبار فاي ” ـ كلمة الشيخ أيوب راشاد باعاناوان: 
 “.القرآن

 ـ الختام بقراءة دعاء اإلفتتاح والصالة.
 

 مجلس للشيخ المالكي

 في مؤسسة باب المراد
 

نظمت مؤساساة بااب 
الاامااراد فااي ماانااطااقااة 
سااااااااااايااااااااااادباااااااااااري 
باارنااامااجااارمضاااناايااا 
يتحد  فاياه سامااحاة 
آية هللا الشيخ فااضال 
المالاكاي ياوماياا، بادأ 
من الخامس من شهر 

 3111رمضااااااان 
الساعة السابعة مساء 
 وحتى وقت اإلفطار.
كما يعقاد الشاياخ فاي 

العاشرة مساء درسا للبحث الاخاارج فاي الاماكاان 
 نفسه.

 

 إفطار الدكتور سعيد الشهابي
 
أقام الدكتور سعيد الشهابي اإلفطاار الارمضااناي  

 32السنوي في بيتاه الاعاامار، وذلاك ياوم األحاد 
، وقاد حضار اإلفاطاار جاماع مان 2222أبريال 

 األصدقاء والشخصيات من مختلف الجاليات.
وقد تضمن اإلفاطاار ناقااشاا حاول أهام الاقاضااياا 
اإلسااالماايااة، وتااحااد  كاال ماان الاادكااتااور كاامااال 
الهلباوي بمن مصري والدكتور محاماد الاحاسااناي 
 بمن المغربي واألستاذ أحمد المؤيد بمن اليمني.

كما أنشد الدكتور برشيد مرعي من لبناني قصيدة 
شعرياة عاالاجات ماخاتالاف الاقاضااياا اإلساالماياة 
المعاصرة. وفي الختام أقيمات صاالة الاعاشااءيان 
جماعة وبعدها تم تناول طعام اإلفطار. وقد أثاناى 
الجمياع عالاى أهاماياة عاقاد ماثال هاذه الالاقااءات 
الرمضانية التي توفر األجواء األخوية واإليمانية، 

 وتحيي روح اإلهتمام بالشؤون اإلسالمية.
 

باالاتاعااون ماع “  اوبن ديسكشان” * أقامت منظمة 
أباريال نادوة  5نادي الخليج الثقافي يوم الاثاالثااء 

خاصة بشهر رمضان المبارك حول دور الكاتااب 
السماوي في الحياة  العامة، بالتركيز على القارآن 

الكريم. وتحد  في الندوة كل مان 
الاادكااتااور لاايااث كاابااة والاادكااتااور 
مشّرف حسين من مديناة لاياساتار. 
كما شارك فاي الاحاوار كال  مان 
السيد إقبال أساريا والدكتور كماال 

 هلباوي.



 فضـاءات إسالمية 0

إهداء کتاب "القرآن فی الشعر 

 الروسي" إلی مکتبة کازاخستان

أهدی مركز "إبن سينا" للدراسات االسالمية فاي 

روسيا کتاب "القرآن وشاخاصاياة الارساولبصي 

في الشعر الروسی" إلی الماتاتاباة الاوطاناياة فاي 

 کازاخستان.

وأهدی مرکز "إبن سينا" لالادراساات اإلساالماياة 

نسخة مان کاتاباه حاول الاثاقاافاة  352في روسيا 

اإلسالمية وإيران إلی متتبة کازاخستان الوطنياة 

وذلاك خاالل حافاال حضاره ناائاب الامارکاز فااي 

 الشؤون البحثية "أندري لوکاشوف".

وضمت النسخ کتباً منوعة في الاقارآن والاحادياث 

والتأريخ اإلسالمي والعلوم اإلنساناياة والافاسالافاة 

والعرفان والتاالم واألدب اإليارانای الاماعااصار 

ومن أهم وأبرز التتب کتاب "القرآن وشخاصاياة 

 الرسول بصي في الشعر الروسی". 

وإحتضنت المتتبة الوطنية في مدياناة "ألامااتاي" 

التازاخية هذه التتب المهداة من قبل مرکز "إبن 

سينا" للدراسات االساالماياة فاي ماوساكاو وهای 

ماليين کتاب باماا  5متتبة عظيمة لديها أکثر من 

فيها العديد من المخطوطات الفارسية حاياث تاعادّ 

 واحدة من المكتبات الفريدة في آسيا الوسطى.

وتم إنشاء جانااح إياران فاي هاذه الاماكاتاباة عاام 

للميالد بغية الماسااعادة فاي فاهام الاثاقاافاة  2225

والاحااضااارة اإلياارانااياة، ونشاار الااثااقاافااة واألدب 

اإليراني المعاصر والكالسيكي، وكذلك لاتاناساياق 

 المزيد من التعاون بين البلدين.

 

 مبادرة هي األولى من نوعها 

 في أوروبا وايطاليا
 

أطاالااقاات الااجاازائااريااة 

"آسيا بلحاج" ماباادرة 

هي األولى من نوعهاا 

في أوروباا واياطاالاياا 

باااساام "كااونااي ماالااكااة 

بااالااحااجاااب" وتااحاات 

شاااااعاااااار "كاااااوناااااي 

قاادوة".وجااااءت هاااذه 

الااماابااادرة لاالااتااصاادي 

لااالاااتاااحااادياااات الاااتاااي 

تواجهها الفتيات المسلاماات أماام ارتافااع ماوجاة 

نزع الحجاب أو اعاتابااره حااجازاً ضاد تاحاقاياق 

 النجاح أو االندماج في المجتمعات غير المسلمة.

وتسعى آسيا بالاحااج، ماؤساساة ورئاياساة حاركاة 

النساء المسلماات بااياطاالاياا، باالاتاعااون ماع عادة 

جمعيات ونساء ناشطات في المجتمع المدني، مان 

خالل هذه الخطوة إلى خلق بديل مناسب لترساياخ 

المعنى الحقاياقاي لالاحاجااب الاذي ال ياعاتابار زيااً 

إسالمياً وحسب، بل يمثل كياناً للفتاة المسلمة التاي 

 ينبغي أن تعتز به بين األمم.

والمبادرة عبارة عن مسابقة ستناظام فاي اياطاالاياا 

كاطاابااعااة أولااى، أياان ساايااتاام دعااوة كاال الاافااتاايااات 

المحجبات المقيمات في هذا البلد اللواتاي تاتاراوح 

سنة للمشاركة في المسابقة  25و31أعمارهن بين 

"ملكة بالحجاب" في ايطالياا  والحصول على لقب 

 .2222لعام 

وبعيداً عن مقااياياس الاجاماال الاخاارجاي لالافاتااة، 

ستعتاماد لاجاناة الاتاحاكايام عالاى ماعاايايار ماحاددة 

ومدروسة جداً، منها معيار االلتزام حتى تساتاحاق 

الفائزة أن تكون قادوة يحاحاتاذي باهاا، إلاى جااناب 

ترسيخ فكرة الحجاب بامافاهاوماه الاحاقاياقاي الاذي 

 ارتضاه هللا للمرأة المسلمة.

وسيقام حفل رسمي لإلعالن عن الفاائازة باالالاقاب 

 التي ستستفيد من عمرة شاملة التكاليف.

 

مسلمون بأمريكا يؤدون التراويح 

 بأشهر ميادين نيويورك

أدى م ات المسلمين صالة الاتاراوياح فاي مايادان 

"التايمز سكويار" باوالياة ناياوياورك األمارياكاياة 

احتفاال ببداية شهر رمضان الماباارك، حاياث قاام 

وجاباة  3522أفراد من الجالية المسلمة باتاوزياع 

"، و"وباارودواي" 21إفااطااار فااي شااارعااي "

 الشهير، السبت، في أول أيام الشهر الكريم.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل االجاتامااعاي 

من مختلف الجنسيات مقاطع مصورة تنقل جازءا 

 من صالة التراويح في ميدان "التايمز سكوير".

وقال أبرز منظماي الاتاجاماع الاذي عارف نافاساه 

الاماحالاياة: "باالاناساباة  "CBS2"لشبكة  "SQبـ"

للمسلمين، ال يتعلق األمر بالصوم فق  حتى نافاهام 

كيف يشعر أول ك الذين يعانون من اناعادام األمان 

الغذائي. نحن في الواقع نفعل ذلك حتى نتمكن مان 

 االقتراب أكثر من خالقنا.. ربنا.. هللا".

وأوضح للشبكة األمريكية أنه "يراد أن تتلاى هاذه 

الصالة الخاصة فاي قالاب الامادياناة لساباب ماا"، 

مستدركا بالقول: "نحن هنا لشرح ديننا، لاكال مان 

ال ياعارفاون ماا هاو اإلساالم.. اإلساالم هاو ديان 

 السالم".

وقال رجل آخار مان الاماشااركايان فاي الاتاجاماع: 

 "هناك الكثير من المفاهيم الخاط ة عن اإلسالم".

وأضاف: "هناك أشاخااص ماجاانايان فاي جاماياع 

الثقافات، وجاماياع األدياان، وهاذه الاماجاماوعاات 

الصغيرة من الناس ال تمثل األغلبية.. يحثنا دياناناا 

على الصالة والصيام والقيام باألعمال الصاالاحاة 

 والتصدق".

وأقيمت التاراوياح فاي "تااياماز ساكاويار"، رغام 

مخاوف العديد من ساكاان ناياوياورك الاماسالامايان 

الذين عبروا عن قلقهم بشأن إقااماة هاذا الاحاد ، 

رافضين أداء الصالة في وجود لوحاات إعاالناياة 

عمالقة تعرض غالبا صورا لعاارضايان يارتادون 

مالبس غير محاتاشاماة، وإشاارتاهام إلاى أن هاذه 

الشوارع صاخبة ومعروفة بالموسيقى واالحتشااد 

الكبير للترفيه، ما يعد أمرا غير مناسب من وجهة 

 نظرهم.

و"تاااياامااز سااكااوياار"، ساااحااة فااي مااانااهاااتاان فااي 

نايااويااورك، تااقااع عاانااد تااقاااطااع شااارع باارودواي 

والجادة السابعة، ويعد مياداناهاا واحادا مان أكابار 

المراكز التجارية التي يقصدها السياح لالستماتااع 

 باألماكن الترفيهية هناك.

 

 مسلمون ومسيحيون يجتمعون 

 على مائدة إفطار في السويد
 

نظم اتحاد الجمعيات اإلسالمية في الساوياد ماائادة 

إفطار رمضانية بالعاصمة ستوكهولم، شارك فيها 

مسلمون وممثلون عن الجمعيات الاماساياحاياة فاي 

 البالد.

وباحااساب ماراساال األناااضاول، حضار اإلفاطااار 

السفايار الاتاركاي فاي ساتاوكاهاولام إماره ياونات، 

والسفير األذربيجاناي زاور أحامادوف، ورئاياس 

اتحاد القساوسة في الكنيسة السويدية باياتار لاوف 

روس، ومدير الشؤون الدينية في الساوياد إساحاق 

 ريتشل.

إضااافااة إلااى مسااتااشااار األعاامااال االجااتااماااعاايااة 

والخدمات الدينية الاباروفاياساور فااضال أرساالن 

ودبلوماسيين من عدة دول وممثلين عن منظاماات 

 المجتمع المدني.

وأشار رئيس اتاحااد الاجاماعاياات اإلساالماياة فاي 

السويد طاهر، إلى عدم تنظيمهام ماوائاد اإلفاطاار 

في العامين الماضايايان بساباب فاياروس كاوروناا 

 مترحما على كافة الضحايا.

وأكد في كلمة باإلفاطاار أّن اإلساالم ديان ساالم، 

وأن مائدة اإلفطاار الارمضااناي جاماعات حاولاهاا 

 البشر من كافة األديان.
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 ندوة حول استقبال شهر رمضان المبارك

 مقدمة سماحة الشيخ حسن التريكي

أسعد هللا أيامكم ونحن على أبواب شهر رمضاان 

المبارك ﴿شهر رمضان الاذي أنازل فاياه الاقارآن 

 هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان﴾.

هذه اآلية من سورة البقرة عالجت شهر رمضاان 

ماان حاايااث الاافاالااساافااة وماان حاايااث األحااكااام 

واالسثناءات. الملفت للنظر ان اآلية تحدثات عان 

الدعاء ثم عادت الحاكاام الصاوم، فاكاأن اآلياات 

ارادت ان تؤكد على مركزية الادعااء فاي شاهار 

 رمضان وانه من االعمال العظيمة.

الصيام ركان مان اركاان االساالم، لاهاا اهاداف 

عظيمة بلعلكم تاتاقاوني. لاذلاك اخاتاص هللا هاذه 

العبادة بالجزاء منه مباشرة كما ورد في الحادياث 

 القدسي: كل عمل ابن آدم له اال الصوم فانه لي.

هذا يدل على اهماياة هاذه الاعاباادة، فاهاي عاباادة 

نتقرب بها الى  هللا، وقد ذكرنا ان كل عاباادة لاهاا 

احكام مختلفة. هللا خلق الخلق غنيا عن طاعاتاهام. 

العبادات انما تزكي االنسان، لذلك كثير من فوائد 

 الصوم تعود على االنسان.

روي فاي الاحادياث: صاوماوا تصاحاوا. هاذا ماا 

تكشف في العقود المتأخارة عان اهاماياة الصاياام 

حتى ظهرت ابحا  عن عالج بعاض االماراض 

بالصيام. هذه الليلة لادياناا ماا ياغاطاي الاجاانابايان 

 الروحي والصحي.

ورد في خطبة النبي محمد صلى هللا عالاياه والاه 

 وسلم: شهر دعيتم فيه على ضيافة هللا.

ننتظر الشهر لنكون في ضيافة هللا شهارا كااماال، 

كياف نساتاماثار هاذه الضاياافاة ونساتافاياد ماناهاا، 

خصوصا الشباب الذي سرقته التكاناولاوجاياا. هللا 

يدعوهم الى ضيافته فمااذا ياقادم الشاهار الاكاريام 

 للشباب؟

لدينا أخوان كريمان: سماحة الشيخ علاي الامانايّاع 

من العراق، وهو غني عن التعريف، وهو طبيب 

في الوقت نفسه، فجمع بين الدراستين الاجااماعاياة 

والحوزوية. المتحد  اآلخر هو الادكاتاور أحاماد 

حسين من مصر ثم مداخلة من فضيالاة الادكاتاور 

 نزار الحيدري.

 

 الدكتور أحمد حسين

 الصحة والعالج بالصوم

عندما يفرض هللا علينا فرضا من الطاعاات فااناه 

ال يستفيد منها شي ا وال يجعل الجزاء لالنسان في 

اآلخاارة فااحااسااب، باال 

يمده بالجزاء في الدنياا. 

ال يااوجااد اماار واحااد 

ياااتاااساااباااب بااا ضااارار 

االنسان، فأي امر إلهاي 

يصااب فااي مصاالااحااة 

 االسالم، ومنها الصيام.

الصاايااام ياامااارس فااي 

الطب منذ فترة طويالاة. 

الصيام في العمليات الجراحاياة، ال باد ان يصاوم 

المريض ست ساعات قابال الاعامالاياة، ثام جااءت 

 مسألة خفض الوزن وبدأت ممارسة الصوم.

عنادماا بادأوا ياجارون تاجاارب  3997حتى العام 

على الاحاياواناات عان طارياق الصاياام لسااعاات 

محددة، يمتنع فيها المخلوق عن الطعاام والشاراب 

ساعات محددة، ثم درسوا اثر ذلاك عالاى اجاهازة 

الجسم. فوج وا بالفاوائاد الاهاائالاة لاذلاك، ثام بادأوا 

 يجرون التجارب على االنسان.

لدي ثال  ماقااالت نشارت فاي اشاهار الاماجاالت 

 New Englandالبريطانيا  

احدى المقاالت تعّرف ما يساماى الصاياام فاتارات 

 intermittent fastingمحددة  

 ساعات. 8ساعة وياكل  31يصوم الشخص 

االمر الثاني بدأوا يدرسون فوائد هذا الصيام. حين 

ناكل الطعام ياذهاب لالاكاباد الاذي ياحارقاه وياناتاج 

الجلوكوز الذي يمد االنسان بالطاقة. في الصيام ال 

يوجد طعام فيحس االنسان بالجوع، وال يساتاطاياع 

الكبد حرق شيء وال ينتاج طااقاة. باعاد فاتارة مان 

الجوع يبدأ الجسم بارسال االشارات الى الخاليات 

 التي تخزن الدهون.

من حكمة هللا اناي حااول االنساان ان يصاوم فاي 

رجب وشعبان ليجهز اجهزة الجسم لكي يكون هذا 

النظام البديل النتاج الطاقاة جااهازا مان اول ياوم  

 من شهر رمضان المبارك.

حين يصوم االنسان يحس بالجاوع حاتاى تاناطالاق 

االشارات العصبية وترسل االشارات الى الدهاون 

فيبدأ الجسم بحرق الدهون النتااج الاطااقاة، وباعاد 

ذلك يصبح الصيام سهال. الدهون الاماتاراكاماة فاي 

البطن مثال تبادأ فاي االحاتاراق فاياتاخالاص ماناهاا 

الجسم، وحتاى لاو عاادات باعاد رمضاان تصاباح 

جديدة. من المعروف ان تجديد خاليا الاجاسام امار 

 مهم لتقليل المواد السامة.

 حرق الدهون بحد ذاته يفيد الجسم في عدة اشياء:

 اوال يحرق الدهون ويجددها.

ثانيا: يحرق الدهون التي في الدم بالاكاولاياساتارول 

باانااوعاايااهي. الاابااعااض يااتااناااول الااحاابااوب لااخاافااض 

الكولسترول. الصيام يقلل الكولساتارول فاي الادم، 

فتاظال الشارايايان مافاتاوحاة وياماناع ذلاك حادو  

 الجلطات. حرق الدهون في الدم مفيد للغاية.

بعد ذلك بدأوا يدرسون تأثير الصيام على الاجاسام. 

الكبد يحرق الطعام ويولد جلاوكاوز الاذي ياحاتااج 

الى انسولين. البعض الذي ال ينتج انسولين ياعااناي 

من السكر. حايان يصاوم االنساان فاان اساتاجااباة 

الجسم لالنسولين المفرز داخله تزداد عادة مارات 

 فتعالج السكر وتحميه من  االصابة به.

الشيء الثالث ان الصيام يمنع افراز مواد مضارة. 

الذي يداوم علاى الصاياام يابادو اصاغار ساناا مان 

 اآلخرين.

المصاب الصاائام باالسارطاان يساتاجاياب لالاعاالج 

 الكيماوي بشكل افضل من غير الصائم.

الصيام ليس تعذياباا لالاجاسام، بال اعاادة تشاغايال 

اجهزة الجسم بحيث تاتاجاناب الاماشااكال وتاؤدي 

 خدمات للجسم.

امراض القلب تقل بالصيام. الكولسترول يترساب 

في شرايين القلب فتاضاياق. عانادماا ياباذل جاهادا 

يشعب باأللم نتيجة ذلاك. الصاوم ياحاد مان هاذه 

 المشاكل.

العامل اآلخر ان الصياام ياخافاف الاوزن. هانااك 

 ثماني فوائد للصيام:

 يقلل االحتياج لالنسولين

يقلل االلتهابات فاي الاجاسام، وياقال الارومااتاوياد 

 والسرطان

يحسن ضغ  الدم الن الاكاولساتارول ياؤدي الاى 

 تصلب الشرايين، فيرتفع ضغ  الدم

 يساعد في وظائف المخ

 يساعد على خفض الوزن

 يساعد على النمو لدى الشباب

هناك هرمون النمو الذي يتاأثار باالصاوم. الاناماو 

ياازداد وتاازداد الااعااضااالت قااوة فااي الصاايااام، 

وتستجيب بشكل افضل للعوامل الداخلاياة لاجاسام 

االنسان. يبدو االنسان شكله أصاغار، ياؤدي الاى 

 إطالة العمر.

تمنع حدو  السرطان وتساعد عالاى االساتاجااباة 

 الجيدة لجسم االنسان للموةاد الكيماوية.

مقالة نياو اناجاالناد تاؤكاد دور الصاوم فاي هاذه 

االمور. الطريقة القديمة هي االمتناع عن الطعاام 

والشراب فترة من الزمن. استاماروا فاي الاباحاث 

حتى ادركوا ان فترة الصوم كافية للحصول على 

 فوائد جمة.

مؤلفو هذه االبحا  من غيار الاماسالامايان. هانااك 

ورقة بحث اخرى تؤكد عالاى الاقالاب واالوعاياة 

الدموية مع الصوم. هناك علماء كبار في السجن، 

 ولكنهم بصحة جيدة وذهن متوقد.

قال البابا عن لقائه بالسيد السيستاني لدى عاودتاه 

الى الفاتيكان في الطائرة، قال اشياء تؤكد الاحاالاة 

 الصحية لدما  سماحة السيد السيستاني.

قال بابا الفاتيكان ان السياد الساياساتااناي قاال لاه: 

 الناس اما اخ لك في الدين او شبيه لك في الخلق.

 

 كلمة الشيخ علي المنيّع

أسعد هللا اوقاتكم بالمناجاة الشعبانياة، وأساعاد هللا 

 أيامكم بقرب حلول شهر هللا األكبر.

 اآلثار المعنوية لفريضة الصوم

 أود لفت النظر الى مسألة مهمة:

النقطة االولى ما يذكره العلامااء وتاؤكاد الاعاقايادة 

وهااي ان الااتااشااريااع 

ياانااظاار الااى مصاالااحااة 

االنسااان. ويااباادو ان 

لكل تشارياع ارتابااطاا 

بمصالح االنسان. فهاو 

ليس كبقية المخلوقاات 

له بعد محدد. االنساان 

افضل المخلوقات وقد 

اخااتاااره هللا لاايااكااون 
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خليفته على االرض، لكي يستحق االستخالف ال 

بد ان يكون لديه كمال ماتاماياز لاياكاون مساتاحاقاا 

 لسجود المالئكة.

هناك االباعااد الاجاسادياة والاروحاياة والادناياوياة 

 والروحية  في هذا الشهر العظيم.

﴿يا ايها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام﴾. فاي هاذا 

درس ديني. حين يبدأ القرآن باذكار الصاوم فااناه 

يبدأ بالتشريع. ثم يقول: أياما معدودات. بعاد ذلاك 

 يأتي الى مرحلة تفصيل هذا التشريع.

حين نطرح االحكام نبدأ بالناحية الفقاهاياة، باياناماا 

القرآن يولي اولوية لافالاسافاة الصاوم. عالاياناا ان 

نتعاطى مع شبابنا الناشيء لكي ال يترك الصاوم. 

حين نبين للصوم فلسفة الصوم وفائدتاه، اتاحاد  

 عن تثقيف الشباب بالصوم.

ما االضافة التي يضيفها الصوم عالاى شاخاصاياة 

االنسان لتجعلها متاكاامالاة؟ الصاوم يافاتارض ان 

يكون برنامجا تدريبيا، يفاضاي الاى ان ياكاتاساب 

االنسان حالة التاقاوى. حاالاة الاتاقاوى ياحاتااجاهاا 

االنسان في حياتاه. ال باد ان نابايان لاالنساان ان 

الدين جاء ليلبي حاجت االنساان. هاذه الاحااجاات 

كااناات مااوجااودة لاادى االنسااان الااذي عااا  فااي 

 الحضارات السومرية وسواه.

 التأثيرات السلبية:

هناك حاجات ثابتة لالنسان لحاجة منظومة قيمياة 

ثقافية دينية، مارتاباطاة باالاماسااء وهاي اصايالاة، 

 ويستفيد من التجربة االنسانية.

اليوم التحدي لالنسان يقول: ماا هاي الاماناظاوماة 

 القيمية لالنسان المعاصر؟

ما اثر التقوى على العامل او المدرس او رئاياس 

 الجمهورية على الطالب؟

اذا بحثنا في آثار هذه العبادات ساناجاد ان الاديان 

 موجود في حياتنا بتفصيالته؟

ال نعود ننظر لالسالم انه عالقة بين العاباد ورباه 

فحسب، بل ال بد ان نبحث عن اآلثار االجتماعياة 

للعبادات. التقوى واحد من معاني اإليمان. ال نجد 

كلمة مان احاد االئاماة اال وتابادأ باالاتاقاوى. احاد 

معانيها ان االنسان يكون مسيطرا على قاراراتاه. 

التقوى مثل شخص يسير في ارض جرداء ملي اة 

باالشواك، فهو يمضي باطارياقاة حاذرة لاكاي ال 

يتأذى بالشوك. التقوى تجعلنا نسير في هذه الدنياا 

الملي ة بالمسؤوليات، بسالم. انه يشكل حاالاة مان 

 البصيرة والوعي واالدراك.

شخص يعارف ان الصاالة والصاوم امار جاياد. 

شخص يعمل في دائرة معينياة وهانااك خاطاوات 

الداء المهمة. ان مراعاته لهذه االجراءات ياعاناي 

 التقوى.

تجنب الذنوب تعني تجني السلوكيات التاي تاؤدي 

الى تسافل االنسان. تجد شاخاصاا يصالاي بشاكال 

كامل، ولكن حايان ياكاون ماوظافاا حاكاوماياا، ال 

يراعي الرأي العام، فاننا نستطاياع ان ناقاول لاه: 

توقف فان هذا خالف التقوى. كيف يؤدي الصيام 

الى التقوى بهذه المعنى؟ الصياام عاباادة قاواماهاا 

الترك بترك ما تشتهيه النفسي. الصوم باحاقاياقاتاه 

 عبادة تركية. بينما الصالة عبادة فعلية.

الكثير من النفس قد يكون لديه قوة  الفعل، ولاكان 

نفسه تدفعه لالصرار على الاحاصاول ماا يارياد. 

الكثير من الممارسات التي نمارسها في صاوماناا 

تفسد الصوم. احيانا االفراط في وجبات االكل في 

االفطار والساحاور. الاباعاض ياعاوض حارمااناه 

وامتناعه. شخص يصلي ولكن صالتاه ال تاناهااه 

 عن الفحشاء والمنكر.

 اختم بما يلي

الصوم يقوي في االنسان مالاكاة الاتارك، وخاالل 

يوما تتقوى ارادته. االمر المهم ان ال تاتاعالاق  12

بالحرام. التقوى تعني ان تترك من أثامك. التقوى 

تنعكس في كل حياة االنسان. بهذه الارؤياة ياكاون 

للصوم اثر اجتامااعاي وهاذا ياؤدي الاى اماتاالك 

 االنسان المبادرة والحرية.

يجب ان ال يكون هناك شيء بماقادار شاعارة مان 

 اجل ان يحصل على مديح.

 

 الدكتور نزار الحيدري

 اود اضافة بعض المالحظات حول الصيام:

االولى ان الفائادة الصاحاياة لاكاي تاتاحاقاق عالاى 

الصائم ان يلتزم باالاتاوصاياات االساالماياة حاول 

التغذية التي ايادهاا 

الفكر الحديث. قال 

تااعااالااى: ﴿وكاالااوا 

واشااااارباااااوا وال 

 تسرفوا﴾.

ورد هاذا الاماعاناى 

فاااااي احاااااادياااااث 

وروايااااات. قااااال 

الاااناااباااي ماااحاااماااد 

بصي: المعدة بيت 

الداء، وقال: ناحان 

 قوم ال ناكل حتى نجوع.

من المؤسف ان بعض الصائمين يحاولاون شاهار 

الصيام الى شهر الطعام والمنام، فينامون ماعاظام 

 النهار ويسرفون في االكل والشراب في الليل.

النقطة الثانية: ان معظم الفقهاء يعتبرون التدخيان 

من المفطرات، الصائمون يمتنعون عن التادخايان 

في النهار، فاذا كانوا قادرين على ذلاك فاياناباغاي 

عليهم ان يقلعاوا عان هاذه الاعاادة وياقادماوا هاذا 

االقالع هدية الى عائالتهم. المشكلة ان الاتادخايان 

سبب رئيس لالمراض الفتاكة كااماراض الاقالاب 

والكلي وبعض انواع السارطااناات. االضارار ال 

تنحاصار باالامادخانايان بال تصال الاى اآلخاريان 

 الحاضربن.

االطفال اكثر غرضة لالصابة بامراض الاجاهااز 

التنفسي. كما ان الاجانايان فاي باطان اماه يصااب 

بامراض اذا دخلت الحبلى في فترة الحامال. هاذه 

االضرار تشمل كل انواع التدخين كالتدخين. مان 

 المؤسف ان ظاهرة  الشيشة منتشرة اآلن .

النشوقات، جمع نشوق وهو كل دواء ياؤخاذ عان 

طريق االستنشاق. هنااك اخاتاالف بايان الافاقاراء 

حول كونها من المفطرات ام ال. باعاض الافاقاهااء 

يعتبر النوعين من النشاوقاات مافاطارة، اماا اناهاا 

كالاغاباار او ان الارذاذ قاد يصال الاماعادة الناهاا 

مصممة بشكل اسااساي لاوصاولاهاا الاى الاجانااح 

التنفسي. بعض الفقهاء يعتبرها غير مفطرة وانها 

 ال تعتبر عرفا من باب االكل والشرب.

فاائاادة الصاوم لااوقاايااة باعااض االماراض. باادأت 

القصة منتصف القرن الماضي. الباحثون وجادوا 

وهاي ماوجاودة عالاى ”  االبتالع الاذاتاي“ ظاهرة 

مستوى الخلية الواحدة. فكان هللا اودع فيها قابلياة 

تنظيف الاقاباالت، وتاحاويالاهاا الاى االقاوى. فاي 

السنوات الماتاأخارة بادأت باحاو  حاول مساأةل 

 تجويع ذه الخاليا.
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 نتيجة معاهدة صلح

 االمام الحسن )ع(
 

بعد أن تم عقد الصلح بين الطرفين دخل ماعااوياة 

مسجد الكوفة وارتقى المنبر قائالً: بأال وإني كنت 

منايات الاحاسان عالاياه الساالم وأعاطاياتاه أشايااء 

 ء منهاي. وجميعها تحت قدمي ال أفي له بشي

ولم يف معاوية بكل بنود الصلح باماا فاياهاا الاباناد 

األول ومع ذلك بقي اإلمام عليه الساالم رغام ماا 

تعرض من ضغوط من قبل شيعته تطالبه برفاض 

المعاهدة ومصّرة على أّن اإلتفاقية سقاطات لاعادم 

وفاء معاوية بما اشترط عليه اإلمام علاياه الساالم 

من شروط، ومن مصادياق عادم وفاائاه بافاقارات 

الصلح ومخالفته لسنة الارساول صالای هللا عالاياه 

وآله وسلم بإلحاقه زياد بأبي سفياني وهو مخالاف 

لقول رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسالام الاولاد 

للفرا  وللعاهر الحجر، وبإقامة صالة الاجاماعاة 

يوم األربعاءي، وبتعطيل الحدودي وبتجويز الرباي 

وباألذان لصالة الاعايادي وبالاخاطاباة قابال صاالة 

العيدي باإلضافة إلى الكذب ووضع الحديث و...ي. 

ومن البدع التي قام بها معاوية استخالفه ابنه يزيد 

كخليفة على المسلمين وبهذا يكون قد نقض الفقرة 

 الثانية من المعاهدة.

كذلك نقض معاوية الفقرة الثالثة المطالبة بالتوقف 

عن سب أمير المؤمنين عليه السالم بل جعل سبّاه 

ولعنه من شروط خطبة الجمعة التاي ال ياتاخالاف 

عنها أئمة الجمعات، ولما قيل لمروان بان الاحاكام 

ً عالاى الاماناابار؟ي بارر ذلاك  بما لكم تسبون عليّاا

 بقوله: بإنّه ال يستقيم لنا األمر إال بذلكي.

أما الفقرة الرابعة المتعلقة بخراج داراباجارد فا ن 

أهل البصرة منعاوه ماناه وقاالاوا: بهاو فايا اناا ال 

 نعطيه أحداًي. وكان منعهم بأمر معاوية.

أّما مخالفته للفقرة الخامسة من الصلح فتمثّلت بماا 

كتبه معاوية إلى عّماله: بانظروا من قامت عالاياه 

ً وأهال باياتاه فااماحاوه مان  البينة أنه ياحاب عالاياا

الديواني، ثم كتب كتاباً آخر: بمن اتهاماتاماوه ولام 

تقم عليه بينة فاقتلوه!!ي. وفي رواياة أخارى أمار 

 بحبسه وهدم دارهي.
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 شهر رمضان.. ربيع القران والشهادة
 مقدمة: سماحة الشيخ حسن التريكي 

﴿شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس 

 وبينات من الهدى والفرقان﴾

ورد في الحديث عان الاناباي بصي: لاكال شايء 

 ربيع وربيع القرآن شهر رمضان.

نبارك للمسلمين حلول شاهار رمضاان الاماباارك 

ونحن نعيش في ليالاة الاجاماعاة االولاى مان هاذا 

الشهر الكريم، نسأل هللا ان ياتاقابال ماناا الصاياام 

والقيام والطاعات وان يجعالاناا مان اهال الشاهار 

 الذين دعينا فيه الى ضيافة هللا.

اذا قاالاانااا رباايااع تاابااادر الااى االذهااان االزهااار 

والورود، لذلك حين نقول ان شهر رمضان ربيع 

القرآن علينا ان ناظاهار الاقارآن فاي هاذا الشاهار 

 الكريم ليكون احتفاء بالشهر المعظم.

هذا الشهر الكريم فيه مناسبات عديادة بااالضاافاة 

لقداسته، سواء نزول الكتب السامااوياة بالاتاوراة 

واالنجيل وصحف ابراهايام وزباور داودي وفاي 

هذا الشهر انتصر المسلاماون عالاى الاماشاركايان 

وانطلقت الدولاة االساالماياة. وهانااك مانااساباات 

اخرى كشهدات االئمة. وفي عصارناا الاحااضار 

، وهناك ذكرى شهاادة 3971هناك حرب اكتوبر 

المفكر الكبير السيد الشهيد ماحاماد بااقار الصادر 

. بارغام 3982ابريال  9الذي اعلنت شهداته في 

قصر عمره فانه اعطى الكثير وقدم الاكاثايار مان 

المؤلفات وفي العلوم االسالمية. كان لاه حالاقاات 

في اصول الفكر. كتب "فلسفاتاناا" الاذي تصادى 

فيه للفلسفة المادية، وكتاب اقتصادنا الاذي طارح 

فيه النظرياة االساالماياة لاالقاتاصااد فاي ماقاابال 

االشتراكية والرأسمالياة، لاذلاك كاانات خساارتاه 

 عظيمة .

كان للشهاياد اساهااماه فاي ماجاال الاقارآن، فاهاو 

صاحب "التفسير الموضوعي"، له حق علينا ان 

نذكره، فهو الذي صمم على الشهادة قائاال: اناناي 

صممت على الشهادة. اراد الشهادة وخاطا  لاهاا 

 واختار التوقيت فاعطاه هللا إياها.

لدينا كلمة من الدكتور شالاتاا  عاباود مان باغاداد 

حول الشهيد الصادر والادكاتاور لاياث كاباة عان 

 القرآن الكريم.

 

 الدكتور شلتاغ عبود  

الحدياث عان اساهااماات الشاهاياد فاي الامادرساة 

 القرآنية.

في تفسيره الموضوعي كان ذلاك ضامان اجاواء 

النهاضاة االساالماياة 

الاااحااادياااثاااة. تااالاااك 

االجواء التاي كاانات 

تااااعاااايااااش حاااااالت 

 التغريب والتأصيل.

الاانااهااضااة الااحااديااثااة 

اتخذت لاهاا شاعاارا: 

﴿ان هللا ال ياغايار ماا 

بقوم حتى يغيروا ماا 

 بانفسهم﴾.

تلك الحركة انشغل بها االفاغااناي وماحاماد عابادة 

ورشياد رضاا، كاانات خاطاواتاهام عالاى طارياق 

الااتاافااسااياار الاامااوضااوعااي. ركااز االفااغااانااي عاالااى 

مجموعة من اسبااب صاعاود االمام وساقاوطاهاا، 

 لكنها كانت موجزة.

لم ينهض احد من تالميذه حتى جاء السيد الصادر 

وتحد  عن التفسيار الاتاجازيا اي. كاانات جاهاودا 

برغم اهميتها، ذاهباة الاى تاجازئاة الاقارآن. جااء 

السيد وهو مبدع في العلوام المختلفة. تحاد  عان 

الااتاافااسااياار الاامااوضااوع واهااماايااتااه، وعاان فااوائااده 

وخصائصة فجعل محورية للقرأن، فيبدأ باالاواقاع 

ثم يستنجد بالقرآن الاكاريام لاياقاتاباس مان ضاوئاه 

لعالج المشكلة. كان يادرس الاماشاكالاة باطارياقاة 

موضوعية غايار ماتاأثارة باماحاياطاهاا. الاقاضااياا 

االجتماعية عديدة، اجتماعية وسياساياة. يادرساهاا 

 المفسر ثم يعرضها على القرآن.

الفرق بين التفسايار الاجازئاي والاماوضاوعاي ان 

االول ال يخرج بنتيجة. االمار الاماهام ان ناناظار 

للقرآن انه كتاب تربية وهداية، يخرج النااس مان 

الظلمات الى النور، وهو كاتااب تاناماياة واعاماار 

واكتشاف وليس كاتااب ناحاو او فاقاه او صاراع 

 مذهبي او اشتقاقات لغوية.

هذا المنهج يدرس القرآن ضمن الرؤية االسالمية 

الشاملة. من هذه الرؤية الاتاي تافاهام الاقارآن اناه 

 كتاب يسام في فهم المسار االنساني.

يدرس القرآن بصورة كلية وانه ضامان مشاروع 

يراد النهوض به من خالل الاقارآن الاذي ياواجاه 

الكون المنظوم بمنطق الهي. الشهيد الصدر يقول 

ان القضية ليست جمع اآليات ثام شارحاهاا، فاهاو 

ياادرس هااذه الااظااواهاار ضااماان رؤيااة ومشااروع 

وفلسفة ضمن هذه المالمح للتفسير الاماوضاوعاي 

الذي ينظر لالمور نظرة شاملة وتصل الى نتائج. 

ينظر لالنسان ويغيره من المحتوى الداخلي، فهاو 

 تغيير داخلي لمنع تغيير العالم خراجيا.

وقااف عاانااد هااذه اآليااة الااتااي وقااف عااناادهااا كاال 

المفسرين: ﴿ما من احد وضع خاطاا أحامار عالاى 

كلمة قوم، ال بد ان يحد  التغيير في االمة او كل 

االمة او بنسبة كبيرة حتى يحد  التغيير. الناحياة 

الفنية ضرورية جادا، ال باد مان االعاداد لاكاتالاة 

انسانية عدديا لتستطيع التصدي لالعالم المضااد. 

ينظر لهذا القرآن انه كان حياة. عندما تقوم بتغيير 

مجتمع ما، تصطفي من يفتح قلبه علاى  الاقارآن، 

فال بد مان اناتاخااب الاثالاة الصاالاحاة لاتاماارس 

 التغيير.

من مالمح المنهج الموضوعي لدى السيد، فاهاو 

ينظر للكون نظرة شمولية ويفاسار الاقارآن باعاد 

ذلك. كان ينتخب العاملين السائرين على ماناهاج 

االنبياء. هناك تطبقيات الواقعياة، وهانااك سانان 

تاريخية ﴿قل سيروا في االرض فانظاروا كاياف 

كان عاقبة المكذبين﴾. هذه التطبيقات نجدهاا فاي 

السنن التارياخاياة، وكاذلاك فاي الاماثال االعالاى 

ونجدها في نظرية االستخالف وشهادة االنبيااء، 

وكذلك في ضوء االنسان ومن خالل الاماحاتاوى 

 الداخلي البنية الداخلية.

 السنن التاريخية 

 نظرية االستخالف 

واقامة حكومة العدل االلهي ﴿انا ارسلناا رسالاناا  

 بالبينات﴾.

 وظيفة القرآن انشاء الحكومة العادلة. 

 هذه التطبيقات وراءها اقامة العدل االلهي.

اصاباحاناا ناتاحاد  عان كال شايء اال الشاهاياد 

 الصدر. 

هذه مان اهاداف الاماشاروع االساالماي. هانااك 

الكثير من الدورات القرآنية والحوزات العلاماياة 

شااب وطالابات ماناهام قاراءة  322فلو اخاذت 

 القرآن، قد يكون هناك من هو غير مستعد.

السيد الشهيد ظلم حاياا وماياتاا. اوال عاناد قاتالاه 

وحرمان البشرية بعد مماته. وبعد ممااتاه هانااك 

ظالمات اخرى. الاخايارون مان ابانااء الشاهاياد 

الصدر، هناك مشاروع الحايااء الساياد الشاهاياد 

 وأثره.

 

 الدكتور ليث كبة 

 حول تنش ة الجماعات في القرآن الكريم.

ال بد من التوقف قليال حول ما ذكار عان الساياد 

الشهيد. اجد صاعاوباة ان الاتازم الصامات ازاء 

االساءة البالغة التي حدثت من قبال الاجامااعاات 

التي يفترض انها سارت عالاى خاطاه، فاهاذا ال 

يمكن السكوت عليه، فالاو اساتاخادماناا مساطارة 

القرآن او التوقعات الاتاي كاان الشاهاياد الصادر 

 يتطلع اليه سنجد فجوة واسعة.

نحن في هذا الشهر، شهر القرآن الكريم، نصوم 

يوما كل عام في هذا الشهر الذي نازل فاياه  12

القرآن، بناصاوصاه الاكاامالاة وخاتامات باه كال 

النبوءات، لن يكون هناك تدخل الهي غيباي فاي 

االرض بعد هذا القرآن. حاليا صالاتاناا باالاقارآن 

مائعة وضائعة، وهناك تبريارات سااهامات فاي 

تمييع صلتنا بالقارآن. 

كااان الشااهاايااد ياانااوي 

كتابة موسوعة تشمل 

عااااناااااوياااان مااااثاااال 

"مااجااتاامااعاانااا" عاالااى 

 غرار "فلسفتنا".

ميازة الساياد الصادر 

انه في الاوقات الاذي 

4التتمة ص  
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يؤكد ستيفان وايات فاي كاتااباه "مافااتاياح السايااساة 

الروسية" الصادر عن شركة المطبوعات للاتاوزياع 

والنشر في بيروت، أن طريقة حكم روساياا مساألاة 

 تهم العالم أجمع مباشرة، وليس الروس فق .

ويوضح وايت أنه حتى ولو لم تعد روساياا اإلتاحااد 

السوفياتي، إال أناهاا ال تازال تشاكال ساباع مسااحاة 

ماناطاقاة  33العالم، إذ تمتد على قاارتايان وتاغاطاي 

زمنية مختلفة. كما أناهاا عضاو ماؤساس فاي األمام 

المتحدة وتحتل أحد الاماقااعاد الادائاماة فاي ماجالاس 

األمن، وتعد أحد أهم الدول ذات القدرات والتقنياات 

العسكرية الاماتاقادماة جاداً، وتاتاماتاع باأحاد أضاخام 

أقتصاديات العالم، إذ لدياهاا ماخازون مان الاماوارد 

الطبيعية يعد من بين أكبر اإلحتايااطاات فاي الاعاالام 

وهي تشكل جزءاً من توازن الطاقة ماع كاثايار مان 

 الدول األوروبية والدول األبعد.

ويبين وايت في كتابه الموسوعي أن زوال اإلتاحااد 

السوفياتي ليس بالضرورة زوال مصادر اإلناقاساام 

األقدم. ففي عهدي بوتين ومايادفايادياف جارى كارد 

فعل استعداد بالغ للدفاع عن مصاالاح روساياا ضاد 

 الثورات الملونة. ولكن بأي طريقة؟.

تأثر الليبراليون الروس بالنظاام الادساتاور الاغارباي 

مقارنة باناظااماهام األوتاوقاراطاي، وكااناون يارون 

ً ماا مان الاحاضااارة  ً ناوعاا دولاتاهام عضاواً ماناافالاتاا

األوروبية. ومال الوطنيون والمتحفظون أكاثار إلاى 

رؤية روسيا دولة تتمتع بتاريخ وثقافة فريدة ودولاة 

يجدر بها أن تبحث في تقاليدهاا عاماا ياالئاماهاا مان 

النظام اإلجتماعي. وقد أيدت الكنيسة األرثاوذكساياة 

التي كانت شبه منحازة للسياادة الاقاوماياة الاروساياة 

أفكارهم هذه، وقد ساعدت على تعزيز الشعور باأن 

 الروس "شعب متميز يتمتع بقدر حضاري خاص".

كان هم الرئيس بوتين األول بعد وصولاه إلاى سادة 

هااو إعااادة مااكااانااة روساايااا  2222الاارئاااسااة عااام 

التاريخية وأن تاخارج مان مارحالاة اقاتاصااد نازع 

األسلحة التي كاان اقاتارحاهاا الارئاياس الساوفايااتاي 

األخير ميحائيل غورباتشاوف لاتاعاود إلاى ماكااناهاا 

الطبيعي كقوة عظمى وصاحبة ثاني أقوى جيش في 

 العالم.

يوضح وايت أنه لطالما كان طموح الروس الاظافار 

بمرافئ على المياه الداف ة في الجنوب وإنشاء شبكة 

من الدول التابعة لها في أوروبا الشارقاياة كاوسايالاة 

لتعازياز دفااعاات الابالاد فاي وجاه الاقاوى الاقاارياة 

األخرى. فقد كانت روسيا قوة آسيوية أوروبية بادءاً 

، يوم بدأت سالسل الغارات األولاى 31من القرن الـ

 تخضع سيبيريا لهيمنة االمبراطورية.

ويشير المؤلف إلى أن الاماساألاتايان األهام باالاناساباة 

 لروسيا هما:

األولى الهيكلة األمنية ألوروبا ما باعاد الشاياوعاياة، 

وتحديداً توسيع الناتو. فقد اعتبر كثايار مان الاروس 

أن توساياع  3993بعد انهيار اإلتحاد السوفياتي عام 

حلف الناتو إلى أوروبا الشارقاياة والاوساطاى ياهادد 

بانقسام القارة ويشاكال تاهادياداً ألماناهام ياعاادل فاي 

خطورته الاماواجاهاة الاعادائاياة الاتاي وقاعات اثانااء 

الحرب الباردة. وقد بعث الرئيس يلتاسايان فاي عاام 

برسالة احتجاج إلى القادة الغربيين لادخاولاهام  3991

ً عان  المبكر إلى دول أوروبا الشرقية مقترحاً عوضاا

ذلك تعزيز األمن الجماعي. وردت الواليات المتحدة 

على ذلك باقتراح "الشراكة في سابايال السالام". وقاد 

لاهاذا االقاتاراح  3991استجاابات قاماة الانااتاو عاام 

ورفضت في الوقت عينه الدخول الاماباكار إلاى دول 

 أوروبا الشرقية.

وقد أصر حينها الرئيس يلتسين على "اتفاقية خااصاة 

تلحظ "مانازلاة روساياا ودورهاا فاي شاؤون الاعاالام 

األوروبية والقوة العسكرية والمكانة النووية لبلادناا". 

وعاود يلتسين تأكيده بأن روسيا ال يمكناهاا أن تاقابال 

انتقال حدود الناتاو إلاى حادود روساياا. وقاد اعاتابار 

حينها تصريحه هذا أحد أقسى التصريحاات الادولاياة 

 في موسكو منذ سقوط الشيوعية. 

وعلى الرغم من ذلك لم تستطع روسياا وضاع فاياتاو 

عاالااى دول أوروبااا الشاارقاايااة الااتااي أرادت دخااول 

عضوية حلف الناتو الاذي أعالان ماوافاقاتاه فاي عاام 

في قمته السنوية فاي مادرياد عالاى عضاوياة  3997

المجر وبولندا وجمهورية التشيك كأعضاء جادد فاي 

علاى انضاماام   2221الحلف ثم أعقبها الموافقة عام 

جمهوريات البلاطاياق بإساتاوناياا،التافاياا، ولاياتاوانايااي 

الثال  وبلغاارياا ورومااناياا وسالاوفااكاياا وسالاوفاناياا 

تاباعاتاهاا ألابااناياا  2229كأعضاء جادد ثام فاي عاام 

 وكرواتيا.

الااثااانااي: الااخااالف حااول نصااب ماانااظااومااة الاادفاااع 

الصاروخية في وس  أوروبا حيث بدأت دول الانااتاو 

الغربية تقيم قواعد عسكرية علاى الاحادود الاروساياة 

وتخط  لنصب دفاعاتها الاماضاادة لالاصاوارياخ فاي 

دول األعضاء الجدد: باولانادا وجاماهاورياة الاتاشاياك 

 وسلوفاكيا وجمهوريات البلطيق.

وقد اقترح الرئيس بوتين رداً على ذلك ضرورة "رد 

قوي جداً" على الدفاعات المضادة للصاوارياخ الاتاي 

يحقترح نصبها في وس  أوروبا. وأعقبه إعالن النائب 

األول لرئيس الوزراء السابق سيرغي إيافااناوف فاي 

عاان اإلخااتاابااار الااناااجااح  2227أيااارم مااايااو عااام  األوراسية والمخاوف من توسع "الناتو"

لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الاتاغالاب 

على أي منظومة من منظومات الدفاع الصاروخاي 

الراهنة او المستقبلية. ووفق محللين غربيين يحامال 

الصاروخ الجديد عدداً من رؤوس نووية مما يجعل 

سقوطه شبه مستحيل وبمقدوره أن يصاياب أهادافااً 

 على بعد أميال.

وعاود بوتين الرد في شباطم فابارايار وماجادداً فاي 

ب عاالناه باأن روساياا  2227تشرين االولم أكتوبر 

تفكر في اإلنسحاب من معاهدة الحاد مان األسالاحاة 

بايان  3987النووية متوسطة المدى التي وقعت في 

الرئيس األميركي في حينه رونالد رياغاان ورئاياس 

االتحاد السوفياتي يومذاك ميخائايال غاوربااتشاياف، 

ألنها  "لم تعد تخدم مصالح روسيا". وقاد وصافات 

هذه المعاهدة "بالتاريخية" ألنها ألغت ف ة كاملة من 

 5222و 522الصااواريااخ يااراوح مااداهااا بااياان 

 كيلومتر.

، أكد الرئيس 2238وفي تشرين األولم أكتوبر عام 

األميركي دونالد ترامب بأن واشنطن ستنسحب مان 

هذه معاهدة، متهماً روسيا بأنها "تنتهك منذ سناوات 

عديدة" هذه المعاهدة. وقد رد دياماتاري باياساكاوف 

المتحد  باسم الكرملين مباشرة على ذلك بقولاه إن 

روسيا ستضطر للارد باالاماثال إذا بادأت الاوالياات 

المتحدة تطوير صواريخ جديدة بعد االنساحااب مان 

 هذه المعاهدة.

وقد اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف فاي 

تغريدة على تويتر أّن قرار ترامب االنساحااب مان 

المعاهدة هو "ثاني ضربة قوية تاتالاقااهاا ماناظاوماة 

االستقرار اإلستراتيجاي فاي الاعاالام"، ماذكاراً باأن 

الضربة األولاى تاماثالات باانساحااب واشاناطان مان 

"معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ لباليساتاياة" 

. وأضااف باوشاكاوف: "ماجادداً إن 2223في عام 

الواليات المتحدة هي الطرف الذي بادر لالنسحااب 

من المعاهدة". وقد أعلنت الوالياات الاماتاحادة، فاي 

أنها ستعلاق  2239األول من شهر م شباطم  فبراير 

 التزاماتها المفروضة عليها بموجب االتفاقية.

وقد ردت روسيا على ذلك بتعلاياق مشااركاتاهاا فاي 

هااذه الاامااعاااهاادة. وقااال الاارئاايااس الااروسااي "أعاالاان 

شركاؤنا األميركيون تعليق مشاركتهم في المعاهادة 

وبدورنا نعلق مشاركتنا أيضاً". ولم يكتِف بذلك بال 

 أعلن أن روسيا ستبدأ في تطوير صواريخ جديدة.

يؤكد وايت أن كل هذا ياماثال "أساوأ خاالف حاول 

الحد من التسلح خالل الحقبة التالية للحرب الابااردة 

ويقارن ذلك ماع أزماة الصاوارياخ األوروباياة فاي 

الثمانينات، عند ما أدى نشر صاوارياخ كاروز فاي 

القارة األوروبية إلى تظاهرات شعبية عارمة، وقاد 

أشااار بااوتااياان ناافااسااه إلااى حااالااة مشااابااهااة ألزمااة 

عندماا وقاف الاعاالام  3912الصواريخ الكوبية عام 

 أجمع على حافة حرب نووية.

ويخلاص الاماؤلاف فاي كاتااباه "مافااتاياح السايااساة 

الروسية" إلى أن الدبلوماسيين الروس في ظل حكم 

بوتين وخلفه، واستغالالً للنفوذ الاذي ماناحاتاهام إيااه 

مواردهم الطبيعية الهائلة وأسعار النف  الامارتافاعاة، 

وجدوا أن فارصاة أكابار قاد ساناحات لاهام لاتاوكاياد 

أولوياتهم.. وأمست البيا اة الادولاياة أكاثار تاناافساياة 

 وأحياناً أكثر احتداماً بالفعل.



4 

 طوبى لك أيها الصائم 
منذ ان قررت التوقف عن األكل والشرب ليلة 

إعالن حلول شهر رمضان المبارك، بدأت 

مشوارك نحو الحرية المطلقة واالنفكاك من أغالل 

الشيطان وهواجسه. ذلك هو الصوم الحقيقي 

الهادف لتحرير اإلنسان من العبودية للمادة 

والغريزة والشهوة. فلتستمر في المشوار حتى 

تتحقق آمالك بحياة طيبة محكومة باهلل وال أحد 

سواه. لقد استقبلت شهر رمضان، كغيرك من 

العبّاد والزّهاد، بروح تواقة للخير، محبة للسالم 

واألمن، وإيمان راسخ ال يرى غير هللا ربًّا، وهذا 

هو طريق األنبياء ودرب الصالحين الذين ال 

يروح حياة اال وهللا في محورها. أول ك هم 

األحرار حقا، بعد ان كفروا بكل ما سوى هللا، 

وتعّمق لديهم الشعور بلذة الحرية واالستسالم هلل 

 وحده: بفله أسلموا وبشر المخبتيني.

بدأت صومك ربما بشيء من التوجس والخشية 

من عجز جسدك عن الصمود أمام المغريات، او 

االستسالم للشهوات. فهل هناك أعز على االنسان 

من األكل والشرب؟ ولكنك قررت ان تكون انت 

وحدك صاحب القرار واخترت لنفسك درب 

التقوى مبتعدا عن الفجور واالنحراف، موقنا ان 

هللا اعطى النفس الخيار بينهما: بفألهمها فجورها 

وتقواهاي. ويوما بعد آخر أدركت معنى  ان تكون 

وحدك صاحب القرار، وان ال تخضع للمغريات 

والشهوات الزائلة. واكتشفت ان النفس طيّعة، 

قادرة على التكيف مع ما يتوفر لها مهما كان 

ض يال، وان اإليمان الراسخ يزيدها قوة وإرادة. 

تواصلت مع ربك من خالل كتابه الكريم، ومع 

مجتمعك بأعمال الخير التي تزيد من رزقك 

ونجاحك، ومع أهلك وأصدقائك بااللتقاء على كلمة 

 هللا والتزود المتواصل بالتقوى.

أدركت بعد ان توقفت عن األكل والشرب ان 

السيطرة على  النفس ممكنة، وان امتالك الشجاعة 

التخاذ قرار التمرد على الشيطان انما تزيدك 

إصرارا على حماية نفسك منه لكي ال يحول بينك 

وبين االرتقاء في مستويات اإليمان. هذا اإلدراك 

ال يتوفر اال لمن صدق في صومه وصالته، وبذل 

الجهد لقطع الطريق امام الشيطان. وها هي أيام 

الشهر تتصّرم، وأنت صامد على قرارك األول 

باقتحام معركة األمعاء الخاوية مع الشيطان الذي 

يطمع في غوايتك. فهني ا لك، ما أعظم ما قدمت، 

وما أغلى ما حصدت، وما أكثر ما جمعت من 

خير وثواب وأجر. وفوق ذلك كله، استطعت ان 

تقطع خطوات على الطريق الذي أراده هللا لك: ان 

تكون خليفته على األرض. فطوبى لك ما أقوى 

شكيمتك، وما أقربك اليوم من ربك، فلتستمر في 

الصوم والعبادة والتواصل مع القرآن الكريم، 

فكلها من شروط صحة الصوم، وعند هللا المغفرة 

 والرحمة والجزاء.

كان يعطي للعلم مكانته، كان ياعاطاي لالاماذهاب  كلمة أخيرة

الفكري مكانته. اخبرني صديق بانه تواصل ماع 

الشااهاايااد الصاادر واخاابااره بااانااه ياانااوي دراسااة 

المذهب االسالمي االقتصادي فقال السيد: تاعالام 

 االقتصاد اوال. نحتاج الحيائه اليوم.

 تنش ة المجتمعات:

اليوم يدرسون الاتاطاور الاداروياناي وكاياف ان 

الطبيعة تفضل الكائنات المجتاماعاة الناهاا اقادر 

على البقاء. تنش ة الجماعات لاه دور وظايافاي. 

الكالب الجائحة او الضباع تساتاطاياع ان تاقاتال 

حيوانات اقوى منها النها مجاتاماعاة. فاي عالاوم 

االجتماع يدرسون ظواهر المجتمعات، اآلصرة 

التي باهاا االلافاة والالاغاة والاثاقاافاة ويادرساون 

موضوع السلطة: كاياف تاحاافاظ هاذه السالاطاة 

حماية نفسها وهناك موضوع الغيب، واالسا الاة 

 الوجودية.

يتساءل االنسان: أين سيكون باعاد الاماوت، مان 

يدبر هذا الكون، يريد ان ياطاما ان هاذه الاحاالاة 

لديه؟ يدركون ان هاذا الاباعاد حاقاياقاي فاي كال 

الاامااجااتاامااعااات. الااعاالاام ياادرس هااذه الااظااواهاار 

والمجتمعات، وكيف تنشأ والاطاقاوس الادياناياة، 

خصوصا انها لعبت دورا في تعزيز السالاطاات 

داخل المجتمع واالواصر الادياناياة، حاتاى قابال 

االسااالم كاااناات الاابااياا ااة الااثااقااافاايااة كااان بااهااا 

اماباراطاوريااة الافارس والاروم.  كااان الاحااكاام 

 يستخدم الدين لتقوية السلطة؟

مجتمعاتنا الممزقة بالحروب، بالمجاتاماع الاياوم 

في العراق يتطلب تربية مناسبة، كيف ناناشايء 

 مجتمعاتنا.ي

حرمنا من عمل الشهيد السيد محمد باقر الصدر 

النه قتل قبل ذلك. سيرا على منهج ان العلم هاو 

قراءة اآليات والحضاارة. كالاهاا اياات تاتاجاساد 

 دائما، ونراها في المجتمعات.

القرآن الكريم ال يتحد  بنصوص فحاساب، بال 

كتجربة ال نظير لها في تاريخ الباشارياة.. ساور 

نزلت متفرقة ابتدأت بخطاب لفرد، استطااع ان 

يصنع به امة. بعث هللا الرسل لـ: ياتالاو عالاياهام 

آياته، يزكيهم، ويعلمهم الكتاب والاحاكاماة. هاذه 

التجربة التي وثقت فصنعت التاريخ، اذا تالاقاياناا 

اآليات التي تتحد  عن الرسول تساعدنا كثايارا 

 لبناء الحضارة.

القرآن الكريم يصف نفاساه اناه كاكاتااب مابايان 

ومبارك، كما يصف نفسه بانه هدى ونور. علماء 

النفس حين يتحدثون عن الدما  والذهن والنفاس، 

كل ما يكتسبه الفرد ويختزنه من مشااعار، تاباقاى 

مخزونة في ذهنه. االنساان شاخاصاياة ماتاكاامالاة 

وقادر على البقاء حتاى تازهاق نافاساه، لاو نسالام 

امورنا هلل. القرآن يغذي الانافاس، وهاي كاائان ال 

نراه، له حضوره فاي عاالام الشاهاادة مان خاالل 

 اجسادنا.

اريد ان الركز على البعد الكوني للقرآن. اخاتالاف 

مااع االخ شاالااتااا ، بااان هللا اراد اقااامااة الااحااكاام 

االسالمي، ولكن قراءة القرآن توجهنا لهدف اكبر 

من الحكم االسالمي. خالفة االنسان في االرض، 

ليبدع ويصنع وجودا في االرض تتجسد فياه قايام 

القرآن. االنسانية ليست محصاورة باالاماسالامايان. 

الذين يصنعون الحضارة ليسوا من المسلمايان. ال 

نتحد  عن القرآن لترطيب انفسنا باقوال جامايالاة 

﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم ياحامالاوهاا كاماثال 

 الحمار يحمل اسفارا﴾.

هل لديك رؤية للصيرورة االنسااناياة؟ االقاتاصااد 

والسياسة التي ال تفهم بعلوم الاتارا . الاقارآن باه 

معان واضحة ومعان مفصلة. من عنده علم كثيار 

ياخذ من القرآن كثيرا. القرآن الماكاي نازل عالاى 

سنة، تكاد تجد مواضيع ماتاكاررة ماناهاا  31مدى 

االخااالص هلل، وقااد رسااخااه الااقاارآن. هللا رب 

الطبيعة، هللا هو إله البشر. هللا حااضار فاي حايااة 

 البشر.

موضوع آخر، ان المجتمعات استهزأت بالرسال، 

ثقاة المجتمع قاومت االنبياء. ﴿ قحْل َما يَكحونح ِلي أَْن 

  ۖ لَهح ِمْن تِْلقَاِء نَْفِسيۖ  إِْن أَتَّبِعح إاِلَّ َما يحاوَحاىإ إِلَايَّ بَدِّ
أح

إِنِّي أََخافح إِْن َعَصْيتح َربِّي َعاذَاَب يَاْومع َعاِظايام﴾. 

 الرسل عليهم مهمة التدخل .

اريد ان اختار موضوعا واحدا ﴿ولقد بعثنا في كل 

امة رسوال ان اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت﴾ ﴿ال 

اكراه في الدين قد تبين الرشد من الاغاي﴾. الاكافار 

 بالطاغوت سبق االيمان باهلل.

من هو الطاغوت؟  كاانات هانااك اماباراطاورياة 

فرس وامبراطاورياة الاروم. الاقارآن لام يساماهام 

طواغيت. القرآن استخدم فرعون رمزا للطغياان. 

﴿ل ن اتخذت إلها غيري﴾ ﴿وقال فرعون ما ارياكام 

اال ما ارى ﴾. ﴿اني اخاف ان يبدل دينكم ﴾. ﴿أليس 

لي ملك مصار؟﴾...ادعااءات كابايارة لالاطااغاوت 

فرعون. قصة موسى نصفها مع فرعون ونصفها 

مع بني اسرائيل فهم اهل كتاب، ولكنهم تاطاباعاوا 

بحكم فرعون. مهمة النبي ماوساى عالاياه الساالم 

كانت انقاذهم ثام تصاحاياح مافااهايام االماة الاتاي 

تشوهت بحكم فرعون. ﴿اجعل لهم إلهاا كاماا لاهام 

آلهة﴾. كل ما فعله موسى ومعاناة هاارون بساباب 

التنش ة. هذا النهج الذي اتحد  ضمنه اطاماح ان 

يتم تحويله الى مؤسسة. قمنا باتاساجايال ماؤساساة 

لدراسة القارآن. راياناا ضاروة ايصاال الارساالاة 

 والمفاهيم لآلخرين. بحر القرآن ال يمكن ترجمته.

 * ندوة مؤسسة االبرار االسالمية.
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