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فذهبت   .. شيئا  تفعل  أن  قررت 
عائلتها.  صديق  )لصيدلي(. 
شرحت له الوضع بالتفصيل وسألته 
السامة  العقاقير  ببعض  يمدها  أن 
حتى تتخلص من حماتها إلى األبد..
     فكر الصيدلي ثم دخل غرفة 
ومعه  خرج  ثم  دقائق  التحضير 

زجاجة صغير مزودة بقطارة
أن  الحكمة  من  ليس   : وقال 
املفعول  سريَع  سما  تستخدمي 
لذا   ، الشكوك  حولك  ثارت  وإال 
يعمل  الذي  العقار  هذا  سأعطيك 
تدريجيا وببطء ، وعليك أن تجهزي 
لها كل يومني طعاما من الدجاج أو 
اللحم وتضعني عليه نقاطا من هذا 
األثناء  هذه  وفى  بالقطارة،  السم 
عامليها بلطف وتودد ..ال تتشاجري 
الظروف..  كانت  مهما  أبدا  معها 
عامليها كما لو كانت أمك حتى إذا 
أيام عمرها لم يشك فيِك  انقضت 

أحد..

الحل  بهذا  الزوجة  سعدت      
التنفيذ  لتبدأ  املنزل  إلى  وأسرعت 

على الفور ..
وهى  والشهور  األيام  مضت 
دقة  بكل  التنفيذ  على  تحرص 
الصيدلى  قاله  ما  دائما  وتتذكر 
في  فتحكمت  االشتباه،  لعدم 
زوجها  والدة  وأطاعت  طباعها 

وعاملتها كما لو كانت أمها..

   بعد ستة أشهر تغير جو األسرة 
تماما، مارست الزوجة تحكمها في 
طباعها بقوة وإصرار ، نشأ جو من 
والدة  وبني  بينها  والصداقة  الحب 
األخرى  هي  تغيرت  التي  زوجها 
وصارت كاألم الحنون لزوجة ابنها. 
الزوج سعيدا بما طرأ على  وأصبح 
ما  كل  يالحظ  وهو  األسرة  جو 

يحدث..

الزوجة  ذهبت  املدة  هذه  بعد    
له  لتقول  املرة  هذه  ولكن  للصيدلي 
السم  ألمنع  ساعدني  فضلك  من   :
صارت  فقد   ، زوجي  والدة  قتل  من 
مثل  اآلن  أحبها  لطيفة وأنا  جدا 

أمي، أرجوك ال أريدها أن تموت..
ابتسم الصيدلي وهز رأسه وقال 
 ، قط   سما  أعطك  لم  أنا  بنيتي:  يا 
بالزجاجة  الذي  املحلول  كان  لقد 
أن  أوشك  الذى  السم  .أما  ماء! 
 ، عقلك  في  قابعا  كان  فقد  يقتلك 
واآلن تأكدت والحمد لله أنك برئِت 

منه !
    **عامل الناس بمثل ما تحب 
هي  بالتي  ...وادفع  به  يعاملوك  أن 
باملعروف..  الناس  وسايس  أحسن.. 

وال تتسرع باألحكام .
تفجر  العذب  املاء  قطرات      
صخرا والكلمة الطيبة الحلوة تفتح 
قلبا عاصيا  »فقوال له قوال لينا لعله 

يتذكر او يخشى«..

أرجوك ال أريدها أن تموت..
 تزوجت فتاة...وذهبت للعيش مع زوجها ووالدته .. وبعد وقت قصير اكتشفت أنها ال تستطيع     
 التعامل مع والدة زوجها، فقد كانت األخيرة تنتقدها وتثير غضبها.. ولم يتوقفا يوما عن الجدال
..والصراخ، كان الزوج بدوره يعانى أحزانًا ومشقة.. ولم يعد في استطاعة الزوجة التحمل أكثر

و  به  حيط 
ُ

ت أشواك  من  منا  الواحد  يخلو  ال 
بغيره ، ولكن لن يحصل على الدفء ما لم يحتمل 

وخزات الشوك واأللم لذا
• من ابتغى صديقًا بال عيب ، عاش وحيدًا

 بال نقص ، عاش أعزبًا
ً

• من ابتغى زوجة

، »أين املشكلة؟« * مرَّ من أمامي ولم يسلم عليَّ
فوق  ملك  هناك   ، عليَّ يرد  ولم  عليه  سلمت   *

رأسه يرد عليك بدال منه، وشتان بني الردين!؟
ومعروفك  باإلساءة،  له  إحسانك  قابل   *
بما  ينضح  إناء  كل  بالجفاء،«  وخيرك  بالجحود، 

فيه«
في  رأيك  عكس  ورأيه  يعارضك،  دائمًا   *
غالب األحيان، »الخالف في الرأي ال يفسد  للود 

قضية«.
 له حتى 

َّ
* أعذاره متعددة ومبرراته جاهزة، ُعد

السبعني وافعل ما بدا لك.

القال،  و  القيل  حولك  ويكثر  عنك  يتكلمون   *
هم يعمهون« »دعهم في غيِّ

* يتمنون زوال نعمة من نعم الله عليك، »لله در 
الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله«.

من  ويقللون  ويحتقرونك  يستصغرونك   *
نبي  أوقفت  ونملة  النمرود  قتلت  ذبابة  شأنك، 
الله سليمان، أما وقد رأيت البعوضة تدمي مقلة 

األسد.
إذا  حماسك،  ويطفئون  عزيمتك  يثبطون   *
عرفت نفسك و قدراتك جيدًا فال يهمك ما يقوله 

الناس عنك.

قلة  على  ويلومونك  صمتك  عليك  يعيبون   *
من  ضجيجًا  أكثر  الفارغة  »األواني  كالمك، 

املمتلئة«
تلك إذن :«عشرة كاملة«.

وفى األخير:
بل  إنسان  كل  قلب  في  مكان  عن  أبحث  ال  »أنا 

أبحث عن فردوس عند رب الجنان.«

• من ابتغى حبيبًا بدون مشاكل ، عاش باحثًا
 ، عاش قاطعًا لرحمه!

ً
• من ابتغى قريبًا كامال

التوازن  نعيد  فـلنتحمل وخزات اآلخرين حتى 
إلى حياتنا. من أتقن سياسة »التغافل« أراح نفسه 

و أراح الناس من حوله.
عالقاتنا البشرية 

تلك إذن :»عشرة كاملة«



49 النفس املطمئنة

االبتسامة أمرها غريب 

   كان هناك رجل يقرأ القرآن بكثرة ولكن ال يحفظ منه شيئا، سأله ابنه الصغير ما الفائدة 
من قراءتك دون أن تحفظ منه شيئا ؟! 

   فقال له سأخبرك الحقا اذا مألت سلة القش هذه ماًء من البحر، فقال الولد مستحيل أن 
امألها فقال له جرب، كانت السلة تستخدم لنقل الفحم، فأخذها الصبي واتجه بها إلى البحر 

وحاول ملئها واتجه بسرعة نحو أبيه ..
    ولكن املاء تسرب منها؛ فقال ألبيه: ال فائدة، فقال األب: جرب ثانية!

ففعل فلم ينجح بإحضار املاء وجرب ثالثة ورابعة وخامسة دون جدوى، فاعتراه التعب وقال 
ألبيه ال يمكن أن نمألها باملاء، فقال األب البنه: ألم تالحظ شيئا على السلة؟! هنا تنبه الصبي 
فقال: نعم يا أبي كانت متسخة من بقايا الفحم واآلن أصبحت نظيفة تماما، فقال األب البنه: 
وهذا تماما ما يفعله القرآن بقلبك، فالدنيا وأعمالها قد تمأل قلبك بأوساخها،  والقرآن كماء 

البحر ينظف صدرك حتى لو لم تحفظ منه شيئا.

  تعلموا العطاء حتى في ظروفكم الخانقة ! تعلموا كيف تهدون النور ملن حولكم وإن كانت خفاياكم هالكة ، 
ئ لكم فرجًا  تعلموا أن تهبوا ألحبابكم ابتسامة وإن كنتم تبكون ابذلوا ! فثواب العطاء سيمسح متاعبكم ويخبِّ

من حيث ال تحتسبون › صانع املعروف ال يقع وإن وقع ال ينكسر« ..
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نسأل الله أن نكون من أهل الجنة..

يارب ما أرحمك

 عنها السخاء و الطيبة 
َ

      يحكى أن زوجة ُعِرف
قدر الله لها أن تتزوج برجل عصبي املزاج و كثير 
الذي  طبخها  بسبب  كان  أغلبها  ,مشاكل  املشاكل 
الدائم  سعيها  من  بالرغم  لزوجها  يوما  يرق  لم 
إلرضاء  الطبخ  في  يمكنها  ما  أفضل  تقديم  على 

زوجها. 
يبدأ  الطعام  الزوج  يتذوق  كان  كلما  ولكن 
وانه  املذاق  سيء  الطعام  أن  يقول  و  بالصراخ 
يحتاج املزيد من امللح والنكهات…وكانت الزوجة 
شيء…ظلوا  به  ليس  و  لذيذ  بأنه  إقناعه  تحاول 
القاسية  عباراته  تحتمل  وهي  الحالة  هذه  على 
اتجاهها..فكان يصف طعام جميع النساء اللواتي 

يعرفهن بأنه أفضل من طعامها… 
     مرت األيام و سئم الزوج تصرف الزوجة…
لم  إذا  عليها  يتزوج  سوف  بأنه  يهددها  أن  فقرر 
يتغير طبعها…ولكنها بقيت على حالها..فاخبرها 

امللح  من  يخلو  طعامي  أن  هو  الزواج  هذا  سبب 
والنكهات فقط!! 

زوجي الحبيب مريض .. لكنه يذعر و يخاف من 
ت 

ّ
فكرة املرض لذلك أخفيت عنه املوضوع و تحمل

بالنقص  يشعر  وال  يخف  ال  اآلخر…حتى  زواجه 
أن يضر نفسه…رجاءا  املزاج أخاف  ألنه عصبي 

ال تضعي امللح أو النكهات فهي تضر جدا به! 
غير  تصرفات  يتصرفون  يحبوك  من  أحيانا     
مفهومه بالنسبة لك…ربما يغيظوك و ربما تشعر 
أنهم غير مبالني..لكن في الحقيقة هم أكثر الناس 

لطفا بك و ارحمهم بك ….. 
حتى األب واألم أحيانا يحرمون األبناء من أمور 
كثيرة…بعني األبناء هذا ظلم و حرمان غير مبرر 
و ليس له داع..لكن الوالدين يعلمون جيدا أن هذا 
ملصلحة أبنائهم وان كان فيها القليل من القسوة . 

ربي أحفظ لي كل من يحبني وأحبه .
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لم يقل سبحانه » للجبار » 
رغم أنه موطن القوة في يوم املحشر ..

ْحَمن »  بل قال سبحانه » للرَّ
عرض بالرحمة في مقام تنخلع فيه القلوب ..

تأمالت آيةاالبتسامة أمرها غريب 

 همسة 
صباحية 

الزفاف ووضعه  يتزوج واحضر فستان  انه سوف 
كمحاوله  الحيلة  عليها  تنطبق  حتى  غرفة  في 

أخيرة معها . 
     وفي يوم الزفاف الوهمي دخلت زوجته الى 

داخل غرفته ووضعت ورقه داخل الفستان.. 
يعيد  حتى  الزوج  دخل  املساء  حل  عندما 
و  الورقة…قراها  يجد  ألصحابه..وإذ  الفستان 

صدم… 
كانت الرسالة تقول : 

أن  إخبارك  أردت   .. الجديدة  الزوجة  أختي      
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 طفلك يكذب ؟
الحل : 

كان  إذا  إال  يكذب  ال  فالطفل   ، األمان  اعطه 
خائفا وتحت ضغط التهديد ، أشعره باألمان ثم 

ز لديه قيمة الصدق .
ِّ

عز
 طفلك عنيد ؟

الحل :
ال تعانده أثناء عناده فهو يطبق ما يرى ! امنحه 

مزيدا من الحب والحضن .
 طفلك كثير الحركة ؟

الحل : 
تناول  من  وليخفف   ، حركية  بأنشطة  اشغله 
أعطه   ، حيويته  من  تزيد  ألنها  الشكوالتة 

مسؤوليات .
 طفلك ال يأكل جيدا ؟

الحل : 
ل تناوله للطعام إلى لعبة او  ال تغصبه أبدا ، حوِّ

ن له الطعام بالفواكه امللونة منافسة ، زيِّ
 طفلك يضرب إخوانه الصغار ؟

الحل : 
لهم  حبك  وليكن   ، األصغر  بإخوانه  تقارنه  ال 
على  منهم  ألحد  قلبك  ميالن  تظهر  وال  بالعدل 

اآلخر .
 طفلك مدمن األلعاب اإللكترونية؟

الحل : 
وال  اللعب  ساعات  من  يقلل  حتى  معه  تدرج 

تحرمه فجأة فيقبل عليها بشغف أكثر من قبل .
 طفلك يتلفظ بألفاظ بذيئة ؟

الحل : 
ال تصرخ عليه بل نّبه باللني وأخبره بأن نظافة 

اللسان من نظافة القلب وحاول معرفة املصدر .
 طفلك ال يصلي ؟

الحل : 
نحّببه في الله ، نشعره بأن كل النعم بما فيها 
وى هي من  النقود التي يشتري بها األلعاب والحلـِ

الله .
 طفلك يمص إصبعه أو يقضم أظافره ؟

الحل : 
إلى األمان فهو خائف من شيء  طفلك يحتاج 

ما يهدده أو يشعر بدونية نتيجة مقارنته .
 طفلك سريع الغضب ؟

الحل : 
مماثل  بغضب  عليه  ترد  وال  اهتماما  تعره  ال 
ثم  اهدأ  له  وقل   ، غضب  إن  يتوضأ  أن  مه 

ِّ
وعل

نتفاهم .
 ابنك ضعيف شخصية ؟

الحل : 
امنحه ثقة ، وأعطه مسؤوليات ، أعطه األمان 
أندية  في  أدخله  شخصيته،  بضعف  تشعره  ال   ،

رياضّية فلها أثر عجيب على النفس والجسم .

 طفلك يتأتئ أثناء النطق؟
الحل : 

امدحه وأكثر من تشجيعه ، ال تضحك على ما 
على  لتدريبه  نطق  إخصائي  على  واعرضه  يقول 

حسن النطق .
ل يدك وال رأسك ؟  طفلك ال يقبِّ

الحل : 
بادر أنت بذلك حتى يقلدك إلى أن يعتاد على 

ذلك
 ابنك سرق ؟

الحل : 
انفراد  على  انصحه  بل  سارق   بكلمة  تنعته  ال 
، دعه يرجع ما أخذه ، وابحث عن األسباب التي 
ألجأته للسرقة وعالجها ، أشبع احتياجاته املادّية 

واملعنوّية
 ابنك ظهرت عليه عالمات البلوغ ؟

الحل : 
وال  بنفسه  ثقته  ز 

ِّ
وعز الطهارة  آداب  مه 

ِّ
عل

تسخر من شكله وصوته وبنيِّ له أنه أصبح مسؤوال 
عن سلوكه .

 ابنك بدأت تظهر عليه عالمات األنوثة ؟
الحل : 

اصحبه   ، بالتدرج  بالبنات  احتكاكه  ل 
ِّ
قل

املعتدلة  الخشونة  على  به  ودرِّ  ، الرجال  ملجالس 
عليها  ظهرت  إذا  البنات  مع  العكس  وافعل   .

تصّرفات ذكورّية .
 طفلك يعاند ويبكي أثناء استيقاظه؟

الحل : 
امسح على رأسه بالهدوء وناده بأحب أسمائه 

واقرأ آية الكرسي بهدوء ، بدل الصراخ !
 طفلك بدأ يصرخ في محل األلعاب !؟

الحل : 
ترضخ  ال  انفعال  دون  حاوره   ، عينيه  انظرفي 

لطلبه حتى لو سكت حتى ال يتعلم هذا األسلوب .
 اإلكثار من أسلوب :

الحل : 
أو  نقودا  أعطيك  فسوف  كالمي  نفذت  إن 
حالوة يعلم الطفل أسلوب االنتهازية ومن بعدها 

الرشوة الخفية !


