إعداد:

د .هبة محمود

القصص دائما هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة أو رسالة
معينة إلى الشخص سواء كان هذا الشخص كبيرا أو صغيرا
وتقدر تستخدم أسلوب القصص مع طفلك ،فالطفل خياله واسع
جدًا ويفكر بالصور ..والصور معتمدة على األسلوب القصصى
لذلك حاول االطالع الدائم على قصص واجعل لطفلك كل يوم
قصة صغيرة تريد أن تعلمه منها حكمة معينة .

شجرة التوت

كان جدي دائما يصحبني إلى شجرة التوت حتى نستظل بها من
حرارة الظهيرة الشديدة ...كان يجلسني في حجره الواسع ويقول لي
دائما وهو ينظر إلى فروع الشجرة الوارفة :يا بنى ازرع الخير تحصده.
وقتها لم أكن أفهم معنى كلماته ولكنى كنت أملح بشدة تلك البهجة
التي كانت ترتسم على مالمحه وتلك االبتسامة التي كانت تبتلع
وجهه وكان يتابع كالمه ويقول لي  :يا بنى ازرع الخير تحصده.
كان جدي يحكى عن الشجرة وكيف
زرعها على الجسر املؤدى إلى حقله حتى
يستريح أسفلها كلما أتعبته حرارة الجو
الخانقة ..كانت شجرة التوت شاهد عيان
على كل األحــداث التي تمر بها القرية
الحزينة منها قبل املفرحة...
كان جدي يعتز دائمًا بها ويتفاخر
أمام أعيان القرية الذين -لم يكن منهم
بالطبع  -ولم يتمن أن يكون يومًا منهم؛
فكان جــدي قانعًا بحياته سعيدًا بها
وراضيًا بما قسمه الله له وكان يخشاه
في كل تصرفاته ويؤدى جميع الفروض
بفرح ورضا لم أر مثلهما في أي أحد في
القرية كلها  ..كان جدي يفعل كل ذلك
رغم فقره الشديد فهو لم يكن يمتلك
سوى بضع قراريط ورثها عن أبيه وكان
يهتم بها كثيرا كما لو كانت فدادين
كثيرة .كانت األرض هي كل حياته ولم
يشاركها في حبه الكبير لها سوى تلك
الشجرة الرائعة التي كان جدي دائم
االفتخار بأن جميع األجيال في القرية
أكلت من ثمارها طيبة املــذاق وخاصة
أوالد الباشا وأحفادهم الذين كانوا
يعشون فى الــســراي التي كانت تبتلع
مدخل القرية الشرقي .
كــان جــدي مــن فــرط حبه لشجرة
الــتــوت يصطحب معه أطــفــال القرية
ويلعب معهم حولها لعبة «الغميضة»
ومن أجل ذلك كان جميع أطفال القرية
يحبونه كثيرًا وكــان جدي أكثر سعادة
بلعبه مع األطــفــال متجاهال تعليقات
رجال القرية ونسائها التي كانت تسخر
منه ومن تصرفاته وكان دائما يرد على
سخريتهم عليه كلما شاهدوه يلعب مع
األطفال بأن األطفال أحباب الله وليته
كان يظل طفال طول حياته فال يوجد
أجمل مــن الطفولة وبـــراءة األطفال
التي تطل من أعينهم بعفوية يصعب

اصطناعها .ظــل حــب الشجرة ينمو
داخــل جــدي حتى كــاد أن يدفع حياته
ثمنًا لكي يفديها من املوت الذي أراده
لها العمدة وبعض الحاقدين في القرية
وذلك عندما ألقى بنفسه أمام «اللودر»
الذي استعان به العمدة من البندر لكي
يجتثها من جذورها بدعوى اعتراضها
مسار الترعة التي كانت إدارة الري
باملركز تريد أن تشقها حتى تقضى على
شكاوى الكثير من الفالحني  -كان جدي
نفسه منهم  -من صعوبة وصول املياه إلى
حقولهم التي كانت بعيدة عن املسقي
الرئيسي بالقرية وتضامن معه الكثير
من أهالي القرية الذين كانوا يأكلون من
ثمار الشجرة الشهية وكانوا يستظلون
بظلها في ذهابهم وعودتهم من حقولهم
البعيدة وظلوا يضغطون على العمدة
وأعوانه حتى تم تغيير مسار شق الترعة
بعيدًا عن الشجرة التي لم تعد جزءًا من
حياة جدي فقط بل من حياة الكثير من
أهالي القرية إن لم تكن جزءًا من حياة
القرية كلها .حدث الخطب الجلل ومات
جدي ومع موته الذي كان فاجعة لكل من
عرفه كان موته أكثر قسوة على الشجرة
حيث تبدل حالها وتساقطت أوراقها
وجفت أغصانها وذبلت ضحكتها التي
كانت تطل على القرية بأكملها ووصلت
إلــى حد املــوت ولــم تعد تطرح ثمارها
اللذيذة طيلة ثالث سنوات كاملة قضتها
الشجرة الوفية حزنا وكمدًا على فراق
جدي وكاد أهالي القرية يتخذون القرار
الصعب بقطعها رحمة بها لوال أن فترة
حدادها على جدي انتهت وعادت إليها
الحياة مرة أخرى وعاد إليها االخضرار
ومعه ثمارها اللذيذة وظلها الــوارف
الــذي كان يستظل به الجميع .في ليلة
معتمة تعمد فيها القمر الغياب من سماء
القرية هبط إلينا ذلك الغريب الذي

بدل أحوالنا وحال القرية جميعًا بجشعه
ليس له نهاية وشهوته إلى
وطمعه الذي ُ
جمع املال التي التشبع أبدا ظل يتمسكن
ويــداهــن العمدة وأعــيــان القرية حتى
احتواهم جميعا واستولى على قلوبهم
ومعها استولى على القروش القليلة التي
كانت تعني أهالي القرية على مواجهة
متطلبات حياتهم الخشنة .كان الغريب
يستغل حاجة أهالي القرية إلــى املال
فكان يقرضهم ويغدق عليهم األموال بال
حدود متظاهرا بمعاونتهم ومساعدتهم
وعندما يكبل كاهل األهالي بالديون التي
لم يكونوا قد استفادوا إال من جزء يسير
منها ألنه كان يضاعف فوائد القروض
كلما عجز الفالحون عن السداد كان
يضعهم أم ــام خيارين أحالهما مر
وشديد املــرارة أيضا كان السجن أحد
هذين الخيارين أو الخيار األكثر قسوة
وأملًا على قلوب الفالحني البيضاء وهو
بيع األرض  /العرض  .ظل ذلك الغريب
يرابى بأهالي القرية تحت سمع وبصر
العمدة واألعيان الذين كانوا يستفيدون
منه ومن متاجرته بالفالحني البسطاء
سواء بالهدايا النفيسة التي كان يشتريها
لهم خصيصًا من البندر أو في قضاء
بعض املصالح املستعصية التي كان
يؤديها لهم بطرقه امللتوية ودائرة معارفه
الواسعة في البندر وفى املحافظة أيضا ...
حزنت شجرة التوت كثيرًا على الحال
الذي وصلت إليه القرية وكانت كل ليلة
تظل تبكى حتى الصباح ...كانت تتحسر
على أيام جدي وشدة بأسه وعزة نفسه

وأنــه لو كان على قيد الحياة ما حدث
للقرية أو أهلها ما حدث لها ولكنها إرادة
الله وقضاؤه وال راد لقضاء الله هكذا
كــان يقول جــدي كلما حل به أو بأحد
أهالي القرية كرب ما أو نائبة من نوائب
الدهر .ظلت شجرة التوت التي صارت
عتيقة في حزنها ليالى طويلة حتى جفت
مرة أخــرى وجفت أوراقها وأغصانها
ولم تعد لديها رغبة في الحياة ووصلت
على مشارف املوت لكنها أبت أن ترحل
دون أن تساعد أهالي القرية البسطاء
ومساعدتهم في الخروج من تلك املحنة
املهولة التي لم يمروا بها طيلة حياتهم؛
فقررت أن تنقذ أهالي القرية من البالء
الــذي أصابهم ولكنها كانت تنتظر أن
تتاح لها الفرصة لتنفيذ ما انتوت فعله.
في ليلة مقمرة سمح لها ضــوء القمر
السحري أن تتبني الوجوه بدقة وعندما
كان الغريب في مساره املعتاد عائدًا إلى
منزله الذي يرقد في الناحية الغربية
من القرية وعندما وصل قبالتها تمامًا
أخذت شجرة التوت تهز نفسها بعنف
شديد حتى اقتلعت من جذورها وسقطت
فوق الغريب مباشرة فشجت رأسه فوقع
على األرض وظل ملقى على األرض وهو
ينزف بغزارة حتى طل فجر يوم جديد
على القرية وعلى أهلها البسطاء الذين
على قدر فرحهم بموت الغريب  /الظالم
على قــدر حزنهم على شجرة التوت
األصيلة التي ضحت بنفسها وبحياتها
حتى تعيش القرية ويعيش أهلها في
سالم وأمان.

النفس املطمئنة
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ْ ْ
ٌ
ً
كثيرا تلك ال َحل َوى
سالم ُي ِح ُّب
ُّ
ُ
تصنع َها لهم أمه بيديها ،وبني
التي
الحني واآلخــر يطلب سالم من ِّ
أمه
ِ ِ ْ ُ ِ َ
ً
الحبيبة أن ت َج ِّهز لهم نوعًا جديدا
الحلوى.
من َ
كعادته
مساء اشتاق سالم
وذات
ِ
ٍ
ُّ
َّ
َ
املنزلية َ فطلب من
الحلو َى
لتذوق ْ ُ
ِّ
َ
ِّ
أمــه أن تجهز لهم بعض الحلوى،
ُّ
صغيرها سالم
طلبت األم من
وهنا
ِ
ِ
َّ
ُالذ َّهاب للمتجر لشراء بعض البيض
لت ِعد لهم بعض الحلوى.
خرج سالم مسرعًا لشراء البيض،
َّ
ُ
سأله
وفي الطريق قابله جاره سعيدَّ ،
سعيد عن ِو ْج َه ِته فأخبره سالم أنه
َّ ٌ
بعض البيض،
لشراء
ُمت ِجه للمتجر
ِ
َّ
َّ
ٌ
لنفس
وهنا أخبره سعيد أنه ُمت ِجه
ِْ
َ
حاجيات د ِار ِهم.
بعض
ِ
املتجر َلشراء َّ
حتى َو َ
للمتجر
ــا
ص
َســـارا ٌّمعًا
َ
َ َ َ ٌّ
واشترى كل منهما حاجته ،دفع كل
َ
حساب ما اشتراه لصاحب
منهما

ماذا أقول ألمى؟

املتجر َّ
ثم َس َارا معا في رحلة العودة،
ْ
ينتبه سالم
لم
هما
سير
أثناء
وفي
ِ
ِ
لتلك الحفرة ِ َّ
الصغيرة في الطريق
ِ
ْ
َّ
َّ
وتكسر
فتعث َُرت ُّقدماه وسقط أرضًا
البيض كله.
يبكي
وهو
ثيابه
ينفض
سالم
َّأخذ
ِّ َ ُ
بشد ٍة بينما سعيد يحاول أن َ ُي َهد َّئه
ِ
دون فائدة ،سالم يبكي ُ
بح ْرق ٍة ألنه
ً
ْ
َّ
لم ينتبه َّ
فتسبب في
للطريق َج ِّيدا
كسر البيض ..مــاذا سيقول ِّ
ألمــه
َّ
َْ َْ ُ
التي ائت َمنته على الذهاب لشراء
َّ
ُ
ً
البيض ،ستغضب منه كثيرا وربما
ُ
ستعاقبه ،ماذا سيقول لها كي َ
تغفر
ُ
َ
َ
له وتسا ِم ْحه.
ُ َّ
فكير على
الت
عالمات
ارتسمت
ُ
َ
وجه سعيد قبل أن يقول :سأخبرك
َ
لتنجو من ْالعقاب..
بفكرة ٍَّرائــعـ َّ ٍـة ُّ
الن َ
ْ
سقطت منك
قود
ك أن
َّ ِ
أخبر أم ْ َ
َ ْ َ
وأنك بحثت ْعنها فلم ت ِجدها.
َّ
يتقبل ســالــم تلك الفكرة
لــم

حديث بني القلم واملمحاة
كان داخل املقلمة ،ممحاة صغيرة،
ُ
رصاص جميل..
وقلم
ٍ
 قالت املمحاة:كيف حالك يا
صديقي؟.
أجاب القلم بعصبية :لست
صديقك! اندهشت املمحاة وقالت:
ملاذا؟ ..فرد القلم :ألنني أكرهك.
قالت املمحاة بحزن :ولم تكرهني؟
ألنك تمحني ما
 أجابها القلم: ِ
أكتب .فردت املمحاة :أنا ال أمحو إال
األخطاء .
شأنك
وما
لها:
وقال
القلم
انزعج
ِ
أنت؟!.
فأجابته بلطف :أنا ممحاة ،وهذا
ً
عملي .فرد القلم :هذا ليس عمال!.
التفتت املمحاة وقالت له :عملي
نافع ،مثل عملك.
ولكن القلم ازداد انزعاجًا وقال لها:
أنت مخطئة ومغرورة .
فاندهشت املمحاة وقالت :ملاذا؟!.
أجابها القلم :ألن من يكتب أفضل
ممن يمحو.
ُ
قالت املمحاة: إزالة الخطأ تعادل
َ
كتابة الصواب.
أطرق القلم لحظة ،ثم رفع رأسه،
وقال :صدقت يا عزيزتي!
فرحت املمحاة وقالت له :مازلت
تكرهني؟.
أجابها القلم وقد أحس بالندم :لن
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أكره من يمحو أخطائي.
فردت املمحاة :وأنا لن أمحو ما كان
صوابًا.
قال القلم:ولكنني أراك تصغرين
يومًا بعد يوم!.
فأجابت املمحاة :ألنني أضحي
بشيء من جسمي كلما محوت خطأ.
ٍ
قال القلم محزونًا :وأنا أحس أنني
أقصر مما كنت!
قالت املمحاة تواسيه :ال نستطيع
إفادة اآلخرين ،إال إذا قدمنا
تضحية من أجلهم.
قال القلم مسرورًا :ما أعظمك يا
صديقتي ،وما أجمل كالمك!.
فرحت املمحاة ،وفرح القلم ،وعاشا
يفترقان وال
صديقني حميمني ،ال
ِ
يختلفان..

َ
عقاب
لينجو من
مطلقًا ،هل يكذب
ِ
ِّ
عقاب الله ،ولكن
أمــه ،ومــاذا َ عن
ِ
ُ
ِّ
ُ
أخذ يزين له الفكرة ويخبره
َّسعيد ْ َ ٌ
ُ
بيضاء ال ُّ
.
تضر
ة
أنها ِكذب
َّ
ٌّ
افــتــرق الــصــديــقــان واتــجــه كل
لـــداره ومــا إن وصــلْ سالم
منهما
َّ
للدار وطرق ِ الباب حتى فتحت ُّ
أمه،
ً
َّ ْ
ً
ُّ
قليال مندهشة من ثيابه
تأملته األم ْ
ُ َّ
سألته عن البيضَّ ..
تردد
سخة،
ُ ِّ
املت ِ ً
قليال ..ماذا سيقول لها ..هل ينفذ
َّ
خطة سعيد ويـ ًـكــذب ..أم ُيخبرها
َ
سالم في
بالحقيقة ،وفجأة ارتمى ُ
حضن ِّ
أمه ومن ِّبني دموعه املنهمرة
ِأخــذ ُ
بكل ما حــدث ،وهنا
خبرها
ي
ْ
َّ
احتضنته ُّ
أمه بشد ٍةَّ وهي تقول في
ً
ْ
ـان :حمدا لله أنــك لم تكذب..
حــنـ ً ٍ
سالمتك يا صغيري..
وحمدا لله على
ِ
ُ
ً
َ
لتذهب
ـرى
أخ ـ َ
سأعطيك نــقــودا ُ ُّ
لشراء البيض وسأ ِعد لك الحلوى
ُِ
التي ت ِح ُّبها.

الخشبة العجيبة
كـــان فيمن كـــان قبلنا رجــل,
أراد أن يقترض مــن رجــل آخر
ألـــف دي ــن ــار ,ملـــدة شــهــر ليتاجر
فيها .فقال الرجل  :ائتني بكفيل.
ً
قــال  :كفى بالله كــفــيــا .فرضي
وقـــــال ص ــدق ــت  ...كــفــى بــالــلــه
ً
كفيال  ...ودفــع إليه األلــف دينار.
خــرج الرجل بتجارته ،فركب في
البحر ،وبــاع فربح أصنافًا كثيرة.
وملا حل األجل ًّ
صر ألف دينار ،وجاء
ليركب في البحر ليوفي القرض،
فلم يجد سفينة ..انتظر أيامًا فلم
تــأت سفينة !.حـــزن لــذلــك كثيرًا
َّ
وفــرغ
 ...وج ــاء بخشبة فنقرها،
داخلها ،ووضــع فيها األلــف دينار
ومعها ورقة كتب عليها اللهم إنك
تعلم أني اقترضت من فالن ألف
دينار لشهر وقــد حل األجــل ,ولم
أجد سفينة .وأنه كان قد طلب مني
ً
ً
كفيال ،فقلت :كفى بالله كفيال،
ً
فرضي بك كفيال ،فأوصلها إليه
َّ
بلطفك يا رب) وسد عليها بالزفت

ثم رماها في البحر.
تقاذفتها األمواج حتى أوصلتها
إلــى بلد املــقــرض ,وكــان قــد خرج
إلى الساحل ينتظر مجيء الرجل
لــوفــاء ديــنــه ،فــرأى هــذه الخشبة.
قـــال ف ــي نــفــســه :آخ ــذه ــا حطبًا
للبيت ننتفع بـــه ،فلما كسرها
وجـــــد ف ــي ــه ــا األلـــــــف ديــــنــــار!
ث ــم إن ال ــرج ــل املــقــتــرض وجــد
السفينة ،فركبها ومعه ألف دينار
يظن أن الخشبة قد ضاعت ,فلما
َّ
وصــل قــدم إلــى صاحبه القرض،
واعــتــذر عــن تأخيره بعدم تيسر
سفينة تحمله حتى هــذا الــيــوم.
قال املقرض :قد قضى الله عنك.
وقــص عليه قصة الخشبة التي
أخذها حطبًا لبيته  ،فلما كسرها
وجد الدنانير ومعهاالبطاقة.
هكذا من أخذ أموال الناس يريد
أداءهــا ،يسر الله له َّ
وأداهــا عنه،
ومن أخذها يريد إتالفها ،أتلفه الله
عز وجل.

ثالثة ملوك

ُيحكى أن ثالثة ملوك جلسوا يتسامرون ذات ليلة فجرهم الحديث
إلــى أن الحياة مهما طالت زائــلــة ومنتهية ،وأن اإلنــســان البــد أن يموت.
وأخــــــذوا يــفــكــرون كــيــف يــســتــطــيــعــون الــبــقــاء إلـــى األبـــــد ،فــقــال أحــد
الــحــكــمــاء وكـــان ح ــاض ــرًا :ال يمكن لــإنــســان أن يــظــل عــائــشــا إلـــى أبــد
ً
اآلبــديــن ،لكنه يستطيع أن يعمل عــمــا يجعل ذكـــراه باقية إلــى األب ــد..
ُ
وحـــــن عــــــــادوا إلـــــى مــمــالــكــهــم أخـــــذ كــــل واحـــــــد م ــن ــه ــم يــفــكــر
حـــتـــى ي ــب ــق ــى خـــــالـــــدًا إلــــــى األبــــــد؟
فـــــي نـــفـــســـه:
مـــــــاذا ي ــفـــع ــل ّ
* امللك األول بنى بــنـ ً
ـاء مرتفعًا علق على قمته ســراجــا كبيرًا ،أخــذ ُينير
للمسافرين والتائهني ،وأبناء السبيل في الليل البهيم ،وهكذا صار الرجل
 امللك -حديث القوافل ُوالركبان ،فاملغادرون والقادمون يتجهون نحو ضوء
السراج ،فيحلون في ضيافة امللك ،ويستريحون ويأكلون ويشربون ،وأوصى
بأن يظل هذا السراج ،ويظل إطعام القادم وإرواؤه مستمرًا إلى األبــد حتى
بعد مماته ،وهكذا بقي في ذاكرة الناس وتحدثت عن عمله هذا كتب التاريخ.
* أما امللك الثاني فقصد إلى أرض ُمقفرة تلتقي فيها قوافل املسافرين ،وكان
ٌ
كثير من الناس يموتون عطشًا فيها ،وأمر بحفر بئر مهما كانت عميقة وأقام
عليها بناء ،ونصب عليها علتة ودلــوًا ،وهكذا صار الجميع يرتوون في مكان
يستجمون به بعد أن كان مكانًا للموت وصاروا يحمدون الله ويشكرونه سبحانه
وتعالى ،الــذي وهبهم ذلك امللك الطيب ،الــذي ُيذكر بالخير والعرفان على
في ذاكــرة الناس ،وامتألت بذكره كتب التاريخ.
هــذا العمل الطيب ،فبقي ً
ً
* أما امللك الثالث فإنه زاد قسوة على قسوة ،وظلمًا على ظلم من أجل أن يجمع ماال
كثيرًا وثروة ،أراد أن يعجز عن عدها الحاسبون والعدادون ،فشكا الناس ظلمه إلى

جحا واللص
في يوم من األيام كان جحا لوحده في بيته بعد أن ذهبت
زوجته لزيارة أختها في بلدة قريبة ..وقالت له إنها سوف تقضي
الليل عند أختها وتعود في اليوم التالي..
وكان جحا في تلك الليلة حائرًا حزينًا مهمومًا ألنه لوحده في
البيت وزوجته بعيدة عنه..
فأطفأ كل أنوار املنزل ..وذهب إلى فراشه لينام باكرًا..
وكان هناك لص يراقب املنزل ...فرأى األنوار مطفأة في وقت
مبكر..
ّ
فاعتقد أن أهل البيت كلهم غير موجودين فيه ..خاصة أنه رأى
زوجة جحا تخرج ّمن املنزل في الصباح ومعها حقيبة مالبسها..
ففرح اللص وظن أنها فرصة مناسبة للسطو على منزل جحا
معتقدًا أنه مليء باملال والجواهر..
ودخل اللص البيت بهدوء ..لكن جحا لم يكن قد نام بعد..
فاختبأ في صندوق صغير في غرفته ّ
وتكور جحا داخل الصندوق
بسهولة تامة وذلك لصغر حجمه...
وراح اللص يبحث هنا وهناك عن كنز مزعوم دون أن يجد
شيئًا..
ثم راح يبحث عن شيء أقل قيمة ليسرقه فلم يجد شيئًا
يستحق السرقة..
وبعد بحث طويل ..رأى الصندوق في زاوية الغرفة ولم يكن قد
الحظه من قبل ،فقال في نفسه :لعل فيه شيئًا له قيمه..
ففتحه اللص وكانت مفاجأة عجيبة..
ّ
متجمع في داخله..
وإذا بجحا
ً
فتراجع اللص من هول املفاجأة ..وصاح قائال :ماذا تفعل هنا
يا جحا؟
فقال جحا :ال تؤاخذني يا سيدي فإني كنت عارفًا أنك لن تجد
ما تسرقه ،ولهذا خجلت منك ،واختبأت في هذا الصندوق..
فدهش اللص من صنيع جحا وفر هاربًا ..ناعيًا سوء حظه.

الله سبحانه وتعالى ،وقد هرب كثيرون من مملكته ،ومات كثيرون ،وذاق الناس مر
العذاب ،لكن ملا مات لم يبق من ماله الكثير وكنوزه شيء ،ولم يبق له غير ذكرى
ظلمه وإيذائه للناس ،التي ما لبثت أن أتت عليها األيام ومحتها السنون حتى قصره
الفخم الكبير تهدم واندثر ،وتأبد ونعقت فيه الغربان وسكنه وحوش الطير فهكذا
تكون عاقبة الشرير الذي ال يرحم.

سر في ركابهم  ..تلحق بهم
دخل أحد األشخاص على الشيخ
الشعراوي رحمة الله عليه ..
وقال له:
أريد أن أعرف ..أأنا من أهل الدنيا أم
من أهل اآلخرة؟..
فقال له الشيخ:
إن الله أرحم بعباده ،فلم يجعل
موازينهم في أيدي أمثالهم ..فميزان كل
إنسان في يد نفسه..
قال الرجل :كيف ؟
قال  :ألنك تستطيع أن
تغش الناس ولكنك ال تغش
نفسك ..ميزانك في يديك..
تستطيع أن تعرف أأنت
من أهل الدنيا أم من أهل
اآلخرة.
قال الرجل  :وكيف ذلك؟
فرد الشيخ:.
إذا دخل عليك من
يعطيك ماال ..ودخل عليك
من يأخذ منك صدقة ..فبأيهما تفرح؟....
فسكت الرجل..
فقال الشيخ:
اذا كنت تفرح بمن يعطيك ماال فأنت
من أهل الدنيا..
وإذا كنت تفرح بمن يأخذ منك صدقة
فأنت من أهل اآلخرة !..
فإن اإلنسان يفرح بمن يقدم له ما
يحبه  ..فالذي يعطيني ماال  ..يعطيني
الدنيا..

والذي يأخذ مني صدقة يعطيني
اآلخرة ! ..
فإن كنت من أهل اآلخرة  ..فافرح بمن
يأخذ منك صدقة  ..أكثر من فرحك بمن
يعطيك ماال !..
فأخذ الرجل يردد  :سبحان الله !!!..
قال الشيخ:
لذلك كان بعض الصالحني إذا دخل
صدقة  ،كان يقول له
عليه من يريد
ً
متهلال :
مرحبا بمن جاء يحمل
حسناتي إلي اآلخرة بغير
أجر  ..ويستقبله بالفرحة
والترحاب .
قال الرجل :إذن أقول:
إنا لله وإنا إليه راجعون
!..
قال الشيخ :ال تيأس
من رحمة الله  ،سر في
ركابهم تلحق بهم ..
إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا بهم إن
التشبه بالكرام ُ
فالح ،،
إن جاءك املهموم أنصت ....
وإن جاءك املعتذر اصفح ....
وإن جاءك املحتاج أنفق ....
ليس املطلوب أن يكون في جيبك
مصحف..
ولكن املطلوب أن تكون في أخالقك
آية..

النفس املطمئنة
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