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فضل السالم

َحي ٍ
ِ
ـة
قـال َمـ ْن قولـه
ّ
ُـم بِت َّ
احلـقَ :
(وإِ َذا ُح ِّييت ْ
ِ
وها)(النسـاء ،)86:فمن
َف َح ُّيـوا بِ َأ ْح َسـ َن من َْهـا َأ ْو ُر ُّد َ
فضلـه سـبحانه أن جعـل حتيـة اإلسلام هـي

(ه َو
السلام ،وهو اسـم من أسمائه ،قال تعـاىلُ :
ِ
ِ
الس َ
لا ُم
ـو ا َْلل ُك ا ْل ُقدُّ ُ
اهلل ا َّلـذي َل إِ َلـ َه إِ َّل ُه َ
وس َّ
ا ُْل ْؤ ِمـ ُن( )....احلشر ،)23:ومعنـى السلام ،السـامل

مـن النقائـص ،ووصفـه بالسلام أبلـغ يف ذلك
مـن وصفـه بالسـامل ،ونسـأل هنا هل يف السلام

فضـل أم ال؟

السلام من عالمـات املؤمن ،فقـد روي عن
رسـول اهلل ( )Oأنـه قـالَ (:أ ْو َل الن ِ
َّـاس بـاهلل َو
بِ َر ُسـولِ ِه َمـ ْن َبـدَ َأ بِالس َ
َّلا ِم)الكايف،الكليني :ج،2ص

 ،645والسلام مـن حقـوق األخـوة اإليامنيـة،

التحـاب بني املؤمنين ،وذلك
وهـو من أسـباب
ّ
مـن أفضـال السلام ،وحاصـل املحبـة َّ
أن كل
واحـد مـن املتالقيين يدعـو لآلخـر بالسلامة

والرمحـة واخلير ،فعـن النبـي ( )Oأنَّـه قـال:
َسـ َل ُموا)بحار األنـوار ،للمجلسي:
( َا ْف ُشـوا السَّلا َم ت ْ
كل ِ
ج،73ص ،11أي :تسـلموا مـن ِّ
موجـب لل ُفرقة
انضـم هلـذا بشاشـة
والقطيعـة ،فكيـف بـك إذا
َّ

الوجـه ،وحـرارة الرتحيـب ،وحسـن اخللـق،
فبـذل السلام وحسـن الـكالم مـن موجبـات

املغفـرة ،وهـو حتيـة املؤمنين يف اجلنـة ،وحتيـة

أهـل اإلسلام يف الدنيـا ،فلا تبخلـوا بالسلام

فعـن أيب عبـد اهلل الصـادق ( )Qقـال( :إن اهلل
عـز وجـل قـال( :ال َب ُ
خيـل َمن َي َ
بخ ُـل بِالسَّلا ِم)

الوايف،الکاشـاين :ج،5ص ،596وعـن أمري املؤمنني (:)Q
َغضبـوا وال ت ِ
ُغض ُبـواَ ،أ ُ
فشـوا السَّلا َم،
َ
(ال ت َ ُ
َو َأطِي ُبـوا الـكَال َمَ ،و َص ُّلـوا بِال َّل ِ
ّـاس نِيا ٌم،
يل َوالن ُ
ت ُ
جلنَّـ َة بِ َسلا ٍم)الكايف،الكليني :ج،2ص ،)645
َدخ ُلـوا ا َ
َدخ َ
وعـن نبـي الرمحـة (( :)Oال ت ُ
جلنَّـ َة
لـون ا َ
ُؤمنـوا ،وال ت ِ
حتّـى ت ِ
ُؤمنـوا َحتّـى َتا ّبـواَ ،أوال
َ
أ ُد ُّلكُـم َعلى َش ٍء إذا َف َعلتُمـو ُه َتا َببتُـم؟ ُ
أفشـوا
السَّلا َم َبينَكُم) (مسـتدرك الوسـائل للطبريس ج 8ص.)362
السـنة إلقاء السلام ،أمـا ر ُّده فهو واجب
ومـن ُّ
ّ
وأقـل إلقائـه قولـك :السلام
على الكفايـة،
ختـص طائفـة مـن اجلمـع
عليكـم ،ويكـره أن
ّ

بالسلام إذا أمكـن السلام على مجيعهـم؛ الن

مقصود السلام املؤانسـة ،ويف ختصيص البعض
إحيـاش ،وربما أورث عـداوة.
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قطاف

اهلاتف النقال

ال يوجد اليوم َم ْن ال يمتلك هاتف ًا نقاالً ،فقد أصبح جز ًء أساسي ًا للجميع ،صغار ًا وكبار ًا ،نسا ًء
ٍ
ورجاالًُ ،يدين البعيد ،وينبئك ّ
وتقدير ،وال ننكر فوائده؛
بكل جديد ،من خالل األثري بكل احرتا ٍم
عمن
ألنّه قدّ م لنا الكثري من اخلدمات والتطبيقات ،والذي جعل حياتنا أيرس وأسهل ،وأوفر ح ّظ ًا ّ
سب َقنا؛ فلم يعد استخدام اهلاتف مقترص ًا عىل تلقي وإرسال املكاملات الصوتية فحسب ،بل تعدى
ذلك ليشمل إجراء املكاملات الفيديوية من رشق األرض إىل غرهبا ،ومن شامهلا إىل جنوهبا ،فوصل
وسهل عىل الكل التواصل
القارات ببعضها ،ونقل اإلطراءات إلهلها ،وجعل من العامل قرية صغريةّ ،
ّ
ٍ
مع الكل ،واخترص الوقت والكُلفة يف عقد الصفقات والتجارات ،وإنجاز املعامالت يف ثوان قليالت
لرجال األعامل ،والتجار ،وأصحاب احلرف ،فبواسطته ُتو ّفر اجلهد ،والوقت ،واملال.
ولكن مع ّ
كل هذا يعترب اهلاتف النقال سيف ذو حدين ،فحاله حال أجهزة أخرى ،فبعض الناس
من يستخدمه استخدام ًا غري صحيح ،كعدم مراعاة خصوصية اآلخرين ،وإزعاجهم يف أوقات
راحتهم ،أو نومهم ،أو استغالل بعض التطبيقات يف غري حم ّلها ،كالكامريا والفيديو ،ونرش ما التقط
عىل مواقع التواصل االجتامعي ،ووقوع املشاكل واخلالفات بسببها ،كام أنه بسببه ارتفعت نسبة
وه َوس معظم الناس يف متابعة كل ما هو جديد من
احلوادث املرورية؟ نتيجة استخدامه أثناء القيادةَ ،
خالل الشبكة املعلوماتية ،ويسبب اهلاتف النقال عندما يكون استخدامه بشكل مفرط بمشاكل صحية
كثرية كتأثري اإلشعاعات الضارة الصادرة عنه عىل الدماغ ،وحتديد ًا عىل األطفال؛ ّ
ألن سامكة اجلمجمة
لدهيم ضئيلة ،مما يؤدي اىل زيادة معدل نمو اخلاليا الرسطانية ،وكذا يسبب الصداع واألرق والتقلبات
املزاجية والشعور باإلرهاق.
ومن مشاكل اهلاتف النقال مجود العالقات االجتامعية ،وانعدام التجمعات العائلية ،واالكتفاء
باملكاملات وكف اللقاءات ،وحتى لو اجتمع الناس مع بعضهم فنادرا ما تشاهد شخص ًا ال حيمل
هاتفه يف يده ،ويستخدمه بشكل أو بآخر ،فيجب علينا مراعاة كل ذلك ،وإال كان رضرة أكثر من نفعه،
ووضع اهلل نصب أعيننا يف كل سكنة وحركة ،ومالحظة عواقب األمور ،وما قد ينتج عنها من مشاكل
اجتامعية ال سيام يف املجتمعات اإلسالمية واملحافظة كمجتمعنا ،وما حيصل من تواصل بني اجلنسني
بطرق غري أخالقية ورشعية.
4

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )43لشهر ربيع األول سنة 1441هـ

قراءة في كتاب

عيون أخبار الرضا ()Q
هذا الكتاب من تصانيف الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن

بابويه القمي ،املعروف بالشيخ الصدوق ،ولد عام 305هـ،
ّ
وتوف عام  381هـ ،ودفن يف مدينة قم ،وله مزار معروف.

له مصنفات كثرية ،أمهها كتاب (من ال حيرضه الفقيه) ،وهو
من الكتب االربعة املعتمدة يف احلديث عند الشيعة.

صنّف الصدوق رمحه اهلل كتاب (عيون أخبار الرضا ،)Q

ليجمع كل ما ورد من أخبار عن اإلمام الرضا ( )Qيف
خمتلف املوارد العقائدية والفقهية واألخالقية واالجتامعية،

وكل ما عثر عليه من روايات.

طبع الكتاب يف جزأين ،يقع كل واحد منهام يف أكثر من
 300صفحة تقريب ًا.

وألن املؤلف رمحه اهلل من املحدِّ ثني فقد ذكر لكل رواية السند
الذي وصلت إليه به بطريقة حدثنا فالن عن فالن ،وهكذا،
وإذا ذكر سند ًا وجاء بعده نفس السند قال يف الرواية الثانية:
(وهبذا اإلسناد) يعني سند الرواية السابقة نفسه.

ومن أحاديث الشكر ذكر الصدوق( :حدثنا عيل بن أمحد

بن حممد بن عمران الدقاق ،وحممد بن أمحد السناين،
واحلسني بن إبراهيم أمحد املكتب (رمحهم اهلل) قالوا حدثنا

أبو حممد بن أيب عبد اهلل الكويف ،عن سهل بن زياد اآلدمي،

حل َسني حممود بن أيب البالد،
عن عبد العظيم بن عبد اهلل ا َ
قال :سمعت الرضا ( )Qيقول(:من مل َيشك ُِر ا ُملـن ِْع َم ِمن
عز ّ
وجل) ج ،1ص.27
املخلوقني مل َيشك ُِر اهلل ّ
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التنمية البشرية

كيف تزرع التفاؤل بحياتك
التفاؤل مع أنه شعور داخيل يعرتي

مع السنن الكونية ،ونظرية األسباب والنتائج،

كام أنه أحيان ًا يؤثر يف سلوك اإلنسان ،فهو يزرع

مشاريع احلياة ،فاحلياة تفرض عىل اإلنسان

اإلنسان ،إال أنه عامل هام يف بناء شخصيته،

وي ِّفز عىل النشاط.
عمق الثقة بالنفس ُ
األمل و ُي ِّ
ونالحظ أن كل هذه املفردات ال يمكن

لإلنسان أن يستغني عنها يف طريق النجاح
واإلنجاز ،ألنه عبارة عن تلك الرؤية اإلجيابية

للحياة ،فاملايض عند املتفائل هو مصدر
الدروس والعرب ،واحلارض حمل النشاط
والعمل ،واملستقبل نتيجة اجلد واألمل ،فمهام
كثرت العوائق واملصاعب عىل اإلنسان،

مادامت النظرة اإلجيابية توجه أفكاره ،فإنه

البد وأن ينترص عىل اليأس القاتل ،وامللل

املزعج.

وال يعتمد عىل األحالم أو اخلوارق إلنجاز
األخذ باألسباب الطبيعية وفق املنهج الرباين
والقانون الواقعي.

ومن آثار التفاؤل عىل اإلنسان أنه جيعله

منتج ًا فاع ً
ال يف املجتمع الذي ينتمي إليه،
وصاحب فكر ورأي يف تشخيص وحل
املشكالت ،معتز ًا بذاته ،واثق ًا من نفسه.

كام وتكثر نجاحاته ،وتتوجه نشاطاته

نحو الشكل األفضل دوم ًا ،وجيعله

عايل املعنويات يف مواجهة املواقف.

كيف تكون متفائالً؟

أوالً :األصدقاء هم القطعة االجتامعية

وعىل مستوى املجتمعات ،فإن كل جمتمع

التي يقيض اإلنسان الوقت األكثر من يومه

جتاه احلياة ،فهذا أمر مهم يساهم يف جتاوز

كثري من جوانب احلياة الثقافية واالجتامعية

بحاجة إىل أن يرت ّبى عىل التفاؤل واإلجياب
يمر هبا ذلك املجتمع ،كام
املرحلة القلقة التي ّ

أن التفاؤل واإلجياب والطموح أمور متوافقة
6

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )43لشهر ربيع األول سنة 1441هـ

معها ،ويربطه هبم قانون التأثري والتأثر يف
والنفسية ،فال بد من البحث عن أصدقاء
جدد عند عدم امتالك أصدقاء متفائلني؛ حيث

تساعد العرشة مع األشخاص املتفائلني عىل

رابع ًا :مساعدة اآلخرين عىل التفاؤل

األطفال املبتسمني يساعد عىل زرع التفاؤل

للفكر اإلجيايب يف املجتمع ،وتفعيل لثقافة

السلب ّية
ثاني ًا :تشخيص األفكار
ّ

يسعى ألن يعطي اآلخرين تقييامت وردود

يواجهها يف بعض املواقف ،ثم بعد عملية

حتى لو كانت سيئة ،والتنبيه عىل اجلانب

التفاؤل باحلياة ،كام ّ
أن قضاء الوقت مع
يف نفس الطفل الذي يتواجد معهم.

وحتليلها ،تلك التي ختطر يف ذهنه ،أو

ّ
يشخص األشياء التي تدعم هذا
التحليل

النظر السلبي ،وتشخيص آخر لألمور

التي تعاكس اجتاه هذه األفكار ،كل هذا
جيعل طريق التخلص من النظرة السلبية،

ومقاومتها ،وحل مشاكلها ،ورسم طريق
اإلجيابية يف احلياة سه ً
ال واضح ًا.

والتفكري بإجيابية ،وهذه الفقرة ُت َعدّ ممارسة

التفاعل وتعزيز آثارها ،فاإلنسان البدّ أن

فعل إجيابية ،جتاه ما يقومون به من أعامل،
السلبي بطريقة ودية غري الذعة ،فإن العمل

يضم جانب ًا إجيابي ًا ولو بنسبة
اليسء ال بدّ أن ّ

يمكن أن تكون مساعدة عىل إعطاء نظرة
متفائلة هلذا العمل ،ومنح املنجز له الكثري

من التشجيع ملواصلته وإكامله.

ثالث ًا :من أشدّ ما هيدم اجلانب اإلجيايب

يف شخصية اإلنسان هو اليأس ،والتربم،

وضعف األمل ،وليس ثمة مضاد عالجي
لليأس مثل الصرب والثبات ،وتكرار

حماوالت النجاح دون استسالم ،ولو

تتبعنا جتارب اآلخرين ،لوجدنا أن الصرب
والتحمل يف احلياة يقودان إىل نجاح أكرب يف

املدرسة ،والعديد من االمتيازات األخرى؛

ألن املثابرة والعمل اجلاد والشاق توصل
اإلنسان يف النهاية إىل طريقه ،وبالتايل تزداد

ثقة هذا اإلنسان بنفسه ،و ُيصبح أكثر تفاؤالً
وسعادة ،ورىض عن النفس.
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عقيدتي

دور األسرة في التمهيد لإلمام المهدي 
وك ّلـــا متاســـكت و ُأعـــدَّ ت إعـــداد ًا صحيحـــ ًا
ك ّلـــا كان املجتمـــع أقـــرب اىل التامســـك
والســـعادة.

ونحـــن نـــدرك أن هـــذا الـــكالم حقيقـــة
واقعي ــة ال ينكره ــا إالّ مكاب ــر ،فالف ــرد إذا نش ــأ

يف أرسة إجيابيـــة متع ّلمـــة مث ّقفـــة ،فهـــو لـــن
خيـــرج عـــن نظامهـــا وصفاهتـــا العامـــةّ ،
وإل
عُـــدَّ ســـلوكه املخالـــف شـــا ّذ ًا عـــن الطبيعـــة
االنســـانية.

واهلل تعـــاىل يف القـــرآن الكريـــم يشـــر اىل

هـــذه احلقيقـــة عندمـــا يذكـــر األنبيـــاء(،)K
حيـــث يقـــول ســـبحانهُ (:ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َهـــا ِمـــن
ٍ
ـــض) آل عمـــران ،34 :يف اشـــارة منـــه اىل دور
َب ْع
االرسة يف صقـــل الفـــرد ،وإنامئـــه يف الطريـــق
األقـــوم.

ّ
(ان سعادة املجتمع تبدأ من سعادة االرسة)

هـــذا املعنـــى هـــو شـــعار علـــاء الرتبيـــة

واالجت ــاع عندم ــا يتحدث ــون ع ــن دور األرسة

يف البنـــاء االجتامعـــي لإلنســـان ،وهـــو أحـــد
املبـــادئ املهمـــة التـــي يرتكـــزون عليهـــا،

إلنش ــاء املجتم ــع الس ــعيد ،وذل ــك ألن األرسة

هـــي اجلـــزء الف ّعـــال احليـــوي يف املجتمـــع،
8
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وعـــى هـــذا املبـــدأ أو القاعـــدة ،يســـر
كل جمتم ــع أو دول ــة أو ُأ ّم ــة ،إذا م ــا وضع ــت

الســـعادة هدفـــ ًا يف حياهتـــا ،فتعتنـــي بـــاألرسة

وهتتـــم بدورهـــا ،حتـــى ينشـــأ اجليـــل وفـــق

اإلجيابيـــة التـــي نطلبهـــا فيهـــا.

واملســـلمون كأ ّمـــة حيـــث أهنـــا تنتظـــر

ظهـــور اإلمـــام املهـــدي ( )Qجيـــب عليهـــا

مراعـــاة األثـــر املهـــم لـــأرسة يف هـــذا األمـــر

أيضـــ ًا ،خصوصـــ ًا فيـــا يتعلـــق بقضيـــة نفهـــم تأكيـــد بعـــض الروايـــات عـــى دور
التمهيـــد للظهـــور املبـــارك ،واألمـــر حيتـــاج املـــرأة يف دولـــة اإلمـــام املهـــدي ( ،)Qجـــاء
اىل التف ــات اىل بع ــض النق ــاط الف ّعال ــة منه ــا :يف (بحـــار األنـــوار) ّ
أن ابـــا جعفـــر الباقـــر
زرع
حـــب اإلمـــام املهـــدي ( )Q( )Qقـــال( :وتؤتـــون احلكمـــة يف زمانـــه،
ّ
ْ -

يف قلـــوب أفـــراد األرسة ،وتربيـــة ابنائهـــا حتـــى ّ
أن املـــرأة لتقـــي يف بيتهـــا بكتـــاب اهلل
عـــى ذلـــك ،فعـــى االب ْ
أن يرفـــد أرستـــه تعـــاىل ،وســـنّة رســـول اهلل ( ،)Oبحـــار األنـــوار،
بـــا حيتاجـــه مـــن وســـائل ترتبـــط باإلمـــام املجلـــي :ج ،52ص،352ففـــي الوقـــت الـــذي
املهـــدي ( )Qمـــن كتـــب وجمـــات تذكـــر الروايـــة ّ
أن املجتمـــع ســـيؤتى

ُنمـــي العقيـــدة احلكمـــة ،تؤكّـــد عـــى دور املـــرأة يف
وصوتيـــات ومرئيـــات ت ّ
املهدويـــة .وعـــى األُم ْ
وانـــا ســـتكون عاملـــة
أن تســـتغل اوقاهتـــا يف ذلـــك املجتمـــعّ ،

تعزيـــز الثقافـــة املهدويـــة يف اوالدهـــا.
 ومنهـــاّ :إن االطفـــال يميلـــون اىل وذك ــر ه ــذا ال ــدور للم ــرأة عقي ــب ذك ــر إتي ــان
الرتفيـــه أكثـــر مـــن االنضبـــاط والتحكـــم احلكم ــة للمجتم ــع ،يش ــر إىل ّ
أن هل ــا ول ــأرسة

بالقـــرآن والســـنّة ،حتكـــم فيهـــا يف بيتهـــا.

بطاقاهتـــم اجلســـمية والفكريـــة ،فيســـتطيع دور ًا مهـــ ًا يف وصـــول املجتمـــع اىل تلـــك
األب واألم ْ
أن يتفنّنـــوا يف طـــرح القضيـــة املرحلـــة ،مرحلـــة احلكمـــة.

املهدويـــة فيـــا يالئـــم هـــذا التوجـــه عنـــد
األوالد ،كـــا يف إقامـــة املســـابقات ،وتقديـــم
اجلوائ ــز واحلواف ــز ازاء حف ــظ معلوم ــات ،أو

ق ــراءة أناش ــيد ،أو قص ــص ،وحت ــى رواي ــات

تتعل ــق بالقضي ــة املهدوي ــة،أو متثي ــل مش ــهد
يف ذلـــك.

 -ومنهـــا :مراقبـــة اإلعـــام داخـــل

البيـــت ،وضبطـــه عـــى مـــا ينفـــع االوالد
ّ
فـــإن لإلعـــام
بحيـــث ال يـــر بعقيدهتـــم،
ومنمق ـ ًة يف ع ــرض م ــا يري ــد،
طرق ـ ًا مش ـ ّ
ـوق ًة ّ
فينبغـــي احلـــذر مـــن ســـمومه املخلوطـــة

بالعســـل.

وهلـــذه األمهيـــة املتعلقـــة بـــدوراألرسة
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نحن نقص عليك

قال تعاىلَ َ( :ل ْوالَ كَان ْ
َت َق ْر َي ٌة آ َمن َْت َفنَ َف َع َها إِ َيم ُنَا الدروس املستفادة من القصة
إِالَّ َقوم يونُس ََّلآ آمنُو ْا ك ََش ْفنَا َعنْهم َع َذاب ِ
اخل ْز ِي
مل يكتب اهلل عز وجل عىل قوم العذاب إال
َ
ْ َ ُ َ
ُ ْ
َ
َاه ْم إِ َل ِح ٍ
ِف ْ
ني) يونس.98 :
عذهبم ،ولكن هلذه القاعدة استثناء ،وهم قوم
الَ َياة الدُّ ْن َيا َو َم َّت ْعن ُ
نبي اهلل يونس ()Qمن أنبياء بني إرسائيل ،يونس بن متى( ،)Qفقد كشف اهلل عنهم العذاب،
ّ
املؤرخون أنّه عاش يف القرن ال ّثامن قبل وأما السبب يف هذا االستثناء فهو كام د ّلت عليه
حيث ُيقدّ ر ّ
امليالد.

اآلية الكريمة التوبة الصادقة ،وهذا السبب ال

املؤرخون يف تعيني القوم الذين أرسل خيتص بقوم يونس( )Qولكنهم وحدهم الذين
اختلف ّ
نبي اهلل يونس ( ،)Qوإن كانت معظم أمكنهم تدارك األمر ،فالتوبة هي سبب رئييس
إليهم ّ

ترجح ّأنم قو ٌم كانوا يسكنون نينوى من يف نجاة اإلنسان من العذاب اإلهلي ،ولكنها ال
األخبار ّ
أرض العراق.
بد وان تكون توبة صادقة ،وقد ورد يف العديد من

قال صاحب امليزان يف تفسريه( :خالصة الروايات صفات هلذه التوبة الصادقة ،ومن أمهها
ما ُيستفاد من اآليات بضم بعضها إىل بعض ،أن ال تكون هذه التوبة من اإلنسان كتوبة فرعون
واعتبار القرائن احلا ّفة هبا ،أن يونس ( )Qكان من حيث تاب ملا أدركه الغرق ،وقد ورد عن رسول
بد ِه ما َل ي َغ ِ
(إن اهلل يقب ُل تَوب َة َع ِ
رغر -أي
الرسل ،أرسله اهلل تعاىل إىل قومه ،وهم ٌ
مجع كثري ،اهلل (َ َ َ َّ :)O
ُ
حلقومه  )-بحار األنوار ،العالمة املجليس:
روحه ُ
يزيدون عىل مائة ألف ،فدعاهم فلم جييبوه إال ما مل تبلغ ُ
بالتكذيب والر ّد ،حتى جاءهم
عذاب َأ ْوعَدَ ُهم به ج  ،6ص  ،19وما يرتتب عىل التوبة الصادقة ليس هو
ٌ
النبي يونس( ،)Qثم خرج من بينهم ،فلام أرشف جمرد اخلالص من العذاب اإلهلي ،بل إن التوبة
عليهم العذاب ،وشاهدوه مشاهدة عيان ،أمجعوا متثل متام النعمة االهلية ،ولذا ورد يف قصة قوم
َاه ْم إِ َل ِح ٍ
ني) ،فقد أنعم اهلل عليهم
(و َم َّت ْعن ُ
عىل اإليامن والتوبة إىل اهلل سبحانه ،فكشف اهلل يونس َ

عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا) تفسري امليزان ،السيد

الطباطبائي :ج  ،17ص .166
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بعد رفع العذاب.

نافذة على العالم

مولــد النبــي ( )Oفي العـــــالم
حتتفل كثري من الدول اإلسالمية بذكرى والدة النبي حممد ( )Oويعتربون هذه املناسبة عطلة رسمية
يف بلداهم ،عىل سبيل املثال :فلسطني ،العراق ،اجلزائر ،املغرب ،سوريا ،مرص ،ليبيا ،األردن ،تونس،
اإلمارات ،الكويت وسلطنة عامن واليمن.
ويف الدولة الفاطمية يف مرص ،كان املسلمون يقيمون احتفاالً كبري ًا يف ّ
كل سنة ،ترصف فيه األموال
واخلريات الكثرية ،وكان يصل إليه من البالد القريبة عدد كبري من الفقهاء والصوفية والو ّعاظ ،والشعراء،
أوائل ربيع األول ،وكان ُيقام املولد يف يومني من السنة ،بسبب االختالف بتحديد يوم املولد الرشيف،
(فإذا كان قبل املولد بيومني مجعوا من اإلبل والبقر والغنم شيئا كثري ًا ،وز ّفوها بالطبول واألناشيد ،حتى
يؤتى هبا إىل امليدان ،ويرشعون يف ذبحها ،ويطبخوهنا ،فإذا كانت صبيحة يوم املولد ،جيتمع الناس واألعيان
والرؤساء ،و ُينصب كريس للوعظ ،وجيتمع اجلنود ،ويعرضون يف ذلك النهار ،بعد ذلك تقام موائد
الطعام ،وتكون موائد عامة ،فيه من الطعام واخلبز يشء كثري) تأريخ االحتفال باملولد النبوي ،حسن السندويب :ص.86-80
ويف الدولة العثامنية ،كان يقام االحتفال باملولد يف أحد اجلوامع الكبرية ،فيحرض إىل باب اجلامع عظامء
الدولة وكرباؤها ،ومجيعهم باملالبس الرسمية ،ثم يدخلون اجلامع والناس جمتمعون ،ويبدؤون باالحتفال،
فيبدؤون بقراءة القرآن ،ثم قراءة قصة مولد النبي حممد ( ،)Oثم قراءة كتاب دالئل اخلريات يف الصالة
عىل النبي ( ،)Oثم ينتظم بعض املشايخ يف حلقات الذكر ،فينشد املنشدون ،وترتفع األصوات بالصالة
عىل النبي (.)O
أما يف املغرب األقىص ،فقد كان ترتيب االحتفال باملولد ،إذا دخل شهر ربيع األول جيتمع املؤذنون من
املطرزات ،فإذا كان فجر يوم املولد النبوي ،خيرج السلطان
أرض املغربيقوم اخلياطون بتطريز أهبى أنواع َّ
ّ
ويصل بالناس ،ثم يدخل الناس أفواج ًا عىل طبقاهتم ،فإذا استقر هبم اجللوس ،تقدّ م الواعظ فرسد مجلة
من فضائل النبي حممد ( )Oومعجزاته ،وذكر مولده ،فإذا فرغ ،بدأ قوم بإلقاء األشعار واملدائح ،فإذا
سطت للناس موائدُ الطعام.
انتهواُ ،ب
ْ
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(زوجة موكّلي فالنة طالق)،وينشئاأللفاظ بلغة

عرب ّية لمن يقدر عليها ،وبمحضر رجلين عادلين-
والعادل الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات-

وهذا لم يحصل مع أختك.

فقال :وهل يجب ذكر اسم الزوجة في الطالق؟

أبغض احلالل
َوفدْ ُت مع جماعة قد دعينا السترضاء زوجة

أحد األخوة ،وإعادتها لزوجها بعد خالف

بينهما ،فلما سألناها الرجوع قالت :قد ط ّلقني،
عندها ثارت ثائرة الجميع ،فهو أبغض الحالل

عند الله ،كما روي عن اإلمام الصادق ( )Qأنّه
قال( :ما ِمن َشى ٍء َأب َغض َإِ َلى الله َع َّزوج َّل ِمن بي ٍ
ت
ْ َْ
َ َ
َ ْ ْ ْ
ُي ْخ َر ُب فِى ْ ِ
ال ْس َل ِم بِا ْل ُف ْر َق ِةَ -ي ْعنِي َ
الطَّل َق )-
الكافي ،للكليني :ج،2ص.328

فسألنا الزوج :هل ط ّلقتَها؟

فأجاب :ليس باختياري.

فقلت ألخ الزوجة :يشترط في المط ِّلق شروط

عدة،وهي :البلوغ ،والعقل ،ومنها االختيار ،فال

يصح طالق المكره إذا بلغ حدّ اإللجاء  -اي
ّ
سلب االختيار -وال طالق غير القاصد له ،وال

طالق الهازل والساهي ،ومن ال يفهم معناه.
فقال األخ :وما صيغة الطالق؟

قلت :يقول الزوج( :زوجتي فالنة طالق) ،أو
يخاطبهاِ :
(أنت طالق) ،أو يقول وكيل الزوج:
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ّ
مشخصة.
قلت :كال ،ال يجب إذا كانت

فقال األخ :وهل هناك شروط أخرى للطالق؟

قلت :أن تكون الزوجة طاهرة من الحيض
والنفاس ،اِ ّل أن تكون غير مدخول بها ،او تكون

مستبينة الحمل -أي علم أنها حامل  ،-كما ال

يجوز الطالق في طهر جامع الزوج زوجته فيه،
فعليه ِ
االنتظار حتى تحيض ثم تطهر من حيضها
فيطلق.

فقال األخ :هل هناك فرق بين الزواج المؤقت

والدائم في شروط الطالق؟

فقلت :نعم ،في المؤ ّقت ال تُط ّلق المرأة ،بل

يتح ّقق الفراق بانقضاء المدّ ة المتّفق عليها ،أو هبة
المدة للزوجة.

فقال :وكيف؟

قلت :كأن يقول الرجل لزوجته( :وهبتك

المدّ ة الباقية) ،فتنتهي العالقة بينهما ،وال يعتبر

صحة هبة المدّ ة وجود شهود ،وال يشترط فيه
في ّ
طهارة المرأة من الحيض أوالنفاس.

فقال :ومن أي تأريخ تعتدُّ إذا ُط ّلقت الزوجة؟

فقلت :تعتدّ ابتداء من تاريخ وقوع الطالق ،ال

عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

تأريخ علمها به.
فقال :فكم ِعدّ تُها؟

قلت :هو من اقسام الطالق البائن ،ويقصد به

طالق الزوج لزوجته الكارهة له ،من دون كراهية

قلت :ثالثة أطهار ،ويحسب الطهر الفاصل

الزوج لزوجته ،فالكراهية من طرف واحد ،وهي

فقال :يعني تنتهي عدّ تها بعد رؤية الدّ م الثالث؟

فدية تكون عوضا عن الطالق ،كقول الزوجة

بين الطالق وحيضها طهر ًا واحد ًا ،مهما كان قليالً.
قلت :نعم.

فقال :وعدّ ة المط ّلقة الحامل؟

الزوجة فقط ،بشرط أن تجعل الزوجة لزوجها

لزوجهاَ ( :ب َذ ْل ُت لك مهري على أن تخلعني)،
الزوج وبحضور شاهدين عدلين( :زوجتي
وقال ّ

قلت :عدّ تها مدّ ة حملها ،تنقضي بالوضع،

خالعتُها على ما َب َذ َل ْت) أو (فالنة طالق على كذا)،

بساعة ،شريطة ان يكون الولد ملحق ًا بذي العدّ ة

فقال :وهل يجوز أن يكون المال المبذول

تا ّم ًا أو سقط ًا ،حتى لو كان الوضع بعد الطالق
فال يكون ولد زنا مثالً.

فقال :وهل على المتزوجة زواج ًا مؤقت ًا عدّ ة

بعد افتراقها عن زوجها؟

وال يجب ذكر اسم الزوجة إن كانت معينة أيض ًا.
للزوج غير المهر حتى يخلع زوجته؟
قلت :يجوز.

الزوج ،ولم يعلم موته وال
فقال :أحيان ًا يغيب ّ

قلت :عدّ تها (حيضتان كاملتان) لمن تحيض،

حياته؟

فقال أخ الزوجة :وهل للطالق أقسام؟

الشرعي ،فيأمر بالفحص عنه أربع سنوات ،فإذا

وخمسة واربعون يوم ًا لمن ال تحيض.
قلت :نعم ،بائن ورجعي.

الرجوع الى
فالبائن :ما ليس للزوج بعده ّ
الزوجة قبل
الزوجة اِالّ بعقد جديد ،كطالق ّ
الدخول بها.

والرجعي :ما كان للزوج الحق في اِرجاع
ّ
زوجته المط ّلقة اليه مادامت في العدّ ة ،من دون
ٍ
عقد جديد.
ٌ
فقال أخ الزوجة :هناك
طالق يدعى بالخلعي

ما هو؟

قلت :يحق للزوجة أن ترفع أمرها الى الحاكم

لم يظهر له أثر ،ولم يكن له ٌ
مال ينفق منه على

زوجته ،ولم ينفق عليها ول ُّيه من مال نفسه ،أمر
الحاكم الشرعي بطالقها.

فقال :وإذا ُحكم على الزوج بالسجن المؤبد،

وهو ال يقدر على االنفاق على زوجته ،ويمتنع
عن الطالق؟

فقلت:يجوزللزوجةانترفعامرهاالىالحاكم

بالزوج ويأمره بطالقها ،فاذا
الشرعي ،فيتّصل ّ

امتنع عنه ،وتعذر اجباره ،ط ّلقها الحاكم الشرعي.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

الغناء وآثاره

عندمــا يعتــاد اإلنســان عــى ســلوك معــن
هتــون عليــه خماطــره ،ويتناســى ســيئاته ،حتــى
يصــل إىل مرحلــة الغفلــة التامــة عــن قبــح
ذلــك الســلوك ،فــإذا أعمــل الشــيطان حيلتــه
وتغــر امليــزان
وغوايتــه َع ِميــت البصــرة
ّ
واعتــاد اإلنســان عــى املعــايص.
ومــن مظاهــر هــذه العــادات الســيئة
اســتامع الغنــاء ،فإنــه مــن آفــات الفكــر
يذهــب باإلنســان إىل إشــباع رغبــات النفــس
وتفعيــل الغرائــز بــا ميــزان عقالئــي ،ممــا
يعرقــل التفكــر يف احليــاة وتطويرهــا بجديــة
وحــزم.
اللهوي  -شــعر ًا كان
والغنــاء وهو الــكالم
ّ
أو نثــر ًا  -الــذي يؤتــى بــه باألحلــان املتعارفــة
مقوم ّيــة
عنــد أهــل اللهــو واللعــب ،ويف ّ
الرتجيــع واملــدّ لــه إشــكال ،والعــرة بالصدق
العــريف ،وال جيــوز أن يقــرأ بتلــك األحلــان
ّ
14
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القــرآن املجيــد واألدعيــة واألذكار ونحوهــا.
وهــذا املعنــى موجــود يف تاريــخ األقــوام
والشــعوب التــي كانــت تســتعمل الغنــاء
يف حمافلهــا ،فكانــت اجلــواري واملغنــن يف
قصــور اخللفــاء مــن بنــي أم ّيــة وبنــي العبــاس
وغريهــم يامرســون الغنــاء باأللفــاظ املثــرة
املصاحبــة للموســيقى ،ومل تتوقــف هــذه
الطريقــة الســيئة إىل زماننــا هــذا حيــث يــازم
الغنــاء بشــكل عــام وعــى اختــاف اللغــات
واأللســنة اللهــو والطــرب مــع االختــاف يف
نوعيــة املوســيقى املصاحبــة واملقارنــة لــه.
وهنــا نقــول إن مجيــع شــعوب العــامل
تعتمــد عــى فئــة الشــباب يف تقويــم حياهتــا؛
ألهنــم يمثلــون قــادة املســتقبل بتوجهاهتــم
ونضجهــم الفكــري ،مــع مــا يتمتعــون بــه
مــن الطاقــة والصحــة اجلســدية الســليمة،
وهــي مقومــات تســر بركــب احليــاة إىل

اإلمــام ،فبالعلــم يرتقــوا ويفكــروا ،وينتجــوا،
ويســامهوا بالعطــاء الفكــري ،ليكونــوا يف
املســتقبل قــادة خــراء ،ويكــون هلــم تأثــر
فاعــل يف خمتلــف رشائــح املجتمــع ،فالشــباب
عــاد أي أمــة ورس هنضتهــا ،و ُبنــاة حضارهتــا.
وقضــاء الوقــت بالــكالم اللهــوي الــذي
حياكــي الغريــزة والشــهوة يقتــل هــذا اإلبــداع
املنتظــر مــن شــبابنا ،ويــرف الطاقــة
واحليويــة بعيــد ًا عــن نفــع املجتمــع ،بالتــايل
ينتــج عندنــا جيــل يعيــش حياتــه بنســبة
كبــرة مــن اخلمــول والكســل ،وال يرفــد
جمتمعــه بغــر الرتاجــع والفشــل.
وربــا يكــون هــذا أحــد أســباب النهــي
عــن الغنــاء يف رشيعتنــا اإلســامية ،فقــد
جــاء يف القــرآن الكريــم قولــه تعــاىل:
ِ
﴿ َٰذلِ َ
ــو
ــم ُح ُر َمــات اللَِّ َف ُه َ
ــك َو َمــ ْن ُي َع ِّظ ْ
َخــر َلــه ِعنْــدَ رب ِ
ُــم ْالَ ْن َعــا ُم
ــه َو ُأ ِح َّل ْ
َ ِّ
ٌْ ُ
ــت َلك ُ
ْــى َع َليكُــم َف ِ
ــس ِمــ َن
إِ َّل َمــا ُيت َ ٰ ْ ْ ْ
الر ْج َ
اجتَن ُبــوا ِّ
ـان و ِ
ِ
ـو َل الـ ُّـز ِ
ور﴾ حيــث ورد
اجتَن ُبــوا َقـ ْ
ْالَ ْو َثـ َ ْ

عــن اإلمــام الصــادق ( )Qأن املــراد مــن
قــول الــزور -الغنــاء ،ثــم قــال (( :)Qإناملؤمــن عــن مجيــع ذلــك لفــي شــغل ،مــا لــه
واملالهــي؟ فــإن املالهــي تــورث النفــاق)
بحــار األنــوار :ج ،79ص.239

أهلها)الــكايف ،الكلينــي :ج ،6ص.434

وروي عــن اإلمــام الصــادق (( )Qأنــه
ســأله بعــض أصحابــه فقــال :جعلــت
فــداك إن يل جريانــ ًا ،وهلــم جــوار مغنيــات
يتغنــن ويرضبــن بالعــود ،فربــا دخلــت
بيــت اخلــاء فأطيــل اجللــوس اســتامع ًا منــي
هلــم؟ فقــال اإلمــام (( )Qال تفعــل) ،قــال
الرجــل :واهلل مــا هــو يشء آتيــه برجــي(أي
أســتمع باختيــاري أو أذهــب بــإراديت) ،إنــا
هــو أســمع بــإذين؟ فقــال :بــاهلل أنــت ،أمــا
ـم َع
ســمعت قــول اهلل تبــارك وتعــاىل( :إِ َّن َّ
السـ ْ
ــؤا َد ك ُُّل أولئــك ك َ
َان َعنْــ ُه
ــر َوا ْل ُف َ
َوا ْل َب َ َ
َم ْس ـ ُئ ً
ول) وأروي يف تفســر هــذه اآليــة :انــه
يســأل الســمع عــا ســمع ،البــر عــا نظــر،
والقلــب عــا عقــد عليــه) فقــه اإلمــام الرضــا (:)Q
ص.281

واخلالصــة ،ال تريــد أمتنــا العريقــة
بثقافتهــا وحضارهتــا أن تــرى شــباهبا بــا
قيــم أو مبــادئ ،منشــغلني بسفاســف
األمــور ،بعيديــن عــن أحــكام اهلل تعــاىل،
ألهنــا ســتكون حينئـ ٍ
ـذ أمــة ضعيفــة ،مفككــة
األوصــال ،رسعــان مــا تنهــار ،وتصبــح
معرضــة للمحــن والفتــن وقانــا اهلل رشهــا.

وســئل اإلمــام الصــادق( )Qعــن الغنــاء؟
(فقــال :ال تدخلــوا بيوتــ ًا ،اهلل معــرض عــن
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القوارير

احلجاب ضرورة اجتماعية
تقـوم فلسـفة الحجـاب فـي اإلسلام بصـورة

ـ رجـاالً ونسـا ًء ـ ال يشـبعون مـن الثـروة والجـاه،

واحترامهـا ،والحيلولـة دون ابتذالهـا ،واإلسلام

لذلـك اهتـم اإلسلام اهتمامـ ًا كامل ً
ا بهـذه

إجماليـة علـى رفـع مسـتوى كرامـة المـرأة

كذلـك الميـل الجنسـي مـن الجانبيـن .

ُيريـد حصـر أشـكال المتعـة الجنسـ ّية بأنواعهـا
فـي محيـط األُسـرة والعالقـات الشـرعية ،ويبقـى

فـي القـرآن الكريـم تقنِّـن العالقـة بيـن الرجـال

والنشـاطات الحياتيـة األخـرى ،وهـو ُيريـد فصـل

آيـات محكمة تب ّيـن خطر النظـر والخلـوة بالمرأة،

االجتماعي العـا ّم ميدان ًا للعمـل واإلنتاج
المحيـط
ّ
المحي َطيـن عـن بعضهمـا بشـكل كامـل،
هذيـن ُ

خالفـ ًا لألنظمة غيـر اإلسلامية المعاصـرة ،حيث
تخلـط العمـل واإلنتـاج والنشـاط االجتماعـي

با ّللـذة الجنسـ ّية.

هكـذا قالـوا :الرجـل صيـد  -مـن زاويـة

القلـوب  -والمـرأة صائـد ،والمـرأة صيـد  -مـن
زاويـة األجسـاد  -والرجل صائـد ،وإن الميل نحو

التجمـل عنـد النسـاء يعـد مـن أسـباب اختصاص
ُّ

حكم السـتر في اإلسلام بهـن دون الرجـال ،وهذا

الطاقـة والغريـزة ،وقـد وردت نصـوص كثيـرة
وتضمن
والنسـاء ،وفـق معطيـات الطبـع البشـري،
ّ
ووضعت الشـريعة السـمحاء تدابيـر نافعة في صدد

توجيـه هذه الغريـزة ،وحدّ دت تعليمـات وتكاليف

تضمـن األمـان واالطمئنـان للرجـال وللنسـاء.
قـال تعالىُ ( :ق ْل لِ ْل ُم ْؤ ِمنِيـ َن َي ُغ ُّضوا ِم ْن َأ ْب َص ِ
ار ِه ْم
ويح َف ُظـوا ُفروجهـم ...و ُق ْـل لِ ْلم ْؤ ِمن ِ
َـات َي ْغ ُض ْض َن
ُ َ ُ ْ َ
ََ ْ
ُ
ِمـن َأبص ِ ِ
ن) النـور.31- 30 :
وج ُهـ َّ
ارهـ َّن َو َي ْح َف ْظـ َن ُف ُر َ
ْ ْ َ

فهـذه اآليـات الكريمـة ال تسـمح للرجـل والمـرأة

ـص ٌّ
ْ
كل منهمـا اآلخـر فـي النظـرات،
أن
يتفح َ
ّ
وعليهمـا  -كليهمـا ْ -
أن يتجنّبـا النظر بشـهوة ،كما

الميـل للظهـور األنيق عند المـرأة له عالقـة -غالب ًا

خصـت النسـاء بتكليف منفـرد ،وهو وجوب سـتر
ّ

ّ
إن طبيعـة اإلنسـان صالحـة لإلثـارة بدرجـة

متبرجـات ،وأال ُيمارسـ َن بأ ّيـة
فـي الملأ العـام ِّ

 -بإرضـاء قلـب الرجـل.

عاليـة ،ومـن الوهم ْ
ّ
يشـك أحد في ذلـك ،فيظ ّن
أن
ّ
أن قابل ّيـة اإلنسـان لإلثـارة محـدودة بحـدٍّ معيـن،

يمكـن أن تتعطـل بعـد تجـاوزه ،فكمـا ّ
أن البشـر
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َ
أجسـادهن أمـام الرجـال األجانـبْ ،
يظهرن
وأن ال

صـورة عم ً
ال يـؤ ّدي إلـى إثـارة الرجـال األجانب.

طب وتكنولوجيا

اإلشارات الالسلكية خط ٌر على ّ
الدماغ!

أطلــق عــامل الغــدد الصـ ّـاء (روبــرت الســتينغ) ،ثالثــة مواقــع عــى االنرتنــت تقــدم خدمــة
حتذيــر ًا مــن أن اإلخطــارات الــواردة مــن اهلواتف ترمجــة الــكالم إيل أي لغــة و منافســة خلدمــة
الذكيــة تســبب إجهــاد ًا ّ
للمخ،ووجــد الباحثــون ترمجــة جوجــل ()google traduction

ّ
أن املفكّريــن األكثــر ذكا ًء وحتليــاً ،هــم
األقــل )1خدمــة  Bing Traductionالتابعــة لرشكــة
نشــاط ًا عــى حمــركات البحــث عــر هواتفهــم مايكروســوفت وهــي تقــدم خدمــة ترمجــة مماتــزة
الذكيــة ،مقارنــة باألشــخاص اآلخريــن ،ولكــن مقارنــة بخدمــة جوجــل و أيضــا توفــر تطبيــق

هــذا ال يعنــي أن اســتخدام هاتفــك للبحــث للهواتــف الذكيــة https://www.bing.com/ .
جيعلــك غبيـ ًا ،ولكــن هنــاك عالقــة بــن التفكــر translator
األقــل اجتهــاد ًا وبــن تصفــح اإلنرتنــت بشــكل )2خدمــة  Reversoرغــم أن هــذه اخلدمــة ال توفــر

دائــم.

العديــد مــن اللغــات لرتمجــة (تتوفــر هبــا اللغــة

كــا أظهــر علــاء أن قــراءة معلومــة جديــدة العربيــة) إال أهنــا توفــر العديــد مــن املزايــا أمههــا
عــر اهلاتــف الذكــي قــد تكــون وســيلة مريعــة بإمكاهنا ترمجــة ملــف ()txt,doc,ppt,html,xlsx,pdf

للتعلــم ،بعــد أن كشــفوا عــن أن األشــخاص بضغــة زرhttp://www.reverso.net/text_ .

الذيــن يتلقــون معلومــات معقــدة مــن كتــاب ماtranslation ،
ـورون فهـ ًا )3خدمــة  Orangeال يعلــم الكثــر هبــا لكنهــا
بــدال مــن عرضهــا عــى الشاشــة ،يطـ ّ
أعمــق ،وينخرطــون يف تفكــر أكثــر تفصيــاً .جيــدة ومنافســة لرتمجــة جوجــل  .وكذلــك

كــا أشــار بحــث جديــد عــى العــرات مــن بإمكاهنــا ترمجــة صفحــة ويــب كاملــة http://.
مســتخدمي اهلواتــف الذكيــة يف ســويرسا ،إىل traduction.orange.fr/traduire-un-texte
أن التحديــق يف شاشــات اهلواتــف الذكيــة ،مــن
املمكــن أن جيعــل أدمغتنــا وأصابعنــا أكثــر توتــر ًا.
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مساحة ود

المثنى الدال على كائنين غير متشابهين:

 الثقالن :االنس والجان. الوالدان :االب و االم. الداران :الدنيا و اآلخرة. العشاءان :المغرب والعتمة. األصغران :القلب و اللسان. األصفران :الذهب والزعفران. الجديدان :الليل والنهار. -القمران :الشمس والقمر.

أجمل ما قيل في الكريم واللئيم

الكلمات المنحوتة
أي :المركبة من كلمتين أو أكثر ،وقد تكون جملة مثل:

 برمائيَ :ب ٌّر وماء. إ ّم َع او إ ّمعة :من يتبع رأي الناس،قال(إني معك). َب ْس َم َل :قال (بسم الله الرحمن الرحيم). َس ْب َح َل :قال (سبحان الله). َح ْمدَ َل :قال (الحمد لله). َح ْس َب َل :قال (حسبي الله ونعم الوكيل). َح ْو َق َل :قال (ال حول وال قوة إال بالله). َه َّل َل :قال (ال إله إال الله). َك ّب َر :قال (الله أكبر).َ -ح ْي َع َل :قال (حي على الصالة).
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كف اللئــي ِم م َن الغنى
إذا
امتألت ُّ
ْ
تمــايل إعجاب ًا َ
َ
وقال أنا أنا
ِ
ِ
كالغصن ك ّلما
األصل
كريم
ولك ْن ُ
تحمل أثمار ًا تواضع وانحنى
ّ

البيت الذي قتله:

هجا المتنبي رج ً
ال اسمه ُضبه ،وذكر اخته
فلما سمع ضبة بالهجاء،
في قصيدة فاحشةّ ،
ّقرر االنتقام منه ،فأخذ معه رجاله وانتظره في
مر المتنبي وتقابال أراد المتنبي أن
فلما َّ
الطريقّ ،
ينهزم ويهرب ،فقال له غالمه مفلح :كيف تهرب
وأنت القائل:
الخيل والليل والبيداء تعرفني
والسيف والرمح والقرطاس والقلم
فقال له :قتلتني قتلك الله ،وعاد المتنبي للقتال
حتى ُقتل.
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