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ال تقر�أين قراءة �سطحية
ال تقر�أين بحثا عن اخطائي
ال تقر�أين بعواطفك فقط
ال تقر�أين لكي تنتقدين
ال تقر�أين 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..
ابتدء الكتابة بحمد اهلل حمدا كثريا وا�ساله التوفيق لكل من يعمل على ن�شر

اخلري والف�ضيلة بني امة الب�شر كما وا�شكر موالي االمام احل�سني ÷

لف�ضله الكرمي يف ت�سديد خطانا من اجل خدمة امل�سلمني

اخواين واخواتي الي�سعني اال ان اتقدم بالثناء اجلميل حلر�صكم على اقتناء
كتابنا "التقراين قراءة �سطحية " و ب�أجزاءه الثالثة والن الطلبات كثرية
على اقتنائه مع �س�ؤالهم املتكرر عن اال�صدار الرابع لهذه ال�سل�سلة ها نحن
امتمنا هذا اجلزء بف�ضل من اهلل ومنه راجيا من املوىل عز وجل ان يكون عند
ح�سن ظنكم ..
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4

اال�ستهالل

• من ا�سنت �سنة �سيئة
عن �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال :كان رجل يف الزمن الأول طلب الدنيا
من حالل فلم يقدر عليها ،وطلبها من حرام فلم يقدر عليها.
ف�أتاه ال�شيطان فقال له :يا هذا �إنك قد طلبت الدنيا من حالل فلم تقدر
عليها وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها �أفال �أدلك على �شئ تكرث به دنياك
ويكرث به تبعك؟ قال :بلى قال :تبتدع دينا وتدعو �إليه النا�س.
ففعل فا�ستجاب له النا�س و�أطاعوه و�أ�صاب من الدنيا ثم �أنه فكر فقال:
ما �صنعت؟ ابتدعت دينا ودعوت النا�س ما �أرى يل توبة �إال �أن �آتي من
دعوته �إليه فارده عنه ،فجعل ي�أتي �أ�صحابه الذين �أجابوه فيقول لهم� :إن
الذي دعوتكم �إليه باطل ،و�إمنا ابتدعته ،فجعلوا يقولون :كذبت وهو احلق
ولكنك �شككت يف دينك .فرجعت عنه ،فلما ر�أى ذلك عمد �إىل �سل�سلة
فوتد لها وتدا ثم جعلها يف عنقه ،وقال :ال �أحلها حتى يتوب اهلل عز وجل
علي.
ف�أوحى اهلل عز وجل �إىل نبي من الأنبياء قل لفالن :وعزتي لو دعوتني حتى
تنقطع �أو�صالك ،ما ا�ستجبت لك ،حتى ترد من مات �إىل ما دعوته �إليه
فريجع عنه
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• ال�سنة اذا قي�ست حمق الدين
عن ابن �أبي عمري ،عن عبد الرحمن بن احلجاج ،عن �أبان بن تغلب،
قال :قلت لأبي عبداهلل (عليه ال�سالم) :ما تقول يف رجل قطع ا�صبعا من
�أ�صابع املر�أة ،كم فيها؟ قال :ع�شرة من االبل ،قلت :قطع اثنتني ؟ قال:
ع�شرون ،قلت :قطع ثالثا؟ قال :ثالثون ،قلت :قطع �أربعا؟ قال :ع�شرون،
قلت� :سبحان اهلل يقطع ثالثا فيكون عليه ثالثون ،ويقطع �أربعا فيكون عليه
ع�شرون؟! �إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنرب�أ ممن قاله ونقول :الذي جاء
به �شيطان ،فقال :مهال يا �أبان هذا حكم ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله)،
�إن املر�أة تعاقل الرجل �إىل ثلث الدية ،فاذا بلغت الثلث رجعت �إىل الن�صف،
يا �أبان انك �أخذتني بالقيا�س ،وال�سنة �إذا قي�ست حمق الدين.

• زمانكم اربع �ساعات
قال الإمام الكاظم (عليه ال�سالم) :اجتهدوا يف �أن يكون زمانكم �أربع
�ساعات� :ساعة ملناجاة اهلل ،و�ساعة لأمر املعا�ش ،و�ساعة ملعا�شرة الإخوان،
والثقات ،الذين يع ّرفونكم عيوبكم ويخل�صون لكم يف الباطن ،و�ساعة تخلون
فيها لذاتكم يف غري حمرم ،وبهذه ال�ساعة تقدرون على الثالث �ساعات.
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• جاء اعرابيان اىل ر�سول اهلل ((�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)) يخت�صمان يف
ناقة كل منهما يقول الناقة يل  ،فقال احدهما يا ر�سول اهلل ائمر بنحر الناقة
فان يف كبدها �صدعني فامر بذلك ر�سول اهلل واخرجوا الكبد فاذا فيه �صدعان
فقال النبي ((�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)) من اين علمت بهذا فقال االعرابي
اين نحرت لها ولدين وانا اعلم فقد الولد ب�صدع الكبد
وهكذا يقولون فلذات اكبادنا فكم والدة ت�صدع قلبها لفقدها ابنها ب�سبب
االرهاب ؟
• راى احد زوار امري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم) املقد�س االردبيلي ومل يعرفه
وكان الزائر يبحث عن من يغ�سل له مالب�سه فقال للمقد�س خذ مالب�سي
واغ�سلها يل فاخذها املقد�س فغ�سلها وجاء بها اليه وعرف من كان حا�ضرا مبا
جرى فبداوا يلومون الزائر فقال املقد�س االردبيلي ومل ....ماذا حدث حتى
تلوموه ؟ ان حقوق امل�ؤمن على امل�ؤمن اكرث من هذا بكثري
قال املحدث القمي معقبا على ماتقدم لقد اقتدى موالنا املقد�س االردبيلي باالمام
الثامن عليه ال�سالم فقد روي انه دخل احلمام يوما فقال له �شخ�ص ال يعرفه دلك
ظهري وبدا االمام بتدليك ظهره فراه بع�ض من يعرفه فجا�ؤوا واعتذروا من االمام
فبدا االمام يحدثهم ان ال غ�ضا�ضة يف ذلك وهو ما�ض يف عمله اىل ان انهاه .
• قال يف الك�شاف انه قيل البراهيم بن ادهم ما لنا ندعو فال جناب ؟ فقال
النه دعاكم فلم جتيبوه ثم قرا واهلل يدعو اىل دار ال�سالم
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• ان اهلل �سبحانه وتعاىل �سال مو�سى (عليه ال�سالم) هل عملت يل عمال ؟
قال �صليت لك و�صمت وت�صدقت وذكرت لك فقال �سبحانه :اما ال�صالة
فلك برهان وال�صوم ُج َّنة وال�صدقة ظل والذكر نور فاي العمل عملت يل ؟
قال مو�سى دلني على العمل الذي هو لك ؟
قال تعاىل  :هل واليت يل وليا ؟ هل عاديت يل عدوا ؟
فعلم مو�سى ان اف�ضل االعمال احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل
وهذا امليزان بيننا وبني اولياء اهلل عليهم ال�سالم
• رايته على الر�صيف ي�شرب ال�شاي وبعد انتهائه من �شرب ال�شاي رمى
قدح البال�ستك على االر�ض اقرتبت منه وقلت له هل انت حمال قال نعم
قلت لدي اكيا�س يف نهاية ال�شارع اريدك ان حتملها وت�ضعها يف املخزن املوجود
يف اخر طابق من هذه العمارة قال نعم �ساحملها قلت له انها ثقيلة بع�ض ال�شيء
قال ولو فاين حملت اثقل من هذه االكيا�س قلت له اذا كنت كذلك فلماذا مل
حتمل قدح ال�شاي الذي وزنه ال يتجاوز ع�شر غرامات وت�ضعه يف احلاوية التي ال
تبعد عنك ع�شر امتار؟
النظافة ال عالقة لها بالفقر

ال تقر�أين قراءة �سطحية

16

• الأم مدر�سة
يقول �أحد معلمي القر�آن يف �أحد امل�ساجد ...
�أتاين ولد �صغري يريد الت�سجيل يف احللقة .. .
فقلت له  :هل حتفظ �شيئاً من القر�آن؟ فقال نعم
فقلت له � :إقر�أ من جزء عم فقر�أ  ...فقلت  :هل حتفظ �سورة تبارك ؟
فتعجبت من حفظه برغم �صغر �سنه  ...ف�س�ألته عن �سورة النحل؟
ف�إذا به يحفظها فزاد عجبي .. .
ف�أردت �أن �أعطيه من ال�سور الطوال فقلت  :هل حتفظ البقرة؟
ف�أجابني بنعم و�إذا به يقر�أ وﻻ يخطئ  .. .فقلت  :يا بني هل حتفظ القر�آن ؟؟؟
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فقال  :نعم !! �سبحان اهلل وما �شاء اهلل تبارك اهلل ...
طلبت منه �أن ي�أتي غداً ويح�ضر ويل �أمره  ...و�أنا يف غاية التعجب !!! ...
كيف ميكن �أن يكون ذلك ا�ﻷ ب  ...؟؟ فكانت املفاج�أة الكربى حينما ح�ضر
ا�ﻷ ب !!!
رايته واردت ان ا�شكره ولكنه
بادرين قائال � :أعلم �أنك تريد ان ت�شكرين
ولكن �س�أقطع حريتك � ...إن وراء هذا الولد �إمر�أة ب�ألف رجل
و�أب�شرك �أن لدي يف البيت ثالثة �أبناء كلهم حفظة للقر�آن
و�أن ابنتي ال�صغرية تبلغ من العمر �أربع �سنوات حتفظ جزء عم
فتعجبت وقلت  :كيف ذلك !!! فقال يل
ان �أمهم عندما يبدئ الطفل يف الكالم تبد�أ معه بحفظ القر�آن وت�شجعهم على
ذلك ....
و�أن من يحفظ � ً
أوﻻ هو من يختار وجبة الع�شاء يف تلك الليلة ...
و�أن من يراجع � ً
أوﻻ هو من يختار �أين نذهب يف عطلة ا�ﻹ �سبوع ...
و�أن من يختم � ً
أوﻻ هو من يختار �أين ن�سافر يف ا�ﻹ جازة ...
حقا االم مدر�سة ان اعددتها اعددت �شعبا طيب االعراق
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انواع ال�شكر وكيفيته
مر ال�سلطان �سنجر ال�سلجوقي يف طريق وهو راكبوكان يف الطريق دروي�ش ف�سلم
على ال�سلطان فهز را�سه بدل اجلواب
فقال الدروي�ش ايها امللك ان االبتداء بال�سالم م�ستحب واجلواب واجبوانا قد
اديت امل�ستحب فلم ال ت�ؤدي الواجب ؟
فام�سك ال�سلطان بعنان اجلواد واعتذر للدروي�ش بانه كان م�شغوال بال�شكر هلل
فغفل الرد
فقال الدروي�ش ت�شكر من ؟ قال اهلل عز وجل على نعمته  ،قال لي�س ال�شكر
ان تقول �شكرا هلل بل ال�شكر مبقدار ما افا�ض اهلل عليك من هذا االمر واردف
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قائال �شكر ال�سلطان هو العدل واالح�سان مع عامة العباد و�شكر �سعة ملكه عدم
الطمع يف امالك رعيتهو�شكر ارتفاع عر�شه واقباله االلتفات اىل املنخف�ضني يف
تراب الفاقة والذلة و�شكر نعمة التامر اداء حق املامورين و�شكر اخلزائن العامرة
الت�صدق على اهل اال�ستحقاق واالدرارعليهم باملقرراتو�شكر نعمة القوة والقدرة
النظر اىلالعجزة وال�ضعفاءبنظر الرافة والرحمة و�شكر نعمة كرثة الع�سكر منعهم
من ايذاء امل�سلمني والتعر�ض المتعتهم
بعد هذه ف�صدق اهلل العلي العظيم عندما قال الن �شكرمت الزيدنكم فال�شكر لي�س
قول �شكرا هلل او احلمد هلل فقط من غري اثر عملي يظهر على النعمة التي انعمها
اهلل عز وجل علينا فبالطريقة اعاله عندما نلتزم بها يزيدنا اهلل من نعمه.

20

ال تقر�أين قراءة �سطحية

4

كم معنى للعرتة ؟
يف جممع البحرين قيل لالمام علي عليه ال�سالم عن من العرتة يف قول ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه واله و�سلم «اين خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي» فقال
انا واحل�سن واحل�سني واالئمة الت�سعة من ذرية احل�سني تا�سعهم مهديهم وقائمهم
عليهم ال�سالم ) اليفارقون كتاب اهلل وال يفارقهم حتى يردوا على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه واله احلو�ض
واما معنى العرتة فان لها عدة معان منها
العرتة البلدة والبي�ضة وهم عليهم اال�سالم بلدة اال�سالم وبي�ضته
العرتة �صخرة عظيمة يتخذ ال�ضب عندها جحره يهتدي بها لئال ي�ضل عنها وهم
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الهداة للخلق.
العرتة ا�صل ال�شجرة املقطوعة وهم عليهم ال�سالم ا�صل ال�شجرة املقطوعة النهم
وتروا وقطعوا وظلموا
العرتة قطع امل�سك الكبار يف النافجة وهم بني بني ها�شم وبني ابي طالب كقطع
امل�سك الكبار
العرتة العني الرائقة العذبة وعلومهم ال�شيء اعذب منها عند اهل احلكمة
والعقل
العرتة الذكور من االوالد وهم ذكور غري اناث
العرتة نبت متفرق مثل املرزجنو�ش ( الزعفران) وهم عليهم ال�سالم اهل امل�شاهد
املتفرقة وبركاتهم منبثة يف امل�شرق واملغرب
العرتة قالدة تعجن بامل�سك وهم قالئد العلم واحلكمة
عرتة الرجل اوليا�ؤه وهم اولياء اهلل املتقون العابدون
العرتة الرهط وهم عليهم ال�سالم رهط ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله
(جممع البحرين )115/3
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• هذه خرافة وتلك ارادة!!!!
�صبيان يف الثامنة من عمرهما االول ا�صيب بال�شلل نتيجة حادث �سيارة
والثاين ا�صيب بال�شلل الحرتاق ن�صفه اال�سفل
االول جاءت امه به اىل الطبيب للمعاجلة بعد احلادث فاكد لها انه ال ي�سري
و�سيق�ضي حياته م�شلوال والثاين جاءت امه به اىل امل�ست�شفى وبعد العالج
اكد لها الطبيب بانه �سيبقى م�شلوال واملوت اف�ضل له
ال االول يا�س وال الثاين يا�س
بدا االول ومب�ساعدة امه ممار�سة العالج الطبيعي بالتدليك والثاين كذلك
فامه يوميا تدلك له �ساقيه
االول حاول النهو�ض والوقوف لكي يقلد اخوته بال�صالة فلم ينجح ويف
كل مرة ي�صرخ فتاتي امه م�سرعة لكي ت�ساعده على اجللو�س على كر�سيه
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املتحرك  ،الثاين عندما تخرجه امه يف احلديقة وهو ي�سمع االطفال وهم
يلعبون ي�صمم على الوقوف في�سقط على احل�شائ�ش فيزحف بيده �ساحبا
�ساقه حتى ي�صل اىل ال�سور
حاول االول ان يتكئ على االريكة كي يقف وحاول الثاين ان يتكئ على
ال�سور كي يقف
مل تنجح املحاولة ولكن االرادة ال زالت موجودة
االول ينظر اىل التلفاز وهو ي�شاهد اجلموع املليونية وهي ت�سري باجتاه كربالء ،
الثاين ينظر اىل �سباق املارثون كيف يت�سابقون ؟
االول �صمم وبكل عزمية ان يتجه �صوب كربالء وجاءت به امه بكر�سيه
اخلا�ص اىل كربالء يوم زيارة االربعني ،و�صمم االخر على امل�ضي قدما لكي
ي�ستطيع اجلري
تذكروا ان االطباء قالوا لالثنني انكما مل ت�سريا واحلالة مي�ؤو�س منها
عند باب قبلة االمام احل�سني عليه ال�سالم وقف الطفل ودخل ال�ضريح وهو
ي�سري على قدمه  ،الثاين ا�ستطاع ان يكون فريق للجري النه ا�ستطاع ال�سري
طلبت من االول تاييد الطبيب بانه م�صاب بال�شلل فجاءوا به والثاين ذكروا
ق�صته وهم واثقون من كالمه من غري �شاهد اال امه
االول عندما �سار قيل عنها خرافة لدى من ال يعتقد مبنزلة احل�سني عند اهلل
عز وجل والثاين عندما �سار وا�صبح ا�سرع عداء يف العامل قيل عنها ارادة
االول ح�سيني من اهل جنوب العراق والثاين هو العداء والطبيب جلني
كنجهام .
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االثنان حتقق لهما ذلك الميانهما املطلق باهلل عز وجل قد يكون االول يعرف
اهلل ولكن الثاين م�ؤمن بان هنالك من ميده باالرادة لكي ي�سري وقد تختلف
عنده الت�سمية .
يف اخلتام ملاذا يقولون للعداء جلني بانه �صاحب ارادة رغما عن التقرير
العلمي لالطباء واحل�سيني يقولون عنه خرافة او مغاالة ال�شيعة ؟
للعلم هنالك كرامات ح�سينية كثرية ح�صلت عند �ضريح احل�سني عليه
ال�سالم خا�صة وملن مت�سك بالدعاء عند احل�سني وانا �شاهدت الكثري منها
بعد التاكد من الوثائق الر�سمية
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• اقر�أ برجك اليوم
احلمل  22اذار ـ  20ني�سان:
قد تظهر لك امور ي�شتبه احلق عليك فاتركها تنجو من الهلكة فاالمام
الباقر عليه ال�سالم يقول الوقوف عند ال�شبهات خري من االقتحام يف الهلكة
واحذر من طريق ال�ضاللة فاالمام علي عليه ال�سالم يقول ام�سك عن طريق
اذا خفت �ضاللته فان الكف عند حرية ال�ضاللة خري من ركوب االهوال.
الثور  21ني�سان ـ  21ماي�س:
�سيحاول نفر من النا�س النظر اىل اخطائك فاذا اردت اجتنابهم فعليك
النظر اىل اخطائك قبلهم واعلم ان من يحا�سب نف�سه كل يوم فان عمل
خريا ا�ستزاد اهلل منه وحمد اهلل عليه وان عمل �شرا ا�ستغفر اهلل منه وتاب
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اليه فانك بذلك ت�ستطيع ان تخيب ظنهم ،والتزم قول ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه واله اكي�س الكي�سني من حا�سب نف�سه وعمل ملا بعد املوت.
اجلوزاء  21ماي�س ــ  20حزيران:
يقول برجك �سيطول عمرك ويكرث رزقك اذا التزمت بقول نبيك ( �صلة
الرحم تزيد يف العمر وتنفي الفقر واحذر النقم من قطع الرحم ) و�ستعرت�ضك
جتارة جتهل م�شروعيتها فعليك التفقه يف الدين حتى جتتنب الرزق احلرام.
ال�سرطان  22حزيران ــ  23متوز:
برجك يقول انك كثري ال�سفر وليكن يوم اخلمي�س هو يوم �سفرك الن االمام
الباقر عليه ال�سالم يقول يوم اخلمي�س يوم يحبه اهلل ور�سوله ومالئكته وحاول
ان تت�صدق وتقر�أ �سورة الكر�سي عند خروجك وان ا�ضطررت لل�سفر وحدك
فقل ما �شاء اهلل ال حول وال قوة اال باهلل اللهم �آن�س وح�شتي واعني على
وحدتي و�أد غيبتي.
اال�سد  23متوز ــ  22اب:
�ستعرت�ضك مواقف تثري غ�ضبك وتفقد �صربك فحاول ان تكظم غيظك النه
ما من جرعة يجرعها العبد احب اىل اهلل عز وجل من جرعة غيظ يكظمها
عبد ما كظمها عبد اال ملأ جوفه امنا واميانا
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العذراء � 24أي ــ  23ايلول:
كثريا ما ت�ستعجل اتخاذ القرار وهذا قد يقودك اىل الوقوع يف اخلط�أ فما
عليك اال التم�سك بقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله وهو م�شاورة العاقل
النا�صح ر�شد ومين وتوفيق من اهلل فاذا ا�شار عليك النا�صح العاقل فاياك
واخلالف فان يف ذلك العطب.
امليزان  24ايلول ــ  23ت�شرين اول:
قد تعرت�ضك بع�ض امل�شاكل واالبتالءات فتحزم بال�صرب الن االمام علي
عليه ال�سالم يقول انا وجدنا ال�صرب على طاعة اهلل اي�سر من ال�صرب على
عذابه و التاين يف ا�صدار القرار احلا�سم فان الزمن قد يكون كفيل باتخاذ
القرار نيابة عنك.
العقرب  24ت�شرين اول ـ  22ت�شرين ثاين:
فكر جيدا وجد مبا لديك من مال يف طاعة اهلل وكن �سخي الن ال�سخاء
خ�صلة من خ�صال االنبياء واعلم ان اجلاهل ال�سخي اف�ضل من النا�سك
البخيل واياك والتبذير الن املبذرين اخوان ال�شياطني وامل�سرفون عالمتهم
العمى وال�شهوة واللهو والن�سيان.
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القو�س  23ت�شرين ثاين ــ  22كانون اول:
ال تغرت مبن حولك اذا رايتهم كثريي ال�صالة واملعروف وال�صوم واحلج كل
عام والطنطة يف الليايل بل انظر اىل �صدق احلديث واداء االمانة واياك ان
تغفل فان الدنيا ا�صبحت دنيا ذئاب وحرام وباطل وهنا يكون �سوء الظن من
ح�سن الفطن.
اجلدي  23كانون اول ـ  20كانون ثاين:
�ستاتيك هدية من جهة غري معلومة فما عليك اال قبولها بعد التاكد من
م�صدرها فان كانت من عمل خري قمت به ملن اهدى لك الهدية فارف�ضها
واال فاقبلها واهد له مثل ما اهدى لك فان الهدايا تقتل �ضغائن القلوب وهي
اف�ضل من ال�صدقة.
الدلو  21كانون ثاين ــ � 20شباط:
اياك والغرور الن املغرور يف الدنيا م�سكني ويف االخرة مغبون النه باع
االف�ضل باالدنى وال تعجب من نف�سك فرمبا اغرترت مبالك و�صحة ج�سمك
ان لعلك تبقى ورمبا اغرترت بطول عمرك واوالدك وا�صحابك لعلك تنجو
بهم فهذا الينفع يوم القيامة اال من اتى اهلل بقلب �سليم.
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احلوت � 20شباط ــ  21اذار
غريتك على اهلك تاخذ �شكلني فاياك وال�شكل املرفو�ض والذي يزيد
عن حده فاالمام علي عليه ال�سالم يقول التكرث الغرية على اهلك فرتمى
بال�سوء من اجلك ،وال�شكل االخر هو املطلوب كما قال االمام علي عليه
ال�سالم اما ت�ستحون وال تغارون ن�سا�ؤكم يخرجن اىل اال�سواق ويزاحمن
العلوج ( الرجال).
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• ذكاء قا�ضي
عندما كادت هيئة املحكمة �أن تنطق بحكم الإعدام على قاتل زوجته والتى
مل يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التى تدين الزوج ...وقف
حمامى الدفاع يتعلق ب�أى ق�شة لينقذ موكله ...
ثم قال للقا�ضي  ":لي�صدر حكماً ب�إعدام القاتل ...البد من �أن تتوافر لهيئة
املحكمة يقني ال يقبل ال�شك ب�أن املتهم قد قتل ال�ضحية ...و الآن ...
�سيدخل من باب املحكمة  ...دليل قوى على براءة موكلي وعلى �أن زوجته
حية ترزق !!
و فتح باب املحكمة و اجتهت �أنظار كل من فى القاعة اىل الباب ...
و بعد حلظات من ال�صمت و الرتقب ...
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مل يدخل �أحد من الباب ...
و هنا قال املحامي...
الكل كان ينتظر دخول القتيلة !! هذا ي�ؤكد �أنه لي�س لديكم قناعة مائة باملائة
ب�أن موكلي قتل زوجته !!!
و هنا هاجت القاعة �إعجاباً بذكاء املحامي ...
و تداول الق�ضاة املوقف ...
و جاء احلكم املفاج�أة ....
حكم بالإعدام
لتوافر يقني ال يقبل ال�شك ب�أن الرجل قتل زوجته !!!
و بعد احلكم ت�س�آءل النا�س كيف ي�صدر مثل هذا احلكم ...
رد القا�ضي بـ ب�ساطة..
عندما �أوحى املحامى لنا جميعاً ب�أن الزوجة مل تقتل و مازالت حية
...توجهت �أنظارنا جميعاً اىل الباب منتظرين دخولها �إال �شخ�صاً واحداً فى
القاعة !!!
�أال وهو الزوج املتهم !!
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• زوجات امللك االربع
كان مللك يف قدمي الزمان اربع زوجات ...كان يحب الرابعة حبا جنونيا
ويعمل كل ما يف و�سعه لإر�ضائها � ....أما الثالثة فكان يحبها �أي�ضا ولكنه
ي�شعر �أنها قد ترتكه من �أجل �شخ�ص �آخر  ...الثانية كانت هي من يلج�أ �إليها
عند ال�شدائد وكانت دائما ت�ستمع �إليه وتتواجد عند ال�ضيق � ...أما الزوجة
الأوىل فكان يهملها وال يرعاها وال ي�ؤتيها حقها مع �أنها كانت حتبه كثريا
وكان لها دور كبري يف احلفاظ على مملكته  .مر�ض امللك و�شعر باقرتاب �أجله
ففكر وقال � :أنا الآن لدي اربع زوجات وال �أريد �أن �أذهب �إىل القرب وحيدا
ف�س�أل زوجته الرابعة � :أحببتك �أكرث من باقي زوجاتي ولبيت كل رغباتك
وطلباتك فهل تر�ضني �أن ت�أتي معي لت�ؤن�سيني يف قربي ؟ فقالت( :م�ستحيل
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) وان�صرفت فورا بدون �إبداء �أي تعاطف مع امللك  .ف�أح�ضر زوجته الثالثة
وقال لها �:أحببتك طيلة حياتي فهل ترافقيني يف قربي ؟ فقالت :بالطبع ال
 :احلياة جميلة وعند موتك �س�أذهب و�أتزوج من غريك ف�أح�ضرالزوجة الثانية
وقال لها  :كنت دائما �أجل�أ �إليك عند ال�ضيق وطاملا �ضحيت من �أجلي
و�ساعدتيني فهال ترافقيني يف قربي ؟ فقالت � :ساحمني ال �أ�ستطيع تلبية
طلبك ولكن �أكرث ما �أ�ستطيع فعله هو �أن �أو�صلك �إىل قربك حزن امللك حزنا
�شديدا على جحود ه�ؤالء الزوجات و�إذا ب�صوت ي�أتي من بعيد ويقول � :أنا
�أرافقك يف قربك � ...أنا �س�أكون معك �أينما تذهب  .فنظر امللك ف�إذا بزوجته
الأوىل وهي يف حالة هزيلة �ضعيفة مري�ضة! ب�سبب �إهمال زوجها لها فندم
امللك على �سوء رعايته لها يف حياته وقال  :كان ينبغي يل �أن �أعتني بك �أكرث
من الباقني ولو عاد بي الزمان لكنت �أنت �أكرث من �أهتم به من زوجاتي الأربعة
 .... ....يف احلقيقة �أحبائي الكرام كلنا لدينا اربع زوجات الرابعة ! اجل�سد :
مهما اعتنينا ب�أج�سادنا و�أ�شبعنا �شهواتنا ف�سترتكنا الأج�ساد فورا عند املوت
الثالثة الأموال واملمتلكات  :عند موتنا �سترتكنا وتذهب لأ�شخا�ص �آخرين
الثانية الأهل والأ�صدقاء  :مهما بلغت ت�ضحياتهم لنا يف حياتنا فال نتوقع
منهم �أكرث من �إي�صالنا للقبور عند موتنا الأوىل العمل ال�صالح  :نن�شغل عن
تغذيته واالعتناء به على ح�ساب �شهواتنا و�أموالنا و�أ�صدقائنا مع �أن اعمالنا
هي الوحيدة التي �ستكون معنا يف قبورنا  .... .... ...يا ترى �إذا متثل عملك
لك اليوم على هيئة �إن�سان  ...كيف �سيكون �شكله وهيئته ؟؟؟...هزيل
�ضعيف مهمل ؟ �أم قوي مدرب معتنى به ؟ النف�س تبكي على الدنيا وقد
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علمت �إن ال�سالمة فيها ترك مافيها ال دار للمرء بعد املوت ي�سكنها �إال التي
كان قبل املوت يبنيها ف�إن بناها بخري طاب م�سكنه و�إن بناها ب�شر خاب بانيها
وخال�ص �شكري وتقدير لكل من قر�أ هذه الأ�سطر الب�سيطة لعلها تعم النفع
والفائدة على كافة امل�سلمني وامل�سلمات
قال االمام علي عليه ال�سالم  :ان للمرء امل�سلم ثالث اخالء فخليل يقول:
انا معك حيا او ميتا ،وهو عمله  ،وخليل يقول :انا معك اىل باب قربك ثم
اخليك  ،وهو ولده ،وخليل يقول له  :انا معك اىل ان متوت  ،وهو ماله  ،فاذا
مات �صار للوارث
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هاجت �سفين ٌة َّ
بركابها و�أو�شكت على ال َغ َرق فخاف النا�س �إ ّال رج ًال بقي
�ساكناً ال يتحرك فقال له بع�ضهم� :أالتخ�شى على نف�سك؟ قال :ال ف�أنا �أحمل
رقية حتميني من الغرق .فرتاك�ض الركاب �إليه وقالوا اكتب لنا مثلها .فقال:
كل رقعة بدينارين وكان ما �أراد ،وبعد ما نزلوا من ال�سفينة مبتهجني علم
�أحدهم �أنه ّن�صاب ،فاقرتب منه وقال� :أما خ�شيت �أن يك�شفوا كذبك؟ قال:
وكيف يك�شفونه ،ف�إن غرقنا مات اجلميع و�إن جنونا انطلت عليهم احليلة.
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دهاء زوجة القي�صر
قر�أت االمرباطورة زوجة قي�صر رو�سيا (الإ�سكندر الثالث) قراراً ر�سمياً بخط
زوجها يقول "العفو م�ستحيل ،النفي �إىل �سيبرييا" فغيرَّ ت االمرباطورة
مو�ضع الفا�صلة ف�صار القرار "العفو ،م�ستحيل النفي �إىل �سيبرييا" عندها
�أُطلق �سراح ال�سجني الذي كان مق َّرراً نف ُيه �إىل �صقيع �سيبريية

انظر لالمل

جل�س م�ؤلف كبري �أمام مكتبه و�أم�سك بقلمه ،وكتب:
"يف ال�سنة املا�ضية� ،أجريت عملية �إزالة املرارة ،والزمت الفرا�ش عدة
�شهور..
وبلغت ال�ستني من العمر فرتكت وظيفتي املهمة يف دار الن�شر التي ظللت
�أعمل بها ثالثني عاماً ..وتويف والدي ..ور�سب ابني يف بكالوريو�س كلية
الطب لتعطله عن الدرا�سة عدة �شهور ب�سبب �إ�صابته يف حادث �سيارة"..
ويف نهاية ال�صفحة كتب ":يا لها من �سنة �سيئة!!..
ودخلت زوجته غرفة مكتبه ،والحظت �شروده ..فاقرتبت منه ،ومن فوق
كتفه قر�أت ما كتب ..فرتكت الغرفة بهدوء ،من دون �أن تقول �شيئاً  ...لكنها
وبعد دقائق عادت وقد �أم�سكت بيدها ورقة �أخرى ،و�ضعتها بهدوء بجوار
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الورقة التي �سبق �أن كتبها زوجها.
فتناول الزوج ورقة زوجته وقر�أ منها " :يف ال�سنة املا�ضية � ،شفيت من الآم
املرارة التي عذبتك �سنوات طويلة وبلغت ال�ستني و�أنت يف متام ال�صحة..
و�ستتفرغ للكتابة والت�أليف بعد �أن مت التعاقد معك على ن�شر �أكرث من كتاب
مهم  ...وعا�ش والدك حتى بلغ اخلام�سة والثمانني بغري �أن ي�سبب لأحد
�أي متاعب وتويف يف هدوء بغري �أن يت�أمل  ..وجنا ابنك من املوت يف حادث
ال�سيارة و�شفي بغري �أيه عاهات �أو م�ضاعفات..
وختمت الزوجة عبارتها قائلة " :يا لها من �سنة تغلب فيها حظنا احل�سن على
حظنا ال�سيء" .احلمد هلل على كل �شيء.
دائم ُا ننظر �إىل ما ينق�صنا  ..لذلك ال نحمد اهلل على ما معنا
دائم ُا ننظر �إىل ما ُ�س ِل َب منا  ...لذلك ال نحمد اهلل على ما �أعطانا
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• الوزير والكالب
يقال �إن ملكا لديه ع�شرة كالب ،ي�ستخدمها ملعاقبة �أي وزير يرتكب خط�أ،
ف�إذا ارتكب وزير خط�أ �أمر بتجويع الكالب لعدة �أيام ثم يلقي بالوزير يف
ال�سجن ،وي�سلط عليه هذه الكالب اجلائعة ،ويف يوم من الأيام ارتكب �أحد
وزرائه خط�أ ،ف�أمر امللك ب�إلقاء هذا الوزير يف ال�سجن مع الكالب اجلائعة،
فقال له الوزير :يا جاللة امللك ،لقد خدمتك ب�إخال�ص ع�شرة �سنوات ،فهل
هذا جزائي؟ � ..أرجو �أن متهلني ع�شرة �أيام قبل تنفيذ هذا الأمر.قال له
امللك :فليكن لك هذا.
ذهب الوزير �إىل حار�س الكالب ،وقال له� :أريد �أن �أتوىل خدمة الكالب
بدال منك ملدة ع�شرة �أيام ،قال له احلار�س :وماذا ت�ستفيد من ذلك؟ قال له
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الوزير� :ستعلم ذلك م�ستقبال .قال له احلار�س :لك ما تريد.
قام الوزير باالعتناء بالكالب ،يطعمهم ،وينظفهم ،ويوفر لهم كل �سبل
الراحة .وبعد مرور الع�شرة �أيام ،وجاء موعد تنفيذ احلكم بالوزير� ،أخذ وزج
يف ال�سجن مع الكالب اجلائعة ،وبح�ضور امللك وحا�شيته ،وفوجئ امللك
بالكالب ت�سرع �إىل الوزير ،ثم جتثو حتت قدميه هادئة م�ستكينة ..فقال
امللك :ماذا فعلت بالكالب؟ قال له الوزير :لقد قمت بخدمة هذه الكالب
ع�شرة �أيام فقط ،فلم تن�س خدمتي ورعايتي لها� ،أما �أنت يا جاللة امللك،
فقد خدمتك ع�شر �سنوات ،فن�سيت كل ذلك! ط�أطا امللك ر�أ�سه خجال،
و�أمر بالعفو عنه..
لي�س العظيم من ُي�شعر الآخرين بعظمته ،لكن العظيم هو الذي ي�شعر
الآخرين يف ح�ضرته �أنهم عظماء.
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ال يا�صاحبي

�شاب ا�سمه احمد تخرج من كليه الهند�سه واراد ال�سفر للخارج .للبحث
عن عمل واتيحت له الفر�صه و�سافر
ملا و�صل اح�س بالغربه والوحده يف عامل غري عامله وبدا يلف يف ال�شوارع
حتى ظهر له �شاب ا�سمه خالد ابن بلده
واخذه و�شغله معه وظلو ا�صدقاء يتقا�سمان اخلري وال�شر
واتفقا ان يجمعا رواتبهما ليكونا م�شروع �صغري
وبالفعل جمعا ماال ال با�س به و فتحا �شركة �صغرية .و ال�صغرية كربت.
و�صارت
جمموعة �شركات.
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ملا اطم�أن احمد على اعماله مع �صديقه قال خلالد انا انزل البلد اطم�أن على
اهلى وارجع.
وافق خالد
و نزل احمد لبلده واطم�أن على اهله ورجع ل�شغله بعد فرتة من الزمن ق�ضاها
مع اهله
وعاد راجعا اىل مقر عمله واثناء دخوله لل�شركة لفت انتابه احمد خروج
بنت جميلة وم�ؤدبة الن احلياء يبدو على وجهها و�سريها ف�سال خالد عنها ،
فقال له خالد ملاذا ت�سال هل تريد ان تتزوجها ؟
قال احمد هل لك عالقة باهلها ؟
نعم ...
و فعال تزوج البنت
بعد فرتة قرر احمد ان يعود لبلده ويدير ال�شغل هناك ويفتح �شركات فيها
فوافق خالد ...قال له طيب تعال معي؟؟ قال خالد انا اف�ضل البقاء هنا
الدير العمل
وعاد احمد اىل بلده وتطور عمله
و فج�أة بد�أ خالد فى الغربة يخ�سر و يخ�سر حلد ماخ�سر كل الذي عمله..
واغلقت كل االبواب امامه فما كان منه الرجوع ل�صديقه املوجود يف البلد
عاد خالد للبلد و بال�صدفة قابل احمد يف الطريق
واول ما ر�آه غري احمد طريقه وهرب منه تاثر خالد من ت�صرف �صديقه
ومرت االيام والتقى خالد ب�شيخ عجوز وقال له ما بك يا بني ؟
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وحكى له كل الذي جرى له
رد عليه ال�شيخ انت ابن حالل وت�ستاهل كل خري
فاقرتح عليه ان ي�شتغل عنده ويدير اعماله
وهكذا تبدا حياتك من جديد فرح خالد بهذه الفر�صة
وبعد �سنتني ميوت الرجل الطيب ويكتب جزء من امالكه خلالد
ملا وجده فيه من ثقه واخال�ص يف العمل
وحاول خالد ان يرد اجلميل الهل العجوز ب�شتى الطرق
ويف يوم تدخل عليه زوجة ال�شيخ وتطلب منه ان يتزوج ابنتها النها ال يوجد
احد تعتمد عليه بعد وفاتها للحفاظ عليها وعلى اموالها وانه ان�سب رجل
البنتها
وافق خالد على طلبها وهذا اقل �شيء يرده لعائلة الرجل الطيب
ملا و�صل موعد الفرح طلب خالد والدة زوجته ان تعزم احمد حل�ضور حفل
زواجه
وافقت املراة على توجيه الدعوة ل�صديقه
لكن ت�سالت من هذا احمد ؟؟؟
قال هذا �صديقي وقفت معه يف ال�شدة وخانني
و فى يوم الفرح
ملا ح�ضر احمد اىل احلفل و�شاهده خالد توجه خالد اىل الالقطة وقال
�سالم ل�صاحبي اعتربته يف الغربة مثل اخي غدر بي
�سالم ل�صديقي
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الذي كنت اتقا�سم معه احللوة واملرة وهرب ملا ر�آين
�سالم ل�صديقي
الذي حرمت نف�سي من خطيبتي وزوجتها له النها اعجبته
�سالم ل�صديقي
ملا وجدين خ�سرت غري طريقه من امامي وبعد عني
قال هذه الكلمات وهو متاثر و�سكت
تقدم احمد وام�سك بالالقطة وقال
�سالم ل�صديقي
الذي ملا رايته غريت طريقي خوفا على م�شاعره لكي ال يراين انا فوق وهو
�صار حتت
�سالم ل�صاحبي
الذي بعثت له والدي يف الطريق لكي ي�شغله بدون ما يعرف من الذي وراه
ويعتربها �صدفة او �صدقة
�سالم ل�صديقي
الذي تركت والدي يكتب له جزء من امالكه لكي يبدا من جديد
�سالم ل�صاحبى
الذي بعثت له امي تزوجه اختي لكي ال ي�شعر بانه اقل مني
ويح�س اين ارد له اجلميل
انده�ش خالد مبا�سمع وارمتى يف اح�ضان �صديقه يعانقه ويطلب منه ان
ي�ساحمه...؟؟!!!!
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• ق�صة الف�أر واحليوانات يف املزرعة
كان الف�أر يتج�س�س على �صاحب املزرعة وزوجته وهما يفتحان �صندوقا �أنيقا
�إىل �أن ر�آهما يخرجان م�صيدة للفئران من ال�صندوق� ،إندفع الف�أر كاملجنون
يف �أرجاء املزرعة وهو ي�صيح�....أيها احليوانات  ..نحن يف خطر  ..لقد جا�ؤوا
مب�صيدة للفئران
هنا �صاحت الدجاجة ونهرته قائلةً :ا�سمع يا فرفور  ..امل�صيدة هذه م�شكلتك
�أنت فال تزعجنا ب�صياحك وعويلك
توجه الف�أر �إىل اخلروف �صائحا  :احلذر ،احلذر ففي البيت م�صيدة
فابت�سم اخلروف وقال :يا جبان يا رعديد ،ملاذا متار�س ال�سرقة والتخريب طاملا
�أنك تخ�شى العواقب ثم �إنك املق�صود بامل�صيدة فال توجع ر�ؤو�سنا ب�صراخك،
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و�أن�صحك بالكف عن �سرقة الطعام وقر�ض احلبال والأخ�شاب
هنا مل يجد الف�أر منا�صا من اال�ستنجاد بالبقرة التي قالت له م�ستهزئه� :شكراً
للتنبيه � ..س�أطلب اللجوء ال�سيا�سي �إىل حديقة احليوان
عندئذ �أدرك الف�أر �أنه لي�ست هناك جدوى وقرر �أن يتدبر �أمر نف�سه
وا�صل التج�س�س على املزارع حتى عرف مو�ضع امل�صيدة ،ونام بعدها قرير
العني بعد �أن قرر االبتعاد عن مكمن اخلطر
وفج�أة �شق �سكون الليل �صوت امل�صيدة وهي تنطبق على فري�سة ،وهرع الف�أر
�إىل حيث امل�صيدة لريى ثعبانا يتلوى بعد �أن �أم�سكت امل�صيدة بذيله
ثم جاءت زوجة املزارع  ،وب�سبب الظالم ح�سبت �أن الف�أر هو ال�ضحية،
.و�أم�سكت بامل�صيدة فع�ضها الثعبان
ف�سقطت ت�ستغيث وت�صيح على زوجها ف�سارع اليها لريى الثعبان يف امل�صيدة
واثر عظتها على يد زوجته
فذهب بها على الفور �إىل امل�ست�شفى حيث تلقت �إ�سعافات �أولية ،وعادت
�إىل البيت وهي تعاين من ارتفاع يف درجة احلرارة .وبالطبع ف�إن ال�شخ�ص
امل�سموم بحاجة �إىل �سوائل،وقد ن�صحهم الطبيب بان يكون طعامها ح�ساء
الدجاج وال�شوربة
وهكذا قام املزارع بذبح الدجاجة ،و�صنع منها ح�ساء لزوجته املحمومة
وتدفق الأهل واجلريان لتفقد �أحوال الزوجة بعد �سماعهم اخلرب فكان البد
من ذبح اخلروف لإطعامهم
ولكن الزوجة امل�سكينة مل تتحمل االمل وقد اثر ال�سم يف قلبها فتوفيت بعد
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�صراع مع ال�سموم دام عدة �أيام ،وجاء املعزون باملئات وا�ضطر املزارع �إىل ذبح
بقرته لتوفري الطعام لهم
عزيزي القارئ
�أذكرك ب�أن الوحيد الذي بقي على قيد احلياة هو الف�أر الذي كان م�ستهدفا
بامل�صيدة وكان الوحيد الذي ا�ست�شعر اخلطر
لقد فكر الف�أر يف �أمر من يح�سبون �أنهم بعيدون عن امل�صيدة فلم ي�ست�شعروا
اخلطر بل ا�ستخفوا مبخاوف الف�أر الذي يعرف بالغريزة والتجربة �أن �ضحايا
امل�صيدة قد يكونون �أكرث مما يت�صور البع�ض
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•املال والعلم وال�شرف قرروا الفراق
ثالثة هم املال والعلم وال�شرف قرروا �أن يفرتقوا ولكن فراقهم فيه عربة
يحكى انه قبل ان ي�سكن هذا الكون ب�شر ,كان هناك ثالثة اليفرتقون ابدا
جتدهم مع بع�ضهم ,يف احزانهم وافراحهم ,ي�شد بع�ضهم بع�ضا يف ال�سراء
وال�ضراء وهم املال والعلم وال�شرف
ويف يوم من االيام اجتعموا الثالثة وقرروا ان يفرتقوا
فقر�أ كل منهم عنوانه:
فقال املال:اين ذاهب يااخوتي فاذا اردمتا ان جتدوين فابحثوا عني يف ذاك
الق�صر العظيم
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وقال العلم:اما انا فابحثوا عني يف تلك اجلامعة الكبرية
وظل ال�شرف �ساكتا ينظر اليهم ,ف�س�أله زمياله ملاذا الجتيب ؟ملاذا مل تعطينا
العنوان؟
فقال ال�شرف:اما انا فاذا ذهبت فلن �أعود �أبدا.
اعتقدانكم تعلمون من يذهب �شرفه ماذا يكون م�صريه ؟!!!!
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ق�صة حقيقية

• الطالب الذي ابكى املدير
يف احدى املدار�س ...فتح املعلم باب الإدارة بانفعال وغ�ضب دافعاً باحد
الطلبة �إىل املدير وقد كال له من عبارات ال�سب وال�شتم الكثري
قائ ًال لرئي�سه يف العمل  :تف�ضل و�ألق نظره على طريقة لب�سه للثوب ورفع
�أكمامه فهل نحن مقهى لل�شقاوة؟.
الطالب يكتم عرباته  ،واملدير يت�أمل منده�شاً يف املوقف  ،املعلم يخرج بعد �أن
�س ّلم �ضحيته للجالد  -كما يظن -
ت�أمل املدير ذلك الطفل ..نظر �إىل طريقة لب�سه للثوب الالفتة للنظر ر�آه وقد
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و�شمر كميه بطريقة توحي ب�أنه ( �شقاوة ) .
ج ّر ثوباً ّ
قال املدير للطالب :اجل�س يا بني .
جل�س الطفل متعجباً من موقف املدير � ،ساد ال�صمت املكان ولكن العجب
فر�ض نف�سه على اجلو املدير يتعجب من �صغر �سن الطالب والتهمة املوجهة
�إليه من قبل املعلم ( التظاهر بالقوة) .
الطالب يعجب من ردة فعل املدير الهادئة رغم انفعال املعلم وت�أنيبه عليه .
انتظر الطالب ال�س�ؤال عن �سبب امل�شكلة بفارغ ال�صرب حتى حان الفرج .
املدير  :ما امل�شكلة ؟
الطالب  :مل �أح�ضر الواجب .
املدير  :ومل َ..؟
الطالب  :ن�سيت �أن ا�شرتي دفرتاً جديداً .
املدير  :ودفرتك القدمي ؟.
�سكت الطالب خج ًال من الإجابة ردد املدير �س�ؤاله ب�أ�سلوب �أهد�أ من
ال�سابق فلم يجد الطالب مفراًمن الإجابة فاجاب� :أخذه �أخي الذي يدر�س
يف الليلي .
نظر املدير �إىل الطالب نظرةالأب احلاين وقال له :ملاذا تقلد الكبار يابني
وتلب�س ثوباً طوي ًال وت�شمر كمك .....قاطعته عربات حرى من قلب ذلك
الطفل طاملا حب�ست وكتمت .
ازدادت حرية الأب (املدير) كان البد �أن ينتظر حتى ينف�س الطفل عن
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بركان كاد يفتك بج�سده ولكن ما�أحر حلظات االنتظار! .
خرجت كلماته كال�صاعقة على نف�س املدير ( الثوب لي�س يل �إنه لأخي
الكبري �ألب�سه يف ال�صباح ويلب�سه يف امل�ساء �إذا عدت من املدر�سة لكي
يذهب �إىل مدر�سته الليلية ).
اغرورقت عينا املدير مباء العني متالك �أع�صابه �أمام الطالب  ،طلب منه �أن
يذهب �إىل غرفة املر�شد ما �إن خرج الطالب من الإدارة حتى �أغلق املدير
مكتبه وانفجر بالبكاء ر�أفة بحال الطالب الذي اليجد ثوباً يلب�سه  ،ودفرتاً
يخ�صه� ،إنها م�أ�ساة جمتمع ...
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• موقفان مللك املوت
ورد يف بع�ض الآثار �أنَّ اهلل عز وجل �أر�سل ملك املوت ليقب�ض روح امر�أة من
النا �س ،فلما �أتاها ملك املوت ليقب�ض روحها وجدها وحيدة مع ر�ضيع لها
تر�ضعه وهما يف �صحراء قاحلة لي�س حولهما �أحد ،عندما ر�أى ملك املوت
م�شهدها ومعها ر�ضيعها ولي�س حولهما �أحد وهو قد �أتى لقب�ض روحها  ،هنا
مل يتمالك نف�سه فدمعت عيناه من ذلك امل�شهد رحمة بذلك الر�ضيع  ،غري
�أنه م�أمور للم�ضي ملا �أر�سل له  ،فقب�ض روح الأم وم�ضى  ،كما �أمره ربه( :ال
يع�صون اهلل ما �أمرهم ويفعلون ما ي�ؤمرون.
بعد هذا املوقف  -مللك املوت  -ب�سنوات طويلة �أر�سله اهلل ليقب�ض روح رجل
من النا�س فلما �أتى ملك املوت �إىل الرجل امل�أمور بقب�ض روحه وجده �شيخاً
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طاعناً يف ال�سن متوكئاً على ع�صاه عند حداد ويطلب من احلداد �أن ي�صنع له
قاعدة من احلديد ي�ضعها يف �أ�سفل الع�صى حتى ال تاكله الأر�ض ويو�صي
احلداد ب�أن تكون قوية لتبقى ع�صاه �سنني طويله .
عند ذلك مل يتمالك ملك املوت نف�سه �ضاحكاً ومتعجباً من �شدة مت�سك
وحر�ص هذا وطول �أمله بالعي�ش بعد هذا العمر املديد ،ومل يعلم ب�أنه مل
يتبقى من عمره �إ َّال حلظات .
ف�أوحى اهلل �إىل ملك املوت قائ ًال :فبعزتي وجاليل �إنَّ الذي �أبكاك هو الذي
�أ�ضحكك
�سبحانك ربي ما �أحكمك �سبحانك ربي ما �أعدلك �سبحانك ربي ما
�أرحمك
نعم ذلك الر�ضيع الذي بكى ملك املوت عندما قب�ض روح �أمه
هو ذلك الذي �ضحك ملك املوت من �شدة حر�صه وطول �أمله
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• كلمات عقلية
ال�صديق احلقيقي ،هو الذي َيبحث عنك وهو ب ِقمـة ان�شغالـه ،لي�س يف قمة
فراغـه
ت�سقط �شجرة في�سمع الكل دوي ال�سقوط وتنمو غابة كاملة ،ال ي�سمع �أي
�ضجيج! �إنهم اليلتفتون �إىل منوك و متيزك لكن جرب �أن ت�سقط مرة
ل ُنعيد ترتيب �أحرف "�أمل" ل ُت�صبح "�أمل" ونتعلق بها بعد اهلل
ال جتعل ثيابك �أغلى �شي ٍء فيك ،حتى ال جتد نف�سك يوماً �أرخ�ص ّمما
ترتدي
يعجبني الذي يخربين ب�إنزعاجه �أو �ضيقه مني ،لأنه يفتح يل الطريق لتو�ضيح
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�أ�سبابي عك�س الذي يتحدث عني يف غيابي
تعلمنا يف املدر�سة �أن ال�سنبلة الفارغة ترفع ر�أ�سها يف احلقل ،و�أن املمتلئة
بالقمح تخف�ضه ،فال يتوا�ضع �إال كبري ،وال يتكرب �إال �صغري!
خذ من الن�سر ثالثاً :بعد النظر وعزة النف�س واحلرية!
ال تكن �شخ�صا يهابه النا�س خوفاً ،بل كن �شخ�صا يهابه النا�س �إحرتاماً!
ال تنتقد الطغاة وانت تتعامل مع عامل النظافة بوح�شية ،كالكما ظامل
ح�سب �إمكانياته!
ال تت�أخر بال�صفح عن الآخرين فرمبا ال يكونوا موجودين عندما تود ال�صفح
عنهم!
ال تكن اليوم من ال�شامتني فت�صبح غداً من املبتلني
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• ودارت الأيام
معلمة يف �أحد املدار�س جميلة وخلوقة �سئلت من قبل زميالتها يف العمل
ملاذا مل تتزوجي مع انك تتمتعني باجلمال ؟
فقالت :هناك امر�أة لها من البنات خم�س فهددها زوجها �إن ولدت بنت
ف�سيتخل�ص منها وفعال ولدت بنت فقام الرجل وو�ضع البنت عند باب
امل�سجد
بعد �صالة الع�شاء وعند �صالة الفجر وجدها مل ت�ؤخذ ،فاح�ضرها �إىل املنزل
وكل يوم ي�ضعها عند امل�سجد وبعد الفجر يجدها ! �سبعة �أيام م�ضت على
هذا احلال ،وكانت والدتها تقر�أ عليها القر�آن .....املهم ّ
مل الرجل فاح�ضرها
وفرحت
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بها الأم ..حملت الأم مره �أخرى وعاد اخلوف من جديد فولدت هذه املرة
ذكرا ،ولكن البنت الكربى ماتت ،ثم حملت بولد �آخر فماتت البنت
الأ�صغر من الكربى !!
وهكذا �إىل �أن ولدت خم�سه �أوالد وتوفيت البنات اخلم�س …!!
وبقيت البنت ال�ساد�سة التي كان يريد والدها التخل�ص منها !!
وتوفيت الأم وكربت البنت وكرب الأوالد.
قالت املعلمة �أتدرون من هي هذه البنت التي �أراد والدها التخل�ص منها
؟؟
�إنها �أنا تقول لهذا ال�سبب مل �أتزوج لأن والدي لي�س له احد يرعاه وهو
كبري يف ال�سن و�أنا �أح�ضرت له خادمة و�سائق �أما �إخوتي اخلم�سة الأوالد
فيح�ضرون لزيارته ،منهم من يزوره كل �شهر مره ومنهم يزوره كل �شهرين !!
�أما �أبي فهو دائم البكاء ندماً على ما فعله بي ..
وال�شيء بال�شيء يذكر
فقد حكي يف زمن اجلاهلية التي كان الرجال فيها يادون البنت ان امراة
ولدت بنت وكان زوجها على �سفر فا�ضطرت ان تخفي البنت حتى ال يادها
زوجها عندما يعود من ال�سفر وبالفعل بقي امر البنت �سرا
بلغ عمر البنت �سنتني ويف احد االيام كانت البنت مع امها تلعب فدخل
الزوج فجاة وا�ستغرب امل�شهد فما كان من الزوجة اال م�صارحته باالمر فثار
غ�ضبه وقرر دفن البنت وهي بهذا العمر
اخذها اىل مكان بعيد وبدا بحفر احلفرة لكي يدفن البنت واثناء حفره �سقط
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تراب على حليته وامتلأ وجهه بالغبار فنه�ضت البنت مت�سح الرتاب والغبار
من على وجه ابيها وهي ال تعلم انه يحفر احلفرة ليقتلها وملا نف�ضت الرتاب
من على وجهه دفنها ورمى عليها الرتاب
هل هنالك ق�ساوة وب�شاعة وجهالة اقبح واب�شع واجهل من هكذا جمتمع ؟
وبالرغم من ذلك فقد ا�ستطاع نبينا نبي الرحمة حممد �صلى اهلل عليه واله
ان يلغي هذه العادات اجلاهلية ال�سيئة وينه�ض بثقافة هذا املجتمع اجلاهل
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• فقري معدم خري من ملك
يحكى يف قدمي الزمان ب�أن ملكا يحكم بلداً ما ..ذو �سلطان وجاه كبري وكان
قبل موته �أو�صى امللك �أبناءه و�صية غريبة وهي عندما ميوت.ال يدفن يف القرب
يف الليلة الأوىل بل يدفن �شخ�ص �آخر بد ًال منه لأنه يعتقد بذلك ينجيه من
فتنة القرب و�س�ؤال امللكني وغريه ب�إعتقاده طبعاً ...يعني ملك يف الدنيا ملك
حتى يف القرب وفع ًال مات امللك ويريدون تنفيد الو�صية ف�صاروا يبحثون يف
الق�صر بني اخلدم والع�س�س واجلند على من يدفن بدل امللك و ملدة ليلة
واحدة فقط ومقابل مبلغ كبري ومغري من املال  ...ولكنهم مل يجدوا من
ينام ليلة يف القرب  ...ويف قرب من ؟ قرب ملك  ..من يتمنى عند املوت �أن
يكون ملك ...يف الدنيا نعم ولكن بعد املوت ال يتمنى �أحد �أن يكون ملك
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 ....املهم �صاروا يبحثون ويبحثون فلم يجدوا �أحد�أً ولكنهم ُ م�صرين على
تنفيذ الو�صية  ...بعد بحث م�ضني و�شاق �سمعوا برجل فقري جداً ومعدم
يعمل حطابا ولديه حواىل � 9أبناء وال يجد ما يطعمهم وال يلب�سهم وال ميلك
يف هذه الدنيا �إال �أبنائه وحمار �أكرمكم اهلل وعز قدركم وف�أ�س ومنجل لقطع
احلطب طلبوا منه ومقابل املبلغ الكبري فرف�ض الطلب املغري فعادوا وكرروا
الطلب و�ضاعفوا املبلغ املهم فوافق وقال احلطاب �أنا حي مل �أمت واملالئكة
لن ت�س�ألني عن �أعمال امللك بل عن �أعمايل �أنا و�أنا مازلت على قيد احلياة
ويف النهاية هي ليلة واحدة فقط ويف ال�صباح الباكر يخرجوين ويعطوين
املبلغ و�أذهب حلال �سبيلي و�أعي�ش يف ظل املال الذي �آخده ويتنعموا �أبنائي
وزوجتي و�أرتاح �أنا من الفقر والتعب وال�شقاء ....ودفن احلطاب بدل امللك
ويف ال�صباح الباكر �أتوه ليخرجوه من القرب ويعطوه املال ولكن حدثت
املف�أجاة غري املتوقعة وال يف احل�سبان
ال تعتقدوا ب�أن احلطاب قد مات ال مل ميت
بعد �أن دفن احلطاب و�أم�ضى ليلة يف القرب ال يعلمها �إال اهلل  ....جا�ؤوا �إليه
يف ال�صباح ليخرجوه ويعطوه املال كما اتفقوا عليه  ...ولكن ما �أن ُاخرج من
القرب حتى وىل هارباً ويرك�ض ب�سرعة غري عادية ولكنهم مل يرتكوه وجروا
ور�أه حتى �أم�سكوا به و�أعطوه املال ولكن رف�ض �أخده فقالوا له مل ترف�ض
املال وهو من حقك  ...هذا املال من حقك خده وارحم نف�سك و�أوالدك
من الفقر والتعب وال�شقاء  ....وع�ش بقية حياتك مرتاح م�سرتيح ومنعم
ومرتف.
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فقال كيف �أخد املال و�أنا يف حياتي كلها ال �أملك �إال ف�أ�س ومنجل ودابة
 ...والبارحة �أتي�أ �إىل رجالن ي�س�ألني من �أول ما و�ضعتوين يف القرب ...
وحتى �أتيتم وفتحتم على القرب ..من �أين �أتيت بهذا احلمار  ،ويف �أي �أر�ض
يرعى حمارك  ...وهل �صاحب الأر�ض �سمح لك ب�أن يدخل حمارك �إىل
�أر�ضه ويرعي وي�أكل من الع�شب  ...ومن �أين لك الف�أ�س و�أين وجدت
املال حتى ا�شرتيته واملنجل �أين وجدته و�أين حتطب و هل م�سموح لك ب�أن
حتطب وتقطع الأ�شجار وبكم تبيعه وملن تبيعه وكيف تبيعه وكيف وملن وهل
وملا ووووووووووووووووو �إذا كان كل ما �أملك احلمار والف�أ�س واملنجل وليلة
بكاملها ي�س�أالنني عنهما فما يكون حايل لو �أخدت هذا املال كله ...
فواهلل فقري معدم �أرحم من ملككم هذا
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• االناء امل�شروخ
كان عند �إمر�أة �صينية م�سنة �إناءان كبريان تنقل بهما املاء ،وحتملهما مربوطني
بعمود خ�شبي على كتفيها.
وكان �أحد الإناءين به �شرخ والإناء الآخر �سليم وال ينق�ص من املاء الذي
بداخله �شيء ..
وفى كل مرة كان الإناء امل�شروخ ي�صل �إىل نهاية املطاف من النهر �إىل املنزل
وبه ن�صف كمية املاء فقط وملدة �سنتني كاملتني كان هذا يحدث مع ال�سيدة
ال�صينية ،حيث كانت ت�صل منزلها ب�إناء واحد مملوء و�آخر به ن�صفه .
وبالطبع ،كان الإناء ال�سليم مزهواً بعمله الكامل  ،والإناء امل�شروخ حمتقراً
لنف�سه لعدم قدرته وعجزه عن �إمتام ما هو متوقع منه .
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وفى يوم من الأيام وبعد �سنتني من املرارة والإح�سا�س بالف�شل تكلم الإناء
امل�شروخ مع ال�سيدة ال�صينية
"�أنا خجل جد َا من نف�سي لأين عاجز ولدي �شرخ ي�سرب املاء على
الطريق للمنزل"
فابت�سمت املر�أة ال�صينية وقالت "�أمل تالحظ الزهور التي على جانب الطريق
من ناحيتك ولي�ست على اجلانب الآخر؟"
�أنا �أعلم متاماً عن املاء الذي ُيفقد منك ولهذا الغر�ض غر�ست البذورعلى
طول الطريق من جهتك حتى ترويها يف طريق عودتك للمنزل "وملدة
�سنتني متوا�صلتني قطفت من هذه الزهور اجلميلة لأزين بها منزيل"
ما مل تكن �أنت مبا �أنت فيه ،ما كان يل �أن �أجد هذا اجلمال يزين منزيل
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• الطفلة بائعة املناديل
كانت هناك فتاة �صغرية ال يتجاوز عمرها ال�ست �سنوات بائعة للمناديل
الورقية ت�سري حاملة ب�ضاعتها على ذراعها ال�صغري فمرت على �سيدة تبكي
توقفت �أمامها حلظة تت�أملها فرفعت ال�سيدة ب�صرها للفتاة والدموع تغرق
وجهها
فما كان من هذه الطفلة �إال �أن �أعطت لل�سيدة مناديل من ب�ضاعتها ومعها
ابت�سامة من �أعماق قلبها املفعم بالرباءة
وان�صرفت عنها حتى قبل �أن تتمكن ال�سيدة من �إعطائها ثمن علبة املناديل
وبعد خطوات ا�ستدارت ال�صغرية ملوحة لل�سيدة بيدها ال�صغرية ومازالت
ابت�سامتها الرائعة تتجلى على حمياها .
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عادت ال�سيدة الباكية �إىل �إطراقها ثم �أخرجت هاتفها اجلوال و�أر�سلت
ر�سالة
((( �آ�سفة  ...حقك علي!!! )))
و�صلت هذه الر�سالة �إىل زوجها اجلال�س يف املطعم مهموم حزين !!!
فلما قر�أها ابت�سم وما كان منه �إال �أنه �أعطى ( اجلر�سون )  50جنيهاً
مع �أن ح�ساب فاتورته  5جنيهات فقط !!!
عندها فرح هذا العامل الب�سيط بهذا الرزق الذي مل يكن ينتظره فخرج من
املطعم ذهب �إىل �سيدة فقرية تفرت�ش نا�صية ال�شارع تبيع حلوى فا�شرتى منها
بجنيه وترك لها 20جنيه �صدقة وان�صرف عنها �سعيداً مبت�سماً !!!
جتمدت نظرات العجوز على اجلنيهات فقامت بوجه م�شرق وقلب يرق�ص
فرحاً
ومللمت فر�شتها وب�ضاعتها املتوا�ضعة و ذهبت للجزار ت�شرتي منه قطعاً من
اللحم
ورجعت �إىل بيتها لكي تطبخ طعاماً �شهياً وتنتظر عودة حفيدتها وكل ما لها
من الدنيا
جهزت الطعام و على وجهها نف�س االبت�سامة التي كانت ال�سبب يف �أنها
�ستتناول ( حلم )
حلظات وانفتح الباب ودخل البيت .....؟؟؟؟
ال�صغرية بائعة املناديل متهللة الوجه وابت�سامة رائعة
تنري وجهها اجلميل الطفويل الربيء !!!
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• كلمات التقر�أها قراءة �سطحية
عندما تخو�ض حرباً مع �أحدهم خ�ضها بهداوة فرمبا ت�سقط الراء  ..دون
مقدمات.
�أي
َ
�سئل حكيم ذات مرة  :ماهو �أجمل �شيء قد ر�أيته ..؟ فقال مل �أ َر �أجمل
من �شخ�ص ر�أى جميع عيوبي ومازال يحبني.
يقول �أحد ال�صالحِ ني علم ولدك القر�آن  ..والقر�آن �سيعلمه كل
�شي َء!..
قـــوم وهـــم
قــد مـات
قـــــوم ومــا ماتــت مكارمهــم وعـــــا�ش ٍ
ٍ
فــي النــا�س �أمــوات ((ال�شافعي))
املثقف الفارغ هو الذي يقر�أ يف �شتى العلوم وعلى رف املكتبة "م�صحف"
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(مل مي�سه �أبدا)
يقول :قلت مازحاً ل�صديق� :إين منت ملدة � 22ساعة متوا�صلة  ،فقال:
بدون �أكل؟ ،،وقلت ل�صديق �آخر نف�س الكالم ف�أجابني :بدون �صالة؟ ،،ردة
فعل ت�شرح حياة كل منهما
�سواء كنت ناجح �أم فا�شل فالنا�س �ستتحدث عنك بال�سوء لذلك ال
تبايل وكما قال �أحد احلكماء:النا�س مل يجدوا عيب يف الذهب فقالوا بريقه
يتعب العيون.
ما �أجمل الكلمة ( الطيبة ) ؛تبعث يف داخلك الر�ضى  ،وجتلب لك (
حب ) الآخرين  ،وفوق ذلك هي – مع النية الطيبة – �صدقة  ..لكنها قبل
ذلك توفيق ”.
املتدين  :لي�س فاقدا لل�شهوات � ،ألكرمي  :لي�س كارها للمال ،حتى
املتفوق  :لي�س حمبا للدرا�سة
ولكنهم �أقوياء يف مواجهة ( �أهواء �أنف�سهم)
مت�سكوا ب�أحبتكم جيداً  ،وعربوا لهم عن حبكم  ،واغفروا زالتهم  ،فقد
ترحلون �أو يرحلون يوماً ويف القَلب لهم حديث و�شوق .
اية التطهري ( امنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�س اهل البيت  ).....رقمها
 33وهي �ضمن ال�سورة التي رقمها  33ولو جمعنا الرقمني يكون  66ولو
جمعنا رقمي  66اي  6زائد  6يكون الناجت  12وهو عدد االئمة املع�صومني
عليهم ال�سالم .
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اخو مروان ي�شار له بالبنان انه عبد الرحمن
كان ملروان بن احلكم اخ ا�سمه عبد الرحمن بن احلكم وكان هذا الرجل
عك�س اخيه الطاغية وكان �شاعرا حم�سنا  ،ويذكر ان يف يوم الدار ُ�ضرب
مروان على قفاه فخ ّر لفيه فلما بويع له باخلالفة قال عنه اخوه عبد الرحمن
�شعرا هذا مطلعه
فواهلل ما ادري واين ل�سائـــــل حليلة م�ضروب القفا كيف ت�صنع
حلا اهلل قوما �أ ّمروا خيط باطل على النا�س ُيعطي ما ي�شاء ومينع
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• 14كلمة لن ت�سمح لك بالف�شل �أبد ًا
نظمت �إحدى ال�شركات حفل ع�شاء لرئي�سها التنفيذي وهو يحال �إىل
املعا�ش.عندما بد�أ املدير يتحدث عن الدرو�س التي تعلمها يف حياته ،مل
ين�س ذكر ق�صة جناحه وف�شله.لكن �أحد زمالئه اعرت�ض قائ ًال ب�أنه ال ينبغي
�أن يتحدث عن الف�شل لأن جناحاته كانت �أكرث بكثري من �إخفاقاته.
تغريت مالمح املدير املتقاعد ونظر �إىل احلا�ضرين وخاطبهم قائ ًال:
دعوين �أخربكم ملاذا حدث ذلك ..قبل ب�ضع �سنني عملت مع مدير ومعلم
عظيم والذي �أعطاين بطاقة ن�صائح غريت متاماً جمرى حياتي .كانت البطاقة
معنونة بهذه العبارة14( :كلمة لن ت�سمح لك بالف�شل �أبداً))وهذه هي قائمة
الكلمات الأربعة ع�شرة:
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� .1إ�ستعد
� .2إ�ستمع جيداً
� .3إبت�سم
� .4إخرت
 .5ركز
� .6إ�سرتح
 .7نفذ
 .8ت�سامح
 .9ثق
 .10غري
 .11ثابر
� .12إقبل
 .13خاطر
� .14إنتظر
قال يل مديري الكرمي �:أنه كلما واجهتني م�شكلة حتتاج قراراً هاما علي
�أن �أعود للمكتب و�أفكر بكل اخليارات املطروحة ثم �أقر�أ الكلمات الأربع
ع�شرة.
�أكد يل مديري �أن عقلي �سيلتقط واحدة من هذه الكلمات تلقائياً وي�ستخدمها
ك�أداة للتعامل مع امل�شكلة .وقال ب�أنه على مدى 45عاما من حياته العملية
مل ي�ستخدم هذه القائمة من الكلمات وف�شل �أبداً.
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ثم �أ�ضاف ب�أن القائمة ت�شكل �أعظم هدية ميكن �أن يرتكها لزمالئه املوظفني
وبد�أ بتوزيع ن�سخ من البطاقة الذهبية على كل احلا�ضرين.
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4

�أمانة تاجر

كانت بغداد مدينة عظيمةُ ،يحمل �إليها كل طريف من نتاج العقول ،ومن
وتن�صب فيها اخلريات والتحف وكل ما هو جميل.
ثمرات الأر�ض،
ّ
وكان يف بغداد تاجر من جتار الكرز ،على ال�ضفة الغربية من دجلة ،يعامل
اخلرا�سانيني .فكان يفد عليه كل �سنة يف مو�سم احلج تاجر كبري من �أهل
خرا�سان بتجارة عظيمة يبيعها له ،وكان يعامله ب�صدق و�أمانة ،فريبح �ألوفا من
الدنانري يعي�ش بها �إىل املو�سم القادم.
احلجاج ،ف�أثر ذلك يف حال التاجر
انقطع هذا اخلرا�ساين �سنة ،ومل يح�ضر مع ّ
البغدادي .ومل يح�ضر يف ال�سنة التي بعدها ،وامتد انقطاعه �سنني ،ف�أفل�س
التاجر البغدادي و�أغلق دكانه وتوارى عن النا�س ،وبقي هو و�أهله يف �ضيق
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من �أمرهم.
خرج التاجر هائما على وجهه حتى و�صل �إىل نهر دجلة ،وكان يوماً حاراً،
ومل يكن �أحد هناك .فنزع ثيابه ونزل �إىل النهر وقد و�سو�س �إليه ال�شيطان �أن
يقتل نف�سهّ .ثم ّ
تذكر �أن االنتحار عمل ال يقبله امل�ؤمن ،فغيرّ ر�أيه ،وا�ستغفر
اهلل ّمما ّفكر فيه .وفيما هو يخرج من املاء تعرث بكومة رمل ،انك�شفت من حتتها
قطعة جلد مدفونة يف الأر�ض .فما زال يحفر من حولها وي�سحبها ،حتى
�أخرجها ،ف�إذا هي كمر ،ف�أخفاه حتت ثيابه وجاء به الدار ،ففتحه ف�إذا فيه �ألف
دينار من ذهب.
رب! �إين حمتاج �إىل هذا املال و�س�آخذه ،ولك علي متى �أ�صلحت
فقال يا ّ
حايل ،بحثت عن �صاحبه ورددت �إليه ماله .و�أخذ املال واحتفظ بالز ّنار،
ووفى ديونه وعاد ففتح دكانه .وم ّرت �أيام طويلة وهو يبحث عن �صاحب
الزنار ومل يعرث عليه.
ويف ليلة باردة ممطرة من ليايل ال�شتاء ،وكان به �صداع ال ي�ستطيع النوم� ،سمع
من الطريق �صراخا وبكاء ،فنظر ف�إذا برجل يبكي ويلطم وجهه وي�صيح.
عما به  .ف�أجاب�“ :صحن فيه حلبة مغلية وزيت� ،سقط وانك�سر”.
ف�س�أله ّ
ال�ضجة كلها من �أجل حلبة وزيت ما ت�ساوي فل�سني؟
قال :هل هذه ّ
ف�أزداد الرجل بكاء وقال“ :واهلل ما �أبكي لفل�سني ،ولكن زوجتي ت�ضع مولوداً
 ،ولي�س معنا �شيء .و�إن مل ت�أكل ف�ستموت .واهلل واهلل… لقد حججت �سنة
كذا ،ف�ضاع منى ز ّنار فيه �ألف دينار وجواهر ،فما بكيت ،واحت�سبته عند اهلل.
و�أنا الآن �أبكي من �أجل فل�سني .فال يغ ّرت �أحد بالغنى وال يهز�أ �أحد بالفقر.
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فرمبا افتقر الغني ،و�أثرى الفقري”.
قال� ” :صف يل ز ّنارك”.
فقال له :يا رجل �أتركني وحايل� .أت�سخر مني و�أنت ترى ما �أنا فيه من الفقر
والآالم والقيام يف املطر؟
وم�شى وهو ي ّتجه بقلبه �إىل اهلل وحده ،يرجو منه الفرج .و�شعر التاجر بقوة
خف ّية تدفعه ليلحق بالرجل ،فرك�ض وراءه وقال له  ”:قف” ،فح�سبه
�سيعطيه �شيئا فوقف .فلما و�صل �إليه قال له�“ :صف يل ز ّنارك” .فو�صف
له .فعرفه �أنه ذاته اخلرا�ساين الذي كان يتعامل معه .ف�س�أله� :أين امر�أتك؟
ف�أخربه عن مكانها يف الفندق .فبعث من جاء بها ،و�أدخلها �إىل �أهله ،و�أح�ضر
وبدل مالب�سه.
احلمام ّ
لها القابلة ،وعني بها ،و�أدخل الرجل ّ
وخ�شي �أن يفاجئه بالز ّنار و�أن يع ّرفه بنف�سه حتى ال يقتله الفرح .و�صار يقدم
متعجب من هذا الكرم .وملّا
له كل يوم ع�شرة دنانري من ذهب ،والرجل ّ
علي ق�صتك.
انق�ضت �أيام قال لهّ :
ق�ص ّ
فقال :كنت يف نعمة وا�سعة ومال كثري .وكنت �أحج كل �سنة و�أجيء بتجارة
عظيمة �أعود بها ب�أرباح طائلة .فجاء يل �أمري بلدي يف �إحدى ال�سنني وقال:
” �إنك معروف بالأمانة ،و�أعهد �إليك ب�أمر ال يقوم به غريك .عندي قطعة
ياقوت ال مثيل لها ،ولي�س هناك من ي�شرتيها �أو يعرف قدرها ،وال ت�صلح �إال
للخليفة ،فخذها معك فبعها يل يف بغداد”  .جعلتها يف ز ّنار �صفته كذا وكذا
فلما جئت بغداد نزلت �أ�سبح يف
وجعلت معها �ألف دينار وربطته يف و�سطيّ .
اجلزيرة عند �سوق يحيى وتركت الزنار مع ثيابي بحيث �أراهما .فلما �صعدت
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وقد غربت ال�شم�س ،لب�ست ثيابي ون�سيت الزنار ،ومل �أتذكره �إال يف اليوم
التايل فذهبت لأح�ضره فلم �أجده ،وك�أن الأر�ض ابتلعته .فه ّونت امل�صيبة
على نف�سي وقلت� :أنا رجل غنيّ ،
ولعل قيمة احلجر خم�سة �آالف دينار
�أ�ؤديها من مايل.
وملّا ق�ضيت حجي وعدت �إىل بلدي .خبرّ ت الأمري مبا حدث وعر�ضت عليه
خم�سة �آلف دينار ،فطمع وقال :احلجر ي�ساوي �أربعني �ألف دينار.
بعت �أمالكي وجتارتي و�أثاث بيتي ،ومل �أتخل�ص منه .ثم قب�ض علي و�أنزل بي
�صنوف املكاره ،وحب�سني �سبع �سنني ،كل يوم منها ب�سنة حتى متنيت املوت.
ثم ت�شفع بي �آهل بلدي ف�أطلقني .ف�صرت �أرحل مع القوافل �أنا وزوجتي
�أ�س�أل النا�س بعد الغنى والي�سر .فلما كانت الليلة� ،أتاها الو�ضع يف خان
خرب ،وما معي �إال فل�سان وما معنا �أحد ،فقالت :يا رجل ،ال�ساعة تخرج
روحي ،فاذهب وهيئ يل �شيئا �أتق ّوى به .فخرجت ووجدت بقاال عطف
علي ،ففتح دكانه و�أعطاين ما كان يف ال�صحن.
فقال التاجر البغدادي� ” :إن اهلل ف ّرج عنك وقد انتهت حمنتك ،فتمالك
وال ت�ضطرب ،ف�إين خمربك ب�أمر عجيب .ولكن �أنظر �إيل� ،أما تعرفني”؟
قال ،ال.
فقال التاجر� :أنا عميلك الذي كان يبيع جتارتك.
فنظر �إليه ووثب يعانقه وي�شكر له ف�ضله.
قال :ال ت�شكرين .ف�أنا الذي يجب �أن �أ�شكرك .فقد �أحياين اهلل ب�سببك.
و�سيحييك ب�سببي ،وما �أعطيتك من الدنانري لي�س من مايل بل من مالك،
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ف�إن لك عندي �ألف دينار.
قال :ومن �أين جاء ذلك الدين؟
قال� :إين وجدت زنارك بعينه .وجاء بكي�س فيه �ألف دينار.
فرح الرجل وبرقت عيناه و�س�أل :هل الزنار نف�سه عندك؟
قال :نعم.
ف�شهق �شهقة بدا ك�أن روحه خرجت معها ،وخ ّر �ساجدا هلل ،ثم رفع ر�أ�سه
وقال :هاته .فجاءه به ،وطلب �سكينا .ف�أعطاه ال�سكني .فخرق جلد الزنار
وا�ستخرج منه حجر ياقوت �أحمر �شعاعه قوي جدا ،وترك الدنانري وم�شى
وهو يدعو يل.
قلت :خذ دنانريك.
فحلف �أ ّال ي�أخذ منها �شيئا �إال ثمن ناقة ونفقات ال�سفر .ف� ّألح عليه التاجر،
ف�أخذ ثالثمائة دينار و�ساحمه بالباقي.
ويف ال�سنة التالية جاء على عادته ،وقد �أعاد احلجر �إىل الأمري وا�ستعان عليه
بوجوه البلد ،فخجل ورد �إليه ماله كله وع ّو�ضه وعا�ش اجلميع بامل�سرات .وكان
ذلك بف�ضل ال�صدق يف املعاملة ،والإخال�ص يف الدعاء ،و�صحة التوجه �إىل
اهلل عند ال�شدائد.
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ق�صة حقيقية

• دعوة املظلوم م�ستجابة
يقول ال�شاهد حدثني �أحد �أ�صدقائي (�ضابط برتبة نقيب يف ق�سم التحقيق
يف ال�شرطة) بهذه الق�صة العجيبة التي حدثت معه �شخ�صيا يف يوم من
الأيام قبل �صالة املغرب بقليل جاءت �سيارة م�سرعة �سرعة جنونية يف
طريق �سريع و�صدمت رجل كان مي�شي يف الطريق �أمام باب وكالة �سيارات
( ) bmwوهرب ال�سائق الذي �صدم هذا الرجل...
وقد متكنت ال�شرطة يف نف�س اليوم من �إلقاء القب�ض عليه .
والرجل الذي �صدمته ال�سيارة تويف يف احلال  ،وعند البحث عن الأوراق
التي كانت بحوزته  ،تبني �أنه قادم للبحث عن عمل يف وكالة ال�سيارات
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التي تويف �أمامها ونقل هذا املتوفى �إىل �إحدى امل�ست�شفيات حتى يحفظ يف
الثالجة وي�أتي �أحد �أقاربه لل�س�ؤال عنه وا�ستالمه ...
وم�ضى �أ�سبوعني ومل ي�س�أل عنه �أي �أحد ،ويف نهاية الأ�سبوع الثاين بد�أ
يبحث ال�ضابط عن هاتف منزله من خالل الأوراق التي كانت بحوزته،
ات�صل ال�ضابط باملنزل فردت عليه امر�أة ف�س�ألها� :أين فالن قالت :غري
موجود .فقال لها  :وماذا تقربني �أنت له  .قالت  :زوجته  .فقال لها  :متى
�سيعود  .قالت  :ال �أعلم  .لقد خرج منذ �أ�سبوعني وال نعلم عنه �شيء و�أنا
و�أطفايل االثنني ننتظر عودته� ... .أنهى ال�ضابط املكاملة معها دون �أن يخربها
مبا حدث وبد�أ يفكر يف �أمرها وكيف يبلغها ب�أمر زوجها الذي �صدمته ال�سيارة
ومات.
ظل يف حرية من الأمر ملدة يومني ثم قرر بعدها �إبالغها مبا حدث ...
ات�صل عليها مرة �أخرى و�أبلغها بالأمر فحزنت حزنا �شديدا وبكت وهو
يحدثها ثم طلب منها �أن تر�سل �أي �أحد من الأقارب حتى يتابع الق�ضية
وينهي الإجراءات النظامية ف�أبلغته ب�أنه ال يوجد لهم �أقارب �إال عم لزوجها
ي�سكن يف منطقة تبعد عنهم مئات الكيلومرتات والعالقة بينهم مقطوعه...
تابع ال�ضابط مو�ضوع هذه املر�أة بنف�سه  ...حتى دفن وحكمت املحكمة على
ال�سائق بدفع الدية للمر�أة
�أخذ هذا ال�سائق مياطل بالدفع ويقول انني ال �أملك �شيئا وال �أ�ستطيع الدفع
لها  ...وبعد مرور ثالثة �أ�شهر من احلادث ا�ستطاع �أن يح�ضر �صك �إع�سار
من �إحدى املحاكم ب�شهادة اثنني ...وطويت الق�ضية على �أنه مع�سر و�سيتم
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�سداده لهذه املر�أة عندما تتح�سن حالته املالية.. .
ت�صور �أخي حالة هذه املر�أة املادية التي كان زوجها يبحث عن عمل  . .يقول
ال�ضابط كنت �أجمع لها بع�ض النقود و�أعطيها �إياها ،وكنت �أدلها على بع�ض
اجلمعيات اخلريية يف البلد...
ومرت الأيام .
ويف يوم من الأيام وبعد �سنة بال�ضبط من احلادث الأول كنت مناوبا يف
امل�ساء و�إذا مبكاملة هاتفية ت�أتي �إىل ال�شرطة ويقدر اهلل �أن �أرد على هذه املكاملة
و�أنا بح�ضرة حوايل ع�شرين �ضابط  ...و�إذا بخرب حادث �سيارة �أمام وكالة
ال�سيارات (  ،) Bmwذهبت �إىل موقع احلادث للتحقيق فيه  ...فوجدت
�إن �سيارة �صدت رجل ومات يف احلال ...وكانت اجلثة م�شوهة جدا ال �أحد
ي�ستطيع التعرف على مالمح هذا امليت ،وكان اليوم خمي�س والوقت قبل
املغرب بقليل  ،وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت املفاج�أة املذهلة
وال�صاعقة التي تيقنت من خاللها �أنه ال �شيء ي�ضيع عند رب الأرباب …
تبني يل ب�أنه هو نف�س ال�شخ�ص الذي عمل احلادث وظلم املر�أة … يف نف�س
املكان ونف�س املوعد بعد �سنة من احلادث الأول ومن هول املفاج�أة بالن�سبة
يل �أخذت �أتردد على املكان عدة مرات ولعدة �أيام وق�ست امل�سافة بني موقع
احلادث الأول واحلادث الثاين … فوجدت الفرق خم�سة �أمتار بينهما ،
ومما زاد من املفاج�أة �أن الذي تويف يف احلادث الثاين جاء مي�شي للدخول
�إىل وكالة ال�سيارات ومعه �شيك ليدفعه للوكالة ل�شراء �سيارة جديدة له
منها!!!
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انظر �أخي امل�سلم كيف �أن الرجل الأول كان يف الطريق للبحث عن عمل
وكان الثاين يف الطريق ل�شراء �سيارة جديدة
يقول �صاحب الق�صة  :ف�أخربت القا�ضي الذي �سيتوىل احلكم مبو�ضوع هذا
الرجل وما كان منه … وقد قدر اهلل �أن �سائق ال�سيارة الذي �صدم الرجل
الثاين كان يعمل يف �شركة كبرية وعندما طلبت منه الدية �أح�ضرها �سريعا
… ولكن القا�ضي حكم ب�أن تكون هذه الدية من ن�صيب املر�أة التي ظلمها
هذا امليت وبهذا متت الق�صة...
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• ق�صة واقعية ح�صلت يف الهند
خرج الطبيب اجلراح ال�شهري (د  :اي�شان) على عجل اىل املطار للم�شاركة
يف امل�ؤمتر العلمي
الدويل الذي �سيلقى فيه تكرمياً على اجنازاته الكبرية يف علم الطب  ,وفج�أة
وبعد �ساعة من الطريان �أُعلن �أن الطائرة �أ�صابها عطل كبري ب�سبب �صاعقة ،
و�ستهبط ا�ضطرارياً يف �أقرب مطار  ،توجه اىل ا�ستعالمات املطار خماطباً :
�أنا طبيب عاملي كل دقيقة عندي ت�ساوي �أرواح �أ نا�س و�أنتم تري دون �أن
�أبقى � 16ساعة ب�إنتظار طائرة؟.
�أجابه املوظف  :يادكتور� ،إذا كنت على عجلة ميكنك �إ�ستئجار �سيارة ،
فرحلتك التبعد عن هنا �سوى � 3ساعات بال�سيارة .
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ر�ضي د اي�شان على م�ض�ض و�أخذ ال�سيارة وظل ي�سري وفج�أة تغري اجلو وبد�أ
املطر يهطل مدراراً و�أ�صبح من الع�سري �أن يرى اي �شيء �أمامه وظل ي�سري
وبعد �ساعتني �أيقن �أنه قد �ضل طريقه و�أح�س بالتعب ر�أى �أمام ُه بيتاً �صغرياً
فتوقف عنده وطرق الباب ف�سمع �صو ًتا لإمر�أة كبرية تقول:تف�ضل بالدخول
كائ ًنا من كنت فالباب مفتوح دخل وطلب من العجوز املقعدة �أن ي�ستعمل
تلفونه�آ
�ضحكت العجوز وقالت � :أي تيلفون ياولدي؟ �أال ترى �أين �أنت؟ هنا ال
كهرباء وال تلفونات ولكن تف�ضل وا�سرتح وخذ لنف�سك فنجان �شاي �ساخن
وهناك بع�ض الطعام كل حتى ت�سرتد قوتك.
�شكر د /اي�شان املر�أة و�أخذ ي�أكل بينما كانت العجوز ت�صلي وتدعي وانتبه
فج�أة اىل طفل �صغري نائم بال حراك على �سرير قرب العجوز وهي تهزه بني
كل �صالة و�صالة  ،ا�ستمرت العجوز بال�صالة والدع�آء طوي ًال فتوجه لها
قائلاً  :واهلل لقد اخجلني كرمك ونبل �أخالقك وع�سى اهلل �أن ي�ستجيب لك
دعواتك
قالت العجوز :ياولدي �أما �أنت ابن �سبيل �أو�صى بك اهلل و �أما دعواتي فقد
�أجابها اهلل �سبحانه وتعاىل كلها �إال واحدة  ،فقال د  /اي�شان:وماهي تلك
الدعوة ؟
قالت  :هذا الطفل الذي تراه حفيدي يتيم الأبوين � ،أ�صاب ُه ٌ
مر�ض ع�ضال
عجز عنه كل الأطباء عندنا  ،وقيل يل �أن جراحاً كبرياً قادر على عالجه يقال
له د/اي�شان ولكنه يعي�ش بعيداً من هنا وال طاقة يل ب�أخذ هذا الطفل اىل
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هناك و�أخ�شى �أن ي�شقى هذا امل�سكني فدعوت اهلل �أن ي�سهل امرى...
بكى د اي�شان وقال  :واهلل ان دعاءك قد عطل الطائرات و�ضرب ال�صواعق
و�أمطر ال�سم�آء  ،كي ي�سوقني
�إليك �سوقاً واهلل ما ايقنت �أن اهلل عز وجل ي�سوق الأ�سباب هكذا لعباده
امل�ؤمنني بالدع�آء
حينما تنقطع الأ�سباب ال يبقى �إال اللجوء �إىل خالق الأر�ض وال�سماء .
و�صدق ال�شاعر عندما قال:
�أتهز�أ بالدعاء وتزدريه  ...وما يدريك ما فعل الدعاء
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• امللك اعرج واعور
يحـــكى �أنه كان يوجد ملك ....اعرج ويرى بعني واحده
ويف �أحد االيام ....دعا هذا امللك ر�سامني لري�سموا له �صورة �شخ�صية
ب�شرط �أن ال تظهر عيوبه يف هذه ال�صورة
فرف�ض كل الفنانيــن ر�سم هذه ال�صورة !!!
فكيف �سري�سمون امللك بعينني وهو الميلك �سوى عني واحده؟
وكيف ي�صورونه بقدمني �سليمتني وهو اعرج؟؟؟
ولكن...
و�سط هذا الرف�ض اجلماعي قبل �أحد الر�سامني ر�سم ال�صورة
وبالفعل ر�سم �صوره جميلة ويف غايــة الروعة
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كيف ؟؟
ت�صور امللك واقفاً ومم�سكاً ببندقيــــة ال�صيد (بالطبع كان يغم�ض �إحدى
عينيه) ويحني قدمـــه العرجاء
وهــكذا ر�سم �صورة امللك بال عيــوب وبكل ب�ساطـة
فلنتعلم كيف نخفي عيوب االخرين
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• ثالثة �أ�صدقاء
�سافر ثالثة من ال�شباب �إىل دولة بعيدة لأم ٍر ما ،وكان �سكنهم يف عمارة
تتكون من  75طابقاً..
ومل يجدوا �سكناً �إ َّال يف الدور اخلام�س وال�سبعني.
قال لهم موظف اال�ستقبال :نحن يف هذه البالد ل�سنا كنظامكم يف الدول
العربية..
فامل�صاعد مربجمة على �أن تغلق �أبوابها تلقائياً عند ال�ساعة ( )10لي ًال...،فال
بد �أن يكون ح�ضوركم قبل هذا املوعد ..لأنها لو �أغلقت ال ت�ستطيع قوة �أن
مبنى ٍ
بعيد عنا! مفهوم؟! قالوا:
تفتحها ،فالكمبيوتر الذي يتحكم فيها يف ً
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مفهوم .
ويف اليوم الأول ..خرجوا للنزهة ..وقبل العا�شرة كانوا يف �سكنهم لكن ما
حدث بعد ذلك �أنهم يف اليوم التايل ت�أخروا �إىل العا�شرة وخم�س دقائق
وجاءوا ب�أق�صى �سرعتهم كي يدركوا امل�صاعد لكن هيهات!! �أغلقت امل�صاعد
�أبوابها! تو�سلوا وكادوا يبكون! دون جدوى.
ف�أجمعوا �أمرهم على �أن ي�صعدوا �إىل غرفتهم عرب (ال�سالمل -الدرج) م�شياً
على الأقدام!..
قال قائل منهم� :أقرتح عليكم �أمراً؟
قالوا :قل
قال� :أقرتح �أن كل ٍ
واحد منا يق�ص علينا ق�صة مدتها مدة ال�صعود يف ()25
طابقاً ..ثم الذي يليه ،ثم الذي يليه حتى ن�صل �إىل الغرفة
قالوا :نعم الر�أي ..توكل على اهلل �أنت وابد�أ
قال� :أما �أنا ف�س�أعطيكم من الطرائف والنكت ما يجعل بطونكم تتقطع
حدثهم بهذه الطرائف حتى
من كرثة ال�ضحك! قالوا هذا ما نريد ..وفع ًال َّ
�أ�صبحوا كاملجانني ..ترجت العمارة ل�ضحكهم.
ق�ص�ص لكنها جادة قلي ًال..
ثم ..بد�أ دور الثاين فقال� :أما �أنا فعندي لكم ٌ
فوافقوا ....فا�ستلمهم م�سرية خم�سة وع�شرين طابقاً �أخرى.
ثم الثالث ..قال لهم :لكني �أنا لي�س لكم عندي �إ َّال ق�ص�صا مليئة بالنكد
والغم ..فقد �سمعتم النكت ..واجلد ..قالوا :قل� ..أ�صلح اهلل الأمري!!
والهم ِّ
ِّ
حتى ن�صل ونحن يف �أ�شد ال�شوق للنوم
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فبد�أ يعطيهم من ق�ص�ص النكد ما ينغ�ص عي�ش امللوك! فلما و�صلوا �إىل باب
الغرفة كان التعب قد بلغ بهم كل مبلغ ..قال :و�أعظم ق�صة نكد يف حياتي..
�أن مفتاح الغرفة
ن�سيناه لدى موظف اال�ستقبال يف الدور الأر�ضي! ف�أغمي عليهم..
.
نعم فيها عرب
ال�شاب  -منا -يلهو ويلعب  ،وينكت ويرتكب احلماقات  ،يف ال�سنوات
اخلم�س والع�شرين من حياتهٍ ..
�سنوات هي �أجمل �سنني العمر ..فال ي�شغلها
بطاعة وال بعقل
ثم ..يبد�أ اجلد يف اخلم�س والع�شرين الثانية ..تزوج ..ورزق ب�أوالد ..وا�شتغل
بطلب الرزق وانهمك يف احلياة ..حتى بلغ اخلم�سني.
ثم يف اخلم�س والع�شرين الأخرية من حياته – و�أعمار �أمتي بني ال�ستني
وال�سبعني و�أقلهم من يجوز ذلك كما يف احلديث -بد�أ النكد ..تعرتيه
الأمرا�ض ..والتنقل بني امل�ست�شفيات و�إنفاق الأموال على العالج..
وهم الأوالد ..فهذه طلقها زوجها ..وذلك بينه وبني �إخوته م�شاكل كبرية
ِّ
وخ�صومات بني الزوجات ،حتتاج تدخل هذا الأب  ،وتراكمت عليه الديون
التي تخبط فيها من �أجل �إ�سعاد �أ�سرته ،فال هم الذين �سعدوا وال هو الذي
الدين
ارتاح من هم َّ
حتى �إذا جاء املوت ..تذكر �أن املفتاح ..مفتاح اجلنة ..كان قد ن�سيه يف
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"رب ارجعون"..
اخلم�س والع�شرين الأوىل من حياته ..فجاء �إىل اهلل مفل�ساًِ ..
ويتح�سر ويع�ض على يديه "لو �أن اهلل هداين لكنت من املتقني" وي�صرخ
"لو �أن يل كرة "..فيجاب "{ َب َلى ق َْد َجاء ْت َك �آ َيا ِتي ف ََك َّذ ْب َت ِب َها َو ْا�س َت ْكبرَ ْ َت
ِين
َو ُك َ
نت ِم َن ا ْل َكا ِفر َ
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• بهلول يف�ض نزاع ع�شائري
ال�سالح �سهل التناول بني العراقيني اليوم وخ�صو�صا امل�سد�س
والكال�شنكوف واذا ما ح�صل �شجار بني �شخ�صني فاال�ستهتار يكون
حا�ضرا على اقل تقدير الحدهما وهذا ما ح�صل يف الكاظمية ول�سبب
تافه قام احد امل�ستهرتين برفع �سالحه �ضد خ�صمه ورمي عيارات نارية
ب�شكل ع�شوائي وفج�أة �صرخ �شاب م�ستطرق ال يتجاوز عمره اخلم�سة
ع�شر ربيعا �صرخ و�سقط على االر�ض �صريعا م�ضرجا بدمه ال عالقة له
(بالعركة ).
وجاء رجال ال�شرطة والقوا القب�ض على القاتل واقام العزاء والد املقتول
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الذي هو ابنه الوحيد وال �سلوى غريه له يف الدنيا .
انتهت الفاحتة وال�سبعة واالربعني وبد�أت املفاو�ضات بني اهل القاتل
واملقتول حلل اال�شكال ودفع الف�صل مع رف�ض والد املقتول اي مبلغ
يعر�ض عليه م�صرا على ان ينال جزاءه العادل النه م�ستهرت و�سيكرر
اجلرمية مرة اخرى .
وزادت الو�ساطات من قبل اهل القاتل وزاد املبلغ وال زال ابو املقتول
م�صرا على موقفه .
�سمع بهلول بالق�ضية وفكر مليا حلل هذه امل�شكلة فقال ال�صحاب العالقة
ان احلل عندي فاذا ما اجتمع ذوي القاتل واملقتول ابعثوا يل حتى اح�ضر
 ،وفعال اجتمعا وح�ضر بهلول  ،وبعد ان �سمع بهلول ما قاله كل طرف
ما بجعبته من كالم التفت اىل والد املقتول وقال له انا ارى ان تقبل
مببلغ الف�صل اف�ضل ،وهز را�سه والد املقتول امل�سكني بامل وح�سرة قائال
ال ميكن ذلك  ،فقال بهلول بل ميكن ذلك لو �سمعت اال�سباب التي
دعتني بالقول هذا  ،قال  :هات ما عندك .
قال بهلول  :ان قبولك مببلغ الف�صل اف�ضل لك لال�سباب التالية :
اوال  :لو مل تاخذ الف�صل من الذي ي�ضمن لك بانه �سيحاكم ويعدم؟
بل ميكن ومببلغ ب�سيط اقل من مبلغ الف�صل يطلق �سراحه بل وميكن ياتيه
عفو حاله حال ممن �سبقوه .
ثانيا  :لو اعدم القاتل فهل ت�ضمن ان ذويه �سين�سون االمر ال�سيما وان

92

ال تقر�أين قراءة �سطحية

4

يف كل بيت م�شجب
ثالثا  :هنالك من قتل ابنا�ؤهم وابا�ؤهم وذويهم بتفجريات ارهابية ومل
يح�صلوا على ما حت�صل عليه انت من مبلغ .
رابعا  :وحتى عوائل ال�ضحايا بعد اجراء املعاملة مع الذلة واالهات
والر�شاوي يح�صلون على التعوي�ض املايل بينما انت ابو القاتل ياتيك اىل
بيتك ويتو�سل بك ويعطيك اكرث مما تدفع اجلكومة ثمن ابنائنا من غري
اجراء معاملة  ،فلو ا�ست�شهد ابنك يف تفجري ارهابي من اين �ستقب�ض من
دب�ش .
خام�سا � :صاحب امل�سد�س عرفته لو كان كامت �صوت من اين لك ان
تعرف ؟ اعتربه كامت �صوت
اخواين هذه الق�صة حقيقية با�ستثناء ا�ضافة �شخ�صية بهلول عليها الجعلها
اكرث ت�شويقا للقراءة  ،وامل�سكني والد و والدة املقتول يعي�شون يف حالة
ما�ساوية وم�ؤملة ب�سبب فقدهم ابنهم الوحيد نتيجة ا�ستهتار امل�ستهرتين
الذين مل يردعهم ال قانون وال اخالق  ،وانا ا�ضع هذه الق�صة بني يدي
امل�س�ؤولني يف احلكومة العراقية .
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• �سباق بني فريق �سعودي وياباين
ذات مرة كان هناك �سباق جتديف بني فريقني ((�سعودي)) و ((ياباين))
كل قارب يحمل على متنه ت�سعة �أ�شخا�ص
ويف نهاية ال�سباق وجدوا �أن الفريق الياباين انت�صر بفارق رهيب جداً
وبتحليل النتيجة وجدوا �أن  :الفريق الياباين يتكون من
 1مدير قارب و 8جمدفني
الفريق ال�سعودي يتكون من
 8مديرين و 1جمدف
حاول الفريق ال�سعودي تعديل الت�شكيل ليتكون من
مدير واحد … مثل الفريق الياباين
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ومتت �إعادة ال�سباق مرة �أخرى
ويف نهاية ال�سباق وجدوا �أن الفريق الياباين انت�صر بفارق رهيب جداً
متاماً مثل املرة ال�سابقة … وبتحليل النتيجة
وجدوا �أن  :الفريق الياباين يتكون من
 1مدير قارب و 8جمدفني
والفريق ال�سعودي يتكون من
 1مدير عام و3مديري ادارات و 4مدراء اق�سام و 1جمدف
فقرر الفريق ال�سعودي حما�سبة املخطئ
فتم ف�صل املجدف .
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•

وقفات

يف التاريخ الإ�سالمي ;
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 نائمــ ُه )!...

4
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يف اخلندق ؛
ربط النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
بطنه من اجلوع !
يف ع�صرنا ربط املرتفون معدتهم
من ال�شبع ( للتخفيف ) .

حكمة �أعجبتني
كل الطرق مراقبة ب�أجهزة �ضبط ال�سرعة
�إال " الطريق �إىل اهلل
مكتوب عليه :
(و�سارعوا �إىل مغفرة من ربكم )
ف�أ�سرع فيه كما �شئت  ،ف�إن منتهاه اجلنة
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• غ�ضب الزوج
يف �ساعة �شيطانية ح�صل �سوء تفاهم بني الزوج وزوجته مما ادى اىل تطاول
الزوجة على الزوج فما كان من الزوج اال ان نظر اليها نظرة غا�ضبة ومل يرد
عليها فرتكها ودخل غرفته  ،بعد �ساعة خرج اليها والغ�ضب يتطاير بني عينيه
فقال لها انك جتاوزت حدودك ومهما يكن رايك فال يعنيني وكنت ا�ستطيع
ان ارد عليك باحدى الردود الثالثة اما ان ا�ضربك او اطلقك او اطردك
اىل بيت اهلك وابقيك معلقة ال للطالق وال للزواج ولكني مل ارد ففكري
ان كنت ا�ستطيع فلماذا مل ارد و�سيكون جوابي على جتاوزك وان كنت ال
ا�ستطيع فقوليها بوجهي و�سرتين ردي
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اجابته ب�سرعة انك ال ت�ستطيع ؟
فا�شتد غ�ضبه وقال لها ملاذا ال ا�ستطيع ؟
اجابت النك رجل م�ؤمن وال تدع غ�ضبك يتمكن منك....
وحلمك كان اقوى من خطاي والي�سعني اال ان اعتذر
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• قررت تطليقها
يجل�س يف ركن امل�سجد وهو يتمتم مع نف�سه ودموعه تنزل على خديه وك�أن
نائبة �أ�صابته
اقرتبت منه وكنت مرتددا يف �س�ؤاله عن �سبب حاله خوفا من ان ينهرين او
ي�ستحي من الإجابة ...و�أخريا اقرتبت �إليه
�سمعته يتمتم � ...س�أطلقها � ...س�أطلقها
قطعت متتمته وقلت
ـ ال�سالم عليكم
التفت ا ّيل بطرف عينه وقال وعليكم ال�سالم
ـ �أرجو �أن ال تعتربين ف�ضويل ولكنني �أحببت ان اكف عنك همك وان
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�أ�ساعدك بقدر ما ا�ستطيع حتى ولو بكلمة طيبة تخفيفا لأملك .
ت�أملني بنظرة امتزجت بني الأمل واحلياء بني االرتياح واحلزن
ـ اعتقد �إن م�شكلتي حلها بيدي من خالل القرار الذي اتخذته
ـ �أمتنى الت�أين بالقرار
ـ كثريا ما حققت لها طلبها  ..كثريا ما اتبعتها  ...كثريا ما عاديت الأحبة
ب�سببها ...و�أخريا وجدتها تخونني وتقودين �إىل الهالك  ..فهل هنالك
موجب الرتباطي بها؟!
ـ �أال ميكن �إ�صالحها
ـ نعم لو جعلتها تتبعني ومت�شي ب�أمري
ـ لن�أخذ معنا �شيخ اجلامع ونذهب �إىل �أهلها ونتحدث معهم على اقل تقدير
لأجل �أطفالكم
ابت�سم الرجل وقال :
�إين ق�صدت بتطليقها هي الدنيا لأنها دار بالء
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• قالت الفال�سفة
قال “ ثالي�س ” لأ�صحابه� :أن املوت ال يختلف يف �شيء عن احلياة� .س�أله
وقتها �أحدهم :ما دام الأمر كذلك ملاذا ال تف�ضل املوت؟! .رد الفيل�سوف:
بال�ضبط لأنه ال يختلف عن احلياة ! .
قال ديوجني الكلبي ل�شخ�ص و�صف احلياة ب�أنها �سيئة:احلياة لي�ست
�سيئة .ال�سيئ هو احلياة ال�سيئة!.
نظر �سقراط �إىل امر�أة حني �أريد قتله ،وهي تبكي ،فقال لها :ما يبكيك؟.
قالت :وكيف ال �أبكي ،و�أنت تقتل ظلماً؟! .فقال لها :فك�أنك �أردت �أن
�أقتل بحق !.
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• علمتني الريا�ضيات

يامهدي ادركني� /شبكة ال�سراج

�أن ال�سالب بعد ال�سالب يعني موجب
فال تي�أ�س فامل�صيبة بعد امل�صيبة تعني الفرج

علمتني الريا�ضيات
�أن الإنتقال من جهة لأخرى �سيغري من قيمتي و�أنه
متى ما كرب املقام �صغر كل �شيء
علمتني الريا�ضيات
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�أن بع�ض الك�سور ال جترب
علمتني الريا�ضيات
�أنه ميكننا الو�صول لنتيجة �صحيحة ب�أكرث من طريقة
فال تظن �أنك وحدك �صاحب احلقيقة و�أن كل من خالفك
خمطيء
علمتني الريا�ضيات
�أنه فيه �شيء �أ�سمه ما ال نهاية فال تكن حمدود الفكر
والطموح
علمتني الريا�ضيات
�أن لكل جمهول قيمة فال حتتقر �أحدا ال تعرفه
علمتني الريا�ضيات
�أن العدد ال�سالب كلما كربت �أرقامه كلما �صغرت قيمته
كاملتعالني على النا�س كلما ازدادوا تعاليا كلما �صغروا
فيعيون غريهم

4
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علمتني الريا�ضيات
ان لكل متغري قيمة ت�ؤدي �إىل نتيجة
فاخرت متغرياتك جيدا لت�صل �إىل نتيجة تر�ضيك

علمتني الريا�ضيات
يف در�س امل�صفوفات
�صفوا �أمنياتكم و�أح�سنوا الظن بربكم
ف�أمنياتكم اليوم هي واقعكم غدا ب�إذن اهلل
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• قانون اجلاذبية لنيوتن
جل�س نيوتن يوما بجوار احدى ال�سيدات يف م�أدبة ع�شاء اقيمت تكرميا
له ,وفجاة �س�ألتة ال�سيدة  :قل يل يا م�سرت نيوتن ,كيف ا�ستطعت ان ت�صل
اىل اكت�شافك هذا؟..
وقال العامل الكبري يف هدوء امل�سالة يف غاية الب�ساطة  :لقد كنت اق�ضي
جانبا من وقتي كل يوم افكر يف هذه الظاهرة الغريبة التي تدفع اال�شياء اىل
ال�سقوط على االر�ض ..ان التفكري وحده يا �سيدتي هو الذي هداين يف
النهاية اىل هذا االكت�شاف.
وقالت ال�سيدة  :ولكنني اق�ضي �ساعات طويلة من يومي افكر وافكر وبالرغم
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من ذلك مل ا�ستطع ان اكت�شف �شيئاً..
وقال نيوتن ي�س�ألها  :وفيم كنت تفكرين يا �سيدتي؟..
قالت  :يف زوجي الذي هجرين ,وانف�صل عني بالطالق!..
نيوتن  :وهل كنت تفكرين يف زوجك بعد الطالق ام قبله؟..
قالت  :بعد طالقنا طبعا!..
وهنا نظر اليها العامل الكبري وقال  :لو ان تفكريك يف زوجك يا �سيدتي كان
قبل الطالق ,ال�ستطعت ان تكت�شفي انت قانوناً للجاذبية من نوع اخــر!
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• الرجل وال�سيارة
كان هذا احد الأ�سئلة التي ت�ستخدم يف ا�ستمارة طلب االلتحاق ب�أحد
الوظائف ..
كنت تقود �سيارتك يف ليلة عا�صفة ..ويف طريقك مررت مبوقف للحافالت ,
ور�أيت ثالثة �أ�شخا�ص ينتظرون احلافلةوهم :
امر�أة عجوز تو�شك على املوت� ،صديق قدمي �سبق ان �أنقذ حياتك�،شخ�صية
م�شهورة تعتربها قدوتك.
وكان لديك مت�سع ب�سيارتك لراكب واحد فقط  ..فايهم �ستقله معك ؟
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ميكنك ان تقل ال�سيده العجوز النها تو�شك على املوت,ورمبا من الأف�ضل
�إنقاذها �أوال ,ت�ستطيع �أن ت�أخذ �صديقك القدمي لأنه قد �سبق و�أنقذ حياتك
وقد تكون هذه هي الفر�صة املنا�سبة لرد اجلميل ,ويف كل الأحوال فانك لن
تكون قادرا على �إيجاد ال�شخ�ص امل�شهور الذي حترتمه مرة �أخرى ،واملطلوب
�شخ�ص واحد فقط مت تر�شيحه لهذه الوظيفة ىال�شاغرة (من بني 200
�شخ�ص تقدموا) وعليه ان يح�سن اجابة االختيار كي يغتنم الفر�صة ،ففي
�أعتقادك ماذا كان جواب ال�شخ�ص املتقدم للوظيفة؟
قال بب�ساطه� :س�أعطي مفاتيح ال�سيارة ل�صديقي القدمي واطلب منه تو�صيل
ال�سيدة العجوز �إىل امل�ست�شفى فيما �س�أبقى �أنا لأنتظر احلافلة ب�صحبة
القدوة.
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• القلم والف�ضاء
واجه رواد الف�ضاء الأمريكيون �صعوبة يف الكتابة نظرا ً النعدام اجلاذبية
وعدم نزول احلرب �إىل ر�أ�س القلم ! للتغلب على هذه امل�شكلة �أنفقت وكالة
الف�ضاء الأمريكية ماليني الدوالرات على بحوث ا�ستغرقت عدة �سنوات
لتتمكن يف النهاية من �إنتاج قلم يكتب يف الف�ضاء وحتت املاء وعلى �أرق
الأ�سطح و�أ�صلبها ويف �أي اجتاه  .باملقابل متكن الرو�س من التغلب على
نف�س امل�شكلة بحل ب�سيط .........
يف �أعتقادك كيف حل الرو�س هذه املع�ضلة؟
با�ستخدام قلم ر�صا�ص! .
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• الطالب والباروميرت
يف امتحان الفيزياء يف جامعة كوبنهاجن بالدامنارك جاء �أحد �أ�سئلة االمتحان
كالتايل :كيف حتدد ارتفاع ناطحة �سحاب با�ستخدام الباروميرت (جهاز قيا�س
ال�ضغط اجلوي)؟
الإجابة ال�صحيحة :بقيا�س الفرق بني ال�ضغط اجلوي على �سطح الأر�ض
وعلى �سطح ناطحة ال�سحاب.
�إحدى الإجابات ا�ستفزت �أ�ستاذ الفيزياء وجعلته يقرر ر�سوب �صاحب
الإجابة بدون قراءة باقي �إجاباته على الأ�سئلة الأخرى.
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الإجابة امل�ستفزة هي � :أربط الباروميرت بحبل طويل و�أديل اخليط من �أعلى
ناطحة ال�سحاب حتى مي�س الباروميرت الأر�ض .ثم �أقي�س طول اخليط...
غ�ضب �أ�ستاذ املادة لأن الطالب قا�س له ارتفاع الناطحة ب�أ�سلوب بدائي لي�س
له عالقة بالباروميرت �أو بالفيزياء ,تظلم الطالب م�ؤكدا �أن �إجابته �صحيحة
 %100وح�سب قوانني اجلامعة عني خبري للبت يف الق�ضية � ...أفاد تقرير
احلكم ب�أن �إجابة الطالب �صحيحة لكنها ال تدل على معرفته مبادة الفيزياء.
وتقرر �إعطاء الطالب فر�صة �أخرى لإثبات معرفته العلمية...ثم طرح عليه
احلكم نف�س ال�س�ؤال �شفهيا.
فكر الطالب قليال وقال " :لدي �إجابات كثرية لقيا�س ارتفاع الناطحة وال
�أدري �أيها �أختار" فقال احلكم" :هات كل ما عندك"
ف�أجاب الطالب :ميكن �إلقاء الباروميرت من �أعلى ناطحة ال�سحاب على
الأر�ض ،ويقا�س الزمن الذي ي�ستغرقه الباروميرت حتى ي�صل �إىل الأر�ض،
وبالتايل ميكن ح�ساب ارتفاع الناطحة  .با�ستخدام قانون اجلاذبية الأر�ضية.
اذا كانت ال�شم�س م�شرقة  ،ميكن قيا�س طول ظل الباروميرت وطول ظل
ناطحة ال�سحاب فنعرف ارتفاع الناطحة من قانون التنا�سب بني الطولني
وبني الظلني
�إذا اردنا حال �سريعا يريح عقولنا  ،ف�إن �أف�ضل طريقة لقيا�س ارتفاع الناطحة

ال تقر�أين قراءة �سطحية 4

113

با�ستخدام الباروميرت هي �أن نقول حلار�س الناطحة �" :س�أعطيك هذا
الباروميرت اجلديد هدية �إذا قلت يل كم يبلغ ارتفاع هذه الناطحة" ؟
�أما �إذا �أردنا تعقيد الأمور ف�سنح�سب ارتفاع الناطحة بوا�سطة الفرق بني
ال�ضغط اجلوي على �سطح الأر�ض و�أعلى ناطحة ال�سحاب با�ستخدام
الباروميرت
كان احلكم ينتظر الإجابة الرابعة التي تدل على فهم الطالب ملادة الفيزياء،
بينما الطالب يعتقد �أن الإجابة الرابعة هي �أ�سو�أ الإجابات لأنها �أ�صعبها
و�أكرثها تعقيدا.
بقي �أن نقول �أن ا�سم هذا الطالب هو " نيلز بور" وهو مل ينجح فقط يف مادة
الفيزياء ،بل �إنه الدامنركي الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل يف الفيزياء.
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• الرجل والقر�ض
يحكى �أن رجل �أعمال ذهب �إىل بنك يف مدينة نيويورك وطلب مبلغ 5000
دوالر كقر�ض من البنك .يقول ِ �إنه يريد ال�سفر �إىل �أوروبا لق�ضاء بع�ض
الأعمال .البنك طلب من رجل الأعمال �ضمانات لكي يعيد املبلغ ،لذا
فقد �سلم الرجل مفتاح �سيارة الرولزرويز �إىل البنك ك�ضمان مايل!!
رجل الأمن يف البنك قام بفح�ص ال�سيارة و�أوراقها الثبوتية ووجدها �سليمة،
وبهذا قبل البنك �سيارة الرولز رويز ك�ضمان .رئي�س البنك والعاملون �ضحكوا
كثرياً من الرجل ،لإيداعه �سيارته الرولز رويز والتي تقدر بقيمة 250000
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دوالر ك�ضمان ملبلغ م�ستدان وقدره  5000دوالر .وقام �أحد العاملني ب�إيقاف
ال�سيارة يف مواقف البنك ال�سفلية.
بعد �أ�سبوعني ،عاد رجل الأعمال من �سفره وتوجه �إىل البنك وقام بت�سليم
مبلغ  5000دوالر مع فوائد بقيمة  15.41دوالر .مدير الإعارات يف
البنك قال� :سيدي ،نحن �سعداء جداً بتعاملك معنا ،ولكننا م�ستغربني
�أ�شد اال�ستغراب!! لقد بحثنا يف معامالتك وح�ساباتك وقد وجدناك من
�أ�صحاب املاليني! فكيف ت�ستعري مبلغا وقدره  5000دوالر و�أنت ل�ست
بحاجة �إليها؟؟ رد الرجل وهو يبت�سم......... :
يف �أعتقادك ماذا كان رد الرجل؟
�سيدي ،هل هناك مكان يف مدينة نيويورك الوا�سعة �أ�ستطيع �إيقاف �سيارتي
الرولزرويز ب�أجرة  15.41دوالر دون �أن �أجدها م�سروقة بعد جميئي من
�سفري؟
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مقطوعتي اخلالية من االلف اقدمها للو�صي
(عليه ال�سالم) بذكرى ا�ست�شهاده

رجوت ربي دينا �سليما  ،وطريقا م�ستقيما  ،وعي�شا كرميا  ،فعلمت قول (علي
ويل للنبي )  ،يحقق يل مطلبي  ،ويكون موعدي مع �شيعة علي  ،يف �سدر
خم�ضود ،وطلح من�ضود ،وظل ممدود  ،قلت لقلمي �صف يل علي ؟ ،ردين
بع�ض و�صفه نعم  ،وكله م�ستحيل  ،ويف نهجكم غري مكتمل  ،نعرف عنه
حجم قطرة من بحر  ،من دونه قر مبهلكه عمر  ،هو �صرخة بوجه ظلمة كل
ع�صر  ،هو حيدر مهلك كل من كفر ،فهل لو�صفه قلم عبد �ضعيف يقدر؟
مبجمل نعوته كتبت  ،كي يتمتع عقلي  ،وتطرب نف�سي  ،وت�ستنري ب�صريتي ،
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فكتبت �شجون ،من بحبه مفتون:
علي وليد كعبة و�شهيد م�سجد  ،هو ربيب و�صهر حممد  ،هو ٌ
عقل وخُ ُل ٌق
و�سيف ،هو حقيقة ولي�س طيف  ،يكفل يتيم ويرجع حيف  ،كذب من
يدعي له تعريف  ،وي�ستحيل له تو�صيف  ،فقط ربه ونبيه يعرفه ،وهو ونبيه
يعرف ربه وهو وربه يعرف نبيه فكيف مبن وقف �ضده ؟ وكيف مبن �سرق حقه
؟ ،يكون قد قدم بقدمه حلتفه ،وجهنم موعده  ،مبغ�ضه م�شكوك يف ن�سبه
،وعدوه ي�شهد له قبل �صديقه  ، ،عجبت من غيهم ،علي وكوثره خ�صمهم
!! كيف يجيبون نبيهم  ،عن �سبب كرههم  ،لو�صيته فيهم ؟
غدير خم لعلي ي�شهد وهو نف�س حممد ومن يولد من �صلبه للنبي ولد ،
حممد وب�ضعته ونف�سه وولديه ح�سن وح�سني خم�سة نورهم من نور عر�ش
ربي ومن ح�سني ت�سعة مع�صومني هم نور قلبي  ،ينجو من بهم مت�سك ،
ومن يتخلف عنهم هلك ،يختمهم حجة منتظرُ ،غيب حلكم مدبر ،وبعد ظلم
منت�شر  ،وحق مندحر ،يكون موعده فيظهر ،يقت�ص من قتلة جده ،ويعطي
كل ذي حق حقه ،عدل وق�سط حكمه  ،جنة م�صغرة ع�صره) .
كتبت مقولتي هذه حبا وتيمنا ب�إمامي وحبيبي علي عليه ال�سالم مبنا�سبة
ا�ست�شهاده  ،و لإنه قمة البالغة والف�صاحة ف�شتان بيني وبينه وال مقيا�س
لذلك  ،ولكن البد لنا من �إن نغرتف من منهله املعطاء للنا�س جميعا ملحبيه
ومبغ�ضيه .
من هذه املقطوعة ال�صغرية �أعاله قمت ببع�ض احل�سابات مع خطبة الإمام
علي عليه ال�سالم اخلالية من الألف فوجدت �إن عدد كلمات خطبة �أمري
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امل�ؤمنني (  ) 500كلمة قالها بوقت مقداره ( ) 5دقائق فيكون تقريبا (كلمة
وثلثي الكلمة ) قالها يف ثانية و�إما مقطوعتي التي تتكون من ( ) 250كلمة
تقريبا ا�ستغرقت ( � ) 72ساعة وهذا يعني �إن كل �ساعة تقريبا ثالث كلمات
،هذا بالإ�ضافة �إىل الفرق يف البالغة فال ميكن �إن �أ�صل �إىل مع�شار الع�شر من
بالغته ولكن طاملا �إن علي عليه ال�سالم ي�أكل قطعة خبز ياب�سة مع ما ميكن
�إن يوفر لنف�سه من ملذات الدنيا والآخرة  ،فكلي �أمل �إن تنال ر�ضاه ور�ضا
حمبيه
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• جتديد بيعتي للو�صي مقطوعتي اخلالية من النقط
عهد هلل ولر�سوله ولإمامه
هو اول م�سلم �صرح ال اله اال اهلل حممد ر�سول اهلل  ،وااله اهلل ور�سوله ،
وواىل اهلل ور�سوله  ،هو الكرار هو م�أمول ر�سوله  ،هو االمام املع�صوم هو �صهر
ر�سوله  ،هو احل�سام الداحر لعدو اهلل ور�سوله  ،هو �صد �سهام �أُحد وحمى
ر�سوله  ،هو ما ع�صى هلل امر وال لر�سوله .
هو عهد اهلل على امللل ،هو الطهر الطاهر هو االمل ،راكع ومد �ساعده للآمل
 ،هو ا�سد اهلل هو للحالل العامل ،مالحمه ال عد لها  ،علومه ال ح�صر لها
 ،ا�سمه علم  ،كالمه حكم  ،كله كرم ،او�صاله حلم ،وال�سائر معه �سلم ،
ا�سمعوا وعوا لو املرء �صلى و�صام كل عمره وما مل�س احلرام ،وهو كاره لالمام
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،مروره على ال�صراط حمال .
الر�سول حمل العلم والكرار هو املمر  ،والكل درى وعلم لواله لهلك عمر،
ح�سامه ما ُرد  ،و�سائله ُرد ،حاولوا طم�س علمه  ،حاولوا طمر اعماله  ،ما
و�صلوا ملا ارادوا  ،ط�أط�أ اهلل ر�ؤو�سهم �،سال�سل حراء حمراء  ،اعدها اهلل لكل
االعداء ،لكل حا�سد وكاره للوالء  ،والء ال حممد اال�صالء  ،هم ال حممد
هم الهدى  ،هم اعالم الورى  ،هم اعداء الردى  ،هم اهل الك�ساء  ،هم
العامود املا�سك لل�سماء .
وم�سك الكالم الطالل �سامراء �،سال الدم والدمع لها �،سهر و�سهاد و�آه
لآالمها  ،واهلل على مر الدهر معكم  ،معكم ومع امل�سامل لكم  ،معكم ال مع
عدوكم  ،و�صلى اهلل على حممد وال حممد .
كتبت ما قدرت عليه واهلل ال�شاهد انها ع�صارة عقلي وقلبي ملن ال نوايف حقه
وهو ال يريد لنا اال طاعة اخلالق وح�سن العاقبة واجره على الواحد االحد .
من اجلنا والجلنا �ضحى هو وعياله واخر املنا �شفاعته لنا يوم املعاد
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دندنة قلمي بني فاطمة وعلي ( عليهما ال�سالم)

املقطوعات تقر�أ �أفقيا وعموديا..
ذخريتي
لآخرتي
حــــــب
علــــي

لآخرتي
هــــــــو
�شفيعي
الولـــي

حـــــب
�شفيعي
يحقــق
�أمـــلي

علــــي
الولـــي
�أمـــلي
ا لأجمل

كعبـــة �شهــدت �أروع مولــد
�شهدت للتاريخ مولـد قائـــد
�أروع مولــــد خليــر جماهد
مولــد قائـــــد جماهد عابـــد
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هـــــــذه الزهراء
الزهراء منـــــي
ب�ضعـــة �أبيهـــــا
الر�سول يقـــــول

ب�ضعة
�أبوهــا
كناهــا
البتـــول

الر�سول
يقـــــول
البتـــول
البتــــول

والئـــي لعلـــي وحبي للزهراء
لعلـــــي ا لإمامة �أعظم نــــــداء
وحبـــي �أعظم مـــن ال�ســماء
للزهراء نــــداء ال�سماء البكـــــاء
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