
3







ا�سم الكتاب: ال تقراأين قراءة �سطحية
اعداد:�سامي جواد كاظم
ت�سميم: ح�سني اال�سدي



اصدارات العتبة الحسينية المقدسة
قسم االعالم / شعبة النشر

سامي جواد كاظم

اعداد

3





ال  ولكنها  خيايل  االخر  والبع�ض  حقيقي  منها  البع�ض  وخواطر  ق�ص�ض  جمموعة 
تخلو من حكمة ،،،جمموعة انتقيتها من �صندوق بريدي ومن بع�ض مواقع ال�صبكة 
العنكبوتية ومن تاليفي وحررتها بلغة ب�صيطة يفهمها ال�صارع العراقي ، �صمنت الكتيب 
بع�ض ال�صور املوؤثرة لتزيد من دغدغة م�صاعر القارئ وجتعله ينظر اىل نف�صه ماذا قدم 

الخرته ؟ وهل �صيتغري نحو االف�صل؟.
بع�ض الق�ص�ض فيها نوع من الطرافة الغاية منها ترطيب اجلو بلطافة ونامل ر�صا اهلل عز 

وجل عن جهدنا املتوا�صع هذا .

ال تقراأين قراءة �سطحية 
ال تقراأين بحثا عن اخطائي

ال تقراأين بعواطفك فقط
ال تقراأين لكي تنتقدين 

ال تقراأين لكي تعلم فقط من غري ان تتعلم وُتعلم
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مهما قدمنا يبقى دم ال�سهداء االبرار ال�سائرين على درب احل�سني 
)عليه ال�سالم( هو االغلى واهدي هذا اجلهد الب�سيط لهم 
فهنيئا لهم يوم ولدوا ويوم ا�ست�سهدوا ويوم يبعثوا احياء  

اإهداء..
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ابتدء الكتابة بحمد اهلل حمدا كثريا وا�ساله التوفيق لكل من يعمل على ن�سر 

اخلري والف�سيلة بني امة الب�سر كما وا�سكر موالي االمام احل�سني ÷ لف�سله 
الكرمي يف ت�سديد خطانا من اجل خدمة امل�سلمني 

اقتناء  بالثناء اجلميل حلر�سكم على  اتقدم  ان  اال  اخواين واخواتي الي�سعني 
اقتنائه  على  كثرية  الطلبات  والن  " وبجزئيه  �سطحية  قراءة  "التقراين  كتابنا 
مع �سوؤالهم املتكرر عن اال�سدار الثالث لهذه ال�سل�سلة ها نحن امتمنا هذا اجلزء 

بف�سل من اهلل ومنه راجيا من املوىل عز وجل ان يكون عند ح�سن ظنكم ..

ب�سمه تعاىل

املقدمة..
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ا�صتهل الكتاب باف�صل الكالم حلفيد خري االنام االمام ال�صادق على جده 
وعليه اف�صل ال�صالم وهذه ع�صر مواعظ عظام:ـ

)املوعظة االأوىل(

قوله ÷ :

َمق�ُصوماً  الرزق  كان  واإِن  ؟     ملاذا  فاهتمامك  بالرزق  ل  َتَكفَّ قد  اهلل  كان  اإِن 
فاحِلر�ُض ملاذا ؟ واإِن كان احِل�َصاب حقاً فاجَلْمُع ملاذا ؟ واإِن كان الثواب عند 
اهلل حقاً فالك�َصل ملاذا ؟ واإِن كان اخللف من اهلل عزَّ وجلَّ حقاً فالُبخل ملاذا 
؟ واإِن كان العقوبة من اهلل عزَّ وجلَّ النار فاملع�صية ملاذا ؟ واإِن كان املوت حقاً 

اال�ستهالل
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فالفرح ملاذا ؟ واإِن كان العر�ض على اهلل حقاً فاملكر ملاذا ؟ واإِن كان ال�صيطان 
فالعجب ملاذا ؟ واإِن  املََمرُّ على ال�صراط حقاً  فالغفلة ملاذا ؟ واإِن كان  عدّواً 
كان كل �صيء بق�صاء وقدر فاحلزن ملاذا ؟ واإِن كانت الدنيا فانية فالطماأِنيَنة 

اإليها ملاذا ؟ .

)املوعظة الثانية(

قوله ÷ :

ة ، َواأيَّام معدودة ، واملوت ياأتي َبغتًة ، من يزرُع خرياً  اإِنَّكم يف اآجال َمقبو�صَ
نَداَمة ، وِلُكلِّ زارٍع زرٌع ، ال ي�صبق  يح�صد ِغبَطًة ، ومن يزرُع �َصّراً يح�صد 
ُر َلُه ، من اأُعِطي خرياً فاهلُل  ُه ، وال يدرك حري�ٌض ما مل ُيَقدَّ البطيُء منكم َحظَّ

اأعطاه ، ومن ُوِقي �صراً فاهلُل َوَقاه .

)املوعظة الثالثة (

 قوله ÷ :

 ، َهَلَكة  اهلِل  ، واالِعِتالل على  الَت�صويِف ِحرَية  ، وُطول  التوبِة اغرتار  تاأِخرُي 
واالإ�صرار على الذنِب اأْمٌن مِلَكر اهلل ، وال َياأَمُن َمكَر اهلل اإِال القوم اخَلا�ِصُرون.
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املوعظة الرابعة :

قوله ÷ :

ُه َجَزاه . َمِن اتََّقى اهلَل َوَقاُه ، َوَمن �َصَكرُه َزاَده ، ومن اأَقر�صَ

)املوعظة اخلام�صة (

 قوله ÷

 الأبي ب�صري : اأَما َتزن ؟ اأَما َتهَتم ؟ اأما َتَتاأَملَّ ؟قال : بلى .
فقال ÷ :

اإَِذا كان ذلك منَك ، فاذُكِر املَوَت َوِوْحَدَتك يف َقرِبك ، َو�َصَيالن عينيَك َعلى 
وِد من حلِمك ، وبالك وانقطاَعَك عن  َع اأو�صاِلك ، واأكَل الدُّ يك ، َوَتَقطُّ َخدَّ
الدنيا ، فاإن ذلك يحثُّك على الَعَمل ، وَيرَدُعك عن كثرٍي من احِلر�ِض َعلى 

الدنيا .
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)املوعظة ال�صاد�صة(

قوله ÷ :

موُر ِبُ�صَتْخل�ض غ�صارة عي�ض اإِال من ِخالل  َلي�َض من اأحٍد واإِن �صاَعَدْتُه االأُ
مكروه ، َومن انتظر بعاَجلِة الفر�صِة ُموؤَاَجَلة اال�صتق�صاء �َصَلَبْتُه االأياُم فر�صَتَه 

، الأنَّ من �صاأن االأيام ال�صلب ، َو�َصبيل الزمن الَفوُت .

)املوعظة ال�صابعة(

قوله ÷ :

ِعُظ بوعظة التقَوى ،  اإِنَّ املَُناِفَق ال يرغُب فيما �ُصعَد به املوؤمنون ، فال�صِعيد َيتَّ
واإِن كاَن ُيراُد باملَوِعَظِة َغريه .

)املوعظة الثامنة(

قوله ÷:
اإذا اأردت اأن تعلم �صحة ما عند اأخيك فاأغ�صبه فاإن ثبت لك على املودة فهو 

اأخوك واإال فال.
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)املوعظة التا�صعة(

قوله ÷:

من �صدق ل�صانه، زكا عمله. ومن ح�صنت نيته، زيد يف رزقه. ومن ح�صن بره 
باأهل بيته، زيد يف عمره.

)املوعظة العا�صرة(

قوله ÷:

النعم وال�صفاعة زكاة اجلاه والعلل زكاة االأبدان والعفو زكاة  املعروف زكاة 
)علية  ال�صادق  االإمام  قال  ال�صلب.  ماأمون  فهو  زكاته  اأديت  وما  الظفر 
عز  اهلل  ابتاله  به  يكفرها  ما  يجد  ومل  ذنوبه  كرثت  اإذا  العبد  ال�صالم(:اإن 
وجل باحلزن يف الدنيا ليكفرها به فاإن فعل ذلك به واإال اأ�صقم بدنه ليكفرها 
به فاإن فعل ذلك به واإال �صدد عليه عند موته ليكفرها به فاإن فعل ذلك به 
عليه  ي�صهد  �صيء  ولي�ض  يلقاه  يوم  عز وجل  اهلل  ليلقى  قربه  واإال عذبه يف 

ب�صيء من ذنوبه.
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متى تبكي على نف�سك؟

ابك على نف�صك
عندما جتدها �صعيفة اأمام ال�صهوات ، عظيمة اأمام املعا�صي 

ابك على نف�صك
عندما ترى املنكر وال تنكره ... وعندما ترى اخلري فتحتقره 

ابك على نف�صك
عندما تدمع عينك مل�صهد موؤثر يف فيلم ... بينما ال تتاأثر عند �صماع القراآن 

الكرمي 
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ابك على نف�صك
عندما تبداأ بالرك�ض خلف دنيا زائلة ...بينما مل تناف�ض اأحدا على طاعة اهلل 

ابك على نف�صك
عندما تتحول �صالتك من عبادة اإىل عادة ..ومن �صاعة راحة اإىل �صقاء 

ابك على نف�صك
اإن راأيت يف نف�صك قبول للذنوب .. وحب ملبارزة عالم الغيوب 

ابك على نف�صك
عندما ال جتد لذة العبادة .. وال متعة الطاعة 

ابك على نف�صك
عندما متتلئ بالهموم وتغرقها االأحزان ... واأنت متلك الثلث االأخري من الليل 

ابك على نف�صك
عندما تهدر وقتك فيما ال ينفع ..واأنت تعلم اأنك حما�صب فتغفل 

ابك على نف�صك
عندما تدرك اأنك اأخطاأت الطريق ...وقد م�صى الكثري من العمر
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ابك على نف�صك
بكاء امل�صفق .. التائب.. العائد ...الراجي رحمة مواله..واأنت تعلم اأن باب 

التوبة مفتوح ما مل ت�صل الروح  اإىل احللقوم
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ق�صة حقيقية: 
ملاذا اأنا؟

• وميبلدون  اأ�صطورة  و  ال�صهري  التن�ض  العب  • اآرثر 

اآرثر العب التن�ض ال�صهري و اأ�صطورة وميبلدون توفى بعد اإ�صابته بر�ض نق�ض 
املناعة املكت�صبة "االإيدز"بعد نقل دم ملوث له اأثناء عملية قلب مفتوح.

يف  وفاته،  قبل  العامل  اأنحاء  جميع  من  معجبيه  من  عديدة  ر�صائل  و�صلته 
من  لتعاين  اهلل  ليختارك  اأنت  ملاذا  �صاحبها:  ت�صاءل  الر�صائل  هذه  اإحدى 

هذا املر�ض اللعني؟
اأجاب اآرثر يف تعليقه على هذه الر�صالة:

من هذا العامل ، بداأ 500 مليون طفل ممار�صة لعبة التن�ض منهم 50 مليون 
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اأ�صبحوا العبني حمرتفني،  مليون  هوؤالء 5  التن�ض، من  لعبة  قواعد  تعلموا 
اآالف   5 و�صل  هوؤالء  من  املحرتفني،   اإىل حميط مالعب  األف  و�صل 50 

للمناف�صة على بطولة "اجلراند �صالم" بفرن�صا.
من هوؤالء و�صل 50 للمناف�صة على بطولة وميبلدون بربيطانيا، ليفوز 4 للو�صول 

اإىل دور ما قبل النهائي من االأربعة و�صل 2 اإىل الدور النهائي.
و اأخريا فاز مناف�ض واحد فقط، و كنت اأنا هذا الفائز بهذه املناف�صة، و عندما 

ت�صلمت كاأ�ض البطولة و رفعته يف فرحة،
مل اأ�صاأل ربي

ملاذا انا
ا�َض اأَنُف�َصُهْم َيْظِلُموَن )44( ) يون�ض( ا�َض �َصْيئاً َوَلـِكنَّ النَّ انَّ اهلّلَ اَل َيْظِلُم النَّ
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حكمة الرجل العجوز 
 • فكر قبل ان تعمل •

روي اأن اأحد الوالة كان يتجول ذات يوم يف ال�صوق القدمي،  متنكراً يف زي 
تاجر..

واأثناء جتواله، وقع ب�صره على دكاٍن قدمٍي، لي�ض فيه �صيء مما يغري بال�صراء، 
كانت البقالة �صبه خالية، وكان فيها رجل طاعن يف ال�صن، يجل�ض بارتخاء 

على مقعد قدمي متهالك..
ومل يلفت نظر الوايل �صوى بع�ض اللوحات التي تراكم عليها الغبار.. اقرتب 
وكان  منها،  باأح�صن  التحية  الرجل  ورد  وحياه،  امل�صن  الرجل  من  الوايل 

يغ�صاه هدوء غريب، وثقة بالنف�ض عجيبة..
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يباع؟!..  مما  فماذا عندك  ال�صوق الأ�صرتي،  : دخلت  الرجل  الوايل  و�صاأل 
ب�صائع  واأثمن  اأح�صن  عندنا  و�صهال..  اأهال   : وثقة  بهدوء  الرجل  اأجاب 
ال�صوق!..قال ذلك دون اأن تبدر منه اأية اإ�صارة للمزح اأو ال�صخرية..فما كان 
من الوايل اإال ابت�صم ثم قال : هل اأنت جاد فيما تقول؟!..اأجاب الرجل : 
نعم كل اجلد، فب�صائعي ال تقدر بثمن، اأما ب�صائع ال�صوق فاإن لها ثمن حمدد 
ال تتعداه!..ده�ض الوايل وهو ي�صمع ذلك، ويرى هذه الثقة..و�صمت برهة 
�صيئا  دكانك  اأرى يف  ال  ولكني   : قال  ثم  الدكان،  يف  ب�صره  يقلب  واأخذ 
بها  وانتفع  الكثري،  منها  بعت  وقد  احلكمة..  اأبيع  اأنا   : الرجل  للبيع!..قال 
الذين ا�صرتوها!.. ومل يبق معي �صوى لوحتني!..قال الوايل : وهل تك�صب 
 : ابت�صامة  ارت�صمت على وجهه طيف  الرجل وقد  التجارة!..قال  من هذه 
الوايل  الثمن جداً!..تقدم  اأربح كثرياً، فلوحاتي غالية  فاأنا  يا �صيدي..  نعم 
اأن  قبل  )فكر   : فيها  فاإذا مكتوباً  الغبار،  وم�صح عنها  اللوحتني  اإحدى  اإىل 

تعمل(.
هذه  تبيع  بكم   : وقال  الرجل  اإىل  التفت  ثم  طويال،  العبارة  الوايل  تاأمل 
الوايل  فقط!..�صحك  دينار  اآالف  ع�صرة   : بهدوء  الرجل  اللوحة؟!..قال 
طويال حتى اغرورقت عيناه، وبقي ال�صيخ �صاكنا كاأنه مل يقل �صيئاً، وظل ينظر 

اإىل اللوحة باعتزاز..قال الوايل : ع�صرة اآالف دينار!.. هل اأنت جاد؟!..
اإال ما  اإ�صرار العجوز  ال�صيخ : وال نقا�ض يف الثمن!مل يجد الوايل يف  قال 

يدعو لل�صحك والعجب..
وخمن يف نف�صه اأن هذا العجوز خمتل يف عقله، فظل ي�صايره واأخذ ي�صاومه 
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والرجل  دينار..  األف  اللوحة  هذه  �صيدفع يف  اأنه  اإليه  فاأوحى  الثمن،  على 
يرف�ض، فزاد األفا ثم ثالثة ورابعة حتى و�صل اإىل الت�صعة اآالف دينار.. والعجوز 
وقرر االن�صراف، وهو  الوايل  قالها، �صحك  التي  زال م�صرا على كلمته  ما 
يتوقع اأن العجوز �صيناديه اإذا ان�صرف، ولكنه الحظ اأن العجوز مل يكرتث 

الن�صرافه، وعاد اإىل كر�صيه املتهالك فجل�ض عليه بهدوء..
وفيما كان الوايل يتجول يف ال�صوق فكر، لقد كان ينوي اأن يفعل �صيئاً تاأباه 
املروء ة، فتذكر تلك احلكمة )فكر قبل اأن تعمل(؛ فرتاجع عما كان ينوي 

القيام به، ووجد ان�صراحا لذلك..
اأ�صياء  هناك  اأن  فعلم  فكر  ثم  احلكمة،  بتلك  انتفع  اأنه  واأدرك  يفكر،  واأخذ 
كثرية، قد تف�صد عليه حياته لو اأنه قام بها دون اأن يفكر..ومن هنا وجد نف�صه 

يهرول، باحثاً عن دكان العجوز يف لهفة..
الذي  بالثمن  اللوحة  هذه  اأ�صرتي  اأن  قررت  لقد   : قال  عليه  وقف  وملا 

تدده!..
مل يبت�صم العجوز ونه�ض من على كر�صيه بكل هدوء، واأم�صك بخرقة ونف�ض 
اأن  وقبل  كاماًل،  املبلغ  وا�صتلم  الوايل،  ناولها  ثم  اللوحة،  عن  الغبار  بقية 

ين�صرف الوايل قال له ال�صيخ : بعتك هذه اللوحة ب�صرط!..
قال الوايل : وما هو ال�صرط؟..

قال : اأن تكتب هذه احلكمة على باب بيتك، وعلى اأكرث االأماكن يف البيت، 
وحتى على اأدواتك التي تتاجها عند ال�صرورة!

فكر الوايل قليال ثم قال : موافق!
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وذهب الوايل اإىل ق�صره، واأمر بكتابة هذه احلكمة يف اأماكن كثرية يف الق�صر 
حتى على بع�ض مالب�صه، ومالب�ض ن�صائه، وكثري من اأدواته!

وتوالت االأيام وتبعتها �صهور، وحدث ذات يوم اأن قرر قائد اجلند اأن يقتل 
من  باألوان  اأغراه  اخلا�ض،  الوايل  مع حالق  واتفق  بالوالية،  لينفرد  الوايل، 

االإغراء حتى وافق اأن يكون يف �صفه، ويف دقائق �صيتم ذبح الوايل!..
�صيقتل  كيف  اإذ  االرتباك،  اأدركه  الوايل،  ق�صر  اإىل  احلالق  توجه  وملا 

الوايل؟!..
 اإنها مهمة �صعبة وخطرية، وقد يف�صل ويطري راأ�صه!..

اأن تعمل(،  اإىل باب الق�صر، راأى مكتوبا على البوابة )فكر قبل  وملا و�صل 
وازداد ارتباكاً، وانتف�ض ج�صده، وداخله اخلوف، ولكنه جمع نف�صه ودخل..  

ويف املمر الطويل، راأى العبارة ذاتها تتكرر عدة مرات هنا وهناك :
)فكر قبل اأن تعمل( )فكر قبل اأن تعمل( )فكر قبل اأن تعمل(

وحتى حني قرر اأن يطاأطئ راأ�صه، فال ينظر اإال اإىل االأر�ض، راأى على الب�صاط 
نف�ض العبارة تخرق عينيه!..

وزاد ا�صطرابا وقلقا وخوفا، فاأ�صرع ميد خطواته ليدخل اإىل احلجرة الكبرية، 
وهناك راأى نف�ض العبارة تقابله وجهاً لوجه

)فكر قبل اأن تعمل(
فانتف�ض ج�صده من جديد، و�صعر اأن العبارة ترن يف اأذنيه بقوة، لها �صدى 
يلب�صه الوايل  اأن الثوب الذي  اأن يرى  �صديد!..وعندما دخل الوايل، هاله 

مكتوبا عليه :
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)فكر قبل اأن تعمل(
�صعر اأنه هو املق�صود بهذه العبارة، بل داخله �صعور باأن الوايل ربا يعرف ما 
خطط له!..وحني اأتى اخلادم ب�صندوق احلالقة اخلا�ض بالوايل، اأفزعه اأن يقراأ 

على ال�صندوق نف�ض العبارة :
)فكر قبل اأن تعمل( 

وا�صطربت يده وهو يعالج فتح ال�صندوق، واأخذ جبينه يت�صبب عرقا،  وبطرف 
عينه نظر اإىل الوايل اجلال�ض فراآه مبت�صما هادئاً، مما زاد يف ا�صطرابه وقلقه!..

فلما هم بو�صع رغوة ال�صابون، الحظ الوايل ارتعا�صة يده، فاأخذ يراقبه بحذر 
�صديد، وتوج�ض،  واأراد احلالق اأن يتفادى نظرات الوايل اإليه، ف�صرف نظره 

اإىل احلائط، فراأى اللوحة منت�صبة اأمامه
)فكر قبل اأن تعمل(

 فوجد نف�صه ي�صقط منهارا بني يدي الوايل، وهو يبكي منتحبا، و�صرح للوايل 
تفا�صيل املوؤامرة!..

وذكر له اأثر هذه احلكمة التي كان يراها يف كل مكان، مما جعله يعرتف با 
كان �صيقوم به!..

ونه�ض الوايل، واأمر بالقب�ض على قائد احلر�ض واأعوانه، وعفا عن احلالق..
وينظر  ما �صقط عليها من غبار،  اللوحة، مي�صح عنها  تلك  اأمام  الوايل  وقف 
حكمة  و�صراء  العجوز،  ذلك  ملكافاأة  فا�صتاق  وان�صراح،  وفرح  بزهو،  اإليها 

اأخرى منه!
لكنه حني ذهب اإىل ال�صوق، وجد الدكان مغلقاً، واأخربه النا�ض اأن العجوز 
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قد مات.
انتهت الق�صة.. ولكنها عندي مل تنته.. بل بداأت ب�صكل جديد، ويف �صورة 

اأخرى!..
�صاألت نف�صي : لو اأن اأحدنا كتب هذه العبارة مثال :

ال جتعل اهلل اأهون الناظرين اإليك ..اهلل يراك.. اهلل ينظر اإليك.. اهلل قريب 
منك.. اهلل معك.. ي�صمعك ويح�صي عليك كتبها يف عدة اأماكن من البيت: 
على �صا�صة جهاز الكمبيوتر مثاًل، وعلى طاولة املكتب،  وعلى احلائط الذي 

يواجهه اإذا رفع را�صه .
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• وال�سلبي  • االيجابي 

االإيجابي    يفكر يف احلل ...  ال�صلبي يفكر يف امل�صكلة
االإيجابي ال تن�صب اأفكاره ....ال�صلبي ال تن�صب اأعذاره

االإيجابي ي�صاعد االآخرين ....ال�صلبي يتوقع امل�صاعدة من االآخرين
االإيجابي يرى حل لكل م�صكلة ....ال�صلبي يرى م�صكلة يف كل حل
االإيجابي احلل �صعب لكنه ممكن ....ال�صلبي احلل ممكن لكنه �صعب

االإيجابي لديه اأحالم يحققها ....ال�صلبي لديه اأوهام واأ�صغاث اأحالم يجب 
اأن يبددها

االإيجابي عامل النا�ض كما تب اأن يعاملوك ...ال�صلبي اأخدع النا�ض قبل 
اأن يخدعوك
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االإيجابي يرى يف العمل اأمل .....ال�صلبي يرى يف العمل اأمل
اإىل  ينظر  ....ال�صلبي  هو ممكن  ما  اإىل  ويتطلع  امل�صتقبل  اإىل  ينظر  االإيجابي 

املا�صي ويتطلع اإىل ما هو م�صتحيل
االإيجابي يختار ما يقول ...ال�صلبي يقول ما يختار

االإيجابي يناق�ض بقوة وبلغة لطيفة ...ال�صلبي يناق�ض ب�صعف وبلغة فظة
االإيجابي يتم�صك بالقيم ويتنازل عن ال�صغائر ...ال�صلبي يت�صبث بال�صغائر 

ويتنازل عن القيم
االإيجابي ي�صنع  االأحداث ....ال�صلبي ت�صنعه االأحداث
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• طفلي...!!!  وطبيب  وعباءتي  • اأنا 

دخلت اإىل عيادة طبيب االأطفال واأنا اأحمل طفلي بني يدي وا�صعة عباءتي 
فوق راأ�صي، وبدوت يف هيئتي املتوا�صعة لطبيب طفلي وكاأنني اأم لي�ض لديها 

اأي ثقافة طبية اأو علم بو�صع طفلها وحالته.
اأخذ الطبيب يوجه اإيل ن�صائح وتوجيهات كانت بالن�صبة يل من امل�صلمات 
التي اكت�صبتها من خالل رعايتي  ال�صحية  ثقافتي  القليل من  ومتثل اجلزء 

وتطبيبي الأطفايل يف مراحل عمرهم املتفاوتة.
كنت اأجتاوب مع اإر�صاداته واأجيب على اأ�صئلته ب�صكل مل يتوقعه من امراأة 

تلب�ض عباءة �صاترة غري مزرك�صة وفوق راأ�صها اأي�صاً.
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فت�صاءل يف ا�صتغراب: اأنت معلمة؟
فرددت بفخر: اأنا اأ�صتاذة يف اجلامعة.

الواليات  من  عليها  وح�صلت  نعم.  قلت:  الدكتوراه؟!  تملني  ت�صاءل: 
جميع  يل  فتحت  التي  ال�صر  كلمة  قلت  قد  فكاأنني  االأمريكية.  املتحدة 

االأبواب املغلقة.. وتغري اأ�صلوب الطبيب معي فانحرف 180 درجة.
عر�ض علي جميع اخلدمات التي اأ�صتحقها والتي ال اأ�صتحقها حتى االإجازة 

املر�صية عر�صها علي.
اأما عن موعد طفلي فقال: لو اأردته غداً �صاأرتبه لك، واطلبي من االأدوية ما 

تتاجني وماال تتاجني فكلها متوفرة يف �صيدلية امل�صتو�صف.
وكاأنها  راأ�صها  فوق  وكربياء  ب�صموخ  عباءتها  ت�صع  التي  املراأة  اإىل  ينظر  ملاذا 

امراأة متخلفة قد فاتها ركب التقدم والرقي.
ملاذا هي دائماً تنادى بـ "خالة" حتى اإن كانت يف مقتبل عمرها، يف حني 
اأن من تلب�ض العباءة املزرك�صة ال�صيقة ينظر اإليها وكاأنها �صيدة قومها وتمل 
اأعلى ال�صهادات واأقلها اأنها تنادى "مدموزيل" و "اآن�صة" حتى واإن كانت 

قد تخطت مرحلة ال�صباب ب�صنوات عدة.
اأمر غريب وزمان عجيب! فعندما يتم�صك االإن�صان بقيمه ومبادئه ينظر اإليه 
وكاأنه اإن�صان جاهل ومتخلف، وعندما يجرفه التيار ويتخلى عن اأمور كانت 
تعد من االأ�ص�ض ويرك�ض خلف مفاهيم م�صتحدثة ينظر اإليه وكاأنه ميثل الرقي 

والتح�صر.
ترى اأين اخللل؟ هل اأ�صبحت هذه املفاهيم اجلديدة امل�صتحدثة توؤثر يف قيمنا 
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ومبادئنا؟
قيمنا  ان�صالخنا وبعدنا عن  بقدر  املجتمع  قيمتنا ومكانتنا يف  اأ�صبحت  هل 

ومبادئنا؟!.
اأكلما اقرتبنا يف هيئتنا ومظهرنا من النموذج الغربي اأ�صبحنا نبدو للنا�ض اأكرث 

رقياً اأجدر باالحرتام؟!.
هل اأ�صبح املظهر اأ�صا�ض مقيا�صنا على ال�صخ�ض دون النظر اإىل جوهره وما 

قدم ملجتمعه من خدمات وت�صحيات وما يحمله من علم ودين؟.
هل حقاً اأ�صبحنا يف زمان اأخرب عنه الر�صول الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم باأن 

القاب�ض فيه على دينه كالقاب�ض على اجلمر؟.
اعداد وتقدمي: �صيد مرت�صى حممدي

الق�صم العربي : تبيان
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• الفحم  • �سلة 

كان هناك رجل يعي�ض يف مزرعة باإحدى اجلبال مع حفيده ال�صغري  وكان 
ليقراأ  املطبخ  الباكر   ليجل�ض اىل مائدة  ال�صباح  ي�صتيقظ كل يوم يف  اجلد 
كان  فقد  لذا  �صيء    كل  يف  مثله  ي�صبح  ان  يتمنى  حفيده  وكان  القراآن 

حري�صا على اأن يقلده يف كل حركة يفعلها  وذات يوم �صاأل احلفيد جده:
يا جدي ، اإنني اأحاول اأن اأقراأ القراآن مثلما تفعل ولكنني كلما حاولت اأن 
اأن�صى ما  فاإنني   واإذا فهمت منه �صيئاً  اأفهم كثريا منه  انني ال  اأجد  اأقراأه   

فهمته بجرد اأن اأغلق امل�صحف فما فائدة قراءة القراآن اإذا؟
كان اجلد ي�صع بع�ض الفحم يف املدفاأة فتلفت بهدوء وترك ما بيده ثم قال:
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ُخذ �صلة الفحم اخلالية هذه  واذهب بها اإىل النهر ثم ائِتني بها مليئة باملاءففعل 
الولد كما طلب منه جده ولكنه فوجىء باملاء كله يت�صرب من ال�صلة قبل اأن 

ي�صل اإىل البيت .
فابت�صم اجلد قائاًل له:

ة  ينغي عليك اأن ت�صرع ايل البيت يف املرة القادمة يابني فعاود احلفيد الكرَّ
اأي�صاً يف هذه املرة فغ�صب  اإىل البيت ولكن املاء ت�صرب  اأن يجري  وحاول 

الولد 
وقال جلده:اإنه من امل�صتحيل اأن اآتيك ب�صلة من املاء   واالآن �صاأذهب واأح�صر 

الدلو لكي اأملوؤه لك ماًء
فقال اجلد :ال، اأنا مل اأطلب منك دلواً من املاء  اأنا طلبت �صلة من املاء  يبدو 

اأنك مل تبذل جهدا ًكافياً ياولدي
ثم خرج اجلد مع حفيده لُي�صرف بنف�صه على تنفيذ  عملية ملء ال�صلة باملاء 

كان احلفيد موقناً باأنها عملية م�صتحيلة
ولكنه اأراد اأن ُيري جده بالتجربة العملية فمالأ ال�صلة ماء ثم جرى باأق�صى 

�صرعة اإىل جده لرييه هو يلهث قائاًل:
 اأراأيت؟ الفائدة

فنظر اجلد اإليه قائال:اأتظن اأنه ال فائدة مما فعلت؟تعال وانظر اإىل ال�صلة
 فنظر الولد اإىل ال�صلة

 واأدرك للمرة االأوىل اأنها اأ�صبحت خمتلفة لقد تولت ال�صلة املت�صخة ب�صبب 
الولد  اجلد  راأى  فلما  والداخل   اخلارج  من  متاما ً  نظيفة   �صلة  اإىل  الفحم 
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منده�صاً ،
 قال له:هذا بال�صبط ما يحدث عندما تقراأ القراآن الكرمي قد ال تفهم بع�صه 
وقد تن�صى ما فهمت اأو حفظت من اآياته   ولكنك حني تقروؤه �صوف تتغري 

لالأف�صل من الداخل واخلارج .
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• طفلة  بنظرة  ال�سبع  الدنيا  • عجائب 

طلبت اإحدى املعلمات من طالباتها بحث يف عجائب الدنيا ال�صبع، وبالرغم 
من اختالف وجهات النظر بني الطالبات .. فقد كان معظم الت�صويت على 

املعامل التالية:
1- اأهرامات اجليزة ب�صر

2- تاج حمل بالهند
3- الوادي الكبري - كولورادو - الواليات املتحدة االأمريكية

4- قناة بنما - بنما
5- بناية امباير �صتايت - نيويورك
6- كاتدرائية بيرت با�صيلكا باإيطاليا

7- �صور ال�صني
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وبينما كانت املعلمة جتمع االأ�صوات من الطالبات الحظت اأن واحدة منهن 
مل تنهي ورقتها، ف�صاألت الفتاة اإذا ماكانت تواجه �صعوبة يف اإكمال العجائب 

ال�صبع !!
ردت الفتاة قائلة : نعم قليال الأنني اأجدها كثرية جدا ،

فقالت لها املعلمة : ح�صنا اقرئي لنا ما كتبتي و�صوف ن�صاعدك يف تديدها،
ترددت الفتاة قليال ثم قراأت :

اأعتقد اأن عجائب الدنيا ال�صبع وهي كالتايل :
1- اأن ترى
2- وت�صمع
3- وتلم�ض
4- وتتذوق
5- وت�صعر

6- وت�صحك
7- وتب

عندما انتهت الفتاة من قراءة بحثها عم الف�صل هدوء تام بحيث انك ت�صتطيع 
�صماع رنني االإبرة اإذا �صقطت واأكملت الفتاة قائلة :

االأ�صياء الب�صيطة التي منحنا اهلل عز وجل وتعودنا على وجودها يف حياتنا 
كاأمر م�صلم به يف نظري هي عجائب الدنيا ال�صبع التي الميكن اأن تبنى باليد 

اأو ت�صرتى باملال.
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• واملراأة  • املـلـك 

يحكى اأن ملك من امللوك اأراد اأن يبني م�صجد يف مدينته واأمر اأن ال ي�صارك 
هذا  يكون  اأن  يريد  بغريه...حيث  وال  باملال  ال  امل�صجد  هذا  بناء  يف  اأحد 
امل�صجد هو من ماله فقط دون م�صاعدة من اأحد و حذر و اأنذر من ان ي�صاعد 

احد يف ذلك وفعاًل مت البدء يف بناء امل�صجد وو�صع اأ�صمه عليه.
من  نزل  املالئكة  من  ملك  كاأن  املنام،  امللك يف  راأى  الليايل  من  ليلة  ويف 
ال�صماء فم�صح اأ�صم امللك عن امل�صجد وكتب اأ�صم اأمراةفلما اأ�صتيقظ امللك 
على  مازال  اأ�صمه  هل  ينظرون  جنوده  واأر�صل  مفزوع  اأ�صتيقظ  النوم،  من 

امل�صجد.
امل�صجد  على  ومكتوب  موجود  مازال  اأ�صمك  نعم  وقالوا،  ورجعوا  فذهبوا 

وقالوا له حا�صيته هذه اأظغاث اأحالم.
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راأى ملك من املالئكة ينزل من  الروؤيا،  راأى امللك نف�ض  الثانية  الليلة  ويف 
ال�صماء فيم�صح اأ�صم امللك عن امل�صجد ويكتب اأ�صم اأمراة على امل�صجد.

ويف ال�صباح اأ�صتيقظ امللك واأر�صل جنودة يتاأكدون هل مازال اأ�صمه موجود 
على  املوجود  هو  مازال  اأ�صمه  اأن  واأخربوه  ورجعوا  ذهبوا  امل�صجد،  على 

امل�صجد.
تعجب امللك وغ�صب فلما كانت الليلة الثالثة تكررت الروؤيا، فلما قام امللك 
اأمر  امل�صجد،  على  اأ�صمها  يكتب  التي  املراأة  اأ�صم  وقد حفظ  قام  النوم  من 

باح�صار هذه املراأة.
بناء  يف  �صاعدت  هل  ف�صاألها  ترتع�ض،  فقرية  عجوز  اأمراأة  وكانت  فح�صرت 

امل�صجد الذي يبنى.
�صمعتك  وقد  ال�صن  وفقرية وكبرية يف  اأمراأة عجوز  اأنا  امللك  اأيها  يا  قالت: 

تنهى عن اأن ي�صاعد اأحد يف بناءه، فال ميكنني اأن اأع�صيك.
فقال لها: اأ�صاألك باهلل ماذا �صنعت يف بناء امل�صجد

قالت : واهلل ما عملت �صيء قط يف بناء هذا امل�صجد ...اإال
قال امللك: نعم اإال ماذا

قالت : اإال اأنني مررت ذات يوم من جانب امل�صجد فاأذا اأحد الدواب التي 
تمل االأخ�صاب واأدوات البناء للم�صجد مربوط بحبل اىل وتد يف االأر�ض 
وبالقرب منه �صطل به ماء وهذا احليوان يريد ان يقرتب من املاء لي�صرب فال 
ي�صتطيع ب�صبب احلبل والعط�ض بلغ منه مبلغ �صديد، فقمت وقربت �صطل 

املاء منه، ف�صرب من املاء ، هذا واهلل الذي �صنعت
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فقال امللك : عملتي هذا لوجه اهلل، فقبل اهلل منك، واأنا عملت عملي ليقال 
م�صجد امللك، فلم يقبل اهلل مني.

فاأمر امللك اأن يكتب اأ�صم املراأة العجوزعلى هذا امل�صجد
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• عجيبة  • حكمة 

يف اأحد االأيام و�صل املوظفون اإىل مكان عملهم فراأوا لوحة كبرية معلقة على 
الباب الرئي�صي ملكان العمل كتب عليها:

هذه  يف  ومنوكم  تقدمكم  يعيق  كان  الذي  ال�صخ�ض  البارحة  تويف  " لقد 
ال�صركة!

ونرجو منكم الدخول وح�صور العزاء يف ال�صالة املخ�ص�صة لذلك"!
بعد  لكن  العمل،  زمالئهم يف  اأحد  لوفاة  املوظفون  البداية حزن جميع  يف 
حلظات متلك املوظفون الف�صول ملعرفة هذا ال�صخ�ض الذي كان يقف عائقاً 

اأمام تقدمهم ومنو �صركتهم!
وتوىل  اجلثمان  على  الوداع  نظرة  الإلقاء  القاعة  اإىل  بالدخول  املوظفون  بداأ 
رجال االأمن بال�صركة عملية دخولهم �صمن دور فردي لروؤية ال�صخ�ض داخل 
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الكفن.
اأ�صبح وب�صكل مفاجئ غري قادر على  وكلما راأى �صخ�ض ما يوجد بداخل الكفن 

الكالم وكاأن �صيئاً ما قد الم�ض اأعماق روحه.
لقد كان هناك يف اأ�صفل الكفن مراآة تعك�ض �صورة كل من ينظر اإىل داخل الكفن 

وبجانبها الفتة �صغرية تقول :
يف  ومنوك  لطموحاتك  حداً  ي�صع  اأن  ميكن  العامل  هذا  يف  واحد  �صخ�ض  "هناك 
اأو  اأ�صدقاوؤك  يتغري  اأو  مديرك  يتغري  عندما  تتغري  ال  وهواأنت"، حياتك  العامل  هذا 

زوجتك اأو �صركتك اأو مكان عملك اأو حالتك املادية.
راقب  لنف�صك!،  اأنت  و�صعتها  حدود  عند  وتقف  اأنت  تتغري  عندما  تتغري  حياتك 
تراها  التي  واالأ�صياء  واخل�صائر  ال�صعوبات  من  تخف  وال  وقدراتك  �صخ�صيتك 
م�صتحيلة! كن رابحاً دائماً و�صع حدودك على هذا االأ�صا�ض.لت�صنع الفرق يف حياتك. 
وذلك يكون بح�صن التوكل على اهلل ولي�ض التواكل واالأخذ باالأ�صباب واالإخال�ض 

هلل ثم االإخال�ض يف العمل والبعد عن الياأ�ض واالإحباط والعجز والتكا�صل .
جميل ان تزرع وردة فى كل ب�صتان ولكن االجمل ان تزرع ذكر اهلل على كل ل�صان 

اهلل" اال  اله  " ال 
من اعتمد على النا�ض ... مل

ومن اعتمد على ماله ... قل
ومن اعتمد على علمه ... �صل
ومن اعتمد على �صلطانه ... ذل

ومن اعتمد على اللـــــــــــــــه فال مل وال قل وال �صل وال ذل.
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• املعلم  • ا�ستغراب 

حدد املعلم االمتحان الف�صلي لطلبته ويف اليوم املحدد جاء الطالب وبدا 
االمتحان وقام املعلم بتوزيع ورقة االمتحان وبدا الطالب باالجابة 

انتهى وقت االمتحان وا�صتلم املعلم اوراق االجابة من الطلبة 
بدا بت�صحيح االوراق يف غرفة االدارة فوجد ان الغالبية العظمى من الطلبة 
درجة  على  منهم  البع�ض  ح�صل  وحتى  جدا  عالية  درجات  على  ح�صلوا 
كاملة با�صتثناء طالب ح�صل على درجة جيد ولكن الذي لفت انتباهه ان 

ورقة اجابة هذا الطالب فقط مرفق معها ورقة اال�صئلة 
بدا املعلم يفكر كيف ح�صل كل الطلبة على هذه الدرجة العالية ومل يح�صل 

هذا الطالب الذي ارفق ورقة اال�صئلة مع االجابة على نف�ض الدرجة 
الطالب  ا�صتدعاء  املعلم  قرر  واخريا  احلالة  لهذه  مقنع  تف�صري  اىل  ي�صل  مل 
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الوحيد الذي ح�صل على اقل درجة وبالفعل ا�صتدعاه
املعلم : ملاذا ارفقت ورقة اال�صئلة مع االجوبة 

الطلبة ح�صل على  اال�صئلة من احد  تعود لك الن احد  الطالب : النها 
ان  غري  من  لك  ورددتها  عليها  اطلع  مل  وانا  و�صعتها  التي  اللجنة  اع�صاء 

اقراءها 
هنا علم اال�صتاذ كيف ح�صل الطالب على درجة عالية 

دائما ترجمة املبادئ ال�صادقة يكون عند االمتحان 
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• كان  مهما  املعروف  ت�ست�سغر  • ال 

عندما ت�صري يف �صارع وترى فيه النفايات مبعرثة هنا وهناك فالتقط ولو قطعة 
واحدة و�صعها يف احلاوية لربا ترتدد يف بداية االمر لتقول ما تاثري هذه القطعة 
التي ارفعها اذا كان ال�صارع كله نفايات هنا اخالفك الراي فاعلم عندما تقوم 

برفع قطعة من النفايات فانك تقق االهداف التالية :
ا�صبحت  كيلو  خم�صة  ال�صارع  يف  املرمية  النفايات  وزن  كان  اذا   -1

خم�صة اال ربع كيلو بعد رفعك جزء منها
تكون قدوة ملن يراك وانت تقوم بهذا العمل  -2

تكون �صاهمت بتنظيف ولو 10 �صنتمرت مربع من ال�صارع  -3
تخلق يف داخلك االرادة والثبات على املبادئ  -4

تعلم ان اهلل ال ي�صيع مثقال ذرة خري اذا عملت  -5
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تكون قد اديت الواجب ال�صرعي الذي عليك  -6
ولو اقتدى بك الكثري تكون انت �صاحب اول خطوة  -7

وان كنت انت من اقتديت بغريك تكون جددت الثقة ملن قبلك   -8
وخلقت الثقة ملن بعدك

تكون قد �صاعدت عامل التنظيف عندما ياتي الداء واجبه  -9
الواقع  ار�ض  على  ترتجمه  عندما  هو  احلقيقي  االميان  ان  واخريا   -10

وتكون قد ترجمة حديث النظافة من االميان
وعك�ض كل النقاط التي تدثنا عنها  اذا رايت النفايات ومل تكن �صاحب 

اول خطوة
ومن يعمل مثقال ذرة خري يره
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• املحرتق  • الكوخ 

هبت عا�صفة �صديدة على �صفينة فى  عر�ض البحر فاأغرقتها  .. 
وجنى بع�ض الركاب  .. 

األقت به  على �صاطئ جزيرة  منهم   رجل اأخذت االأمواج  تتالعب به حتى 
جمهولة  و مهجورة .... 

ما كاد الرجل يفيق من اإغمائه و يلتقط  اأنفا�صه ، حتى �صقط على ركبتيه   و 
طلب من    اهلل املعونة  وامل�صاعدة و �صاأله اأن ينقذه  من هذا الو�صع االأليم   . 

مرت عدة اأيام كان الرجل يقتات خاللها  من ثمار ال�صجر و ما ي�صطاده من 
اأرانب ، وي�صرب من جدول مياه قريب و ينام فى  كوخ �صغري بناه من اأعواد 

ال�صجر ليحتمى   فيه من برد الليل و حر النهار   . 
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طعامه  ين�صج  ريثما  كوخه  قليال  حول  يتجول  الرجل  اأخذ   ، يوم  وذات 
املو�صوع على بع�ض اأعواد اخل�صب املتقدة . و لكنه  عندما عاد ، فوجئ باأن 

النار التهمت كل ما   حولها  ... 
فاأخذ ي�صرخ     : ملاذا يا رب ؟؟؟؟

حتى الكوخ احرتق ، مل يعد يتبقى يل �صيء  يف   هذه الدنيا و اأنا غريب يف 
 هذا املكان،   واالآن اأي�صاً يحرتق الكوخ الذى اأنام  فيه   ... 

ملاذا يا رب كل هذه امل�صائب تاأتي  علي ؟  !! 
و نام الرجل من احلزن و هو جوعان ، و  لكن فى ال�صباح كانت هناك مفاجاأة 

فى    انتظاره  .. 
اإذ وجد �صفينة تقرتب من اجلزيرة وتنزل  منها قارباً �صغرياً   الإنقاذه   ... 

اأما الرجل فعندما �صعد على �صطح ال�صفينة  اأخذ ي�صاألهم كيف وجدوا مكانه  
 فاأجابوه   : 

  لقد راأينا دخاناً ، فعرفنا اإن  �صخ�صاً ما يطلب االإنقاذ.
اإذا �صاءت ظروفك فال تخف   .. 

فقط ِثق باأَنّ اهلل له حكمة يف كل �صيء  يحدث لك واأح�صن الظن به  .. 
وعندما يحرتق كوخك .. اعلم   اأن اهلل  ي�صعى النقاذك ....

ع�صى ان تكرهوا �صيئا وهو خري لكم
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• اأعظم!!  كان  عنا  اهلل  حجبه  • ما 
الق�صاء و القدر

...يحكى عن رجل م�صن خرج يف �صفر مع ابنه اإىل مدينة تبعد عنه قرابة 
اليومني، وكان معهما حمار و�صعا عليه االأمتعة، وكان الرجل دائما ما يردد 

قول: ماحجبه اهلل عنا كان اأعظم!!
وبينما هما ي�صريان يف طريقهما؛ ُك�صرت �صاق احلمار يف منت�صف الطريق، 
على  متاعه  منهما  كل  اأعظم!!فاأخذ  كان  عنا  اهلل  ما حجبه  الرجل:  فقال 
على  يقدر  عاد  فما  الرجل،  قدم  ُك�صرت  مدة  وبعد  الطريق،  وتابعا  ظهره، 
ا، فقال: ما حجبه اهلل عنا كان اأعظم!!  حمل �صيء، واأ�صبح يجر رجله جًرّ
اأبيه على ظهره وانطلقا يكمالن م�صريهما،  فقام االبن وحمل متاعه ومتاع 
ويف الطريق لدغت اأفعى االبن، فوقع على االأر�ض وهو يتاأمل، فقال الرجل: 
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ما حجبه اهلل عنا كان اأعظم!!
وهنا غ�صب االبن وقال الأبيه: اأهناك ما هو اأعظم مما اأ�صابنا؟؟ وعندما �صفي 
االبن اأكمال �صريهما وو�صال اإىل املدينة، فاإذا بها قد اأزيلت عن بكرة اأبيها، 

فقد جاءها زلزال اأبادها بن فيها.
فنظر الرجل البنه وقال له: انظر يا بني، لو مل ُي�صبنا ما اأ�صابنا يف رحلتنا لكنا 

و�صلنا يف ذلك اليوم والأ�صابنا ما هو اأعظم، وكنا مع من هلك..
ويف زماننا حدثت مثل هذه احلوادث وقد جنا الكثريين من تفجرات حدثت 

قبل او بعد مغادرتنا موقع احلدث 

ومنها هذه الق�سة 
قبل ان يركب يف �صيارة نقل العمومي ) البا�ض( اعرت�صه فقري لكي يعطيه 

م�صاعدة فقال له لي�ض لدي ) خردة ( قال الفقري ا�صتطيع ان ا�صرف لك 
فاخرج من جيبه ورقة نقدية فئة خم�صة االف دينار وقال للفقري خذ الف 

دينار واعطني الباقي
وبدا الفقري وبحركة بطيئة اخراج ما جمعه من الت�صول ورقة ورقة وملا اخرج 
و�صارت  بالركاب  امتالأت  قد  العمومي  النقل  ب�صيارة  فاذا  واعطاه  الباقي 

وبقي الرجل ينتظر ال�صيارة االخرى 
وجاءت االخرى وجل�ض بها وخالل ع�صرة دقائق امالت بالركاب و�صارت 
ال�صيارة ل�صدة االزدحام حيث تبني ان  الطريق توقفت  ال�صيارة ويف و�صط 
احد االرهابيني قد و�صع عبوة نا�صفة داخل ال�صيارة التي انطلقت اثناء اخذه 
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بقية نقوده من الفقري.
اليومية لكي ت�صرتيح القلوب من الوجل والقلق  ليكن هذا منهاج حياتنا 
م�صائلنا  كل  يف  عليه  ولنتوّكل  العظيـم  باهلل  الظن  دائما  ولنح�صن  والتوتر 
ونكون على يقني كامل باأن اهلل هو اأحكم احلاكمني وهو اأرحم الراحمني..
دوما دوما... ح�صن الظن باهلل يا م�صلمني ...الّلهم لك احلمد ملء االأر�ض 

وال�صماوات ولك احلمد ملء ما �صئت من �صيء بعد..

51ال تقراأين قراءة �سطحية



• واجباتك؟  تنظم  • كيف 

�صال �صاب �صيخ كيف ي�صتطيع ان يرتب الواجبات واحلقوق يف حياته فطلب 
منه ال�صيخ ان يزوره يف بيته لتناول الع�صاء معه

لل�صيخ  الع�صاء وقال  لزيارته وقت  ال�صيخ وجاء  ال�صاب طلب  وبالفعل لبى 
كلي اذن �صاغية للجواب 

قال ال�صيخ انتظر بعد تناول الع�صاء 
وجاء الع�صاء فقدم �صحن من الرز اىل �صاب وعندما تذوق اول ملعقة من 
الرز ا�صماأز من الطعم وال�صيخ يالحظ ذلك على تفا�صيل وجه ال�صاب فقال 

له هل ان الطعام ذوقه غري �صليم؟ 
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قال ال�صاب : اعتقد انه خال من امللح 
قدم ال�صيخ طبق من الرز اخر وحاملا تذوقه قذف ما تذوقه من فمه فقال له 

ال�صيخ هل هذا اي�صا طعمه غري �صليم؟ 
اجاب ال�صاب ان امللح فيه اكرث من الالزم 

ال�صيخ طبق اخر فلما تذوقه ا�صتح�صنه اكمل الطبق وطلب قدح ماء  قدم 
فاعطاه دلو من املاء وطلب منه ان ي�صرب املاء كله فاعتذر ال�صاب وقال هذا 

غري ممكن فان قابليتي هو قدح 
قال ال�صيخ الي�ض املاء �صروري وهو لي�ض باملالح او املا�صخ 

ال�صاب نعم ولكن قابليتي هي قدح واحد 
قدم بعد ذلك الفواكه وكانت خمتلفة االنواع وطلب من ال�صاب ان ياكل 

من كل االنواع 
فاعتذر ال�صاب وقال بل اكتفي بربتقالة واحدة 

هنا قال ال�صيخ لل�صاب ان ما �صالته كانت هذه االجابة 
انده�ض ال�صاب وقال له و�صح يل هذه املفارقات 

الطعام من غري ملح ال ميكن ان يكون له طعم وهذا يعني عملك يف احلياة 
من غري �صالة ال فائدة منه وكرثة امللح يف الطعام هو لو اكرثت من ال�صالة  
والعبادات على ح�صاب االعمال املطلوبة منك فان �صالتك �صتكون عبًء 

عليك ال لك 
املاء  طلبت  انك  كما  باعتدال  ولكن  مطلوبة  هي  االخرين  مع  والعالقات 

باعتدال 
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والتمتع بلذات الدنيا يجب ان يكون وفق الية �صليمة و�صرعية من غري ان 
جتلب االذى لك مثل قناعتك بان تاكل برتقالة واحدة تاركا بقية الفواكه

كل هذا مثلما تعتني ببدنك يف املاكل وامل�صرب يجب ان تعتني باعمالك 
حتى تتجنب ال�صيئات.
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• احلج  طريق  يف  • �سديق 

عندما عاد من احلج اأخذ يق�ض على االمام ال�صادق عليه ال�صالم ماحدث 
له يف �صفره مع رفاقه الذين كانوا معه ، فكان يثني على اأحدهم خا�صة الأنه 
كان رجال زاهدا عابدا تقيا ، ثم علق قائال: "لقد كنا نفخر ب�صحبته يا موالي 
فلقد كان م�صغوال بالطاعة والعبادة على الدوام، وكنا ما اأن ننزل املكان حتى 

يتنحى ناحية ي�صتغل بالطاعة والعبادة فيها"
وهنا �صاأله ال�صادق عليه ال�صالم: "من ذا الذي كان ينجز اأعماله اإذا ؟"

�صان  له  يكن  مل  التي  بالعباده  الن�صغاله  بذلك  نقوم  كنا  الذين  -"نحن 
�صواها"

فقال له االمام: "فلتعلموا اذا انكم كلكم اف�صل منه"
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• النية  ف�ساد  و  • ال�سيطان 

من كتاب تلبي�ض ابلي�ض ) البن اجلوزي(
عن احل�صن الب�صري قال " كانت �صجرة تعبد من دون اهلل فجاء اليها رجل 

فقال :
الأقطعن هذه ال�صجرة .

فجاء ليقطعها غ�صب هلل فلقيه اإبلي�ض يف �صورة اإن�صان ، فقال : ماتريد ؟
قال: اأريد ان اأقطع هذه ال�صجرة التي تعبد من دون اهلل .

قال اإذا اأنت مل تعبدها فما ي�صرك من عبدها ؟
قال : الأقطعنها ، فت�صاجرا و متا�صكا و ت�صارعا ، فغلبه الرجل و �صرعه.

فقال له ال�صيطان : هل لك فيما هو خري لك ؟
ال تقطعها و لك ديناران كل يوم اإذا اأ�صبحت عند و�صادتك قال : فمن يل 
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بذلك ؟
قال : اأنا لك ، قال : فرجع فاأ�صبح فوجد دينارين عند و�صادته.

ثم ا�صبح بعد ذلك فلم يجد �صيئا
فقام غ�صبا ليقطعها فتمثل له ال�صيطان يف �صورته وقال : ماتريد ، قال : اريد 

قطع هذه ال�صجرة التي تعبد من دون اهلل تعاىل .
قال: كذبت مالك اإىل ذلك من �صبيل .

فذهب ليقطعها ف�صرب فتما�صكا متنازعني فغلبه ابلي�ض و �صرعه باالأر�ض و 
خنقه حتى كاد يقتله ثم قال له :

اتدري من اأنا ؟
انا ال�صيطان ، جئت اأول مرة غ�صبا هلل فلم يكن يل عليك �صبيل فخدعتك 

بالدينارين فرتكتها فلم جئت غ�صبا لدينارين �صلطت عليك .
الفوئد:

- القوة و الغلبة و الن�صر يف اإخال�ض العمل هلل
- ف�صاد النية من مداخل ال�صيطان و ت�صلطه على العبد

- احلر�ض و الطمع و امليل و تغليب الدنيا على مقا�صد ال�صرع باب وا�صع 
للمفا�صد و الهزائم

- العمل للدين �صرف و فخر و العمل بالدين رذيلة و خ�صارة
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• ان�سانا  ت�سبح  • مل 

كثريا ما يعاين االب من ت�صرفات ابنه وعدم االلتزام بن�صائحه وكان دائما 
يقول له بانك لن ت�صبح ان�صانا ومرت االيام وال�صهور وال�صنون وكرب االبن 
وا�صبح حاكما وتذكر كلمات ابيه له فا�صتدعى ابيه للح�صور يف مكتبه فلما 
جاء ابوه قال له االبن هل تذكر عندما كنت تقول يل بانك مل ت�صبح ان�صانا 

؟ اجابه االب نعم اذكر قال االبن وها انا حاكم
قال له االب انا مل اقل لك انك مل ت�صبح حاكما بل مل ت�صبح ان�صانا!!!!
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• مراحل  ثالث  • الزواح 

جل�ض االب وهو يتحدث اىل ابنه ليقدم له الن�صائح وهو مقبل على الزواج 
فقال له يا ولدي ان الزواج يكون على ثالثة مراحل املرحلة االوىل وهي �صهر 
الع�صل تكون املتكلم دائما وزوجتك امل�صتمعة ، ويف املرحلة الثانية عندما 
املرحلة  ويف   ، امل�صتمع  وانت  املتكلمة  زوجتك  تكون  اوالد  لديكم  يكون 

الثالثة من الزواج يكون احلديث بينكما ب�صوت عال وكالكما يتحدث .

فالزواج الناجح هو عندما ت�ستوعب املراأة املرحلة االوىل وي�ستوعب 
الرجل املرحلة الثانية ويكونا بغنى عن املرحلة الثالثة.
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• ملح  كيلوات  • ثالث 

ذلك  يرف�ض  فكان  يتزوجها  من  اليها  وتقدم  بنت جميلة  ثري  لرجل  كان 
واخريا لكرثة الطلب �صرط على كل من يتقدم ان ياكل ثالث كيلوت ملح 

فان ا�صتطاع يتزوج بنته 
امللح فاكل ملعقتني وان�صحب تقدم  ياكل  بال�صرط وبدا  تقدم االول وقبل 
خم�صة  اكل  الثالث  جاء  امل�صت�صفى  اىل  ونقل  مالعق  ثالث  اكل  الثاين 
مالعق ومات باحلال وجاء الرابع عندما قدم له امللح �صال والد البنت قائال 
هل لديك الرغبة بتزويج بنتك ام ال؟ قال والد البنت : ملاذا ت�صال ؟ قال 
ال�صاب : اذا كانت لديك الرغبة فال داعي الن تطلب ممن يتقدم اليها ان 

ياكل ثالث كيلوات ملح وان مل تكن لك الرغبة فقل ال ازوج ابنتي 
فا�صتح�صن جواب ال�صاب وقبل به زوجا البنته
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• واحلجاب  • العلم 

تقدم احد الطالب اىل �صيخه اال�صتاذ الن يقبل بتزويجه احدى بناته فقال له 
ال�صيخ : عندي بنتني االوىل جميلة جدا واالخرى تفظ اللمعة الدم�صقية 

واود  بف�صلك  اللمعة  حفظت  انا   : خجل  على  واجابه  ال�صاب  فا�صتحيى 
تفيظ من ال يحفظها 
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• الرخاء  • ا�سدقاء 

هنالك �صاب ترك له والده مبلغا من املال بحيث جعله ثري جدا فكان له 
ا�صدقاء كثريين يرتددون عليه ويحتفون به ومرت االيام و�صرف كل املال 
وا�صبح فقريا وبدات عالقة اال�صدقاء معه تتغري بحيث انه كان يف احدى 
�صحن  وو�صع  اخلدم  احد  وجاء  حا�صرا  اال�صدقاء  اقامها  التي  احلفالت 
اللحم اىل جنب هذا ال�صاب و�صاءت ال�صدفة ان تكون هنالك قطة ف�صرقت 
اللحم من غري ان يعلم بها وملا جاء ا�صدقاوؤه فوجدوا ال�صحن خال من اللحم 
فاتهموا ال�صاب بانه �صرق اللحم فاق�صم لهم ميني انه مل ياخذ اللحم ولكنهم 

مل ي�صدقوه واهانوه وطردوه 
ابيه فوجد ورقة مكتوب عليها  باوراق  بيته حزين جدا وبدا يقلب  عاد اىل 
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ولدي اذا مت عليك ان تذهب اىل فالن لتاخذ امانة يل مودعة عنده .
واعطاه  الرجل  فعرفه  بنف�صه  وعرفه  ال�صخ�ض  اىل ذلك  الورقة وذهب  اخذ 
حقيبة قال هذه من والدك وطلب مني ان اقول لك ان ال تفتح احلقيبة اال 

وقت ال�صيق 
اخذ احلقيبة وعاد اىل بيته وقال مع نف�صه وهل هنالك ا�صيق من هذا الوقت 
الذي انا فيه ففتح احلقيبة فوجد فيها مال كثري فرح بذلك وبدا يفكر ماذا 

يعمل ؟
الذين طردوه من حفلتهم  ا�صدقائه  الدعوة اىل  بطاقات  وار�صل  اقام حفلة 
وطلب من خادمه ان ياتيه ب�صخرة فيها ثالث ثقوب كبرية فجاء بها وو�صعها 
يف �صالة الطعام بدات احلفلة وجاء ا�صدقاوؤه وبعد ان تناولوا الطعام طلب 
منهم ال�صاب ان ينظروا اىل هذه ال�صخرة وقال لهم كيف ثقبت هذه ال�صخرة 
؟ البع�ض اجاب خطا والبع�ض مل يجب فقال لهم ال�صاب ان هذه الثقوب 

احدثها النمل ، ف�صدقوه 
وهنا قال لهم باالم�ض اق�صمت لكم بانني مل ا�صرق اللحم فلم ت�صدقوين 
فيالكم من  ال�صخرة هكذا �صدقتموين  يثقب  النمل  ان  اقول لكم  واليوم 

ا�صدقاء �صوء 
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• قدمك  على  • قف 

منهم  البع�ض  ا�صطر  مما  بالركاب  مزدحمة  وكانت  الركاب  لنقل  حافلة  يف 
الوقوف يف املمر وكان احد الواقفني يقف على قدم رجل عجوز بقربه فقال 

له الرجل العجوز ان�صحك بان تقف على قدمك يف احلياة 

 • اختبار ال�سديق •

ا�صتطاع  بالهرب  فا�صرعا  دب  ف�صادفهما  الغابة  يف  ليتجوال  �صديقان  ذهب 
ال�صجرة  ت�صلق  على  ي�صاعده  ان  الثاين  وطلب  ال�صجرة  يت�صلق  ان  االول 
فرتكه ومل ي�صاعده فما كان منه اال ان ينام على االر�ض كامليت فجاء الدب 

اليه وبدا ي�صم وجهه و�صدره ثم تركه 
يف  الدب  هم�ض  ماذا  اياه  ممازحا  ل�صديقه  وقال  ال�صجرة  من  االول  نزل 

اذنك؟
الثاين : قال يل ال ت�صادق من ال ينفعك وقت ال�صدة 
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• اخللل؟  • اين 
منوذجان نعر�صها عليكم �صوية 

النموذج االول غالم يف منت�صف العقد الثاين من عمره تقوم امه برتتيب 
مالب�صه وحقيبته الدرا�صية ويعطيه والده م�صروفه اليومي 

النموذج الثاين غالم يف منت�صف العقد الثاين من عمره تقوم امه برتتيب 
حقيبته ويخرج من بيته من غري ان ياخذ م�صروفه من ابيه

االول يذهب اىل املدر�صة لكي يتلقى العلم 
الثاين يذهب اىل ال�صوق لكي يبيع مالب�ض االطفال التي يف حقيبته 
االول يعود اىل البيت لكي يرى الطعام جاهز ويقوم براجعة درو�صه 
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الثاين يعود اىل البيت لكي ياكل ما انعم به اهلل عليهم ويقوم بجرد وح�صاب 
ب�صاعته مع الدخل اليومي ويقوم بعزل االرباح ليعطيها اىل ابيه 

ان  الثاين  وا�صتطاع  الكلية  من  االول  تخرج  ان  اىل  هكذا  احلال  ا�صتمر 
يح�صل على ب�صطية على الر�صيف 

من  بالقرب  ب�صطية  يفتح  بان  له  ي�صمح  ان  الثاين  من  وطلب  االول  جاء 
ب�صطيته النه مل يح�صل على وظيفة تتنا�صب و�صهادته .

اين اخللل؟

للباعة  رائجة  �صوق  فا�صبحت  ال�صيارات  وازدحام  ال�صيطرات  احدى  عند 
بيدهم  اوالد  ال�صيارات  وبني  وابنه  رجل  فيها  ال�صيارات  احدى  املتجولني 

علب من الن�صاتل لكي يبيعونها 
طلب االبن من ابيه ان ي�صرتي ن�صتلة ، وافق الوالد ، ا�صار الطفل اىل احد 
دينار  الف  جيبه  من  الوالد  اخرج  ن�صتلة  منه  طلب  م�صرعا  فجاءه  االوالد 
اعطاها البنه وقام االبن باي�صال املبلغ اىل البائع املتجول وقام البائع املتجول 

باإعطاء املبلغ اىل ابيه اجلال�ض على الر�صيف 
االب االول اعطى الف دينار ابنه اخذ الن�صتلة واو�صل املبلغ للبائع البائع 
اعطى الن�صتلة واو�صل االلف دينار اىل ابيه اي ان االب االول اعطى ومل 

ي�صتلم واالبن الثاين ا�صتلم ومل يعطي 
اين اخللل ؟
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اين اخللل؟

االول • النموذج 
 

البلد وبدات اعمال  حاملا �صقط �صنم طاغوت العراق وعمت الفو�صى يف 
ال�صرقة والنهب ملمتلكات الدولة ومن بني احدى �صور ال�صلب هي التجاوز 
على االبنية العائدة للدولة وقد �صنحت الفر�صة للنموذج االول لكي يح�صل 

على �صكن فتجاوز على احدى املمتلكات العامة وجعلها بيت له .

الثاين  • النموذج 

لي�ض له دار ملك لل�صكن وي�صكن بااليجار ودخله ال�صهري ال ي�صاعده على 
تقيق مطالب العائلة  ومل يتجاوز على ممتلكات الدولة الن هذا حرام  

مرت االيام وجاءت الدولة اىل هذا املتجاوز كي يرتك بيته .
ومرت االيام وجاء �صاحب البيت على النموذج الثاين لكي يرفع من قيمة 

بدل االيجار .
عن  والعاطلني  االجتماعية  احلماية  راتب  على  يح�صل  ان  االول  ا�صتطاع 

العمل.
على  للح�صول  اخلريية  اجلمعيات  احدى  يف  ي�صجل  ان  الثاين  ا�صتطاع 

م�صاعدات �صهرية.
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حيث  برت�صيته  وقامت  البيت  بتخلية  االول  النموذج  من  الدولة  طلبت 
انها منحته قطعة ار�ض مع مبلغ من املال كم�صاعدة من الدولة لكي يبني 

االر�ض
قام امل�صتاجر بابالغ املوؤجر من خالل ال�صرطة والتي هي الدولة ان يخلي 
النموذج الثاين البيت اذا مل يدفع الزيادة يف بدل االيجار وهذا جزاءه النه 

يحرم التجاوز على ممتلكات الدولة .
اين اخللل ؟

اين اخللل؟

�صال  ممتاز  ال�صهري  ودخله  متزوجون  والكل  وابن  بنتني  وله  متزوج  رجل 
زوجته ، هل انا مق�صر يف معي�صتكم ؟ اجابت كال بل احلمد هلل على كل 
قالت ال  �صتفعلني ؟  ماذا  ثانية  امراة  بانني متزوج من  لو قيل لك   ، �صيء 
ا�صدق ، قال لها طيب لو قلت لك بانني اريد ان اتزوج من امراة ارملة ام 
لطفلتني يتيمتني ومتلك بيت وال تريد اال من يعيلها وانا ا�صتطيع على ذلك 
من غري ان اوؤثر يف معي�صتكم او اغري ت�صرفاتي معكم ، اجابت بع�صبية وزعل 

بانها ترف�ض ذلك وال ت�صمح به ابدا 
احدى بناتها طلقها زوجها وبقيت ما يقارب ثالث �صنوات مع اهلها ، تقدم 
اليها �صخ�ض متزوج ولديه اطفال و�صارحهم بانها �صتكون زوجة ثانية ولدي 

االمكانية يف املعي�صة وال�صكن 
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وافقت امها على ذلك فقالوا لها انها �صتكون �صرة قالت اف�صل مما تبقى يف 
البيت 

قال لها زوجها الذي �صارحها بانه يريد ان يتزوج من ارملة ، ماهي م�صاعر 
زوجته االوىل جتاه زوجها ؟  

الاجابة 
اين اخللل ؟

اين اخللل؟

االحكام  يخ�ض  فيما  االفذاذ  جمتهدونا  طبعها  عملية  ر�صالة  اقدم  من 
بخ�صو�ض  الكل  يختلف  مل  االحياء  للعلماء  ر�صالة  اخر  واىل  ال�صرعية 
ا�صا�صيات الو�صوء بل كل ر�صائلهم ذكرت الكيفية للو�صوء والكل متفقون 

عليها ونالحظ اليوم البع�ض من االخوة امل�صلني ممن اليح�صن و�صوئه 
اين اخللل؟

اأمريكا وا�سرائيل يرف�سان التوقيع على اتفاقية ال�سيداو
 امل�ساواة بني الرجل واملراأة 

رف�ض الكوجنر�ض االأمريكي التوقيع على اتفاقية ال�صيداو )امل�صاوة بني الرجل 
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واعترب  ال�صخ�صية  باالأحوال  خا�صة  ت�صريعات  اأي  فر�ض  ("ورف�ض  واملراأة 
الكوجنر�ض االمريكى تلك االأتفاقية نوعا من التدخل يف ال�صوؤون الداخلية 
للواليات املتحدة االأمريكية ، كما اعترب اأن ق�صايا االأحوال ال�صخ�صية ومنها 
تديد الن�صل �صاأنا �صخ�صيا ال ينبغي للقوانني اأن تكمه " وعلق نائب فى 
الكوجنر�ض االأمريكى اأن هذه االأتفاقية مدمرة للمجتمع وتق�صى على الرتابط 

االأ�صرى الأى دولة توقع على بنود االأتفاقية .

يذكر ان اأ�صرائيل رف�صت التوقيع على االأتفاقية واالأغرب اأن اأغلبية قوانني 
�صاأئل  وعندما  اال�صالمية  لل�صريعة  مطابقة  االأ�صرائيلية  ال�صخ�صية  االحوال 
احد خرباء القانون اليهود ملاذا تطبقون ال�صريعة اال�صالمية فى اغلبية قوانني 
االحوال ال�صخ�صية لديكم اأجاب اأنه ال يوجد فى العامل قوانني تافظ على 
لبناء  نحتاجة  ما  وهو  امل�صلمني  �صريعة  فى  اال  واملجتمعى  االأ�صرى  الرتابط 

جمتمع يهودى متما�صك وهو �صر متا�صك امل�صلمني 
فاذا كانت امريكا ومن بعيتها تنتقد او�صاع املراة امل�صلمة واتفاقية �صيداو هي 

من �صميم ما يقولون، فلماذا مل تعرتف بها امريكا وا�صرائيل ؟.

اين اخللل؟

عندما نروم �صراء معلبات غذائية نقوم بالفح�ض الدقيق للعلبة كل ح�صب 
نوعها مثال علبة االجبان نتاكد من انها ال توي على دهون ممنوعة او كما 
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يقال عنها نفحة اخلنزير واالمر ذاته يطبق على مواد �صنع املثلجات ، واذا 
اردنا �صراء علبة حلم نتاكد من اللحم انه لي�ض حليوانات ممنوعة ، واذا اردنا 
�صراء دجاجة مذبوحة نتاكد انها ذبحت على الطريقة اال�صالمية ، واذا اردنا 
هذه  على  احلر�ض  هذا  النفاذ الن كل  تاريخ  من  نتاكد  ن�صاتل  علبة  �صراء 

التاكيدات هي ل�صالمة �صحتنا وقبلها ديننا 
اما اذا باعك �صخ�ض علبة ويقول لك انها �صتوؤدي بحياتك وجتعل رائحتك 
عليها  يكتب  مل  العلبة  ان  حتى  بل  �صرائها  اجل  من  مالك  وتبذر  كريهة 
تاريخ النفاذ او مواد الت�صنيع او الذبح اال�صالمي بل توؤكد ال�صركة املنتجة 
لهذه العلبة وهي ال�صكائر بانها �صبب رئي�صي المرا�ض ال�صرطان وتكتب هذه 

العبارة على كل منتوجاتها وبالرغم من ذلك فان املرء يدفع املال ل�صرائها 
اين اخللل؟

اين اخللل؟

تاريخ البنك الدويل
بداأ البنك الدويل اأعماله بامل�صاعدة يف اإعادة بناء اأوروبا بعد احلرب العاملية 
نيو  بوالية  بريتون وودز  تبلورت خالل احلرب يف  التي  الفكرة  الثانية وهي 
هاب�صري االأمرييكية. اما اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر 
كهدف عام ي�صمل جميع اأعماله،  فلديه طواقم متنوعة ومتعددة التخ�ص�صات 
ت�صمل خرباء اقت�صاديني وخرباء يف ال�صيا�صات العامة وخمتلف القطاعات 
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القطرية  املكاتب  يف  االآن  الطواقم  هذه  من   %40 ويعمل  اجتماع.  وعلماء 
التابعة للبنك يف البلدان االأع�صاء.

ارتباطاً  بينها  فيما  مرتبطة  اإمنائية  موؤ�ص�صات  اليوم من خم�ض  البنك  يتاألف 
للتنمية  الدولية  واملوؤ�ص�صة  والتعمري  لالإن�صاء  الدويل  البنك  وهي:  وثيقاً 
املركز  و  اال�صتثمار*  ل�صمان  الدولية  والوكالة  الدولية  التمويل  وموؤ�ص�صة 

الدويل لت�صوية منازعات اال�صتثمار

املرحلة االنتقالية
 31 من  اأكرث  العاملي  الدخل  يبلغ  بحيث  الرثاء  من  عامل  اليوم يف  نعي�ض 
بع�ض  يف  العادي  ال�صخ�ض  دخل  وي�صل  �صنوياً.  اأمريكي  دوالر  تريليون 
يعي�ض  الذي  الوقت  نف�ض  �صنوياً. يف  اأكرث من 40.000 دوالر  اإىل  البلدان 
فيه 2.8 بليون �صخ�ض- اأكرث من ن�صف �صكان الدول النامية- على اأقل من 
700 دوالر اأمريكي يف العام. ومن بني هوؤالء، يح�صل 1.2 بليون �صخ�ض 
على اأقل من دوالر اأمريكي واحد يف اليوم. نتيجة لذلك يتوفى 33.000 
اإمراة كل دقيقة  اأكرث من  تتوفى  النامية. كذلك  البلدان  طفل كل يوم يف 
اأكرث من 100 مليون طفل  التحاق  الفقر اىل عدم  الدول. ويوؤدي  يف هذه 

باملدار�ض، معظمهم من البنات.
اإن تدي خف�ض م�صتويات الفقرتد �صخم يف الوقت الذي ي�صتمر فيه عدد 
ال�صكان يف التزايد–با يقدر بحوايل 3 باليني خالل اخلم�صني عاما القادمة. 
يعمل البنك الدويل على �صد هذه الفجوة وتويل موارد البلدان الغنية من 

ال تقراأين قراءة �سطحية 72



اأجل منو البلدان الفقرية. والأن البنك هو اأحد اأكرب ممويل التنمية يف العامل، 
فاإن البنك يدعم جهود حكومات البلدان النامية يف بناء املدار�ض واملراكز 

ال�صحية وتوفري املياه والكهرباء ومكافحة االأمرا�ض وحماية البيئة.

"املوؤ�ص�صتني  بعبارة  الدوليني  النقد  و�صندوق  البنك  اإىل  الغالب  فى  ي�صار 
االأختني". وفى الكثري من احلاالت تعمل املوؤ�ص�صتان معاً بهدف التاأثري على 
على  احل�صول  على  القدرة  اأن  على  عالوة  املقرت�صة  احلكومات  �صيا�صات 
باإجراء  اإىل حٍد كبري على االلتزام  يعتمد  املوؤ�ص�صتني  اإحدى  القرو�ض من 

اإ�صالحات حمددة اأو اتخاذ اإجراءات معينة تتطلبها املوؤ�ص�صة االأخرى.
ت�صتخدم املوؤ�ص�صتان فى حاالت كثرية ا�صرتاطات متبادلة، اأى اأن احلكومة 
ت�صبح مطالبة بااللتزام ب�صروط اإحدى املوؤ�ص�صتني حتى تتمكن من احل�صول 
على التمويل من املوؤ�ص�صة االأخرى، مع مراعاة اأن البنك الدوىل - مثله فى 

ذلك مثل الكثري من اجلهات املانحة-.
املحري يف طبيعة عمل هاتني املوؤ�ص�صتني انها ت�صرتط على من يقرت�ض منهما 
هو رفع الدعم عن الوقود وعن بع�ض املواد الغذائية اال�صا�صية لهذه البلدان 

مما يوؤدي فعال اىل انعدام الفقر حيث يتم �صحق الفقراء تت االر�ض 
باإلغاء   1996 عام  االأردن  قامت حكومة  اأن  املثال  �صبيل  على  ذلك  ومن 
الدعم على القمح فى اإطار برنامج االإ�صالح االقت�صادى الذى قامت به تت 
رعاية �صندوق النقد الدوىل مما اأدى اإىل ت�صاعف �صعر رغيف اخلرب اإىل ثالثة 
اأ�صعاف وكانت النتيجة تفجري موجة من ال�صغب، واال�صطرابات فى منطقة 
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جنوب االأردن قتل فيها 5 اأ�صخا�ض. واالن تعي�ض االردن نف�ض املحنة عندما 
اقرت زيادة �صعر الوقود بامر من هاتني املوؤ�ص�صتني اللتني يدعيان معاجلة الفقر 
وقد �صهدت اليمن اأحداثاً مماثلة عام 2005 عندما نفذت م�صورة ال�صندوق، 
االأ�صعار  ارتفاع  اإىل  ذلك  واأدى  جزئياً،  الوقود  على  الدعم  باإلغاء  وقامت 
ارتفاعاً �صديداً، و�صادت اأحداث ال�صغب واال�صطرابات فى الدولة التى نتج 
عنها بع�ض الوفيات وكذلك طالبت العراق برفع الدعم عن الوقود وبالفعل 

ارتفع �صعر اللرت من وقود ال�صيارات من 20 دينار اىل 450 دينار .
فاذا كانت غاية هاتني املوؤ�ص�صتني معاجلة الفقر فلماذا تناف�ض الفقري على ما 

يح�صل عليه من دعم ب�صيط جدا من حكومته؟
اين اخللل

اين اخللل؟  

حماكمة  وحمكمة  الدولية  العدل  وحمكمة  املراة  حلقوق  �صيداو  معاهدة 
الداعني اىل ترير  اول  امريكا يف حني هي  بها  جمرمي احلرب مل تعرتف 
املراة وهي من تقوم بالق�صا�ض من كل جمرم حرب وهي من تنبح من اجل 

العدالة الدولية وكل هذا وهي ال تعرتف باملنظمات اعاله
اين اخللل؟
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اين اخللل؟

احد ا�صحاب املولدات الكهربائية كتب اعالن �صعر االمبري 25 الف دينار 
دينار  الف   15 ال�صيف  ويف  �صاعة   24 بالكهرباء  بتزويدهم  يقوم  ان  على 

لالمبري وذلك لتزويده بالوقود جمانا
وزارة الكهرباء �صرف عليها مبالغ طائلة قدرت اكرث من 17 مليار ومل ت�صتطع 

توفري الكهرباء اكرث من ثمان �صاعات يوميا 
اين اخللل؟
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اين اخللل؟

فى قدمي الزمان ..  حيث مل يكن على االأر�ض ب�صر بعد ..
 كانت  الف�صائل والرذائل ، تطوف العامل معاً ..  وت�صعر بامللل ال�صديد ..

واأ�صماها  لعبة  االإبداع  اإقرتح  امل�صتع�صية،  امللل  مل�صكلة  وكحل  يوم   ذات 
االأ�صتغماية اأو الغميمة.

 اأحب اجلميع  الفكرة .. والكل بداأ ي�صرخ :  اأريد اأنا ان اأبداأ .. اأريد انا  اأن 
اأبداأ.

..  واأنتم  عليكم مبا�صرة  العد  اأنا من �صيغم�ض عينيه ويبداأ   اجلنون قال :- 
االأختفاء.

 ثم اأنه اتكاأ برفقيه على �صجرة …
وبداأ ..  واحد ، اثنني ، ثالثة

 وبداأت الف�صائل والرذائل  باالأختباء
 وجدت  الرقه  مكاناً لنف�صها فوق  القمر

 واأخفت  اخليانة  نف�صها يف كومة زبالة
 وذهب  الولع  بني الغيوم

 وم�صى  ال�صوق  اىل باطن االأر�ض
 الكذب  قال ب�صوت عاٍل :- �صاأخفي نف�صي تت احلجارة

ثم  توجه لقعر البحرية
 وا�صتمر  اجلنون :-  ت�صعة و�صبعون ،  ثمانون ، واحد  وثمانون
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 خالل ذلك
 اأمتت كل الف�صائل والرذائل  تخفيها

 ماعدا  احلب
 كعادته مل يكن  �صاحب قرار وبالتايل مل يقرر  اأين يختفي

 وهذا غري مفاجيء  الأحد ، فنحن نعلم كم هو �صعب  اخفاء احلب
 تابع  اجلنون :-  خم�صة وت�صعون ، �صتة وت�صعون ، �صبعة وت�صعون

 وعندما  و�صل  اجلنون  يف تعداده اىل :- املائة
 قفز  احلب  و�صط اأجمة من الورد واختفى بداخلها

 فتح  اجلنون  عينيه  وبداأ البحث �صائحاً :- اأنا اآٍت  اإليكم ،  اأنا اآٍت اإليكم
 كان  الك�صل  اأول من  اأنك�صف الأنه مل يبذل اأي جهد يف  اإخفاء نف�صه

 ثم ظهرت  الرّقه  املختفية يف القمر
 وبعدها خرج  الكذب  من قاع البحرية مقطوع النف�ض
 وا�صار اجلنون على  ال�صوق اأن يرجع من باطن االأر�ض

اجلنون  وجدهم  جميعاً واحداً بعد االآخر
 ماعدا  احلب

 كاد ي�صاب باالأحباط والياأ�ض يف بحثه عن  احلب
واقرتب احل�صد من اجلنون ،  حني اقرتب منه  احل�صد هم�ض يف اأذن اجلنون

قال :-  احلب  خمتفياً بني �صجرية الورد
اإلتقط  اجلنون  �صوكة خ�صبية اأ�صبه بالرمح وبداأ يف  طعن �صجرية  الورد ب�صكل 

طائ�ض
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 ومل يتوقف اال عندما �صمع �صوت بكاء ميزق القلوب
 ظهر  احلب من تت �صجرية الورد  وهو يحجب عينيه بيديه والدم يقطر من  بني 

اأ�صابعه
 �صاح  اجلنون  نادماً :- يا اإلهي ماذا فعلت بيك ؟

لقد افقدتك ب�صرك
 ماذا اأفعل كي اأ�صلح غلطتي بعد اأن اأفقدتك  الب�صر ؟

 اأجابه  احلب :-  لن ت�صتطيع اإعادة  النظر يل ، لكن  الزال هناك ما ت�صتطيع  فعله 
الأجلي

) كن دليلي (
 وهذا ماح�صل من يومها

مي�صي  احلب  االأعمى  يقوده  اجلنون!
. انتهت الق�صة .

الق�صة لل�صاعر �صلطان الرواد .. كتبها عام 2001
وحازت على جائزة اأف�صل ق�صه ق�صرية على م�صتوى جامعات اخلليج العربي.

اين اخللل؟  
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  • الويف  • العجوز 
اأب�صط معاين احلب ملن ال يعرف احلب 

دخل  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  حوايل  وفى  بالعمل  م�صحون  �صباح  ذات 
عجوز

يناهز الثمانني من العمر الإزالة بع�ض الغرز له من اإبهامه
وذكر انه فى عجلة من اأمره الأنه لدية موعد فى التا�صعة .

قدمت له كر�صيا وتدثت قليال واأنا اأزيل الغرز واهتم بجرحه .
�صاألته : اذا كان موعده هذا ال�صباح مع طبيب ولذلك هو فى عجلة !

اأجاب : ال لكنى اأذهب لدار الرعاية لتناول االإفطار مع زوجتي .
ف�صاألته : عن �صبب دخول زوجته لدار الرعاية ؟

فاأجابني : باأنها هناك منذ فرتة الأنها م�صابة بر�ض الزهامير ) �صعف الذاكرة 
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( بينما كنا نتحدث انتهيت من التغيري على جرحه .
و�صاألته : وهل �صتقلق زوجتك لو تاأخرت عن امليعاد قليال ؟

اإنها ال ت�صتطيع التعرف على منذ  اأنا .  فاأجاب : ” اأنها مل تعد تعرف من 
خم�ض �صنوات م�صت “

قلت منده�صاً : والزلت تذهب لتناول االإفطار معها كل �صباح على الرغم 
من اأنها ال تعرف من اأنت ؟!!!!

ابت�صم الرجل وهو ي�صغط على يدي
وقال: هي ال تعرف من اأنا ، ولكنى اأعرف من هي .

ا�صطررت اأخفاء دموعي حتى رحيله وقلت لنف�صي : ” هذا هو نوع احلب 
الذي اأريده فى حياتي “

نحن جميعا نريد هذا احلب فى حياتنا
نعم نحن نريد هذا احلب الطاهر فى حياتنا
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• باكرا  • النهو�ض 

كان هنالك وزير ينه�ض باكرا وياتي للعمل ويقول للملك ان النهو�ض باكرا 
يجلب لك اخلري ، وكان امللك ال يقتنع بهذا الكالم النه ال ينه�ض باكرا وال 

يبايل با يجري يف مملكته ، وكان ميل من ن�صيحة الوزير .
دبر امللك مكيدة للوزير بحيث انه طلب من بع�ض ال�صراق اعرتا�ض الوزير 

عندما ياتي للق�صر و�صرقة مالب�صه 
وبالفعل ن�صبوا كمني للوزير واثناء قدومه فجرا اىل الق�صر اعرت�صه ال�صراق 
وقاموا ب�صرقة مالب�صه فما كان منه اال ان يتو�صل بهم ان يرتكوه فلم يبالوا 
اخرى  مالب�ض  ولب�ض  املنزل  اىل  العودة  ا�صطر  مما  مالب�صه  و�صرقوا  لكالمه 
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وجاء الق�صر متاخرا فقال له امللك انك تن�صحنا بالنهو�ض باكرا ملا فيه من 
الربكة واخلري وها انت اليوم جئت متاخرا ملاذا ؟

اىل  للعودة  ا�صطررت  مما  و�صرقوا مالب�صي  ل�صو�ض  اعرت�صني  لقد   : الوزير 
املنزل ولب�ض مالب�ض اخرى 

فقال امللك : اذا اين اخلري الذي تقول عنه للذي ينه�ض باكرا؟
الوزير : �صحيح النني لو كنت نه�صت قبل الل�صو�ض ما كنت تعر�صت اىل 

ال�صرقة 
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•  !!! اهلل  • راأيت 

ق�صة االأ�صد الذي اغتال مدربه ) حممد احللو( وقتله غدراً يف اأحد عرو�ض 
يف  امل�صاهدين  من  غفري  جمهور  اأمام  بداأت  والق�صة  بالقاهرة  ال�صريك 

ال�صريك 
حينما ا�صتدار حممد احللو ليتلقى ت�صفيق النظارة بعد منرة ناجحة مع االأ�صد 

) �صلطان (.. 
ويف حلظة خاطفة قفز االأ�صد على كتفه من اخللف واأن�صب خمالبه واأ�صنانه 

يف ظهره!..
واندفع  الهائج..  االأ�صد  فوقه  ومن  دماً  ينزف  االأر�ض  على  املدّرب  و�صقط 

اجلمهور واحلّرا�ض يحملون الكرا�صي ولكن بعد فوات االأوان
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اأما االأ�صد �صلطان فقد انطوى على نف�صه يف حالة اكتئاب ورف�ض الطعام
�صر�صاً ال ي�صلح  اأ�صداً  باعتباره  اإىل حديقة احليوان  نقله  ال�صريك  وقرر مدير 

للتدريب.
ويف حديقة احليوان ا�صتمر �صلطان على اإ�صرابه عن الطعام فقدموا له اأنثى 

لت�صري عنه ف�صربها يف ق�صوة وطردها وعاود انطواءه وعزلته واكتئابه!
واأخرياً انتابته حالة جنون، فراح يع�ّض ج�صده وهوى على ذيله باأ�صنانه فق�صمه 

ن�صفني!!!.. ثم راح يع�ّض ذراعه، الذراع نف�صها التي اغتال بها مدّربه،
وراح ياأكل منها يف وح�صية، وظل ياأكل من حلمها حتى نزف ومات وا�صعاً 
نبيل من  اأعجم وملك  نوع فريد.. ندم حيوان  بذلك خامتة لق�صة ندم من 

ملوك الغاب عرف معنى
-- الــوفـــــاء -- واأ�صاب منه حظاً ال ي�صيبه بع�ض االآدميون

وم�صهد اخر
اإّن القطة وهي ت�صرق قطعة ال�صمك من مائدة �صيدها عينها تربق باإح�صا�ض 
اخلطيئة، واإذا ملحها تراجعت واإذا �صربها طاأطاأت راأ�صها يف خجل واعرتاف 
تفهم  !!!هل  اأمامه  باأمان  تاأكله  الطعام  اأمامها  ي�صع  بالذنب!!ولكن عندما 

القانون؟؟؟هل علمها اأحد الو�صايا الع�صر؟؟؟
وخلية النحل التي تارب الآخر نحلة ومتوت الآخر فرد يف حربها مع الزنابري..
من عّلمها ال�صجاعة والفداء..؟واأفراد النحل ال�صغالة حينما تختار من بني 

يرقات ال�صغالة يرقة
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وتولها اإىل ملكة بالغذاء امللكي وتن�صبها حاكمة عندما متوت امللكة من اأين 
عرفت د�صتور احلكم؟؟؟ 

و "الفقمة" املهند�صة التي تبني ال�صدود وح�صرات "الرتميت" التي تبني 
بيوتاً مكيفة الهواء جتعل فيها ثقوباً �صفلية تدخل الهواء البارد وثقوبا علوية 

يخرج منها الهواء ال�صاخن من علمها قوانني احلمل الهوائي!!!؟؟
والبعو�صة التي جتعل لبي�صها الذي ت�صعه يف امل�صتنقعات اأكيا�صاً للطفو يطفو 

بها على �صطح املاء من عّلمها قوانني اأر�صميد�ض يف الطفو!!!!؟؟
عّلمه  من  احليوان  اإدراك  له  ولي�ض  باحليوان  لي�ض  وهو  ال�صبار،  ونبات 
اختزان املاء يف اأوراقه املكتنزة اللحمية ليواجه بها جفاف ال�صحارى ُو�صّح 

املطر!!!؟؟؟
واالأ�صجار ال�صحراوية التي جتعل لبذورها اأجنحة تطري بها اأميااًل بعيدة بحثاً 

عن فر�ض مواتية لالإنبات يف وهاد رملية جديدة 
والديدان التي تتلون بلون البيئة للتنكر والتخفي واحلباحب التي ت�صيء يف 
الليل لتجذب البعو�ض ثم تاأكله والزنبور الذي يغر�ض اإبرته يف املركز الع�صبي 
للح�صرة ال�صحّية فيخدرها ثم ي�صلها متاماً ثم يحملها اإىل ع�صه وي�صع عليها 

بي�صة واحدة حتى اإذا فق�صت خرج الفق�ض فوجد اأكلة طازجة جاهزة!!
من اأين تعّلم ذلك الزنبور اجلراحة وت�صريح اجلهاز الع�صبي!!؟؟

من عّلم تلك احل�صرات احلكمة 
والعلم والطب واالأخالق وال�صيا�صة!!؟؟

ملاذا ال ن�صدق حينما نقراأ يف القراآن اأّن اهلل هو املُعلم؟؟
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من اأين جاءت تلك املخلوقات العجماء بعلمها ود�صتورها اإن مل يكن من 
خالقها!!؟؟

وما هي الغريزة..!!؟
األي�صت هي كلمة اأخرى للعلم املغرو�ض منذ امليالد!!؟؟

العلم الذي غر�صه الغار�ض اخلالق!!
ومما  ال�صجر  ومن  بيوتاً  اجلبال  من  اتخذي  اأن  النحل  اإىل  ربك  واأوحى 

يعر�صون
ملاذا ننده�ض حينما نقراأ اأن احليوانات اأمم اأمثالنا �صتح�صر يوم القيامة؟؟

وما من دابة يف االأر�ض وال طائر يطري بجناحيه اإال اأمم اأمثالكم ما فرطنا يف 
الكتاب من �صيء ثم اإىل ربهم يح�صرون

منقول من كتاب )راأيُت اهلل( للدكتور م�صطفى حممود رحمُه اهلل
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• هل ابي دكتاتور؟ •

انا يف اخلام�صة ع�صر من عمري ويل اخوة واخوات ا�صغر مني مل اتعرث يف 
ابي  اراهم يخ�صون  البيت  الكل يف  املجتهدين  ل�صت من  درا�صتي لكنني 
واذا خالف احد له امر فهذا يعني عدم احرتام من وجهة نظره ويكون رده 
قوي ، قليال ما يبت�صم ، امي تفظ جيدا كل ما يريح ابي من طعام وملب�ض 
ا�صقاء  مع  االختالط  من  يحذرين  ومرارا  كثريا  كان   ، اخرى  وت�صرفات 
ال�صوء ويحذرين من لعب الكرة بل اليوافق ا�صال ان اخرج خارج البيت 
ولكنني كنت اخرج خل�صة بالتواطوء مع امي يف حال غيابه فعندما يكون 
بن�صيم  اح�ض  ما خرج  واذا  منقطعة  انف�صاي  تكون  تكاد  البيت  موجود يف 
احلرية ويف احد االيام انتظرته يخرج ع�صرا وخرجت بعده لكي العب الكرة 
لعب  اثناء  انني  حيث  حياتي  يف  م�صهودا  اليوم  هذا  كان   ، ا�صدقائي  مع 
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يعلم  عندما  تفكريي  بقدر  باالمل  افكر  ومل  يدي  وك�صرت  �صقطت  الكرة 
ابي بذلك كيف �صيكون العقاب ؟ حملوين ا�صدقائي على وجه ال�صرعة 
امل�صت�صفى حيث  وانا يف  امي لكي يخربها  اخر اىل  امل�صت�صفى وذهب  اىل 
التخدير واجراء العملية ومل ا�صعر بعدها ماذا ح�صل وبقي تفكريي عندما 

يعلم ابي كيف �صيكون العقاب ؟
يف منت�صف الليل ا�صتيقظت من نومي بعد زوال تاثري املخدر اال انني ومن 
النوم  فا�صطنعت  اىل جنبي  الكر�صي  على  يجل�ض  ابي  رايت  الغطاء  تت 
ومل انه�ض وبقيت يف ارق ن�صيت االمل وما انا فيه وافكر يف حلظة املواجهة 
درجة حرارتي  ليتاكد من  ابي جلبيني  بتلم�ض  اح�ض  احلال  هذا  وانا على 
ومن ثم يتلم�ض يدي املك�صورة ، بقيت على هذا احلال حتى �صمعت �صوت 
نهو�ض ابي وهو يتمتم ببع�ض الكلمات فاذا به ي�صلي �صالة الليل وحل�صن 
احلظ ا�صبحت خلفه اثناء �صالته و�صمعته بعد ال�صالة يدعو :" اللهم �صاف 
ولدي وابعد عنه كل �صوء ، اللهم اجعله قرة عيني ، اللهم احفظه من كل 
يوايل  ممن  اجعله  اللهم   ، بر�صه  توجعني  فال  كبدي  فلذة  انه  اللهم   ، �صر 
الدعاء  انتهى  حتى  وهكذا   ، البيت  اهل  يعادي  من  ويعادي  البيت  اهل 
النوم مرة اخرى النه جل�ض  ا�صطنعت  نهو�صه  الفجر وحال  و�صلى �صالة 

على الكر�صي اىل جنبي 
وانا يف دوامة تفكريي كيف اواجه ابي هل اعتذر منه وهل �صيقبل اعتذاري 
؟ هل التم�ض امي ان ت�صاعدين على هذا املوقف ؟ وانا يف دوامة تفكريي 
انتبهت اىل �صوت �صخري ابي حيث نام على الكر�صي ويف هذه االثناء دخل 
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الطبيب اخلفر ، وقام بفح�صي و�صالني هل انت الولد الوحيد البيك ؟ قلت 
هنيئا لك الاعتقد  اذا  الطبيب  فقال   ، ا�صغر مني  اخوة  فلي ثالثة  له كال 
انه يحب اخوتك اكرث منك فقد كان بنتهى القلق ليلة ام�ض طوال اجراء 
باف�صل  ناتيك  ان  العمليات وطلب منا  العملية وحتى خروجك من �صالة 

االطباء .
امتلكني العجب وا�صتحييت ان اتعجب من ت�صرف ابي امام الطبيب ويف 
بال�صوؤال هل توؤذيك يدك ولدي ؟ واهلل  هذه االثناء ا�صتيقظ ابي وبادرين 
اجبته بدموعي ، هل حقا هذا ابي الذي كنت اعتقده انه يكرهني ؟ �صال 

الطبيب هل ن�صتطيع اخلروج اليوم ؟
 الطبيب : بكل تاكيد 

وبعد امتام اجراءات اخلروج احت�صنني ابي واجل�صني يف ال�صيارة وانا �صامت 
الاعرف ماذا اقول البي ، وعد و�صولنا للبيت قال يل ابي بابت�صامة ان يدك 

�صتجربك على قراءة درو�صك .....
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• بغداد؟  عن  تعلم  • هل 
 

- هل تعلم ان البغداديني عرفوا �صرب ال�صاي الأول مرة عند قدوم ال�صاه 
االإيراين / نا�صر الدين �صاه / �صنة 1870 م اإىل بغداد اأيام والية مدحت 
با�صا واأقام ال�صاه االإيراين بالق�صر الذي �صيد خ�صي�صا له يف حديقة املجيدية 
)مدينة الطب( وكان مع الوفد املرافق لل�صاه االإيراين اأجهزة ال�صاي كاملة 

فقدموا للحا�صرين ال�صاي و�صرب منه البغادة الأول مرة.

- هل تعلم ان املدر�صة الثانوية )الثانوية املركزية اليوم( تاألفت فيها جمعية 
با�صم جمعية ت�صجيع امل�صنوعات الوطنية األفها خم�صة من طالب املدر�صة 
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هم اأمني عبد اجلبار املميز و�صادق عبد الغني و�صياء جعفر وادهم م�صتاق 
وفوؤاد دروي�ض واأول منتج حققته اجلمعية هي ال�صدارة امل�صنوعة من اجلنب 
يف ال�صليمانية وكان الطالب اخلم�صة اأول من اعتمر ال�صدارة الوطنية وقبل 

ان يعتمرها يا�صني الها�صمي ومعروف جياووك واملال عبود الكرخي

العاملية  اأن�صئت يف بغداد بعد احلرب  ال�صالم  اأن مكتبة دار     - هل تعلم 
االأوىل وبعد اأن منت وتو�صعت عرفت باأ�صم )املكتبة العامة( ثم زادت كتبها 
فكانت لها بناية فخمة يف باب املعظم مقابل وزارة الدفاع وعرفت االآن با�صم 

دار الكتب والوثائق وقد افتتحت �صنة 1977
- هل تعلم اأن مكتبة املعارف العامة اأ�ص�صها املرحوم ال�صيد ح�صني اآل عبد 

الهادي مدير معارف بغداد واأ�صتاذ التاريخ املعروف
الوايل  اأيام  �صيدت  الف�صل  ابتدائية يف منطقة  اأول مدر�صة  اأن  تعلم  - هل 
�صري با�صا �صنة 1889 م وكانت تلك املنطقة يف طليعة حمالت بغداد حيث 
تربع العالمة عبد الوهاب النائب ببناء مدر�صة وهبها للحكومة فتقبلتها منه 
وقامت بتاأثيثها وتعيني مدر�صييها واأطلق عليها ا�صم )حميدية مكتبي( واأول 
مدير لها الراحل ال�صيخ عبد املح�صن الطائي                                                   

- هل تعلم اأن مدر�صة ال�صنائع تاأ�ص�صت اأيام حكم الوايل مدحت با�صا �صنة 
يتعلمون  لهم  معيل  الذين ال  امل�صلمني  الأيتام  اأول مدر�صة  م وهي   1869
فيها النجارة واحلدادة والن�صيج وغريها وعني لها اأ�صاتذة اخت�صا�صيون وظلت 
قائمة حتى احتالل االنكليز لبغداد عام 1917 وكان حملها يف املكان الذي 
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اتخذ حاليا ق�صر الثقافة والفنون
    - هل تعلم اأن اأول مدر�صة بنات حديثة تاأ�ص�صت يف بغداد 1899م يف زمن 
الوايل نامق با�صا و�صماها بـ )اأناث ر�صيدية مكتبي( ومت تعيني ال�صيدة اأمينة 
�صكورة خامن معلمة اأوىل للمدر�صة ومعها ثالث معلمات اأخريات والتحقت 

بها نحو 90 طالبة
- هل تعلم اأن مدر�صة اجلعفرية كان ا�صمها مكتب الرتقي اجلعفري العثماين 
اأفتتحت يف 12 كانون االأول 1908 واأ�صبح ال�صيخ �صكر اهلل اأول مدير لها 
حيث ا�صتاأجرت هيئة املدر�صة الدار املجاورة مل�صجد احلاج داود اأبو التمن 
والتي كان ي�صكنها ار�صتو الطبيب امل�صهور وبعد احلرب العاملية االأوىل اأ�صبح 

ا�صمها املدر�صة اجلعفرية
- هل تعلم اأن اأول مدر�صة لتنظيم درا�صة العلوم املالية والتجارية كانت يف 
عام 1918 م حيث اأعلنت ال�صلطة املحتلة عن فتح مدر�صة يف بغداد با�صم 

مدر�صة ماأموري املالية
- هل تعلم اأن اأول مدر�صة اأهلية اإ�صالمية يف بغداد اأن�صئت يف زمن االحتالل 

الربيطاين 1919 م
- هل تعلم اأن كلية احلقوق تاأ�ص�صت �صنة 1908 وهو تاريخ اإعالن الد�صتور 
هو  لها  مدير  اأول  وكان  با�صا  ناظم  زمن  ذلك  وكان  امل�صروطية  اأو  العثماين 

الراحل مو�صى كاظم الباچچي
- هل تعلم اأن اأول كلية فتحت اأبوابها لقبول الطالبات هي كلية احلقوق وقد انت�صبت 
طالبة  كاأول  فيها  وتخرجت  �صنة 1936  الداود  ال�صيخ احمد  االآن�صة �صبيحة  اإليها 
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تمل ا�صم اخلريجة االأوىل
- هل تعلم اأن اأول طالبة تخرجت من كلية ال�صيدلة هي االآن�صة جوزفني برجوين 
اأول �صيدالنية متار�ض  االآن�صة جوزفني  يو�صف �صنة 1940 وكانت  وال�صيدة رحيمة 
العمل احلر وتخرجت االآن�صة جوزفني غزالة اأول مهند�صة من كلية الهند�صة 1950

الفلكلوري احلاج عبد احلميد عبد الكرمي  اأن االأ�صتاذ االأديب واملوؤرخ  - هل تعلم 
 ، املورد  املا�صي وهي  القرن  امل�صهورة يف �صبعينات  اأ�صماء املجالت  العلوچي و�صع 

املزمار ، الرتاث ال�صعبي
- هل تعلم اأن الطب ال�صعبي الذي ا�صتهر متعاطوه يف بع�ض حمال بغداد القدمية 
وعرفوا باأ�صمائها كطبيب العوينة وطبيب ال�صدرية فاإن اأ�صهر طبيب �صعبي لالأطفال 
هو حكيم منطقة الكاظمية اإبراهيم مو�صى ومن املعروف اأن هذا الطبيب كان يرف�ض 
عيادة اأي مري�ض يف بيته ولو كان امللك ورف�ض فعال عيادة امللك في�صل الثاين عندما 
هذا  بيت  اإىل  املري�ض  ابنها  اإىل حمل  عالية  امللكة  اأمه  ا�صطر  مما  لعالجه  ا�صتدعي 
ال�صراب  على  با�صا  �صندر�صن  الدكتور  املالكة  العائلة  طبيب  اطلع  اأن  وبعد  احلكيم 
الذي و�صف للملك وكان �صببا يف �صفائه جاء يتعرف على احلكيم ال�صعبي ثم يزوره 

بعدئذ يف اأوقات متفاوتة.
- هل تعلم اأن كلمة الزوراء تعني املنحرفة وهو ا�صم اأطلق على اجلانب الغربي من 
اجتاه  عن  منحرفة  كانت  الأنها  بذلك  �صميت  اأنها  امل�صعودي  ويقول  القدمية  بغداد 

القبلة
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• القوية  • االإرادة 

اأمي  الي�صرى و قد ا�صطرت  الثالثة الأمي ولدت معوقة يف يدي  الطفلة  اأنا 
للعمل حتى قبل وفاة والدي لت�صاهم يف دخل االأ�صرة، و ذات مرة عندما 
كنت يف ال�صابعة تقريباً ، خرجت من املطبخ و اأنا اأ�صيح غا�صبة : " اإنني ال 

اأ�صتطيع تق�صري البطاط�ض ، فلي�ض يل اإال يد واحدة " .
كانت اأمي م�صغولة ، و ملا �صمعت ذلك مل ترفع نظرها اإيل ، و وجدتها تقول 
يل : " فلتدخلي املطبخ و لتق�صري ، و اإياك اأن اأ�صمعك تتذرعني بهذه احلجة 

ثانية !"
اأم�صك ال�صكني بيدي  اأق�صر البطاط�ض حيث كنت  اأن  بالطبع ا�صتطعت  و 

95ال تقراأين قراءة �سطحية



ال�صليمة و اأم�صك البطاط�ض بع�صد ذراعي االآخر . لقد كانت اأمي تقول : " 
لو بذلت ق�صارى جهدك ف�صيمكنك فعل اأي �صيء " .

و عندما كنت يف ال�صف الثاين االبتدائي ،  خرجنا يوماً اإىل �صاحة املدر�صة 
يف ح�صة الريا�صة ، و وجدت جميع االأطفال يلعبون األعاباً على الق�صبان ، 
، و عندما جاء دوري خفت و  الهواء  يتاأرجحون من مكان الآخر يف  و هم 
اإىل املنزل و  تراجعت مما جعل االأطفال االآخرين ي�صحكون علي ، فعدت 

اأنا اأبكي .
و يف الليل اأخربت اأمي با ح�صل يف املدر�صة ، ف�صمتني و راأيت يف عينيها 
نظرة اإ�صرار و كاأنها تقول : " �صوف نرى " . و يف اليوم الثاين عندما جاءت 
لت�صطحبني اأمي من املدر�صة يف نهاية الدوام ، وقفت يف فناء املدر�صة اخلايل 

و اأخذت تنظر باإمعان اإىل اإطار الت�صلق و ق�صبانه احلديدية .
با�صتخدام  تت�صلقي  اأن  االآن حاويل  " و   : تقول  و  اأمي توجهني  بداأت  ثم 
نف�صي  اأرفع  اأن  اأحاول جاهدة  اأنا  و  بجواري  وقفت  و   ، " اليمنى  ذراعك 
با�صتخدام ذراعي و مرفقي االأي�صر ، و اأخذت تذهب معي كل يوم الأتدرب 

على �صعود اإطار الت�صلق ، و كانت ت�صجعني كلما �صعدت درجة .
و لن اأن�صى اأبدا ما حدث حينما ا�صطف االأطفال يف املرة الثانية اأمام اإطار 
الت�صلق ، فقد ا�صتطعت يومها اأن اأت�صلق كل الدرجات ، و نظرت ب�صرور اإىل 
كل من �صخر مني من قبل ، و ها هم االآن يقفون و اأفواههم فاغرة من فرط 

ده�صتهم.
و كانت اأمي تتبع معي نهجاً واحداً يف كل �صيء و هو : اأنها كانت تلح علي 
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ب�صرورة اإيجاد طريقة لفعل اأي �صيء و اأحياناً كنت اأغ�صب منها ب�صبب ذلك 
، و اأقول يف نف�صي : " اإنها ال تعرف مدى معاناتي و ال تهتم بامل�صقة الهائلة 

التي اأواجهها يف فعل اأي �صيء".
و  اإىل حجرتي الأنتحب  اأدخل  و   ، متاعباً يف احلياة  اأنني كلما واجهت  اإال 
اأبكي ، اأجد اأمي ت�صاألني برفق و حنان : " ماذا بك ؟ " ، و بعد اأن احكي 
لها عن ال�صبب ، ت�صكت برهة ثم تقول : " ال عليك ، ف�صوف ياأتي اليوم 
الذي تثبتني فيه جدارتك الفائقة للجميع " ، و يف مرة من املرات كان يف 
�صالت  فراأيت دموعها  اإليها  نظرت  و   ، �صوتها بحة و حزن عندما حدثتني 
على خديها ، عندئذ فقط اأدركت مدى معاناتها من اأجلي ،  و علمت اأنها مل 

تكن جتعلني اأرى دموعها اأبداً و ذلك حتى ال اأ�صعر باالأ�صى ملا اأ�صابني .
اأن  اأردت  ، كلما  اأمي هي �صندي يف احلياة  ، كانت  و خالل رحلة حياتي 
اأبكي كانت توا�صيني و تهدئني . و عندما كربت ، وجدت وظيفة رائعة ، ثم 

تزوجت و ع�صت حياة اأ�صرية �صعيدة ، و اأ�صبح لدينا اأربعة اأطفال .
و قد توفت اأمي رحمها اهلل قبل �صنوات عديدة بعد اإ�صابتها ب�صرطان الرئة ، 
و ال اأزال اأذكر اأنها علمتني االإجابة ل�صوؤال مهم ، فعندما كنت طفلة ، كنت 
اإن   ، االإجابة  اأعرف  االآن  و   ، الدرجة ؟  لهذه  نف�صي  اأجهد  ملاذا   : اأت�صاءل 
امل�صاعب و امل�صاق هي التي ت�صنع االإن�صان ، و لقد علمتني اأمي ال�صجاعة.
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• االنرتنيت  من  • �سفحة 

حمطات

اأحد  اإىل  فذهب   ، اأف�صل  بيت  اإىل  وينتقل  بيته  يبيع  اأن  رجل  اأراد   •
اأن  منه  وطلب  الت�صويق  اأعمال  يف  وخبري  اأعمال  رجل  وهو  اأ�صدقائه 
جيداً  البيت  يعرف  اخلبري  وكان   ، البيت  لبيع  اإعالن  كتابه  يف  ي�صاعده 
فكتب و�صفاً مف�صاًل له، اأ�صاد فيه باملوقع اجلميل وامل�صاحة الكبرية وو�صف 
الت�صميم الهند�صي الرائع، ثم تدث عن احلديقة وحمام ال�صباحة... الخ، 
اهتمام  يف  اإليه  اأ�صغى  الذي  املنزل  �صاحب  علي  االإعالن  كلمات  وقراأ 
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�صديد..  
وبعدها طلب منه اأن يقراأ االإعالن مرة ثانية، وحني اأعاد الكاتب القراءة،  

�صاح الرجل: يا له من بيت رائع! ، لقد كنت طول عمري اأحلم باقتناء مثل 
هذا البيت ومل اأكن اأعلم اإنني اأعي�ض فيه اإىل اأن �صمعتك ت�صفه!!

ثم اأبت�صم قائاًل من ف�صلك ال تن�صر االإعالن، فبيتي غري معرو�ض للبيع!!!  
واكتبها  لك  اهلل  اأعطاها  التي  الربكات  "اح�صي  تقول:  قدمية  مقولة  هناك 

واحدة واحدة و�صتجد نف�صك اأكرث �صعادة من ذي قبل ".
ما  نح�صب  وال  الربكات  يف  نتاأمل  ال  الأننا  تعاىل  اهلل  ن�صكر  اأن  نن�صى  اإننا 

لدينا...
والأننا نرى املتاعب فنتذمر وال نرى الربكات

وكان  اأ�صواك...  الورود  تت  جعل  اهلل  الأن  ن�صكو  اإننا   : اأحدهم  • قال 
االأجدر بنا اأن ن�صكره الأنه جعل فوق ال�صوك وردا..!!

ويقول اآخر: تاأملت كثرياً عندما وجدت نف�صي حايف القدمني .... ولكنني 
�صكرت اهلل باالأكرث حينما وجدت اآخر لي�ض له قدمني

جلالل  ينبغي  كما  احلمد  لك  "يارب  نقول:  الأن  الوقت  يحن  اأمل    •
احلمد  لك  و  تر�صى  حتى  احلمد  لك  اللهم   ، �صلطانك  وعظيم  وجهك 

اإذا ر�صيت ولك احلمد بعد الر�صا"
 اإذا رفع العبد يديه لل�صماء وهو عا�صي
 فيقول يارب فتحجب املالئكة �صوته..
فيقول يارب فتحجب املالئكة �صوته..
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فيقول يارب فتحجب املالئكة �صوته..
فيقول يارب فى الرابعة.. فيقول اهلل عز وجل:

اإىل متى تجبون �صوت عبدى عنى
لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي

�صبحانك يا اهلل ..
يا رحمن يا رحيم ... يا ارحم الراحمني
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 • بيته  اىل  متجه  وكل  املدر�سة  من  االوالد  •عاد 

عمار طالب نظيف وذكي ومالب�صه من النوع اجليد ولكنه كئيب وبيته كبري 
وبنائه حديث ، وكرار الذي هو زميل عمار مالب�صه متوا�صعة وذكائه ال با�ض 
به  وبيته �صغري وحالتهم املعي�صية ب�صيطة وكان دائما يتمنى ان يكون له بيت 
مثل بيت عمار ويف نف�ض الوقت كان عمار يتمنى ان يكون له �صيء ميلكه 

كرار .
ويف احد االيام اثناء مراجعتهم درو�صهم يف حديقة منزل عمار ال�صخم قال 

كرار لعمار امتنى ان يكون لنا بيت وا�صع وكبري وفيه حديقة مثل بيتكم 
قال عمار هل توافق ان تعي�ض يف بيتنا وانا اعي�ض يف بيتكم ؟

قال كرار وهل توافق انت على ذلك ؟
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قال عمار : نعم تاتي لوحدك يف هذا البيت مثل ما انا لوحدي وانا اذهب 
اىل بيتكم العي�ض مع اهلك .

قال كرار : اول�صت �صعيدا وانت متتلك بيت كبري ؟
ما  وماما كل  بابا  تناديهما  والدين  بان لك  �صعيدا  ل�صت  او   : اجاب عمار 

احتجت اليه يف احلياة ؟
هنا بدا يتامل كرار كلمات عمار وا�صتطرد عمار بالقول : كرار اين �صرحت 
اعلم ان اليتيم ال تغنيه الق�صور وال االموال بقدر ما تغنيه كلمة بابا او ماما 
اللذين  انفا�ض ابي او امي  ، هذا البيت الكبري الذي اعي�ض فيه خال من 
توفيا بحادث وتكفلت احدى قريباتي برتبيتي جزاها اهلل خريا ، فال تنظر اىل 
البيوت واملال بقدر نظرك اىل والديك ، اعود من املدر�صة الجل�ض بني اربع 
جدران وانت تعود من املدر�صة لتجد اباك وامك يف انتظارك وا�صال اهلل ان 

يحفظهما لك ،  هذا الفرق بني ق�صري ومنزلك الب�صيط 
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• التفوق  • ثوب 

بدات املدر�صة وعاد اح�صان الطالب يف ال�صف االول متو�صط  من املدر�صة 
 : ولدها  فنادت على  ابنائها  ما تالحظ هذا على  �صرعان  وهو حزين واالم 

اراك حزين ياولدي
- نعم ياامي

- ملاذا ؟
- ان بدلتي هذه التي اذهب بها اىل املدر�صة هي نف�صها التي كنت الب�صها 
والبع�ض  جديدة  مالب�ض  مرتدون  وهم  الطالب  وجاء  املا�صي  العام  يف 
معجبني  حولهم  التفوا  الطالب  بقية  ان  بحيث  فاخرة  جدا  مالب�صه  منهم 

بالب�صهم
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- وهل تريد ان يهتم بك الطالب ؟
نعم

- اذن �صالب�صك بدلة اجعلك تفتخر بها من بني زمالءك
يف اليوم التايل ذهب اح�صان  اىل املدر�صة ، وبعد جلو�صهم يف ال�صف دخل 

اال�صتاذ لكي ي�صرح لهم الدر�ض اجلديد فرفع يده اح�صان
-  تف�صل ماذا تريد؟

-  هل ت�صمح يل بان ا�صرح الدر�ض بدال عنك
-  هل انت م�صتعد لذلك

-  نعم
 -  تف�صل

املدر�ض  كان  وان  ال�صبورة  على  املهمة  النقاط  وكتابة  الدر�ض  ب�صرح  وبدا 
هو االف�صل اال ان ت�صريه للدر�ض كان جيدا وبعد انتهائه من ال�صرح قال 
املدر�ض: يا اح�صان انت اليوم كنت طالب مميز وت�صتحق ان امنحك لقب 

الطالب املميز
-  �صكرا ا�صتاذ

-  ولكن قل يل من علمك الدر�ض
-  امي الين طلبت منها ان ت�صرتي يل بدلة جديدة فقالت يل �صالب�صك 

بدلة جتعلك االف�صل
-  لقد �صدقت امك فان بدلة العلم هي االف�صل

ويف الفر�صة التف حوله الطلبة معجبني بذكائه وت�صريه للدر�ض ويف اليوم 
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التايل دخل املدر�ض وبيده كي�ض ونادى على اح�صان تف�صل هنا
وبدا املدر�ض باحلديث ان اح�صان كما قلت لكم منحته لقب الطالب املميز 

واطالبه ان يتعهد يل بان يبقى كذلك
-  اتعهد لك بذلك

-  وهذه هديتك ملا قمت به باالم�ض وال تفتح الكي�ض اال يف البيت وامام 
امك

يفتح  لكي  ب�صرعة  البيت  اىل  للعودة  اللهفة  واخذته  بذلك  اح�صان  فرح 
الكي�ض ويرى الهدية وما ان و�صل اىل البيت حتى نادى على امه وما ان 
راأت امه تقا�صيم وجهه حتى علمت ان ولدها يف قمة الفرح وال�صعادة فقالت 

له ولدي انك �صعيد
-  كيف ال اكون �صعيد وقد اعطاين املدر�ض هذه الهدية

له فدمعت عني االم  املدر�ض  بدلة جميلة هدية من  فاذا هو  الكي�ض  ففتح 
وقالت له امل اقل لك ياولدي بدلة العلم هي ت�صتحق ان تفتخر بها وجتعلك 

املميز بني زمالئك.
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�ساألت بنت اأباآهاآ :

يا ابتي ماذا اأ�صرت من ج�صدي و ماذا اظهر ؟
فـاجاب :

اك�صفي من ج�صدك قدَر ماآ تتحملني من لِفح جهّنم !!
 عبارة عميقة.. نحتاج اأن ن�صتح�صرها يف كل لبا�ض

ــــــــــــــــــــــ

يف ال�سجود .....
تهم�ض يف اأذن االأر�ض 

في�صمعك من يف ال�صماآء.
___________

 يف التاريخ االإ�سالمي ....
مل يكن ُهناك اإال "�ِصـتة" مف�صرين لالأحالم !

اأما اليوم .......
ففي ُكل مدينة " ع�صرة " مف�صرين !

لقد كرثت االأحـاَلم يف اأيامنا هذه الأننا
اأّمٌة نائمــة.!

____________
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يف اخلندق ......
ربط النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم

بطنه من اجلوع !
يف ع�صرنا ربط املرتفون معدتهم باحزمة

من ال�صبع ) للتخفيف( .
ــــــــــــــــــــــــــ

حكمة اأعجبتني
كل الطرق مراقبة باأجهزة �صبط ال�صرعة

اإال " الطريق اإىل اهلل"
مكتوب عليه :

)و�صارعوا اإىل مغفرة من ربكم(
فاأ�صرع فيه كما �صئت ، فاإن منتهاه اجلنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالح حكيم 
اثناء جتوال امللك بني الب�صاتني لفت انتباهه فالح يعمل وبهمة عالية وال�صعادة 
منه  اقرتب  نف�صه  مع  القران  كلمات  ببع�ض  يدندن  وهو  وجهه  على  ظاهرة 

امللك وقال له : اراك �صعيد جدا
الفالح : نعم
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امللك: ارى ان �صبب �صعادتك لكرب ب�صتانك واحتوائه على خمتلف الثمار
الفالح : انه لي�ض ب�صتاين وانا اعمل فيه فالح واجري اربعة قرو�ض

امللك : اربعة قرو�ض فقط ...كيف ت�صرفها؟
ورابع  ا�صلفه الحد  وثالث  فيه كيني  ا�صدد  واخر  ملعي�صتي  : واحد  الفالح 

ات�صدق به يف �صبيل اهلل
امللك : مل افهم ما تقول؟

به  ا�صدد  انا وزوجتي واطفايل واالخر  اقول لك فواحد ملعي�صتي  الفالح : 
ديني حيث ا�صرفه على ابي وامي الن لهم دين يف عنقي والثالث ا�صلفه 
البنائي حتى ملا يكربوا ي�صددونه يل كما انا ا�صدد البي وامي والرابع ات�صدق 

به على بنتني يتميتني ال معيل لهما 
امللك : بارك اهلل بك وامر وزيره ان يعطيه ع�صرة قرو�ض  
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• احلكومة  عن  يدافع  • بهلول 

تعليقاته  تعليق وكل  بهلول فيرتكها من غري  امام  متر  واردة  او  �صاردة  مامن 
تكون بالفعل ومن ثم بالقول ولكنه بطريقة ذكية جدا ي�صتدرج املقابل ومن 
ثم يوقعه يف فخ هو ن�صبه لنف�صه ولهذا اذا ما قلنا ان بهلول مر باملوقف كذا 
كذا فاننا نتوقع التو�صيح والت�صحيح وحتى التجريح ليجعل احلكمة عالقة 

يف اذهاننا .
ماذا اعرت�ض بهلول هذه املرة وهو يتجول يف ال�صوق ؟

يجذب  الذي  منها  املعرو�ض  اىل  ينظر  وهو  اخل�صار  بائع  عند  بهلول  وقف 
اريد  للبقال  فقال  اخل�صروات  هذه  من  يحتاجه  ما  ي�صرتي  ان  فاراد  النظر 
كيلو طماطة فقال له البقال حا�صر فبداأ البقال بو�صع الطماطة الرديئة فقال 
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له بهلول ان الذي ت�صعه غري الذي تعر�صه فقال له هذا املوجود فاذا برجل 
ي�صلم على البقال فرد البقال ال�صالم بحرارة وقال له اطلب عيوين فقال له 
بهلول م�صتغربا االمر  ما عنده فوقف  اف�صل  البقال  له  فانتقى  كيلو طماطة 
ف�صال احد الواقفني هل الرجل مهم ؟ اجابه ال انه �صرطي يعمل يف تلك 

ال�صيطرة ...!!!
اخذ بهلول الطماطة الرديئة وذهب اىل فرن ال�صمون لي�صرتي �صمون فوجد 
طابور من الزبائن امامهم طابور من الدنانري فو�صع بهلول ديناره ح�صب النظام 
عيني  حمودي  ابو  الفرن  �صاحب  على  ينادي  ب�صخ�ض  فاذا  االمر  ونف�ض 
ال�صمون  ينتقي  به  فاذا  ابو حممد  تدلل   ، �صمونات حارة وحمم�صة  ع�صر 
اجليد ويعطيه البو حممد ، وتوقع بهلول بان هنالك من �صيعرت�ض على هذا 
االمر فاذا الكل �صاكت ف�صال احدهم من هذا ابو حممد فقال له انه ن�صيب 

�صاحب الفرن ....!
احدى  امام  فجل�ض  املطعم  يف  الغذاء  وجبة  لتناول  وا�صطر  بهلول  تعب 
الطاوالت وطلب من عامل املطعم ) دجاج على التمن ( ويف هذه االثناء 
دخل احد الزبائن وبعد الرتحاب القوي من �صاحب املطعم به جل�ض امام 
بهلول وبعد )اهلل باخلري( طلب دجاج على التمن وداري ، فجاءت الدجاجة 
وبهلول   ، ومك�صب  حار  واخلبز  املقطر  واملاء  ال�صهية  واملقبالت  ال�صمينة 
�صاحب اال�صبقية مل ياتي طلبه فنادى على العامل اين طلبي ؟ دلل اجاك 
مع  �صفراء  طماطة  وقطعتي  الكرف�ض  وريقات  وبع�ض  نحيفة  الدجاجة  فاذا 

خبزة باردة ...
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عجبا ماهذه املواقف التي متر على بهلول ؟ وعند انهاء الطعام جيء بال�صاي 
للزبون املحرتم اما بهلول يتلفت مينة وي�صرة بانتظار ال�صاي فلم يتحقق امله 
بهلول  دفع   ، وبهلول  املحبوب  الزبون  �صوية  فنه�صا  احل�صاب  لدفع  وا�صطر 
احل�صاب كامال اما الزبون فقال له �صاحب املطعم خليه على ح�صابنه .. اال 
ان الزبون دفع احل�صاب ف�صال بهلول �صاحب املقهى ماذا يعمل هذا الرجل 

؟ فاجابه عامل كهرباء ...
تامل الو�صع جيدا وقرر قرار مهم يف نف�صه ، وبالفعل فقد اعلم النا�ض بانه 
�صيقيم جمل�ض يف بيته ويكون تقدمي الطعام قبل قراءة املجل�ض والدعوة عامة 
، ويف املوعد املحدد بداأ النا�ض ياتون البقال والفران و�صاحب املطعم وبقية 
النا�ض وبالفعل بدا بهلول بتوزيع الطعام فو�صع امام �صاحب املطعم ) ماء 
اللحم من غري حلم ( وامام الفران قطعة خبز ياب�صة وامام البقال �صحن زالطة 
يف طماطة �صفراء والبقية و�صع امامهم طعام كثري وجيد ـ فا�صتغرب الثالثة 

االمر وا�صتنكروا هذا على بهلول ، وقالوا له مل فرقت بيننا ؟
اف�صل  الطعام لديهم مكانة عندي  الذين قدمت لهم  ان  بهلول  فقال لهم 
منكم ومن ال يعجبه الطعام فليرتك ويخرج ، فقالوا له وهل هذا خلق وهل 
هذا ادب ؟ قال بهلول اذن بدات املحا�صرة الدينية ..فاذا انا ميزت بينكم 
بنوعية الطعام ا�صبح ال خلق يل وال ادب مع العلم انكم مل تدفعوا يل مال ، 
فكيف بك ايها البقال وانت تعطيني الطماطة الرديئة ولغريي تعطيه اجليدة 
وانا ا�صرتيت الطماطة بايل بينما طعامي الذي قدمته لك جمانا ، وانت ايها 
الفران ملاذا ف�صلت ن�صيبك عليّ  وقدمته على بقية النا�ض واعطيته اف�صل 
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..وانت  التاخري  مع  البارد  ال�صمون  فاعطيتني  ا�صرتيت  بايل  وانا  ال�صمون 
يا�صاحب املطعم كان طلبي نف�ض طلب عامل الكهرباء وقبله فلماذا قدمته 
وقدمت له اف�صل من طعامي ودفعت ثمن الطعام م�صاويا ملا دفع زميلك ...
تعدل يف  ال  عندما  احلكومة  تنتقدون  فلماذا  دائرة حكومية  ل�صتم يف  انتم 
تق�صيم الوظائف ولغف املقاوالت وتق�صيمها بني االقارب واالحباب ؟ فاذا 
ا�صحاب  ا�صبحتم  اذا  بكم  فكيف  االخر  احدكم  يظلم  بينكم  فيما  انتم 

منا�صب ؟
وْا َما ِباأَنُْف�ِصِهْم ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ اإِنَّ اهلّلَ اَل ُيَغريِّ
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• • الفاحتة 

�صوداء  لوحة  ت�صادفت  عندما  الفاتة  تقرا  عندما  عظيم  واجر  جدا  جميل 
كتب عليها انتقل اىل رحمة اهلل فالن بن فالن

جميل جدا واجر عظيم عندما تقرا الفاتة على ارواح من مات اليوم قبل 
نومك

جميل جدا واجر عظيم عندما تقرا الفاتة حاملا �صماعك املوؤذن ينادي عن 
وفاة �صخ�ض

جميل جدا واجر عظيم عندما متر من على اأي مقربة اقرا الفاتة على ارواح 
ا�صحاب القبور

جميل جدا واجر عظيم عندما تقرا الفاتة اذا ما ذكر االموات
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• الع�سل  حالوة  • �سدة 

الع�صل

رجال كان يتم�صى يف الطبيعة اخلالبة وحيث تنبت االأ�صجار الطويلة، بحكم 
ا�صعة  تجب  وهي  اال�صجار  بنظر  يتمتع  وكان  اال�صتواء  خط  يف  موقعها 
عبري  وي�صتن�صق  الع�صافري  بتغريد  وي�صتمتع   ، كثافتها  �صدة  من  ال�صم�ض 

الزهور التي التي تنتج منها الروائح الزكية .
وبينما هو م�صتمتع بتلك املناظر ، �صمع �صوت عدو �صريع وال�صوت يف ازدياد 
وو�صوح ، والتفت الرجل اىل اخللف ، واذا به يرى ا�صدا �صخم اجلثة منطلق 
اأن خ�صره �صامر  باالأ�صد  اأمل  الذي  ،ومن �صدة اجلوع  نحوه  ب�صرعة خيالية 

ب�صكل وا�صح .
اأخذ الرجل يجري ب�صرعة واالأ�صد وراءه ، وعندما اخذ االأ�صد يقرتب منه 
واأم�صك   ، البئر  فاإذا هو يف  ، فقفز الرجل قفزة قوية  بئرا قدمية  راأى الرجل 

بحبل البئر الذي ي�صحب به املاء ، واأخذ الرجل يتمرجح داخل البئر .
وعندما اأخذ انفا�صه وهداأ روعه و�صكن زئري االأ�صد ، واذا به ي�صمع �صوت 
زئري ثعبان �صخم الراأ�ض عري�ض الطول بجوف البئر، وفيما هو يفكر بطريقة 
يتخل�ض منها من االأ�صد والثعبان ، اذا بفاأرين اأ�صود واالآخر اأبي�ض ي�صعدان 

اىل اأعلى احلبل ، وبدءا يقر�صان احلبل وانهلع الرجل خوفا .



واأخذ يهز احلبل بيديه بغية ان يذهب الفاأرين ، واأخذ يزيد عملية الهز حتى 
 ، البئر  بجوانب  ي�صدم  واأخذ   ، البئر  بداخل  و�صماال  ميينا  يتمرجح  اأ�صبح 
بذالك  واذا   ، برفقه  ، �صرب  ولزج  ب�صيء رطب  اأح�ض  ي�صطدم  هو  وفيما 
يف  وكذلك  االأ�صجار  وعلى  اجلبال  يف  بيوتها  تبني  النحل،  ع�صل  ال�صيء 

الكهوف .
فقام الرجل بالتذوق منه فاأخذ لعقة وكرر ، ذلك ومن �صدة حالوة الع�صل 
ن�صي املوقف الذي هو فيه ، وفجاأة  ا�صتيقظ الرجل من النوم ، فقد كان حلما 

مزعجا !!!
وقرر الرجل اأن يذهب اىل �صخ�ض يف�صر له احللم ،وذهب اىل عامل واخربه 

باحللم ف�صحك ال�صيخ وقال : اأمل تعرف تف�صريه ؟؟
قال الرجل: ال .

قال له : االأ�صد الذي يجري ورائك هو ملك املوت،
و البئر الذي به الثعبان هو قربك،
واحلبل الذي تتعلق به هو عمرك،

والفاأرين االأ�صود واالأبي�ض هما الليل والنهار يق�صون من عمرك .....
قال : والع�صل يا �صيخ ؟؟

قال هي الدنيا من حالوتها اأن�صتك اأن وراءك موت وح�صاب ...
اللهم اإين اعوذ بك من الفنت ؛اللهم اح�صن خواتيمنا
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• التغطية  نطاق  • خارج 

اذا كنت تدعو اهلل ان يرزقك وانت مل ت�صل رحمك      فانت خارج نطاق التغطية
اذا كنت تدعو اهلل ان يغفر لك ذنوبك وانت ال ت�صلي    فانت خارج نطاق التغطية

اذا كنت تدعو اهلل ان يطيل عمرك وانت ال تقرا القران فانت خارج نطاق التغطية
اذا كنت تدعو اهلل ان يرحمك وانت ال ترحم غريك      فانت خارج نطاق التغطية

اذا كنت تدعو اهلل العافية وانت ال ت�صوم رم�صان        فانت خارج نطاق التغطية
اذا افنيت عمرك بالعبادة وانت ال توايل اهل البيت      فانت خارج نطاق التغطية
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