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السيد جعفر مجيد
السيد منتظر فاضل
حميد رحيم القرعاوي
التصميم واإلخراج
مجتبى العصامي

أهال بكم يف العدد
السادس من جملة
نسيم القرآنية

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

nasim.mgz@gmail.com

أحبت��ي أصدق��اء مجل��ة نس��يم
القرآني��ة كلك��م تق��رأون القران
الكري��م وتطلب��ون بذل��ك االج��ر
والث��واب العظي��م كم��ا إنك��م
تبحث��ون دائما عما يضاعف أجركم
وث��واب أعمالك��م فتعال��وا مع��ي
أصدقائ��ي ألذكرك��م بمجموع��ة
م��ن اآلداب التي ينبغ��ي مراعاتها
عند قراءة القران عسى أن يزيد اهلل
في اج��ر تالوتكم للق��ران الكريم
فمن تلك اآلداب أصدقائ��ي ه��ي
 .1الوض��وء قبل الش��روع في تالوة
الق��ران
 .2اس��تقبال القبلة بوجوهنا
 .3االستعاذة من الشيطان الرجيم
قب��ل الق��راءة
 .4االنتب��اه لكلمات��ه المبارك��ة
والس��ؤال عن المعاني الغريبة

التفسري املبسط
إ مَّنَا يريد هَّ ُ
الل لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
س
ِ ُِ ُ
نك ُم الرِّ ْج َ
أ َ ْه َل الْ َب ْي ِت وَي ُ َ
ط ِّهرَ ُك ْم ت َْط ِهيرًا

احبتي ان اال ية التي ترونها في في رأس الصفحة هي من االيات المرتبطة بأهل
البيت عليهم السالم والنازلة بحقهم ولعلكم تسألوني عن معناها وانا ساجيبكم
ان شاء اهلل تعالى على هذا السؤال فانتبهوا لما ساقوله جيدا
فهي يااحبتي تخبرنا بوجود مجموعة متكونة من خمسة افراد وهم رسول اهلل J
واخيه االمام علي وزوجته فاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين  Dمتصفة
بصفة العصمة والطهارة ومعنى العصمة احبتي هو عدم ارتكاب المعاصي مع القدرة
على ارتكابها فهم يااحبتي اي هؤالء الخمسة عباد مطيعون هلل سبحانه وتعالى لم
يعصوه دائما وابدا بل هم بامره ياتمرون وبما يرضيه يعملون
3

اختلف يونس وهش��ام بن إبراهيم في العالم الذي أتاه
موس��ى أيهم��ا كان أعلم ,وهل يج��وز أن يكون على
موسى حجة في وقته وهو حجة اهلل على خلقه

لن تستطيع معي صربا

فكتب اإلمام الرضا في جوابه :أتى موس��ى العالم
فلقيه في أحد جزر البحر فقال له :

1

لنكت��ب ال��ى
أبي الحس��ن
ا لر ض��ا 
ليح��ل لن��ا
ّ
مسألتنا هذه

2

نع��م فه��و م��ن
أه��ل البيت الذين
زقوا العلم زق ًا

3

من أنت؟

7

فما حاجتك؟

4

ان��ا موس��ى
بن عمران

5

انت موس��ى بن عمران
الذي كلمه اهلل تكليما

جئ��ت لتعلمن��ي
مما علمت رشدا

9

6

نعم

4

8

اني وكلت بأمر ال تطيقه,
إنك ل��ن تس��تطيع معي
صبرا وكيف تصبر على ما
لم تحط به خبرا

10

س��تجدني إن ش��اء اهلل
صابرا وال أعصي لك أمرا

12

نعم

11

ف��إن تبعتن��ي فال تس��ألني عن
ش��يء حتى احدث ل��ك منه ذكرا
فال تس��ألني عن شيء أفعله وال
تنكره علي حتى اخبرك أنا بخبره

فمروا ثالثتهم حتى انتهوا إلى ساحل البحر ،وقد شحنت سفينة وهي تريد أن تعبر وركبوا فيها

5

فلم��ا جنحت الس��فينة ف��ي البحر ق��ام الخضر إل��ى جوانب الس��فينة فلم��ا خرجوا من الس��فينة نظر الخضر إلى غالم يلعب بين الصبيان حس��ن
فكسرها وحشاها بالخرق والطين  ،فغضب موسى غضبا شديدا الوجه كأنه قطعة قمر  ،وفي اذنيه درتان  ،فتأمله الخضر ثم أخذه وقتله

13

أخرقتها لتغرق أهلها
لقد جئت شيئا إمرا

14

أل��م أقل ل��ك إنك لن
تستطيع معي صبرا

16

أقتلت نفسا
زكي��ة بغي��ر
نف��س لق��د
جئ��ت ش��يئا
نكرا

17

18

ألم أقل لك إنك
ل��ن تس��تطيع
معي صبرا

الن س��ألتك ع��ن ش��يء بعده��ا ف�لا
تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا

15

ال تؤاخذني بما نسيت وال
ترهقني من أمري عسرا

فانطلقا حتى إذا أتيا بالعش��ي قرية تس��مى الناصرة  ،فاستطعموهم
فلم يطعموهم ولم يضيفوهم

19

هي��ا اذهبوا من هنا  ,ليس لدينا ش��يء
نطعمكم اياه

واثناء مرورهم بالقرية وجدوا حائط بيت يريد ان ينهدم ,فقام الخضر ببناءه

 20ق��م ب��إذن اهلل
لنبني الحائط

22

ه��ذا ف��راق بين��ي وبين��ك
س��انبئك بتأوي��ل م��ا ل��م
تستطع عليه صبرا

6

21

لم ينبغ��ي أن تقيم
الجدار حتى يطعمونا
ويؤوون��ا ل��و ش��ئت
التخذت عليه أجرا

23

« أم��ا الس��فينة الت��ي فعل��ت بها م��ا فعل��ت فإنها كان��ت لقوم
مس��اكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء السفينة
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا » .
« وأم��ا الغالم فكان أب��واه مؤمنين فخش��ينا أن يرهقهما طغيانا
وكف��را فأردن��ا أن يبدلهم��ا ربهم��ا خي��را منه زك��وة وأق��رب رحما
وس��تلدفيما
فس��يبدل اهلل س��بحانه وتعالى والديه بد ًال عنه بنتا
ُ
بعد سبعين نبيا» « .وأما الجدار الذي أقمته فكان لغالمين يتيمين
ف��ي المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك
أن يبلغا أشدهما ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا »

7

حيوانات ُذكرت يف القرآن

4

3

أصحيح ذلك يا ذئوب؟

أتعرف��ون ي��ا أصدق��اء أن
جد ذئ��وب ق��د ورد ذكره
في القرآن الكريم

1

س�لام عليكم اصدقائي,
اح��ب ان اعرفك��م عل��ى
صديقي العزيز ذئوب

2

أه ًال وسهال بك
سررنا بلقاءك

5

نع��م ,ان هذا صحيح ,فقد كان ج��دي يبحث عن طعام له والبناءه,
وفي اثناء بحثه وجد عش��رة شبان يتحدثون فيما بينهم ,لم يهتم
لهم جدي ولكن ال��ذي لفت انتباهه هو حديثهم عن قتل أخيهم
الصغير والذي كان هو نبي اهلل يوس��ف حسدًا منهم له ألن أباه
نبي اهلل يعقوب كان يحبه أكثر منهم

8

7

6

لق��د اتفقوا على أن يرم��وه في البئر لعل
أح��د الم��ارة يلتقط��ه فيبيع��ه ,فالق��وه
ثم قام��وا بتلطيخ قميص��ه بدم خروف
ليقولوا ألبيهم ان الذئب قد اكل يوسف,
قال تعالى عن لس��انهمَ :قالُوا َيا َأ َب َانا ِإ َّنا
اع َنا
��ف ِع ْن َد َم َت ِ
َذ َه ْب َنا َن ْس َ��ت ِب ُق َو َت َر ْك َنا ُي ُ
وس َ
ْب َو َما َأ ْن َت ِب ُم ْؤ ِم ٍن َل َنا َو َل ْو ُك َّنا
الذئ ُ
َف َأ َك َل ُه ِّ
ين
َص ِ
اد ِق َ

لنت��رك اآلن الحدي��ث ع��ن
ج��دك المظل��وم واخبرن��ا
عن نفسك أنت

8

ان��ا حي��وان ال أتهج��ن وال أصب��ح
أليفا
كباق��ي الحيوان��ات المفترس��ة
كالنم��ور وغيره��ا و ان��ا ال أكل
الجيفة مهما كان جوعي ,وزني
بي��ن  12إل��ى  80كيلوجراماً ،لي
ف��كان متينان ج��دا ونظر ثاقب
وحاس��ة ش��م ف��ي غاي��ة القوة
وأعيش من  16إلى  20سنة

9

س ّل

ت

معنا

جد الفروق اخلمسة بني
هاتني الصورتني

ه

ل
تعلم؟

10

بان الحمد ال يستحقه إال الله سبحانه وتعاىل
بان الرصاط املستقيم معناه الطريق املستقيم الخايل من االعوجاج واالنحراف وهو
طريق األنبياء واألوصياء وأتباعهم
إن الله ينزل مالئكته يف ليلة القدر عىل اإلمام املهدي املنتظر (عليه السالم)
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نسلخ  :نزيل ونفصل
ملستقر  :ال سكون لها
العرجون  :العذق العتيق
يسبحون  :يسيرون
املشحون  :اململوء
صريخ  :مغيث
متعاعا ً  :متتيعنا اياهم

مالحظة :ساعدوا أبناءكم
الصغار على ِحفظ هذا
المقطع من سورة يس
والمقاطع السابقة والالحقة
حتى يتسنى لهم الدخول
في المسابقة التي سيتم
إقامتها في التاسع من ربيع
األول عام  1434ان شاء اهلل
تعالى .

11

هيا يا سلمى لنذهب إلى العم حسان
لنشتري بعض الحاجيات

12

حسنا يا نرجس

عم حسان اعطيني
قلمين ومسطرة
هاك ماأردت

مالك ياعم ؟ تبدو اليوم
منزعجا وعلى غير عادتك
ماذا افعل الرزق قليل
ومتطلبات الحياة كثيرة

سمعت نرجس شكوى العم حسان  ,فخطرت في ذهنها رواية كانت
قد سمعتها من معلمتها في دار القران الكريم عن زيادة الرزق
يا عم ان عالج ذلك عندي،
وهو سهل جدًا

أحق ًا ذلك يا نرجس،
اخبريني بسرعة

13

إن عالج ذلك هو االستغفار
وااللتزام بقول بسم اهلل الرحمن
الرحيم امام كل شيء صغير كان
أو كبير  ,وأن نشاء اهلل سيتبدل
حالك الى األحسن

وفي الطريق الى البيت قالت سلمى
ه ّال تبينين لي معنى كلمة اهلل
يانرجس

14

سأفعل ذلك إن
شاء اهلل وشكرًا لك

إن كلمة ( اهلل ) ياسلمى لها داللة
عظيمة وشاملة فهي الكلمة الوحيدة
الد الةعلى جميع أسماء اهلل وصفاته

وما معنى هتني الكلمتني
(الرحمن الرحيم)

شكرًا لكي يا نرجس
على توضيحك لي

ان هتين الكلمتين هما
تعدان من اعظم صفات
اهلل سبحانه وتعالى فهما
رحمته
يدالن على سعة
ِ
فهو الرحمن الذي يرحم
عباده جميع ًا ومن دون
استثناء ومن مصاديق
رحمته يا اختي بذله
للهواء والماء والصحة
وغيرها وهو الرحيم ايض ًا
الذي قد اضاف الى تلك
الرحمة الواسعة رحمة
خاصة ادخرها للمخلصين
من عباده المؤمنين

ال شكر على واجب ،واالن هيا
لنسرع الى البيت فقد تأخرنا

15

أبي

الغالي

أبي الغالي أبي الغالي

َوهَل لي ِمثْلُ ُه والي

ي ُصاحبين

لدى ِحلّي و ِترحالي

تربييت
أبي يا
َ
نهج َ

و َمنْ َه َل خ ِري أفعالي

أبي

أبي

ِع ٌز

َملَ ٌك

ي ُباركين

وي َ ْس َم ُع

َّ
كل

أقوالي

مشس
ٌ

آلمالي

غابت
إذا ُ
مشس الضحى ْ

أبي

و إن دارت ِب َي الدنيا

بأهـــــــــــوال
وحاطــَتْين
ِ

أجنحيت
وقص العُس ُر
َ
ّ

أبي يَبْقى على بالي

فيه
ِ

َ
وأبلُ ُغ ِحصين العالي

حيفظ ُه

الل
ْ
بإج ِ

َ
فأع ُ
رب

حِمنَيت

سأ ُ
لت

اهلل

أنا

يف

أنا

الدّنيا

َ

قلبه
ِ

َ
أل ْخدِ م ُه

َ
أ َم ٌل

ُداع ُب قل َب ُه السالي
ي ِ

وزينتُها

ِب َع نْ ِي أبي أنا الغالي

شعر  /حسني صادق الكربالئي

