مجلة شهرية تعنى بالثقافة القرآنية للطفل تصدر عن روضة اإلمام احلسني 
القرآنية دار القرآن الكرمي ـ العتبة احلسينية املقدسة
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م /رئيس التحرير
مجتبى العصامي

« هو حبل هّ
المثلى
الل المتين  ..وطريقته ُ
يغ��ث عل��ى
 ..ال يخل��ق عل��ى االزمن��ة وال ّ
االلسنة ،النـّه لم يجعل لزمان دون زمان،
كل
بل ُجعل دليل البرهان،
والحجة على ّ
ّ
إنس��ان ،ال يأتيه الباطل من بين يديه وال
من خلفه تنزيل من حكيم حميد »
وعن االمام علي(عليه الس�ل�ام):

هيئة التحرير
السيد إسماعيل العرداوي الشيخ خلدون إبراهيم
الس��يد منتظ��ر الفائزي الشيخ خالد محمد خلف
الش��يخ س��عد م��رزوق آم��ال جاس��م محم��د
رسم وتلوين
حسام الدين محمد
حميد رحيم الكرعاوي
جعفر مجيد جعفر
سرى ستــــار الغامني

كالم ُك��م ذك��ر هّ
الل وقراءة
كل ِ
«ليك��ن ّ
فإن رس��ول هّ
الل(صلى اهلل عليه
القرآنّ ،
أي االعمال أفضل عند هّ
الل؟
وآله)سئلّ :
ُ
قال :قراءة القرآن وأنت تموت ولس��انك
رط��بم��نذك��رالل»

التصميم واإلخراج
جعفر مجيد احلسيني

أهال بكم يف العدد
اخلامس من جملة
نسيم القرآنية

للتواصل مع اجمللة يرجى االتصال على:
07709646612-07804358072
أو على اإلمييل التالي:

nasim.mgz@gmail.com

أقرأ في هذا العدد
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يا تُرى ما هي
فائدة قراءة القرآن ،انظروا الجواب
مع الجد
وحفيده على الصفحتين 11- 10
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ويل
لكل ٍ
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اعزائي االصدقاء إن هذه اآلية تبين لنا
المصير المؤلم الذي ينتظر المجرمين
والذين يصرون على فعل الخطأ رغم
الوعظ واإلرشاد والكذابين المستكبرين
في كل عصر وزمان الذين كانوا
يسمعون كالم االنبياء ومواعظهم إال
انهم ال يتأثرون بها لعدم انسجامها مع
رغباتهم المنحرفة فاالنبياء يحثونهم
على الصدق واالمانة واداء الصالة
والخمس والزكاة وغيرها من الواجبات
ولكن االفاكين يا احبتي يخالفونهم وال
يسمعون كالمهم فمثل هؤالء يا احبتي
سيسكنهم اهلل في يوم القيامة في
وسط واد من نار جهنم الملتهبة.
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كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك
يسكنون في قرية ساحلية قرب فلسط
عليهم عدم االنشغال بأمور الدنيا وليوم

وبعد مدة أراد اهلل سبحانه وتعالى اختبارهم ليميز المؤمنين من
المنافقين .فجعل أسماك ساحل قريتهم تخرج على سطح الماء وتتراءى
ألهل القرية في يوم عطلتهم  ،بحيث يسهل صيدها بينما تتباعد عن
سطح الماء في األيام األخرى فانهارت همم بعضهم وأخذوا يحتالون
الحيل وبدؤا بالصيد أيام عطلتهم وخالفوا األمر اإللهي

4

فانقسم أهل القرية بعد هذا التجاوز إلى ثالثة ف
وفرقة ال تعصي اهلل وقامت باألمر بالمعروف والنه
تحذر المخالفين من غضب اهلل ,وفرقة ثالثة ال
ال تنهى عن المنكر وتمنع اآلمرين بالمعروف من

ك جماعة من اليهود،
طين قد فرض اهلل
م واحد في األسبوع

وبصرامة المؤمن الذي يعرف واجباته ،كان الناهون عن المنكر يجيبون الذين
منعوهم من أداء واجبهم قائلين :إننا نقوم بواجبنا في األمر بالمعروف وإنكار
المنكر ،لنرضي اهلل سبحانه ،وال تكون علينا حجة يوم القيامة .وربما تفيد هذه
الكلمات ،فيعودون إلى رشدهم ،ويتركون عصيانهم.
اال ان اولئك العصاة لم يتعظوا بتلك المواعظ  ،ولم تجد كلمات المؤمنين نفع ًا حتى جاء أمر
وحل بهم العذاب األليم .فبقدرة اهلل العظيمة تحول هؤالء العصاة الى قردة وبعد
اهللَّ ،
ثالثة أيام من نزول العقاب أماتهم اهلل .كل ذلك ألنهم عصوا اهلل ولم يمتثلوا ألمر اهلل
سبحانه وتعالى فعلينا يا أحبتي أن نتجنب معصية اهلل حتى ال نتبع أصحاب السبت

فرق .فرقة عاصية
هى عن المنكر فأخذت
تعصي اهلل لكنها
ن مواصلة مسيرهم
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 -1أن غري املتوضأ يجوز له قراءة القرآن
 -2أن سورة الحمد تعدل ثلثي القرآن وأن سورة
التوحيد تعدل ثلث القرآن
 -3أن كل يشء له قيمة ال يبتدئ بالبسملة فهو أبرت
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فحة تحذرانا
ص
ن اللتين ترونهما في ال العلماء من
ها
ي
إن هاتين الصورت وهي الغيبة التي يعد ا ان نتجنب
أال
َّ
لين
من صفة ذميمة توجب دخول النار فع ارها السيئة
واث
ي
احدى الكبائر الت ة لنتخلص من تبعاتها مستورة عن
ال
م
هذه الصفة الذمي منين اي يذكر عيوبهم للغاية فان
يء
ؤ
فالذي يغتاب الم ن حاله يوم القيامة س جيف الميتة
خليط من ال
اعين الناس سيكو ون عبارة عن
سيك
فة الذميمة.
طعامه يا احبتي من هذه الص
ا اهلل واياكم
اعاذن
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حيوانات ُذكرت يف القرآن
يا ترى ما بال الزعيم اليوم؟
البد �أن هناك �أمر ي�شغله

�أجل �إنه لأمر غريب,
فلنذهب ون�س�أله

مرحب ًا يا زعيم

مرحب ًا بكم تف�ضلوا
�أراك اليوم قد �شغلك التفكري عن مداولة
�أعمالك اليومية فهل يوجد َث َّم َت خطر
يهدد الغابة �أم تفكرون يف �شيء �آخر؟
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نعم يا منور فانا �أفكر يف العجائب
والغرائب التي يحملها
البعو�ض

وهل لهذا الكائن ال�صغري
عجائب وغرائب؟

نعم فالبعو�ضة عندما تطري
ترفرف بجناحيها  500رفة
يف الثانية الواحدة وللبعو�ضة
قلب ودماغ وعيون معقدة
ولديها خاليا ع�صبية ملعاجلة
املعلومات وقد زودها اهلل
ب�أجهزة معقدة ت�ستطيع ومن
خاللها معرفة نوع الدم الذي
ينا�سبها ومتيز رائحة الإن�سان
من م�سافات طويلة
�شكر ًا لك يا
زعيمنا لقد �أفدتنا
فائدة عظيمة
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1

يا جدي إني أحاول أن أقرأ القرآن كما تفعل ولكنني كلما حاولت أن
أقرأه أجد أنني ال أفهم كثيرًا منه وإذا فهمت منه شيئ ًا أنسى ما فهمته
بمجرد أن أغلق المصحف فما هي فائدة قراءة القرآن إذن يا جدي؟

القرآن وسلة الفحم

كان يا ما كان في قديم
الزمان كان هناك رجل
يعيش في مزرعة مع حفيده
الصغير وكان الجد يصحو
في كل يوم باكرًا ويجلس
على مائدة المطبخ ويقرأ
القرآن وكان حفيده الصغير
يتمنى أن يصبح مثله ويقلده
في كل حركة يفعلها وذات
يوم سأل الحفيد جده

3

ذهب الولد الى النهر وفعل ما قال له جده لكن فوجئ بالماء كله
يتسرب من السلة قبل ان يصل الى البيت ابتسم الجد وقال له :
عليك ان تسرع الى البيت في المرة القادمة يا بني

كان احمد موقن ًا بان هذا مستحيل ولكنه اراد ان يحضر لجده سلة من الماء
تعال وانظر
بشتى الطرق فقال الجد أتظن أنه ال فائدة مما فعلت يا بني َ
الى السلة التي كانت سوداء من الفحم لقد تحولت بسبب الماء الى سلة
نظيفة تمام ًا من الخارج والداخل
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10

2
4

كان الجد يضع بعض الفحم في المدفأة فترك ما بيده وقال :خذ السلة
الخالية هذه واذهب بها الى النهر ثم ائتني بها مليئة بالماء يا بني

فعاد احمد مرة ثانية الى البيت بس
رعة
ول
كن
ال
ماء
تس
رب
ا
يضا
في
هذه
ال
مرة
فغ
ضب الولد
وقال لجده من المستحيل ان ائتيك ب
سلة مملؤة بالماء سأذهب واحضر الدلو لكي املؤه
بالماء فقال الجد ال يا احمد انا لم
اط
لب
م
نك
دلو
من
ال
ماء
انا
طل
بت
سلة
من
ال
ماء يبدو انك
لم تبذل جهدًا كافي ًا يا ولدي!!!
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ثم قال الجد للولد هذا
بالضبط ما يحدث عندما تقرأ
القرآن الكريم قد ال تفهم
بعضه وقد تنسى ما حفظت
منه ولكنك تتغير لألفضل
من الداخل والخارج تمام ًا مثل
السلة
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وما هو يانرجس؟
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لدي خبر مفرح جدا جدا

لقد سمعت بان دار القران الكريم في العتبة الحسينية افتتحت دورة
جديدة لتحفيظ القران وفهم كلماته فمن منكن ستذهب معي

كلنا نذهب معك لعلنا نوفق في
فهم كتاب اهلل سبحانه وتعالى
وفي اليوم الثاني ذهبت
نرجس واخواتها الى دار
القران الكريم
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وما ان جلسن جائت معلمة تحفيظ القران ورحبت بالحضور
اجمل ترحيب وشرعت بعد ذلك في تالوة سورة التوحيد
المباركة مع بيان مختصر لمعانيها ولما انتهت المحاضرة
شرعت بسؤال المشاركين
بنيتي نرجس اين نزلت سورة
التوحيد وما هو سبب نزولها ؟

لقد نزلت على نبينا الكريم محمد ) في مكة
المكرمة ليجيب بآياتها المباركات عن اسئلة الكفار
الذين قدموا الى رسول اهلل ) يسئلوه عن
صفات اهلل وعن مكان وجوده
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بنيتي اسماء وما هو الكافر؟
الكافر وهو من لم ينتسب الى دين او انتسب
الى دين ولكن غير االسالم أو انتسب الى
االسالم لكنه أنكر ما يعلم أنه من الدين
االسالمي بحيث رجع انكاره إلى إنكار الرسالة

حبيبتي نرجس ماذا فهمتي من هذه السورة
المباركة؟ وما فضل قراءتها ؟
فهمت يا معلمتي الحبيبة التالي:
 .1ان اهلل المثيل له والشريك وانه افضل مقصود والذي دلنا على هذا
المعنى قوله تعالى (اهلل احد)
 .2أن اهلل ليس كمثله شيء والذي دلنا على هذا المعنى قوله تعالى (اهلل
الصمد)
 .3أن اهلل لم يلد ولدا ولم يولد وليس له شريك والذي دلنا على هذا المعنى
قوله تعالى (لم يلد ولم يولد)
 .4أن اهلل الشبيه له والذي دلنا على هذا المعنى قوله تعالى (لم يكن له
كفوا احد)

أما فضل قراءتها فانها تعدل
ثلث القران وان قراءتها عند دخول
المنزل يستنزل الرزق
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سورة يس
َِهّ
الر ِحي ِم
الر ْح َم ِن َّ
ب ِ ْس ِم الل َّ

يل ا ْد ُخل جْ َ
النََّة َق َ
اس ُعو ِن (ِ )25ق َ
إِِنّي آ َمنْ ُت ِب َر ِّب ُك ْم َف مْ َ
ال يَا َليْ َ
ت َق ْو ِمي يَ ْعَل ُمو َن ( )26مِبَا َغ َف َر ِلي َر ِّبي َو َج َعَلن
ِ
يِ
َ
الس َما ِء َو َما ُكنَّا ُمنْ ِز ِل َ
ِم َن المُْ ْك َر ِم َ
ت إِاَّل
ني ( )28إِ ْن َكا َن ْ
ني (َ )27و َما أ ْن َز ْلنَا َعَلى َق ْو ِمِه ِم ْن َب ْع ِدهِ ِم ْن ُجنْ ٍد ِم َن َّ
ْ
يه ْم ِم ْن َر ُسو ٍل إِاَّل َكاُنوا ِبِه يَ ْستَ ْه ِزُئو َن ()30
َصيْ َحًة َو ِ
اح َدةً َفإَِذا ُه ْم َخا ِم ُدو َن ( )29يَا َح ْس َرةً َعَلى ا ْل ِعبَا ِد َما يَأ ِت ِ
جي ٌع َل َديْنَا حُم َ
ْضُرو َن (َ )32وآيٌَة
أَمَلْ يَ َر ْوا َك ْم أَ ْهَل ْكنَا َقبَْل ُه ْم ِم َن ا ْلُقُرو ِن أََن ُ
ّه ْم إَِليْ ِه ْم اَل يَ ْر ِج ُعو َن (َ )31وإِ ْن ُك ٌّل مَلَّا مَِ
ات ِم ْن خَِن َ
هَُل ُم أَْ
ال ْر ُ
َاب َو َف َّج ْر َنا
ض مْالَيْتَُة أَ ْحيَيْنَا َها َوأَ ْخ َر ْجنَا ِمنْ َها َحبًّا َف ِمنُْه يَأْ ُكُلو َن (َ )33و َج َعْلنَا ِفي َها َجنَّ ٍ
يل َوأ ْعن ٍ
ٍ
ال ِذي َخَل َق أَْ
ِفي َها ِم َن ا ْل ُعُيو ِن (ِ )34ليَأْ ُكُلوا ِم ْن ثمََرهِ َو َما َع ِمَلتُْه أَيْ ِديه ْم أََفاَل يَ ْش ُكُرو َن (ُ )35سبْ َحا َن َّ
اج
ال ْز َو َ
ِ
ِ
ُكَّل َها مِمَّا ُتنْب ُت أَْ
ال ْر ُ
ض َو ِم ْن أَْنُف ِس ِه ْم َومِمَّا اَل يَ ْعَل ُمو َن ()36
ِ
قاموس نسيم

هلكا من
صيحة واحدة:
صوتـا ُم ً
ً
السماء
ّ
خامدونَ :ميّـتون كما تخمد ال ّنار
يا حسرة :يا َو ْي ًال  .أو يا ت َــن َـ ّـدم ًا
القرون :األمم
ُمحضرون :نحضرهم للحساب
والجزاء
فجرنا :شققنا في األرض
خلق األزواج :األصناف واألنواع

مالحظة :ساعدوا أبناءكم
الصغار على ِحفظ هذا
المقطع من سورة يس
والمقاطع اآلتية حتى يتسنى
لهم الدخول في المسابقة
التي سيتم اإلعالن عنها إن
شاء اهلل تعالى في

العدد السادس

