


[ اإعداد / املحرر                 حدث يف مثل هذا الأ�سبوع

اإطاللة ال�سديقة ال�سغرى

كاظم  ال�شيخ  وفاة  الأوىل:  جمادى   /  2
الأزري  �شاحب الق�شيدة الهائية 
ــام 1212هــــ،  الأزريــــة املــ�ــشــهــورة، ع
بالكاظمية  اأ�شرته  مقربة  يف  ودفن 

املقد�شة.
- وفاة ابن البواب علي بن هالل �شنة 
ــــ، وهــو الــذي غــ�رّ يف  اخلط  423ه

العربي الكويف بعد تنقيحه.
3 / جمادى الأوىل: وفاة العامل الفا�شل 
واملوؤرخ ال�شه� ال�شيخ جعفر حمبوبة 
�شنة 1377هـ، �شاحب كتاب )ما�شي 

النجف وحا�شرها(.
ال�شيخ  ــــاة  وف الأوىل:  ج��م��ادى   /  4
بـ  ال�شه�  الكابلي  خــان  قلي  حيدر 
ولد  1372هـــ،  �شنة  كابلي(  )�شردار 
ثم  الكاظمية  اإىل  وانتقل  كابل  يف 
والأ�شول  الفقه  وقــراأ  النجف،  اإىل 
احلديثة  بالعلوم  وبرع  اأحاط  حتى 
فال�شفة  مـــن  ــح  ــب ــش واأ� ــة  ــدمي ــق وال

ع�شره.
5 / جمادى الأوىل: ذكرى مولد مولتنا 
زينب  ال�شيدة  ال�شغرى  ال�شديقة 
باملدينة   علي بــنــت  ــربى  ــك ال

املنورة عام 5هـ.
مــوؤتــة  غــــزوة  الأوىل:  ج��م��ادى   /  6
 طالب اأبــي  بن  جعفر  وا�شت�شهاد 

امللقب بـ )الطيار( عام 8هـ.

بال�شبطني  الــنــبــويــة  اُل�ـــشـــرة  حــيــاة  ــــرت  ازده
وقد   ،واحل�شني احل�شن  الإمامني:  الكرميني 
ورحمًة  ًة  مودرّ  الر�شول هما  جدرّ قلب  ا�شتوعبا 
عليهما  ويغدق  برعايته،  يرعاهما  فكان  وحنانًا، 
الودرّ  اأعمق  باإح�شانه، وكان يكنرّ يف دخائل نف�شه 

لهما؛ فهما ريحانتاه من الدنيا.
اُل�شرة  عا�شتها  التي  ال�شعيدة  الفرتة  تلك  ويف 
ــربى فاطمة  ــك ال يــقــة  لــلــ�ــشــدرّ الــنــبــويــة ظــهــرت 
 النبي فــاأخــذ  احلــمــل،  ب�شائر    الزهراء
حلبيبته  ــه  ب لــيــبــارك  الــ�ــشــرب  ــارغ  ــف ب ينتظره 

.ولباب مدينة علمه اأم� املوؤمنني ،فاطمة
الوليدة املباركة:

و�شعت الزهراُء وليدَتها املباركة التي مل تولد 
وطهارًة  و�شرفًا  اإميــانــًا  الإ�ــشــالم  يف  امـــراأة  مثلها 
 البيت اأهـــُل  ا�شتقبلها  وقــد  ــادًا،  ــه وج وعــفــًة 
مبزيٍد من البتهاج والفرح وال�شرور، واأجرى اأم� 
يف  ن  ــاأذرّ ف ال�شرعية،  املرا�شيم  املوؤمننيعليها 

اأُذنها اليمنى، واأقام يف الي�شرى.
اأكرب،  )اهلُل  هو:  �شمعها  قرع  �شوت  ُل  اأورّ كان  لقد 
ل اإله اإلرّ اهلل(.. ُان�شودة الأنبياء، وجوهر القيم 
العظيمة يف الأكوان.. فانطبعت هذه اُلن�شودة يف 
عن�شرًا  ف�شارت   ،الر�شول حفيدة  قلب  اأعماق 

مًا من مقوماتها. من عنا�شرها، ومقورّ
حزن النبي وبكاوؤه:

وحينما علم النبي بهذه املولودة املباركة �شارع 
النف�س،  حزين  القوى..  خائر  ب�شعته،  بيت  اإىل 
ها اإىل  فاأخذها ودموعه على وجهه الكرمي، و�شمرّ
اأبيها،  بكاء  من   الزهراء فُبهرت  لها،  يقبرّ �شدره 
اأبكى اهلُل  اأبتي؟ ل  فانربت قائلًة: »ما يبكيَك يا 
فاطمة،  »يا  حزين:  ب�شوت  فاأجابها  عينًا«.  لك 
اعلمي اأنرّ هذه البنَت بعدي وبعدك �شوف تن�شبُّ 

عليها امل�شائُب والرزايا(.

)  ال�شيخ باقر القر�شي :ال�شيدة زينب(
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 هذي العقيلُة قْد اأ�شعَّ �شياها

ثواب الأعمال
ع����ن اإلم�������ام ج��ع��ف��ر ب����ن حم��م��د 

الصادقأنه قال:
قال رسول اهلل: قال اهلل عز وجل: 
وأنفُع  أرضُّ  أين  يعلم  وهو  سألني  َمن 

استجبُت له.
)ثواب الأعمال: 185(

عقاب العمال
الصادق  حممد  بن  جعفر  اإلم��ام  عن 

عن أبيه أنه قال:
الدنيا  يف  ث��اٌث  خصال،  ستة  للزاين 
وثاث يف اآلخرة، أما التي يف الدنيا: 
الفقَر،  وُيورُث  الوجه،  بنور  فُيذهب 
اآلخرة:  يف  التي  وأما  الفناَء.  ويعّجُل 
احلساب،  وس���وُء   ، ال���ربَّ فُيسخط 
واخللوُد يف النار.    )عقاب الأعمال: 309(                      

حممِدثواب الأعمال وعقابها الب�شرِي  الهادي  على  �شلوا 
املرَقِد ذاَك  ف��وَق  ب��روِح��َك  ْق  حلِّ

      

باأ�ِشِه يف  ح��ي��دٍر  َوري��ث��ُة  ُوِل���دْت 
كانْت تَ��ُشعُّ على الورى ِمن �شم�ِشِه

      

ه��ي زي��ن��ٌب ل��ل��ث��ائ��ري��َن م��ن��اُر
خ��ط��وات��ُ���ه��ا اأن����واُره����ا، وال��ن��اُر

      

اأرواُح���ن���ا ت��ه��وي ل��ه��ا وت���ذوُب
دروُب العا�شقني  لكلِّ  فُ�ِتحْت 

      

م�شتب�شُر ب��ق��دوِم��ه��ا  املجتبى 
��ِة ف��اخ��روا وب��زي��ن��ٍب خ��رُي ال��ريَّ

      

االآالف��ا ُف  ت�شيِّ دم�شَق  من  هي 
االألطافا قرها  م��ن  وخ��ْذ  ُزْرَه���ا 

      

��اُق وع��ل��ى ال��زم��اِن ل��واوؤه��ا خ��فَّ
وب���ذك���ِره���ا ت��رّن�����ُم االآف�����اُق

      

االأق���زاِم على  دا���ش��ْت  عمالقٌة 
وك��رمي��ٌة ن��ب��ت��ْت ب���اأر����ضِ ِك���راِم

      

وحم���اط���ٌة ب��ال��ع��زِّ واالأ�����ش����راِر
ه��ي ق���دوُة االأخ���ي���اِر واالأب����راِر

      

كالقمْر الليايل  يف  العقيلِة  وج��ُه 
ع�شْر احل��ادي  ليلِة  يف  تنقطْع  مل 

وت��ب��ارك��وا ب��ع��ب��رِي ه���ذا امل��ول��ِد
�شياها اأ���ش��عَّ  ق��ْد  العقيلُة  ه��ذي 

      

كاأ�ِشِه م��ن  ث���ورًة  �َشاقاها  فلقْد 
اأج��واه��ا االأح�����راُر يف  وي��زجم��ُر 

      

االأح��راُر خلَفها  وي�م�شي  ت�م�شي 
عاداها قد  ك��اَن  َم��ن  اأح��رق��ْت  قد 

      

قلوُب ال��زم��اِن  يف  َت�شامْت  وبها 
اأع��اله��ا ق���ْد  واهلُل  بيمينها، 

      

وي�شكُر ل��الإل��ِه  ي�شجُد  وح�شنُي 
ك���لُّ ال���ري���ِة ت��ه��ت��دي ب��ه��داه��ا

      

ُي�شافى قاِم  ال�شِّ من  املري�ُض  وبها 
وَح��واه��ا ها  �شمَّ �شريحاً  وال��ِث��ْم 

      

��اُق ال��ُع�����شَّ يتهافُت  ل�شريحها 
دنياها ب��ال  ال��دن��ي��ا  يف  خ���رَي  ال 

      

واالإق����داِم بال�شِر  وت�شلَّحْت 
طوباها ُب��ورك��ْت  ق��ْد  لها  طوبى 

      

وع��ظ��ي��م��ُة ال��ت��اري��ِخ واالآث�����اِر
وع���ل���يُّ ب���ال���ق���راآِن ق���ْد ربَّ��اه��ا

      

انهمْر والدمُع  الكوِن  اإل��َه  ناجْت 
اأعطاها َم��ن  �شبحاَن  ��ِه  ح��بِّ ع��ن 

د ها�شم املو�شوي الإح�شائي )ت/ 1309هـ(  ال�شيرّ
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اإعداد / عالء اإنذار العلي
                                  

 : للمف�شل  من كالم لإمامنا جعفر ال�شادق     
العمد  أث��ر  من  فيها  ت��رى  وم��ا  الرمانة،  بخلق  اعترب   .
شحم  من  التال  كأمثال  فيها  ت��رى  فإنك  والتدبري، 
ما  كنحو  صفًا  مرصوف  وَح��ّب  نواحيها،  يف  مركوم 
ُينّضد باأليدي، وترى احلبَّ مقسومًا أقسامًا، وكلُّ قسم 
منها ملفوفًا بلفائف من ُحُجب منسوجة أعجب النسج 
هذه  يف  التدبري  فمن  ه،  كلَّ ذلك  يضّم  وق��ُره  وألطفه، 

الصنعة أنه مل يكن جيوز أن يكون حشو الرمانة من احلّب 
وحده، وذلك أن احلّب ال يمّد بعُضه بعضًا، فُجعل ذلك 
أّن أصوَل  بالغذاء، أال ترى  ليمّده  الشحُم خال احلّب 
اللفائف  بتلك  ُلّف  ثم  الشحم،  ذلك  يف  مركوزة  احلّب 
لتضمه ومتسكه فا يضطرب، وُغيش فوق ذلك بالقرة 

املستحصفة لتصونه وحتّصنه من اآلفات؟!
                                                 )توحيد املف�ضل: �ص 103(           

خلق الرمانة وأثر العمد فيها

ذكرنا يف العدد ال�شابق عن اأهمية ممار�شة الريا�شة 
املهمة  الو�شائل  من  تعترب  التي  ال�شليمة  والتغذية 
هذه  من  تبقى  ما  هنا  ونكمل  الـــوزن...  لتخفي�س 

الو�شائل...
تخفي�س  يف  ت�شاهم  التي  املهمة  الو�شائل  من  اإن 
الوزن: تناول الأطعمة الربوتينية؛ لأنها حتتاج اإىل 
وحدات حرارية تزيد بن�شبة 18 % على ما يحتاجه 

الــكــربــوهــيــدرات  ه�شم 
علينا  ــذا  ل ــون،  ــده ال اأو 
تناول  على  نحر�س  اأن 
ــيــومــيــة من  حــ�ــشــتــنــا ال
ــات مـــع عــدم  ــن ــي ــربوت ال

الإكثار من منها.
بــاأن  ــات  الــدرا�ــش وبينت 
مــــــادة الــكــابــ�ــشــيــ�ــشــني 

الــبــهــارات  املـــوجـــودة يف 
كالفلفل احلار ت�شتطيع زيادة �شرعة الأي�س بن�شبة 
وتتمتع  الوجبة  بعد  الثالث  ال�شاعات  طوال   %  50

بخ�شائ�س م�شادة لاللتهابات.
القهوة  من  فنجانني  ــاأن  ب اأخــرى  درا�ــشــات  واأكـــدت 
تزيد يف �شرعة الأي�س بن�شبة 10 و30 % يف الفرتة 
تناولهما،  بعد  �شاعات  وثــالث  �شاعة  بني  املمتدة 

النوم،  قبل  �شربها  وعدم  منها،  الإكثار  بدون  ولكن 
و�شرب املاء قبلها وبعدها.

واأكدت درا�شة �شوي�شرية اأن الذين ي�شربون ال�شاي 
عددًا  احلرارية  الوحدات  من  يحرقون  الأخ�شر 
اأكرب مما يحرقه الذين ل ي�شربونه، فهو مفيد جدًا 
لل�شحة العامة، وهو م�شاد ممتاز لالأك�شدة، وي�شاعد 
الكتفاء  يجب  ولكن  اجل�شم،  مناعة  تقوية  على 
بثالثة اأو اأربعة فناجني يف 

اليوم.
الأ�ــشــخــا�ــس  اإن  ونـــقـــول: 
الذين يكرثون من احلركة 
يوميًا  يحرقون  والتنقل 
400 وحــدة حــراريــة، لذا 
الأمــر،  لهذا  التنبه  علينا 
ويــجــب زيـــــادة الــنــ�ــشــاط 
العام يف نزهات ق�ش�ة على 

الأقدام عند الفر�شة.
واإن متارين تقوية الع�شالت من الطرق التي لها ميزة 
التمارين  فهذه  اجل�شم،  يف  الأي�س  �شرعة  لزيادة 
الع�شالت وتزيد من حجمها وقوتها وت�شاعد  تبني 

يف حرق الوحدات احلرارية الإ�شافية يف اليوم.

عجائب املخلوقات

الو�سائل املهمة لتخفي�ض وزنك /2
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اإعداد/من� احلزامي

برنامج العمل:

باإمكان كل �شباب اأن ي�شع له ورقة العمل، وذلك حتى يدرج 
فيها برنامج عمله اليومي، مع �شرورة ا�شت�شعار اجلدية يف 

اللتزام ببنود الربنامج واإل ي�شبح حربًا على ورق.
اإن هذه الطريقة تعلمنا ما يلي:

1- تنظيم الوقت، فال يتبعرث يف ال�شتطرادات، والنهايات 
باقي  على  موؤثرًا  واحــد  عمل  يف  وال�شتغراق  ال�شائبة، 

الأعمال.
2- عمل املفكرة، التي تذكرك باأن ثمة اأعماًل تنتظرك، 
لك  �شيحمل  الغد  لأن  تاأجيلها،  وعــدم  اإجنازها،  وعليك 

قائمة اأعمال اأخرى جديدة.
لأن  متعذرًا  يبدو  وقد  عمل،  لكل  اأوَّيل  وقت  اإعطاء   -3
ر وقتها بال�شبط، لكن ذلك �شي�شبح  بع�س الأعمال ل ُيقدرّ

عادة جميلة نعتادها.
غ�  الأمـــور  من  للطوارئ  حت�شبًا  حــر(  )وقــت  تــرك   -4

املتوقعة.
وملا كانت م�شـوؤوليتنا -كم�شلمني- غ� منح�شرة يف اأعمالنا 
على  م  ُينظَّ اأن  ميكن  الإ�شالمي  برناجمنا  فاإن  الدنيوية، 
قنا يف يومنا  النحو التايل املذكور يف اأحد الأدعية: »ووفِّ
اخل�،  ل�شتعمال  اأيامنا  جميع  ويف  هــذه،  وليلتنا  هــذا، 
وجمانبة  نن،  ال�شُّ ــبــاع  واتِّ النعم،  و�شكر  ال�شر،  وهجران 
وحياطة  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف،  والأمـــر  الــبــدع، 
الإ�شالم، وانتقا�س الباطل واإذلله، ون�شرة احلق واإعزازه، 

واإر�شاد ال�شال، ومعاونة ال�شعيف، واإدراك اللهيف«.
ونبذ  ال�شاحلة  بالأعمال  حافل  الربنامج  هذا  اأن  ورغم 
ليوم  يكون  اأن  بال�شرورة  لي�س  لكنه  ال�شيئة،  الأعــمــال 
توفيق  اإىل  يحتاج  ومنوذجي  مثايل  برنامج  فاإنه  واحــد، 
وعمل  ة  ِهمَّ واإىل  اأوًل،  وتعاىل  تبارك  اهلل  من  وت�شديد 
ال�شباب  حركة  يف  الــتــوازن  من  حالة  توجد  كما  ثانيًا. 
و�شف  يف  جــاء  ولــذا  للخ�ات،  وبانية  للم�شاوئ  هادمة 

رُّ ِمنُه َماأُموٌن«. املوؤمن: »اخلُ� ِمنُه َماأموٌل وال�شَّ

 تعزيز الروابط الأ�سرية /3

 يف احللقات ال�شابقة ذكرنا �شوابطًا ونقاطًا توؤدي 
رعايتها اإىل تعزيز العالقات بني الزوجني، وهي:

ة. 1- الت�شريح باحلب واملودرّ
2- الحرتام املتبادل.

ن..  ونكمل ما تبقى منها.. 3- التزيرّ
4- حفظ الروابط الزوجية:

تن�شاأ يف ظل الزواج حالة من ال�شتقالل الن�شبي 
بع�شهما  اإىل  الطرفني  حاجة  عن  ينجم  الــذي 
من  وبالرغم  اجلن�شية.  الغريزة  اإ�شباع  بغية 
تكون  اأن  ميكن  ل  اأنها  اإل  امل�شاألة  هذه  �شرعية 
�شينتهي  واإل  للزواج؛  الوحيد  املربر  اأو  الأ�شا�س 

اإىل كارثة كب�ة..
ولذا فاإن العالقات الزوجية ينبغي اأن تقوم على 
اأ�ش�س معنوية؛ كر�شا اهلل، واأداء الواجب الإلهي، 
ت�شاعد  املقومات  فهذه  النبوية..  ال�شنة  وتنفيذ 

على منو العاطفة بينهما وتن�شج �شخ�شيتهما.
5- الذرية:

ي�شفي وجود الطفل يف حياة الزوجني رونقًا يزيد 
اأ�ش�شها؛  من  ويعزز  الزوجية  احلياة  جمال  من 
يف  جــذوره  ميد  كب�ًا  حبًا  يولرّد  الطفل  وظهور 
الأعماق؛ اإذ �شرعان ما ن�شاهد الربود يغزو حياة 
بع�س اأولئك الذين ميتنعون عن الإجناب بحجة 
حيث  الأجـــواء،  عليهم  رون  �شيعكرّ الأطــفــال  اأن 

ينعك�س ذلك يف التعامل اجلاف واملت�شنع.
6- العفاف والطهر:

والعامل  الزوجية،  احلياة  اإن�شانية  اأ�شا�س  فهما 
ولذا  امل�شرتكة..  حياتهما  ا�شتمرارية  يف  املهم 

ــف  ــف ــع ــت ـــــــاإن ال ف
والطهارة مطلوبة 
كما  الـــرجـــل  مـــن 
من  مطلوبة  هــي 
على  واأن  املــــراأة، 
يخلرّي  اأن  ـــزوج  ال
قلبه من كل رغبة 
ــه،  زوجــت غــ�  يف 
اأن  الزوجة  وعلى 
اإىل  اإل  تنظر  ل 

زوجها..

ال�شباب وتنظيم 
الوقت / 2 
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اإعداد/م�شطفى كامل اخلفاجي
 

يف كل حلظة هناك انفجار لنجم يحدث يف مكان 
مرور  بعد  اإل  العلماء  يدركها  ول  الكون،  من  ما 
العلمي  اخلرب  هذا  لنقراأ  عليها،  طويلة  �شنوات 

والتعليق عليه..
ففي خرب علمي جديد �شجل انفجار �شخم لنجم، 
الكون، رقمًا  كان يف منت�شف طريقه نحو حافة 
قيا�شيًا من حيث اإمكانية م�شاهدة ج�شم بعيد من 
الأر�س بالعني املجردة. والنجم الهرم، الذي كان 
�شمن جمرة غ� معروفة، انفجر ُمطِلقًا حزمًا من 
اأ�شعة )غاما( على بعد 7.5 بليون �شنة �شوئية 

من الأر�س، ليبلغ �شطوع النفجار الأر�س.
التابع  )�شويفت(  ال�شناعي  القمر  ا�شتطاع  فقد   
عن  الناجتة  الأ�شعة  ر�شد  من  )نا�شا(  لوكالة 

قال  بينما  النفجار، 
اأحد مديري الوكالة، 
ـــز: مل  ـــل ـــ�ي نـــيـــل غ
�شاهدنا  اأن  ي�شدف 
بهذا  انفجارًا  �شابقًا 
اأن  واأ�شاف  ال�شطوع، 
مــ�ــشــاهــدتــه بــالــعــني 
ـــت  ـــان املـــــــجـــــــردة ك

وا�شحة ب�شكل كاٍف.
ــــــدر الإ�ـــــشـــــارة  وجت
 7.5 م�شافة  اأن  اإىل 

اأمكن  بليون �شنة �شوئية تفوق بكث� اأبعد جنم 
مليون   2.5 والبالغ  املجردة،  بالعني  م�شاهدته 
ال�شوئية تبلغ 10  ال�شنة  اأن  �شنة �شوئية، علمًا 

مليون مليون كم تقريبًا.
النتائج  ناأخذ  اأن  ميكن  العلمي  اخلرب  هذا  ومن 

التالية:
1- اإن الكون اأكرب بكث� مما نت�شور، وكلما ت�شور 
يكت�شفون  الكون  حافة  اإىل  و�شلوا  اأنهم  العلماء 
الكون  اأن  يعتقدون  جتعلهم  جــديــدة  جنــومــًا 

َماَواِت  ال�شَّ ْلُق  خَلَ تعاىل:  قــال  ولذلك  اأكــرب، 
ا�ِس  النَّ اأَْكرَثَ  َوَلِكنَّ  ا�ِس  النَّ َخْلِق  ِمْن  اأَْكرَبُ  َوالأَْر�ِس 

َل َيْعَلُموَن)غافر: 57(.
قبل  وقــع  النفجار  هــذا  اإن  العلماء  يقول   -2
ومل  النفجار  �شوء  ي�شلنا  ومل  ال�شنني،  باليني 
اأن  اإن العلماء ل ميكنهم  اإل موؤخرًا، بل  نعلم به 
يوؤكد  وهــذا  الآن!  النجم  هذا  يقع  اأيــن  يعلموا 
اهلل  اإل  يعلمها  ل  للنجوم  احلقيقية  املواقع  اأن 
يقول  حق،  القراآن  اأن  بها  اأق�شم  ولذلك  تعاىل، 
َواإِنَُّه َلَق�َشٌم  ُجوِم،  َواِقِع النُّ اأُْق�ِشُم مِبَ َفاَل  تعاىل: 
-75 )الواقعة:   َلُقْراآٌَن َكِرمٌي اإِنَُّه  َتْعَلُموَن َعِظيٌم،  َلْو 

.)77
اهلل  حدثنا  لقد   -3
حقيقة  عــن  تــعــاىل 
انــهــيــار الــنــجــوم بل 
ـــم بــانــهــيــار  ـــش واأقـــ�
النبي  اأن  الــنــجــوم 
عـــلـــى حـــــق، يــقــول 
ْجِم  َوالنَّ تعاىل: 
لَّ  �شَ ــا  َم َهــــَوى،  اإَِذا 
َغَوى،  َوَما  اِحُبُكْم  �شَ
ـــِن  ـــُق َع ـــِط ـــْن َوَمـــــا َي
اإِلَّ  ُهــَو  ْن  اإِ ــَوى،  ــَه ال

َوْحٌي ُيوَحى )النجم: 4-1(.
الألباب  اأويل  من  يجعلنا  اأن  تعاىل  اهلل  ن�شاأل 
ــَمــاَواِت  الــ�ــشَّ ــِق  َخــْل يِف  اإِنَّ  فيهم:  قــال  الــذيــن 
ِلأُويِل  ــاٍت  َلآََي َهاِر  َوالنَّ اللَّْيِل  َواْخِتاَلِف  ــسِ  َوالأَْر�
الألَباِب، الَِّذيَن َيْذُكُروَن الـلََّه ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلى 
َوالأَْر�ِس  َماَواِت  ال�شَّ َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم 
َعَذاَب  َفِقَنا  �ُشْبَحاَنَك  َباِطاًل  َهَذا  َخَلْقَت  َما  َنا  َربَّ

اِر )اآل عمران: 191-190(. النَّ

انفجار جنم يف حافة الكون
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اإعداد/اأحمد ال�شيالوي
اأب�سرت بعدما عميت

كا
نقل يل ال�سيخ املقيم يف �سيعة )اأم دايل( يف حم�ص ب�سوريا 

)علي اليعقوبي ( قبل وفاته مبدة من الزمن:
�سادف  وقد  للتبليغ،  ال�سيعة  اإىل  كعادتي  توجهت 
رجب   5( يف  املرجب  رجب  �سهر  من  الأوىل  اجلمعة  ذهابي 

1423ه�(..
وحزن  وغم  هم  يف  اأهلها  وجدت  اإليها  و�سويل  وعند 

وبكاء.. ل حول لهم ول قوة مما هم فيه.. فقلت لهم:
- خريًا ما بكم؟! ما هو اخلرب؟! اأراكم لي�ص على عاداتكم.. 

عندكم  ه��ل 
ميت؟!

يا  ق��ال��وا:   -
ل��ي��ت ذل��ك 

ح�سل.
لهم:  قلت   -
ح�سل  ه��ل 
حادث �سيارة، 
وع��ن��دك��م 
اأح�����������د 

بامل�سفى؟
يا  ق��ال��وا:   -

ليت.
لهم:  قلت   -

باهلل عليكم اأخربوين، ماذا ح�سل؟!
- قالوا: يا  �سيخنا، اأم علي، زوجة يو�سف الأبر�ص.

- فقلت: ما بها؟
عن  وعجزنا  اأيام،  قبل  فجاأًة  ب�رصها  فقدت  قد  قالوا:   -
عالجها، حتى الطبيب قد اأخرجها من امل�ست�سفى قائاًل: مل 

ينفعها �سيء اإل اهلل �سبحانه وتعاىل.. فلم يعطها اأي عالج.
- فقلت: اأنا ذاهب اإىل بنت اأمري املوؤمنني علي و�ساأت�سل 

..بكم تاأتون بها اإىل ال�سيدة زينب
وفعاًل جئت اإىل ال�سام قا�سدًا بنت ر�سول اهلل، ودعوت 
لها كما اأدعو لنف�سي.. واأق�سم باهلل العظيم اأين قد اأو�سيت 
خم�سة  لديها  التي  املوؤمنة  لهذه  بالدعاء  املوؤمنني  اإخواين 

�سغار، وهي تبكي ليل نهار.. لحول لها ول قوة اإل باهلل..
اأن  بعد  رجب-   7 الثنني  -ليلة  لياًل  الأحد  يوم  ات�سلت 

اأن  على   العلماء ال�سادة  اأحد  عند  ا�ستخارًة  اأخذُت 
ناأخذها اإىل م�ست�سفى ابن النفي�ص للعيون، فكانت النتيجة: 

)نهي كبري(.
ال�سيدة  اإىل  بها  ناأتي  اأن  على  اأخرى  ا�ستخارة  خذت  واأ 
ور�سوله  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اإىل  بها  ونتو�سل   زينب
يل  وقال  جدًا(،  )جيدة  النتيجة:  فكانت   ،البيت واأهل 
باأ�رصع  والعمل  التعجيل  فيها  ي�ستحب  هذه   :ال�سيد

وقت ممكن.
فورًا  بهم  فات�سلت 
اأن  ينبغي  لهم:  وقلت 
تنووا الزيارة من هذه 
بها  وتاأتون  ال�ساعة، 

باأ�رصع وقت ممكن.
على  الت��ف��اق  ومت 
فات�سلت  النية،  هذه 
الثنني  يوم  �سباحًا 
الوقت  على  لنتفق 
ح���ت���ى اأك������ون 
بانتظارهم يف البيت.. 
يب�رصوين  بهم  واإذا 
الب�سارة، فقالوا:  بتلك 
ما  �سيخنا،  يا  واهلل 
من  اأيقظتنا  بنا..  ات�سلت  اأن  وبعد  الثنني  �سباح  �سّبح 
اأرى كما كنُت  اإين  الب�سارة..  الب�سارة..  النوم وهي تقول: 

واأح�سن مما كنُت عليه..
حامدين  اهلل  �ساكرين   زينب العقيلة  اإىل  بها  فجاوؤوا 
القيود  وفك  وال�رصور  بالفرح  ممزوجة  دموعهم  متو�سلني.. 

التي كانوا بها، واحلمد هلل..
فبعد اأن تفاجاأت بفقدان ب�رصها متامًا.. رد اهلل اإليها ب�رصها 
اإىل اهلل  الو�سيلة  ال�سيدة زينب وجعلها  اإىل  التوجه  بعد 
ما  وهذا  اإليها..  ب�رصها  ورد  �سفائها  عن  الأطباء  عجز  حيث 

راأيُته بعيني واهلل ال�ساهد على ما اأقول.

ي�س
اخلم
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تنبيه:  حتتوي الن�شرة على اأ�شماء اهلل تعاىل واملع�شومني، فالرجاء عدم اإلقائها على الأر�ض.  كما ننوه باأنه ل يجوز �شرعًا 
مل�ض تلك الكلمات املقد�شة اإل بعد الو�شوء والكون على الطهارة.
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                                                        الت�سميم والإخراج : اأحمد ال�سيالوي

دار ال�سياء للطباعة ـ النجف الأ�سرف   07801000603

  

  

اإ�سرتاحة

من اإ�سداراتنا 

فك النملة اأقوى من فك التم�ساح!

كالمكم  نور

�شدر عن مكتبة ودار خمطوطات العتبة العبا�شية املقد�شة

�شند اخل�شام
 كتاب قيم انتخب فيه املوؤلف )3649 حديثًا( من م�شند اأحمد بن حنبل وغ�ه 
 ،البيت اأهل  منزلة  اأخالقية،  فقهية،  عقائدية،  منها:  �شتى،  مو�شوعات  تتناول 

ومنزلة بع�س ال�شحابة املنتجبني، ومثالب البع�س الآخر.

يطلب من وحدة الن�شر والتوزيع يف ال�شحن العبا�شي ال�شريف.

الأمَة  ويَل  »اإذا  معاوية:  حق  يف  قال   النبي اإنَّ   
فلتاأخِذ  ي�شبع،  ول  ياأكل  الذي  الُبلعوم  الوا�شُع  الأعنُي 

الأمُة حذَرها منه«.
 اإنَّ النبي لوط ابن خالة النبي اإبراهيم �شكن 
اأهلها  كان  امليت،  البحر  قرب  )�شدوم(  ت�شمى  مدينة 
يقطعون الطريق وي�شادرون اأموال امل�شافرين ويفعلون 
يكرم   لوط بيت  �شوى  فيها  يكن  ومل  املــنــكــرات.. 
ًا اإىل اأهل تلك املدينة. ال�شيف ويحميه، فبعثه اهلل نبيرّ

الكرمي  ــراآن  ــق ال يف  وردت  الــتــي  )املــوؤتــفــكــات(  اإنَّ   
امللون.   ال�شوف  و)الــِعــْهــن(:  لــوط.   قــوم  قــرى  تعني: 

و)الغ�شلني(: رطوبات اأج�شام اأهل النار.
ب�شورة  ت�شمى  ما  اأو  اجَلحد  �شورة  قــراءة  ثواب  اإنَّ   
ورد  كما  القراآن،  ربع  قراءة  ثواب  ُيعادل  )الكافرون( 
عن النبي، وتباعدت عنه مردة ال�شياطني، وبراأ من 

ال�شرك، ويعافى من الفزع الأكرب.

         )1500 �شوؤال و1500 جواب:ال�شيد مرت�شى امليالين(

معلومات تهمك

علي  ـــــام  الإم عـــن   
ــــني  ــــش بــــــــن احلــــ�
ال�شجادقال: 
وم�شاحبة  اإيــــاك 
لرحمه؛  الــقــاطــع 
ــــــــاإين وجــــدتــــه  ف
ملعونًا يف كتاب اهلل 

عز وجل.

انظروا معي اإىل هذه النملة! لها فكني.. 
يقول العلماء عنهما اإنهما اأقوى من فكي 
بالعتبار  اأخذنا  اإذا  طبعًا  التم�شاح.. 

حجم كل منهما.
 ولدى درا�شة دقيقة اأجريت 
النملة  اأن  تبني  النمل  على 
فري�شتها  تــهــاجــم  عــنــدمــا 
ب�شرعة  بفكيها  ت�شربها 
اأي  �ــشــرعــة  ــوق  ــف هــائــلــة ت
و�شبحان  مفرت�س!  حــيــوان 

اهلل! هذه املخلوقات ال�شعيفة ال�شغ�ة 
اأقلها  الأ�شرار،  هذه  كل  فيها  اهلل  اأودع 

مع  يتخاطب  به  خا�شة  لغة  للنمل  اأن 
األ  خطر،  اأي  من  ويحذرهم  اأ�شدقائه 
ت�شتحق منا اأن نقف ونتاأمل �شورة النمل 
عندما حتدث القراآن 
عن هذه املخلوقات؟! 
َعَلى  اأََتْوا  اإَِذا  َحتَّى 
ــْت  ــاَل َق ــِل  ــْم ــنَّ ال َواِد 
ْمُل  النَّ ــَهــا  يُّ اأَ َيــا  ــَلــٌة  مَنْ
َم�َشاِكَنُكْم  اْدُخـــُلـــوا 
َل  َوُهْم  َوُجُنوُدُه  �ُشَلْيَماُن  ُكْم  َيْحِطَمنَّ َل 

َي�ْشُعُروَن )النمل: 18(.


