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إعداد:القلوبروحوا
شيرين أشرف جمال

كان الراكب بجانبي في الطائرة، 
 كبيرًا في السن - من بريطانيا 

ً
رجال

مستشارًا  يعمل  بأنه  نفسه  عّرف   -
الشركات  كبرى  من  واحدة  في 

السعودية..
وأنني  بنفسي  عّرفته  حينما 
مهتم بالطفولة، قال لي وهو يبتسم: 

سأخبرك إذن قصتي مع ولدّي.
كانا  حينما  ابنان،  لدّي  كان 
الحظت  االبتدائية  املرحلة  في 
بدروسهما،  اهتمامهما  قلة  عليهما 
معهما،  أتحدث  يومًا  فأخذتهما 
الشديد  شغفهما  أعرف  وكنت 
السيارة  عن  فسألتهما  بالسيارات، 
عندما  اقتناءها  يريدان  التي 
 ( سويا:  االثنان  فهتف  يكبران، 

فيراري (
الفور:  على  لهما  فقلت 
اآلن  نذهب  أن  رأيكما  ما  إذن 
التي  الفيراري  السيارة  ونشاهد 

ستشتريانها؟!
الفرحة،  من  الولدان  وطار 
وبالفعل ذهبنا إلى معرض سيارات 
فيراري، دخلوا املعرض، واستقبلهم 
كيف  البائع:  سألني  وحني  البائع.. 
ولداي  فقلت:  أساعدكم؟  أن  يمكن 

يريدان شراء سيارتي فيراري.
الحظ ساعدني يومها بأن البائع 
ود  بكل  وتعامل  الرسالة،  فهم 
الولدان  يعامل  فأخذ  أبنائي،  مع 
قال  حقيقيان،  مشتريان  وكأنهما 
التي  السيارة  يختارا  بأن  لهما 
الولدان  اختار  وبالفعل  يريدان، 
وأخذا  املعروضة،  السيارات  إحدى 

يتأمالنها ويتلمسانها بكل شغف..
أن  عليهما  البائع  عرض  ثم 
فيها  يجلسا  وأن  السيارة  يفتحا 

وكاد  الداخل،  من  ويشاهدانها 
ا من الفرحة.

ّ
الولدان حينها أن يجن

الفيراري  سيارة  الولدان  دخل 
وهما ال يكادان يصدقان نفسيهما.. 
أخذا يتبادالن الجلوس خلف املقود 

ويمثالن وكأنهما يقودان السيارة.
ثم شكر األب البائع، والتفتا إلى 
وسأاله  السعر،  عن  وسأله  البائع 
لو  الشهري  القسط  قيمة  عن  أيضًا 
ثم  باألقساط،  السيارة  شراء  أرادا 
طلب األب من ولديه أن يسجال هذه 

املعلومات على ورقة ويحتفظا بها.
كان  املنزل،  إلى  عادوا  حينما 
الوقت  طول  يتحدثان  الولدان 
كانا  شاهداها،  التي  السيارة  عن 
مفعمني باإلثارة، جلس حينها األب 
لهما:  قال  الحديث،  في  وبدأ  معهما 
وأنه  الثمن..  غالية  السيارة  هذه  إن 
يكونا  أن  عليها  الحصول  أرادا  إذا 
يكبران،  حينما  مرموقة  وظيفة  في 
 جيدًا، حتى يتمكنا 

ً
تدر عليهما دخال

من دفع القسط الشهري املرتفع.
حددوا  معهما  بسيطة  وبحسبة 
الراتب  يكون  أن  يجب  كم  سويا 

الشهري ملن يريد أن يشتري سيارة 
الفيراري.

األب  اتجه  التالي  اليوم  في 
العامة  املكتبة  إلى  ولديه  مع 
عن  السنوية  التقارير  واستعرضوا 
في  الوظائف  مختلف  دخل  معدل 
وظيفة  كل  بإلغاء  وقاما  بريطانيا، 
الذي حدداه  الدخل  يقل دخلها عن 
أحالمهما،  سيارة  لشراء  باألمس 
قليل  عدد  إلى  توصال  النهاية  وفي 
أن  األب  لهم  أوضح  الوظائف،  من 
الحصول على إحدى هذه الوظائف 

سيضمن لهما الوصول لهدفهما.
املتوفرة  املعلومات  طريق  وعن 
في املكتبة، حددوا سويا كيف يمكن 
ألي شخص أن يصل إلى واحدة من 
الشهادات  هي  وما  الوظائف،  هذه 
أو  كلية  أي  طريق  وعن  املطلوبة، 
هذه  على  الحصول  يمكن  جامعة 
قائمة  كّونوا  وبالتالي  الشهادات، 
أخرى بالجامعات والكليات مرتبطة 

بالقائمة األولى.
عن  يبحثون  أخذوا  ذلك  بعد 
متطلبات القبول في هذه الجامعات 

والكليات، من معدل دراسي وما إلى 
قائمة  في  ذلك  كل  وسجلوا  ذلك، 

ثالثة.
أبوهم  وجلس  للمنزل  رجعوا 
معهم، وناقشهم في كل ما قاموا به، 
قال  ثم  الكبير،  حلمهم  يغذي  وهو 
لهم: إن أول خطوة عليهما أن يقوما 
بها اآلن ليصال إلى ما يريدان هو أن 
يتفوقا في دراستهما ليحصال على 
ستؤهلهما  التي  املطلوبة  الدرجات 
للدخول في الجامعات املذكورة في 
كل  مع  أبوهما  تركهما  ثم  القائمة، 

هذه القوائم التي أعداها سويا. 
إلى  التفتا  اليوم،  ذلك  منذ 
معهود..  غير  بشكل  دراستهما 
دراستهما  يوليان  أصبحا 
وكل  كبيرًا..  اهتمامًا  وواجباتهما 
ما كان يفعله هو بني لحظة وأخرى 
بحلمهما  رهما 

ِّ
ويذك يشجعهما  أن 

الكبير.. 
وبالفعل تفوقا في دراستهما، تم 
الجامعات  في  الفور  على  قبولهما 
التي يريدان، وبدآ حياتهما العملية 
من  اختاراها  التي  القطاعات  في 

ضمن تلك القائمة.. 
أواسط  في  هما  واآلن، 
أحدهما  أصبح  العشرينيات، 
لواحدة  البريطاني  للفرع  مديرًا 
املشهورة،  املطاعم  سالسل  من 
والثاني  الزواج،  وشك  على  وهو 
يعمل في وظيفة مرموقة في واحدة 
الشرق  في  الكبرى  الشركات  من 

األوسط.
بعد أن أنهى جاري قصته سألته: 
هل  اآلن؟  يريدان  ما  حققا  وهل 

اقتنيا سيارة الفيراري؟
االبن  بأن  ضاحكًا،  أجابني 
أن  بعد  بورش  سيارة  اقتنى  األكبر 
الثاني  أما  أكثر،  بها  معجبًا  أصبح 
بالفيراري  معجبًا  يزال  ال  فهو 

وسيقتنيها قريبًا.
أوالده  مع  يناقش  منا  من  ترى 
املبكر؟!  العمر  هذا  في  مستقبلهم 
السؤال  نسألهم  أن  هنا  أقصد  ال 
املعهود: ماذا تريد أن تصبح عندما 

تكبر؟
واضحة،  أهداف  وضع  أعني 
بهم  سيصل  الذي  الطريق  ورسم 
األولى  سنواتهم  من  بداية  إليها، 
في الدراسة، وأنا على يقني من أن 
الطريقة  بهذه  أبنائنا  مع  التواصل 
 
ً
مستقبال سيمنحهم  العملية، 

أفضل.

قصة تربوية

  يقول أحد الشباب :
علو  إلى  وصل  حتى  والدي  وبني  بيني  خالف  ث  د ح
الدراسية  األوراق  بعض  يدي  بني  وكان  ألصوات،  ا
والله  والهموم  لسريري  وذهبت  املكتب  على  ميتها  ر

تغشى على قلبي وعقلي..
أثقلتني  كلما  كعادتي  الوسادة  على  رأسي  ضعت  و

الهموم حيث أجد أن النوم خير مفر منها..
خرجت في اليوم التالي من الجامعة

فكتبت  الجامعة،  بوابة  على  وأنا  جّوالي  أخرجت  ف
رسالة أداعب بها قلب والدي الحنون فكان مما كتبت:

من  وأنعم  ألني  اإلنسان  قدم  باطن  أن  سمعت  «

ظاهرها فهل يأذن لي قدمكم بأن أتأكد من صحة هذه 
املقولة بشفتاي؟«

وصلت للبيت وفتحت الباب وجدت أبي ينتظرني في 
الصالة ودموعه على خده ..

قال: »ال لن أسمح لك بتقبيل قدمي،
وأما املقولة فصحيحة، وقد تأكدت من ذلك عندما 

ل قدميك ظاهرًا وباطنًا يوم أن كنت صغيرا« كنت أقبِّ
ففاااااضت عيناي بالدموع..

ان  قبل  لُهم  تقّربوا 
َ
ف ربنا..  بأمر  يوما  يرحلون  س

وادعوا  عليهم  فترّحموا  رحلوا  قد  كانوا  وإن  فقدوهم  ت
لهم..

من أروع ما كتبه علي الطنطاوي .. رحمه الله..

خالف مع والدى
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بن  عثمان  فندق  قصة  اهي  وم
عفان رضي الله عنه الذي يتم بناؤه 

بجوار املسجد النبوي؟!؟
عثمان  لسيدنا  ورثة  هناك  هل 
الفندق  هذا  يبنون  عنه  الله  ي  رض

باسمه؟!
* اقرؤوا القصة لعلنا نتعلم !! *

أعداد  وزيادة  الهجرة  د  بع
املاء..  إلى  االحتياج  زاد  املسلمني 
وكانت بئر رومة من أكبر اآلبار وهو 
إال  باملدينة  للماء  الرئيسي  املورد 
أن هذه البئر يملكها يهودي مستغل 
بمعني الكلمة وهو يبيع املاء بيعًا ولو 

بالقطرة.
عنه  الله  رضي  عثمان  علم  فلما 
وأخبره  اليهودي  إلى  ذهب  بالقصة 
البئر  منه  يشتري  أن  يريد  أنه 
أن  عثمان  فعرض  اليهودي  فرفض 
يومًا  فيكون  البئر  نصف  يشتري 
فوافق  منه،  يبيع  لليهودي  ويومًا  له 
شاطر  تاجر  عثمان  أن  أساس  على 
مكسبا  فيزداد  املاء  سعر  وسيرفع 

اليهودي..!!
لكن حدث العكس فقد قل الطلب 
على املاء حتى انعدم تماما، فتعجب 
اليهودي وبحث عن السبب فاكتشف 
أن عثمان جعل يومه لوجه الله يأخذ 

مقابل..  دون  حاجتهم  الناس  فيه 
جميعًا  يشربون  الناس  فأصبح 
للبئر  يذهبون  وال  عثمان..  يوم  في 
فشعر اليهودي  اليهودي  يوم  في 
رضي  عثمان  إلى  وذهب  بالخسارة 
الله عنه وقال له أتشتري باقي البئر 
 20 مقابل  واشتراه  عثمان  فوافق 
ألف درهم وأوقفه لله تعالى يشرب 

منه املسلمون..
الصحابة  أحد  جاءه  فترة  بعد 
منه  يشتري  أن  عليه  وعرض 
عثمان  فقال  سعره،  بضعفي  البئر 
أعطيك  فقال  أكثر،  علّي  ُعرض 
ُعرض  عثمان  فقال  أضعاف  ثالثة 
تسعة  إلى  وصل  حتى  أكثر  علّي 
فاستغرب  عثمان،  فرفض  أضعاف 

مشتٍر  يوجد  ال  وقال  الصحابي 
غيري فمن هذا الذي أعطاك أكثر 

مني؟
أعطاني  الله   : عثمان  فقال   

الحسنة بعشر أمثالها..
البئر  عثمان  أوقف  لقد  ـ 
الزمن  من  فترة  وبعد  للمسلمني 
هذه  حول  تنمو  النخيل  أصبحت 
العثمانية  الدولة  به  فاعتنت  البئر، 
الدولة  جاءت  وبعدها  كبر،  حتى 
حتى  أيضا  به  واعتنت  السعودية 
النخيل ما يقارب 1550  وصل عدد 

نخلة.
في  ممثلة  الدولة  فأصبحت  ـ 
باألسواق  التمر  تبيع  الزراعة  وزارة 
إيراد يوزع نصفه  وما يأتي منه من 

والنصف  واملساكني  األيتام  على 
حساب  في  البنك  في  يوضع  اآلخر 
وزارة  تديره  عفان  بن  عثمان  باسم 
األوقاف. وهكذا زكا املال ونما حتى 
أصبح في البنك ما يكفي من أموال 
املنطقة  في  أرض  قطعة  لشراء 
النبوي..  للحرم  املجاورة  املركزية 
عمارة  ببناء  الشروع  تم  ذلك  بعد 
فندقية كبيرة من هذا اإليراد أيضا.
ـ البناء في مراحله النهائية اآلن 
فندقية  لشركة  تأجيره  يتم  وسوف 
املتوقع  ومن  نجوم  الخمسة  فئة  من 
 50 يقارب  سنوي  بإيراد  تأتي  أن 
مليون ريال سعودي، نصفها لأليتام 
حساب  في  ونصفها  واملساكني 
البنك؛  في  عنه  الله  رضي  عثمان 

والجميل. 
مسجلة  األرض  أن  والعجيب  ـ 
بن  عثمان  باسم  بالبلدية  رسميا 
مع  تجارة  هذه  الله  سبحان  عفان، 
الله بدأت واستمرت طوال 14 قرنا 

فكم يكون ثوابها...؟!؟!!!
ـ لذلك قال الرسول عليه الصالة 
والسالم« لكل نبي رفيق ورفيقي في 

الجنة عثمان »
        املؤمن يوم القيامة في ظل  

صدقته

فصادفهم  مصر،  شعراء  الخلفاء  أحد  استدعى 
البحر  إلى  ذاهبًا  فارغة  جّرة  بيده  فقير  شاعر 
ليمألها ماء فرافقهم إلى أن وصلوا إلى دار الخالفة، 
ا رأى 

ّ
فبالغ الخليفة في إكرامهم واإلنعام عليهم، ومل
الرجل والجّرة على كتفه ونظر إلى ثيابه الّرثة

قال: من أنت؟ وما حاجتك؟
فأنشد الرجل:

 القوَم شدوا رحالهم
ُ

وملا رأيت
ي

ّ
 ِبجرت

ُ
امي أتيت إلى بحِرك الطَّ

فقال الخليفة:
ة. 

ّ
امألوا له الّجرة ذهبًا وفض

فحسده بعض الحاضرين وقالوا للخليفة:
هذا فقير مجنون ال يعرف قيمة هذا املال، ورّبما 

أتلفه وضّيعه.
فقال الخليفة:

هو ماله يفعل به ما يشاء، فُملئت له جّرته ذهبًا، 
وبلغ  الفقراء،  لجميع  املال  ففّرق  الباب  إلى  وخرج 

الخليفة ذلك، فاستدعاهوسأله على ذلك 
فقال:

بمال  ونحن   ( بمالهم  رون  الخيِّ علينا  يجود 
رين نجود ( الخيِّ

ه عشر 
ُ

مأل جّرت
ُ

فأعجب الخليفة بجوابه، وأمر أن ت
مّرات،

هذه  الفقير  فأنشد  أمثالها  بعشر  الحسنة   : وقال 

األبيات الشعرية التي يتم تداولها عبر مئات السنني:
الناس للناس مادام الوفاء بهم….

                      والعسر واليسر أوقات وساعات
وأكرم الناس ما بني الورى رجل ….

                       تقضى  على يده للناس حاجات
ال  تقطعن يد املعروف عن أحــد ……

                        مـا دمـت تـقدر واأل يـام تـــارات
واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت ….

                     إليك ال  لك عند الناس حاجـــات
فمات قوم وما مــاتت فضائلهم ….

...
ُ

                  وعاش قوم وهم في الناس أموات
               إإإضاءه..

يعرفه  الناس ال  بالعطاء، وقضاء حوائج  التلذذ     
سوى العظماء، وأصحاب األخالق الفاضلة

وليس دائمًا العطاء باملنح، بل أحيانًا يكون العطاء 
باملنع!!

وكف  الناس،  أسرار  وستر  الغضب،  فكتمان 
اللسان عن أعراضهم ..

     هو من أنبل أنواع العطاء..

هل تعلم أن لعثمان بن عفان حسابا  فى أحد البنوك فى السعودية..!!!!*

قصة قبل النوم ..

قصة حقيقية

العطاء


