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إعداد:
شيرين أشرف جمال

 يقول أشهر األطباء النفسيني: 
1- عندما ترى شخصا يتكلم بسرعة .. فاعلم أنه : كتوم!

2- وعندما ترى شخصا ينام أكثر من نصف يومه .. فاعلم أنه : يتألم ! 
 .. تافه  شبه  شيء  وعلى  كثيرا  يضحك  شخصا  ترى  وعندما   -3

فـاعلم أنه : حزين !

4- وعندما ترى شخصا يبتسم دائما بـ شكل متكرر .. فاعلم أنه : 
متواضع وقلبه نظيف !

5- وعندما ترى شخصا يتشاجر معك دائما .. فاعلم أنه : يحبك !!
ذل من 

ُ
6- وعندما ترى شخصا لم يعد يهتم ألحد .. فاعلم أنه : خ

الكثير !

عبارات قيمة

 من أن ُيكتب على الَباب‹ 
ً
ى املَحالت، َبدال

َ
< في إحد

ُمغلق للّصالة › 
اك إلى الّصالِة فالَحق ِبنا‹

َ
تب ›سبقن

ُ
ك

»روعة اإليجابية في الحق«
< حني توفيت ابنتها الصغيره !! 

ابتسمت وفي عينيها الدمع وقالت : 
هناك في اآلخره سأطرق باب الجنة

وستفتحه لي .. 
»هكذا الصبر عند املصائب« 

< قبل أن تغتاب !! أغمض عينيك، وتخّيل أنك تمضغ 
قطعة لحمة حمراء نيئة، تلوكها بني أسنانك بدمها .. 

»إن أعجبك هذا الخيال افتح عينيك وأكمل غيبتك«
< من أجمل ذكريات الطفولة !! 

تستيقظ  ولكنك  املنزل،  في  مكان  أي  في  تنام  أنك 
وأنت في سريرك .. 

»ربي ارحمهما كما رّبياني صغيرا »
ستشفى !! 

ُ
< في امل

على اليمني رجل يستخرج شهادة ميالد ابنه، وعلى 
اليسار آخر يستخرج شهادة وفاة أبيه.. 

»مشهد يختصر الحياة«

< يقول شاب !!
كلما مررت بجانب فتاة متبرجة كتمت أنفاسي، حتى 

ال أجد من ريحها فتكتب زانية .. 
»دين وأخالق »

أن  أحببت  فإن  املستغفرين   سفينة  عليك  ستمر   >
تكون من الركاب املستغفرين، قل :

)أستغفُر الله الذي ال إله إال ُهَو الحيُّ القيوم وأتوبْ (

< قد يتعب القلب من تربية 
من  النفس  وتعاني  األبناء 
الهّم  يسبب  مما  تَمّرِدِهم؛ 
ابن  قال   .. للوالدين  والغم 

م : القيِّ
ال  ما  الذنوب  من   

ّ
إن  >

ره إال الهّم باألوالد.
ِّ
يكف

لتكفير  ا 
ً

طريق لكم  فهنيئًا 
من  وجدتم  وإن   .. الذنوب 
في  يتعبكم  ما  أبنائكم 
 .. ربكم  فاستغفروا  تربيتهم  
الدعاء للذرية شديد الحضور 
في  لي  )وأصلح   : القرآن  في 

بك  أعيذها  )وإني  ذريتي(، 
لنا من  وذريتها(، )ربنا هب 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعني(، 
الصالة  مقيم  اجعلني  )رب 

واجعلنا  )ربنا  ذريتي(،  ومن 
ذريتنا(،  ومن  لك  مسلمني 
)رب هب لي من لدنك ذرية 
أن  وبني  )واجنبني  طيبة(، 
تدبر  ففي  األصنام(..   نعبد 
اآليات السابقة، وما فيها من 
الدعاء للذرية؛ ندرك أن من 
األبناء  صالح  أسباب  أعظم 
)كثرة الدعاء لهم( فاحترس 
أن تستغرق كثيًرا في الوسائل 
التربوية الحديثة، وتغفل عن 
 .. وهي  العظمى،  الوسيلة 

)كثرة الدعاء لهم(

1- أشعة الشمس. 

2- كثرة شرب املاء. 

 .
ً
3- النوم الكافي ليال

4- الهواء الطلق النقي. 

ساعة  نصف  املشي   -5

يوميًا. 

6- الغذاء الصحي املتوازن. 

الكريم  القرآن  تالوة   -7

يمكن  ال  للروح  غذاء  وهو   ..

االستغناء عنه. 

8- العسل.  

9- الحبة السوداء. 

والرضا  القناعة   -10

بالقدر خيره وشره.  

س بـ ...«ال إله إال الله«
ّ
  تنف

»وعاتب نفسك .. بـ »أستغفر الله«  

م .. »بـالحمد لله«  
ّ
وتأل

 وتعّجب .. بـ » سبحان الله«

»وافرح .. بـ »الصالة على رسول الله«   

ا لله وإنا إليه راجعون«  
ّ
واحزن .. بـ »إن

 واكسر سّم عينك   بـ »ما شاء الله«  

 ابدأ .. بـ »بسم الله«  

واختم .. بـ »الحمد لله« 

أسأل الله أن يرضى عنَي وعنكَم، 

فليس بعد رضى الله إال الجنة   

أفضل عشرة أطباء 
يف العالم هم:  

طريق لتكفري الذنوبليس  بعد رضى اهلل إال الجنة

 ) حقيقة(
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سوق  الى  ألذهب  لنفسي  قلت 
غيار  قطعة  عن  وأبحث  القلوب 

لقلبي، فقد ضاعت علّي دقاته !!
أدخله،  مرة  وأول  السوق  دخلت 

فوجدت العجب العجاب !!
ناس باملئات كل واحد منهم قلبه 
بني يديه محمول يبحث عن شيء له 

يصلحه ...
السوق عشرات  ووجدت في هذا 
والتصليح  الطب  وأهل  الباعة 
واحد  وكل  واالختصاص...  والخبرة 

ينادي على بضاعته.. 
علّي  اختلفت  قلبي  ألحدهم  قلت 

دقاته !!!
فقال تعال اقترب ..

موضع  على  اليمنى  أذنه  ووضع 
قلبي وأنصت ..     

دواؤك  تجزع،  ال  ولدي  يا  فصاح 
بسيط،

والقلوب  نعالجها  عندنا  القلوب 
أنواع... قلت له اشرح لي .. 

من  ورثتها  التي  خبرتي  من  قال 
أبي عن جده .. 

وقلب  مشروح  قلب  الدنيا  في 
مجروح وقلب مذبوح ..

وقلب  سحيق،  وقلب  رحيق،  قلب 
حريق، وقلب غريق ..

قلب عاشق، وقلب رائق ..
قلب منقوع، وقلب مفجوع ..

وقلب  عليل،  وقلب  سليم،  قلب 
سقيم..

قلب فياض، وقلب جّياش ..

قلب مغرور، وقلب مسرور..
ب 

ِّ
مقل فسبحان  يطول  والبحث 

القلوب.. 
واحدة  بحيرة  جئتك   : له  قلت 

فجعلتها حيرات !!! 
العارف  م  تبسُّ وتبسم  فضحك 

الحذق.. 
قال لي: يا ولدي ال تجزع، عندي 
لك ولكل من يأتيني وصفة واحدة .. 

كل من جربها تعافى بإذن الله ..

واكتب  وقرطاس  بقلم  فاتني 
عني:

فال  مقسوم  رزقك  ولدي  يا 
تجزع..  فال  محتوم  وقدرك   .. تتعب 
تأمل...  فال  عاجز  وصديقك 

وعدوك ضعيف فال تخش ..
ر قلبك من ثالث .. طهِّ

الكره  ... والحقد  .. والرياء ..
نه بثالث .. وزيِّ

الصدق واإلخالص والورع 
واجعل في قلبك ثالثا ..

سيد  وحب  للمولى..  التسليم 
في  الخالق  شكر  ودوام    .. الورى  

السراء والبلوى  ..
وانشغل  للخالق  الخلق  واترك 

بإصالح حالك ودع أحوالهم..
وليكن لك ثالث..

 .. صابر  وجسد   .. ذاكر  لسان 
وعقل متبصر عارف     

واهرب من ثالث ..
الناس  وهوى  الناس  حديث 

والجلوس مع الناس ..
عالمة  من  بالناس  فاالستئناس 

اإلفالس ..      
تناول دواك ومن الله شفاك..!!! 

لداري،  راجعًا  وانصرفت  قّبلته 
بها  أعمل  على  وصيته  عيني  وبني 
دقات  وانتظام  راحتي  بها  ولعل   ..

قلبي..   
فبها  تأملوها  حياة  منهج  إنها 

تحيا القلوب..

 عيني قدرًا 
ْ

َعت
َ

قال: خرجت بعد أدائي لصالتي، فوق
على عني شيٍخ وقوٍر طاعن في السن، يجلُس على كرسيٍّ 

ك، وبجانبه خادمه،  متحرِّ
يا  لي   

ُ
له:)ادع قلت  ثم  رأسه،   

ُ
وقّبلت منه  فاقتربت 

عم(.
فسألني: هل والدك موجود؟

قلت: نعم.

قال: هل والدتك موجودة؟
قلت: نعم.

وأحزان  الُعمِر  بأسى  ممزوجة  ابتسامة  فابتسم 
األيام، ثم قال:

 تاجٌر كبير، حافظ على تجارتك يا ولدي، 
َ

 أنت
ً

)إذن
فأوالدي قد ضّيعوا تجارتهم(.

قلبي،  في  ة 
ّ

وهز بدني،  في  بقشعريرٍة   
ُ

أحسست

 عنه، وأنا أتمتم بلساني:
ُ

، ثم انصرفت
ً

 ثانية
ُ

 رأسه
ُ

فقّبلت
تجارتك  على  حافظ  ولدي،  يا  تجارتك  على  حافظ 

يا ولدي.
أمهاتنا  مع  تجارتنا  الرابحة..  التجارة  هي  حقًا  تلك 

وآبائنا قبل فوات األوان. 
رحلوا  من  وارحم  وأمهاتنا،  آباءنا  احفظ  اللهم 

منهم..

فى سوق القلوب ..

تلك حقًا هى التجارة الرابحة..

أبى  بن  سعد  سيدنا  أرسل 
الستكشاف  رجال  سبعة  وقاص 
أخبار الفرس وأمرهم أن يأسروا 
رجال من الفرس إن استطاعوا !!

رجال  السبعة  خروج  فبمجرد 
أمامهم  الفرس  بجيش  تفاجأوا 
 .. أنه بعيد عنهم  .. وكانوا يظنون 
فقالوا نعود، إال رجل منهم رفض 
العودة إال بعد ان يتم املهمة التى 

فه بها سعد !!
ّ
كل

إلى  رجال  الستة  عاد  وبالفعل 
بطلنا  واتجه   .. املسلمني  جيش 

ليقتحم جيش الفرس وحده !!
الجيش  حول  بطلنا  التف 
فيها  التى  األماكن  وتخّير 
منها  يمر  وبدأ  مياه  مستنقعات 
الجيش  مقدمة  تجاوز  حتى 
ألف   40 من  املكونه  الفارسى 

مقاتل !!
حتى  الجيش  قلب  تجاوز  ثم 
كبيرة  بيضاء  خيمة  إلى  وصل 
الخيول،  أفضل  من  خيل  أمامها 
قائد  رستم  خيمة  هذه  أن  فعلم 

الفرس !!
الليل،  حتى  مكانه  في  فانتظر 
إلى  ذهب  الليل  جن  وعندما 
حبال  بسيفه  وضرب  الخيمة، 
رستم  على  فوقعت  الخيمة، 
قطع  ثم  بداخلها،  معه  ومن 
معه  الخيل  وأخذ  الخيل  رباط 
أن  ذلك  من  يقصد  وكان  وجرى. 
في  الرعب  ويلقي  الفرس،  يهني 

قلوبهم!!
تبعه  بالخيل  هرب  وعندما 
الفرسان .. فكان كلما اقتربوا منه 
تباطأ  عنهم  ابتعد  وكلما   .. أسرع 
أن  يريد  ألنه  به  يلحقوا  حتي 

إلى  به  ويذهب  أحدهم  يستدرج 
سعد كما أمره !!

فلم يستطع اللحاق به إال ثالثة 
فرسان .. فقتل اثنان منهم وأسر 

الثالث !! كل هذه فعله وحده !!
ووضع  باألسير  فأمسك 
يجرى  وجعله  ظهره  فى  الرمح 
معسكر  إلى  به  وصل  حتى  أمامه 
بن  سعد  على  وأدخله   .. املسلمني 
 : الفارسى  فقال   .. وقاص  أبى 
القول  وأصدقك  دمي  على  ني  أمِّ
.. فقال له سعد : األمان لك ونحن 
قوم صدق، ولكن بشرط أال تكذب 
أخبرنا  سعد:  قال  ثم   .. علينا 
في  الفارسي  فقال   .. جيشك  عن 
ذهول قبل أن أخبركم عن جيشي 

أخبركم عن رجلكم !!!
رأينا  ما  الرجل  هذا  إن  فقال: 
منذ  حروبا  دخلت  لقد  قط؛  مثله 
تجاوز  رجل  أظافري،  نعومة 
جيوش،  يتجاوزهما  ال  معسكرين 
وأخذ  القائد  خيمة  قطع  ثم 
منهم  الفرسان  وتبعه  فرسه، 
عندنا  ونعدله  األول  قتل  ثالثة: 
الثاني ونعدله  بألف فارس، وقتل 
عمي؛  أبناء  واالثنان  بألف، 
الثأر  صدري  في  وأنا  فتابعته 
أعلم  وال  تال، 

ُ
ق اللذين  لالثنني 

 
ُ

أحدا في فارس في قوتي، فرأيت
طلبت  )أي  فاستأسرت  املوت 
كم 

َ
عند من  كان  فإن  األسر(، 

أسلم  ثم   !! لكم  هزيمة  فال  مثله 
ذلك الفارسى بعد ذلك .

الذى  البطل  من  <أتعلمون 
جيوشهم  واخترق  الفرس  أذهل 
بن  طليحة   : إنه  قائدهم..  وأهان 

خويلد األسدى.

أشجع 
فدائى فى 
التاريخ !!
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تجري،  تنزل  ملا  عارف   >
وفي بداية الكيلو التاني تجيلك 
إنك  وتحس  جنبك  في  نغزة 
اتكسرت وهتقف في أي لحظة؟ 
»لحد  ده  الوجع  استحملت  لو 
العامود الجاي،« الوجع هيروح 
لسه  ويبقى  الجرية  وهتكمل 

فيك كمان.
صايم،  تبقى  ملا  عارف   >
معدتك  اليوم  نص  في  وتيجي 
وتخليك  بعضها  حوالني  تلف 
الجوع«  من  بتألم  »أنا  تقول 

هتكمل  انت  متخيل  وماتبقاش 
دقايق  بعشر  بعدها  إزاي؟ 
اإلحساس ده بيروح، وملا املغرب 
تاكل  ممكن  إنك  بتحس  بيأذن 

بعد التراويح كمان.
< عارف ملا تصحى من النوم 
الساعة 4 عشان تروح التجنيد، 
تسمع  عشان  ساعة   12 وتقعد 
انت هتلبس جيش وال أل، وتبقى 
حاسس إنك لو مت دلوقتي مش 
هتزعل؟ وبعدين اسمك يتنده، 
وتلبس سنة. بتحس إن بأي حال 

ال  انكسارات  ا 
ّ
من كٍل  داخل  في 

يفهمها سواه، عثرات ال يدركها غيره، 
اآلخرون،  بها  يعبأ  ال  قد  صدمات 
من  بها  هزأ  رّبما  عظيمة  وأمنيات 

يسمع عنها. 
 - الضعيفة  الطني  حفنة   - ونحن 
على  تعيننا  ثبات  مقومات  إلى  تحتاج 
إلى  للوصول  الحياة  مفاوز  تخّطي 
الطمأنية والرضا والسرور واألمنيات.

وليس أعظم من »القرآن« ..
خاّصة  آية  ا 

ّ
من  

ٍّ
كل في  ه 

ّ
أن  

ّ
أشك ال 

فيهدأ  يقرؤها  فتشفيه،  قلبه  المس 
ُ

ت
أعماقه،  في  ابض 

ّ
الن الضجيج   

ّ
كل

مع في عينيه.
ّ

يتأملها فيبتسم الد
 

ّ
كل في  بالقرآن  تعيش  أن  ب  جرِّ
 

ّ
تشد التي  اآليات  تستحضر  شؤونك، 

إلى  وتؤويِك  كسرك،  وتجبر  أزرك، 
هداياتها حني تتوه. 

من أقرب اآليات لقلبي، وكل القرآن 
في  الله  يعلم  »إن  تعالى:  قوله  قريب، 
خذ 

ُ
أ مّما  خيًرا  ُيؤتكم  خيًرا  قلوبكم 

قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه :

اإلسالم  بعد  العبد  عطي 
ُ
أ »ما 

فإذا  صالح،  أخ  من  خيرًا   .. نعمة 
وجد أحدكم ودًا من أخيه فليتمسك 

به«
والصديق الوفي 

هو من يمشي معك إلى الجنة . 
وقال الحسن البصري : استكثروا 
لهم  فإن  املؤمنني  األصدقاء  من 

شفاعة يوم القيامة . 
املحبة في الله .. نعمة من الله.. 

والتواصل مع األحبة أنٌس ومسرة  
يأنس  وبهم   .. قرة  للعني  فهم 

القلب
القلب  في  دام  من  على  فسالم 
رب  العني  عن  غابوا  وإن   .. ذكراهم 

احفظهم وارعاهم .

مش  العالم  في  األحوال  من 
بتكمل  بس  تستحمل.  هتقدر 
بتضحك  أيام  وفي  وبتعيش 

كمان.
من  أقوى  دايًما  اإلنسان   >
املوقف اللي بيتحط فيه، ومهما 
مستحيلة،  الظروف  بدت 
فيها  ضغط  لو  لحظة  هتيجي 
على نفسك هتكمل بعدها كتير. 
إنك  فيها  بتحس  اللي  اللحظة 
عالمة  بتبقى  خلصت،  خالص 

نص الطريق..

منكم ويغفر لكم« ..
م رحمه الله: قال ابن القيِّ

تأتي  وايا 
ّ
الن صالح  قدر  )على 

العطايا(
اآلية  هذه  اجعل  باختصار،  هكذا 
إلى  تسعى  ستجدك  عينيك  نصب 
وأنت  باستمرار  نواياك  تطييب 
: »يؤتكم 

ّ
تستشعر نظر الله ووعده الحق

خذ منكم » ..
ُ
خيرا مما أ

وُحرمته  ترجوه  كنت  خير   
ّ

كل
لزمت  إن  منه،  خيرا  الله  سيؤتيك 

الشرط. 
عند  وتراها  تتمناها  عطّية   

ّ
كل

 
ّ

لتمد الشيطان  لك  فيوسوس  غيرك، 
عينيك إليها، سيؤتيك الله خيرا منها، 

إن لزمت الشرط. 
ه 

ّ
خذ منك، ثق بوعد الله أن

ُ
 خير أ

ّ
كل

سيؤتيك خيًرا منه، إن لزمت الشرط. 
 الله ال ُيخلف امليعاد.

ّ
وعد الله، إن

وهداياته  بالقرآن  حياتكم  طابت   ..
وأنواره، وقّرت أعينكم بفضل الله. 

اإلنسان دايما أقوى من املوقف

ر هذا الكتاب:  < من يستطيع أن ُيغيِّ
 أنا ورُسلي [[.

َّ
 ألغلنب

ُ
]] كتَب الله

< من يستطيع أن َينتزع هذا اإلرث:
كانوا  الذين  القوَم  وأورثنا   [[
األرِض   

َ
مشارق ون 

ُ
ضعف

َ
ُيست

ارَبها[[ .
َ

ومغ
ر هذه الكلمة:

ِّ
<من يستطيع أن ُيؤخ

لعباِدنا  نا 
ُ

كلمت  
ْ

سَبقت ولقد   [[
نُصورون [[ .

َ
 إنهم لُهُم امل

َ
رَسلني

ُ
امل

< من يستطيع ردَّ هذه اإلرادة:
 

َ
الذين على   

َّ
ُمن

َ
ن أن   

ُ
ريد

ُ
ون  [[

هم 
َ
ونجعل األرض  في  ضِعفوا 

ُ
است

ة[[. أئمَّ
< من يستطيع إطفاء هذا النور:

الله  نوَر  ُيطفئوا  أن   
َ

ُيريدون  [[
ُيتمَّ  أن   

َّ
إال  

ُ
الله ويأَبى  بأفواِههم 

نوَره[[».
هذا  ب 

ِّ
ُيكذ أن  يستطيع  من   >

الوْعد:
منكم  وا 

ُ
آمن الذين   

ُ
الله وَعد   [[  

في  هم 
َّ
خلفن

َ
لَيست الصالحاِت  وا 

ُ
وَعمل

األرض [[.
فقط كونوا مع الله يكن معكم.

معاشر املؤمنني..هل 
أصابكم اليأس..؟

ب أن  جرِّ
تعيش 
بالقرآن

األصدقاء_األوفياء
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دخل استشاري جراحة الدماغ د. سعيد القحطاني 
استدعاؤه  تم  أن  بعد  املركزي  عسير  مستشفى  إلى 
.. لبى  على عجل؛ إلجراء عملية فورية ألحد املرضى 
ل 

ّ
النداء بأسرع ما يمكن، وحضر إلى املستشفى، وبد

ثيابه واغتسل استعدادا إلجراء العملية .
والد  وجد  العمليات  غرفة  إلى  يدخل  أن  قبل 
الغضب  وعالمات  وذهابا  جيئة  املمر  يزرع  املريض 
بادية على وجهه، وما إن رأى الطبيب حتى صرخ في 

وجهه قائال :
- عالم كل التأخير يا دكتور؟ 

أال تدرك أن حياة ابني في خطر؟
أليس لديك أي إحساس باملسؤولية؟

ابتسم الطبيب برفق وقال :
وقد  املستشفى،  في  أكن  فلم  أخي  يا  آسف  أنا   -
حضرت حاملا تلقيت النداء وبأسرع ما يمكنني، واآلن 
أرجو أن تهدأ وتدعني أقوم بعملي، وكن على ثقة بأن 

ابنك سيكون في رعاية الله وأيٍد أمينة .
لم تهدأ ثورة األب وقال للطبيب :

ابنك  حياة  كانت  لو  أخي،  يا  أبردك  ما  ؟  أهدأ   -
على املحك هل كنت ستهدأ؟ سامحك الله.

ماذا لو مات ولدك، ما ستفعل؟
ابتسم الطبيب وقال :

مصيَبة  أصابتهم  إذا  »الِذين  تعالى:  قوله  أقول   -
ـا ِإليِه راجعون«.. وهل للمؤمن غيرها؟ 

َ
ِه وِإن

ّ
قالوا ِإنا ِلل

ره.. واألعمار  يا أخي الطبيب ال يطيل عمرا وال يقصِّ
ولكن  إلنقاذه،  جهدنا  كل  سنبذل  ونحن   .. الله  بيد 

الوضع خطير جدا ، وإن حصل شيء فيجب أن تقول: 
إنا لله وإنا إليه راجعون, اتق الله واذهب إلى مصلى 

املستشفى وصِل وادع الله أن ينجي ولدك .
هز األب كتفه ساخرا وقال :

ال  آخر  شخصا  تمس  عندما  املوعظة  أسهل  ما   -
يمت لك بصلة !

واستغرقت  العمليات  غرفة  إلى  الطبيب  دخل 
العملية عدة ساعات..

خرج بعدها الطبيب على عجل وقال لوالد املريض:
- أبشر يا أخي فقد نجحت العملية تماما، والحمد 

أن  فيجب  اعذرني  واآلن  بخير  ابنك  وسيكون  لله، 
الحالة  املمرضة  لك  وستشرح  فورا  بالذهاب  أسرع 

بالتفصيل .
ولكنه  أخرى  للطبيب أسئلة  يوجه  أن  األب  حاول 

انصرف على عجل..
غرفة  من  ابنه  خرج  حتى  دقائق  األب  انتظر 

العمليات ومعه املمرضة، فقال لها األب :
- ما بال هذا الطبيب املغرور لم ينتظر دقائق حتى 

أسأله عن تفاصيل حالة ولدي؟
قالت له وبألم  :

- لقد توفي ابن الدكتور سعيد يوم أمس إثر حادثة، 
به  اتصلنا  عندما  الدفن  ملراسم  يستعد  كان  وقد 
هو  وها  غيره؛  جراح  لدينا  ليس  ألن  فورا؛  للحضور 
قد ذهب مسرعا لدفن ابنه، وهو قد ترك حزنه على 

ولده كي ينقذ حياة ولدك!!!
اللهم ارحم نفوسا، تتألم وال تتكلم ..

القحطاني في مستشفى  بدر  القصة منقولة عن   
عسير..

فِي  بل  ط  
َ

فق األجساد  ي 
َ
ف األمراض  ليست    

 ِبالشفاء 
ُ

 له
ُ
ادع

َ
األخالق.. لذا إذا رأيت سيئ الخلق  ف

واحمد الله
هذه القصة واقعية وليست من نسج الخيال حدثت 
والدفن  أتذهب  قالت  الطبيب  السعودية وزوجة  في 
بعد أربع ساعات، قال: عسى أن يرحمنا ويرحم ولدنا 

بإنقاذي لحياة ولد آخر 
ل طريقنا لفعل الخيرات وارحمنا وأنت  اللهم سهِّ

بنا راحم 

ذكاء غالم 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

يحب  كان  عظيما  إمبراطورا  أن    يحكى 
وقت  ومن  شديدة..  بدرجة  للحكايات  االستماع 

نهوضه في الصباح وحتى املساء وقبل نومه.. 
وكان الحكاؤون يتوافدون أمامه ليل نهار.. لكن 
ما من حكاية كانت تعجبه ألنها قصيرة جدا.. وال 

تدوم طويال ..
فأعلن ذات مره أن الذي سيحكي له حكاية بال 
له  يحكي  من  وأن   .. سخية  مكافأة  سينال  نهاية 
ذلك  ومنذ  السجن!..  في  به  سيزج  تنتهي  حكاية 
كان  أحد  ال  ألنه  بالناس..  السجون  امتألت  الحني 

في وسعه أن يحكي حكاية ال تنتهي …
نفسه  وقدم  صغير  غالم  أقبل  يوم  ذات  لكن 

لإلمبراطور قائال :
دون  من  حكايه  لك  أحكي  سوف  موالي..  يا 

نهاية..
رد اإلمبراطور:

بالذهب  عليك  أغدق  فسوف  صادقا  كنت  إذا 
تلحق  سوف  ذلك  غير  لي  ظهر  وإذا  والعطايا.. 

باآلخرين في السجن..
رد الغالم:

أعرف يا موالي.. وأخذ الغالم يتنحنح.. وانتظر 
حتى ساد الهدوء والصمت في املكان.. 

وبدأ يحكي:
الثراء.. حتى  أنه كان هناك تاجر شديد  ُيحكى 

أن أحدا لم يكن يستطيع أن يحصي حجم ثروته.. 
وافرا  األرز  محصول  كان  األعوام..  أحد  وفي 
للغاية.. وبعد أن امتألت به الصوامع كلها بقي منه 
الكثير والكثير.. ما جعل التاجر يطلب من البنائني 
يلتقي  بحيث  جدا..!!  كبيرة  صومعة  له  يبنوا  أن 

سقفها بالسحاب..!!
الفالحون  سكب  فيها،  العمل  انتهى  أن  وبعد 
ولكن  باملزالج..  بابها  وأغلقوا  فيها..  األرز  أكياس 

اكتشفه  صغير  ثقب  يوجد  كان  املبنى..  أسفل  في 
النمل بسرعة.. وأقبل على األرز ..

حضرت النملة األولى وأخذت حبة ثم خرجت....
ثم  حبة  وأخذت  الثانية  النملة  وحضرت 

خرجت....
ثم  حبة  وأخذت  الثالثة  النملة  وحضرت 

خرجت....
وحضرت النملة الرابعة و.................

قال اإلمبراطور وقد نفد صبره : ثم ماذا؟
النمل  يأخذ  االنتظار حتى  : البد من  الغالم  رد 

كل األرز وال يبقى منه شيئا..!
صاح اإلمبراطور: ومتى سيحدث ذلك؟

رد الغالم :ال أعرف يا موالي.. ربما بعد عام أو 
عشرة أعوام أو حتى مئة عام ..

حيا  أكون  ال  وقد  عجوز  أنا  اإلمبراطور:  صاح 
عندها..

قال الغالم:
أن  تريد  كنت  لقد  موالي،  يا  صبرك  تفقد  ال 

تسمع حكايه بال نهاية.. واآلن لنتابع العد..
حبة  وأخذت  الرابعة  جاءت  الثالثة  النملة  بعد 
ثم  حبه  وأخذت  الخامسة  جاءت  ثم  خرجت..  ثم 

خرجت..  وفجأة قال اإلمبراطور للغالم :
مكافأة  وإليك  الغالم  أيها  فزت  لقد  حسنا 

كبيرة.


