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اجمل الخـواطــر

ذكرى وفاة أم املؤمنني

السيدة خديجة الكبرى (س) ..املثل األسمى للمرأة املؤمنة
يص��ادف اليوم  10رمضان ذكرى وفاة أم
المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد عليها
الس�لام ،ف��ي الس��نة  10م��ن البعث��ة النبوي��ة
الشريفة.
أم المؤمني��ن الس��يدة خديج��ة بن��ت
خويل��د رض��وان اهلل عليه��ا كان��ت أول ام��رأة
تزوجها رسول اهلل(ص) ،ولم يتزوج عليها في
حياتها.
وكانت خديجة أول من آمن باهلل تعالى
وتحملت مع رسول اهلل (ص) أعباء رسالة اهلل
تعالى ،وتشاركه آماله وآالمه ،وتتحمل معه
ش��ظف العي��ش بعد غضارت��ه ،وتبذل كل ما
ملكته طول حياتها؛ لتعطي المثل األس��مى
للمرأة المؤمنة ،وعلى كل حال َّ
فإن خديجة
رض��وان اهلل تعال��ى عليه��ا بع��د أن تزوجه��ا
رس��ول اهلل (ص) كان له��ا ال��دور الفع��ال في
مس��اندة النب��ي ف��ي تحم��ل أعب��اء رس��الة اهلل
تعال��ى ،حيث كانت تخفف عليه المصاعب
والتحدي��ات الت��ي كان يواجهها من قريش،
يق��ول محم��د بن إس��حاق( :كان��ت خديجة
أول م��ن آمن باهلل ورس��وله ،وصدقت بما جاء
من اهلل ،ووازرته على أمره ،فخفف اهلل بذلك
عن رس��ول اهلل ،وكان ال يس��مع ش��يئاً يكرهه
�ب ل��ه ،فيحزن��ه ذلك إال
م��ن ر ٍد علي��ه وتكذي� ٍ
ف � َّرج اهلل ذل��ك ع��ن رس��ول اهلل (ص) به��ا ،إذا
رج��ع إليها تثبته ،وتخفف عن��ه ،وتهون عليه
أم��ر الن��اس حت��ى مات��ت رحمه��ا اهلل) في 10
رمضان س��نة  10للبعثة النبوية الش��ريفة في
شعب ابي طالب.
إسالمها
ال ش� ّ
�ك ّ
أن أوّل ام��رأة آمن��ت بالدي��ن
اإلس�لامي ه��ي خديج��ة (س) فق��د ورد ع��ن
اب��ن عب��اس أ ّن��ه ق��ال« :أوّل َم��ن آم��ن برس��ول
اهلل(ص) م��ن الرج��ال عل��ي(ع) ،ومن النس��اء
خديجة (س).
ه��ي أول س��يدة تدخ��ل االس�لام كم��ا
ج��اء ف��ي الحدي��ث الش��ريف :أول م��ن آم��ن
بالنب��ي(ص) م��ن الرج��ال عل��ي ب��ن أب��ي
طالب(ع) ومن النساء خديجة.
وحي��ن كان يذه��ب الرس��ول(ص)

ترحیب املاني بعازفة العود
االیرانیة «یلدا عباسي»

ش��اركت عازف��ة الع��ود االیرانی��ة «یل��دا
عباس��ي» ف��ي حفل��ة اقامته��ا مجموع��ة
ش��یلر الموس��یقیة والق��ت ترحی��ب الجمه��ور
االلماني.
وكانت مجموعة ش��یلر الموس��یقیة قد
عرض��ت في مارس الماض��ي البومها الجدید
بعن��وان «نس��یم الصب��اح» بمش��اركة فنانین
م��ن ایران ومنهم عازفة العود االیرانیة (دوتار
خراس��ان) السیدة «یلدا عباسي» حیث قامت
بمش��اركة الفنان «كریس��توفر فون دایلن»
في معزوفة «البوابة الذهبیة».
كم��ا قام��ت عباس��ي برفق��ة مجموع��ة
( )Arena Tourالموسیقیة بقیادة الموسیقار
«كریس��توفر فون دایل��ن» بجولة اوروبیة في
كل م��ن درس��دن والیبزی��ك وفرانكف��ورت
ونورمبرغ وبیلفیلد في المانیا.
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لك��ي يصلي فق��د كان يذهب إلى المس��جد
الحرام ويستقبل الكعبة وعلي(ع) إلى يمينه
وخديجة خلفه ..وهي من أنفقت أموالها في
دي��ن االس�لام حي��ث جعل��ت ثروته��ا الطائل��ة
تح��ت تص��رف رس��ول اهلل(ص) لينفقها فيما
يراه مناسبا.
وش��هد له��ا رس��ول اهلل صل��وات اهلل عليه،
بحديث��ه المأث��ور (ما قام الدين واس��تقام إال
باثنتي��ن س��يف علي وأم��وال خديج��ة) .وهي
من سلم عليها رب العزة ،بعد عامين من بعثة
رس��ول اهلل(ص) التي بدأت من بيت خديجة،
فج��اء أمين وحي اهلل جبرئيل وقال (حاجتي
أن تقرأ على خديجة من اهلل ومني الس�لام)،
وعندم��ا بلغ الرس��ول األكرم خديجة س�لام
اهلل تعال��ى قال��ت «إن اهلل ه��و الس�لام ،من��ه
السالم وعليه السالم».
أنجب��ت ام المؤمنين خديج��ة اربع بنات
وه��ن فاطم��ة الزه��راء(ع) ورقي��ة وزين��ب وأم
كلث��وم ،وولدين ،القاس��م وعب��د اهلل .وكان
رس��ول اهلل يحبه��ا حب��ا لم يحبه إل��ى زوجاته
الالتي تزوجهن بعد وفاتها.
واش��تهرت الس��يدة خديج��ة بالجم��ال
والكم��ال والث��روة والش��رف ،وه��ي الس��يدة

الوحي��دة ال��ذي نس��ل رس��ول اهلل ينح��در م��ن
رحمه��ا الطاه��ر ،فه��ي أم الزه��راء واألئم��ة
األطه��ار م��ن س�لالتها ،وهي من كان رس��ول
يشاورها في جميع أموره.
وق��د ق��ال فيه��ا رس��ول اهلل(ص) أحادي��ث
كثي��رة منه��ا (أرب��ع نس��وة س��يدات عالمه��ن
مري��م بن��ت عم��ران ،وآس��ية بن��ت مزاح��م،
وخديج��ة بن��ت خويل��د وفاطم��ة بنت محمد
وأفضلهن فاطمة).
كم��ا وان الس��يدة خديج��ة ه��ي الزوجة
التي أحبها رسول اهلل(ص) وبالغ في مدحها،
وق��ال ف��ي حقها ل��م يرزقن��ي اهلل زوجة أفضل
من خديجة أبدا .وكان (صلى اهلل عليه وآله
وس��لم) يحت��رم صديقاته��ا إكرام��ا وتقديرا
له��ا ،كم��ا ج��اء عن أن��س أن النب��ي (ص) إذا
أتى بهدية قال (اذهبوا إلى بيت فالنة كانت
صديقة خديجة إنها كانت تحبها).
فكان��ت الس��يدة خديجة ،ال��زوج الحنون
لرس��ول اهلل(ص) حي��ث كان��ت تداف��ع ع��ن
الرس��ول وتفدي��ه ب��كل ما تمل��ك أي بروحها
ونفس��ها حتى بلغت ص��رح المعالي وتدرجت
م��دارج الكم��ال بصبره��ا ومؤازرته��ا للنب��ي
األعظ��م بالش��دائد والمح��ن وه��ي بواب��ة

على هامش معرض طهران الدولي الـ 27للقرآن

آية الله التسخيري :القرآن خريطة لنمط
الحياة البشرية
وص��ف رئي��س المجل��س األعل��ی لمجم��ع التقريب بي��ن المذاهب
اإلس�لامية« ،آي��ة اهلل الش��يخ محم��د عل��ي التس��خيري» الق��رآن بأن��ه
خريطة الفطرة البشرية وخريطة لنمط الحياة.
وأش��ار رئي��س المجل��س األعلی للمجم��ع العالم��ي للتقريب بين
المذاهب اإلسالمية ومستشار قائد الثورة اإلسالمية في شؤون العالم
اإلس�لامي ،آية اهلل الش��يخ «محمد علي التس��خيري» أش��ار الی ذلك
في كلمته خالل حفل إفتتاح الجناح الدولي لمعرض طهران الدولي
للق��رآن الكري��م .وقال ان القرآن يرس��م الفطرة في الوجدان اإلنس��اني
كما أن هذا الكالم الوحياني يرسم مستقبل اإلنسان ويروي تأريخه.
وأضاف مستشار قائد الثورة االسالمية االيرانية في شؤون العالم
االس�لامي إن أي عمل في مجال القرآن الكريم يع ّد جهداً في مس��يرة
التكامل البشري .وأكد آية اهلل التسخيري ان القرآن يجب أن يتجسد
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الرس��الة الس��ماوية والبعث��ة النبوي��ة حت��ى
أعطت من نفسها المقدسة في عام األحزان،
العاش��ر من ش��هر رمضان للسنة العاشرة من
البعثة في مكة المكرمة ،على اثر المحاصرة
الش��ديدة لرس��ول اهلل(ص) ولها وللمسلمين
الضغ��وط والتعذي��ب لم��دة ث�لاث س��نوات
وعمرها في حدود الخامسة والستون.
الح ُج��ون ف��ي
ويق��ع قبره��ا ف��ي مقب��رة َ
م ّكة المك ّرمة ،حيث نزل رس��ول اهلل(ص) في
يومئذ ُس � ّنة صالة الجنازة
حفرتها ،ولم تكن
ٍ
ح ّتى يص ّلي عليها.
لما اش��ت ّد مرض الس ّيدة خديجة قالت:
ّ
هلل اسمع وصاياي:
يا رسول ا 
أ ّو ً
ال :إ ّن��ي قاص��رة في ح ّق��ك فاعفني يا
ّ
رس��ول اهلل .قال(ص)« :حاشا وكال ،ما رأيت
�ت بجهدك ،وتعبت
من��ك تقصيراً ،فقد بلغ� ِ
أموالك
ف��ي داري غاي��ة التع��ب ،ولقد بذل��ت
ِ
ك».
وصرفت في سبيل اهلل ما َل ِ
ثاني �اً :أوصي��ك به��ذه ـ وأش��ارت إل��ى
فاطم��ة ـ فإ ّنه��ا يتيم��ة غريبة م��ن بعدي ،فال
يؤذينه��ا أح � ٌد م��ن نس��اء قري��ش وال يلطم� ّ�ن
خ ّده��ا وال يصيح� ّ�ن ف��ي وجهه��ا وال يري ّنه��ا
مكروهاً.
ُ
ً
ّ
ثالث �ا :إني خائفة من القبر ،أريد منك
رداءك ال��ذي تلبس��ه حي��ن ن��زول الوح��ي
تك ّفنن��ي فيه .فق��ام النبي(ص) وس � ّلم ال ّرداء
فلما تو ّفيت
إليها ،فس � ّرت به س��روراً عظيماًّ ،
خديج��ة أخ��ذ رس��ول اهلل(ص) ف��ي تجهيزها
فلما أراد أن يك ّفنها َ
هبط
وغس��لها وح ّنطهاّ ،
ّ
األمي��ن جبرائي��ل وق��ال« :ي��ا رس��ول اهللّ ،
إن
ويخص��ك بالتحي��ة
اهلل يقرئ��ك الس�لام
ّ
محم��د ّ
إن كفن
واإلك��رام ويق��ول ل��ك :يا ّ
خديج��ة م��ن عندن��ا ،فإ ّنه��ا بذل��ت ماله��ا في
س��بيلنا» .فج��اء جبرائي��ل بكف� ٍ�ن ،وق��ال« :يا
رس��ول اهلل ،ه��ذا كف��ن خديج��ة ،وه��و م��ن
أكفان الج ّنة أهداه اهلل إليها».
فك ّفنها رس��ول اهلل(ص) بردائه الش��ريف
أ ّو ً
ال ،وبم��ا ج��اء ب��ه جبرائي��ل ثاني �اً ،ف��كان
له��ا كفن��ان :كف� ٌ�ن م��ن اهلل ،وكف� ٌ�ن
من رسوله.

في نظرنا وسمعنا ونطقنا وأن يكون هادياً لنا .علينا دراسة المشاكل
البش��رية ومعرف��ة مختلف الرؤي ثم عرضه��ا علی القرآن والتمعن في
ردوده.
ب��دوره ،ق��ال مدي��ر الجن��اح الدول��ي لمع��رض الق��رآن بطه��ران،
«الدكت��ور محم��ود واعظ��ي» بوصف��ه المتح��دث األول ف��ي الحف��ل
إن المع��رض یق��ام بتنظي��م معاوني��ة الق��رآن والعت��رة التابع��ة ل��وزارة
الثقافة االيرانية ،مش��يراً الى أن هناك ش��خصيات قرآنية ودينية بارزة
م��ن مختلف أنحاء العالم االس�لامي قد ش��اركت في ه��ذه الدورة من
المعرض.
وأش��ار الى أن باكس��تان قد حلت ضيف ش��رف في هذه الدورة من
المعرض معلناً عن مش��اركة العتبات المقدسة في العراق ،ومؤسسة
«رس��تو» الماليزي��ة لطباع��ة المصح��ف الش��ريف ،ووزارة األوق��اف
العماني��ة ،ومعه��د البحوث بجامعة «الزيتونة» التونس��ية ،وممثلي 12
مؤسس��ة قرآنية غير حكومية من مختلف الدول في المعرض الدولي
الـ 27للقرآن في ايران.
جدي��ر بالذك��ر أن الجناح الدولي للمع��رض الدولي الـ 27للقرآن
إفتت��ح ف��ي  13ماي��و الج��اري في مصل��ى االمام الخميني(رض) وس��ط
العاصمة االيرانية طهران ،وذلك خالل حفل ش��هده عدد من س��فراء
الدول لدى طهران والنشطاء القرآنيين من مختلف الدول.

جاهد نفسك قدر استـطاعتك واغسل قلبك قبل جسدك
ولسانك قبل يديك وأفسد كل محاوالتهم إلفساد صيامك
واحذر أن تكون من أولئك الذين ال ينالهم من صيامهم سوى
العطش والجوع ..
اخبار السينما

سيقام في اصفهان بتاريخ  ۱۹أغسطس/آب حتى الـ  ۲۸منه

أفكار خ ّالقة في انتظار فعاليات مهرجان أفالم األطفال واليافعني الـ۳۲

ف��ي مقابل��ة م��ع «عليرض��ا تاب��ش» عن��د
وصول��ه الى اصفهان ليتحدث عن أول برامجه
الت��ي رس��مها للمهرج��ان بع��د أن ت��م تعيين��ه
من��ذ يومي��ن مدي��را لمهرج��ان أف�لام األطف��ال
واليافعي��ن الدول��ي م��ن قب��ل الهيئ��ة العام��ة
للس��ينما .ق��ال مدير المهرج��ان الدولي ألفالم
األطفال و اليافعين بنس��خته الـ ۳۲في مقابلة
خاص��ة مع��ه م��ن قب��ل مراس��ل ن��ادي مقاطع��ة
الش��باب ف��ي أصفهان :ف��ي االجتم��اع األول مع
رئيس البلدية وأعضاء المجلس اإلسالمي في
أصفه��ان ،ت��م تقدي��م أفكار جدي��دة وخ ّالقة في
مجال اإلنتاج الس��ينمائي بما يخص مهرجان
أفالم األطفال واليافعين ،ونعتقد أن مهمة هذا
المهرجان الدولي الذي يهتم بسينما األطفال
والناش��ئين ه��ي دعم ش��امل للس��ينما الخاصة
بهم .عالوة على أنه يجب اتخاذ خطوات مهمة
لتسويق سينما األطفال واليافعين.
وأض��اف مؤك��دا عل��ى ان س��ينما األطف��ال
واليافعي��ن تمث��ل اح��دى حلقات سلس��لة الس��ينما
لذل��ك يج��ب االهتمام بها ،واردف قائ�لا :اذا كان
اهتمامن��ا منص��ب عل��ى انت��اج األف�لام فق��ط فل��ن
نس��تطيع االس��تفادة من��ه ،والعك��س صحي��ح ،واذا
كان اهتمامن��ا محص��ور باقام��ة مهرج��ان موف��ق
فق��ط فس��يضيع ح��ق مهرج��ان األف�لام لألطف��ال
واليافعي��ن ول��ن تت��م تأدي��ة ه��ذا األم��ر بالش��كل
الصحيح .كما لفت مدير مهرجان أفالم األطفال
والناش��ئين بنس��خته الـ  ۳۲الى ضرورة وجود نظرة

ش��املة ع��ن المهرج��ان قائال :بالنس��بة لألفالم في
مرحلة ماقبل االنتاج ،ومرحلة االنتاج وبعده ،يجب
أن تك��ون لدين��ا نظ��رة ش��املة على جودة الس��ينما،
والت��ي س��تجذب المزي��د م��ن األطف��ال واليافعي��ن
إلى الس��ينما ،وسيصبح هذا المستهلك الرئيسي
للمنتجات الثقافية في المستقبل.
المبي��اد أف�لام اليافعي��ن بالتزام��ن م��ع
فعاليات المهرجان
أم��ا بالنس��بة إلقام��ة ال��دورة الثالث��ة
أللومبياد صناعة أفالم اليافعين أوضح تابش:
س��وف نش��هد ف��ي ه��ذه الس��نة إقام��ة المبي��اد
صناع��ة أف�لام اليافعين الدول��ي ولكن بطريقة
مختلف��ة عما قبل .كم��ا أن الخطوة الجديدة
الت��ي قام بها محافظ اصفهان بدعوة األخوات
ف��ي المهرج��ان له��ذا الع��ام ضم��ن البرنام��ج
الجدي��د ال��ذي خطط له ،تاب��ع قائال :من أجل
تطوي��ر الدبلوماس��ية العام��ة ت��م االتف��اق م��ع
محاف��ظ مدين��ة اصفه��ان على دعوة ش��ركات
صناع��ة األف�لام األجنبي��ة الذي��ن يقطن��ون في
م��دن وقع��ت اتف��اق أخ��وة م��ع مدين��ة اصفه��ان
التاريخي��ة حت��ى يقوم��ون بارس��ال أعماله��م
المتعلق��ة بس��ينما األطف��ال واليافعي��ن ال��ى
أمان��ة المهرجان .وأش��ار مدي��ر مهرجان األفالم
الدولي لألطفال واليافعين الى التمويل المالي
للسينما قائال :لقد شهدنا حضور المخرجين،
الممثلي��ن والمنتجي��ن ف��ي ال��دورات الس��ابقة
للمهرج��ان ،لك��ن ف��ي ه��ذه الس��نة اضاف��ة ال��ى
حضور المنتجين ،سوف نشهد حضور مسوقين
وموزعي��ن األف�لام ،لتقيي��م قيم��ة األف�لام
اقتصادي��ا س��يحظى فيلم األطف��ال واليافعين
ف��ي صناعة الس��ينما اإليرانية باقتص��اد مربح
على مدار العام .يش��ار الى أن فعاليات النسخة
ال �ـ  ۳۲لمهرج��ان أف�لام األطف��ال واليافعي��ن
س��تنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ ۱۹
أغسطس/آب حتى الـ  ۲۸من الشهر.

اخملرجة االيرانية ليلى حسيني عضوا في لجنة تحكيم مهرجان بولندي
اختي��رت المخرج��ة االيراني��ة ليل��ى
حس��يني عض��وا في لجنة تحكي��م مهرجان
« »Against gravityالدولي في بولندا.
وتقوم حسيني بمراجعة وتدقيق افالم
القس��م التنافس��ي للمهرجان الذي يشارك
به  13فيلما من شتى انحاء العالم.
وانطلق��ت فعالي��ات المهرج��ان
بدورت��ه السادس��ة عش��رة ف��ي العاش��ر م��ن
ماي��و وتس��تمر حت��ى التاس��ع عش��ر منه في
العاصمة وارسو .يذكر ان حسيني سبق ان

ش��اركت في لجنة تحكيم ال��دورة الحادية
عش��رة لمهرج��ان «ميليني��وم» الدول��ي
لالفالم الوثائقية في البلجيك.

البدوي وأمه

صدر حديثا ..ترجمة عربية خملتارات من مثنوي جالل الدين الرومي
ص��در حديث��ا ،ع��ن دار نينوى للدراس��ات
كتاب :الطريق إلى اهلل ،مختارات مشروحة
م��ن مثن��وى موالن��ا ج�لال الدي��ن الروم��ى،
ترجمها عن الفارسية عيسى علي العاكوب،
ويأتي في ثالثة مجلدات.
وج��اء على غالف الكتاب «مثنوي جالل

نية

ضا

الدي��ن الرومي هو كما يصفه مؤلف أصول
الدي��ن ف��ي كش��ف أس��رار الوص��ول واليقين
وهو فقه اهلل األكبر وشرع اهلل األزهر وبرهان
اهلل األطه��ر»  ..والطريق إلى اهلل هو العنوان
ال��ذي رأيت��ه مناس��با لمحت��وى ه��ذا الكت��اب،
الذي اخترت فيه ما يربو على الخمس مائة

فك��رة م��ن أعم��ق فك��ر مثن��وي ج�لال الدي��ن
الت��ي تهم القارئ النبي��ه ،وأعطيت لكل فكرة
عنوان��ا داال تمام��ا على م��ادة الفكرة ،وقدمت
لمحتواها بإضاءة ش��ارحة موضحة ثم أثبت
الترجم��ة العربية ألبيات الفكرة التي تتراوح
في األعم األغلب بين  12إلى  24بيتا.

تشتهر بذبح األنعام وإقامة موائد الرحمن

شهر رمضان في اسطنبول ..افطار جماعي في ساحة سلطان احمد

يمتاز مسلمو اسطنبول عن غيرهم بعاداتهم وتقاليدهم
ف��ي ش��هر رمض��ان ،حي��ث يح��رص س��كان ه��ذه المدين��ة عل��ى
ممارس��ة عادا ِتهم وتقاليدهم في هذا الش��هر من اجل ابقائها
حية لالجيال المقبلة.
ش��هر رمض��ان الفضي��ل او س��لطان الش��هور كم��ا يحل��و
لالت��راك تس��مي ُته ،وان كان��ت ل��ه مكان��ة متمي��زة ف��ي ال��دول
االس�لامية فان للش��هر الكريم في اس��طنبول اج��واء وطقوس
خاصة تؤكد المكانة الكبير لهذا الشهر في نفوس االتراك.
وم��ن اجل تكري��س الطقوس الدينية يحرص االتراك في
اس��طنبول الى الحضور لهذه الس��احة التاريخية بالقرب من
جامع س��لطان احمد وس��ط المدينة ،لالستعداد الى االفطار
الجماعي.
يجتمع االتراك كل يوم في هذه الساحة لتناول وجبات

االفطار التي تعدها بلديات الحي ،ومثل هذه المواد الجماعية
تنتشر في سائر ارجاء تركيا مع حلول الشهر الفضيل.
ومن الطقوس التي تش��تهر بها تركيا في ش��هر رمضان،
موائ��د االفط��ار الجماعي��ة ،حي��ث ان البلدي��ات ف��ي معظ��م
االحياء توفر موائد مجانية للصائمين وحتى غير الصائمين،
وابرز المناطق التي تشتهر بهذه الميزة ساحة جامعة سلطان
احمد.

الذبح في شهر رمضان

يعتب��ر الذب��ح م��ن التقالي��د اإلس�لامية الت��ي تتمي��ز بها
أغل��ب البل��دان العربي��ة ف��ي عي��د األضح��ى ،ولك��ن اس��طنبول
تشتهر بالذبح في شهر رمضان وإقامة موائد الرحمن في عدد
م��ن الجوام��ع الكبيرة مثل الس��ليمانية والفات��ح حتى تندمج

جمي��ع طبق��ات الش��عب الغن��ي م��ع الفقي��ر على مائ��دة طعام
واحدة.

عاش أحد البدو مع أمه المسنة
في الصحراء ،وكان هذا البدوي كعادة
جميع البدو يتنقل من مكان آلخر وكانت أمه
تعاني مثل باقي كبار السن من أمراض الشيخوخة وأصبحت
األم تنسى بكثرة أحداث وأشياء بالغة األهمية ،وأصبحت األم ال
تريد من ابنها أن يخرج .وفي يوم من األيام أتى أصدقاء االبن يريدون أن
يخرجوا ويسافروا معه ،فقال االبن لزوجته اتركي أمي هنا وضعي لها الطعام
والماء كم اتمنى أن تموت واستعدي ألننا سنرحل ونتركها هنا .
لبت الزوجة طلب زوجها وتركت طعاما وماء عند والدة زوجها ،وتركت معها أيضا
ولدها الصغير ،ورحل الرجل وزوجته ولما وصل الزوج وزوجته لبقعة مناسبة لإلقامة،
وبعد أن ارتاح الزوج طلب الزوجة من زوجته أن تعطيه ولدهما الصغير الذي يبلغ من
العمر عاما واحدا .قالت له الزوجة أن الطفل عند أمك ،أصيب الرجل بالهلع وقال لها
كيف تركتي ابني مع أمي؟ قالت الزوجة لزوجها وبكل هدوء تركته عند أمك ألنه لما
سيكبر سيتركك في الصحراء كما فعلت مع والدتك .صعق الزوج بكالم زوجته وأسرع
وقفز على ظهر حصانه لكي ينقذ والدته وابنه من الذئاب والسباع ،ولما وصل الرجل
لمكان أمه وولده ،وجد أمه تصارع الذئاب كي تحمي ابنه وتقول اتركوني واتركوا
ولدي الصغير وال تؤذوه.
فقفز الرجل وأنقذ أمه وولده من أنياب الذئاب ،وحمل أمه وولده وقبل يدي وقدمي
أمه وهو يبكي بحرقة على ما فعل ورجع بأمه وولده لقبيلته ،ومن ذلك اليوم
صار أبر الرجال بأمه ،وكانت عيناه ال تفارق أمه ،فأصبح يطمئن عليها
في كل لحظة ،وشكر الرجل زوجته التي أصلحت حاله األعوج
وذكرته بقيمة أمه وجزاء اإلحسان إليها ،فصلة اإلنسان
بأمه ال تنقطع بانقطاع الحبل السري ،وإنما
تستمر طوال حياة اإلنسان.

