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رسم وتلوين
عقيل اخلزاعيالتصميم واإلخراجحيدر الرسام

سسسووررةةُُ الحححمممددِِ

شششععرر : األاألسستتااذذ ححسسسينن صصاادقق

علي الشيخ مكي العصاميرئيس التحرير

الشيخ حسن املنصورياملشرف العام

الهيئة االستشارية
السيد كمال أياد شبر

احلافظ منتظر حسن املنصورياألستاذ أمير ياسني الوليالشيخ خلدون إبراهيم

هيئة التحرير

السيد إسماعيل العرداوي

الشافعي حسن  الشيخ 

الســيد منتظــر الفائزي

بالحمــِد نـُناجــي الرحمــْن 
ُمنــا يعلِّ اِهللا  فكتــاُب 
أعظَمهــا  مــا  ِســوٌر  فيــه 
قراءِتهــا  ُثــواُب  الحمــد 
مثانــي  بالَســبع  ســّماها 
بصــالٍة فــرٌض  ُيقبــُل  ال 
ُتشــفي صــدرًا فقراَءُتهــا 
ســُتكفينا اِهللا  وبــِإذن 
نزَلــْت كافيــٌة  شــافيٌة 
اِهللا  لكتــاِب  أٌم  هــي 
وا تعرُف منها مــْن قد َضلُّ
بارُئنــا أنعــَم  مــْن  وعلــى 
مســاِكُنهم  ِعلييــَن  فــي 
اِهللا لصــراط  رمــٌز  بــْل 
إنســانًا ُأصِبــُح  بهداُهــْم 

ِبالقــرآْن  أحيانــا  إْذ 
ننهــُل مــن َروِض اإليماْن
ُتنيــُر األذهاْن  الشــأن  في 
الفرقــاْن قــرَأ  مــْن  ثلَثــا 
اطِمئنــاْن َتَهــُب  فاتحــٌة 
اإلنســاْن يقرْأهــا  لــْم  مــا 
قد وسوَس فيه الشيطاْن
حرمــاْن يــورُث  هــمٍّ  ِمــْن 
وأمــاْن نــوٌر  للمؤمــن 
األديــاْن تتجّلــى  فيهــا 
وعلــى مــن غِضــَب الدّياْن 
الرضــواْن ُتدعــى  بِجنــاٍن 
هــم َصفــوُة كلِّ األكــواْن 
الرحمــْن أنقَذنــا  وبِهــم 
الوجــداْن  مملــوَء  يِقظــًا 

التدقيق اللغوي

الشيخ حيدر الطهمازي

الشيخ خالد محمد خلف

للتواصل مع الة يرجى االتصال على:  
٠٧٨٠٤٣٥٨٠٧٢-٠٧٧٠٩٦٤٦٦١٢

أو على اإلمييل التالي:
nasim.mgz@gmail.com 

مجتبى العصاميم/ رئيس التحرير
هيئة التحرير

ــي الربيع ــالء  ع ــيخ  الش
ــرزوق م ــعد  س ــيخ  الش
الشيخ فالح احلسناوي

ــد محم ــم  جاس ــال  آم



التي في  ساعدوا وحفزوا أوالدكم  ليكتبوا قصة من تعبيرهم بعد مالحظة الصور 
أعلى الصفحة ثم أرسلوها على إميل المجلة:

صورة من غير تعليق

nasim.mgz@gmail.com   الى
  عنوان القصة (................)الموضوع
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نسيم وجده العجوز
ه الذي كان يصلي بجنبهم  ه انتبه إلى جدِّ في يوم من األيام كان نسيم يلعب مع إخوته ولكنَّ
D<‹̌È فتعجب من ذلك وأخذ يفكر في نفسه  �œǰ �ä� �π]<Ω̌]Ǚ �í÷]<^̌fi �Ç�‚]E<فسمعه يكرر هذه اآلية المباركة
ه فهل يا ُترى  فلم يوصله تفكيره إلى نتيجة وبعد هذه الحيرة والتعجب ذهب نسيم ليسأل جدَّ

سَيحَصل على َجواٍب أم ال ، فلننظر. 

٤



ي ما بك تكرر  ي جدِّ جدَّ
È̌›>؟  �œǰ �ä� �π]<Ω̌]Ǚ �í÷]<^̌fi �Ç�‚]أنسيتها ؟

ال يا إبنتي فقد روي عن إمامنا 
الصادق (عليه السالم) بأن 

شخصًا سأله عن معنى الصراط 
فأجابه قائًال واهللا نحن الصراط 

ال يا حبيبي! ولكن معناها 
العظيم والمهم حفزني 

على تكرارها فهي ترشدنا 
إلى وجود طريق قصير 

ُيوصل كل َمْن ُيريد 
الوصول إلى مرضات 

اهللا تعالى وأنا ادعو اهللا 
ليهديني ويأخذ بيدي الى 

ذلك الطريق

ذلك  تعرف  وهل 
ي ؟ الطريق يا جدِّ

وهل هذا 
رأيك؟

أطال  ي  جدَّ يا  شكرًا 
اهللا في عمرك . 

ه طريق أهل البيت (عليهم السالم) المتمثل بالنبي  نعم يا ولدي ! فإنَّ
واإلمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين والتسعة المعصومين من 

ذرية الحسين (عليه وعليهم آالف التحية والسالم)

٥




*هل للقرآن عروس ؟

*ما هو الحيوان الذي اُتهم كذبًا؟
*شيء أوحي إليه ليس ِمن الجنِّ وال ِمن اإلنس؟

*هل للقرآن قلب ؟
*كيف تثبت ومن خالل القرآن الكريم بأن عدد خلفاء رسول اهللا (صلى اهللا عليه 

وآله وسلم) [12 إمام] ؟
مفتاح الححلل: 

 تابــع رقم 12 في القــرآن + إحدى زيــارات اإلمام صاحب الزمــان المتضمنة هذا 
المقطع السالم عليك يا عين الحياة 

Üu
÷ä–€a هل تستطيع مالحظة الفروقات الخمس الموجودة  بين اللوحتين في 30 ثانية
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يا مــن تربي ابنك علــى الخير ليــس كل ما يعرف 
يقال وليس كل أفالم الكارتون التي تشاهد في 
التلفــاز نافعة لذا علينــا أن نحذر منها ألن البعض 
منهــا قــد برمج برمجــة مدروســة الغــرض منها 
تثقيف أطفالنا ثقافة مغايرة لثقافتنا اإلسالمية  
فهاهو كارتون (ســبونج بوب) واحد من عشــرات 

األفالم التي تدس السم بالعسل
ومن مثالب هذا الكارتون أن القائمين عليه يظهرون (سبونج بوب ) وصديقه (بسيط) وهما يخلعان 
مالبسهما أمام الحيوانات الموجودة في المحيط فهل ترضون بأن يتعلم أفالذ أكبادكم مثل هكذا 

أخالق سيئة ؟؟
فلذا ندعوكم إلى مراقبة أطفالكم عند مشاهدتهم ألفالم الكارتون ال منعهم 

منها .



المتاهة
ســاعدوا الطائــر على 

الوصول الى القمح
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ك. ولماذا َذكر القرآن جدَّ

حيوانات ُذكرت في القرآن

مرحبا أعزائي أنا صديقكم َملُك الغابة وهذا الهدهد
 أخي الذي ذكره القرآن الكريم في سورة النمل.

لماذا ُذكرَت في القرآن يا هدهود.

هد

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللما

 ألنه حقق إنجازًا عظيمًا عندما كشف عن مجموعة من الناس في ذلك الزمان كانوا يعبدون 
آلهًة غير اهللا تعالى فبلـغ سليمان (عليه السالم) بذلك فراسلهم سليمان وطلب حضورهم 

ي. عنده فكانت نتيجة اللقاء والمراسالت إعالنهم توحيد اهللا وَنْبذ الشرك وكل ذلك بفضل جدِّ

 أل
آله

عن

في الحقيقة لم يذكرني 
القرآن شخصيًا وإنما ذكر 

جدي الذي كان يعمل مع نبي 
اهللا سليمان ( عليه السالم)

 ي بيييييييي

ك.
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وما هي مميزاتك يا هدهود؟

يا لَك من مخلوٍق جميل 
فسبحان خالقك ومصورك .  

أنا من الطيور النادرة أمتاز بعرٍف جميل على رأسي ذو لوٍن ذهبي أتغذى على الحشرات 
فأنا محبوب عند الفالحين ألني أنظف أراضيهم من الديدان واليرقات واآلفات ، أسكن 
خدمة  من  أستنكف  ال  أنا  القديمة  المباني  في  وأحيانًا  والصخور  األشجار  جحور  في 
أوالدي   منه  سيكون  الذي  بالبيض  تعتني  هي  بينما  بنفسي  ُأطعمها  فأنا  زوجتي 
وبعد أن يفقس البيض سأقوم بإطعام الصغار حتى يكبروا أنا سريع في الطيران لي 
سالح فتاك أستخدمه في طرد كل من يريد افتراسي بواسطة رش رذاذ زيتي أسود 
ذو رائحة كريهة بوجه كل من يريد افتراسي أنا آكل األعشاب في حالة عدم توفر 

الديدان أنا أتحمل الظروف العصيبة .

٩



_“ä»Ì@ žÂflfl
؟وِلَم أخرجا منها ؟  منها أأخرجا مولم

وما هي تلك السور؟

كم مرة ُذكر أبونا آدم في القرآن؟

  نعم إنها تختلف فهي عبارة عن بستان
 فيه ما لذَّ وطاب من الفواكه ويمتاز بأن ساكنيه ال 

ُيصابوا بتعٍب وال نصٍب.

١

٣
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يا لها من معلو
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بسبب إبليس اللعين الذي استطاع إقناعهما على مخالفة ما أعده          اهللا لهما من 
برنامج يسيران على طبقه ما زاال يسكنان في الجنة ولكن أنا متحير       هل الجنة التي    

سكنها أبوانا هي نفس الجنة التي وعدنا اهللا بها أم تختلف ؟

من للهماا ااهللاهللاهللاهللاهللا أأأأعده ماا مخخااللففةة عللى إإققنااعهماا ااستتططااعع اااللذذيي اااللللللعينن إإإبللليس بسبب

البقرة, وآل عمران, المائدة, األعراف, اإلسراء, مريم, طه, الكهف, فقد تناولت أبرز 
أحداث حياته كسجود المالئكة له ودخوله وزوجته الجنة وخروجهما منها .

ااألألألعراافف, االلماائئدةة, عمراانن, وآآآآآلل ااالللبقققرةة,
25 مرة وفي سور متعددة.

هه       
حييررررر     

هه

٢٤

٦

٨لومات رائعة.
١١



إلى جارتنا معلمة التربية إلى أين تذهبين يا زينب؟ 
اإلسالمية لعلها توضح لي 

مفردات سورة القارعة . 

أنا لديَّ معلومات كافية 
عن هذه السورة إن شئِت 

فأنا مستعدة إليضاح ما 
غمض عليك . فرجعت زينب متشوقة لمعرفة ما لدى أختها من معلومات تخص 

هذه السورة المباركة وما إن جلْسَن ابتدأت نرجس قائلة:
أن هذه السورة تحدثنا عن أحوال الناس وهذه الجبال الشوامخ في 

اليوم الذي يجمع اهللا فيه جميع خالئقه ليقرر مصيرهم وتحدثنا أيضًا 
عن عظمة ذلك اليوم.

إنَّ ليوم الحساب أسماء عديدة والقارعة أحد تلك األسماء 
وإنما سمي يوم الحساب بالقارعة ألنه يقرع القلوب بأهواله 

هذا رائع واآلن عليك أن ُتبيني لي معنى القارعة!

١٢



شكرًا يا أختي وفقِك اهللا لكل خير .

تعرفين  ومــاذا  جميل  هذا 
عن هذه اآلية (يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث) 

إنها ُتَشّبه حال الناس في ذلك اليوم 
بالجــراد المبثــوث أي المتحيــر الذي ال 

يدري أين يذهب .

شكرًا يا أختي وما المراد من 
(وتكون الجبــال كالعهن 

المنفوش) .

إن هــذه اآليــة يا حبيبتي تصــور لنا حال الجبــال العظيمة في 
تلك الســاعة فإنها ســتكون عبارة عن قطع صغيــرة متطايرة 

في الهواء كأنها الصوف عند تقطيعه ونثره في الهواء 

يا لها من معلومــات قيمة وحتى ال 
أطيل عليــك أطلب منك أن توضحي 

لي معنى اآليات المتبقية . 
إن اآليــات المتبقية تصنف الناس إلــى صنفين  صنف 
ا المنعم فهم أصحاب الموازين  م وصنف معذب فأمَّ ُمَنعَّ
المثقلة بالحسنات وأما المعذب فهم أصحاب الموازين 

١٣التي خفت حسناتها وثقلت سيئاتها .



بسم ا الرمحن الرحيم
َتنِزيَل   (٤) مسَتقيٍم   اطرص عَلى   (٣)  نيلسرالْم  نلَم  َّك إِن  (٢) الْحكيِم  والُْقرآِن   (١) يس 
 مَلى َأْكَثِرهُل عالَْقو قح (٦) لََقد ُلونَغاف مَفه مهاؤآب را ُأنذمًا مَقو رُتنذيِم (٥) لحِزيِز الرالْع
َّا جعلْنا في َأعناقِهم َأْغالًال َفِهي إِلَى اَألْذَقاِن َفهم مْقمحون (٨) وجعلْنا  َفهم ال يؤمنون (٧) إِن
 ِهمَليع  اءوسو  (٩)  ونرصبي ال   مَفه  ماهنيَفَأْغش سدًا   ِهملْفخ  نمو سدًا   يِهمدَأي بيِن   نم
بِالَْغيِب   نمحالر  يشخو ْكر

ِّ
الذ  عاتَّب  نم رُتنذ َّما  إِن  (١٠) وننمؤي ُتنذرهم ال   لَم  َأم  مَتهَأَأنَذر

 ءيُكلَّ شو مهآَثاروا وما َقدم نَْكُتبَتى ووِي الْمُنح نَّا نَح َفبشره بِمْغفرة وَأجٍر َكِريٍم (١١) إِن
أحصيناه في إِمامٍ مِبني (١٢)                                                                صدق ا  العلي العظيم

الكلمة 

يس 
والقرآن الحكيم

األذقان

الذكر
الخشية 

اإلمام المبين 

معناها

*   اسم من أسماء الرسول صلى اهللا عليه واله .
*  هنا اهللا سبحانه وتعالى يقسم بكتابه العزيز ليبين 

لنا عظمة هذا الكتاب .
األعناق  في  األيدي  شدت  فإذا  ين  حيَّ اللِّ مجتمع  هو    *
أن  المغلول  على  واستحالت  األعلى  إلى  الرأس  ارتفع 
يلتفت يمنة ويسرة أو ينظر إلى اإلمام فهو دائما ينظر 

إلى السماء وهذا هو حال المقمح الوارد في اآلية . 
*  القرآن المجيد .

*  الخوف الممزوج باإلحساس بعظمة اهللا تعالى .
*  الكتاب الذي جمع فيه ما كان وما سيكون المسمى 

باللوح المحفوظ .

ي
ا
ف

أ
ف
أ

ياسين  سورة  من  المقطع  هذا   حفظ  على  الصغار  أبنائكم  ساعدوا  مالحظة: 
التي سيتم اإلعالن  المسابقة  الدخول في  اآلتية حتى يتسنى لهم  والمقاطع 

عنها انشاء اهللا تعالى في العدد السادس.

Ćb»fl@≈–z‰€
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* أيها القرآن الكريم بماذا تمتاز عن كتاب التوراة واإلنجيل؟
 أمتاز بالصحة وعدم التحريف ومواكبة التجدد والحداثة. 

 * ماذا تعني بالحداثة؟
أعني أن مواضيعي كلها موافقة للعلم الحديث وغير مغايره له 
فأنا موسوعة متكاملة يوجد بين سطوري حقائق علمية إلى 

 في آية (30)من سورة األنبياء والتي 
هي بسم اهللا الرحمن الرحيم[وجعلنا 
من الماء كل شيء حي أفال يؤمنون] 
وبعد هذه السنين الطويلة جاء العلم 
الكائن  جسم  بإن  وأثبت  الحديث 
المياه  كمية  ربع  فقَد  إذا  الحي 
محالة  فال  جسمه  في  المخزونة 
التفاعالت  جميع  ألن  سيموت  بأنه 
الجسم  داخل  تقع  التي  الكيميائية 

ال تتم إال في وسط مائي.
 حقًا إنك معجزة! 

*
 أم
* 
أع

فأ

اآلن العلم الحديث لم يتوصل لمعرفتها وإنما َعَرَف الجزَء اليسير منها ومازال في قعر بحاري 
الشاسعة أسرار وعجائب لم تظهر بعد .

*وما هي تلك المعلومات التي ذكرتها قبل أن يكتشفها العلم الحديث.
 أنا قبل أكثر من 1400 سنة ذكرت أن الكائنات الحية من دون الماء تهلك و به تحيى.

* وأين ذكرت ذلك؟
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ُسوا َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه  قال اهللا تعالى:[ َوال َتَجسَّ
اٌب َرِحيٌم ] َ َتوَّ َ ِإنَّ اهللاَّ ُقوا اهللاَّ َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ

التجسس: وهو متابعة أخبار الناس وأفعالهم وأقوالهم وهم ال يعلمون.
قال رسول اهللا (صلى اهللا عليه واله وسلم):[ال تطُلبوا َعَثرات المؤمن, فإّنه َمن َتّتبع َعَثرات 

أخيه، تتبع اهللا َعثراته، ومن تتبع اهللا َعثراته َيْفضحه ولو في َجْوِف َبْيتِه]

aÏéé£@¸Î
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أعزائي األصدقاء يوجد في العتبة الحسينية المقدسة أقسام عديدة تختص بالطفل ومن أبرز 
القرآنية وفق برامج علمية  القرآن الكريم الذي أسس لغرض تثقيف المجتمع بالثقافة  تلك األقسام دار 
فيه  وهادئ  جميل  مكان  لهم  فخصصت  السالم)  (عليهم  البيت  وأهل  للقرآن  رفيقًا  جيًال  ليخلق  رصينة 
معظم ما يحتاجونه في حياتهم اليومية أسموها بروضة اإلمام الحسين (عليه السالم) القرآنية لتعلمهم 
علوم القرآن والعلوم األخرى كالحساب واللغة اإلنكليزية والردات الحسينية وقبل الختام تعالوا معنا لنلتقي 

بأحد براعم هذه الروضة المباركة.

*ما إسمك: 
محمد صادق قاسم.

*كم عمرك؟
خمس سنوات.

*أين تقضي أوقات فراغك ؟
في روضة اإلمام الحسين عليه السالم والبيت.

عليه  الحسين  اإلمام  روضة  من  تعلمت  ماذا   *
السالم؟

االنكليزية  اللغة  الكلمات  من  ومجموعة  األناشيد  تعلمت 
وعدد من السور القرآنية.

* هل كنت تحفظ شيء قبل دخولك الروضة؟ 
ال أحفظ شيء.

* هل عندك شيء تحب أن تقوله؟
أقول اللهم احفظ معلمتي وبابا وماما وبي بي وجدو.
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ربي ربي فوق الكل
 لرضاه اسعى واصلي

ال اطلب اال رحماه  ال ادعوا ال اياه 
فهو رحيم يغفر ذنبي

ربي سبحانك يا ربي

ربي نعم الرازق ربي
ربي نعم الخالق ربي

انا أهواه فهو حبيبي
 انا اسأله فهو مجيبي

يحفظني وينور دربي
ربي سبحانك يا ربي

يعطينا خيرا كي نحيا 

يسعدنا دوما في الدنيا 

انا اذكره عند صالتي

 انا اشكره طول حياتي 

بمحبته يعمد قلبي 
ربي سبحانك يا ربي
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