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التحكم بالغضب
يمر هبا الكثريون
ُ
الغضب من املشاعر الطبيعية التي ُ
ِ
َ
مجة،
يوقع الفرد يف
لكن عد ُم السيطرة عليه
مشاكل ّ
ُ
لذا ال بدّ من السيطرة عليه وحماولة ضبطه ،لتاليف
ِ
املشكالت
واملعضالت التي ُيسببها ،وأعظمها فساد
َ
اإليامن ك ََم
ب ُي ْف ِسدُ
اإليامن ،قال رسول اهلل« :ا ْل َغ َض ُ
ُي ْف ِسدُ ْ
الَ ُّل ا ْل َع َس َل» الكايف للكليني :ج ،2ص.302
وعن أيب عبد اهلل قال« :الغضب مفتاح كل
رش» الكايف للكليني :ج ،2ص.303

بالورقة والقلم ،وممارسة الرياضة إلفراغ اجلسم من
السموم ومن التوتر النفيس ،والتفكري والتأمل عند
حلظة الغضب يف اهلل سبحانه وأن الدنيا فانية وال فائدة

من الغضب ألمورها الزائلة،
والتوضؤ حني الغضب
ّ

كام نقل عن رسول اهلل« :إن الغضب من الشيطان،
وإن الشيطان ُخلق من النار ،وإنام تطفأ النار باملاء ،فإذا

غضب أحدكم

ص.2269

فليتوضأ» ميزان احلكمة للريشهري :ج،3

ِ
ولتجنب آثار الغضب السلبية
ّباع
ُ
يفرتض بالفرد ات ُ
ِ
أساليب مناسبة
للسيطرة عليه؛ وذلك عن طريق جتنّب

نفسه تدرجيي ًا عىل هجره ،وقد يمتد التمرين لسنوات

وحماولة وضع حدود معينة بني املتحاورين حتى ال

ففقدان األعصاب وعدم السيطرة عىل الغضب ين ّفر

سوء عاقبة الغضب يف الدنيا واآلخرة ،وفضائل كظم
ني
«وا ْلكَاظِ ِم َ
الغيظ والعفو واحللم ،فقال تعاىلَ :
ِ
ني َع ِن الن ِ
ني»
ب ا ُْل ْح ِسنِ َ
ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِ َ
َّاس َواللَُّ ُي ُّ

عن النبي األكرم« :إذا غضب أحدكم فليسكت»

ردوداألفعالالفورية،وتنظيماألفكاروانتقاءالكلامت،
يستطيع ك ً
ال من الطرفني جتاوزها ،وأن يتذكّر الغاضب

آل عمران.134:

ٍ
قسط ٍ
وايف من النوم
وعىل الفرد املحاولة لنيل
ٍ
ٍ
إضافية ال سيام خالل الليل ،واالستحامم
لساعات
بامء دافئ وتفريغ مشاعر الغضب من خالل الكتابة

مرن
فعىل املرء الذي تنتابه حاالت الغضب أن ُي ّ

عدّ ة فال ييأس حتى يتخ ّلص من هذه الصفة املذمومة،
املحيطني بك :والسكوت يف حالة الغضب كام ورد

البحار للمجليس :ج ،68ص.404
ننس يف حاالت ُأخر ،أن من الغضب ما
وال َ
يكون ممدوح ًا ،كأن يغضب اإلنسان حلامية دينه،
أوعرضه ،أويف مقاتلة أعداء اهلل ورسوله واألئمة

األطهار ،فأترك غضب االنفعال املذموم ،وتبنى
غضب املؤمن.
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قطاف

غريب خراسان

ترى ،هل عجزت اهلجرة أن تكوي قلوب ًا إال قلوب أهل البيت؟
وهل رغبت عنهم بقاع مكة ومنى ،وفيايف املدينة الطيبة املنورة أم هم رغبوا عنها ،ليغيبوا عنها إىل
األبد؟
النبي وأمري املؤمنني منها إىل املدينة.
اإلمام احلسني منها إىل كربالء ،حيث الشهادة.
الس ّم.
اإلمام الرضا منها إىل خراسان ،حيث ُّ
ٍ
إيه يا خراسان ،ال ألومك أيتها البقعة النورية ،بل أغبطك ،وأبارك لك ،أن أكرمت مثواه( ،إنه من
عبادنا الصاحلني)
خيطر يف ذهني كيف تل ّق ِ
يت النور النبوي العلوي؟
ما حجم حفاوتك باإلمامة؟ حتى جعل أفئدة من الناس تشدّ رحال الشوق والعشق لتضعها عند
بابك املقدس( :السالم عليك يا أنيس النفوس ،أهيا الغريب بأرض طوس).
عن عيل بن إبراهيم عن يارس اخلادم والر ّيان بن الصلت مجيع ًا قال( :ملا انقىض أمر املخلوع واستوى
ّ
فاعتل عليه أبو احلسن بعلل ،فلم يزل
األمر للمأمون كتب إىل الرضا يستقدمه إىل خراسان
يكف عنه ،فخرج وأليب جعفر سبع سنني،
املأمون يكاتبه يف ذلك حتى علم أنه ال حميص له ،وأنه ال ّ
فكتب إليه املأمون :ال تأخذ عىل طريق اجلبل وقم ،وخذ عىل طريق البرصة واألهواز وفارس) أصول
الكايف ،الكليني :ج ،1ص.408
وروى الصدوق بإسناده عن حمول السجستاين قال( :ملا ورد الربيد بإشخاص الرضا إىل
َ
رسول اهلل ،فو ّد َع ُه مرار ًا كل ذلك يرجع إىل القرب
خراسان ،كنت أنا باملدينة فدخل املسجد ليو ّدع
مت عليهَ ،فر َّد السالم وهنأتُه ،فقال :ذرين فإين أخرج
ويعلو صوته بالبكاء والنحيب،
فتقدمت إليه وس ّل ُ
ُ
من جوار جدّ ي وأموت يف غربة وأدفن يف جنب هارون .قال :فخرجت ُمتَّبع ًا لطريقه حتى مات
بطوس ،ودفن إىل جنب هارون) عيون أخبار الرضا :ج ،2ص.217
بالسم عىل يد املأمون العبايس يف اخلامس والعرشين من ذي القعدة سنة
حيث كان تأريخ شهادته
ّ
200هـ
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قراءة في كتاب

األمايل للشيخ الطويس
حتتوي املكتبة اإلسالم ّية كتب عدّ ة بعنوان (األمايل)
أو (املجالس) ،وهي عبارة عن حمارضات ُيمليها الشيخ
عىل تالميذه يف جملس ،أو يف جمالس ،ويف أ ّيام مع ّينة ،أو
خاصة ،إما عن ظهر قلبه أو عن كتابه.
يف مواسم ّ
وكتاب (األمايل) للشيخ أيب جعفر الطويس قدّ س
عيل
رسه ،عبارة عن جمالس ُعقدت يف مشهد اإلمام ّ
ّ
بن أيب طالب عليه السالم يف النجف األرشف ،كان
ُيلقيها عىل تالميذه ،ومن بينهم ولده «أبو عيل» الذي
أمالها بدوره عىل تالميذه فيام بعد .أي ّ
أن الذي حدّ ث
هبا عن املؤ ّلف هو ولده أبو عيل دون غريه ممّن حرض
هذه املجالس.
ولد الشيخ الطويس يف شهر رمضان عام 385
هجر ّية ،يف طوس -عىل األرجح -وهبا نشأ ،و ّملا بلغ
الثالثة والعرشين من عمره هاجر إىل بغداد ،وكانت
الزعامة للشيعة اإلمامية فيها للشيخ املفيد ،فتتلمذ يف
درسه األصول
جملسه ،مدّ ة مخس سنوات ،وكان ممّا ّ
ورشع حينذاك يف تأليف كتاب (هتذيب
والكالم،
َ
األحكام) وهو أحد الكتب األربعة يف احلديث عند
اإلمامية.
عدد جمالس الكتاب ستّة وأربعون جملس ًا ،وهي
يضم ثامنية عرش جملس ًا ،والثاين
األول
عىل قسمني؛ ّ
ّ
ثامنية وعرشين ،واستغرق إمالؤها مجيع ًا ثالث سنني،
األول سنة  455هجر ّية ،إىل شهر
ابتدا ًء من شهر ربيع ّ
مؤرخ بالشهر والسنة،
صفر  458هجر ّية ،بعضها ّ
وبعضها اآلخر باليوم والشهر والسنة.
ضم «أمايل الشيخ الطويس» طائفة من األحاديث
ّ

النبو ّية الرشيفة ،وجانب ًا من السرية النبوية ،وروايات
عن األئمة يف التفسري ِ
واحلكَم واملواعظ ،وأدعية
ّ
مأثورة ،والتأريخ ،حيث تناول الشيخ بعض حوادثه
بالتفصيل ،كهجرة املسلمني إىل احلبشة ،ويوم خيرب،
ويوم مؤتة ،واخلالفة بعد الرسول ،وشهادة اإلمام
احلسني.
ومن خمتارات األمايل ما نقله يف ص ،765عن
السجاد عن رسول اهلل« :الزموا مو ّدتنا
اإلمام
ّ
قي اهلل يوم القيامة وهو يو ُّدنا
أهل البيت ،فإنّه من َل َ
دخل اجلنّة بشفاعتنا ،وا ّلذي نفيس بيده ال ينفع عبد ًا
عم ُله ّإل بمعرفة ح ّقنا».
احلجة البالغة
يف تفسري قوله تعاىل :وهلل
ّ
األنعام ،149:عن اإلمام الباقرّ :
«إن اهلل تعاىل يقول
أكنت عامل ًا؟ ْ
فإن قال نعم،
للعبد يوم القيامة :عبدي َ
عملت بام ِ
كنت جاهالً،
قال له :أفال
مت؟ وإن قال ُ
عل َ
َ
فيخصمه ،فتلك
مت حتّى تعمل؟
قال له :أفال تع ّل َ
ُ
احلجة البالغة» األمايل :ص.9
ّ
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التنمية البشرية

كن شخصية منظمة
مــن وصيــة لإلمــام عــي للحســن
ِ
ِ
يــع
ُــاَ ،و َج َ
واحلســن عنــد وفاتــهُ « :أوصيك َ
و َلـ ِ
ـدي َو َأ ْهـ ِـي َو َمــن َب َل َغــه ِك َتـ ِ
ـوى اهللِ،
ـاب ،بِ َت ْقـ َ
َ
ُــم» بحــار األنــوار ،العالمــة املجلــي:
َو َن ْظــ ِم َأ ْم ِرك ْ
ج،42

ص.256

قــال يل أحدهــم :كيــف يســتطيع (فــان)

يف العمــل أو البيــت ،غيــاب الفــوىض ال يعني

الرتتيــب واملظهــر اجلميــل ،لكــن يعنــي أنــك

تعــرف أيــن كل يشء ،وتســتطيع الوصــول
إليــه يف أي حلظــة تريــده.

 .2اســتخدم دفــر ًا لكتابــة كل يشء

مطلــوب منــك وليــس قائمــة كارتونيــة أو

إنجــاز كل هــذه األعــال ،ويف وقــت قيــايس؟

الكرتونيــة ،اجعــل هــذا الدفــر صغــر ًا،

والتخطيــط ،بينــا نحــن حياتنــا قائمــة عــى

وحــاول تنفيــذ األمــور حســب األمهيــة،

ختطيــط ،وربــا ننجــح يف عملنــا ،ولكنــه غــر

يشــجعك عــى املزيــد مــن اإلنجــاز والتحفيز.

إن مســألة تنظيــم احليــاة الشــخصية هــي

بعضهــا البعــض ،االتصــاالت اهلاتفيــة بنفــس

أجبتــه :ألن حياتــه قائمــة عــى التنظيــم،

(العشــوائية) والعمــل بــدون أي تنظيــم أو

متقــن.

بــأول،
واكتــب فيــه كل املالحظــات أوالً ّ
وشــطبها يدويــ ًا بعــد إمتــام اإلنجــاز ،فهــذا

 .3حــاول تنفيــذ املهــام املتشــاهبة مــع

مــن أساســيات نجــاح اإلنســان ،و َمــن تســر

الوقــت ،وبعــث اإليميــات كذلــك ،وحتــى

يواجــه الكثــر مــن املتاعــب ور ّبــا ال يبلــغ

دماغــك أكثــر تنظي ـ ًا كــا أن اإلنجــاز يكــون

حياتــه بــدون التنظيــم و التخطيــط فإنــه
هدفــه.

الدراســة .مــن شــأن هــذه العمليــة أهنــا جتعــل

أفضــل.

ولكــي تكــون حياتــك أكثــر تنظيـ ًا عليــك

 .4اســتغل التكنولوجيــا لرتتيــب حياتــك،

 .1ال جتعــل هنــاك فــوىض حولــك ســواء

تذكــرك بمهــام وإرســال الرســائل يف وقــت

اتبــاع النقــاط التاليــة:

فحاليــ ًا هنــاك تطبيقــات كثــرة تســتطيع

معــن ،كــا أن هــذه التكنولوجيــا تســتطيع

اختصــار الوقــت فقــط اســتغلها بشــكل ج ّيد.
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 .5اجعــل هنــاك ســاعات حمــددة

للفيســبوك واألنرتنــت وال تبقــي األمــر

مفتوحــ ًا ،كذلــك عامــل التلفــاز.

 .6اخلــق روتينــ ًا بســيط ًا مفيــد ًا يف

حياتــك ،مثــل أن ختصــص وقتــ ًا لقــراءة
األخبــار مســاء كل يــوم ،أو يف الصبــاح لــو

كان ذلــك ممكنــ ًا.

 .7أطلــب املســاعدة مــن اآلخريــن

عندمــا تكــون املهــام املوكلــة إليــك أكثــر مــن

قدرتــك.

 .8فكّــر قبــل النــوم ملــدة  5دقائــق بــا

تراكــم عليــك ،وبالوقــت املهــدور ،وبــا

ســتفعله يــوم غــد.

 .10اعمــل عــى إنجــاز مهمــة واحــدة يف

نفــس الوقــت ،وال ختلــط املهــام ،فــا تقــم

بإنجــاز عملــك وأنــت عــى موقــع تواصــل
اجتامعــي أو تتك ّلــم باهلاتــف.

 .12قــم بإلغــاء كل أشــكال التداخــل

يف حياتــك ،فأثنــاء زيــارة األهــل قــم بقطــع
كل الوســائل التــي قــد جتعلــك تعمــل مثـاً،
وأثنــاء العمــل قــم بقطــع معظــم الوســائل

التــي تس ـ ّبب لــك تشــتيت ًا يف الذهــن.
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عقيدتي

آية تخص اإلمام المهدي عند السنة
مـن الغريـب أن يترك بعـض الكتـاب

الُـدَ ى َو ِد ِ
َأ ْر َس َـل َر ُسـو َل ُه بِ ْ
ـق لِ ُي ْظ ِه َر ُه
ال ِّ
يـن ْ َ
يـن ُك ِّل ِ
لى الدِّ ِ
َع َ
ـه الفتـح.28 :
ِ
ِ
ِ
الكريمة:
لآليـة
تفسيره
بري ِف
روى ال َّط ُّ
ِِ
ظهـر ُه عىل الدِّ ِ
ين
ريـر َة ِف قوله :ل ُي َ
«عـ ْن ِأب ُه َ
ُك ِّل ِ
خـروج عيسـى ِ
ـه َ
ِ
مريم».
حني
قـالَ :
ابـن َ
ربي :ج ،10ص.150
تفسير ال َّط ِّ
ُ
بـن عبدِ
ِ
ٍ
جابـر ِ
وف ُس ِ
البيهقـي( :عـن
ـنن
ِّ
يـن ُك ِّل ِ
ِ
ظهـر ُه على الدِّ ِ
ـه،
اهللِ ِف قولـه :ل ُي َ
خروج عيسـى ِ
َ
ابـن
قـال:
السـنَّ ُن
ُ
مريـمُّ )
َ

يهـدون أنفسـهم
وتوجهاهتـم ،بينما ُ ْ

ولـو رجعنـا إىل البخـاري نـراه ينقـل
ِ
ُ
َّ
ظهـور
خـروج عيسـى
أن
يكـون عنـدَ
َ
صحيح ِ
ِ
ـه:
املهـدي ،ف َقـدْ روى ِف
ِّ

العزيـز ويؤخـذ ببعـض آخـر منـه ،أو يعمل
ببعـض السـنة ويترك بعـض آخـر ال لقضية
علميـة كضعـف أو إرسـال أو جهالـة يف
السـند ،بـل لـرأي خـاص ومذهـب معين،

إن ذلـك نـوع مـن النقـص يف الديـن ،سـيام
إذا كان املتروك آيـة أو حديثـ ًا يتعلق بمفهوم

عقائـدي.

فمث ً
لا تركّـز بعـض املذاهب على ما ورد

يف جماميعهـم احلديثيـة ممـا يؤيـد أفكارهـم

بمختلـف التأويلات يف رصف املعـاين عـن
كرامـات أهل البيت ،حتـى إذا مل جيدوا
يشـجعوا على
بابـ ًا للتأويـل ،جتاهلوهـا ومل
ّ

تعليمهـا ،حتـى تندثر وال يلتفـت إليها أحد.

ومـن هـذه األحاديـث مـا ورد يف تفسير
كتابـه الكريـ ِم :هـو ا َّل ِ
ِ
ـذي
قولـه تعـاىل ِف
ُ َ
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الكُبرى :ج ،9ص.180

األنصـاري َّ
(عـن نافـ ٍع مـوىل أيب قتـاد َة
أن
َّ
ُ
قـالَ :
ريض اهللُ عنـ ُه َ
رسـول
قـال
أبـا ُهريـر َة َ

ُـم إذا َ
مريـم فيك ُْم
نـزل اب ُن
اهللِ:
َ
َ
كيـف أنت ْ
خـاري :ج ،4ص.143
صحيـح ال ُب
ُـم ِمنك ُْم)
ِّ
ُ
وإمامك ْ

الرازي
أما
الفخـر َّ
ُ
ريـر َة أ َّن ُه
فقـد ذكـر َعـ ْن ِأب ُه َ
َ
قـال( :هـذا وعدٌ ِمـ َن اهللِ بأنَّـ ُه تعاىل
ِ
ُ
األديان.
جيعل اإلسلا َم عالي ًا عىل مجيـ ِع

ُ
ِ
خروج عيسـى،
ومتـا ُم هـذا إن ََّما
حيصل عنـدَ
َ
السـديَ :
ِ
املهدي،
خـروج
ذلـك عنـدَ
ِّ
وقـال َّ
َ
دخـل ِف اإلسلا ِم أو أ َّدى
ال يبقـى أحـدٌ َّإل
ِ
الـرازي :ج ،16ص.40
اخل َ
راج) .التفسير الكبيرَّ ،
ِ
ِ
َ
(قـال
َفسير ِه:
رطبـي ِف ت
وعـن ال ُق
ِّ
ِ
ِ
نـزول
والض
أبـو هريـر َة
حـاك :هـذا عنـدَ
َّ
. 
ُ
عيسـى
ـديَ :
َ
ِ
املهدي،
خـروج
ذاك عندَ
ِّ
الس ُّ
وقال َّ
َ
دخـل ِف اإلسلا ِم أو أ َّدى
ال يبقـى أحـدٌ َّإل

ِ
َ
ْ
فقـط
هـو عيسـى
وقيـل:
اجلزيـ َة.
املهـدي َ
ُّ
صحيـح َّ
ٍ
ألن
غري
حاح َقدْ
الص َ
األخبـار ِّ
َ
َ
وهو ُ
ِ ِ
ِ
تواتـر ْت على َّ
رسـول اهللِ
رت ِة
أن
َّ
املهدي م ْن ع َ
َ
ِ
ّ
ـوز محلـ ُه عىل
صلى اهللُ عليـه وسـ ّل َم ،فلا َي ُ

رطبـي :ج ،8ص.122
تفسير ال ُق
عيسـى)
ِّ
َ
ُ
َ
رطبي يف هذا الصـددَّ :
مجيع
(إن َ
وقـال ال ُق ُّ
ِ
ِ
ِ
وكافران،
مؤمنـان
ملـوك الدُّ نيا ك ِّل َهـا أربع ٌة:
ِ
َ
وإسـكندر،
سـليامن بـ َن داو َد
فاملؤمنـان
َ
ِ
ِ
وسـيملك َُها
والكافـران نمـرو َد وبختنصر،
ِ
هـذه األم ِ
ِ
َ
تعـال:
لقولـه
خامـس
ـة
ِمـ ْن
ٌ
َّ
ليظهـر ُه على الدِّ ِ
املهدي).
وهـو
يـن ُك ِّله
ُّ
َ
َ

َ
وقـال اآللـويس ِف
ِ
َّ
(إن متـا َم هـذا
تفسيره:
ِ
ِ
نـزول عيسـى
اإلعلاء عنـدَ

ريض اهللُ تعـاىل عنـ ُه
املهـدي
وخـروج
ِّ
َ
َ
ٍ
ُ
حيـث ال يبقى حينئذ دي ٌن سـوى اإلسلا ُم)

تفسير اآللـويس :ص،26
ُ

ج.123

وجـاء يف رشح صحيـح البخـاري
ِ
ِ
ـم ِ
َ
املقـدس
ببيـت
سـلمون
أي ا ُمل
(وك ُّل ُه ْ
ِ
ٌ
ـح َقـدْ تقـدَّ َم ل ُي ِّ
صلي
ـم
رجـل صال ٌ
ُ
وإمامه ْ
ـم إ ْذ َ
نكـص
فرجـع اإلمـا ُم َي
نـزل عيسـى
ُ
َ
هبِ ْ
ِ
ثم
عيسـى
ُ
فيقف عيسـى َ
بين كتفيـه َّ
ليتقـدَّ َم َ
َ
ُ
فإنَـا َ
وقـال أبـو
ـت
أقيم ْ
لـك َ
يقـول تقـدَّ ْم َّ
ِ
ِ
مناقب َّ
الشافعي
احلسـن اخلسـعي األبدي ِف
ِ
ِ
األخبار َّ
هـذه األ َّم ِة
املهدي ِم ْن
بـأن
تواتـرت
َّ
ُ
َّ
عيسـى ُي ِّ
فتـح ال َبـاري ،ابن حجر:
صلي خل َف ُه) ُ
وأن َ
ج،6

ص.358

هـذا بالن ِ
ِ
ِ
السـن َِّة
تفاسير
ِّسـبة إىل
أهـل ُّ
وكتبِ ِهم أما تفاسير ِّ ِ
يفس َ
ون
ـم ِّ
الشـيعة فك ُّل ُه ْ
ْ َّ
ُ
ِ
بظهـور
اآليـ َة الكريمـ َة
املهـدي ،فهـذا
ِّ

ِ
بظهـور اإلسلا ِم على ِّ
كل
اإلهلـي
الوعـدُ
ُّ
ِ
ـق َّإل
ـق حلـدِّ اآلن وال يتح ّق ُ
األديـان مل ْ يتح ّق ْ
ِ
املهدي الـذي يم ُ
ظهـور
األرض
أل
عندَ
َ
َّ
ـت ُظ َ ً
وجـور ًا.
لما
ِقسـط ًا وعـدالً بعدمـا ُمل َئ ْ
َ

رطبـي :ج ،11ص.48
تفسير ال ُق
ِّ
ُ
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نحن نقص عليك

استطاع النبي موسى في يوم الزينة

إلى نبيه موسى أن يضرب البحر بعصاه ،فلما

عصاه التي تحولت إلى ثعبان بقدرة الله كل أفاعي

طريق يابسه وسط البحر وبدأ النبي موسى

المشهود أن ُي َ
بطل عمل سحرة فرعون ،والتهمت

ضرب موسى البحر بعصاه انشق الماء عن

السحرة ،وأيقن السحرة أنهم ليسوا أمام ساحر،

وقومه السير ووصلوه آمنين مطمئنين إلى الجانب

حضروا المشهد ،أما فرعون فقد أصابه الغضب،

المكان الذي عبر منه موسى رأوا الطريق

ُ
ودخل
اإليمان قلو َبهم مع كثير من ال ّناس الذين
والهلع،
وتوعد السحرة بالعذاب الشديد ،وتوجه
ّ

موسى وهارون إلى بني إسرائيل لدعوتهم

لدين التوحيد.

أصر فرعون ،وقومه على الباطل ورفضوا
لما ّ

اإليمان بدعوة موسى ،أصابهم الله بالباليا

فج ّ
ف نهر النيل ،وهلكت حيواناتهم ،ويبست
َ
زروعهم ،وسلط الله عليهم الجراد ،والقمل،

والضفادع ،وجاء األمر اإللهي لموسى أن
ينطلق ببني إسرائيل نحو فلسطين ،سمع فرعون

بأن موسى ومن معه اتجهوا إلى فلسطين،
فقر َر اللحاق بهم ،وتم اللقاء بين الطرفين على
َّ

ساحل البحر األحمر ،حيث كان موسى

وقومه قد وصلوا إلى هناك قبل فرعون وجنوده،

احتار موسى بأمره ماذا يفعل ،فالبحر من
أمامه وفرعون وجنوده من خلفه ،في هذا الموقف
ّ
العصيب لم
يتخل الله عن عباده المؤمنين ،فأوحى
10
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اآلخر ،أما فرعون وجنوده فإنهم لما وصلوا إلى
سالكة أمامهم فدخلوا فيها ل ّلحاق بموسى وقومه

وما إن وصلوا إلى منتصف الطريق حتى جاء أمر

الله أن تطبق المياه على الطريق ،وأن يغرق فرعون
وجنوده جميع ًا .وقد حاول فرعون أثناء الغرق

أن يظهر إيمانه لعله ينجو فصرخ قائ ً
نت
ال :آ َم ُ
َأن َُّه َل إِ َٰل َه إِ َّل ا َّل ِذي آ َم َن ْت بِ ِه َب ُنو إِ ْس َرائِ َ
يل َو َأنَا ِم َن
ين يونس .90:
ا ْل ُم ْس ِل ِم َ
ولكن هيهات أن يستجيب الله له بعد الظلم

َ
آآلن َو َق ْد َع َص ْي َت
الكبير الذي فعله في األرض،
ين يونس .91:
َق ْب ُل َو ُك ْن َت ِم َن ا ْل ُم ْف ِس ِد َ
العبِرة :على اإلنسان أن يستثمر الفرصة المتاحة

له بأقرب وقت ممكن ،وال يتأخر عنها ألنها ت َُم ّر
مرت فال تعود غالب ًا ،ويبقى
َم ّر السحاب ،وإذا ّ
هذا الشخص نادم ًا ما بقي خصوصا في األمور
المتع ّلقة باآلخرة.

نافذة على العالم

المسلمون في نيوزيلندا
القتل ال يعرف عدد الركعات ،ال يعرف الذين

أما عن وصول اإلسالم إىل نيوزيلندا ،فقد

فقط حيصد األرواح ويسفك الدماء ،وال يعرف

بريطانية هندية ،نزلت يف كرايست تشريش عام

يفرق بني دين أو عرق ،هو
يتع ّبدون ىف الليل ،ال ّ
عن اإلنسانية إال اسمها ،وربام تلك أيض ًا مل يسمع
عنها ،وهو ما متثل متام ًا يف اليوم الدامي الذي شهدته
نيوزيلندا ،بعد مقتل وإصابة العرشات ،يف إطالق

نار عىل مسجدين يف مدينة (كرايست تشريش) قبل

أشهر.

كان أول املسلمني الواصلني إىل نيوزيلندا ،عائلة

 .1854واتسع نطاق هجرة املسلمني إىل نيوزيلندا
منذ سبعينيات القرن املايض ،مع وصول األرس
والطالب من جزر املحيط اهلادئ؛ وكانت منطقة

كانرتبريي ،التي تتضمن كرايست تشريش ،منطقة

نمو مطرد للجالية اإلسالمية.

بحسب عدد من التقارير اإلخبارية ،يبلغ عدد

غالبية املسلمني يف نيوزيلندا من السنة ،ولكن
هناك عدد كبري من الشيعة ،وترتكز أساس ًا يف أوكالند

جمموع سكان البالد ،ويعترب اإلسالم يف نيوزيلندا
نمو ًا ،حيث ازداد عدد السكان
من أكثر الديانات ّ

يف السنوات األخرية أصبحت هناك برامج نشطة

مسلمي نيوزيلندا ،حسب إحصاء سنة 2013

للسكان 46194 ،نسمة ما يعادل  %1.04من

املسلمني ستّة أضعاف بني عامي  1991و،2006

(أكرب مدينة يف نيوزيلندا).

تتعلق بذكرى عاشوراء يف حدائق أوكالند ،أول هذه
االحتفاالت تم من ِقبل مجعية فاطمة الزهراء اخلريية

وحوايل  %77من مسلمي نيوزيلندا مولودون يف

عام .2008

من بني املسلمني حوايل  ،%29أ ّما نسبة مسلمي
الشق األوسط فتبلغ حوايل  ،%21وهم من العرب
ّ

السنني القادمة بفضل وجهود املؤسسات اإلرشادية

اخلارج ،وأغلبهم من اهلند ،حيث تبلغ نسبة اهلنود

واإليرانيني ،وهذا التصنيف بحسب وزارة التّنمية

االجتامعية النيوزلندية.

ومن املتوقع أن يزيد عدد املسلمني بفارق كبري يف

والتوجيهــيـة ،وسلـــوك املسلـمني ،وتعـــايشهم
مع الشعوب األخرى.
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عناقيد

أخطاء شائعة:

وفق فتاوى مساحة املرجع الديين األعلى
السيد علي احلسيين السيستاني
وعودين
َح ّثني أيب منذ صغري عىل أداء الصالة ّ
عليها ،ويف بعض األحيان أرى بعض املصلني
يرتكون ما اعتدت عليه يف الصالة ،فكانت عندي
حزمة من األسئلة ال بد من توجيهها لوالدي
لينقذين من حريهتا.
قلت أليب :بعض املصلني املنفردين ال ُيؤ ّذنون
وال يقيمون لصالهتم ،أليس األذان واإلقامة
واجبان يف الصلوات اليومية؟
فقال :ال يا ولدي ،بل مها مستحبان ،لذا أمتنّى
ّأل ترتكهام يف صلواتك الواجبة اليوم ّية فتخرس

ثواهبام ،فهال أديتهام أمامي؟
فقلت :أقول يف األذان :اهلل أكرب ـ اهلل أكرب،
أشهد أن...
قال أيب :ال ال يا ولدي خلطت بني األذان
واإلقامة.
قلت :وكيف؟
فقال :يبدو أنك نسيت ما علمتك إياه ،ففي
12
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األذان تقول:
اهلل أكرب ـ أربع مرات .الحظ.

أشهد أن ال إله إال اهلل ـ مرتني.
أشهد َّ
حممد ًا رسول اهلل ـ مرتني.
أن ّ
أشهد أن عليا ويل اهلل ـ مرتني.
حي عىل الصالة ـ مرتني.
َّ
حي عىل الفالح ـ مرتني.
َّ
حي عىل خري العمل ـ مرتني.
َّ
اهلل أكرب ـ مرتني.
ال إله إالّ اهلل ـ مرتني.
وأما اإلقامة فتختلف عن األذان يف ثالثة مواضع:
األول :تقول يف بداية اإلقامة( :اهلل أكرب) مرتني
بدال من أربع.
الثاين :تزيد يف اإلقام ة لفظ (قد قامت الصالة)
مرتني ،بعد قولك (حي عىل خري العمل).
وأما الفرق الثالث :تقول يف آخر اإلقامة( :ال إله
إال اهلل) مرة واحدة ،ال كام تقوهلا يف األذان مرتني.

وبقية مقاطع األذان نفسها هي مقاطع اإلقامة.
فقلت :واآلن أريد أن أعرف كيفية نطق تكبرية
اإلحرام؟
متوجه ًا
قال :تقول( :اهلل أكرب) .وأنت واقف
ّ
موضح ًا لدى نطقك هبا صوت حرف
نحو القبلةِّ ،
«اهلمزة» يف كلمة «أكرب» ،فبعض الناس ينطقون
هذه اهلمزة شبيهة الواو كأهنم يقولون «اهلل وكرب»،
فحذار أن تنطقها كنطقهم.
فقلت :ومن املصلني ال يقرأ البسملة قبل سورة
الفاحتة فهل هذا يؤثر عىل الصالة؟
قال :نعم ،فهي جزء من السورة ،فعليك قراءهتا
يف ّأول كل سورة عدا سورة التوبة.
فقلت :ومنهم من ال جيهر يف صاليت املغرب
والعشاء أليس واجب ًا عىل الرجال اجلهر يف القراءة؟
قال :األحوط وجوب ًا للرجل قراءة السورتني
جهر ًا لصالة الصبح واملغرب والعشاء وإخفات ًا
لصاليت الظهر والعرص ،عدا صالة الظهر يف يوم
اجلمعة فيستحب اجلهر بالسورتني.
فقلت :فام حكم من جيهر يف موضع اإلخفات أو
خيفت يف موضع اجلهر؟
قال :إذا كان ممن جيهل احلكم أو نيس فقرأ
السورتني أو بعضهام بصوت خافت وواجبه اجلهر،
أو بالعكس ،صالته صحيحة.
فقلت :وهل جيب االخفات يف الركعة الثالثة
والرابعة؟
خمي بني أن يقرأ يف
قال :أنت تعلم أن املكلف ّ
والرابعة سورة احلمد وحدها ،أو
الركعتني الثالثة ّ
التسبيحات بإخفات الصوت عىل األحوط وجوب ًا،
عدا البسملة فيستحب له اجلهر هبا إمام ًا كان أو
منفرد ًا ،أما املأموم فإن األحوط لزوم ًا له ترك اجلهر

بالبسملة.
فقلت :وهل هناك يشء آخر خيص القراءة؟
قال :نعم ،فعند قراءتك متّص ً
ال دون تو ّقف
حتر َك أواخر الكلامتٌّ ،
كل حسب
األفصح أن ّ

موقعها اإلعرايب ،وإذا وقفت عىل كلمة فاألفصح
أن تس ّك َن آخرها.
وجيب عليك أيض ًا أن متدّ حرف األلف مدّ ًا خفيف ًا
عند قراءة كلمة «الضآلني» آخر سورة احلمد؛ لكي
تتح ّفظ عىل ِ
أداء التشديد واأللف بصورة صحيحة.
واحذف مهزة الوصل يف قراءتك حينام تقع يف
ِ
وأظه ْر مهزة القطع بحيث
وسط الكالم ال يف بدايته،
وقفت.
تبدو عىل لسانك واضح ًة حيثام
َ
فقلت :م ّثل يل هلمزيت الوصل والقطع؟
ُ
قال :كهمزات الوصل يف (الرمحن ،اهدنا)،
أنعمت).
ومهزات القطع كام يف (إ ّياك،
َ
أسمعك حني تقرأ قوله تعاىل :بسم
فقلتَ :
اهلل الرمحن الرحيم تكرس حرف النون من كلمة
(الرحيم) ،بينام
(الرمحن) وحرف امليم من كلمة ّ
ّ
بالضم وهم يص ُّلون.
أسمع كثريا من النّاس يقرؤهنا
ّ
كام أسمعك حني تقرأ من سورة احلمد( :اِ ّياك
تضم الباء من كلمة (نع ُبدُ ) بينام أسمع بعض
نع ُبدُ )
ّ
يصلون.
الناس يكرسوهنا وهم
ّ
وحني تقرأ سورة القدر تظهر حرف الالم من
قوله تعاىل( :أنزلناه) ،فبينام اسمع بعض الناس ال
يظهرونه وكأهنم يقولون (أنزناه).
قال :أقرأها بحروفها وحركاهتا املرسومة يف
كتاب اهلل يا ولدي.
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أي بني

التكنولوجيا وتكريس الروح الفردية
من زمـن ليس ببعيد كانـت األرسة يف دول

كذلـك كانـت األرسة تعتمد على تلفزيون

واحـد أو أكثـر يعتمـد عليـه أفـراد األرسة يف

براجمهـا املختلفـة يف أوقـات معينـة وثابتـة،

العـامل العـريب واإلسلامي ،تعتمد على هاتف
قضـاء حوائجهـم باتصاالهتـم مـع اآلخرين.

تغير ًا يثري
تغي هـذا احلـال ّ
أمـا اليـوم فقـد ّ

الدهشـة ،فقد صار ّ
لكل فرد مـن أفراد األرسة

مـن الوالديـن إىل األبنـاء الكبـار والصغـار

مـن اجلنسين ،لـكل واحـد مـن هـؤالء هاتفه
الـذي يعـرف باجلـوال أو املوبايـل ،وبات كل
فـرد يسـتقل هباتـف حيملـه معـه ،ويـرى فيـه

خصوصيـة له.

وتقلصـت مـع مـرور الوقـت احلاجـة إىل

اهلاتـف الرئيسي (اهلاتـف األريض) يف مقابـل
اهلاتـف اجلـوال أو املبايـل.
14
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واحـد ،جتتمع عنـده العائلة ،يشـاهدون معظم

وعـادة مـا ُيوضـع التلفـاز يف املـكان الـذي
يلتقـون وجيتمعـون فيـه.

ومثلـه مثـل اهلاتـف الواحـد تغير إىل أكثر

مـن واحـد ،وتغيرت معروضاته مـن الربامج

والتقاريـر واللقـاءات بما يالئـم األهـداف
واألخلاق والثقافات اجلديـدة ،ومن املحتمل

أنـه سـيتغري أكثر يف املسـتقبل.

فلـم يعـد التلفاز عامـل من عوامـل اجتامع

األرسة ،وفقـد مركـزه احليـوي يف املنـزل،
وانكفـأ اجليـل اجلديـد يعتمـد يف مشـاهداته

على األجهـزة اخلاصـة بـكل فـرد منهـم ،مثل

الالبتـوب أواآليبـاد أو املوبايـل وبقيـة أجهزة

األلعـاب املشتركة فإهنـا مشتركة عـن ُب ْعـد،

بالتلفزيـون املوجـود يف غرفتـه اخلاصـة.

بالفرديـة يوهـم بصحـة السـلوك ومقبوليتـه،

التقنيـات املدهشـة بإمكانياهتـا وبراجمهـا أو
النتيجـة مـن كل هـذا أصبـح كل فـرد يف

األرسة يشـاهد بطريقة فردية ،وحسـب مزاجه
وذوقـه واختياراتـه ،ويف بعض األحيـان خيتار

لـه مكانـ ًا منفـرد ًا عـن اآلخريـن ،وال حيبـذ
مشـاركة أحـد معـه يف متابعـة املعـروض.

فصـار الشـاب يأنـس هبـا  ،وهـو شـعور عـام
فمعظـم النـاس أو مجيـع فئـة الشـباب على
مسـتوى العـامل قـد ارتضـت هـذا السـلوك -
التواصـل عـن بعـد  -اختيـار ًا ورغبـة فيـه.

ونسـتبعد أن أبناءنـا الشـباب غير ملتفتني

إىل هـذا التغيير الكبير يف نمـط حياهتـم،

إن هـذه األجهـزة املتنوعـة ح َّلـت حمـل

الـذي كان لـه أثر سـلبي على ثقافـة جمتمعهم،

الرتبيـة البرشيـة ،وذلـك لطـول الوقـت الذي

التـي ترسـم حياهتم ،ولكـن لبعـض الظروف

األبويـن لألبنـاء ،بـل ح ّلـت حمل كل وسـائل
يقضيـه األبنـاء مـع هـذه األجهـزة واالهنماك
يف التفاعـل معها ،والتعامل هبذا الشـكل شـبه

الدائـم مـع التكنولوجيـا يـؤدي إىل ضعـف

َعالقـة أفـراد األرسة مـع بعضهـم ،وتظهـر
اآلثـار النفسـية السـلبية بينهـم  -خصوصـ ًا

والقيـم التـي حتكـم العالقـات االجتامعيـة

العامـة يف البلـد تصوروا أن فيهـا تفريغ اهلموم
واالنفعـاالت أمـام التحديـات االقتصاديـة

والسياسـية والرتبويـة التـي يعيشـوهنا.

ونحـن ال نريـد أن ننكـر فكـرة تطـور

وسـائل املعيشـة وممارسـة احليـاة وفـق العلـم

والتكنولوجيـا ،لكـن نقـول كل هـذا هـو نعم

الشـباب  -كاالكتئـاب ،وحـب العزلـة،
واالنطوائيـة ،وت َِق ّـل قابليتهـم على قبـول قيم

متواليـة من اهلل عـز وجل ،تتطلب منا شـكرها

مقتبسـة مـن إشـاعات وأفـكار متناثـرة على

وأسسـت لتحقيقها ،ال حسـب
التـي صنعـت ّ

ُّ
وحتـل حم ّلهـا قيـم
املجتمـع ،وثوابـت الديـن،

مواقـع التواصـل.

لقـد حصل كل هـذا  -وربام حيصـل األكثر

 -بسـبب أن االسـتخدام املفـرط للتقنيـات

بالتعامـل معهـا حسـب األغـراض األساسـية
أهـداف اجلهـات التـي ال تبـايل بمصالـح
الشـعوب.

َـرس الـروح الفرديـة عند الشـباب،
احلديثـة ك ّ

حـب احليـاة الفرديـة ،حتـى يف
وركّـز فيهـم
ّ
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القوارير

سلوك املرأة املسلمة
لسنا نجد مرحلة من مراحل عمر اإلنسان
يستغني فيها عن اإلرشاد والتوجيه ولو على
نحو التذكير في جميع نواحي الحياة ،فخصوص ًا إذا
مر اإلنسان بحالة تستدعي منه سلوك ًا وموقف ًا ال يسبب له
ّ
حالة سلبية ال يجد فيها الرضا من نفسه.
توجه
يواجه المجتمع اليوم حالة من التحدّ ي مع ّ
ثقافات متعدّ دة نحو المجتمع اإلسالمي ،تحاول بقصد
وبدون قصد طمس الهوية اإلسالمية وإذابة اللون النقي
للمفاهيم اإلسالمية في نفوس المسلمين.
ومن الثغور المهمة التي تحاول الثقافات األخرى
استغاللها الثقافة الضعيفة عند بعض النساء في شؤونها
الدينية والثقافية واالجتماعية ،مما جعلها نافذة تطل
منها علينا بعض ألوان تلك الثقافات.
لذا البدّ أن تعرف المرأة المسلمة الدور الذي تقوم
بها في مثل هذه الحاالت ،وال
يتصور البعض أن لها
ّ
مها ّم ًا صعبة فوق طاقتها ،بل يتحقق القدر الناجح من
دورها في الرجوع إلى بعض اآلداب واألحكام النافعة
التي لها مساس بصالح المجتمع أفراد ًا وجماعات،
وهي عينها تلك المنافذ التي يطل منها اآلخرون بما
يخالف ثقافتنا وحضارتنا الفاضلة ،ويمكن بيان ذلك
بعدة أمور:
األول :الزينة
والتبرج أمام األجانب ،وهو مع
ّ
كونه حكم ًا من الله تعالى فهما من أعظم الفتن في
المجتمعات عموم ًا ،وهما الممهدان للفواحش
واالنحراف وفقدان الحياء لكال الجنسين ،خصوص ًا
التبرج في هذه األيام ،تكاد ال تحصى.
وأن فنون ّ
الثاني :المشية الملفتة للنظر ،أيتها األخت
المسلمة،إذا كنت في الشارع ،أو في أي مكان عام
تجنبي المشية والحركات الملفتة للنظر ،يقول الله
16
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سبحانهَ ...﴿:و َل َي ْض ِر ْب َن بِ َأ ْر ُج ِل ِه َّن لِ ُي ْع َل َم َما ُي ْخ ِفي َن ِم ْن
ِزينَتِ ِه َّن  ﴾...النور.31 :
غض
وهو ما تشترك به مع الرجل من اآلداب من ّ
البصر ،والمشي باتزان ،والسكينة والوقار ،والمشي
بتواضع.
ِ
ِ
الر ْح َٰم ِن ا َّلذي َن َي ْم ُش َ
ون َع َلى
قال الله تعالىَ :
﴿وع َبا ُد َّ
ْالَ ْر ِ
ض َه ْونًا ﴾...الفرقان.63 :
﴿وا ْق ِصدْ فِي َم ْش ِي َك َوا ْغ ُض ْض ِم ْن
وقال سبحانهَ :
َص ْوتِ َك ﴾...لقمان.19 :
وال تخرجي عن حد االعتدال فتكوني موضع تهمة
بخفة العقل واألفعال واألقوال.
الثالث :العطر ،ال ّ
يقل خطر الطيب والعطر عن
خطر الزينة والتبرج ،فتجنبي العطر الفواح الذي
يصل لآلخرين ،فإن أردت أيتها العفيفة وضع العطر،
فاقتصري على زوجك في المنزل ،أو تط ّيبي بما تذهب
رائحته سريع ًا.
الرابع :طريقة الكالم ،احذري الميوعة في الكالم،
بتصنّع نطقه بطريقة مائعة لمخارج الحروف ،قال
تعالىَ  :ف َل ت ْ
َخ َض ْع َن بِا ْل َق ْو ِل َف َي ْط َم َع ا َّل ِذي فِي َق ْلبِ ِه
َم َر ٌضاألحزاب.32 :
وتجنبي كثرة الكالم والمزاح والضحكّ ،
ألن
كثرتها للرجال والنساء ،تورث قساوة القلب ،وقلة
الورع والذنوب والعيوب والمالمة والزلل والملل،
وتذهب بالبهاء.
الخامس :الصور الخاصة ،وهي حالة منتشرة مع
انتشار برامج التواصل ،فتوضع صور حفل الزواج أو
صور
التخرج بأشكال مختلفة ،وهي حالة خطرة حتى
ّ
بين الصديقات ،فال ضمان لعدم انتشارها لغير
المناسب بحال من األحوال.

طب وتكنولوجيا

سيارات الطاقة الشمسية
أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز عن
خطط إلضافة ألواح لتوليد الطاقة الشمسية إلى عدد
من سياراتها بد ًءا من العام  ،2019وتخطط الشركتان
وف ًقا لبيان صحافي -إلى تركيب هذه األلواحعلى سقف السيارات ،ولن يحل نظام توليد الطاقة
الشمسية محل نظام الطاقة الحالي في السيارات ،بل
سيكمله.
أكدت الشركتان نيتهما توفير ثالثة أنظمة للطاقة
الشمسية ،إذ سيصمم النظام األول ليضاف إلى
السيارات الهجينة (هي التي تعتمد على نظامين
للوقود) ،وسيكون الثاني للسيارات التي تعمل على
الوقود األحفوري ،أما الثالث فهو للسيارات التي
تعتمدعلىالطاقةالكهربائية.
يعد تزويد السيارات بأنظمة الطاقة الشمسية
مجرد بداية لشركات صناعة السيارات لزيادة مالئمة
سياراتهم للبيئة ،وقال جيونج جيل بارك المدير
التنفيذي لشركة هيونداي موتور( :تعد األسقف
الشمسية أول تقنية صديقة للبيئة ستضاف إلى
سياراتنا ،ما يعني أن سياراتنا لن تستهلك الطاقة فقط،
بل ستبدأ بإنتاجها).
قد ال نستطيع شراء سيارة أحالمنا التي تعمل على
الطاقة الشمسية فقط ،لكننا سنقترب خطوة نحو هذا
الهدف في العام .2019

حبث جديد ميهد إلمناء األطراف البشرية
املفقودة

قال باحثون في جامعة هارفارد إنهم حددوا
المفتاح الجيني الذي يمكّن الحيوانات من إعادة
تكوين أجزاء كاملة من أجسادها ،وقد يمهد هذا
االكتشاف لمستقبل تجديد األطراف البشرية
المفقودة ،بطريقة مشابهة آللية السحالي.
ويشرح البحث الذي نُشر في دورية ساينس كيف
حدد جيركه وزمالؤه تسلسل الشفرة الوراثية لديدان
النمر ،التي تعيش في برمودا وتستطيع إعادة إنماء جزء
كبير من جسمها عند إصابتها.
واكتشف الفريق مورثة تحكم رئيس ،وهي
كالمفتاح الكهربائي ،إذ يمكن تشغيلها أو إيقاف
تشغيلها لتنشيط مجموعة كاملة من الشفرات الوراثية
التي تتحكم في قدرة الدودة على تجديد الجزء
المفقود من جسمها.
والمذهل أن المفتاح الجيني الذي يتيح لهذه
الديدان إعادة إنماء أجزاء من جسمها موجود لدى
كائنات عديدة أخرى ،ومنها البشر ،لكنها تعمل على
المستوىالخلويفحسب.
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مساحة ود

آباء وأمهات وأبناء وبنات في اللغة العربية
■ آباء في اللغة العربية:

■ أمهات في اللغة العربية:

■ أبناء في اللغة العربية:

• أبو الفنون :المسرح.

• أم القرى :مكة.

• ابن السبيل :العابر.

مرة :إبليس.
• أبو ّ

• ابن الليل :اللص.

• أم الكتاب :الفاتحة.

• أبو الصخب :المزمار.

• أم الخبائث :الخمر.

• ابن الغبراء :الفقير.

• أبو األشبال :األسد.

• أم الطعام :الحنطة.

• ابن الحرب :الشجاع.

• أبو جعار :الضبع.

• أم الربيض :األفعى.

• ابن سمير :الليل.

• أم عوف :الجرادة.

• ابن الغمد :السيف.

• أبو مصلح :الملح.
• أبو األبرد :النمر.

• أبو أيوب :الجمل.
• أبو مزاحم :الفيل.

• أبو يقظان :الديك.

• أبو األخطل :البغل.

• ابن الطود :الجلمود.

• أم الندامة :العجلة.

• ابن بطنه :الشره.

• أم قشعم :المنية.

• ابن الليالي :القمر.

• أم عريط :العقرب.

■ بنات في اللغة العربية:

• بنت الشفة :الكلمة.
• بنت العين :الدمعة.

• بنت العقل :الفكرة.

• بنت اليمن :القهوة.

• بنات الفال :الماء.

• بنات التّنانير :أرغفة الخبز.
الصدور :الهموم.
• بنات ّ

• بنت األرض :الحصاة.
• بنت اليم :السفينة.

• بنات الفكر :الرأي أو ِّ
الشعر.

• بنات ال ّليل :األحالم.

• بنات النّفس :الوساوس.

• بنات البطون :األمعاء.

• بنات الخدور :العذارى.
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