
 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(78) 

 28/22/8282: اتريخ قبول النشر 82/6/8282  اتريخ استالم البحث:

 
جكود المرأة الموصلية المعاصرة في تعليم القرآن 

 الكريم، نرجس وورقاء الجوادي أنموذجا
Contemporary Mosuli women's Efforts in 
the Education of the hloly Koran: Nargis 

and Warkah al- Jawadi  model 
 .د. إيمان ربد الحميد محمد الدباغأ.م

قدم العقيدة والفكر اإلدالمي، كلية العلوم اإلدالمية، جامعة 
 الموصل

 لمعاصراالختصاص الدقيق: تاريخ الفكر ا
Assist.Prof.Dr. Eman Abdulhmeed Mohamed al dabbagh 

Aqidah and Islamic Thought Department, 
College of Islamic Sciences, University of Mosul 

 Specialization: History of contemporary thought  
 
 
 
 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(77) 

 امللخص
رباكؿ ىذه الدراسة تسليط الضوء على جهود نرجس ككرقاء اعبوادم يف تعليم القرآف الكرمي كحفظو كتفسريه ؼبثيالهتن      

الظػركؼ العالليػة البػعبة الػر مػرر  ضػا,  ضػال كحىت يومنا ىذا, كعلى الرغم مػن  9191من النسوة كبارا كصغارا منذ عاـ 
عن تضييق اعبهات اغبكومية ألم نشاط ديين علين, إال أهنن مل يثنيهن األمػر عػن أداء رسػال هن الدعويػة كمواصػلة تػدريس 

مل يعهػػد القػرآف الكػرمي يف ويػػوهتن ٍب توسػيعو وعػػد ز دة عػدد بالبػػاهتن وفػ ر مدرسػة القػػرآف الكػرمي كإدارة دركسػػها, يف كقػ  
 العراؽ ؼبثل ىذه اؼبدارس القرآنية النسوية على نطاؽ كاسع لذلك شهدت ؾبالسهٌن إقباالن كبريان من صبيع الفئات العمرية. 

 الكلمات اؼبف احية: نرجس, كرقاء, حيدر اعبوادم, مدرسة القرآف, صبعية األخ  اؼبسلمة.
Abstract 
     This study attempts to highlight the efforts of Nargis and Warkah  Al- 

jawadi in teaching the holy Koran and explaining it to older and younger  

women from 1959 to the present day, and despite the difficult family 

conditions that we 
,
ve been through, as well as the fact that the government 

has narrowed down any public religious activity, However they were not 

discouraged from doing their advocacy and continuing to teach the holy 

Koran at their homes, then expanded it after increasing the number of 

female students by opening the Quran school and running its classes, At a 

time when Iraq was not widely accustomed to such women
'
s koranic 

schools, so their councils saw a high turnout from all age groups.    

The Key word: Nargis, Warkah, heydar Al-jawadi, the Quran school, 

Muslim Sister Society. 

 : )املقدمة(املدخل
إف تعليم القرآف الكرمي من أظبى كأعظم األمور الر كجب على اؼبسلمني العناية ضا كرعاي ها رعاية خاصة, كالسيما يف      

ىذا العبر الذم بغ   يو الفنت كاؼبغر ت كال حد ت كاالكبرا ػات الفكريػة كالعقديػة كاو عػاد اؼبسػلمني عػن ديػنهم كك ػاضم 
لى اؼبرأة اؼبسلمة أف أتخذ دكرىا إىل جانب الرجل يف االى ماـ و عليم القرآف الكرمي ؼبثيالهتا من النساء اغبكيم, لذا كجب ع

 ألهنا أعرؼ من الرجل أبسلوب ال عامل معهن, كتس طيع الوصوؿ إليهن وسهولة كيسر, كتؤثر  يهن أتثريان اجياويان سريعان.
اـ ابلقرآف الكرمي كذلك و عليمو كتلقينػو للنسػوة اؼبسػلمات مثقفػات لذلك حرص  نرجس ككرقاء اعبوادم على االى م     

كم علمػػات كرابت ويػػوت, مػػن ـب لػػ  األعمػػار صػػغاران ككبػػاران, كقػػد أسػػهم  اؼبنػػاىا العلميػػة الػػر اتبعنهػػا ون ػػا اعبػػوادم مػػع 
العرويػػة كربسػػني اػبػػط بالبػػاهتن يف إصػػالح الػػ الكة كاالسػػ ماع للحفػػو كال فسػػري كشػػرح األحاديػػل كحفظهػػا كإصػػالح اللغػػة 

كك اوػػػة ال عبػػػري أك ا نشػػػاء, يف  هػػػم الطالبػػػات الػػػدقيق ؼبعػػػا  القػػػرآف الكػػػرمي كتسػػػهيل حفظػػػو كالعمػػػل وػػػو,  اسػػػ طعن وػػػذلك 
 االرتقاء دبدرسة القرآف يف مراحلها الثالث الر مرت ضا إىل اؼبس ول الاللق ابلقرآف كأىل القرآف.
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" جهػػود اؼبػػرأة اؼبوصػػلية اؼبعاصػػرة يف تعلػػيم القػػرآف الكػػرمي, نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم هتػػدؼ الدراسػػة الػػر جػػاءت وعنػػواف      
امنوذجػػا" إىل إوػػراز الػػػدكر الػػذم قامػػ  وػػػو ون ػػا اعبػػػوادم يف تعلػػيم بالبػػاهتن القػػػرآف الكػػرمي كأتىػػيلهن علميػػػان كتروػػو ن, لػػػييكٌن 

 قادرات على العطاء الرتووم كم مكنات من أداء رسال هن الدعوية.
أتلفػػ  الدراسػػة مػػن مقدمػػة كؿبػػورين كخاسبػػة, تنػػاكؿ اتػػور األكؿ مدرسػػات القػػرآف الكػػرمي  نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم        

كسػػريهتم اؼبهنيػػة كال عليميػػة, ك يػػو ربػػدث اتػػور عػػن السػػرية الذاتيػػة لكػػل مػػن نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم, مػػن كالدهتػػن كنشػػ هتن 
عػػن مدرسػػة القػػرآف كمسػػرية نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم يف تعلػػيم ك ػػاب ر الثػػا  كتعلػػيمهن كعملهػػن البيػػر كالػػوايفا, كدار اتػػو 

هللا, ك يو ي حدث عن مدرسة القرآف يف مرحل ها األكىل عندما كاف تيعقد ؾبالسيها يف منزؿ كالدىم السيد  حيدر اعبػوادم, 
عػػدىا لفػػرتة قبػػرية إىل منػػزؿ  السػػيد ٍب ان قلػػ  مدرسػػة القػػرآف إىل صبعيػػة األخػػ  اؼبسػػلمة يف مرحل هػػا الثانيػػة, ٍب ان قلػػ  و

حيدر اعبوادم حىت أذف هللا ا   اح مدرسة القرآف ابسم مركز مشس الرا دين  قراء كربفيو القرآف الكرمي يف مرحل ها الثالثة, 
 ٍب اػباسبة الر نب  على أىم الن الا ؽبذه الدراسة.

 وسريهتم املهنية والتعليميةاحملور األول: مدرسات القرآن الكرمي)نرجس وورقاء اجلوادي( 
للحديل عن إسهامات مدرسة القرآف يف ؾباؿ تعليم القرآف الكرمي الود أكال مػن معر ػة السػرية الذاتيػة ؼبػن أسػهمن يف      

ر ػػػع شػػػ ف ىػػػذه اؼبدرسػػػة كتفػػػانيهٌن يف ا خػػػالص للعمػػػل كعػػػزمهن علػػػى مواصػػػلة السػػػري يف بريػػػق الػػػدعوة إىل هللا وفاعليػػػة, 
 اآلٌب: جاءت سريهتن ك

 أوال. نرجس اجلوادي
مدٌرسػػة القػػرآف الكػػرمي نػػرجس ونػػ  السػػيد حيػػدر وػػن السػػيد أضبػػد وػػن السػػيد عبػػد القػػادر اعبػػوادم اغبسػػين اؼبوصػػلا,       

, كىػا للثػة أونػاء أوويهػا مػن وعػد أخػ  كأخ تو يػا صػغريين, نشػ ت يف أجػواء ال ػدين 9191كلدت يف مدينة اؼبوصل عاـ 
اغبني,   ووىا حيدر اعبوادم ىو  شيخ القراءات  كمعلم القرآف يف اؼبوصػل كوغػداد,   ف حػ  عيناىػا كاالل زاـ وني أووين ص

بػة للقػرآف كالعبػادة, مل زمػة وػدينها, ان قلػ  يف سػن الراوعػة مػع كالػدىا إىل وغػداد ٍب دخلػ  اؼبدرسػة االو داليػة كىػػا  كىػا ؿبًي
ية عنػد البػ  الراوػع أبمػر كالػدىا عنػدما ؼبػر ال وجػو الفكػرم اػبػاب  ربسن القراءة كالك اوة, ٍب توقف  يف دراس ها االو دال

عنػػد معلم هػػا,  عػػاؼ علػػى ديػػن اون ػػو,  واصػػل  الػػدرس كالػػ علم يف البيػػ  حمشػػراؼ كالػػدىا, ككانػػ  ؿببػػة للػػ علم كاؼبطالعػػة 
تقن ها كمينح  شهادة ضا, اؼب نوعة, ٍب دخل  معهدان للعيابة كىا يف السادسةى عشرةى من العمر   علم  اػبيابة الفنية كأ

كمن ٍب مارس ها, كأصبر ؽبا ركاد مػن الطبقػة اؼبرت ػة  تقاهنػا اؼبهنػة, كمػا أعط   يمػا وعػد يف ال سػعينات  دكرات لطالبػات 
مدرسة القرآف ل علم اػبيابة, ككاف درس اػبيابة يس غرؽ ساع ني أك أكثر, تضم إىل كل دكرة عددان مػن الي يمػات لينػ فعن 

  .5192تشرين الثا   59نة اعبوادم,ضذه اؼبه
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كيف أكاخػػػر السػػػ ينات قػػػدم  لالم حػػػاف الػػػوزارم اػبػػػارجا  نالػػػ  شػػػهادة االو داليػػػة, ككانػػػ  األكىل علػػػى د ع هػػػا, ٍب      
كاصػػػل  الدراسػػػة يف مدرسػػػة مسػػػالية إىل أف  لػػػ  شػػػهادة الثانويػػػة, ككانػػػ  ؿبػػػط إعجػػػاب اؼبدرسػػػات لػػػذكالها كاج هادىػػػا 

 يع الدركس العلمية منها كاألدوية.كام يازىا يف صب
كان  اعبوادم ربب الشعر كربسن إلقاءه, كربفو قدران من ألفية اون مالك كعددان من مقامات اغبريرم, كقد درسػ        

اللغػػة ا نكليزيػػة, حػػىت كانػػ  تػػدرس مػػع أخيهػػا   الػػدك ور كػػاام اعبػػوادم  الػػركا ت ا نكليزيػػة الػػر كػػاف يدرسػػها يػػـو كػػاف 
 قسػم اللغػة ا نكليزيػة وكليػة اآلداب, كاسػ طاع  وػذلك أف ت حػدث ا نكليزيػة ودرجػة جيػدة, كمػا درسػ  اللغػػة بالبػا يف

حبل  من كالدىا على ا جازة العلمية يف ركاية كتدريس كقراءة القرآف الكرمي وركاية حفػ  عػن  9192الرتكية, كيف عاـ 
 حفو القرآف الكرمي.ق , ٍب أسب  وعدىا 9912ا ماـ عاصم الكويف اعبوادم, 

 مرضها ووفاهتا -
دبرض الشلل الرعاشا اؼبسمى  ابركػنسن , ٍب كاف  غالؽ مدرسة القرآف أثره العظيم  5111أصيب  اعبوادم عاـ 

, كمل ي و ر الظرؼ اؼبناسب ل س بدؿ دبدرسة القرآف مدرسة أخرل  -رغم ما كاف يبدك عليها من ال جلد -على نفسي ها 
 5112تس قبل وعض الطالبات كتدٌرسهن, ٍب كاف حادث اغ ياؿ أخيها الدك ور كاام اعبوادم عاـ  بقي  يف البي  

ذات كقع أليم على نفسها, كاس مرت تعا  من اؼبرض وضع سنوات كصح ها تضع  عاما وعد عاـ, حىت صار من 
 اػباصة ٍب وعد سنوات مل يعد اؼب عذر عليها اس قباؿ الطالبات ٍب مرت سنوات صارت وعدىا ال تس قبل من الضيوؼ إال

 5192حزيراف  91اب مكاف دخوؿ أحد عليها غري أ راد األسرة كاس مر ال دىور يف البحة حىت دخل  الغيبووة مساء 
, إذ 5192سبوز  51كمل يبق من شاء ينفعها غري وعض ا جراءات الطبية البسيطة, كال  يف غيبوو ها إىل يـو األحد 

  .5192تشرين الثا   59ذاف الظهر, كد ن  يف مقربة جنيد البغدادم اعبوادم, كا  ها اؼبنية قبيل أ
 كقد رلىا الدك ور عبد الس ار  اضل النعيما عندما ظبع ونب  ك اهتا أبويات شعرية جاء  يها:    

  دت وشهر اغبٌا يف األكوافً   الرحػػػػػػػػػػػػػػمنً  ىبٌػػػػػػػ  ماللكي رضبػةً 
 ابلنػػػور كال قػػػػػػػػػػػػول مع ا يػػػػمافً   لعليػػػاء ركحػػػا زييٌنػػػػػػػػػػ زي ػػػػوا إىل ا

  آؿ اعبػػػػػػػوادم  مقرلا القػػػػرآفً     احػػػػمدي    صػػػاحلي    حيػػػدري 
 ذم ون يكم ذم شيعةي الٌنسػػػػػوافً   جاءت إليكم  نرجس  قوموا ؽبا

 وكػػػػػرامةو ابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركًح كالرٌيػػػػػحػػػػػافً   مػػػػزدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   اسػػػػػػػػػ ػػقبلػػػوىا درٌةن 
 صربت لفقدؾ كاألسى جبىنافً      كاامي  ذم أخ يك الػػغرٌاء مىن
 جازت سبيل العمر اب حساف     زيػػػػػد  ال تػحزف لعمػػػػ ك الر 

 تيقػرم النسػػػػػػػػػػػػػػاء وو وػػػػػػػػػػكٌل أكافً   الذكر اغبكيم سكينةن عاش  مع 
   معشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القراء كاػًبالفً   بػػوىب ؽبا لكنٌػػػػها أكدت ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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   وشرل النعيم لنرجس القرآف  . ابلٌشعر يف  ذم قػعدةو  أرخ ػػػػها

, 929, القرآف=919, لنرجس=519, النعيم=995كقد أرخ النعيما لو اهتا يف البي  األخري,  كان  وشرل=    
كلد يف مدينة اؼبوصل كتلقى تعليمو  9129, كىو من مواليد 5151كانوف الثا    51 النعيما, مقاولة شعبية, 9191اجملموع=

يف العلـو ا سالمية من جامعة وغداد,  9119, ٍب الدك وراه عاـ9122 ري عاـ االو دالا كالثانوم يف مدارسها, حبل على شهادة اؼباجس
اآلداب يف كعلى ا جازة العلمية العامة ابلعلـو العقلية كالنقلية, كعلى ا جازة يف القراءات السبع من بريق الشاببية كال يسري, دٌرس يف كلية 

  .ؤلفاتجامعة اؼبوصل كعدد من الكليات األخرل, كلو عدد من اؼب
 اثنيا. ورقاء اجلوادي

  ؾبلة لواء ا خوة 9199من رالدات صبعية األخ  اؼبسلمة كىا صبعية خريية دعوية ترووية أتسس  يف وغداد عاـ      
 , كرقاء ون  السيد حيدر 99, ؾبلة الرتوية ا سالمية, العدد919, جريدة الفجر اعبديد, العدد5ا سالمية, العدد

, ككان  اؼبولود السادس 9191آذار  2قة  نرجس, كلدت يف وغداد/ الرصا ة يـو األروعاء اؼبوا ق اعبوادم, كىا شقي
لوالدىا كراوعة أكالده وعد ك اة اون كون  لو, نش ت يف ال أسرة ؿبا ظة مل زمة, كلبس  اغبجاب يف سن ال اسعة من 

 ا ؿبل اس هزاء كاس نكار كثري.يف الوق  الذم كاف توجو الناس كبو السفور فبا جعله 9191عمرىا عاـ 
ودأت مشوارىا ال عليما و علم القراءة كالك اوة منذ سن الثالثة,  لما دخل  اؼبدرسة يف السادسة من عمرىا كان  قد      

أتقن  القراءة كالك اوة دبا ي ناسب مع ذلك السن, كالحظ  إدارة اؼبدرسة تفوقها كإتقاهنا ؼبواد الب  األكؿ,   رادت 
ة أف تنقلها إىل اؼبرحلة ال الية إال أف أىلها  ضلوا سريىا يف الدراسة وشكل نظاما  كان  األكىل على د ع ها يف كل ا دار 

  .5192كانوف األكؿ   99عاـ حىت أهن  الدراسة االو دالية و فوؽ كعلق  صورهتا يف لوحة الشرؼ  اعبوادم, 
 قبل   9129-9122الثانوية اؼبركزية , ٍب الدراسة اعبامعية عاـ ٍب الثانوية  يف  9129ان قل  إىل اؼب وسطة عاـ      

يف كلية الشريعة جامعة وغداد, إال أهنا مل تس مر يف دكامها  يها سول أسبوعني ٍب ان قل  إىل كلية الدراسات ا سالمية 
الثانوية كر ض األبفاؿ أتسسن يف األىلية ال اوعة عبمعية األما  ا سالمية كىا صبعية معنية حمنشاء اؼبدارس االو دالية ك 

نيساف  2, ك اب عريضة الطلبة اؼبقدمة كاؼبر قة ابلنظاـ األساس,529 جريدة الوقالع العراقية, العدد9125وغداد عاـ
  ككان  الدراسة  يها أبجور يعفى منها للسنة ال الية الطلبة 9125حزيراف  99, كللق كزارة الرتوية كال عليم,9125

الثة, كوسبب تفوقها أعفي  من األجور السنوات الثالثة ال الية, حىت زبرج  منها كحبل  على شهادة األكالل الث
  . 9191حزيراف  52 كلية الدراسات ا سالمية, 9191البكالوريوس و قدير ام ياز عاـ

الثانية ؽبا  ككاف   اغبجة9199مل تس طع اعبوادم اغببوؿ على تعيني حكوما وعد زبرجها, كوعد ذىاضا للحا عاـ      
كالدىا يف حينها مدرسان يف اؼبدينة اؼبنورة,  قررت البقاء ىناؾ كحبل  على عقد داخلا لل دريس ابلثانوية األكىل للبنات 

  . 9191 اؼبملكة العروية السعودية,9191ابؼبدينة اؼبنورة عاـ 
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ـو الدينية مدة أروعة أعواـ,    كعر   يف سنوات دٌرس  اعبوادم يف الثانوية اللغة العروية مدة عاـ كاحد ٍب العل     
تدريسها ابؼبدينة اؼبنورة ابل زامها ابلدعوة كالرتوية على مبادئ الدين فبا جعل ؽبا اثر على أ كار الطالبات كأخالقهن, 

كقد كلف ها ككان  إحدل كساللها إلقاء كلمة الوقفة البباحية, ككان  من خالؽبا ت عري اؼبوضوعات النا عة كاؼبم عة, 
 كان  تعد الكلمة كتدرب بالبة على  -كما كانوا يسموهنا–مديرة اؼبدرسة أبف ت وىل مسؤكلية  ا ذاعة البباحية  

إلقالها فبا كاف ؽبا دكر يف تشجيعن على القراءة البحيحة كا لقاء, أما ىا  كان  تلقا يف اؼبناسبات الدينية كاغبا 
  .5192األكؿ كانوف   99كرمضاف كغريىا اعبوادم, 

كقد جعل  ؽبا درسان يف ال جويد يف البباح قبل ودء دكاـ اؼبدرسة ربضره من تس طيع الوصوؿ مبكرا, كما كاف ؽبا      
 ؾبلس موعظة وعد ان هاء الدكاـ حبدكد نب  ساعة ربضره من ت مكن من ال  خر اهرا.

ىل العراؽ, كوعد ربسن صح ها قدم  اعبوادم على اضطرىا مرض كالدهتا إىل االس قالة كالعودة إ 9192كيف عاـ      
  .5192كانوف األكؿ   99ال عيني يف كزارة الرتوية, أال أف كجود شرط االن ماء غبزب البعل حاؿ دكف ذلك اعبوادم, 

لقراءة القراف الكرمي كمراجعة  9192ودأت اعبوادم تراتد صبعية األخ  اؼبسلمة كالسيما مدرسة القرآف منذ عاـ      
,  كان  أكؿ بالبة من بالبات نرجس اعبوادم تكمل حفو 9191كم اوعة حفظو حىت أهن  حفظو وشكل كامل عاـ 

 , كقد شكل  ؽبا اؼبدرسة عبنة الخ بارىا يف اغبفو مكونة من هناؿ الزىاكم رليسة صبعية األخ  5199القراف الدابغ, 
 92 , ك اب كزارة الداخلية,9129أتسس يف وغداد عاـ  اؼبسلمة  كعدكية الشواؼ رليسة من دل اؼبرأة اؼبسلمة الذم

   كقبيو خضر كعدد من أعضاء 921, جريدة الفجر اعبديد, العدد929, جريد الفجر اعبديد, العدد9129نيساف 
يبا, اعبمعية, كقد أعط  اللجنة ؽبا درجة االم ياز يف اغبفو, ٍب أقام  اؼبدرسة ؽبا اح فاال ضذه اؼبناسبة ككاف اح فاال مه

رويع  95 اعبوادم,9119إذ مل تكن تيعرؼ وني النساء حا ظات للقرآف, ٍب أخذت ا جازة وركاية حف  عن عاصم عاـ 
ق  كإجازة وركاية شعبة عن عاصم 9151رجب 59 اعبوادم,5112ق  كإجازة وركاية كرش عن   ع عاـ 9199األكؿ 
لغة العروية كوذل  جهدىا يف تعليمها لطالبات صبعية ق , ٍب أكل  اى ماما ابل9199رمضاف  91 اعبوادم,5191عاـ 

  .5192كانوف األكؿ   99األخ  اؼبسلمة اعبوادم, 
تعاقدت اعبوادم مع مدرسة الغد األىلية ل دريس الرتوية ا سالمية يف الثانوية, كقد سبيزت دركس  5111كيف عاـ      

حي اج إىل ذلك, كقد لوحو ربسن يف مس ول الطالبات  اعبوادم ابل نوع يف أساليب شرح اؼبوضوع كتلعي  كتفبيل ما
% يف كل 911يف ىذه اؼبادة حىت كان  الن الا على مدل شبانية أعواـ الر درس   يها اعبوادم يف ىذه اؼبدرسة دبعدؿ 

س , إدارة مدار 5195عاـ, كقد  ل  على إثر ذلك عددا من ك ب الشكر كشهادات ال قدير إدارة مدارس الغد األىلية,
 . كوسبب سبيز اعبوادم يف ال دريس عهد إليها مدير اؼبدرسة ا شراؼ على مدرسات الرتوية 5192الغد األىلية, 

ا سالمية يف االو دالية كاؼب وسطة, كيف مدرسة البنني اؼب وسطة كالثانوية,  كان  اعبوادم تزكرىم كرباكؿ ر ع مس واىم 
  .5192كانوف األكؿ   99كتفرغ  لدركس القراف اعبوادم, الثقايف كالديين, ٍب ترك  اؼبدرسة وعد ذلك 
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 احملور الثاين: مدرسة القرآن ومسرية نرجس وورقاء اجلوادي يف تعليم كتاب هللا
كان  عناية اؼبرأة اؼبسلمة حبفو القرآف الكرمي كتعلم معانيو كتعليمو كاى ماـ الرجل على السواء, السيما كأهنا مسؤكلية       

اف ذلك منظما يف حلقات كمدارس أـ غري منظم, كقد كجد  من ونر اعبوادم من كن حا ظات كقارائت شرعية سواء ك
للقرآف, كمفسرات ؼبعانيو, كعاؼبات أبحكامو, أكلني العناية و عليمو لبنات اؼبسلمني كنسالهم كتزكيدىن دبا حي جنو من 

و يف ضركرة إنشاء جيل مسلم يف كق  اش د  يو اؼبد معر ة كتروية قرآنية, كىذا يدؿ عن مدل الوعا الذم كن مي لكن
الشيوعا كتسلط يف العراؽ كضيق على الدعوة كالعمل ا سالما, كمن اعبدير ابلذكر أف مثل ىذه اؼبدارس القرآنية 
النسوية مل تكن معهودة على نطاؽ كاسع من قبل, لذلك شهدت ؾبالسهٌن إقباال كبريان حىت اك ظ  ابؼبقبالت على تعلم 

 القرآف الكرمي من صبيع الفئات العمرية.
 أوال.مدرسة القران )املرحلة األوىل(

على يد نرجس اعبوادم يف منزؽبا,  9191ودأت مدرسة القرآف جبهود ذاتية  كاف أكؿى درس للقرآف الكرمي عاـ      
قضا  الدين ككان  يف  ككان  وداية وسيطة مع إحدل زابلن اػبيابة,  قد حبل أف نبح ها نرجس يومان يف قضية من

حينها ملحدة كان هى اغبوار وينهٌن اف جعل  الف اة تل ـز ابلدين كأكامره, ٍب ال حق  ابلف اة أخواهتا البغريات كان ظم 
 للقرآف درس يف وي ها منذ ذلك اغبني.

ق  ىؤالء ٍب تعر   نرجس على شاابت من بالبات اعبامعات عن بريق زكجات أصدقاء أخيها كاام ,  ال ح     
الطالبات ودرس القرآف كجئن وبديقاهتن حىت كاف الدرس يضم أحيا ن طبسان كعشرين بالبة, يف غر ة صغرية, يف البي  

  .5192تشرين الثا   59البغري, الواقع يف أحد أزقة شارع الرشيد اعبوادم, 
يف البباح كدرس يف العبر, يس غرؽ  صار درس القرآف مع األ ـ من ظمان, ينعقد يوما ا ثنني كاػبميس, درس     

الدرس أروع ساعات, ي ضمن إصالح ال الكة كربفيو القرآف كاالس ماع إىل الطالبات يف حفظهن كتفسري مقابع من سوره 
تفسريان تروو ن, كشرح وعض األحاديل اؼبع ارة, شرحان تروو ن كذلك, ٍب ربفيو األحاديل, ٍب إصالح اللغة العروية, كدركسان 

ربسني اػبط, كدركسان يف ال عبري, كذلك  عداد شاابت مؤىىالت للدعوة, ميلكن األسلوب األديب اعبميل كاغبجة  يف
اؼبقنعة, ككاف يهمها ملء  راغ الشاابت دبا ينفع,  وجه هن إىل اؼبطالعة اؼبفيدة, خاصة مطالعة الك ب الدينية اغبديثة, من 

لية القرف العشرين  تمد قطب, كك اب هللا كالعلم اغبديل  لعبد الرزاؽ أمثاؿ ك اب  قبسات من الرسوؿ  كك اب  جاى
 نو ل, كغريىا, حىت كان  تشرتم وعض الك ب كتوقفها لإلعارة ؼبن ال سبلك اؼباؿ لشراء الك ب.

كاف الدرس يضم بالبات من أعمار ـب لفة, ككاف درسان موحدان, كلكنها كان  تراعا اخ الؼ األعمار    وجو إىل  
ل ؾبموعة دبا يناسبها من الواجب كمن كسالل ال وضير, كمن كسالل الرتغيب, ككاف عدد الطالبات البغريات يزداد ك

صيفان يف عطلة اؼبدارس, كتغيب كثريات من بالبات اعبامعة من ونات اتا ظات, ٍب يزدحم الدرس يف الش اء ابلشاابت 
  . 5192تشرين الثا   59عندما يرجعن للدكاـ كتنقطع البغريات اعبوادم, 
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كقد عير   نرجس أبسلوضا اؼبشٌوؽ يف اؼبوعظة, كاؼبقنع يف الوق  نفسو, ككاف ؽبذا األمر أثره يف صبع الطالبات حوؽبا 
كحبهن ؽبا,  ضالن عن االل زاـ اؼب مثل يف سريهتا كتعاملها,  قد كان  قوية الشعبية كا رادة, حازمة كشديدة يف دينها, 

كالنبر كال وجيو, سلك  بريق الدعوة منذ البغر,  منذ العقد الثا  من عمرىا, كان  ربٌدث أقرابلها ربسن الرتوية 
 كمعار ها عن أمور الدين, كدبركر الزمن صار حديثها معهن كمواعظها  قرة مهمة من  قرات كل لقاء.

لدرس وسبب اػبوؼ من هنا تقل  ا 9122ال الدرس على ذلك, كازداد عدد الطالبات نوعان ما, كلكن وعد ثورة 
 اثر ذلك على ؾباء  9129اغبكومة مع ذكم ال وجو ا سالما,  ضال عن ان قاؿ سكنها إىل منطقة أخرل عاـ 

  9119كىا من مواليد  5112آب  99الطالبات,   وق  الدرس على اثر ذلك وضع سنوات  دمحم, مكاؼبة ىاتفية, 
كىا من اؼبؤازرات عبمعية األخ  اؼبسلمة, تقيم اآلف يف وغداد, كركوؾ, حبل  على وكالوريوس يف كلية اغبقوؽ, 

  .5192تشرين الثا   59اعبوادم,
 اثنيا. مدرسة القرآن يف مجعية األخت املسلمة)املرحلة الثانية(

, رأت هناؿ اؾبد الزىاكم رليسة اعبمعية  انو الود أف يكوف للمرأة 9199وعد أتسيس صبعية األخ  اؼبسلمة عاـ      
اؼبسلمة دكر يف الدعوة كالبناء كا صالح  ضال عن اؼبسامهة يف األعماؿ الدعوية كاػبريية كتنشئة جيل يكوف لبنة صاغبة يف 
اجمل مع,  كاف أتسيس  مدارس األخ  اؼبسلمة  مشل  اؼبراحل الدراسية من الركضة حىت اؼبرحلة الثانوية, ل كوف ؿبضنا 

 , كالسيما وعد 19, دمحم, جريدة دار السالـ, العدد9129ك اعبيل البواؼ, رساء الدعوة كمبادئ ا سالـ يف ذل
 9122ال ضييق على النشاط الدعوم كالظركؼ البعبة الر الق ها اعبمعية يف ال م اوعة األجهزة اغبكومية وعد عاـ 

ة الوقالع العراقية,  جريد9199كمنع أم نشاط ديين علين, ٍب صدكر قرار سبلك الدكلة للمدارس األىلية اػباصة عاـ 
  كمشوؿ مدارس اعبمعية  ركضة,او دالية,م وسطة البنات,او دالية خريية  ضذا القرار  بادرهتا كزارة الرتوية 5199العدد

كركوؾ, حبل  على   9111كىا من مواليد  5112أيلوؿ  92كحول ها إىل مدارس حكومية  كصفا, مراسلة شعبية,
يف وغداد, ٍب حبل  على دولـو من معهد الدراسات ا سالمية يف  9129لكيمياء عاـ وكالوريوس من كلية الرتوية قسم ا

القاىرة, عين  مدرسة معيدة يف كلية البنات يف الر ض ٍب معيدة يف كلية الرتوية يف قسم الكيمياء يف الر ض, مقيمة يف 
يها الزىاكم وواقع يومني يف األسبوع االثنني الر ض اآلف  كمل يبق من نشاط اعبمعية سول الدركس الدعوية الر كان  تلق

تطلب من  9192كاػبميس  ٍب تقلب  وعد سنوات إىل درس كاحد يف يـو  اػبميس , فبا جعل كزارة األكقاؼ عاـ 
رليسة اعبمعية اف تضي  إىل درسها األسبوعا نشاط أخر, كوعد ال باحل قررت صبعية األخ  اؼبسلمة أف تف  ر مدرسة 

كىا من مواليد  5119تشرين الثا   59اقع يف منطقة الكسرة على الشارع العاـ الك يب, مكاؼبة ىاتفية, يف مقرىا الو 
, كىا إحدل اؼبؤسسات 9191وغداد, حبل  على وكالوريوس آداب يف اللغة العروية يف كلية اؼبلكة عاليو  9191

كىا من  5111أ ر  2الزىاكم, مكاؼبة ىاتفية, عبمعية األخ  اؼبسلمة كمن دل اؼبرأة اؼبسلمة, تقيم اآلف يف عماف, 
وغداد, أكمل  دراس ها يف دار اؼبعلمات كزبرج  منها ك ل  على ا جازة يف العلـو الشرعية على يد  9191مواليد 

رآف   ل دريس الق5119كالدىا الشيخ أؾبد الزىاكم, كتعد الرالدة األكىل للحركة النسوية ا سالمية يف العراؽ, تو ي  عاـ 
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الكرمي كالر ظبي  وػ ػمدرسة القرآف  كاس عان  الزىاكم وذلك ونرجس اعبوادم  عطاء الدركس كإدارة شؤكف 
, كقد ىد   اؼبدرسة , ككان  تروطهما صداقة كاحرتاـ قدميني , قاللة ؽبا:  ال أجد أحدا يقـو ضذا العمل غريؾ اؼبدرسة

كال علق خبلق القرآف الكرمي, كاالل زاـ ابغبجاب الشرعا كالدعوة إىل ال عاكف  إىل ا تقاف يف ال الكة كاغبفو كالضبط كالنظاـ
كان  الزىاكم تعجب وطريقة نرجس اعبوادم يف اؼبوعظة كأتنس حبضور كال آزر كقضاء حاجات ات اجني, ك 

 . 5111شباط  95 اعبوادم, مكاؼبة ىاتفية,ؾبالسها
وواقع يومني يف األسبوع, حبضور عدد قليل من الطالبات, ككاف  9192ودأت اعبوادم إعطاء الدرس يف اعبمعية عاـ      

ازد د العدد ال ي ناسب مع الوق , كقد أكل  اعبوادم الدرس غاية االى ماـ كوذل   يو أقبى اعبهد على الرغم من أف 
كاف منهجها يف البداية أف تك ب اآلية على السبورة كتقرأىا أكثر الطالبات كن ضعيفات يف قراءهتن كيف حفظهن, ك 

للطالبات مرات عديدة حىت حيفظنها يف الدرس, ٍب تس مع إليهن كاحدة كاحدة,  لما ازداد العدد نوعان ما بلب  من 
سجلة كالدىا  السيد حيدر اعبوادم  أف يرسل ؽبا اػب مات اؼبسجلة وبوتو ل عطيها للطالبات على أشربة صوتية م

يس معن إليها يف ويوهتن لي قنَّ القراءة كال حيفظن إال وعد ا تقاف, كيف  بل البي  كان  تعقد ؽبا عشرين حلقة 
لألبفاؿ, يقبل  يها ا  ث دبع ل  األعمار, أما الذكور  كاف يقبل منهم حىت سن السادس االو دالا, ككان  نرجس 

عليمهم األخالؽ كرببيب العبادة ؽبم, ٍب تعهد ضم إىل الطالبات اجملدات اعبوادم ت وىل تدريس البغار ونفسها كهت م و 
يف اؼبوصل, خرجية كلية  9129كىا من مواليد  5192كانوف األكؿ   9يس معن إىل حفظهم اؼبالح, مكاؼبة ىاتفية, 

ت كأخذت إجازة يف , ال حق  دبدرسة القرآف جبمعية األخ  اؼبسلمة يف هناية الثمانينيا9121الطب جامعة وغداد عاـ 
أحكاـ ال الكة وقراءة حف  عن عاصم, كأسبم  حفو القرآف الكرمي على يد الس  نرجس, كما أخذت إجازة يف قواعد 
اللغة العروية كإجازة يف الفقو على اؼبذاىب األروعة على يد الس  كرقاء اعبوادم, اس مرت الدك ورة سفانة يف دكامها يف 

  . 5119اؼبدرسة حىت عاـ 
ىل جانب إصالح ال الكة كربفيو اآل ت كالسور كان  الرتوية الركحية كال وعية الدينية,  فا رحاب ىذه الدركس كإ

كعلى مالدة القرآف ترو  مئات النساء كتلقني عن أس اذهتن حب القرآف كالعناية و الكتو, كال فا  يف تعلمو كتعليمو, 
كور الوالدين كصلة الرحم كتروية األكالد على القيم الدينية كاألخالؽ كال علق أبخالقو, كال عاكفى على الرب كال قول, 

كانوف   9السامية, وعيدان عن كل ما يفرؽ الناس من ببقات كمنا ع دنيوية كبوال  كقوميات الطالا, مكاؼبة ىاتفية, 
, 9121امعة وغداد , حاصلة على وكالوريوس يف الفيز ء من كلية العلـو ج9125وغداد  كىا من مواليد 5192األكؿ 

كحىت أالف كقالم اب عماؿ ككمديرة لركضة األبفاؿ يف اؼبن دل,  5119تول  العمل يف من دل اؼبرأة اؼبسلمة منذ عاـ 
  5192تشرين الثا   59, اعبوادم, تقيم يف وغداد حاليا, كىا اونة الس  عدكية الشواؼ  رليسة من دل اؼبرأة اؼبسلمة 

كانوف   9اغبجاب الشرعا, كخياب و ونفسها ؼبن ال تس طيع شراءه اؼبالح, مكاؼبة ىاتفية,   ضال عن تعليمهن على لبس
كمع مركر األعواـ اتسع  اؼبدرسة كصارت رب ضن أعدادا كبرية من األبفاؿ كالنسوة كان  أعمارىن وني   5192األكؿ 
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ت, زبرجن حا ظات للقراف كؾبازات وركاية السنة الثانية كالسنة اػبامسة كالسبعني, مثقفات كأميات, رابت ويوت كموافا
 حف .

منذ وداية تدريسها يف مدرسة القرآف كما أبلق عليها رغم اهنا مل تسجل رظبيا ودكالر الدكلة, أك كاف ؽبا موافني أك 
سجالت  أقام  اح فاال عاما وعد مركر سنة على ودء الدرس, دع  إليو الطالبات كىن قليالت, كأىلىهن كاألصدقاء 

عارؼ, كعرض  أمامهن إن اج تلك السنة, كىا تريد وذلك أف تشجع الطالبات كتٌرمى الناس أف القرآف قد خرج من كاؼب
غرو و الر كاف  يها يومئذ, كتشجع اغباضرات على االل حاؽ ابلدرس, ككاف إعداد االح فاؿ قالما كليو عليها كعلى 

  أسرهتا, كقدم  للطالبات ىدا  شبينة من ماؽبا اػباص.
 قدم   يو أكؿ بالبة  9191كتكرر ىذا االح فاؿ سنو ,  كاف ا ن اج يزداد كلكن وبطء, ٍب كاف اح فاؿ عاـ 

حا ظة للقرآف كامال,  شحذت العزالم, كسارع  الطالبات إىل االل حاؽ وركب أىل القرآف,   قام  اح فاالت عدة ؼبن 
خبمس حا ظات وعد طبس سنوات, كقدم  ؽبن اؽبدا  حفظوا جزءن ٍب طبسة ٍب عشرة ٍب طبسة عشر, ٍب اح فل  

الثمينة, كال ركب اغبا ظات ي قدـ حىت ولغ عدد من حفظن القرآف قبل إغالؽ اؼبدرسة شبانني حا ظة, كأخر ته كٌن 
 , لذلك عدت نرجس اعبوادم ال ول آؿ اعبوادم_ كما تقوؿ ىالة 5192تشرين الثا   59على الطريق اعبوادم, 

"ذات  ضل ال ينكر على أىل القرآف من حفو كتعليم لل الكة كأحكامها, كاف أكثر  -ل بالبات اؼبدرسةإحد-الطالا
  .5192كانوف األكؿ   9مدرسات الرتوية ا سالمية يف وغداد زبرجن على أيدم آؿ اعبوادم" الطالا, مكاؼبة ىاتفية, 

ة توسع  كصار عدد بالباهتا ابؼبئات,  كاف كان  االح فاالت األكىل ربضرىا قراوة مالر امرأة, كلكن اؼبدرس
كانوف   91اغباضرات يف االح فاالت يبلغ سبعمالة امرأة كيزيد, رغم غياب كثريات لظركؼ م نوعة اؼبالح, مكاؼبة ىاتفية, 

   كيف اح فاؿ ان هاء الدكرة البيفية حيضر من البغار أروعمالة, أعمارىم وني السادسة عشرة سنة كالثالث5191الثا 
سنوات, كلكن االح فاؿ ي سم ابؽبدكء كالسكينة كإنبات اغباضرات, ذلك أف شعبي ها كان  مهيبة, ك قرات االح فاؿ 

, الك يب, مكاؼبة 5192تشرين الثا   59مليئة دبا ينفع كمي ع, كالكلمة إذا خرج  من القلب كقع  يف القلب اعبوادم, 
  . 5192كانوف األكؿ   9ىاتفية, 

لق ابلطالبات اللواٌب ولغن درجاتو م قدمةى كمس ولن اللقا اب جازة,  قد أعٌدهتن لذلك ابس ماع خ مة كاملة ك يما ي ع     
لكل بالبة منهن, ككان  تطلب من الطالبة أف تس مع إىل درسها الذم س قرأه, طبس عشرة مرة على اػب مة ال عليمية 

هن على الدقة يف األداء ؿباسبة شديدة, كضذا أكصل  بالباهتا البطيئة, ٍب وعد ذلك تقرأه على مدٌرس ها, ككان  رباسب
إىل درجة عالية من إتقاف القراءة,  لما ولغن درجة االس حقاؽ, أقام  اح فاال كبريا منح هن  يو ا جازة ككن سبعان, ٍب 

  .5192ن الثا  تشري 59تل هن ؾبموعة أخرل, كللثة كراوعة, إىل أف ولغ عدد اجملازات سبعا كعشرين اعبوادم, 
كقد حاكل  اعبوادم نقل  كرة مدرسة القراف إىل اؼبوصل من خالؿ ز راهتا القبرية إليها كال قالها دبجموعة من      

البديقات كاؼبعارؼ يف ؾبلس ذكر كموعظة, كتقدمي النبر ؽبن ابالس مرار يف عقد ىذه اجملالس الر أصبح   عال تعقد 
عالليا ي عدل عدد اغباضرات  يها إىل أروعني امرأة, كقد رغب  إحدل اغباضرات أف  وشكل أسبوعا جي معن اج ماعا
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تف ر  رعا عبمعية األخ  اؼبسلمة يف اؼبوصل ليكوف الفرع نقطة انطالؽ مدرسة القراف منها, إال أهنا مل تفلر, كقد زبرج 
كىا من مواليد   5192الثا تشرين  95من ىذه الدركس كاجملالس عدد من اغبا ظات أ ندم, مراسلة شعبية, 

يف اؼبوصل, تلق  تعليمها األكيل يف مدارس اؼبوصل كحبل   يها على شهادة اؼب وسطة, كىا إحدل رالدات  9112
كبالبات مركز القراف, ؽبا إجازات علمية م عددة يف قراءة القرآف الكرمي, درس  القراف للنساء يف عدد من اؼبراكز كاعبوامع 

 كخارجها, تقيم يف اؼبوصل حاليا .يف مدينة اؼبوصل 
إىل درس القرآف درس أخر لنحو اللغة العروية تدرسو كرقاء اعبوادم للراغبات من بالبات اؼبدرسة, ككاف ذلك  أضي      

يف أكاخر السبعينيات كأكالل الثمانينيات من القرف اؼباضا, إذ كان  تقيم العديد من الدكرات ال عليمية للغة العروية 
ت ٍب لطالبات االو دالية لبناء أساس قوم ؽبن يف اللغة, إال أهنا مل تس مر بويال  على اثر إصاوة كالدهتا ابلشلل للشااب

اضطرىا األمر إىل االنقطاع عن اؼبدرسة من اجل رعاية كالدهتا كمل ترجع ؽبا إال وعد ك اة كالدهتا عاـ  9125النبفا عاـ 
  .5192كانوف األكؿ   99 اعبوادم, , وعد انقطاع داـ أروع سنوات كنب 9129
, تول  مهمة تدريس الطالبات كبريات السن القراءة كالك اوة كقراءة 9129وعد رجوع كرقاء اعبوادم إىل اؼبدرسة عاـ      

وعض أجزاء القرآف الكرمي, إىل جانب مساعدة نرجس اعبوادم يف االس ماع إىل الطالبات للقرآف الكرمي كإعطاء وعض 
 الدينية اؼب نوعة كا جاوة على أسئلة الطالبات, كاؼبساعدة يف توزيع ا عا ت على اؼب عففات. اتاضرات

الحظ  كرقاء اعبوادم أف ىناؾ شبة حاجة ماسة إىل تعلم الطالبات لقواعد اللغة العروية كربسني لغ هم اػبطاوية      
ية أسبوعية ؽبن يبدأ وعد درس القرآف, ت حدث كل وعقد ؾبالس أدو 9112كإصالح قواعد النحو,  بدأت يف أكاخر عاـ 

كاحدة منهن ابؼبوضوع الذم أعدتو ٍب تقـو اعبوادم حمعطاء اؼبالحظات على اللغة كالفكرة كا لقاء,   عم الفالدة على 
 فرقة اعبميع, كاس مر ىذا اجمللس مرات عدة, حىت رأت اهنن حباجة إىل دراسة قواعد النحو كلها كأصبح  اؼبالحظات اؼب

 .9119ال تكفا  حول  اجمللس األديب إىل درس يف النحو ككاف ذلك يف عاـ 
كقد كضع  ؽبن منهجان خاصان يف النحو قام  و  ليفو, كمل يكن الدرس ؾبرد حفو قواعد النحو, ول معو اخ يار      

راف الكرمي عن أمثلة القاعدة قبل لبعض القطع األدوية الس عراج أمثلة منها لكل قاعدة وعد شرحها, ٍب البحل يف سور الق
 االن قاؿ إىل قاعدة لنية.

ككان  تطلب من بالباهتا إىل جانب دركس النحو ك اوة اؼبقاالت أك تلعي   بوؿ من ك اب,  ضال عن إعطالهن      
ا يف االخ بار دركسا يف ربسني خط الرقعة, كإقامة ؾبالس ي درون  يها على إلقاء الشعر, كقد أودت الطالبات تفوقا كبري 

ودأت دكرة جديدة مع ؾبموعة أخرل  5119الذم أجرتو اعبوادم ؽبن, كمنح هن شهادات تقديرية يف ذلك, كيف عاـ 
من الطالبات يقدر عددىن  وػس ني  بالبة إال أهنن مل يكملن وسبب غلق اؼبدرسة كالف أعدادىن كان  كبرية تعذر 

   .5192ؿ كانوف األك   99اس ضا  هن يف وي ها اعبوادم, 
مع مدة يف الدرس على ك اب لوالدىا  5111كما ودأت كرقاء اعبوادم و دريس ال جويد جملموعة من الطالبات عاـ       

السيد حيدر اعبوادم  اعبامع لقواعد ال جويد يف ترتيل كالـ هللا اجمليد وركاية حف  عن عاصم  ككان  ىذه أكؿ ؾبموعة 
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أخرل لنرجس اعبوادم,  ضال عن ؾبموعات أخرل كان  قد عهدت ضن نرجس يعهد ؽبا و دريسها إىل جانب دركس 
اعبوادم إىل الطالبات اؼب قدمات  عطالهن دركس ال جويد كاالس ماع ؽبن يف اغبفو, كقد ًب توزيع الطالبات على أ ـ 

عة الدرس ت سع األسبوع كأصبر لكل ؾبموعة يـو كاحد, وعد أف ولغ عدد الطالبات ألفا أك يزيدكف, كمل تعد قا
الج ماعهن للدرس يف يـو كاحد, كمل يعد جيمعهن إال أ ـ االح فاالت الر يزيد  يها عدد اغباضرات عن  سبعمالة  

  .5192كانوف األكؿ   99امرأة اعبوادم, 
اؾبػػد  ,  بعػػد ك ػػاة هنػػاؿ5119اسػػ مر تػػدريس نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم للقػػرآف الكػػرمي كاللغػػة العرويػػة يف اعبمعيػػة إىل عػػاـ 

تقوؿ عن مدرسػة القػرآف: " أ  ألع ػرب مدرسػة القػرآف أعظػم عمػل يف ىػذه اعبمعيػة ", الزىاكم رليسة اعبمعية  الر كان  
ان قل  إدارة اعبمعية إىل  ئة من النساء مغايرة يف توجههػا,   خرجػ  ون ػا اعبػوادم مػن ال ػدريس يف اعبمعيػة, كأيغلػق درس 

عػػػػد تسػػػػعة كعشػػػػرين عامػػػػنا كنبػػػػ  مػػػػن العمػػػػل الػػػػدالب اؼبثمر اعبػػػػوادم, مراسػػػػلة و 5119آب  1ككػػػػاف ذلػػػػك يف  القػػػرآف,
   .5191أيلوؿ  1شعبية, 

 اثلثا. مركز مشس الرافدين إلقراء وحتفيظ القران الكرمي)املرحلة الثالثة(:
ن أداء رسال هن يف إف عناية ون ا اعبوادم وك اب هللا حفظان كتالكة كذبويدان مل تنقطع دبجرد غلق اؼبدرسة ول كاصل       

وي هن كالسيما وعد اف ؼبسن حاجة النسوة اؼبسلمات إىل مزيدو من الوعا وك اب هللا كتوجيههٌن الوجهة العلمية 
البحيحة, كسبكني الراغبات منهن يف حفو القرآف الكرمي ك هم معانيو كجودة ذبويده,  بعد إغالؽ مدرسة القراف عب ت 

الطالبات إال أف األمر مل يس مر مع نرجس اعبوادم بويال وسبب مرضها الذم أعاقها عن ون ا اعبوادم إىل وي هن ل دريس 
أداء ىذه اؼبهمة, أما كرقاء اعبوادم  قد اس مرت و دريس وعض الطالبات اؼب بقيات معها يف دركس ال جويد, كقد منح  

كىل للغة العروية دركسهن كام حا هتن, وعض بالباهتا ا جازة العلمية وركاية حف , كما أكمل  مع بالبات الدكرة األ
  .  5191آب  95 ضال عن دركس للفقو لبعض الطالبات اعبوادم, مكاؼبة ىاتفية, 

عندما  ارب ها  ابمة حسوف القيسا  رليسة منظمة مشس الرا دين كإحدل  5191كوقا اغباؿ ىكذا حىت عاـ     
مسؤكلية إدارة مركز للقراف الكرمي كىو مركز اتوع ؼبنظمة مشس بالبات مركز القرآف يف صبعية األخ  اؼبسلمة  و ويل 
ٍب أعقبو ذبديد أخر عاـ  5111, ٍب جددت إجازهتا عاـ 5119الرا دين اػبريية الر أجيزت من قبل ؾبلس الوزراء عاـ 

 قراء  , كقد أجيز ىذا اؼبركز ابسم مشس الرا دين 5195آذار  92 ك اب شهادة تسجيل من ؾبلس الوزراء, 5195
كربفيو القرآف الكرمي  كىو مركز نسوم يقع مقره يف منطقة الريموؾ يف وناية منظمة مشس الرا دين ل دريس القرآف الكرمي 

خضع اؼبركز لقرارات الديواف كمناىجو  5199كعلومو, كوعد قرار ديواف الوق  السين اب شراؼ على اؼبراكز الدينية عاـ 
 , كتع رب اعبوادم أٌف ىذا اؼبركز ىو مكمل ؼبدرسة 5199سبوز  5يواف الوق  السين,كصار خاضعا ؼب اوع و كإشرا و د

, ككاف دكامها يف اؼبركز وواقع يومني يف األسبوع, كمع ازد د عدد الطالبات كتنوع 5119القرآف الر أغلق  عاـ 
يل,  ضال عن دركس لل جويد, مس واىن الفكرم تنوع الدرس حىت أصبر ىناؾ درسان للنحو, كآخر للفقو, كدرسان للحد

كؼبا ازدادت أعداد الطالبات عهدت اعبوادم  حدل بالباهتا اؼب قدمات كاجملازات عنها و دريس ال جويد للمب دائت, ٍب 
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كانوف الثا    99جعل درس أخر للمب دائت شبو األميات تول و بالبة أخرل م قدمة كىكذا اعبوادم, مراسلة شعبية, 
5151.  
 ًو مهمة اعبوادم يف اؼبركز على ذلك, ول كان  تس مع إىل حفو الطالبات اجملازات, كوسبب ضيق الوق  كمل تن     

اس عان  دبن تساعدىا يف ىذا األمر من الطالبات اغبا ظات قدميا, ٍب جعل  الدكاـ ثالثة أ ـ يف األسبوع حىت ت مكن 
م اوع ها كإشرا ها على القيمات على الدكرات البيفية من إيفاء الطالبات حقهن من االس ماع كاالس فادة,  ضال عن 

لألبفاؿ من بالباهتا اؼب قدمات كإعطاء ال وجيهات السديدة ؽبن يف إ ادة الطلبة البغار كتوجيههم إىل اغبفو كتشجيعهم 
اهتا ا جازة عليو, مع تعميق الوازع الديين لدل البغار, كيف ىذه السنوات القليلة منح  كرقاء اعبوادم س ان من بالب

وركاية حف ,  ضال عن إسباـ طبس بالبات غبفو القرآف الكرمي كقد ام حن هن ام حا  عاليا ابغبفو كاؼب شاضات  نالوا 
درجة االم ياز يف ذلك, كمازال  كرقاء اعبوادم مس مرة وعطالها الديين كالدعوم يف ىذا اؼبركز اعبوادم, مراسلة شعبية, 

يف وغداد, حبل  على  9129كىا  من مواليد  5191كانوف األكؿ   91لقيسا, مكاؼبة ىاتفية, , ا5151كانوف الثا    99
, 9122-9125, عين  مشر ة يف حقوؿ دكاجن يف كزارة الزراعة يف حقل وعقووة للفرتة من 9125شهادة دولـو زراعة يف جامعة وغداد عاـ 

ها شهادات تدريبية عاؼبية, كتشغل حاليا رليسة ؼبنظمة مشس الرا دين يف , لدي9119-9122ٍب رليسة مدخل ويا ت يف مبرؼ الرا دين من 
  .وغداد.
كتذكر  ابمة القيسا يف  ضل ونر اعبوادم الر عدهتن موسوعة علمية كأخالقية كدينية على النساء اؼبسلمات      

لذم سبقو أصبحن داعيات يف العامل كتعليمهن القرآف الكرمي انو "كثريان من البنات اللواٌب درسن يف ىذا اؼبركز أك ا
كانوف الثا    59ا سالما ك  حن مراكز إسالمية يف كندا كأمريكا كالسويد كلندف كغريىا" القيسا, مكاؼبة ىاتفية, 

5151.  
 اخلامتة
 توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج, أمهها:     

و عقيدة كسلوكان جاء يف سلم أكلو ت نرجس ككرقاء اعبوادم, إف إتقاف حفو القرآف الكرمي كجودة ذبويده كاالل زاـ و -9
كاع ربات ىذا العمل من خري األعماؿ, لذلك حرص ا على ال واصا وو كاس مرار اغبل عليو كالرتغيب  يو  ماد ن كمعنو ن  

بعة ابل شجيع عرب  قرات من خالؿ إقامة الدكرات البيفية ؼبع ل  الفئات العمرية كإقامة االح فاالت يف أجواء إميانية مش
منها االح فاؿ كتوزيع اؽبدا  الثمينة من ماؽبن اػباص للحا ظات أك اجملازات حثان ؽبن كلغريىن على ال فوؽ, كا  ادة من 
صبيع الطاقات من الطالبات اجملازات ألداء الدكر اؼبطلوب من كل كاحدة منهن ػبدمة ك اب هللا كل حقيق االك فاء الذاٌب 

 ة عدد اؼبنظو ت لدركس القرآف وشكل ملحوظ. وعد ز د
حرص  مدرسة القرآف على ال جديد يف الوسالل ال عليمية الر اتبع ها ون ا اعبوادم,  ساعد األمر على إيباؿ اؼبعلومة  -5

ة ك كرية وبورة كاضحة كسهلة يف كق  قبري, كما اف تعليم القرآف الكرمي حفظان كتعلمان كذبويدان كتدوران يعد نقلة نوعي
 كسلوكية كركحية أحدث ها اؼبدرسة يف شعبية بالباهتا كنقل هن إىل مرحلة من السكينة كالطم نينة مع هللا.
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إف قباح ونر اعبوادم يف تعليم القرآف الكرمي جاء وفعل ا عداد اعبيد للعطة الدراسية اليومية من حيل ربديد  -9
الدراسة فبا مكنهن من ربقيق ىد هن وشكل سريع كقياسا على الرغم األىداؼ الواضحة كالشاملة, كروط اؽبدؼ وواقع 

من الظركؼ البعبة كال ضييق األمين اغبكوما على العمل ا سالما, كابلوق  نفسو كاف ؽبذا النجاح أثره يف ترغيب 
 د تطرأ عليهن.الطالبات ودركس القرآف كربفيزىن على اؼبواصلة كعدـ االنقطاع عن الدركس رغم الظركؼ البعبة الر ق

 قائمة املصادر واملراجع
 أوال. الواثئق 

 الواثئق الرمسية -2
إىل العضػػوات  9129نيسػػاف  92 , اؼبػػؤرخ يف 291ك ػػاب كزارة الداخليػػة, مديريػػة الداخليػػة العامػػة /اعبمعيػػات  إجػػازة اعبمعيػػة , اؼبػػرقم  -9

 اؼبؤسسات عبمعية من دل اؼبرأة اؼبسلمة.
, 915/ 1إىل كزارة الداخليػة, يف اؼبلفػة ذات الػرقم  9125نيسػاف  2ؼبر قػة ابلنظػاـ األسػاس, اؼبؤرخػة يف ك اب عريضة الطلػب اؼبقدمػة كا -5

 مركز دراسات اؼبوصل, اؼبوصل.
إىل صبعيػة األمػا , يف اؼبلفػة ذات  9125حزيػراف  99 , اؼبػؤرخ يف 9199كللق كزارة الرتوية كال عليم, ك اب كزارة الداخلية, اؼبػرقم ـ.ج / -9

 , دار الك ب كالوللق الوبنية, وغداد.992/511/15 الرقم
, إىل الس  كرقاء حيدر اعبػوادم, أكراؽ خاصػة حبػوزة 9191حزيراف  52كلية الدراسات ا سالمية,  شهادة زبرج , وغداد كاؼبؤرخة يف  -1

 صاحب ها.
, إىل السػػػ  كرقػػػاء حيػػػدر 9191ق/1/2/9919اؼبملكػػػة العرويػػػة السػػػعودية, الرائسػػػة العامػػػة ل علػػػيم البنػػػات,  عقػػػد توايػػػ  , مػػػؤرخ يف  -9

 اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.
, إىل السػػ  كرقػػػاء 5195آذار  2شػػهادة  شػػكر كتقػػدير  مػػػن إدارة مػػدارس الغػػد األىليػػػة  او داليػػة ـب لطػػة كلنويػػة للبنػػػات , مؤرخػػة يف  -2

 حيدر اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.
, إىل منظمػػة مشػػس الرا ػػدين اػبرييػػة, أكراؽ خاصػػة 5195آذار  92 , اؼبػػؤرخ يف 991اء, اؼبػػرقم ك ػػاب شػػهادة تسػػجيل مػػن ؾبلػػس الػػوزر  -9

 حبوزة الس   ابمة حسوف جاسم القيسا يف وغداد.
, إىل 5199سبػػوز  59 , اؼبػؤرخ يف 211ك ػاب صبهوريػة العػراؽ, ديػواف الوقػػ  السػين, دالػرة ال علػيم الػديين كالدراسػػات ا سػالمية, اؼبػرقم  -2

 مشس الرا دين النسوم  قراء كربفيو القرآف الكرمي, أكراؽ خاصة حبوزة الس   ابمة حسوف جاسم القيسا يف وغدادمركز 
, إىل السػػػ  كرقػػػاء حيػػػدر 5192تشػػػرين األكؿ  51 , كاؼبػػػؤرخ يف 129ك ػػػاب مػػػن إدارة مػػػدارس الغػػػد األىليػػػة  شػػػكر كتقػػػدير , اؼبػػػرقم   -1

 اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.
 وللق الشعبيةال -5
شػػػواؿ  5ك ػػػاب ا جػػػازة العلميػػػة مػػػن السػػػيد حيػػػدر اضبػػػد عبػػػد القػػػادر اعبػػػوادم إىل السػػػ  نػػػرجس حيػػػدر اعبػػػوادم, اؼبؤرخػػػة يف وغػػػداد  -9

 ق, حبوزة عالل ها يف وغداد.9912
ق, 9199األكؿ رويػع  95ك اب من السيد حيدر كاام حيدر اعبوادم,  ا جازة العلمية وركاية حف  عن عاصم , وغػداد, مؤرخػة يف  -5

 إىل الس  كرقاء حيدر اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.
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سبػوز  91ق/9151رجػب  59ك اب من السيد حيدر كاام حيدر اعبوادم,  ا جازة العلمية وركاية كرش عن   ػع , وغػداد, مؤرخػة يف  -9
 , إىل الس  كرقاء حيدر اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.5112

ق, إىل 9199رمضػاف  91حيدر كاام حيدر اعبوادم,  ا جازة العلميػة وركايػة شػعبة عػن عاصػم , وغػداد, مؤرخػة يف ك اب من السيد  -1
 الس  كرقاء حيدر اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.

 من وغداد. 5192تشرين الثا   59السرية الذاتية للس  نرجس اعبوادم كما زكدهتا الس  كرقاء اعبوادم للباحثة يف  -9
 من وغداد. 5192كانوف األكؿ   99لسرية الذاتية للس  كرقاء اعبوادم كما زكدهتا للباحثة يف ا -2

 اثنيا. املصادر واملراجع
 . 9, عماف: دار اؼب موف للنشر كال وزيع, ط9199-9191 , ا خواف اؼبسلموف يف العراؽ 5199الدابغ, إمياف عبد اغبميد,  -9
 .9ر ٌب, القاىرة: دار االع باـ, ط , من سجل ذك9129البواؼ, دمحم ؿبمود,   -5
  , النظاـ األساسا ؼبن دل اؼبرأة اؼبسلمة, وغداد: مطبعة األسواؽ ال جارية.9129صبعية من دل اؼبرأة اؼبسلمة,  -9

 اثلثا.الصحف
 .9191كانوف الثا    51 , وغداد, اػبميس, 5 , العدد 9ؾبلة لواء األخوة ا سالمية, السنة  -9
 . 9121كانوف الثا    5 , وغداد, السب , 529 , العدد 5ة, السنة  جريدة الوقالع العراقي -5
 .9129كانوف الثا    92 , وغداد, األروعاء, 919 , العدد 5جريدة الفجر اعبديد, السنة  -9
 .9129نيساف  59 , وغداد, اعبمعة, 929 , العدد 5جريدة الفجر اعبديد, السنة  -1
 .9129أ ر  9وغداد, ا ثنني,   ,921 , العدد 5جريدة الفجر اعبديد, السنة  -9
 .9122آب  9 , وغداد, ا ثنني, 12جريدة ال آخا, العدد  -2
 .9122آب  59 , وغداد, 99 , العدد 91ؾبلة الرتوية ا سالمية, السنة  -9
 .9199آذار  99 , وغداد, السب , 5199 , العدد 99جريدة الوقالع العراقية, السنة  -2
 5119نيساف  52 , وغداد, اػبميس, 19اؿ أؾبد الزىاكم ", جريدة دار السالـ, العدد قبيبة دمحم, " رسالة إىل اغباجة هن -1

 رابعا. املراسالت واملكاملات الشخصية
 من وغداد. 5111أ ر  2مكاؼبة ىاتفية مع السيدة هناؿ أؾبد الزىاكم  رضبها هللا  يف  -9
 وصل.يف اؼب 5119تشرين الثا   59مقاولة مع السيدة قبية خضر الك يب يف  -5
 من وغداد. 5112آب  99مكاؼبة ىاتفية مع السيدة قبيبة دمحم يف  -9
 من الر ض. 5112أيلوؿ  92مراسلة مع السيدة سامية صديق كصفا عرب الربيد االلكرتك  يف   -1
 يف اؼبوصل. 5192تشرين الثا   95مراسلة شعبية مع اغباجة ىند زكا رشيد آؿ وكر أ ندم يف  -9
 من وغداد. 5192كانوف األكؿ   9لة دمحم حامد الطالا يف مكاؼبة ىاتفية مع الس  ىا -2
 من وغداد 5192كانوف األكؿ   9مكاؼبة ىاتفية مع د. سفانة سليماف صديق اؼبالح يف  -9
 من عماف. 5192كانوف األكؿ   9مكاؼبة ىاتفية مع الس  قبية خضر الك يب يف  -2
 من وغداد. 5191ثا  كانوف ال  91مكاؼبة ىاتفية مع د. سفانة سليماف صديق اؼبالح يف  -1
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 من وغداد. 5111شباط  95مكاؼبة ىاتفية مع الس  كرقاء حيدر اعبوادم يف  -91
 من وغداد. 5191اب  95مكاؼبة ىاتفية مع الس  كرقاء اعبوادم يف  -99
 من وغداد. 5191أيلوؿ  1مراسلة شعبية مع الس  كرقاء اعبوادم يف  -95
 من وغداد. 5191كانوف األكؿ   91مكاؼبة ىاتفية مع الس   ابمة حسوف جاسم القيسا يف  -99
 من وغداد. 5151كانوف الثا    99مراسلة شعبية مع الس  كرقاء حيدر اعبوادم يف  -91
 من وغداد. 5151كانوف الثا    59مكاؼبة ىاتفية مع الس   ابمة حسوف جاسم القيسا يف  -99
 .اؼبوصليف  5151كانوف الثا    51مقاولة مع الدك ور عبد الس ار  اضل خضر النعيما يف  -92
 
 
 

 


