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صغارنا الك���رام ،في مثل هذه األيام من

لقد جاءت هذه الثورة لتجدد عهد اإلسالم

باالت���كال عل���ى الل���ه عزوج���ل ،وبفضل

اإلس�ل�ام العزيز ينطلق اليوم ليعيد لألمة

ع���ام 1979م ،إس���تطاع الش���عب اإليراني

القيادة الحكيمة لقائد الثورة اإلس�ل�امية
ومؤسس الجمهورية االسالمية اإليرانية

اإلم���ام الخميني(ق���ده) ،تقوي���ض نظام

في أبهى تجلياته وأس���مى معانيه ،وهاهو

وللمجتمعات اإلسالمية عزها.
واليوم،وبعد م���رور 33عام ًا على إنتصار

الثورة اإلس�ل�امية ،ل���م يعد خافي��� ًا على
أحد ب���أن االس���تكبار العالم���ي قد حاول

الشاه المس���تبد ،ودحر الهيمنة األجنبية
في إيران ،موجه ًا ضربة قاصمة إلى ذلك

عبر مخططات���ه التآمرية ،وفي صراعه مع

المنطقة بأسرها.

ثالث أه���داف أساس���ية :األول ،محاولته

النظام اإلستكباري الذي كان يهيمن على

الجمهوري���ة االس�ل�امية اإليرانية ،تحقيق
ض���رب االس���تقرار واألمن ف���ي ظل نظام

الجمهورية اإلسالمية.

واله���دف الثان���ي هو عرقل���ة أي نجاح قد

تحققه الجمهورية اإلسالمية كنظام يقوم

على اإلسالم.

أما الهدف الثالث للمؤامرات اإلستكبارية

التي تح���اك ضد الثورة اإلس�ل�امية ،فهو
الحؤول دون انتشار رسالة الثورة وثقافتها
وفكرها في مختلف أنحاء العالم.

فنح���ن ال نعتبر أبدا أن الثورة اإلس�ل�امية
محصورة في إطار شعب أو طائفة أو عرق

أو بقعة جغرافية معينة .ولسنا بحاجة إلى

التذكير بأن الثورة اإلس�ل�امية منذ لحظة

والدتها وحتى اآلن ،تعمل لكل المسلمين.
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يأتي أفراد القبيلة – مثل كل عام – الى مكة
المكر ّم���ة ،لينتقوا أطف���االً مولودين حديث ًا،

ويأخذونه���م ال���ى مناطقه���م ف���ي البادية،

الرضاعه���م وتكبيرهم ،ث���م إرجاعهم الى
ذويهم.

ومن الذين قدموا الى مكة ،حليمة السعدية

وزوجه���ا ،حي���ث كانت ناقتهم���ا عاجزة،

وليس في ضرعها قطرة لبن واحدة.

وفي إحدى الليالي ،تناهى الى س���معهما،
صوت طف���ل يبكي من الج���وع ،فلم ينامى

حتى الصباح.

كانت آمنة أ ّم هذا الطفل ،تو ّد أن يكون طفلها

كاألطفال اآلخرين ،ينمو في جو الصحراء
النقي ،ليكبر وهو سالم وقوي البنية ،إال إن

طفلها اليهدأ إال في حضنها.

إصطحب���ت كل واحدة من نس���اء البادية،
ً
طف�ل�ا وه ّمت بالع���ودة ال���ى مواطنها ،إال

إبن آمنة لم تأخذه إم���رأة ،فاحتضنته أمه
والدموع تتقاطر من عينيها.
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وكان قد تم االتفاق بين آمنة وحليمة

سأل الطفل محمد :من أجل أي شيء

منزلها في البادية ،حيث تقول حليمة
ّ
حل ه���ذا الطفل
الس���عدية :من���ذ أن

هذه الق�ل�ادة ،لكي تحميك من أخطار

عل���ى أن تأخ���ذ طفلها األخي���رة الى

ي���ا أماه ،تفعلين ه���ذا؟ أجابت :أضع

الصحراء.

الرضيع ف���ي حيّنها ،أصبح لبني يد ّر

خل���ع محمد القالدة م���ن رقبته ،وقال

ويكفي رضيعي أيض ًا إذ كانا يشبعان

لهذه القالدة وخرزه���ا في حفظنا من

بصورة عجيب���ة ،بحي���ث كان يكفيه
مع ًا ،وليس هذا فق���ط ،وانما زاد لبن

ناقتنا ببركة هذا الطفل.

لحليمة بكل أدب :ليس هناك أي فائدة

األخطار ،ثم ودّع حليمة وذهب.

تعجب���ت حليمة الس���عدية من حديثه،
ّ

وأطرقت وهي ّ
تفكر كثير ًا.

لم يزل هذا الطفل صغير ًا ويعيش في

بيت حليمة ،وفي أحد األيام ،استيقظ
مبكر ًا ،وأخذ يح ّدق في أوالدها ،وهم
يرعون األغنام.

س���ألته حليمة :لماذا يا عزيزي محمد
أن���ت مغتم هك���ذا؟ ق���ال محمد :أمي
العزي���زة ،م���ن غيرالع���دل ،أن يبقى

إخواني تحت الش���مس الحارقة ،وأنا
في ظل الخيمة ،مس���تقر ًا مرتاح ًا .إذ

كان يريد أن يذه���ب مع أوالد حليمة
الى الصحراء.

فألبس���ته حليم���ة مالبس��� ًا نظيف���ة،
ومشطت ش���عره ،ووضعت قالدة –

ذات خرز ملونة – على رقبته.
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جلس س���ليم ،عندما كان صغير ًا ،على عاتق أبيه وذهبا
مع ًا للمشاركة في التظاهرات التي كانت تندلع ضدالحكم
الملكي الجائر .ففي كل يوم ،كانت امواج من المتظاهرين
تخرج الى الشوارع والميادين ،تهتف بصوت واحد :قولوا:
الموت للش���اه.وكان الش���اه الظالم والمتغطوس ،يحكم
اي���ران في تلك الفترة بقوة الحديد والنار ،وكان يس���عى
لقلع االيمان من نفوس الشعب االيراني المسلم ،وجر ّهم
الى طريق الشيطان الرجيم.بيد ان الشعب المسلم الغيو ّر
لم يكن ألن ينخدع بش���عارات تلك الحكومة المس���تبدة
الظالمة ،فقر ّر القيام بوجه ذلك الحكم الفرعوني الغاشم
حتى يفهم أعداؤه ان الش���عب االيراني اليذعن ألالعيب
النظام واس���ياده االجانب ،وانما قامت الثورة االسالمية
الس���تبدال الحك���م الملكي المنحرف بحكومة إس�ل�امية
نابعة من الشعب االيراني المستقل.

كان ال���درس االجتماع���ي قد ب���دأ حيث دخل
المعلم الى الصف وشرع بحديثه قائ ًال :تعيش
ف���ي بلدن���ا ،قومي���ات مختلفة مث���ل :الفرس،
العرب ،االت���راك ،البلوش ،الل���ور ،واألكراد.
ّ
ويش���كلون ش���عبنا
كله���م يعيش���ون كأخوة
االيراني المس���لم .أما األع���داء فيحاولون –
دائم ًا – إيجاد الفرق���ة بين القوميات االيرانية
لكي يعر ّضوا أمن وس�ل�امة المجتمع االيراني
للخطر ،وتزول الوح���دة والوئام بين مكو ّنات
شعبنا العظيم .نحن يجب أن نزرع اليأس في
نفوس األعداء من خالل وحدة قلوبنا وإرادتنا
وجه المعلم ،س���ؤاالً لنا :كم نفر
وموافقنا .ثم ّ
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من قوميات بلدن���ا يحضر في ص ّفنا ؟ رفع عدد
م���ن الطلبة أيديهم الى االعلى ،كان منظر ًا مثير ًا
وملفت ًا للنظر ،الجميع يجلس ،بكل أدب واحترام
وتعاون ،في صف واحد ،يقرأون ويدرسون مع ًا.
فما أحلى وأجمل االتحاد االسالمي المتين؟

قال صالح في صباح يوم الجمعة:

اليوم يجب أن نذهب ألداء صالة

الجمعة .أجاب هاش���م :سمعت
ان صالة الجمعة اليوم ستكون

عظيمة وجليل���ة .وحين وصلت

صالح وهاش���م الى مكان إقامة

الص�ل�اة ،رأوا جامع���ة طه���ران
تغص بالمص ّلين الذين يجلسون في
ّ

صفوف منتظمة ،وهم صامتون ،حيث

كانوا يصغون لخطبة قائد الثورة االسالمية،

آي���ة الل���ه الخامنئي ،الذي قال ف���ي خطبته :في مثل

هذا اليوم أس���قط االمام الخميني ،الحكومة الملكية لظالمة والمستبدة ،وانتصرت الثورة
االس�ل�امية .نحن بايماننا بالله تعالى ،واتحادنا مع بعضن���ا البعض ،يجب أن ندافع عن
الجمهورية االس�ل�امية في إيران ،ألن أعداءنا اليحبون أن نرتقي ،ونتقدم الى األمام ،ولذا

ينبغي أن نكون يقظين..منتبهين ،لنبني ونع ّمر وطننا .وتالمذتنا االعزاء ،أمل المس���تقبل،
وعليهم أن ينجزوا دروس���هم جيد ًا ،لكي يخدموا جمهوريتهم االس�ل�امية في المس���تقبل.

وحالم���ا انتهت صالة الجمع���ة ،خرجت جموع المصلين ،وهي تهتف بش���عارات مدوّية،

تدعو لحماية الثورة من االعداء ،وكان صالح وهاشم ،ضمن الجموع الهاتفة.
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أنش���أت العائل���ة المالك���ة القصور
الفارهة من أموال الش���عب االيراني
المح���روم ،لك���ي يمض���وا فيها عدة
مرات في الس���نة ،فيما كان الشعب
وخاص���ة القروي���ون ،الكادح���ون،
اليملكون طعام ًا ومالبس��� ًا ومدارس ًا
وطرق ًا معبّدة ومس���توصفات لعالج
االطفال.
قالت السيدة طيبة لعلي ومريم :أنتم
االطفال التعلم���ون كم ظلمت العائلة
ّ
فكل
المالكة ،الناس المس���تضعفين،
القصور والثروات إس���تحوذت عليها
بالقوة ،نشكر الله كثير ًا ألنه ساعدنا
على إس���قاط النظام الملكي ،وتبديله
بالجمهورية االسالمية المظفرة.
أم���ا جواد فقال مع ّلق��� ًا :قيادة االمام
الخمين���ي ،أنجتن���ا من ش���ر الظلمة
المس���تبدين .فاالم���ام الراحل طالما
داف���ع ع���ن المحرومي���ن وحم���ى
المس���تضعفين ،فه���و ف���ي اح���دى
اجتماعاته بالناس المحرومين ،قال:
إن ش���عرة واحدة من رأسكم أفضل
من كل هذه القصور.
قالت مري���م :اآلن فهمت من أجل اي
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شيء ،إستشهد هؤالء الشهداء
الذين رأيت قبوره���م في مقبرة
جنة الزه���راء بضواحي طهران؟
ضحوا بنفوسهم في
هؤالء
ّ
سبيل إنهاء حكم الطغاة،
وإيج���اد حكومة اس�ل�امية منتخبة من
قبل الشعب االيراني المظلوم.

قر ّر رس���ول الله "صلوات الله عليه" الس���فر ذات يوم مع عدد من أصحابه ،وكل واحد
منهم وضع مستلزماته على ناقته ثم ركبها ،وتحركت القافلة الصغيرة نحو األمام.

فجأة ،تناهى صوت رجل عجوز من خلف القافلة :هل تعطوني ناقة ألجيء معكم ،فأنا

الأستطيع السير على األقدام؟.

قال النبي "صلوات الله عليه" :س���وف نعطيك ناقة صغيرة حتى يكون

بمقدورك المجيء معنا.

أجاب الرجل العجوز :أأركب ناقة صغيرة؟ الناقة الصغيرة

بحاج���ة إل���ى أمه���ا لترضعها؟ كما ه���ي صغيرة

الحجم ،وظهرها رقيق ًا جد ًا ،فإذا ركبتها س���وف

تس���قط عل���ى األرض حتم��� ًا ،فكي���ف يمكنني

قيادتها؟

ضحك الصحابة ،فهم لم يعلموا إن الرس���ول
"صلى الله عليه وآله وسلم" كان يمزح مع الرج

العجوز.

رن جرس المدرسة ،بعد الظهر ،ليعلن إنتهاء الدوام الرسمي ،خرج حسن متّهج ًا
ّ
ّ
ال���ى منزله ،حين ّ
الصف طوي ًال،
تذكر إن عليه أن يجلب خبز ًا كما وعد أمه ،كان
إضطر ّ حس���ن أن يقف منتظر َا حتى يصل دوره ،ألن���ه اليوجد رغيف واحد في

المنزل .بعد إنتظار طويل ،وصل دوره ،وأخذ أرغفة الخبز ،وعاد حس���ن مهروالَ

الى منزله ،اذ كان في عجلة من أمره ،ألن الش���مس كانت على وش���ك المغيب،
وهو لم يؤ ّد صالتي الظهر والعصر بعد ،ويخشى أن يفوت وقتهما.
ّ
ليتوضأ بكل سرعة ،إال إن الماء كان
وحين وصل حس���ن ،كانت أمه خارج المنزل ،فإتجه صوب الماء
مقطوع ًا .رجعت األم – في تلك اللحظة – ليفاجئها حسن بالقول وهو قلق :أماه ..الماء مقطوع ،وأنا لم
استطع الوضوء ،أخشى أن تغرب الشمس وتفوت عني الصالة.
ابتس���مت األم واتجهت نحو خزانة المالبس ،أخرجت منه كيس ًا صغير ًا ،وقالت :في هذا الكيس ،تراب
نظيف وطاهر ،بإمكانك أن تتيمم به ثم تصلي.أخذ حس���ن الكيس ،وس���أل في تعجب :ما هو التيمم؟
أجاب���ت األم :في أي وقت ،لم يكن الماء متوفر ًا من أجل الوضوء ،بمقدور المرء التيمم بالتراب ،فيضع
يديه على التراب ،ثم يمسحها على وجهه وكفيه ،ومن ثم يؤدي صالته.
أخذ حسن الكيس من أمه وتيمم ،وص ّلى.
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اعتاد النصارى في كل عام ،زيارة كبيرهم لطرح االس���ئلة المبهمة عليه ،فاس���تغل االمام الباقر
ّ
وانسل بينهم دون أن يلتفتوا إليهما ،وعند وقوف الجميع أمام
"عليه السالم" وابنه تلك الزيارة
الش���خصية الكبرى ،إلتفت إليهما وقال :انتما االثنان ،مس���يحيان أم مس���لمان؟ أجاب االمام
الباقر عليه الس�ل�ام :مسلمان :- .أنت عالم أم إنسان عادي؟  :-لست جاه ًال :- .هل أسألك أم
تسألني؟

قال االمام الباقر "عليه السالم" :إسألني ،فكل ما تسألني ،سأجيبك عليه.
تعج���ب العال���م النصراني الكبير ونظر الى الحضور ،قائ ًال :أنا أعجب من رجل مس���لم يريد أن
ّ

يجيب على كل أسئلتي.

وتعجب الحاضرون الحاضرون أيض ًا ،ونظروا إلى االمام الباقر "عليه السالم" وإبنه بإستغراب.
ّ
سأل العالم النصراني الكبير ،االمام الباقر "عليه السالم" ،أسئلة صعبة جد ًا ،بحيث اليستطيع
اإلجابة عليها أحد ،أما االمام الباقر "عليه السالم" ،فأجاب عليها جميع ًا.

تحيّر الجميع من الموقف ،وطلب النصراني من االمام تعريف نفسه للحاضرين.

وبعد فترة صمت وجيزة ،قال الرجل النصراني للحاضرين :مادام هذا الرجل بينكم ،التأتوا إل ّي

واسألوه ،فهو سيجيبكم بكل تأكيد.
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كانت ليلة الس���نة الميالدية الجديدة ،والفتاة البائسة
الجائعة ،ترتجف من البرد ،تتجول في األزقة المظلمة
لتبيع الكبريت ،إال إنها ف���ي هذا اليوم لم تبع والعلبة
كبري���ت واحدة ،ولم تكس���ب والقطع���ة نقدية واحدة
أيض ًا .كانت حبيبات الثلج تتساقط فوق رأسها وهي
تتجول بين المن���ازل ذات الفوانيس الالمعة ،وروائح
الطعام تزيد من جوعها الشديد .جلست تحت سقيفة
أحد المنازل ،ووضعت يديها على ركبتيها ،عسى أن
يس���ري الدفئ الى جس���مها المرتجف ،اذ ليس لديها
جرأة للعودة ال���ى المنزل ،خوف َا من محاس���بة أبيها
له���ا وهي التي لم تب���ع والعلبة واح���دة .كانت يداها
متجمدتين ،توقعت لو إنها أش���علت عود ثقاب واحد
الستطاعت تدفأتهما ،أما ولألسف ،إنطفأ عود الثقاب،
وع���اد البرد يس���ري إلى يديها ،فأش���علت عود ثقاب
آخ���ر ،فرأت م���ن خالل ضوئه الباهت ،وعبر ش���باك
أحد المنازل ،منضدة عليها مختلف االطعمة واللحوم
المش���وية والفواكه المتنوعة ،ف���زاد لهاثها لألكل ،إال

ان إنطفاء ع���ود الثقاب ،جعل الظ�ل�ام يلف المكان من
جديد .أشعلت الفتاة الصغيرة عود ثقاب آخر ،فتخيلت
نفسها في غرفة ذات زينة وهي تجلس تحت شجرة عيد
الميالد ،وحولها دم��� ًى وألعاب ًا وهدايا جذابة.انطفأ عود
الثقاب بعد لحظات ،لتس���تيقظ من أحالمها وتكتش���ف
انها مجرد خياالت الأس���اس لها م���ن الحقيقة والواقع.
أش���علت الفتاة ،عود ثقاب آخر ،ف���رأت نجم ًا ينطفأ في
السماء ،فأحست ان إنسان سوف يموت بعد فترة قليلة
حسبما قالت لها ج ّدتها الرحيمة معها على الدوام دون
اآلخرين ،ولم تمض سوى لحظات حتى شاهدت جدتها
أمامه���ا حيث ابتس���مت كعادتها ووضع���ت يدها فوق
رأسها وهي تضحك في سرور ،صاحت الفتاة :جدتي،
خذيني معك ،فاذا انطفأ عود الثقاب ،ستتركيني وحدي
في هذا المكان الموحش.
عندما ألقت الفتاة البائس���ة ،تلك الكلمات ،أش���علت كل
عود الثقاب المتبقية دفعة واحدة ،فاصبح الجو مضيئ ًا
بنور باهر فاحتضنتها جدتها ،وهما االثنان يبتس���مان
بكل حبور ،وانطلقا نحو الس���ماء ،ح���ث الوجود للبرد
والجوع واأللم.
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حين يصل اإلبن أو البنت لسن معينة ،تس ّمى
بالبل���وغ ،يصبح���ان مك ّلفين ،ويج���ب تنفيذ
االوام���ر الدينية والتكالي���ف االلهية ،فيؤديان
الواجبات ويمتنعان عن المحر ّمات.
وذلك لكي يصال الى الس���عادة ويتعرفا على
الطري���ق الصحي���ح للحياة ،خاص���ة وان الله
وهب لهم���ا العقل ،وبعث لهم���ا االنبياء حتى
يعم�ل�ا بتوجيه���ات الدين والعق���ل ،ويصبحا
كاملين .والشك ان الله فرض ((الواجبات))
علينا النها أعمال حس���نة ونافعة ومفيدة لنا
وللمجتمع .وكذلك ف���رض علينا االمتناع عن
((المحر ّمات)) ونهانا ع���ن العمل بها ،ألنها
أعمال مضر ّة للجسم والروح .ومن هنا ،فمن
يؤدي هذه االوامر الدينية بكل دقة ،يصل الى
منتهى السعادة.
لماذا حفل التكليف؟
يعتبر الوصول الى س���ن التكلي���ف ((عيد))
وذل���ك ألن االنس���ان يصل الى ح���د الوعي
والنضج من حيث العقل والجسم واستيعاب
التعالي���م واألوامر الديني���ة وتنفيذها ،ولذلك
يج���د المك ّلف فخ���ر ًا وس���رور ًا خاصين وهو
يطيع الله تعالى.
و ُيع��� ّد ((حف���ل التكلي���ف)) ،خط���وة مباركة
لش���كر الله على نعمته هذه ،وليبق هذا اليوم،

ذكرى التنسى أبد ًا في حياة االنسان.ولهذا،
ينبغ���ي عل���ى المك ّلف ،تأدية بع���ض األمور،
منها :القيام بسجدة ش���كر لله على السالمة
ونعم���ة التكلي���ف .مس���اعدة المحتاجي���ن
واعط���اء الصدق���ات للفقراء .تقديم الس�ل�ام
على المالئكة المرافقين لالنسان ،ويسجلون
التحصن بالله من
أعماله الحسنة والس���يئة.
ّ
شر الشيطان الرجيم.
االس���تمداد من الله الع���ون ،ودعاءه
بالموفقية والنجاح في اداء الواجبات
والف���روض الديني���ة .وفي المراس���م
العامة لحفل التكليف ،يتم إرش���اد اآلباء
واألمهات وأولياء األمور لسهمهم االوفر في
التوجية الترب���وي والديني لألبن���اء والبنات
المك ّلف���ات وكيفي���ة دعمهم وتش���جيعهم من
خالل تقدي���م الهدايا التي تناس���ب أعمارهم
ومس���توياتهم العقلي���ة والفكري���ة ،وكذل���ك
مس���اعدتهم من خالل المعلومات العقائدية
والثقافية المناسبة.
شروط التكليف
في الدين االس�ل�امي ،هناك ش���روط ينبغي
ان تتوفر في المك ّلفين الذين ينبغي ان يؤدوا
االوامر الدينية والواجبات المفروضة عليهم،
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وتجنّب المحر ّمات .وتسمي (شروط التكليف) وهي:
البلوغ
ويعني وصول الظروف الجس���دية الى حد القدرة على تأدية التكاليف االلهية ،ومن
عالمات البلوغ إكمال س���ن التاسعة ،ودخول سن العاشرة لدى الفتيات ،أما سن
البلوغ لدى الفتيان فهو الخامس���ة عشرة ،باالضافة الى عالئم أخرى يذكر الشرع
االسالمي.
العقل
وهي القوة التي تتميّز بين الخير والش���ر في االنس���ان ،ولذلك فالمجنون والسفيه ،التكليف
عليهما ،والعقل لهذا أساس جميع التكاليف الدينية.
العلم
ويعني معرفة األحكام االلهية ،لالنسان الذي يجهل أحكام الله.
القدرة
يعني االنسان القادر على اداء التكاليف الشرعية ،سواء القدرات البدنية أو المادية أوالفكرية،
وتكليف أي انسان بقدر قدراته وإستطاعته ،واذا لم تكن له قدرة على اداء الوظائف الدينية،
تس���قط عنه التكاليف ،فمث ًال ان الشخص الذي ال يتمكن من الصيام ،أو القتال ،فاليجب
عليه اداء هذين الفرضين ،فالله تعالى اليح ّمل االنسان فوق قدرته وطاقته ،والسالم
دين سهل ومطابق للعقل والمنطق والفطرة التي فطر الناس عليها ،واليص ّعب االمور
على الناس ،حتى الينفروا من الدين.
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إحتلت قوات لشركة الهند الشرقية في القرن
السابع عش���ر الميالدي ،الخليج الفارسي
وجزي���رة خارك ،م���ن ه���ذه الحادثة تبدأ
اللعبة االلكترونية ،أي من لحظة إختطاف
قوات شركة الهند الشرقية ،الفتاة (حنانة)
وهي من أهالي جزيرة خ���ارك ،وإيداعها
في س���جن قلعة (موسلستاين) التي كانت
مقر ًا لقيادة شركة الهند الشرقية .وفي هذه
اللعبة ،هناك ش���اب جنوبي يدعى (شبير)
يقوم بالس���عي إلخراج البنت (حنانة) من
سجنها ،ولم يكن – بالطبع – وحده في هذه
المحاول���ة البطولية ،وإنما عاونه في ذلك،

جنود (مير مهنا) الذي كان ابن ميرناصر،
حاكم جزائر اي���ران الجنوبية ،واتح ّد الكل
لمقاوم���ة المحتلين وقيادة نهضة الجنوب،
وتم إخراج المس���تعمرين وتخليص الناس
م���ن الظلم والجور ال���ذي كان قابع ًا عليهم
بفع���ل االحتالل .ومي���ر مهنا أح���د أبطال
إيران المعروفين لدى أهالي جنوب الوطن،
وأصبح أحد الشخصيات االساسية للعبة
ألكترونية جديدة ،قامت المؤسسة الوطنية
لاللعاب الكومبيوترية باصدارها بالتنسيق
مع متخصصي اس���توديو صن���ع االلعاب
االلكترونية.
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كان يعي���ش في إحدى القرى الهادئة ،ش���اب مؤمن ونزيه ومطيع لله تعالى ،وهو
ذو قلب طاهر ونقي ،عندما يس���مع األذان يتردد من مسجد القرية ،يترك المزرعة
فور ًا ويغدو مس���رع ًا نحو المس���جد الداء الصالة.وبعد إقامة الصالة ،يتجه نحو

ش���جرة قريبة ليستظل تحت غصونها الوارفة ،ويتغدى مع رفاقه ويستريح قلي ًال.
فه���و يعمل – كأهل القرية جميع��� ًا – في المزرعة من الصباح الباكر وحتى غروب
الشمس .ومحس���ن – كأكثر

الن���اس – أمّي ل���م يذهب الى
المدرس���ة واليوم��� ًا واح���د ًا
ول���ذا فهو اليعرف من القراءة
والكتابة شيئ ًا.

وفي شهر رمضان المبارك،

زار القرية أح���د طلبة العلوم
الديني���ة ،حي���ث خط���ب بعد
الصالة في الن���اس قائ ًال :كل

غن���ي ف���ي القري���ة ينبغي أن

يعطي م���ن أموال���ه ،الحقوق
الش���رعية ،من زكاة وخمس
حتى تصبح أمواله حالالً.
فالخمس والزكاة ،مثل الصالة
والصي���ام ،فريض���ة واجبة.
وحالما سمع (محسن) حديث

عالم الدي���ن ،ذهب الى أعيان
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القرية وأنّ بهم قائ ًال :لماذا التدفعون خمس أموالكم؟ ألم تعلموا إن ذلك واجب ًا؟
لم يجب أحد من هؤالء األعيان ،محسن ًا بالرغم من أنهم يمتلكون ثروات هائلة.

ولم يكن (محسن) يريد أن يدخل في معيشته من األموال الحرام شيئ ًا ،وعليه فقر ّر
أن يهاجر من القرية لئال يأكل خبز ًا حرام ًا.
مضى على خروجه من القرية ،ثالث س���نوات ،فبعث إلي���ه أعيان قريته ،أن عُ ْد الى

القرية ،فإننا قر ّرنا التوبة من المعصية ،وتأدية الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة.
فعاد محس���ن الى قريته وأس���رته ،ومنحه أعيان القرية ،أرض ًا ليزرعها ويعيش من
محصولها ،بعد س���نوات من البؤس والمعاناة.ولم ينس محس���ن ،الفقراء وااليتام

فقسم الحنطة
والبؤساء ،فلم يمض عام على زراعة األرض ،حتى أينع ثمرها ونضج،
ّ
والش���عير نصفين ،نصف ًا له ،والنصف

اآلخر ،وزّ ع���ه على المحرومين والفقراء
والمساكين.

وف���ي غروب أح���د األيام ،كان يس���تعد

للعودة الى القري���ة ،جاء – فجأة – أحد
الفقراء وقال :أعطني شيئ ًا.
فقال له محسنّ :
حل الظالم اآلن ،إذهب
وإإتي غد ًا مع كيس فارغ ،لتقطف سهمك

من المحصول.

ولما رجع الفقير الى منزله ،قال محسن:

لعل هذا الفقير اليملك عشاء له وألسرته،

لكنه خجل من أن يقول إن أطفاله جياع.
قر ّر محس���ن أن يعطيه قمح ًا من منزله،

فمأل كيس��� ًا ،وذهب الى من���زل الفقير،
وأعط���اه الكي���س ،فف���رح أوالده ،ول���م

يص ّدقوا انهم سيتناولون طعام العشاء.

إنه محسن كما س ّماه المرحوم أبوه.
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قرر الفأر ،في أحد أيام الربيع ،زيارة أقاربه ومعارفه الذين
يبعدون عنه مس���افة طويلة ،إال ان اشتياقه لرؤيتهم ،دعاه

الى عدم االكتراث بذلك ،خاصة وانه لم يرهم منذ أمد بعيد،
وحتم ًا س���يهتمون به ،ويق ّدمون له مختلف أنواع األطعمة.
فس���ار في طريق مليء باألزهار والخضرة السابغة ،وهو
مس���رور بذلك اللقاء المرتقب ،دون أي إحساس بالجوع

أو اإلرهاق.

فشاهد – فجأة – ُبركة زرقاء واسعة ،فإغتم كثير ًا وخاف
من إجتيازها ،وهو – أص ًال – اليجيد السباحة ،فصمم أن

ال يجازف ويسير في هذا الطريق المائي المليء باالسماك،
وإنما يعود ليبحث عن طريق بر ّي س���الم من األخطار ،أو

يصرف النظر – نهائي ًا – من الذهاب لرؤية معارفه.

وف���ي غمرة هذه االفكار ،ش���اهد – فجأة – ضفدع ًا يخرج

م���ن الماء ،وقال له :مرحب ًا أيها الفأر العزيز ،ربما أضعت

ّ
تفضل إلى بيتي فهو بيتك أيض ًا ،لتمكث ع ّدة أيام
الطريق،
في ضيافتي.

أجاب الفأر الذي اليثق بكل الحيوانات:
الأزاحمك يا صديقي العزيز ،انني كنت
أري���د أن أزور أقاربي ،غي���ر ان البركة
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المائية منعتني من ذلك.

قال الضفدع :هل تسمح لي أن أساعدك الجتياز البركة؟
ش���ك الفأر باقتراح الضفدع ،وهو ال���ذي اليطمئن ألي

حيوان.

ومن حق الفأر ان يش���ك بنيّة الضفدع ،ألنه سمع كثير ًا
بغدر الضفادع التي تع ّد الفئران طعام ًا لذيذ ًا لها ،ولذلك

قال للضفدع :أشكرك جد ًا ،ولكن قل لي كيف ستوصلني
ال���ى

أ ج���ا ب

الجان���ب اآلخ���ر م���ن البركة.
ا لضفد ع :

العملية سهلة جد ًا والتحتاج سوى الى ربط قدمي بقدمك

بع���د

من خالل رباط ،فنقفز أنا وأنت مع ًا الى الجانب اآلخر.
أن أحكم الضفدع خطته ،قفز في الماء ليس���حب معه
الفأر ويصبح طعام��� ًا لذيذ ًا له إال ان الفأركان أيض ًا

تلك الخطة.

ذكي ًا وأحس بخيانة الضفدع له ،وغايته الش���ريرة من

فأمس���ك باحدى النباتات

المائية ،وقاوم بكل قوة وبشكل محكم ،ألن القضية

قضية موت أو حياة ،ولكيال يصبح لقمة سائغة للضفدع الماكر.

في تلك اللحظة ،ظهر – فجأة – عقاب ذو قدم حادّة وناتئة ،فشاهد مايفعله الضفدع بالفأر ،فقال
في نفسه :يالحظي الس���عيد ،سأقتنص االثنين وآكلهما
مع ًا ،فانقض عليهما وأمس���ك بالرب���اط الذي يربطهما،
وطار بهما .ولم تمض سوى لحظات حتى انقطع الرباط
م���ن جهة الفأرة ،لتس���قط على االرض وتنجو

من الم���وت ،فيما بقي الضف���دع الماكر معلق ًا

ليكون طعام ًا شهي ًا للعقاب..

وهكذا تنطبق على الضف���دع ،الحكمة القائلة:

من حفر حفرة ألخيه وقع فيها.
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اس���تلقت القطة الصغيرة وهي غاضبة على الحشائش،
ّ
تجف تحت حرارة الش���مس .وهي
وم��� ّدت قدميها حتى
في هذه الحال ،قالت مع نفس���ها :أنا جميلة جد ًا ،ولهذا
السبب حسدني الطائر ،أنا أجمل مخلوق في الدنيا.

ج ّفت قدما القطة الصغيرة ،واستعدت للرحيل .غير انها رأت،
مجموعة من النحل تح ّلق فوق االزهار ثم تقف عليها ،س���ألت

القطة الصغيرة في تعجب :ماذا تعملون أنتم هنا؟
أجابت نحلة :نحن نعمل.

قالت القطة الصغيرة في س���خرية :تعملون!؟ كم أنتم العقول
لك���م .أنا ال���كل يعرفني في معرض الرس���م ،والأعمل في أي

وقت.

ق���ال النحل :إذ أن���ت التعملين ،فماذا تأكلي���ن؟ فض ًال عن ان

جمالك ليس من صنع يدك ،وانما رسمك شخص آخر.

لم يكمل النحل كالمه ،حتى انفعلت القطة الصغيرة وصاحت:
اذهبوا بعيد ًا عني ،اليلزم أن تعطوني درس ًا.
ّ
فكرت القطة الصغيرة مع نفس���ها :لماذا يتح ّدث الكل بحديث
واحد؟ ربم���ا التقصير من األلوان .ثم قال���ت بعصبية :أيتها
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األلوان! إبعدي عني .أنا أعيش أفضل بدونكن.

خلع���ت القطة الصغيرة االلوان من جس���مها وألقت بها

عل���ى األرض ،فقالت األلوان بانفع���ال :لماذا أيها القطة
فعلت ذلك؟ ستندمين حتم ًا.
قالت القطة الصغيرة بعصبية :كال ،الأندم أبد ًا.

عندم���ا فقدت القطة ألوانه���ا ،أصبحت بيضاء ،وقالت مع

نفسها :صرت أجمل اآلن ،سوف اليتمكن أحد أن ينسبني
الى األلوان ،وأخذت تسير وهي سعيدة.

في تلك اللحظة ،إجتمع الطائر والفراشة والنحل ،وتحدثوا

بينهم عن حل الزالة الغرور من القطة الصغيرة.

ولما وصلت القطة اليه���م ،صاحت :انظروا كم أنا جميلة

بدون األلوان؟

ق���ال الطائر مع ّلق ًا :أنت فقدت األل���وان فقط ،ولكن مازلت

الصقة بالورق .اغتاضت القطة الصغيرة ،وانتزعت نفسها

من الورق ،وهي تقول :أنت إذهب كذلك ،أنا بدونك جميلة
أيض ًا!!
بقيت من القطة – اآلن – الخطوط التي رسمتها ((سناء))،

فقال���ت القط���ة الصغيرة :أصبحت ش���فافة ،وصرت اآلن
أجم���ل .ع ّل���ق النح���ل قائ ًال :ولك���ن وج���ودك اآلن بتلك
الخطوط ،اليس كذلك.
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وفي اللحظة التي قالت فيها القطة الصغيرة :أيتها الخطوط..
إذهبي أنت أيض ًا ،س���مع صوت إنكسار إحد كتفي القطة،
وحينها لم تستطع أن تقف على قدميها ،فصاحت :اذا زالت
كل الخطوط التي خطها الرس���ام ،ليس لي وجود بعد اآلن.

ضحك الجميع من كالمها.

قال النح���ل :الينبغي أن نضحك ،وانم���ا يجب أن نتعاون
حتى تأتي القطة الصغيرة وتتخ ّلى عن غرورها .أيتها القطة
ما رأيك؟

طأطأت القطة الصغيرة رأسها وقالت في خجل :اآلن فهمت

إن وجودي وجمالي ليس من عندي ،وانما من عند خالقي.
صاح الجميع في سرور :صحيح .واتجه كل منهم الى ناحية
للبحث ع���ن االلوان والورق الذي س���قط م���ن القطة ،حتى
تستطيع إستعادة جمالها.
عادت القط���ة الصغيرة الى

داخل إطاره���ا في معرض
الرس���م .وأصبح���ت أجمل

من ذي قبل ،تظهر نفس���ها
للناس ،وكلما س���معت مدحهم له���ا ،تقول فور ًا:

أنا الأس���تحق هذا المدح ،إنم���ا جمالي من صنع
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اآلخرين.

الماء نعم���ة إلهية عظيمة ،فل���وال الماء لما قام���ت الحياة على
االرض ،والل���ه تعالى يقول في كتابه الكريم إنه خلق االنس���ان
والنبات والحي���وان من الماء.وبدون الم���اء ،تموت الحيوانات
عطش��� ًا ،ويكون مصير النباتات واألزه���ار ،الجفاف والذبول.

االشجار تتحول إلى حطام ،والغابات تتبدل الى أعمدة خشبية
جوفاء ،وتختفي الفواكه من الوجود.واذا جفت االنهار والبحار،
تموت االسماك والحيوانات البحرية األخرى ،والتتشكل الغيوم

وتختفي االمطار ،وترتفع درجة حرارة الهواء.واالنس���ان بدون
ماء ،اليمكنه العيش أبد ًا ،وس���وف يموت من العطش ،وتصبح

حيات���ه جحيم ًا اليطاق ،ألنه بحاجة ماس���ة ال���ى هذا العنصر

الحياتي الضروري لتطهير جس���مه من االوساخ والمكروبات،

وكذلك غس���ل مالبس���ه وأدواته وأش���ياءه.ولكن الله لم يترك
مخلوقات���ه تعاني من فقدان هذه الم���ادة الجوهرية في الحياة،

إذ هيأه���ا من خالل البحار واالنه���ار والعيون وكذلك األمطار.

هذه النعمة الوفيرة ،علينا أن نس���تغلها دون إس���راف وتبذير.
فعندم���ا نتوضأ ،ينبغي أن الندع الماء يذهب هدر ًا ،ويكفي إناء

ماء واحد لتنظيف أسناننا ،وفي الحمام يجب أن النجعل حنفية
الماء مفتوحة دوم ًا ،وكذلك ف���ي المطبخ علينا أن ننبّه أمهاتنا

بأن اليتركن الماء جاري ًا في المغس���لة بالفائدة ،فقطرات الماء
ّ
.ولنفكر جي���د ًا ،كم هذا الماء
اذا إجتمعت ،تصب���ح بحر ًا كبير ًا

اإلضافي ،يسد ظمأ العطاشى ،ويسقي االرض الجرداء ،لتنبت
زرع ًا وفواكه متنوع���ة؟ وتصبح الصحاري ،غابات وفيرة ذات
خضرة يانعة وبهجة تسر ّ االنظار.

ولننص���ح رفاقنا وزمالءنا أينما كان���وا ،بأن اليهدروا من الماء

والقطرة واحدة ،ألن الماء أس���اس الحياة وبهائها ،وهو نعمة
إلهية كبرى.
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ْ
مرض���ت أن���ت أو أحد لها الطع���ام والش���راب ،وتضعه
أرأي���ت اذا

إخوتك ..كيف تسهر أمُّك معكم ،في أفواهها؟ ه���ل رأيتها كم تتألم

ُ
حدكم الى وتتأذى اذا هاج���م أفراخها طير،
وكي���ف يأخ���ذ أب���وك َأ
ّ
الطبيب ويشتري له ال ّدواء؟

أو حيّ ٌة لتأكلها؟ إنّ ها تحب أبناءها

إنّ هما يفعالن ذلك حبّ ًا لكم ورحم ًة وترحمهم وتدف���ع المكروه عنهم.

إن هذه الرحمة ف���ي نفوس اآلباء
بكم.ي���ا بن َّي انّ ك تتأل���م اذا رأيت
ّ
إنس���ان ًا حزين��� ًا يبك���ي ويصرخ ،واألمّه���ات والنّ���اس جميع��� ًا من

فتعمل على مس���اعدته ،وتخفيف االنس���ان والحيوان ه���ي من الله
آالمه ،عطف ًا عليه ،ورحم َة به.

س���بحانه ..فهو ال���ذي خلق هذه

أ ُّيها الطالب ال ّذكي هل رأيت الطيور الر َّحمة ،وهو ال���ذي ع ّلم الحيوان
صغ���اره.إن خالق
كي���ف تح���ب صغاره���ا ،وتجلب كي���ف يرح���م
ّ
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الرحمة في نفس االنس���ان والحيوان هو الله

ونشعر بفضل مع ّلمنا الذي ع ّلمنا وأدبنا اآلداب

خلقه ويرحمهم ،لذلك خل���ق
الحب والر ّحمة
َّ ّ

وإذا كنا نش���كر ه���ؤالء الن���اس ،ونعترف لهم

س���بحانه ،وهو الرحمن الرحي���م الذي يحب

في النّفوس ،ليرحم الناس والحيوان بعضهم
بعضا.وإنّ ه أكثر حب ًا لنا ورحمة بنا من والدينا

وأهلنا.إنّ ���ه خلقنا ورزقنا ّ
ّ
والش���راب
الطعام
والهواء ونحن في بطون امهاتنا وبعد والدتنا.

وخلق لنا الدواء لنعال���ج به مرضنا ونخفف
آالمنا ..وبعث الينا األنبي���اء ليع ّلمونا طريق

الخير ويبعدونا عن ّ
الش���ر والفساد ،ليدخلنا
الجنّة ويبعدنا عن النار والعذاب.

وإذا أه���دى ل���ك أحد والدي���ك أو أقربائك
هدية فانّ ك تفرح بها وتشكره عليها.

إنن���ا جميع��� ًا نش���عر أن م���ن يعمل

المعروف لنا يس���تحق ش���كرنا،
فنش���كره عل���ى احس���انه
ومعروفه.إنّ نا نش���عر بفضل

والدينا علين���ا ،ال ّلذين ر ّبيانا

الحسنة ..ونشكر أصدقاءنا الذين يساعدوننا..

بالفضل واالحس���ان ..ونرى من الواجب علينا
أن نحس���ن اليهم ،وأن نشكرهم ،وأن نجازيهم

عل���ى عمل الخي���ر ..فعلينا أن ّ
نفك���ر أن خالقنا
الذي خلقن���ا ورزقنا ،وخلق والدينا وأعطانا ّ
كل
حة يس���تحق ّ
الش���كر
ه���ذه النّعم الكثيرة
ّ
والص ّ
والعبادة.

لذا فنحن نش���كر الله ونعبده وح���ده ..ألنه هو
وحده الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا.

وم���ن اليعب���د الله واليش���كره فهو
انس���ان س���يئ يقابل االحس���ان
باالس���اءة ..فهل يرضى إنسان

عاقل أن يس���يء إلى من يحسن
إلي���ه ،ومن يس���اعده ويعطيه
ويعطف عليه..؟

وس���هرا ال ّليالي م���ن أجلنا..
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كان (لحميد) أخت صغيرة إس���مها (رباب)  ،س���أل (حميد)
أخته الصغيرة يوم ًا :أين تمش���ين يا رب���اب وأنت ذاهبة إلى
المدرس���ة؟ قالت رباب ( :أمش���ي عل���ى الرصيف ) .حميد:
وإذا أردت ي���ا رباب أن تنتقلي م���ن رصيف إلى رصيف ،
فماذا تعملي���ن؟ رباب :إذا أردت أن أنتقل من رصيف إلى
رصي���ف  ،ألتفت يمينا ويس���ارا ،فاذا رأيت س���يارة آتية
ألزم جانب الطريق حتى تمر السيارات ثم أعبر الشارع.
حميد :وماذا تتعلمين في المدرس���ة ي���ا خالدة؟رباب:
أتعل���م القراءة والكتابة والحس���اب ودروس��� ًا غيرها.
حميد :وماذا تعملين وق���ت الفرصة؟رباب :في وقت
الفرصة أخرج إلى الس���احة فألعب مع رفيقاتي دون
أوذي واح���دة منهن .حميد :قول���ي لي ماذا تفعلين
اذا وجدت قلم ًا أو شيئا آخر في ساحة المدرسة؟
رباب :إذا وجدت قلما أو ش���يئا آخر أس���أل عن
صاحب���ة وأردّه إلي���ه ،وإن لم أع���رف صاحبه
أس ّلمه إلى المعلمة.

قصة
"من ج���د وجد وم���ن زرع حص���د"ّ ،

طاقتي وإذا لم يكن كذلك لما كنت من أوائل

المدرسة.

قصيرة لكنها معبّرة:
جاءت اإلمتحانات فتق ّدم األب نحو ابنته ثم

كانت منى فتاة منظمة ،تواظب على مساعدة

_ يا منى اإلمتحانات على األبواب فال تبخلي

الي���وم الذي يبرز التعب م���ن اإلهمال عادت

النجاح .

كان ذالك مجر ّد طرفة ..حيث قالت لوالديها

قال لها :

بالمراجع���ة وابذلي كل جهدك وطاقتك في

أجاب���ت منى :هل تطلب من���ي طلب كهذا يا
ّ
والكل يعل���م إني أبذل كل
أبي ،إن���ك تعلم
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والديها الدراس���ة واللعب .وفي النهاية جاء

منى إلى المنزل ثم تظاهرت بأنها قد فشلت.

أنها حصلت عل���ى درجة غير جيدة .وما إن

رأى الوالدان ملف النتائج حتى عانقا إبنتهما.

غاب خالد

عن مدرس���ته مرة  ،وذهب ليلعب

ق���ول  ..ولما تع���ب جلس تحت

في أحد الح

ش���جار ليستريح .فش���اهد الطيور
بعض األ
بن���اء أعشاش���ها أو بالبحث عن
مش���غولة ب
يء تأكله هي أو تطعم به أفراخها.
ش
النم���ل يذهب ويجيء ،وكل نملة
ثم نظر إلى
ه���ا إلى بيته���ا كي تخزن���ه أليام
تحم���ل قوت
الشتاء.

حلة تنتقل بي���ن األزهار وتمتص

ث���م رأى الن

قها لتصنع بعد ذلك عس ًال طيب ًا.

رحي

وش���اهد

عن بعد كلبا يح���رس .....وال يغفل

لما رأى خالد ذلك قال في نفسه :

عنها .ف

( إني أخجل

أن أكون أقل من هذه الحيوانات

والحشرات عم ًال ونشاط ًا).

���رعا إل���ى مدرس���ته واعتذر من

ثم عاد مس
معلمه ولم

يتغيب بعد ذلك أبدا .وصار يجد

ويجتهد حتى نجح نجاح ًا باهر ًا.
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كل االطف���ال بإمكانه���م

المس���اهمة ف���ي تهيئ���ة

الطع���ام ،من خ�ل�ال إعداد

الس���لطة الت���ي ه���ي ضرورية في

وجبة الغداء أو العشاء ،وتس���اعد في فتح شهية االنسان،
المتخصصون في التغذية،
ولها من الفوائد الكثير ،كما يقول
ّ

وإليكم إحدى هذه السلطات سهلة التحضير:

المواد الالزمة
معكرونيا

ذ ّرة

بزاليا

طماطة صغيرة

جبن
ّ
خل

زيت الزيتون
ملح وفلفل
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