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وحوا ر

القلوب

إعداد:
شيرين أشرف جمال

  ُيحكى أن ملكا أعلن في الدولة بأن من يقول 
كلمة طيبة فله جائزة قدرها 400 دينار !!!

وفي يوم وبينما كان امللك يسير بحاشيته في 
التسعينيات  في  عجوزًا  فالحًا  رأى  إذ  املدينة 

من عمره وهو يغرس شجرة زيتون .
   فقال له امللك: ملاذا تغرس شجرة الزيتون 
وهي تحتاج إلى عشرين سنة لتثمر وأنت عجوز 

في التسعني من عمرك، وقد دنا أجلك ؟؟؟
زرعوا  السابقون  العجوز:  الفالح  فقال     
يحصد  لكي  نزرع  ونحن  حصدنا  ونحن 

الالحقون ،،،
طيبة  كلمة  فهذه   .. أحســنت  امللك:  فقال     
الفالح  فأخذها  دينار   400 يعطوه  أن  فأمر   ..

العجوز وابتسم !!
  فقال امللك: ملاذا ابتسمت ؟؟

بعد  تثمر  الزيتون  شجرة  الفالح:  فقال    
عشرين سنة وشجرتي أثمرت اآلن!!!!

دينار   400 أعطوه  أحسنت  امللك:  فقال    
أخرى فأخذها الفالح وابتسم !!
  فقال امللك: ملاذا ابتسمت ؟؟

  فقال الفالح: شجرة الزيتون تثمر مرة في 
السنة وشجرتي أثمرت مرتني !!

دينار   400 أعطوه   .. أحسنت  امللك:  فقال    
عند  من  بسرعة  امللك  تحرك  ثم   .. أخرى 
الفالح !!!   فقال له رئيس الجنود: سيدي ملاذا 

تحركت بسرعة ؟
فإن  الصباح  إلى  جلست  إذا  امللك:  فقال    
خزائن األموال ستنتهي وكلمات الفالح العجوز 

ال تنتهي !!!
)الخير يثمر دائما(

لصديقتي  زيارة  في  كنت  فترة  قبل 
إال  يومًا  ألقها  لم  التي  أمينة  الغالية 
وتعلمت منها شيئًا ما، شربنا الشاي ثم 
استأذنتني لبضع دقائق لتضع طفلتها 
أن  قبل  النوم،  سرير  في  الصغيرة 
تذهب أعطتني هذا الكتاب وقالت لي :

البنتي  هو  الكتاب  هذا  »اقرئي 
أنك  من  متأكدة  ولكنني  الصغيرة 

ستجدينه ممتعًا!«
ألجده  وتصفحته  الكتاب  أخذت 

يروي ذات القصة مرتني.
  بدأت أقرأ في القصة املصورة في 
تحكيها  قصة  البداية  في  وهي  الكتاب 
ذات القبعة الحمراء على الغالف حيث 

تقول :
عندما  الغابة  في  أتمشى  »كنت   >
رأيت وحشًا صغيرًا متعلقًا على غصن 
فأنقذته!  خطر  في  وحياته  الشجرة 
وأخذته معي إلى بيتي وحممته وألبسته 
ليمشي  وأخدته  له  صنعتها  بيجامة 
رشيقًا  ليكون  صباح  كل  في  معي 
وصحيًا وأخذته معي للمدرسة وجعلت 
ويحبونه،  معه  يلعبون  أصحابي  كل 

غرفتي  في  صغيرًا  بيتًا  له  وصنعت 
ووضعته ليرتاح فيه، وذات ليلة وضعت 
فوجدت  باردًا،  كان  الجو  ألن  قبعة  له 
حرارة  عليه  وجسده  محمرًا  وجهه 
مرتفعة فهرعت الى النافذة فتحتها له 
بأنه  فتفاجأت  نظيفا،  هواء  يشم  حتى 

خلع قبعته وهرب مني!
كل  بعد  هذا  فعل  ملاذا  أدري  ال    
أنني  حتى  إياها  منحته  التي  الرعاية 

أنقذت حياته...
الوحش  ذلك  عاد  ليلة  ذات  ثم 
في  ونام  القبعة  وارتدى  الصغير 
غرفتي، ربما أنه أدرك أخيرًا ما فعلت 

من أجله!«.
مازال  ذلك  ومع  القصة  انتهت    
الصفحة  قلبت  منتصفه،  في  الكتاب 
لكنها  ثانية  مرة  نفسها  القصة  ألجد 
املخلوق  هذا  نظر  وجهة  من  املرة  هذه 

الصغير على الغالف، فيقول:
ألعب  وكنت   

ً
جميال يومًا  »كان   >

حتى  الشجرة  غصن  على  وأتأرجح 
علّي  يهجم  صغير  بوحش  تفاجأت 

ويخطفني!

مغلق  معتم  مكان  إلى  أخذتني     
وكانت  املياه،  حوض  في  وعذبتني 
كالعبد  خلفها  صباح  كل  في  تجرني 
دون  من  طويلة  لفترات  نمشي 
مليء  مكان  إلى  وأخذتني  غاية، 
أمثالها  املزعجة  الصغيرة  بالوحوش 
بلمساتهم  وأزعجوني  خدي  قرصوا 
لي  صنعت  ثم  بي!  ولعبوا  وضجيجهم 
وكتبت  وورق  كرتون  من  ضيقًا  سجنًا 

عليه Home وانا أعرف أنه ليس بيتي!
   ثم ذات ليلة وضعت لي قبعة ضيقة 

وشعرت  لدّي  الكيل  وطفح  رأسي  على 
تفتح  بها  فإذا  ترتفع،  جسمي  بحرارة 
ورميت  الفرصة  اغتنمت  النافذة! 

القبعة وهربت للغابة.
البرد  كان  األيام  من  يوم  في     
الليلة  وأقضي  أعود  أن  فقررت  شديدًا 
فأشعر  غرفتها  في  الوحش  ذلك  مع 
بالدفء الليلة وأعود في الصباح للغابة 

الجميلة!«.
  هي قصة لألطفال ولكن ربما نكون 

نحن الكبار أحوج لها منهم!
وهي  حكاية،  لكل  روايتان  هناك     
حتمًا مختلفة من وجهة نظر كل طرف، 
رواية  في  كذب  الطرفني  من  أحد  ال 
 رواها من زاويته التي 

ٌ
قصته، ولكن كل

عاشها هو فقط ومن منظوره ومفهومه 
ومشاعره.

بسماع  الناس  على  تحكم  ال   >
رواية واحدة من الحكاية، دائمًا اسمع 
أن  قبل  وتمّهل  اآلخر  الطرف  رواية 
»الوحش  هو  من  وتقرر  بالحكم  تنطق 
يكون  ال  فلربما   ... فيهم  الصغير« 

!
ً
أحدهما وحشًا أصال

الكلمة الطيبة جوهر ثمني ..
األخالق  بحسن  العقول  سحر  تكسبنا      
...فإن أردنا أن نؤثر في اآلخرين، ما علينا سوى 
..فلنطهر  الطيب  بالكالم  ألسنتنا  نحلي  أن 
قلوبنا لننثر الطيب في نفوس من نقابل .. فكل 
إنسان منا يحتاج إلى من يخفف عنه بابتسامة 
كانت  ولهذا   ... القلب  بها  يسعد  طيبة  كلمة  أو 

صدقة  ....

قصه ممتعة

A Tale Of Two Beasts  «حكاية وحشين»
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1-  اسمع كثيرا وتحدث قليال.
2- حاول السؤال عن أي شيء و عن كل شيء.

ن كل شيء وال تعتمد على الذاكرة حتى لو كانت حديدية )فأضعف حبر أقوى  ل و دوِّ 3- سجِّ
من أقوى ذاكرة(.

4- دائما حاول عمل ما يطلبه رئيسك بالضبط حتى وإن رأيت أنه غير صحيح و أن رأيك 
هو الصحيح و في هذه الحالة حاول طرح وجهة نظرك لرئيسك و مناقشته فيها.
5- حاول دائما الحضور قبل موعد العمل واالنصراف بعده ولو بخمس دقائق.

6- ضع هذه القاعدة حلقة بإذنك )ال يوجد ما هو مستحيل( فالطيران كان مستحيال و 
تمكن اإلنسان منه.

7- ضع هذه القاعدة أيضا في أذنك الثانية )أنا أستطيع عمل كل شيء( حتى وإن كانت 
للمرة األولى فال مانع من التجربة واملحاولة فهي بكل الحاالت أفضل من قول ال أستطيع أو 

غير ممكن.
8- حاول دائما التعامل مع املرؤوسني كأنهم أبناؤك و مع الرؤساء كأنهم إخوتك.

م واقرأ وابحث عن كل جديد في مجال تخصصك.
ّ
9- تعل

ح( و توكل على الله ثم  10- وإن أردت أن تنجح فاستيقظ وقت الفجر) صل ، استغفر ، سبِّ
انتظر أن يقسم الله لك رزق هذا اليوم.

النصائح العشر للموظفني

فترك  األمر،  هذا  في  مذنب  الجميع     
الكهربائية  الغالية  في  يبرد  الساخن  املاء 
حياتنا  في  مات 

َّ
املسل من  مجددا  تسخينه  ثم 

اليومية لصنع قهوة أو شاي أو أي سبب آخر، 
   لكن هل فكرت يوما بنتائج هذا السيناريو 
املوضوع  لهذا  قراءتك  بعد  الخطير،  اليومي 
مرة  املاء  غلي  إعادة  تجنب  على  ستحرص 

أخرى مهما كلفك الثمن!
بضرورة  الصحة  خبراء  ينصح  ما  كثيرا    
غلي املاء خاصة املياه من الحنفية لتعقيمها، 
تغييرات  إحداث  على  يساعد  الغلي  ألن  ذلك 
فتذوب  للماء  الكيميائي  التركيب  على  جيدة 
وهذا  املتطايرة  املركبات  وتتبخر  الغازات 

شرب  عند  لألمراض  الجسم  تعرض  ب 
ِّ
ُيجن

املاء، 
املاء  غلي  عند  يحصل  ما  لكن 

لفترات طويلة جدا أو إعادة 
ُيفاقم  أخرى  مرة  غليه 
تغير  بسبب  سواًء  الوضع 
الكيميائية  املركبات 

لألسوأ!
تتراكم  إذ     
الخطيرة  املركبات 

التخلص  من  بدال 
يجعل  املاء  فغلي  منها، 

وبالتالي  واحدة  كتلة  تكون  املركبات  بعض 

خطر  من  يزيد 
مركبات  استهالك 
على  ضارة  كيميائية 
وتشمل  الصحة، 
الزرنيخ،  الضارة  املركبات  هذه 
النترات والفلوريد كما يمكن أن تتحول 
ضارة  مركبات  إلى  الصحية  املعادن 
بسبب  سويا  وتتجمع  تتحد  عندما 
غليها لفترات طويلة، وتزيد نسبة 
أمالح الكالسيوم التي تؤدي بشكل 
الكلى  بحصى  لإلصابة  رئيسي 
بشكل  استهالكها  عند  املرارة  وحصى 

كبير.

إعادة غلى املاء لعدة مرات له آثار خطرية ومدمرة على صحتنا!! تحذير

هي  الطيبة  السيــرة   
اإلنسان  يتركه  ما  أجمـــل 
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بوسط  مازلتم   الروح  رفاق 
وإن  غبتم  وإن  أحبابا،  القلب 
هي  ماغابا،  الحب  فإن  غبنا 
قد  الله  وحب  تجمعنا  التقوى 
غايتنا  الرحمن  رضا  طابا، 

وللفردوس طالبا.

أقوالك...  ها 
ُ
ألوان فنية..  لوحة  الحياة 

وزخارفها أعمالك.. و الرّساُم أنت ..
لوحتك  تزيد  التي  األعمال  أكثر  وما 

..
ً
روعة وجماال

 
ً

وما أجملها من لوحة عندما تكون مزّينة
بجميل خلٍق وحسِن معاملة.. مليئة بأعمال 

خير ..وقراءة للقرآن ..وأذكار وصدقات..
اللوحة..  ..اكتملت  حياتك   

ْ
انقضت فإذا 

ها يوم ال ينفع 
ُ

وعلى قدر روعتها تكون قيمت
 و ال بنون.. 

ٌ
مال

رسامًا  تكون  بأن  نفسك  على  تبخل  فال 
مبدعًا ..فمازالت الفرشاة في يدك !..

الله عنه فقال  املؤمنني علي رضي  أمير  إلى  جاء رجل 
إني أجد في رزقي ضيقا 

فقال له: لعلك تكتب بقلم معقود فقال ال.

قال لعلك تمشط بمشط مكسور فقال ال.
قال لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنًا فقال ال.

قال لعلك تنام بعد الفجر فقال ال.
قال لعلك تركت الدعاء للوالدين. 

قال نعم يا أمير املؤمنني .. 
قال )فاذكرهما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم يقول: ترك الدعاء للوالدين يقطع الرزق(
بالدعاء  وقتك  من  بدقيقتني  والديك  على  تبخل  فال 

لهما بعد كل صالة ...

ترك الدعاء للوالدين ال تبخل على نفسك  إهداء للصحبة الطيبة
يقطع الرزق
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وحوا ر

القلوب

التناغم  الى  تؤدى  التى  املبادئ  أحد  من      
النفسي لإلنسان وشعوره بالسكينة والهدوء مبدأ 
»األخذ والعطاء«، وهو سنة من سنن الله فى الكون 
فالشجرة تأخذ املاء وتعطى الثمار والسيارة تأخذ 
البنزين وتعطى الحركة وإذا أخذت الشجرة املاء 
السيارة  أخذت  وإذا  ماتت  أنها  علمنا  تعِط  ولم 
عطبت  السيارة  أن  أدركنا  تتحرك  ولم  البنزين 

وهكذا ...
بني  يوازن  أن  استطاع  إذا  اإلنسان  وكذلك 
نفسي  وسالم  تناغم  فى  كان  والعطاء  األخذ 
مع  فقط  »األخذ  الحياة  فى  مبدؤه  كان  إذا  أما 
فإنه  أخذ«  دون  املستمر  »العطاء  أو  اإلمساك« 
النفسي  بالضغط  وشعور  وتوتر  بقلق  يصاب 

والضيق.
وما يساعد اإلنسان على نمو مبدأ األخذ فى 

الحياة ما يلي :
وأنه  بتقبل  نفسه  إلى  النظر  يعنى  »التقبل«   -1

ذو قيمة.
والعتاب  اللوم  إيقاف  يعنى  »اإليقاف«   -2

واالنتقاد املستمر لنفسه.
م املستمر ألى علم نافع 

ُّ
م« يعنى التعل

ُّ
3- » التعل

يستفيد منه.
وما يساعد على نمو مبدأ العطاء ما يلي :

عز  الله  بأن  الراسخ  اليقني  يعنى  »الثواب«   -1
وجل سيجزل ملن أعطى.

املعطى  أن  اإلنسان  معرفة  يعنى  »الزيادة«   -2
سيكون فى زيادة دائما.

يقول الدكتور راتب النابلسي :
يس،  سورة  في  كثيًرا  توقفت 
نلتفت  ال  ربما  أمًرا  فيها  فوجدت 
يس  سورة  ترتبط   ... كثيًرا  إليه 
أهل  تجد  ما  فغالًبا  باملوت، 
املتوفي يعكفون على قراءة سورة 
بها  ينفع  الله  لعل  الوفاة  يوم  يس 
يواظبون  منهم  واألوفياء  امليت، 
عزيز  وفاة  بعد  أيام  عدة  عليها 

عليهم.
في  مهم  أمر  إلى  ألتفت  لكني 
سورة يس .... قال الله عن القرآن 
كان  من  )لينذر  فيها  الكريم 
ا 

ً
حّيًا( ولم يقل لينفع من كان ميت

موضوع  هاهنا  أناقش  لست   ،
انتفاع امليت بقراءة الحي للقرآن 
أغفلنا  أننا  إلى  ألتفت  ولكني   ،
القرآن  من  األعظم  الحكمة 
)لينذر من كان حًيا(، ثم جعلت 
الذين  األحياء  من  كم  أتساءل: 
كم   ، بها؟  انتفع  يس  سورة  قرأوا 
منهم تعلم منها ولو معنى واحدا؟ 
كم منهم أثرت في حياته وغّيرت 

الذين  األلوف  هؤالء  ا؟ 
ً
شيئ منها 

يقرأونها كل يوم .. ما صنعوا بها؟
أنت  صنعت  ماذا   ... سألتني  ثم 
 أتدبر السورة، 

ً
بها؟ .... ووقفت قليال

آيات  فيها  انتباهي  لفت  حقيقة 
انتباهي  لفت  ما  أبرز   

ّ
لكن كثيرة، 

هي قصة القرية جاءها املرسلون
الذي  لكن   ، يعرفها  أكثرنا  لعل 

استوقفني فيها شىء أدهشني..
 من القرية 

ً
   في القصة أن رجال

املرسلون،  إليه  يدعو  بما  اقتنع 
)من  قومه  على  ا 

ً
ملهوف وقام 

قومه  يحاور  جاء  املدينة(،  أقصا 
سبيل  أنه  اعتقد  ما  إلي  ويدعوهم 
الخير  يحمل  جاء  والسعادة،  الفوز 
لهم، جاء فزًعا إلى نضج أفكارهم، 
العاطفة  يمس  بخطاب  جاء 
فيستميلها، ويخاطب العقل فيقنعه

أن  قومه  من  مكافأته  وكانت 
بل  عادية،  قتلة  ليست  قتلوه، 
يزاولها  ال  رديئة  حقيرة  بطريقة 
 إلى 

ً
إال حيوان برٌي لم يعرف شكال

التهذيب والتربية ... تروي التفاسير 

أن قومه قاموا إليه فركلوه ورفسوه 
القص  )عظمة   

ُ
ه صُّ

َ
ق خرج  حتى 

ظهره  من  األضالع(  بني  ما  تصل 
، ثم يدهشك ما سيحدث بعد ذلك 
الرجل  هذا  أن  القرآن  يخبرنا 
كنت  لو   ... الجنة(  )ادخل  له  قيل 
ربي  »يا  الفور  على  لفكرت  مكانه 
ألن  منهم؟  لي  تنتقم  ألن  والقتلة 
ط عليهم حميًرا 

ِّ
تعذبهم؟ يا رب سل

ترفسهم حتى يموتوا« ..... لكن الذي 
أدهشني هو أمنية الرجل:

يعلمون  قومي  ليت  يا  )قال  ـ    
من  وجعلني  ربي  لي  غفر  بما   -
كثيًرا  توقفت  حقيقة    .. املكرمني( 
نفس  العظيمة،  النفسية  هذه  أمام 
لم  أنها  حتى  ا، 

ً
جد واسعة  رحبة 

على  بل  القتلة،  على  ضغينة  تحمل 
أن  فور  له  أمنية  أول  كانت  العكس 
املجتمع  هذا  أن  لو  بالجنة  ر 

ِّ
ُبش

القاسي الذي قابل الجميل بالقتل، 
أنهم  لو  املنقلب،  يعلمون  أنهم  لو 
يطلعون على الخير الذي أعده الله 
للصالحني )يا ليت قومي يعلمون(..
الخير  على  حرصه  أدهشني    

لقومه مع ما واجه منهم...
في  بالرغبة  تمسكه  أدهشني 
إصالحهم مع ما تبني من عنادهم...

دعوتهم  في  همته  أدهشني    
للخير مع توقف مطالبته بالعمل...

  أدهشني حبه الخير لآلخرين، 
حتى من آذوه...

أول أمنية له    أدهشني أن تكون 
لو أنهم يعلمون .

سيرة  من  وقفت   ، أياٍم  وبعد     
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الطائف،  رحلة  مشابه،  موقف  على 
ويأتيه ملك الجبال »لو شئت أطبقت 
عليهم األخشبني« ... فيجيب )اللهم 

اهِد قومي فإنهم ال يعلمون( 
وصلت إلى خالصة ....

الذين  هم  وحدهم  الكبار   >
أجل  من  الناس  سفاهة  يتحملون 

هدف أسمى ... هو إصالحهم
ال  الذين  هم  وحدهم  الكبار   >

ا انتقاًما ألشخاصهم
ً

يعادون أحد
تكون  الذين  هم  وحدهم  الكبار 

أمنياتهم بناء
< الكبار وحدهم هم من يتقبلون 

دفع ضريبة حمل اإلصالح للناس
ال  الذين  هم  وحدهم  الكبار   >

يعرف عامة املجتمع أقدارهم .
اللهم اجعلنا منهم ...

السعادة  أراد  من  أن  يعنى  »السعادة«   -3
فليسعد من حوله.

   والخالصة أن من أخذ الشهيق فعليه بالزفير 
ومن أنعم الله عليه بنعمة فعليه بالشكر فإذا أدى 
اإلنسان منا ما سبق كان فى تناغم نفسي وتمتع 

بالسالم والسكينة والهدوء النفسي.

بقلم : خالد الشرقاوىالتناغم النفسى

يا ليت قومى يعلمون
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على  وتبكى  رجل  من  تبكى  األرض 
رجل

كعب  ابن  سمعت  قيس:  بن  داود  قال 
يقول:

وتبكي  رجل،  من  لتبكي  األرض  إن   «
على رجل،

ظهرها  على  يعمل  كان  ملن  تبكي   *
بطاعة الله تعالى،

ظهرها  على  يعمل  ممن  وتبكي   *
بمعصية الله تعالى، قد أثقلها،

السماء  عليهم  بكت  )فما  قرأ:  ثم 
حلية  منظرين(  كانوا  وما  واألرض 

األولياء وطبقات األصفياء) 3/213(

إال  مؤمن  مات  ما  مجاهد:«  وقال   *
أربعني  واألرض  السماء  عليه  بكت 
األرض؟  أتبكي  له:  فقلت  قال:  صباًحا، 
فقال: أتعجب؟ وما لألرض ال تبكي على 
والسجود؟  بالركوع  يعمرها  كان  عبد، 
وما للسماء ال تبكي على عبد كان لتكبيره 
وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ تفسير 

ابن كثير ) 179/4 ( .
* وقال عطاء الخراساني:

في  سجدة  لله  يسجد  عبد  من  ما   «
يوم  له  إال شهدت  بقاع األرض  بقعة من 

القيامة، وبكت عليه يوم يموت«
الدر املنثور ) 413/7 (

من يبكى عليك؟

طالب  أحد  كان  األعلى«  عبد  بن  »يونس  بأن  التاريخ  كتب  حدثنا 
ُ

ت  *
اإلمام الشافعي..

* اختلف مع أستاذه  اإلمام »محمد بن إدريس الشافعي« في مسألة، 
أثناء إلقائه درًسا في املسجد..

فقام »يونس« غاضًبا.. وترك الدرس.. وذهب إلى بيته..
فلما أقبل الليل.. سمع »يونس« صوت طرق على باب منزله! 

فقال يونس: من بالباب..؟ قال الطارق : محمد بن إدريس، فقال يونس : 
فتفكرت في كل من كان اسمه محمد بن إدريس إال الشافعي..

قال: فلما فتحت الباب، فوجئت به..
* فقال اإلمام الشافعي :

يا يونس، تجمعنا مئات املسائل وتفرقنا مسألة !!
»كسب  فأحيانا  االختالفات..  كل  في  االنتصار  تحاول  ال  يونس،  يا 

القلوب« أولى من »كسب املواقف«..
تحتاجها  فربما  وعبرتها..  بنيتها  التي  الجسور  تهدم  ال  يونس،  يا     
خطئ«..وأبغض بكل 

ُ
للعودة يوما ما..اكره »الخطأ« دائًما.. ولكن ال تكره »امل

قلبك »املعصية«.. لكن سامح وارحم »العاصي«..
أن  هي  مهمتنا  فإن  »القائل«..  احترم  لكن  »القول«..  انتقد  يونس،  يا 

نقضي على »املرض«.. ال على »املرضى«..

     امرأة في آخر عمرها مرضت واستدعى مرضها بقاءها 
املمرضات  كانت  السنة،  تلك  وطوال  سنة..  ملدة  املستشفى  في 
 ، أبناؤها  يومي!  بشكل  املرأة  لهذه  الزوار  كثرة  من  يتعجنب 

وجيرانها ، وأحباؤها ، ومن ترتاح للقياهم .
فتقدمت إحدى املمرضات لتسأل أحد أبناء املرأة :

تقطعون  وأنتم  يوميًا  أمكم  زيارة  في  مشقة  تجدون  أما      
األميال؟! وكيف ألشغال الدنيا وأعمالها أال تتعبكم وتجعلكم في 

تواصل دائم معها ؟!
فأجابها الولد بآية من القرآن الكريم.

ثم سألت جيرانها فأجابوها بنفس رد ابنها.
ثم ذهبت ألقربائها فأجابوها بنفس الرد !!

فزاد اندهاش املمرضة !!!!
    وعندما انتهى وقت الزيارة ذهبت مسرعة إلى املرأة قائلة:  

»ما سر قدوم كل من أحببت إليك يوميا ؟!«
فتبسمت املرأة وقالت لها :

    كان في بيتي الكثير من املصاحف وكنت أحاول أال أهجر أًيا 
منها وأقرأ ولو بعض اآليات منها.

التي  املصاحف  عن  أبحث  مسجد  ألي  أدخل  عندما  وكنت 
هجرت وتراكم الغبار عليها وأقرأ منها ما تيسر وعندما أنتهي 

أقرأ هذه اآلية :  
ير الوارثني«

ٌ
»رب ال تذرني فردا وأنت خ

   مصاحفنا في املنزل أكثر من عدد أفراده ، فشجع الناس 
وذكرهم واكسب أجر كل من قرأ حرفا من قرآن مهجور   .

حتى نتعلم أدب الخالف

»بلِّغوا عنى ولو آية« 
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وحوا ر

القلوب

فإن  املصحف  بيدك  تمسك  عندما  أنك      
الشيطان يغضب، عندما تفتحه يبكي ، عندما 
القراءة  في  بدأت  وإذا  ينهار،  الله  بسم  تقول 

يغشى عليه ..
غوا 

ِّ
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »بل

أفضل  عليه  النبي  على  وا 
ّ
صل آية«  ولو  عني 
الصالة والتسليم .

حسن  الشام  شيخ  يحكيها  واقعية  قصة 
كه امليداني- رحمه الله- 

ّ
حبن

املغرب  قبل  بيتي  إلى  ا 
ً

عائد  
ُ

كنت يقول:     
فاستوقفني  رمضان..  أّيام  من  يوٍم  في  بساعة 
في  درسي  على  يترّددون  الذين  من  فقيٌر   

ٌ
رجل

البيت واملسجد. 
ترّدَد الزائر 

لي:  وقال  عيني  أْدَمعت  بلهفٍة  علّي  م 
ّ
سل   

طر عندي اليوم .. 
ْ
ف

َ
 بوجه الله أن ت

َ
حـِلفك

َ
أْست

وطّوقت  لهفته  لساني   
ْ

عقدت الشيخ:  يقول    
استحلفني   

ٌ
وجه قلبي  في  وأشرق  ه 

ُ
رغبت قي 

ُ
عن

 له : يا أخي األهل بانتظاري وظروفي 
ُ

به، فقلت
 !!

ْ
ال تسمح ... ولكن

بيته  إلى  أتبعه   نفسي 
ُ

: وجدت الشيخ  يقول    
الذي ال أعرف مكانه،  وال أعرف ظْرفه في هذا 

الوقت الحرج من موعد اإلفطار!! 
هو  فإذا  بيته،  إلى  وصلنا    : الشيخ  يقول     
على  صغير   

ٌ
مكشوف وفناٌء   

ٌ
ومطبخ  

ٌ
غرفة

ودرٌج   
ٌ

مدخل وله  أصحابه،  من  اشتراه  سطٍح 
خاص من الخشب ال يحتمل صعود شخصني؛ 
الفقُر  بها   

ُ
ه

َ
ف

َّ
خل وَهٍن  من   

ُ
تستغيث فخشباته 

م.. 
َ

والِقد
الرجل،  هذا  قلب  تمأل   

ُ
السعادة كانت    

ق من شفتيه 
ّ
 الشكر واالمتنان تتدف

ُ
وعبارات

ِملكي  البيت  هذا  سيدي  شوف  يقول:  وهو 
)امللك لله( ال أحد له عندي فرنك ) فلس(

غرفتي  على  تشرق  الشمس  سيدي:  شوف 
أقرأ  وهنا   .. الثانية  الجهة  من  وتغُرب  الصبح 

القرآن عند الفجر وقبل املغيب ..
  وزوجتي الله يرضى عليها تجلس على هادا 
كأني  سيدي  يا  والله   .. لي  الله  وتدعو  الشّباك 

ة!!
ّ
أسكن في الجن

على  يجري  هذا  كل  ويقول:  الشيخ  يتابع    
 

َ
َية

ْ
خش بحذر  الدرج  على  أصعد  وأنا  مسامعي 

السقوط!! 
لحظات.. ووصلنا إلى الغرفة وجلست وذهب 
الشيخ  وسمع  املطبخ،  في  زوجته  إلى  الرجل 
صوتًا خافتًا من صاحب الدار يقول لزوجته في 
كه 

ّ
حبن حسن  الشيخ   .. الفطور  جهزي  املطبخ: 

سيفطر عندي!! 

ما  فضيحتي  يا  تقول:  زوجته  وصوت    
على  يبق  ولم  مدّمس،  فول  غير  أكل  عندي 
 نصف ساعة .. وال شيء عندنا 

ّ
أذان املغرب إال

نطبخه ، ولو عندنا فالوقت ال يكفي!!
سمع الشيخ هذا الحوار.. 

 جاء صاحب الدار فقال له الشيخ : يا أخي 
لي عندك شرط .. 

 فقال الرجل.. نعم سيدي ..
   فقال : أنا أفطر مع أذان املغرب على ماء 
ساعة  نصف  بعد   

ّ
إال آكل  وال   .. التمر  ومعي 

ي 
ّ
واملاء وأصل التمر  من األذان بعد ما أهضم 

مدّمس  فول   
ّ
إال آكل  اليومي..وال  ِوْردي  نهي 

ُ
وأ

وبطاطا.. 
فقال الرجل: أمرك سيدي ..

 فقال الشيخ: إذن دعني اآلن ألختلي مع رّبي 
..  وتّم ما أراده الشيخ وأفطر عنده ثم غادر.

    يقول الشيخ: لقد اخترت البطاطا؛ ألنها 
 

ُ
خرجت وقد  عندهم،  وأحسبها  الفقراء  زاُد 
من  الدنيا   

ُ
أحببت وقد  وبهجة،   

ٌ
سعادة ي 

ّ
وكل

فمه  من   
ْ

ت
َ
ل

َ
ز

َ
ن ما  الذي  الرجل  هذا  لسان 

 الثناء والحمد على نعم الله وعلى هذا 
ُ

عبارات
الحياة  هذه  وعلى  إّياه  الله   

ُ
ه

َ
ك

ّ
مل الذي  البيت 

ى بها!!
ّ
الجميلة التي يتغن

مع  أيام  بعد  ُدعيت  ثم   : الشيخ  يقول   >
عند  اإلفطار  على  الوجهاء  من  مجموعٍة 
أنعم  الذين  من  وكان  األثرياء،  التّجار  أحد 
والحسب  واألوالد  والجاه  باملال  عليهم  الله 
والنسب.. وكانت الدعوة في مزرعٍة فخمة فيها 
 وطاب، يتوّسطها منزل أقرب ما يكون 

ّ
مما لذ

فيه  خيل  ومْرَبط  مسبٍح  على   
ُّ

يطل للقصر، 
نوادر الخيل األصيلة!

وأثناء  الرجل،  عند  أفطرنا   : الشيخ  يقول    
وشكا  بي،  الدعوِة  صاحب  انفرد   .. املغادرة 
ومتاعب  التجارة  وهموم  الحياة  ضيق  من  لي 
حوله  من  وطمع  زوجته  طباع  وسوء  األوالد 
إلرضاء  ِعب 

ْ
ت

ُ
امل وجْريه  املصاريف  ثَرِة 

َ
وك به، 

ِمه من هذه الحياة ورغبته باملوت 
َ
الجميع ...وسأ

ص من هذه الهموم!! 
ّ
ليتخل

   يقول الشيخ : من باب منزل صاحب الدعوة 
في  الدنيا  الرجل  هذا  َد  َسوَّ سيارتي  باب  إلى 
 

ُ
عيوني .. وأطبق عليَّ صدري وأنفاسي، فنظرت

 بسّيارتي وأنا أقول في 
ُ

إلى السماء بعد أن ركبت
قلبي: الحمد لله على نعمِة الرضا .. 

ولكن  ثمنه!!  ندفع  بكثيٍر   
ُ

السعادة فليست     
َسَم 

َ
ق بما  ورضىا  بالله   ٍة 

َ
ِصل  

ُ
ُحسن  

ُ
السعادة

الله عز وجل ..

الحمد هلل علي نعمة الرضا
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مفهوم التعليم
    كانت هناك نملة مجتهدة تتجه صباح كل يوم إلى عملها بنشاط 

وهمة  وسعادة فتنتج وتنجز الكثير
وملا رآها األسد تعمل بكفاءة متناهية دون إشراف قال لنفسه: 

»إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة دون أن يشرف عليها أحد 
فكيف سيكون إنتاجها لو عينت لها مشرفًا؟ 

  وهكذا قام بتوظيف الصرصور مشرفًا عامًا على أداء النملة ً
فكان أول قرار له هو : 

1. وضع نظام للحضور واالنصراف 
2. توظيف سكرتيرة لكتابة التقارير 

3. عنّي العنكبوت إلدارة األرشيف ومراقبة املكاملات التليفونية
ابتهج األسد بتقارير الصرصور وطلب منه تطوير هذه التقارير 

بإدراج :
أ. رسوم بيانية

ب. تحليل املعطيات 
لعرضها في اجتماع مجلس اإلدارة القادم

فاشترى الصرصور 
1. جهاز كمبيوتر 

2. طابعة ليزر
3. عنيَّ الذبابة  مسؤولة عن قسم نظم املعلومات

كرهت النملة املجتهدة كثرة الجوانب اإلدارية في النظام الجديد 
ع الوقت واملجهود واالجتماعات التي كانت تضيِّ

وعندما شعر األسد بوجود مشكلة في األداء قرر: 
1. تغيير آلية العمل في القسم

2. تعيني الجرادة لخبرتها في التطوير اإلداري
فكان أول قرارات الجرادة: 

1. شراء أثاث جديد 
2. شراء سجاد من أجل راحة املوظفني

3. تم تعنيِّ مساعدًا شخصيًا ملساعدتها في وضع االستراتيجيات 
التطويرية وإعداد امليزانية

وبعد أن راجع األسد تكلفة التشغيل وجد أن من الضروري تقليص 
النفقات وتحقيقًا لهذا الهدف عنّي البومة مستشارًا ماليًا

وبعد أن درست البومة الوضع ملدة ثالثة شهور رفعت تقريرها إلى 
األسد توصلت فيه إلى أن القسم يعاني من تكدس العمالة الزائدة.

فقرر األسد فصل النملة !!

بنوا  أمان  في  يعيشوا  أن  القدامى  الصينيون  أراد  عندما 
تسلقه  يستطيع  من  يوجد  ال  أنه  واعتقدوا  العظيم  الصني  سور 

الرتفاعه الشاهق !!
تعرضت  السور  بناء  بعد  األولى  سنة  املائة  خالل   ..... ولكن 
العدو  لم تكن جحافل  .. وفي كل مرة  للغزو ثالث مرات  الصني 
.. أو تسلقه بل كانوا في كل  البرية في حاجة إلى اختراق السور 

مرة يدفعون للحارس رشوة ثم يدخلون عبر الباب.
لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس، فبناء 
اإلنسان يأتي قبل بناء كل شيء وهذا ما يحتاجه مجتمعنا اليوم.

 أن تهدم حضارة أمة فهناك 
َّ

يقول أحد املستشرقني : إذا أردت
وسائل ثالث هي:

1- اهدم األسرة.

2- اهدم التعليم.
3 - اسقط القدوات.

< لكي تهدم األسرة : عليك بتغييب دور )األم( اجعلها تخجل 
من وصفها بـربة منزل. 

< ولكي تهدم التعليم : عليك بقهر )املعلم( ال تجعل له أهمية 
ل من مكانته حتى يحتقره طالبه.

ِّ
في املجتمع وقل

ل 
ِّ
)العلماء(، اطعن فيهم وقل <  ولكي تسقط القدوات: عليك بـ

ك فيهم حتى ال ُيستمع إليهم وال يقتدي بهم أحد.
ِّ
من شأنهم وشك

- فإذا اختفت )األم الواعية(
- واختفى )املعلم املخلص(

- وسقطت )القدوة(
- فمن يرّبي األجيال على القيــــم ؟؟

بناء  من  أهم  البشر  فبناء   .. إجابة  مليون  إلى  يحتاج  سؤال 
الحجر ..

سور الصني العظيم


