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شهر هو عند الله أفضل ّ
الشهور

كيف نصل الى الغاية الكبرى في شهر ضيافة الله؟

وهو شهر املغفرة ،أل ّن اهلل يغفر يف هذا الشهر
للمذنبني ،وتتضاعف هذه املغفرة كلما انطلق
ال�ش�ه��ر وت� �ق� �دّم ،ح�ت��ى ت�ب�ل��غ ال �غ��اي��ة ال �ك�برى يف
نهايته ...استقبل رس��ول اهلل(ص) ه��ذا الشهر،
وأراد لألمّة أن تتع ّرف قيمته ودوره وحركيته
يف صنع اإلنسان القريب إىل اهلل تعاىل ،والقريب
إىل الناس ،واملنفتح على املسؤولية يف نفسه ويف
عالقاته باآلخرين.
يف البداية ،حتدّث النيب(ص) ،فيما رواه اإلمام
علي(ع) ،قال»:خطبنا رسول اهلل(ص) فقال :أيها
ّ

الناس ،إنه قد أقبل إليكم شهر اهلل ـ فهذا الشهر
يتم ّيز بأن اهلل تعاىل ينسبه إليه ،ومل ينسب ّ
أي
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ض}(التوبة ،)36/فقد م ّيز اهلل هذا الشهر
بأ ّنه شهره الذي ّ
تفضل من خالله على عباده مبا
ّ
يتفضل به عليهم بهذا املستوى يف ّ
أي شهر
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�برك��ة وال��رمح��ة وامل�غ�ف��رة ـ واهلل تعاىل
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وأهله وك ّل أوضاعه ،فاهلل يرحم الناس يف هذا
الشهر بفيض رمحته اليت تهطل عليهم يف ِّ
كل
حياتهم .وهو شهر املغفرة ،أل ّن اهلل يغفر يف هذا
الشهر للمذنبني ،وتتضاعف هذه املغفرة كلما
انطلق الشهر وتقدّم ،حتى تبلغ الغاية الكربى يف
نهايته .ويتحدّث(ص) عن أفضلية هذا ّ
الشهر ـ
شهر هو عند اهلل أفضل ّ
الشهور ـ فال شهر يفضل
هذا ّ
الشهر ـ وأيامه أفضل األي��ام ،ولياليه أفضل
الليالي ،وساعاته أفضل الساعات».
وهناك نقطة مهمة يف ه��ذا الشهر ،وه��ي أ ّننا
ن �ك��ون ف �ي��ه ض �ي��وف اهلل ،وض �ي��اف��ة اهلل ختتلف
ع��ن الضيافة ل��دى ّ
أي شخص ،ألننا خلق اهلل،
ونعمنا من عطائه ،ولذلك فإ ّن اهلل تعاىل عندما
يستضيفنا فيه ،فإنه يقدّم لنا ،من مائدته اإلهلية
السخية ،زيادة يف ال ّنعم والعمر والرزق والرمحة
واملغفرة« .ه��و شهر دعيتم فيه إىل ضيافة اهلل،
وجعلتم فيه م��ن أه��ل ك��رام��ة اهلل وال�ك��رام��ة يف
ُ
شهر رمضان أعلى من الكرامة اإلنسانية الذاتية
اليت ك ّرم اهلل فيها بين آدم ـ أنفاسكم فيه تسبيح
ـ فال ّنفس ا ّل��ذي تتن ّفسه فيه ،حيسبه لك اهلل
تسبيحاً ح ّتى وأن��ت صامت ،ويعطيك فيه أجر
ال ّتسبيح ـ ونومكم فيه عبادة ـ ألنك يف نومك
ه��ذا ،تأخذ القوَّة اليت متنحك القدرة على أن
تطيع اهلل يف قيامك وصيامك ـ وعملكم فيه
مقبول ـ فاهلل يتق ّبل فيه أعمالكم ،حتى لو كان
فيها بعض النقص ـ ودعاؤكم فيه مستجاب».
وأض��اف ب��أ ّن الصيام يف أب��رز وجوهه ،هو تعبري

برعاية اللجنة االيرانية العادة اعمار العتبات املقدسة

شخصية أذهلت العالم طوال الف عام

توسعة مرقدي االمامني العسكريني (ع) في سامراء

يتم تنفيذ عدة مشاريع ضمن توسعة مرقدي االمامني
العسكريني عليهما السالم يف سامراء مشال بغداد برعاية
اللجنة االيرانية العادة اعمار العتبات املقدسة يف العراق
منها مشروع صحن السيدة نرجس.
ويضم الضريح املقدس مرقدي االمامني علي بن حممد
اهلادي واحلسن بن علي العسكري والسيدة حكيمة بنت
االمام حممد بن علي اجلواد والسيدة نرجس زوجة االمام
العسكري ووال ��دة االم ��ام احلجة املنتظر امل�ه��دي عليهم
السالم .وخالل االع��وام االخ�يرة ومع تطهري املنطقة من
دنس عناصر تنظيم داع��ش االرهابي وارس��اء االم��ن ازداد عدد زوار مرقدي االمامني العسكريني من
داخل العراق وخارجه .ونفذت جلنة اعادة اعمار العتبات املقدسة يف العراق مشروعني لتطوير الضريح
الطاهر لالمامني العسكريني(ع) ورس��م النقوش وتذهيبه وزي��ادة املساحة واعمار املباني القائمة يف
املرقدين الشريفني .ويشار اىل ان قبة الضريح الطاهر لالمامني عليهما السالم تعد من اكرب القباب
الذهبية يف العتبات املقدسة يف العراق واليت مت تذهيبها من الداخل واخلارج ماجعلها تبهر الناظرين.
واستخدمت زخرفة املرايا يف سقوف وجدران الضريح الطاهر على يد الفنانني الشريازيني مبساحة
الفني و 500مرت مربع .وقال مسؤول عمليات التذهيب يف مرقدي االمامني العسكريني(ع) عباس مددي
ان قبة املرقدين هي اكرب قبة مذهبة حيث استخدم يف تشييدها حنو  25الف طوب ذهيب على يد 24
الف عامل وفنان ايراني ملدة عامني كما ان السرداب املقدس يتم اعادة بنائه وزخرفته باملرايا على يد
الفنانني االيرانيني ومن املؤمل امتامه لغاية نهاية الصيف املقبل.

مشاركة  20مؤسسة قرآنية
دولية في املعرض الدولي
للقرآن بطهران

ّ
مت توجيه الدعوة اىل  20مؤسسة قرآنية دولية
للمشاركة يف ال��دورة ال �ـ 26من املعرض الدولي
للقرآن الكريم يف العاصمة االيرانية طهران.
أعلن عن ذلك ،مساعد وزیر الثقافة اإلیراني
يف شؤون القرآن والعرتة «عبداهلادي فقهي زادة»
يف املؤمتر الصحفي الثاني للمعرض الدولي الـ
 26للقرآن ال��ذی من املقرر ان یفتتح ثالث أیام
رمضان املبارك.
وق��ال ان معرض ال�ق��رآن ال��دول��ي يف ای ��ران هو
ملك جلمیع املواطننی اإلیرانینی ویع ّد مهرجاناً
وطنیاً ودولیاً للقرآن الكریم یتضمن أبعاد علمیة
وثقافیة وفنیة وأقسام تتناسب لفئات األطفال
والنساء.
وأضاف ان املعرض يف دورته القادمة سیتضمن

كل هذه األبعاد واألقسام ولكنه سیكون خمتلفاً
عن السنوات املاضیة وهذا ما نسعی الیه ،مشرياً
اىل أن���ه مت ت��وج �ي��ه ال ��دع ��وة اىل  26شخصية
دولية من  7دول وهي العراق ،وروسيا ،وماليزيا،
وتركيا ،وأذرباجيان... ،
وأردف فقهي زادة مبیناً ان هناك تعاوناً مقدماً
ل�ن��ا يف تنظیم امل �ع��رض م��ن  15وزارة ومؤسسة
ح�ك��وم�ی��ة ،و 32م��ؤس�س��ة ق��رآن �ی��ة ،و 16م��رك��زاً
أكادمییاً ،و 15حوزة علمیة وهلذا السبب نعترب
ه��ذا احل��دث القرآني ه��و األك�بر علی مستوی
العامل اإلسالمي.
وسیكرم  15رمضان القادم ،الرئیس اإلیراني
خ��دم��ة ال �ق��رآن ال�ك��ری��م يف ای� ��ران وذل ��ك ضمن
فعالیات املؤمتر الدولي للقرآن الذي یقام سنویاً
يف طهران.
جدير بالذكر أن فعاليات ال ��دورة ال��ـ 26من
املعرض الدولي للقرآن الكريم ستنطلق  19مايو
 /أي��ار اجل��اري يف مصلى االم��ام اخلميين(رض)
وس ��ط ال�ع��اص�م��ة االي��ران �ي��ة ط �ه��ران ،وستستمر
أعماهلا لغاية  4يونيو /حزيران املقبل.

عملي عن الورع عن حمارم اهلل وجتسيد لإلسالم،
ّ
مبا يعنيه من تأكيد لإلخالص هلل والعبودية له :
إن شهر رمضان هو شهر اإلس�لام ال��ذي مينحنا
ث �ب��ات �اً وص �ب�راً يف س��اح��ات ال �ت �ح��دي ،وه ��و شهر
حماسبة النفس وتطهريها من الّ��ذن��وب ،سعياً
للقرب من اهلل:
شهر رمضان هو شهر اإلسالم ،وعلينا أن نكون
مع اإلس�لام سلماً وحرباً ،ثقاف ًة وحرك ًة ،وعلى
هذا األس��اس ،كنا مع اجملاهدين يف مقاومتهم
لليهود ،عندما انطلق ال�ي�ه��ود ل�لاع�ت��داء على
املسلمني مجيعاً يف ه��ذه املرحلة ،كما اعتدوا
على املسلمني فيما سبق من مراحل ،واستطاع
هؤالء اجملاهدون أن ينتصروا باهلل ،وأن حي ّققوا
ال�ن�ص��ر وال �ع��زة وال �ك��رام��ة للمسلمني ،ول��ذل��ك
ينبغي على املسلمني مجيعاً ،أن يقفوا ل ُيشهدوا
العامل أنهم مع املقاومة ومع ال ّنصر ومع مستقبل
هذه املقاومة اليت انطلقت من خالل فتية آمنوا
بربهم وزادهم هدى .ويف اخلتام ،يقول اإلمام زين
العابدين(ع) ،إن شهر رمضان هو «شهر الطهور»
ال��ذي يتطهّر فيه اإلنسان من ك ّل األخالقيات
السيئة ،وم��ن ك � ّل األوض���اع النفسية امل�ع� ّق��دة،
وم��ن ك � ّل احل ��االت ال�ش��ري��رة يف نفسه« ،وشهر
ميحص فيه اإلنسان نفسه
التمحيص» ،ا ّل��ذي ّ
وحياسبها« ،وشهر القيام» هلل تعاىل ،من أجل
أن يثبت اإلنسان إخالصه له يف العبادة ،ليحصل
على القرب منه تعاىل.
آية اهلل السيد حممد حسني فضل اهلل

الخيام ...أسطورة الغزل الروحاني
* من أبرز حوادث التزوير يف التاريخ أن معظم الناس يقولون ّ
بأن اخليام مل يكن
إال شاعراً .والصحيح انه كان من أكرب علماء الرياضيات يف عصره ،واشتهر باجلرب
وعلوم الفلك واشتغل يف حتديد التقويم السنوي اهلجري وفق النظام الشمسي
اختارت منظمة اليونسكو يوم الثامن عشر من مايو يوماً عاملياً الحياء ذكرى الشاعر
والفيلسوف العمالق عمر اخليام ،تلك الشخصية اليت أذهلت العامل طوال الف عام
مضت برباعياتها املضمخة بتعابري فلسفية عميقة تعاجل هموم احلياة و متاهاتها.
ولد اخليام يف نيسابور سنة  1040م يف عهد اول ملوك السالجقة وع��اش وتعلم يف
مدارس نيسابور ومعاهدها وتفوق على أقرانه بفضل ذاكرته وذكائه وكان أبوه صانع
ّ
فاشتق امسه من حرفته.
خيام
وكان أثناء صباه يدرس مع صديقني محيمني ،وتعاهد ثالثتهم على أن يساعد من
يؤاتيه احلظ اآلخرين ،وهذا ما كان.
اخليام عندها مبائتني
فقد وصل إىل الوزارة نظام امللك (الطوسي)
ّ
فخص عمر بن َّ
وألف مثقال يتقاضاها راتباً سنوياً يتقاضاه من بيت املال كل عام مما ساعده على
التفرغ للبحث والدراسة.
وهكذا صار لعمر بن اخليام الوقت الكايف للتفكري بأمور وأسرار احلياة ،بعد أن تو ّفرت
له أسباب املعيشة وسافر اىل اكثر بلدان العامل املتمدن آنذاك وحج بيت اهلل احلرام وزار
بلخ وخبارى وبغداد وأقام يف مرو وبالرغم من تلك األسفار فانه قضى معظم حياته
يف مسقط رأسه مدينة نيسابور طالباً وعاملاً ومدرساً يزيد قدره على مر األيام ويذيع
صيته عرب األقاليم.
وقد نظر اخليام اىل احلياة نظرة التفاؤل واالستمتاع باليوم الذي يعيشه دون النظر
اىل ما خيبئه الغد من سعادة او شقاء وأمعن يف التعبري عن فلسفة احلياة وأمناطها
أمعاناً ال حد له واختلف العلماء يف تصنيف عمر اخليام واألرج��ح أنه مل خيرج عن
املألوف إمنا هي صرخة يف وجه الظلم واألمور الدخيلة على الدين اإلسالمي يف عصره.
ومل يف ّكر أحد ممن عاصره يف مجع الرباعيات .فأوّل ما ظهرت سنة  865هـ ،أي بعد
رحيله بثالثة قرون ونصف القرن .ولع ّلهم كانوا خيشون مجعها ملا حوته من جرأة
وحكمة.
وأوّل ترمجة للرباعيات كانت للغة اإلجنليزية ،وظهرت سنة  ،1859أما الرتمجة
العربية من الفارسية فقام بها الشاعر املصري أمح��د رام��ي .وهناك ترمجة أخرى
للشاعر العراقي أمحد الصايف النجفي.
من أبرز حوادث التزوير يف التاريخ أن معظم الناس يقولون ّ
بأن اخليام مل يكن إال
شاعراً .والصحيح انه كان من أكرب علماء الرياضيات يف عصره ،واشتهر باجلرب
وعلوم الفلك واشتغل يف حتديد التقويم السنوي اهلجري وفق النظام الشمسي.
وهو أوّل من اخرتع طريقة حساب املث ّلثات واملعادالت اجلربية من الدرجة الثالثة
بواسطة قطع املخروط.
وقد وضع اخليام تقوميا سنوياً ّ
أدق من التقويم السنوي امليالدي الذي نعمل به اليوم.

عادات و تقاليد رمضانية
جمعة الوداع ومراسم «االربعني بسملة»

في شيراز ..مراسم رمضانية خاصة

الوفاق /خاص  -حتظى إيران بعادات وتقاليد رمضانية خاصة
نوعا ما عن بقية الدول ،وقد مت تصنيف هذه العادات ضمن قائمة
الرتاث املعنوي يف إيران نظراً لألهمية اليت حتتلها هذه العادات
لدى الشعب اإليراني.
يف مدينة شرياز ،مركز حمافظة فارس ،ييسمى أهالي شرياز يف
آخر مجعة من شهر شعبان بـ«رمی االحجار» ،حيث يقف الناس،
كبريهم وص�غ�يره��م ،عند غ ��روب الشمس ب��اجت��اه القبلة وهم
حيملون بأيديهم «كتلة ترابية» مردّدين هذه العبارات« :ربّنا
تركنا ذنوبنا ومعاصينا املاضية وحطمنا أغالهلا وها حنن على
استعداد تا ّم للعبادة وصيام شهر رمضان» ،ومن ث ّم يرمون الكتل
تكسر هذه
الرتابية بقوّة اىل األرض
لتتكسر ،إمياناً منهم بأنه مع ّ
ّ
الكتل الرتابيةُ ،تحى سيئاتهم.

وقبل بضعة أي��ام م��ن ب��داي��ة شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك تعمل رب��ات
البيوت يف حمافظة ف��ارس بتنظيف املنزل وتبدأ باعداد بعض
املأكوالت وخمتلف املخلالت والبهارات ومستخلصات األعشاب.
ويذكر ان بعض العوائل ،ن��ذرت ب��أن تقدم االفطار يف بضعة
األي��ام يف شهر رمضان ،وجيري يف معظم الدعوات تقديم وجبة
االفطار.
كما جرت العادة على ان يتبادل الناس ،بعد االفطار ،الزيارات
وجيتمعون حول بعضهم البعض حتى السحر ،ليتبادلوا اطراف
احل��دي��ث وي �ق��دم بعضهم للبعض اآلخ ��ر احل �ل��وي��ات مبختلف
انواعها .واما بالنسبة للعوائل اليت تزوجت بناتها حديثاً ،فانها
تلزم نفسها ،يف أول رمضان بعد الزواج ،باعداد وجبة مائدة افطار
مكتملة باسم (يوم والون) وتبعثها اىل العروس مرفقة بأكليل
من الزهور.
مجعة الوداع ومراسم «االربعني بسملة»
ان زيارة أحفاد األئمة ال حتضى فقط مبكانة خاصة طوال العام
لدى ابناء حمافظة فارس ،وامنا تتمتع أيام شهر رمضان املبارك
بأهمية خاصة يف أوق��ات السحور واالفطار ،حيث جتري مراسم
تالوة القرآن الكريم يف االماكن الدينية.

وع��دا املراسم ال�تي جت��ري عند اضرحة أحفاد األئمةُ ،تشاهد
ايضا مراسم ختم املصحف الشريف ،حيث جيلس كبار املناطق
يف ظل اشجار البساتني وحوهلم الشباب وهم يقرأون آيات القرآن
الكريم .أما اليوم الذي يأتي فيه اجلميع لطلب حاجاتهم فهو
اجلمعة االخرية من شهر رمضان ،والذي يسمى بـ(مجعة الوداع)
وجتري مرامسه القدمية يف بعض املساجد التأرخيية يف شرياز
والعديد من اقضية احملافظة.
ويف هذا اليوم تأتي جمموعات خمتلفة من النسوة اىل املساجد
كل شخص بن ّية خالصة يف نفسها ،إلحياء مراسم (االربعني
بسملة) ،وتس ّلم االدعية من امام املسجد لكتابة دعاء مثال الشفاء
للمرضى ودع ��اء ل�ل��رزق ودع ��اء الجن��اب األوالد ودع ��اء للفتيات
للزواج.
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افتح قلبك املغلق مبفاتيح الت�سامح واطرق
الأبواب املغلقة بينك وبينهم و�ضع باقات زهورك
على عتباتهم واحر�ص على �أن تبقى امل�ساحات
بينك وبينهم بلون الثلج النقي
اخبار السينما

االيراني «كوبال»ينال جائزة «»Fine Arts

«ك� ��وب� ��ال» االي� ��ران� ��ي ي�س�ت�م��ر يف حصد

اجل��وائ��ز ال��دول�ي��ة وج��ائ��زة م�ه��رج��ان «Fine
 »Artsالدولي يف امريكا آخر جناحاته.

يعد الفيلم السينمائي االيراني «كوبال»
ل�ل�م�خ��رج ك��اظ��م م�لائ��ي م��ن اك �ث��ر االف�ل�ام
االي��ران �ي��ة جن��اح �اً وح �ص��و ًال على اجل��وائ��ز يف
احملافل الدولية وها هو خيطف جائزة جديدة
من مهرجان « »Fine Artsالسينمائي الدولي يف
امريكا الذي يعنى باالفالم املستقلة واالبداعات

اليت تتمحور حول الفن والفنانني .فقد شارك
فيلم «ك��وب��ال» يف ال ��دورة اخلامسة ملهرجان
الفنون اجلميلة السينمائي لالفالم املستقلة
يف كاليفورنيا « »Fine Artsال��ذي اقيم يف
يومي  11و 12مايو اجلاري يف مدينة البندقية
ب��والي��ة كاليفورنيا وحصل منه على جائزة
افضل فيلم.
«ك��وب��ال» اول جتربة سينمائية للمخرج
ك��اظ��م م�لاي��ي وق��د ُع ��رض يف ال� ��دورة ال �ـ 35
ملهرجان فجر السينمائي الدولي ونال استحسان
النقاد السينمائيني واملشاهدين عى حد سواء،
وعلى الصعيد الدولي شارك الفيلم يف قسم
مسابقة  40مهرجاناً سينمائيا حصل منها
على  14جائزة« .كوبال» من انتاج واخراج
وم ِنط
كاظم مالئي وي��روي قصة صياد ُ
حيوانات يدعى امحد كوبال ،يواجه حتديا
حقيقيا يف حياته يف آخر يوم من السنة .

«املتفرج» اإليراني في الدور النهائي لـ«نور العالم»
تأهل فيلم األنيميشن القصري اإليراني بعنوان
«امل�ت�ف��رج» (مت��اش��اج��ي) للمخرجة شيدا كاشي
للدور النهائي لسباق مهرجان «نور العامل» 2018
يف روس �ي��ا .ومت�ك��ن الفيلم م��ن دخ ��ول التصفيات
النهائية ملهرجان «( »Light of the Worldن��ور
ال�ع��امل) ال��روس��ي للرسوم املتحركة ال��ذي يعترب
أح��د أك�بر امل�ه��رج��ان��ات السينمائية للشباب يف
روسيا .وقد شارك حواىل  2500فنان من املخرجني
واملنتجني الشباب وصناع األف�لام من أكثر من
ثالثني دولة على مدى سبع سنوات من إقامة فعاليات املهرجان .وتقام مسابقات املهرجان يف
اجملموعتني «أ» و«ب» حيث يتم تنظيم مسابقة اجملموعة األوىل (أ) يف استوديوهات األفالم
لألطفال واجملموعة الثانية للفنانني الذين ترتاوح أعمارهم بني  18و  35عاما.
ومتكن فيلم «املتفرج» من الوصول إىل الدور النهائي يف اجملموعة الثانية .
وتنعقد فعاليات مهرجان «( »Light of the Worldن��ور العامل) الروسي ألف�لام أنيميشن
من الثالث والعشرين إىل السابع والعشرين من مايو /أيار  2018اجلاري يف روسيا.

«وجه اجملنون» و«الحارس الشخصي» االيرانيني في باكستان
عرض الفيلمان االيرانيان «وجه اجملنون» للمخرج «أبواحلسن داودي» و«احلارس الشخصي»
للمخرج إبراهيم حامتي كيا يف مدينة «مري» الباكستانية .
وحبسب االخبار الواردة فقد أعلن مسؤول البيت الثقايف االيراني يف مدينة راولبندي عن عرض
الفيلمني املذكورين ،مبينا موقع السينما االيرانية وميزاتها بعد انتصار الثورة االسالمية .
ومدينة «مري» هذه هي من املناطق اجلبلية يف مشال والية بنجاب على بعد  54كلم من
العاصمة الباكستانية إسالم آباد وتعترب أحد أهم املناطق السياحية يف باكستان.
ويف مارس املنصرم اقيم مهرجان االفالم االيرانية الباكستانية يف مدينة الهور بهدف تعزيز
العالقات الثقافية بني البلدين اجلارين الشقيقني والتعريف بطاقات صناعة االفالم االيرانية
يف باكستان حيث حظي هذا احلدث باقبال واسع من قبل اجلمهور الباكستاني.
وفيلم ـ«وجه اجملنون» الذي يروي جمموعة من الشبان يتعرفون على بعضهم البعض عرب
االنرتنت و يقررون الدخول يف مراهنة خطرة ،قد اقتنص عدة جوائز من مهرجان فجر الدولي
الـ 33حيث نال جائزة «افضل اخراج» و«افضل هندسة صوتية» و«افضل مؤثرات بصرية».
وأما «احلارس الشخصي» فانه يروي قصة حارس لشخصية هامة ،يتعرض اىل مواقف صعبة
بسبب عمله الذي يقتضي احملافظة على حياته.

الرجل الفالح
خ��رج أح��د امللوك يتنزه ف��رأي فالحاً حيرث
األرض وه��و م�س��رور يغين يف نشاط وإبتهاج،
فسأله امللك وقال له أيها الرجل أراك مسروراً
بعملك يف هذه األرض فهل هي ارضك ؟
فقال ال�ف�لاح :ال يا سيدي إن�ني أعمل فيها
باألجرة
قال امللك :وكم تأخذ من األجر على هذا
التعب؟
قال الفالح :أربعة قروش كل يوم
قال امللك :وهل تكفيك؟ فقال الفالح :نعم
تكفيين قرش أصرفه على عيشي وقرس أسدد
به ديين وقرش أسلفه لغريي وقرش أنفقه يف
سبيل اهلل.
قال امللك هذا لغز ال أفهمه ،فاجابه الفالح:
ال�ق��رش ال ��ذي اص��رف��ه على عيشي فهو قرش
أعيش منه أنا وزوجيت وأما القرش الذي اسدد
به ديين فهو قرش أنفقه على أبي وأم��ي ،فقد
ربياني صغرياً وانفقا عليا وأن��ا حمتاج وهما
اآلن كبريان ال يقدران على العمل.
وأم � ��ا ال� �ق ��رش ال � ��ذي اس �ل �ف��ه ل� �غ�ي�ري فهو
ق��رش أنفقه على أوالدي ،أرب�ي�ه��م وأطعمهم
وأكسوهم حتى إذا ك�بروا فهم ي��ردون إلينا
السلف حني نكرب.
أم��ا ال�ق��رش ال��ذي أنفقه يف سبيل اهلل فهو
قرش أنفقه على أختني مريضتني.
فقال امللك :أحسنت يارجل وترك له مبلغا
من املال وتركه وهو متعجب من حكمة رجل
بسيط.

