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�� إحساس رائع:
وأشعر  يوم،  كل  وردي  قراءة  أتم  أن 
أنني أنجزت شيئًا وأرسلته ليؤنسني في 

قبري باذن الله.
�� إحساس رائع:

ال  منظر  عن   نظري  أصرف  عندما 
وأن  رقيب  الله  أن  أستشعر  ألنني  يليق، 

هناك مالئكة تكتب.
�� إحساس رائع:

ال شك أن مشكلة الشك واليقني اإلنساني تعتبر 
من املشكالت الفلسفية املرتبطة بالجانب العقلي 
الجانب  إن  ، حيث  املعرفي للشخصية اإلنسانية 
على  يعتمد  اإلنسانية  للشخصية  املعرفي  العقلي 
اإلنساني،  التفكير  عملية  في  الركيزتني  هاتني 
أو  موضوع  أي  حقيقة  إلى  الوصول  أجل  من 

الجوانب الخفية في أي موقف اجتماعي.
- الركيزة األولى: الشك

- الركيزة الثانية: اليقني
واإلنسان املعتدل في تفكيره هو اإلنسان الذي 
أن  بمعنى  واليقني،  الشك  بني  تفكيره  يتراوح 
املنطقة  في  موجود  أي   

ً
معتدال تفكيره  يكون 

الوسطى بني الشك واليقني، أي أنه يبدأ بالشك 
للحقيقة،  املعرفي  العقلي  اليقني  إلى  للوصول 
تفكيره  في  متذبذب  غير  ثابتًا  إنسانًا  فيكون 

وبذلك يحمي نفسه واملجتمع من الشائعات.
أي اإلنسان الذي يبدأ بالشك أو بنسبة – الشك 
املعتدلة للوصول إلى النسبة اليقينية الحقيقية، 
وخاصة  اجتماعي  موقف  أي  أو  موضوع  ألي 
مواقف الشائعات، بمعنى أن يتراوح تفكيره بني 
لليقني،  املعتدلة  والنسبة  للشك  املعتدلة  النسبة 
ُيقال  أو خرافيًا يصدق كل ما  وال يكون عشوائيًا 
موجود  وأنا  موجود،  أنا  إذًا  أشك  أنا  بمعنى  له 
إذًا أنا يقيني، أي وصلت لحقيقة أي شيء أو أي 

موضوع.
بمعنى هل يمكن أن تكون عندنا معرفة يقينية 
من  نستطيع  االجتماعي  الواقع  عن  صحيحة 
خاللها مواجهة الشائعات والوصول إلى حقيقة 

أي موضوع.
التي ال ترقى إلى  فالشك يعني املعرفة الظنية 
اليقني  مستوى  إلى  نصل  ولكي  اليقني،  مستوى 
نبدأ  أن  يجب  اإلنسانية[  ]الحقيقة  اإلنساني 
بالشك فال نأخذ كل ما يقال مواضع اليقني حتى 

ال نفاجأ بنتائج عكسية غير يقينية.
لذا يعتبر الشك نوعا من التردد بني نقيضني، 
الفرد  لدى  اآلخر  على  ألحدهما  ترجيح  بال 

الشاك.
بني  الوقوف  وهو  طرفاه  استوى  ما  هو  فالشك 

شيئني ال يميل القلب ألحدهما.
وأن الشك يتميز فيه الفرد الشاك من إصدار 
يكون  حيث  الرفض،  أو  بالقبول  سواء  أحكامه 
ترجيح  دون  نقيضني  بني  مترددًا  اإلنسان 
الشاك  الفرد  أن  بمعنى  اآلخر،  على  أحدهما 

يظل مترددًا دون أن يحكم بإثبات نقيض أو نفيه.
على  القدرة  لديه  يكون  الشاك  الفرد  وأن 
رغم  ولكنه  نقيضني،  بني  واالنتقاء  االختيار 
ال  القدرة  هذه  بدون  وأنه  معًا  يرفضهما  ذلك 
يكون املوقف شكًا أو فيه شك أي يرفض برغبته 
هذين  على  السلب  أو  باإليجاب  كلمة  إصدار 
النقيضني أي أنه يشك في النقيضني حتى يكون 

.
ً
الشك كامال

، فقد يكون متعلمًا، 
ً
> الشاك ليس فردًا جاهال

عقلية  عملية  فالشك   ،
ً
جهال ليس  الشك  أن  كما 

تفكير  بعد  الشاك  الفرد  يتخذه  فلسفي  واتجاه 
عميق وتدبير عقلي قوي، وبالتالي ال يقف الفرد 
الشاك صامتًا وهو يرفض ما يملى عليه ليناقش 
آية  يوسف:  وِن« 
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َ
»َلْوال ويفندها  اآلراء  كل 

)94( ثم ينتقل إلى نقيضها ليفندها.
أحد  إلى  االنحياز  يرفض  الشاك  الفرد   <
واالنتقاء  االختيار  على  القدرة  ولديه  النقيضني 
بذلك  ألنه  معًا،  كليهما  يرفض  ولكنه  بينهما، 
يحكم  أن  في  الذاتية  الحرية  من  نوعًا  يمارس 
أو ال يحكم، ولكنه اختار أال يحكم قطعيًا واتخذ 
موقف الشك بإرادته الحرة دون انحياز أو ضغط 

أو إجبار.
فالشخص الشاك إما أن يشك حبًا في الشك 
في ذاته أو سعيًا وراء تفويض أية حقيقة ممكنة، 
للوصول  تمهيدًا  الحقيقة  في  مؤقتا  يشك  أنه  أو 

بعد ذلك إلى الحقائق اليقينية الثابتة. 
وهناك نوعان من الشك: 
1- الشك املذهبي الدائم
2- الشك املنهجي املؤقت

ألن  مذهبيًا،  يكون  الشك  من  األول  فالنوع 

التفكير  في  لنفسه  مذهبًا  يتخذه  صاحبه 
والحياة، يؤدي إلى شك الشك ودائم ألن صاحبه 
يظل معتنقًا له وبصحته دون تفكير في تغييره أو 
الشك فيه، حيث يكون الشك هدفًا لذاته أو في 
ذاته، ألنه مذهب في تفكير صاحبه مقتنعًا به وال 
نتيجة  إلى  يؤدي  وال  ذاته  في  هدفًا  فيكون  يتغير 

مستقبلية، وبذلك يكون هدامًا ومرضيًا.
أما النوع الثاني من الشك: فهو الشك املنهجي، 
لذا  تفكيره،  في  منهجًا  صاحبه  يتخذه  حيث 
فهو مؤقت حيث يحقق أهدافًا معينة، يؤدي إلى 
اليقني أي أنه شك يقيني، ومن ثم فهو شك نافع 
أجل  من  الفرد  فيه  يعيش  الذي  واملجتمع  للفرد 

مواجهة الشائعات.
> أما اليقني فهو عكس الشك وبلغة علم النفس 
متصل نفسي أحد طرفيه الشك، والطرف اآلخر 
هو اليقني، واملساحة النفسية املعتدلة بني الشك 
واليقني على هذا املتصل النفسي يجب التمسك 
بها في مواجهة الشائعات، حتى نصل إلى حقيقة 
الشائعة ونصل إلى بر األمان ونحمي املجتمع من 

الشائعات.
حقيقة  وسالمة  بصحة  اإلقرار  هو  فاليقني 
أدلة  هناك  وأن  معني  موضوع  أو  معني  موقف 
وهذا  املوقف  أو  الحقيقة  لهذه  ومعززة  مدعمة 

املوضوع دون غيرهما..
فاليقني يتميز بسمتني هما: 

أطراف  أو  مواقف  ألحد  الواضح  االنحياز   -1
من  غيره  عن  الكافية  باألدلة  وترجيحه  املشكلة 

املواقف واألطراف األخرى.
يتطلب  الفرد  من  واالنحياز  الترجيح  هذا  وإن 
إلى  ويحتاج  املوضوع  أو  للموقف  املؤكدة  األدلة 
يقني  على  تجعله  التي  املدعمة  واألدلة  اإلثباتات 
من رأيه وبدون ذلك ال يمكن أن يكون هذا املوقف 

يقينيًا.
2- قدرة الفرد على االختيار وعلى إثبات صحة 
لكن  اآلخر،  دون  له  واالنحياز  النقيضني  أحد 

باألدلة والبراهني املدعمة لهذا االنحياز.
إذن املوقف اليقيني يتميز بالحرية الذاتية في 
االختيار أو أن يشترك الشك واليقني في املعرفة 
الخرافات  من  املجتمع  حماية  أجل  من  الذاتية 
العظيم  الله  وصدق  أمنه  تهدد  التي  والشائعات 
هود  سورة   ]  
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آية: 78

لشيء  ال  الله  في  يحبني  من  أجد  أن 
إال ألنني أشهد أن ال إله إال الله.

�� إحساس رائع:
أن أفعل شيئًا نافعًا بأصابعي وكفي..

أكتب  أو  بها،  وأتصدق  عليها،  أسبح 
بها ما يرضي ربي.

�� إحساس رائع:
وإن  حتى  ربي  إلى  قربًا  أسير  أنني  أشعر  أن 
كثرت ذنوبي.. ألن لي ربًا كتب على نفسه الرحمة.

�� إحساس رائع:
أن تتساقط قطرات ماء الوضوء من 
عند  الذنوب  بمغفرة  وأشعر   .. وجهي 

آخر قطرة ماء تتساقط.
�� إحساس رائع:

الله  أن  نشعر  أن  رائع  إحساس 
بأيدي  نأخذ  رائعة  برفقة  خصنا 
عن  والبعد  لطاعته  البعض  بعضنا 

معصيته.

أحاسيس رائعة

شيرين أشرف جمال
إعداد:

تمسكوا بالمنطقة الوسطى ]المعتدلة[ بين الشك أو اليقين لمواجهة الشائعات
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افهموا وركزوا في كل كلمة في هذه الفوائد..
وإال  الذنوب،  على  عقوبة  دائما  املصائب  ليست 

فإن أشد الناس بالء األنبياء وهم أفضل الخلق.
الله  يعبد  هل  للعبد،  اختبارا  البالء  يقع  قد   📝
الرخاء  عند  يطيعه  هل  بمعنى  ال؟  أم  حرف  على 
دون الشدة؟ هل يحب ربه مع العطاء، فإذا حرمه 

تباعد عن مواله؟
في  عالية  درجة  العبد  ليمنح  البالء  يقع  وقد   📝

الجنة، ما كان ليبلغها بعمله، لكن يبلغها بصبره.
األخذ  في  العبد  لتقصير  البالء  يقع  وقد   📝
باألسباب املطلوبة، كما حدث عند مخالفة الرماة 

لألمر النبوي في غزوة أحد، فكانت الهزيمة.
�� وقد يقع البالء ليظل العبد دائما في محاسبة 

لنفسه، فالعطاء غالبا ما تصاحبه الغفلة.
في  عبده  دعاء  الله  ليسمع  البالء  يقع  وقد   📝

املتقني،  مع  يكون  أن  تعالى  الله  وعد   
فقال عز وجل:
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 فإن أردت معية الله؛ فكن من املتقني: 
- امنع عقلك من الوسواس،

- ال تسئ الظن بالله،
الذنب  لك  يحق  أنه  معتقدا  تذنب  ال   -

بسبب مصيبتك!
من أعظم الذنوب التي نعيشها أن نترك 

الظن  سوء  في  العليا  املساحة  لعقولنا 
الله  لنا األذى، ثم نعتقد أن  بمن يسببون 
الذين  مع  الله  أن  متناسني  معنا،  سيكون 
تمنع  أن  التقوى  من  أن  متناسني  اتقوا، 

نفسك من إساءة الظن بإخوانك وبربك.
الدقيقة  املفاهيم  حول  تدور  حياتك  كل 
يبحث  وعوده  من  واملتيقن  الله،  لوعود 
أهلها  بصفات  ويتصف  ويفهمها،  عنها، 
ليتلقى بذلك تحقيق وعد الله له، فإن الله 

ال يخلف وعده.

لم  أنك  على  متحسرًا  تقف  ال 
تختم القرآن كل ثالث أو لم تقم 
أو  ا 

ً
تنِب مسجد لم  أو  الليل كله، 

دارًا لأليتام...
رصيف  على   

ً
طويال تنتظر   ال 

لم  بعيد  في  وتفكر  الحرمان، 
تنله. 

املمكن(  )مساحة  في   فكر 
ولو  تقرأ  أن  لديك،  ممكن 
صفحات، وتصلي ولو سجدات، 

وتتصدق ولو بتمرات..
املمكن(  امرأة   ( فعلت(  )  لقد 
املتاح وعلى غير ميعاد وسقت كلًبا 

)فدخلت الجنة(!!
وفعل )رجل املمكن( الذي يسره 
الله وأماط غصن شوك أو شجرة 
عن الطريق فنال من الله املغفرة!
يحسب  الله  إلى   الطريق 
)ومن  األمام...  إلى  بالحركة 

َب إليَّ شبًرا(  تقرَّ
وال  خطوة،  محتقًرا  تتوقف   فال 

تتوقف منتظًرا وثبة .. 

كثير  من  خير  دائم  فقليل 
منقطع.

رسالة،  نصيحة،  طيبة،  كلمة 
شق تمرة، جبر خاطر، تسبيحة 
تدخله  فرح  م،  تَبسُّ تهليلة،  أو 

على قلب مسلم..
املعروف  من  تحقرن  )ال 

شيئًا(
> تذكر كل ليلة: 

على  نفسك  تحاسب   
ّ
 أال

على  بل  تمنيته،  مستحيل 
ممكن ضيعته!!

تتسع  املمكن  مساحة   ألن 
باألعمال، ال باآلمال، وأحب 

األعمال أدومها وإن قل. 
املجاهدة،  طريق  تترك  ال 
وال ترض لقلبك الغفلة، وال 
تكف عن الدعاء، وال تترك 
)وبإذن  هواها،  لنفسك 
أبواب  ستصل(  إنك  الله 
من  تدري  كثيرة..ال  الجنة 

أي باب ستدخل

قا خاشعا. األسحار، ولوال البالء ما دعا ربه متحرِّ
�� وقد يقع البالء ليربي الله به عزائم الرجال، 
ز من يحب من عباده لتحمل عظائم املهام  ويجهِّ

وعظيم الواجبات.
الظن  حسن  النفس  لتتعلم  البالء  يقع  وقد   📝
حبا  فتزداد  منحة،  محنة  كل  وراء  من  وأن  بالله، 

لربها ورضا عن أقداره.
�� وقد يقع البالء لينزع الُعجب من النفس، فال 
سر  فإن  بغيره،  تستغني  وال  ربها،  على  إال  تتكل 
أكثر  والبالء من  ربه،  العبد استغناؤه عن  طغيان 

ما ُيحِوج العبد لربه.

مساحة الممكن

خالد أبو شادى
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من  متأخر  وقت  في  >  ستدرك 
التي  املعارك  معظم  أن  الحياة 
أحداث  سوى  تكن  لم  خضتها 
حياتك  عن  شغلتك  هامشية 

الحقيقية .
فأجعل هذا اإلدراك يأتى مبكًرا. 
خصْيِ يقتِتالن 

َ
 ش
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 لو قيل لك إن

على بعوضة لسخرت من عقليهما!! 
على   
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يقتِتل ه 

ُّ
كل والعالم   فكيف 

جناح بعوضة!!
ما  ه 

ّ
الل حرمك  إذا  تيأس  ال   <

حب.
ُ

ت

على  انجبرت  إذا  والتحزن 
تعايش  وضع قد ُيؤملك .. 

بل ابتِسم ألنه قال ِبكل رحمة 
َوُهَو  ا 
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لـ الشيخ أحمد العجمي
الشافعى  اإلمام  أقوال  من   <

رحمة الله:
فوجدناها  الذنوب  ترك  طلبنا 

في صالة الضحى، 
فوجدناها  القبور  ضياء  وطلبنا 

في قراءة القرآن،
الصراط  عبور  وطلبنا 

فوجدناها في الصوم والصدقة، 
فوجدناها  العرش  ظل  وطلبنا 

في أخوة الصالحي.

عليه  عزوا  ولو   ... فعصوه  عليه  هانوا   <  
لعصمهم ...

وإذا هان العبد على الله ؛ لم يكرمه أحد.
من   

ُ
له فمَا  الله  ُيهن  )ومن  تعالي:  قال 

) ُمكرِمِ
فقد أوحي الله إلي بعض األنبياء:

عليه  سلطت  ني؛ 
ٌ
يعٍرف من  عصاني  إذا 

من ال يعرفني
عليك؛؛؛  يهون  ممن  تجعلنا  ال  فاللهم 

وباعد بيننا وبي املعاصي 
يحبك  من  وحب  حبك؛؛؛  ارزقنا  اللهم 

يارب ...
>   تأمل قول الله تعالى:

 
ً

 عَمال
ُ

كم أحَسن أيُّ
﴾

ً
 :﴿ أكثر عمال

ْ
ل

ُ
لم يق

بل قال :﴿ أحسن عمال﴾

ألن العبرة باألحسن ال باألكثر!
ابن عثيمي!!

>  سعادة اإلنسان هي 
الشكر.. والصبر.. واالستغفار..

وقلوبكم  قلبي  يسعد  أن  الله  أسأل   
الدائمة  والعافية  واملسرات  بالخير 

وأن يبارك في أيامكم وأعماركم 

حياتك الحقيقية

حياتك بني أربعة
  أعلم يا أخى أن حياتك بني أربعة: 

- إما أن تكون في طاعه فعليك االستمرار
- أو تكون في معصية، فعليك االستغفار 

- أو تكون في نعمة، فعليك الشكر ..
- أو تكون في بلية، فعليك الصبر ..

الله  يعلم  }إن  تعالى:  قوله  دائمًا  وتذكر 
خذ 

ُ
أ مّما  خيًرا  ُيؤتكم  خيًرا  قلوبكم  في 

منكم ويغفر لكم{ صدق الله العظيم
واستغفر  أطاع،  ممن  اجعلنا  اللهم   🤲

وشكر، وصبر ..
�� اللهم اغفر لقلوبنا إن يئست وألسنتنا 
اغفر  اللُهم  ضاقت،  إن  وأنفسنا  سخطت  إن 

لضعفنا، وقلة صبرنا يا الله..
أجملها،  إلى  أقدارنا  ل 

ّ
بد اللُهم   🤲

يا  شيء،  يعجزه  ال  الذي  القادر  فإنك 
ومن  الخواطر،  تطيب  وحدك  ِبك  رب 
رب  يا  األمنيات،  تتحقق  وحدك  ِعندك 

استودعناك أمورًا في خواطرنا فحققها لنا 
يا الله .

- اللهم صِل وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعني..

متى 

تتعلم 

الصرب؟

اشتريت؟   اشتهيت  أفكلما   <
فمتى تتعلم الصبر؟  

> أفكلما خلوت عصيت؟  فمتى 
تتعلم التقوى؟  

استرحت؟  تعبت  أفكلما   <
فمتى تتعلم املقاومة؟ 

تماديت؟  لك  ر  ُيسِّ أفكلما   <
فمتى تبدأ التوبة؟

>  تأتي املعصية !!! فيرحل معها 
وقيام  والصالة  الكريم  القرآن 

الليل والخوف من الله
ثم يلحق بهما الذكر .. 

ويأتي   .. الطمأنينة  تذهب  ثم 
في  البركة  وقلة  الحال  عسر 

الوقت واملال 
الحرام:  أن:  أصعب  وتذكر 
له(  .. ثم يسهل .. ثم ُيستساغ  )أوَّ
ُيطبع  ثم   .. يحلو  ثم   .. لف 

ْ
ُيؤ ثم   ..

على القلب .. ثم يبحث القلب عن 
حرام آخر ..

خطوات  إنها  الله  )سبحان 
الشيطان(

>  قال أحد الصالحي :
 )إذا دعتك نفسك إلى معصية 

فحاورها حوارًا لطيفا( 
: ﴿قل أذلك خيٌر أم  بهذه اآلية 

لد التي ُوِعد املتقون﴾
ُ
ة الخ

ّ
جن

أسباب  الناس  وعلموا  انشروا 
كدر العيش والفقر والغم وضيقة 

النفس

الشيخ احمد العجمى
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املرض الصامت
ما  اإلصالح  إال  أريد  »إن 

استطعت وما توفيقي إال بالله«
من أجل مجتمع أفضل ...

املرض الصامت ..
يقتل   ... الصامت  املرض 

الراحة ويمنع السعادة ...
له أربعة مظاهر ... 

احذروه ...
يقول الداعية اإلسالمي
د. محمد راتب النابلسي:

هناك مرض صامت من أشد 
األمراض ... ال ترى له مالمح ... 

وال تشعر له بأية أعراض ... 
... فسوف يضرك  إذا تمكن منك 

ضررا شديدا ...
أضاف النابلسي: 

  ... هذا املرض الخطير هو مرض 
عمة(

ّ
)التعود على الن

وله أربعة مظاهر هي: 
١. أن تألف ِنعَم اللِه عليك ...

وتفقد   ... ِنَعما  ليست  وكأنها 
 مكتسب ...

ٌ
اإلحساس بها ... كأنها حق

على  الدخول  تتعود  أن   -  ٢
أهل بيتك ... وتجدهم بخير ...

وفي أحسن حال ... فال تحمد 
الله على هذا كله

 ... للتسوق  تذهب  أن   .٣
العربة  في  تريد  ما  وتضع 
...وتدفع التكلفة ... وتعود ملنزلك 
باملنعم  إحساس  أدنى  دون   ...
وحقك  عادي  هذا  ...ألن  وشكره 

في الحياة ...
 ٤. أن تستيقظ كل يوم وأنت 
ال  جيدة  ...وصحتك  أمان  في 
... دون أن تحمد  تشكو من شيء 

الله ...
انتبه ...

في  الحاالت  هذه  في  فأنت 
خطر!

تابع النابلسي قائال:
وصرت   ... النعمة   

َ
ت

ْ
ِلف

َ
أ إذا 

جائعًا  بات  من  وهناك   ... تأكل 
وال   ... طعامًا  يملك  من  أو   ...
الله  فاحمد   ... يأكله  أن  يستطيع 

واشكره كثيرًا ... 
أنعم  وقد   ... بيتك  تدخل  أن   
 ... واملودة  بالستر  عليك  الله 
زوجة  أو   ... أب  أو  أم  بوجود 
أفضل  وفي  بصحة   ... وأطفال 
حال ... فاحمد الله واشكره كثيرًا 

...
رغمك 

ُ
ت الحياة  تجعل  ال 

ارغم  بل   ... النعم  تألف  أن  على 
َحْمد 

ْ
ال تألف  أن   ... حياتك  أنت 

والشكر ... لهذا اإلله العظيم ...
فال  حالك،  عن  ُسِئلت  وإذا 
نعٍم  في  فأنت  جديد(  )ال  تقل:  
دها 

َّ
جد قد   ... تحصيها  ال  كثيرة 

 ... هذا  يومك  في   ... لك  الله 
وشكره  حمده  عليك  وواجب 
يومه  في  ُحِرمها  قد  فغيرك   ...

ذاك!
 ... آمٍن أصبح خائفًا  فكم من 
وكم من صحيٍح أصبح سقيمًا ... 
 ...  

ً
عاطال أصبح  عامٍل  من  وكم 

 ... محتاجًا  أصبح  غنٍي  من  وكم 
 ... أعمى  أصبح  مبصٍر  من  وكم 
وكم من معافى أصبح عاجزًا ... 

وأنت ُجددت لك النعم ..
فقل ... الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات ... واجعل لسانك 
في  الله  بحمد  رطبا  دائمًا 

السراء والضراء. 
والصالة والسالم على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم .

منهم  واحد  كل  رجال  ثالثة  يعيش  كان  قديمًا 
كان مصابًا ببالء، اما االول فكان ابرص اي علي 
لقبح  عنه  يبتعدون  الناس  وكان  بيضاء  بقع  جلده 
منظره واما الثاني فكان اقرع ال يوجد علي رأسه 
شعر  له  يكون  ان  دائما  يحلم  وكان  ابدًا،  شعر 

جميل، وكان الثالث اعمي .
ملكًا  فأرسل  يمتحنهم  ان  وجل  عز  الله  اراد 
تتمني  ماذا   : االبرص  فسأله  رجل  بهيئة  متنكرًا 
ايها الرجل : فقال االبرص : اتمني أن يصبع جلدي 
 ويزول مني املرض الذي يجعل الناس تبتعد 

ً
جميال

عني .
فقال امللك : بسم الله، ها قد زال عنك املرض 
، فقال 

ً
 وجلدًا جميال

ً
واصبحت تمتلك لونًا جميال

الرجل : احب أن يكون لدي ناقة، فقال امللك : هذه 
الناقة لك، بارك الله لك فيها، قال الرجل في فرح 
 
ً
جميال جلدي  اصبح  اصدق  ال  إلهي،  يا   : شديد 

واصبحت غنيًا ايضًا .
ثم اتي امللك الي االقرع فقال : ماذا تتمني ايها 
جميل،  شعر  لي  يكون  ان  اتمني   : فقال  الرجل؟ 
: ها قد أصبح لديك شعر جميل بإذن  فقال امللك 
احب   : الرجل  قال  ؟  املال  من  تحب  وماذا  الله، 
: هذه البقرة لك،  ان يكون لدي بقرة، فقال امللك 
يا   : وقال  بشدة  الرجل  فرح  فيها،  لك  الله  بارك 
لسعادتي انا اغني الناس وليس لدي حاجة اخري .
ثم اتي امللك الي االعمي فسأله السؤال نفسه، 
وان  بصري  لي  الله  يرد  ان  اتمني   : االعمي  فقال 
تري  اصبحت  قد  ها   : امللك  فقال  شاة،  لي  يكون 

وحمد  الرجل  شكر   .. لك  الشاه  وهذه  الله  بإذن 
والبقرة  الناقة  فولدت  االيام  ومرت   .. كثيرًا  الله 
الثالثة  والشاة وتكاثر الخير عند كل من الرجال 
ولدي  االبل  من  كبير  عدد  االول  لدي  اصبح  حتي 
الثاني عدد كبير من البقر ولدي الثالث عدد كبير 

من الغنم .
وجاء امللك نفسه في صورة رجل فقير الي االول 
مني  وضاع  مالي  فقدت  مسكني  رجل  اني   : فقال 
جملي اسالك الذي اعطاك اللون الحسن والجلد 
 اصل به الي بلدي، فقال 

ً
الحسن ان تعطيني جمال

ملا  سألني  من  كل  اعطيت  لو  استطيع،  ال   : الرجل 
ايها  اعرفك  كأني   : امللك  له  فقال  شئ،  لي  بقي 
فشفاك  الناس  يتجنبك  ابرص  تكن  ألم  الرجل، 
الله ؟ وفقيرًا فأعطاك الله ؟ قال الرجل في غضب 
: ماذا تقول ؟ لقد ورثت املال عن ابي وابي  شديد 
ورثه عن جدي، فقال امللك : إن كنت كاذبًا فاسأل 

الله ان يعيدك الي ما كنت عليه .
قال  ما  مثل  له  فقال  االقرع  الي  امللك  اتي  ثم 
لألول ، فرد عليه الرد نفسه فقال امللك : إن كنت 
 .. عليه  كنت  ما  الي  يعيدك  ان  الله  فاسأل  كاذبًا 
ثم اتي الي االعمي فقال : اسالك بالذي رد عليك 
 : بصرك أن تعطيني شاه مما تملك، فقال الرجل 
والله لقد كنت اعمي فرد الله علي بصري ورزقني 
فقال  تشاء،  ما  الغنم  هذا  من  فخذ  الرزق،  هذا 
في  فنجحت  امتحنك  قد  وجل  عز  الله  إن   : امللك 

االمتحان، بارك الله لك في جسدك ورزقك .
عليه  كان  ما  الي  الله  فأعاده  االبرص  اما 
واالقرع كذلك، واما االعمي فإن الله بارك له في 

رزقه وبصره وعاش سعيدًا حامدًا لله .

د. محمد راتب النابلسى


