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ال تقراين قراءة �سطحية
ال تقراين بحثا عن اخطائي
ال تقراين بعواطفك فقط
ال تقراين لكي تنتقدين
ال تقراين لكي تعلم فقط من غري ان تتعلم وتُعلم
جمموعة ق�ص�ص وخواطر البع�ض منها حقيقي والبع�ض االخر خيايل ولكنها ال
تخلو من حكمة ،،،جمموعة انتقيتها من �صندوق بريدي ومن بع�ض مواقع ال�شبكة
العنكبوتية ومن تاليفي وحررتها بلغة ب�سيطة يفهمها ال�شارع العراقي � ،ضمنت الكتيب
بع�ض ال�صور امل�ؤثرة لتزيد من دغدغة م�شاعر القارئ وجتعله ينظر اىل نف�سه ماذا قدم
الخرته ؟ وهل �سيتغري نحو االف�ضل؟.
بع�ض الق�ص�ص فيها نوع من الطرافة الغاية منها ترطيب اجلو بلطافة ونامل ر�ضا اهلل عز
وجل عن جهدنا املتوا�ضع هذا .
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�إهداء..

مهما قدمنا يبقى دم ال�شهداء 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�شهدوا ويوم يبعثوا احياء
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ب�سمه تعاىل

املقدمة
نحمد اهلل عز وجل فوق حمد احلامدين ومنه الف�ضل ومن احل�سني عليه ال�سالم
الربكة  ،بعد الثناء اجلميل الذي تلقيناه على ا�صدارنا االول «ال تقراين قراءة
�سطحية « وطلب االخوة القراء ا�صدار ثان على نف�س املنوال قمنا بتجميع
وتاليف ما امكننا من ق�ص�ص وعرب ال تخلو من فائدة .
هذا اال�سلوب يف طرح الق�ضايا االخالقية ب�شكل ق�ص�صي تعترب اال�سلوب
االمثل يف �شد انتباه القارئ الكرمي وقيمة القراءة الفعلية للق�ص�ص عندما ت�ؤثر يف
ت�صرفاتنا وجتعلنا نحذر من املحذور ونقدم على عمل املطلوب .
مالحظة اخرية اود ان انوه عنها وهي ان بع�ض الق�ص�ص واالقوال لي�ست لها
م�ؤلف بل انها خواطر تتناقلها مواقع االنرتنيت واغلبها يتم ار�سالها على عنوان
بريدي لغر�ض االطالع والن�شر ولهذا مل اذكر ا�سم امل�ؤلف .
البع�ض منها قمت بكتابتها وحتريرها وفق العادات االجتماعية لنا ولكن ا�صل
الفكرة هي لي�ست لنا .
واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني على نعمه علينا واولها نعمة الوالية الهل
البيت عليهم ال�سالم .
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ق�صة رقم ()1
االمام علي يحاور ولده احل�سن عليهما ال�سالم
ما من �شك ان كل العرب والدرو�س االخالقية التي ت�ضمنتها هذه الق�ص�ص
هي �ضمن و�صايا االئمة االطهار ل�شيعتهم وقد اخرتت هذه احلوارية بني
االمام علي عليه ال�سالم وولد احل�سن عليه ال�سالم النها جامعة لكل ما
تطرقت اليه الق�ص�ص باال�ضافة اىل �صفات اخرى مل نتظرق اليها �ضمن
الق�ص�ص احلوارية هذا ن�صها .
وجه الإمام علي (عليه ال�سالم) �إىل ولده احل�سن عليه ال�سالم ا�سئل ًة تتعلق
ب�أ�صول الأخالق والف�ضائل ،ف�أجابه الإمام احل�سن (عليه ال�سالم) فكان
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بينهما احلوار التايل:
�أمري امل�ؤمنني  :يا بني ما ال�سداد؟
احل�سن :يا �أبت ال�سداد دفع املنكر باملعروف.
�أمري امل�ؤمنني :ما ال�شرف؟
احل�سن :ا�صطناع الع�شرية وحمل اجلريرة.
�أمري امل�ؤمنني :ما املروءة؟
احل�سن :العفاف وا�صالح املرء ماله.
�أمري امل�ؤمنني :ما الدنيئة؟
احل�سن :النظر يف الي�سري ومنع احلقري.
�أمري امل�ؤمنني :ما الل�ؤم؟
احل�سن :احرتاز املرء نف�سه وبذله عر�سه.
�أمري امل�ؤمنني :ما ال�سماحة؟
احل�سن :البذل يف الع�سر والي�سر.
ال�شح؟
�أمري امل�ؤمنني :ما ّ
احل�سن� :أن ترى ما يف يديك �شرفاً وما �أنفقته تلفاً.
�أمري امل�ؤمنني :ما الإخاء؟
احل�سن :الوفاء يف ال�شدة والرخاء.
�أمري امل�ؤمنني :ما اجلنب؟
احل�سن :اجلر�أة على ال�صديق والنكول عن العدو.
�أمري امل�ؤمنني :ما الغنيمة؟
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احل�سن :الرغبة يف التقوى ،والزهادة يف الدنيا هي الغنيمة الباردة.
�أمري امل�ؤمنني :ما احللم؟
احل�سن :كظم الغيظ وملك النف�س.
�أمري امل�ؤمنني :ما الغنى؟
احل�سن :ر�ضى النف�س مبا ق�سم اهلل لها و�إن ّقل و�إمنا الغنى عن النف�س.
�أمري امل�ؤمنني :ما الفقر؟
احل�سن� :شره النف�س يف كل �شيء.
�أمري امل�ؤمنني :ما املنعة؟
احل�سن� :شدة الب�أ�س ومنازعة �أع ّز النا�س.
�أمري امل�ؤمنني :ما ّ
الذ ّل؟
احل�سن :الفرع عند امل�صدوقة.
العي؟
�أمري امل�ؤمنني :ما ّ
احل�سن :العبث باللحية وكرثة البزاق عند املخاطبة.
�أمري امل�ؤمنني :ما اجلر�أة؟
احل�سن :موافقة االقران.
�أمري امل�ؤمنني :ما الكلفة؟
احل�سن :كالمك فيما ال يعنيك.
�أمري امل�ؤمنني :ما املجد؟
احل�سن� :أن تعطي يف الغرم وتعفو عن اجلرم.
�أمري امل�ؤمنني :ما العقل؟
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احل�سن :العقل حفظ ّ
كل ما ا�ستوعيته.
�أمري امل�ؤمنني :ما اخلرق؟
احل�سن :معاداتك �إمامك ورفعك عليه كالمك.
�أمري امل�ؤمنني :ما ال�سناء؟
احل�سن� :إتيان اجلميل وترك القبيح.
�أمري امل�ؤمنني :ما احلزم؟
احل�سن :طول االناة والرفق بالوالة.
�أمري امل�ؤمنني :ما ال�سفه؟
الدناة وم�صاحبة الغواة.
احل�سن� :إتباع ّ
�أمري امل�ؤمنني :ما الغفلة؟
احل�سن :تركك امل�سجد وطاعتك املف�سد.
�أمري امل�ؤمنني :ما احلرمان؟
احل�سن :تركك ّ
حظك وقد عر�ض عليك.
�أمري امل�ؤمنني :من ال�س ّيد؟
املهتم ب�أمر
احل�سن :الأحمق يف ماله .واملتهاون يف عر�ضه :ي�شتم فال يجيبّ ،
ع�شريته ،هو ال�س ّيد
�أمري امل�ؤمنني :فما اجلهل؟
احل�سن� :سرعت الوثوب على الفر�صة ،قبل اال�ستمكان منها ،واالمتناع عن
اجلواب .ونعم العون ال�صمت ،يف مواطن كثرية ،و�إن كنت ف�صيحاً.
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ق�صة رقم ()2
امتحان غريب
ا�ستعد الطلبة لالمتحان ال�شهري وكل و�ضع امامه ورقة االجابة البي�ضاء
دخل املدر�س وفاج�أهم بانه الغى االمتحان وانه �سي�شرح لهم در�س جديد
 ،البع�ض ابدى عدم ر�ضاه على االلغاء والبع�ض ارتاح لاللغاء بدا ي�شرح
الدر�س املدر�س ومع ذكر عنوان املحا�ضرة معركة اجلمل رفع الطالب احمد
يده فقال له املدر�س ماذا تريد ؟
ـ عفوا ا�ستاذ ان هذا الدر�س �شرحته لنا يف املحا�ضرة ال�سابقة
ـ ال ابني انت متوهم انه در�س جديد
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وعاد املدر�س للحديث ..وكما تعلمون فان طلحة والزبري ا�ستاذنا امري امل�ؤمنني
للحج و ....رفع الطالب ع�صام يده ليقول للمدر�س ا�ستاذ هذا الدر�س
اخذناه.
ـ ال اعتقد ذلك انتظر حتى انهي ال�شرح فانه در�س جديد
عاد اال�ستاذ اىل تكملة �شرح الدر�س
ويف هذه املرة رفع يده احمد مرة اخرى لي�ؤكد للمدر�س ان هذا الدر�س كان
مو�ضوع الدر�س ال�سابق وانه مكرر
اجاب املدر�س بثقة ان الدر�س الذي �سا�شرحه در�س جديد والول مرة
وعاد لتكملة ال�شرح وبدا يكتب على ال�سبورة النقاط املهمة واثناء كتابته
�سمع هم�س بع�ض الطالب فيما بينهم
فالتفت اليهم املدر�س وقال للذين كانوا يتهام�سون فيما بينهم انه�ضوا وقفوا
امام ال�سبورة
فنه�ض الذين كانوا يتهام�سون اثناء �شرح املدر�س للمادة وهم يف حالة من
اال�ستغراب فقال لهم املدر�س عن ماذا كنتم تتهام�سون فيما بينكم ؟
ـ ا�ستاذ كنا ن�ؤكد فيما بيننا ان الدر�س مكرر
وهنا وقف املدر�س خماطبا الطلبة
ان الذين قالوا ان املو�ضوع مكرر فهم ناجحون والبقية را�سبون
الن الناجحني منتبهني على الدر�س والفا�شلون ال يعلمون ماذا
كان الدر�س ال�سابق وما قمت به هو االمتحان املطلوب .
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ق�صة رقم ()3
زوج يع�شق زوجته وال�سبب
هناك �س ّيدة عجوز ذك ّية حكيمة يح ّبها زوجها كـثرياًن ،حـتى �أنه يـحلو له �أن
ينـ�شد لها �أبيات احلـب و الغـرام !!
تـقدما يف ال�سـن ازداد حـبهما و �سـعادتهما… !!
و كلـما ّ
وعندما �سـ�ؤلت تلك الـمر�أة عن �سر �سـعادتها الدائـمة ؟!!
هل هو املـهارة يف �إعداد الطــعام ؟؟؟�...أم اجلــمال؟؟؟�...أم �إجنــاب
الأوالد ؟؟؟
�أم غيـر ذلك ؟؟؟
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قـالت :احلـ�صول على الـ�سعادة الزوجـية بعد توفيق اهلل �سبحانه بـيد
الـمر�أة  ..فاملـر�أة ت�ستطــيع �أن جتعل من بيـتها جـ ّنة وافرة الظـالل �أو جـه ّنم
م�سـتعرة النـريان !!ال تقــويل املال! فكثري من النـ�ساء الغنـيات تعـي�سات
و هرب منـهن �أزواجهـن …وال الأوالد فهنـاك من الن�سـاء من �أجننب 10
�صـبيان زوجها يهينها وال يحـبها�أو يطلـقها…و الكـثري منهن ماهرات يف
الطـبخ ،فالواحدة منـهن تطـبخ طوال الـنهار و مع ذلك تـ�شكو �سوء معاملة
زوجـها و قلة احرتامه لها … !!
 �إذن ما هو ال�ســر ؟؟؟ ماذا كنت تعـملني عند حدوث املــ�شاكل معزوجـك ؟؟؟
قـالـت  :عـندما يغ�ضب و يثور زوجــي و قد كان ع�صـبياً – كـنت �أجل�أ �إىل
ال�صـمت املطـبق بكل احــرتام …
�إياك و ال�صــمت املـ�صاحب لنـظرة �سـخرية و لو بالعـني لأن الرجل ذكـي
و يفهــمها !!
 لــم ال تخــرجي من الــغرفــة ؟؟قالــت � :إياك  ..قد يــظن �أنك تــهربني منه و ال تريديـن �سـماعه  ,عليك
بال�صـمت
و موافقـته على ما يقول حتى يهد�أ ثم بعد ذلك �أقول له هل انتـهيت ثم
�أخرج لأنه �سيتـعب و بحاجة لـلراحة بعد الكـالم و ال�صـراخ …
و�أخـرج من الـغرفة �أكمل �أعـمايل املـنزلية و�ش�ؤون �أوالدي ويـظل مبـفرده
وقد �أنهـكته احلرب التي �شـنها علي .
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 مـاذا تفـعلني هل تلجـئني �إىل �أ�ســلوب املـــقاطعة فال تكلمــينه ملدة�أيـام �أو �أ�ســـبوع ؟
ال �إياك و تلك العـادة ال�سيئة فهي �سـالح ذو حدين،عــندما تقاطعني
زوجـك �أ�سبـوعاً قد يكون ذلك �صعباً عليه يف الـبداية و يحاول �أن يكلـمك
و لكن مع الأيـام �سوف يتــعود على ذلك و �إن قاطــعته �أ�سـبوع
قاطعك �أ�سـبوعني !!
عليك �أن تعوديه على �أنك الـهواء الذي ي�ستنـ�شقه والـماء الذي ي�شـربه
وال ي�سـتغني عنه..كوين كالـهواء الرقــيق و �إياك و الريح ال�شـديدة .
 ومــاذا تفعــلني بعـد ذلك ؟؟بعد �ساعتـني �أو �أكـرث �أ�ضع له كوباً من الع�صـري �أو فنـجاناً من القهــوة و
�أقول له تفـ�ضل ا�شـرب  ,لأنه فـع ًال حمـتاج �إليه و�أك ّلمه ب�شـكل عـادي
…
في�ص ّر على �سـ�ؤايل هل �أنت غا�ضــبة ؟؟
ف�أقــول ال !
فيبد�أ باالعــتذار عن كالمه الــقا�سي و ي�سمــعني الكالم اجلــميل.
 وهل ت�صــدقني اعتــذاره و كالمه اجلــميل ؟؟طـبعاً … لأين �أثق بنفــ�سي و ل�ست غبـية …!!!
هل تريدين مني ت�صــديق كالمه وهو غا�ضــب و تكذيــبه و هو هـادئ
؟؟؟!!!
�إن الإ�ســالم ال يقر طالق الــغا�ضب …و هو طالق!! فكــيف ما حــ�صل
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معي �أنا ؟؟؟
فقــيل لـها …و كرامـتك ؟؟
قـــالـت � :أي كرامــة ؟ !!
كرامتــك �أال ت�صدقي �أي كلـمة جارحة من �إن�سـان غا�ضب و �أن ت�صــدقي
كالمه عندما يكون هادئــاً ..
�أ�ســاحمه فوراً لأين قد ن�ســيت كل ال�شــتائم و�أدركت �أهــمية �ســماع
الكـالم املفيــد..وان اتخذت اجراء معني غري �سليم اجتاه غ�ضبه فاكون انا
جزء من اخل�سارة
�إذن �ســر ال�ســعادة الزوجــية عــقل الــمر�أة و مــربط تلك
ال�سـعادة ل�سانها .
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ق�صة رقم ()4
�ضع الك�أ�س … وارحت قلي ًال …
غالبا من ين�صحنا االحبة يف امور تتعلق بحياتنا لكننا يف بع�ض االحيان ال
نتقبل االمالءات ولكن عندما تكون الن�صيحة على �شكل ق�صة او مثل فانها
تكون لالقتناع ا�سرع وللفهم اقنع وها هي احدى الن�صائح اللطيفة التي تزيل
همومنا على �شكل ق�صة ن�صيحتنا تقول :
يف يوم من الأيام كان حما�ضر يلقي حما�ضرة عن التحكم ب�ضغوط و�أعباء
احلياة لطالبه فرفع ك�أ�ساً من املاء و�س�أل امل�ستمعني :
ما هو يف اعتقادكم وزن هذا الك�أ�س من املاء ؟
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وتراوحت الإجابات بني  50غم �إىل  500غم
ف�أجاب املحا�ضر :ال يهم الوزن املطلق لهذا الك�أ�س ,,,فالوزن هنا يعتمد على
املدة التي �أظل مم�سكاً فيها هذا الك�أ�س فلو رفعته ملدة دقيقة لن يحدث
�شيء ولو حملته ملدة �ساعة ف�س�أ�شعر ب�أمل يف يدي ولكن لو حملته ملدة يوم
ف�ست�ستدعون �سيارة �إ�سعاف ..
الك�أ�س له نف�س الوزن متاماً ،ولكن كلما طالت مدة حملي له كلما زاد وزنه
…فلو حملنا م�شاكلنا و�أعباء حياتنا يف جميع الأوقات ف�سي�أتي الوقت
الذي لن ن�ستطيع فيه املوا�صلة ..
فالأعباء �سيتزايد ثقلها …
فما يجب علينا فعله هو �أن ن�ضع الك�أ�س ونرتاح قليال قبل �أن نرفعه مرة �أخرى
…
فيجب علينا �أن ن�ضع �أعباءنا بني احلني والآخر لنتمكن من �إعادة الن�شاط
وموا�صلة حملها مرة �أخرى …
فعندما تعود من العمل يجب �أن ت�ضع �أعباء وم�شاكل العمل وال
ت�أخذها معك �إىل البيت لأنها �ستكون بانتظارك غد ًا وت�ستطيع
حملها …
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ق�صة رقم ()5
ذكاء فتاة
كيف ميكن �أن نفكر يف الأوقات الع�صيبة ون�أخذ قراراً … من هذه الق�صة
لنتعلم البداهة والنباهة
قدميا و يف �أحدى قرى الهند ال�صغرية ،كان هناك مزارع غري حمظوظ
القرتا�ضه مبلغا كبريا من املال من �أحد مقر�ضي املال يف القرية.
مقر�ض املال هذا – و هو عجوز و قبيح – �أعجب ببنت املزارع الفاتنة ،لذا
قدم عر�ضا مبقاي�ضة.
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قال :ب�أنه �سيعفي املزارع من القر�ض �إذا زوجه ابنته.
ارتاع املزارع و ابنته من هذا العر�ض .عندئذ اقرتح مقر�ض املال املاكر ب�أن
يدع املزارع و ابنته للقدر �أن يقرر هذا الأمر.
�أخربهم ب�أنه �سي�ضع ح�صاتني واحدة �سوداء و الأخرى بي�ضاء يف كي�س
النقود ،و على الفتاة التقاط �أحد احل�صاتني.
� .1إذا التقطت احل�صاة ال�سوداء ،ت�صبح زوجته و يتنازل عن قر�ض �أبيها
� .2إذا التقطت احل�صاة البي�ضاء ،ال تتزوجه و يتنازل عن قر�ض �أبيها
� .3إذا رف�ضت التقاط �أي ح�صاة� ،سي�سجن والدها
كان اجلميع واقفني على ممر مفرو�ش باحل�صى يف �أر�ض املزارع و حينما كان
النقا�ش جاريا ،انحنى مقر�ض املال ليلتقط ح�صاتني.
انتبهت الفتاة حادة الب�صر �أن الرجل التقط ح�صاتني �سوداوين و و�ضعهما
يف الكي�س .ثم طلب من الفتاة التقاط ح�صاة من الكي�س.
الآن تخيل �أنك كنت تقف هناك  ،مباذا �ستن�صح الفتاة ؟
�إذا حللنا املوقف بعناية �سن�ستنتج االحتماالت التالية:
� .1سرتف�ض الفتاة التقاط احل�صاة
 .2يجب على الفتاة �إظهار وجود ح�صاتني �سوداوين يف كي�س النقود و بيان
�أن مقر�ض املال رجل غ�شا�ش.
 .3تلتقط الفتاة احل�صاة ال�سوداء و ت�ضحي بنف�سها لتنقذ �أباها من الدين و
ال�سجن.
ت�أمل حلظة يف هذه احلكاية� ،إنها ت�سرد حتى نقدر الفرق بني التفكري ال�سطحي
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و التفكري املنطقي� .إن ورطة هذه الفتاة ال ميكن الإفالت منها �إذا ا�ستخدمنا
التفكري املنطقي االعتيادي.
فكر بالنتائج التي �ستحدث �إذا اختارت الفتاة �إجابة الأ�سئلة املنطقية يف
الأعلى.
مرة �أخرى ،ماذا �ستن�صح الفتاة ؟
ح�سنا ‘ هذا ما فعلته الفتاة:
�أدخلت الفتاة يدها يف كي�س النقود و �سحبت منه ح�صاة و بدون �أن تفتح
يدها و تنظر �إىل لون احل�صاة تعرثت و �أ�سقطت احل�صاة من يدها يف املمر
اململوء باحل�صى  ،و بذلك ال ميكن اجلزم بلون احل�صاة التي التقطتها الفتاة
“يا يل من حمقاء ،و لكننا ن�ستطيع النظر يف الكي�س للح�صاة الباقية و
عندئذ نعرف لون احل�صاة التي التقطتها” هكذا قالت الفتاة ،و مبا �أن
احل�صاة املتبقية �سوداء ،ف�إننا �سنفرت�ض �أنها التقطت احل�صاة البي�ضاء .و مبا �أن
مقر�ض املال لن يجر�ؤ على ف�ضح عدم �أمانته ف�إن الفتاة قد غريت مبا ظهر �أنه
موقف م�ستحيل الت�صرف به �إىل موقف نافع لأبعد احلدود
الدرو�س امل�ستفادة من الق�صة:
هناك حل لأعقد امل�شاكل ،و لكننا ال نحاول التفكري.
اعمل بذكاء و ال تعمل ب�شكل مرهق ،او ب�شكل عاطفي
تخرجك عن �صوابك .
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ق�صة رقم ()6
من ي�ستطيع �أن يخرج الدجاجة من الزجاجة ؟؟
يقول معلم اللغة العربية يف �إحدى ال�سنوات كنت �ألقي الدر�س على
الطالب �أمام اثنني من املفت�شني لدى الوزارة الذين ح�ضروا لتقييمي وكان
هذا الدر�س قبيل االختبارات النهائية ب�أ�سابيع قليلة !!
و�أثناء �إلقاء الدر�س قاطعه �أحدالطالب قائ ًال  :يا �أ�ستاذ اللغة العربية �صعبة
جداً ؟؟!
وما كاد هذا الطالب �أن يتم حديثه حتى تكلم كل الطالب بنف�س الكالم
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و�أ�صبحوا ك�أنهم حزب معار�ضة !!
فهذا يتكلم هناك وهذا ي�صرخ وهذا يحاول ا�ضاعة الوقت وهكذا …!! .
�سكت املعلم قلي ًال ثم قال :
ح�سناً ال در�س اليوم  ،،و�س�أ�ستبدل الدر�س بلعبة !!
فرح الطلبة  ،،وا�ستغرب املفت�شان
ر�سم هذا املعلم على ال�سبورة زجاجة ذات عنق �ضيق  ،،ور�سم بداخلها
دجاجة  ،،ثم قال :
من ي�ستطيع �أن يخرج هذه الدجاجة من الزجاجة؟؟!!!
ب�شرط �أن اليك�سر الزجاجة واليقتل الدجاجة !!!!!!
فبد�أت حماوالت الطلبة التي بائت بالف�شل جميعها ،،
وكذلك املوجهان فقد ان�سجما مع اللغز
وحاوال حله ولكن بائت كل املحاوالت بالف�شل ؟!!
ف�صرخ �أحد الطلبة من �آخر الف�صل يائ�ساً :يا �أ�ستاذ ال تخرج هذه الدجاجة
اال بك�سر الزجاجة اوقتل الدجاجة ،،
فقال املعلم  :ال ت�ستطيع خرق ال�شروط،،
فقال الطالب متهكماً �:إذا يا �أ�ستاذ قل ملن و�ضعها بداخل تلك الزجاجة�أن
يخرجها كما �أدخلها ،،،
�ضحك الطلبة  ،،ولكن مل تدم �ضحكتهم طوي ًال !!
فقد قطعها �صوت املعلم وهو يقول � :صحيح� ،،صحيح ،،هذه هي الإجابة
!!
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من و�ضع الدجاجة يف الزجاجة هو وحده من ي�ستطيع �إخراجها
كذلك انتم !!
و�ضعتم مفهوماً يف عقولكم �أن اللغة العربية �صعبة ..
فمهما �شرحت لكم وحاولت تب�سيطها فلن �أفلح �إال �إذا �أخرجتم هذا املفهوم
ب�أنف�سكم دون م�ساعدة ،،كما و�ضعتموه ب�أنف�سكم دون م�ساعدة !!
يقول املعلم  :انتهت احل�صة وقد �أعجب امل�شرفان كثرياً طريقة القاء املعلم
لدر�سه بل التمهيد لفهم در�سه !!
وقد تقدم م�ستوى الطلبة تقدما ملحوظا يف احل�ص�ص التي بعدها  ..بل
وتقبلوها قبو ًال �سه ًال ي�سرياً !!
هذه هي ق�صة ذلك املعلم،،
الطالب و�ضعوا دجاجة واحدة يف الزجاجة ،،فكم دجاجة
و�ضعنا نحن؟؟ وما ذكرناه هو �ضمن ق�ص�ص احذر القناعات
ال�سلبية .
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ق�صة رقم ()7
هل حتتاج �إىل حجر للتنبيه ؟
بينما كان �أحد رجال الأعمال� ،سائرا ب�سيارته اجلاكوار اجلديدة ،يف �إحدى
ال�شوارع�ُ ،ضرِبت �سيارته بحجر كبري من على اجلانب الأمين.
نزل ذلك الرجل من ال�سيارة ب�سرعة ،لريى ال�ضرر الذي حلق ب�سيارته ،ومن
هو الذي فعل ذلك …
و�إذ به يرى غالم ال يتجاوز عمره ع�شر �سنوات يقف يف زاوية ال�شارع ،وتبدو
عليه عالمات اخلوف والقلق…
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�إقرتب الرجل من ذلك الولد ،وهو ي�شتعل غ�ضبا لإ�صابة �سيارته باحلجر
الكبري… فقب�ض عليه دافعا �إياه اىل احلائط وهو يقول له… :يا لك من
ولد جاهل ،ملاذا �ضربت هذه ال�سيارة اجلديدة باحلجر؟
�إن عملك هذا �سيكلفك �أنت وابوك مبلغا كبريا من املال …!!
�إبتد�أت الدموع تنهمر من عيني ذلك الولد وهو يقول ‘ �أنا مت�أ�سف جدا يا
�سيدي ‘ لكنني مل �أدري ما العمل!
لقد �أ�صبح يل فرتة طويلة من اليوم  ،و�أنا �أحاول لفت �إنتباه �أي �شخ�ص كان،
لكن مل يقف �أحد مل�ساعدتي…
ثم �أ�شار بيده �إىل الناحية الأخرى من الطريق ،و�إذ بولد مرمى على
الأر�ض…
ثم تابع كالمه قائال …� :إن الولد الذي تراه على الأر�ض هو �أخي ،فهو ال
ي�ستطيع امل�شي بتاتا �،إذ هو م�شلوال بكامله ،وبينما كنت �أ�سري معه ،وهو جال�سا
يف كر�سي املقعدين� ،أختل توازن الكر�سي و�إذ به يهوي يف هذه احلفرة…
و�أنا �صغري ،لي�س مبقدوري �أن �أرفعه ،مع �إنني حاولت كثريا…
�أتو�سل لديك يا �سيد ،هل لك �أن ت�ساعدين عل رفعه ؟
لقد �أ�صبح له فرتة من الوقت هكذا ،وهو خائف جدا… ثم بعد ذلك تفعل
ما تراه منا�سبا ،ب�سبب �ضربي �سيارتك اجلديدة باحلجر …!!
مل ي�ستطع ذلك الرجل �أن ميتلك عواطفه ،وغ�ص حلقه  ،فرفع ذلك الولد
امل�شلول من احلفرة و�أجل�سه يف تلك الكر�سي ،ثم �أخذ منديل من جيبه،
وابتد�أ ي�ضمد بها اجلروح ،التي �أ�صيب بها الولد امل�شلول ،من جراء �سقوطه
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يف احلفرة …
بعد �إنتهاءه… �س�أله الولد  :والآن ،ماذا �ستفعل بي من �أجل
ال�سيارة…؟
�أجابه الرجل… ال �شيء يا �أبني… ال ت�أ�سف على ال�سيارة …!
(( مل ي�ش�أ ذلك الرجل �أن ي�صلح �سيارته اجلديدة ،مبقيا تلك ال�ضربة
تذكارا…
ع�سى �أن ال ي�ضطر �شخ�ص �أخر �أن يرميه بحجر لكي يلفت �إنتباهه ))
�إننا نعي�ش يف �أيام ،كرثت فيها الإن�شغاالت والهموم ،فاجلميع ي�سعى جلمع
املقتنيات ،ظنا منهم ،ب�إنه كلما ازدادت مقتناياتهم ،ازدادت �سعادتهم
�أي�ضا…بينما هم ين�سون اهلل كليا…
�إن اهلل ميهلنا بالرغم من غفلتنا لعلنا ننتبه… فينعم علينا باملال وال�صحة والعلم
و……..وال نلتفت لن�شكره ،يكلمنا … لكن لي�س من جميب..
فينبهنا اهلل باملر�ض احيانا ،وبالأمور القا�سية لعلنا ننتبه ونعود جلادة
ال�صواب…
ماذا ينتفع االن�سان لو ربح العامل كله وخ�سر عالقته مع اهلل.؟؟
�إن الإن�سان يتح�سب لإمور كثرية…ف�سياراتنا م�ؤمن عليها ،وبيوتنا م�ؤمنة،
وممتلكاتنا الثمينة ن�شرتي لها ت�أمني…
لكن هل حياتك الأبدية م�ؤمنة ؟
فهل �أنت منتبه ؟
�أم حتتاج اىل حجر ؟؟؟
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ق�صة رقم ()8
البطة والثور
كانت البطة تتحدث مع الثور فقالت له:
 ليتني ا�ستطيع بلوغ �أعلى هذه ال�صخرة. �أجاب الثـور :ومل ال ؟ ميكنني �أن �أ�ضع ِلك بع�ض الروث ( ف�ضالت
الثور) حتى ت�ساعدك على ال�صعود.
وهكذا كان..
يف اليوم الأول�..سكب الثور روثه بجوار ال�صخرة فتمكنت البطة من بلوغ
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ثلثها.
يف اليوم الثاين..حثا الثور روثه يف نف�س املكان فا�ستطاعت البطة الو�صول
لثلثي ال�صخرة.
ويف اليوم الثالث ..كانت كومة الروث قد حاذت قمة ال�صخرة.
�سارعت البطة لل�صعود،وما �أن و�ضعت قدمها على قمة ال�صخرة حتى
�شاهدها �صيا ٌد ف�أ�صطادها .
العربة من الق�صة
عندما يكون طريق القذارة هو طريق العال فان النهاية هي نهاية
البطة
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ق�صة رقم ()9
املدر�س اف�ضل من الطبيب
احد املدر�سني يتحدث لنا عن جتربته مع احد ال�صفوف التي نقل اليها
بعد بداية العام الدرا�سي ب�شهرين  ،يقول املدر�س عند االختبار ال�شفهي
للطالب و�صل الدور �إىل �أحد التالميذ وكان قابعاً يف �آخر زاوية يف ال�صف،
قلت له اقر�أ ..قال اجلميع ب�صوت واحد (ما يعرف ،ما يعرف يا �أ�ستاذ)؛
ف�آملني الكالم ،و�أوجعني منظر الطفل الربيء الذي احمر وجهه ،و�أخذ
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وبقيت مع هذا
العرق يت�صبب منه ،دق اجلر�س وخرج التالميذ للفر�صةُ ،
الطفل الذي �آملني و�ضعه ،وتكلمت معه ، ،فات�ضح يل �أنه حمبط ،وغري واثق
من قدراته ،و�أنه ال ي�ستطيع �أن يقر�أ مثلهم  ،طلبت ملف هذا الطفل لأطلع
على حالته الأ�سرية ،فوجدتها �سليمة وات�ضح يل ان ال�سبب من املدر�سة
ويرجع ال�سبب حتماً �إىل موقف حمرج عر�ض له من معلم� ،أو زميل �صده
بعنف ف�شعر بعدها بالإحباط ،وبد�أت معه خطتي ،ب�أن غريت مكان جلو�سه،
و�أجل�سته �أمامي يف ال�صف الأول ،وقررت �أن �أعطي هذا التلميذ متيزاً ال
يوجد �إال فيه وحده ،ليتحدى به اجلميع ،وعندها تعود له ثقته بنف�سه ،وي�شعر
بقيمته و�إن�سانيته بني زمالئه ،خا�صة بعد �أن عرفت قوة ذكائه.
كتبت له جملة �صعبة النطق ،و�أفهمته معاين كلماتها ،حتى يتخيلها في�سهل
عليه حفظها .كنا نرددها ونحن �صغار ،كتبتها على ورقة �صغرية ،وو�ضعت
عليها احلركات ،وقلت له :احفظ هذه اجلملة غيباً ب�سرعة وال َّيطلع عليها �أحد
من �أ�سرتك ،وال من زمالئك ،وراجعتها معه خل�سة عن �أعني التالميذ حني
خرجوا �إىل الفر�صة ، ،وكنت قد عودت تالميذي على �أن �أروي لهم ق�صة يف
نهاية كل ح�صة �شريطة �أن ي�ؤدوا كل ما �أكلفهم به من حفظ وواجبات ،و�إذا
تعرث بع�ضهم �أو �أحدهم يف احلفظ �أو الواجب منعت عنهم الق�صة ،لي�ساعدوا
زميلهم املتعرث يف حفظه� ،أو واجبه ،ويعاتبوه لأنه �ض َّيع عليهم الق�صة .بعدها
التزم اجلميع بواجباتي لهم؛ وت�شوقاً �إىل ا�ستمرار الق�صة.
ويف �أحد الأيام ،وبعد �أن اختربتهم نهاية الدر�س وجنحوا يف االختبار طلبوا
مني ان اكمل لهم ق�صة النبي حممد (�ص) قلت لهم :عندي م�سابقة لكم
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اليوم  ،وغداً نعود لإكمال ق�صة الر�سول حممد �صلى اهلل عليه واله و�سلم،
قالوا وما هي؟
قلت من ي�ستطيع ان يكرر هذه العبارة ثالث مرات مرقة رقبة بقرة علي
القرقبي من بني مراق رقاب �أبقار القراقبة
من الذكي الذي يعيد هذه العبارة ،فتفاج�أوا جميعاً ،وطلبوا مني �إعادتها،
ف�أعدتها لهم ،وقلت  :من الذكي الذي يعيدها ؟ فلم ي�ستطيعوا �إعادة حتى
ثالث كلمات منها ،فقلت لهم  :هذه ال ي�ستطيع �أن يقولها �إال ذكي فهم
معناها� ،أين الذكي فيكم ؟
والذي يريد امل�شاركة �أطلب منه اخلروج عند ال�سبورة ومواجهة زمالئه
و�أنا �أنظر �إىل هذا التلميذ ،ف�إذا نظرت �إليه يخف�ض يده؛ لأنه يخ�شى الإخفاق،
فثقته بنف�سه معدومة ،خا�صة �أنه ر�أى فالناً وفالناً من الذين ي�شار �إليهم بالبنان
يتعرثون ،و�أين هو من ه�ؤالء الذين �أخفقوا ؟
و�إذا �أعر�ضت عنه � ُأملح �أنه يرفع �إ�صبعه عالياً .وبعد �أن عجز اجلميع طلبت
من هذا ال�صبي �أن يقول اجلملة وهو جال�س يف مكانه ،وذلك خلويف عليه
�إذا خرج ونظر �إىل التالميذ �أن ي�صيبه البكم االختياري ،من �شدة خجله
وح�سا�سيته ،فقالها وهو جال�س على كر�سيه؛ ف�صفقت له ،و�إذا بي �أنا الوحيد
امل�صفق ،وك�أن التالميذ مل ي�صدقوين ،لأنه قالها ب�صوت خافت ،عالوة على
�أن التالميذ مل يلقوا له با ًال.
طلبت منه �إعادتها مرة ثانية ،ولكن �أمرته بالوقوف يف مكانه ،مع رفع ال�صوت،
وابت�سمت يف وجهه ،وقلت له� :أنت البطل� ،أنت �أذكى من يف الف�صل ،فقام
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و�أعاد اجلملة ،ورفع �صوته ،ف�صفقت له �أنا ومن حوله من التالميذ ،فقال
الآخرون :قالها يا �أ�ستاذ! قلت نعم ،لأنه ذكي.
الآن وثقت من هذا التلميذ العجيب بعد �أن حم�سته ،و�شجعته ،وظهر
يل ذلك يف نربات �صوته .فقلت� :أخرج �أمام ال�سبورة ،وقلها مرة �أخرى،
و�أخذت �أ�شحذ همته و�شجاعته� ،أنت الذكي� ،أنت البطل فخرج وقالها
واجلميع من�صتون ،وي�ستمعون يف ذهول.
ثم طلب مني التالميذ �أن �آمره ب�أن يعيدها لهم  ..فرف�ضت طلبهم ،وقلت
لهم :اطلبوا �أنتم منه .وهديف من ذلك �أو ًال� :أن �أ�شعرهم �أنه �أح�سن منهم،
و�أنه ذكي ،وثانياً :حتى يثق هو بنف�سه ،و�أن التالميذ يخطبون وده و�أنه مهم
بينهم ،وثالثاً� :أن الفهم الذي عنده لي�س عند غريه ،و�أن التلعثم وتقطيع
الكالم الذي كان ي�صيبه �أ�صاب جميع زمالئه يف هذا املوقف.
دق جر�س انتهاء احل�صة ،وجاء وقت النزول �إىل فناء املدر�سة للفر�صة،
فلم يخرجوا من ال�صف �إال بهذا الطالب معهم ،و�أخذوا ينادونه با�سمه،
وك ّونوا كوكبة مت�شي وهو مي�شي بينهم ك�أنه قائد ، ،و�شاهدت التالميذ ينادون
�إخوانهم
و�أ�صدقاءهم يف ال�صفوف العليا ،ويجتمعون حول هذا الطالب النجيب وهو
يعيد لهم ،وهم يرددون خلفه ،وهو ي�صحح لهم ،وكرث �أ�صدقاء هذا الولد
وجل�سا�ؤه بعد �أن كان ن�سياً من�سياً ،ووثق بنف�سه
وبعد الإجازة جاء والده �إىل املدر�سة ،ولأول مرة �أقابله ،فقال :جزاك اهلل
خرياً يا �أ�ستاذ ،بارك اهلل لك يف �أوالدك ،جزاء ما فعلت مع ولدي ،وقال :
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لقد �س�ألني الأقارب الذين زارونا يف الإجازة  :من هو الطبيب الذي عاجلت
عنده ولدك� ،إذ كنا نعرفه يتهته يف كالمه ،خجو ًال منطوياً على نف�سه والآن
حتدى الكبار وال�صغار رجا ًال ون�سا ًء ،وحتداهم ب�إعادة جملة �صعبة ،عجزنا
نحن �أن نرددها بعده
فقلت لهم �إنه معلمه يف املدر�سة.
النتيجة
عندما نتعامل مع ما يعرت�ضنا من ظواهر ب�شكل �صادق ونية
�سليمة والتعاي�ش مع �صاحب الظاهرة فاننا ن�ستطيع ان نعاجلها
بت�صرفاتنا من غري اعتمادنا على �صاحب االخت�صا�ص
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ق�صة رقم ()10
ت�أن يف احلكم
دخل �شخ�ص اىل امل�ست�شفى وهو يدفع �سرير املر�ضى ( ال�سدية املتحركة)
وعليها ولده ويتكلم ب�صوت عال مع الغ�ضب و�شد االع�صاب اين الطبيب
اين الطبيب ولدي �سيموت اين انتم
جاء بع�ض املمر�ضني واملمر�ضات اخذوا منه ولده وادخلوه غرفة العناية
املركزة
حاول احد املمر�ضني تهدئة الرجل ولكنه مل يهد�أ بل حتى اتهم الطبيب
بالتق�صري وترك عمله وهدد بالق�صا�ص اذا ما ح�صل مكروه لولده .
خرجت املمر�ضة من غرفة العناية املركزة وطلبت من الرجل ان يهدا
النهم ات�صلوا بالطبيب يف بيته لياتي حتى يقوم بالعملية اجلراحية النها من
اخت�صا�صه.
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�صاح الرجل كيف يرتك امل�ست�شفى لي�س من حقه ذلك �ساحا�سبه اذا
ح�صل �شيء لولدي
يذرع املمر ذهابا وايابا ماهي اال ربع �ساعة وياتي الطبيب م�سرعا اين املري�ض ؟
فام�سك الرجل الطبيب من يده وبدا يهزه وبغ�ضب متوعدا اياه باالجراءات
القا�سية اذا مات ابنه .
دخل غرفة العمليات وبدا باجراء العملية والرجل على احر من اجلمر ينتظر
نتيجة العملية واملمر�ض يقول له بدال من هذا التوعد اذكر اهلل عز وجل
ا�ستغفر اهلل عز وجل ادعو من اهلل عز وجل ان ي�شايف ولدك فان الع�صبية ال
تاتي عليك بنفع وال ترد ابنك
مل يقبل هذا الكالم �...ساعة وخرجت املمر�ضة تب�شر الرجل بان العملية
جنحت وما هي اال �ساعة وي�ستطيع ان يرى ابنه
خرج الطبيب فقال له الرجل لقد قمت بواجبك واود ان  ....ولكن الطبيب
مل يبال له وخرج م�سرعا فالتفت الرجل اىل املمر�ضة قائال  :ماهذا التكرب
لدى الطبيب ؟
قالت املمر�ضة  :انه لي�س متكرب ولكنه على عجالة من امره ذهب ليلحق
دفن جثمان ولده الذي تركه وجاء اىل هنا من اجل اجراء العملية لولدك
دائما ال ت�ستعجل احلكم فاحلديث الرائع لالمام ال�صادق عليه ال�سالم
 ":احمل اخاك على �سبعني حممل �صدق " اي لو رايت من
�صديقك او اخيك ت�صرفا غري �سليم فعليك ايجاد املربر لت�صرفه
من غري اتهامه باخلطا "
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ق�صة رقم ()11
�أبي �أحدب
قد ال اعي احلياة وال اتذكر ايامها قبل ان يكون عمري ثالث �سنوات
ولكنني اتذكر جيدا عندما كان ابي يحملني على ظهره زتتدلة رجلي
على �صدره واحت�ضن را�سه وكم كنت ا�شعر بالراحة عندما يحملني ابي
النني كنت يف غاية ال�سعادة  ،وبلغت ال�ساد�سة من عمري ودخلت املدر�سة
والزال ابي يحملني على ظهره خ�صو�صا عندما ي�سقط املطر الن الطريق اىل
املدر�سة غري معبد فيتحول اىل برك من املاء ووحل فكان بحملني ليو�صلني
اىل املدر�سة كي ال تت�سخ مالب�سي بل وحتى حذائي وكان دائما ينتظرين
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يف باب املدر�سة قبل نهاية الدوام ليعيدين اىل املنزل وبقي على هذا احلال
حتى عندما بلغت الثامنة وان كان ب�شكل اقل  ،ال يتوانى من تلبية اي
طلب يل و�ضمن املعقول  ،بدات حب الف�ضول وال�س�ؤال لدي حيث انني
الحظت ان ابي يختلف يف هيئته عن غريه من الرجال بوجود بتقو�س ظهره
نحو االعلى ف�سالته مل يا ابي يختلف �شكل ظهرك عن غريك من الرجال
؟ فتانى قليال ونظر ايل نظرة حنان واجابني  :ولدي ان اختالف ظهري
عن غريي هي نعمة من اهلل عز وجل منحها يل حتى عندما احملك على
ظهري جتل�س بارتياح من غري ان حتني ظهرك او قد ال ترتاح من ذلك ،
اقتنعت باجلواب يف بداية االمر ومع مرور ال�سنني وحاملا بلغت الرابعة ع�شر
من عمري فاذا بي ا�سمع من ا�صدقائي عبارة ان ابي احدب  ،بقيت يف حرية
من امري ماذا تعني هذه الكلمة و�شاء القدر ان اقرا ق�صة احدب نوتردام
فرايت �صورته ان ظهره مثل ظهر ابي  ،عندها �سالت ابي عن معنى كلمة
احدب  ،فتامل يف وجهي هنيهة ثم قال يل  :هل ي�ضرك �شكلي يا ولدي ؟
احرتت يف اجلواب ومل اجب وتركت االمر بالرغم من اين مل ارى ا�شخا�ص
مثل ابي اال القلة القليلة .
ويف احد االيام ح�صل �سوء فهم مع احد ا�صدقائي فاذا به يقول يل ا�سكت
ابن االحدب  ،هنا اعت�صرين االمل وعدت حزينا اىل البيت فانتبهت لذلك
امي فاذا بها يجن جنونها ملا راتي على هذه احلالة وبدات تلح علي بال�س�ؤال
ولدي ماذا بك ماذا ح�صل مل انت حزين ؟ عندها �سالتها  :امي ملاذا تزوجتي
ابي وهو احدب ؟ فاذا بها تهتز ملا �سمعت ال�س�ؤال اال انها متالكت اع�صابها
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و�سالتني قائلة  :ولدي منذ ان وعيت على الدنيا اىل االن هل ق�صر والدك
بحقك ؟ اجبتها كال  ،هل طرق احد بابنا ي�شكو من ابيك ؟ اجبتها كال ،
هل ان احد من جرياننا ال يحرتم اباك ؟ اجبتها بل العك�س كلهم يحبونه ،
فقالت يل ان اخالق ابيك هي امليزان عند اهلل عز وجل ولي�س مظهره .
وعندها علمت ملا كنت طفال وهو يحملني فاراه اعظم اب وملا كربت علمت
انه اعظم مما كنت ات�صوره عندما كنت جاهال ،واذا بابي يدخل علينا
فنه�ضت ووقفت خلفه النظر اىل حدبته فتمثلت امامي جبل ينحني لعظمة
ابي فقبلتها قبلة والول مرة علمت كم عظيمة هي حدبة ابي وقررت مع
نف�سي ان اقبل حدبته قبل جبينه .
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ق�صة رقم ()12
�أمي �أم ابني � ..أيهما �أختار
عمارة كان �أ�سفلها م�ستودعات ويف �أعالها �شقق �سكنية ،ويف �إحدى ال�شقق
ترقد يف جوف الليل �إمر�أة غاب عنها زوجها يف تلك الليلة وهي حت�ضن بني
يديها طفلها الر�ضيع وقد نام بجوارها طفلتيها ال�صغريتني و�أمــها الطاعنة يف
ال�سن
ويف جوف الليل ت�ستيقظ تلك املر�أة على �صياح و�ضو�ضاء
�أب�صرت ..و�إذا بحريق �شب يف �أ�سفل تلك العمارة و�إذا برجال الإطفاء
يطلبون من اجلميع �إخالء العمارة �إىل ال�سطح …
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قامت تلك املر�أة و�أيقظت �صغريتيها و�صعدت ال�صغريتان �إىل �أعلى العمارة
ثم بقيت تلك الأم يف موقف الحت�سد عليه
لقد بقيت تنظر �إىل �صغريها الر�ضيع الذي ال ي�ستطيع ِحراكا واىل �أمها
الطاعنة يف ال�سن العاجزة عن احلركة والنريان ت�ضطرب يف العمارة …
وقفت متحرية ،،،،
�أتقدم الرب ؟؟؟ �أم تقدم الأمومة ؟؟؟
وب�سرعة قررت ب�أن تبد�أ ب�أمها قبل كل �شيء وترتك �صغريها
حملت امها و�صعدت بها اىل �سطح العمارة وما �إن �سارت يف درج تلك
العمارة
�إالو�إذا بالنريان تداهم �شقتها وتدخل على �صغريها وتلتهم تلك ال�شقة وما
فيها …..
تفطر قلبها و�سالت مدامعها و�صعدت �إىل �سطح العمارة لت�ضع �أمها وتتجرع
غ�ص�ص ذلك الإبن الذي داهمته النريان على �صغره .
�أ�صبح ال�صباح و�أخمد احلريق وفرح اجلميع �إال تلك الأم املكلومة لكن مع
بزوغ الفجر �إذ برجال االنقاذ يعلنون عن طفل حي حتت االنقا�ض بف�ضل
اهلل .
�إنه الرب و�إنه عاقبة البـارين.
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ق�صة رقم ()13
�صالتك كنقرة الغراب
عندما يحني موعد االذان يبدا �صاحب املحل جاري بو�ضع قطعة قما�ش
على معرو�ضاته ويذهب اىل اجلامع لكي ي�صلي اما انا فا�صلي يف حملي ،
ت�ستغرق �صالة جاري تقريبا ن�صف �ساعة بني الواجبة وامل�ستحبة والتعقيبات
 ،وكل من ي�سالني عنه اقول له تعال بعد ن�صف �ساعة .
يف احدى املرات ا�ستغرقت �صالته ع�شرة دقائق وجاء وهو مت�ضجور ومتافاف
وبيده �سبحته ويدردم مع نف�سه  ،عجبا يا ابا �صالح اليوم �صالتك كنقرة
الغراب وما اعتدنا ذلك منك ...
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ال اله اال اهلل وال حول وال قوة االباهلل ماذا اقول هل هي غيبة ام ال�سكوت
اح�سن !!
ك�أن هنالك امرا ح�صل جعلك ت�صلي على عجالة هل حدث مكروه ام
اخربت بامر طارئ ال �سمح اهلل حدث للعائلة ؟
الهذا وال ذاك  .....طيب اخربين  .....ال�صالة هي اللقاء باهلل عز وجل ،
وهذا يتطلب منا ان نكون باح�سن حالة واف�ضل مظهر واطيب عطر ....
وانت كذلك وهلل احلمد ....
امل�شكلة دخل احد االخوة وعندما خلع حذاءه فاحت راحة جورابه الكريهة
والتي مالت اجواء اجلامع ال�صغري يف م�ساحته مما جعلني وجعل البقية ان
ي�سرعوا من �صالتهم لعدم حتملهم هذه الرائحة .......االن فهمت ول�شدة
الرائحة مل تكمل بقية امل�ستحبات .....نعم وجئت اىل املحل لكي اكرث من
الت�سبيحات ....امل ي�ستطع احدكم ان ينبه هذا ال�شخ�ص ؟.....ال الننا
خ�شينا ان نحرجه  ......اعلمك طريقة ....ماهي ؟ علقوا لوحة فيها حديث
للمع�صوم ي�ؤكد على طيب العطر اثناء ال�صالة ....
نعم وهنالك حديث ينبه امل�صلي الذي ياكل الثوم عليه ان
يتجنب امل�سجد اذا بقيت الرائحة يف فمه.
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ق�صة رقم ()14
ال�صخرة واحلاكم
يحكى �أن �أحد احلكام و�ضع �صخرة كبرية على �أحد الطرق الرئي�سية ف�أغلقها
متاماً.
وو�ضع حار�ساً لرياقبها من خلف �شجرة ويخربه بردة فعل النا�س
مر �أول رجل وكان تاجر كبري يف البلدة فنظر �إىل ال�صخرة با�شمئزاز منتقداً
من و�ضعها دون �أن يعرف �أنه احلاكم  ،فدار هذا التاجر من حول ال�صخرة
رافعاً �صوته قائ ًال � " :سوف �أذهب لأ�شكو هذا الأمر � ،سوف نعاقب من
و�ضعها".
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ثم مر �شخ�ص �أخر وكان يعمل يف البناء  ،فقام مبا فعله التاجر لكن �صوته كان
�أقل علواً لأنه �أقل �ش�أناً يف البالد.
ثم مر ثالثة �أ�صدقاء معاً من ال�شباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم يف
احلياة  ،وقفوا �إىل جانب ال�صخرة و�سخروا من و�ضع بالدهم وو�صفوا من
و�ضعها باجلاهل والأحمق والفو�ضوي . ..ثم ان�صرفوا �إىل بيوتهم.
مر يومان حتى جاء فالح عادي من الطبقة الفقرية ور�آها فلم يتكلم وبادر
�إليها م�شمراً عن �ساعديه حماو ًال دفعها طالباً امل�ساعدة ممن مير فت�شجع �أخرون
و�ساعدوه فدفعوا ال�صخرة حتى �أبعدوها عن الطريق
وبعد �أن �أزاح ال�صخرة وجد �صندوقاً حفر له م�ساحة حتت الأر�ض  ،يف هذا
ال�صندوق كانت هناك ورقة فيها قطع من ذهب ور�سالة مكتوب فيها " :من
احلاكم �إىل من يزيل هذه ال�صخرة  ،هذه مكاف�أة للإن�سان الإيجابي املبادر
حلل امل�شكلة بد ًال من ال�شكوى منها".
انظروا حولكم و�شاهدوا كم م�شكلة نعاين منها ون�ستطيع حلها
بكل �سهولة
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ق�صة رقم ()15
بعد فوات االوان عرفت
طفولتي قبل االربع �سنوات قد ال اتذكرها ولكن االهل يتحدثون يف بع�ض
االحيان عن تلك الذكريات واما ما بعد اخلام�سة من عمري فاين اتذكر
ت�صرفاتي واقوايل
كنت كثريا ما امترد على ابي ويف بع�ض االحيان اواجه احلزم فازداد كرها
له اتذكر انه ا�شرتى يل بدلة لطيفة فاخرة والين احب التمرد فقد رف�ضتها
وطلبت غريها م�شابهة لبدلة �صديقي وحاول والدي ان يقنعني فلم اقتنع
فر�ضخ لطلبي وا�ستبدل البدلة ح�سب ما اردت وماهو اال �شهر حتى متزقت
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البدلة  ،كثريا ما يتابع ت�صرفاتي مع ا�صدقائي فين�صحني مرة ويوبخني مرة
اخرى .
يت�شدد يف اعطائي م�صرويف يحاول ان يغريني باجلوائز اذا ما جنحت بامتياز
يف املدر�سة كنت ال ابايل  ،يطلب مني كثريا تق�سيم وقتي وكان يقول يل
مرارا انا امنحك خربة التجارب التي مار�ستها يف حياتي اي انه يعطني
الثمرة كي اجتنب العرثة وبالرغم من ذلك كنت ال ابايل وكثريا ما اجل�أ اىل
امي لتلبية طلباتي وقد تبدي بع�ض املمانعة اال انها حتقق يل ما اريد فيعلم
ابي بذلك فيعاتب امي كثريا ويقول لها انك �ستف�سدين تربية الولد وكنت
ازداد حنقا على ابي مع و�صويل اىل مرحلة الرابع اعدادي وبدا ابي يعاملني
كرجل يحاول ان يجعلني �صديق له ولكني كنت اتهرب منه وال احتمل
اجللو�س معه وذلك كما ي�سمى طي�ش ال�شباب كنت ب�شق االنف�س اح�صل
على موافقته اذا اردت ال�سفر مع ا�صدقائي  ،ايام ي�سهر والدي خارج البيت
فكنت ا�شعر باحلرية وارى امي على الباب تنتظره وانا ال ابايل وعندما ا�سال
امي اين ابي؟ تقول يل يعمل لكي ياتينا بالطعام وامللب�س ،كنت ا�سمع
اجلواب من غري ان اتاثر فيه  ،ودخلت اجلامعة وبدات ال�شدة التي القيتها
من ابي يف مرحلة ال�ساد�س اعدادي وكان يكرر علي دائما االن �ستحدد
م�ستقبلك اقرا اجنح مبعدل ي�ؤهلك لدخول الطب او الهند�سة كنت ال
ابايل لهذه الن�صيحة  ،ولدي اذا اردت ان تكون ان�سان ناجح امامك هذين
ال�شهرين قبل االمتحانات اقر�أ وانا اوفر لك ما تريد مهما كان  ،قلت له اريد
�سيارة  ،اجابني نعم �ساعمل امل�ستحيل اليف لك بهذا الوعد اريدك ان تقر�أ
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حتى تكون ناجح  ،كان اذا ميازحني كنت ا�صطنع ال�ضحكة لكي اجامله
بالرغم من ان غايته كانت يريدين ان ا�شعر بال�سعادة واذا ما راين مهموم
فانه ال ي�سالني عن �سبب همي ولكن امي هي التي تقلق وكنت اتخذ موقفا
�سلبيا من ابي واتهمه انه ال يهتم بي ومرت االيام ومر�ض ابي مر�ضا �صعب
العالج ومل احقق له طموحه بالنجاح يف االعدادية مبعدل ي�ؤهلني الدخول
اىل الكلية التي كان يتمناها وازدادت م�صاريف العالج وكان ال يكلفني
باي �شيء وبالرغم من هذه املحنة كنت ال افكر بعواقب فقدان االب على
عك�س امي التي قلقت عليه ا�شد القلق وكانها هي املري�ضة فعاتبتها على
اهمالها �صحتها واالهتمام بابي فتاملت كثريا مني واخذتني جانبا عندما نام
ابي وقالت يل انت ملاذا هكذا قا�سي على ابيك ؟
مل يلبي يل طلباتي وانت تلبني يل طلباتي ...
وهل كنت البي طلباتك من جيبي اخلا�ص ؟ وهل كنت البي طلباتك من
غري علمه ؟ وهل تعلم انه هو من يطلب مني ان البي طلباتك ؟
وقفت مذهوال ال اجد جوابا
واالن لو ال �سمح اهلل فقدنا ابيك فهل لنا غري راتبه التقاعدي للعي�ش و�ستكون
انت امل�س�ؤول ماذا اعددت لهذه احلالة ؟ هل كليتك املتوا�ضعة �ست�ضمن
لك العمل املنا�سب ؟ ام ان لديك م�ؤهالت ت�ستطيع العمل وتك�سب لقمة
عي�شك ؟ الهذا والذاك واالن تخيل االمر بوعي وتركيز ..وازيدك علما ان
مبلغ �سعر ال�سيارة كان قد جهزه ابوك والنك مل تف بوعدك فاقرتح ان يكون
املبلغ لزواجك .
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انهمرت دموعي وكل الليل وانا افكر ومل تغم�ض عيني دقيقة هل حقا كان
هكذا ابي ؟ كما انا ظامل ...لقد ظلمته كثريا ....غدا �ساعو�ض ما فاتني
ومع اذان الفجر �سمعت �صياح امي لقد توفى ابي
كيف يل التعوي�ض ؟؟؟
ن�صيحتي ال تكونوا مثلي
ال يوجد اب يف الدنيا ال يرجو العال البنه
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ق�صة رقم ()16
اختبار لتعيني مدير
اعلن احد ا�صحاب ال�شركات العمالقة انه بحاجة اىل �شخ�ص كفوء ليدير
ال�شركة وتقدم لهذا املن�صب جمموعة من اال�شخا�ص وبدا قراة امللفات التي
قدموها وبدا مبقابلتهم واال�ستف�سار عن امكانياتهم
احد اال�شخا�ص الذين تقدموا لهذا املن�صب كان �شابا ح�صل على الدكتوراه
بدرجة ممتاز �ساله �صاحب ال�شركة
هل والدك يعمل؟
عفوا انا يتيم
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هل قدمت لك الدولة منحة درا�سية ؟
كال
اذن من اين م�صروفك ؟
من امي
وهل لك اخوة ؟
كال
وماذا تعمل امك؟
انها تغ�سل املالب�س باجرة
اذن �سا�شرط عليك �شرط ان نفذته �ستكون انت �صاحب احلظ يف التعيني
وما هو ؟
ان تعمل ملدة يوم واحد بدال من امك
موافق
ذهب ال�شاب اىل بيته ليب�شر امه بانه على حافة احل�صول على وظيفة مرموقة
ولكن ب�شرط ان يعمل بدل امه ليوم واحد
دخل على امه وقال لها ما يدور بخلده وطلب منها ان ت�شرح له منهج
عملها
رف�ضت يف بداية االمر ولكنه اقنعها بان تعينه يف ال�شركة مبن�صب مدير
متوقف على هذا العمل
فبدات ت�شرح له امه كيف تعمل
تنه�ض يف ال�صباح الباكر بعد اعداد الطعام وكي املالب�س اخلا�صة بابنه وذهابه
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للدرا�سة تذهب االم اىل البيوت التي تتعامل معهم تقوم بجمع املالب�س
املت�سخة وحتملها بكي�س كبري وتعود اىل البيت وتبدا بغل�سها يدويا حيث ال
امكانية لديها ل�شراء غ�سالة
وبعد ان تغ�سلها تن�شرها يف ال�سطح لكي جتف
تقوم بعد ذلك بتهيئة الطعام لولدها قبل قدومه ظهرا  ،بعد الغذاء تقوم
بجمع املالب�س ومن ثم كيها وترتيبها ح�سب ا�صحابها لتنه�ض يف اليوم
التايل لت�سلم املالب�س اىل ا�صحابها وا�ستالم اتعابها وتذهب اىل جمموعة
اخرى من البيوت لتاخذ ما لديهم من مالب�س مت�سخة لتقوم بنف�س العمل
ولها يوم واحد يف اال�سبوع ا�سرتاحة لتغ�سل مالب�س ولدها ومالب�سها .
الولد ي�سمع ودموعه جتري على خده وبالفعل نه�ض باكرا واخذ عناوين
البيوت وذهب اليهم وا�ستلم املالب�س املت�سخة وعاد اىل البيت وبدا بغ�سلها
فقد تعب وعانى واملته يديه وبعد اكمالها قام بن�شرها يف ال�سطح وانتظر جتفيفها
ويف وقت االنتظار قام بتهيئة الطعام المه ومن ثم قام بجمع املالب�س ع�صرا
وكيها وقام بت�سليمها يف �صباح اليوم التايل وعند عودته طلب من امه ان تريه
يدها فنظر اىل القروح واجلروح يف يدها واىل االم املفا�صل وتورم قدمها فعلم
بحجم العناء الذي بذلته له امه يف �سبيل ان يح�صل على �شهادة الدكتوراه
فقبل يديها ورجليها من موا�ضع االمل ودموعه تنهمر على خديه
ذهب يف اليوم التايل اىل ال�شركة ف�ساله �صاحب ال�شركة هل نفذت
ال�شرط؟
نعم
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وماذا تعلمت؟
تعلمت ما مل تعلمني اياه الدرا�سة ال البكالوريو�س وال املاج�ستري وال
الدكتوراه وان �شرطك هذا هو اعظم در�س يف حياتي ونبهني من غفلتي
عندها وافق �صاحب ال�شركة على ان يكون هذا ال�شاب مديرا لها .
احلكمة
اذا تقدم �شخ�ص لطلب وظيفة او الزواج من بنتك او اختك
ا�سال عن عالقته بامه فهي جوهر االخالق واحلكم الفي�صل يف
تقييم اخالقه
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ق�صة رقم ()17
ي�ساعده باجرة القطار
يف حمطة للقطار وعند �شباك التذاكر وامل�سافرون يقفون يف �صف واحد
ينتظرون دورهم لقطع تذكرة ال�سفر كان احد امل�سافرين وهو رجل كبري
ال�سن دخل يف حوار مع املوظف امل�س�ؤول حيث ان ثمن التذكرة قد ازداد
بع�ض ال�شيء والرجل ال يعلم بهذه الزيادة فطلب من املوظف ان يحجز له
يف الدرجة الثانية او الثالثة ولكن املظف اعتذر بان الدرجتني قد حجزت
بالتمام وال مكان �شاغر فيها والن الرجل ال ميلك فرق الزيادة فقد طال
احلديث بينهما واخريا طلب املوظف من الرجل ان يقف جانبا وملا جاء دور
الذي بعده �سال املوظف ما امل�شكلة بينكما فقال له ان الرجل ال ميلك فرق
الزيادة يف التذكرة فاعطى هذا ال�شخ�ص الفرق من عنده  ،نادى املوظف
على الرجل وقال له لقد حجزت لك تذكرة والفرق دفعه هذا الرجل .
هنا طلب الرجل الكبري من الذي �ساعده على احلجز ان يحمل له حقيبته
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فنظر اليه با�ستغراب ولكنه متالك نف�سه وحمل له احلقيبة  ،ومن الطبيعي
ان يتجاورا يف اجللو�س النهما معا قطعا التذاكر  ،ويف العربة طلب اي�ضا من
الرجل ان ي�ضع حقيبته يف املكان املخ�ص�ص للحقائب
وبعد ذلك بدا باحلديث معا ال �سيما ان الطريق �سيكون الليل بكامله وبدا
كبري ال�سن باحلديث
 ان املبلغ الذي دفعته هو دين بذمتي �سارده اليك حاملا ن�صل عفوا ال ت�شغل بالك اعتربه هدية انا ال اقبل الهدية واذا احببت ان ابيع لك حكمة مببلغ الدين واذا مل تعجبني هذه م�شكلتك هات ماعندك اعطني املبلغ اوال امل تقل انا اطلبك نعم ولكن عندما تعطيني املبلغ واقل لك احلكمة �سي�صبح املبلغ ملكيوعندها �سارده اليك ت�سديدا لديني
نظر اليه بني امل�ستغرب واملتعجب ولكنه وافقه الراي فاعطاه املبلغ وبدا العجوز
يذكر حكمته قائال له  :دائما ال تندم على فعل حدث خارج ارادتك وبامر
من اهلل بل ادعو اهلل ان يختم لك هذا االمر باخلري مهما كان ودائما ال متن
على احد فعلت له اخلري
 -بالرغم من انها حكمة جميلة اال انني اعلمها
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 عفوا الرتجيع والتبديل ممنوع واالن خذ هذا املبلغ ت�سديدا لدينك �شكرا وقبلت ذلكو�صل القطار نهاية الرحلة وهنا اخرج العجوز هاتفه النقال وبعد طلب الرقم
املطلوب وو�ضع الهاتف على اذنه قال  :اوه ال ر�صيد يف الهاتف وانا بام�س
احلاجة الخبار ولدي بو�صويل حتى ياتيني اىل املحطة  ،اعتقد �سا�ستقر�ض
منك مبلغ مكاملة هل ت�سمح يل بذلك ؟
 ال يهم تف�ضل ا�ستخدم هاتفيوبالفعل ا�ستخدم الهاتف ولكنه مل يتحدث مع احد واعاده لرفيقه فقال له
رفيق ال�سفر  :مل ا�سمعك تتكلم
 االجابة كانت ان الرقم املطلوب خارج نطاق اخلدمة او مغلق على كلحال �شكرا �سا�ستقل �سيارة اجرة اىل بيتي �شكرا لك على كل ما قدمته يل
 بل انا ا�شكرك على حديثك املمتع�سار الرجل وهو ينظر اىل العجوز يركب �سيارة االجرة وماهي حلظات حتى
�سمع رنة و�صول ر�سالة اىل هاتفه فتح الر�سالة ووجد مكتوب فيها
متت تعبئة ح�سابك بر�صيد  10000دينار
ا�ستغرب االمر من هو الذي قام بالتعبئة ؟
رنة اخرى لر�سالة اخرى فتحها وكتب فيها � :شكرا لك على
الرفقة ال ت�ستغرب من الر�سالة االوىل فاين احتفظت برقمك
وهذا هو رقمي لقد �سددت لك اكرث من دينك وت�ستحق اكرث .
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ق�صة رقم ()18
بهلول يف املقهى
بهلول رائع يف كل ت�صرفاته والتي كلها تنم عن حكمة وثقافة وابداع ودائنا
يجعل الطرف االخر هو من يوقع نف�سه بنف�سه  ،هذه املرة كانت لبهلول هذه
الق�صة ،
دخل بهلول يف احدى املقاهي وهي مكتظة باجلال�سني واغلبهم �شباب
وكانت لها واجهة عري�ضة على ال�شارع العام  ،بحيث انها تطل على املارة
 ،جل�س بهلول خلف �شابني بحيث ا�صبح ظهره بظهر ال�شابني وكان بيد
احدهم مفكرته اخلا�صة وبدا ال�شابني باحلديث فيما بينهم.
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مرت من امامهم امراة حمجبة ت�سري على ا�ستحياء وهو مم�سكة بعبائتها
ب�شكل حمكم وخلف املراة بنتني من غري حجاب  ،فقال االول ارى ان
املراة يف بلدنا ال زالت تعاين من التخلف
الثاين  :ماهو دليلك على ذلك ؟
االول  :ان احلجاب ا�صبح مو�ضة قدمية واالن نحن نعي�ش ع�صر التطور
واحل�ضارة وا�صبحت املراة تقتحم �شتى ميادين احلياة
الثاين  :بالفعل الزالت املراة تعي�ش العهود املا�ضية
ا�ستمع بهلول حلديثهم ولكنه مل يرد عليهم  ،وبدا ال�شابان باحلديث يف
مو�ضوع اخر فتعمد بهلول اىل ان يجعل اذنه بالقرب من افواههم بطريقة
توحي على التج�س�س فا�ستغرب ال�شابان من هذه احلركة الغريبة فقال االول
 :اخي ملاذا متد را�سك بيننا ؟
بهلول  :عفوا ال�ستمع اىل حديثكم
الثاين  :وما هذا الف�ضول من جنابكم
بهلول :عفوا ملاذا ف�ضول ؟
االول  :عندما تريد ان ت�ستمع خل�صو�صياتنا ماذا ي�سمى ؟
بهلول  :هل من املمكن ان اطلع على مفكرتك هذه ؟
االول  :عجبا عليك يارجل ال نر�ضى بان تتج�س�س علينا واالن تريد مفكرتي
اخلا�صة لتطلع عليها ما امرك ؟
بهلول  :نحن االن يف ع�صر التطور واحلرية فلماذا متنعني من االطالع على
خ�صو�صياتك
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الثاين  :مل ار رجال احمق مثلك
بهلول  :بربكما هل ان املراة التي ترتدي احلجاب لتخفي زينتها من
خ�صو�صيتها ام من خ�صو�صيتكم ؟ فاذا كانت ب�ضع كلمات منطوقة او
مكتوبة ترف�ض اطالع الغري عليها فهل من املنطق ان تطلب من املراة ان
تطلعك على خ�صو�صيتها؟!
واخر�سا واكمل حديثه بهلول :وللعلم لو قبلت
انذهل ال�شابان ّ
انت ان اطلع على خ�صو�صياتك ال يحا�سبك اهلل ولو قبلت
املراة ان تطلع على خ�صو�صيتها �سيحا�سبها اهلل فايهما احق
بالنقد انتما ام املراة املحجبة ؟
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ق�صة رقم ()19
َ
ال�صحبة يا �أبي
ال حترمني
قام عابد يتهجد الليل ،فر�أى طفله ال�صغيـر يقوم بجواره �..أ�شفق عليه ل�صغر
�سنه و لربد الليل و م�شقة ال�سهر ،فقال له :ارقد يا بني ف�أمامك ليل طويل.
فقال له الولد :فما بالك �أنت قد قمت؟
فقال :يا بني قد طلب مني �أن �أقوم له.
قال الغالم :لقد حفظت فيما انزل اهلل يف كتابه �إن ربك يعلم �أنك تقوم �أدنى
من ثلثي الليل ون�صفه وثلثه وطائفة من الذين معك ..فمن ه�ؤالء الذين
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قاموا مع النبي �صلى اهلل عليه واله و�سلم؟
فقال الأب�:إنهم �أ�صحابه .
فقال الغالم :فال حترمني من �شرف �صحبتك يف طاعة اهلل.
فقال �أبوه وقد متلكته الده�شة ،يا بني �أنت طفل و مل تبلغ احللم بعد !!
فقال الغالم :يا �أبت �إين �أرى �أمي وهي توقد النار ،تبد�أ ب�صغار قطع احلطب
لت�شعل كبارها ! ف�أخ�شى �أن يبد�أ اهلل بنا يوم القيامة قبل الكبار �إن �أهملنا
طاعته !
فانتف�ض �أبوه من خ�شية اهلل و قال :قم يا بني ،ف�أنت �أوىل باهلل من �أبيك.
ف�سبحان اهلل مغري الأحوال اليوم �أطفالنا يف بعد عن اهلل ب�سبب
الآباء املهملني الذين يعتذرون لهم دائما ب�أنهم �صغار ،واحذروا
ف�إن "من �شب على �شيء �شاب عليه".
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ق�صة رقم ()20
ذكاء �شاهد
حدث ذلك فياحدى املدن يف عهد كانت ت�سيطر عليها عدة ع�صابات
ا�ستطاعت �أن متتلك كل �شي  ...حتى ال�شرطة والق�ضاء  ...و حتى القانون
يف ذلك الع�صر  -يف ثالثينيات القرن الع�شرين -قام �أحد زعـماء هذه
الع�صابات بقـتـل �أحد خ�صومه  ..ف�ألقي القب�ض عليه
وعندما جاء �شاهد الإدانة الوحيد ...ليقف �أمام القا�ضي الذي ح�صل يف
امل�ساء فقط على ر�شوة �ضخمة لتربئة زعيم الع�صابة
�س�أل القا�ضي ال�شاهد يف �صرامة :
ماذا حدث بال�ضبط ؟
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�أجابه ال�شاهد يف هدوء واثق :
كنت اجل�س يف خمزن املتجر يف ال�ساعة الثانية بعد منت�صف الليل وال�سيد
�صاحب املتجر يف اخلارج  ..ثم �سمعت طلقا ناريا وعندما هرعـت من املخزن
�إىل املتجر وجدت �صاحب املتجر جثة هامدة والدماء تنزف من ثقب بني
عينيه اجلامدتني اجلاحظتني وهذا الرجل ( وا�شار اىل قف�ص االتهام حيث
يقف املتهم ) يقف �أمامه وم�سد�سه يف قب�ضته والدخان يت�صاعد من فوهته
ومل يكن هناك �سواه.
�س�أله القا�ضي يف �صرامة خميفة :
هل ر�أيته وهو يطلق النار على رئي�سك؟؟
�أجابه ال�شاهد بب�ساطة :
كال ولكن مظهره ي�ؤكد انه هو الفاعل فلم يكد يراين حتى رمقني بنظره
قا�سيه ود�س امل�سد�س يف جيبه وغادر املكان يف هدوء وهو يت�صور �أنى لن
�أجر�ؤ على �إدانته وال�شهادة �ضده .
عاد القا�ضي ي�س�أله يف �صرامة :
هل ر�أيته يطلق النار ؟؟؟؟
�أجابه ال�شاهد يف حرية :
بل �سمعت �صوت الطلق الناري ،و ...
قاطعه القا�ضي املرت�شي يف حزم :
هذا ال يعد دليال كافيا .
ثم �ضرب مائدته مبطرقته اخل�شبية قائال بع�صبية وحدة :
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فلين�صرف ال�شاهد
احتقن وجه ال�شاهد يف غ�ضب ونه�ض من مقعـد ال�شهادة و�أدار ظهره
للقا�ضي
وهتف ب�صوت مرتفع :
يالك من قا�ضي غـبي و�أحمق وت�شبه اخلـنازيـر يف عـقـلـك ومظهرك
�صاح القا�ضي يف مزيج من الغ�ضب والذهول واال�ستنكار :
كيف جتر�ؤ على �إهانة هيئه املحكمة �أيها الرجل ؟؟ !!!!
�أنني �أحكم عليك بـ ...
ا�ستدار �إليه ال�شاهد وقاطعة بغتة :
هل ر�أيتني �أ�شتمك يا �سيدي ؟
�صاح القا�ضي يف غ�ضب :
لقد �سمعتك و�سمعك اجلميع و .....
قاطعه ال�شاهد مبت�سما بدهاء :
هذا لي�س دليال كافيا يا �سيدي
احـتـقـن وجه القا�ضي و�ضجت القاعة بال�ضحك و �أدرك اجلميع مغـزى
املفارقة ,و وجد القا�ضي نف�سه يف م�أزق يهدد �سمعـته وم�ستـقـبله فلم
يجد �سوى �أن ي�ست�سلم لرغـبة الر�أي العام ويحكم على زعـيم العـ�صابة
بالإعـدام.
اذا ف�سد الق�ضاء ف�سد البلد و�ضاع احلق وانحطت ثقافة املجتمع
يف الدرك اال�سفل النه ا�شبه مبجتمع الغاب .
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ق�صة رقم ()21
غباء �شاهد
تعترب ق�ضية املغرية على عك�س ق�صة ذكاء �شاهد التي ت�سبقها وقد ذكرت
امل�صادر ان من ق�ضايا املُ ِغ رْ َية ما فعله ـ مع الإح�صان ـ مع امر�أة ،ودرء عمر بن
ّ
احلد عنه ،وهي ق�ض ّيته مع �أُ ّم جميل بنت عمرو ،امر�أة من قي�س ،يف
اخلطاب ّ
ق�ضية هي من �أ�شهر الوقائع التاريخية يف العرب ،كانت �سنة  17للهجرة ،ال
يخلو منها كتاب ي�شتمل على حوادث تلك ال�سنة.
وقد �شهد عليه بذلك ٌّ
كل من� :أبي بكرة ـ وهو معدود يف ف�ضالء ال�صحابة
وحملة الآثار النبوية ـ ،ونافع بن احلارث ـ وهو �صحابي �أي�ضاً ـ ،و�شبل بن
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معبد ،وكانت �شهادة ه�ؤالء الثالثة �صريحة ف�صيحة مبمار�سته الزنى ،ال
يك ّنون وال يحت�شمون ،وملّا جاء الرابع ـ هو زياد بن �سم ّية ـ لي�شهد� ،أفهمه
عما ر�آه ،فانكر ما قال ال�شهود
اخلليفة رغبته يف �أن ال يخزي املُ ِغ رْ َيةّ ،ثم �س�أله ّ
قبله ولكنه اقر ان املغرية كان خمتليا بها ولكنه مل يراه يزين
فقال عمر :اهلل �أكرب! قم يا مغرية �إليهم فا�ضربهم.
فقام يقيم احلدود على الثالثة.
و�إليكم تف�صيل هذه الواقعة بلفظ القا�ضي �أحمد ،ال�شهري بابن خ ّلـكان ،يف
كتابه «وفيات الأعيان»� ،إذ قال ما هذا لفظه:
«و�أ ّما حديث املُ ِغ رْ َية بن �شعبة الثقفي وال�شهادة عليه ،ف�إنّ عمر بن ّ
اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه كان قد ر ّتب املُ ِغ رْ َية �أمرياً على الب�صرة ،وكان يخرج من دار
الإمارة ن�صف النهار ،وكان �أبو بكرة ـ املذكور ـ يلقاه فيقول� :أين يذهب
الأمري؟ فيقول :يف حاجة .فيقول� :إنّ الأمري يزار وال يزور.
احلجاج
قالوا :وكان يذهب �إىل امر�أة يقال لها� :أُ ّم جميل بنت عمرو ،وزوجها ّ
بن عتيك بن احلارث بن وهب اجل�شمي» ّثم ذكر ن�سـبها.
ّثم روى �أنّ �أبا بكرة بينما هو يف غرفة مع �إخوته ،وهم نافع ،وزياد ،و�شـبل بـن
مـعـبـد� ،أوالد �سـمـ ّيـة« ،فهـم �إخـوة لأُ ّم ،وكانـت �أُ ّم جـمـيـل ـ املذكورة ـ
يف غرفة �أُخرى قبالة هذه الغرفة ،ف�ضربت الريح باب غرفة �أُ ّم جميل ففتحته
ونظر القوم ،ف�إذا هم باملُ ِغ رْ َية مع املر�أة  ،........فقال �أبو بكرة :هذه بلية قد
ابتليتم بها ،فانظروا! فنظروا ح ّتى �أثبتوا.
فنزل �أبو بكرة فجل�س ح ّتى خرج عليه املُ ِغ رْ َية من بيت املر�أة ،فقال له� :إ ّنـه
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قد كان من �أمرك ما قد علمت ،فاعتزلنا!
قـال :وذهب املُ ِغ رْ َية لي�ص ّلي بالنـا�س الظهر ،وم�ضى �أبو بكـرة فقال :ال واهلل
ال ّ
ت�صل بنا وقد فعلت ما فعلت.
ِّ
فلي�صل ،ف�إ ّنه الأمري ،واكتبوا بذلك �إىل عمر ر�ضي اهلل
فقال النا�س :دعوه
عنه.
فلما قدموا عليه
فكتبوا �إليه ،ف�أمرهم �أن يقدموا عليه جميعاً ،املُ ِغ رْ َية وال�شهودّ ،
فتقدم �أبو بكرة ،فقال له:
جل�س عمر ر�ضي اهلل عنه ،فدعا بال�شهود واملُ ِغ رْ َيةّ ،
ر�أي َتـه يفعل الفاح�شة؟
قال :نعم ،واهلل لك�أنيّ �أنظر �إىل .........
ألطفت يف النظر!
فقال له املُ ِغ رْ َية :لقد � َ
فقال �أبو بكرة :مل � ُآل �أن �أُثبت ما يخزيك اهلل به.
فقال عمر :ال واهلل ح ّتى ت�شهد لقد ر�أي َته يفعل الفاح�شة.
فقال :نعم �أ�شهد على ذلك.
فقال :فاذهب عنك مغرية ،ذهب ربعك.
ّثم دعا نافعاً فقال له :عال َم ت�شهد؟
قال :على مثل �شهادة �أبي بكرة.
قال :ال ح ّتى ت�شهد �أ ّنه .........
فقال له عمر :اذهب مغرية ،ذهب ن�صفك.
ّثم دعا الثالث فقال له :على ما ت�شهد؟
فقال :على مثل �شهادة �صاح َب ّي.
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فقال له عمر :اذهب عنك مغرية ،ذهب ثالثة �أرباعك.
فلما ر�آه جل�س له يف امل�سجد واجتمع
ّثم كتب �إىل زياد وكان غائباً فقدمّ ،
فلما ر�آه مقبال قال� :إنيّ �أرى رجال ال
عنده ر�ؤو�س املهاجرين والأن�صارّ ،
يخزي اهلل على ل�سانه رجال من املهاجرين.
ّثم �إنّ عمر رفع ر�أ�سه �إليه فقال :ما عندك يا �سلح احلبارى؟
فقيل� :إنّ املُ ِغ رْ َية قام �إىل زياد ،فقال :ال خمب�أ لعطر بعد عرو�س.
فقال له املُ ِغ رْ َية :يا زياد! اذكر اهلل تعاىل واذكر موقف يوم القيامة ،ف�إنّ اهلل
تعاىل وكتابه ور�سوله و�أمري امل�ؤمنني قد حقنوا دمي �إ ّال �أنْ تتجاوز �إىل ما مل
تر ّمما ر�أيت ،فال يحمل ّنك �سوء منظر ر�أيته على �أن تتجاوز �إىل ما مل تر،
...........قال :فدمعت عينا زياد واحم ّر وجهه وقال :يا �أمري امل�ؤمنني! �أ ّما
حق القوم فلي�س عندي،
أحق ما َّ
�أنْ � َّ
فقال عمر ما معناه هل رايته معها ؟
فقال :ال.
وكرر ال�س�ؤال عمر  :هل رايته يفعل الفاح�شة بها؟
فقال :ال.
فقال عمر :اهلل �أكرب! قم �إليهم فا�ضربهم.
فقـام �إىل �أبي بكرة ف�ضربه ثمانني ،و�ضرب الباقني ،و�أعجبه قول زياد ،ودر�أ
احلد عن املُ ِغ رْ َية.
ّ
فقال �أبو بكرة بعد �أن ُ�ضرب� :أ�شهد �أنّ املُ ِغ رْ َية فعل كذا وكذا.
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه� :إن
فهم عمر �أن ي�ضربه ّ
ّ
حداً ثانياً ،فقال له ُّ
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�ضربته فارجم �صاحبك! فرتكه.
وا�سـتتاب عمر �أبا بكرة ،فقال� :إنمّ ا ت�سـتتيبني لتقبل �شهادتي.
فقال� :أجل.
فقال :ال �أ�شهد بني اثنني ما بقيت يف الدنيا.
احلد قال املُ ِغ رْ َية :اهلل �أكرب ،احلمد هلل الذي �أخزاكم.
فلما ُ�ضربوا ّ
ّ
فقال عمر :بل �أخزى اهلل مكاناً ر�أوك فيه».
قال« :وذكر عمر بن �ش ّبة يف كتاب (�أخبار الب�صرة)ّ � ،أن �أبا بكرة
ملّا جلد �أمرت �أُ ّمه ب�شاة ُ
فذبحت وجعل جلدها على ظهره،
فكان يقال :ما كان ذاك �إ ّال من �ضرب �شديد».وفيات الأعيان
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ق�صة رقم ()22
�أغرب ق�صة انتحار يف التاريخ
قد ال ي�صدق البع�ض هذه الق�صة لكرثة ما فيها من �صدف غريبة ،كما �أن
�أحداثها ت�صلح لإثارة �أكرث العقول �إميانا ب�أنها ر�أت و�سمعت ما يكفي و�أن
لي�س هناك ما يثري ،غري ق�ص�ص اخليال العلمي يف ال�سينما والتلفزيون .وقد
كانت �أحداثها الغريبة مو�ضوع خطبة �ألقاها رئي�س «جمعية علماء الت�شريح
يف جرائم القتل» يف احدى دول العامل  ،و�أثارت ده�شة م�ستمعيه يف ذلك
احلفل ،ويفرت�ض �أنهم ر�أوا الكثري ،لي�س ب�سبب �صدفها العجيبة فقط ،بل
ولتعقيداتها القانونية ،فهي ق�صة جرمية قتل غري م�سبوقة ،وال ميكن �أن تتكرر
ب�سهولة مرة �أخرى.
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يف  23مار�س  1994بني تقرير ت�شريح جثة املقتول �أنه تويف من طلق ناري
يف الر�أ�س ،بعد �أن قفز من �سطح بناية مكونة من ع�شرة طوابق ،يف حماولة
لالنتحار ،تاركا خلفه ر�سالة يعرب فيها عن ي�أ�سه من حياته ،و�أثناء �سقوطه
�أ�صابته ر�صا�صة انطلقت من �إحدى نوافذ البناية التي قفز منها ،ومل يعلم
املنتحر �أو من �أطلق النار عليه وجود �شبكة �أمان مب�ستوى الطابق الثامن،
و�ضعها عمال ال�صيانة ،وكان من املمكن �أن تف�شل خطته يف االنتحار .من
الفح�ص تبني �أن الطلقة التي �أ�صابته انطلقت من الطابق التا�سع.
وبالك�شف على ال�شقة تبني �أن زوجني من كبار ال�سن يقطنانها منذ �سنوات،
وقد ا�شتهرا بني اجلريان بكرثة ال�شجار ،ووقت وقوع احلادث كان الزوج يهدد
زوجته ب�إطالق الر�صا�ص عليها �إن مل ت�صمت ،وكان يف حال هيجان �شديد
بحيث �ضغط من دون وعي على الزناد فانطلقت الر�صا�صة من امل�سد�س،
ولكنها مل ت�صب الزوجة بل خرجت من النافذة حلظة مرور ج�سد املقتول
اثناء االنتحار �أمامها ف�أ�صابت يف ر�أ�سه مقتال!
والقانون ين�ص على �أن «�س» مدان بجرمية قتل �إن هو قتل «ج» بدال من «ك»
من النا�س ،وبالتايل فالرجل العجوز هو القاتل ،حيث ان �شبكة الأمان كان
من املمكن �أن تنقذ حياة املقتول من حماولته االنتحار!! وعندما وجهت اىل
الرجل تهمة القتل غري العمد �أ�صر هو وزوجته على �أنهما دائما ال�شجار ،وقال
الزوج انه اعتاد على تهديد زوجته بالقتل ،وكان يعتقد دائما �أن امل�سد�س
خال من �أي قذائف ،و�أنه كان يف ذلك اليوم غا�ضبا بدرجة كبرية من زوجته
ف�ضغط على الزناد وحدث ما حدث .بينت التحقيقات تاليا �أن �أحد �أقرباء
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الزوجني �سبق �أن �شاهد ابن اجلاين� ،أو القاتل ،يقوم قبل �أ�سابيع قليلة بح�شو
امل�سد�س بالر�صا�ص.
وتبني �أي�ضا �أن زوجة اجلاين �سبق ان قامت بقطع امل�ساعدة املالية عن
ابنهما ،و�أن هذا الأخري قام بالت�آمر على والديه عن طريق ح�شو امل�سد�س
بالر�صا�ص ،وهو عامل مبا د�أب عليه �أبوه من عادة تهديد �أمه بالقتل عن
طريق ذلك امل�سد�س الفارغ ،ف�إن نفذ تهديده مرة واحدة ف�سيتخل�ص من �أمه
و�أبيه ب�ضربة� ،أو ر�صا�صة واحدة .وحيث �أن نية االبن كانت القتل في�صبح
بالتايل متورطا يف اجلرمية حتى ولو مل يكن هو الذي �ضغط على الزناد� ،أو
ا�ستخدم �أداة القتل! وهنا حتولت تهمة القتل من الأب �إىل االبن لقتله
ال�ضحية .ولكن ا�ستمرار البحث �أظهر مفاج�أة �أخرى ،فاالبن املتهم ات�ضح
هو املنتحر اي املقتول ،فهو الذي و�ضع الر�صا�صة يف امل�سد�س ليقوم والده
بقتل والدته ،وعندما ت�أخر والده يف تنفيذ وعيده ،وب�سبب تدهور �أو�ضاعه
املادية قرر االنتحار من �سطح البناية لت�صادفه الر�صا�صة التي �أطلقها والده
من امل�سد�س الذي �سبق ان لقمه بالر�صا�صة القاتلة ،وبالتايل كان هو القاتل
وهو القتيل يف الوقت نف�سه ،بالرغم من انه مل يكن من �أطلق الر�صا�ص على
نف�سه ،واعتربت الق�ضية انتحارا ،وعلى هذا الأ�سا�س �أغلق ملفها.
هذا دليل على تفكك الن�سيج الرتبوي العائلي يف بع�ض الدول
التي تدعي التقدم واحل�ضارة ومثل هذه احلوادث كثرية جدا.
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ق�صة رقم ()23
العدالة االلهية
هذه الق�صة يف فكرتها طبق اال�صل للق�صة اعاله وان كانت هنالك عدة
ن�صو�ص لنف�س الق�صة اال ان الفكرة واحدة واخرتنا لكم هذا الن�ص
�س�أل نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم اهلل �سبحانه وتعاىل وقال:الهي كيف تعدل
بني العباد؟
قال اهلل عز وجل ملو�سى :اذهب غدا �صباحا �إىل عني ماء (وحدد له املكان)
واختبىء وانظر دون ان تتكلم لرتى العدل.....
ويف اليوم التايل وامتثا ًال المر اهلل عز وجل ذهب �سيدنا مو�سى (على نبينا
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حممد وعليه اف�ضل ال�سالم) اىل عني املاء باكرا واختبىء بني اال�شجار
يراقب فقط......
وبينما هو على هذا احلال واذا بفار�س ميتطي جواده جاء اىل العني لي�ستقي
املاء له وجلواده ...نزل الفار�س عن جواده وبدون ان ي�شعر �سقط منه كي�س
من النقود...مل ينتبه الفار�س لكي�س نقوده..
�شرب املاء وملأ القربة وان�صرف عن العني
و مو�سى عليه ال�سالم يراقب
وبعد زمن لي�س بطويل واذا ب�صبي �صغريجاء اىل العني ليملىء قربة ماء
وي�سقي حيوانات له فوجد الكي�س امامه فرح ال�صبي بالنقود واخذها
وان�صرف
و مو�سى عليه ال�سالم يراقب
وبعد مدة من الزمن جاء اىل العني رجل كبري ال�سن وفقرياحلال و�ضعيف
البدن واعمى لي�شرب وي�سرتيح من عناء ال�سفر...
وبينما هو كذلك واذا بالفار�س يرجع  ..وي�س�أل الرجل العجوز عن املال
...اخربه العجوز انه ال يعلم �شيئا ولكن الفار�س مل ي�صدق الرجل العجوز
و�شهر �سيفه عليه  ..والرجل العجوز يبكي ويتو�سل الفار�س ان يرحمه...
ولكن الفائدة �....ضرب الفار�س عنق الرجل العجوز وارده قتيال  ...وتركه
على االر�ض وان�صرف.....
فزع �سيدنا مو�سى مما ر�أى وخاطب اهلل عز وجل قائال(.........الهي و�سيدي
�أين العدل يف ما جرى)
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خاطبه اهلل �سبحانه وتعاىل هذا هو العدل بعينه ف
�س�أل �سيدنا مو�سى ربه  :وكيف ذلك؟
قال اهلل عزوجل :منذ زمن لي�س ببعيد قام الفار�س ب�سرقة مال رجل طيب
وهذا الرجل هو والد ال�صبي الذي اخذ كي�س النقود ( �ألي�س من العدل �أن
يرجع املال ل�صاحبه الأ�صلي)
وهذا الرجل العجوز لقد قتل رجال عندما كان �شابا والرجل
الذي قتله هو والد الفار�س الي�س من العدل ان ينال ق�صا�صه
العادل .
(هو قاتل يجب ان يقتل)
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ق�صة رقم ()24
ال ت�ستعجل القرار1-
يقول احلاج ح�سن كنت يف �صباح يوم �أحد االيام يف قطار الأنفاق مبدينة
نيويورك
وكان الركاب جال�سني يف �سكينة بع�ضهم يقر�أ ال�صحف وبع�ضهم م�ستغرق
بالتفكري
و�آخرون يف حالة ا�سرتخاء ,كان اجلو �ساكناً مفعماً بالهدوء !!
فج�أة … �صعد رجل ب�صحبة �أطفاله الذين �سرعان ما ملأ �ضجيجهم
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وهرجهم عربة القطار …ومثل هذا االمر م�ستبعد احل�صول يف نيويورك
جل�س الرجل �إىل جانبي و�أغلق عينيه غاف ًال عن املوقف كله ..
كان الأطفال يتبادلون ال�صياح ويتقاذفون بالأ�شياء ,,,بل ويجذبون ال�صحف
من الركاب وكان الأمر مثرياً للإزعاج ..
ورغم ذلك ا�ستمر الرجل يف جل�سته �إىل جواري دون �أن يحرك �ساكناً
!!..؟؟
مل �أكن �أ�صدق �أن يكون على هذا القدر من التبلد ..
وال�سماح لأبنائه بالرك�ض هكذا دون �أن يفعل �شيئاً !..؟
يقول (احلاج) بعد �أن نفد �صربه ..
التفت �إىل الرجل قائ ًال � .. :إن �أطفالك يا�سيدي ي�سببون �إزعاجا للكثري من
النا�س ..
و�إين لأعجب �إن مل ت�ستطع �أن تكبح جماحهم �أكرث من ذلك !!..؟انك
عدمي االح�سا�س
فتح الرجل عينيه ..
كما لو كان يعي املوقف للمرة الأوىل وقال بلطف :
 ..نعم �إنك على حق ..يبدو انه يتعني علي �أن �أفعل �شيئاً �إزاء هذا الأمر ..
لقد قدمنا لتونا من امل�ست�شفى …..حيث لفظت والدتهم �أنفا�سها الأخرية
منذ �ساعة واحدة � ..إنني عاجز عن التفكري ..و�أظن �أنهم اليدرون كيف
يواجهون املوقف �أي�ضاً !!..
يقول (احلاج ح�سن )  ..تخيلوا �شعوري �آنئذ ؟؟
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فج�أة امتلأ قلبي ب�آالم الرجل وتدفقت م�شاعر التعاطف والرتاحم دون قيود
..
قلت له  :هل ماتت زوجتك للتو؟
… �أنني �آ�سف … .هل ميكنني امل�ساعدة …؟؟
لــقد … تغيـــر كل �شيء يف حلـــظة !!
انتهت الق�صة … ولكن…
ما انتهت امل�شاعر املرتبطه بهذا املوقف يف نفو�سنا …
نعم …كم ظلمنا �أنف�سنا حني ظلمنا غرينا ..
يف احلكم ال�سريع املبني على �سوء فهم وبدون حتى �أن نبحث عن الأ�سباب
اللي �أدت �إىل ت�صرف غري متوقع من �إن�سان قريب �أو بعيد يف حياتنا ..
و�سبحان اهلل  ..يوم تنك�شف الأ�سباب  ..وتت�ضح الر�ؤية ..
نعرف �أن احلكم الغيبي الغري عادل  ..اللذي �أ�صدرناه بلحظة غ�ضب  ,كان
م�ؤمل عالنف�س  ..ويتطلب منا �شجاعة لالعتذار والعودة �إىل اهلل  ..والتوبة
عن �سوء الظن ..
ايها االعزاء
هذي الق�صة  ..تذكرنا بحوادث كثرية يف حياتنا ..
كنا يف �أحيان ظاملني ويف �أحيان مظلومني ..
ولكن املهم يف الأمر � ..إن مانت�سرع يف ا�صدار الأحكام عالغري .
ويوم نخط�أ نعتذر …
ويوم يقع علينا الظلم  ..نغفر وهذي هي ال�شجاعة  ..وح�سن اخللق  ..مع من
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حولنا من النا�س .
يقول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل�:سامح �صديقك �إن زلت به قدم فلي�س
ي�سلم �إن�سان من الزلل
ويقول �أي�ضاً :ملا عفوت ومل �أحقد على �أحد �أرحت نف�سي من هم
العداوات
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ق�صة رقم ()25
ال ت�ستعجل يف القرار 2-
اخرج رجل حمفظته لكي ي�شرتي جملة فوقف اىل جنبه مت�سول يطلب
�صدقة فنظر اليه نظرة ازدراء ومل يعطه �شيئا
بعد ان ا�شرتى املجلة اعاد املحفظة اىل جيبه اخللفي وعاود م�سريه
ملح بطرف عينه ان املت�سول ي�سري خلفه
 ا�سرع اخلطى -فا�سرع املت�سول
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عجبا للمت�سولني على كرثة احلاحهم وعدم اح�سا�سهم
التفت اليه لكي يوبخه
 ملاذا تلحق بي؟ عفوا �سيدي لقد �سقطت حمفظتك من جيبك وحلقت بك العيدهااليك!!!!!
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ق�صة رقم ()26
هل �سمعتم �أرق و�ألطف من هذه ال�شكوى
هنالك خم�س �شقيقات ا�صغرهن ت�سكن لوحدها والبقية ي�سكنن يف بيتني
متجاورين والتي ت�سكن لوحدها بيتها اقرب من �شق�سقاتها
تقدمت ال�صغرية ب�شكوى تقول فيها :يل �أربع �شقيقات� ،أنا �أكرثهن غنى،
لكن ال �أدري ملاذا ي�أتي �أقاربي لزيارة �أخواتي بكرثة  ،وحينما ي�أتي موعد
زيارتي ال ي�أتي �سوى القليل ،فهم يزورون �أخواتي الأربع كل يوم� ،أما �أنا
فال �أكاد �أرى �إال القلة ،فهم مق�صرون جداً يف زيارتي  ،بل ويقطعونني �أياماً
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عدة ،حتى �أن بع�ضهم ال �أكاد �أراه مطلقاً وك�أنني �سقطت من قامو�سهم ،وقد
يبعث يل �سالم بعد ان ياتي لزيارة اخواتي وال يزورين والبع�ض منهم ي�أتي
وبه ك�سل وخمول غريب ولهم �أعذار غري مقبولة مطلقاً … .ماذا �أفعل ؟
�أنا �أكرث �أخواتي عطا ًء ملن ي�أتيني … .ال اتهم �أخواتي بالتق�صري �أبداً ،ولكن
الكل يعرف �أين �أكرثهن عطا ًء… كثريون ين�صحون �أقاربي ب�أن ي�أتوين،
فلدي خري كثري و�أعطي بكرم من ي�أتيني ومع ذلك يبتعدون عني ،فال حياة
ملن تنادي  ..ما امل�شكلة ؟
ملاذا هذا الهجران ؟
�أل�ست واحدة من خم�سة �أخوات؟؟ ملاذا يحرموين �أن�سهم؟ ملاذا ين�سونني؟
انتهت �شكواها
وبقي هل تعرفون من هي �صاحبة ال�شكوى ؟
ا�سمها يتكون من ثالثة �أحروف فقط ،
ختمت بالراء وتو�سطت باجليم وبد�أت بالفاء ،
�إنها الغالية �صالة الفجر ،ت�شتكي هجر البع�ض من امل�سلمني
لها،
مع ما لها من تو�صيات خا�صة من ر�سول اهلل واهل بيته عليهم
ال�سالم .
ال�ص َ
ال َة ِلدُ ُل ِ
وك ال�شَّ ْم ِ�س �إِلىَ َغ َ�سقِ ال َّل ْي ِل َو ُق ْر� َآن ا ْل َف ْج ِر �إ َِّن
�أَ ِق ِم َّ
ُق ْر� َآن ا ْل َف ْج ِر َك َان َم�شْ ُهو ًدا (الإ�سراء)78/
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ق�صة رقم ()27
املحتال وزوجته
قرر املحتال وزوجته الدخول اىل مدينة قد اعجبتهم ليمار�سا اعمال الن�صب
و االحتيال على �أهل املدينة
يف اليوم الأول  :ا�شرتى املحتال حمـارا وملأ فمه لريات من الذهب رغما
عنه ،و�أخذه �إىل حيث تزدحم الأقدام يف ال�سوق .
ملح احلمار مراهقة يف ال�سوق فنهق فت�ساقطت النقود من فمه … فتجمع
النا�س حول املحتال الذي اخربهم ان احلمار كلما نهق تت�ساقط النقود من
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فمه بدون تفكري بد�أت املفاو�ضات حول بيع احلمــار ا�شرتاه كبري التجار
مببلغ كبري .
لكنه اكت�شف بعد �ساعات ب�أنه وقع �ضحية عملية ن�صب غبية فانطلق فورا
�إىل بيت املحتال وطرقوا الباب قالت زوجته انه غري موجود لكنها �سرت�سل
الكلب و�سوف يح�ضره فورا .
فعال �أطلقت الكلب الذي كان حمبو�سا فهـرب ال يلوي على �شيء ،لكن
زوجها عاد بعد قليل وبرفقته كلب ي�شبه متاما الكلب الذي هرب .طبعا ،ن�سوا
ملاذا جا�ؤوا وفاو�ضوه على �شراء الكلب  ،وا�شرتاه احدهم مببلغ كبري طبعا ثم
ذهب �إىل البيت و�أو�صى زوجته ان تطلقه ليح�ضره بعد ذلك ف�أطلقت الزوجة
الكلب لكنهم مل يروه بعد ذلك .
عرف التجار �أنهم تعر�ضوا للن�صب مرة �أخرى فانطلقوا �إىل بيت املحتال
ودخلوا عنوة فلـم يجـدوا �سوى زوجته  ،فجل�سوا ينتظرونه وملا جاء نظر
�إليهم ثم �إىل زوجته  ،وقــال لها :ملـاذا مل تقومي بواجبـات ال�ضيافة لهـ�ؤالء
الأكـارم ؟؟ فقالت الزوجة � :إنهم �ضيوفك فقم بواجبهم �أنت.
فتظاهر الرجل بالغ�ضب ال�شديد و�أخـرج من جيبه �سكينا مزيفا من ذلك
النوع الذي يدخل فيه الن�صل باملقب�ض وطعنها يف ال�صدر حيث كان هناك
بالونا مليئا بال�صبغة احلمراء ،فتظاهرت باملوت �صار الرجال يلومونه على هذا
التهور فقال لهم  :ال تقلقوا …
فقد قتلتها �أكرث من مرة و�أ�ستطيع �إعادتها للحياة وفورا اخرج مزمارا من جيبه
وبد�أ يعزف فقامت الزوجة على الفور �أكرث حيوية ون�شاطا ،وانطلقت لت�صنع

91

92

ال تقر�أين قراءة �سطحية

القهوة للرجال املدهو�شني لين�سوا ملاذا جاءوا  ،و�صاروا يفاو�ضونه على املزمار
حتى ا�شرتوه مببلغ كبري ،وعاد الذي فاز به وطعن زوجته و�صار يعزف فوقها
�ساعات فلم ت�صحو ،ويف ال�صباح �س�أله التجار عما ح�صل معه فخاف ان
يقول لهم انه قتل زوجته فادعى
ان املزمار يعمل وانه متكن من �إعادة �إحياء زوجته ،فا�ستعاره التجار منه ….
وقتل كل منهم زوجته
بالتايل …طفح الكيل مع التجار  ،فذهبوا �إىل بيته وو�ضعوه يف كي�س
و�أخذوه ليلقوه بالبحر.
�ساروا حتى تعبوا فجل�سوا للـــراحة فنــاموا.
�صار املحتال ي�صرخ من داخل الكي�س  ،فجاءه راعي غنم و�س�أله عن �سبب
وجوده داخل كي�س و ه�ؤالء نيام فقال له ب�أنهم يريدون تزويجه من بنت
كبريالتجار يف الإمارة لكنه يع�شق ابنة عمه وال يريد بنت الرجل الرثي.
طبعا … �أقتنع �صاحبنا الراعي باحللول مكانه يف الكي�س طمعا بالزواج من
ابنه تاجر التجار ،فدخل مكانه بينما اخذ املحتال �أغنامه وعاد للمدينة وملا
نه�ض التجار ذهبوا والقوا الكي�س بالبحر وعادوا للمدينة مرتاحني.
لكنهم وجدوا املحتال �أمامهم ومعه ثالث مئة ر�أ�س من الغنم .
ف�س�ألوه ف�أخربهم ب�أنهم ملا القوه بالبحر خرجت حورية وتلقته و�أعطته ذهبا
وغنما و�أو�صلته لل�شاطيء ……
�أخربته ب�أنهم لو رموه مبكان ابعد عن ال�شاطيء لأنقذته اختها الأكرث ثراء
التي كانت �ستنقذه وتعطيه �آالف الر�ؤو�س من الغنم ..وهي تفعل ذلك مع
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اجلميع …
كان املحتال يحدثهم و�أهل املدينة ي�ستمعون فانطلق اجلميع �إىل البحر والقوا
ب�أنف�سهم فيه ( عليهم العو�ض ) و�صارت املدينة ب�أكملها ملكا للمحتال …
�أخــــــيــر ًا
املمثلون املحتال = �إ�سرائيل
زوجة املحتال = الغرب
اهل املدينة = العرب
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ق�صة رقم ()28
�سجني يف�شل يف الهروب
احد ال�سجناء يف ع�صر لوي�س الرابع ع�شر حمكوم عليه بالإعدام وم�سجون
يف جناح قلعه ،هذا ال�سجني مل يبق على موعد �إعدامه �سوى ليله واحده..
ويروى عن لوي�س الرابع ع�شر ابتكاره حليل وت�صرفات غريبة ..
ويف تلك الليلة فوجئ ال�سجني بباب الزنزانة يفتح ولوي�س يدخل عليه مع
حر�سه ليقول له �:أعطيك فر�صه �إن جنحت يف ا�ستغاللها فب�إمكانك �إن تنجوا
….هناك خمرج موجود يف جناحك بدون حرا�سه �إن متكنت من العثور
عليه ميكنك اخلروج وان مل تتمكن فان احلرا�س �سي�أتون غدا مع �شروق
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ال�شم�س لأخذك حلكم الإعدام… ..غادر احلرا�س الزنزانة مع الإمرباطور
بعد �أن فكوا �سال�سله …
وبد�أت املحاوالت وبد�أ يفت�ش يف اجلناح الذي �سجن فيه والذي يحتوي
على عده غرف وزوايا ،والح له الأمل عندما اكت�شف غطاء فتحه مغطاة
ب�سجاده باليه على الأر�ض ،وما �أن فتحها حتى وجدها ت�ؤدى �إىل �سلم ينزل
�إىل �سرداب �سفلي ويليه درج �أخر ي�صعد مره �أخرى وظل ي�صعد �إىل �أن بد�أ
يح�س بت�سلل ن�سيم الهواء
اخلارجي مما بث يف نف�سه الأمل �إىل �أن وجد نف�سه يف النهاية يف برج القلعة
ال�شاهق والأر�ض اليكاد يراها .
عاد �أدراجه حزينا منهكا و لكنه واثق �أن االمرباطور اليخدعه ،وبينما هو
ملقى على الأر�ض مهموم ومنهك �ضرب بقدمه احلائط و�إذا به يح�س باحلجر
الذي ي�ضع عليه قدمه يتزحزح …
فقفز وبد�أ يخترب احلجر فوجد بالإمكان حتريكه وما �إن �أزاحه و�إذا به يجد
�سردابا �ضيقا اليكاد يت�سع للزحف فبد�أ يزحف وكلما زحف كلما ا�ستمر
يزحف بد�أ ي�سمع �صوت خرير مياه و�أح�س بالأمل لعلمه �إن القلعة تطل
على نهر لكنه يف النهاية وجد نافذة مغلقة باحلديد �أمكنه �أن يرى النهر من
خاللها … ..عاد يخترب كل حجر وبقعه يف ال�سجن رمبا كان فيه مفتاح
حجر �آخر لكن كل حماوالته �ضاعت بال �سدى
والليل مي�ضى ،وا�ستمر يحاول…… ويفت�ش… ..ويف كل مره يكت�شف
�أمال جديدا… فمره ينتهي �إىل نافذة حديديه ومره �إىل �سرداب طويل ذو
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تعرجات النهاية لها ليجد ال�سرداب �أعاده لنف�س الزنزانة ….
وهكذا ظل طوال الليل يلهث يف حماوالت وبوادر �أمل تلوح له مره من هنا
ومره من هناك وكلها توحي له بالأمل يف �أول الأمر لكنها يف النهاية تبوء
بالف�شل ،و�أخريا انق�ضت ليله ال�سجني كلها والحت له ال�شم�س من خالل
النافذة ووجد وجه الإمرباطور يطل عليه من الباب ويقول له � :أراك الزلت
هنا …
قال ال�سجني كنت �أتوقع انك �صادق معي �أيها الإمرباطور… ..قال له
الإمرباطور … لقد كنت �صادقا…
�س�أله ال�سجني… .مل اترك بقعه يف اجلناح مل �أحاول فيها ف�أين املخرج
الذي قلت يل :
قال له الإمرباطور  :لقد كان باب الزنزانة مفتوحا وغري مغلق .
الفائدة  :الإن�سان دائما ي�ضع لنف�سه �صعوبات وعواقب وال
يلتفت �إىل ما هو ب�سيط يف حياته…
حياتنا قد تكون ب�سيطة بالتفكري الب�سيط لها ،وتكون �صعبة
عندما ي�ست�صعب الإن�سان �شيئا يف حياته
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ق�صة رقم ()29
ال�صبي وعامل املحل
يف �إحدى الأيام  ،دخل �صبي يبلغ من العمر � 10سنوات  ،حمل لبيع
املرطبات والع�صائر  ،وجل�س على الطاولة  ،فو�ضع عامل املحل ك�أ�سا من
املاء �أمامه .
�س�أله ال�صبى (بكم �آي�س كرمي بالكاكاو)
�أجابه العامل ( :ثالثة االف دينار)
ف�أخرج ال�صبي يده من جيبه و�أخذ يعد النقود،
و�س�أله ثانية( :ح�س ًنا ،وبكم الآي�سكرمي العادي؟)
يف هذه الأثناء  ،كان هناك الكثري من النا�س يف انتظار خلو طاولة يف املحل
للجلو�س عليها ،فبد�أ �صرب العامل يف النفاذ ،و�أجابه بفظاظة ( :بالفي دينار)
فعد ال�صبي نقوده ثانية ،وقال �( :س�آخذ الآي�سكرمي العادي)
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ف�أح�ضر له الطلب  ،وو�ضع فاتورة احل�ساب على الطاولة ،وذهب
�أنهى ال�صبي الآي�سكرمي ،ودفع ح�ساب الفاتورة ،وغادر املحل ،وعندما عاد
العامل �إىل الطاولة� ،إغرورقت عيناه بالدموع �أثناء م�سحه للطاولة ،حيث
وجد بجانب الطبق الفارغ  ،الف دينار اكرامية العامل او ( بق�شي�ش) !
�أترى ؟ لقد حرم ال�صغري نف�سه من �شراء الآي�سكرمي بالكاكاو ،
حتى يوفر النقود الكافية لإكرام العامل(بالبق�شي�ش)
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ق�صة رقم ()29
ل�ؤل�ؤة ال�صياد
كان هناك لل�سمك �صياد  ..يف عمله حري�ص جاد كان ي�صيد يف اليوم
ال�سمكة فتبقى يف بيته  ..ما �شاء اهلل �أن تبقى حتى �إذا انتهت  ..ذهب �إىل
ال�شاطئ  ..لي�صطاد �سمكة �أخرى.
يف ذات يوم  ..وبينما زوجة ذلك ال�صياد  .تقطع ما ا�صطاده زوجها هذا
اليوم�,إذ بها ترى �أمراً عجبا ر�أت  ..يف داخل بطن تلك ال�سمكة ل�ؤل�ؤة !
تعجبت..
ل�ؤل�ؤة  ..يف بطن �سمكة  ..؟؟ !!
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�سبحان اهلل
زوجي  ..زوجي  ..انظر ماذا وجدت ..؟؟
ماذا ؟؟ �إنها ل�ؤل�ؤة.
ما هي ؟؟ ل�ؤل�ؤة  ..فـ ــفـ ـفـي بــ ـبـ ــ ـبـطن ال�سمـ ـمــ ــــمــكة
يا لك من زوجة رائعة � ..أح�ضريها  ..علنا �أن نقتات بها يومنا هذا  ..ون�أكل
�شيئا غري ال�سمك.
�أخذ ال�صياد الل�ؤل�ؤة  ..وذهب بها �إىل بائع الل�ؤل�ؤ الذي ي�سكن يف املنزل
املجاور.
ال�سالم عليكم.
وعليكم ال�سالم.
الق�صة كذا وكذا  ..وهذه هي الل�ؤل�ؤة .
�أعطني �أنظر �إليها  ..يااااااااه � ..إنها ال تقدر بثمن  ..ولو بعت دكاين ..
وبيت  ..وبيت جاري وجار جاري  ..ما �أح�ضرت لك ثمنها  ..لكن  ..اذهب
�إىل �شيخ الباعة يف املدينة املجاورة  ..عله ي�ستطيع �أن ي�شرتيها منك !!!..
وفقك اهلل .
�أخذ �صاحبنا ل�ؤل�ؤته  ..وذهب بها �إىل البائع الكبري  ..يف املدينة املجاورة.
وهذه هي الق�صة يا �أخي.
دعني �أنظر �إليها  ..اهلل ..واهلل يا �أخي� ..إن ما متلكه ال يقدر بثمن ..لكني
وجدت لك ح ًال  ..اذهب �إىل وايل هذه املدينة  ..فهو القادر على �شراء مثل
هذه الل�ؤل�ؤة
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�أ�شكرك على م�ساعدتك
وعند باب ق�صر الوايل  ..وقف �صاحبنا  ..ومعه كنزه الثمني  ..ينتظر الإذن
له بالدخول عند الوايل.
�سيدي ..هذا ما وجدته يف بطنها...
اهلل� ..إن مثل هذه اللآلئ هو ما �أبحث عنه ..ال �أعرف كيف �أقدر لك
ثمنها ..لكن�,س�أ�سمح لك بدخول خزنتي اخلا�صة � ..ستبقى فيها ملدة �ست
�ساعات ..خذ منها ما ت�شاء  ..وهذا هو ثمن هذه الل�ؤل�ؤة .
�سيدي ..علك جتعلها �ساعتان ..ف�ست �ساعات كثري على �صياد مثلي.
فلتكن �ست �ساعات  ..خذ من اخلزنة ما ت�شاء.
دخل �صاحبنا خزنة الوايل  ..و�إذا به يرى منظرا مهو ًال ..غرفة كبري ٌة جداً ..
مق�سمة �إىل ثالث �أق�سام  ..ق�سم  ..مليء باجلواهر والذهب واللآلئ ..وق�سم
به فرا�ش وثري  ..لو نظر �إليه نظرة نام من الراحة ..وق�سم به جميع ما ي�شتهي
من الأكل وال�شرب.
ال�صياد حمدثا نف�سه� :ست �ساعات ؟؟�إنها كثرية فعال على �صياد ب�سيط
احلال مثلي �أنا..؟؟ماذا �س�أفعل يف �ست �ساعات؟!ح�سنا � ..س�أبد�أ بالطعام
املوجود يف الق�سم الثالث � ..س�آكل حتى �أملأ بطني ..حتى �أ�ستزيد بالطاقة
التي متكنني من جمع �أكرب قدر من الذهب.
ذهب �صاحبنا �إىل الق�سم الثالث  ..وق�ضى �ساعتان من املكاف�أة  ..ي�أكل
وي�أكل  ..حتى �إذا انتهى  ..ذهب �إىل الق�سم الأول  ..ويف طريقه �إىل ذلك
الق�سم  ..ر�أى ذلك الفرا�ش الوثري  ..فحدث نف�سه:
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الآن � ..أكلت حتى �شبعت  ..فمايل ال �أ�ستزيد بالنوم الذي مينحني الطاقة
التي متكنني من جمع �أكرب قدر ممكن ..هي فر�صة لن تتكرر ..ف�أي غباء
يجعلني �أ�ضيعها.
ذهب ال�صياد �إىل الفرا�ش  ..ا�ستلقى  ..وغط يف نوم عميق.
وبعد برهة من الزمن
قم  ..قم �أيها ال�صياد الأحمق ..لقد انتهت املهلة.
هاه  ..ماذا ؟؟ !!
نعم  ..هيا �إىل اخلارج.
�أرجوكم  ..ما �أخذت الفر�صة الكافية.
هاه  ..هاه � ..ست �ساعات و�أنت يف هذه اخلزنة ..والآن �أفقت من غفلتك ..
تريد اال�ستزادة من اجلواهر � ..أما كان لك �أن ت�شتغل بجمع كل هذه اجلواهر
 ..حتى تخرج �إىل اخلارج  ..فت�شرتي لك �أف�ضل الطعام و�أجوده ..وت�صنع
لك �أروع الفر�ش و�أنعمها ..لكنك �أحمق غافل  ..ال تفكر �إال يف املحيط
الذي �أنت فيه ..خذوه �إىل اخلارج
ال  ..ال � ..أرجوكم � ..أرجوكم  ...الاااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا.
انتهت ق�صتنا لكن العربة مل تنته
�أر�أيتم تلك اجلوهرة ؟؟هي روحك �أيها املخلوق ال�ضعيف �إنها كنز ال يقدر
بثمن ..لكنك ال تعرف قدر ذلك الكنز.
�أر�أيت تلك اخلزنة ..؟؟ �إنها الدنيا �أنظر �إىل عظمتها و�أنظر �إىل ا�ستغاللنا
لها.
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�أما عن اجلواهر فهي الأعمال ال�صاحلة .و�أما عن الفرا�ش الوثري فهو الغفلة.
و�أما عن الطعام وال�شراب فهي ال�شهوات.
والآن� ..أخي �صياد ال�سمك نومك� .آن لك �أن ت�ستيقظ من
نومك..
وترتك الفرا�ش الوثري  ..وجتمع اجلواهر املوجودة بني يديك
 ..قبل �أن تنتهي تلك ال�ست فتتح�سر واجلنود يخرجونك من
هذه النعمة التي تنعم بها.
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ق�صة رقم ()33
ق�صة اخلليفة والقا�ضي
طلب �أحد اخللفاء من رجاله �أن يح�ضروا له الفقيه �إيا�س بن معاوية ،فلما
ح�ضر الفقيه قال له اخلليفة� :إين �أريد منك �أن تتوىل من�صب الق�ضاء .فرف�ض
الفقيه هذا املن�صب ،وقال� :إين ال �أ�صلح للق�ضاء .وكان هذا اجلواب مفاج�أة
للخليفة ،فقال له غا�ضبا� :أنت غري �صادق .فرد الفقيه على الفور� :إذن فقد
حكمت علي ب�أين ال �أ�صلح .ف�س�أله اخلليفة :كيف ذلك؟ ..ف�أجاب الفقيه:
لأين لوكنت كاذبا -كما تقول -ف�أنا ال �أ�صلح للق�ضاء ،و�إن كنت �صادقا فقد
�أخربتك �أين ال �أ�صلح للق�ضاء.
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فتتعلق ب�أحد مديري الإن�شاءات الذي ذهب �إىل موقع البناء  ،و�شاهد ثالثة
عمال يك�سرون حجارة �صلبة  ،ف�س�أل الأول  :ماذا تفعل ؟ فقال � :أك�سر
احلجارة كما طلب رئي�سي ؛ ثم �س�أل الثاين نف�س ال�س�ؤال فقال � :أق�ص
احلجارة ب�أ�شكال جميلة ومتنا�سقة ؛
ثم �س�أل الثالث فقال � :أال ترى بنف�سك � ،أنا �أبني ناطحة �سحاب ؛؛؛
فرغم �أن الثالثة كانوا ي�ؤدون نف�س العمل ،
�إال �أن الأول ر�أى نف�سه عبداً ،
والثاين فناناً ،
والثالث �صاحب طموح وريادة.
مغزى الق�صة
�أن عباراتنا ت�صنع �إجنازاتنا  ،ونظرتنا لأنف�سنا حتدد طريقنا يف
احلياة
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ق�صة رقم ()34
بـد�أت �أخـرج مع �إمـر�أة غـيـر زوجـتـي !..
بعد � 21سنة من زواجي  ,وجدت بريقاً جديداً من احلب .
قبل فرتة بد�أت �أخرج مع امر�أة غري زوجتي  ,وكانت فكرة زوجتي حيث
بادرتني بقوله ا�‘ :أعلم جيداً كم حتبها ‘…
املر�أة التي �أرادت زوجتي ان �أخرج معها و�أق�ضي وقتاً معها كانت �أمي التي
ترملت منذ � 19سنة
ولكن م�شاغل العمل وحياتي اليومية � 3أطفال وم�س�ؤوليات جعلتني ال
�أزورها �إال نادراً.
يف يوم ات�صلت بها ودعوتها �إىل الع�شاء �س�ألتني‘ :هل �أنت بخري ؟ ‘
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لأنها غري معتادة على مكاملات مت�أخرة نوعاً ما وتقلق .فقلت لها :
‘ نعم �أنا ممتاز ولكني �أريد �أن �أق�ضي وقت معك يا �أمي ‘ .قالت‘ :نحن
فقط؟! ‘
فكرت قلي ًال ثم قالت�‘ :أحب ذلك كثرياً‘.
يف يوم اخلمي�س وبعد العمل  ,مررت عليها و�أخذتها ,كنت م�ضطرب قلي ًال
,
وعندما و�صلت وجدتها هي �أي�ضاً قلقة .
كانت تنتظر عند الباب مرتدية مالب�س جميلة ويبدو �أنه �آخر ف�ستنان قد
ا�شرتاه �أبي قبل وفاته .
ابت�سمت �أمي كمالك وقالت:قلت للجميع �أنني �س�أخرج اليوم مع �إبني,
واجلميع
فرح ,وال ي�ستطيعون انتظار الأخبار التي �س�أق�صها عليهم بعد عودتي
ذهبنا �إىل مطعم غري عادي ولكنه جميل وهادئ مت�سكت �أمي بذراعي وك�أنها
ال�سيدة الأوىل ,بعد �أن جل�سنا بد�أت �أقر�أ قائمة الطعام حيث �أنها ال ت�ستطيع
قراءة �إال الأحرف الكبرية .
وبينما كنت �أقر�أ كانت تنظر �إيل بابت�سامة عري�ضة على �شفتاها املجعدتان
وقاطعتني قائلة :كنت �أنا من �أقر�أ لك و�أنت �صغري
�أجبتها‘ :حان الآن موعد ت�سديد �شيء من ديني بهذا ال�شيء  ..ارتاحي
�أنت يا �أماه ‘.
حتدثنا كثرياً �أثناء الع�شاء مل يكن هناك �أي �شيء غري عادي ,ولكن ق�ص�ص
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قدمية و ق�ص�ص جديدة لدرجة �أننا ن�سينا الوقت �إىل ما بعد منت�صف الليل
وعندما رجعنا وو�صلنا �إىل باب بيتها قالت :
‘�أوافق �أن نخرج �سوياً مرة �أخرى ,ولكن على ح�سابي’ .فقبلت يدها
وودعتها ‘.
بعد �أيام قليلة توفيت �أمي بنوبة قلبية .حدث ذلك ب�سرعة كبرية مل �أ�ستطع
عمل �أي �شيء لها.
وبعد عدة �أيام و�صلني عرب الربيد ورقة من املطعم الذي تع�شينا به �أنا وهي
مع مالحظة مكتوبة بخطها:
‘دفعت الفاتورة مقدماً كنت �أعلم �أنني لن �أكون موجودة ,املهم دفعت
الع�شاء ل�شخ�صني لك ولزوجتك.
لأنك لن تقدر ما معنى تلك الليلة بالن�سبة يل……�أحبك ياولدي ‘.
يف هذه اللحظة فهمت وقدرت معنى كلمة ‘حب’ �أو �أحبك وما معنى �أن
جنعل الطرف الآخر ي�شعر بحبنا وحمبتنا هذه .
ال �شيء �أهم من الوالدين وبخا�صة الأم ………… �إمنحهم
الوقت الذي ي�ستحقونه
فهو حق اهلل وحقهم وهذه الأمور ال ت�ؤجل .
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قصص قصيرة جداً

بداية �صناعة االحذية
يحكى �أن ملكاً كان يحكم دولة وا�سعة جداً �أراد هذا امللك يوماً القيام
برحلة برية طويلة  ،وخالل عودته وجد �أن اقدامه تورمت ب�سبب امل�شي يف
الطرق الوعره  ،فا�صدر مر�سوماً يق�ضي بتغطية كل �شوارع اململكة باجللد
ولكن �أحد م�ست�شاريه �أ�شار عليه بر�أي �أف�ضل وهو عمل قطعة جلد �صغرية
حتت قدمي امللك فقط .فكانت هذه بداية نعل الأحذية.
�إذا �أردت �أن تعي�ش �سعيداً يف العامل فال حتاول تغيري كل العامل بل �أعمل
التغيري يف نف�سك … ومن ثم حاول تغيري العامل ما ا�ستطعت .
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الإعالن والأعمى
جل�س رجل �أعمى على �إحدى عتبات عمارة وا�ضعا قبعته بني قدميه وبجانبه
لوحة مكتوب عليها � ” :أنا �أعمى �أرجوكم �ساعدوين” .فمر رجل �إعالنات
بالأعمى ووقف لريى �أن قبعته ال حتوي �سوى قرو�ش قليلة فو�ضع املزيد فيها.
ودون �أن ي�ست�أذن الأعمى �أخذ لوحته وكتب عليها عبارة �أخرى و�أعادها
مكانها وم�ضى يف طريقه .الحظ الأعمى �أن قبعته قد امتلأت بالقرو�ش
والأوراق النقدية ،فعرف �أن �شيئا قد تغري و�أدرك �أن ما �سمعه من الكتابة هو
ذلك التغيري ف�س�أل �أحد املارة عما هو مكتوب عليها فكانت الآتي ”:نحن
يف ف�صل الربيع لكنني ال �أ�ستطيع ر�ؤية جماله”.
غري و�سائلك عندما ال ت�سري الأمور كما يجب
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فن التعامل مع املخطئ
اخلط�أ �سلوك ب�شري ال بد ان نقع فيه حكماء كنا او جهالء ..و لي�س من
املعقول �أن
يكون اخلط�أ �صغرياً فنكربه  ..و ن�ضخمه ..والبد من معاجلة اخلط�أ بحكمة
ورويه و
�أياً كان الأمر ف�إننا نحتاج بني وقت و �آخر �إىل مراجعة �أ�ساليبنا يف معاجلة
الأخطاء
و ملعاجلة الأخطاء فن خا�ص بذاته  ..يقوم على عدة قواعد � ..أرجو منكم �أن
تقر�أوها معي بتمعن ..
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القاعدة الأولــى
اللوم للمخطيء ال ي�أتي بخري غالباً
تذكر �أن اللوم ال ي�أتي بنتائج �إيجابيه يف الغالب فحاول �أن تتجنبه ..وقد
و�ضح احد خدمة الر�سول �صلى اهلل عليه واله انه خدم الر�سول �صلى اهلل
عليه واله و�سلم ع�شر �سنوات ما المه على �شيء قط ..
فاللوم مثل ال�سهم القاتل ما �أن ينطلق حتى ترده الريح على �صاحبه في�ؤذيه
ذلك �أن اللوم يحطم كربياء النف�س و يكفيك �أنه لي�س يف الدنيا �أحد يحب
اللوم ..
القاعدة الثانية
�أبعد احلاجز ال�ضبابي عن عني املخطئ
املخطئ �أحيانا ال ي�شعر �أنه خمطئ فكيف نوجه له لوم مبا�شر و عتاب قا�س
وهو يرى �أنه م�صيب ..
�إذاً ال بد �أن نزيل الغ�شاوة عن عينيه ليعلم �أنه على خط�أ ويف ق�صة ال�شاب
مع
الر�سول �صلى اهلل عليه واله و�سلم در�س يف ذلك حيث جاءه ي�ست�سمحه بكل
جر�أة و �صراحة يف الزنا فقال له الر�سول �صلى اهلل عليه واله �سلم(:اتر�ضاه
لأمك ؟؟)
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قال :ال
فقال الر�سول �صلى اهلل عليه واله و�سلم  ( :فان النا�س ال ير�ضونه لأمهاتهم)
ثم قال الر�سول �صلى اهلل عليه واله و�سلم � ( :أتر�ضاه لأختك؟؟ )
قال  :ال
فقال الر�سول �صلى اهلل عليه واله و�سلم  ( :ف�إن النا�س ال ير�ضونه لأخواتهم)
ف�أبغ�ض ال�شاب الزنا
القاعدة الثالثة
ا�ستخدام العبارات اللطيفة يف �إ�صالح اخلط�أ
�إنا كلنا ندرك �أن من البيان �سحراً فلماذا ال ن�ستخدم هذا ال�سحر احلالل يف
معاجلة االخطاء ..
فمث ًال حينما نقول للمخطئ
(لو فعلت كذا لكان �أف�ضل)..
(ما ر�أيك لو تفعل كذا)..
(�أنا اقرتح �أن تفعل كذا ..ما وجهة نظرك)
�ألي�ست �أف�ضل من قولنا ..
يا قليل التهذيب و الأدب..
�أال ت�سمع..
�أال تعقل..
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�أجمنون انت ..
كم مره قلت لك ..
فرق �شا�سع بني الأ�سلوبني � ..إ�شعارنا بتقديرنا و احرتامنا للآخر يجعله
يعرتف
باخلط�أ و ي�صلحه
القاعدة الرابعة
ترك اجلدال �أكرث �إقناعاً ..
جتنب اجلدال يف معاجلة الأخطاء فهي �أكرث و �أعمق �أثراً من اخلط�أ نف�سه
وتذكر ..
�أنك باجلدال قد تخ�سر ..لأن املخطئ قد يربط اخلط�أ بكرامته فيدافع عن
اخلط�أ
بكرامته فيجد يف اجلدال مت�سعاً و ي�صعب عليه الرجوع عن اخلط�أ فال نغلق
عليه
الأبواب ولنجعلها مفتوحه لي�سهل عليه الرجوع  ،فاالف�ضل تركه على ان
نح�س�سه بطريقة غري مبا�شرة بعد ان تهد�أ اع�صابه
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القاعدة اخلام�سة
�ضع نف�سك مو�ضع املخطئ ثم ابحث عن احلل
حاول �أن ت�ضع نف�سك مو�ضع املخطئ و فكر من وجهة نظره و فكر يف
اخليارات املمكنة التي ميكن �أن يتقبلها واخرت منها ما ينا�سبه وتذكر قول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله حب لغريك ما حتب لنف�سك
القاعدة ال�ساد�سة
ما كان الرفق يف �شئ �إال زانه..
بالرفق نك�سب  ..ون�صلح اخلط�أ  ..ونحافظ على كرامة املخطئ  ..وكلنا يذكر
ق�صة الأعرابي الذي بال يف امل�سجد كيف عاجلها النبي �صلى اهلل عليه واله
و�سلم بالرفق حتى علم الأعرابي �أنه علي خط�أ..
القاعدة ال�سابعة
دع الآخرين يتو�صلون لفكرتك..
عندما يخطئ الإن�سان فقد يكون من املنا�سب يف ت�صحيح اخلط�أ �أن جتعله
يكت�شف اخلط�أ بنف�سه ثم جتعله يكت�شف احلل بنف�سه و الإن�سان عندما
يكت�شف اخلط�أ ثم يكت�شف احلل و ال�صواب فال �شك �أنه يكون �أكرث حما�ساً
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لأنه ي�شعر �أن الفكرة فكرته هو ..
القاعدة الثامنة
عندما تنتقد اذكر جوانب ال�صواب..
حتى يتقبل الأخرون نقدك املهذب و ت�صحيحك باخلط�أ �أ�شعرهم بالإن�صاف
خالل نقدك ..
فالإن�سان قد يخطئ ولكن قد يكون يف عمله ن�سبه من ال�صحة ملاذا نغفلها..
القاعدة التا�سعة
ال تفت�ش عن الأخطاء اخلفية..
حاول �أن ت�صحح الأخطاء الظاهرة و ال تفت�ش عن الأخطاء اخلفية لأنك
بذلك تف�سد
القلوب ..و لأن اهلل �سبحانه وتعاىل نهى عن تتبع عورات امل�سلمني وتذكر
احلديث ال�شريف من ان�شعل بعيوبه ان�شغل عن عيوب النا�س
القاعدة العا�شرة
ا�ستف�سر عن اخلط�أ مع �إح�سان الظن..
عندما يبلغك خط�أ عن ان�سان فتثبت منه وا�ستف�سر عنه مع ح�سن الظن به
فانت بذلك
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ت�شعره باالحرتام و التقدير كما ي�شعر هو باخلجل وان هذا اخلطا ال يليق
مبثله
..ك�أن نقول و�صلني انك فعلت كذا وال اظنه ي�صدر منك واحمل اخاك
على �سبعني حممل �صدق

القاعدة العا�شرة
امدح على قليل ال�صواب يكرث من املمدوح ال�صواب ..
مث ًال عندما تربي ابنك ليكون كاتباً جميداً فدربه على الكتابه و �أثن عليه و
اذكر جوانب ال�صواب ف�إنه �سي�ستمر ب�إذن اهلل ..
القاعدة احلادية ع�شر
تذكر �أن الكلمة القا�سية يف العتاب لها كلمة طيبة مرادفة
ت�ؤدي املعنى نف�سه..
عند ال�صينيني مثل يقول ..
نقطة من ع�سل ت�صيد ما ال ي�صيده برميل من العلقم..
ولنعلم �أن الكلمة الطيبة ت�ؤثر  ..و الكالم القا�سي ال يطيقه النا�س..
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القاعدة الثانية ع�شر
اجعل اخلط�أ هيناً و ي�سرياً و ابن الثقة يف النف�س لإ�صالحه ..
االعتدال �سنة يف الكون �أجمع و حني يقع اخلط�أ فلي�س ذلك مربراً يف املبالغة
يف ت�صوير حجمه …
القاعدة الثالثة ع�شر
تذكر..
�أن النا�س يتعاملون بعواطفهم �أكرث من عقولهم
قال االمام علي عليه ال�سالم  :يا بني�،إذا �أ�ساء �إليك �أحد النا�س،فلتكن
قدرتك على الإح�سان �إليه�،أعظم من قدرته على الإ�ساءة �إليك
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تقارير اليون�سكو عن امة اقرا
التنمية الإن�سانية العربية ن�شرت تقريرا عن مدى قراءة الكتب يف الوطن
العربي هذا التقرير الذي �أ�شرف عليه املئات من اخلرباء العلماء والباحثني
اح�صائيات ،تو�صلوا �إىل النتيجة املذهلة القائلة � :أن ثلث الرجال ون�صف
الن�ساء ال يقر�أون  ،هنا ن�سال  :ملاذا �أمة اقر�أ ال تقر�أ ؟ هل القراءة م�ؤ�شر احلياة
؟ �أم احلياة م�ؤ�شر القراءة ؟ �أم احلياة للحياة فقط ؟؟؟!!!!!!
اما منظمة اليون�سكو فقد ذكرت يف تقرير لها عن القراءة يف الوطن العربي
تقول � :إن املواطن العربي يقر�أ  6دقائق يف ال�سنة !!!!! ،اي كل �شهرين
يقرا املواطن العربي دقيقة واحدة فقط  ،مع مالحظة �أن هذه الإح�صائية
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حمذوف فيها ” قراءة ال�صحف واملجالت  ،والكتب الدرا�سية  ،وملفات
العمل وقراءة التقارير  ،وقراءة الكتب للت�سلية “
من الإح�صائيات الالفتة �أن كل  20عربياً يقر�أون كتاباً واحداً يف ال�سنة ،
بينما يقر�أ كل �أملاين  7كتب يف ال�سنة � ،أي يقر�أ � 20أملانياً  140كتاباً يف
ال�سنة  ،يف حني يقر�أ  20عربياً كتاباً فقط ال غري !
ن�سبة الأمية يف اليابان اختفت منذ القرن التا�سع ع�شر  ،ويلعب الكتاب دوراً
بارزاً يف حياة الفرد الياباين  ،فم�ؤ�س�سات الن�شر اليابانية ت�صدر 35,000
عنواناً جديداً يف كل �سنة تقريباً  ،وتعترب اليابان ثاين �أعظم قوة �صناعية يف
العامل
معدل طباعة الكتاب يف البلدان العربية والإ�سالمية ال يتجاوز  3,000ن�سخة
يف املعدل العام  ،و�إذا و�صل الكتاب �إىل  5,000ن�سخة فيعترب الكتاب الرائج
 ،وال تن�سى �أن عدد �سكان الأمة الإ�سالمية والعربية �أكرث من مليار م�سلم ،
وهذا عدد الكتب ولي�س الذين يقر�أون .
يف عام  1991تراجعت �صناعة الكتاب الورقي  ،فهي ال تتجاوز العناوين
اجلديدة  29عنواناً لكل  1,000,000م�سلم  ،مقارنة مع  726عنواناً يف
البلدان املتقدمة كما ن�شرتها ” منظمة اليون�سكو ”  ،و�أما يف ال�سنوات
الأخرية في�صدر كتاب لكل  350,000م�سلم  ،بينما ي�صدر كتاب لكل
 15,000مواطن يف �أوربا  ،كما �أن كل دور الن�شر العربية ت�ستوعب من
الورق ما ت�ستهلكه دار ن�شر فرن�سية واحدة هي ” باليمار ” .
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ت�ؤكد اح�صائيات اليون�سكو �أن �إنتاج الكتب يف البلدان العربية مل يتجاوز
 %1من الإنتاج العام  ،رغم �أن العرب ُي�شكلون  %5من �سكان العامل .
مالحظة :هذه التقارير اجريت �سنة 2007
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حوار احلكمة
قيل لأعرابي  :لقد �أ�صبح رغيف اخلبز بدينار
ف�أجاب  :واهلل ما همني ذلك ولو �أ�صبحت حبة القمح بدينار
�أنا �أعبد اهلل كما �أمرين وهو يرزقني كما وعدين
يف ال�سجود
تهم�س يف �أذن الأر�ض
في�سمعك من يف ال�سم�آء
مل يكن ُهناك �إال ِ
"�سـتة" مف�سرين للأحالم
�أما اليوم ففي ُكل مدينة " ع�شرة " مف�سرين
لقد كرثت الأحـلاَ م يف �أيامنا هذه لأننا
( �أ ّم ٌة نائمــة )!...
د .حممد العو�ضي .
اذا اردت ان تعلم مدى ثقافة جمتمع فالغ مهمة �شرطي املرور يف تقاطع
�شارعني
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يف اخلندق
ربط النبي �صلى اهلل عليه واله و�سلم بطنه من اجلوع
يف ع�صرنا ربط املرتفون معدتهم من ال�شبع ( للتخفيف )؟
د .فهد ال�سنيدي
قال اخل�شب للم�سمار  :لقد ك�سرتني
فرد امل�سمار  :لو ر�أيت ال�ضرب فوق ر�أ�سي لعذرتني
كي تدرك قيمة ال�صديق..اخ�سر واحد.
لكي تدرك قيمة احلياة..ا�س�أل عن اح�سا�س من على فرا�ش املوت.
لكي تدرك قيمة ذكر اهلل..مت..وانظر..ماذا فقدت من عمرك وانت غاف؟
يقول عامل احياء امريكي..
ان هناك طبيب�..شاهد يف طريقه كلب م�صاب بك�سر يف احدى قوائمه..
فحمله اىل عيادته البيطرية..وقام مبعاجلته..وبعد ان متاثل لل�شفاء اطلق
الطبيب �سراح الكلب.
وبعد فرتة من الزمن�..سمع الطبيب نباح كلب عند باب العيادة فلما
فتح الباب!وجد الكلب الذي عاجله ومعه كلب اخر م�صاب .
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