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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 
الب�سر كما وا�سكر موالي االمام احل�سني عليه ال�سالم  اخلري والف�سيلة بني امة 

لف�سله الكرمي يف ت�سديد خطانا من اجل خدمة امل�سلمني 
اخواين واخواتي ال ي�سعني اال ان اتقدم بالثناء اجلميل حلر�سكم على اقتناء 
" وباجزائه االربعة والن الطلبات كثرية على  "التقراين قراءة �سطحية  كتابنا 
اقتنائه مع �سوؤالهم املتكرر عن اال�سدار اخلام�س 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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             الن�سو�ص على اإمامة الأئمة

 ُ نَي َوَكاَن اهللهَّ ِبيِّ ِ َوَخاَتَ النهَّ �ُصوَل اهللهَّ َجاِلُكْم َوَلِكن رهَّ ن رِّ ٌد اأََبا اأََحٍد مِّ مهَّ ا َكاَن ُمَ مهَّ
ِبُكلِّ �َصْيٍء َعِليًما )االأحزاب/40(

فمن كنت مواله فهذا علي مواله،اللهم وال من  وااله وعاد من عاداه(

لولده احل�ص��ن )         (يا بني امرين ر�ص��ول اهلل)         ( ان او�ص��ي اليك 
وان ادفع اليك كتبي و�ص��احي كما   او�ص��ى ايل ر�صول اهلل ودفع ايل كتبه 

و�صاحه.

 
يا ممد بن علي ) احلنفية( اما علمت ان احل�صني بن علي بعد وفاة نف�صي 
ومفارقة روحي ج�صمي امام من بعدي وعند اهلل جل ا�صمه يف الكتاب وراثة 

من النبي )�ض(

قال ر�سول اهلل )          (:

قال علي بن ابي طالب )           (:

قال االمام احل�سن )          (:

اال�ستهالل

قال اهلل عز وجل: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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قال االمام احل�سني )          (
 عندما �صوؤل عن االمام من بعده :اىل علي ابني هذا )وا�صار اىل ال�صجاد( 

هو االمام وابو االئمة

قال االمام ال�سجاد)          (
يبقر  باقر  التوراة  ابني ممدوا�صمه يف  بعده:  من  االمام  �صوؤل عن  عندما 

العلم بقرا هو احلجة واالمام من بعدي

قال االمام الباقر )          (
االئمة  وابو  اوالدي  �صيد  هو  جعفر  بعده:اىل  من  االمام  عن  �صوؤل  عندما 

�صادق يف قوله وفعله

قال االمام ال�سادق )          (
يا مف�صل )بن عمرو( االمام من بعدي مو�صى ابني

قال االمام الكاظم)          (
ال�صحابه:ا�صهدوا ان عليا ابني هذا و�صي والقائم بامري وخليفتي من بعدي 

من كان له عندي دين فلياخذهمن ابني هذا

قال االمام الر�سا)          (
ابو جعفر )ممد اجلواد( و�صّي وخليفتي يف اهلي
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قال االمام اجلواد)         (
ان االمام بعدي ابني علي امره امري وقوله قويل وطاعته طاعتي

قال االمام الهادي)         (
ابو ممد ) احل�صن الع�صكري( ابني ان�صح ال ممد غريزة واوثقهم حجة 
اهلل وهو االكرب من ولدي واليه اخللف واليه ينتهي عرى االمامة واحكامها 

فما كنت �صائلي ف�صله عنه فعنده علم ما يحتاج اليه

قال االمام الع�سكري )          (
هذا امامكم من بعدي وخليفتي عليكم، والتتفرقوا من بعدي فتهلكوا يف 
اديانكم اما انكم ال نرونه بعد يومكم هذا )حديثه الربعني رجا كانوا عنده 

ي�صالونه عن االمام من بعده( وهو يحمل احلجة بيده .

قال االمام احلجة )          (
بحق عثمان العمري : »واحلمد هلل فما بعد احلق اإاّل ال�صال، فا تخرجّن 
عليه،  وت�صّلم  عنه،  بر�صاي  عنه  اهلل  ر�صي  الَعْمري  تلقى  حتى  البلدة  من 
ما  فكّل  واإلينا،  مّنا  القريب  العفيف  االأمني  الطاهر  فاإّنه  ويعرفك،  وتعرفه 
ذلك  ; ليو�صل  اأمره  اآخر  ي�صري  فاإليه  النواحي  من  �صيء  من  اإلينا  ُيحمل 
ا�صماعيل  ا�صحاق بن  اإلينا، واحلمد هلل كثرياً« وهو كتاب طويل موجه اىل 

اخذنا منه ما يلزمنا
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قال االمام احلجة )          ( 
ر  بحق ممد بن عثمان: : مل يزل ثقتنا يف حياة االأب )ر�ص��ي اهلل عنه واأر�صاه ون�صّ

وجهه( يجري عندنا جمراه وي�صّد م�صّده، وعن اأمرنا ياأمر االبن وبه يعمل

قال االمام احلجة)          ( 
بحق احل�صني بن روح: عّرفه اهلل اخلري كّله ور�صوانه، واأ�صعده بالتوفيق، وقفنا 
على كتابه، وثقتنا مبا هو عليه، واإّنه عندنا باملنزلة واملحّل اللذين ي�صّرانه، زاد 
اهلل يف اإح�صانه اإليه، اإّنه ويّل قدير، واحلمد هلل ال �صريك له، و�صّلى اهلل على 

ر�صوله مّمد واآله و�صّلم ت�صليماً كثرياً.

قال االمام احلجة )          ( 
اهلل  اأعظم  ال�صمري،  مّمد  بن  علي  يا  ال�صمري:  ممد  بن  علي  بحق 
اأجر اإخوانك فيك، فاإّنك مّيت ما بينك وبني �صّتة اأيام، فاجمع اأمرك، وال 
تو�ِض اإىل اأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، وقعت الغيبة التامة فا ظهور اإاّل 
وامتاء  القلوب،  وق�صوة  االأمد  بعد طول  وذلك  ذكره،  تعاىل  اهلل  اإذن  بعد 
االأر�ض جوراً، و�صياأتي من �صيعتي من يّدعي امل�صاهدة قبل خروج ال�صفياين 

وال�صيحة، فهو كّذاب مفرت، وال حول وال قّوة اإاّل باهلل
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حتما �ستنتهي املباراة
�صافرة احلكم اعلنت انطاق مباراة كرة القدم 

�صراخ طفلني اعلن عن مولودين توامني لينطلقا اىل احلياة
بدات املباراة وت�صمنت لقطات جميلة ولعب خ�صن وحلظات مملة

وبدات حياتهما ومرت عليهما ال�صعادة والتعا�صة واملر�ض
انتهى ال�صوط االول وبدات اال�صرتاحة لت�صحيح اخطاء ال�صوط االول

انتهت فرتة املراهقة وبدات مرحلة الن�صوج لت�صخي�ض الطريق ال�صليم عن 
غري ال�صليم

وبدا ال�صوط الثاين و�صجل احد الفريقني هدف
ا�صتطاع احدهما ان ي�صخ�ض الطريق ال�صليم ف�صلكه

وبدات ت�صري املباراة �صجاال بني الفريقني
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وحياة ال�صابني �صجاال بني النف�ض والعقل
الذي �صجل هدف يرى ان الدقائق ثقيلة 

الذي اهتدى للطريق ال�صليم يرى الدنيا ثقيلة
والذي مل ي�صجل هدف يرى الدقائق �صريعة
والذي مل يهتد يرى ان الدنيا ت�صري ب�صرعة 

الذي �صجل هدف ينتظر النهاية لكي يح�صل على الكا�ض
الذي اهتدى قلبه ينتظر لقاء ربه لينال اجلنة

الذي خ�صر الينتظر نهاية املباراة النه �صيخرج خال اليدين
الذي مل يهتد ال يتمنى املوت حتى ال ياقي ربه و�صحيفته فارغة 

ولكن حتما �صتنتهي املباراة 
ولكن حتما �صيموت اجلميع 

وعندها �صيفوز من ا�صتغل الفر�ض 
و�صيخ�صر من اهدر الفر�ض
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الدنيا �سجن املوؤمن وجنة الكافر

نقل اأن االمام احل�صن بن علي )عليهما ال�صام( اغت�صل وخرج من داره يف حّلة 
فاخرة ، وبزة طاهرة ، و ما�صن �صافرة ، وق�صمات ظاهرة ، ونفخات نا�صرة ، ووجهه 
ي�صرق ح�صنا فعر�ض له يف طريقه من ماويج اليهود .... فا�صتوقف احل�صن )عليه 

ال�صام( وقال :
يا بن ر�صول اهلل : اأن�صفني !.. فقال )عليه ال�صام( : يف اأي �صيء ؟.

فقال : جدك يقول :« الدنيا �صجن املوؤمن وجنة الكافر » واأنت موؤمن واأنا كافر ، 
فما اأرى الدنيا اإال جنة تتنعم بها ، وت�صتلذ بها ، وما اأراها اإال �صجنا يل قد اأهلكني 

�صرها ، واأتلفني فقرها 
فلما �صمع احل�صن )عليه ال�صام( كامه اأ�صرق عليه نور التاأييد ، وا�صتخرج اجلواب 

بفهمه من خزانة علمه ، واأو�صح لليهودي خطاأ ظنه وخطل زعمه ، وقال:
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يا�صيخ !.. لو نظرت اإىل ما اأعد اهلل يل وللموؤمنني يف الدار االآخرة مما ال عني راأت 
، وال اأذن �صمعت ، لعلمت اأين قبل انتقايل اإليه يف هذه الدنيا يف �صجن �صنك ، 
ولو نظرت اإىل ما اأعد اهلل لك ولكل كافر يف الدار االآخرة من �صعري نار اجلحيم ، 
ونكال العذاب املقيم ، لراأيت اأنك قبل م�صريك اإليه االآن يف جنة وا�صعة ، ونعمة 

جامعة .�ض347
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حالقة بهلول

يبدا بهلول نهاره بالبحث عن عمل لي�صد به جوعه فرناه تارة يجل�ض مع عمال 
البناء ينتظر من يطلبه للعمل وينهي يومه من غري عمل ، وتارة مع احلمالني لكي 
يحمل اي �صيء حتى يح�صل على املال ، وتارة اخرى ا�صتاجر عربة من ا�صحاب 
ل�صاحب  مطلوبا  فبقي  العربة  اجرة  ي�صدد  ان  ي�صتطع  ولكنه خ�صر ومل  اخلانات 
اخلان ، واخريا تقدم للح�صول على وظيفة عند الدولة حتى ولو عامل تنظيف 
فوجد ان راتبه ل�صنة يذهب ت�صديدا للر�صاوى التي يدفعها بغية احل�صول على 

عمل .
�صاحب  له  قدمي  ب�صديق  التقى  للبحث عن عمل  اليومي  جتواله  من  تعبه  بعد 
مل للحاقة فجل�ض عنده لكي ي�صرتيح وي�صكو همه يف البحث عن عمل ويف 

االثناء رن الهاتف على احلاق
جئتكم  ؟.....انتظريني  هذا  ح�صل  .....متى  ....�صحيح  تريدين  ماذا  نعم 
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ب�صرعة
اغلق الهاتف وطلب من بهلول ان يبقى يف املحل ملدة ربع �صاعة حتى يعود

جل�ض بهلول يف املحل وهو ينظر اىل ديكور املحل وال�صور التي يعلقها احلاق عن 
موديات احلاقة يف هذه االثناء دخل �صاب وجل�ض على كر�صي احلاقة طالبا 

من بهلول ان يحلق را�صه حاقة ع�صرية
تردد بهلول يف بداية االمر ولكنه ملا نظر اىل ال�صور ومتعن جيدا بنوعية احلاقة 
ت�صجع الن يحلق ال�صاب وبالفعل بدا الرجل بو�صع قطعة القما�ض على ج�صم 
ال�صاب وبدا باحلاقة فلم يرتك زقاق او ملة اال ور�صمها على را�ض ال�صاب من 
جهة حفرة ومن جهة عالية ومن جهة خط متعرج وكما يقال يف لغة احلاقني 
الرا�ض من االعلى منرة ع�صرة  اربعة وو�صط  من جهة منرة �صفر وفوق االذن منرة 

وهكذا.
بعد انتهائه من حاقة ال�صاب نه�ض ال�صاب وهو متعجب من �صكل را�صه فقال له 

بهلول انك اتعبتني حتى ا�صتطعت ان احلقك بهذا ال�صكل .
هل لديك موديات اخرى؟

طبعا
�صكره ال�صاب واعطاه ع�صرة االف دينار وخرج

ا�صتغرابه جاء احلاق �صاحب  بهلول من اجرة احلاقة وهو يف غمرة  ا�صتغرب 
املحل ،، ارجو ان ال اكون قد تاخرت عليك

اىل  و�صلمها  االجرة  هذه  واعطاين  واحد  لزبون  بحاقة  قمت  ولكنني  با�ض  ال 
احلاق

ا�صتغرب احلاق من املبلغ و�صاله هل تعرف احلاقة ؟
تعلمتها يف ملك
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ماذا ؟
نعم زبونك اول �صخ�ض احلق له وقد خرج م�صرورا من هنا

يف اليوم الثاين جاء ال�صاب ومعه جمموعة من ال�صباب اىل مل احلاقة ي�صالون 
عن بهلول اين هو ؟

انا موجود تف�صلوا
ال ..... اريد الذي حلق يل باالم�ض اين هو ؟

هنا خ�صي احلاق على نف�صه فما كان منه اال ان يطلب منهم انتظاره دقائق لكي 
ياتي ببهلول الذي يجل�ض يف املقهى املقابل

جاء بهلول
ا�صتقبله ال�صاب وقال:  اين انت يا رجل؟

- ما اخلرب ؟
- لقد اعجب ا�صدقائي بهذا املوديل من احلاقة ويريدون بقية املوديات التي 

تعرفها لكي حتلق لهم
هنا نظر بهلول اىل احلاق نظرة مفتخر مبا اقدم عليه، التفت اىل ال�صباب وقال لهم 

اذا وافق �صحاب مل احلاقة على حاقتكم فا مانع لدي .
ال�صاب  هذا  ب�صكل  وامل�صتهزئ  امل�صتغرب  بني  وهو  املحل  �صاحب  اىل  التفتوا 

الفارغ من الفكر فقال:  ال مانع لدي
فقال بهلول ل�صاحب املحل:  واالجرة منا�صفة ...

وافق �صاحب املحل
وا�صبح بهلول حاق برا�ض ال�صباب
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                    بهلول يف املقهى

بهلول رائع يف كل ت�صرفاته والتي كلها تنم عن حكمة وثقافة وابداع ودائنا 
يجعل الطرف االخر هو من يوقع نف�صه بنف�صه ، هذه املرة كانت لبهلول هذه 

الق�صة ،
�صباب  واغلبهم  باجلال�صني  مكتظة  وهي  املقاهي  احدى  يف  بهلول  دخل 
وكانت لها واجهة عري�صة على ال�صارع العام ، بحيث انها تطل على املارة 
بيد  وكان  ال�صابني  بظهر  ظهره  ا�صبح  بحيث  �صابني  خلف  بهلول  جل�ض   ،

احدهم مفكرته اخلا�صة وبدا ال�صابان باحلديث فيما بينهم
بعبائتها  مم�صكة  وهي  ا�صتحياء  على  ت�صري  مجبة  امراة  امامهم  من  مرت 
ان  ارى  االول  فقال   ، من غري حجاب  بنتني  املراة  وخلف  ب�صكل مكم 

املراة يف بلدنا ال زالت تعاين من التخلف
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الثاين : ماهو دليلك على ذلك ؟
التطور  ع�صر  نعي�ض  نحن  واالن  قدمية  مو�صة  ا�صبح  احلجاب  ان   : االول 

واحل�صارة وا�صبحت املراة تقتحم �صتى ميادين احلياة
الثاين : بالفعل الزالت املراة تعي�ض العهود املا�صية

يف  باحلديث  ال�صابان  وبدا   ، عليهم  يرد  مل  ولكنه  حلديثهم  بهلول  ا�صتمع 
بطريقة  افواههم  بالقرب من  اذنه  ان يجعل  بهلول اىل  فتعمد  مو�صوع اخر 
توحي على التج�ص�ض فا�صتغرب ال�صابان من هذه احلركة الغريبة فقال االول 

: اخي ملاذا تت�صنت وحتدق النظر الينا ؟
بهلول : عفوا ال�صتمع اىل حديثكم

الثاين : وما هذا الف�صول من جنابكم
بهلول: عفوا ملاذا ف�صول ؟

االول : عندما تريد ان ت�صتمع خل�صو�صياتنا ماذا ي�صمى ؟
بهلول : هل من املمكن ان اطلع على مفكرتك هذه ؟

االول : عجبا عليك يارجل ال نر�صى بان تتج�ص�ض علينا واالن تريد مفكرتي 
اخلا�صة لتطلع عليها ما امرك ؟

بهلول : نحن االن يف ع�صر التطور واحلرية فلماذا متنعني من االطاع على 
خ�صو�صياتك

الثاين : مل ار رجا احمق مثلك
من  زينتها  لتخفي  احلجاب  ترتدي  التي  املراة  ان  هل  بربكما   : بهلول 
او  منطوقة  كلمات  ب�صع  كانت  فاذا  ؟  خ�صو�صيتكم  من  ام  خ�صو�صيتها 
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ان  املراة  من  تطلب  ان  املنطق  من  فهل  عليها  الغري  اطاع  ترف�ض  مكتوبة 
تطلعك على خ�صو�صيتها؟!

انذهل ال�صابان واخّر�صا واكمل حديثه بهلول: وللعلم لو قبلت انت ان اطلع 
على خ�صو�صياتك ال يحا�صبك اهلل ولو قبلت املراة ان تطلع على خ�صو�صيتها 

�صيحا�صبها اهلل فايهما احق بالنقد انتما ام املراة املحجبة ؟

25ال تقراأين قراءة �سطحية



5

                  بهلول و�سباب اليوم

يف جل�صة �صمت جمموعة من ال�صباب مع بهلول ودار احلديث عن ما يخ�ض 
ال�صباب وطبعا بهلول ي�صتغل هذه اجلل�صات لكي ين�صح ال�صباب فبدا باهم 
الزنا  ال�صيما  املحارم  يف  الوقوع  عدم  ثم  ومن  بال�صاة  االلتزام  وهو  �صيء 
فهذا  اليها  النظر  او  البنت  مع  حديثه  ال�صاب  ي�صت�صغر  عندما  الزنا  وباب 
تثري  رقيق كي ال  �صوتها  ان اليكون  البنت  على  بل حتى  يا�صباب  حرام 

ال�صباب .
البع�ض منهم اقتنع والبع�ض مل يقتنع بخ�صو�ض �صوت املراة وما اىل ذلك 
من امور يجب حتا�صيها ، وهذا عدم االقتناع لدى البع�ض الحظه بهلول وبدا 

يفكر يف كيفية اقناعهم ؟
وكما هو معروف ان�صغال ال�صباب بالفي�صبوك وتكوين جمموعات ومرا�صات 
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وما اىل ذلك من خدمات يقدمها هذا الربنامج ويف جل�صة ليلية طلبت احدى 
البنات ال�صداقة او االن�صمام ملجموعة هوؤالء ال�صباب فعرفت نف�صها اينا�ض 
انها  تقول  التي  الفي�صبوك مع معلوماتها  دريد وكانت �صورتها على �صفحة 
وال�صداقة  والريا�صة  االفام  تهوى  اعدادية  طالبة   ، ع�صر  اخلام�صة  �صن  يف 
ا�صبح احلديث من  ، حتى  اليها  ور�صائلهم  بار�صال اعجابهم  ال�صباب  وبدا 
غري دبلوما�صية فيما بينهم وطلب البع�ض منهم لقائها او رقم هاتفها ومما اثار 
تعلقهم بها هو حديثها غري املحت�صم مما جعلهم يرغبون فيها ، وبالفعل واعدت 

اجلميع يف مكان معني ولكن كل واحد يف �صاعة تختلف عن االخر .
يف نف�ض اليوم وجه بهلول دعوة لهوؤالء ال�صباب للذهاب برحلة �صياحية اىل 
امور  يف  الن�صغالهم  الدعوة  تلبية  عن  اجلميع  فاعتذر  القريبة  املدن  احدى 
احدى  بالفتاة يف  ليلتقي  له  املخ�ص�ض  املوعد  الكل ح�صب  ، ذهب  مهمة 
بهلول دعوته يف  ، كرر  البنت  تات  والكل خاب ظنهم حيث مل  النوادي 
ال�صباب  ، فلبى  التايل لكي يلتقي بهم وانه اعد لهم وليمة ومفاجاة  اليوم 

الدعوة .
وبدا ما�صرته بهلول قبل الوليمة مذكرا ونا�صحا لهم ب�صرورة االبتعاد عن 
مارم اهلل وذكرهم انه يف اجلل�صة املا�صية عندما قال لهم ال يجوز للبنت ان 
ترقق �صوتها او تتجمل ويف نف�ض الوقت ال يجوز لل�صاب ان ي�صمع �صوتها اذا 
كان يثري ال�صهوة وال ينظر اليها ، وكان البع�ض منكم مل يقتنع بكامي هذا 
، وحتى اقنعهم فاين ا�صالهم ملاذا مل تلبوا دعوتي باالم�ض واعتذرت مدعني 

بان لكم م�صاغل ؟

27ال تقراأين قراءة �سطحية



5

اقول لكم ماهي م�صاغلكم ؟ انه لقاء مع اينا�ض دريد فطاطا را�صه كل من 
عرف نف�صه هو املق�صود وانذهل من معرفته ال�صبب ، هل تعلمون من هي 
اينا�ض؟ انها بهلول نعم انها انا ، وانا الذي دخلت با�صم م�صتعار ، عملت هذا 
التمويه كي اقنعكم مبا مل تقتنعوا به ، وقال لهم كيف بكم اذا مل تروا البنت 
ومل ت�صمعوا �صوتها ف�صرعان ما �صادقتموها على الفي�صبوك وثارت غرائزكم 
�صورة  ورايتم  �صوتية،  ولي�صت  مقروءة  بكلمات  معكم  حتدثت  انها  مبجرد 
�صوتها وحتدثت  ورققت  امامكم  وظهرت  لو جتملت  ،فكيف  ولي�ض حقيقة 
فذهاب  تكذبوا  ال  ؟  �صتعملون  كنتم  فماذا  معكم  املحادثة  كلمات  بنف�ض 
اجلميع للموعد هو دليل عدم تورعكم ، اياكم ثم اياكم من النظرة احلرام 

وال�صمع احلرام والكام احلرام
َقْيُتَّ  �َصاء اإِِن اَتّ َن الِنّ ِبِيّ َل�ْصُتَّ َكاأََحٍد ِمّ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم :« َيا ِن�َصاء الَنّ
ْعُروًفا« �صدق  َمّ َقْواًل  َوُقْلَن  َقْلِبِه َمَر�ٌض  َفَيْطَمَع اَلِّذي يِف  ِباْلَقْوِل  ْعَن  َفا َتْخ�صَ

اهلل العلي العظيم
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تبكون على الفراق فقط

لهم  فقال   ! يبكون حوله  اأهله  فجل�ض  الوفاة،  عابد ح�صرته  بالب�صرة  كان   
اأجل�صوين : فاأجل�صوه فاأقبل عليهم وقال الأبيه : يا اأبت ما الذي اأبكاك ؟ 
قال : يا بنى ذكرت فقدك وانفرادي بعدك .فالتفت اإىل اأمه وقال : يا اأماه ما 

الذي اأبكاك ؟ قالت : لتجرعي مرارة ثكلك . 
فالتفت اإىل الزوجة، وقال : ما الذي اأبكاك ؟ قالت : لفقد برك وحاجتي 

لغريك .
فالتفت اإىل اأوالده، وقال : ما الذي اأبكاكم ؟ قالوا : لذل اليتم والهوان من 

بعدك، فعند ذلك نظر اإليهم وبكى .
فقالوا له : ما يبكيك اأنت !!؟

قال : اأبكي الأين راأيت كا منكم يبكى لنف�صه ال يل .
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اأما فيكم من بكى لطول �صفري ؟ اأما فيكم من بكى لقلة زادي ؟ اأما فيكم 
من بكى مل�صجعي يف الرتاب ؟ اأما فيكم من بكى ملا األقاه من �صوء احل�صاب 
؟ اأما فيكم من بكى ملوقفي بني يدي رب االأرباب ؟ ثم �صقط على وجهه 

فحركوه، فاإذا هو ميت .
�َصَفري َبعيٌد َوزادي َلْن ُيَبِلَّغن�ي*
ُعَفْت وامل�وُت َيطُلُبن�ي تي �صَ *َوُقَوّ
َويل َبقاي��ا ُذنوٍب َل�ْصُت اأَْعَلُمها *

ِر والَعَلِن *اهلل َيْعَلُمه��ا يف ال�ِصّ
»كره اهلل انبعاثهم فثبطهم..«
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ال�ستاذ امللحد والطالب املوؤمن

ا�صتاذ متانق مباب�صه وهو يرتدي البدلة واملعطف بدا ي�صرح الدر�ض لتاميذه 
وكان ممن ال يوؤمن بوجود اهلل فبدا الدر�ض ب�صخ املعلومات امل�صبوهة كيف 
ير�صخها يف دماغ االطفال وهم يف �صن العا�صرة او الثانية ع�صر فقال لهم : 

هل ي�صح ان نوؤمن ب�صيء ال نراه 
قال الطاب : كا ال ي�صح 

اال�صتاذ : هل ي�صح ان نوؤمن بوجود �صيء وال نح�ض به ؟
اجابوا : كا 

اال�صتاذ: اذن اهلل غري موجود الننا ال نراه وال نح�ض به 
احد الطاب ممن كانت فطرته �صليمة والهمه اهلل عقا �صليما رفع يده فا�صار 

اليه اال�صتاذ تف�صل ماذا لديك ؟
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- لدي �صوؤالني 
- تف�صل

- هل انت �صعيد وت�صعر بال�صعادة ؟
- طبعا 

- طيب ارين ال�صعادة ؟
- انذهل اال�صتاذ 

- ال�صوؤال االخر انك ترتدي معطفا ، ملاذا ؟
- الن اجلو بارد 

- اأي انك ت�صعر بالربد فلب�صت املعطف ارين الربد ؟ فاذا كنت ال ترى الربد 
وال ترى ال�صعادة فكيف تتح�ص�ض بهما ؟ اهلل عز وجل هكذا نراه يف عقولنا 

ونتح�ص�ض عظمته من عظيم �صنع املخلوقات 
ِتي َفَطَر  ِ اَلّ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم :« َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
ال  ا�ِض  الَنّ اأَْكَثَ  َوَلِكَنّ  ُم  اْلَقِيّ يُن  الِدّ َذِلَك   ِ اهلَلّ ْلِق  خِلَ َتْبِديَل  ال  َعَلْيَها  ا�َض  الَنّ

َيْعَلُموَن.الروم:{30}.
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افهم لغة الخرين

كان اأربعة من الفقراء جال�صني يف الطريق وكل منهم من بلد، اأحدهم رومي 
والثاين فار�صي، والثالث عربي والرابع تركي، ومّر عليهم م�صن فاأعطاهم 
قطعة من النقد غري قابلة للتجزئة ومن هنا بدا اخلاف بينهم، يريد كل منهم 
اأما الرومي  اأن يجعل االآخرين على اتباع راأيه يف الت�صرف يف هذا النحو، 
فقال ن�صرتى بها )ر�صتافيل( والفار�صي قال: اأنا ال اأرى من )االنگور( بديا، 
وقال العربي: ال واهلل ال ن�صرتي به اإاّل )عنبا( وقال الرتكي مت�صددا يف لهجة 
�صارمة: اأن ال�صيء الوحيد الذي اأر�صى به هو: )اوزوم( اما ما �صواه فاين ال 
اأوافق عليه اأبدا، وجرهَّ الكام بني االأربعة اإىل اخل�صام، وكان ي�صتفحل االأمر 

لوال اأن مرهَّ عليهم رجل يعرف لغاتهم جميعاً، وتدخل للحكم بينهم. 
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اأخذ  اأبداه منهم ت�صدد يف موقفه  اأن �صمع كامهم جميعا و�صاهد ما  فبعد 
منهم النقد وا�صرتى به �صيئا وما اأن عر�صه عليهم حّتى راأى كل منهم فيه 
طلبته، قال الرومي هذا هو )ر�صتافيل( الذي طلبته، وقال الفار�صي: هذا هو 
)االنهور( وقال العربي: احلمد هلل الذي اأتاين ما طلبت، وقال الرتكي: هذا 
هو )اوزوم( الذي طلبته، وقد ظهر اأن كا منهم كان يطلب العنب من غري 

اأن يعرف كل واحد منهم انه هو بعينه ما يطلبه اأ�صحابه.
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طالب يلقن ا�ستاذه در�ص

الثاين متو�صط ذكي يف كل الدرو�ض اال در�ض واحد مل  ممد طالب يف 
على  ي�صجل  ان  يرف�ض  انه  وال�صبب  ذكائه  من  بالرغم  فيه  النجاح  ي�صتطع 
الدرو�ض اخل�صو�صية عند اال�صتاذ لنف�ض الدر�ض الذي ر�صب فيه ، جاءت 
والدة ممد تتو�صل باال�صتاذ ان ين�صف ولدها اال ان املدر�ض مل يبال لها 
در�ض خ�صو�صي حتى  اىل  وبحاجة  �صاطر  وغري  را�صب  ابنك  ان  لها  وقال 
ال�صنة  نهاية  .ويف  املادية  امكانيتها  لعدم  له  فاعتذرت   ، جناحه  لك  ا�صمن 
الثاين متو�صط  ا�صر املدر�ض على ر�صوبه وبالفعل ر�صب ممد يف ال�صف 
مما ا�صطرت امه اىل نقل ابنها اىل مدر�صة اخرى وبالتايل نقلت �صكنها اىل 
�صكن قرب املدر�صة اجلديدة .ممد مل ين�صى ابدا ا�صم املدر�ض وال �صكله 
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الذي كان �صببا يف ر�صوبه وا�صاعة �صنة من عمره ، ترك االمل خلف ظهره 
ونظر اىل امل�صتقبل فاذا بنجاحاته تتواىل من مرحلة اىل اخرى وا�صتطاع ان 

يدخل كلية الطب ومن ثم لي�صبح طبيب جراح م�صهور 
ويف احد االيام وهو يوؤدي عمله يف امل�صت�صفى دخلت عليه املمر�صة لتعلمه 
عن حالة حرجة ملري�ض جيء به توا اىل امل�صت�صفى فذهب م�صرعا اىل املري�ض 
وعندما راه تذكر �صنة الر�صوب انه املدر�ض الذي كان ال�صبب وحتى يتاكد 
الطبيب  بدا   ، بامل  يراوده  الذي ظل  نف�صه اال�صم  فاذا هو  ا�صمه  �صاله عن 
ممد بالك�صف على املري�ض وبعد انهائه من ت�صخي�ض املر�ض قال له انت 
بحاجة اىل عملية جراحية ولك اخليار اما يف امل�صت�صفى احلكومي وال ا�صمن 

لك النتيجة واما يف م�صت�صفى خ�صو�صي وا�صمن لك النتيجة .
فقال له املري�ض وكم تكلفني ؟

ال �صيء �صوى اقرار ب�صيط منك 
على ماذا 

انك كنت ال�صبب يف ر�صوبي يف ال�صف الثاين متو�صط يف ال�صنة الكذائية 
يف املدر�صة الفانية عندما جاءت امي تتو�صل بك فلم تبال لها 

عاد اىل املا�صي وتذكر ذلك الطالب الذكي الذي ا�صر على ر�صوبه 
نعم تكتب انك كنت ال�صبب يف ر�صوبي ال الين مل اجنح 

والن املري�ض يف حالة حرجة قال له موافق هات ورقة وقلم الكتب 
قال له الطبيب لي�ض االن بل بعد العملية عندما تطمئن انها ناجحة عندها 

تكتب االقرار 
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طلب من العاملني يف امل�صت�صفى تهيئته للعملية وخرج من ال�صالة هنا حتدث 
اليه زمائه االطباء ملاذا مل تاخذ منه االقرار قبل العملية ؟

انه م�صطر النه مري�ض وبحاجة  قال لو اخذته فانه ي�صتطيع ان يكذبه قائا 
للعملية 

ومن ي�صمن لك انه �صيكتب االقرار بعد العملية؟
كتب  وان  من حديثنا  �صمعتم  ملا  �صهادتكم  وثق  قد  فيكون  يكتب  ان مل 

فذلك اقرار �صحيح وبكامل ارادته والنتيجة انا ال احتاج االقرار 
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م�سابقة غريبة
حقيقية وواقعية

قام مدرب يف اإحدى الدورات التدريبية بتوزيع بالونات على كل متدرب ..
طلب املدرب نفخ البالونات وربطها.

فعًا قام كل �صخ�ض بنفخ وربط البالونة.
جمع املدرب اجلميع يف �صاحة مدورة ومدودة

وقال لدي جمموعة من اجلوائز و�صاأبداأ من االآن بح�صاب دقيقة واحدة فقط
وبعد دقيقة �صياأخذ كل �صخ�ض مازال متفظ ببالونته جائزة .....

بداأ الوقت وهجم اجلميع على بع�صهم البع�ض
كل منهم يريد تفجري بالونة االآخر حتى انتهى الوقت

فقط �صخ�ض واحد مازال متفظ ببالونته ..
وقف املدرب بينهم م�صتغرباً ..
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وقال : مل اأطلب من اأحد تفجري بالونة االآخر
ولو اأن كل �صخ�ض وقف بدون اتخاذ قرار �صلبي �صد االآخر

لنال اجلميع اجلوائز ولكن التفكري ال�صلبي يطغى على اجلميع !!!
خرين، باإمكان اجلميع النجاح... كل منا يفكر بالنجاح على ح�صاب االآ
ولكن لاأ�صف دائماً نتجه نحو تدمري االآخر وهدمه لكي نحقق النجاح
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ما زال طعم احللوى يف فمي .. 
ق�سة رائعة 

الأكث  معه  ويجل�ض   ، يوم  �صاب كل  يزوره  اآمل�صت�صفى  فى  ينام  كبري  رجل 
غت�صال ،وياأخذُه يف جوله بحديقة  اأكل طعامه واالأ من �صاعة ي�صاعدُه على 
امل�صت�صفى ،وي�صاعدُه على االأ�صتلقاء ، ويذهب بعد اأن يطمئن عليه دخلت 

عليه املُمر�صة يف اأحد االأيام لتعطيه الدواآء وتتفقد حاله ، 
وقالت له : ما�صاآء اهلل اهلل يحفظ لك اأبنك ، يومياآ يزورك نظر األيها ومل ينطق 

واأغم�ض عينيه وقال لها : 
متنيت اأن يكون اأحد اأبنائي !! 

فهذا يتيم من احلي الذي كنا ن�صكن فيه راآيته مرة يبكي عند باب امل�صجد 
.. بعدما تويف والده ، فهداأته وا�صرتيت له احللوى .. ومل اأحادثُه منذ ذلك 
ليتفقد  يوم  كل  يزورين  اأ�صبح  وزوجتي  اأنا  بوحدتي  علم  وعندما  الوقت 
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اأحوالنا حتى �صعف ج�صدي فاأخذ زوجتي اإىل منزله وجاآء بي اإىل امل�صت�صفى 
للعاج ، وعندما كنت اأ�صاأله : ملاذا يا ولدي تتكبد هذا العناء معنا ؟؟

) تب�صم ( 
فمي يف  احللوى  طعم  زال  ما   : قال  … ثم 
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عندما ل تغتنم الفر�سة

متنى اأحد ال�صباب اأن يتزوج ابنة املزارع اجلميلة. فذهب اإىل املزارع ال�صتئذانه. 
فنظر اإليه املزارع وقال : يا بني ، اذهب وقف يف هذا احلقل. و�صاأقوم باإطاق 
�صراح ثاثة ثريان الواحد تلو االأخر واإذا متكنت من اإم�صاك ذيل اأي واحد 
من الثريان الثاثة ، ميكنك تتزوج ابنتي. وقف ال�صاب يف املراعي يف انتظار 

اأول ثور. فتح باب احلظرية وخرج اأكرب ثور راآه يف حياته واأكثها �صرا.
فقرر اأن ينتظر الثور التايل الذي �صيكون اختيارا اأف�صل من هذا الثور القوي 
البوابة  املراعي خارج  مير عرب  الثور  وترك  اجلانب  اإىل  رك�ض  لذا   ، ال�صر�ض 
ي�صدقه عقل!  انه �صيء ال  اأخرى.  مرة  باب احلظرية  املزارع  وفتح  اخللفية. 

راأى ال�صاب اأمامه ثورا مل ي�صهد قط اأكرب واأعنف منه يف حياته .
وقف الثور يحفر يف االأر�ض بقدمه بعنف وي�صخر وي�صيل لعابه وهو ينظر اإيل 
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ال�صاب.. فما كان من ال�صاب اإال اأن قرر اأنه اأيا كان الثور الثالث فمن املوؤكد 
اأنه لن يكون اأ�صواأ من هذا الثور ... وهكذا فقد رك�ض اإىل ال�صياج مرة اأخري 
و�صمح للثور باملرور اإىل اخلارج من البوابة اخللفية. وملا فتحت البوابة للمرة 
واأهزل  اأ�صعف  �صاهد  حني  ابت�صامة  ال�صاب  وجه  على  الثالثة… ظهرت 
راآه يف حياته.. كان هذا هو ثوره املنا�صب متاما! فو�صع نف�صه يف املكان  ثور 
املنا�صب متاما وقفز علي الثور وهو يجري ومد يده ليم�صك بذيله ... ولكنه 

فوجئ باأنه مل يجد للثور ذيا مي�صكه منه!
مغزى الق�صة

احلياة مليئة بالفر�ض. بع�صها �صيكون من ال�صهل اقتنا�صه ، والبع�ض االأخر 
رمبا كان �صعب االقتنا�ض ولكننا مبجرد اأن ن�صمح لهذه الفر�ض باملرور 

غالبا على اأمل اأن نفوز بفر�صة اأف�صل 
فاإنها مت�صي وال تكون متاحة لنا مرة اأخرى

فلنحاول دوما اقتنا�ض الفر�صة االأوىل
يقول االإمام علي )عليه ال�صام(: )الفر�صة متر مّر ال�صحاب، فانتهزوا فر�ض 

اخلري(.
و يقول )عليه ال�صام(: )بادر الفر�صة، قبل اأن تكون غ�صة(
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ال�سكر بوزن الزبدة

يحكى اأنه يف قرية �صغرية، كان ي�صكن فيها رجل فقري،م�صدر رزقه الوحيد 
هو الزبدة التي ت�صنعها زوجته يف �صكل كرة وزنها واحد كيلوجرام و التي 

يبيعها لبقال القرية.
فيه  نه و�صع  الكرات، الأ املحل يف وزن هذه  يام، �صك �صاحب  االأ اأحد  يف 
الثقة اأكث من مرة، فقام بوزنها،فوجد الواحدة تزن 900 جرام، فغ�صب كثريا 
من الفقري عندما ح�صر الفقري يف اليوم الثاين، قابله �صاحب املحل بغ�صب 
نها اأقل  �صديد و و�صفه باأنه غ�صا�ض و اأنه لن ي�صرتي منه الزبدة بعد اليوم الأ

من الكيلو ب� 100 جرام .
حينها حزن الفقري و و�صع يديه على وجهه برهة، ثم قال ل�صاحب املحل :

من  كيلوغرام  منك  اإ�صرتيت  لكني  و  ميزانا،  منلك  ال  �صيدي  يا  ” نحن 
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ال�صكر و جعلته يل مثقال اأزن به الزبدة .”
هكذا احلياة، كما تدين تدان، وامليزان الذي تزن به للنا�ض، �صياأتي يوما يزن 

به اهلل لك

تزودوا من النظر اىل الم

يف ذات يوم توقف رجل اأمام مل لبيع الزهور .. كي ي�صرتي باقة ورد و 
يطلب ار�صالها الأ مه التي ت�صكن على بعد 400 كم عن داره.... ولكنه وجد 
نف�صه متاأخراً على موعده فقرر اأن ياأجلها للغد و بينما يهم بالرحيل �صاهد 
فتاة متوقفة اأمام مل بيع الزهور و هي تتنهد بحزن و تهم بالبكاء ....وكان 

يظهر عليها التعب فرق قلبه لها ونزل من �صيارته وذهب اليها
و�صاألها : ملاذا اأنت حزينة ؟

معي  لي�ض  لكن  و  حتبها  فهى  وردة حمراء  الأ مي  ا�صرتي  اأن  اأريد   : قالت 
نقود ل�صراء الوردة .... فاأبت�صم الرجل و قال تعايل معي اىل داخل املحل و 

�صاأ�صرتي لك وردة حمراء فدخلوا املحل و ا�صرتى لها ما تريد ...
و بعد ذلك عر�ض عليها ان يو�صلها اىل اأمها .. ففرحت بهذا و قالت خذين 
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اىل اأمي اأرجوك .... و يف الطريق طلبت منه التوقف اأمام مقربة .. فتوقف 
و نزلت من ال�صيارة و ذهبت اىل قرب جديد .. فو�صعت الوردة احلمراء على 
القرب .... تاأثر الرجل من املوقف وهو يهم�ض لنف�صه حمدا هلل على وجودك 
ياأمى و بعدها عاد م�صرعا« اىل مل الزهور و طلب باقة الورد التي اراد اأن 
ير�صلها و قرر اأن يقطع 400 كم بنف�صه ليو�صل باقة الورد ... وتكون مفاجاأة 

لها بل اأي�صاً لي�صكرها اأنها موجودة
بني ايديكم كنز التفتوا له .. ال  تنتظروا فقدانه حتى ال  تندموا بعد فوات 

االأ وان.
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يف اأي دائرة تفكر؟

ترك مكتبه ليجل�ض اأمامي بكل توا�صع .. وكان الدوام يقارب االنتهاء وبداأ 
مديري يحدثني بنربة اأبوية حانية ويقول يل: اأراك م�صغول البال .. عقلك 

لي�ض حا�صراً يف عملك .. !
حاولت اأن اأوهمه اأنني على ما يرام برغم امل�صاكل التي مل ترحم راأ�صي .. 

وتزاحم ال�صداع والتفكري املوغل بعمق لكنه �صدمني بقوله:
اإن م�صكلة ما ت�صيطر على تفكريك !

ذهلت من فهمه مل�صكلتي اأكث من فهمي لها .. وملا اأعدت اأنظر اإليه اأهداين 
ابت�صامته وبادرين �صائًا:

هل تعرف ق�صة العامل البولندي الذي دخل �صجون هتلر؟
قلت له: ال !
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قال املدير:
�صجون  داخل  اإىل  )البولندي(  النف�ض  بعامل  زج  الثانية  العاملية  احلرب  يف 
ال�صجن  كان   .. الرحيم  املوت  اإال  منها  يخرجك  ال  التي   .. الرهيبة  هتلر 
الق�صبان  بهم خلف  يقذف   .. االأعداء  من  احلرب  واأ�صرى  اجلرحى  ي�صم 
اأنات اجلرحى .. واأنفا�ض املحت�صرين  اإال  بداخل زنازين رهيبة .. ال ت�صمع 
.. وكل ما حولك يجرب تفكريك يف املوت .. اإذ ال منا�ض ومنه وال مهرب 
!ظل هذا العامل متاراً بني فكرتني ت�صيطر على خاطره .. اإما اأن يهتم ويغتم 
نهار يف  ليل  التفكري  ويعمل   .. القاتل  والياأ�ض  حباط  لاإ  وي�صت�صلم  حلاله 

امل�صكلة..
اأو اأن يفكر يف احلل واإن كان �صرباً من اجلنون .. ر�صم يف خميلته دائرتني:

االأوىل اأعلى لليمني .. والثانية اأعلى للي�صار !
وكتب يف االأوىل: امل�صكلة .. وكتب يف الثانية احلل ..!

وبداأ يعطي لنف�صه اأف�صلية االختيار ..اإن احلال يجربه البقاء يف دائرة امل�صكلة 
والقلق  العذاب  وهيمنة  اآالمه  ازدياد  غري  ذلك  من  �صيجني  ماذا  لكن   ..
واخلوف من امل�صري املجهول .. وما دام اأن النهاية �صبه حتمية اإال اأنه ف�صل 

دوام التفكري يف دائرة احلل واإن كان م�صتحيًا ..
باأداء رائع حينما  اأن عقل االإن�صان يعمل  اأنه عامل نف�صاين  اإنه يعلم بحكم 
عن  والبحث  واملنطقي  ال�صليم  التفكري  وينعدم   .. متفاءلة  بنف�صية  نكون 
احللول حينما نكون بنف�صيات مبطة مكتئبة ال ترى فيما حولها اإال البوؤ�ض 

وال�صقاء وخيبة االأمل ..
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من  خرج  وقد  نف�صه  وتخيل   .. احلل  دائرة  يف  التفكري  لنف�صه  اأطلق  وهنا 
نف�صه  ليتخيل  تفاءله  يف  ومتادى   .. طابه  اأمام  ما�صراً  وعاد   .. ال�صجن 
يروي لهم تفا�صيل ماأ�صاته يف ال�صجن .. وتخيل نف�صه مي�صي يف مدينته حراً 

طليقاً..
كان امل�صجونون من حوله اأ�صراء للق�صبان واالأفكار واالآالم .. بينما هو اأطلق 
لنف�صه عنان االأمل .. وبنى خلياالته عوامل اأخرى بعيدة عن اأقبية ال�صجن 

و�صجانيه ..
ويف غمرة هذا التفكري الرائع الحظ اأن عربات اجلنود تدخل كل يوم لتحمل 
من ق�صوا نحبهم وترميهم بعيداً يف ال�صحراء .. هنا واتته فكرة جنونية .. وقرر 

اأن يجربها .. فما دام اأن املوت هو نهاية حتمية فلتكن الأجل النجاة ..
***

تظاهر باملوت �صبيحة اليوم التايل .. واأتى اجلنود وحملوه بني كومة االأموات 
.. ويف ال�صحراء تركوا اجلثث نهباً للكاب والطيور كالعادة .. دون اأن يكلفوا 

اأنف�صهم عناء دفنها !
االأميال  مئات  يقطع  البولندي  العامل  قام  اجلنود  عربات  ابتعدت  اأن  وبعد 
م�صياً على قدمني حافيتني .. وكتبت له النجاة .. وحتققت نبوءة خياالته .. 

فقد عاد ملدينته .. ووقف ما�صراً اأمام طابه .. وروى لهم ق�صته ..
***

كنت حلظتها ا�صتمع ملديري ب�صغف وولع ..فلقد ا�صتحوذ على عقلي بدماثة 
اأخاقه وح�صن اأدبه يف الدخول اإىل عاملي اخلا�ض ) ذاتي ( ليقدم يل حلوال 
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مل�صكاتي .. ا�صتطرد قائا: �صوف يا ابني ! ال تظل حبي�ض م�صكلتك .. 
دعها وانتقل مبا�صرة اإىل دائرة احلل ..
***

ال اأخفيكم اأن كلماته هذه نقلتني نقلة بعيدة يف نظرتي مل�صكاتي اخلا�صة 
به .. ومن حينها ر�صمت يف خيايل هذه  .. وزادتني حباً لهذا املدير واأن�صاً 

ال�صورة:
اإن ال�صعادة مطلب حياتي .. لكن احلياة ال تخلو من م�صكات ينغ�صها .. 
واأكث ما يكدر �صفو احلياة لي�ض وجود امل�صكلة بحد ذاتها فهذا حال الدنيا 
.. ولكن ما ..طريقة تعاملنا معها .. فمعظم النا�ض اإذا واجهتهم م�صكلة .. 

يظلون يف دائرة امل�صكلة
االأب  ثائرة  تثور  يعود  وملا  الفلو�ض  منه  فت�صيع   .. لل�صوق  ابنه  ير�صل  اأب 
وي�صيح: اأمل قل لك كن حري�صاً .. اأنت ال فائدة منك .. ورمبا �صربه .. واأّنبه 

وعريه بها زمانا ..
بينما املنطق يقول: اخلطا وارد من الكبري وال�صغري .. فدعنا نتجاوز امل�صكلة 
التي خا�ض قدر اهلل و�صارت .. ونبداأ نبحث عن احللول والبدائل .. هذا 
جمرد مثال ب�صيط ..اأ�صعب من هذا هي امل�صكات النف�صية التي جتربنا على 
الركوع واال�صت�صام لها .. مبعنى وا�صح البقاء يف دائرة امل�صكلة .. هنا نحتاج 
اإىل تروي�ض للنف�ض .. اأن نتحايل على م�صاعر الياأ�ض .. اأن نبت�صم لاأمل ..اأن 

ن�صخر من الهزمية ..اأن نفقد امل�صكلة لذة ا�صتمتاعها بتفكرينا
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جزرة اأم بي�سة ، ام حبة قهوة مطحونة ؟؟

�صكت ابنه الأبيها من م�صاعب احلياة ... ، كلما حلت م�صكلة ، تظهر لها 
اخرى ... ، ا�صطحبها ابوها اىل املطبخ ، و ماأ ثاثة اوان باملاء ، و و�صعها 

على النار ..
ا�صقط فى االأوىل جزرة ، و فى الثانية بي�صة ، و فى الثالثة حبات من القهوة 

..
 نفذ �صرب الفتاة

 ، وعاء  فى  منهما  و�صع كل  و   ، البي�صة  و  اجلزرة  اخرج   ، النار  االأب  اطفاأ 
 ، ،  ان تتح�ص�ض اجلزرة  ...  ابنته  ، و طلب من  القهوة فى فنجان   و�صب 

فاحظت انها �صارت طرية ..
ثم طلب منها ، ان تنزع ق�صرة البي�صة ... ، فاحظت انها ا�صبحت �صلبة ..
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ثم طلب منها ، ان ترت�صف بع�ض القهوة ..
�صالته الفتاة : ملا كل هذا؟

القهوة واجه  و  البي�صة  و  ، ان كا من اجلزرة  ابنتى  يا  تعلمى  فقال: لكى 
نف�ض اخل�صم ، اال و هو املياه املغلية ، لكن كل منها تفاعل معها على نحو 

خمتلف .
كانت اجلزرة قوية و �صلبة ولكنها تراخت و �صعفت ، اما البي�صة فقد كانت 
ق�صرتها اخلارجية ، حتمى ال�صائل الذى بداخلها لكن هذا ال�صائل ، ما لبث 
ان ت�صلب عند تعر�صه حلرارتها ، اما القهوة ، فقد كان رد فعلها فريدا ، اذ انها 

متكنت من تغري املاء نف�صه. 
فماذا عنك؟

 هل انت اجلزرة ، التى تبدو �صلبة ، و عندما تتعر�ض لل�صعوبات ت�صبح رخو، 
و تفقد قوتها؟

ام انك البي�صة ذات القلب الرخو ، الذى اذ ما واجه م�صكلة ا�صبح اكث 
�صابة و قوة؟

ام انك القهوة ، التى تغري املاء ال�صاخن ، و هو م�صدر االأمل لكى جتعله ذو 
طعم

اخذها اىل مكان بعيد وبدا بحفر احلفرة لكي يدفن البنت واثناء حفره �صقط 
تراب على حليته وامتاأ وجهه بالغبار فنه�صت البنت مت�صح الرتاب والغبار 
من على وجه ابيها وهي ال تعلم انه يحفر احلفرة ليقتلها وملا نف�صت الرتاب 

من على وجهه دفنها ورمى عليها الرتاب 

ال تقراأين قراءة �سطحية 52



5

هل هنالك ق�صاوة وب�صاعة وجهالة اقبح واب�صع واجهل من هكذا جمتمع ؟ 
وبالرغم من ذلك فقد ا�صتطاع نبينا نبي الرحمة ممد �صلى اهلل عليه واله 

ان يلغي هذه العادات اجلاهلية ال�صيئة وينه�ض بثقافة هذا املجتمع اجلاهل 
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اخطاء فادحة
بيع منجم ذهب

بع�صرة  تنقيب  �صركة  اإىل  مزرعته  اأفريقيا  جنوب  من  هاري�صن  جورج  باع   
جنيهات فقط لعدم

بها  اكت�صفت   ، ا�صتغالها  ال�صركة يف  �صرعت  ، وحني  للزراعة  �صاحيتها 
اأكرب منجم للذهب على

االإطاق ، اأ�صبح بعدها هذا املنجم م�صوؤواًل عن 70% من اإنتاج الذهب يف 
العامل

حريق مدمر
ويف اإحدى ليايل 1696م اأوى اخلباز الربيطاين جوفينز اإىل فرا�صه ، ولكنه 

ن�صي اإطفاء �صعلة �صغرية
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بقيت يف فرنه، وقد اأدى هذا “اخلطاأ” اإىل ا�صتعال منزله ثم منزل جريانه ثم 
احلارات املجاورة ، حتى احرتقت

ن�صف لندن ومات االآالف من �صكانها ، فيما اأ�صبح يعرف “باحلريق الكبري” 
،، جوفينز نف�صه مل ي�صب باأذى !!

مر�ص الطاعون
ويف عام 1347م دخلت بع�ض الفئران اإىل ثاث �صفن اإيطالية كانت را�صية 

يف ال�صني ، وحني و�صلت
اإىل ميناء م�صينا االإيطايل خرجت منها ، ون�صرت الطاعون يف املدينة ثم يف 

كامل اإيطاليا . وكان الطاعون قد
ق�صى اأ�صًا على ن�صف �صكان ال�صني يف ذلك الوقت ، ثم من اإيطاليا انت�صر 

يف كامل اأوروبا فقتل ثلث �صكانها
خال ع�صر �صنوات فقط.

التهديد بال�سالم
وقت  البابا يف  مع  اختلف  الربيطانيني  امللوك  اأحد  اأن  امل�صادر  بع�ض  تذكر 

كانت فيه بريطانيا كاثوليكية
وكرد انتقامي حّرم البابا تزاوج الربيطانيني االأمر الذي اأوقع امللك يف حرج 

اأمام �صعبه ، وللخروج من هذا
املاأزق طلب من ملوك الطوائف يف االأندل�ض اإر�صال بع�ض امل�صايخ كي تتحول 

بريطانيا لاإ�صام نكاية بالفاتيكان !
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اإىل  اخلرب  و�صل  الطلب حتى  هذا  تنفيذ  “جماعتنا” تقاع�صوا عن  اأن  اإاّل 
البابا ، فاأ�صلح اخلاف ورفع قرار

التحرمي ) ولك اأن تت�صور اإ�صام بريطانيا، ثم ظهورها كاإمرباطورية ال تغيب 
عنها ال�صم�ض ( !!

ب�سبب الغنائم
وكانت فر�صة م�صابهة قد �صنحت للم�صلمني ، خال معركة باط ال�صهداء 

)قرب بواتييه يف فرن�صا(
فقد  ؛  اأحد  معركة  القاتل يف  اخلطاأ  نف�ض  امل�صلمون  كرر  املعركة  هذه  ففي 
الزحف  وتوقف  فغلبوا   ، �صارملان  جي�ض  من  غنائمهم  حلماية  تراجعوا 

االإ�صامي على كامل اأوروبا . يقول اأحد املوؤرخني االإجنليز :
وُيف�صر يف كامربيدج  ُيتلى  القراآن  لراأيتم   ، بواتييه  العرب يف  يهزم  “لو مل 

واأك�صفورد” !!

طائرة ركاب تتحطم خلطاأ هند�سي ب�سيط
يف خم�صينيات القرن املا�صي، بداأت الكثري من �صركات الطريان عمليات 
الركاب  من  اأكرب  عدد  ا�صتيعاب  على  قادرة  تكون  بحيث  لطائراتها  تطوير 

ومتتلك قدرة اأكرب على التحليق،
امتلكت  التي   "Havilland comet" الرائدة  الطائرة  لتظهر 

الكثري من املميزات،
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لكن الطائرة �صرعان ما تعر�صت اإىل حادث ماأ�صاوي اأودى بحياة 56 �صخ�صاً 
يف عام 1954 دون وجود �صبب وا�صح، يف وقت الحق تو�صل مهند�صون 

اإىل اأن ت�صميم الطائرة
يحمل عيباً ج�صيماً وقاتًا واأنه بدا للعيان غري خطري،

فنوافذ الطائرة كانت مربعة ال�صكل،
التحليق  اأثناء  الهواء  ل�صغط  متحملة  غري  النوافذ  هذه  حواف  يجعل  مما 

وبالتايل انفجارها يف اجلو.
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�سبابنا والعلمانية

اختلطت املفاهيم على �صباب اليوم لكثة و�صائل االعام وب�صتى اجتاهاتها 
واغلبها ت�صب يف اجتاه واحد هو االبتعاد عن التعاليم اال�صامية ، واكث هذه 
املفاهيم هي العلمانية وف�صل الدين عن الدولة وما اىل ذلك من خطابات 

جتعل بع�ض ال�صباب تهتز عنده القيم اال�صامية .
جمموعة من ال�صباب ويف جل�صة فيما بينهم يتحاورون بخ�صو�ض العلمانية 
راي  ي�صمع  ان  منهم  فطلب  ملتزم  �صاب  احل�صور  وكان من بني  والليربالية 
الطرف االخر اأي رجل دين ، فاتفقوا على عقد جل�صة مع رجل دين ي�صكن 

يف حيهم .
بدات اجلل�صة وبدا احلوار وكان ال�صوؤال هو ف�صل الدين عن الدولة اأي ان 
الدولة هي من ت�صرع القوانني لقيادة املجتمع ، هنا �صالهم الرجل قائا هل 
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لديكم �صك بان اهلل عز وجل خالق الكون ونحن منهم؟
  قالوا: ال ال�صك يف ذلك .

قال الرجل : جيد االن �صاقرب لكم املعنى ، هنالك �صركات عاملية ت�صنع 
اجهزة متطورة مثا طبية او طائرات او حتى �صيارات وعندما ن�صرتي منها 
بتعليمنا  يقوم  لكي  خربائها  من  تخوله  من  ال�صركة  تر�صل  االجهزة  هذه 
على ت�صغيل هذا اجلهاز ، ملاذا؟ النه يعلم بكل تفا�صيل اجلهاز بتخويل من 
ال�صيارات  لت�صليح  مطات  يوجد  اال  العراق  يف  االن   ، امل�صنعة  ال�صركة 
التي ت�صتوردها الدولة ؟ انها موجودة وتعتمد عليها يف ت�صليح �صيارتك النها 
ال�صانعة اال�صلية ، يف بع�ض االحيان تقوم انت  ال�صركة  اجلهة املخولة من 
مبحاولة ت�صليح العطل ولرمبا ت�صلحه او قد تزيد من عطله او ت�صتعني ب�صخ�ض 
االمور  هنا  اىل   ، �صيارتك  ت�صليح  يف  اخلا�صة  املهن  ا�صحاب  من  خربة  له 

طبيعية ؟
اجابوا جميعهم : نعم

لاجهزة  امل�صنعة  ال�صركة  تعليمات  نرف�ض  ان  ي�صح  هل   : الرجل  قال 
ون�صال  عليها  املحافظة  وكيفية  ال�صيارة  او  اجلهاز  ت�صغيل  كيفية  بخ�صو�ض 

تاجر او مامي او طبيب  عن ت�صغيل وادامة هذه االجهزة؟
� كا

يعلمنا  وحتى  ينفعنا  مبا  االعلم  هو  خالقنا  اهلل  فان  معكم  وانا  الب�صر  انتم   �
الدنيا  امورنا يف  ن�صري  كيف  لتعليمنا  واالو�صياء  االنبياء   ذلك خول  على 
وا�صتعانتك ب�صخ�ض له خربة يف ا�صاح �صيارتك هو كا�صتعانتك بالعلماء او 
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الفقهاء يف ت�صحيح الت�صريع او ا�صدار ت�صريع النه لديه اخلربة يف هذا املجال 
بحكم درا�صته هذا االخت�صا�ض، وانت عندما تعبث بت�صليح جهازك فلرمبا 
ي�صلح ولرمبا يعطل هو بعينه الت�صريعات التي ي�صرعها العلمانيون فلرمبا ت�صح 

ولرمبا تخطئ ولكن الت�صريعات اال�صامية لي�ض فيها اخلطا 
� ان احلياة تطورت فهل هنالك ت�صريعات م�صتحدثة ؟

� ا�صال عن اأي امر م�صتحدث و�صتجد له اجلواب عند ال�صارع اال�صامي 
فيكفي ان القران هو املعجزة اىل يوم ال�صاعة وفيه تبيان لكل �صيء ، اهلل عز 
وجل خالقنا وهو يعلم مبا هو اال�صلح لنا وال يرتكنا من غري مر�صد فطاملا احلياة 
قائمة فاحلجة موجودة بف�صل من اهلل، هل تعلمون ان الدول التي ال تعتمد 
اال�صام يف الت�صريعات كثريا ما تغري قوانينها ، وهذا يعني عند التغيري ان 

هنالك من ظلم وهنالك من �صيظلم بحكم تغيري القانون  
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُكِلّ �َصْيٍء(  ب�صم اهلل الرحمن الرحيم:« )َونََزّ

 النحل :89
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ل تن�سغل بالهم 

يحكي اأن تاجرا كان لديه ابن ي�صكو من التعا�صة و لكي يعلمه معني ال�صعادة 
، اأر�صله الأكرب حكيم موجود بذلك الزمان، و لكي ي�صل االبن للحكيم ، 
م�صي بال�صحراء م�صافة 40 يوم ، و حني و�صل لق�صر احلكيم وجده فخما و 
عظيما و كبريا من اخلارج و حني دخله �صاأل احلكيم : هل لك اأن تخربين 
ب�صر ال�صعادة ؟ فرد احلكيم : اأنا لي�ض لدي وقت الأعلمك هذا ال�صر و لكن 
اخرج و مت�صي بني جنبات هذا الق�صر ثم ارجع يل بعد �صاعتني . وو�صع بني 
يديه ملعقة بها قليل من الزيت و قال له : ارجع يل بهذه امللعقة و احر�ض 
علي اأال ي�صقط منها الزيت ،فخرج ال�صاب و طاف بكل نواحي الق�صر ثم 
رجع اإيل احلكيم ف�صاأله : هل راأيت حديقة الق�صر اجلميلة املليئة بالورود؟ 
قال ال�صاب : ال !! ف�صاأله مرة اأخري : هل �صاهدت مكتبة الق�صر و ما فيها 
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من كتب قيمة ؟ فرد ال�صاب : ال !! فكرر احلكيم �صوؤاله : هل راأيت التحف 
الرائعة بنواحي الق�صر ؟؟ فاأجاب ال�صاب :ال !! ف�صاأله احلكيم : ملاذا ؟ فرد 
ال�صاب : الأنني مل اأرفع عيوين عن ملعقة الزيت خ�صية اأن ي�صقط مني فلم 

اأري �صيء مما حويل بالق�صر !!
ففعل   ، اإيل  عد  و  عنه  اأخربتك  ما  كل  �صاهد  و  ارجع   : احلكيم  له  فقال 
ف�صاأله   ، اإليه  ال�صاب مثل ما قال احلكيم و �صاهد كل هذا اجلمال و رجع 
احلكيم : قل يل ماذا راأيت ؟؟ ، فانطلق ال�صاب يروي ما راأه من جمال و هو 
منبهر و �صعيد ، فنظر احلكيم مللعقة الزيت بيد ال�صاب فوجد اأن الزيت �صقط 
منها فقال له : انظر يا بني ، هذا هو �صر ال�صعادة !! فنحن نعي�ض يف هذه 
الدنيا و حولنا الكثري من نعم اخلالق عزوجل و لكننا نغفل عنها و ال نراها 
و ال نقدرها الن�صغالنا عنها بهمومنا و �صغائر ما يف نفو�صنا .. ال�صعادة يا بني 
اأن تقدر النعم و ت�صعد بها و تن�صي ما اأمل بك من هموم و كروب مثل ملعقة 

الزيت ن�صيتها حني التفت للنعم من حولك ف�صقط الزيت !!
اخلا�صة :

قدروا النعم و ا�صكروا اخلالق عز وجل على نعمائه الكثرية..
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ق�سة اللرية الذهبية

ُه يف تدليله واخلوف  ُيحكى اأَنّ رجًا مي�صوراً ، كان له ولد وحيد ، بالغت اأُمّ
عليه ، حتى كرب ، واأ�صبح �صاَبّاً ، اليتقن اأَيّ عمل ، وال يجيد �صوى الت�صكع 
اه  ات ، معتمداً على املال الذي متنحه اإَيّ يف الطرقات ، واللهو واقرتاف امللَذّ

ُه خفيًة ، ودون علم والده ! اأُمّ
وذات �صباح ، نادى االأب ولده ، وقال له :

، االعتماد على  اللحظة  ، منذ  ، وميكنك  اً  قوَيّ �صاَبّاً  ، و�صرَت  يابني  كربت 
َك وعرق جبينك . نف�صَك ، وحت�صيل قوِتَك ِبَكِدّ

اً : ولكنني ال اأتقُن اأَيّ عمٍل يااأبي ! قال االبن متَجّ
قال االأب : ميكنك اأن تتعَلّم .. وعليَك اأن تذهب االآن اإىل املدينة وتعمل .. 

اَك اأن تعود منها قبل اأن جتمع لريًة ذهبيًة ، وحت�صرها اإيَلّ ! واإَيّ
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ه ، واأعطته  خرج الولد من البيت ، وما اإن جتاوز الباب ، حتى حلقت به اأُمّ
م  لرية ذهبية ، وطلبت منه اأن يذهب اإىل املدينة ، ويعود منها يف امل�صاء ، ليقِدّ

عي اأنَُّه ح�صل عليها بعمله وَكِدّ يده ! اللرية اإىل والده ، ويَدّ
مها  وفعل االبن ماطلبت منه والدته ، وعاد م�صاًء يحمل اللرية الذهبية ، وقَدّ

لوالده قائًا :
لقد عملُت ، وتعبُت كثرياً حتى ح�صلت على هذه اللرية . تف�صل يااأبي !

داً ثم األقاها يف النار املتاأججة اأمامه يف املوقد  تناول االأب اللرية ، وتاأملها جِيّ
، وقال :

 ، املدينة  اإىل  غداً  تذهب  اأن  عليَك   . منك  طلبتها  التي  اللرية  لي�صت  اإنَّها 
وحت�صر لريًة اأخرى غريها !

ف والده ! �صكَت الولد ومل يتكلم اأو يحتج على ت�صُرّ
ويف �صباح اليوم الثاين ، خرج الولد يريد املدينة ، وما اإن جتاوز الباب ، حتى 

حلقت به اأمه ، واأعطته لرية ثانية ، وقالت له :
مها  ال تعد �صريعاً . امكث يف املدينة يومني اأو ثاثة ، ثم اأح�صر اللرية وقِدّ

لوالدك .
تابع االبن �صريه ، حتى و�صل اإىل املدينة ، واأم�صى فيها ثاثة اأيام ، ثم عاد ، 

م اللرية الذهبية لوالده قائًا : وقَدّ
ل يااأبي ! بُت كثرياً ، حتى ح�صلُت على هذه اللرية . تف�صَّ عانيُت وتعَذّ

تناول االأب اللرية ، وتاأملها ، ثم األقى بها بني جمر املوقد قائًا :
- اإنها لي�صت اللرية التي طلبتها منَك .. عليَك اأن حت�صر غريها يابني !
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�صكَت الولد ، ومل يتكلم !
ويف �صباح اليوم الثالث ، وقبل اأن ت�صتيقظ االأُمّ من نومها ، ت�صلل االبُن من 
البيت ، وق�صد املدينة ، وغاب هناك ، ثَمّ عاد يحمل لرية ذهبية ، وقد اأطبق 
اً يف حت�صيلها ، وبذل من اأجلها الكثري  عليها يده بحر�ض كبري ، فقد تعب حَقّ

من العرق واجلهد .
م اللرية اإىل اأبيه وهو يبت�صم قائًا : قَدّ

اأن هذه اللرية من كِدّ مييني وَعَرِق جبيني .. وقد عانيت  يااأبي  اأق�صم لَك 
الكثري يف حت�صيلها !

اأم�صك االأب اللرية الذهبية ، وهَمّ اأن ُيلقي بها يف النار ، فهجم عليه االبُن ، 
واأم�صَك بيده ، ومنعه من اإلقائها ، ف�صحك االأب ،وعانق ولده ، وقال :

رَت رجًا ، وميكنك االعتماد على نف�صَك يابني ! فهذه اللرية هي  االآن �صِ
ثمرة تعبَك وجهدك ، الأنََّك خفَت على �صياعها ، بينما �َصَكَتّ على  اً  حَقّ

�صياع اللريتني ال�صابقتني ...
َفَمْن جاءُه املال بغري جهد ، هان عليه �صياع هذا املال
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ق�سة عن الإحتيال

كم مرة تعر�صنا اأخوتي لاإحتيال و مل ي�صاعدنا القانون بحجة اأنه ال يحمي 
املغفلني ، اإليكم هذه الق�صة التي حدثت يف ال�صام دم�صق يف زمن غابر : 
يحكى اأن حطاباً فقرياً كان يذهب بح�صانه ليحتطب ليطعم نف�صه و ابنته ، 
اإحدى املرات اأتى ال�صوق ليبيع حطبه ف�صاهده زمرة من جتار ال�صوق املاكرين 
فقال اأحدهم و قد كان م�صهوراً بذكائه ال�صيطاين : هل اأ�صتطيع �صراء هذا 
احل�صان مبا يحمله من احلطب مبا ال يزيد عن درهمني ، فقال رفاقه م�صتحيل 
الأن احل�صان وحده يزيد ثمنه عن االربعني درهم ، فرتاهن التجار على ذلك 
ق�صم معه و ق�صم ينفي ذلك ، حينها تقدم التاجر اخلبيث من احلطاب و قال 
اأراه  اأن تبيعني ما  اأتعني  له بكم هذا فقال احلطاب بدرهمني ، فرد التاجر 
بدرهمني ؟ مل ينتبه احلطاب الب�صيط اىل طبيعة ال�صوؤال فاأجاب نعم على 
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م�صمع التجار االآخرين ، اأخذ احلطاب الدرهمني فاإذا بالتاجر ي�صوق احل�صان 
اأين يا رجل لقد بعتك احلطب  املحمل باحلطب حينها �صرخ احلطاب اىل 
و لي�ض احل�صان ، فرد التاجر بعنف اأنه عندما اإ�صرتى كان يعني احل�صان مبا 
حمل ، حينها حدثت جلبة اأدت اإىل قدوم رجال ال�صرطة فاأخذوهم جميعاً 
اإىل قا�صي دم�صق حينها . عندما �صمع القا�صي ال�صهود علم اأن التاجر اإحتال 
على احلطاب ، اإ�صطر ليحكم ل�صالح التاجر الأن احلطاب وافق على البيعة 
و ال يحق له الرتاجع . حينها عاد احلطاب امل�صكني اإىل بيته حزيناً و حكى 
الإبنته ما جرى فقالت له ال حتزن يا اأبي �صيعو�صنا اهلل خرياً منه ، مرت اأيام 
و اإ�صتاأجر احلطاب ح�صاناً الأنه ال ميلك ثمنه و ذهب ليحتطب و عندما عاد 
اإىل بيته قالت له اإبنته �صاأذهب معك يا اأبي اإىل ال�صوق و اأنا �صاأبيع احلطب ، 
انطلق احلطاب و اإبنته اىل ال�صوق اىل الركن الذي �صلب منه ح�صانه فاأ�صار 
احلطاب اإىل التاجر الذي اإغت�صب ح�صانه ، فقالت الفتاة ال عليك يا اأبي 
ثمن  عن  الفتاة  ب�صوؤال  املارة  بداأ  حينها   ، احلطب  �صاأبيع  اأنا  و  االآن  توارى 
احلطب فتقول لهم ع�صرة دراهم ، فريد النا�ض عليها اأنه ما من احد �صي�صرتي 
حطبك الأنك تطلبني اأ�صعاف ال�صعر املنطقي له ، اأحدث هذا جلباً و �صخريًة 
يف ذلك الركن من ال�صوق حتى و�صل اخلرب للتاجر املحتال و رفاقه فقال 
ما  �صاأ�صرتي  املجتمعني  لها على م�صمع  قال  و  الفتاة  اإىل  تقدم  و  �صاأ�صرتيه 
اإبت�صم التاجر  اأنت موافقة قالت نعم حينها  اأرى بالثمن الذي تطلبيه فهل 
فنظرت  الع�صرة دراهم  ليعطيها  الفتاة  اإىل  يده  و مد  املاكرة  االإبت�صامة  تلك 
اليها و قالت له هل ما اأرى هو ثمن ب�صاعتي فرد �صاحكاً نعم يبدو اأنك مل 
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ت�صاهد مااًل م�صبقاً ، حينها اأخرجت الفتاة �صكيناً ففزع التاجر و قال لها هل 
جننت فقالت اأريد ثمن ب�صاعتي يدك و الع�صرة دراهم ، مل تتم البيعة حينها 
ذهبت الفتاة و اأبيها برفقة زمرة �صاحلة من جتار ال�صوق ممن �صاهدوا البيعة اإىل 
القا�صي ، فرح القا�صي عندما �صمع الق�صة الأنه مل ين�صف احلطاب يف املرة 
اأنت مدين  اإنقلب عليك  اإن خداعك  اإ�صتدعى التاجر و قال له  ال�صابقة و 
يدك  عندما مددت  �صاألتك  الفتاة  اأن  قالوا  ال�صهود  الأن  بيدك  الفتاة  لهذه 
اإليها هل هي و الع�صرة دراهم ثمن لب�صاعتها فاأجبت باملوافقة و ال رجعت يف 
البيع ، اإما اأن تقطع يدك اأيها املحتال اأو اأن تفتديها ، فقال التاجر الفدية اأرحم 
و دفع للفتاة و اأبيها األف دينار ، طبعاً هذا ي�صاوي يف اأيامنا هذه ثروة _ ح�صناً 
هذا ما ي�صمى باالحتيال و االحتيال امل�صاد _ اأحبائي تعلموا االحتيال وال 

تعملوا به الأن القانون ال يرحم )على االأقل ال�صعفاء ( .
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يفُر ممن ل مفر منه

هناك �ِصٌر ب�صيط عن ذلك املليونري..الذي اأودع يف �صجن ما على جزيرة نائية 
متهيداً الإعدامة جلرمية قتل قام بها..

ح�صناً.. الأنه مليونري فقد قرر ر�صوة حار�ض ال�صجن ليتم تهريبة من جزيرة 
ال�صجن باأي طريقة واأي ثمن..! 

اأخربه احلار�ض اأن احلرا�صة م�صددة جداً واأنه ال يغادر اجلزيرة اأحد اإال يف حالة 
واحدة..وهي املوت!! 

ولكن اإغراء املايني املوعودة جعل حار�ض ال�صجن يبتدع طريقة غريبة لكن 
الباأ�ض بها للهرب..

واأخرب املليونري ال�صجني بها وهي كالتايل....
هي  حرا�صة  با  ال�صجن  جزيرة  من  يخرج  الذي  الوحيد  ال�صيء  »اإ�صمع، 
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توابيت املوتى..ي�صعونها على �صفينة وتنقل مع بع�ض احلرا�ض اإىل 
يرجعون..!  ثم  ب�صيطة  وطقو�ض  ب�صرعة  هناك  باملقابر  دفنها  ليتم  الياب�صة 

التوابيت تنقل يومياً يف العا�صرة �صباحاً يف حالة وجود موتى..
الذي  امليت  مع  التوابيت  اأحد  يف  بنف�صك  تلقي  اأن  هو  الوحيد  احلل 
بالداخل..وحني ت�صل الياب�صة ويتم دفن التابوت..�صاآخذ هذا اليوم اإجازة 

طارئة..واآتي بعد ن�صف �صاعة الإخراجك..
اأنت..و�صيظل  وتختفي  لل�صجن  اأنا  واأرجع  علية..  اتفقنا  ما  تعطيني  بعدها 

اختفاوؤك لغزاً وهذا لن يهم كلينا..ما راأيك..؟«
اأف�صل  اأن اخلطة عبارة عن جمازفة جمنونه..لكنها تظل  فكر �صاحبنا  طبعاً 
يت�صلل  اأن  على  وافق..واتفقا  اأنه  املهم  الكهربائي!  بالكر�صي  االإعدام  من 
لدار التوابيت ويرمي نف�صه باأول تابوت من على الي�صار غداً.. هذا اإن كان 

مظوظاً وحدثت حالة وفاة..! 
املهم..يف اليوم التايل..ومع ف�صحة امل�صاجني االأعتيادية..توجه 

الهلع  حظة..اأ�صابة  ح�صن  من  تابوتني  وجد  التوابيت..و  لدار  �صاحبنا 
اأخرى، هي عريزة  مرة  تقريباً..لكن  �صاعة  ملدة  فوق ميت  الرقود  من فكرة 

البقاء..
بالرعب... الي�صاب  عينيه حتى  مغم�صاً  نف�صه  ورمى  التابوت  فتح  لذلك 
بنقل  يهمون  احلرا�ض  �صوت  �صمع  حتى  وانتظر  باإحكام  التابوت  اأغلق 
التوابيت ل�صطح ال�صفينة.. �صم رائحة البحر وهو يف التابوت واأح�ض بحركة 

ال�صفينة فوق املاء..حتى و�صلوا الياب�صة..
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ثم �صعر بحركة التابوت وتعليق اأحد احلرا�ض عن ثقل هذا امليت الغريب! 
�صعر بتوتر..تا�صى هذا التوتر عندما �صمع حار�صاً اآخر يطلق �صبة ويتحدث 

عن هوؤالء امل�صاجني ذوي ال�صمنه الزائدة..فارتاح قليًا
وهاهو االآن ي�صعر بنزول التابوت..و�صوت الرمال تتبعث على غطائة..وثرثرة 
احلرا�ض بداأت تخفت �صيئا ف�صيئاً...هو االآن وحيد مدفون على عمق 3 اأمتار 
مع جثة رجل غريب وظام حالك وتنف�ض ي�صبح �صعباً اأكث مع كل دقيقة 
متر.. الباأ�ض..هو اليثق بذلك احلار�ض..ولكن يثق بحبة للمايني املوعودة 

هذا موؤكد
ال�صيطرة على تنف�صه حتى ال ي�صتهلك االأك�صجني ب�صرعة.. انتظر..حاول 
تهداأ  اأن  بعد  الإخراجة  احلار�ض  ياأتي  اأن  قبل  تقريباً  �صاعة  ن�صف  فاأمامة 

االأمور 
وبعد ٢0 دقيقة تقريباً..بداأ التنف�ض يت�صارع وي�صيق..احلرارة خانقة..الباأ�ض..

ع�صرة دقائق تقريباً..بعدها �صيتنف�ض احلرية ويرى النور مرة اأخرى
وبعد حلظات قليلة............

بعد حلظات..بداأ ي�صعل..ومرت 10 دقائق دقائق اأخرى..االأك�صجني على 
و�صك االإنتهاء.. وذلك الغبي مل ياأت بعد..�صمع �صوتاً بعيداً جداً..ت�صارع 

نب�صة..
ال بد اأنه احلار�ض...اأخرياً..! لكن ال�صوت تا�صى..�صعر بنوبة من اله�صترييا 

جتتاحة.. ترى هل حتركت اجلثة..�صور له خياله اأن امليت يبت�صم ب�صخرية 
تذكر اأنه ميتلك والعة يف جيبة..رمبا الوقت مل يحن بعد ولكن رعبة هياأ له 
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اأن الوقت مر ب�صرعة..اأخرج الوالعة ليتاأكد من �صاعة يدة..البد اأنه الزال 
هناك وقت..! 

قدح الوالعة و خرج بع�ض النور رغم قلة االأك�صجني..حل�صن حظة.. قرب 
ال�صعلة من ال�صاعة..لقد مرت اأكث من 45 دقيقة..!!! هو الهلع اإذاً

وقبل اأن يطفىء الوالعة خطر له اأن يرى وجه امليت..اإلتفت برعب وقرب 
القداحة.. لريى اآخر ما كان يتوقعه يف احلياة.. وجه احلار�ض ذاته..!!!! 

والوحيد الذي يعلم اأنُه هنا يف تابوت حتت ثاثة اأمتار... النهاية
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ل تتو�ساآ وانت يف غفلة 

وكيف ت�صتمتع .......... بالو�صوء؟!!
هذه لفتة لطيفة للذين يتو�صاأون وهم ي�صحكون اأو يتكلمون اأو يغتابون 

�صاألني �صاحبي وهو يحاورين : كي��ف تتو�صاأ ؟
قلت بربود : كما يتو�صاأ النا�ض 

فاأخذته موجة من ال�صحك حتى اغرورقت عيناه بالدموع ثم قال مبت�صماً : 
وكيف يتو�صاأ النا�ض ..؟

ابت�صمت ابت�صامة باهتة وقلت : كما تتو�صاأ اأنت
�صاكلة  اأن و�صوئي على  اأح�صب  .. الأين  اأما هذه فا   : نربة جادة  قال يف 

اأخرى غري �صاكلة ) اأكث ( النا�ض 
قلت على الفور : ف�صاتك باطلة يا حبيبي
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فعاد اإىل �صحكه ، ومل اأ�صاركه هذه املرة حتى االبت�صام 
ثم �صكت وقال : يبدو اأنك ذهبت بعيداً بعيدا .. اإنا اأعني ، اأنني اأتو�صاأ واأنا 

يف حالة روحية �صفافة _ علمني اإياها �صيخي _ فاأجد للو�صوء متعة  
 ومع املتعة حاوة ، ويف احلاوة جمال ، وخال اجلمال �صمو ورفعة ومعاٍن 

كثرية ال اأ�صتطيع التعبري عنها 
وارت�صمت عامات ا�صتفهام كثرية على وجهي 

فتاأمل  �صريفاً  حديثاً  يديك  بني  اأ�صوق   : ووا�صل  اأ�صاأل  حتى  ميهلني  فلم 
كلمات النبوة الراقية ال�صامية جيداً

يقول ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم : > اإذا تو�صاأ امل�صلم فغ�صل وجهه 
: خرج من وجهه كل خطيئة نظر اإليها بعينيه مع اآخر قطر املاء.. فاإذا 

 غ�صل يديه : خرج من يديه كل خطيئة بط�صتها يداه .. فاإذا م�صح رجليه : 
خرجت كل خطيئة م�صتها رجاه ... حتى يخرج نقياً من الذنوب

�صكت �صاحبي حلظات واأخذ ي�صحب نف�صا من الهواء العليل منت�صيا مبا كان 
يذكره من كلمات النبوة

فاإنك   ، تاأملت هذا احلديث جيداً  اأنك  لو  ثم حدق يف وجهي وقال :::: 
به  تغ�صل  الذي  املاء  هذا  اأن  ت�صت�صعر  واأنت  ومتعة  للو�صوء حاوة  �صتجد 

اأع�صاءك ، لي�ض �صوى نور تغ�صل به قلبك يف احلقيقة
قلت : ياااااه !! كيف فاتني هذا املعنى ..!؟ واهلل اأنني اأتو�صاأ منذ �صنوات 
طويلة غري اأين مل اأ�صت�صعر هذا املعنى اإمنا هي اأع�صاء اأغ�صلها باملاء ثم اأن�صرف 

، ومل اأخرج من حلظات الو�صوء ب�صيء من هذه املعاين الراقية
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قال �صاحبي وقد تهلل وجهه بالنور ..: وعلى هذا حني جتمع قلبك واأنت يف 
حلظات الو�صوء ، جتد اأنك ت�صحن هذا القلب مبعاٍن �صماوية كثرية ت�صقل بها 
قلبك �صقا عجيباً ، وكل ذلك لي�ض �صوى تهيئة لل�صاة املهم اأن عليك اأن 

جتمع قلبك اأثناء عملية الو�صوء واأنت تغ�صل اأع�صاءك  
قلت : هذا اإذن مدعاة يل للو�صوء مع كل �صاة .. اأجدد الو�صوء حتى لو 

كنت على و�صوء ..نور على نور .. ومعاٍن تتولد من معاٍن 
بيتك  من  كلما خرجت  تتو�صاأ  اأن  لك  مدعاة  هذا  بل   : يبت�صم  وهو  قال 

لتواجه احلياة واأحداثها بقلب مملوء بهذه املعاين ال�صماوية
رواية لامام احل�صن عليه ال�صام عندما كان يتو�صا
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قول احلب وفعل احلب
 

الكثري منا يلفظ كلمة احلب باعتباره يوؤمن بها ولكن العمل بها تختلف 
من �صخ�ض اىل اخر واذا ما اريدنا ان نعرف الفرق بني من يدعي احلي 
وهو ال يحب اال نف�صه وبني من يدعي احلب وهو يحب غريه هذه الق�صة 

هي االجابة على كيفية معرفة الفرق 
�صئل اأحد احلكماء يوما : ماهو الفرق بني من يدعي احلب ومن يعي�ض 

باحلب ؟ قال احلكيم �صوف ترون االن ؟؟
دعا جمموعة من اال�صخا�ض ممن يعلم بهم انهم يدعون احلب يف �صفاههم 
وهم  املائدة،  اإىل  وجل�ض  وليمة،  اإىل  دعاهم  حياتهم  يف  يرتجمونه  وال 
جل�صوا بعده… ، ثم اأح�صر احل�صاء باعوية وو�صع امام كل �صخ�ض وعاء 
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، واأح�صر لكل واحد منهم ملعقة بطول مرت ! وا�صرتط عليهم اأن يحت�صوه 
بهذه امللعقة العجيبة �صرط ان مي�صك امللعقة من نهايتها! حاولوا جاهدين 
اإىل  احل�صاء  يو�صل  اأن  يقدر  مل  منهم  واحد  فكل   ، يفلحوا  مل  لكنهم 
فمه دون اأن ي�صكبه على االأر�ض !! وقاموا جائعني يف ذلك اليوم ، قال 
احلكيم واالآن انظروا ! ودعا الذين يحملون احلب داخل قلوبهم اإىل نف�ض 
املائدة ، وقدم اإليهم نف�ض املاعق الطويلة ! فاأخذ كّل واحد منهم ملعقته 
وماأها باحل�صاء ثم مّدها اإىل جاره الذي بجانبه ، وبذلك �صبعوا جميعهم 
ثم حمدوا اهلل .. وقف احلكيم وقال يف اجلمع حكمته والتي عاي�صوها 
عن قرب : من يفكر على مائدة احلياة اأن ُي�صِبع نف�صه فقط ف�صيبقى جائعا 

، ومن يفكر اأن ي�صبع اأخاه �صي�صبع االثنان معا !
�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله و�سلم عندما قال : حب 
الخيك ما حتب لنف�سك عبارة رائعة البع�س منا لعله ال يعيها 

اال عرب هذه الق�سة 
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احرتم من ليحرتمك
 

ياأخذ  و  ال�صباح  ليلقي عليه حتية  ال�صغري  يف كل �صباح يقف عند ك�صكه 
�صحيفته املف�صلة و يدفع ثمنها و ينطلق ..

و لكنه ال يحظى اإطاقا برد من البائع على تلك التحية !
ممن هم بقرب الك�صك دائما يرونه يومياً على هذا احلال !

يقف �صباحاً يلقى على البائع التحية ، البائع مل يرد وال مرة على تلك التحية 
ثم ياأخذ الرجل �صحيفته و ينطلق ..

�صاحب  على  التحية  تلقي  ملاذا  ؛  الزبائن  اأحد  �صاأله  االأيام  اإحدى  فى  و 
الك�صك يومياً مع اأنه مل يرد عليك ال�صام و لو مرة واحده ؟

فقال الرجل ؛ و ما الغريب فى ذلك ؟
فقال له الرجل ؛ اأنك تلقى التحية يومياً على رجل ال يردها ؟

ال تقراأين قراءة �سطحية 78



5

ف�صاأله �صاحبنا ؛ و ما ال�صبب يف اأنه ال يرد التحية براأيك ؟
فقال له الرجل ؛ اأعتقد اأنه و با �صك رجل قليل االأدب ، وهو ال ي�صتحق 

اأ�صا�صا اأن ُتلقى عليه التحية .
فقال له �صاحبنا ؛ اإذن هو براأيك قليل االأدب ؟

قال له الرجل ؛ نعم .
قال له �صاحبنا ؛ و هل تريدين اأن اأتعلم منه قلة االأدب اأم اأعلمه االأدب ؟ 

هذا اوال ، وثانيا لرمبا انه ثقيل ال�صمع 
تذكر ؛ علينا اأن منثل نحن التغيري الذى نريد ان نحدثه فيمن حولنا .

هنالك رواية لامام ال�صادق عليه ال�صام انه كان له جار يهودي يتعمد رمي 
االمام  فيخرج  ال�صام  عليه  ال�صادق  االمام  دار  امام  واالو�صاخ  النفايات 
ويقوم بتنظيف املكان وكان ممن يرى هذه احلالة ي�صتغرب من ت�صرف االمام 
وياملون منه ان يرد على اليهودي ويف احدى االيام خرج االمام عليه ال�صام 
فلم ير النفايات ويف اليوم التايل كذلك عندها ا�صتغرب االمام عليه ال�صام 
و�صال عن جاره اليهودي هل حدث له مكروه فقيل له انه مري�ض ف�صارع اىل 

عيادته متمنيا له ال�صفاء وعلى اثرها ا�صلم اليهودي
يا �صباب واهلل لفي ثقافة اهل البيت عليهم ال�صام من العرب الرائعة لتغنينا 

عن البحث عن ثقافات الغري 
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مدر�ص العربي يدر�ص فيزياء

العربية يف مدر�صته اجلديدة وبعد ان �صلم اوراقه اىل  اللغة  التحف مدر�ض 
مفت�ض  دخل  االثناء  هذه  ويف  درو�صه  جدول  ا�صتام  ينتظر  جل�ض  املدير 
غري  الفيزياء  مدر�ض  ان  و�صادف   ، املادة  هذه  تدري�ض  على  ليطلع  الفيزياء 

موجود لعذر ما وهنا احرج املدير يف كيفية التعامل مه هذا املوقف .
انتبه مدر�ض اللغة العربية اىل هذا االحراج فطلب من املدير ان ي�صد فراغ 
، طلب  كافية  لي�صت  الفيزياء  معلوماته عن  ان  من  بالرغم  الفيزياء  مدر�ض 
ال�صف  اىل  اال�صتاذ  يو�صل  ان  املدر�صة(  فرا�ض   ( اخلدمة  عامل  من  املدير 

الذي در�صه الفيزياء .
كتاب  التاميذ  احد  من  طلب  الرتحيب  وبعد  ال�صف  اىل  املدر�ض  دخل 
الفيزياء وقال لهم انا املدر�ض اجلديد ويل طريقتي يف التدري�ض بحيث الكل 
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ت�صارك معي وعندها �صاعرف من هو املجتهد ومن هو الك�صول .
دخل املفت�ض ومعه املدير اىل ال�صف 

بدا مدر�ض العربية بالدر�ض ، �صال الطاب من ي�صتطيع ان ي�صرح يل اخر 
مو�صوع يف الدر�ض ال�صابق ؟

رفع جمموعة من الطلبة ايديهم ...وبدا املدر�ض بعدهم وهو يكتب يف دفرت 
ماحظاته واملدير ينظر اليه م�صتغربا كيف يعلم ا�صماء الطلبة وهو جديد...

كان  االثناء  هذه  ويف  ب�صكل خمت�صر  الدر�ض  ب�صرح  وبدا  الطلبة  احد  قام 
املدر�ض يت�صفح الكتاب لكي يطلع على الدر�ض اجلديد وبالفعل بدا يطلع 

عليه وهو يتظاهر بانه منتبه اىل الطالب .
اكمل الطالب �صرحه 

بدا اال�صتاذ ب�صرح الدر�ض اجلديد
اثناء  انني  حيث  التدري�ض  يف  جديدة  خطة  لدي  انا  الطلبة  اعزائي  بداية 
يدر�ض  هو ال  ا�صا  يتعمد الن  هو ال   ( الن�صيان  او  اخلطا  �صاتعمد  ال�صرح 
فيزياء ( والطالب الذي ح�صر درو�صه وي�صتطيع ان يكت�صف ذلك �صامنحه 

درجتني على الف�صل 
يتابعون  االذكياء  والطلبة  الفيزياء  مادة  عن  يعرف  ما  ب�صرح  اال�صتاذ  وبدا 
الحدهم  في�صمح  ا�صتاذ...  ا�صتاذ...  ا�صتاذ...  الطلبة  يبدا  خطا  كل  وعند 

بالتعقيب فيقول له هذا خطا 
�صاله املدر�ض وماهو ال�صحيح ؟
فيذكر ال�صحيح في�صجل ا�صمه 
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وعند جمع رقمني يقوم باجلمع خطا بتعمد حتى ي�صارك كل الطلبة بالتعقيب 
فينتبه الطالب الذي معلوماته متوا�صعة بالفيزياء الن اجلمع من االمور ال�صهلة 
فريفع يده بحرارة لكي ي�صحح خطا املدر�ض وهنا ينتبه املدر�ض اىل من رفع 

يده اول مرة في�صمح له بالت�صحيح 
ا�صتح�صن املفت�ض هذا اال�صلوب بالتدري�ض واثنى على املدر�ض ثناء جميا 

وعلى ادارة املدر�صة فخرج من املدر�صة وهو م�صرور بذلك 
�صال املدير املدر�ض من اين لك تعرف ا�صماء الطلبة عندما اجابوا �صحيح ؟

عفوا ا�صتاذ انا مل اكتب ا�صمائهم ولكن كتبت مكان جلو�صهم وعند قراءة 
اال�صماء ملعرفة موقف الغياب اقوم بكتابة اال�صماء 

التدري�س اليوم يجب ان يكون مب�ساركة الطالب بطريقة لي�ست 
الطالب  دائما مرغوبة ورغبة  فامل�سابقة  بل م�سابقاتية  امتحانية 
بالعثور على خطا يقع فيه املدر�س هي االخرى موجودة وهنا 
املدر�س اجلديد عرف كيف ي�ستخدم هذه الرغبات وينقذ مدير 

املدر�سة من االحراج مع املفت�س   
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عدد انواع جحا

ون�صبت  القدمية  الثقافات  انت�صرت يف كثري من  فكاهية  �صخ�صية  جحا هي 
اإىل �صخ�صيات عديدة عا�صت يف ع�صور و جمتمعات خمتلفة. وجحا ا�صم 
ال ين�صرف الأنه معدول من جاح، مثل عمرو من عامر ويقال: جحا يجحو 

جحواً اإذا رمى. ويقال: حيا اهلل جحوتك. اأي وجهك.
ويف االأدب العربي، ن�صب حجا اإىل اأبو الغ�صن ُدجني الفزاري الذي عا�صر 
الدولة االأموية. وهو اأقدم �صخ�صيات جحا والنكات العربية تن�صب له. ويف 
االأدب الرتكي، ن�صبت ق�ص�ض جحا اإىل ال�صيخ ن�صر الدين خوجه الرومي 
الذي عا�ض قي قونية معا�صرا احلكم املغويل لباد االأنا�صول ومعظم الق�ص�ض 

املعروفة يف االأدب العاملي تن�صب له.
اإختلف الرواة واملوؤرخون يف �صخ�صية جحا. ف�صّوره البع�ض كمجنون اأو اأبله. 
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وقال البع�ض االآخر اإنه رجل بكامل عقله ووعيه واإنه يتحامق ويّدعي الغفلة 
اأجتمعت  تامة.  النقدية وال�صخرية من احلكام بحرية  اآرائه  لي�صتطيع عر�ض 
كلها على اأن له حمار ي�صاركه ق�ص�صه. وقي اأ�صد حاالت الباهة، جتد عنده 

حب و تقدير للفكاهة
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متثال جلحا يف بخارى

طبيعة  مع  يت�اءم  مبا  بها  خا�صاً  )جحا(  لها  �صّممت  اأمة  وكل  �صعب  كل 
تلك االأمة وظروف احلياة االجتماعية فيها. ومع اأن االأ�صماء تختلف و�صكل 
احلكايات رمبا يختلف اأي�صاً، ولكن �صخ�صية )جحا( املغّفل االأحمق وحماره 
مل تتغرّي وهكذا جتد �صخ�صية ن�صر الدين خوجه يف تركيا، وما ن�صر الدين 
بال�صخ�صية  جحا  �صابهت  التي  ال�صخ�صيات  ومن  كورد�صتان.  و  اإيران  يف 
اال اأنها مل تكنى به فنذكر غابروفو بلغاريا املحبوب، واأرتني اأرمينيا �صاحب 

الل�صان ال�صليط، واآرو يوغ�صافيا املغفل.
اأن كل هذه ال�صخ�صيات يف تلك االأمم  اإىل التاريخ تكت�صف  بعودة ب�صيطة 
قد ولدت وا�صتهرت يف القرون املتاأخرة، مما يدل انها كونت �صخ�صياتها بناء 
الواردة  الطرائف  اإنك جتد  بل  �صبقهم.  الذي  العربية  على �صخ�صية دجني 
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يف كتاب "نوادر جحا" )اأي جحا العربي( املذكور يف فهر�صت *** الندمي 
)377ه�( هي نف�صها م�صتعملة يف نوادر االأمم االأخرى ومل يختلف فيها غري 
اأ�صماء املدن وامللوك وتاريخ وقوع احلكاية مما يدل على االأ�صل العربي لهذه 

ال�صخ�صية
امليادي  ال�صابع  القرن  اأي  الهجري  االأول  للقرن  تعود  ق�ص�ض جحا  اأقدم 
اأ�صلم موىل عمر بن اخلطاب،  الفزاري. وروى عنه  ثابت  وتعود لُدجني بن 
وه�صام بن عروة، وعبد اهلل بن املبارك، واآخرون. قال ال�صريازي: "ُجحا لقب 
له، وكان ظريفاً، والذي يقال فيه مكذوب عليه". وقال احلافظ ابن ع�صاكر 
اأمه خادمة  وكانت  تابعي،  هو  ُجحا  اأن  وذكر  �صنه.  مائة  من  اأكث  عا�ض  اأنه 
الأن�ض بن مالك، وكان الغالب عليه ال�صماحة، و�صفاء ال�صريرة، فا ينبغي 
الأحد اأن ي�صخر به. . وذكر جحا هذا يف كتب اجلال ال�صيوطي، والذهبي، 
و احلافظ ابن اجلوزي الذي قال: " ... و منهم )ُجحا( و ُيكنى اأبا الغ�صن 
غفيل، و قد  ،و قد روي عنه ما يدل على فطنٍة و ذكاء. اإال اأن الغالب عليه الَتّ

قيل: اإَنّ بع�ض من كان يعاديه و�صع له حكايات.
وقال امليداين: "هو رجل من فزارة. وكان يكنى اأبا الغ�صن. فمن حمقه اأن 
عي�صى بن مو�صى الها�صمي مر به وهو يحفر بظهر الكوفة مو�صعاً فقال له: 
مالك يا اأبا الغ�صن? قال: اإين قد دفنت يف هذه ال�صحراء دراهم ول�صت 
اأهتدي اإىل مكانها. فقال عي�صى: كان يجب اأن جتعل عليها عامة. قال: قد 
فعلت. قال ماذا؟ قال: �صحابة يف ال�صماء كانت تظلها ول�صت اأرى العامة. 
ومن حمقه اأي�صاً اأنه خرج من منزله يوماً بغل�ض فعث يف دهليز منزله بقتيل 
ف�صجر به، وجره اإىل بئر منزله فاألقاه فيها، فنذر به اأبوه فاأخرجه وغيبه وخنق 
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كب�صاً حتى قتله واألقاه يف البئر. ثم اأن اأهل القتيل طافوا يف �صكك الكوفة 
يبحثون عنه فتلقاهم جحا فقال: يف دارنا رجل مقتول فانظروا اأهو �صاحبكم. 
فعدلوا اإىل منزله، واأنزلوه يف البئر فلما راأى الكب�ض ناداهم وقال: يا هوؤالء، 
هل كان ل�صاحبكم قرن؟ ف�صحكوا ومروا. ومن حمقه اأن اأبا م�صلم �صاحب 
اإيل؟ فقال  اأيكم يعرف جحا فيدعوه  الدولة ملا ورد الكوفة قال ملن حوله: 
اأبي م�صلم ويقطني  اأنا، ودعاه، فلما دخل مل يكن يف املجل�ض غري  يقطني: 

فقال: يا يقطني، اأيكما اأبو م�صلم
هو ن�صر الدين خوجه الرومي تركي االأ�صل من اأهل االأنا�صول. مولده يف 
مدينة )�صيورى ح�صار( ووفاته يف مدينة )اآق �صهر(. تلقى علوم الدين يف 
اآق �صهر وقونية، وويل الق�صاء يف بع�ض النواحي املتاخمة الآق �صهر، ثم ويل 
اخلطابة يف )�صيورى ح�صار( ون�صب مدر�صاً واإماماً يف بع�ض املدن، و�صاح يف 

واليات قونية و اأنقرة و بور�صة وملحقاتها .
النوادر، وله جراأة على  باملواعظ يف قالب  فياأتي  �صاحلاً،  مر�صداً  كان واعظاً 
االأمراء والق�صاة واحلكام، وكثريا ماكانت احلكومة ت�صتقدمه من )اآق �صهر( 
اإىل العا�صمة يومئذ )قونية(. وكان عفيفاً زاهداً يحرث اأر�صه، ويحتطب بيديه، 
وكانت داره مطاً للواردين من الغرباء والفاحني، ويذكر اأن و�صاطته اأنقذت 

بلدته من تيمورلنك اجلبار الطاغيةاملغويل يف القرن الرابع ع�صر الهجري .
اأما زمنه، فالراجح اأنه كان يف عهد ال�صلطان اأورخان. وظل حتى عهد ال�صلطان 
ييلديرم، اأي يف اأوائل القرن ال�صابع للهجرة، وعا�ض اإىل �صنة 673ه� ، وتويف 
"ن�صر الدين خوجا  عن نحو �صتني عاماً قربه االآن يف تركيا ومكتوب عليه 

امل�صهور بجحا"
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ايثار الفالح

يحتفظ  قدمية  مزهرية  ع�صرين  لديه  وكانت  التحفيات  يهوى  ملك  هنالك 
احداها  في�صقط  اخلدم  ال�صبان  احد  منها  يتقرب  ان  ال�صدف  و�صاءت  بها 
فتنك�صر فلما علم احلاكم امر بقتله ، �صمع فاح الق�صر بذلك فجاء اىل امللك 

وقال له يا �صاحب ال�صعادة انا ا�صتطيع ان ا�صلح لك املزهرية 
فقال له كيف 

قال انها �صر املهنة وال اريد احد ان يطلع على عملي لذا دعني لوحدي يف 
الغرفة و�صا�صلح لك املزهرية 

وبالفعل ترك لوحده يف الغرفة وبعد ربع �صاعة �صمح لهم بالدخول فوجدوا 
ان كل املزهريات قد ك�صرت 
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فجاءوا به اىل امللك واخربوه مبا فعل 
ا�صتغرب وغ�صب امللك من هذا الفعل و�صاله ملاذا ك�صرتها ؟

ك�صرتها  لذا  �صاب  �صتقتل  فانك  مزهرية  كل  ُك�صرت  لو  الفاح  فاجاب 
لوحدي حتى تقتل واحد اف�صل من ع�صرين �صاب !!!!
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عقوبة املوهبة

جاء رجل اىل امللك وقال له ان يل موهبة عجيبة واود ان اريك اياها 
فقال امللك هات ما عندك 

اخرج الرجل من جيبه مئة ابرة فرمى االبرة االوىل على اجلدار فاحدثت 
الثالثة وهكذا بحيث  ورمى  ثقب االوىل  بنف�ض  الثانية فدخلت  ورمى  ثقبا 

كلها ا�صابت نف�ض ثقب االبرة االوىل 
هنا امر امللك باعطائه مئة دينار وجلده مئة جلدة 

ا�صتغرب الرجل من هذا احلكم فقال له يا موالي ملاذا مئة جلدة ؟
اجابه امللك : اعطيت مئة دينار ملوهبتك ومئة جلدة ال�صاعتك وقت بهكذا 

عمل ال فائدة منه 
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الف�صائيات غايتها  برامج تقدم من على  الق�صة فان هنالك  ولتقريب فكرة 
فائدة ال للمجتمع وال  املواهب لي�صت فيها  املواهب فكثري من هذه  عر�ض 

لل�صخ�ض نف�صه .

ا�سلح الن�سان ي�سلح العامل

جل�ض االأب �صباح  يوم اجلمعة يقراأ اجلريدة وهو يحدث نف�صه  ويقول لن 
يوم عطلتي هذا، حتى جاء �صغريه وهو  اأن يعكر علّي  اليوم  اأ�صمح الأحد 

يقول له:
اأبي متى �صنخرج اليوم للنزهة ؟

نظر اإليه اأبوه وتذّكر اأنه وعده يف االأم�ض! اأن ياأخذه يوم اجلمعة يف نزهة.
ولكنه اليوم كان م�صمماً اأن ي�صتمتع بالعطلة هذه

فنظر يف جريدته التي كان يقروؤها فراأى على اإحدى �صفحاتها �صورة خلريطة                  
اأمام ولده  اإىل قطع �صغرية ونثها  اأن قطع اخلريطة   اإال  العامل،فما كان منه 

قائًا:
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عليك اأواًل اأن تقوم بتجميع واإ�صاح هذه اخلريطة و بعدها نخرج
ثم عاد  لي�صتمتع بقراءة جريدته وهو يقول بنف�صه: اإن اأكرب اأ�صتاذ جغرافية 

لن ي�صتطيع
جتميع هذه اخلريطة اإىل امل�صاء، وبهذا �صاكمل يوم راحتي يف البيت وال اعترب 

كاذبا امام ابني
ولكن الطفل عاد بعد ع�صر دقائق قائًا: هذه هي اخلريطة كما اردت هل 

اأجهز نف�صي االآن؟
بهذه  جتميعها  يف  جنحت  كيف  لطفله:  وقال  راأى  مما  الوالد  فذهل 

ال�صرعة؟؟!
يف  نظرت  اخلريطة  �صورة  اأعطيتني  عندما   اأبي  يا  اأنت  ال�صغري:  عليه  فرد 

اخللف
فراأيت �صورة اإن�صان فقلت يف نف�صي:

اإن اأنا اأ�صلحت  هذا االإن�صان فاإّن خريطة العامل بطبيعتها �صتن�صلح!.
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املنطق واحلظ

كان هناك �صخ�ض اأ�صمه ' املنطق ' والثاين اأ�صمه ' احلظ ' راكبني بال�صيارة 
ويف منت�صف الطريق نفذ الوقود )البنزين( وتوقفت ال�صيارة .

الليل عليهم  اأن يحل  اأن يكملوا طريقهم م�صيا على االأقدام قبل  وحاولوا 
وعلهم يجدون ماأوى ولكن بدون جدوى 

فقال املنطق ل� احلظ �صوف اأنام حتى يطلع ال�صبح وبعدها نكمل الطريق .
فقرر املنطق اأن ينام بجانب �صجرة

اأما احلظ فقرر اأن ينام مبنت�صف ال�صارع .
فقال له املنطق : جمنون ! �صوف تعر�ض نف�صك للموت . 

من املمكن اأن تاأتي �صيارة وتده�صك 
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فقال له احلظ : لن انام اإال بن�صف ال�صارع 
ومن املمكن اأن تاأتي �صيارة فرتاين وتنقذنا !

وفعًا نام املنطق حتت ال�صجرة واحلظ مبنت�صف ال�صارع
بعد �صاعة جاءت �صيارة كبرية وم�صرعة 

وملا راى ال�صائق �صخ�ض مبنت�صف ال�صارع حاول التوقف ولكن مل ي�صتطع
فانحرف باإجتاه ال�صجرة 

وده�ض املنطق
وعا�ض احلظ 

وهذا هو الواقع ،
 

املغزى من الق�صة :
احلظ يلعب دوره مع النا�ض اأحيانا على الرغم من انه خمالف للمنطق النه 

قدرهم
- فع�صى تاأخريك عن �صفر. خري 

- وع�صى حرمانك من زواج بركة 
- وع�صى ردك عن وظيفة. م�صلحة 

- وع�صى حرمانك من طفل خري 
- وع�صى اأن تكرهوا �صيئاً وهو خرٌي لكم 

الأنه يعلم واأنت ال تعلم 
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فا تت�صايق الأي �صئ يحدث لك..
الأنه باإذن اهلل خري 

ُيقاآل
ال تكث من ال�صكوى فياأتيك الهم

ولكن اأكث من احلمد هلل تاأتيك ال�صعادة
فاحلمدهلل ثم احلمدهلل ثم احلمد هلل 

نحُن بخري ، 
- ال تنظر اىَل اخْللف َفِفيه َما�ض يزِعجك

- واَل تنظر اىَل ااْلمام َفِفيه ُم�ْصتقبل ُيقلقك 
- َلكن انظر اىَل انوار اهلل َفهناك َرب ُي�صعدك
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بقالن متقابالن...
ق�سة حقيقية

مان لبيع اخل�صروات والفواكه متقابان
الب�صاعة الفواكه واخل�صروات لكليهما

نوعيتهما ممتازة لكليهما
احلرية للزبون يف االنتقاء لكليهما

ال�صعر واحد لكليهما 
وقت العمل من ال�صباح اىل امل�صاء لكليهما

باالجل اي بالدين يبيع كليهما
احدهما تنفذ ب�صاعته واالخر يبقى اكث من ن�صفها 
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ملاذا ؟
متعنت وتفح�صت وراقبت وعلى ال�صبب عثت

الن االول يجعل كفة امليزان للب�صاعة اثقل من العيار والثاين يجعل الكفتني 
مت�صاويتني

الت�صاوي لكفتي امليزان هي العدالة والزيادة هي الربكة االلهية التي يطرحها 
اهلل عز وجل على يعطي الزيادة.

وهنالك ا�صباب اخرى يزيد اهلل من بركته على العبد
 كاأن تكون عاقته يف اال�صرة ممتازة وال يبخل عليهم 

كاأن يكون ال يتعاجز عن ق�صاء حوائج النا�ض
كاأن تكون لديه القناعة التامة مبا يرزقه اهلل وال ي�صتكي 

كاأن تكون �صلته الرحامه
واال�صباب كثرية تلك التي منحها اهلل عز وجل لعباده حتى يرحمه
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فائدة عالمات الظهور

ال�صاب  فقال  ا�صئلة واجوبة  ال�صيخ وكان احلوار  �صاب ومعلمه  لقاء بني  يف 
لل�صيخ : ما فائدة عامات الظهور لامام احلجة عليه ال�صام ؟

ق�صاء  منك  اود  ولكني  عليه  اجيبك  كي  وقت  اىل  يحتاج  �صوؤالك  ان   -
حاجة يل ومن ثم اجيبك 

- قل فانا خادم لك 
- لدي امانة عند �صخ�ض يف �صوق املنطقة الفانية اود ان جتلبها يل 

- حا�صر ولكن كيف اعرف هذا ال�صاب وانا مل اره ؟
- �صا�صف لك مكانه و�صكله واعطيك ا�صمه فعندما ت�صتاجر �صيارة قل له ان 

يو�صلك اىل �صارع رقم خم�صني يف تلك املنطقة وهناك انزل 
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فجرها  مرتوكة  عمارة  �صتجد  بقليل  بعدها  مدر�صة  ميينك  على  �صارع  ويف 
االرهابيون ، وعلى �صمالك لوحة ل�صوق �صنرتمول ،حتت هذه اللوحة �صتجد 

حامل االمانة يقف لكي ينتظرك 
وبالفعل ذهب ال�صاب اىل ذلك املكان على ما و�صفه له ال�صيخ ويف بع�ض 
االحيان ي�صال حتى و�صل اىل املكان املطلوب ولكن كيف �صيتعرف على 

حامل االمانة هنا ات�صل بال�صيخ وطلب منه و�صف هذا ال�صخ�ض
 فقال له ال�صيخ: انتظرين �صات�صل به ومن ثم ات�صل بك وبعد حلظات ات�صل 

به فقال له انه يرتدي بدلة نيلية وبيده كي�ض ابي�ض 
وبالفعل متعن جيدا بالواقفني فراه وذهب اليه وقال له:

اين من بعثه ال�صيخ لغر�ض االمانة 
فقال له:  وما ا�صمي؟

 قال: ا�صمك فان بن فان 
فقال: �صدقت خذ االمانة 

وبالفعل ا�صتلم االمانة وجاء بها اىل �صيخه 
هنا قال له �صيخه: انك �صالتني عن عامات الظهور ما فائدتها الي�ض كذلك 

يابني ؟
قال ال�صاب: نعم 

قال ال�صيخ: فائدتها كما ا�صتفدت انت من العامات التي ذكرتها لك لكي تتعرف 
الظهور  ولكن عامات  املهدي  انه  �صيدعي  ممن  الكثري  هنالك  فان  �صاحبي  على 

املتعاقبة هي التي �صتجعل امل�صلمني يطمئنون لهوية املهدي عليه ال�صام 
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لقطة ظريفة
 

كان الغراب واقفا على غ�صن �صجرة عالية ويف فمه قطعة حلم فراه الثعلب 
�صوتك  ان  �صمعت  للغراب:  فقال  اللحم  قطعة  على  احل�صول  يامل  وهو 

جميل فهل ت�صمعني اغنية ؟
و�صع الغراب قطعة اللحم حتت جناحه وبدا يغني حتى ال ت�صقط من فمه 

اثناء الغناء 
وملا انتهى من الغناء �صفق له الثعلب وقال له هل رايتني ارق�ض ؟ 

قال الغراب : كا 
قال الثعلب اذن �صارق�ض 

وبدا الثعلب بالرق�ض وملا ات رق�صه قال له الثعلب هل اعجبك رق�صي 
قال الغراب نعم 
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قال الثعلب انا ملا اعجبت بغنائك �صفقت لك فلم مل ت�صفق يل ؟
ف�صفق بجناحه له ف�صقطت قطعة اللحم والتهمها الثعلب وقال للغراب :

خلي روتانا تفيدك 
حقا مثل هذه الف�صائيات ال تنفع اال من يهدر عمره ويق�صر طريقه اىل جهنم .

101ال تقراأين قراءة �سطحية



5

ا�سحك ومن ثم اجب على ال�سوؤال

حادثة لطيفة وحقيقية حدثت يف �صتينيات القرن املا�صي اثناء عودة امل�صيعني 
من دفن فقيدهم يف النجف اىل كرباء  بقى �صخ�ض واحد مل يبق له مكان 
اىل  القمارة(   ال�صيارة)  �صقف  على  جل�ض  لذا  اخل�صب  ال�صيارة  يف  �صاغر 

جنب التابوت، ويف الطريق اخذه النعا�ض فتمدد يف التابوت ونام .
اىل  الذهاب  يريدون  الطريق  يف  اال�صخا�ض  من  جمموعة  ال�صائق  �صادف 
�صقف  على  يجل�صون  انهم  اليه  فا�صاروا  مكان  اليوجد  لهم  فقال  كرباء 

ال�صيارة 
توقف ال�صائق و�صعد اال�صخا�ض على ) القمارة( وعاود ال�صري 

التابوت  نام يف  الذي  ال�صخ�ض  نه�ض  كرباء  اىل  ال�صيارة  ت�صل  ما  قريب 
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ال�صيارة  على  ويقفزون من  يفزعون  اال�صخا�ض  ببقية  فاذا  و�صل  اين  لريى 
فمنهم من ا�صيب ومنهم من فقد وعيه النهم مل ي�صدقوا ان امليت عادت 

له الروح .
ال�صوؤال ملاذا نخاف اذا وقف امليت ؟  
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ال�سياء لي�ست كما تبدو

مر الفقري امام منزل
لي�صم منه رائحة اآلطعام !

ي�صرتق النظر فحتى لو مل ت�صبع معدته !
يكفيه من الطعام نظرته !

فهو مل ياكل منذ ايام !
يح�صد الرجل - فهو يلب�ض النظارات

لتقي عينيه من ال�صم�ض !
نظارات �صم�صية وطاولة �صهية !

اكمل طريقه دون ان يلتفت للوراء

ال تقراأين قراءة �سطحية 104



5

دون ان يدرك ماحكاية النظارة ال�صم�صية
انه ي�صعها على عينه النه �صرير

اكمل طريقة
و مل يعلم اأن اال�صياء
لي�صت كما تبدو له!
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يف اول �سفحة للجواز

حماية  اجلوازحتت  هذا  حامل   " كتب  االمريكي  باجلواز  �صفحة  اول  يف 
الواليات املتحدة االمريكية فوق اأي ار�ض وحتت اأي �صماء"

يف اول �صفحة باجلواز الربيطاين كتب " �صتدافع اململكة املتحدة عن حامل 
هذا اجلواز حتى اخر جندي على ارا�صيها"

يف اول �صفحة باجلواز الكندي كتب" حترك ا�صطولنا من اجلك"
يف اول �صفحة باجلواز العربي كتب" عند فقدان اجلواز تدفع غرامة مالية"
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ملاذا ولأن

ملاذا يدفع النا�ض احلقوق ال�صرعية لرجل الدين؟
الأن الفقراء دائما يطرقون باب رجل الدين
ولكن بع�ض رجال الدين ال يعطون الفقراء

الأن بع�ض النا�ض ال يعطون احلقوق ال�صرعية

107ال تقراأين قراءة �سطحية



5

الرجل كل الرجل

قيل لبع�ض العرفاء من املتقني الواعني: اإن رجًا من املت�صّوفة بلغ يف تروي�صه 
لنف�صه اإىل حّد مي�صي على املاء!..

فقال العارف: وكذلك يفعله ال�صفدع.
فقيل له: واإن واحداً منهم يطري يف الهواء!..

فقال العارف: كذلك يفعل الذباب.
قيل له: ومنهم من ي�صري من بلد اإىل بلد يف حلظة!..

قال العارف: وكذلك ال�صيطان ي�صري من امل�صرق اإىل املغرب.
يخالط  من  هو  الرجل  كل  الرجل  بل  الرجل،  قيمة  االأ�صياء  بهذه  فلي�ض 

النا�ض ويعاملهم باملعروف، ويتزوج منهم وال يغفل عن اهلل طرفة عني. 
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ما هي احليلولة والقيلولة والعيلولة؟
 
احليلولة : هي النوم بعد �صاة الفجر

وهي حتول بينك وبني الرزق .
والقيلولة : هي النوم بعد �صاة الظهر 10

دقائق وهي مفيدة .
العيلولة : هي النوم بعد �صاة الع�صر وهي
ت�صبب علة اجل�صم والنف�ض و�صيق ال�صدر .
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حب الكتابة

بامللل من الكتابة ولكنه  الفرن�صي فيكتور هوجو ي�صعر احيانا  كان الكاتب 
ال يريد تركها ففكر بطريقة حتى ال يرتك الكتابة وذلك امر خادمه ان ياخذ 
كل ماب�صه خارج الغرفة ويبقى باملاب�ض الداخلية والقلم والورقة في�صطر 

اىل الكتابة النه الي�صتطيع ان يخرج عريانا

ال تقراأين قراءة �سطحية 110



5

ملاذا ترتكب الذنوب ؟

غدا �صاتوب واهلل غفور رحيم
طيب دعني اجرح يدك 

ملاذا؟
الن الطب ي�صتطيع ان يعاجلك

وملاذا توؤملني؟
وملاذا توؤمل ر�صول اهلل وتفرح ال�صيطان؟
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اخت�سار ال�سهرة

كتب احد اخلياطني يف العراق على مله اف�صل خياطة يف العراق ، وبعد 
مدة فتح خياط اخر بالقرب منه وكتب على مله اف�صل خياطة يف الوطن 
العربي ، وبعد ايام فتح خياط ثالث امامهما وكتب اف�صل خياطة يف العامل 
، وفتح رابع اىل جنب االخري وفكر ماذا يكتب على مله فتو�صل اىل عبارة 

معربة حيث كتب على مله اف�صل خياطة يف هذا ال�صارع !!!!
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للمدخنني فقط
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