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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
هذه املجموعة ال�سابعة من الق�ص�ص واخلواطر التي اهديها للقارئ الكرمي والذي
ال ي�سعني اال ان اقدم امتناين و�شكري اجلزيل له ملتابعة هذا اال�صدار و�س�ؤاله
املتكرر عن العدد اجلديد حقيقة ان هذا االقبال هو الذي منحني الدافع لكي
اكمل معكم امل�سرية واال كما تعلمون مل يكن يف خلدي ان ا�صدر الثاين وال
الثالث ولكن رغبتكم اجلاحمة هي التي منحتني هذا الزخم املعنوي حتى ال
اخيب ظنكم فينا  ،ودائما اال�صعب من النجاح هو املحافظة على النجاح ،
وبا�صداركم ال�سابع هذا تكون منا�سبة دخولنا يف ال�سنة الثالثة من عمر اال�صدار.
حقيقة اعتذر للقارئ الكرمي عن االخطاء املطبعية واالمالئية التي وقعت لبع�ض
الق�ص�ص و�سببه هو قبل ان ار�سل القر�ص اىل املطبعة ت�ستجد ق�صة ما فا�ضمنها
الكتاب على عجالة ويحدث اخلطا .
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�إهداء..
اهدي هذا اجلهد املتوا�ضع ل�شهدائنا االبرار الذين
�سقطوا وهم يدافعون عن حيا�ض الوطن ومقد�ساته
وا�سال اهلل عز وجل القبول
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ب�سمه تعاىل

كلمة البد منها...
كل ان�سان ي�ستطيع ان يكتب  ،وكل ان�سان ي�ستطيع ان يقرتح  ،وكل ان�سان
ي�ستطيع ان يخطط ،وكل ان�سان ي�ستطيع ان يديل برايه  ،ولكن لي�س كل ان�سان
ملزم مبا يقدم عليه االخر  ،ودائما يكون النجاح بالن�سبة ملن يكتب هو مدى
تقبل االخرين ملا كتب .
جناح الكلمة عندما تخرج من ال�صميم اىل ما يختلج يف �صدر املتلقي مع �صفاء
النية وجعل العمل هلل عز وجل فقط .
�صدقوين اخواين واخواتي ان اكرث كتاباتي تاتيني الفكرة قبل واثناء �صالة
الفجر  ،حيث هذه االجواء تكون خا�صة بالعبادات النقية هلل عز وجل والهدوء
التام وال ا�سمع اال �صياح الديك.
انا عاجز عن تقدمي �شكري اىل كل من اثنى على ا�صدارنا هذا وان املواقف التي
ذكرتها يف اال�صدار ال�ساد�س هي البع�ض منها بل القليل منها  ،وهذا ف�ضل من
اهلل عز وجل ومعطر بانفا�س �سيد ال�شهداء عليه ال�سالم .
يف معر�ض بغداد الدويل للكتاب االخري واثناء جتوايل �سالني بع�ض االخوة عن
اال�صدار ال�سابع وحقيقة هنالك ظروف متر علي يف العمل اثرت على عطائي
حيث ان الكتابة ملكة تاتي يف االجواء ال�سليمة فوعدتهم بانني �ساجنزه با�سرع
وقت ممكن  ،وهم من منحوين العزمية على جعل امل�شاكل خلف ظهري .
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اال�ستهالل
درو�س من مدر�سة اهل البيت
ن�ستهل الق�ص�ص بق�ص�ص خري الربية
والتي فيها مواعظ للب�شرية
م�ستقاة من مدر�سة االمامية االثنى ع�شرية
ون�س�ألكم الدعاء واالقدام على االعمال اخلريية
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النبي حممد
روى �أن النبي ( �صلى اهلل عليه و�آله ) علم عليا وفاطمة
(عليهما ال�سالم ) هذا الدعاء وقال لهما � :إن نزلت بكما م�صيبة �أو
خفتما جور ال�سلطان �أو �ضلت لكما �ضالة  ،ف�أح�سنا الو�ضوء و�صليا
ركعتني وارفعا �أيديكما �إىل ال�سماء وقوال :
يا عامل الغيب وال�سرائر  ،يا مطاع يا عليم  ،يا اهلل يااهلل يا اهلل  ،يا هازم
الأحزاب ملحمد �صلى اهلل عليه واله ،يا كائد فرعون ملو�سى  ،يا منجى
عي�سى من الظلمة  ،ياخمل�ص قوم نوح من الغرق  ،يا راحم عبده
يعقوب  ،ياكا�شف �ضر �أيوب  ،يا منجى ذي النون من الظلمات  ،يا
فاعل كل خري  ،يا هاديا �إىل كل خري  ،يا داال على كل خري  ،يا امرا
بكل خري  ،يا خالق اخلري  ،يا �أهل اخلريات � ،أنت اهلل رغبت �إليك
فيما قد علمت و�أنت عالم الغيوب � ،أ�س�ألك ان ت�صلى على حممد
وال حممد .
ثم ا�س�أال احلاجة جتاب ان �شاء اهلل تعاىل .
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االمام علي
عند م�سري امري امل�ؤمنني عليه ال�سالم �إىل ال�شام التقى
بدهاقني الأنبار(  ، ) 1فرتجلوا له و ا�شتدوا بني يديه
فقال  :ما هذا ا ّلذي �صنعتموه ؟
فقالوا  :خلق منا نعظم به �أمراءنا
فقال  :و هَّالل ما ينتفع بهذا �أمرا�ؤكم  ،و �إ ّنكم لت�شقّون على �أنف�سكم يف
دنياكم  ،و ت�شقون به يف �آخرتكم  ،و ما �أخ�سر امل�شقّة و راءها العقاب
 ،و �أربح الدعة معها الأمان من ال ّنار ( . ) 2
مقدم �أ�صحاب
(  ) 1دهاقني  : . . .جمع دهقان  :رئي�س القرية  ،و ّ
الزراعة  .و الأنبار  :بلد على الفرات  ،عل مراحل من بغداد :
ا�شتدوا � :أ�سرعوا يف عدوهم .
فرتجلوا  :نزلوا عن دوابهم  .و ّ
ّ
(  ) 2لت�شقّون به على �أنف�سكم يف دنياكم  : . . .تتعبونها و جتهدونها
 .و ت�شقّون به يف �آخرتكم  :لأنه تعظيم لغري هَّالل تعاىل  .و ما �أخ�سر
امل�شقّة وراءها العقاب  :جتمعون على �أنف�سكم تعب الدنيا و عذاب
الآخرة  .و اربح الدعة  :الراحة .
و معها الأمان من النار  :عدم اخلوف منها .
***********
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علي ( عليه ال�سالم ) بعد البيعة ب�أ ّيام فقاال
جاء الزبري وطلحة �إىل ّ
له  :يا �أمري امل�ؤمنني قد ر�أيت ما ك ّنا فيه من اجلفوة يف والية عثمان
ك ّلها  ،وعلمت ( انّ ) ر�أي عثمان كان يف بني �أُم ّية وقد و ّالك اهلل
اخلالفة من بعده فو ّلنا بع�ض �أعمالك  ،فقال لهما � :أر�ضيا بق�سم اهلل
لكما ح ّتى �أرى ر�أيي واعلما �أنيّ ال �أ�شرك يف �أمانتي �إ ّال من �أر�ضى
بدينه و�أمانته من �أ�صحابي ومن قد عرفت دخيلته  ،فان�صرفا عنه وقد
دخلهما الي�أ�س فا�ست�أذناه يف العمرة.

االمام احل�سن
قال ابو �سعيد لالمام احل�سن (ع)  :يا بن ر�سول اهلل ! ..مل
داهنت معاوية و�صاحل َته  ،وقد علمت �أن احلق لك دونه و�أن معاوية
َ
أل�ست حجة اهلل تعاىل ذكره على
�ضال باغ ؟ ..فقال  :يا �أبا �سعيد !ُ � ..
أل�ست
خلقه  ،و�إماماً عليهم بعد �أبي (ع) ؟ ..قلت  :بلى ! ..قال ُ � :
الذي قال ر�سول اهلل (�ص) يل ولأخي  :احل�سن واحل�سني �إمامان قاما
قمت  ،و�أنا �إمام
�أو قعدا ؟ ..قلت  :بلى ! ..قال  :ف�أنا �إذن �إمام لو ُ
قعدت  ،يا �أبا �سعيد ! ..ع ّلة م�صاحلتي ملعاوية ع ّلة م�صاحلة ر�سول
�إذا ُ
اهلل (�ص) لبني ُ�ضمرة وبني �أ�شجع  ،ولأهل مكة حني ان�صرف من
احلديبية  ..اولئك كفا ٌر بالتنزيل  ،ومعاوية و�أ�صحابه كفار بالت�أويل .
يا با �سعيد !� ..إذا كنت ُ �إماما من ِق َبل اهلل تعاىل ذكره  ،مل يجب �أن
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ي�سفّه ر�أيي فيما �أتي ُته من مهادن ٍة �أو حمارب ٍة  ،و�إن كان وجه احلكمة
فيما �أتيته ملتب�سا � ..أال ترى اخل�ضر (ع) ملا خرق ال�سفينة  ،وقتل
الغالم  ،و�أقام اجلدار �سخط مو�سى (ع) فع َله  ،ال�شتباه وجه احلكمة
علي بجهلكم بوجه
عليه حتى �أخربه فر�ضي  ،هكذا �أنا � ،سخطتم ّ
أحد
أتيت ملا ُترك من �شيعتنا على وجه الأر�ض � ٌ
احلكمة فيه  ،ولوال ما � ُ
�إال ُقتل.
امل�صدر :العلل 200/1

االمام احل�سني
(فلما �أم�سى ح�س ٌني و�أ�صحابه
عن ّ
ال�ضحاك ابن عبد اهلل امل�شرقي قالّ :
قاموا الليل ك ّله ي�ص ّلون وي�ستغفرون ويدعون ويت�ض ّرعون ،قال:
فتم ُّر بنا ٌ
خيل لهم حتر�سنا ،و�إنّ ح�سيناً ليقر�أَ }:و َال َي ْح َ�س نََّب ا َّل ِذ َين
َك َف ُرو ْا �أَنمَّ َا نمُ ْ ِلي َل ُه ْم َخيرْ ٌ لأَنف ُِ�سه ِْم �إِنمَّ َا نمُ ْ ِلي َل ُه ْم ِل َي ْز َدا ُدو ْا �إِثْماً َو َل ْه ُم
اب ُّمهِ ٌني َّ Qما َكانَ اللهّ ُ ِل َي َذ َر المْ ُ�ؤْ ِم ِن َني َع َلى َما �أَن ُت ْم َع َل ْي ِه َح َّت َى مَيِي َز
َع َذ ٌ
ِيث ِم َن َّ
الط ِّي ِب { ف�سمعها رجل من تلك اخليل التي كانت
الخْ َ ب َ
ورب الكعبة الط ّيبونُ ،م ّيزنا منكم!
حتر�سنا ،فقال :نحن ّ
قال :فعرفت ُه ،فقلت لربير بن خ�ضري :تدري َمن هذا؟ قال :ال.
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قلت :هذا �أبو حرب ال�سبيعي ،عبد اهلل بن �شهر ،وكان م�ضحاكاً
ُ
ّبطا ًال ،وكان �شريفاً �شجاعاً فاتكاً ،وكان �سعيد بن قي�س مّربا حب�سه يف
جناية.
فقال له برير بن خ�ضري :يا فا�سق� ،أنت يجعلك اهلل يف الطيبني؟!
فقال لهَ :من �أنت؟
قال� :أنا برير بن خ�ضري.
هلكت واهلل يا ُبرير.
هلكت واهللَ ،
عليَ ،
قال� :إ ّنا هلل ،ع ّز َّ
قال :يا �أبا حرب ،هل لك �أن تتوب �إىل اهلل من ذنوبك العظام؟ فو
اهلل �إ ّنا لنحن الط ّيبون ولك ّنكم لأنتم اخلبيثون.
قال :و�أنا على ذلك من ال�شاهدين!
قلت :ويحك� ،أفال ينفعك معرفتك؟!
ُ
علت فداك ،ف َمن ُينادم يزيد بن عذرة العنزي من عنز بن
قالُ :ج ُ
وائل؟ قال :هاهو ذا معي.
قال :ق ّبح اهلل ر�أيك ،على ّ
كل حالٍ �أنت �سفيه.
قالّ :ثم ان�صرف عنا ،وكان الذي يحر�سنا بالليل يف اخليل عزرة بن
قي�س الأحم�سي وكان على اخليل) .
امل�صدر  :تاريخ الطربي.٣٢١ - ٣٢٠ :٤ ،
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االمام ال�سجاد
وكما تعلمون ان االمويني كثريا ما ظلموا اهل البيت عليهم ال�سالم
واتباعهم فقد كتب الوليد بن عبد امللك �إىل �صالح بن عبد اهلل امل ّري
 ،عامله على املدينة � :أبرِز احل�سن املثَّنى بن احل�سن بن علي بن
�أبي طالب ـ وكان حمبو�ساً يف حب�سه ـ وا�ضربه يف م�سجد ر�سول اهلل
(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) خم�سمئة �سوط .
ف�أخرجه �صالح �إىل امل�سجد واجتمع ال ّنا�س  ،و�صعد �صالح املنرب ليقر�أ
عليهم الكتاب ّثم ينزل  ،في�أمر ب�ضرب احل�سن .
وبينما هو يقر�أ الكتاب � ،إذ دخل علي بن احل�سني (عليه ال�سالم) ،
ف�أفرج ال ّنا�س له ح ّتى انتهى �إىل احل�سن بن احل�سن  ،فقال له  ( :يا
ادع اهلل بدعاء الكرب ُيف ّرج عنك )
عم ُ ،
بن ّ
فقال  :ما هو ؟
العلي
فقال  ( :قل  :ال اله �إ ّال اهلل احلليم الكرمي  ،ال اله �إ ّال اهلل ّ
ورب الأر�ضني ال�سبع وما
رب ال�سموات ال�سبع ِّ
العظيم � ،سبحان اهلل ّ
رب العاملني ) .
فيهن وما ّ
َّ
بينهن ِّ ،
ورب العر�ش العظيم  ،واحلمد هلل ّ
علي بن احل�سني (عليه ال�سالم)  ،و�أقبل احل�سن ُيك ِّررها .
وان�صرف ّ
فلما فرغ �صالح من قراءة الكتاب ونزل  ،قال � :أرى �سج ّية رجل
ّ
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مظلوم ّ � ،أخروا �أمره  ،و�أنا راجع �إىل �أمري امل�ؤمنني فيه .
وكتب �صالح �إىل الوليد يف ذلك .
فكتب �إليه (�أطلقه) .

االمام الباقر
قال �أبو عبد اهلل جعفر بن حممد عليهما ال�سالم  :دخلنا انا
وابي على ه�شام و�إذا هو قد قعد على �سرير امللك وجنده وخا�صته
وقوف على �أرجلهم �سماطني مت�سلحني  ،وقد ن�صب الربجا�س حذاه
و�أ�شياخ قومه يرمون .
فلما دخلنا و�أبي �أمامي يقدمني عليه بد�أه و�أنا خلفه على يد �أبي
حتى حاذيناه فنادى �أبي  :يا حممد ارم مع �أ�شياخ قومك الغر�ض
و�إمنا �أراد �أن يهتك ب�أبي وظن �أنه يق�صر ويخطئ  ،وال ي�صيب �إذا رمى
 ،في�شتفي منه بذلك  ،فقال له �أبي  :قد كربت عن الرمي فان ر�أيت
�إن تعفيني فقال  :وحق من �أعزنا بدينه ونبيه حممد �صلى اهلل عليه
و�آله ال �أعفيك ثم �أومى �إىل �شيخ من بني �أمية �أن �أعطه قو�سك .
فتناول �أبي عند ذلك قو�س ال�شيخ ثم تناول منه �سهما فو�ضعه يف
كبد القو�س ثم انتزع ورمى و�سط الغر�ض فن�صبه فيه  ،ثم رمى فيه
الثانية ف�شق فواق �سهمه �إىل ن�صله  ،ثم تابع الرمي حتى �شق ت�سعة
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�أ�سهم بع�ضها يف جوف بع�ض  ،وه�شام ي�ضطرب يف جمل�سه  ،فلم
يتمالك �أن قال � :أجدت يا �أبا جعفر ! و�أنت �أرمى العرب والعجم
و زعمت �أنك قد كربت عن الرمي  ،ثم �أدركته ندامة على ما قال
 ،وكان ه�شام مل يكن �أحدا قبل �أبي وال بعده يف خالفته  ،فهم به
و�أطرق �إطراقة يرتوي فيه ر�أيا  ،و�أبي واقف بحذاه  .مواجها له  ،و�أنا
وراء �أبي .
فلما طال وقوفنا بني يديه غ�ضب �أبي فهم به  ،وكان �أبي عليه وعلى
�آبائه ال�سالم �إذا غ�ضب نظر �إىل ال�سماء نظر غ�ضبان يتبني للناظر
الغ�ضب يف وجهه  ،فلما نظر ه�شام �إىل ذلك من �أبي قال له  :يا
حممد ا�صعد ! ف�صعد �أبي �إىل �سريره و�أنا �أتبعه فلما دنى من ه�شام
قام �إليه فاعتنقه و�أقعده عن ميينه  ،ثم اعتنقني و�أقعدين عن ميني �أبي
 ،ثم �أقبل على �أبي بوجهه فقال له  :يا حممد ال تزال العرب والعجم
ت�سودها قري�ش ما دام فيهم مثلك  ،هلل درك من علمك هذا الرمي ،
ويف كم تعلمته ؟
فقال له �أبي  :قد علمت �أن �أهل املدينة يتعاطونه فتعاطيته �أيام
حداثتي ثم تركته فلما �أراد �أمري امل�ؤمنني مني ذلك عدت فيه .
فقال له  :ما ر�أيت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت  ،وما ظننت �إن يف
الأر�ض �أحدا يرمي مثل هذا الرمي � ،أين رمي جعفر من رميك ؟
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فقال � :إنا نحن نتوارث الكمال والتمام والدين �إذ �أنزل اهلل على نبيه
يف قوله  " :اليوم �أكملت
لكم دينكم و�أمتمت عليكم نعمتي ور�ضيت لكم اال�سالم دينا "
والأر�ض ال تخلو ممن يكمل هذه الأمور التي يق�صر عنها غرينا .

االمام ال�صادق
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:
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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.

االمام الكاظم
قال علي بن يقطني  « :كنت عند هارون العبا�سي يوماً �إذ
جاءت هدايا ملك الروم  ،وكانت فيها د َّراعة ( جبة ) ديباج �سوداء
مل �أر �أح�سن منها  ،فر�آين �أنظر �إليها فوهبها يل  ،وبعثتها �إىل �أبي
�إبراهيم ( عليه ال�سالم )  ،وم�ضت عليها ت�سعة �أ�شهر  ،فان�صرفت
يوماً من عند هارون بعد �أن تغديت بني يديه  ،فلما دخلت داري قام
�إ َّيل خادمي الذي ي�أخذ ثيابي مبنديل على يده وكتاب لطيف خامته
رطب ،فقال� :أتاين رجل بهذا ال�ساعة فقال � :أو�صله �إىل موالك �ساعة
يدخل ! فف�ض�ضت الكتاب ف�إذا فيه  :يا علي هذا وقت حاجتك �إىل
علي
الدراعة ! فك�شفت طرف املنديل عنها ور�أيتها وعرفتها  ،ودخل َّ
خادم لهارون بغري �إذن فقال � :أجب �أمري امل�ؤمنني ! قلت � :أي �شئ
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حدث ؟ قال  :ال �أدري  ،فركبت ودخلت عليه وعنده عمر بن بزيع
واقفاً بني يديه  ،فقال  :ما فعلت بالدراعة التي وهبتها لك ؟ قلت :
علي كثرية  ،من دراريع وغريها  ،فعن �أيها ت�س�ألني؟
ِخ َل ُع �أمري امل�ؤمنني َّ
قال  :دراعة الديباج ال�سوداء الرومية املذهبة ؟ قلت  :ما ع�سى �أن
�أ�صنع بها � ،ألب�سها يف �أوقات و�أ�صلي فيها ركعات وقد كنت دعوت
بها عند من�صريف من دار �أمري امل�ؤمنني ال�ساعة لألب�سها ! فنظر �إىل
عمر بن بزيغ فقال  :قل له لري�سل حتى يح�ضرنيها  .قال  :ف�أر�سلت
خادمي حتى جاء بها  ،فلما ر�آها قال  :يا عمر ما ينبغي �أن نقبل
علي بعدها �شيئاً ! قال  :ف�أمر يل بخم�سني �ألف درهم  ،حملت
على ٍّ
مع الدراعة �إىل داري ! قال علي بن يقطني  :وكان ال�ساعي بي ابن
عم يل ف�س َّود اهلل وجهه َّ
وكذبه واحلمد هلل » .ويف روايتهم  « :ف�سكن
الر�شيد من غ�ضبه وقال  :ان�صرف را�شداً فلن �أ�صدق بعدها �ساعياً ،
و�أمر �أن يتبع بجائزة �سنية وتقدم ب�ضرب ال�ساعي �ألف �سوط  ،ف�ضرب
نحو خم�س مائة �سوط  ،فمات » .
امل�صدر  :الإر�شاد 225 / 2 :
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االمام الر�ضا
�إن الإمامة منزلة الأنبياء و�إرث الأو�صياء .
�إن الإمامة خالفة اهلل عز وجل  ،وخالفة الر�سول  ،ومقام �أمري امل�ؤمنني
،ومرياث احل�سن واحل�سني .
�إن الإمامة زمام الدين  ،ونظام امل�سلمني  ،و�صالح الدنيا وعز امل�ؤمنني.
�إن الإمامة ر�أ�س الإ�سالم النامي  ،وفرعه ال�سامي .
بالإمام متام ال�صالة والزكاة وال�صيام  ،واحلج واجلهاد  ،وتوفري الفئ
وال�صدقات و�إم�ضاء احلدود والأحكام  ،ومنع الثغور والأطراف .
الإمام يحل حالل اهلل  ،ويحرم حرام اهلل  ،ويقيم حدود اهلل  ،ويذب
عن دين اهلل  ،ويدعو �إىل �سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احل�سنة واحلجة
البالغة .
الإمام كال�شم�س الطالعة للعامل وهي يف الأفق  ،بحيث ال تناله
الأيدي والأب�صار .
الإمام  :البدر املنري  ،وال�سراج الزاهر  ،والنور ال�ساطع  ،والنجم
الهادي يف غياهب الدجى والبيداء القفار وجلج البحار .
الإمام  :املاء العذب على الظلماء  ،والدال على الهدى  ،واملنجي
من الردى .

ال تقر�أين قراءة �سطحية 7

25

الإمام  :النار على البقاع احلارة ملن ا�صطلى  ،والدليل على امل�سالك،
من فارقه فهالك .
الإمام  :ال�سحاب املاطر  ،والغيث الهاطل  ،وال�شم�س امل�ضيئة ،
والأر�ض الب�سيطة والعني الغزيرة  ،والغدير والرو�ضة .
الإمام  :الأمني الرفيق  ،والوالد ال�شفيق  ،والأخ ال�شقيق  ،ومفزع
العباد يف الداهية .
الإمام � :أمني اهلل يف �أر�ضه  ،وحجته على عباده  ،وخليفته يف بالده ،
الداعي �إىل اهلل  ،والذاب عن حرمي اهلل .
الإمام  :املطهر من الذنوب  ،املرب�أ من العيوب  ،خم�صو�ص بالعلم ،
مو�سوم  .باحللم  ،نظام الدين  ،وعز امل�سلمني  ،وغيظ املارقني  ،وبوار
الكافرين .
الإمام  :واحد دهره  ،ال يدانيه �أحد  ،وال يعادله عدل  ،وال يوجد
له بديل وال له مثيل وال نظري  ،خم�صو�ص بالف�ضل كله من غري
طلب منه وال اكت�ساب  ،بل اخت�صا�ص من املتف�ضل الوهاب فمن ذا
يبلغ معرفة الإمام وميكنه اختياره ؟ هيهات هيهات ! �ضلت العقول
 ،وتاهت احللوم  ،وحارت الألباب  ،وح�سرت العيون  ،وت�صاغرت
العظماء وحتريت احلكماء  ،وتقا�صرت احللماء  ،وح�صرت اخلطباء ،
وجهلت الألباب وكلت ال�شعراء  ،وعجزت الأدباء  ،وعيت البلغاء،
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عن و�صف �ش�أن من �ش�أنه � ،أو ف�ضيلة من ف�ضائله ف�أقرت بالعجز
والتق�صري  ،وكيف يو�صف �أو ينعت بكنهه � ،أو يفهم �شئ من �أمره ،
�أو يوجد من يقوم مقامه  ،ويغني غناه  ،ال وكيف و�أنى وهو بحيث
النجم من �أيدي املتناولني  ،وو�صف الوا�صفني ! ف�أين االختيار من
هذا  ،و�أين العقول عن هذا  ،و�أين يوجد مثل هذا  ،ظنوا �أن دخل
يوجد يف غري �آل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ؟
كذبتهم واهلل �أنف�سهم ومنتهم الباطل  ،فارتقوا مرتقا �صعبا دح�ضا تزل
عنه �إىل احل�ضي�ض �أقدامهم  ،راموا �إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة
ناق�صة  ،و�آراء م�ضلة  ،فلم يزدادوا منه �إال بعدا .

االمام اجلواد
مر موكب املامون العبا�سي يف �أحد ال�شوارع و�صادف جمموع ًة
من ال�صبية يلعبون ويرتاك�ضون ،وما �إن �شعر ال�صب ّية باقرتاب خيل
احلاكم حتى هربوا يف ّ
كل اتجّ ا ٍه ،عدا طفل منهم ،انت�صب �شاخماً �أمام
ال�صبي �إليه،
املوكب غري �آب ٍه بهّ ،مما �أثار ده�شة امل�أمون ،ف�أمر ب�إح�ضار
ّ
ال�صبي :مايل
وخاطبه قائ ًال :ملاذا مل تهرب مع ال�صبية الآخرين؟ قال ّ
أو�سعه عليك ،ف�سر حيث �شئت.
ذنب ف�أف ّر منه ،وال الطريق �ض ّيق ف� ّ
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متعجباً من جر�أة الغالم :من تكون �أنت؟ قال� :أنا حممد
قال امل�أمون ّ
بن علي بن مو�سى بن جعفر بن حممد بن علي بن احل�سني بن علي
بن �أبي طالب عليهم ال�سالم.
قال امل�أمون :ما تعرف من العلوم؟
ال�سماوات.
قال� :سلني عن �أخبار ّ
عما يعرفه من العلوم ،والعلوم ال
(لقد �س�أل امل�أمون الغالم ال�صغري ّ
يعرفها �إ ّال من در�سها ،وق�ضى ال�سنني يف تع ّلمها ،فكيف ي�س�أل عنها
غالماً �صغرياً؟
ال�سهول ،وهو غارق يف التفكري ب�أمر
ترك امل�أمون الإمام مبتعداً نحو ّ
هذا الغالم ،وم�ضى النهار �إال �أق ّله ،وامل�أمون ال يجد �صيداً ،ف�أطلق
ال�صقر عالياً وغاب عن الأنظار
�أحد �صقوره يبحث عن طريدة؛ ح ّلق ّ
�ساعةً ،عاد بعدها وهو يحمل ح ّي ًة بني خمالبه ،و�ألقاها �أمام امل�أمون،
�أمر امل�أمون بو�ضع احل ّية يف �صندوق وقال لأ�صحابه :قد دنا حتف
يديّ .ثم عاد �أدراجه نحو بغداد.
ذلك الغالم يف هذا اليوم ،وعلى ّ
ويف طريق عودته ،التقى بال�صب ّية �أنف�سهم وابن الر�ضا بينهم ،فاقرتب
منه قائ ًال (وك�أنمّ ا يتابع معه حديث ال�صباح):
وما عندك من �أخبار ال�سماوات؟
النبي ،عن جربائيل،
�أجاب الإمام قائ ًال :حدثني �أبي عن �آبائه ،عن ّ
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رب العاملني �أ ّنه قال :بني ال�سماء والهواء عجاج (والعجاج هو
عن ّ
الغبار �أو الدخان) يتالطم به الأمواج .فيه حيات خ�ضر البطون،
رقط الظهور (لونها مبقّع بالبيا�ض وال�سواد) ،ي�صيدها امللوك بالبزاة
ال�شهب ،ليمتحنوا به العلماء . .
جدك ،و�صدق ر ّبك.
فقال امل�أمون� :صدقت ،و�صدق �أبوك ،و�صدق ّ

االمام علي الهادي
علي
حممد بن يعقوب
الكليني لل�شيخ الثقة ّ
الكليني ( رحمه اهلل ) ّ :
ّ
�سم ّ
املتوكل
بن �إبراهيم  ،عن �أبيه  ،عن بع�ض �أ�صحابه  ،ذكره قال  :ملّا ّ
يت�صدق مبال كثري .
نذر � :إن عويف �أن ّ
حد املال الكثري ؟ . . .
فلما عويف �س�أل الفقهاء عن ّ
ّ
حممد ( عليهما
علي بن ّ
ف�صار جعفر بن حممود �إىل �أبي احل�سن ّ
حد املال الكثري ؟
ال�سالم ) ف�س�أله عن ّ
فقال ( عليه ال�سالم )  :الكثري ثمانون . . .
فقيل له وما الدليل؟
فقال �أبو احل�سن ( عليه ال�سالم ) � :إنّ اللهّ ع ّز ّ
وجل يقول َ ( :لق َْد
نَ َ�ص َر ُك ُم هَّ ُ
فعددنا تلك املواطن فكانت ثمانني.
الل ِفى َم َو ِاط َن َك ِث َرية ) ّ ،
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االمام الع�سكري
	�أكد الإمام الع�سكري عليهال�سالم يف الكثري من كلماته
على فر�ض الوالية لأهل البيت عليهمال�سالم و�ضرورة معرفتهم
والت�صديق بهم والتم�سك بهديهم و�أداء حقوقهم التي جعلها اهلل
لهم  ،ولوال ذلك ال ي�ستكمل املرء خ�صال االميان.
كتاب له علي ه ال�سالم �إىل �إ�سحاق بن �إ�سماعيل
ومن ذلك ما جاء يف ٍ
الني�سابوري � ... « :إنّ اهلل مب ّنه ورحمته ملّا فر�ض عليكم الفرائ�ض ،
مل يفر�ض ذلك عليكم حلاج ٍة منه �إليكم  ،بل برحمة منه ـ ال �إله �إال
هو ـ عليكم  ،ليميز اخلبيث من الطيب  ،وليبتلي ما يف �صدوركم ،
وليمح�ص ما يف قلوبكم  ،لت�سابقوا �إىل ; ولتتفا�ضل منازلكم يف ج ّنته.
ففر�ض عليكم احلج والعمرة و�إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة وال�صوم
والوالية  ،وجعل لكم باباً ت�ستفتحون به �أبواب الفرائ�ض  ،ومفتاحاً
�إىل �سبيله  ،لوال حممد �صلىاهللعليهو�آله والأو�صياء من ولده لكنتم
حيارى كالبهائم  ،ال تعرفون فر�ضاً من الفرائ�ض  ،وهل تدخل مدينة
فلما ّمن عليكم ب�إقامة الأولياء بعد نبيكم  ،قال اهلل يف
�إال من بابها ّ ،
يت
كتابه  ( :ال َي ْو َم �أَ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َ�أتمْ َ ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض ُ
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َل ُك ُم الإِ ْ�سال َم ِدي ًنا ) وفر�ض عليكم لأوليائه حقوقاً �أمركم ب�أدائها َّ
ليحل
لكم ماوراء ظهوركم من �أزواجكم و�أموالكم وم�آكلكم م�شاربكم  ،قال
اهلل تعايل ُ ( :قل ال �أَ ْ�س�أَ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْج ًرا �إِال املَ َو َّد َة فيِ الق ُْر َبى)
حتف العقول  ، ٣٥٨ :علل ال�شرائع  /ال�شيخ ال�صدوق / ٢٩١ : ١
 ٦باب ١٨٢

ابو ذر (ر�ضوان اهلل تعاىل عليه)عبد حر
�أر�سل عثمان بن عفان مع عبد له كي�سا من الدراهم اىل �أبي
ذر (ره) وقال له :ان قبل �أخذ الدراهم ف�أنت حر ف�أتى الغالم بالكي�س
اىل �أبي ذر و�ألح عليه يف قبوله فلم يقبل فقال له � :أقبله ! ففيه عتقي
فقال �أبي ذر ( ره )  :وفيه رقي .
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من ي�صلح ال�سيء اذا ابتعدنا عنه
كان « احل�سني « وهو من ذرية الإمام ال�صادق ( عليه ال�سالم ) ي�سكن
( قم ) وكان يجال�س ا�صحاب ال�سوء  ،فانطلق يوماً �إىل منزل « احمد
بن �إ�سحاق الأ�شعري « وهو وكيل الإمام احل�سن ( عليه ال�سالم ) فلم
ي�أذن له ومل ي�ستقبله ملا يعرفه من �أخالقه .
فعاد « احل�سني « �إىل بيته وهو ي�شعر باحلزن على هذه الإهانة .
توجه احمد بن �إ�سحاق �إىل احلج  ،فلما م ّر باملدينة
و�صادف �أن ّ
و�أراد �أن يت�شرف بلقاء الإمام احل�سن ( عليه ال�سالم )  ،طلب الإذن
بالدخول فلم ي�ؤذن له .
ف�شعر باحلزن ّ
وظل مرابطاً يف الباب حتى �أذن له الإمام .
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�س�أل �أحمد بن �إ�سحاق الإمام عن �سبب ذلك  ،فقال له الإمام :
لقد عاملتك مبثل ما عاملت ابن عمي  ،وحجبتك كما حجبته .
فقال  :احمد بن �إ�سحاق  :يا �سيدي �إنه يجال�س ا�صحاب ال�سوء وقد
حجبته لذلك ف�أردت �أن ينتبه ويتوب .
فقال الإمام � :إن �أردت له الهداية فقد �أخط�أت الطريق .
وعاد احمد �إىل قم  ،وجاء النا�س يه ّنئونه ويباركون له حجه بيت اهلل
هب احمد ال�ستقباله وعانقه  ،و�أجل�سه �إىل
فلما دخل «�أبو احل�سن» ّ
جانبه .
�صده بالأم�س
فتعجب �أبو احل�سن من ذلك و�س�أله عن ال�سبب عن ّ
وا�ستقباله احلا ّر اليوم  ،فحكى احمد ما جرى له مع الإمام .
ف�أطرق �أبو احل�سن بر�أ�سه حياء وعزم على التوبة  ،وعاد �إىل بيته ،
ّ
فحطم �آنية اخلمر والزم امل�سجد .
الغاية من الق�صة  :هنالك البع�ض من ا�صحاب اللهو ميكن ا�صالحهم
بالتقرب منهم ال االبتعاد عنهم فلرمبا ابتعادنا يزيده االخالق ال�سيئة ،
فاملنكر الينكر اال من خالل مواجهته .
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القليل اف�ضل من الكثري
يف بع�ض االحيان تكون لنا ح�سابات خاطئة بخ�صو�ص
املفا�ضلة بني �شيئني فدائما نعتمد االكرث ومثل هذه املوا�ضيع مل
افهمها فتعنيت اىل م�سجد بالقرب منا حتى ا�سال امام امل�سجد عن
هذا املو�ضوع � ،صليت اجلماعة وبعد انتهاء ال�صالة جل�ست اىل جنب
ال�شيخ و�سالته متى يكون االقل اف�ضل من االكرث فقال يل لو ان
�شخ�صني �ساعدا فقري االول اعطاه  100الف دينار والثاين اعطاه
 500الف دينار ايهما اكرث كرما ؟
قلت طبعا الذي اعطى  500الف دينار
قال ال�شيخ لو قلت لك ان الذي اعطى  100الف دينار ال ميلك
غريها واما الذي اعطى  500الف دينار فانه ميلك  5مليون دينار فمن
االف�ضل ؟
هنا تاملت جيدا فقلت برايك يا �شيخ من االف�ضل ؟
ال�شيخ طبعا من تربع باالقل النه تربع بكل ما ميلك بينما الثاين تربع
ع�شر ما ميلك.
ومثل هذه املفا�ضلة فالبع�ض ي�صلي النوافل و�صالة الليل
والغفيلة وال ي�صحو فجرا لي�صلي ركعتني فقط .
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ق�صة المريامل�ؤمنني عليه ال�سالم باملنا�سبة جل�س اعرابيان لكي يتناوال
فطورهما فكان لدى االول خم�سة ارغفة وللثاين ثالثة ارغفة  ،و�ضعوها
�سوية وقبل ان يتناوال الطعام جاءهم رجل عابر �سبيل فقيل له تف�ضل
معنا  ،ف�شاركهم االكل وبعد ان نه�ض لريحل اعطاهما ثمانية دراهم
 ،فقال �صاحب اخلم�سة ارغفة يل خم�سة دراهم ولك ثالثة دراهم
بعدد ارغفتك  ،رف�ض الثاين هذه الق�سمة وطالب بالن�صف  ،اختلفا
فذهبا اىل امري امل�ؤمنني عليه ال�سالم وحكيا له الق�صة فحكم بينهما
االمام عليه ال�سالم بان اعطى �صاحب اخلم�سة ارغفة �سبعة دراهم
والثاين درهم واحد فا�ستغربا من هذا احلكم وقيل له كيف ق�سمت
هذه الدراهم بهذه الق�سمة ؟ قال عليه ال�سالم لو قطعنا كل قطعة
رغيف اىل ثالث قطع على عددكم انتم وال�ضيف� ،سيكون �صاحب
اخلم�سة ارغفة بعد التقطيع خم�سة ع�شر قطعة و�صاحب الثالثة ت�سع
قطعات ولو جمعناها يكون املجموع اربع وع�شرين قطعة ولو ق�سمناها
بالت�ساوي بينكم فيكون كل �شخ�ص اكل ثمانية قطع وعليه يكون
ال�ضيف اكل �سبع قطع من االول وقطعة واحدة من الثاين .
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جندي من احل�شد ال�شعبي
يف معركة تطهري احدى النواحي يف الرمادي ا�ستطاع احل�شد ال�شعبي
من حتريرها واثناء تطهري البيوت التقى جندي من احل�شد مع احد
ابناء الع�شائر الذين زاروا امريكا بغية م�ساعدتهم على قتال داع�ش
فقال له اجلندي :هل هنالك فرق بني ا�سرائيل وداع�ش؟
قال  :كال فكلهم واحد واعداء اال�سالم
فقال :والذي ين�صرهما اال يعترب عدو لال�سالم؟
قال :طبعا
قال :قد ال تقتنع اذا قلت لك امريكا تدعم داع�ش ولكن نحن نتفق
ان امريكا تدعم ا�سرائيل
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قال :نعم
قال :فهل رايت احل�شد ال�شعبي يدعم ا�سرائيل ؟
قال  :كال
فقال اجلندي  :اذن ملاذا تريد ن�صرة من يدعم ا�سرائيل وترف�ض ن�صرة
امل�سلم ابن بلدك ومل يدعم ا�سرائيل والتي هي داع�ش اي�ضا؟
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نقطة �سوداء
دخل اال�ستاذ على �صفه وقال لهم اليوم �ساختربكم لي�س
يف مادة االحياء التي ادر�سكم بل اختبار اخالقي نف�سي  ،ا�ستغرب
الطلبة ومع ا�ستغرابهم ت�شوقوا لهذا االختبار  ،قام اال�ستاذ بتثبيت
كارتون ابي�ض مب�ساحة مرت مربع على ال�صبورة وو�ضع يف و�سطها نقطة
�سوداء �صغرية و�سال الطالب ماذا ترون على ال�سبورة ؟
اجاب اجلميع  :نقطة �سوداء ؟
اجابهم اال�ستاذ  :لقد ف�شلتم وجنحتم يف نف�س الوقت ا�ستغرب
الطلبة من هذه النتيجة وارادوا معرفة ال�سبب ،فلم يرتكهم اال�ستاذ
يف حريتهم وبدا ي�شرح لهم االختبار قائال:
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لقد قمت بتثبيت كارتون ابي�ض نا�صع على ال�سبورة مل تلتفتوا اىل
هذا البيا�ض والتفتم اىل النقطة ال�صغرية ال�سوداء  ،هذه الغريزة التي
حتملونها دائما ت�ؤثر على اخالقكم فهذا يعني انكم دائما تنظرون اىل
ال�صغري املميز مهما يكن دون االلتفات اىل الكبري  ،فاذا كان ال�صغري
عيبا فاالف�ضل ان ال تلتفتوا اليه وانتم ف�شلتم يف االختبار النكم
التفتم اىل النقطة ال�سوداء دون البيا�ض النا�صع .
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خاطب النا�س على قدر عقولهم
جاء �شخ�ص اىل حكيم ي�شكوه خالفاته مع بع�ض ا�صدقائه
قائال له البع�ض منهم يتفهم ما اقوله له والبع�ض ال يتفهم ذلك فتثار
اخلالفات بيننا وال اعلم كيف ال�سبيل اىل اقناعهم ؟
قال له احلكيم تعامل معهم كتعامل الطبيب مع مر�ضاه
 مل افهم ما تق�صد الي�س الطبيب يقوم بو�صف الدواء لكل مري�ض ح�سب نوع مر�ضه نعم فلو ان الكل و�صف لهم نوعية واحدة من الدواء اال يعني انالبع�ض �سي�شفى والبع�ض �سيزداد مر�ضه بل قد ي�ؤدي بحياته ؟
 نعم اذن عليك انت ان تغري ا�سلوب تعاملك مع زمالئك كل ح�سبثقافته ومقدار علمه وال يجب ان تتعامل مع اجلميع بنف�س اال�سلوب.
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ال تنظر اىل منافع غريك
فى يوم من الأيام كان هناك رجال عنده حمارين وكانت
عنده حمولة مكون من ملح وقدور واوانى وحلل ....
فبد�أ �صاحب احلمارين فى تق�سيم احلمولة على احلمارين الذى
ميتلكهما فو�ضع على ظهر احلمار الأول حمولة امللح كاملة وو�ضع
على ظهر احلمار الثانى حمولة الأوانى والقدور واحللل وكانت بالطبع
فارغة ....
فبد�أو فى رحلتهم ومع مرور م�سافة كبرية كان احلمار الذى يحمل
حمولة امللح بدت عليه عالمات االرهاق والتعب حيث كان يرى
�أن احلمار الثانى منعم بحمولة الأوانى الفارغة فبد�أ يفكر فقرر احلمار
�أن ينزل فى بركة املياه التى كانت �أمامه لريتاح قليال وبالفعل عندما
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نزل وخرج منها �أح�س بانتعا�ش ك�أنه مل يحمل �شيئا وذلك يرجع اىل
�أن حمولة امللح التى يحملها ذابت فى مياه الربكة فعندما ر�أه احلمار
الثانى خرج منتع�ش ب�سبب نزوله فى ماء الربكة ف�أخذ يقلده ونزل
بالفعل ولكنه مل يكن يقدر �أن يطلع من هذه الربكة لثقل حمولته
وذلك لأن كل الأوانى الفارغة امتلأت باملياه وكاد �أن ينك�سر ظهره
من ثقل ما يحمله فوقع �أر�ضا ....
وبالفعل نتامل من هذه الق�صة �أن لي�س كل ما ينفع غريك من
امل�ؤكد �أن ينفعك والعك�س بالعك�س البد �أن نفعل ما يالئمنا
وينا�سبنا فقط بدون تقليد �أعمى ...
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الزوجة وام زوجها
منذ وقت طويل يف ال�صني تزوجت فتاة و ذهبت لتعي�ش مع
زوجها و والدته "حماتها" ثم ما لبثت �أن اكت�شفت �أنها ال ت�ستطيع
�أن تتعامل مع حماتها ،فقد كانت �شخ�صياتهما متباينة متاما ،و كانت
عادات كثرية من عادات حماتها تثري غ�ضبها ف�ضال عن �أن حماتها
كانت دائمة االنتقاد لها!
�أيام تلت �أيام ،و �أ�سابيع تبعت �أ�سابيع و مل تتوقفا عن املجادالت و
ال�شجار ،و ما جعل الأمور �أ�سو�أ �أنه طبقا للتقاليد ال�صينية القدمية،
كان عليها ان تنحني �أمام حماتها و �أن تلبى لها كل رغباتها و كان
الغ�ضب و عدم ال�سعادة اللذان ميلآن املنزل ي�سببان �إجهادا �شديدا و
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تعا�سة للزوج امل�سكني!
�أخريا مل يعد يف ا�ستطاعة الزوجة �أن تتحمل �أكرث من طباع حماتها
ال�سيئة و ا�ستبدادها و �سيطرتها ،فقررت �أن تفعل �شيئا حيال ذلك!
ذهبت الزوجة �إىل �صديق والدها م�سرت هواجن الذي كان بائعا
للأع�شاب� .شرحت له املوقف و �س�ألته لو كان يف �إمكانه لو ميدها
ببع�ض الأع�شاب ال�سامة حتى ميكنها �أن حتل م�شكلتها �إىل الأبد!
فكر م�سرت هواجن يف الأمر للحظات و �أخريا قال لها�" :أنا �س�أ�ساعدك
يف حل م�شكلتك ،و لكن عليك �أن ت�صغي لكالمي و تنفذي ما
�س�أقوله لك!"
�أجابت الزوجه قائلة" :نعم يا م�سرت هواجن �أنا �س�أفعل �أي �شيء تقوله
يل!"
ان�سحب م�سرت هواجن للغرفة اخللفية ثم عاد بعد ب�ضعة دقائق و معه
زجاجة �صغرية على �شكل قطارة ،و قال لها" :لي�س يف و�سعك
�أن ت�ستخدمي �سما �سريع املفعول كي تتخل�صي من حماتك و �إال
ثارت حولك ال�شكوك ،و لذلك �س�أعطيك عدداً من الأع�شاب التي
�ستعمل تدريجيا و ببطء يف ج�سمها ،و عليك �أن جتهزي لها كل
يومني طعام من الدجاج �أو اللحم و ت�ضعي به قليل من هذه القطارة
يف طبقها،
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و حتى تكوين مت�أكدة �أنه لن ي�شك فيك �أحد عند موتها ،عليك �أن
تكوين حري�صة جداً ،و �أن ت�صري ت�صرفاتك جتاهها حميمة و رقيقة ،و
�أال تت�شاجري معها �أبداً ،و عليك �أي�ضا �أن تطيعي كل رغباتها ،و �أن
تعامليها كما لو كانت ملكة!"
�سعدت الزوجة بهذا و �أ�سرعت للمنزل كي تبد�أ يف تنفيذ م�ؤامرتها
لإغتيال حماتها!
م�ضت �أ�سابيع ،ثم توالت ال�شهور و كل يومني تعد الطعام حلماتها و
ت�ضع بع�ضا من املحلول يف طبقها ...
و تذكرت دائما ما قاله لها م�سرت هواجن عن جتنب اال�شتباه ،فتحكمت
يف طباعها و �أطاعت حماتها و عاملتها كما لو كانت �أمها.
بعد � 6شهور تغري جو البيت متاما ،مار�ست الزوجة حتكمها يف طباعها
بقوة و �إ�صرار حتى �أنها وجدت �أنها مل تعد تفقد �أع�صابها
�إىل درجة اجلنون كما �أو حتى ت�ضطرب كما كانت من قبل ...
و مل تدخل يف جدال مع حماتها ،التي بدت الآن �أكرث طيبة و بدا
التوافق معها �أ�سهل.
من جهة �أخرى ،تغري تعامل احلماة مع زوجة ابنها و بد�أت حتبها كما
لو كانت ابنتها ،و ما فت�أت تذكر لأ�صدقائها و �أقربائها �أنها �أف�ضل زوجة
ابن!
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و �أ�صبحت الزوجة و حماتها الآن تتعامالن كما لو كانتا بنتا و والدتها
و �أ�صبح الزوج �سعيدا مبا حدث من تغيري يف البيت و هو يرى و
يالحظ ما يحدث!
و يف �أحد الأيام ذهبت الزوجة مرة �أخرى ل�صديق والدها م�سرت هواجن
و قالت له" :م�سرت هواجن ،من ف�ضلك �ساعدين هذه املرة يف منع
ال�سم من قتل حماتي ،فقد تغريت �إىل امر�أة لطيفة و �أنا �أحبها الآن
مثل �أمي ،و ال �أريدها �أن متوت ب�سبب ال�سم الذي �أعطيته لها"
ابت�سم م�سرت هواجن و هز ر�أ�سه و قال لها�" :أنا مل �أعطك �سما على
الإطالق! لقد كانت العلبة التي �أعطيتها لك عبارة عن القليل من
املاء! �إن ال�سم يف عقولنا نحن و يف طريقة تعاملنا مع الآخرين! و كل
هذا غ�سل الآن باحلب الذي �أ�صبحت تكنينه لها!"
كما تعامل الآخرين �سيعاملونك ،و الذي يحب الآخرين �سيحبه
الآخرون!
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�سر ال�سعادة
يحكى �أن �أحد التجار �أر�سل ابنه لكي يتعلم لدى �أحكم رجل يف
العامل ..
م�شى الفتى �أربعني يوما حتى و�صل �إىل ق�صر جميل على قمة جبل
 ..وفيه ي�سكن احلكيم الذي ي�سعى �إليه ..
وعندما و�صل وجد يف ق�صر احلكيم جمعاً كبريا من النا�س ..
انتظر ال�شاب �ساعتني حلني دوره ..
�أن�صت احلكيم بانتباه �إىل ال�شاب
ثم قال له  :الوقت ال يت�سع الآن وطلب منه �أن يقوم بجولة داخل
الق�صر ويعود ملقابلته بعد �ساعتني ..
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و�أ�ضاف احلكيم وهو يقدم للفتى ملعقة �صغرية فيها نقطتني من
الزيت :ام�سك بهذه امللعقة يف يدك طوال جولتك وحاذر �أن
ين�سكب منها الزيت.
�أخذ الفتى ي�صعد �سالمل الق�صر ويهبط مثبتاً عينيه على امللعقة ..
ثم رجع ملقابلة احلكيم الذي �س�أله :
هل ر�أيت ال�سجاد الفار�سي يف غرفة الطعام ؟  ..احلديقة اجلميلة ؟ ..
وهل ا�ستوقفتك املجلدات اجلميلة يف مكتبتي ؟ ..
ارتبك الفتى واعرتف له ب�أنه مل ير �شيئا ..
فقد كان همه الأول �أال ي�سكب نقطتي الزيت من امللعقة ..
فقال احلكيم  :ارجع وتعرف على معامل الق�صر ..
فال ميكنك �أن تعتمد على �شخ�ص ال يعرف البيت الذي ي�سكن فيه ..
عاد الفتى يتجول يف الق�صر منتبها �إيل الروائع الفنية املعلقة على
اجلدران ..
�شاهد احلديقة والزهور اجلميلة ..
وعندما رجع �إيل احلكيم ق�ص عليه بالتف�صيل ما ر�أى ..
ف�س�أله احلكيم  :ولكن �أين قطرتي الزيت اللتان عهدت بهما �إليك؟
نظر الفتى �إىل امللعقة فالحظ �أنهما ان�سكبتا
فقال له احلكيم
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تلك هي الن�صيحة التي �أ�ستطيع �أن �أ�سديها �إليك

�سر ال�سعادة
هو �أن ترى روائع الدنيا وت�ستمتع بها دون �أن ت�سكب �أبدا قطرتي الزيت.
فهم الفتى مغزى الق�صة فال�سعادة هي حا�صل �ضرب التوازن بني الأ�شياء
وقطرتا الزيت هما ال�سرت وال�صحة ..
فهما التوليفة الناجحة �ضد التعا�سة.

7
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ح�صان مري�ض
قال الطبيب البيطري للمزارع :ان مل يتعافى يف ثالثة ايام يجب قتله
اخلروف �سمع كل �شي.
فقال للح�صان :انه�ض
لكن احل�صان متعب جداً
يف اليوم الثاين
قال اخلروف :انه�ض ب�سرعة
لكن احل�صان مل يقدر ابداً
و يف اليوم الثالث
قال اخلروف :انه�ض و �إال �سيقتلونك
فحاول احل�صان حتى تغلب على تعبه
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ونه�ض اخرياً.
فقال املزا رع و هو �سعيد جداً :يجب ان نحتفل بهذه املنا�سبة اذبحوا
اخلروف على �سالمة احل�صان.
يف بع�ض االحيان نعمل جاهدين على خدمة او ن�صيحة االخرين فتكون
النتيجة اال�ساءة الينا.
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ذهب رجل �إىل احلالق
لكي يحلق له �شعر ر�أ�سه ويهذب له حليته وما �أن بد�أ احلالق
عمله يف حلق ر�أ�س هذا الرجل ،حتى بد�أ باحلديث معه يف �أمور
كثرية �. . .إىل �أن بد�أ احلديث حول وجود اهلل . . .
قال احلالق � "-:أنا ال �أ�ؤمن بوجود اهلل "
قال الزبون  " -:ملاذا تقول ذلك ؟ "
قال احلالق  -:ح�سنا  ،جمرد �أن تنزل �إىل ال�شارع لتدرك ب�أن اهلل غري
موجود قل يل � ،إذا كان اهلل موجودا هل ترى �أنا�سا مر�ضى ؟ و�إذا
كان اهلل موجودا هل ترى هذه الإعداد الغفرية من الأطفال امل�شردين
؟ طبعا �إذاكان اهلل موجودا فلن ترى مثل هذه الآالم واملعاناة �أنا ال
�أ�ستطيع �أن �أت�صور كيف ي�سمح ذلك الإله الرحيم مثل هذه الأمور.
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فكر الزبون للحظات لكنه مل يرد على كالم احلالق حتى ال يحتد
النقا�ش . .وبعد �أن انتهى احلالق من عمله مع الزبون . .
خرج الزبون �إىل ال�شارع  .ف�شاهد رجل طويل �شعر الر�أ�س مثل الليف
 ،طويل اللحية ،قذر املنظر �،أ�شعث �أغرب ،فرجع الزبون فورا �إىل �صالون
احلالقة . . .
قال الزبون للحالق  " -:هل تعلم ب�أنه ال يوجد حالق �أبدا
قال احلالق متعجبا " -:كيف تقول ذلك � . .أنا هنا وقد حلقت لك
الآن "
قال الزبون " -:لو كان هناك حالقني ملا وجدت مثل هذا الرجل
قال احلالق " بل احلالقني موجودين . .و�إمنا حدث مثل هذا الذي
تراه عندما الي�أتي ه�ؤالء النا�س يل لكي �أحلق لهم
" قال الزبون " وهذا بال�ضبط بالن�سبة �إىل اهلل  . . .فاهلل موجود
ولكن يحدث ذلك عندما ال يذهب النا�س �إليه عند حاجتهم .
ولذلك ترى الآالم واملعاناة يف العامل .
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حكمة �صينية

تخيل �أن لديك ك�أ�س �شاي مر و�أ�ضفت �إليه �سكرا …
ولكن ال حترك ال�سكر فهل �ستجد طعم حالوة ال�سكر؟
بالت�أكيد ال �أمعن النظر يف الك�أ�س ملدة دقيقة …وتذوق ال�شاي
هل تغري �شي !
هل تذوقت احلالوة؟
�أعتقد ال..
�أال تالحظ �أن ال�شايبد�أ يربد ويربد و�أنت مل تذق حالوته بعد؟
�إذن حماولة �أخرية �ضع يديك على ر�أ�سك ود ر حول كا�س ال�شاي
وادع ربك �أن ي�صبحال�شايحلواً .
ُ
�إذن  .. .كل ذلك من اجلنون ..
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وقديكون �سخفاً ..
بل �سيكون قد برد ولن ت�شربه �أبداً…فلن ي�صبح ال�شاي حلواً ..
وكذلك هي احلياة …
فهي كوب �شاي مر
والقدرات التي وهبك اهلل �إياها واخلري الكامن داخل نف�سك هو
ال�سكر الذي �إن مل حتركه بنف�سك فلن تتذوق طعم حالوته
و�إن دعوت اهلل مكتوف الأيدي �أن يجعل حياتك �أف�ضل فلن تكن
�أف�ضل �إال �إن عملت جاهداً بنف�سك وحركت �إبداعاتك بنف�سك ..
لذلك اعمللت�صـل ولتنجح
لت�صبح حياتك �أف�ضــل
وتتذوق حالوة �إنتاجك وعملك و�إبداعك
فت�صبح حياتك �أف�ضل�شاي !..
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بهلول ين�صح بالتزوير
بف�ضل النظام االنتخابي يف العراق واكملها االتفاق
ال�سيا�سي بني الكتل بدات تظهر �شخ�صيات م�س�ؤولة تت�سلم منا�صب
ال نعلم من اين جاءوا ولكن نعلم انهم جاءوا بف�ضل النظام االنتخابي
واالتفاق ال�سيا�سي ولي�س الكفاءة والنزاهة.
هنا اتيحت الفر�صة لبهلول ان يت�سلم من�صب حكومي رفيع ود�سم،
وقد ح�سده ممن يعلم ماذا يجني ب�سبب هذا املن�صب  ،ولكن الذين
يعملون �ضمن م�ؤ�س�سة بهلول لهم خربة وا�سعة يف كيفية ك�سب بهلول
لطريق الر�شاوى  ،والن بهلول جمهول فانهم ال يحذرونه وبالفعل
جاءت اول مقاولة من العيار الثقيل قدمتها اللجنة امل�شرفة على اجناز
هذه املقاولة وتقدم رئي�س اللجنة باوراقه اىل بهلول لي�شرح له الغاية
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من امل�شروع ومن ثم التوقيع وامل�صادقة .
بعد ان حتدث رئي�س اللجنة عن امل�شروع قال له بهلول ماذا نك�سب
لو وافقنا على امل�شروع ؟
اجاب رئي�س اللجنة وفق ما فهم من ق�صد بهلول �ستك�سب الكثري
بهلول :مثال ماذا؟
رئي�س اللجنة  10 :مليون دوالر
بهلول  :وانت واللجنة كم �ستك�سب؟
 انا ومعي االربعة اع�ضاء ح�صة ال�شخ�ص  8مليون دوالر وما املطلوب مني؟ املوافقة على امل�شروع ب�صفتك مدير امل�ؤ�س�سة ما رايك لو جعلت ح�صتك  18مليونمل ي�صدق رئي�س اللجنة ان بهلول يتحدث هكذا فقال له :كيف ؟
امر ب�سيط ما رايك لو توقع انت بدال عني و�سوف ال ادعي بانك
زورت توقيعي
 مل افهم افهمك  ،ح�صتي  10مليون عندما توقع انت بدال عني اتنازل عنح�صتي لك فت�صبح ح�صتك  18مليون
 -ملاذا ال توقع انت ؟
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 انا متنازل عن ح�صتي وت�ستطيع ان توقع بدال مني يعترب هذا تزوير وان كان تزوير فانا ال اذكر ذلك ومن ثم ماهو اال�شكال علىالتزوير؟
 التزوير يقود �صاحبه اىل ال�سجن اطمئن انا ال اذكر انك زورت توقيعي وماهي ال�ضمانة؟ انت تخ�شى مني ب�سبب تزوير توقيع وال تخ�شى اهلل ب�سبب هذهالر�شاوي؟ واذا قلت لك اطمئن خفت مني فكيف انا اطمئن منك
الخفاء �سري املف�ضوح امام اهلل ؟
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بهلول دالل �سبح
قيل فالن �صاحب االموال تويف وكانت القطع ال�سوداء
املخطوطة بخط جميل متال ال�شوارع وقد ح�ضر اىل جمل�س الفاحتة
كثري من ال�شخ�صيات ،
اجاب االخر طبعا النه ميلك اموال كثرية بينما �صاحب املحل الذي
يف نهاية ال�شارع تويف قبل ا�سبوع حتى ان امل�شيعني خلف جنازته
يعدون بعدد اال�صابع
االخر :بل انا انتبهت ان �شيخ املنطقة هو من �صلى على جنازة التاجر
بينما �صاحب املحل مل ي�صل عليه
واخر يقول  :هي احلياة مراتب من امل�ؤكد ا�صحاب الوجاهة تكون
لهم جمال�س الفاحتة فاخرة على عك�س من الميلك
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فقال لهم بهلول وهل ي�صح االختالف يف النظر اىل االموات مبا
ميلكون ولي�س مبا يعملون؟
قالوا  :نعم بالرغم من ان املوت واحد ولكن احلياة تفر�ض ذلك وهذه
عادات لها تاثريها على �شخ�صية املتوفى وذويه.
قام بهلول واخرج من حمله جمموعة �سبح بعدد اجلال�سني معه واعطى
لكل �شخ�ص �سبحة وطلب من اجلميع الت�سبيح بذكر اهلل ( �سبحان
اهلل وال اله اال اهلل واله اكرب) فا�ستغرب اجلال�سون هذا االمر اال ان
بهلول طلب منهم ذلك والكل بنف�س العبارة ت�سبح  ،ف�سبحوا اجلميع
حتى انتهوا من الت�سبيح ف�سال بهلول اجلميع عن انواع ال�سبح التي
�سبحوا بها  :فقالوا هذه كهرب وتلك �سندل�س واالخرى ي�سر ورابعة
فريوز
قال بهلول ان اقيامها تختلف فمنها الغالية ومنها الرخي�صة
قالوا طبعا
�سالهم بهلول :فهل ان الذي �سبح بال�سبحة كهرب يكون اجره اكرث
من الذي �سبح بال�سبحة العادية ؟
ا�ستغرب اجلمع وقالوا كال بل ذكر اهلل ال عالقة بقيمة ال�سبحة
هنا قال لهم بهلول واعمال الذين توفوا هي من ترفع او حتط من
مكانتهم ولي�س اموالهم.
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بهلول يقيم جمل�س فاحتة
�سمع بهلول �صوت القران فاجته نحو امل�صدر بني ال�شوارع
فو�صل اىل م�صدره حيث خيمة عري�ضة كبرية تتو�سط ال�شارع فقطعته
ومنعت مرور ال�سيارات وعند اقرتابه من اخليمة وجدت يافطة �سوداء
تدل على وفاة �شخ�ص وهذه اخليمة هي للعزاء �أي جمل�س فاحتة
وهنا يعلم بهلول ما ملوا�ساة ا�صحاب العزاء من اجر عظيم فاحب ان
ي�شاركهم عزائهم فدخل كما يدخل املعزون وجل�س مع قراءة الفاحتة.
جل�س اىل جنبه اثنان يتحدثان عن �صفقة جتارية يريدان امتامها وبعد
التعامل على االرباح و�سعر ال�شراء متت ال�صفقة وقارئ القران يقر�أ
القران ف�صاحا رحم اهلل من اعاد الفاحتة ونه�ضا  .التقت بهلول اىل
ميينه فوجد ثالثة يتحاورون فيما بينهم عن مقاولة حكومية يرومون
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ان تر�سو عليهم وما يتطلبه االمر ان ر�ست عليهم وقارئ القران يقر�أ
القران  ،نه�ض بهلول وجل�س يف مكان اخر ف�سمع من اجلال�سني بقربه
عتب بينهم حول م�شكلة عائلية وقارئ القران يقر�أ القران .
غري مكانه للمرة الثالثة فاذا حديث االخوة هذه املرة عن االنتخابات
وكيفية عقد التحالفات وااللتزام باملعاهدات وقارئ القران يقر�أ
القران .
�صاح بهلول رحم اهلل من اعاد الفاحتة وخرج فوجد يف بداية ال�شارع
اثنني يدردمان فيما بينهم ب�سبب قطع الطريق من قبل ا�صحاب
العزاء ويتعذر عليهم الدخول يف �سياراتهم لنقل مواد اىل بيوتهم مما
ا�ضطرهم االمر اىل ترك �سياراتهم يف بداية ال�شارع ونقل حاجياتهم
ومبعونة اوالد املنطقة لهم اىل بيتهم  .اما االطفال فتعد خيام العزاء
فر�صتهم جلعل ال�شارع �ساحة للعب الكرة .
هنا فكر بهلول مليا يف معاجلة االمر فما كان منه اال ان ين�صب خيمة
يف و�سط ال�شارع وعلق يافطة كتب عليها انتقلت عقيلة بهلول اىل
جوار ربها والفاحتة من ال�ساعة الثالثة ع�صرا اىل ال�سابعة م�ساء .املعلوم
انه لي�س لبهلول زوجة واطفال وهذا االمر امل�ستغرب جعل النا�س
تاتي لتوا�سي بهلول لفقده عقيلته الوهمية  ،هنا يدخل املعزون
والقارئ يقر�أ القران .
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وعند خروج املعزيني واثناء م�صافحتهم لبهلول يعطيهم بهلول ورقة
كتب عليها �شركة اخليمة لعقد ال�صفقات التجارية واال�ستثمارية
وف�ض النزاعات اتعابنا  %10وهنا طالب بهلول بحقه من عقد ال�صفقة
فما كن منهم اال االن�صياع لالمر او الف�ضيحة فبد�أ بجمع املال بهذه
الطريقة  ،وهناك من اعرت�ض فقال له بهلول اذكر يل اية واحدة قر�أها
القارئ حتى اعفيك من اتعابي !!!
وفج�أة تاتي �سيارة ا�سعاف تريد اجتياز ال�شارع لوجود مري�ض يف حالة
خطرة لنقله اىل امل�ست�شفى فتعذر عليها ذلك فقيل لبهلول ما العمل
قال �سيحتاج املري�ض اىل خيمة عزاء االن او غدا وانا وفرت عليه
االمر فلي�سلم امره اىل ربه ولتعود ال�سيارة  .هذه اخليمة تكذب من
يقول هنالك بطالة هذه اخليمة تكذب َمن يعاين ِمن ارتفاع ا�سعار
املحالت من �سرقفلية وايجار هذه اخليمة املناف�س احلقيقي للبور�صة
العاملية .
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بهلول يدافع عن احلكومة
مامن �شاردة او واردة متر امام بهلول فيرتكها من غري تعليق
وكل تعليقاته تكون بالفعل ومن ثم بالقول ولكنه بطريقة ذكية جدا
ي�ستدرج املقابل ومن ثم يوقعه يف فخ هو ن�صبه لنف�سه ولهذا اذا ما قلنا
ان بهلول مر باملوقف كذا كذا فاننا نتوقع التو�ضيح والت�صحيح وحتى
التجريح ليجعل احلكمة عالقة يف اذهاننا .
ماذا اعرت�ض بهلول هذه املرة وهو يتجول يف ال�سوق ؟
وقف بهلول عند بائع اخل�ضار وهو ينظر اىل املعرو�ض منها الذي
يجذب النظر فاراد ان ي�شرتي ما يحتاجه من هذه اخل�ضروات فقال
للبقال اريد كيلو طماطة فقال له البقال حا�ضر فبد�أ البقال بو�ضع
الطماطة الرديئة فقال له بهلول ان الذي ت�ضعه غري الذي تعر�ضه
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فقال له هذا املوجود فاذا برجل ي�سلم على البقال فرد البقال ال�سالم
بحرارة وقال له اطلب عيوين فقال له كيلو طماطة فانتقى له البقال
اف�ضل ما عنده فوقف بهلول م�ستغربا االمر ف�سال احد الواقفني هل
الرجل مهم ؟ اجابه ال انه �شرطي يعمل يف تلك ال�سيطرة !!!...
اخذ بهلول الطماطة الرديئة وذهب اىل فرن ال�صمون لي�شرتي �صمون
فوجد طابور من الزبائن امامهم طابور من الدنانري فو�ضع بهلول ديناره
ح�سب النظام ونف�س االمر فاذا ب�شخ�ص ينادي على �صاحب الفرن
ابو حمودي عيني ع�شر �صمونات حارة وحمم�صة  ،تدلل ابو حممد
فاذا به ينتقي ال�صمون اجليد ويعطيه البو حممد  ،وتوقع بهلول بان
هنالك من �سيعرت�ض على هذا االمر فاذا الكل �ساكت ف�سال احدهم
من هذا ابو حممد فقال له انه ن�سيب �صاحب الفرن !....
تعب بهلول وا�ضطر لتناول وجبة الغذاء يف املطعم فجل�س امام احدى
الطاوالت وطلب من عامل املطعم ( دجاج على التمن ) ويف هذه
االثناء دخل احد الزبائن وبعد الرتحاب القوي من �صاحب املطعم
به جل�س امام بهلول وبعد اهلل باخلري طلب دجاج على التمن وداري
 ،فجاءت الدجاجة ال�سمينة واملقبالت ال�شهية واملاء املقطر واخلبز
حار ومك�سب  ،وبهلول �صاحب اال�سبقية مل ياتي طلبه فنادى على
العامل اين طلبي ؟ دلل اجاك فاذا الدجاجة نحيفة وبع�ض وريقات
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الكرف�س وقطعتي طماطة �صفراء مع خبزة باردة ...
عجبا ماهذه املواقف التي متر على بهلول ؟ وعند انهاء الطعام جيء
بال�شاي للزبون املحرتم اما بهلول يتلفت مينة وي�سرة بانتظار ال�شاي
فلم يتحقق امله وا�ضطر لدفع احل�ساب فنه�ضا �سوية الزبون املحبوب
وبهلول  ،دفع بهلول احل�ساب كامال اما الزبون فقال له �صاحب
املطعم خليه على ح�سابنه  ..اال ان الزبون دفع احل�ساب ف�سال بهلول
�صاحب املقهى ماذا يعمل هذا الرجل ؟ فاجابه عامل كهرباء ...
تامل الو�ضع جيدا وقرر قرار مهم يف نف�سه  ،وبالفعل فقد اعلم النا�س
بانه �سيقيم جمل�س يف بيته ويكون تقدمي الطعام قبل قراءة املجل�س
والدعوة عامة  ،ويف املوعد املحدد بد�أ النا�س ياتون البقال والفران
و�صاحب املطعم وبقية النا�س وبالفعل بدا بهلول بتوزيع الطعام فو�ضع
امام �صاحب املطعم ( ماء اللحم من غري حلم ) وامام الفران قطعة
خبز ياب�سة وامام البقال �صحن زالطة يف طماطة �صفراء والبقية و�ضع
امامهم طعام كثري وجيد ـ فا�ستغرب الثالثة االمر وا�ستنكروا هذا
على بهلول  ،وقالوا له مل فرقت بيننا ؟
فقال لهم بهلول ان الذين قدمت لهم الطعام لديهم مكانة عندي
اف�ضل منكم ومن ال يعجبه الطعام فليرتك ويخرج  ،فقالوا له وهل
هذا خلق وهل هذا ادب ؟ قال بهلول اذن بدات املحا�ضرة الدينية
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..فاذا انا ميزت بينكم بنوعية الطعام ا�صبح ال خلق يل وال ادب مع
العلم انكم مل تدفعوا يل مال  ،فكيف بك ايها البقال وانت تعطيني
الطماطة الرديئة ولغريي تعطيه اجليدة وانا ا�شرتيت الطماطة مبايل
بينما طعامي الذي قدمته لك جمانا  ،وانت ايها الفران ملاذا ف�ضلت
ن�سيبك علي ّ وقدمته على بقية النا�س واعطيته اف�ضل ال�صمون وانا
مبايل ا�شرتيت فاعطيتني ال�صمون البارد مع التاخري ..وانت يا�صاحب
املطعم كان طلبي نف�س طلب عامل الكهرباء وقبله فلماذا قدمته
وقدمت له اف�ضل من طعامي ودفعت ثمن الطعام م�ساويا ملا دفع
زميلك ...
انتم ل�ستم يف دائرة حكومية فلماذا تنتقدون احلكومة عندما ال
تعدل يف تق�سيم الوظائف ولغف املقاوالت وتق�سيمها بني االقارب
واالحباب ؟ فاذا انتم فيما بينكم يظلم احدكم االخر فكيف بكم اذا
ا�صبحتم ا�صحاب منا�صب ؟
هِم
�إِنَّ اللهّ َ َال ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيرِّ ُ و ْا َما ِب�أَنْف ُِ�س ْ
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�إ�س�أل وال تخجل حتى ال تندم !!..
هنالك رحالت بحرية ت�ستغرق ع�شرة ايام تقوم بها الدول
الغربية املطلة على البحر بحيث تقوم بجولة يف اعماق البحر ملدة
ع�شرة ايام هنالك رجل من ذوي الدخل املحدود فكر ان ي�شارك
بهذه الرحلة
الرجل ذهب لي�شرتي التذكرة قبل يوم
وكان يف ح�سبانه �أن �سعرها  200دةالر
وعندما وقف يف الطابور
وحتمل االزدحام ....وبعد طول انتظار ...و�صل دوره
وعندما ا�شرتى التذكرة ...تفاجا ان �سعرها  400دوالر
وبقي يف موقف حمرج ال ي�ستطيع ارجاعها وال ي�ستطيع مناق�شة
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املوظف فما كان منه اال ان �سلم امره هلل ودفع الـ 400دوالر
بينه وبني نف�سه يلومهم ويتهمهم بالن�صب والإحتيال
ويعرف �أنه ال فائدة من الإ�ستف�سار
ا�شرتى التذكرة
وذهب لي�ستعد لرحلة الغد
ولكنه فكر يف نف�سه وقال :
مادام �سعر التذكرة مرتفع بهذا ال�شكل فال�شك �أن ق�ضاء الوقت
داخل الباخرة �سيكون مكلفا �أي�ضا ،وبالت�أكيد �ستكون �أ�سعار املطعم
مرتفعة ولن �أ�ستطيع �أن �أ�شرتي منه
احلل � :أن �أ�ستعد بطعام من عندي
فذهب وا�شرتى خبز وجنب ومربى وحالوة طحينية و�أ�شياء ال تت�أثر
بالزمان واملكان
حتى تكون طعامه وتكفيه فرتة ال�سفر على ظهر الباخرة ملدة الع�شرة
�أيام
ويف الغد
ركب الباخرة
وانطلقت على بركة اهلل
�أول يوم :
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كان فطوره من الأكل الذي عنده ...وكذلك الغذاء .....ثم
الع�شاء......وهكذا
وكذلك ثاين يوم ...وثالث يوم ....ورابع يوم
ولكنه
كان ينظر اىل النا�س الذين ي�أكلون يف مطعم الباخرة ...ويطلبون مالذ
وطاب من الطعام ...وي�ستمتعون باجللو�س والأكل
ويتح�سر يف نف�سه على عدم متكنه �أن يفعل مثلهم ...و�أن امكانياته ال
تتيح له �أن ي�ستمتع كما ي�ستمتعون
و�أخذ يتغبطهم على ماعندهم من النعم واخلري
بينما هو …الميلك ما ميلكون
املهم �أنه ظل على هذه احلال طوال الع�شرة ايام على ظهر ال�سفينة،
ي�أكل الأكل الب�سيط الذي �أتى به
ويف �آخر يوم من الرحلة ،انتبه اىل �أمر مهم ،وهو �أنه �إذا و�صل اىل
بلده ،لو �س�ألوه عن رحلته ،وكيف كانت؟
و�س�ألوه عن مطعم الباخرة ،وكيف الأكل فيه؟ وكيف خدماتهم …
وغريها من الأ�سئلة
ماذا �سيقول لهم ؟
هل يقول �أنه مل ي�أكل فيه وال مرة؟
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هذا امر خمجل� ،إذا ال ب�أ�س من �أن ي�أكل �آخر وجبة يف مطعم الباخرة
ويطلب �أرخ�ص نوع من الطعام ،وبالطبع النا�س لن يدققوا معه يف
ال�س�ؤال عن ماذا طلبت
ذهب اىل املطعم ،وجل�س على الطاولة
ونادى عامل اخلدمة
وطلب منه � :شاورما
قال له العامل� :أي �شيء ثاين ؟
قال :ال
قال العامل  :مقبالت  ،ع�صريات ..لدينا ا�شياء لذيذة
وهو يرد  :ال ال�أ�شتهي ..مع �أنه يتح�سر داخل نف�سه
وكرر العامل قوله اليوم مبنا�سبة �آخر يوم على و�صول الرحلة القائمة
عندنا فيها �أكالت جديدة مل نعملها طول الرحلة
اال ترغب ب�شيء اخر؟
والرجل ملتزم برايه حتى اليحرج بعدم امكانية دفعه ثمن الطعام
�آخر �شيء قال له  :ال ا�شتهي �شيء فقط �شاورما
قال له العامل  :على راحتك
جيء بال�شاورما وبدا الرجل ياكل بتاين وهو يتامل املنظر حتى يعرف
ماذا يتحدث ان قيل له �صف لنا رحلتك وهو يف هذا التامل
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�أعلنوا نهاية الرحلة والو�صول اىل البلد
الرجل نادى على عامل اخلدمة
وقال له  :احل�ساب
قال له العامل متعجب � :أي ح�ساب
قال له  :ح�ساب ال�شاورما
قال له العامل :يااخي  ،،الأكل يف املطعم مدفوعة قيمته مع التذكرة
وه�ؤالء دفعوا  400دوالر ثمن التذكرة التي تت�ضمن تقدمي الطعام
جمانا
ال يردك �إال ل�سانك ...ا�سال وال تخجل
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عجبا علينا
تراهن �شخ�صان على القيام بكذبة ت�ؤثر يف النا�س فقال االول
ا�ستطيع ان اكذب كذبة وانا و�سط ال�سوق فاجعل النا�س يرك�ضون
 ،فقال الثاين  :احتداك ان ت�ستطع ذلك  ،قال االول انظر االن ماذا
�سافعل  ،نادى باعلى �صوته ان �صاحب اال�سواق يف بداية ال�شارع
يقوم بت�صفية حمله وهو يعر�ض ب�ضاعته ب�سعر رخي�ص  ،فهرع النا�س
اىل ذلك املحل فما كان من ال�شخ�ص الثاين اال ان رك�ض مع النا�س
فام�سكه االول  :اىل اين تريد ؟ فاجابه  :قد يكون اخلرب �صحيح
فاح�صل على بع�ض الب�ضاعة.
لال�سف ال�شديد كلنا نعلم بالدوائر املرتب�صة بنا والتي ما فتات تبث
اكاذيبها االعالمية والبع�ض بث اال�شاعات املحر�ضة على ال�شعور
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باليا�س والهزمية  ،امل�ؤمل ان هنالك من ي�صدق وهو يعلم بكذبهم ،
بل البع�ض يتابع قنوات ف�ضائية يعلم بنواياها ال�شريرة �ضد العراق
وبالرغم من ذلك يتابعها وينقل اخبارها اىل ا�صدقائه  ،هذه الظاهرة
كان لها تاثري على الو�ضع العراقي اكرث من االعمال االرهابية امليدانية
 ،ولوال بيان املرجعية الذي انقذ العراقيني ودولة ا�سمها العراق من
االنهيار ورد هذه اال�ساليب الرخي�صة �سواء لو�سائل االعالم او
الذين يبثون اال�شاعات الكاذبة اىل نحورهم وجعل زمام املبادرة بيد
اجلي�ش واحل�شد ال�شعبي  ،فالبيان حجمه وتاثريه يظهر اىل �أي درجة
متكن االعداء منا يف النيل من معنوياتنا التي انع�شتها كلمات البيان
واخرجتها من �صالة العملياتفريق كرة القدم والالعب الذي ي�سجل
هدف الفوز فالعدف ي�سجل با�سم الالعب ولكن العبي الفريق
ا�شرتكوا الكل يف الفوز ،هكذا االنبياء وخامت االنبياء فالنبي حممد
هو خامت االنبياء وخامت االديان ولكننا التلغي دور االنبياء والر�سل
ال�سابقني فقد كانت لهم مهام ور�سالة كلفهم اهلل عز وجل بها ادوها
كما هي وبحدود معينة اما ر�سالة النبي حممد �صلى اهلل عليه واله
فقد جاءت �شاملة وخامتة .
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حكمـة الدهـر
ُيحكى �أن �شيخاً كان يعي�ش فوق تل من التالل وميلك جواداً
وحيداً حمبباً �إليه ففر جواده وجاء �إليه جريانه يوا�سونه لهذا احلظ
العاثر ف�أجابهم بال حزن .
ـ وما �أدراكم �أنه ٌ
حظ عاثر؟
وبعد �أيام قليلة عاد �إليه اجلواد م�صطحباً معه عدداً من اخليول الرب ّية
فجاء �إليه جريانه يهنئونه على هذا احلظ ال�سعيد ف�أجابهم بال تهلل.
ـ وما �أدراكم �أنه ٌ
حظ �سعيد؟
ومل مت�ض �أيام حتى كان �إبنه ال�شاب يدرب �أحد هذه اخليول الربية
ف�سقط من فوقه وك�سرت �ساقه وجاءوا لل�شيخ يوا�سونه يف هذا احلظ
ال�سيء ف�أجابهم بال هلع.
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ـ وما �أدراكم �أنه حظ �سيء؟
وج ّند �شباب القرية و�أعفت �إبن
وبعد �أ�سابيع قليلة �أُعلنت احلرب ُ
�شباب كرث وهكذا
ال�شيخ من القتال لك�سر �ساقه فمات يف احلرب ٌ
ظل احلظ العاثر ميهد حلظ �سعيد واحلظ ال�سعيد ميهد حلظ عاثر اىل ما
ال نهاية يف الق�صة ولي�ست يف الق�صة فقط بل ويف احلياة حلد بعيد.

�أهل احلكمة ال يغالون يف احلزن على �شيء فاتهم لأنهم ال يعرفون على
وجهة اليقني �إن كان فواته
�شر ًا خال�ص �أم خري خفي �أراد اهلل به �أن يجنبهم �ضرر ًا �أكرب ،وال يغالون
�أي�ض ًا يف االبتهاج لنف�س
ال�سبب ،وي�شكرون اهلل دائم ًا على كل ما �أعطاهم ويفرحون ب�إعتدال
ويحزنون على مافاتهم ب�صرب وجتمل
ال يفرح الإن�سان ملجرد �أن حظه �سعيد فقد تكون ال�سعادة طري ًقا لل�شقاء..
والعك�س بالعك�س
�إن ال�سعيد هو ال�شخ�ص القادر على تطبيق مفهوم الر�ضى بالق�ضاء
والقدر ..ويتقبل الأقدار مبرونة و�إميان ه�ؤالء هم ال�سعداء حق ًا .
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القط والعجوز احلكيم
جل�س عجوز حكيم على �ضفة نهر ،وفج�أه ملح قطاً وقع يف املاء
 ،و�أخذ القط يتخبط ؛ حماو ًال �أن ينقذ نف�سه من الغرق .
قرر الرجل �أن ينقذه ؛ ّمد له يده  ،فخم�شه القط� ،سحب الرجل يده
�شدة الأمل ،ولكن مل مت�ض �سوى دقيقة واحدة حتى ّمد
�صارخاً من ّ
يده ثانية لينقذه  ،فخرب�شه القط� ،سحب يده مرة �أخرى �صارخاً من
�شدة الأمل ،وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة !!
على مقربة منه كان يجل�س رجل �آخر ويراقب ما يحدث ? ف�صرخ
الرجل :
�أيها احلكيم  ،مل تتعظ من املرة الأوىل وال من املرة الثانية  ،وها �أنت
حتاول �إنقاذه للمرة الثالثة ؟
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مل ي�أبه احلكيم لتوبيخ الرجل  ،وظل يحاول حتى جنح يف �إنقاذ القط ،
ثم م�شى احلكيم باجتاه ذلك الرجل وربت على كتفه قائ ًال :
يا بني ...
من طبع القط �أن يخم�ش  ،ومن طبعي �أنا �أن �أُحب و �أعطف ؛
فلماذا تريدين �أن �أ�سمح لطبعه �أن يتغلب على طبعي !!؟
يا بني  :عامل النا�س بطبعك ال بطبعهم  ,مهما كانوا ومهما تعددت
ت�صرفاتهم التي جترحك وت�ؤملك يف بع�ض الأحيان،
وال ت�أبه لتلك الأ�صوات التي تعتلي طالبة منك �أن ترتك �صفاتك
احل�سنة ملجرد �أن الطرف الآخر ال ي�ستحق ت�صرفك النبيل.
عندما تعي�ش لت�سعد االخرين
�سيبعث اهلل لك من يعي�ش ل ُي�سعدك
( هل جزاء الإح�سان �إال الإح�سان )
"كن جميل اخللق تهواك القلوب "
فال تندم على حلظات ا�سعدت بها احد ًا حتى و�إن مل يكن ي�ستحق ذلك
الطرف اﻻخر ،
كن �شيئا جمي ًال يف حياة من يعرفك.
و كفى �أن لك ر ّب ًا  ،يجازيك بالإح�سان �إح�سانا .
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�أجمل ق�صة حب
قبل � 50سنه هناك �شاب �صيني ا�سمه ليو وكان عمره 19
وقع يف حب �أمر�أة ارملة تدعى �شو عمرها � 29سنة اي هو �أ�صغر منها
بـ� 10سنوات يف ذلك الوقت كان من غري املقبول ان يتزوج �شاب
من �أمر�أة تكربه �سنا  ..فهرب هو وحبيبته االرملة من القرية ليعي�شوا
يف كهف يف الغابة يف منطقة جيانغ جينغ ففي البداية كانت احلياة
قا�سية لعدم وجود كهرباء �أو غذاء فكانوا ي�أكلون االع�شاب � ..صنع
ليو م�صباح كريو�سني لأ�ضاءة كهفهم كانت زوجته دائما ت�س�أله ما اذا
كان نادم على ما فعل ولكنه دائما كان يقول لها انه �سيعمل كادحا
ليجعل حياتهما اف�ضل ويكفى انها �ستكون بجانبه يف ال�سنة الثانية
قام ليو بنحت اجلبل بيده لعمل �سلم لزوجته حتى ال تتعب للنزول
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وال�صعود للكهف و�أ�ستغرق هذا ال�سلم � 50سنة من حياته نحت
خاللهما � 6000سلمة او درجة بيده ...
ففي عام  2001اكت�شف بع�ض املغامرون هذه ال�سالمل و�أنده�شوا
لوجود رجل و�أمر�أة كبار يف ال�سن يعي�شون يف هذه املنطقة املنعزلة
مع ابنائهم ال�سبعة الذين ظلوا منعزلني عن العامل ملدة � 50سنة وقال
احد االبناء ان والده نحت ال�سالمل التى بلغت � 6000سلمة حتى
ال ي�شق على امى كلما نزلت او �صعدت على الرغم من انها مل تكن
تنزل كثريا  ...عا�ش الزوجان ب�سالم ملدة � 50سنة ويف عام 2006
عاد ليو البالغ من العمر  72عاما من املزرعة التي يعمل بها وتويف
بني يدي زوجته  ..وظلت قب�ضته مم�سكة بيد زوجته حتى بعد ما
وافته املنية ..فقد وعدها بانه لن يرتكها و�سيظل يعتنى بها طول حياته
�أ�صبحت ق�صتهم من ق�ص�ص احلب امل�شهورة فى العامل وقد قررت
احلكومة املحلية احلفاظ على ال�سلم والبيت جعلوه كمتحف ..
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اخرتاع يتجنبه امل�س�ؤول
ع�صر التكنلوجيا والتطور ملأ العامل ويوميا ن�سمع عن جهاز
الكرتوين حديث يعمل العجب ومنها مثال هذا املوبايل الذي فيه
من التقنيات احلديثة التي تذهل العقل ومنها مثال اذا ات�صلت
ب�شخ�ص غري موجود فيقول لك اجلهاز انه غري موجود وت�ستطيع ترك
ر�سالة له  ،واذا كان ال�شخ�ص الذي تت�صل به خارج نطاق التغطية
فيجيبك املوبايل عن ذلك واذا كان الرقم خطا فيقول لك املوبايل
عفوا الرقم املطلوب غري موجود يف اخلدمة  ،واذا كان م�شغول تظهر
كتابة يف املوبايل تقول لك اخلط م�شغول و�سنعاود االت�صال  ،وغريها
من اخلدمات .
هنالك اكت�شاف اخر وهو اكت�شاف الكذب بحيث ان ال�شخ�ص
الذي يتم ا�ستجوابه يجل�س على كر�سي ويو�ضع جهاز على را�سه
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مثل االيفون ويتم ا�ستجوابه فاذا كذب تظهر �شا�شة الكر�سي كذبه .
يوميا ن�شاهد الف�ضائيات ون�ستمع اىل االخبار فن�شمئز من كرثة
االكاذيب التي يطلقها امل�س�ؤول وال رادع له وال من يقول له انت
تكذب  ،كيف ال�سبيل اىل ف�ضح ه�ؤالء او على اقل تقدير ان ميتنعوا
من الكذب  ،ولو فر�ضنا اننا طلبنا من احد العلماء اليابانيني ان يحول
لنا الكر�سي الفا�ضح للكذب مع املوبايل وي�صنع لنا القطة بحيث
ان فيها جهاز ينبه اىل الكذب اذا ما ا�ستخدم �شخ�ص ما الالقطة
وكذب يف احلديث  ،وبالفعل ا�ستطاع هذا الياباين ان يكت�شف لنا
هذا اجلهاز العجيب  ،بحيث لو كذب �شخ�ص ما عند احلديث ي�سمع
�صوت من الالقطة يقول عفوا انت تكذب  ،او ان ال�شخ�ص حتدث
عن اجنازات �سينجزها اذا مت انتخابه فرتد الالقطة عفوا انك تتكلم
خارج نطاق حقيقتك ،وهكذا .
تخيلوا لو جئنا بهذه الالقطة وو�ضعناها على من�صة امل�ؤمتر ال�صحفي
لبع�ض ال�سيا�سيني  ،ويف نف�س الوقت قمنا بتنبيه االع�ضاء قبل امل�ؤمتر
ال�صحفي بان الالقطة �سوف ترف�ض الت�صريح الكاذب وترد املتكلم
بالقول عفوا انك تكذب وهكذا حتى الينحرج امام امللأ .
ماذا تعتقدون هل �سيجر�ؤ اي �سيا�سي على ا�ستخدام هذه الالقطة ؟
ال اعتقد.
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تاكد قبل ان حتكم
يف بالد الغرب جمموعة من املغرتبني امل�ؤمنني كانوا كثريا ما
يلتقون يف جل�سات ثقافية فيما بينهم احدهم ا�سمه حممد كان ملتزم
وم�ؤمن  ،يف احدى اجلل�سات واال�صدقاء يتوافدون على بيت احد
ا�صدقائهم وهو ال�شيخ جميل كبريهم يف ال�سن والعلم لي�ستفيدوا
من حما�ضراته جاء احدهم وهو عامر واثار اال�ستغراب والده�شة
على وجهه جل�س بالقرب من ال�شيخ وقال له لقد رايت اليوم موقفا
خمجال متاما
ال�شيخ واحلا�ضرون  :ماهو؟
عامر :لقد �شاهدت بام عيني حممد الذي نعتربه م�ؤمن وملتزم وهو
خارج من حمل لبيع االفالم الفا�سدة .
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ال�شيخ  :هل تاكدت انه هو ؟
عامر :نعم
ال�شيخ  :هل رايته يخرج من املحل؟
عامر  :نعم
ال�شيخ � :سياتي اىل هنا حممد بعد قليل وال تتكلم عن ما رايت فلرمبا
يكون كذب او حدث حدث ما لن�ستف�سر منه قبل ان ت�صبح غيبة .
دقائق ويدخل حممد وهو م�ضطرب بعد ال�سالم واجللو�س بدا
بالكالم ،اليوم ح�صل يل موقف حرج و�شكرت اهلل انه مل يراين احد
ال�شيخ  :ماذا حدث؟
حممد  :اثناء جتوايل يف ال�سوق وقفت عند احد الباعة كي ا�شرتي
حاجة ما فو�ضعت حقيبتي على االر�ض كي اخرج النقود من
جيبي ،فاذا بل�ص كان يراقبني فاخذ احلقيبة وهرب  ،فما كان مني
اال اللحاق به  ،هو يرك�ض وانا خلفه كي ال يفارق نظري واخريا دخل
احد املتاجر ،وكان �صاحب املتجر قد انتبه له وهو يدخل راك�ضا يف
متجره ،دخلت اىل املتجر �سالني �صاحب املتجر عن ماذا تبحث قلت
له للتو دخل �شخ�ص �سرق حقيبتي وهي بيده  ،فراقب الكامرات يف
املحل وراه اين اختب�أ فنادى على العمال وجاءوا به واخذت حقيبتي
وتركتهم ليت�صلوا بال�شرطة  ،اخذت حقيبتي وخرجت من املتجر
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واثناء خروجي التفت اىل عنوان املتجر فاذا هو خا�ص ببيع االفالم
الفا�سدة  ،فت�صبب العرق من جبيني والتفت ميينا و�شماال خوفا من
ان يكون هنالك من راين وانا خارج من هذا املكان وهلل احلمد مل
يراين احد.
ال�شيخ التفت اىل عامر وقال :احلمد هلل مل يراك احد ...

اياك ان حتكم على احد قبل ان ت�ستف�سر عن ال�سبب فاذا كان االمام
ال�صادق عليه ال�سالم يقول لنا احمل اخاك على �سبعني حممل �صدق ،
فان مل جتد فقل العيب فينا � ،أي حاول ان توجد العذر ل�صديقك ال ان
تطعنه.
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امللك وبرنامج Arabs got
دخل رجل على امللك ليعر�ض عليه موهبته فقال للملك :
لدي موهبة مل تراه من قبل
قال امللك  :هات لكي نرى
فاخرج من يده مئة ابرة ورمى ابرة على اجلدار فاحدثت ثقبا ورمى
الثانية فا�صاب نف�س الثقب والثالثة والرابعة حتى رماها كلها يف نف�س
الثقب
فامر امللك مبنحه مئة دينار وجلده مئة جلدة
فقال الرجل ملاذا يا جاللة امللك؟
فقال امللك :لقد اهدرت موهبتك يف �شيء ال ينفع
هذه هي املقدمة وانا اتابع من على اليوتيوب بع�ض لقطات برنامج
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املواهب العربية واالجنبية  ،فالديكور واالجهزة التي ن�صبت واملبالغ
التي �صرفت والكادر الفني الذي ي�شرف على هذا الربنامج فكلها
جهود واموال طائلة من اجل اخرج هذا الربنامج بهذا ال�شكل ولكل
حلقة م�صاريفها ،واملواهب التي تقدم منها مثال فالغناء والرق�ص ال
عالقة لنا به الن حكمه معروف بالرغم من ان ملن يقوم بذلك فانها
موهبة ولكن حرمتها امر مفروغ منه  ،والبع�ض االخر يقوم بحركات
�سحرية هي االخرى حكمها معروف .
لكن هنالك البع�ض يقدم على حركات واعمال هي قمة يف الذكاء
وموهبة خارقة تتطلب جهود جبارة وممار�سة م�ستمرة ودقيقة ولرمبا
يعيد ما يعر�ضه يف الربنامج ع�شرات املرات كي ي�ضبط موهبته حتى
ينال الفوز من اللجنة التحكيمية التي تخترب هذه املواهب .
هذه املواهب اخلارقة عندما ن�صنفها يف فائدة املجتمع من عدمه فاننا
النلم�س �أي فائدة منها جمرد رغبة املوهوب يف اثبات موهبته للغري
وبانه ميلك طاقات فكرية او ج�سمانية او االثنني معا اهلته الن يعر�ض
موهبة ينظر اليها اجلميع باعجاب وانا منهم  ،ولكن ماهي النتيجة
املرجوة من هذه املوهبة للمجتمع ؟ ال�شيء جمرد امتاع امل�شاهد
ب�شيء فارغ ال طائل منه وهو ان مل يدخل يف باب احلرمة فهو مثل
ا�ؤلئك الذين يتذاكرون يف االن�ساب وال�شعر فلما راهم ر�سول اهلل وعلم مبا
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يتحدثون قال هذا علم ال ينفع من تعلمه وال ي�ضر من جهله .

هذه املواهب اغلبها لي�س فيها فائدة ترجتى ال للموهوب وال للمجتمع
بل لرمبا ت�ستفاد منها اجندة من ا�صحاب الف�ضائيات لك�سب اكرب
عدد ممكن من امل�شاهدين او جعل هذه الربامج حقنة تخديرية لغر�ض
�ضخ معلومات مق�صودة من قبل اجندة ادارة هذه الف�ضائيات التي
تعر�ض هذه الربامج .
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فقدان طفل
ن�شر اعالن يف ال�صحف عن فقدان طفل ..وعلى من يعرث
عليه بهذا الرقم ليت�صل  ....اين اجد طفلي ؟� ....ساجزل العطاء ملن
يرد يل طفلي .....كرر االعالن يف ال�صحف من غري امل ...وال احد
ات�صل ...
الطفل يتجول يف ال�شوارع واال�سواق ....ال احد يعرفه  ....ويف الليل
ياخذ زاوية يف احد اجلوامع ليق�ضي ليله  ....انتبه له من يف اجلوار
....ولدي هل انت �ضائع ؟....كال ...اذن مل مل تذهب اىل اهلك
؟....ال ارغب يف ذلك ...عجبا او تظل هكذا بقية عمرك ؟.....
هل ت�سمع اخلطيب يف اجلامع ماذا يقول ؟  ...نعم ياولدي انه يعلمنا
االبتعاد عن الكذب والنفاق .....ولو كذب ولدك ماذا �ستفعل ؟ ...
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�ساربيه اعلمه ولو اقت�ضى االمر ا�ضربه ......ولو كان االمر بالعك�س
اي لو انت تكذب !!!  ...وكيف يعلم الولد ان اباه يكذب ؟ ...ال
ت�سالني واجب عن �س�ؤايل ...احتار الرجل وكرر �س�ؤاله كيف تعلم
ان اباك يكذب ؟ ......انني اعلم ومتيقن من ذلك ...كيف ذلك ؟
....اقول لك كيف ذلك ؟  ...هل تقرا ال�صحف ؟ .....كال ....ملاذا
؟ ...انذهل الرجل وبقي متامال يف �س�ؤال الولد ...يا عم اجب ملاذا
�سكت ؟ ....ولدي وما عالقتك بال�صحف ؟.....ال�س�ؤال يحتاج اىل
جواب ال اىل �س�ؤال .....طيب ال اقر�أ ال�صحف الن اغلب ما فيها غري
�صحيح ....فماذا تفعل ؟ ...ال اقر�أها ...وملاذا مل متنعها من الكذب ؟
.....لي�س مبقدوري ......اذن عندما يكذب االب وال ي�ستطيع االبن
مواجهة ابيه فانه يهرب مثلما انت تهرب من ال�صحف ......ولكن
ياولدي هذا املثل ال يقا�س على حالتك ...ال بل هو عني حالتي ....
عجبا منك كيف ذلك ؟ اقول لك ياعم الن ابي ....وزيـــــر.
الوزير يكذب ....وال�صحف تكذب ....اذن �سيبقى الطفل مفقود
كما فقدت الوعود

90

ال تقر�أين قراءة �سطحية

7

كي الينقطع فعل اخلري
يحكى �أن فار�ساً عربياً كان يف ال�صحراء على فر�س له  ،فوجد رجال
تائهاً يعاين العط�ش  ..فطلب الرجل من الفار�س �أن ي�سقيه املاء ..فقام
بذلك!
�صمت الرجل قلي ًال  ،ف�شعر الفار�س �أنه يخجل ب�أن يطلب الركوب
معه!
فقال له  « :هل تركب معي و�أقلك �إىل حيث جتد امل�سكن وامل�أوى؟»
فقال الرجل � « :أنت رجل كرمي حقاً � ..شكراً لك  ..كنت �أود طلب
ذلك لكن خجلي منعني!»
ابت�سم الفار�س  ...فحاول الرجل ال�صعود لكنهم مل ي�ستطع وقال «
�أنا ل�ست بفار�س  ..ف�أنا فالح مل �أعتد ركوب الفر�س»
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ا�ضطر الفار�س �أن ينزل كي ي�ستطيع م�ساعدة الرجل على ركوب
الفر�س..
وما �إن �صعد الرجل على الفر�س حتى �ضربها وهرب بها ك�أنه فار�س
حمرتف
�أيقن فاعل اخلري �أنه تعر�ض لعملية �سطو و�سرقة ..
ف�صرخ بذلك الرجل  « :ا�سمعني يا هذا  ...ا�سمعني !».
�شعر الل�ص ب�أن نداء الفار�س خمتلف عمن غريه ممن كانوا ي�ستجدوا
عطفه
فقال له من بعيد « ما بك؟!»
فقال الفار�س  « :ال تخرب �أحداً مبا فعلت رجاء»..
فقال له الل�ص « �أتخاف على �سمعتك و�أنت متوت؟»...
فرد الفار�س « ال  ..لكنني �أخ�شى �أن ينقطع اخلري بني النا�س»
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حمطات ق�صرية
�صدع الكبد
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 ؟

النمام واحلكيم

جاء رجل اىل حكيم وقال له ان فالن يذكرك ب�سوء
فقال له احلكيم  :انه رماين ب�سهم فاخطاين ولكنك رفعته من على
االر�ض وا�صبت فيه قلبي
كفوا عن نقل الكالم ال�سيء واعلموا ان الكالم احل�سن حتى وان
كان كذب يقال ال�صالح ذات البني ي�صبح حالل
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دعانا ودعوناه
ليفهم من يدعو اهلل وال ي�ستجاب فقد جاء 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

النظافة ال عالقة لها بالفقر
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؟

زواج املتعة

جاء �شخ�ص اىل رجل عامل و�ساله هل زواج املتعة حالل؟
اجاب العامل :نعم
قال ال�سائل :هل متانع اذا زوجتني ابنتك او اختك متعة طاملا انه
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حالل؟
فقال له العامل  :هل انت متزوج ؟
اجاب :نعم
ثم �ساله العامل  :هل الطالق حالل؟
قال :نعم
قال له العامل  :طلق زوجتك طاملا ان الطالق حالل
فقال ال�سائل اجلاهل  :الطالق وفق ظروف
فقال العامل هذه من تلك وزواج املتعة وفق �شروط وظروف.

اليهودي وامل�سلم
ناظر يهودي م�سلم متحججا عليه مبعاجز النبي مو�سى عليه ال�سالم
بانها اف�ضل من معجزة النبي حممد �صلى اهلل عليه واله قائال للم�سلم:
ان ع�صا مو�سى عليه ال�سالم تعترب معجزة باقرار القران وال ت�ستطيع
ان تنكرها
اجاب امل�سلم  :طبعا ال ا�ستطيع ان انكرها الن معجزة النبي حممد
هي من اقرتها فلوال ان القران معجزة ملا علمت بق�ص�ص االنبياء .
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ازرع واح�صد
ازرع فكرة حت�صد حركة .ازرع حركة حت�صد عادة .ازرع عادة حت�صد
�شخ�صية .ازرع �شخ�صية حت�صد م�صريا طيبا
كل �شيء يبد�أ بفكرة ،حني حتولها �إىل عمل وخطة تنفيذ ت�صبح عادة
لك والتي �سرعان ما ت�شكل �شخ�صيتك ،وكذلك م�صريك يف هذه
الدنيا .ابحث عن �أ�صول �أي �شركة عمالقة �أو منتج باهر� ،ستجدها
كانت ذات يوم جمرد فكرة تدور يف عقل �صاحبها ،والذي عمل
واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع وجناح ملمو�س.

ن�صف تنبيه
كثريا ما تقرا هذا التنبيه
اغلق املوبايل اثناء ال�صالة
هذا جيد ولكنه ن�صف تنبيه
الن�صف االخر
عزيزي امل�سلم جتنب ا�ستخدام املوبايل اثناء وقت ال�صالة
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املتملق واملتملق له
املتملق كثريا ما ينبه اىل فعله هذا بانه �سيء بل ان نظرة النا�س اليه
تكون نظرة �سلبية
قد ي�ستحق هذه النظرة او االنتقاد
ولكن
هنالك من ي�ستحق االنتقاد الالذع وبا�شد من املتملق
وهو الذي ير�ضى للمتملق ان يتملق له
املتملق يروم احل�صول على غنيمة او يقي نف�سه �شر االخر
واملتملق له ملاذا يرغب بالتملق ؟
اال يعني انه مري�ض نف�سيا او فيه عيب ما

هل واليت ويل؟
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 ؟
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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

منع اخلمر
يف �سنة  1831منعت الواليات املتحدة بيع اخلمر فكرثت اجلرمية
وال�سرقات ا�ضافة اىل اعمال العنف والقتل فعدلت عن قرارها
و�سمحت لهم بالبيع وال�شرب ويف زمن الر�سول ملا حرمت اخلمر
فما كان من امل�سلمني اال ان اراقوا اخلمر الذي عندهم يف ال�شوارع
ونفذوا االمر دون اعرتا�ض.

والكاظمني الغيظ
عندما يع�صر الزيتون يخرج زيته الذي فيه فوائد جمة للنا�س
وعندما تع�صر الفواكه يخرج ع�صريها املليء بالفيتامينات
فكن انت عندما تع�صرك الدنيا مب�شاكلها ال يخرج منك اال ما ير�ضي
اهلل والنا�س
وكن كالكاظمني الغيظ والعافني عن النا�س واهلل يحب املح�سنني
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