ُ
حــــي.
اللـــه
*
ٌّ
* عــادات غريبـة يف احلـج.
* تساؤل عن حجـاب املـرأة.
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حسن اخللق

قضية ورأي

كورونا وباء أم فناء؟
يعيش العامل اليوم عرص التكنولوجيا والتطور

لذنوب املسلم حتى ،كذلك قد يكون الوباء عقاب ًا

يقف عاجز ًا يف مواجهة وباء متمثل بفايروس

كلها ممكن أن تكون سبب ًا لنزول البالء ،وقد ورد

العلمي الرسيع ،وكل هذا التقدم واالرتقاء نراه

جمهري دقيق ال يرى بالعني املجردة يسمى

بالكورونا ـ نوع من أنواع اإلنفلونزا ـ والذي هيدد

من اهلل عز وجل بسبب كثرة الذنوب ،فالذنوب
يف كثري من األدعية (أغفر يل الذنوب التي تنزل
البالء) ،لذلك علينا مراجعة أنفسنا باستمرار

اجلنس البرشي ويقوض ما وصل إليه ويرجعه اىل
عهد ما قبل اكتشاف (البنسلني) بعقود ،فهو ٍ
حتد

وتالوة املأثور عن األئمة لدفع البالء ،فالوباء

وما من شك أن انتشار فريوس كورونا نذير شؤم

اجلانب الروحي وبني بعض الترصفات كالتأكيد

يعصف بأحالمنا ،وربام هيدد مستقبلنا القريب!
يثبت ما ذهبت إليه العديد من اآلراء من أن الكون

يبعث برسائله للجنس البرشي ين ّبئ بعجز اإلنسان
وعدم مقدرته ،نظرا لتجاوز عدد الوفيات جراء
اإلصابة بالفايروس ملئات اآلالف ويف دول تدّ عي

ومراقبتها؛ فنواظب عىل الدعاء واإلستغفار

قد يكون اختبار ًا من اهلل! وكذلك ال تضاد بني هذا
عىل توجيهات املرجعية الرشيدة املتمثلة بسامحة آية
اهلل العظمى السيد عيل السيستاين عىل رضورة
االمتثال لتدابري الصحة العامة يف طرق الوقاية منه

والبحث عن مضاد له ،فاألمور جتري بأسباهبا ،بل

التطور ال سيام يف املجال الطبي!! فإن فشل هذه

جعل كل من يموت بسبب العدوى من الكادر

ولكنه ليس هناية للمطاف ،فكل ما يمثله

فام علينا إال أخذ التدابري الوقائية واملواضبة عىل

الدول يف التعامل مع هذه األزمة يرجح ذلك.

عرضا جتريبيا لعجز اإلنسان ووهنه أمام القدرة

اإلهلية وغاياهتا.

أمر
ونحن كمسلمني ننظر إىل هذا الوباء أنه ُ
إهلي من جنس البالء ،وطريق لرتقية املسلم وقربه
ُّ

من اهلل والقبول بقضائه وقدره ،أو قد يكون تكفريا

الصحي بسبب معاجلته لآلخرين بمرتبة الشهيد،
النظافة كام أمر اإلسالم بذلك ،واحليطة من
العدوى بشتى الوسائل ،ألن الفريوس ينتقل
بالدرجة األوىل عند املخالطة اللصيقة بني األفراد،

وغالبا عرب القطريات التنفسية الناجتة عن السعال
أو العطاس أو التحدث.
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قطاف

َو َل َدا مسلم بن عقيل
سجلت حادثة ولدي مسلم بن عقيل مواقف خ ّلدت أصحاهبا عرب القرون ،منها ما حكى الصدق
والوفاء والوالء ،ومنها ما حكى الرذيلة واجلريمة،والنفوس املتوحشة .فلنقرأ بعض هذه املواقف:
السجان
املوقف األول :موقف
ّ
سجان يف سجون أحد جبابرة التاريخ الذي ال يعرف هلل حرمات وال للدين أثر ًا ،وال لإلنسانية عنوان ًا
وال رمحة ،يرق قلب ذلك السجان ،ويفدي نفسه لطفلني ملسلم بن عقيل ،ويفتح هلام باب السجن ليهربا،
بعد أن أغلق عىل نفسه باب احلياة.
موقف يعطر التاريخ بالغرية واحلمية
املوقف الثاين :موقف العجوز املؤمنة:
عجوز تعيش أيامها األخرية البد أن تكون يف راحة بال وقلة مشاكل وأن حتافظ عىل أيامها األخرية
لعلها تعيش وقت ًا أطول ،وإذا هبا تشم ريح النبوة واإلمامة من ذينك الطفلني ،فتغري منهجها وتقلب حياهتا
فدا ًء هلام وتضع روحها بني راحتيه ،وتفتح هلام باب قلبها يبيتان فيه ليلتهام لرتفع عنهام ساعات التعب
واخلوف من القتل.
موقف تعجز األلسن عن التعبري عن معانيه.
املوقف الثالث :موقف القاتل (احلارث)
عندما جاء احلارث ووجد الولدين عند العجوز أخذمها ليقتلهام فقاال له :يا شيخ بعنا واستمتع بثمنينا.
فقال :ال ولكن أقتلكام .فقاال :احفظ قرابتنا من رسول اهلل .فقال :ال قرابة أحفظ .قاال :اذهب بنا إىل بن
زياد حتى حيكم فينا بأمره .قال :أريد التقرب إليه بدمكام .قاال :ارحم صغر سننا .قال :لتا رمحة أمام جائزة
األمري .فقاال :يا شيخ إن كان والبد فدعنا نصيل هلل ركعات ،قال :صليا.
فصىل الغالمان أربع ركعات ثم رفعا طرفيهام إىل السامء فناديا« :يا حي يا حليم يا أحكم احلاكمني
احكم بيننا وبينه باحلق».
يتمرغ بدم أخيه وهو يقول :حتى ألقى
فقام إىل األكرب فرضب عنقه ،وأقبل إىل الغالم الصغري وهو ّ
رسول اهلل وأنا خمتضب بدم أخي.
فقال :ال عليك سوف أحلقك بأخيك ،ثم قام إىل الغالم الصغري فرضب عنقه ،ورمى ببدهنام يف املاء
ومها يقطران دم ًا .موقف تنكره األزمان واألماكن وكل ذي روح.
وكان ذلك يف الثالث والعرشين من شهر ذي احلجة ،فسالم عليهام يوم ولدا ويوم استشهدا ويوم
بعثهام ح ّيني.
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قراءة في كتاب

قصص القرآن
مؤلـف الكتـاب هـو الشـيخ نارص مـكارم الشيرازي هو

أحـد الفقهـاء واملفرسين املعارصيـن ومن مراجـع الدين وهو

صاحـب كتـاب (األمثل يف تفسير كتاب اهلل املنزل) املشـهور.
ولـد الشـيخ يف عـام  1927م يف مدینـة شيراز ،يف أرسة

متد ّینـة تتحلى بمكارم األخلاق ،تعمق بالدراسـة الدينية ،ومل

يكـن قـد جتـاوز الثامنة عشر مـن عمـره ،فكتب حاشـية عىل
«كفايـة األصـول» ،وهاجـر حينهـا إىل مدينـة قـم لاللتحـاق
بحوزهتـا ،وتتلمـذ ملـدة مخـس سـنوات تقريبـ ًا على بعـض

أسـاتذهتا الكبـار ،ثـم إنـه هاجـر إىل النجـف وحضر دروس
أسـاتذهتا أمثـال :حمسـن احلكيـم ،وأيب القاسـم اخلوئـي.
له أكثر من أربعني مؤلف ًا منها كتاب (قصص القرآن)

ويقـع هـذا الكتـاب يف  620صفحـة ،تنـاول فيـه املؤلف مـا ورد يف القـرآن الكريم مـن القصص

تتضمنهـا تلك القصص ،بأسـلوب مجيل جد ًا
مـع التحليـل الدقيـق واللطيف للحقائـق واملواقف التي
ّ
ِ
ّ
بر والـدروس بطريقـة واضحة
وجـذاب ،يقـدم للقـارئ خفايـا قرآنيـة وتارخييـة مهمـة ،مع إبـراز الع َ
وبيـان مـوارد االسـتفادة منها يف الوقـت احلارض.
قـال يف ص( : 136ويف هـذه احلـال ،حين رأى يوسـف ّ
أن هـذه األُمـور جتري نحو اإلثـم ،ومل ير

توجـه يوسـف إىل زليخا و(قـال معـاذ اهلل) وهبذا الـكالم رفض يوسـف طلب
طريقـ ًا خلالصـه منهـاّ ،

امـرأة العزيـز غير املشروع  ..وأعلمها أنّه لن يستسـلم إلرادهتا ،وأفهمهـا ضمن ًا ـ كام أفهم ّ
كل إنسـان

ـ أنّـه يف مثـل هذه الظروف الصعبة ال سـبيل إىل النجاة من وسـاوس الشـيطان وإغراءاتـه إالّ بااللتجاء

السر والعلن ،بني اخللـوة واالجتماع ،فهو م ّطلـع ومهيمن عىل
إىل اهلل  ..اهلل الـذي ال فـرق عنـده بين
ّ

ّ
كل يشء ،وال يشء إالّ وهـو طوع أمـره وإرادته).
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التنمية البشرية

احلوار الناجح يف األسرة
يغيـب يف بعـض األحيـان احلـوار البنـاء يف

والصراع بين األبنـاء واآلبـاء.

األرسة ،ممـا يـؤدي إىل والدة بعض املشـاكل ونموها

نمـو مراحـل العمر
ومنهـا :اجلهـل بخصائـص ّ
أن ّ
حيـث َّ
ُ
لـكل مرحلة عمريـة خصائصها
املختلفـة:

األبويـن ،وتـارة تكـون بين األبنـاء .وتـارة بين

حلـدوث املشـكالت وسـينعكس على سـلوك أفراد

الرئيسـ ّية يف وجـود املشـاكل بين األبوين هـي عدم

حيـث ّ
ُ
أن
ومنهـا :التبايـن الفكـري والعاطفـي:

ممـا يؤثـر على مسـتقبلنا الرتبـوي واالجتامعـي ،ال
ختلـو عائلـة مـن نـوع مـن املشـاكل األرس َّيـة؛ تتخذ
أشـكاالً خمتلفـة حسـب الطرفين ،فتـارة تكـون بني

األبنـاء وبين األبويـن أو أحدمهـا ،ومـن األسـباب

ومتطلبـات التعامـل معهـا ،فعـدم الوعـي هبـذه
اخلصائـص وكيفيـة التعامـل ّ
بـكل مرحلـة سـيؤدي

األرسة.

فهـم طبيعـة العالقة بين الرجـل واملـرأة ،من حيث

حـب
التغير يف مشـاعر الزوجين بعـد الـزواج مـن
ّ
ّ
وسـعادة ،واختالف اخللفيـة الفكريـة والثقافية لدى

مسـتقرة
العالقـة بين الرجـل واملـرأة ،مهما كانـت
ّ

تربيـة األبنـاء واختـاذ القـرار ومعاملـة اآلخرين.

الرغبـات ،وطريقة التفكير ،واالهتاممات
اختلاف َّ
فيما بينهـم ،وهـذا االختلاف يف حم ّلـه ،حيـث َّ
أن
ومتوافقـة ،إال أن كل منهما حيتفـظ يف نفسـه ألفكار

الزوجين يـؤدي إىل حـدوث خلاف حـول طـرق

ومنهـا :الضغوطـات االقتصاديـةُ :يعـدُّ نقـص
املـوارد املا ّد ّيـة للأرسة عائقـ ًا يف حتقيـق متاسـكها

وتوجهـات أو تطلعـات ختتلـف عنهـا عنـد اآلخر،
كما ّ
أن الرتكيـب ال ُع
َّفسي عنـد الرجـل
ّ
ضـوي والن ّ

وتلبيـة احتياجاهتـا املختلفـة ،وأيضـ ًا َّ
فـإن وجـود

يف حـدوث أو تغذيـة بعـض املشـاكل يف األرسة،
خصوصـ ًا إذا اقرتن بقلـة أو انعدام اخلبرة والوعي.

ومنهـا :خروج املـرأة للعمل :خيتلـف تأثري عمل

خمتلـف عنـده عـن املـرأة ،وكل هـذه األمور سـبب

وتوجـد أسـباب أخـرى للمشـاكل األرس َّيـة

منهـا:

التغير االجتامعـي :حيدث العديد مـن التغريات

االجتامعيـة يف املحيـط اخلارجـي للأرسة وتتأثر به،

بحيـث يتبنـى األبنـاء قي ً
ما وأفـكار متحـررة جديدة
غير تلـك القيـم والعـادات تقليديـة التـي يتبنهـا

االبـاء ممـا يـؤدي إىل حـدوث الفجـوة
6
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املـوارد املا ّد ّيـة العاليـة وعـدم التخطيـط املتـوازن هلا
ينتـج عنـه أيضـ ًا خلاف ومشـاكل أرسيـة.
املـرأة مـن أرسة ألخـرى حيـث يمكن أن يـؤدي إىل
حـدوث رصاع يف األدوار واختلاف يف سـيادة

األرسة وتنسـيق املسـؤوليات واألولويـات واألمور

املاديـة ،ورصاع يف حتقيـق تـوازن بين متطلبـات
العمـل واألبنـاء والـزوج وبين حتقيـق ذاهتـا.

والرفقـاءّ :
فـإن التأثير
ومنهـا :تأثير األقـارب ُّ

السـلبي لألفراد من البيئة الداخل ّية ُيسـبب املشـاكل،
َّ

سـواء من خلال تدخلهم بشـؤون أفـراد األرسة أو

مـن خلال حتريـض طـرف على اآلخر.

كل ٍ
يتحلى ّ
ّ
فـرد من أفـراد األرسة بخلق
الرفـق وال ّلين يف تعامالتـه ك ّلهـا.
ّ

عالج املشكالت األرس َّية
أوالً :جيـب أن يـدرك أفـراد األرسة ّ
أن هنـاك

رابعـ ًا :أن يبتعـد أفـراد األرسة عـن الغضـب،

ينبغـي للجميع إدراك دوره ،حتّى يسـتطيع حسـم

خامسـ ًا :أن تضـع األرسة أسسـ ًا ومعايير ّ
حلـل

والزوج،
األب ّ
قائـد ًا ور ّبـ ًا هلـذه األرسة يتم ّثـل يف ّ
ّ
وإن صمام األمـان للأرسة هـو القائـد الـذي
اخلالفـات التي يمكـن أن تظهر بني أفـراد األرسة.

ثانيـ ًا :أن يلجأ أفـراد األرسة إىل احلوار الناجح
واالسـتامع واملهـارات اإلنسـان ّية التـي متكّـن ّ
كل
ٍ
طـرف مـن أن يسـتمع إىل اآلخـر ويتحـاور معـه،

مـن أجـل ّ
حـل اخلالفـات واملشـكالت التـي
يمكـن أن حتـدث ،بل ومنـع تفاقم تلـك اخلالفات
وحتوهلـا إىل رصا ٍع وتصـادم ،كما ّ
أن
ّ

الشرور
فالغضـب ال يـأيت بخير ،وإنّما هـو أصـل ّ
ك ّلهـا ،واللجـوء إىل ضبـط األعصـاب.
واحلجة والربهـان ،بعيد ًا
خالفاهتـم ،تُبنى عىل املنطـق
ّ

عـن حتكيم اهلـوى واآلراء ّ
الشـخص ّية ،فاإلنسـان مهام

متتّـع بـه مـن حصافـة ورجاحـة عقـل فإنّـه يفتقـر إىل
ٍ
حلظة من
احلكمـة باسـتمرار ،وقـد تأخـذه األهـواء يف

الصواب.
اللحظـات يمين ًا أو شماالً ،بعيدً ا عن جـا ّدة ّ

احلـوار وسـيلة ناجعـة متكّـن مـن
ٍ
فهـم ّ
كل
طـرف لآلخـر ،فيسـدّ
بذلـك ّ
كل طريـق إلسـاءة
الفهـم وسـوء ال ّظ ّن.
ثالثــــ ًا :جتنــــب

العنـف ّ
والشـدّ ة ،بـل
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عقيدتي

اهلل حيّ
نتطـــرق لتلـــك التعريفـــات ونقتـــر
ال
ّ
ع ــى بي ــان تعري ــف احلي ــاة بالنس ــبة لل ــذات
املقدّ ســـة فحســـب ،فنقـــول :مـــاذا نعنـــي
بقولنـــاّ :
حـــي؟
إن اهلل
ّ

إن ّ
نق ــول قب ــل بي ــان تعري ــف احلي ــاةَّ :
كل

إنس ــان ُيم ّي ــز ب ــن املوج ــود احل ــي واملوج ــود
غـــر احلـــي ،و ُيـــدرك َ
بـــأ َّن احليـــاة ضـــدّ
امل ــوت ،إِالّ َأ َّن ــه رغ ــم تل ــك املعرف ــة العا ّم ــة،
ال يســـتطيع أحـــد إدراك حقيقـــة احليـــاة يف

املوجـــودات احل ّيـــة.
فاحلي ــاة َأش ــدّ احل ــاالت ظه ــور ًا ،ولكنّه ــا
َأعرسهـــا عـــى الفهـــم ،و َأشـــدّ ها اســـتعصا ًء
ع ــى التحدي ــد.

تطرقنـــا يف املقـــال الســـابق إىل الصفـــات
ّ

تعريـــف احليـــاة :هـــي صفـــة توجـــب

الصف ــات الثبوتي ــة وم ــا الغاي ــة م ــن معرفته ــا

أي :ال تتصـــف أ ّيـــة ذات بصفـــة العلـــم
والقـــدرة إالّ بعـــد اتّصافهـــا بصفـــة احليـــاة.

الثبوتي ــة (اجلاملي ــة) وب ّين ــا م ــا ه ــو امل ــراد م ــن

وه ــل ه ــي توقيفي ــة أو ال  ...إل ــخ ،ويف ه ــذا

نتطـــرق إىل الصفـــة األوىل مـــن تلـــك
املقـــال
ّ
الصف ــات َأال وه ــي صف ــة احلي ــاة.

فصفـــة احليـــاة هـــي صفـــة ثبوتيـــة
(مجاليـــة) هلل تعـــاىلّ ،
وأن (احلـــي) اســـم
مـــن أســـائه ســـبحانه ،و ُع ّرفـــت صفـــة

احليـــاة بشـــكل عـــام بأكثـــر مـــن تعريـــف؛

ألنـــا تشـــمل حيـــاة اإلنســـان ،واحليـــوان،
ّ
والنبـــات ،وغريهـــاّ ،إل أنّنـــا ُبغيـــة اإلجيـــاز
8
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صحـــة اتّصـــاف الـــذات بالعلـــم والقـــدرة.

ـأن ّ
وال ــرورة تق ــي ب ـ ّ
كل ع ــامل وق ــادر
ـي وب ــا ّ
أن ال ــذات اإلهلي ــة عامل ــة وق ــادرة
حـ ّ

فهـــي متصفـــة باحليـــاة ،وحياهتـــا أزل ّيـــة

أبد ّيـــة ،ليســـت بـــروح ودم(.ينظـــر :الســـبحاين،

اإلهليـــات :ج ،1ص153ـ ص.)158
دليل حياته سبحانه وتعاىل

ال أظـــن أنَّـــك حتتـــاج يف توصيفـــه

ســـبحانه باحليـــاة إىل برهـــان بعـــد الوقـــوف

عـــى أمريـــن:

األول  :ق ــد ثب ــت بالربه ــان َأ َّن ــه س ــبحانه

ع ــامل وق ــادر.

الث ــاين :وج ــود ه ــذا الع ــامل ،فل ــو مل تك ــن

الـــذات اإلهليـــة ح ّيـــة مل يوجـــد يشء مـــن

العـــامل ،لكـــ ّن وجـــود العـــامل ثابـــت باحلـــس

والـــرورة بـــا شـــك.

ـــوت وســـبح بِحم ِ
ـــد ِه﴾( .الفرقـــان :آيـــة.)58
َي ُم ُ َ َ ِّ ْ َ ْ
وقـــد جـــاء لفـــظ (احلـــي) فيـــه اســـ ًا لـــه
س ــبحانه مخ ــس م ـ ّـرات .يق ــول ج ـ ّـل وع ــا:
ـو ْ
ـي ا ْل َق ُّي ــو ُم الَ ت َْأ ُخ ـ ُ
ـذ ُه
﴿اللَُّ الَ إِ َلـــ َه إِالَّ ُه ـ َ
الَ ـ ُّ
ِ
َـــو ٌم﴾( .البقـــرة :آيـــة .)255
ســـنَ ٌة َوالَ ن ْ
حياته سبحانه يف السنَّة الرشيفة
قـــال اإلمـــام حممـــد الباقـــر« :إِ َّن اهلل

فـــإذا تقـــرر هـــذان األَمـــران تكـــون
النتيج ــة القطعي ــة َأ َّن ــه س ــبحانه ب ــا َأ َّن ــه ع ــامل

غـــره ،نـــور ًا ال
تبـــارك وتعـــاىل كان وال يشء
ُ
ظـــا َم فيـــه ،وصادقـــ ًا ال كـــذب فيـــه ،وعاملـــ ًا

يســـتدلون عـــى حياتـــه بقوهلـــم« :إنـــه تعـــاىل
ح ــي المتن ــاع ك ــون م ــن يمك ــن ْ
أن يوص ــف

التوحيـــد :ص.)141

وقـــادر ،وأوجـــد هـــذا العـــامل املحســـوس
ـي؛ وألَج ــل ذل ــك ن ــرى َأ َّن احلك ــاء
فه ــو ح ـ ّ

بأ َّن ــه ق ــادر ع ــامل ،غ ــر ح ــي» ( .العالم ــة احل ــي،

كشـــف الفوائـــد :ص.)46

ويف احلقيق ــة حيات ــه س ــبحانه عب ــارة ع ــن
اتصافـــه بالقـــدرة والعلـــم كـــا تقـــدّ مَّ ،
وأن
مجيـــع صفاتـــه ســـبحانه وإِ ْن كانـــت خمتلفـــة

مفهومـــ ًا ،لكنّهـــا متحـــدة واقعـــ ًا ومصداقـــ ًا.
فضـــا عـــن كونـــه ســـبحانه خلـــق

موجـــودات ح ّيـــةُ ،مدركـــة وفاعلـــة ،فمـــن
املســـتحيل ْ
أن يكـــون ُمعطـــي الكـــال فاقـــد ًا

لـــه.

ـو َت في ــه ،وكذل ــك
ال َج ْه ــل في ــه ،وح َّيــ ًا الَ َم ـ ْ
ه ــو الي ــوم وكذل ــك ال ي ــزال أب ــد ًا»( .الص ــدوق،
وقـــال اإلمـــام موســـى بـــن جعفـــر:
«إِ َّن اهلل ال إل ــه إالَّ ه ــو :كان حي ـ ًا ب ــا َك ْي ــف...
كان ع ـ ّـز وج ــل إِهلــ ًا حيــ ًا ب ــا حي ــاة ِ
حادث ــة،
ّ

بـــل هـــو حـــي لنفســـه»( .الصـــدوق ،التوحيـــد:
ص.)141

فحياتــه ســبحانه كســائر صفاتــه الكامليــة،
ـــرق إليهـــا العـــدم ،وال
صفـــ ٌة واجبـــة ال َي َت َط ّ
َي ِ
عـــرض هلـــا النفـــاد واالنقطـــاعَّ ،
تطـــرق
ألن
ّ
ورضورت ــا ،ويناس ــب
وجوب ــا
ذل ــك يض ــا ّد
َ
َ

إمكانـــا ،واملفـــروض خالفـــه.
َ

حياته سبحانه يف الكتاب العزيز
إِ َّن اهلل تعـــاىل يصـــف نفســـه يف الذكـــر

احلكيـــم باحليـــاة التـــي ال مـــوت فيهـــا إذ
الـــي ا َّل ِ
ـــذي الَ
َـــوك َّْل َع َ
﴿وت َ
يقـــولَ :
ـــى ْ َ ّ
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نحن نقص عليك

اج َك فِ ِيه ِم ْن َب ْع ِد َما
قال تعاىلَ  :ف َم ْن َح َّ
َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا نَدْ ُع َأ ْبنَا َءنَا َو َأ ْبنَا َءك ُْم
َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َءك ُْم َو َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َسك ُْم ُث َّم َن ْبت َِه ْل
َفنَجع ْل َلعنَ َة اهلل َع َل ا ْلك ِ
َاذبِني آل عمران.61 :
ْ َ ْ
كتب النبي إىل أهايل نَجران يدعوهم إىل

اإلسالم ،فتشاور أبو حارثة (أسقف نجران) مع
قومه ،واتفقوا عىل إرسال وفد ملقابلة الرسول
واالحتجاج أو التفاوض معه ،وملا التقوا النبي

مل يصل معهم إىل نتيجة ،عندها اقرتح عليهم
املباهلة ـ بأمر من اهلل ـ فقبلوا ذلك وحددوا لذلك
يوم ًا ،وهو اليوم الرابع والعرشون من شهر ذي

جاء يف بحار األنوار :ج ،21ص:281

(قال أسقف نجران :يا معرش النصارى :إين
ألرى وجوها لوشاء اهلل أن يزيل جبال من مكانه
ألزاله هبا ،فال تباهلوا فتهلكوا ،وال يبق عىل

وجه األرض نرصاين إىل يوم القيامة فقالوا :يا
أبا القاسم رأينا أن ال نباهلك ،وأن ن ُِق ُّرك عىل
دينك ،ونثبت عىل ديننا ،فقال« :فإن أبيتم املباهلة
فأسلموا يكن لكم ما للمسلمني وعليكم ما
ناجزكم» فقالوا :مالنا
عليهم» فأبوا .قال« :فإين ُأ ُ

بحرب العرب طاقة ،ولكن نصاحلك عىل أن
ال تغزونا وال ختيفنا وال تردنا عن ديننا عىل أن

لكن يف اليوم املوعود عندما شاهد وفد

نؤدي إليك كل عام ألفى حلة :ألف يف صفر،
وألف يف رجب ،وثالثني درع ًا عادية من حديد،

وهم عيل بن أيب طالب وابنته فاطمة واحلسن

بيده إن اهلالك قد تدىل عىل أهل نجران ،ولو ال

احلجة سنة  10هجرية.

نجران أن النبي قد اصطحب أعز اخللق إليه
واحلسني ،وقد جثا الرسول عىل ركبتيه

استعدادا للمباهلة ،انبهر الوفد بمعنويات

الرسول وأهل بيته وبام حباهم اهلل تعاىل من

جالله وعظمته ،فأبى التباهل.
10
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فصاحلهم عىل ذلك ،وقال« :والذي نفيس
عنوا ملسخوا قردة وخنازير ،وال ضطرم عليهم
الوادي نارا ،وألستأصل اهلل نجران وأهله حتى
الطري عىل رؤوس الشجر ،وملا حال احلول عىل

النصارى كلهم حتى هيلكوا».

نافذة على العالم

عــادات
غريبـة في الحــج
املتعارف أن غالبية احلجاج حيرصون عىل اقتناء وضعهم اسم املرأة التي تزوجت ومىض عىل

السجاجيد والسبح والتمور ،وبعضهم يفضل اقتناء زواجها عام ومل حتمل بعد يف ورقة هبا خيط يربط

الزي الرسمي السعودي رغم أنه يصنع يف بعض بشجرة يف عرفات اعتقادا منهم أن ذلك الترصف

بلداهنم ،ألهنم يعدون أي يشء حيصلون عليه من هو العالج.
أما بعض حجاج إندونيسيا حيرصون عىل
بالد احلرمني مقدس ًا وعظي ًام ،هذا بالنسبة للرجال،

أما النساء فيفضلن رشاء األقمشة والعباءات.

رشاء األواين املنزلية وحتديدا «القدر الكبري» رغم

وجيتهد احلجاج حسب املجتمعات التي قدموا أن بعض تلك األواين تكون من صناعة بالدهم،

منها يف التعامل مع هذه الفريضة منذ السفر إىل إال أهنم يتفاخرون هبا أمام أصدقائهم وأقارهبم
الرجوع ،فمن عادة حجاج روسيا أهنم فور وصوهلم يف احتفاليات زفاف أبنائهم ،فيطبخون طعامهم

إىل مكة حيصلون عىل أساور يكتب فيها رقم املكتب فيها ،ومجيع احلارضين لذلك الزفاف يبدون
واسم رئيسه والعنوان ،والتي من املفرتض أن سعادهتم ألهنم سيتناولون الطعام الذي طبخ يف

يضعوها عىل معاصمهم طوال فرتة احلج ،إال أن أوان أحرضت من مكة املكرمة.

نسبة كبرية منهم يأخذوهنا وال يرتدوهنا ،بل حيتفظون

أما حجاج اهلند وجنوب رشق آسيا فلدهيم

هبا داخل حقائبهم يف مقر سكنهم ليربزوها ألقارهبم عادة مجيلة ،فعبوة ماء زمزم ذات اللرتات اخلمس
وأصدقائهم عند عودهتم ،ألهنم يعدوهنا أول هدية يمكن أن تبقى لدهيم ملدة سنة أو سنتني ،وذلك

حصلوا عليها من مكة املكرمة ،ومن عاداهتم أهنم ال ألهنم حني رغبتهم برشب ماء زمزم يعبؤون وعاء
يرشبون ماء زمزم أثناء جلوسهم ،فهم حيرصون عىل كبريا يضعون فيه ثلج ًا وأربع أو ثالث قطرات

رشبه وهم وقوف وهم متجهون إىل القبلة.

فقط من ماء زمزم ،وبذلك حيصلون عىل كمية

أما حجاج تركيا فمن أبرز تقاليدهم الغريبة أكرب من تلك املياه املباركة.
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عناقيد
املسائل الشرعية مطابقة آلراء املرجع الديين األعلى السيد علي السيستاني

حق ُّ
َك َ
يف ُنعرِّف ِّ
الش ْف َعِة؟
ُدعيت لبيت قريب لي ألصلح بينه وبين
شريك له لسوء تفاهم قد وقع بينهما ،وكنت
ال أعلم ما سبب تلك المشكلة وبعد حضوري
وقيام قريبي لجلب الشاي سألت شريكه ما
سبب المشكلة؟
فقال شريكه :قريبك قد باع داره لشخص
وأنا أحق بها من المشتري كوني شريكه ولي
حق الشفعة في ذلك.
فقلت :عفوا ،وكم حصتك فيها من الشراكة؟
فقال :ال حصة لي فيها بل أنا شريكه في
عمل تجاري كما تعلم.
فقلت :وكيف تدّ عي الشفعة في دار ال
شراكة لك فيها معه؟
فقال الشريك :معذرة ،هال أوضحت لي
عدم أحقيتي بالشفعة فيها؟
عندها حضر قريبي...
فقلت لهما :انتبها جيدا لكالمي حتى تعرفا
حق الشفعة بما ورد عن سنة رسول الله
12
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واألئمة األطهار ،وإن كان مضمونها بيع
أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه
حق في أن يتملك المبيع بالثمن المجعول
ويسمى هذا الحق بـ (الشفعة) ،والشريك يطلق
عليه بـ (الشفيع).
فقال الشريك :ألم أقل لك ذلك؟
فقلت :نعم ،ولكن الشفعة تثبت بشروط.
فقال الشريك :وما هي الشروط؟
فقلت :تثبت الشفعة في:
1ـ بيع ما ال ينقل إذا كان يقبل القسمة
كاألرضين والدور ،وأما ما ينقل كاآلالت
والحيوان وما ال ينقل أيضا إذا لم يقبل القسمة
كالطرق أختلف الفقهاء حولها ففيهما قوالن
أقواهما األخذ بالشفعة ،ولكن األحوط للشريك
عدم األخذ بالشفعة في تلك األمور إال برضا
المشتري كما األحوط في إجابته ان أخذ بها.
2ـ ال تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره
فليس لجاره األخذ بالشفعة ،إال إن كان للدارين

طريق واحد مشترك.
3ـ يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين
المبيعة مشتركة بين اثنين ،ووجهت نظري نحو
شريك قريبي وأنت لست مشتركا معه في الدار
وان كنت مشتركا معه بعمل تجاري آخر.
4ـ إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما
حصته الثنين  -مثال  -دفعة أو تدريجا فصارت
العين بين ثالثة بعد البيع بين الشريك األول
والمشتريين الجدد تثبت الشفعة للشريك ،وله
التبعيض في الشفعة عند الفصل بين وقوع البيع
تدريجا ووقوعه دفعة فيحق له التبعيض في
األول دون الثاني على األقوى.
فقال قريبي :وهل هناك اعتبارات في
الشفيع؟
قلت :نعم ،فيعتبر فيه أن يكون:
1ـ مسلما ،فال شفعة للكافر على المسلم
وإن اشترى من كافر.
2ـ قادرا على أداء الثمن فال تثبت للعاجز
عنه ،وإن بذل رهنا أو وجد له ضامن ال يكون
إال برضا المشتري ،وإذا ادعى أن بأمكانه
التسديد والمال ليس تحت يده أمهل ثالثة أيام
فإن لم يحضره بطلت شفعته ،أو أوجب الضرر
المعتد به على المشتري فالظاهر سقوطها أيضا.
فقال شريك قريبي :وهل يلزم المبادرة في
األخذ بالشفعة أم تدوم ما دام الزمان؟
قلت :األقوى لزوم المبادرة إلى األخذ
بالشفعة فيسقط حق الشفعة بالمماطلة والتأخير
بال عذر وال تسقط إذا كان التأخير عن عذر

 ولو كان عرفيا -كجهله بالبيع أو جهلهباستحقاق الشفعة ،وغيرها من األسباب.
فقال الشريك :وإذا كان غائبا عن بلد البيع
وعلم بوقوعه فهل له حق الشفعة؟
فقلت :له الحق إن بادر ولو بالتوكيل ،وإال
سقطت.
فقال :وإذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع
بالشفعة؟
قلت :لم تسقط الشفعة بل جاز للشفيع
األخذ من المشتري األول بالثمن األول فيبطل
الثاني.
فقال :وإن زادت العقود على اثنين؟
فقلت :إن أخذ الشفيع باألول بطل ما بعده
ويصح مع إجازته ،وإن أخذ باألخير صح ما
قبله ،وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما
بعده ويصح مع إجازته.
فقال :إذا اراد الشفيع اسقاط حق الشفعة إزاء
مال فهل يجوز له ذلك؟
قلت :الشفعة حق يجوز أخذ المال بإزاء
إسقاطها.
فقال :فهل يجوز نقل الشفعة من الشفيع
آلخر؟
فقلت :حق الشفعة ال يقبل االنتقال.
فقال شريك قريبي :على ضوء كالمك ال
شفعة لي في دار قريبك وبيعه صحيح.
فقلت :بل على ضوء كالم الفقهاء ال شفعة
لك فيها.
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أي بني

ال شـك ّ
أن األخلاق احلسـنة هـي الشيء

معرفـة ُحسـن اخلُلـق ،وماهـي مكانتـه ،وآثـاره،

االحترام ،واملح ّبـة ،ومـن األمـاين واآلمـال التي

ُحسـن ُ
اخللـق :حالـة تبعـث على حسـن

الوحيـد الـذي يـدوم إىل األبد ،وجتلـب لصاحبها

وثوابـه...

يطمح إليها كل إنسـان ،ويسـعى جاهد ًا يف كسبها

معـارشة النـاس ،وجماملتهـم بالبشاشـة ،وطيـب

مرموقـة ،حمببـ ًا لـدى النـاس ،عزيـز ًا عندهم.

الصـادق حينما ُسـئل عـن تعريـف حسـن

وحتقيقهـا ،أن يكـون ذا شـخصية ّ
جذابـة ،ومكانة
َبيـدَ ّ
أن مجيـع تلـك القيم والفضائـل ،ال تكون

مدعـاة لإلعجاب ،وسـمو املنزلة ،ورفعة الشـأن،
ّإل إذا اقرتنـت بحسـن اخللـق ،وازدانـت بجاملـه

الوضـاء .فـإذا مـا جتـردت منـه
الزاهـر ،ونـوره ّ
فقـدت قيمهـا األصيلـة ،وغـدت صور ًا شـوهاء

تُثير السـأم والتذمـر؛ لذلـك كان ُحسـن اخلُلـق

ملاك الفضائـل ،ويف مقالنـا هـذا سـنتطرق إىل

14
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القـول ،ولطـف املداراة .نسـتقي ذلك مـن اإلمام

اخللـق ،فقـال هـو« :تلين جناحـك ،وتطيـب

كالمـك ،وتلقـى أخـاك ببشر حسـن»( .الـكايف،

الكلينـي :ج ،2ص.)103

مكانة ُحسن ُ
اخللق

مـدح اإلسلام ُحسـن اخلُلـق مدحـ ًا كبير ًا،

فتوالـت األحاديـث عـن النبـي وأهـل
حلسـن،
بيتـه مب ّينـة مكانـة أصحـاب اخلُلق ا َ

منهـا:

«حسـن
نصـف الديـن :قـال رسـول اهللُ :

اخلُلـق
نصف الدين»( .اخلصـال ،الصدوق :ص.)30
ُ
أكمـل اإليمان :قـال« :إن ّأكمـل املؤمنين

ُـدر األرزاق»( .عيـون احلكـم
ُ
«بحسـن األخلاق ت ّ
واملواعـظ،
الواسـطي :ص.)212
ّ

أهل البيت ورحابة اخللق

ّ
تتجلى فيها
سـجل لنـا التاريـخ وقائـع كثيرة
ّ

إيامنـ ًا أحسـنهم أخالقـ ًا»( .حتـف العقول ،ابن شـعبة

رحابـة اإلسلام يف تعاليمه اخلُلقيـة ،فهذه أخالق

«حسـن اخلُلق رأس
عيلُ :
البر :قال ّ
رأس ّ
ّ
كل بِ ٍّر»( .ميزان احلكمة ،الريشـهري :ج ،1ص.)779

معنـى أن حيافـظ اإلنسـان على قيمـه وأخالقـه

احلـراين :ص.)47

اخللق َ
ثواب ُ
احلسن

أفضـل احلسـنات :ورد ّ
أن رسـول اهلل

ُسـئل عـن أفضـل احلسـنات عنـد اهلل ،فقـال:
«حسـن اخلُلـق ،والتواضـع ،والصبر على البلية،
ُ

والرضـاء بالقضـاء»( .ميـزان احلكمـة ،الريشـهري:

ج ،1ص.)637

جسـدت لنـا
أهـل البيـت شـاهدة بعـد أن ّ
حتـى مـع املخالـف يف املذهـب والديـن.

فعـن اإلمـام الباقـر عـن أبيـه قـالّ :
«إن

عليـ ًا صاحـب ذ ّمي ًا ،فقـال الذ ّمـي :أين تريد

فلما عدل الطريق
يـا عبد اهلل؟ قـال :أريد الكوفةّ ،

بالذ ّمـي عـدل معـه علي ،فقـال لـه الذ ّمـي:
أليـس زعمـت تريـد الكوفـة؟ قـال :بىل .

فقال الذ ّمـي :فقد تركت الطريـق .فقال:

ثوابـه كاجلهـاد :قـال اإلمـام الصـادق:

علمـت .فقال لـه :فلم عدلـت معي وقـد علمت

على ُحسـن اخلُلـق كما ُيعطـي املجاهـد يف سـبيل

أن ُيشـيع الرجـل صاحبـه هنيئـة إذا فارقـه ،بكذا

ّ
«إن اهلل تبـارك وتعـاىل ل ُيعطـي العبـد مـن الثواب
اهلل ،يغـدو عليـه ويـروح»( .الـكايف ،الكلينـي :ج،1

ص. )101

آثار حسن اخللق

مـن اآلثـار اإلجياب ّيـة التـي أشـارت إليهـا

األحاديـث الرشيفـة هـي:

«حسـن
يوجـب املح ّبـة :قـال رسـول اهللُ 

ذلـك؟ فقـال :هذا من متـام ُحسـن الصحبة،
أمرنـا نبينـا .فقال لـه :هبذا؟ فقـال :نعم .

فقـال الذ ّمـي :ال جـرم إنّما تبعـه َمـن تبعـه

ألفعالـه الكريمـة ،وأنـا أشـهد ّأن على دينـك،

فرجـع الذ ّمـي مـع علي وأسـلم»( .بحـار

األنـوار ،املجلسي :ج ،41ص.)53

اخلُلـق ُيثبـت املـو ّدة»( .أعيان الشـيعة ،حمسـن األمني:

ج ،1ص.)300

علي قـال:
يزيـد يف الـرزق :عـن اإلمـام ّ
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القوارير

تساؤل عن حجاب املرأة
يتسـاءل الكثيـر مـن النـاس نسـا ًء ورجـاالً

مسـلمون وغيـر مسـلمين :لمـاذا يتـم الربـط
دائمـ ًا بيـن مـا ترتديـه المـرأة ،وبيـن اإلثـارة
الجنسـية للرجـل؟ وأغلـب الظن عنـد هؤالء
أن هـذا السـؤال سـينتصر علـى دعـوات
الحجـاب الكثيـرة الصـادرة مـن المؤسسـة
الدينيـة ،كونـه سـؤاالً محرجـ ًا للغايـة.
لكـن هـذا السـؤال جوابـه سـهل وليـس
فيـه جنبـة إحـراج ،بـل هـو جـواب علمـي
اجتماعـي نفسـي ،وهـو أن اإلسلام عندمـا
أسـس ون ّظـم العالقـة بيـن الجنسـين الحـظ
ّ
بدقـة متناهيـة الخصائـص التكوينيـة لـكل من
الرجـل والمـرأة ،مـن حيـث أنهمـا يضعـان
اللبنـة األولـى لبنـاء المجتمع ،وجعـل في كل
منهمـا خصائـص تتلاءم مـع دوره ووظيفتـه
فـي ذلـك البناء ،ومن هـذه الخصائـص غريزة
ميـل كل منهمـا لآلخـر ،وهـي غريـزة ثابتـة
علميـ ًا فـي طبـع اإلنسـان ،بحيـث أنهـا لـو
ضعفـت أو انعدمـت عنـد شـخص عُـدِّ ذلـك
الشـخص غيـر طبيعـي ،مريضـ ًا يحتـاج إلـى
علاج ،وكذلـك زيادتهـا فـي شـخص أيضـ ًا،
مـع أن اإلسلام البـد أن يدفـع نحـو اسـتثمار
الغريـزة الجنسـية بأفضل ما يكون فـي الحياة،
16
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ألنها مصـدر التكاثـر ،واعتدالها يمثـل لون من
التحضـر والتطـور ،كمـا قـال رسـول اللـه:
ّ
«تناكحـوا تناسـلوا فانـي أباهـي بكـم األمم يوم
القيامـة» ،فكيف يكـون هذا النكاح والتناسـل؟
هـل يكـون عشـوائي ًا فوضويـ ًا؟ كال فـإن ذلـك
ال يتلاءم مـع الغـرض والهـدف مـن النـكاح.
إذا البـد مـن ضوابـط وقوانينـي تحكـم طريقـة
التناسـل والتكاثـر.
لـذا جـاء تشـريع الحجـاب ليكـون أحـد
عوامـل النجـاح فـي بنـاء مجتمـع متحضـر
وغض
ومتقـدم ،كما ُش ّـرعت الع ّفة ،والتقـوىّ ،
البصـر ،وهي تشـريعات تحكـي حقيقـة علمية
فـي الفـوارق التكوينيـة بيـن الرجـل والمـرأة،
بـأن الغريـزة أمـر طبعـي فـي كال الجنسـين،
وطبيعـة المـرأة فـي ذلـك أشـد مـن الرجـل،
لذلـك كانـت "ريحانة وليسـت بقهرمانـة" ،بما
تنطـوي عليـه مفـردة الريحانـة والريحـان مـن
شـأنه الجـذب وشـدّ االنتبـاه.
فلمـاذا هـذا اإلصـرار علـى جعـل هـذه
الحقيقـة العلميـة عيبـ ًا والحـث عليهـا تركيـز ًا
علـى جانـب غريـزي؟
وهـل مـن حكمـة لخلـق الجنسـين غيـر
تفعيـل هـذه الغريـزة بشـكل اكمـل؟

طب وتكنولوجيا

تناول الطعام لي ً
ال

ن َّبـه باحثـون مـن خطورة تنـاول الطعـام بعد
السادسـة مسـا ًء ألن فعاليـة الجهـاز الهضمي تقل
خلال الليـل ،مـا يـؤدي لزيـادة خطـر اإلصابـة
بالسـمنة والسـكري مـن النـوع الثاني.
وأكـدوا أن لذلـك عالقـة ربمـا بإيقاعـات
السـاعة البيولوجيـة لجسـم اإلنسـان ،حيـث أن
دورة حيـاة اإلنسـان اليوميـة على مدار  24سـاعة
هـي التي تحكـم كل شـيء ،بـد ًء من موعـد نومنا
وصـوالً للوقت الذي تكـون فيه خاليانـا المناعية
فـي أقصى درجات نشـاطها ،بمـا ُي َمكِّن أجسـامنا
مـن التحضـر لألمور العاديـة ،بما فـي ذلك موعد
وصـول الطعام.
فالجسـم يفـرز قـدر ًا أقـل مـن اللعـاب
فـي المسـاء ،وتفـرز المعـدة إفـرازات هضميـة
أقـل ،وتتباطـأ انقباضـات األمعـاء التـي تنقـل
الطعـام عبـر أحشـائنا ونكـون أقل حساسـية تجاه
هرمـون األنسـولين ،وهـو مـا يعمل علـى تنظيف
الجلوكـوز من مجـرى الـدم لدينا كـي يتمكن من
دخـول خاليانا واسـتخدامه كوقـود يمنحنا الطاقة
فـي مختلـف النشـاطات.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7989375/

Eating-6pm-bad-news-heart.html

استخدام سوشوميديا في المجال الطبي
وجد باحثون أن نوعية األطعمة التي يتناولها
أصدقاؤنا على وسائل التواصل االجتماعي تؤثر
على اختياراتنا الغذائية .واكتشف الباحثون من نتائج
دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص أن الناس
يتناولون كمية إضافية من الخضر والفواكه كل يوم
إذا الحظوا مث ً
ال أن أقرانهم على موقع فيسبوك
يفعلون نفس الشيء.
وأضاف الباحثون ،إن ذلك مفيد في معالجة
العادات الغذائية السيئة لدى األطفال ،ونقلت في
هذا السياق صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن ليلي
هوكينز ،الباحثة الرئيسية بالدراسة وطالبة الدكتوراة
المتخصصة في علم نفس الصحة ،قولها "أظهرت
هذه الدراسة أننا قد نتأثر بأقراننا على وسائل
التواصل االجتماعي أكثر مما نتصور عند اختيار
نوعيات معينة من األطعمة .وما يمكنني قوله هو إننا
نتحسس بشكل ال شعوري على ما يبدو سلوكيات
اآلخرين عند اتخاذ خيارات الطعام الخاصة بنا".
فيما لفت الباحثون بنفس الوقت إلى أن الدراسة
لم تبين وجود صلة كبيرة بين عادات الناس الغذائية
ومؤشر كتلة الجسم ،وأن أكثر ما يمكن االستفادة
به من وراء تلك الدراسة هو تطويع االختراعات في
تعويد صغار السن على تناول األكل الصحي.
www.dailymail.co.uk/health/article-7975445/Socialmedia-makes-eat-friends.html
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مساحة ود

في األصوات

في األَصو ِ
ات ا ّلتي ال ُت ْف َه ُم:
ْ َ

ات م ْب َهم ٌة ال ُت ْف َه ُم
أص َو ٌ
ال َّل َغ ُطْ :
الص ْو ُت بالكَالم ا ّلذي ال َيبِي ُن
ال َّت َغ ْم ُغ ُمَّ :

وكذلك الت ََج ْم ُج ُم
بَ :ص ْو ُت ال َع ْسك َِر
ال ّل َج ُ

الح ْر ِ
ب
الج ْيش في َ
الو َغىَ :ص ْوت َ
َ
الضو َضاء :اجتِماع أصو ِ
ات الن ِ
َّاس
ْ َ
ْ َ ُ
َّ ْ ُ
والدَّ َو ِ
الج َل َب ُة.
اب ،وكذلك َ
في األصوات

ات الدُّ ع ِ
أصو ِ
اء والنِّداء:
َ
ْ َ
َاف الصوت بالدُّ ع ِ
اء
الهت ُ َّ ْ ُ
َ
ُ
الص ْو ُت باإلن َْسان َ
كأ ْن َت ُق َ
ول له:
الت َّْه ِي ُ
يت َّ

َيا َه َيا ُه.

ياح بالنّداء.
خج َخ ُة ُّ
الص ُ
الج َ
َ
الص ْو ُت باإلبِ ِل لدُ َع ِائ َها إلى
الج ْأ َج َأ ُة َّ
َ
ِ
الش ْر ِ
ُّ
اإلها َب ُة
ب وك ََذل َك َ
اله ْأه َأ ُة الدَ عاء بِها إلى الع َل ِ
ف
َ َ
َ
ُ َ
الح ْلب
اس الدُّ عا ُء بِ َها إلى َ
اإل ْب َس ُ
السأسأ ُة دعاء ِ
الح َم ِ
ار.
َّ َ ُ ُ

يل األصو ِ
في َت ْف ِص ِ
ات ِم َن األ ْع َضاء:
ْ َ
ف ِمنْهما ِعنْدَ االمتِ َخ ِ
َّخير ِمن ِ
ِ
َّ ِ ِ
المن َْخ َر ِ
اط  -ال َق ْف َق َف ُة ِم َن
الشخ ُير م َن ال َف ِم -الن ُ َ
ْ
ين  -الن َّْخ ُ ُ َ
ِ
ِ ِ
الحن َكي ِن ِعنْدَ ْ ِ
ِ
األصابِ ِع ِعنْدَ َغ ْم ِز
يع وال َف ْر َق َع ُة ِم َن
َ
األسنَان -ال َّت ْفق ُ
اضط َرابِ ِه َما ْ
َ ْ
واصطكَاك ْ
الزمجر ُة ِمن الجو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
(وي َق ُال هو َص ْو ُت
المجهود والمختَن ِق) ْ َ َ َ َ ْ َّ -
ُ
الصدْ ِر ُ
الم َفاص ِل  -الك َِر ُير م َن َّ
َ
 ال َقر َقر ُة ِمن األَم ِِ
اإلخ َف ُ
َاح  -اإل َف َ
َ
عاء ْ -
الفر ِج ِعنْدَ النِّك ِ
اق
اخ ُة ِم َن الدُّ ُبر ِعنْدَ
والخ ْق َخ َق ُة م َن ْ
ْ َ َ ْ
يح  ،وفي الح ِد ِ
يث( :ك ُُّل َب ِائ َل ٍة ت ُ
الر ِ
ُخ ُر ِ
َفيخ).
َ
وج ِّ
في أصو ِ
ات ال ُّط ُي ِ
ور:
ْ َ
ِ
ِ
ِ
الص ْر َص َر ُة لِ ْل َب ِ
الص ِف ًير للن َّْس ِر-
الع َر ُار لِل ّظ ِلي ِم ِّ -
للص ْق ُر َّ -
ازي  -ال َغ ْق َغ َق ُة َّ
الز َم ُار للنَّ َعا َمة َّ -
ِ ِ
ِ
الس ْج ُع لِل ُق ْم ِر ِّي  -ال َعنْدَ َل ُة لِل َعنْدلِ ِ
يب  -ال َّل ْق َل َق ُة لِ َّل ْق َل ِق  -ال َب ْط َب َط ُة لِ ْل َب ِّط
والهد ُير ل َ
الهد ُيل َ
َ
لح َمام َّ -
 الهدْ هدَ ُة ل ْلهدْ ه ِد  -ال َق ْط َق َط ُة لِلقطا  -الص َقاع ُّ ِ ِاج ِة،
ُ ُ
والز َقا ُء للدِّ يك  -النَّ ْقنَ َق ُة وال َق ْو َقا ُء للدَ َج َ
ُّ ُ
َ
ِ
يك لِلس َف ِ
وال َقي ُق صوتُها إذا د َع ِ
ادِ ،
ت الدِّ َ
الس ْق َس َق ُة
اإل ْن َق ُ
َ
ْ َ ْ َ
اض َص ْوت َُها إذا َأرا َدت ال َب ْي َض َّ -
ِّ
ِ
ِ
لل ُع ْص ُف ِ
يب لل ُغ َراب َ
(قال َب ْع ُض ُه ْم ن َِعي ُق ُه َ
بالخ ْي ِر ون َِعي ُب ُه بال َب ْي ِن).
ور  -النَّع ُيق والنَّع ُ
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