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النفس المطمئنة
حكائي  سرد  عن  عبارة  أدبي  نوع  هي  األقصوصة  أو  القصيرة  القصة 
ضمن  غالبا  وحيد  حدث  تقديم  إلى  وتهدف  الرواية،  من  أقصر  نثري 
من  جانب  أو  موقف  عن  لتعبر  غالبا  محدود  ومكان  قصيرة  زمنية  مدة 
جوانب الحياة، والقصص دائما هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة أو رسالة 
أو صغيرا.. وتستطيع  الشخص كبيرا  كان هذا  الشخص سواء   إلى  معينة  
أن  تستخدم أسلوب القصص مع طفلك،  فالطفل خياله واسع جدًا ويفكر 
االطالع  حاول  لذلك  القصصى،  األسلوب   على  معتمدة  والصور  بالصور، 
الدائم على القصص واجعل لطفلك كل يوم قصة قصيرة تريد أن تعلمه 

منها حكمة معينة .

كان هناك شيخ يعلم تالميذه 
العقيدة

مهم ال إله إال اللـه يشرحها 
ِّ
يعل
لهم 

كان  بما  أسوة  عليها  يربيهم 
يفعل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم
أصحابة  م 

ِّ
يعل كان  عندما 

العقيدة ويغرسها في نفوسهم.
تربية  يحب  الشيخ  وكان 
أحد  فأهداه  والقطط،  الطيور 

تالميذه ببغاء
الشيخ  أحب  األيام  ومع 

الببغاء
وكان يأخذه معه في دروسه

كلمة:  نطق  الببغاء  تعلم  حتى 
»ال إله إال الله« 

فكان ينطقها ليال ونهارا…

في زمٍن بعيد كان يوجد تاجر أمني يخشى 
كان  التي  الّرحالت  إحدى  وفي  ه،  قـْ

ّ
ويت الله 

في  ُر 
ّ
ُيفك بدأ  األمني،  اجُر 

ّ
الت ذالك  بها  يقوم 

صّحته  تدهور  بسبب  بلدته  في  االستقرار 
ته 

ّ
ومشق الّسفر  عناء  من   

ً
قليال وليرتاح 

ه، وبعد أن جمع 
ّ
الكبيرة وذلك بسبب كبر سن

أن  له  فآن  مْسرورًا  به   
ُ

ويعيش يكفيه  مبلغًا 
يرتاح من عناء هذا السفر.

يتمشى   
ً
بيتًا جميال التاجُر  يوم وجد  وذات 

فذهب  طبعًا،  الطائلة  ثروته  ومع  ذوقه  مع 
البيت،  بشراء  وقام  الرجل  بيت  إلى  التاجر 
وعاش به فرحًا مسرورًا ، ومّرت األيام وذات 
يوم نظر التاجر إلى أحد جدران البيت وقال 
فسوف  الحائط  هذا  بإزالة  قمت  لو  نفسه: 
 على منزٍل أجمل ومساحة أكبر بكثير..

ُ
أحصل

وبعد أن قام التاجُر بنفسه بتحطيم الجدار 
العجب،  تحته  وجد  أبية،  بكرة  عن  وإزالته 
 من الذهب مليئة بكل 

ً
 وجد التاجُر جرة

ُ
حيث

 
ّ

أن األمني  التاجُر  فعلم  ونفيس،  وغالي  ثمنٍي 
ه بل من حق صاحب 

ّ
هذا الذهب ليس من حق

يفعل  ماذا  جيدا  يعلم  اجر 
ّ

الت فذالك  البيت، 
ينفع  وال  يضر  فهو  بصاحبه  الحرام  املال 

ويذهب دون بركة.
إلى  وذهب  تحمله  وما  الجّرة  التاجر  أخذ 
ووضعها  منه  اشتراه  الذي  البيت  صاحب 
في  عليها  عثر  قد  ه 

ّ
أن له   

ً
قائال يديه،  بني 

 
ُ

الّرُجل عليه  فرد  الجدار،  هدم  أثناء  بيته 
لك   

ُ
بعت فأنا  لك  بل  لي  ليست  هي   

ً
قائال

 ما فيه، ورفض الرجلني أن يأخذا 
ّ

البيت بكل
فقال  املدينة،  قاضي  عند  وتقاضيا  الكنز، 
الرجلني  ها  أيُّ ألمركما  عجبًا  القاضي:  لهما 
ثم  الكنز  يأخذ  من  على  تتنازعان  األمينني، 
سأل القاضي الرجلني، فأجاب التاجر األمني 
له   

ّ
بأن البيت  صاحُب  وأجاب  بنت  لديه   

ّ
بأن

ولدًا..
بابن  ابنتك  فليتزوج  القاضي:  فقال 

صاحب البيت، وُيصرف على الُعرس من هذا 
 

ّ
أن الرجالن  ورأى  بالباقي،  ق 

ّ
تصد

ُ
ول الذهب 

الفور  على  بالعرس  وقاما  عادل  الحكم  هذا 
وعاشوا سعداء.

التالميذ  وجد  مرة  وفي 
شيخهم يبكي..!!!

لقد  لهم:  قال  سألوه  وعندما 
هجم القط على الببغاء وقتله.

فقالوا له: لهذا تبكي

غيره  لك  أحضرنا  شئت  إن 
وأفضل منه ..

رد الشيخ وقال:
 ال أبكي لهذا … ولكن أبكاني 
الببغاء  القط  هاجم  عندما  أنه 

أخذ يصرخ ويصرخ إلى أن مات 
إله  ال  قول  من  يكثر  كان  أنه  مع 

إال الله..
القط  هاجمه  عندما  أنه  إال 

نسيها
ولم يقم إال بالصراخ

فقط  بلسانه  يقولها  كان  ألنه 
ولم يعلمها قلبه ولم يشعر بها

ثم قال الشيخ: أخاف أن نكون 
حياتنا  نعيش  الببغاء  هذا  مثل 
بألسنتنا  الله  إال  إله  ال  نردد 
ننساها  املوت  يحضرنا  وعندما 

وال نتذكرها
 ألن قلوبنا لم تعرفها

فأخذ الطلبة يبكون خوفا من 
عدم الصدق في«ال إله إال اللـه«

إال  إله  تعلمنا«ال  هل  ونحن.... 
الله« بقلوبنا !!!!

هل تعّلمنا »ال إله إال اهلل« بقلوبنا

األمانة
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وسط  الراقية  املطاعم  أحد  صاحب  وقف 
صالة الطعام شبه الفارغة في وقت الذروة.

تغير  أن  إلى  أبدًا  كذلك  الحال  يكن  لم 
تدريجيًا منذ بضعة أيام؛ الزبائن تنحسر عن 
املطعم بال سبٍب واضح! عاد صاحب املطعم 
إلى مكتبه داخل املطعم يفكر في القيام بأي 
 أخرى. »سوف 

ً
إجراٍء يجذب به الزبائن مرة

 
ٌ

عبارة للمحتاجني«  مجانيٍة  وجباٍت  أقدم 
قالها في نفسه ثم توقف عن التفكير عندما 
كبير  على  لينادي  املجانية،  الوجبات  تذكر 

الطهاة باملطعم، 
فسأله: »هل حضرت »أم أمل« اليوم لتأخذ 
في  تأِت  لم  كما  تأِت،  لم  »ال   : ردَّ الطعام؟«، 

األيام السابقة أيضًا«،
عدة  »منذ  فأجابه:  متى؟«،  »منذ  فسأله:   
 لتأخذ 

ْ
أياٍم حني كان املطعم مزدحمًا، وأقبلت

الطعام كعادتها، 
 

َ
وقلت وجهها  في   

َ
صرخت حينها  لكنك 

للتسول!«.  املناسب  الوقت  ليس  هذا  إن  لها 
تلك  يتذكر  وهو  املطعم  صاحب  وجه  ُبهت 
وهي  ترّملت  مسنة  سيدة  تلك  كانت  الواقعة. 
أعياها  حتى  للعمل  فاضطرت  األربعني،  في 
الخضروات  لتبيع  بجلستها  فاكتفت  املرض 
 من املال ال يكاد يسد 

ً
في السوق تتكسب قليال

املطعم  صاحب  بها  مرَّ  الثالثة.  أطفالها  رمق 
بعض  منها  يشتري  أن  فدعته  األيام  أحد  في 

الخضروات،
 فجلس أمامها بعد أن جذبته طيبة وجهها 
الصبوح املبتسم، وحكت له قصتها. منذ ذلك 
مطعمه  على  يوميًا  تمر  أن  منها  طلب  الحني 
وظلت  وألطفالها،  لها  الطعام  بعض  ليعطيها 
يومًا  تنقطع  أن  دون   

ً
طويلة شهورًا  ذلك  على 

واحدًا.
أنه منذ ذلك الوقت   تذكر صاحب املطعم 
أيضًا  تذكر  ورخاٍء،  رواٍج  في  مطعمه  وأعمال 
الشاكرة  وعيونها  الصادقة  أمل«  »أم  دعوات 
صاحب  خرج  ألطفالها.  الطعام  تأخذ  وهي 
املطعم من مطعمه قاصدًا املكان الذي كانت 
املكان  ليجد  السوق،  في  أمل«  »أم  فيه  تجلس 

 بسيدٍة أخرى،
ً
مشغوال

 فاقترب منها وسألها: »هل تعرفني »أم أمل« 
التي كانت تبيع الخضروات هنا في السوق؟«، 
»اللهم   :

ً
داعية يديها  ترفع  وهي  السيدة  ردت 

خفف عنها واشفها يارب«، 
حدث  »ماذا  وسألها:  املطعم  صاحب  فزع 
منزلها  إلى  عادت  »لقد  السيدة:  ردت  لها؟«، 
في إحدى الليالي ال تحمل عشاًء ألطفالها كما 
اعتادت، فأصيبت بحزٍن شديٍد أفقدها وعيها 
ينخلع  أن  املطعم  وسقطت«. كاد قلب صاحب 
من مكانه؛ فهو يعرف أنه السبب فيما حدث، 
فعاد وسأل السيدة: »هل تعرفني أين تسكن؟«،

 ردت السيدة باإليجاب، ووصفت له مكان 
املنزل؛ فرجع مسرعًا إلى املطعم وأمر كبير 
مأكوالت  أشهى  من  طلٍب  بتجهيز  الطهاة 

املطعم ليحمله ويذهب به إلى ذلك العنوان.
الباب فسمع صوت طفلٍة تسأل من   طرق 
لم   ،».. املطعم  صاحب  »أنا  يجيبها:  أن  قبل 
بعمر   

ً
طفلة ويرى  الباب  لينفتح  كلماته  ُيكمل 

، ترحب به 
ٌ

 صافية
ٌ

ابنته على وجهها ابتسامة
وتدعوه للدخول.

على  تجلس  أمل«  »أم  فوجد  دخل   
مألتها  بنظراٍت  عينيه  في  تتطلع  فراٍش، 
بجوارها،  يجلسان  وصبيني  وعتابًا،  لومًا 
أن  بعد  يحملها  التي  باللفافة   

ٌ
معلقة عيونهما 

منها؛  اقترب  الغرفة.  الطعام  روائح  مألت 
طرف  على  ليجلس  إليه  وأشارت  فابتسمت 
الذي  وجهها  في  وتطلع  فجلس  الفراش، 
استقبلها  وترحيٍب  رضا  بابتسامة  أشرق 
أن   

ُ
»أردت بقوله:  يبادرها  أن  قبل  باستحياٍء 

أن  لي  تسمحني  فهل  معكم،  طعامي  أتناول 
مقلتها  من   

ٌ
دمعة هربت  الطعام؟«،  نتشارك 

كادت تحرق وجدانه الذي يئن من اإلحساس 
ال  »أمي  »أمل«:  ابنتها  عنها  لترد  بالذنب، 
البكاء«.  عن  تكف  وال  أيام،  عدة  منذ  تتكلم 
صٍة في صدره قبل أن يحاول تصنع 

ُ
أحس بغ

ويهتف:  الطعام  لفافات  يفتح  وهو  املرح 
نسعدها«.  أن  ونحاول  طعمها 

ُ
ن إذًا  »دعونا 

أمها،  تطعم  و»أمل«  الطعام  تناول  في  بدأوا 
»أم  أمام  وقف  االنصراف  وقت  جاء  وحني 
أمل« يستجديها: »سيدتي، ال أملك أن أستعيد 
مني،  وعٍي  دون  لساني  من  خرجت   

ً
كلمة

بالخطأ  لالعتراف  الشجاعة  أملك  ولكني 
وطلب املغفرة، وأعرف أنك كبيرة القلب لن 

عنه  بوجهها  أشاحت  بالصفح«،  علّي  تبخلي 
وعادت تبكي بكاًء صامتًا، ليقف لثواٍن طويلٍة 
رأسه  ليطرق  جدوى،  دون  عفوها  منتظرًا 
أن  قبل  مغادرًا،  الباب  ناحية  ويلتفت  حزنًا 
 على صوتها وهي تنطق بضعف: 

ً
يتوقف فجأة

وينّور  ويسترك  يسعدك  ربنا  »أشكرك، 
 تساوي عنده الدنيا 

ٌ
 بسيطة

ٌ
طريقك«. كلمات

حتى  يعودهم  سوف  أنه  وعدهم  فيها،  وما 
أعطاهم  أن  بعد  غادرهم  ثم  أمهم،  تتعافى 
 أخرى على املطعم، 

ً
قدرًا من املال. عرج مرة

وما إن وصل هناك حتى هاله ما وجد؛ زحام 
قائمة  على  وزبائن  الطعام،  بصالة  شديد 
يكادون  ال  النحل  كخلية  والعاملني  االنتظار، 

يستطيعون تلبية كافة الطلبات.
قابل  إن  وما  املطعم،  داخل  إلى  اندفع   
كبير الطهاة حتى استفسر منه عن سبب ما 
حدث، فأخبره أن أشهر ناقد طعاٍم في البلد 
زار املطعم، وطلب عدة أنواٍع من األطعمة، 
صفحته  على   

ً
مباشرة تجربته  وصّور 

تجربته  ووصف  بوك،  فيس  على  الخاصة 
؛ مما دفع الزبائن للحضور،

ٌ
بأنها رائعة

 كان ذلك منذ ساعتني تقريبًا، نظر صاحب 
توقيت  نفس  أنه  وعرف  ساعته  في  املطعم 

وصوله عند »أم أمل«، 
الله(  املال مال  أن )  ويعرف  الدرس؛  ليتعلم 
لنعطي  كرمه  من  ُيعطِينا  العاطي  الرزاق  هو 
حيي وتميت، وأن ال مال 

ُ
نحن عباده، وأن الكلمة ت

يتصدق  من  هو  الفقير  وأن  صدقٍة،  من  ينقص 
على الغني حني يرضى ويقبل عطفه وإحسانه.

أحبتي في الله .. إن الله سبحانه وتعالى جعل 
ومن  رضاه،  لنيل  طريقًا  الطاعات  نوافل  من 

أعظم تلك النوافل الصدقة؛
 

َ
ون

ُ
ِفق

ْ
ُين  

َ
ِذين

َّ
ال  

ُ
ل

َ
َمث  ﴿ تعالى:  الله  يقول 

َسْبَع   
ْ

ت
َ

َبت
ْ
ن

َ
أ ٍة  َحبَّ ِل 

َ
َمث

َ
ك ِه 

َّ
الل َسِبيِل  ِفي  ُهْم 

َ
ْمَوال

َ
أ

 
ُ

اِعف
َ

ُيض  
ُ

ه
َّ
َوالل ٍة  َحبَّ  

ُ
ة

َ
ِمائ ٍة 

َ
ُبل

ْ
ُسن  

ِّ
ل

ُ
ك ِفي   

َ
اِبل

َ
َسن

 َواِسٌع َعِليٌم ﴾،
ُ

ه
َّ
اُء َوالل

َ
 َيش

ْ
ن

َ
مِل

 َوُهَو 
ُ

ه
ُ
ِلف

ْ
ُهَو ُيخ

َ
ْيٍء ف

َ
 ش

ْ
ْم ِمن

ُ
ت

ْ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
ويقول: ﴿ َوَما أ
 .﴾ 

َ
اِزِقني ْيُر الرَّ

َ
خ

َما   [ وسلم:  عليه  الله  صلى  الرسول  ويقول 
ٍة [. 

َ
ق

َ
 َصد

ْ
 َعْبٍد ِمن

ُ
َص َمال

َ
ق

َ
ن

هو  الفقير  أن  ظننا  إن   
ُ

نخطئ  .. أحبتي 
سعى  إذا  أكثر   

ُ
ونخطئ إلينا،  يحتاج  الذي 

عن  أحبتي  ابحثوا  عنه.  فأعرضنا  الفقير  إلينا 
لهم  وتوددوا  إليهم  واسعْوا  واملساكني  الفقراء 
حتى يقبلوا منكم هداياكم، فهم مفاتيح أبواب 
وهم  الدنيا،  في  البال  وراحة  والسعادة  الرزق 
بابهم  اسمه  الجنة  أبواب  من  باٍب  أصحاب 

الصدقة.

فضل الصدقة
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النفس المطمئنة

ذكاء إياس بن معاوية
قال رجل إلياس بن معاوية: لو أكلت التمر تضربني؟

قال : ال.
قال : لو شربت قدرَا من املاء تضربني. قال : ال.

قال : شراب نبيذ التمر أخالط منها، فكيف يكون حرامَا.
قال إياس: لو رميتك بالتراب أيوجع؟

قال : ال.

قال : لو صببت عليك قدرَا من املاء، أينكسر عضو منك؟
قال : ال.

قال : لو صنعت من املاء والتراب طوبَا فجف في الشمس
فضربت به رأسك، فكيف يكون؟

قال : ينكسر الرأس.
قال إياس : ذاك مثل هذا.

استبطأ  عبادة  بن  سعد  بن  قيس  مرض  ملا 

إخوانه في العيادة.

فسأل عنهم فقيل له : إنهم يستحيون مما لك 

عليهم من الدين.

فقال : أخزى الله مال يمنع عني اإلخوان من 

الزيارة.

عنده  لقيس  كان  من  ينادي  مناديا  أمر  ثم 

مال، فهو منه في حل.

فكسرت عتبة بابه بالعشي لكثرة العواد.

ان  وأراد  حرب،  في  عباد  بن  الحارث  كان 
يظفر بعدي بن أبي ربيعة

 ،
ً

ليثأر منه، وبينما هو في الحرب أسر رجال
فطلب منه أن يدله على

عدي بن أبي ربيعة، فقال له األسير أتطلقني 
من أسري إن دللتك

أبي  بن  عدي  أنا  فقال:   ، نعم   : قال  عليه؟ 
ربيعة!

فأطلقه وفاًء لوعده !!!

قال  الجوهري  سعد  بن  إبراهيم  عن  أخرج 
جناية،  جنى  قد  املأمون  يدّي  بني  رجل  وقف   :

فقال له : والله ألقتلنك.
 علّي، فإن الرفق 

ّ
: تأن فقال يا أمير املؤمنني 

نصف العفو.
قال : وكيف وقد حلفت ألقتلنك؟

: ألن تلقى الله حانثا خير من أن تلقاه  فقال 
قاتال.

ى سبيله. 
ّ
فخل

القمر  طلع  فلما  ليال،  الطريق  أعرابي  ضل 
اهتدى فرفع رأسه إليه متشكرا

فقال : ما أدري ما أقول لك وما أقول فيك.
أقول : رفعك الله فقد رفعك.

أم أقول : نورك الله فقد نورك.
أم أقول : حّسنك الله فقد حّسنك.

أم أقول عّمرك الله فقد عّمرك.
ولكن أقول  جعلني الله فداك.

ّسمت  العرب  بال  ما  أعرابيَا:  العتبي  سأل 
أبنائها: أسدَا ونمرَا وكلبا؟

وّسمت عبيدها مباركا وساملا؟
وسّمت  ألعدائها،  أوالدها  سّمت  ألنها  قال« 

عبيدها ألنفسها.

يا  عبدالله  يا   : باملأمون  أعرابي  صاح  قيل 
عبدالله.

فغضب املأمون وقال : أتدعوني باسمي؟
فقال األعرابي : نحن ندعو الله باسمه.

فسكت املأمون وأنعم عليه.

قال بعض األعراب : تعلموا األدب، فإنه زيادة 
في  وصاحب  العقل،  على  ودليل  الفضل،  في 
الغربة، وأنس في الوحدة، وجمال في املحافل، 

وسبب إلى درك الحاجة.

يروى أن رجال كان يسعى بني الصفا واملروة 
راكبَا فرسَا. وبني يديه

ضربا.  الطريق  له  توسع  والغلمان  العبيد 
فأثار بذلك غضب الناس وحملقوا

العينني.  واسع  الطول  فارع  وكان  وجهه،  في 
وبعد سنني رآه أحد الحجاج

جسر  على  الناس  يتكفف  زاملوه  الذين 
تحج  كنت  الذي  الرجل  ألست  له:  فقال  بغداد، 
لك  توسع  العبيد  يديك  وبني  كذا  سنة  في 

الطريق ضربا؟
قال بلى ، فقال : فما صيرك الى ما أرى؟ قال 
: تكبرت في مكان يتواضع فيه العظماء، فأذلني 

الله في مكان يتعالى فيه األذالء.

قيل ألعرابية معها شاة تبيعها : بكم.

قالت : بكذا.

قيل لها : أحسني.

فتركت الشاة وهمت باالنصراف.

فقيل لها : ما هذا ؟

فقالت : لم تقولوا انقصي وإنما قلتم أحسني

واإلحسان ترك الكل.

وقفت امرأة من أهل املدينة على منزل قيس 

بن سعد بن عبادة

وكان من أجود الكرماء، فقالت : أشكو إليك 

قلة الجرذان في بيتي

فقال ما ألطف ما سألت فو الله ألمألن بيتك 

جرذانا، وأمر غلمانه فمألوا

لها بيتها رزقا حسنا من الطعام واملؤنة.

كرم قيس بن سعد

أطلقه وفاء لوعده

خير أن تلقاه قاتال

التواضع

إحسان أعرابية

أجود الكرماء

طلع القمر

نفسى وأعدائى

ندعو اهلل باسمه

زيادة فى الفضل
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قصة رخام أرضية الحرمني الشريفني 
صحن  في  قدميه  املعتمر  يضع  إن  ما 
رغم  برودته  بشدة  ينبهر  حتى  املكي  الحرم 
الكثير من  ويتساءل  الالهبة،  الشمس  أشعة 
هي  هل  الرخام.  هذا  برودة  سر  عن  الناس 
أن  أم  ؟  نفسه  الرخام  في  طبيعية  ظاهرة 

هناك تقنيات معينة وراء هذه الظاهرة ؟
هل هناك أنظمة تبريد تحت الرخام ؟

القصة  هذه  بطل  على  نتعرف  بنا  تعالوا 
أوال ثم نسرد لكم هذه القصة العجيبة.. 

املعماري  املهندس  هو  القصة  هذه  بطل 
كمال  محمد  الدكتور  الفذ:  العبقري 
إسماعيل ولد في 15 سبتمبر 1908 بمدينة 
أصغر  وكان  الدقهلية  بمحافظة  غمر  ميت 
مصر  تاريخ  في  الثانوية  على  حصل  من 
امللكية  الهندسة  مدرسة  دخل  من  وأصغر 
من  وأصغر  فيها  تخرج  من  وأصغر  األولى 
ثالث  على  للحصول  أوروبا  إلى  ابتعاثه  تم 
اإلسالمية  العمارة  في  للدكتوراه  شهادات 
توسعة  وتنفيذ  تخطيط  على  قام  الذي  وهو 

الحرمني.
رخام  مع  رائعة  قصه  له  العبقري  وهذا 
الحرم حيث إنه أراد وضع رخام في أرضية 
الرخام  النوع من  للطائفني وأن هذا  الحرم 
اليونان  إال في  يوجد  تاسوس ال  الذي يدعى 
في  أنه  خاصيته  من  تاسوس  البالط  وهذا 
دقيقة  مسام  عبر  الرطوبة  يمتص  الليل 
في  امتصه  ما  بإخراج  يقوم  النهار  وفي 
الليل مما يجعله دائم البرودة في عز الحر. 
وقد تم وضع قطع بسمك 5 سنتمتر لزيادة 
في  برودة  أكثر  وجعله  الرطوبة  امتصاص 
مواسير  هناك  بأن  شاع  ما  أما  الحر.  لهيب 
له  أساس  ال  فهو  الساحة،  تحت  باردة  مياه 
في  موجودا  الرخام  هذا  كان  الصحة.  من 
محمد  املهندس  ذهب  باليونان.  صغير  جبل 
الكمية  شراء  على  وتعاقد  لليونان  كمال 
الكافية للحرم وكانت نصف الكمية املوجودة 
األبيض  بالرخام  وجاء  وعاد  تعاقد  تمامًا. 
وتم فعال وضع الرخام في كل أرضية الحرم 

املكي.
عاما.  عشر  خمسة  وبعد  السنوات  تمر 
تطلب الحكومة السعودية منه وضع نفس نوع 
املنورة.  باملدينة  النبوي  الحرم  في  الرخام 
طلب  عندما  كمال:  محمد  املهندس  يقول 
مني مكتب امللك تغطية الحرم النبوي خفت 
من  برحابتها  األرض  على  يوجد  فال  جدا. 
هذا النوع من الرخام إال في منطقة صغيره 
وهي  الكمية  نصف  اشتريت  وأنا  باليونان. 

كمية بسيطة جدا.

قال: ذهبت لنفس الشركة باليونان وطلبت 
عن  وسألته  إدارتها،  مجلس  رئيس  مقابلة 
الكميه املتبقية. فقال لي لقد تم بيعها بعدك 
في  أحزن  لم  كما  حزنت  يقول:   .. مباشرة 
وغادرت  قهوتي  أشرب  لم  أني  حتى  حياتي، 
التالي  اليوم  طيارة  على  وحجزت  املكتب 
رئيس  مكتب  من  خرجت  وعندما  للعودة، 
الشركة وجدت السكرتيرة فسألتها وال أعلم 

ملاذا:
من اشترى الكمية املتبقية؟

قالت لي : هذا أمر مر عليه سنوات طويلة 
ويصعب الرجوع للمشتري.

قلت لها : مازال أمامي يوم في اليونان.
أرجوِك ابحثي وهذا رقم تليفون فندقي.

تركت الرقم وذهبت وأنا حزين.
ملاذا  نفسي  سألت  خرجت  بعدما   : يقول 

تريد معرفة من املشتري؟
لعل   : لنفسي  العبقري قلت  املهندس  يقول 

الله يحدث أمرا.
من  قليله  ساعات  وقبل  التالي  اليوم  في 
ذهابي للمطار. وجدت السكرتيرة تتصل بي 

وتقول :
تعال إلى الشركة فعندنا عنوان املشتري.

 : 
ً
ذهبت متباطئًا متسائال

ماذا أفعل بعنوان من اشترى، كان عندي 
بعض الساعات املتبقية على السفر. فذهبت 
السكرتيرة.  وقابلت  للشركة  أخرى  مره 
اشترت  التي  الشركة  عنوان  فأعطتني 

الرخام.

يقول الدكتور املهندس :
املشتري  وجدت  عندما  بشدة  قلبي  خفق 
شركه سعودية. طرت مباشرة إلى السعودية 
اشترت  التي  الشركة  إلى  املطار  من  ثم 
إدارتها  مجلس  رئيس  على  ودخلت  الرخام 

وسألته :
منذ  اشتريته  الذي  بالرخام  فعلت  ماذا 

سنوات من اليونان ؟؟
قال : ال أذكر

الرخام  عن  وسألهم  باملخازن  اتصل 
األبيض اليوناني.

فقالوا له : كل الكمية موجودة كما هي في 
بكيت   : كمال  محمد  املهندس  يقول  املخازن. 

كالطفل. وسألني صاحب الشركة : 
ملاذا تبكي.؟؟؟

حكيت له القصة كامله وقلت له هنا شيك 
على بياض اكتب املبلغ الذي تريده

صاحب   ، هو  إال  إله  ال  الذي  والله   : قال 
الشركة عندما علم أن الرخام للحرم النبوي 

قال:
ال آخذ درهمًا واحدًا ،الرخام كله في سبيل 
الرخام في املخازن  الله  ، وإنما أنساني  الله 
بعد أن جعلني أشتريه ليكون هنا لهذه املهمة

فسبحان الله الذي خلق هذا الجبل.
املعماري  املهندس  قصة  هي  هذه   *
مع  إسماعيل  كمال  محمد  الدكتور  العبقري 

رخام أرضية الحرمني الشريفني .
* رحم الله املهندس محمد كمال إسماعيل 

وأسكنه فسيح جناته. 


