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املشرف العام
الشيخ حسن املنصوري

رئيس التحرير
علي الشيخ مكي العصامي

م /رئيس التحرير
مجتبى العصامي
الرسم
هيئة التحرير
التدقيق اللغوي
السيد اسماعيل العرداوي ياس مهدي صالح الشيخ خالد محمد خلف
السيد جعفر احلسيني
السيد منتظر فاضل
الشيخ سعد مرزوك
التصميم واإلخراج الفني والتلوين
مجتبى العصامي

أهال بكم يف العدد
السابع من جملة
نسيم القرآنية

للتواصل مع اجمللة يرجى االتصال على:
07709646612-07804358072
أو على اإلمييل التالي:
nasim.mgz@gmail.com

عن رسول اهلل :إن أردمت عيش
السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم
احلسرة والظل يوم احلرور واهلدى يوم
الضاللة فادرسوا القرآن ،فإنه كالم
الرمحن وحرز من الشيطان ورجحان يف
امليزان.
عن رسول اهلل :ما اجتمع
قوم في بيت من بيوت اهلل
يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه
بينهم إال نزلت عليهم السكينة،
وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم
المالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن
عنده

علينا الصور وعليكم التعليق

ساعدوا وحفزوا أوالدكم ليكتبوا اآلية التي تجدون في
طياتها الصور أعاله ثم ارسلوها على إيميل المجلة:
الى
الموضوع عنوان القصة().............

nasim.mgz@gmail.com
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نرجس نرجس
نع��م نعم ي��ا زينب
ماذا تريدين

م��ا ل��ك ش��اردة
الذه��ن ,م��ا الذي
يشغل تفكيرك

كلمة الكوثر؟

أفكر بمعنى
كلمة الكوثر
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نعم كلمة الكوثر ,هل
تعرفين شيئ ًا عنها؟

نع��م ي��ا نرج��س,إن
معنى كلمة الكوثر
هو الخير الكثير

وم��ا تعني��ن
بالخير الكثير

لقد سمعت يا زينب اليوم
معلوم��ة جدي��دة تخ��ص
س��ورة الكوث��ر أود التأكد
من صحتها منك

ان للخير الكثير يا أختي مصاديق عديدة من ابرزها هو السيدة
فضلها اهلل سبحانه وتعالى على نساء العالمين
الزهراء hالتي ّ
جميع��ا ورزق نبي��ه منه��ا ذريتها الك��رام البررة الذي��ن يرعون
الدي��ن من بع��ده ويحملون في البالد اس��مه ,وهن��اك معاني
اخ��رى لهذه الكلم��ة المبارك��ة تجدينها في كتب التفاس��ير
فمن تلك المعاني يا اختي انها تطلق على نهر الكوثر

تفضلي يا اختي
فانا اسمعك

انتظ��روا التكملة ان ش��اء اهلل
تعالى في العدد القادم
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كان ياماكان يف قدمي الزمان كان هناك رجل يعمل �سائق �سيارة يكره العلماء ورجال الدين ويحث النا�س على مقاطعتهم وذات
وهم بركوب ال�سيارة وما ان �شاهد ال�سائق رجل الدين وعرف بانه يريد ال�صعود يف ال�سيارة
يوم من االيام جاء احد رجال الدين َّ
منعه واخذ يتكلم عليه بكالم بذيء ولكن الركاب وبخوه و�أحلو عليه بان يركبه فامتثل لطلب الركاب وا�صعد رجل الدين
يف �سيارته ولكنه بني احلني والآخر اخذ ي�سمعه كالم لي�س بجميل وبينما هو كذلك واذا به يح�س بحاجة ما�سة اىل التواليت
(املرافق)فنزل ال�سائق لق�ضاء حاجته واذا بالركاب بدئوا ي�سمعون �صراخه وانينه وبكائه فذهبوا �إليه وجا�ؤوا به اىل ال�سيارة
وهو يتلوى من الأمل وما �إن ر�آه رجل الدين حزن عليه واخذ يدعو له ومرر بخامته ال�شريف على لدغة العقرب واذا به يزول
عنه ذلك الأمل وك�أن �شيئ ًا مل يكن واحلكمة من هذه الق�صة يا ا�صدقائي هو علينا االتعا�ض من جتارب الذين �سبقونا لكي ال
نقع مبا وقعوا به وذلك من خالل احرتام كل من جنده امامنا لأنه قد يكون الذي امامنا هو ويل من اولياء اهلل �سبحانه وتعاىل
الذين اخفاهم فيما بيننا وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أحبت�ي األصدق�اء إن هذه اآلية التي تروهن�ا يف أعىل الصفحة إهنا اآلية()55من آيات س�ورة املائدة
املبارك�ة التي نزلت بح�قِّ أمري املؤمنني وذلك عند تصدقه بخامته أثناء ركوعه فعن ايب ذر eانه
قال صليت مع رسول اهلل pيوما من األيام صالة الظهر فسأل سائل يف املسجد فلم يعطه أحد فرفع
الس�ائل يده إىل السماء وقال :اللهم أشهد بأين سألت يف مسجد رسول اهلل pفلم يعطني أحد شيئا،
وكان علي راكع�ا فأومئ إليه بخنرصه اليمنى وكان يتختم فيها فاقبل الس�ائل حتى أخذ اخلاتم من
خنرصه وذلك بعني النبي pفلام فرغ من صالته رفع رأس�ه إىل السماء وقال « :اللهم موسى سألك
فق�ال :رب ارشح يل ص�دري ويرس يل أمري واحلل عقدة من لس�اين يفقهوا قويل واجعل يل وزيرا
من أهيل هارون أخي اش�دد به أزري وأرشكه يف أمري ،فأنزلت عليه قرآنا ناطقا :سنش�د عضدك
بأخي�ك ونجعل لكام س�لطانا فلا يصلون إليكام ..الله�م وأنا حممد نبيك وصفي�ك اللهم فارشح
يل صدري ويرس يل أم�ري واجعل يل وزيرا عليا
أشدد به ظهري «قال أبو ذر :eفام استتم رسول
اهلل pكالمه حت�ى نزل جربائيل من عند اهلل عز
وج�ل فقال :ي�ا حممد إقرأ ،ق�ال :وما أقرأ؟
قال :أقرأ :إنام وليكم اهلل ورس�وله والذين آمنوا
الذي�ن يقيم�ون الصلاة ويؤتون ال�زكاة وهم
راكعون.
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حيوانات ُذكرت يف القرآن

في ي��وم من االي��ام كان الخ��روف نائم ًا
واذا به يس��تيقظ من نومه بسبب الشجار
الحاص��ل بي��ن عدد م��ن الحيوان��ات التي
اختلفت فيما بينها عن اسمه وصفاته

 1ما ه��ذا الحيوان
انه بحجم الذئب
ال بد أنه ذئب

 2ال ال ,ان��ه كنغ��ر ان��ي
سمعت ان هناك كنغرا
قادما الى غابتنا

 3انظروا الى ش��عره
األبي��ض الكثيف
الذي يغطيه

وبعد الشجار الحاد الذي دار بين الحيوانات قام من مكانه فزع ًا واخذ يصرح قائالً:
 4كف��ى ,أن��ا لس��ت ذئب�� ًا
ولست كنغرًا  ,أنا خروف ,
ثم إن هذا الذي يغطيني
ليس شعرًا إنما هو صوف
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 5ع��ذرًا أيها الخ��روف ولكنا
ل��م نش��اهدك م��ن قبل
في هذه الغابة

فخجل الحيوانات كثيرًا من الخروف واعتذروا منه فغ ّير الدب الموضوع وسئل الخروف قائ ًال :

 6أيها الخروف هل لك
أن تعرفنا بنفسك؟

 7نع��م وب��كل س��رور فأن��ا من قس��م
المواش��ي التي يربيها االنسان بكثرة
مما ننتجه من ألبان ولحوم
ليستفيد ّ
وغير ذلك من الفوائد الكثيرة

 8وه��ل ُذكرت��م في
القرآن الكريم؟

 9نع��م ,ف��ي س��ورة االنبي��اء  87وس��ورة
االنعام 143وسورة الصافات  107وقد كان
بع��ض االنبياء صل��وات اهلل عليه��م يرعون
االغنام ف��ي المراعي وحتى نبي هذه االمة
ايض ًا كان راعي ًا وانا اتشرف بذلك

 10لقد س��ررنا بالتعرف
عليك ايها الخروف
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تس ّل معنا
�ساعدوا الفقمة على الو�صول اىل ال�صدفة

ƖǀƋźƫřƍŚưƣřƹŹŸůř
إخوتي أولياء االمور إننا مجيعا قد اعتدنا
لف اوالدنا بقطع من القماش ومن ثم لفهم
بقطعة من القماش واليت تعرف بالقماط
واملهاد والزهمالة واللفة اليت نلف بها متام
جسمه حتى يصبح كالسكارة امللفوفة ً
ظنا منا
بان القماط يقوي عضالت اليدين والرجلني عند
الطفل وحيفظ وجهه وعينيه من اخلدوش اليت
تسببها أظافر اليدين وهذا االعتقاد اخلاطيء
هو املنتشر يف اغلب الدول العربية متناسني
اضرارها الكبرية للطفل من اهمها:
 -1اعاقته حلركته وتفاعله مع احمليط اخلارجي.
 -2اعاقته لطرح فضالته.
 -3اعاقته لتنفسه الطبيعي وتوسع قفصه
الصدري وحجابه احلاجز.
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 -4تسببه خللع وركه وضمور عضالته.

جد الفروق الستة بني هاتني الصورتني

هل
تعلم؟

بأن رسول اهلل pقال :لو يعلم الناس ما يف (مل يكن) لعطلوا األهل
واملال وتعلموها.
بأن رسول اهلل pقال  :علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا
علي احلوض.
حتى يردا َّ
بأن رسول اهلل pقال :عليكم بالقرآن ،فاختذوه إماما وقائدا.
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االمتحان الصعب
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ين ()84
ِلل َْعا ِب ِد َ
العلي العظيم

نسيم نسيم انظر الى
اآليتي��ن المكتوبتين
امام��ك اقرئه��ا لن��ا
وحدثنا ع��ن قصتها
ومعانيها
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صدق اهلل

وبعدما قرأ نسيم اآليتين شرع قائ ًال
إن هاتي��ن اآليتي��ن
تحدثن��ا عن نبي اهلل
أي��وب كم��ا ترش��دنا
الى جانب من جوانب
حياته الكريمة
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ان��ا اعل��م ب��ان
قص��ص االنبي��اء
مش��وقة فنح��ب
س��ماعها منك يا
نسيم

ان ش��اء اهلل تعال��ى س��اكلمكم ع��ن
بعض االش��ياء البارزة ف��ي حياته وعن
قصت��ه الحزين��ة ،وع��ن صب��ره وتحمله
العجيبين ،خاصة ام��ام الحوادث المرة،
بحيث ان صبر ايوب اصبح مضربا للمثل
من��ذ الق��دم .غي��ر ان هاتي��ن اآليتي��ن
تش��يران بص��ورة خاص��ة ال��ى مرحل��ة
نجاته وانتصاره على المصاعب ،ليكون
درس ًا لكل المؤمنين على مر الدهور

وكي��ف اس��تطاع
االنتصار على تلك
المصاعب يانسيم

وما معن��ى الضر الذي
ورد ف��ي ضم��ن دعاء
ايوب النبي؟

بفض��ل الدع��اء والتوج��ه الى اهلل
رب العالمي��ن حيث ق��ال مخاطبا
رب��ه (( :أن��ي مس��ني الض��ر وأن��ت
أرح��م الراحمي��ن)) ففتح��ت عن��د
ذل��ك الرحمة اإللهي��ة عليه ،ورفع
عن��ه الب�لاء وانهمرت علي��ه النعم
اإللهية أكثر من ذي قبل

لق��د فهم��ت م��ن كالمك
هذا بان النب��ي أيوب كان
مبتلى بكثير من المصائب
ان كلمة «الضر» يا اخي تطلق على كل
س��وء وأذى يصيب روح اإلنسان أو جسمه،
وكذلك لنقص عضو ،وذهاب مال ،وموت
األعزة وانهيار الشخصية وأمثال ذلك

نع��م ي��ا اخ��ي ف��إن أي��وب ابتلي
بابتالء شديد ببدنه وبماله واهله من
بعد م��اكان ينعم به��ا ويؤدي حقها
فذهب��ت جميعه��ا عنه اذم��رض بدنه
وص��ار عليال ولكن ش��كره ل��م ينقطع
عنه اب��دا بل كان يزداد ف��ي موازاتها
اكثر فاكثر
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لق��د س��معت ان اهلل تعال��ى
امتح��ن ايوب لمدة س��بع
س��نوات أو  18س��نة ,فخ�لال
ه��ذه الم��دة م��ن كان يعينه
ويقضي حوائجه؟

نعم ي��ا زي��ن العابدي��ن ,ان اهل
يبق منهم س��وى زوجته
بيته لم َ
الت��ي صم��دت مع��ه وأظه��رت
وفاءه��ا له رغ��م ت��رك الجميع له
حتى أقرب المقربين إليه
م��ا ه��ي النعم��ة
االولى التي اعيدت
أليوب النبي؟

14

النعم��ة المهم��ة األولى التي أعي��دت على أي��وب هي العافية والش��فاء
والسالمة ،أما بقية النعم التي أعيدت عليه  ،فاستعرضها القرآن المجيد
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى الولي األلباب

وما هي العبرة
من ذك��ر هذه
القصة؟

انها تعطينا درس��ا ولكل أصحاب العقول والفكر على ط��ول التأريخ ألخذ العبر من
النبي أيوب  ،كي ال يفقدوا صبرهم وتحملهم عند تعرضهم للمش��اكل والحوادث
الصعبة ،وأن ال ييأسوا من رحمة اهلل  ،بل يزيدوا من أملهم وتعلقهم به

ه��ا ق��د وصلنا
الى المسجد

ش��كرًا ل��ك ي��ا نس��يم لقد
أفدتنا بمعلوماتك القيمة
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