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[ اإعداد/ املحرر 

وف���اة  ــاين:   ــث ال ربــيــع   /27

اأحمد  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية 

اخل��ون�����س��اري 1405ه������, اأح��د 

مراجع الدين العظام.

وف���اة  ــاين:  ــث ال ربــيــع   /28

�ساحب   الأميني العالمة 

مو�سوعة الغدير عام 1390ه�.

وف��اة  الأوىل:   جمادى   /2

ال�سيخ كاظم الأزري  �ساحب 

ال��ق�����س��ي��دة ال��ه��ائ��ي��ة الأزري����ة 

ودفن  1212ه���,  عام  امل�سهورة, 

مدينة  يف  اأ���س��رت��ه  م��ق��رة  يف 

الكاظمية املقد�سة.

وف��اة  الأوىل:   جمادى   /2

�سنة  هالل  بن  علي  البواب  ابن 

423ه�, وهو الذي غيرّ يف اخلط 

العربي الكويف بعد تنقيحه.

من اأحداث 
اآية هذا  الأ�شبوع العالمة  يقول      

حممد  ال�����س��ي��د  اهلل 
ع���ل���ي ه���ب���ة ال���دي���ن 
العالمة  ال�سهر�ستاين: 
الأم�����ي�����ن�����ي.. ف��خ��ر 
ال�����س��ي��ع��ة اجل��ع��ف��ري��ة 
�سيته  اأعرفه عن  وما 
كان  اأنه  هو  واأخالقه, 
رج��اًل ف��ع��اًل جم��دًا يف 
بيت  اأه��ل  اآث��ار  اإحياء 
 ,  الع�سمة والطهارة
َنف�سُه على  َف  حيث وقرّ

وحتمل   , الأطهار  الأئمة  من  الباقية  الآثار  وحفظ  جمع 
كل عناٍء ون�سٍب يف هذا ال�سبيل, وراح ُي�سيرّ املخل�سني اإىل كل 
اأول  اإن  واملطبوعة..  اخلطية  الكتب  على  للح�سول  اجلهات 
جمع   ) الف�سيلة  �سهداء   ( كان  الأميني  للعالمة  �سدر  تاأليف 
اأجل ن�سر  اأ�سماء علماء الإ�سالم الذين بذلوا مهجهم من  فيه 
املعارف الإ�سالمية والعلوم القراآنية احلقة, ولكن من ا�سخم 
من  ُيروى  وما  بالغدير.  التي عرفت  املو�سوعة..  موؤلفاته هو 
يف  �ساهد  الج��الء..  ال�سادة  من  العلماء  اأحد  اأنرّ  اللطائف, 
وي�ستقي  غدير  على  واقف    املوؤمنني اأمي  اأنرّ  الروؤيا  عامل 
 المام من  الذن  طلبت   : العاملمِ يقول  ثم  املوؤمنون,  منه 
بال�سرب فاأذن يل ف�سربت, ثم جاء العالمة الميني.. ف�سقاه 
المام بنف�سه, فقلت له يا مولي.. نحن من ذريتكم ومن 
�سنعت  كما  معنا  ت�سنع  ومل   .. ف�سائلكم  ومظهري  حمبيكم 
  املوؤمنني امي  فتب�سم  الغدير..  هذا  من  �سقيتنا  حني  معه 

وقال: انه �ساحب الغدير.

العالمة الميني

مذكرات  تاريخية2



ابناوؤكم
اعداد/حممد الن�صراوي

يف  النا�س  اأعظم  من  لالأبناء  بالن�سبة  البوين  اأنرّ  مبا 
العامل.. فالولد يعتر الب مثاًل من اأقوى الأ�سخا�س يف 
حياته وعامله الذي يعي�س فيه , ولهذا على الب الكفاح 
اإبنه,  الذي يتخيله  ال�سكل  اأن يكون على هذا  اأجل  من 
ه وبالتايل عليه ان ل يخذله  لأنه ي�ستمد ُقوَته من ُقوتمِ
مبظهر  امل��واق��ف  بع�س  يف  ويظهر   , ه��ذا  اإع��ت��ق��اده  يف 
ال�سعف واخلور. وفيما يلي بع�س الن�سائح املهمة حول 
اأيها الأب  اأ�س�س العالقة الطيبة بني الأباء واأبنائهم: 
التظاهر  من  راحة  نف�سك  تعطي  اأن  ميكنك  الكرمي.. 
اإن�سان يرتكب  اأي  اأن  مبظهر القوي الذي ل ُيقهر, ومبا 

اإن�سان,  اأن ُتريه اأنك كاأي  اأخطاء, فبالتايل ميكنك 
ميكن اأن يخطئ وبالتايل يعرتف باأخطائه. وتعلم 

ويقودهم  �سُيعلمهم  فهذا  لأبنائك,  الإعتذار 
لتعلم العدل والأمانة 

واح��������������������رتام 
امل�����س��ئ��ول��ي��ة 
ح��ي��ات��ه��م  يف 

امل�ستقبلية. وحاول جمع �سمل 
واملحبة,  الألفة  من  جوًا  يخلق  فهذا  اأ�سبوعيا,  العائلة 
لأبنائك  والألفة  احلب  م�ساعر  اإب��داء  من  تخجل  ول 
ال�سباح  يف  وخ�سو�سا   , لذلك  الفر�سة  �سنحت  كلما 
وعند اللجوء للنوم, او عند اإحراز النجاح يف ال�سف اأو 
ل  مرّ القيام بعمل جميل نال ا�ستح�سانك. وميكنك ان حُتً
اإبنك  بع�س امل�سئولية الب�سيطة, فاإن ذلك �سوف يخلق 
باأنه  ي�سعر  �سوف  وبالتايل  امل�سئولية,  روح  نف�سه  يف 
الثقة  عوامل  كل  تعزيز  وح��اول  عليه,  يعول  �سخ�س 
العام  تعاملهم  واأ�سلوب  فطرة  يف  ب  َين�سً فهو  بالنف�س, 

يف حياتهم, وعلمهم كيف يكونوا �سبورين ويتجنبوا 
العجلة والت�سرع يف اأعمالهم واأفعالهم , لن العجلة يف 
اأداء اأي عمل �سوف يعمل على اإف�ساله, ومبا اأن الطفل 
�سعيدًا  اأم  �سقيًا  كان  ف��اإذا   , والديه  ل�سفات  نتاج  هو 
ل  اخل�سال  هذه  كل  فان   , الخ  خجوًل..  اأم  جريئًا   ,ً
تعتر م�سئولية الطفل, واإمنا هي نتاج ل�سفات والديه 
بجانب معاملتهم له , فاإذا �سعر الوالدان مب�ساعر �سيئة 
لطفلهما, ميكنهما عالج الو�سع باأ�سرع فر�سة ممكنة, 
وحتى ل يتفاقم الو�سع كلما تقدمت به ال�سن, وحاول 
يف  وامل��رح  الفكاهة  روح  ا�ستخدام 
والنظم  ال��ق��وة  ق��اع��دة  ك�سر 
اأنك  ال�سارمة يف املنزل. ومبا 
فاإنهم  لأبنائك,  القدوة  متثل 
تفعل  مبا  يتاأثرون  �سوف  بالطبع 
مثلما  يفعلون  و�سوف 
ت��ف��ع��ل, ف��ح��اول 
امل�ساعدة  تقدمي 
ل�������الأط�������ف�������ال 
من  الذين  والعجزة 

وب���ال���ت���ايل ����س���وف ت��غ��ر���س ح����ول����ك, 
واأدبهم  الغي,  م�ساعدة  وح��ب  ال�سهامة  روح   فيهم 
اليهم  وحبب  وامل��اأك��ل,  امللب�س  يف  الإ���س��الم  ب���اآداب 
فرو�سه وواجباته كال�سالة وال�سيام.. واخيًا حاول 
اأطفالك يف جميع  دائما ت�سجيع وتعزيز وجهة نظر 
مناحيهم احلياتية مثل رغباتهم وهواياتهم, واحرتم 
وعلق  م�ساهدتها,  يف  م�ساركتهم  وحاول  اإهتماماتهم 

على بع�س ما يحدث. 

3 براعم



اعداد/الفيزيائي اأ �ساكر عبد الرزاق
اللون والأثر النف�شي

مما ل�سك فيه اأن لالألوان تاأثيًا نف�سيًا وا�سحًا, فكل 
لون له تردد خا�س به, ومن خالل تردده يوؤثر على 
ترددات  فاإن  حمددًا  لونًا  نرى  عندما  ولذلك  العني, 
على  وتوؤثر  الدماغ  اإىل  العني  عر  تنتقل  اللون  هذا 
اآخر. والألوان  لون  الدماغ ب�سكل خمتلف عن  خاليا 
حتلل  اأن  وميكن  الإن�سان,  �سخ�سية  على  تاأثي  لها 
ه لألوان ومدى  �سخ�سية املراأة اأو الرجل من خالل ُحبمِ
ل  واحلقيقة  ن�سبية(.  امل�ساألة  )وتبقى  معها  تفاعله 
توجد درا�سات علمية موثقة حتى الآن حول التاأثي 
الباحثون,  يراها  مالحظات  هناك  ولكن  النف�سي, 
جدًا  معقدة  عملية  الألوان  مع  التفاعل  يعتر  حيث 
مل يتم تف�سيها حتى الآن, ولذلك تعتر الألوان اآية 
حمية من اآيات اخلالق اأمرنا اأن نتفكر فيها, لندرك 
امل�سادفة,  طريق  عن  ياأت  مل  الكون  هذا  اأن  ونتذكر 
َتلمًِفا  يقول تبارك وتعاىل: )َوَما َذَراأَ َلُكْم يفمِ اْلأَْر�سمِ خُمْ
ُروَن( )النحل: 13(,  كَّ َقْوٍم َيذَّ اأَْلَواُنُه اإمِنَّ يفمِ َذلمَِك َلآََيًة لمِ
اأنهم ل ميكنهم تقليد العني الب�سرية  ويوؤكد العلماء 
اخلاليا  ماليني  بوجود  تتميز  لأنها  ح��اول��وا,  مهما 
جميعها تعمل بتنا�سق حُمكم, وهذا ل ميكن حتقيقه 
عاجزين  يقفون  ف��رتاه��م  ال��ع��ني!  بحجم  حيز  يف 
ن�سكر  اأن  ينبغي  ولذلك  الب�سر,  اآي��ة  اأم��ام  منبهرين 
اهلل تعاىل على هذه النعمة.. ولالإجابة على ال�سوؤال 
الذي يقول: كيف تختلف الألوان وكيف توؤثر فينا ؟ 
نقول: كل اإن�سان لديه لون مف�سل يتنا�سب مع اهتزاز 
خلق  فقد  للج�سد(,  الطبيعي  )الرنني  ج�سده  خاليا 
اهلل الكون بحيث يتاألف من ذرات, والذرة تتاألف من 
ج�سيمات اأ�سغر منها, وجميع هذه املخلوقات ال�سغية 
تهتز بنظام حمكم وعجيب, وقد در�س العلماء ظاهرة 
التنوع  ه��ذا  راأوا  عندما  وده�سوا  الأل���وان  اختالف 
واحليوان,  واحل�سرات  النبات  عامل  يف  الالمتناهي 
ال�سوئي  الرتكيب  عملية  اأثناء  النبات  يقوم  فمثاًل 
بامت�سا�س الفوتونات ال�سوئية القادمة من ال�سم�س, 

اأوراق  يف  تختزن  كيميائية  طاقة  اإىل  وحتويلها 
النبات, واأودع اهلل يف هذه النباتات برناجمًا حمكمًا 
الأخ�سر,  اللون  بامت�سا�س  للخاليا  الأوام��ر  يعطي 
ولذلك جند اأوراق النباتات خ�سراء! اأما النباتات يف 
اأعماق البحار حيث ل ي�سل ال�سوء الأخ�سر جندها 
متت�س ال�سوء الأزرق! ولذلك فاإن هذه العملية معقدة 
وتبني  نا�سا,  وكالة  علماء  قبل  من  ُدر�ست  وقد  جدًا 
القدرة  اختالف  مع  تختلف  النبات  األ���وان  اأن  لهم 
لول  العلماء  ويقول  ال�سوئي,  الطيف  امت�سا�س  على 
النباتات  امت�سا�س �سوء حمدد يف  القدرة على  هذه 
عملية  بالفعل  ولكنها  ق��امت��ًا,  اأ���س��ود  ال��ع��امل  لبدى 
اأن  اآخ��رون  علماء  ويوؤكد  التفكي,  ت�ستحق  مده�سة 
املعقدة  اأن توفر مثل هذه الرامج  الطبيعة ل ميكن 
يف عامل النبات, لتعطي هذا التنوع الهائل واملتناغم 
الطبيعي,  الأل���وان  ع��امل  يف  خلل  اأي  جند  ل  بحث 
هذا  على  مهيمنة  قوة  هناك  يكون  اأن  لبد  ولذلك 

الأمر! ونقول اإنها قدرة اهلل تعاىل القائل: 
َتلمًِفا  خُمْ اْلأَْر���سمِ  يفمِ  َلُكْم  َذَراأَ  )َوَم��ا 

َلآََيًة  َذلمَِك  اإمِنَّ يفمِ  اأَْلَواُنُه 
����ُروَن(  كَّ ����َق����ْوٍم َي����ذَّ لمِ

)النحل: 13(.

اأفاق علمية4



اعداد/وحدة الدرا�سات

ما..  نوعًا  الوا�سعة  الطالق,  دائ��رة  او  حلقة  يف  لزلنا 
والتي ذكرنا يف الن�سرات ال�سابقة بع�س ال�سباب املوؤدية 
اىل الطالق , واليوم �سنذكر �سببني مدجمني حتت عنوان 

واحد وهما: 
اأغلب  اإن  حيث  الت�ساور:  وع��دم  اخلاطئة  الت�سورات 
الزوجية  باحلياة  تع�سف  التي  وال��ن��زاع��ات  امل�ساكل 
اأو اخليالية عن احلياة  ناجمة عن الت�سورات اخلاطئة 
الأح��الم  من  عامل  يف  يعي�س  البع�س  اأن  اإذ  وامل�ستقبل, 
وارف��ة  جنة  �سيكون  امل�ستقبل  ب��اأن  ويت�سور  ال��وردي��ة 
فانه  اجلديدة,  دنياه  يدخل  اأن  وبعد  ولكن..  الظالل, 
من  عاتقه,  على  تقع  التي  امل�سوؤوليات  بكرثة  ي�سطدم 
تلك  عن  يبحث  به  واإذا  معي�سة..  وام��ور  واولد  ا�سرة 
باللوم  كالهما  فيلقي  عليها,  يعرث  فال  املوعودة  اجلنة 
على زوجه حمماًل اإياه م�سوؤولية ذلك, ويبداأ بذلك ف�سل 
النزاع املرير حيث تفقد احلياة طعمها ومعناها, يف حني 
اأن بع�س الأماين والآمال تبلغ من اخليال بحيث ل ميكن 
اأن تتحقق على اأر�س الواقع. والواقع اإن املراأة والرجل 
التعلم,  اىل  ويحتاجان  اإن�سانني  ب��ل  م��الك��ني..  لي�سا 
ال�سباب  وخ�سو�سًا  وال�ست�سارة,  اخل��رات  واإكت�ساب 
منهم, اذ مهما بلغ ال�سباب من �ساأن يف العلم واملعرفة اإلرّ 
اأنهم ُيعترون عدميي اخلرة يف �سوؤون احلياة الزوجية. 
ومع بالغ الأ�سف فاإن كثيًا منهم وب�سبب ن�ساأتهم واأ�سلوب 
تربيتهم يبقون مبناأى عن جتارب الوالدين, ول ي�سغون 
الإ�سالم,  تعاليم  خ��الف  امل�سائل,  ه��ذه  يف  اآرائهما  اإىل 
ال�سباب  تو�سي  والتي  العقل..  واأه��ل  اخل��رة  اأه��ل  اأو 
نظر  وجهة  واأخ��ذ  �سنا  منهم  اأك��ر  هم  من  باإ�ست�سارة 

الوالدين يف ق�سايا الزواج وم�ساكله. 

وبذرة  الدنيا,  احلياة  وزينة  ثمرة  هم  ال�سباب 
طالئع  فهم  الإن�ساين,  للنوع  والبقاء  الإم��ت��داد 
طاقاتها  من  ��ة  الأمرّ متلك  ما  واأثمن  املجتمع,  هذا 
ودميومتها  مكانتها  علورّ  يف  �سبب  وهم  الب�سرية, 
لإم��داد  ة  الإحتياطيرّ ة  القورّ وُيعَترون  وبقائها, 
قمة  يف  فهم  عاملة,  ة  حيويرّ بعنا�سر  املجتمع 

تهم.. فعليه ومن هذا املنطلق : ن�ساطاتهم وقورّ
اأن حتر�س كل احلر�س  الدولة  اوًل: ينبغي على 
عليهم, وتبالغ يف الهتمام بهم, لت�ستفيد منهم.. 
لهم  ريا�سية  نواٍد  فتح  الهتمام,  هذا  اأبواب  ومن 
واإن�ساء  فيها,  وال�سرتاك  اإليها  اإنتمائهم  وت�سهيل 
امل�سابقات  واإق��ام��ة  وم�سابح..  ومالعب  �ساحات 
منهم  وقني  للمتفرّ اجل��وائ��ز  ور���س��د  الريا�سية, 
كون  ���ة..  الأُمرّ �سباب  من  ولغيهم  لهم  ت�سجيعًا 
املهمة,  الريا�سة من المور  الإ�سالم احلنيف يعد 
فهي بالإ�سافة اىل كونها من و�سائل الرتفيه, فهي 
لل�سباب  البدنية  واللياقة  اجل�سدية  ة  القورّ توفر 
ل والف�ساد  ع والتطفرّ من جانب, وحت�سنهم من الت�سكرّ

والنحالل وامليوعة والتخاذل.. من جانب اخر. 
ة  بالقورّ ع  يتمترّ اأن  ال�سباب  بجيل  نهيب  وثانيًا: 
الفكرية  ب��احل�����س��ان��ة  يتمتع  ك��م��ا  ة..  وال���ف���ت���ورّ
اهلل  اإىل  ه  والتوجرّ الإ�سالمي  والوعي  والتثقيف 
تعاىل, والإميان به وبر�سوله.. فهذه الطاقة 
فاإنرّها  الجتاه,  بهذا  ه  توجرّ مل  اإذا  ميتلكونها  التي 
 , املجتمع  يف  وف�ساد  هدم  اأداة  اإىل  ل  تتحورّ �سوف 
فينعك�س ذلك على �سخ�سية ال�ساب نف�سه اإنعكا�سًا 

ًا.  �سلبيرّ

م�شاكل ا�شرية

ال�شباب واللياقة البدنية
اإعداد/علي ال�سعيدي
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اعداد/عالء سعيد االسدي
دعاء لتغيري احلال

من كتاب الكايف ما رواه ثقة ال�سالم الكليني عن 
ال�سامي  جعفر  اأبو  حدثني  قال:  عمي  اأبي  ابن 
بن  هلقام  له:  يقال  بال�سام  رجل  حدثني  قال: 
اأبي هلقام قال: اأتيت اأبا اإبراهيم مو�سى الكاظم 
 فقلت له: ُجعلت فداك علرّمني دعاًء جامعًا 
للدنيا والآخرة واأوجز, فقال: قل يف اأخر �سالة 
اهلل  )�سبحان  ال�سم�س:  تطلع  اأن  اإىل  الفجر 
العظيم وبحمده اأ�ستغفر اهلل واأ�ساأله من ف�سله(. 
اأهل بيتي حاًل,  اأ�سوء  قال هلقام: لقد كنت من 
ما  رجل  قبل  من  م��ياث  اأت��اين  حتى  ُعلمت  فما 
ملن  اليوم  ي  واإننرّ قرابة,  وبينه  بيني  اأنرّ  ظننت 
اأي�سر اأهل بيتي.. وما ذلك اإل مبا علرّمني مولي 
. وروى العالمة  العبد ال�سالح مو�سى الكاظم 
ابن  ع��ن  الأن����وار  ب��ح��ار  ك��ت��اب  يف    املجل�سي 
عبا�س  قال: كنت عند علي بن اأبي طالب 
 جال�سًا, فدخل عليه رجل متغي اللون فقال: 
الأوجاع,  كثي  م�سقام  رجل  اإينرّ  املوؤمنني  اأمي  يا 
فعلرّمني دعاًء اأ�ستعني به على ذلك, فقال: اأعلرّمك 
دعاًء علرّمه جرئيل  لر�سول اهلل  يف مر�س 
احل�سن واحل�سني , وهو هذا الدعاء: )اإلهي 
�سكري,  عندها  لك  قلرّ  نعمة  عليرّ  اأنعمت  ما  كلرّ 
وكلرّما ابتليتني ببلية قلرّ لك عندها �سري, فيا 

من قلرّ �سكري عند نعمه, فلم يحرمني, و يا من 
قلرّ �سري عند بالئه, فلم يخذلني, و يا من راآين 
على  راآين  من  يا  و  يف�سحني,  فلم  املعا�سي  على 
اخلطايا فلم يعاقبني عليها, �سلرّ على حممد واآل 
حممد, واأغفر يل ذنبي وا�سفني من مر�سى, اإنك 

على كل �سيء قدير(. 
قال ابن عبا�س: فراأيت الرجل بعد �سنة ح�سن 
اهلل  دع��وت  وما  فقال:  احلمرة,  م�سربرّ  اللرّون, 
بهذا الدعاء واأنا �سقيم اإلرّ �سفيت, ول مري�س اإلرّ 
ه اهلل  برئت, وما دخلت على �سلطان اأخافه اإلرّ ردرّ

 عنرّي.
التي  الق�سة  هذه  ومنه  الكايف  كتاب  اىل  ونعود 
اهلل  عبد  اأبي  عن  ب�سنده  الكليني  ال�سيخ  رواه��ا 
رجل  اإ�سرائيل  بني  يف  ك��ان  ق��ال:    ال�سادق 
ا راأى  فدعا اهلل اأن يرزقه غالمًا ثالث �سنني, فلمرّ
اأنرّ اهلل ل يجيبه قال: يا ربرّ اأبعيد اأنا منك فال 
ي فال جتيبني؟ قال:  ت�سمعني؟ اأم قريب اأنت منرّ
فاأتاه اآت يف منامه فقال: اإنك تدعو اهلل عزرّ وجلرّ 
منذ ثالث �سنني بل�سان بذئ وقلب عات غي تقيرّ 
وليترّق اهلل  فاأقلع عن بذائك  ونية غي �سادقة, 
تك, قال: ففعل الرجل ذلك ثم  قلبك ولتح�سن نيرّ

دعا اهلل فولد له غالم.

ق�شة يف دعاء 6



لن اترك ال�سالة
اعداد/امحد السيالوي

الطبقةالغنية(  )او  العليا  الطبقة  من  امراأة  ان  يحكى 
املرء من مال و عقار ومنزل  كان لديها جميع ما يتمناه 
�ساحلا  رجال  زوجها  مالب�س…وكان  و  و�سيارات  فخم 
تقيا دائم التعبد وال�ستغفار اأما هي فكانت ل تهتم اإل 
بال�سهرات  واحلفالت وكانت ولال�سف ل ت�سلي وعندما 
بال�سالة  ياأمرها  كان   او  ي�سلي  وهو  زوجها  ترى  كانت 

كانت ت�ستهزء به وتقول له:
ماذا �سا�ستفيد من ال�سالة هل �ساك�سب ماًل او ثروة من 

ال�سالة. 
فقال لها زوجها: اتقي اهلل يا امراأه وا�ستغفري ربك ان 
ال�سالة تنهى عن الفح�ساء واملنكر  , وتزيد الرزق وتفتح 
ابواب اخلي  علينا ان هذا املال و الرثوه مل تاأتمِ لنا هكذا 
امنا اتت لنا من عند اهلل. واين اخاف عليك زوال هذه 

النعمة والعقاب من اهلل.
فقالت له: ل تخف لن تزول هذه الرثوة فان لدينا ماًل 

كثيًا لن ينتهي و قد منوت ومل ينتهمِ هذا املال.
فقال لها: اتقي اهلل ان كل هذا املال زائل ولن ناخذ معه 

�سيئًا يف الخرة , ان الن�سان  لن ياخذ معه غي عمله.
اكمال  ا�ستطيع  ول  متعبة  اين  ارج���وك  ل��ه:  فقالت 

احلديث معك. 
فذهبت للنوم وعند وقت �سالة الع�ساء ذهب لها زوجها 
�سالة  وق��ت  دخ��ل  لقد  ام���راأة  ي��ا  لها:ا�ستيقظي  وق��ال 

الع�ساء.
فقالت له : ارجوك انني متعبة اريد ان انام.

فقال لها: ح�سنا �سوف اتركك تنامني قليال و�سوف اذهب 
لأ�سلي فقالت له: ح�سنا, وذهبت يف نوم عميق .

وهي نائمة راأت يف احللم بانها ميتة وكان زوجها موجودا 
 : وقالت  �سرخت  عليها  امل��اء  �سب  فكلما   يغ�سلها  لكي 

ارجوك ل ت�سكب املاء فانه يحرق ج�سدي.
عليها  ي�سكب  فراح  تقول  ما  ي�سمع  ل  طبعا  الزوج  وكان 

املاء.
كلبا  ف��راأت  القر  اىل  حملوها  وكفنها  غ�سلها  وعندما 
اأ�سودًا �سخما جال�سًا  على جثتها ففزعت وا�ستجدت منه 

بالنا�س ان انزلوا الكلب ولكن ل اأحد ي�سمعها.
فلما اأرادوا ان ي�سعوها يف القر راأت ثعبانا �سخما جال�سا 
ال  تنزلني  ل  اأرج���وك  لزوجها:  فقالت  القر  داخ��ل 
اأي�سا فلما و�سعوها  ترى الثعبان , ولكن ل اأحد ي�سمعها 
نارا وكانت ت�سرخ  ا�ستعل قرها  يف القر ورحلوا عنها  

وت�ستنجد باملوجودين ولكن ل اأحد يراها اأو ي�سمعها.
فلما ا�ستيقظت من النوم ا�ستيقظت فزعة مرعوبة  وهي 
عليه  فق�ست  ؟  بك  ما  لها:  وقال  زوجها  فاتاها   , تبكي 

احللم.
فقال لها: اتدرين ما هو معنى حلمك ؟

فقالت له : ل ادري.
ا�ستخفافك  على  لك  عقابا  هو  راأي��ت  ما  ان  لها:  فقال 

بال�سالة وتهاونك بها.
نف�سي  اأعاهد  و  واأعاهدك  اهلل  اأعاهد  لزوجها:  فقالت 

باأين لن اأترك ال�سالة  او  اأ�ستهزاأ بها من الآن.
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   ُقْل وال تُقل 

تلك  مل�س  �شرعًا  يجوز  ل  باأنه  ننوه  كما  الأر�س.  على  اإلقائها  عدم  فالرجاء   ،واملع�شومني تعاىل  اهلل  اأ�شماء  على  الن�شرة  حتتوي  تنبيه:  
الكلمات املقد�شة اإل بعد الو�شوء والكون على الطهارة.  كما نرجو من الإخوة املوؤمنني املحافظة على الن�شرة وعدم ا�شتخدامها حلجز مكان 

ل�شالة اجلماعة اأو الزيارة؛ فاإنها تتعر�س لالإهانة ب�شبب �شحقها بالأقدام نتيجًة لعدم النتباه لها.

غرائب الق�ضايا

nashra@alkafeel.net  : ــ  را�شلونا على  www.alkafeel.net : رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد 1319 ل�شنة 2009        زورونا على املو قع    
  حترير : ال�شيخ علي ال�شعيدي  

التدقيق اللغوي: م�شطفى كامل اخلفاجي  ــ   الت�شميم والإخراج : اأحمد ال�شيالوي

يجوز  ل  جن�سة  املجنبة  امل��راأة  اإن  قالوا: 
األف  غ�سلتها  ولو  يدها  من  وال�سرب  الأكل 

مرة اإلرّ بعد الغ�سل !
اجلنابة  اأن  �سابقًا  قلنا  كما   -: ن��ق��ول 
الإن�����س��ان  واأن  م��ع��ن��وي  ح���دث  كالنفا�س 
بدنه  مت��ام  جنا�سة  ذل��ك  يعني  ل  املجنب 
مع  ي�سافحه  من  واأن  ومالب�سه  وعرقه   ,

الرطوبة امل�سرية ل بد اأن يغ�سل يده , ل 
هو  وال�سحيح   , ب�سحيح  لي�س  ذلك  كل  بل 
, وُيكره لالإن�سان  النجا�سة املو�سعية فقط 
من  لكونها  جنابة  على  ياأكل  اأو  ينام  اأن 
واإمنا يجب الغت�سال  جمانبه املالئكة له 

عليه ل�سالة اأو �سيام اأو طواف .
من كتاب غرائب الق�سايا/ق�سم ال�سوؤون الدينية

قل: هذا الأمر منوط بفالن , ول تقل: هذا الأمر 
مناط بفالن.

هنا به, ول تقل: هذا الأمر  قل: هذا الأمر الذي نورّ
هنا عنه. الذي نورّ

�سيئة,  فالن  نوايا  تقل:  ول  �سيئة,  فالن  قل:نيات 
ذلك لعدم جواز جمع )نية( على نوايا.

تقل:  ول  احلج,  اإىل  الذهاب  فالن  نوى  قل: 
نوى فالن اإىل الذهاب اإىل احلج, لأن نوى فعل 

متعدي يف نف�سه فال حاجة اإىل حرف.
�سا )بفتح النون(, ول تقل: عرق  قل:عرق النَّ

�سا )بك�سر النون(. النِّ

كلمة ومعنى

اأ���س��م��اء اهلل احل�سنى,  م��ن  ا���س��م  ���نُي(:  )املَ���تمِ  

ة  القورّ يف  املُتناهي   , القويرّ ديد  ال�سرّ ومعناه: 

ُته, ول ت�سعف  والقدرة, الذي ل تتناق�س قورّ

قدرُته.

كلمات م�ضيئة

 :)اإمنا �سيعة  قال المام جعفر ال�سادق 
جعفر من عفرّ بطنه وفرجه, وا�ستد جهاده 
عقابه,  وخ��اف  ثوابه  ورج��ا  خلالقه,  وعمل 

فاإذا راأيت اأولئك فاأولئك �سيعة جعفر(
                                     


