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مقدمة

يف �سن���ة 1419ه� 1999م كان���ت املرة الأوىل التي دخلت بها عامل الإنرتنت، 
حيث كنت يف الوليات املتحدة الأمريكية مبتعثًا لدرا�سة اللغة الإجنليزية وكنت 
بع���د فراغي من املعهد اأذهب اإىل معهد اأخ���ر يف مدينة ملربون فلوريدا لأدر�س 
احلا�سب الآيل ملدة �ساعتني يف اليوم ومل اأكن مهتمًا ب�سكل كبري اأو لعلي اأقول مل 
اأكن متلهفًا على دخول الإنرتنت ول حتى حماولة الدخول رغم اأين �سمعت عنها 
كثريًا ذلك الوقت من بع�س الزمالء يف النادي ال�سعودي هناك وحتى حني كنت 
يف اململكة خا�سة �سنة 1418ه� التي كرث احلديث حينها عن الإنرتنت واأن هناك 
اإج���راءات لإقرار دخول���ه اململكة خا�سة وقد �سبقتنا ال���دول املجاورة يف اإدخال 

تلك اخلدمة واإتاحتها لعامة النا�س.
ولك���ن يف اإحدى املرات وبعد اأن انتهينا من بع�س الدرو�س والتي كانت حول 
م�ستك�سف ون���دوز وبع�س درو�س ال�سيانة بالإ�ساف���ة اإىل م�سطلحات احلا�سب 
الآيل وه���ي كلها من اإعداد املدرب ومالك املعهد وكان ا�سمه غروغري وهو اأحد 
من�سوبي اجلي�س الأمريكي، اإل اأنه اأحيل اإىل التقاعد يف �سن مبكرة بعد اإ�سابته 
يف ح���رب فيتنام مما اأعاقه عن العمل الع�سكري فا�ستثمر العوائد املادية لإنهاء 
خدمت���ه بفتح ذلك املعهد ال�سغري لتدريب احلا�س���ب الآيل وكان يعمل معه زوج 

�سقيقته وكان يدعى يانغ وورد، الذي اأ�سبح �سديقًا يل فيما بعد. 
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�ساألني غروغري: مَل ل جترب الدخول على الإنرتنت؟ فاأخربته بعدم وجود 
رغب���ة يف ذل���ك. فقال: ج���رب، ودون اأن يكمل، قال: اأعطن���ي اأي كلمة. قلت له: 
door )باب( وكانت الكلمة املف�سلة بالن�سبة يل عند اختبار عمل اأي قامو�س اأو 

ما �سابه ذلك. وحني بحثنا عنها وجدنا اأكرث من مئة األف نتيجة بحث حول هذه 
الكلم���ة، فذهلت لهذا الرق���م )وهو باملنا�سبة حني كتابة ه���ذه املقدمة اأعطاين 
حم���رك البحث غوغ���ل )441.000.000( لحظ كيف ت�ساع���ف العدد خالل 
ع�س���ر �سنوات، ق���ال يل غروغري: هذه اأحد مزاي���ا الإنرتنت فهي متنحك وفرة 
هائلة من املعلومات ل ميكنك الو�سول اإليها بطرق اأخرى، هذا خالفًا للخيارات 
الأخرى كاملواقع الإخبارية وو�سائل الدرد�سة والربيد الإلكرتوين وغريها الكثري.
ب���داأت من ذلك الي���وم بالإبحار يف ع���امل الإنرتنت حتى �س���ارت جزءًا من 
حيات���ي لدرج���ة ين���در اأن مي�س���ي ي���وٌم دون اأن اأت�سف���ح خالل���ه الإنرتنت حتى 
اأ�سبح���ت، وبالتاأكيد اأن كثريين ي�ساطروين الراأي، ل اأتخيل احلياة بال اإنرتنت، 
ف���اإن بحثت ع���ن اخلربة �ستجدها هن���اك، واإن اأردت ال�سديق ف�ستجد مئات بل 
اآلف الأ�سدق���اء لدرج���ة اأن هناك عالقات حميمية قام���ت من خالل الإنرتنت 
وتر�سخ���ت حتى و�سل���ت درجة ال�ستياق ب���اأن ياأتي اأحدهم م���ن اأقا�سي الأر�س 
لي���زور اأخر يف اأطرافها، بل و�سل بع�سها اإىل ال���زواج والإجناب، واإن رغبت يف 
الرتفيه، اأو التعلم، اأو املعرفة، ف�ستجد الإنرتنت م�سرعة الأبواب وباأحر الأ�سواق 

لتوفر لك ما تريد.
اأما الذي اأظنه الأجمل يف عامل الإنرتنت فهو املعلومة الوافرة واملتنوعة وقد 
لحظ���ت ذلك منذ الوهل���ة الأوىل فمئات الآلف من النتائج ح���ول كلمة واحدة 
كان���ت كافية لع�سقي له���ذه التقنية لدرجة توا�سل الع�سق وب���دا باأ�سكال متعددة 
ومنه���ا احتفاظي مبعظم ما اأعجبني من ر�سائل و�سلت بريدي الإلكرتوين وبعد 
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ع�س���ر �سنوات م���ن الحتفاظ بتلك الر�سائ���ل �سار لدي كم هائ���ل من الر�سائل 
الت���ي راأيت اأن كل واحدة منها ت�ستحق اأن تقراأ بني الوقت والأخر كما اأن معظم 
تل���ك الر�سائل مل يطل���ع عليه كثرٌي من النا�س خا�س���ة واأن ن�سبة من ي�ستخدمون 
الإنرتنت يف بلد مثل اململكة ل تتجاوز 22% فقط وهي باملنا�سبة من اأعلى الن�سب 

يف املنطقة العربية.
فقم���ت بانتقاء اأبرز تلك الر�سائل حتى �سار ل���دي كتاب جتاوزت �سفحاته 
الألف فقمت باإعادة الفرز مرة اأخرى حتى انخف�س موؤ�سر ال�سفحات اإىل دون 
الأربعمائ���ة فقلت بع���د اأن ا�ست�سرت وا�ستخ���رت هذا منا�س���ب، ومل احرت كثريًا 
بالت�سمي���ة فالت�سمي���ة متداول���ة وكٌل يذيل ر�سالت���ه بتلك العب���ارة اجلميلة )كما 
و�سلتن���ي( فا�ستخدمته���ا ا�سمًا للكتاب ول اأظن اأحدًا م���ن م�ستخدمي الإنرتنت 

�سيحتار ولو حلظة يف حمتوى هذا الكتاب.
 )doc( ث���م اإين اأخذت تل���ك الر�سائل بعد فرزها وو�سعته���ا يف �سيغ الوورد
حي���ث كانت ب�سيغ خمتلف���ة بع�سها ب�سي���غ املت�سف���ح )html( وبع�سها ب�سيغ 
 )pdf( )( واأخ���رى ب�سيغ الق���ارئ الإلكرتوين )اأكروب���ات ريدرpps( العر����س
بالإ�ساف���ة اإىل ع���دٍد م���ن الر�سائل ب�سي���غ م�سموعة ومرئية خمتلف���ة ثم اأعدت 

تن�سيقها لتظهر بال�سكل الذي هي عليه الآن.
ولعل���ي اأاأكد على هديف من هذا الكتاب، حي���ث يتمثل يف جمع مادة متنوعة 
ومفيدة وم�سلية يف كتاب وتقدميها ملن يرغب يف اكت�ساب ثروة معلوماتية خفيفة 
ومتنوع���ة �سواء ممن مل ي�سب���ق لهم الدخول على الإنرتنت وه���م بالطبع كرث اأو 
اأولئ���ك الذي���ن هم حديثو عهد به���ذه التقنية وحتى اأولئك الذي���ن اأقاموا عالقة 
وطي���دة مع الو�سيلة اجلديدة والذين اأظنهم اأكرث من �سيدرك قيمة هذا الكتاب 

وقدر اجلهد الذي بذل لإخراجه ب�سورته احلالية. 
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وختام���ًا ل يفوتن���ي اأن اأ�سك���ر كل من توا�س���ل معي وبع���ث يل بر�سالة �سواء 
راأت الن���ور يف ه���ذا الكتاب اأم مل تره، كما اأ�سكر كل م���ن �ساهم يف اإعداد ون�سر 
تل���ك الر�سائل على الإنرتنت، وحيث اأن هذا العم���ل جماعي و�سارك يف تقدميه 
ع�س���رات الأ�سخا�س الذين ي�ستحيل معرفتهم جميعًا؛ لذا فقد تنازلت عن كامل 
حقوق���ي املالية م���ن هذا الكت���اب ل�سالح جمعي���ة الأطفال املعوق���ني يف اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة، �سائاًل املوىل عز وج���ل القبول واأن يجع���ل ذلك يف موازين 
اأعم���ايل ووالدي وكل من �ساهم يف هذا الكتاب. واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب 

العاملني.
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)1( الإنرتنت
يف اأوائ���ل ال�ستين���ات افرت�س���ت وزاره الدف���اع الأمريكية وق���وع كارثة نووية 
وو�سع���ت الت�سورات ملا قد ينتج عن تاأثري تل���ك الكارثة على الفعاليات املختلفة 
للجي�س، وخا�سة فعاليات جمال الت�سالت الذي هو القا�سم امل�سرتك الأ�سا�سي 
املوجه واملحرك لكل الأعمال. كلفت الوزارة جمموعه من الباحثني لدرا�سة مهمة 
اإيجاد �سبكه ات�سالت ت�ستطيع اأن ت�ستمر يف الوجود حتى يف حاله هجوم نووي، 
وللتاأك���د ب���اأن الت�سالت احلربية ميكن ا�ستمراره���ا يف حاله حدوث اأي حرب. 
واأت���ت الفكرة ب���اأن يتم تكوين �سبكه ات�س���الت Network لي�س لها مركز حتكم 
رئي�س���ي، فاإذا ما دمرت اأحدها اأو حتى دم���رت مائه من اأطرافها فان على هذا 
النظام اأن ي�ستمر يف العمل. ويف الأ�سا�س فان هذه ال�سبكة املراد ت�سميمها كانت 
Net�  لال�ستعم���الت احلربية فقط. يف ذلك الوقت مل يكن اأي نوع من ال�سبكات
works قد بنيت على الإطالق ولهذا فان الباحثني تركوا خليالهم واأ�س�سوا �سبكه 
 Advanced Research اأطل���ق عليها ا�سم �سبكه وكالة م�سروع الأبحاث املتقدمة
Projects Agency Network ARPANET وذلك كم�سروع خا�س لوزارة الدفاع 
الأمريكي���ة، وكانت هذه ال�سبك���ة بدائية وتتكون من اأربع���ه كمبيوترات مرتبطة 
ببع�سه���ا بوا�سطة تو�سيالت التلفون يف مراكز اأبحاث تابعه جلامعات اأمريكية. 
لقد جعلت الوزارة هذه ال�سبك���ة مي�سره للجامعات ومراكز الأبحاث واملنظمات 
العلمية الأخرى ولأجراء الأبح���اث من اجل درا�سة اإمكانيات تطويرها، ونتيجة 
له���ذا الو�س���ع ف���اإن ARPANET قد منت ب�س���كل ملحوظ، وال�سبك���ة التي كانت 
ب�سيطة حتولت اإىل نظ���ام ات�سالت فعال، اإل اأن الو�سول لل�سبكة كان مق�سورًا 
عل���ى وزارة الدفاع واجلامع���ات والباحثني، ونتيجة له���ذا الو�سع فلقد اأ�سبحت 
ARPANET عبارة عن �سبكه تتكون من �سبكات ذات مفاتيح واأطراف متعددة، 
وتر�سل املعلومات فيها با�ستخدام تقنية تفتيتها اإىل جمموعات Packets اأ�سغر، 
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تتح���رك بحريه وا�ستقاللية من طرف اإىل اأخ���ر لت�سل اإىل مبتغاها. وكان هذا 
امل�س���روع غ���ري معروف حت���ى �سنه 1980م ح���ني مت اإظهاره لل�س���وء، ومنذ ذلك 
احلني �سارت التغريات حتدث ب�سرعة كبريه وا�ستمر هذا النظام يف الت�ساع. 
National Science Foun� 1986م قام���ت موؤ�س�سه العلوم الوطنية  يف �سنه
dation بربط الباحثني ببع�س يف كافه اأنحاء الوليات املتحدة من خالل خم�سه 
كمبيوت���رات عمالق���ة، و�سميت هذه ال�سبكة با�س���م NSFNET حيث تكونت تلك 
ال�سبكة من مراكز خلطوط الإر�سال املكونة من الألياف ال�سوئية ومن الأ�سالك 
Mi�  العادية، ومب�ساعده الت�سالت ع���رب الأقمار ال�سناعية واملوجات الدقيقة
crowave وذلك كي حتمل كميات هائلة من املعلومات التي تتحرك �سريعا جدا 
ومل�ساف���ات بعيده، ولقد كون���ت �سبكة NSFNET العمود الفق���ري للبنية التحتية 
لالإنرتن���ت، خا�سة بعد اأن رفعت احلكوم���ة الأمريكية يدها عنها، واأف�سحت لها 

املجال يف تقدمي خدمه النرتنت للنا�س عمليا.
 )2( حماولة اكت�ساف الأخطاء العلمية يف القراآن الكرمي

قب���ل اأكرث من 30 عامًا ا�سرتك الدكتور غ���اري ميلر املب�سر الكندي الن�سط 
واأ�ستاذ الريا�سيات واملنطق يف جامعة تورنتو، يف مناظرة �سهرية حول الإ�سالم 
وامل�سيحي���ة م���ع الداعية الإ�سالم���ي اأحمد دي���دات، وكان منطقه قوي���ًا وحجته 
حا�سرة وغلب بحثه عن احلقيقة على تع�سبه لدينه، حتى اأن عددًا من ال�سباب 

امل�سلم الذين ح�سروا تلك املناظرة، متنوا لو اأ�سلم ذاك الرجل. 
ويف عام 1977م قرر الدكتور ميلر اأن يقدم خدمة جليلة للم�سيحية بالك�سف 
عن الأخطاء العلمية والتاريخية يف القراآن الكرمي، مبا يفيده وزمالءه املب�سرين 
عند دعوة امل�سلم���ني للم�سيحية ولكن الرجل الذي دخل مبنطق ت�سيد الأخطاء 

وف�سحها، غلب عليه الإن�ساف، ذلك اأنه اأح�سن درا�سة القراآن. 
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وكان اأول م���ا اأذهل���ه: ه���و �سيغة التح���دي التي برزت ل���ه يف موا�سع كثرية 
چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   مث���ل قول���ه تع���اىل: چ 
ڈ  ڈ  چ )82( �س���ورة الن�ساء، وقوله تع���اىلچ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
 ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  چ
)23( �سورة البقرة، دخل الرجل احللبة متحديًا وخرج منها منبهرًا مبا وجده، 

وفيما يلي بع�سًا من نتائج تدبره كما جاء يف كتابه »القراآن املذهل«: 
يقول د. ميل���ر: ل يوجد موؤلف يف العامل ميتلك اجلراأة ويوؤلف كتابًا . 1

ث���م يقول ه���ذا الكتاب خال من الأخطاء ولكن الق���راآن على العك�س 
متام���ًا يقول لك ل يوجد اأخطاء بل يتحداك اأن جتد فيه اأخطاأ ولن 

جتد. 
ل ي�ستعر����س القراآن اأي�سًا من الأحداث الع�سيبة التي مرت بالنبي . 2

اأو وفاة بنات���ه واأولده. بل  – ملسو هيلع هللا ىلص – مث���ل وف���اة زوجته خديج���ة 
الأغ���رب اأن الآي���ات الت���ي نزل���ت تعقيب���ًا عل���ى بع����س النك�سات يف 
طري���ق الدعوة، كانت تب�سر بالن�سر، وتل���ك التي نزلت تعقيبًا على 
النت�س���ارات كانت تدعو اإىل عدم الغرتار واملزيد من الت�سحيات 
والعط���اء. لو كان اأح���د يوؤرخ ل�سريته لعظم من �س���اأن النت�سارات، 
وب���رر الهزائم، ولكن القراآن فع���ل العك�س متامًا، لأنه ل يوؤرخ لفرتة 

تاريخية بقدر ما ي�سع القواعد العامة للعالقة مع اهلل والآخرين. 
توقف ميلر عند قوله تعاىل: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  . 3

ېئ   ۈئ   ۈئ      ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   چ)46( �س���ورة �سب���اأ، م�سريًا اإىل 
التجرب���ة التي اأجراه���ا اأحد الباحثني يف جامع���ة تورنتو عن فعالية 
املناق�س���ة اجلماعي���ة، وفيها جمع اأع���دادًا خمتلفة م���ن املناق�سني، 
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وقارن النتائج فاكت�سف اأن اأق�سى فعالية للنقا�س تكون عندما يكون 
عدد املتحاورين اثنني، واأن الفعالية تقل اإذا زاد هذا العدد. 

هن���اك �سورة كامل���ة يف القراآن ت�سم���ى �سورة م���رمي وفيها ت�سريف . 4
ملرمي عليها ال�سالم مبا ل مثيل له يف الكتاب املقد�س، بينما ل توجد 
�سورة با�سم عائ�سة اأو فاطمة. وكذلك فاإن عي�سى عليه ال�سالم ُذكر 
بال�س���م 25 م���رة يف القراآن يف حني اأن النب���ي حممد مل يذكر اإل 5 

مرات فقط. 
يرى املنك���رون للوحي وللر�سالة اأن ال�سياط���ني هي التي كانت متلي . 5

عل���ى الر�سول م���ا جاء به، والقراآن يتح���دى: چ ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ )211/210( �سورة ال�سعراء. 
فهل توؤلف ال�سياط���ني كتابًا ثم تقول ل اأ�ستطيع اأن اأوؤلفه، لي�س هذا 

فح�سب ب���ل وتقول: اإذا قراأت هذا الكت���اب فتعوذ مني؟ چ ڱ  ں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ)98( �سورة النحل

بكر حما�سرين يف . 6 واأبي  ل���و كنت يف موقف الر�سول – ملسو هيلع هللا ىلص – هو 
الغ���ار، بحيث لو نظر اأحد امل�سركني حتت قدميه لراآهما. األن يكون 
ال���رد الطبيع���ي على خوف اأب���ي بكر: هو من مث���ل »دعنا نبحث عن 
 ب���اب خلفي«، اأو »اأ�سمت متامًا ك���ي ل ي�سمعك اأحد«، ولكن الر�سول 
چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  چ م���ن الآية  به���دوء:  – ملسو هيلع هللا ىلص – ق���ال 
)40( �س���ورة التوبة. هل هذه عقلية كذاب اأو خمادع، اأم عقلية نبي 

ور�سول يثق بعناية اهلل له؟ 
نزل���ت �سورة امل�سد قبل وف���اة اأبي لهب بع�سر �سن���وات. وكان اأمامه . 7

365 × 10 = 3650 فر�س���ة لإثب���ات اأن هذا الكتاب وهم، ولكن ما 
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ه���ذا التحدي؟ مل ي�سلم اأبو لهب ول���و بالتظاهر، وظلت الآيات تتلى 
حتى اليوم. كيف يكون الر�سول واثقًا خالل ع�سر �سنوات اأن ما لديه 
حق، ل���و مل يكن يعلم اأنه وحي من اهلل؟ ونف����س ال�سيء ينطبق على 
اليه���ود الذي���ن كان لديهم الفر�سة يف اأن يعامل���وا امل�سلمني معاملة 
طيب���ة لب�سع �سنني ويقولون عنده���ا: ها نحن نعاملكم معاملة طيبة 
والق���راآن يقول اإننا ا�سد النا�س عداوة لك���م، اإذًا القراآن على خطاأ! 
ولكن هذا مل يحدث خالل اأكرث من 1400 �سنة! ولن يحدث لأن هذا 

الكالم نزل من الذي يعلم الغيب ولي�س من خيالت ب�سر. 
وتعليقًا على قوله تعاىل: چ گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            ں  . 8

ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ   ھ  چ )49( �سورة 
هود تعقيبًا على بع�س الق�س�س القراآين، يقول ميلر: ل يوجد كتاب 
م���ن الكتب الديني���ة املقد�سة يتكلم بهذا الأ�سل���وب، اإنه ميد القارئ 
باملعلومة ثم يقول له هذه معلومة جديدة! هذا حتد ل مثيل له! ماذا 
ل���و كذبه اأهل مكة؟ – ولو بالدعاء – فقالوا: كذبت كنا نعرف هذا 
م���ن قبل. ماذا لو كذبه اأحد م���ن الباحثني بعد ذلك مدعيًا اأن هذه 

املعلومات كانت معروفة من قبل؟ ولكن كل ذلك مل يحدث. 
م���ن الآيات التي وقف الدكتور ميلر عندها طويال هي الآية رقم 30 . 9

من �سورة الأنبياء:چ گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  يق���ول اأن 
ه���ذه الآية هي بال�سب���ط مو�سوع البحث العلمي ال���ذي ح�سل على 
جائزة نوبل يف عام 1973م وكان عن نظرية النفجار العظيم وهي 
تن�س عل���ى اأن الكون املوج���ود هو نتيجة انفج���ار �سخم حدث منه 
الكون مبا فيه من �سماوات وكواكب فالرتق هو ال�سيء املتما�سك يف 

حني اأن الفتق هو ال�سيء املتفكك ف�سبحان اهلل.
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واأخ���ريًا ي�سري د. ميلر اإىل ما ورد يف املو�سوع���ة الكاثوليكية اجلديدة . 10
حتت مو�سوع »القراآن«، وكيف اأنها ورغم تعدد الدرا�سات واملحاولت 
للغم���ز يف �س���دق الوحي الق���راآين، )مثل اأنه خي���الت مري�س اأو نفث 
�سياط���ني، اأو كان يعلم���ه ب�س���ر، اأو اأنه وقع على كتاب ق���دمي الخ(، اإل 
اأنه���ا انتهت اإىل اأنه عرب القرون ظه���رت نظريات كثرية حول م�سدر 
الق���راآن اإل اأن اأّي م���ن ه���ذه النظريات ل ميكن اأن يعت���د به من رجل 
عاقل. ويقول د. ميلر اأن الكني�سة التي كان بودها اأن تتبنى اإحدى هذه 
النظري���ات التي تنف���ي �سدق الوحي مل ي�سعه���ا اإل اأن ترف�س كل هذه 
النظريات، ولكنها مل متلك اجلراأة لتعرتف ب�سدق نظرية امل�سلمني. 
كان ه���ذا البحث عام 1977م ويف �سنة 1978م اأ�سهر الدكتور ميلر اإ�سالمه 
و�سم���ى نف�س���ه عبد الأح���د عمر، وعم���ل ل�سن���وات يف جامعة الب���رتول واملعادن 
بال�سعودي���ة قبل اأن يتف���رغ متامًا للدعوة اإىل اهلل وتق���دمي الربامج التليفزيونية 

والإذاعية واملحا�سرات العامة التي تعر�س لالإ�سالم عقيدة و�سريعة.
 )3( ماذا قالوا عن القراآن الكرمي؟

العــامل الإيطايل كونت ادوارد كيوجــا: لقد طالعت وبدقه الأديان القدمية 
واجلدي���دة وخرجت بنتيجة تتمثل يف اأن الإ�س���الم هو الدين ال�سماوي احلقيقي 
واأن الكت���اب ال�سم���اوي لهذا الدين وه���و القراآن الكرمي �س���م كافة الحتياجات 

املادية واملعنوية لالإن�سان ويقوده نحو الكمالت الأخالقية والروحية.
الزعيــم الهنــدي الراحل املهامتا غاندي: ميكن لأي �سخ�س من خالل تعلم 
علوم القراآن الكرمي اأن يعرف اأ�سرار وحكم الدين دون اأن يحتاج اإىل خ�سائ�س 
ن�س م�سطنعه. ل يوجد يف القراآن الكرمي اأمر باإجبار الآخرين عن الرجوع عن 
مذاهبه���م فهذا الكتاب املقد�س يقول وباأب�سط �س���ورة چ ی  جئ    حئ  مئىئ  چ من 

الآية )256( �سورة البقرة.
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املــوؤرخ اليطــايل برن�ص جيــواين بوركيز: لقد ابتع���دت م�ساديق ال�سعادة 
وال�سيادة عن امل�سلمني ب�سبب تهاونهم يف اإتباع القراآن والعمل بقوانينه واأحكامه 
وذلك بعدما كانت حياتهم مو�سومة بالعزة والفخر والعظمة وقد ا�ستغل الأعداء 
ه���ذا الأمر ف�سن���وا الهجوم عليهم.نع���م اأن هذا الظالم ال���ذي يخيم على حياة 
امل�سلم���ني اإمن���ا هو ناجت لعدم مراعاته���م لقوانني القراآن الك���رمي ل لنق�س فيه 
اأو يف الإ�س���الم عمومًا فاحلق اأنه ل ميكن اخ���ذ اأي نق�س على الدين الإ�سالمي 

الطاهر.
املحقــق الربيطاين الربوفي�سور مونتغمــري واث: ما يعر�سه القراآن الكرمي 
م���ن وقائع وحقائق متكاملة يعد يف نظري من اأهم ميزات هذا الكتاب، والأكيد 
اأن كاف���ة القط���ع النرثية وما مت تدوينه من روائع الكتابات ل يعد �سيئًا يف مقابل 

القراآن الكرمي.
اخلبــر الفرن�ســي جول لبوم: اأيها النا�س دققوا يف القراآن حتى تظهر لكم 
حقائقه فكل ه���ذه العلوم والفنون التي اكت�سبها العرب وكل �سروح املعرفة التي 
�سيدوه���ا اإمنا اأ�سا�سها القراآن، وينبغي على اأه���ل الأر�س على اختالف األوانهم 
ولغاتهم اأن ينظروا بع���ني الإن�ساف اإىل ما�سي العامل وُيطاِلعوا �سحيفة العلوم 
واملع���ارف قبل الإ�سالم ليعرفوا اأن العلم واملعرف���ة مل تنتقل اإىل اأهل الأر�س اإل 
ع���رب امل�سلمني الذين ا�ستوح���وا هذه العلوم واملعارف من الق���راآن كاأنه بحر من 
املع���ارف تتفرع منه الأنه���ار، فالقراآن ل يزال حيا وكل فرد قادر على اأن ي�ستقي 

منه ح�سب اإدراكه وا�ستعداده.
الفيل�ســوف الفرن�ســي امل�سهــور فران�سوا ماري فولرت: اأن���ا على يقني انه لو مت 
عر����س الق���راآن والإجنيل على �سخ����س غري متدين لخت���ار الأول اإذ اأن الكتاب 
الذي نزل على �سدر حممد يعر�س يف ظاهره اأفكارًا تنطبق باملقدار الالزم مع 
الأ�س�س العقلية، ولعله مل يو�سع قانون كامل يف الطالق مثل الذي و�سعه القراآن.
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كينــت غريــك، الأ�ستــاذ بجامعــة كمربيــج: مل ي�ستطع احد ط���وال القرون 
الأربع���ة ع�سرة املا�سية، منذ ن���زول القراآن الكرمي وحت���ى الآن، اأن ياأتي بكالم 
ي�سبه كالم القراآن الكرمي؛ فهو لي�س كتابًا خمت�سًا بع�سر معني بل هو اأزيل ميتد 
لكاف���ة الع�سور، ومهما ظل العامل والوجود ف���ان جن�س الإن�سان ميكنه اأن يجعل 
هذا الكتاب دلياًل له ويعمل وفقًا لتعاليمه. اأما ملاذا كون القراآن الكرمي اأويل ول 
يعت���ق ويبقى دلي���اًل لالإن�سان ما عا�س، فذلك لحتوائه عل���ى كل �سغرية وكبرية 
ولي�س هناك �سًي مل ياأت يف القراآن الكرمي.وتاأكدت اأن تاأثري القراآن الكرمي على 
الأوروبي���ني واح���د، ولكن ب�سرط اأن نقراأه بلغته الأ�سلي���ة اإذ اأن ترجمته ل ترتك 

الأثر الذي يرتكه الن�س الأ�سلي يف النف�س.
اخلبــر الأملاين ب�سوؤون ال�سرق ال�سيد بلــر: لغة القراآن الكرمي اأف�سح لغات 
العرب، واأ�سلوب بالغته قد �سيغ بطريقة يجلب بها الأفكار نحوه، للقراآن الكرمي 
مواع���ظ وا�سح���ة لن جتد يف امل�ستقبل من يعار�سه���ا، وكل من يتبع هذا الكتاب 

جيدًا �سوف ينعم بحياة هادئة ومنا�سبة.
املفكــر والفيزيائي الأملــاين امل�سهور األربت اين�ستاين: الق���راآن الكرمي لي�س 
بكت���اب ج���رب اأو هند�س���ة اأو ح�س���اب، بل هو جمموع���ة من القوان���ني التي تهدي 
الب�سرية اإىل الطريق ال�سوي، الطريق الذي تعجز اكرب النظريات الفل�سفية عن 

تقدميه اأو تعريفه.
العــامل الربيطــاين فرد غيــوم، اأ�ستاذ بجامعة لندن: الق���راآن الكرمي كتاب 
عامل���ي ميتاز بخ�سائ�س اأدبية فريدة من نوعها ل ميكن املحافظة على تاأثريها 
يف ترجم���ة القراآن الكرمي الذي يح�سى بنغمة مو�سيقية خا�سة وجمالية عجيبة 
وتاأث���ري عميق يدغدغ اأ�سم���اع الإن�سان، ولقد تاأثر الكثري م���ن امل�سيحيني العرب 
باأ�سلوب���ه الأدب���ي. لق���د ا�ستمال الق���راآن الكرمي الكث���ري من امل�ست�سرق���ني اإليه، 
فحينم���ا يتلى القراآن الكرمي جند نحن امل�سيحيني اأثرا �سحريًا يف نفو�سنا حيث 
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جن���ذب لعباراته العجيبة وحكم���ه وعربه، ومثل هذه املي���زات جتعل املرء يقتنع 
ب���ان الق���راآن الكرمي ل ميكن مناف�سته، واحلقيق���ة اأن الأدب العربي مبا فيه من 

�سمولية يف النرث وال�سعر، لي�س فيه ما ميكن مقارنته بالقراآن الكرمي.
جوزيــف اأرن�ســت رنــان، الفيل�سوف الفرن�ســي املعروف: ت�س���م مكتبتي اآلف 
الكت���ب ال�سيا�سية والجتماعية والأدبية وغريها والت���ي مل اقراأها اأكرث من مرة 
واح���دة، وما اأك���رث الكتب الت���ي للزينة فقط ولك���ن هناك كتاب واح���د توؤن�سني 
قراءت���ه دائما وهو كتاب امل�سلمني القراآن؛ فكلم���ا اأح�س�ست بالإجهاد واأردت اأن 
تنفتح يل اأبواب املعاين والكمالت، طالعت القراآن حيث اأنني ل اأح�س بالتعب اأو 
املل���ل مبطالعته بكرثة، ولو اأراد اح���ٌد اأن يعتقد بكتاب نزل من ال�سماء فان ذلك 

الكتاب هو القراآن ل غري، اإذ اأن الكتب الأخرى لي�ست لها خ�سائ�س القراآن.
)4( بداأت حياتي ولكن اأين؟

�سحوت من النوم فجاأة يف عيني نور غريب، وقوي جدا تعجبت من اأين اأتى 
الن���ور، وانده�ست عندما وجدت ال�ساعة ت�س���ري اإىل الثالثة �سباحا واأن م�سباح 
الغرفة كان مطفيًا! ح���ارت ت�ساوؤلتي من اأين هذا النور؟ وعندما التفت فزعت 
جدًا. وجدت ن�سف ي���دي داخل اجلدار اأخرجتها ب�سرعة خرجت يدي فنظرت 
اإليها بعجب اأرجعتها اإىل اجلدار مرة اأخرى فدخلت انده�ست ما الذي يح�سل؟ 
بينم���ا اأن���ا يف ت�ساوؤلتي اإذا بي اأ�سم���ع �سوت �سحك نظ���رت اإىل ناحية ال�سوت 
فوج���دت اأخي نائم���ًا بجانبي وراأيته يحلم، يحلم باأنه يرك���ب �سيارة حديثة وانه 
ذاه���ب اإىل حفلة كبريه جدًا لنا�س اأغني���اء جدًا وانه يف اأبهى حله وليكون اأجمل 
م���ن يف احلفلة وكان �سعيد جدًا وكان ي�سحك ابت�سمت من روعة املنظر. ولكن! 
�س���دين انتباهي اإىل واقع���ي. ما الذي يح�سل؟ فقمت م���ن �سريري رك�ست اإىل 
حج���رة اأم���ي. لطاملا رك�س���ت اإليها يف مر�س���ي وتعبي جل�ست اإىل ج���وار راأ�سها 
وقمت اأناديها ب�سوت خافت. اأمي. اأمي! ولكن اأمي ل ت�ستجب يل فقمت اأوكزها 
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برقة. ولكنها ل ترد. وكاأين ل اأمل�سها! بداأ اخلوف يتملكني. واأخذت اأرفع �سوتي 
قلياًل اأمي. اأمي! �سرخت. ولكن مل ل ت�ستجيب يل هل ماتت؟ 

واأن���ا يف ذهويل و�سعقت���ي بتخيل موت اأم���ي، اإذا بها تفوق م���ن نومها كمن 
كان���ت بكابو����س كانت فزعة جدًا وتلهث. وتنظر مين���ة وي�سرة. فربق دمعي على 
عين���ي وقل���ت ب�سوت خافت: اأم���ي اأنا هنا. فلم ترد علي. اأم���ي األ تريني؟ اأمي، 
ورحت اأقول اأمي بكل عجب اأمي. اأمي اأمي اأمي، وكانت ت�سع كفها على �سدرها 
لته���دئ روع���ة قلبها وتقول: ب�س���م اهلل الرحم���ن الرحيم، ثم التفت���ت اإىل اأبي. 
وب���داأت توق�سه من نومه فاأجابها بربود نع���م؟ فقالت له قم لأطمئن على ولدّي 
ف���رد اأبي: تعوذي من ال�سيطان ونامي فقالت اأمي:اأن���ا قلقة جدًا. اأ�سعر ب�سيق. 
و�سن���ك ميالآن �سدري واأ�سعر اأن هناك م�سيب���ة واأنا اأنظر اإليها بذهول. وكنت 
اأعل���م جي���دًا اإح�سا����س الأم ل يخيب فقلت: يا اأم���ي اأنا هنا. األ ترين���ي يا اأماه. 
اأم���ي فقامت اأمي وم�ست اإىل حجرتي حاولت اأن اأم�سك لبا�سها. لكن مل اأ�ستطع 
الإم�س���اك به وكاأن ي���دي تخرتقه رك�ست اأمامها ووقفت. م���ادًا ذراعي لها فاإذا 
به���ا متر م���ن بني يدي خمرتقة ج�س���دي النحيل؟ فاأخذت اأحلقه���ا واأ�سيح اأماه 
اأم���اااه... دخلت اأمي اإىل حجرتي اأنا واأخ���ي واأ�سعلت امل�سباح الذي كان م�ساًء 
بنظ���ري �سعقت عندما وجدتني نائمًا على �سريري فنظرت اإىل يدي با�ستنكار. 
م���ن ذاك؟ ومن اأنا؟ كيف اأ�سبح���ت هنا وهناك؟ وقطع �سي���ل اندها�سي �سوت 

اأبي: كلهم بخري هيا لننم. 
ردت اأم���ي: انتظر اأريد اأن اأطمئن على حممد. وراأيتها تقرتب من �سريري. 
وتنظ���ر اإيل بعني حر�س وتزيد قربًا من النائم عل���ى �سريري. وت�سع يدها على 
كتفه. حممد حممد، لكنه مل يرد. ف�سحت اأنا: اأمي اأنا هنا اأمي. بداأت ت�سربه 
عل���ى كتفه بقوه. وت�سي���ح: حممد حممد! لوت وجهه اإليها وتلطمه حممد حممد 
وب���داأت تعوي وهي تقول.حممد حممد. فرك�ست اإليه���ا. اأبكي على بكائها اأمي. 
اأمي اأنا هنا يا اأمي. ردي علي اأماه اأنا هنا وفجاأة �سرخت ولقيت ال�سرخة توجع 
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قلب���ي بكيت وقلت له���ا اأمي ل ت�سرخي. اأنا هنا وهى تق���ول: حممد فرك�س اأبي 
اإىل �سرير وو�سع يده على �سدري. لي�سمع نب�سي واآملني بكاء اأبي بهدوء. وبهدوء 
ي�س���ع يده على وجه���ي ومي�سح بوجهه على جبيني فتق���ول اأمي: مل ل يرد حممد 
والب���كاء يزيد واأنا ل اأعرف ما العمل ا�ستيقظ اأخ���ي ال�سغري على ال�سوت اأمي 
وه���و ي�ساأل: ما ال���ذي يح�سل؟ فردت اأمي �سارخة: اأخ���اك مات يا احمد مات. 
فبكيت اأقول: اأمي اأنا مل اأمت اأمي اأنا هنا. واهلل مل اأمت. األ تريني اأمي اأمي اأنا 

هنا انظري اإيل األ ت�سمعيني؟
لكن بدون اأمل رفعت يدي لأدعو ربي ولكن ل يوجد �سقف ملنزلنا وراأيت خلق 
غري الب�سر واأح�س�ست باأمل رهيب اأمل جحظت له عيناي و�سكتت عنه اآلمي نظرت 
لأخ����ي فوجدته ي�سرب بيده على راأ�سه وينظ����ر اإىل ذاك ال�سرير قلت له: ا�سكت 
اأن����ت تعذبني لكن����ه كان يزيد ال�سراخ واأم����ي تبكي يف ح�سن اأب����ي وزاد النحيب 
وقف����ت اأمامهم عاجزًا ومذهوًل رفعت راأ�سي اإىل ال�سم����اء وقلت: يا رب ما الذي 
يح�سل يل يا رب و�سمعت �سوت من حويل، اآتيًا من بعيد، بال م�سدر متعنت يف 
الق����ول �سمعي فوج����دت ال�سوت يعلو ويزيد، وكاأنه قراآن نع����م اإنه قراآن وال�سوت 

ب����داأ يق����وى ويقوى ويقوى هزين م����ن �سدته كان يق����ول: چ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  چ)22( �سورة ق �سعرت به خماطبًا اإياي. 

وف���ى هول ال�سوت وجدت اأيدي مت�سك ب���ي لي�سوا مثل الب�سر قلت لهم: من 
انت���م؟ وماذا تري���دون؟ ف�سدوين اإليهم ف�سرخت اأترك���وين ل تبعدوين عن اأمي 
واأبي. واأخي هم يظنوا اأين مت. فردوا: واأنت فعاًل ميت قلت لهم: كيف واأنا اأرى 
واأ�سم���ع واأح�س بكل �س���يء، كما اأين مل اأجتاوز ال�ساد�سة ع�س���ر فما زلت �سغريًا 
على املوت، ابت�سموا وقالوا: عجيب اأمركم يا مع�سر ب�سر اأتظنون اأن املوت نهاية 
احلياة؟ األ تدرون اأنكم يف البداية؟ وحلم طويل �ست�سحون منه اإىل عامل الربزخ 

�ساألتهم اأين اأنا؟ واإىل اأين �ستاأخذوين؟ 
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نظ���رت خلفي، فوجدت عمي واأبي واأخي يبكون خلفي يحملون �سندوق على 
اأكتافه���م رك�ست م�سرعًا اإليهم �سرخ���ت و�سرخت ومل يرد علي اأحد اأمي كانت 
بني النا�س تبكي، تقطع قلبي وذهبت اإليها. فقلت اأماه، ل تبِك اأنا هنا اأ�سمعيني، 
لكنه���ا مل ت���رد، يف تلك اللحظة ملح���ت اأخي حممدًا بني امل�س���اة ف�سرخت وقلت 
ل���ه: حممد فلترتك الدني���ا خلفك، اإياك ورفقة ال�سوء وعلي���ك بالعمل ال�سالح، 
اخلال�س لوجه ربك، ول تن�س اأن تدعوا يل وتت�سدق يل وتعتمر يل، فقد انقطع 
عمل���ي فال تقطع عملك حتى بع���د موتك، فقد فاتني ومل يفتك، تذكرين يا اأُخّي 
م���ا دامت بك ال���روح واإياك والدنيا فاإنها رخي�سة ول تنف���ع من زارها، لكنه مل 
يك���رتث يل ل ه���و ول اأي م���ن اأقاربي ومع���اريف الذين كانوا مع���ه، مل اأمتنى قبل 
ذهاب���ي اإل اأن ي�سمعوين، ولكنهم بدًل من ذلك �سدوين واأنزلوين قربي وو�سعوا 
روحي على ج�س���دي يف قربي وراأيت اأبي ير�س على ج�سدي الرتاب حتى ودعني 
واأغل���ق ق���ربي ل ي�سعرون مبا اأ�سعر، خرجوا كلهم و�سمع���ت قرع نعالهم، وبداأت 

حياتي. يف الربزخ. 
 )5( حني ولدت كنت اأ�سودًا 

ه���ذه الق�سيدة كتبها طفل م���ن اأفريقيا واختارته���ا الأمم املتحدة كاأف�سل 
ق�سيدة ل�سنة 2006م وتقول كلماتها:

حني ولدت كنت اأ�سودًا، وكربت وما زلت اأ�سودًا، وحني اأتعر�س لل�سم�س اأبقى 
اأ�سودًا، وحني اأخاف اأظل اأ�سودًا، وحني اأمر�س ل اأتغري حيث اأبقى اأ�سودًا، وحتى 
حني اأموت اأبقى اأ�سودًا. ولكن على العك�س منك اأيها الأبي�س؛ ولدت ورديًا، وتنمو 
اأبي�سًا، وحني تتعر�س لل�سم�س ت�سري اأحمرًا، وحني ي�سيبك الربد ت�سبح اأزرقًا، 
وعندما تخاف تكون اأ�سفرًا، وحني متر�س ت�سبح اأخ�سرًا، وعندما متوت تكون 

رماديًا. وفوق كل ذلك تطلق علي لقب امللون.
)6( اأوكي
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اخت�سار للمدين���ة الأمريكية )اأولد كندرهوك Old Kinderhook( الواقعة 
يف ولي���ة نيوي���ورك يف الوليات املتح���دة الأمريكية. و�سبب �سيوع ه���ذه الكلمة، 
تر�ُس���ح ابن هذه املدينة واأ�سمه مارتن فان بودي���ن للرئا�سة يف الوليات املتحدة 

الأمريكية. 
ه���ذا الرج���ل ا�ستخدم عب���ارة )انتخب���وا ابن اأول���د كندره���وك( يف حملته 
النتخابية، ثم اخت�سرت هذه العبارة اإىل: )انتخبوا ابن .O.K( وكان املوؤيدون 
ل���ه يهتف���ون: O.K….O.K. حت���ى اأ�سبح هذا اللف���ظ يعني املوافق���ة والقبول 
واجلدير بالذكر اأن مارتن فان بودين جنح يف النتخابات الرئا�سية، ورمبا كان 

هذا اللفظ �سببا من اأ�سباب جناحه!
)7( ابت�سامة رمبا تغر احلال

ق���ال لها: األ تالحظني اأن الكون ذكر؟ فقالت ل���ه: بلى لحظت اأن الكينونة 
اأنثى! قال لها: اأمل تدركي باأن النور ذكر؟ فقالت له: بل اأدركت اأن ال�سم�س اأنثى! 
ق���ال له���ا: اأولي�س الكرم ذك���ر؟ فقالت له: نعم ولكن الكرامة اأنث���ى! قال لها: األ 
يعجب���ك اأن ال�سعر ذك���ر؟ فقالت له: واأعجبني اأكرث اأن امل�ساع���ر اأنثى! قال لها: 
ه���ل تعلمني اأن العلم ذكر؟ فقالت له: اإنن���ي اأعرف اأن املعرفة اأنثى! فاأخذ نف�سًا 
عميقًا، وهو مغم�س العينني ثم عاد ونظر اإليها ب�سمت للحظات بعد ذلك: قال 
لها: �سمعت اأحدهم يقول اأن اخليانة اأنثى؟ قالت له: وراأيت اأحدهم يكتب الغدر 
ذك���ر! قال له���ا: ولكنهم يقولون اأن اخلديع���ة اأنثى؟ فقالت له: ب���ل هن يقلن اأن 
الك���ذب ذكر! قال لها: هناك من اأكد يل اأن احلماقة اأنثى؟ فقالت له: وهنا من 
اأثب���ت اأن الغباء ذكر؟ قال لها: اأظ���ن اأن اجلرمية اأنثى؟ قالت له: واأنا اأجزم اأن 
الإث���م ذكر! قال لها: تعلمت اأن الب�ساع���ة اأنثى؟ فقالت له: واأنا اأدركت اأن القبح 
ذك���ر! تنحن���ح ثم اأخذ كاأ�س املاء ف�سربه كله دفع���ة واحدة، اأما هي فخافت عند 
اإم�ساكه بالكاأ�س ما جعلها تبت�سم ما اأن راأته ي�سرب، وعندما راآها تبت�سم له قال 
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له���ا: يبدو اأنك حمقة فالطبيعة اأنثى. فقالت له: لقد اأ�سبت فاجلمال ذكر. قال 
له���ا: ل بل ال�سعادة اأنثى. فقالت له: �سحيح ولكن احلب ذكر. قال لها: واأنا اأقر 
ب���اأن الت�سحية اأنثى. فقالت له: واأن���ا اأعرتف باأن ال�سفح ذكر. قال لها: ولكنني 
عل���ى ثق���ة باأن الدني���ا اأنثى. فقالت له: واأن���ا على يقني باأن القل���ب ذكر. ول زال 
اجل���دال قائمًا. ول زالت الفتنة نائمة. و�سيبقى احلوار م�ستمر طاملا اأن ال�سوؤال 

ذكر والإجابة اأنثى.
)8( ابت�سامة حممد عليه ال�سالم  

حينما يقلب امل�سلم �سرية النبي � ملسو هيلع هللا ىلص � ل ينق�سي عجبه من جوانب العظمة 
والكم���ال يف �سخ�سيت���ه العظيمة �سلوات رب���ي و�سالمه عليه وم���ن جوانب تلك 
العظم���ة ذل���ك التوازن والتكام���ل يف اأحواله كلها، وا�ستعمال���ه كل و�سائل تاأليف 
القل���وب ويف جمي���ع الظروف وم���ن اأكرب تلك الو�سائل الت���ي ا�ستعملها � ملسو هيلع هللا ىلص � يف 
دعوته، تلك احلركة التي ل تكلف �سيئا، ول ت�ستغرق اأكرث من ملحة ب�سر، تنطلق 
م���ن ال�سفتني، لت�سل اإىل القلوب، عرب بوابة العني، فال ت�سل عن اأثرها يف �سلب 
العقول، وذهاب الأح���زان، وت�سفية النفو�س، وك�سر احلواجز مع بني الإن�سان. 
تلك���م ه���ي ال�سدقة التي كانت جتري عل���ى �سفتيه الطاهرت���ني، اإنها البت�سامة 
الت���ي اأثبتها الق���راآن الكرمي عن نبي م���ن اأنبيائه، وهو �سليم���ان � عليه ال�سالم � 
حينم���ا قال���ت النملة ما قالت. اإنها البت�سامة الت���ي مل تكن تفارق حميا ر�سولنا 
� ملسو هيلع هللا ىلص � يف جمي���ع اأحوال���ه، فلقد كان يتب�سم حينما يالق���ي اأ�سحابه، ويتب�سم يف 
مق���اٍم اأن كتم الإن�سان فيه غيظه فهو مم���دوح فكيف به اإذا تب�سم، واإن وقع من 
بع�سه���م خطاأ ي�ستحق التاأديب، بل ويبت�س���م � ملسو هيلع هللا ىلص � حتى يف مقام الق�ساء فهذا 
جري���ر -ر�سي اهلل عنه- يقول -كما يف ال�سحيحني-: م���ا َحَجبني ر�سوُل اهلل � 
م يف وجهي. وياأتي اإليه الأعرابي بكل جفاء  ملسو هيلع هللا ىلص � من���ُذ اأ�سلمت، ول راآين اإل َتَب�سَّ
ُد ُمْر يِل ِمْن َماِل  مَّ وغلظ���ة، ويجذبه جذبة اأثرت يف �سفحة عنقه، ويقول: َيا حُمَ
ِحَك ُثمَّ اأََمَر َلُه ِبَعَطاٍء. ومع  ِ � ملسو هيلع هللا ىلص � َف�سَ ِ الَِّذي ِعْنَدَك! َفاْلَتَفَت اإَِلْيِه َر�ُسوُل اهللَّ اهللَّ
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�س���دة عتاب���ه � ملسو هيلع هللا ىلص � للذين تخلفوا عن غزوة تب���وك، مل تغب هذه البت�سامة عنه 
وه���و ي�سمع منهم، يقول كع���ب -ر�سي اهلل عنه- بعد اأن ذك���ر اعتذار املنافقني 
ِب، ُثمَّ َقاَل: َتَعاَل.  َم امْلُْغ�سَ َم َتَب�سُّ ���ا �َسلَّْمُت َعَلْيِه َتَب�سَّ وحلفهم الكاذب: َفِجْئُتُه َفَلمَّ
َفِجْئُت اأَْم�ِسي َحتَّى َجَل�ْسُت َبنْيَ َيَدْيِه. وي�سمع اأ�سحابه يتحدثون يف اأمور اجلاهلية 
-وه���م يف امل�سجد- فيمر بهم ويبت�سم. بل مل تنطفئ هذه البت�سامة عن حمياه 
ال�سري���ف، وثغره الطاهر حت���ى يف اآخر حلظات حياته، وهو ي���ودع الدنيا � ملسو هيلع هللا ىلص 
���اَلِة اْلَفْجِر ِمْن َيْوِم  � يق���ول اأن����س -كما يف ال�سحيحني-: بينم���ا امْلُ�ْسِلُموَن يف �سَ
ِ � ملسو هيلع هللا ىلص � َقْد َك�َسَف �ِسرْتَ  لِّي َبُه���ْم مَلْ َيْفَجاأُْهْم اإِلَّ َر�ُس���وُل اهللَّ ُب���و َبْكٍر ُي�سَ الثن���ني َواأَ
َحُك! ولهذا  َم َي�سْ اَلِة. ُثمَّ َتَب�سَّ ُفوِف ال�سَّ َلْيِهْم َوُهْم يِف �سُ ُحْج���َرِة َعاِئ�َسَة، َفَنَظَر اإِ
مل يك���ن عجيبا اأن ميلك قل���وب اأ�سحابه، وزوجاته، ومن لقي���ه من النا�س. لقد 
�س���ّق النب���ي � ملسو هيلع هللا ىلص � طريقه اإىل القلوب بالبت�سامة، ف���اأذاب جليدها، وبث الأمل 
فيه���ا، واأزال الوح�سة منها، بل �س���ّن لأمته و�سرع لها هذا اخللق اجلميل، وجعله 
م���ن ميادي���ن التناف�س يف اخلري، فقال: )وتب�سمك يف وج���ه اأخيك �سدقة( رواه 
الرتمذي و�سححه ابن حبان. ومع و�سوح هذا الهدي النبوي ون�ساعته، اإل اأنك 
ت���رى بع����س النا�س يجل���ب اإىل نف�سه واإىل اأه���ل بيته ومن حول���ه ال�سقاء بحب�س 
ه���ذه البت�سام���ة يف فمه ونف�سه. اإن���ك ت�سعر اأن بع�س النا����س � من �سدة عبو�سه 
وتقطيب���ه � يظ���ن اأن اأ�سنانه عورٌة من قلة ما يتب�سم، فاأين هوؤلء عن هذا الهدي 
النب���وي العظيم. نع���م قد متر بالإن�س���ان �ساعات يحزن فيه���ا، اأو يكون م�سغول 
ا، لكن اأن تك���ون الغالب على حياة  الب���ال، اأو متر به ظ���روف خا�سة جتعله مغتمًّ
الإن�س���ان »التك�سري«، والنقبا�س، وحب�س هذه ال�سدقة العظيمة، فهذا واهلل من 
ال�سقاء املعّجل ل�ساحبه والعياذ باهلل. كم نحتاج اإىل اإ�ساعة هذا الهدي النبوي 
ال�سريف، والتعبد هلل به يف ذواتنا، وبيوتنا، ومع اأهلنا، وزمالئنا يف العمل، فلن 
نخ�س���ر �سيئا، ب���ل اإننا �سنخ�سر خريا كثريا -ديني���ا ودنيويا- حينما نحب�س هذه 
ال�سدقة عن اخلروج اإىل واقعنا املليء ب�سغوط احلياة. اأن التجارب تثبت الأثر 
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احل�س���ن والفّعال له���ذه البت�سامة حينما ت�سبق ت�سحيح اخلط���اأ، واإنكار املنكر. 
وختامًا: فاإن العاب�س ل يوؤذي اإل نف�سه، وهو بعبو�سه يحرمها من ال�ستمتاع بهذه 

احلياة 
)9( اأروع الأبيات ال�سعرية لالإمام ال�سافعي )من ق�سائد متفرقة(

ب��ل�����س��ان��������������ه ���س��������ره  اأف�������س���ى  امل������رء  اأح��م��������قاإذا  ف���ه�������و  غ���ي�������ره  ع��ل��ي��������ه  ولم 
نف�س��ه �سر  ع��ن  امل��رء  �س�در  �ساق  اأ�سي���قاإذا  ال�سر  ي�ستودع  ال��ذي  ف�سدر 
م��ت��ل��������ون ام��������رئ  ود  يف  خ���ي���������������ر  متي�لل  ح��ي��ث  م���ال  م��ال��ت،  الري���ح  اإذا 
تع��دهم ح��������ن  الإخ�������وان  اأك����ر  ق��ل��ي��لوم����ا  ال���ن���ائ���ب�������������������ات  ول���ك���ن���ه���������������م يف 
وم�������ا ل���زم���ان���ن���������������ا ع����ي����ب ����س�������������������وان���ان���ع���ي���ب زم���ان���ن�����������ا وال���ع���ي�����������ب ف��ي��ن��������ا
ب���غ���ر ذن���ب ال���زم�����������ان  ول�����و ن��ط�����������ق ال���زم���������������ان ل���ن���ا ه��ج��ان��اون��ه��ج�����������و ذا 
وي����اأك���������ل ب��ع�����س��ن�����������������ا ب���ع�������س���ا ع��ي��ان��اول���ي�������ص ال����ذئ����ب ي���اأك�����������ل حل��������م ذئ���ب
ت��ك��ل��ف�����������ا اإل  ي���رع�����������اك  ل  امل������رء  ت��اأ���س��ف��ااإذا  ت���ك���ر ع��ل��ي��������ه  ف��دع��������������ه ول 
ال��رك راح��ة اإب��دال ويف  جف���اففي الن�ا�ص  ول��و  للحبيب  �سرب  القلب  ويف 
ي���ه���واك قلب���ه ت���ه���واه  ك���ل م���ن  �سف��اف��م��������ا  ق��د  ل��ك  �سافيت��ه  م��ن  ك��ل  ول 
طبيع�ة ال������وداد  �سف���و  ي��ك��ن  مل  ف����ا خ�������ر يف خ����ل ي���ج���يء ت��ك��ل��ف��������������ااإذا 
خ��ل��ي��ل��ه ي��خ�����������ون  خ����ل  خ��������ر يف  وي��ل��ق��������������اه م���ن ب��ع��د امل������ودة ب��اجل��ف��������اول 
خفاوي���ن���ك���ر ع��ي�����س��������ا ق����د ت����ق����ادم ع��ه�����������ده يف  ب��الأم�����ص  ك���ان  �س���را  وي��ظ��ه��ر 
بها يكن  مل  اإذا  الدني����ا  على  �سديق �سدوق �سادق الوعد من�سف��ا���س��ام 
خ��طر وذا  اأم����ن  ذا  ي��وم��������ان  كدرال���ده���ر  وذا  �س���فو  ذا  عي�سان  والع�ي�ص 
جيفة فوق���ه  تعلو  البح�ر  ت��رى  وت�����س��ت��ق��ر ب��اأق�����س��������ى ق��اع��������������ه ال����درراأم���ا 
له���ا ع�����داد  ل  جن����وم  ال�����س��م��������اء  والق�مرويف  ال�سم���ص  اإل  يك�سف  ولي�ص 
جوع���ا ال���غ���اب���ات  يف  الأ����س�������ود  وحل�����������م ال�������س�������������������اأن ت���اأك���ل���ه ال���ك���ابمت����وت 
ال����رابوع���ب�����������د ق�����د ي�����ن�����ام ع����ل����ى ح��������������ري��ر م��ف��ار���س��������������ه  الأن�������س���اب  وذو 
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خال�قي اهلل  ع��ل��������ى  رزق����ي  يف  رازق�����يت��وك��ل��ت  ���س��������������ك  ل  اهلل  اأن  واأي���ق���ن���ت 
يفوتني فل���ي�ص  رزق  م���ن  ي�����ك  ول���و ك���ان يف ق�����������اع ال��ب��ح��ار ال��ع�����وام��قوم���ا 
بف�س����له ال��ع��ظ��ي�����م  اهلل  ب���ه  بن�اطق���س��ي��اأت��ي  ال��ل�����س��ان  م���ني  ي��ك��ن  مل  ول���و 
ح�����س�����������رة ت���ذه�����������ب  �����س����يء  اأي  اخلائقف���ف���ي  رزق  الرحم��ن  ق�س��م  وق��د 

)10( اإبراهيم وجاد
يف م���كان ما يف فرن�س���ا قبل اأكرث من خم�سني �سنة كان هناك �سخ�س  تركي 
عم���ره خم�س���ون عامًا ا�سمه اإبراهي���م ويعمل يف حمل لبي���ع الأغذية.  هذا املحل 
يق���ع يف عمارة ت�سكن يف اأحد �سققها عائل���ة يهودية، ولهذه العائلة اليهودية ابن 
ا�سم���ه )جاد(، له من العم���ر �سبعة اأعوام. اعتاد الطفل جاد  اأن ياأتي ملحل العم 
اإبراهيم يوميًا ل�سراء احتياجات املنزل، وكان يف كل مرة وعند خروجه ي�ستغفل 
الع���م اإبراهيم وي�س���رق قطعة �سوكولت���ة. و يف اأحد الأيام مل ي�س���رق جاد قطعة 
ال�سوكولت���ة عن���د خروجه كاملعتاد، فن���اداه العم اإبراهيم واأخ���ربه باأنه ن�سي اأن 
ياأخ���ذ قطعة ال�سوكولتة التي ياأخذها يوميًا!  اأ�سيب جاد  بالرعب لأنه كان يظن 
باأن العم اإبراهيم ل يعلم عن �سرقته �سيئًا واأخذ ينا�سد العم باأن ي�ساحمه واأخذ 
يعده باأن ل ي�سرق قطعة �سوكولتة مرة اأخرى  فقال له العم اإبراهيم: عدين باأن 
ل ت�س���رق اأي �س���يء يف حياتك، وكل ي���وم وعند خروجك خذ قطع���ة ال�سوكولتة 
فهي ل���ك.  فوافق جاد  بفرح.  مرت ال�سنوات واأ�سبح الع���م اإبراهيم مبثابة الأب 

وال�سديق جلاد. 
كان جاد  اإذا ت�سايق من اأمر اأو واجه م�سكلة ياأتي اإىل العم اإبراهيم ويعر�س 
له امل�سكلة، في�ساعده فيحلها م�ستعينًا بكتاٍب كان يقراأه للم�ساعدة يف فهم وحل 
امل�سكلة، ثم يخرج جاد  وقد انزاح همه وهداأ باله.  مرت ال�سنوات وهذا هو حال 

جاد  مع العم اإبراهيم.
وبع���د �سبعة ع�سر عامًا تويف العم اإبراهيم وقبل وفاته ترك �سندوقًا لأبنائه 
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وو�س���ع بداخله الكتاب الذي كان جاد  يراه كلما زاره يف املحل وو�سى اأبناءه باأن 
يعط���وه جاد  بعد وفات���ه كهدية منه ل� جاد  ، ال�ساب اليهودي! وكان عمره اإذ ذاك 
اأربع���ة وع�سرين �سنة،  علم جاد  بوفاة الع���م اإبراهيم عندما قام اأبناءه باإي�سال 
ال�سن���دوق له وحزن حزنًا �سديدًا وه���ام على وجهه حيث كان العم اإبراهيم هو 

الأني�س له واملجري له من لهيب امل�ساكل. 
وم���رت الأعوام، ويف اأحد الأي���ام ح�سلت م�سكلة جلاد  فتذكر العم اإبراهيم 
ومعه تذكر ال�سندوق الذي تركه له، فعاد لل�سندوق وفتحه واإذا به يجد الكتاب 
الذي كان يفتحه يف كل مرة يزور العم يف حمله!  فتح جاد  �سفحة يف الكتاب ولكن 
الكت���اب كان مكتوبًا باللغ���ة العربية وهو ل يعرفها، فذهب لزميل تون�سي  و�ساأله: 
 ما هذا الكتاب؟ فقال له التون�سي:  هذا هو القراآن الكرمي، كتاب امل�سلمني!  فرد 
ج���اد  وكيف اأ�سبح م�سلمًا؟ فق���ال التون�سي:  اأن تنطق ال�سه���ادة وتتبع ال�سريعة. 
فق���ال  ج���اد:  اأ�سهد اأن ل اإل���ه اإل اهلل واأن حممدًا ر�س���ول اهلل. اأ�سلم جاد و�سمى 
نف�س���ه » جاد اهلل القراآين« تعظيمًا لهذا الكتاب املبهر وقرر اأن ي�سخر ما بقي له 
يف هذه احلياة يف خدمة هذا الكتاب الكرمي.  تعلم  جاد اهلل  القراآن وفهمه وبداأ 
يدع���و اإىل اهلل يف اأوروب���ا حتى اأ�سل���م على يده خلق كثري.  يف ي���وم ما وبينما هو 
يقل���ب يف اأوراقه القدمية فتح القراآن الذي اأهداه له العم اإبراهيم واإذا هو يجد 
بداخل���ه يف البداي���ة خريطة العامل وعلى قارة اأفريقي���ا توقيع العم اإبراهيم ويف 
الأ�سف���ل قد ُكتبت الآية: » اأدع اإىل �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة«!  فتنبه 
 جاد اهلل  واأيقن باأن هذه و�سية من العم اإبراهيم له وقرر تنفيذها.  ترك اأوروبا 
وذهب يدعوا هلل يف كينيا وجنوب ال�سودان واأوغندا والدول املجاورة لها، واأ�سلم 

على يده من قبائل الزولو وحدها اأكرث من �ستة ماليني اإن�سان. 
ق�سى جاد اهلل القراآين يف الإ�سالم 30  �سنة �سخرها جميعها يف الدعوة هلل 
يف جماه���ل اأفريقيا واأ�سلم على يده املالي���ني من الب�سر. تويف  جاد اهلل القراآين 
 يف ع���ام 2003 م ب�سبب الأمرا�س الت���ي اأ�سابته يف اأفريقيا يف �سبيل الدعوة هلل. 



2929

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

 كان وقته���ا يبلغ من العمر اأربع���ة وخم�سني �سنة ق�ساها يف رحاب الدعوة. ولكن 
احلكاي���ة مل تنته بعد! اأم���ه، اليهودي���ة املتع�سبة واملعلمة اجلامعي���ة والرتبوية، 
اأ�سلم���ت عام 2005 م بعد �سنتني من وفاة ابنها الداعية  اأ�سلمت وعمرها �سبعون 
عام���ًا، وتقول اأنها اأم�ست الثالثني �سن���ة التي كان فيها ابنها م�سلمًا حتارب من 
اأج���ل اإعادته للديانة اليهودية، واأنه���ا بخربتها وتعليمها وقدرتها على الإقناع مل 
ت�ستط���ع اأن تقنع ابنها بالع���ودة بينما ا�ستطاع العم اإبراهي���م، ذلك امل�سلم غري 
املتعل���م كبري ال�سن اأن يعلق قل���ب ابنها بالإ�سالم!  واإن هذا لهو الدين ال�سحيح. 

 اأ�ساأل اهلل اأن يحفظها ويثبتها على اخلري. ولكن، ملاذا اأ�سلم؟ 
يقول جاد اهلل القراآين، اأن العم اإبراهيم وملدة �سبعة ع�سر عامًا مل يقل » يا 
كاف���ر«  اأو » يا يه���ودي«  �سيخ كبري غري متعلم عرف كيف يجع���ل قلب هذا الطفل 
يتعل���ق بالق���راآن! �ساأله ال�سي���خ عندما التق���اه يف اأحد اللقاءات ع���ن �سعوره وقد 
اأ�سل���م على يده ماليني الب�سر فرد باأنه ل ي�سعر بف�سل اأو فخر لأنه بح�سب قوله 
رحم���ه اهلل يرد جزءًا م���ن جميل العم اإبراهيم! يق���ول الدكتور �سفوت حجازي 
باأن���ه وخالل موؤمت���ر يف لندن يبحث يف مو�س���وع دارفور وكيفي���ة دعم امل�سلمني 
املحتاج���ني هن���اك من خطر التن�س���ري واحلرب، قابل اأحد �سي���وخ قبيلة الزولو 
وال���ذي ي�سك���ن يف منطقة دارفور وخ���الل احلديث �ساأله الدكت���ور حجازي:  هل 
تع���رف الدكتور ج���اد اهلل القراآين؟ وعنده���ا وقف �سيخ القبيلة و�س���األ الدكتور 
حج���ازي:  وهل تعرفه اأن���ت؟ فاأجاب الدكتور حجازي:  نع���م وقابلته يف �سوي�سرا 
عندم���ا كان يتعال���ج هناك. فهم �سي���خ القبيلة على يد الدكت���ور حجازي يقبلها 
بح���رارة، فقال ل���ه الدكتور حجازي:  م���اذا تفعل؟ مل اأعمل �سيئ���ًا ي�ستحق هذا! 
 ف���رد �سي���خ القبيلة:  اأن���ا ل اأقبل يدك، بل اأقب���ل يدًا �سافح���ت الدكتور جاد اهلل 
الق���راآين!  ف�ساأل���ه الدكتور حجازي:  هل اأ�سلمت على ي���د الدكتور جاد اهلل؟  فرد 
�سيخ القبيلة:  ل، بل اأ�سلمت على يد رجل اأ�سلم على يد الدكتور جاد اهلل القراآين 
رحمه اهلل، �سبحان اهلل، كم يا ترى �سي�سلم على يد من اأ�سلموا على يد جاد اهلل 



30

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

القراآين؟ والأجر له ومن ت�سبب بعد اهلل يف اإ�سالمه.
)11( ع�سرون طريقة جتعلك حمبوبًا بني النا�ص

ابداأ الآخرين بال�سالم والتحية، ففي ال�سالم تهيئة وتطمني للطرف . 1
الآخر.

ابت�سم، فالبت�سامة مفعولها �سحري وفيها ا�ستمالة للقلوب. . 2
اأظه���ر الهتمام والتقدير للطرف الآخر وعامل النا�س كما حتب اأن . 3

يعاملوك. 
للنا�س اأفراح واأتراح ف�ساركهم يف النفو�س. . 4
اق����س حاج���ات الآخرين ت�سل اإىل قلوبه���م فالنفو�س متيل اإىل من . 5

يق�سي حاجاتها. 
عليك بالعفو عن الزلت وتغليب نف�سية الت�سامح. . 6
يف تفقد الغائب وال�سوؤال عنه �سمان لك�سب الود وا�ستجذاب القلوب. . 7
ل تبخل بالهدية ولو قّل �سعرها،فقيمتها معنوية اأكرث من مادية. . 8
اظهر احلب و�سّرح به فكلمات الود تاأ�سر القلوب. . 9

تفنن يف تقدمي الن�سيحة ول جتعلها ف�سيحة. . 10
ح���دث الآخرين مبجال اهتمامهم فالف���رد مييل اإىل من يحاوره يف . 11

مدار اهتمامه.
كن ايجابيًا متفائاًل وابعث الب�سرى ملن حولك. . 12
امدح الآخرين اإذا اأح�سنوا فاملدح اأثره يف النف�س ولكن ل تبالغ. . 13
انت���ق كلماتك، ترتفع مكانتك فالكلمة احل�سنة خري و�سيلة ل�ستمالة . 14

القلوب. 
توا�سع فالنا�س تنفر ممن ي�ستعلي عليهم. . 15
جتنب ت�سُيّد عيوب الآخرين وان�سغل باإ�سالح عيوبك. . 16
تعلم فن الإن�سات فالنا�س حتب من ي�سغي لها. . 17
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و�سع دائرة معارفك واك�سب يف كل يوم �سديق. . 18
ا�س���ع لتنوي���ع تخ�س�سات���ك واهتمامات���ك تت�س���ع دائ���رة معارف���ك . 19

و�سداقاتك. 
اإذا قدمت معروفًا ل�سخ�س ما ل تنتظر منه مقابل.. 20
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اأح���د الفنان���ني اأراد اأن يظهر م���ا حتمله ال�سيجارة من اأخط���ار على �ساحبها، 
فم���ا كان منه اإل اأن قام بتكفني نف�سه بحي���ث يظهر بنف�س �سكل ال�سجارة يف املكان 
املخ�س�سة لإطفاءها ول�سان حاله يحكي اأن ل فرق بني ال�سجارة و�ساحبها فاإن كان 
اجلوهر مليء بال�سموم فمن ال�سهولة مبكان اإظهار املدخن يف نف�س مكان �سجارته.

بع�س ال�سور لي�ست كما تبدو حيث يوجد بها اأ�سياء كثرية ولكن ل ميكن لكل 
�سخ�س متييزها، وال�سورة التي تظهر اأمامك لي�ست جمرد بحر، بل هناك ما هو 

اأهم كثريًا من ذلك حاول اأن تدقق النظر بال�سورة واكت�سف بنف�سك ما تخفيه.
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معظمنا ي�ستكي من متاعب، و�سعوبات، وم�ساكل العمل، على الرغم من اأننا يف الغالب 
نك����ون يف بيئات عمل متميزة، ونح�سل على مرتبات تغطي احتياجاتنا وتزيد، ولكننا نغفل 
ع����ن �سكر ه����ذه النعمة، ولعلنا اإذا نقارن اأنف�سنا ب�ساحب ه����ذه ال�سورة الذي يعمل مبهنة 
نقل الفحم يف اإحدى البلدان الآ�سيوية الفقرية مقابل اأقل من ثالث ريالت يوميًا، رغم ما 

يتكبده من عناء وم�سقة وجهد لأداء هذه املهمة امل�سنية، لن�ست�سعر النعيم الذي يحفنا.

بع�س الأ�سخا�س لديه من املهارات، واحليل، والأ�ساليب، والو�سائل، ما يعينه على 
الو�س���ول اإىل اأماني���ه واأكرث مما يطمح اإليه، ولكنه ل يح�س���ن التعامل مع تلك املهارات 
وغريها، ك�ساحب هذه ال�سورة متامًا فرغم ما لديه من �سالمل، اإل اأنه راكمها بطريقة 

ع�سوائية ومل يح�سن ا�ستغاللها، ول�سان حال ال�سورة يقول: بع�سنا ذاك الرجل.
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)12( فطنة ال�سياد
كان اأح����د امل�ل�وك يحب اأكل ال�سمك، فجاءه يوما �سياٌد ومعه �سمكه كبرية، 
فاأهداها للملك وو�سعها بني يديه، فاأعجبته، فاأمر له باأربعة اآلف درهم، فقالت 
ل���ه زوجته: بئ�س ما �سنعت. فقال امللك مَل؟ فقال���ت: لأنك اإذا اأعطيت بعد هذا 
لأحد من حا�سيتك، هذا القدر، قال: قد اأعطاين مثل عطية ال�سياد، فقال: لقد 
�سدق���ت، ولكن يقبح بامللوك اأن يرجعوا يف هباته���م، وقد فات الأمر، فقالت له 
زوجت���ه: اأنا اأدبر هذا احل���ال، فقال: وكيف ذلك؟ فقالت: تدعو ال�سياد، وتقول 
له: هذه ال�سمكة ذكر هي اأم اأنثى؟ فاإن قال ذكر، فقل اإمنا طلبت اأنثى، واإن قال 

اأنثى قل اإمنا طلبت ذكرا. 
فن���ودي على ال�سياد فع���اد، وكان ال�سياد ذا ذكاء وفطن���ة، فقال له امللك: 
هذه ال�سمكة ذكر اأم اأنثى؟ فقال ال�سياد: هذه خنثى، ل ذكر ول اأنثى؟ ف�سحك 
املل���ك من كالم���ه واأمر ل���ه باأربعة اآلف دره���م، فم�سى ال�سي���اد اإىل اخلازن، 
وقب����س منه ثمانية اآلف درهم، و�سعها يف جراب كان معه، وحملها على عنقه، 
وه���م باخل���روج، فوقع من اجلراب دره���م واحد، فو�سع ال�سي���اد اجلراب عن 
كاهله، وانحنى على الدرهم فاأخذه، وامللك وزوجته ينظران اإليه، فقالت زوجة 
امللك للملك: اأراأي���ت خ�سة هذا الرجل و�سفالته، �سقط منه درهم واحد، فاألقى 
ع���ن كاهله ثمانية اآلف درهم، وانحنى على الدرهم فاأخذه، ومل ي�سهل عليه اأن 
يرتكه، لياأخذه غالم من غلمان امللك، فغ�سب امللك منه وقال لزوجته �سدقت، 
ث���م اأمر باإعادة ال�سياد وق���ال له: يا �ساقط الهمة، ل�س���ت باإن�سان، و�سعت هذا 

املال عن عنقك، لأجل درهم 
واح���د، واأ�سف���ت اأن ترتكه يف مكانه؟ فقال ال�سياد: اأط���ال اهلل بقاءك اأيها 
املل���ك، اإنني مل اأرفع هذا الدرهم خلطره عندي، واإمن���ا رفعته عن الأر�س، لأن 
عل���ى وجهه �سورة امللك، وعلى الوجه الآخر ا�سم امللك، فخ�سيت اأن ياأتي غريي 
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بغ���ري علم، وي�سع عليه قدميه، فيك���ون ذلك ا�ستخفافا با�سم املل���ك، واأكون اأنا 
املوؤاخذ بهذا، فعجب امللك من كالمه وا�ستح�سن ما ذكره، فاأمر له باأربعة اآلف 

درهم، فع�اد ال�سياد ومعه اثنا ع�سر األف درهم.
)13( الإناء امل�سروخ 

كان لدى امراأة م�سن���ة اإناءين كبريين تنقل بهما املاء، وحتملهما مربوطني 
بعم���ود خ�سبي على كتفيه���ا. وكان اأحد الإناءين به �سرخ يتناث���ر منه املاء اأثناء 
ع���ودة امل���راأة من البئر اأما الإن���اء الآخر بحالة تامة ول ينق�س م���ن مائه �سيئًا. 
وفى كل مرة كان الإناء امل�سروخ ي�سل اإىل املنزل ومل يكن قد بقي به غري ن�سفه 
فقط. وملدة �سنتني كاملتني كان هذا يحدث مع ال�سيدة امل�سنة، حيث كانت ت�سل 

منزلها باإناء واحد مملوء ون�سف الإناء الأخر. 
وبالطب���ع، كان الإن���اء ال�سلي���م مزهوًا بعمل���ه الكامل، وكان الإن���اء امل�سروخ 
حمتق���رًا لنف�س���ه لعدم قدرته وعجزه عن اإمتام ما ه���و متوقع منه. وفى يوم من 
الأيام وبعد �سنتني من املرارة والإح�سا�س بالف�سل تكلم الإناء امل�سروخ مع ال�سيدة 
فقال: اأنا خجل جدَا من نف�سي لأين عاجز ولدى �سرخ ي�سرب املاء على الطريق 
للمن���زل. فابت�سمت العجوز وقالت: اأمل تالحظ الزهور التي على جانب الطريق 
م���ن ناحيتك ولي�ست على اجلان���ب الآخر؟ اأنا اأعلم متامًا ع���ن املاء الذي ُيفقد 
منك ولهذا الغر�س غر�ست البذور على طول الطريق من جهتك حتى ترويها يف 
طريق عودتك للمنزل، وملدة �سنتني متوا�سلتني قطفت من هذه الزهور اجلميلة 
لأزين بها منزيل. ولو مل تكن اأنت مبا اأنت فيه، ما كان يل اأن اأجد هذا اجلمال 

يزين منزيل. 
كٌل من���ا لدي���ه �سعفه ولكن هذا ال�سعف اأو ال�س���رخ كما هو يف الإناء مل يكن 
�سلبي���ًا بالكلي���ة ب���ل كان له اإيجابي���ات جمة مل يك���ن يقدمها �س���واه، فبينما كان 
الإن���اء ال�سليم يقوم بتاأمني املاء كان الإناء امل�س���روخ يقوم بتاأمني جزء من املاء 
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بالإ�ساف���ة اإىل اأن���ه كان ي�سقي الب���ذور. واأنت كذلك عزي���زي القارئ ابحث عن 
اجلوان���ب الإيجابي���ة التي تقوم به���ا وا�ست�سعرها فهي متنح���ك الثقة ول تن�سغل 
كث���ريًا بالتفكري ب�سلبياتك وجتعلها مع���ول هدم حلياتك ويف نف�س الوقت ل تن�س 
اأن تعم���ل على معاجلة ما بو�سع���ك معاجلته اأما تلك التي ل ميكنك تغيريها فال 

تفكر بها مطلقًا.
)14( فنجان قهوة معلق

جل�ست يف اأحد نواحي قرية نائية، كنا نحت�سي قهوتنا يف اأحد املقاهي. فجل�س 
اإىل جانبن����ا �سخ�س و�ساح على النادل اثنان قهوة من ف�سلك واحد منهما معلق، 
فاأح�سر النادل له فنجان قهوة و�سربه �ساحبنا، لكنه دفع ثمن فنجانني، وعندما 
خ����رج الرجل قام الن����ادل بتثبيت ورقة عل����ى احلائط مكتوب فيه����ا: فنجان قهوة 
واحد. وبعده دخل �سخ�سان وطلبا ثالث فناجني قهوة واحد منهم معلق، فاأح�سر 
الن����ادل لهما فنجانني ف�سرباهما، ودفعا ثمن ثالث فناجني وخرجا، فما كان من 

النادل اإل اأن قام بتثبيت ورقة على احلائط مكتوب فيها فنجان قهوة واحد. 
واأثناء تل���ك اجلل�سة، دخل �سخ�س يبدو عليه الفق���ر، فقال للنادل: فنجان 
قهوة معلق! اأح�سر له النادل فنجان قهوة، ف�سربه وخرج من غري اأن يدفع ثمنه! 
ذهب النادل اإىل احلائط واأنزل منه واحدة من الأوراق املعلقة، ورماها يف �سلة 
املهم���الت. ذلك الت�سرف املوؤثر من �سكان القرية يعك�س واحدة من اأرقى اأنواع 
التع���اون الإن�س���اين، والذي يجب علين���ا اأن ل نح�سره بفنج���ان قهوة فقط، فما 
اأجمل اأن جند من يفكر باأن هناك اأنا�س يحبون �سرب القهوة ول ميلكون ثمنها. 
ون���رى النادل يقوم بدور الو�سيط بينهما ب�سعادة بالغة وبوجه طلق با�سم. ونرى 
املحت���اج يدخل املقهى وبدون اأن ي�ساأل هل يل بفنجان قهوة باملجان، فينظر اإىل 
احلائ���ط ويطلب فنجانه ومن دون اأن يعرف من تربع ب���ه، فيحت�سيه بكل �سرور 

ثم يغادر.
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 )15( اأخرج الدجاجة من الزجاجة
يقول معلم اللغة العربية يف اإحدى ال�سنوات كنت األقي الدر�س على الطالب 
اأم���ام اثنني من رج���ال التوجيه يف الوزارة، الذين ح�س���روا لتقييمي، وكان هذا 
الدر����س قبيل الختبارات النهائية باأ�سابيع قليل���ة، واأثناء اإلقاء الدر�س قاطعني 
اأح���د الطالب قائاًل: يا اأ�ستاذ اللغة العربية �سعبة ج���دًا! وما كاد ذلك الطالب 
يتم حديثه حتى تكلم كل الطالب بنف�س الكالم واأ�سبحوا كاأنهم حزب معار�سة، 

فهذا يتكلم هناك وهذا ي�سرخ وهذا يحاول اإ�ساعة الوقت وهكذا.
�سك���ت املعلم قلياًل ثم ق���ال: ح�سنًا ل در�س اليوم، و�ساأ�ستبدل الدر�س بلعبة! 

فرح الطلبة، وجتهم املوجهان.
ر�س���م ه���ذا املعلم عل���ى ال�سبورة زجاج���ة ذات عنق �سيق، ور�س���م بداخلها 
دجاج���ة، ثم قال: م���ن ي�ستطيع اأن يخرج هذه الدجاجة م���ن الزجاجة؟ ب�سرط 
اأن ل يك�س���ر الزجاج���ة ول يقت���ل الدجاجة! فبداأت حم���اولت الطلبة التي باءت 
بالف�سل جميعها، وكذلك املوجهان فقد ان�سجما مع اللغز وحاول حله ولكن باءت 
كل املح���اولت بالف�س���ل! ف�سرخ اأح���د الطلبة من اآخر الف�سل يائ�س���ًا: يا اأ�ستاذ 
ل تخ���رج هذه الدجاج���ة اإل بك�سر الزجاج���ة اأو قتل الدجاجة. فق���ال املعلم: ل 
ت�ستطي���ع خرق ال�س���روط، فقال الطالب متهكم���ًا: اإذا يا اأ�ستاذ ق���ل ملن و�سعها 
بداخ���ل تل���ك الزجاجة اأن يخرجه���ا كما اأدخلها، �سحك الطلب���ة، ولكن مل تدم 
�سحكته���م طوياًل! فقد قطعها �س���وت املعلم وهو يقول: �سحي���ح، �سحيح، هذه 
ه���ي الإجابة! من و�سع الدجاج���ة يف الزجاجة هو وحده من ي�ستطيع اإخراجها، 
كذلك انتم! و�سعتم مفهومًا يف عقولكم اأن اللغة العربية �سعبة، فمهما �سرحت 
لك���م وحاول���ت تب�سيطها فلن اأفل���ح اإل اإذا اأخرجتم هذا املفه���وم باأنف�سكم دون 

م�ساعدة، كما و�سعتموه باأنف�سكم دون م�ساعدة!
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يقول املعلم: انتهت احل�سة وقد اأعجب بي املوجهان كثريًا! وتفاجاأت بتقدم 
ملحوظ للطلبة يف احل�س�س التي بعدها، بل وتقبلوها قبوًل �سهاًل ي�سريًا! وتلك 
هي ق�سة ذلك املعل���م، فالطالب و�سعوا دجاجة واحدة يف الزجاجة، ولكن كم 

دجاجة و�سعنا نحن يف حياتنا؟
)16( اختبار الغباء

ه���ذا اختبار �سغ���ري وب�سيط جدا في���ه اأربعة اأ�سئل���ة �سهلة لتقري���ر م�ستوى 
فك���رك، الختبار للجن�سني ذكور واإن���اث واأجوبتك يجب اأن تكون تلقائية وفورية 

وبدون تفكري اأو اإهدار الوقت ول غ�ّس رجاءًا! جاهز؟ انط��لق
ال�سوؤال الأول: اأنت احلني م�سارك يف �سباق جري واجتزت العّداء الثاين يف 

اأي موقع اأنت الآن؟
اجل���واب: اإذا اأجبت باأّنك الآن يف املركز الأول تراك ).( مع احرتامي لك! 

لنك اجتزت العداء الثاين واأخذت مكانه لذا اأنت الآن يف املركز الثاين. 
معلي�س حاول بال�سوؤال الثاين: اذا اجتزت العداء الأخري! يف اأي موقع اأنت؟ 

ب�سرعة جاوب ل تفكر!
اجل���واب: اذا اأجبت باأن���ك الثاين من الأخري ت���راك ).( مع احرتامي لك! 

فكر فيها �سوي! كيف اجتزت الأخري واأنت الأخري اأ�سال؟
معلي�س حاول بهذا ال�سوؤال، ويتعلق بعملية ح�سابيه ب�سيطة ل حتاول ت�ستعمل 
قل���م وورقه ول األه حا�سبة قلنا الغ�س ممن���وع! خذ 1000 نقطة واجمع عليها 40 
نقطة واجمع عليها 1000 نقطة واجمع عليهم 30 نقطه و1000 نقطة و20 نقطة 
واجم���ع بع���د 1000 نقطة و10 نقاط. ك���م �سار املجموع ب�سرع���ة؟ اأكيد جوابك 
)5000( غل���ط: اجل���واب ال�سحي���ح )4100( جرب م���رة ثاني���ه با�ستعمال اآلة 

حا�سبة وتاأكد، ما�س اليوم ما هو يومك! و�س اأنت مفطر؟ 
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ال�س���وؤال الرابع: اأبو ماري عنده خم�س بن���ات: ت�سات�سا، ت�سنت�سن، ت�سيت�سي، 
ت�سيت�س���ا، وبهذه الطريقة يف اختيار الأ�سماء و����س تتوقع ا�سم البنت اخلام�سة؟ 
فك���ر ب�سرعة لو �سمحت! ل تق���ول ت�سوت�سو؟ ل...ل غلط! قلنا لك اأبو ماري يعني 

ا�سم بنته اخلام�سة م���اري.
 )17( اختبار وظيفية

واح���د راح يق���دم لوظيف���ة يف �سركة فلما دخ���ل عندهم �ساأل���وه: متى يكون 
حا�س���ل �س���رب 3×3=10؟ فقال: عندم���ا تكون الإجابة خاطئ���ة. قالوا: ما هو 
ال�س���يء ال���ذي له اأكرث من جن���اح ول يطري؟ قال: الفندق. قال���وا: ما هي الكلمة 
املكون���ة م���ن اأربع حروف اإذا اأكلت ن�سفها مت���وت، واإذا اأكلتها كاملة ل ي�سيبك 
�س���يء؟ ق���ال: �سم�سم. قالوا: من هو الرجل ال���ذي ي�ستطيع اأن يقف على الأر�س 
وراأ�س���ه فوق النجوم؟ قال: ال�سابط. قالوا: ما ه���و اأكرب عدد من املواليد ميكن 
اأن ت�سعه النعامة؟ قال: النعامة تبي�س ول تلد. قالوا: ما هو ال�سيء الذي بدونه 
ل ت�ستطيع اأن حت�سل على الوظيفة يف هذه ال�سركة؟ قال: الوا�سطه. قالوا: وهل 

هي عندك؟ قال: ل. قالوا: طيب �سكر الباب معك واأنت طالع!
)18( اخرتاعات وخمرتعني

خمرتع امل�سد�س هو: �سمويل كونت عام 1835م. خمرتع بندول ال�ساعة هو: 
كري�ستي���ان هيوجن�س ع���ام 1657م. خمرتع القلم احلرب هو: لوي�س وترمان عام 
1884م. خم���رتع ماكين���ة اخلياطة هو: بارتليمي تيم���وين عام 1829م. خمرتع 
امل�سب���اح الكهربائي هو: توما�س اأدي�سون ع���ام 1879م. خمرتع الديناميت هو: 
األفريد نوبل عام 1867م. خمرتع ال�سماعة الطبية هو: الطبيب رينيه ريناك عام 
1818م. خم���رتع ماكينة العزق الدوارة ه���و: ٍاي�سن هوارد عام 1912م. خمرتع 
اآل���ة حالقة الذقن الكهربائية هو: جاكوب �سي���ك عام 1931م. خمرتع النظارة 
الطبي���ة هو: روج���ر بيكون ع���ام 1268م. خمرتع املحرك ال���ذي يعمل بالبرتول 
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هو: ميجفري���د ماركو�س. خمرتع امليكروفون هو: �سارل���ز هويت �ستون. خمرتع 
امل�سج���ل هو: فالدميري بول�سون عام 1899م. خم���رتع املنبه هو: اأنطوان ٍايدييه 
عام 1847م. خمرتع اآلة الت�سوير امللون هو: جربيل ليمان عام 1891م. خمرتع 
الدراج���ة هو: ك���ريك باتريك ماكميالن 1839م. خمرتع مك���رب ال�سوت: اأرن�س 
ويرم���ر 1877م. خمرتع الآل���ة احلا�سبة: بليز با�س���كال 1639م. خمرتع املكواة 
الكهربائي���ة: �سيلي عام 1882م. خم���رتع البارا�سوت: بالن�سار 1785م. خمرتع 
التلي�سك���وب الال�سلكي: جروت ريرب 1942م. خم���رتع طفاية احلريق: الك�سندر 
رولن 1905م. خمرتع التلغ���راف الكهربائي: �سارل وتي�سنت. خمرتع الكامريا: 
ج���ورج ٍاي�ستمان 1888م. خمرتع �ساعة اجلي���ب: هيل 1500م. خمرتع املنطاد: 
زبلن 1900م. خمرتع البطارية الكهربائية: األي�ساندرو 1800م. خمرتع الغوا�سة: 
هولن���د 1891م. خمرتع الدباب���ة: �سريارن�ست �سونيت���ون 1914م. خمرتع الآلة 
الكاتب���ة: كري�ستوفر �سول���ز 1868م. خمرتع التلغراف الع���ادي: �سمويل مور�س 
1836م. خمرتع احلا�سب الآيل: هوارد اأيكن 1944م. خمرتع الال�سلكي: ماركني 
1896م. خم���رتع التليفون: جراهام ب���ل 1867م. خمرتع امل�سعد: األي�سا اأوتي�س 
1871م. خمرتع الرتانز�ستور ه���و: باردين 1948م. خمرتع القاطرة البخارية: 
تريفيتك 1803م. خم���رتع املوتو�سيكل الدراجة: يوج���ني ورنر 1897م. خمرتع 
اآلة احل�ساد: �سريو�س مكريميلو 1834م. خمرتع النول الآيل: ٍادمون كارترايت 
1785م. خم���رتع التلي�سك���وب الفلكي هو:جاليليو جاليل���ي عام 1609م. خمرتع 
علبة الكربيت: جون ووكر 1827م. خمرتع التوربني البخاري: بار�سونز 1884م. 
خم���رتع مانعة ال�سواع���ق: فرانكل���ني 1752م. خمرتع املغناطي����س الكهربائي: 
�ستريج���ون 1825م . خم���رتع البو�سلة: املار�سب���ريي 1911م. خمرتع التكييف: 
كاري���ر 1911م. خمرتع القلم الر�سا�س: كونت���ي 1792م. خمرتع اآلة الت�سوير 
ال�سم�س���ي: داج���ري 1839م. خم���رتع مقيا����س فهرنهايت: فهرنهاي���ت 1709م. 
خم���رتع الهليوم ال�سائل: هيك اأوينز 1908م. خم���رتع ال�ساعة امليقاتية: بوندي 
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1885م. خم���رتع حقنة حت���ت اجللد: وود 1835م. خم���رتع احلرير ال�سناعي: 
�ساردون���ت 1884م. خم���رتع ال���ذّرة: ج���ون دالت���ون 1808م. خم���رتع فر�س���اة 
الأ�سن���ان: وي�ست 1938م. خم���رتع ال�سخان الكهربائ���ي: لرج 1923م. خمرتع 
اخل���الط الكهربائ���ي: هاملت���ون 1901م. خم���رتع كامريا الفيدي���و: مازوريكني 
1923م. خم���رتع اآل���ة ت�سوي���ر امل�ستن���دات: بدل���ري 1903م. خم���رتع الداينمو 
الكهربائ���ي: فاراداي 1831م. خمرتع جهاز الغط�س حت���ت املاء: زيبه 1818م. 
خمرتع القنبل���ة الذرية: اأوبنهامير 1945م. خمرتع ال���رادار هو: واط�سون وات 
1935م. خم���رتع اجلراموف���ون: اأدي�س���ون 1877م. خمرتع ال�سي���ارة: كارل بنز 
1886م. خم���رتع �ساعة اليد: لوي كارتييه 1904م. خمرتع ال�ساك�سفون: اأدولف 
�ساك�س 1846م. خمرتع جهاز الت�سوير الت�سجيلي:جول ماريه 1888م. خمرتع 
القل���م اجلاف: ب���ريو 1938م. خمرتع الرادي���و: جو جليلمو مارك���وين 1894م. 
خم���رتع املولد الكهربائ���ي: فاراداي 1831م. خمرتع حم���رك الديزل: رودولف 
ديزل1898م. خمرتع املطبعة: جنربج 1445م. خمرتع الرئة ال�سناعية: درنكر 
1929م. خم���رتع التليفزي���ون: ب���ريد 1926م. خم���رتع الآلة البخاري���ة: جيم�س 
وات 1765م. خم���رتع الأكورديون: داميان 1829م. خم���رتع اآلة �سناعة الورق: 
لوي����س روب���رت 1799م. خمرتع الإطارات املنفوخة لل�سي���ارات: دنلوب 1888م. 
خم���رتع ورق الكربون يد ج���ورد 1906م. خم���رتع النايل���ون: كارودرز 1938م. 
خم���رتع الطائرة: الأخ���وان رايت 1903م. خم���رتع القمر ال�سناع���ي: كابيتزا 
1957م. خم���رتع امليكرو�سك���وب الع���ادي: ليفنهوك 1683م. خم���رتع الطائرة 
الهليوكوب���رت: �سيكور�سك���ي 1909م. خمرتع املدفع الر�سا����س: مك�سيم 1883م. 
خم���رتع املحرك النفاث: ويتل 1935م. خمرتع الثالجة: كاريه 1858م. خمرتع 
الغ�سال���ة: هاملتون �سمي���ث 1858م. خمرتع القنبل���ة الهيدروجينية: اأوبنهامير 
1952م. خم���رتع الأك�سج���ني ال�سائل: كايتي���ه 1877م. خم���رتع مقيا�س ريخرت 
لل���زلزل: ريخ���رت 1935م. خم���رتع مقيا�س �س���دة الري���ح: روبن�س���ون 1846م. 



42

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

خمرتع البارومرت لقيا�س ال�سغ���ط اجلوي: تور�سيللي 1643م. خمرتع املكن�سة: 
بي���ل 1876م. خمرتع الهيدروجني ال�سائل: دي���وار 1899م. خمرتع اآلة الفولت: 
لوفيف���ر 1964م. خم���رتع الط���رق الإ�سفلتي���ة: اآدم 1815م. خم���رتع كاربراتري 
ال�سي���ارة: مايباخ 1893م. خم���رتع ال�سفينة البخارية: فيت����س 1788م. خمرتع 
حفظ الطعام يف العلب: نيقول اأبري 1795م. خمرتع عود الثقاب: بويل 1681م. 
خمرتع حمرك البنزين: اأوتورني�س 1867م. خمرتع املروحة الكهربائية: هويلر 

1882م. خمرتع الغ�سالة: فافي�سر 1901م
خمرتع الت�سوير الفوتوغ���رايف: داجري 1816م. خمرتع املدفاأة الكهربائية 
هما: بي���ل ودو�سينج 1892م. خم���رتع كامريا الت�سوير الفوري���ة: لند 1948م. 
خم���رتع املح���ول الكهربائي: ا�ستانل���ي 1885م. خمرتع جهاز قيا����س الأوم: اأوم 
1827م. خمرتع ميزان احلرارة املئوي: �سيل�سيو�س 1742م. خمرتع حبوب منع 
احلمل للن�ساء: بني�سوز 1954م. خمرتع اأقرا�س الدواء: مياهل 1850م. خمرتع 

ماكينة اخلياطة الآلية: �سنجر 1848م.
)19(اأخطاء �سائعة بني النا�ص

الأول: تقبيــل امل�سحــف: قال ال�سيخ حممد بن عثيم���ني رحمه اهلل تعاىل: 
ال�سحيح اأنه بدعة، واأنه ينهى عن ذلك، لأن التقبيل بغري ما ورد به الن�س على 

وجه التعبد به بدعة ينهى عنها.
الثاين: قول �سدق اهلل العظيم بعد قراءة القراآن: قال ال�سيخ بكر اأبو زيد: 
ق���ول القائل �سدق اهلل العظيم قول مطل���ق، فتقييده بزمان اأو مكان اأو حال من 
الأح���وال ل ب���د له من دلي���ل، اإذ الأذكار املقي���دة ل تكون اإل بدلي���ل، وعليه فاإن 
الت���زام هذا بعد قراءة الق���راآن ل دليل عليه، فيكون غري م�سروع، والتعبد مبا ل 

ي�سرع من البدع، فالتزامها واحلال هذه بدعة.
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الثالث: قولهم حجر اإ�سماعيل: قال ال�سيخ حممد بن عثيمني رحمه اهلل: اأود 
اأن اأنبه اأن كثريا من النا�س يطلقون على هذا احلجر حجر اإ�سماعيل واحلقيقة 
اأن اإ�سماعيل ل يعلم به، واأنه لي�س حجرًا له، اإمنا هذا احلجر ح�سل حني َق�سرت 
النفق���ة على قري�س، اأثناء بناء الكعب���ة على قواعد اإبراهيم، فحطموا منها هذا 

اجلزء، وحجروه بهذا اجلدار، ولي�س لإ�سماعيل فيه اأي علم اأو اأي عمل.
الرابع: كتابة )�ص اأو �سلع( اخت�سارًا لـ ملسو هيلع هللا ىلص: قال ال�سيخ حممد بن عثيمني 
رحم���ه اهلل: ول ريب اأن الرمز يفوت على الإن�سان اأجر ال�سالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ف���ال ينبغي للموؤم���ن اأن يحرم نف�سه الثواب والأجر ملج���رد اأن ي�سرع يف اإنهاء ما 

كتبه.
اخلام�ــص: �سالة املري�ــص بالإ�سبع عنــد العجز، كما يفعلــه بع�ص املر�سى: 

فلي�س ب�سحيح ول ُيعلم له اأ�ساًل من الكتاب وال�سنة ول من اأقوال ال�سلف.
ال�ساد�ــص: ق�ســاء ال�ســالة الفائتــة يف وقتها من الغد: بع����س النا�س الذين 
يفوته���م ع���دد م���ن ال�سل���وات ل ي�سلونه���ا اإل يف اأوقاتها من الغ���د، وهذا خطاأ 
وا�س���ح، والواجب على اأولئ���ك اأن ي�سلوا ما فاتهم من ال�سل���وات فور تذكرهم 

لها، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: من نام عن �سالة اأو ن�سيها فلي�سلها اإذا ذكرها.
ال�ساب���ع: م�سح الوجه بعد الدعاء: قال ال�سيخ حممد بن عثيمني رحمه اهلل: 

والأقرب اأنه لي�س ب�سنة لأن الأحاديث الواردة يف هذا �سعيفة.
الثامن: انتظار الداخل املوؤذن حتى ينتهي عند �سعود اخلطيب املنرب: بع�س 
النا�س ياأتي بعد جلو�س اخلطيب على املنرب، واملوؤذن يوؤذن، فال يدخل يف �سالة 
التحي���ة مبا�سرة، واإمنا ينتظر حت���ى ينتهي املوؤذن م���ن الأذان، فيحرم ب�سالة 

التحية. وهذا خطاأ، لأن ال�ستماع اإىل اخلطبة فر�س، واإجابة املوؤذن �سنة.
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التا�سع: ت�سمية ملك املوت بعزرائيل: قال ال�سيخ الألباين رحمه اهلل: ا�سمه 
يف الكتاب وال�سنة ملك املوت واأما ت�سميته بعزرائيل فمما ل اأ�سل له.

العا�ســر: رفع الرجلني اأثنــاء ال�سجود: قال ال�سيخ حممد بن عثيمني رحمه 
اهلل: ل يج���وز ل�ساج���د اأن يرف���ع �سيئا من اأع�سائ���ه ال�سبعة، فاإن رف���ع رجليه اأو 
اإحداهما اأو يديه اأو اإحداهما اأو جبهته اأو اأنفه اأو كليهما، فاإن �سجوده يبطل ول 

يعتد به، واإذا بطل �سجوده فاإن �سالته تبطل.
احلــادي ع�سر: الإم�ساك بامل�سحف اأثناء �سجود التالوة: يحدث اأحيانا اأن 
يك���ون الإن�س���ان يق�راأ يف امل�سحف، فيم���ر ب�سجدة، ف���اإذا اأراد اأن ي�سجد، قب�س 
اأ�سابع���ه عل���ى امل�سحف ثم �سجد، يف ه�ذه احلال تك���ون الأ�سابع م�سمومة فال 
ي�س���دق عليه اأنه �سجد على �سبع���ة اأعظم. نبه على ذلك �سماحة ال�سيخ ابن باز 

رحمه اهلل تعاىل.
الثــاين ع�سر: قولهم يف الدعاء: الله���م ل ن�ساألك رد الق�ساء ولكن ن�ساألك 
اللطف فيه. قال ال�سيخ حممد بن عثيمني رحمه اهلل: هذا الدعاء الذي �سمعته: 

اللهم اإنا ل ن�ساألك رد الق�ساء واإمنا ن�ساألك اللطف فيه، دعاء حمرم ل يجوز.
الثالث ع�سر: قولهم عن امل�سجد الأق�سى ثالث احلرمني: قال �سيخ الإ�سالم 
ب���ن تيمية: واأم���ا امل�سجد الأق�سى فه���و اأحد امل�ساج���د الثالثة الت���ي ت�سد اإليها 

الرحال، ول ي�سمى هو ول غريه حرما، واإمنا احلرم مبكة واملدينة خا�سة.
الرابع ع�سر: الوقوف عن ميني الإمام يف �سالة اجلنازة: هذا خطاأ، بل على 
جمي���ع امل�سلني اأن يقفوا يف �سفوف تام���ة خلف الإمام لعموم الأحاديث الواردة 

يف ت�سوية واإكمال ال�سفوف يف ال�سالة، فهي مل تفرق بني �سالة و�سالة.
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اخلام�ــص ع�سر: قولهم لل�سائــل واملحروم، املحروم هــو البخيل: قال ال�سيخ 
حمم���د ب���ن عثيمني رحم���ه اهلل: املحروم هو من ح���رم املال وه���و الفقري ولي�س 

البخيل كما يظنه كثري من العوام.
ال�ساد�ــص ع�ســر: امل�سافحة بعــد ال�سالة دائمًا: قال ال�سي���خ الألباين رحمه 
اهلل: واأم���ا امل�سافحة عقب ال�سل���وات فبدعة ل �سك فيها اإل اأن تكون بني اثنني 

مل يكونا قد تالقيا قبل ذلك فهي �سنة.
ال�سابع ع�سر: زيادة لفظ )ال�سكر( عند اعتداله من الركوع: فهذه الزيادة 

ل اأ�سل لها.
الثامن ع�سر: قول بع�ص الأئمة عند ت�سوية ال�سفوف: اأن اهلل ل ينظر اإىل 
ال�س���ف الأعوج: قال ال�سيخ حممد بن عثيمني رحمه اهلل: واأما حديث: )اإن اهلل 

ل ينظر اإىل ال�سف الأعوج( فهذا لي�س ب�سحيح.
التا�سع ع�سر: قولهم اأطال اهلل بقاءك: قال ال�سيخ حممد بن عثيمني رحمه 
اهلل: ل ينبغي اأن يطلق القول بطول البقاء، لأن طول البقاء قد يكون خريا، وقد 
يكون �سرا، فاإن �سر النا�س من طال عمره و�ساء عمله، وعلى هذا فلو قال: اأطال 

اهلل بقاءك على طاعته ونحوه، فال باأ�س بذلك.
الع�سرون: قولهم دفن يف مثواه الأخر: قال ال�سيخ حممد بن عثيمني رحمه 
اهلل: ه���ذا حرام ول يجوز، لأنك اإذا قلت: يف مث���واه الأخري، فمقت�ساه اأن القرب 
اآخ���ر �سيء له، وه���ذا يت�سمن اإنكار البعث، لهذا يج���ب جتنب هذه العبارة، فال 

يقال عن القرب اأنه املثوى الأخري، اإما اجلنة واإما النار يف يوم القيامة.
احلادي والع�سرون: قول بع�سهم للممر�سة الكافرة �س�سرت: قال ال�سيخ بكر 
ب���ن عبد اهلل اأبو زي���د: هذه اللفظة باللغة الإجنليزية مبعن���ى الأخت وقد انت�سر 
النداء بها يف امل�ست�سفيات للممر�سات، وبخا�سة الكافرات. وما اأقبح مل�سلم يقول 



46

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

ملمر�س���ة كافرة اأو �سافرة يا �س�سرت اأي يا اأخت���ي! واأما الأعراب فلفرط جهلهم، 
ِه وكثافة جهله. يقولها الواحد منهم مدلاًل على حت�سره! نعم، على َبَغ�سِ

الثــاين والع�سرون: قول بع�سهم راعنــا: قال تعاىل: )يا اأيها الذين اآمنوا ل 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا(.

الثالــث والع�سرون: قولهم يف ميقات املدينــة اأبيار علي: قال ال�سيخ بكر اأبو 
زيد: ميقات اأهل املدينة ذو احلليفة ول يزال هذا امليقات معروفًا بهذا ال�سم اإىل 
ه���ذا اليوم، ويعرف اأي�سًا با�سم اأبيار علي وهي ت�سمية مبنية على ق�سة مكذوبة 
خمتلقة ومو�سوعة، وهي اأن عليًا قاتل اجلن فيها، وما بني على الختالق فينبغي 
اأن يكون حمل هجر وفراق، فلنهجر الت�سمية املكذوبة ولن�ستعمل ما خرج اللفظ 

به بني �سفتي النبي عليه ال�سالم، ولنقل ذو احلليفة. 
الرابع والع�سرون: قول احلمد هلل بعد اجل�ساأ: قال ال�سيخ حممد بن عثيمني 
رحم���ه اهلل: العامة اإذا جت�س���اأ اأحدهم قال: احلمد هلل، ولكن مل يرد اأن التج�سوؤ 
�سبب للحمد، كذلك اإذا تثاءبوا قالوا: اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم، وهذا ل 

اأ�سل له، مل يرد عن النبي اأنه فعل ذلك.
اخلام�ــص والع�ســرون: التنحنــح اأو الإ�سراع عند دخول امل�سجــد من اأجل اأن 
ينتظره الإمام: وهذا الفعل كله غري م�سروع، و�ساحبه غري ماأجور، بل قد ياأثم 
فاعل���ه ملا يحدثه من ت�سوي�س عل���ى امل�سلني، والواجب عليه اأن ياأتي اإىل امل�سجد 

ب�سكينة ووقار، فما اأدركه من ال�سالة �ساله، وما فاته اأمته وق�ساه.
)20( كيف اأ�سبح احلب اأعمى

يف ق���دمي الزمان  كانت  الف�سائ���ل والرذائل، تطوف العامل معًا  وت�سعر بامللل 
ال�سدي���د ذات يوم وكحل مل�سكلة امللل امل�ستع�سية، اق���رتح الإبداع لعبة واأ�سماها 

الغميمة. اأحب اجلميع  الفكرة والكل بداأ ي�سرخ: اأريد اأن   اأبداأ..
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 ق���ال اجلن���ون: اأنا م���ن �سيغم�س عيني���ه ويبداأ الع���د  واأنتم  عليك���م مبا�سرة 
الختف���اء، ثم اأنه ات���كاأ مبرفقيه على �سجرة، وبداأ  واح���د، اثنني، ثالثة، وبداأت 
الف�سائ���ل والرذائل  بالختباء، وجدت  الرق���ة  مكانًا لنف�سها فوق  القمر، واأخفت 
 اخليانة  نف�سها يف كومة زبالة، وذهب  الولع  بني الغيوم، وم�سى  ال�سوق  اإىل باطن 
الأر�س، الكذب  قال ب�سوت عاٍل: �ساأخفي نف�سي حتت احلجارة، ثم  توجه لقعر 
البح���رية، اأمتت كل الف�سائ���ل والرذائل  تخفيها، ماعدا  احل���ب كعادته مل يكن 
 �ساحب قرار وبالتايل مل يقرر  اأين يختفي وهذا غري مفاجئ  لأحد، فنحن نعلم 
كم هو �سعب  اإخفاء احلب، ولكن حني اقرتب اجلنون من نهاية العد  قفز  احلب 

 و�سط اأجمة من الورد واختفى بداخلها.
 فت���ح  اجلنون  عينيه  وبداأ البح���ث �سائحًا: اأنا اآٍت  اإليكم،  اأن���ا اآٍت اإليكم كان 
 الك�س���ل  اأول من  اأنك�سف لأنه مل يب���ذل اأي جهد يف  اإخفاء نف�سه ثم ظهرت  الرقة 
 املختفي���ة يف القمر وبعدها خرج  الكذب  من ق���اع البحرية مقطوع النف�س واأ�سار 
اجلن���ون على  ال�سوق اأن يرجع من باطن الأر����س اجلنون  وجدهم  جميعًا واحدًا 

بعد الآخر ماعدا  احلب كاد ي�ساب بالإحباط والياأ�س يف بحثه عن  احلب. 
اقرتب احل�سد من اجلنون،  وهم�س يف اأذنه قائاًل:  احلب  خمتفيًا يف �سجرية 
ال���ورد التقط  اجلنون  �سوك���ة وبداأ يف  طعن �سجرية  ال���ورد ومل يتوقف اإل عندما 
�سم���ع �سوت بكاء ميزق القل���وب ظهر  احلب من حتت �سجرية الورد  وهو يحجب 
عيني���ه بيدي���ه والدم يقطر من  ب���ني اأ�سابعه �ساح  اجلنون  نادم���ًا: يا اإلهي ماذا 
فعل���ت بك؟ لق���د اأفقدتك ب�سرك ماذا اأفعل كي اأ�سل���ح غلطتي بعد اأن اأفقدتك 
 الب�سر؟ اأجابه  احلب:  لن ت�ستطيع اإعادة  النظر يل، لكن  لزال هناك ما ت�ستطيع 
 فعل���ه لأجلي )كن دليلي( وهذا ما ح�سل من يومها مي�سي  احلب  الأعمى  يقوده 

 اجلنون!
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)21( كيف يتعاطى القائد مع الف�سل 
�سئ���ل الرئي����س ال�سابق للهند اأبو بك���ر زين العابدين عبد ال���كالم اأزاد، من 
قبل �سحيفة نولج وارتون الهندية عن اإمكانية اأن يعطي مثاًل لتجربة خا�سة به 
للكيفي���ة التي يتعاطى بها القائد مع الف�سل. فق���ال عبدالكالم: يف عام 1973م 
مت تعيين���ي مديرًا مل�سروع اإطالق الأقمار ال�سطناعية الهندية وكان هدفنا تلك 
ال�سنة اأن نطلق القمر ال�سناعي الهندي )روهني( Rohini يف املدار بحلول عام 

1980. ومت تزويدي بكل ما احتاج اإليه من اأموال وموارد ب�سرية. 
ويف �سه���ر اأغ�سط�س من ع���ام 1979م كنا قد اأمتمنا العم���ل وعلى ا�ستعداٍد 
لإطالق القمر ال�سناعي، اإل اأنه قبل عملية الإطالق باأربع دقائق بداأ احلا�سوب 
ي�س���در حتذيرات بوجود م�سكل���ة، فا�ستدعيت اخلرباء املعني���ني وكان عددهم 
خم�سة وطلبت منهم اإ�سالح اخللل املوجود فاأخربوين باأنه ل داعي للقلق واأنهم 
قام���وا بح�ساباتهم اخلا�سة ومل يعرثوا على اأي م�سكلة واأن امل�سكلة الأ�سا�سية يف 
احلا�س���وب ولي�ست يف عملي���ة الإطالق نف�سها واقرتح���وا ال�ستغناء عنه والعمل 
ب�سكٍل يدوي، وبالفعل متت عملية الإطالق ب�سكل ناجح يف مرحلتها الأوىل ولكن 
بعد اأقل من دقيقة تغري م�سار القمر لي�سقط يف خليج البنغال. وكان ذلك ف�ساًل 

كبريًا جدا. 
يف ذلك اليوم كان رئي�س املنظمة الهندية لأبحاث الف�ساء )�ساتي�س داهوان( 
قد دعا اإىل موؤمتر �سحفي، حيث كانت عملية الإطالق يف متام ال�ساعة ال�سابعة 
�سباح���ًا واملوؤمتر �سيبداأ عند ال�ساعة ال�سابع���ة وخم�ٍس واأربعني دقيقة، وكان قد 
دعي له �سحفيون من جميع اأنحاء العامل فخرج عليهم ال�سيد داهوان واأخربهم 
اأن عملي���ة الإط���الق مل تنجح على الرغم من اأن الفريق امل�سئول عن امل�سروع قد 
عمل بجد، ولكن يبدو اأن الأمر يحتاج اإىل املزيد من الوقت والدعم التكنولوجي 
حت���ى نكون قادري���ن على اإطالق القم���ر، واأكد لو�سائل الإع���الم اأنهم �سيكونون 
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قادرين على ذلك يف نهاية العام. ويف ال�سهر ال�سابع من عام 1980م جنحنا يف 
اإط���الق القمر، وعند بدء املوؤمتر ال�سحفي ا�ستدع���اين ال�سيد داهوان وقال يل 
يج���ب اأن تخ���رج اأنت وتتحدث اإىل ال�سحفيني حول امل�س���روع فاأنت امل�سئول عن 

النجاح.
ومن خالل تلك التجربة تعلمت در�سًا مهمًا جدًا وميكن اأن اأخل�سه بعبارات 
قليل���ة ولكنه���ا ذات معنى عظيم وهو: ح���ني يقع الف�سل يج���ب اأن يتحمل القائد 
امل�سئولي���ة كاملة ولك���ن يف حال النجاح يج���ب على القائ���د اأن ين�سبه اإىل فريق 

العمل.
 )22( اأدعية من القراآن الكرمي

چ ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ   چچ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   چ     
ڳ     ڳ   چچ  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   چ 
ې  ې  ې  ى     چچ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  
ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
چ خت   حت   جت   يب   ىب   مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی      ی  
ی    ی    ی   چچ  ىئ   ىئ   ېئ    ېئېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   چ 
ی  جئ      حئ    مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  چچ ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   
ڀ  ڀ  چچ ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  چچ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        
ائ   چچ  ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   چچ  ٺ  ٺ  
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  چچ ڻ  ڻ  ڻ  
ائ   ائ   ى     ى   ې   ې   ې   ې   چچ  ہ        ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
چ ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   چچ  ەئ    ەئ  
چ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   چ 
ک   ک   ک      ک   چچ  ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ 
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جئ  حئ  مئ   چچ  ژ  ژ  ڑ                 ڑ  ک  ک    چچ  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ۓ   ے    ے   ھ     ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   چچ  مب   خب   حب   يئجب   ىئ  
چ چ ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ   ۓ   ڭ  ڭ  
چ  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   چ  چ  ڇ   ڇ   چ  
چ ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    چ 
ەئ  وئ       وئ  ۇئ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  چچ  چ 
گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    چچ  ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ  
ٺ  ٺ    ٿ   چچ  ڱ  ڱ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   چ چ  گ  ڳ  ڳ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چچ  ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چچ ڱ  ڱ  ں      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  چچ 

چ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    چچ   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  
ڱ   چچ  ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   چچ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   چ 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  چچ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  چچ ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     چچ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىب    مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   چچ  ے  
چچ ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       
ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  چچ گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چچ ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چچ ڈ  ڈ      
ژ  ژ  ڑ      ڑ  چچ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چچ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ٻ   ٻ   ٱ   چچ  ائ      ائ    ى    ى   ې   ې   ې     ې     ۉ    ۉ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  
چ ڦ    ڦ   ڦ      ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ    ٹ       ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ    ٿ  
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ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ 
ڀ   ڀ   پ   پ      پ       پ   چچ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     چ   چ    چچ   ڃ    ڃ  
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   چچ  ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
چ خب   حب       جب   يئ      مئىئ   حئ   جئ   ی             ی      ی   ی     ىئ     ىئ   چچ  ېئ    ېئ    ېئ  
 چ ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چچ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ
چ ۅ  ۉ  ۉ       ې    چچ ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  
مب   خب    حب   جب   يئ   ىئ   مئ      حئ   چچ  ی   ی    ی         ی   ىئ   ىئ   ىئ  

ىب  يب  جت    حت  خت  مت     ىت  چ

)23( كيف تختار �سخ�ص اأو اأ�سخا�ص لتوظيفهم لديك
 ق���م اأوًل بو�سع عدد 100 بالطة يف داخل غرفة مقفلة وفيها نافذة مفتوحة 
ث���م ق���م باإدخال عدد 2 اأو 3 م���ن املر�سحني داخل هذه الغرف���ة اأتركهم وحدهم 
ف���رتة 6 �ساع���ات ثم حل���ل حالتهم بع���د ذلك على النح���و الت���ايل: اإذا وجدتهم 
من�سغل���ني يف عد الب���الط ف�سعهم يف الإدارة املالية. اأم���ا اإذا وجدتهم قد عدوا 
الب���الط وب���دوا يف العد مرة ثانية ف�سعه���م يف اإدارة املراقب���ة. اإذا وجدتهم قد 
بع���رثوا البالط باأ�سكال خمتلف���ة فباإمكانك و�سعه���م يف الإدارة الهند�سية. اأما 
اإذا وجدته���م قد رتبوا الب���الط باأ�سكال متدرجة ف�سعه���م يف اإدارة التخطيط. 
اإذا وج���دت كل واحد يرمي الث���اين بالبالط ف�سعهم يف اإدارة العمليات. اأما اإذا 
وجدتهم نائمني ف�سعهم يف الإدارة الأمنية. اإذا وجدتهم قد ك�سروا البالط اإىل 
ك�س���ر �سغرية ف�سعهم يف اإدارة تقنية املعلومات. اأما اإذا وجدتهم جل�سوا بهدوء 
ونظ���ام ف�سعهم يف اإدارة املوارد الب�سرية. اإذا قالوا لك اأنهم قد غريوا الأ�سكال 
باأك���رث م���ن طريقة علم���ًا اأن البالط كما ه���و مل يتحرك من مكان���ه ف�سعهم يف 
اإدارة املبيعات. اأما اإذا تركوا املكان وذهبوا فباإمكانك و�سعهم يف الت�سويق. اإذا 
وجدتهم ينظرون من خالل النافذة ف�سعهم يف اإدارة التخطيط ال�سرتاتيجي. 
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واأخ���ري اإذا وجدته���م يتحدثون م���ع بع�سه���م دون حتريك الب���الط فبارك لهم 
باختيارهم بالعمل بالإدارة العليا لل�سركة.

)24( اأزواج للبيع
 يف اإحدى املدن مت افتتاح متجر لبيع )الأزواج( حيث ميكن للمراأة الذهاب 
لختي���ار زوج بنف�سها ومن ب���ني التعليمات التي و�سع���ت يف املدخل حول اأ�سلوب 
عم���ل املتجر: اأن للمراأة فر�سة الدخول مرة واحدة للمتجر! وميكن الختيار من 
اأح���د الطواب���ق اأو الذهاب اإىل الطابق الآخر الأعلى من���ه ولكن ل ميكن النزول 

اإىل اأ�سفل.
دخل���ت اإحدى الن�ساء )ملتجر الأزواج( لختي���ار زوج لها، يف مدخل الطابق 
الأول عالم���ة: الرج���ال هن���ا لديه���م عمل وموؤمن���ون باهلل. ويف مدخ���ل الطابق 
الثاين عالم���ة: الرجال هنا لديهم عمل وموؤمنون ب���اهلل ويحبون اأطفالهم. ويف 
مدخ���ل الطابق الثالث عالمة: الرجال هنا لديهم عمل وموؤمنون باهلل. ويحبون 
اأطفاله���م و�سكله���م جذاب. الطاب���ق الرابع عالم���ة: الرجال هن���ا لديهم عمل 
وموؤمنون باهلل ويحبون اأطفالهم و�سكلهم جذاب وي�ساعدون زوجاتهم يف اأعمال 
املن���زل. فتعجبت يف خلجات نف�سها! ›يا اإله���ي اإين ل اأ�ستطيع التحمل �ساأوافق‹ 
ولكنه���ا ا�ستمرت بال�سعود. ويف مدخل الطابق اخلام�س وجدت عالمة: الرجال 
هنا لديه���م عمل وموؤمنون باهلل ويحبون اأطفاله���م و�سكلهم جذاب ولهم قابلية 
رومان�سي���ة عالي���ة ملغازلة زوجاتهم دائم���ًا. وكادت اأن تط���اأ قدمها ذلك الطابق 
اإل اأنه���ا ا�ستمرت بال�سع���ود. ويف مدخل الطابق ال�ساد����س وجدت عالمة: اأن�ت 
ال�زائ����رة رق����م  )4366312( ولي�س هناك اأي رجال يف ه���ذا الطابق؛ لأن هذا 
الطاب���ق و�سع خ�سي�سا كربهان اأن الن�ساء ل ميكن اإر�ساوؤهم �سكرًا للت�سوق يف 

متجر الأزواج وانتبهي خلطواتك واأنِت تخرجني ونتمنى لِك يوما �سعيدًا.
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)25( ا�سرتاتيجيات احل�سان امليت
 هن���اك حكم���ة قدمية تق���ول: اإذا اكت�سفت اأنك تركب ح�سان���ًا ميتًا اأو على 
و�س���ك املوت فاإن اأف�سل اإ�سرتاتيجية ه���ي اأن تنزل عنه. اإّل اأن ال�سائع يف بيئ��تنا 
ه���و اإتباع ا�سرتاتيجيات اأخرى فيم���ا يتعلق باحل�سان امليت، وهذه قائمة ببع�س 

منها: 
�سراء �سوط اأقوى. . 1
تغيري الفار�س. . 2
ت�سكيل جلنة لدرا�سة احل�سان. . 3
الرتتي���ب لزي���ارات ميدانية ل�سركات اأخرى ملعرف���ة كيف تقوم هذه . 4

ال�سركات بركوب احل�سان امليت. 
ت�سكيل فريق عمل حيوي لإنعا�س احل�سان امليت. . 5
اإيجاد دورة تدريبية لتقوية مقدراتنا يف ركوب اخليول امليتة. . 6
التعاقد مع جهات خارجية لركوب احل�سان امليت. . 7
ربط عدة خيول ميتة مع بع�سها من اأجل زيادة �سرعتها. . 8
تقدمي خم�س�سات مالية اإ�سافية لزيادة اأداء احل�سان امليت. . 9

�س���راء اأدوات ت�ستطيع اأن جتعل من احل�س���ان امليت يجري ب�سرعة . 10
اأكرب. 

رفع �سعار اأن احل�سان يكون اأف�سل واأجمل واأرخ�س اإذا كان ميتًا. . 11
ت�سكيل جلنه خا�سة للبحث يف ا�ستخدامات جمدية للح�سان امليت. . 12
ترقية احل�سان امليت اإىل من�سب ا�ست�ساري!. 13

)26( كيف تتعامل مع الف�سوليني!
اأحيان���ا يتن���اول بع�س النا����س هاتفك اجلوال ب���دون ا�ستئذان من���ك ويقراأ 
الر�سائ���ل الت���ي في���ه كان �ساحبي يف دعوة عام���ة عند احد الق�س���اة كل من يف 
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املجل�س م�سايخ ف�سالء جل����س �ساحبي بينهم يتجاذب اأطراف احلديث معهم. 
�سايقه وجود هاتفه اجلوال يف جيبه فاأخرجه وو�سعه على الطاولة التي بجانبه 
كان ال�سي���خ الذي بجانبه متفاعال يف احلديث معه م���ن باب العادة اخذ ال�سيخ 
الهات���ف اجلوال. رفعه اإليه فلم���ا نظر اإىل ال�سا�سة تغري وجه���ه واأرجعه مكانه. 
كتم �ساحبي �سحكته. وحني خرج ركبت معه ال�سيارة. وقد و�سع هاتفه اجلوال 
بجانب���ه فرفعته كما فعل ال�سيخ فلما نظ���رت اإىل ال�سا�سة �سحكت بل غرقت يف 
ال�سحك. تدرى ملاذا؟ جرت عادة بع�سهم اأن يكتب عبارات على �سا�سه الهاتف. 
يكتب ا�سمه اأو اأذكر اهلل وغريها، اأما �ساحبي فقد كتب ارجع اجلهاز يا ملقوف. 

)27( اخت�سارات زر �سعار الويندوز
ال�سغط على زر �سعار الويندوز اإظهار واإخفاء قائمة ابداأ. . 1
زر �سعار الويندوز + زر Break يعر�س نافذة موا�سفات النظام.. 2

 زر �سعار الويندوز + D يعر�س �سطح املكتب. 3. 
 زر �سعار الويندوز + M يقوم بت�سغري جميع النوافذ املفتوحة.4. 

زر �سعار الويندوز + Shift + M يقوم بتكبري جميع النوافذ.. 5
 زر �سعار الويندوز + E يعر�س نافذة جهاز الكمبيوتر. 6. 

زر �سعار الويندوز + F البحث عن ملفات وجملدات. . 7
زر �سع���ار الوين���دوز F + Ctrl اإذا اأردت البح���ث ع���ن اأجهزة داخل . 8

نطاق ال�سبكة. 
زر �سعار الويندوز + F1 اإذا اأردت قراءة امل�ساعد للويندوز.. 9

زر �سعار الويندوز + L لقفل لوحة املفاتيح. . 10
11 ..Run)لفتح نافذة )ت�سغيل R + زر �سعار ويندوز
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)28( اأ�سلم على يديه اأكرث من 5 ماليني �سخ�ص
الدكت���ور عبد الرحمن ال�سميط ج���زاه اهلل خريا هو طبيب وداعية من دولة 
الكويت وموؤ�س�س جمعية العون املبا�سر وهي جمعية خريية دعوية. كر�س الدكتور 
ال�سمي���ط حيات���ه للدعوة يف القارة الإفريقية وقد اأثم���ر هذا الكفاح الطويل عن 
نتائ���ج عظيم���ة، فهناك األف الدعاة الذين يعمل���ون يف جمعية العون وهم ممن 
اأ�سلم على يد الدكتور ال�سميط واأ�سبحوا دعاة لالإ�سالم ومنهم ق�ساو�سة ورجال 
دي���ن ن�س���ارى اعتنق���وا الإ�سالم تخيل���وا خم�سة مالي���ني اإن�سان ياأخ���ذ اأجرهم 
الدكت���ور ال�سميط! فهوؤلء اخلم�سة ماليني �سيزدادون مع مرور ال�سنني و�ستن�ساأ 
اأجي���ال م���ن امل�سلمني كانت �ستن�ساأ على الكفر ل���ول اهلل ثم هذه الدعوة املباركة 

فهل ن�سيع اأجرا عظيما م�ستمرا اإىل يوم القيامة؟
تخيل���وا ل���و تربع كل من���ا بريال واحد �ستك���ون املح�سلة مئ���ات املاليني فما 
بالك���م ل���و �ساهم معنا التجار ورج���ال الأعمال؟ يقول الدكت���ور ال�سميط: خالل 
�سنوات عملي لأكرث من ربع قرن يف اإفريقيا كان اأكرث ما يدخل ال�سرور يف قلبي، 
اأن اأرى �سخ�س���ًا يرف���ع ال�سبابة اإىل اأعلى ويعلن �سه���ادة التوحيد. وكان اأكرث ما 
يوؤثر يف الدكتور ال�سميط اإىل حد البكاء حينما يذهب اإىل منطقة ويدخل بع�س 
اأبنائها يف الإ�سالم ثم ي�سرخون ويبكون على اآبائهم واأمهاتهم الذين ماتوا على 
غ���ري الإ�س���الم، وهم ي�ساألون: اأين اأنتم يا م�سلمون؟ ومل���اذا تاأخرمت عنا كل هذه 
ال�سن���ني؟ كانت هذه الكلم���ات جتعله يبكي مبرارة، وي�سع���ر بجزء من امل�سئولية 

جتاه هوؤلء الذين ماتوا على الكفر!
تعر�س يف اأفريقيا لالغتيال مرات عديدة من قبل امللي�سيات امل�سلحة ب�سبب 
ح�س���وره الطاغي يف اأو�ساط الفقراء واملحتاجني، الرجل �سبق اأن اأ�سيب بثالث 
جلط���ات يف الراأ����س والقلب لكنها الهم���ة العالية اهلل ل يحرم���ه الأجر ولتعلموا 
اأن���ه م�ساب بداء ال�سكري، ويعاين منه من���ذ فرتة طويلة، ومع ذلك مل يثنه عن 
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ال�سف���ر والرتح���ال والبذل والإخال����س. فن�ساأل اهلل اأن يجعل���ه خريا مما نظن، 
ويغفر له ما ل نعلم، ونحن وجميع امل�سلمني. 

ذكر الدكتور ال�سميط يف مقابلة اأجراها معه تلفزيون الكويت انه ذهب اإىل 
اح���د الب���الد الأفريقية وخالل عدة اأيام ا�سلم على يدي���ه املئات، فجاءه ق�سي�س 
كاثوليك���ي اأوروب���ي وقال له: اأنا واأبي ولدنا هن���ا وقد جاء جدي اإىل هنا منذ مئة 
عام تقريبا وهدفنا التن�سري ولكن مل يتن�سر اإل اأعداد قليلة بينما انتم اأم�سيتم 
هن���ا ب�سعة اأي���ام وا�سلم على يديكم املئات! فرد علي���ه ال�سيخ ال�سميط: هذا لن 
الإ�سالم دين الفطرة. من الأمور التي حتز يف نف�س الدكتور ما يراه من التربعات 
ال�سخمة الت���ي حت�سل عليها املنظمات التن�سريية مقابل التربعات القليلة من 
امل�سلم���ني. ومن اأمثلة تربعات غري امل�سلمني للن�س���اط التن�سريي كما ير�سدها 
د. ال�سمي���ط اأن تربعات �ساحب �سركة مايكرو�سوفت بلغت يف عام واحد تقريبا 
ملي���ار دولر، ورجل اأعمال هولن���دي تربع مببلغ 114 ملي���ون دولر دفعة واحدة 
وقي���ل ب���اأن هذا املبلغ كان كل م���ا ميلكه، ويف اأحد الحتفالت الت���ي اأقامها اأحد 
داعم���ي العمل التن�سريي يف نيويورك ق���رر اأن يوزع ن�سخة من الإجنيل على كل 
بي���ت يف العامل وكانت تكلفة فكرته 300 مليون دولر حتى ينفذها، ومل متر ليلة 
واح���دة حتى كان ح�سيلة ما جمعه اأكرث من 41 مليون دولر. يقول ال�سيخ جزاه 
اهلل خ���ري: ام�سي مئات الكيلومرتات تتعطل �سيارتي تتقطع نعايل لكي اأ�سل اإيل 
قري���ة من القرى، واأجد يف نف����س الوقت الن�سراين املب�سر ياأتي اإىل هذه القرية 
بالطائ���رة! وي���رى د. ال�سميط اأن زكاة اأم���وال اأثرياء العرب تكف���ي ل�سد حاجة 
250 مليون م�سلم؛ اإذ يبلغ حجم الأموال امل�ستثمرة داخل وخارج البالد العربية 
2275 مليار دولر اأمريكي، ولو اأخرج هوؤلء الأغنياء الزكاة عن اأموالهم لبلغت 
56.875 ملي���ار دولر، ولو افرت�سنا اأن ع���دد فقراء امل�سلمني يف العامل كله يبلغ 
250 ملي���ون فقري لكان ن�سي���ب كل فقري منهم 227 دولرا، وهو مبلغ كاف لبدء 
الفق���ري يف عم���ل منتج ميكن اأن يعي����س على دخله.وهنا بع����س الجنازات التي 
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حتققت طوال ال�سن���ني املا�سية: 3288 داعية، 1200 م�سجد،9500 يتيم،2750 
بئ���را ارتوازي���ة ومئ���ات الآبار ال�سطحي���ة،160 األف ط���ن من الأغذي���ة والأدوية 
واملالب����س، 51 ملي���ون ن�سخة من امل�سحف، 102 مرك���ز اإ�سالمي متكامل، عقد 
1450 دورة للمعلم���ني واأئم���ة امل�ساجد، دفع ر�سوم الدرا�س���ة عن 95 األف طالب 

م�سلم فقري، بناء وت�سغيل 200 مركز لتدريب الن�ساء.
)29( �سبـّك اأ�سابعك وتعرف على حقيقة علمية

ك اأ�ساب���ع يديك مع بع�س  ه���ذا الختب���ار مبني على درا�سات، بع���د اأن ت�سبِّ
اأحف���ظ �سكله���ا وبالأخ�س �سكل و�س���ع اإ�سبع الإبهام يف كلت���ا اليدين، فاإذا كان 
اإ�سب���ع الإبهام يف الي���د اليمنى فوق اإ�سب���ع الإبهام الذي بالي���د الي�سرى، فاأنت 

عقالين. واإذا كان العك�س مبعنى اإبهام الي�سرى فوق اليمنى فاأنت عاطفي.
)30( ا�ستقت اإىل اأن اأتزوج

 يق���ول مال���ك ابن دينار: بداأت حيات���ي �سائعا �سكريًا عا�سي���ا اأظلم النا�س 
واآكل احلق���وق واأخ���ذ الربا واأتعدى عل���ى النا�س افعل املظ���امل ل توجد مع�سية 
اإل وارتكبته���ا �سديد الفجور يتحا�س���اين النا�س من مع�سيتي. يف يوم من الأيام 
ا�ستق���ت اأن اأتزوج ويكون عندي اأطف���ال فتزوجت واأجنبت طفلة �سميتها فاطمة 
اأحببته���ا حب���ًا �سديدا وكلما ك���ربت فاطمة زاد الإميان يف قلب���ي وقلت املع�سية 
ولرمب���ا راأتني فاطمة اأم�س���ك كاأ�سا من اخلمر فاقرتبت من���ي فاأزاحته وهي مل 
تكمل ال�سنتني وكاأن اهلل يجعلها تفعل ذلك، ولكن فاطمة توفيت وهي مل تتجاوز 
ثالث �سنني. فانقلبت اأ�سواأ مما كنت ومل يكن عندي ال�سرب الذي عند املوؤمنني 
م���ا يقويني على البالء وتالعب ب���ي ال�سيطان حتى جاء يوما فقال يل �سيطاين: 
لت�سك���رن الي���وم �سكرة ما �سك���رت مثلها من قبل! فعزم���ت اأن اأ�سكر وعزمت اأن 
اأ�سرب اخلم���ر وظللت طوال الليل اأ�س���رب واأ�سرب واأ�س���رب فراأيتني تتقاذفني 
الأحالم حتى راأيت تلك الروؤيا: راأيتني يوم القيامة وقد اأظلمت ال�سم�س وحتولت 
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البح���ار اإىل نار وزلزل���ت الأر�س واجتمع النا�س يف املح�س���ر، واأنا بينهم واأ�سمع 
املن���ادي ينادي فالن ابن فالن هلم للعر�س على اجلبار، يقول: فاأرى فالن هذا 
وق���د حتول وجهه اإىل �سواد �سديد من �سده اخل���وف حتى �سمعت املنادي ينادي 
با�سم���ي هل���م للعر�س على اجلب���ار يقول: فاختف���ى الب�سر من ح���ويل )هذا يف 
الروؤية( وكاأن ل اأحد يف اأر�س املح�سر ثم راأيت ثعبانا عظيمًا �سديدًا قويا يجري 
نح���وي فاحتا فمه. فجري���ت اأنا من �سده اخلوف فوجدت رج���اًل عجوزًا �سعيفًاً 
فقل���ت: اآه: اأنق���ذين من ه���ذا الثعبان. فقال يل: ي���ا بني اأنا �سعي���ف ل اأ�ستطيع 
ولك���ن اجر يف هذه الناحية لعلك تنجو. فجريت حي���ث اأ�سار يل والثعبان خلفي 
ووج���دت النار تلقاء وجهي فقلت: اأاأهرب من الثعب���ان لأ�سقط يف النار؟ فعدت 
م�سرع���ا اأج���ري والثعبان يقرتب فع���دت للرجل ال�سعيف وقل���ت له: باهلل عليك 
اأجن���دين اأنقذين. فبكى راأفة بحايل وقال: اأن���ا �سعيف كما ترى ل اأ�ستطيع فعل 
�س���يء ولك���ن اجر جتاه ذلك اجلبل لعل���ك تنجو. فجريت جت���اه اجلبل والثعبان 
�سيخطفني فراأيت على اجلبل اأطفال �سغارًا ف�سمعت الأطفال كلهم ي�سرخون: 
ي���ا فاطمة اأدركي اأب���اك اأدركي اأباك. يقول: فعلمت اأنه���ا ابنتي. ويقول ففرحت 
اأن يل ابن���ة ماتت وعمرها 3 �سنوات تنج���دين من ذلك املوقف فاأخذتني بيدها 
اليمن���ى ودفعت الثعبان بيدها الي�سرى واأنا كاملي���ت من �سده اخلوف ثم جل�ست 
يف حج���ري كما كانت جتل�س يف الدني���ا وقالت يل يا اأبت اأمل ياأن للذين اآمنوا اأن 
تخ�س���ع قلوبهم لذكر اهلل. فقلت لها: يا بنيتي. اأخربيني عن هذا الثعبان! قالت 
ه���ذا عملك ال�سيئ اأن���ت كربته ومنيته حتى كاد اأن ياأكل���ك اأما عرفت يا اأبي اأن 
الأعم���ال يف الدنيا تعود جم�سمة يوم األقيامه؟ �ساألتها: وذلك الرجل ال�سعيف؟ 
فاأجابت: ذلك العمل ال�سالح اأنت اأ�سعفته واأوهنته حتى بكى حلالك ل ي�ستطيع 
اأن يفع���ل لك �سيئًا ول���ول انك اأجنبتني ولول اأين مت �سغريه ما كان هناك �سيء 
ينفع���ك. يق���ول: فا�ستيقظت من نوم���ي واأنا اأ�سرخ: قد اأن ي���ا رب قد اأن يا رب، 
نع���م اأمل ياأن للذين اآمنوا اأن تخ�س���ع قلوبهم لذكر اهلل يقول: واغت�سلت وخرجت 
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ل�س���اله الفجر اأريد التوبة والع���ودة اإىل اهلل، وحني دخلت امل�سجد فاإذا بالإمام 
يق���راأ نف�س الآية. )اأمل ي���اأن للذين اآمنوا اأن تخ�سع قلوبه���م لذكر اهلل( ذلك هو 
مالك بن دينار من اأئمة التابعني، هو الذي ا�ستهر عنه اأنه كان يبكي طول الليل 
ويقول: اإلهي اأنت وحدك الذي يعلم �ساكن اجلنة من �ساكن النار، فاأي الرجلني 
اأنا، اللهم اجعلني من �سكان اجلنة ول جتعلني من �سكان النار. كما ا�ستهر عنه 
اأنه كان يقف كل يوم عند باب امل�سجد ينادي ويقول: اأيها العبد العا�سي عد اإىل 
م���ولك. اأيها العبد الغاف���ل عد اإىل مولك. اأيها العبد اله���ارب عد اإىل مولك. 
مولك يناديك بالليل والنهار يقول لك: من تقرب مني �سربًا تقربت اإليه ذراعًا، 

ومن تقرب اإيل ذراعا تقربت اإليه باعًا، ومن اأتاين مي�سي اأتيته هرولة.
)31( اأ�سحك مع املجانني 

جمن���ون راح للدكت���ور ي�ستكي انه كلم���ا نام يحلم بقطط يلعب���ون كرة. قاله 
الدكتور: ل تنام يومني قال املجنون: ما اقدر لن غدًا يلعبون على النهائي! 

جمنون يقول ملجنون: اأنا بردان من املكيف. رد املجنون قال: اأنا حممد من 
الريا�س! 

جمن���ون يكتب الدر�س مع املدر����س يف امل�ست�سفى، كل ما م�سح ال�سبورة �سق 
الورقة!

جمنون دائم يولع �سيجارتني وي�سربهن �سوا. قاله �سديقه: لي�س؟ قال: عني 
وعن اأخوي اللي بال�سج���ن. وبعد مدة �ساهده يولع �سيجارة واحدة قال �سديقة: 

مربوك طلع اأخوك من ال�سجن قال: ل، اأنا بطلت الدخان!
جمنون وجد كنز قال: احلمد هلل. ب�س باقي اخلريطة!

جمن���ون متاأخ���ر عن الدوام قومت���ه اأمه ب�سرع���ة لب�س بدلة اأخ���وه ال�سابط 
بالغل���ط يوم و�سل العمل و�ساف نف�سه قال: �سدق اأن اأمي ما هي �ساحية مقومة 

اأخوي حت�سبه اأنا!
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جمن���ون يق���ول ملجنون جنبه: عيني حم���راء، و�س اأ�سوي؟ قال���ه: اإذا �سارت 
خ�سراء ام�س!

جمن���ون دق عل���ى اخلطوط يحجز، قال���ه املوظف: ذهاب واإي���اب؟ قال: ل، 
خروج املغلوب!

جمنونني قال لهم ال�سرطي لي�س عيونكم حمراء؟ قالوا نقرب لبع�س!
جمنون واأهله قاعدين حول اأبوه يبي ميوت، يوم تقلبت عيونه �سارت بي�ساء، 

قال املجنون: ب�س وخروا وخروا يبي يرجع ريو�س!
جمنون ي�ساألونه يف مقابله هل حتا�سب نف�سك؟ قال اأحيانا اأحا�سب واأحيانا قطة!
جمن���ون ط���اح يف حفره ح���اول يطلع 3 م���رات، قال: هذي اآخر م���رة اإذا ما 

طلعت اأبغى اأم�سي!
جمنون جال�س باملقهى، قال للجر�سون: هات يل واحد قهوة و�سط واأثنني هجوم!
جمن���ون قاع���د يناظر مب���اراة الربازي���ل، �سمع املذي���ع يقول ف���اول ل�سالح 

رونالدو، قال: ت�سدقون توين اأدري اأن ا�سمه �سالح!
جمنونني م�سلحني، م�سكوا واحد قالوا له: اأنت معنا واإل مع ذوليك؟ قال: ل 

معكم، قالوا: حنا ذوليك، و�سربوه!
جمنون حممل حجاج وقاعد يو�سيهم:اإن �سديتوا حيلكم رجعنا قبل العيد!
جمنون طلعت له حبه يف راأ�سه قال له الدكتور: حتكك؟ قال: ل اأنا اأحكها!

)32( حب، وثقة، وت�سديق، واأمل
قالت الزوجة: بعد م�سي 18 عاما من الزواج، اأعددت اأخريا اأ�سواأ ع�ساء يف 
حياتي، كانت اخل�سار قد ن�سجت اأكرث مما يجب، واللحم قد احرتق، وال�سلطة 
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كثرية امللح، وظل زوجي �سامتا طوال تناول الطعام ولكني ما كدت اأبداأ يف غ�سل 
الأطب���اق حت���ى وجدته يحت�سنني بني ذراعيه ويطبع قبل���ة على جبيني ف��ساألته: 
ملاذا تقبلني؟ ف�قال: لقد كان طهيك الليلة اأ�سبه بطهي العرو�س اجلديدة، لذلك 

راأيت اأن اأعاملك معاملة العرو�س اجلديدة. )هذا هو احلب(
يف ي���وٍم من الأي���ام قرر جميع اأه���ل القري���ة اأن ي�سلوا �س���الة ال�ست�سقاء، 

جتمعوا لل�سالة، لكن اأحدهم كان يحمل معه مظلة. )تلك هي الثقة(
يجب اأن يك���ون لديك اإح�سا�س كالذي لدى طفٍل مل يتجاوز عامه الأول حني 
تقذف���ه يف ال�سماء ي�سحك؛ فهو على يقني اأن���ك �ستلتقطه ولن تدعه يقع. )هذا 

هو الت�سديق(
يف كل ليل���ة ن�ستع���د للخلود اإىل النوم ول�سنا متاأكدي���ن من اأننا �سننه�س من 

الفرا�س يف ال�سباح لكننا مازلنا نخطط لالأيام القادمة. )هذا هو الأمل(
)33( اأ�سرار �سرب املاء واأنت واقف

عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص زجر عن ال�سرب قائمًا 
رواه م�سل���م. وع���ن اأن�س وقتادة ر�سي اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه نهى اأن ي�سرب 
الرج���ل قائمًا ق���ال قتادة: فقلنا ف���الأكل؟ فقال: ذاك اأ�سر واأخب���ث. رواه م�سلم 
والرتمذي. وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ل ي�سربن اأحدكم 
قائم���ًا فمن ن�سي فلي�ستقي. رواه م�سلم. وعن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال: 
نه���ى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ال�سرب قائمًا وعن الأكل قائمًا وعن املجثمة واجلاللة 

وال�سرب من يّف ال�سقاء.
الإعجاز الطب���ي: يقول الدكتور عبد الرزاق الكي���الين: باأن ال�سرب وتناول 
الطعام جال�سًا اأ�س���ح واأ�سلم واأهناأ واأمراأ حيث يجري ما يتناول الآكل وال�سارب 
عل���ى جدران املعدة بتوؤدة ولطف. اأما ال�س���رب واقفًا فيوؤدي اإىل ت�ساقط ال�سائل 
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بعن���ف اإىل قعر املعدة وي�سدمها �سدم���ًا،و اأن تكرار هذه العملية يوؤدي مع طول 
الزم���ن اإىل ا�سرتخ���اء املع���دة وهبوطها وما يل���ي ذلك من ع�سر ه�س���م. واإمنا 
�س���رب النبي واقفًا ل�سبب ا�سط���راري منعه من اجللو�س مثل الزحام املعهود يف 
امل�ساع���ر املقد�س���ة، ولي�س على �سبيل العادة والدوام. كم���ا اأن الأكل ما�سيًا لي�س 
م���ن ال�سحة يف �سيء وما عرف عند الع���رب وامل�سلمني. ويرى الدكتور اإبراهيم 
ال���راوي: اأن الإن�س���ان يف حال���ة الوقوف يكون متوت���رًا ويكون جه���از التوازن يف 
مراك���زه الع�سبية يف حالة فعالية �سدي���دة حتى يتمكن من ال�سيطرة على جميع 
ع�س���الت اجل�سم لتقوم بعملي���ة التوازن والوقوف منت�سب���ًا. وهي عملية دقيقة 
ي�سرتك فيها اجلهاز الع�سبي الع�سلي يف اأن واحد مما يجعل الإن�سان غري قادر 
للح�س���ول على الطماأنينة الع�سوية التي تعترب م���ن اأهم ال�سروط املوجودة عند 
الطعام وال�سراب، هذه الطماأنينة يح�سل عليها الإن�سان يف حالة اجللو�س حيث 
تكون اجلملة الع�سبية والع�سلية يف حالة من الهدوء وال�سرتخاء وحيث تن�سط 
الأحا�سي�س وتزداد قابلية اجلهاز اله�سمي لتقبل الطعام وال�سراب ومتثله ب�سكل 
�سحي���ح. ويوؤك���د د. الراوي: على اأن تن���اول الطعام وال�س���راب يف حالة الوقوف 
ق���د ي���وؤدي اإىل اإحداث انعكا�س���ات ع�سبية �سدي���دة تقوم بها نهاي���ات الع�سب 
املبهم املنت�سرة يف بطانة املعدة، واإن هذه النعكا�سات اإذا ح�سلت ب�سكل �سديد 
Vagal Inhibi�  ومفاج���ئ قد توؤدي اإىل انطالق �سرارة النهي الع�سبي اخلطرية
tion لتوجيه �سربتها القا�سية للقلب، فيتوقف حمدثًا الإغماء اأو املوت املفاجئ. 
كم���ا اأن ال�ستمرار على ع���ادة الأكل وال�سرب واقفًا تعت���رب خطرية على �سالمة 
ج���دران املعدة واإمكانية حدوث تقرحات فيها حيث يالحظ الأطباء ال�سعاعيون 
اأن قرح���ات املعدة تكرث يف املناطق التي تكون عر�سة ل�سدمات اللقم الطعامية 
وجرع���ات الأ�سربة بن�سبة تبلغ 95% من ح���الت الإ�سابة بالقرحة. كما اأن حالة 
عملي���ة الت���وازن اأثناء الوق���وف ترافقها ت�سنجات ع�سلية يف امل���ريء تعيق مرور 
الطعام ب�سهولة اإىل املعدة وحمدثة يف بع�س الأحيان اآلمًا �سديدة ت�سطرب معها 
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وظيفة اجلهاز اله�سمي وتفقد �ساحبها البهجة عند تناوله الطعام و�سرابه.
)34( اأطلق قدراتك الذهنية 

اإذا كن���ت تتطلع مل�ستقب���ل اأف�سل يف عملك ويف كل جم���الت حياتك، فدرب 
عقل���ك لك���ي ت�سب���ح عبقريًا. اإذا كن���ت �س�ابًا، اأو رج����اًل اأو �سيخ���ًا، ت�ستطيع اأن 
تط���ور عقلك، فعق���ل الإن�سان مثل باقي اأع�ساء ج�سم���ه القابلة للنمو اإذا اأح�سن 
الف���رد تدريبه���ا ب�سفة م�ستمرة تذك������ر ه���ذه احلقائ������ق والنع���م يف �سباح كل 
ي���وم جدي���د. فعقلك هو اأرقى من عق���ول �سائر املخلوقات الأخ���رى، وله القدرة 
عل���ى جمع وتخزين كمي���ات ل ح�سر لها من املعلوم���ات، والعمل على معاجلتها 
وت�سنيفها وتخزينها ب�سورة فورية، فاأكرث من 90% من قدراتنا العقلية مرتوكة 
دون ا�ستخ���دام. هذه القدرات حتتاج للتمري���ن والتدريب، حتى لو كنت ترى اأن 
قدرات���ك العقلية �سعيفة، فاإنه ميكن���ك اأن ت�سبح يومًا من العباقرة. فالعبقرية 
ق���درة مكت�سبة، ولي�ست وراثية، وهناك الكث���ري من العلماء، من قيل عنهم اإنهم 
اأغبي���اء، ولكنه���م اأ�سبحوا من اأكرث العلم���اء �سهرة مثل: نيوت���ن و�سفه مدر�سه 
باأن���ه غبي، وكان بليدًا يف درا�سته. توما�س اإدي�سون و�سفته مدر�سته ب�سبب كرثة 
اأ�سئلت���ه قائلة: اأن هذا الولد النحيل �سعيف العق���ل. وقد جلده والده يف طفولته 
نظ���رًا لغرابة ت�سرفات���ه. اين�ستاي���ن كان �سابا منطويًا، واعت���ربه مدر�سوه بليد 

الذهن، ومل يكن متميزًا باملرة، بالرغم من اأنه يعد اأقوى عبقرية يف التاريخ. 
واحلا�س���ب وعقل الإن�سان، مت�سابهان اإىل حد كبري، ولذلك قم باإجراء هذه 
ال�سيان���ة للكمبيوتر ال���ذي يف راأ�سك وتخيل اأن عقلك مثل جه���از كمبيوتر وقم 

بالآتي. 
اأوًل: اأف���رغ امللف���ات املوؤقتة اأو م���ا ي�سمى ب� » Temp « وه���ي بلغة احلا�سوب 
عب���ارة عن ملفات تالفة تتجمع داخ���ل الكمبيوتر، ومع الوقت وكرثة ال�ستخدام 
ت���وؤدي لبطء حرك���ة اجلهاز واأحيان���ًا لتعطيله وت�سبه هذه ال���� » Temp « الأفكار 
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ال�سلبي���ة التي ترت�سب يف عقولنا، ولكنها تزحمه���ا وجتعلها م�سو�سة، فت�ستنزف 
طاقتن���ا العقلية. وبتفريغ هذه الأفكار نكت�س���ف اأن عقولنا اأ�سبحت اأكرث ن�ساطًا 

واإيجابية. 
ثانيــًا: قم بعملية اإلغاء التجزئ���ة اأو ما ي�سمى ب� » Defragment « اأي عملية 
م���لء فراغ���ات وتنظيم احلا�سب مم���ا يزيد من �سرعة احلا�س���ب وكفاءته وهي 
عملية هام���ة للعقل الب�سري لأنه يحتاج للتنظي���م والرتتيب، الذي يبداأ بتحديد 
الأولوي���ات والأه���داف، والتي يج���ب اأن ت�سبح وا�سحة، ومن ث���م تنظيم الوقت 

واملجهود على اأ�سا�س هذه الأولويات، فيعمل خلدمتها بكفاءة. 
ثالثــًا: ق���م بعمل حتديث اأو تن�سيط »Refresh « وه���ي عملية اإعادة تن�سيط 
احلا�سب. ونقوم باإجرائها من وقت لآخر لتن�سيط احلا�سب، فالعقل الب�سري يف 
احتياج دائم لإعادة التن�سيط. فاح�سل على وقت من الراحة ل تفكر خالله يف 
�س���يء، دع الأمواج الثائرة يف عقلك تهداأ، فاهداأ من م�ساحنات العمل، ومن كل 
�س���يء اآخر، مهما كان���ت اأهميته. خذ نف�سًا عميقًا، وتخي���ل �سيئًا جمياًل حولك، 

تخيل مثاًل نقاء املياه، وانعكا�س لون ال�سماء الزرقاء عليها.
رابعــًا: ا�سح���ن بطاري���ة عقل���ك: وذلك من خ���الل الن���وم يف ميعاد حمدد 
وال�ستيق���اظ يف ميعاد حمدد حيث يعمالن عل���ى �سحن بطارية العقل، وبالتايل 
�سم���ان اأن تكون يف يقظة ط���وال يومك. ومار�س هواية تنم���ي قدراتك العقلية، 
وا�ستك�سف ما لديك من مواهب خمتبئة. ول تن�س اأن تعطي وقتًا ملن حتبهم: قال 
اأحد املفكرين »اإن احلب طاقة مقد�سة، وكاأنه �سريان احلياة لالرتقاء بالنف�س«. 
احلب مين���ح الطاقة ويجدده���ا، ولذلك ل تفقد الت�سال مب���ن حتبهم، ومنهم 

زمالوؤك يف العمل. 
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ك���م من املكتبات و�سعت كزين���ة للمنزل، واإل فهي مهجورة ول يقراأ ما فيها 
م���ن كتب ولهذا فقد اخت�س���ر الر�سام تكلفة �سراء الكت���ب وتكدي�سها من خالل 

ديكور يعطي نف�س الغر�س ولكنه يوفر الكثري من املال.

يكف���ي اأن ي���رى اأي زوجني هذه ال�س���ورة لرييا �سكاًل اآخر م���ن التعاون بني 
الزوج���ني، فبالرغم من ال�سعف، وكرب ال�سن، واحلاجة، اإل اأن كل ذلك مل يُحل 
بينهم���ا وبني التعاون يف دفع الدراجة الت���ي متثل م�سدر الرزق الوحيد بالن�سبة 

لهما، من خالل نقل زيوت التدفئة وبيعها على الأهايل.
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 اأحيان���ًا جند اأنف�سنا يف مواقف ل نعرف كيف نخرج منها، لدرجة ل ندرك 
م���ا يجري حولنا، ونظهر اأمام الآخرين ب�س���كٍل يدعو لل�سفقة، اأو كما يقول املثل 
العامي: »ما يعرف راأ�سه من رجليه« متعن يف ال�سورة و�ستعرف بعدها ما يعنيه 

ذلك املثل.

لي����س مهم���ًا اأن تعلم �سبب وف���اة هذه امل���راأة امل�سكينة، ه���ل توفيت جائعة؟ 
اأم راح���ت �سحي���ة للحروب الأهلي���ة الطاحنة يف ذلك البلد الفق���ري؟ لكن تاأمل 
ح���ال طفلها، و�سع نف�سك مكانه، ثم ا�س���األ: ملاذا ل ترديني يا اأمي؟ فاأنا باأم�س 

احلاجة اإليك.
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)35(اأغرب ق�سة حب
يق���ول بطل الق�سة: ذهبت اإىل حمل بيع الكت���ب امل�ستعملة، وا�سرتيت كتابًا 
وح���ني و�سل���ت املنزل وفتح���ت الكتاب، وج���دت يف ال�سفحة الت���ي بعد الغالف 
مبا�س���رة ه���ذه الر�سالة: اأن���ا اأدري اإنك اأول ما تقراأ ه���ذه الورقة �سوف تتعجب، 
لك���ن دعن���ي اأقول ل���ك �سيئًا اأنا حقيقة مثل���ك يف الكلية ومقه���ورة! وما كتبت ما 
تق���راأ اإّل من القهر وعندي اإح�سا�س اإن���ك بتقّدر ظرويف كونك مثلي عاي�س نف�س 
الأج���واء الآن! وقام���ت ت�س���ب دكتورة ا�سمها! وبع���د ما �سبعت م���ن �سّبها قالت: 
وعمومًا فر�سة �سعيدة جدًا اإين تعرفت عليك، واأ�سكرك على قراءة كلماتي ب�س 
واهلل م���ا كتبت اإّل من الطف�س، عمومًا اأن���ا ف�سولية �سوي ممكن بعد ما تخّل�س 
من الكتاب تكتب يل على الوجه الثاين رّدك ورجعه واأنا بقراأ رّدك واإن �ساء اهلل 

اإين اأبي اأجي اأ�سرتيه يف تاريخ كذا.
تاأمل���ت يف التاري���خ وجدته يوم غٍد! يا �ساتر و�س اأ�سّوي؟ طيب اأنا ما ذاكرت 
و����س ذا احلظ؟ املهم اإين رحت )وطي( وقررت اإين اأكتب لها الرد وبرّجعه ب�س 
قبل كل هذا رحت و�سورت الف�سول اللي داخله بالختبار ع�سان اأذاكر كتبت لها 
رد حم���رتم وقلت لها: ترى اأبي اأ�سرتيه عقب اأ�سبوع ورحت اأرجعه وفعال رجعته 
و�سراه �ساحب املكتب مني بن�سف ال�سعر. اليوم الثاين بالليل ذهبت اإىل املحل 
وجدت الكتاب مباع �ساألت �ساحب املكتبة: الكتاب اللي �سريته منك اأم�س وينه؟ 
ق���ال: البارحة ح�س���رت بنت وا�سرتته! واأن���ا اللي تنفتح )ك�سرت���ي( لني و�سلت 
اأذاين امله���م اأخذت اأنا وّياه���ا ثالثة اأ�سهر وحّنا �سارين الكت���اب بايعني الكتاب 
وامل�ستفيد حمل الكتاب امل�ستعمل. ل وبعد �سار ما يحّطه يف الدرج خال�س فهم 
علينا و�سار يخليه عنده على الطاولة وي�سلمه يل اأو لها اأول ما جني مرت الأيام 
وجيت مرة اأبيع الكتاب كالعادة، وبالطبع ا�سرتاه �ساحب املحل بثمن بخ�س � ولو 
ق���ال جمانًا ما عندي مانع � وطلعت وملا و�سل���ت ال�سيارة تذكرت مو�سوع يخ�س 
اأحد البحوث يف اجلامعة قلت فر�سة اأ�سوف كان فيه كتاب حول نف�س املو�سوع، 
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امله���م ملا دخلت املح���ل لقيت �ساحب املحل ما�سك كتاب���ي وقاعد يكتب الر�سالة 
الل���ي اأنتظره���ا! يعني طلعت البنت ه���و نف�سه �ساحب املحل الل���ي قاعد يبيعني 

الكتاب وي�سرتيه مني بن�سف قيمته. يقطع احلب و�سنينه.
 )36( افتح فمك

 ه���ل �سئل���ت نف�سك مرة واح���ده مل�اذا ي�س���ر الأطباء اأثن���اء زيارتنا لهم يف 
العي���ادة عل���ى طلبه���م الدائم بفت���ح الفم ومد الل�س���ان. من من���ا مل ي�سمع كلمة 
)افتح بوؤك(اأكيد ل اأحد. مع��لومة كنت اأجهلها ا اإىل وقت قريب. حيث كنت يف 
اأح���د املجال�س ودار النقا�س بني احلا�سرين على �سبيل املزح عن عمل كل واحد 
ودوره يف املجتمع وق���د كان ي�سم املجل�س نخبة من اأ�سحاب الوظائف املختلفة: 
)�سباط، مهند�سني، معلمني، اأطباء، رجال اأعمال( وقد كان كاًل يتباهى بعمله 
واأهميت���ه وكان من بني احل�سور رجل يجيد الدعابة قال موجهًا ك�المه للطبيب 
اأنت���م )فاحلني ب�س يف كلم���ة افتح اأفمك ومد ل�س�ان���ك(. وعندها عدل الطبيب 
جل�ست���ه وقال هذا دليل عدم وعيك )ب�س تدور براأ�سك ومع اخليل يا �سقرا( ولو 
ت���درى ما هي فوائد مد الل�سان ودللتها مل���ددت ل�سانك كل دقيقه. وعندها بداأ 
الطبيب يف الإ�سهاب يف احلديث ال�سيق. فم��اذا قال؟ ي�ساألك الطبيب اأن تخرج 
ل�سان���ك عند الفح�س وذل���ك لالأ�سباب التالية: لأنه اإذا ك����ان لون ل�سانك مييل 
اأىل الإ�سف���رار فه���ذا دليل على ن�سبة ال�سفار عالية يف ال���دم. اأما اإذا ك��ان لون 
ل�سانك مييل اإىل الزرقة فهذا يدل على وجود مر�س بالقلب اأو اجلهاز التنف�سي. 
اأم���ا اإذا كان لون الل�سان باهتًا فذلك ي���دل على وجود اأنيميا. اأما اإذا ك�ان يك�سو 
الل�س���ان طبقة بي�ساء فهذا يدل على وجود حمى وا�سطراب يف اله�سم. اأما اإذا 
كان هنالك رع�سة يف الل�سان عند اإخراجه من الفم فهذا يدل على وجود ت�سمم 
اأو توتر ع�سبي. اأما اإذا كان لون الل�سان اأحم�����رًا ورديًا فهذا يدل على ال�سحة. 
اأما الآن ما عليك اإل اأن تذهب اإىل املراآة وتفتح فمك ومتد ل�س�انك وحتدد علتك. 
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)37( اإ�سعاد الآخرين
بالتجرب���ة عرف���ت اأنه ل �س���يء يف هذه احلي���اة يعدل ذلك الف���رح الروحي 
ال�سفيف الذي جن���ده عندما ن�ستطيع اأن ُندِخَل العزاء اأو الر�سا، الثقة اأو الأمل 
اأو الف���رح اإىل نفو����س الآخرين! اإنها لذة �سماوية عجيبة لي�ست يف �سيء من هذه 
الأر����س اإنها جتاوب العن�سر ال�سماوي اخلال����س يف طبيعتنا اإنها ل حتتاج اإىل 

جزاًء خارجيًا؛ لأن جزاءها كامن فيها. 
 )38(اكت�سف �سخ�سيتك من �سخابيطك 

ت���رى ماذا تر�سم على جوانب ال�سفحة عندم���ا تكون �سارد الذهن؟ اأحيانا 
عندم���ا متل من ح�سة اأو حما�سرة معينة، اأو عندما تكون �سارد الذهن، تر�سم 
خرابي����س تظ���ن اأن ل معن���ى له���ا ولكن نح���ن نقول ل���ك اأن لها معن���ى وتف�سري، 
فالر�سم يف اجلان���ب الأي�سر من ال�سفحة يدل على احلذر، ويف اجلانب الأمين 
عل���ى �سخ�سي���ة اجتماعية. ور�س���م الوجوه يعني اأن ال�سخ����س يواجه �سعوبة يف 
اإقامة عالقات مع الآخرين، يف حني اأن الوجوه ال�سعيدة تعني اأن كل �سيء ي�سري 
عل���ى ما يرام يف والوجوه احلزين���ة تعني عدم القدرة على التعاون مع الآخرين. 
ور�س���م الثعابني يدل على القدرة اجل�سدية اأو اأن ال�سخ�س الذي ير�سم الثعابني 
يتمت���ع ب�سرعة بديهة مبا�سرة ت�سي���ب دائما. اأما ر�سم اأ�سخا�س بال وجوه فيدل 
عل���ى عدم الرتب���اط وانعدام الهوي���ة، اأو اأن يك���ون هذا ال�سخ����س ي�سعر بعدم 
التقدي���ر من الآخرين وباأنه ل ي�سعر بوج���وده احد اأو اأنه ي�سعر بالرتباك ب�سبب 
انعدام ال�سعور باخل�سو�سية. ور�سم املكعبات ي�سري اإىل اأن �ساحبها يحتاج اإىل 
ال�سحب���ة ول يرتاح لفكرة البقاء وحيدا. اأما الزهور فيف�سل ر�سمها الأ�سخا�س 
العطوف���ني واحل�سا�سني امل�ساعر كما اأنهم يهتم���ون بكل ما يتعلق باحلب. ور�سم 
الأ�سه���م يظه���ر م�ساعر التوت���ر، واإذا اأ�سارت هذه الأ�سه���م اإىل اأعلى فهذا يدل 
على الطموح، اأما الأ�سهم التي ت�سري اإىل كل الجتاهات فتدل على ذهن متفتح. 
اأم���ا النجوم فتدل على �سخ�سية طموحة م�ستعدة للتحدي وحتى ك�سر القواعد. 
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وبالن�سبة للعيون فت�سري اإىل �سخ�سية تنطوي على غمو�س وتدل العيون ال�سغرية 
ال�سيق���ة على احلزن اأما العيون التي تعاين حول فتدل على روح املرح والفكاهة 
وتدل الرمو�س املنمقة على �سخ�سية جذابة. اأما القلوب فهي دليل على ال�سعف 
العاطف���ي وطبيعة معر�سة للجروح ال�سعوري���ة وكلما ازداد عدد القلوب كان اأمد 
اجل���روح العاطفية قريبا. ور�سم الدوائر فيدل على الك�سل وعلى طبيعة اإن�سانية 
غ���ري م�ستقلة وت�سري الدوائ���ر الب�سيطة على اأن ال�سدق والأمانة من �سمات هذا 
ال�سخ�س الذي ير�سم اأما الدوائر املتال�سقة واملكد�سة اأو املرتابطة اأو املتداخلة 
فت���دل عل���ى حاجة اإىل تفادي الع���داء. واأما ر�سم الزخ���ارف فتعتمد على درجة 
التعقي���د، حيث اأنه كلما كانت الزخارف �سعبة ومعقدة ازداد عمق الأفكار التي 
يتداوله���ا الرا�سم يف ذهن���ه. واأما الدوامات فقد تدل عل���ى دافع كما تدل اأي�سا 
عل���ى زيف وعل���ى اأن الرا�سم يفكر يف طريق���ة يحتال بها عل���ى النا�س والبتعاد 
ع���ن مواجهته���م من دون اأن ي�سايقهم. ور�سم البي���وت التي اأمامها طرق طويلة 
ت���وؤدي اإليها فت�سري اإىل ال���ود واهتمام الرا�سم اأما الط���رق الق�سرية فتدل على 
�سخ�سي���ة منفتحة وم�ستقرة، اأما البيوت التي تتمتع بكرثة التفا�سيل فتدل على 
رغب���ة يف املثالية، اأما اخلطوط غري املرتبة اأو عدم وجود نوافذ فيدل على بيوت 

بال �سعادة.
)39( ال�ستجابة املغلقة

ن�سعى كث���ريا نحن الآباء اإىل حتقيق مطالب اأبنائن���ا فلذات اأكبادنا وتوفري 
كافة �سبل الراحة لهم واملعي�سة الطيبة بكل حمتوياتها، ولكن دعوين اأقف معكم 
وقف���ة مهم���ة يجب اأن تدربوا اأنف�سك���م عليها وتعرفوا م���دى اأهميتها يف تاأ�سي�س 
�سخ�سي���ة الطفل اآل وهي )كيف نعرب ون�ستمع مل�ساعر اأطفالنا( فعال نحتاج اإىل 
خل���ق توا�سل فعال مع اأبنائن���ا مثلما نحن نطمح من الآخري���ن اأن ي�ستمعوا لنا، 
فاغلبن���ا يفتق���ر اإىل قنوات التوا�س���ل مع اأطفاله ب�سكل جي���د وكثري من الآباء ل 
يعط���ي وقتا ل�سماع حديث طفله وحتى اأن ا�سطر ل�سماعه جتد عيونه على �سيء 
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اآخ���ر وتركيزه لي�س مع البن نهائي���ا، ومن هذا املنطلق �ساأقدم لكم كيف ن�ستمع 
ونعرتف مب�ساعر اأطفالنا خذ مثال لو دخل عليك احد اأطفالك وهو يبكي ويقول: 
باب���ا ع�سف���وري ال�سغري مات جرت العادة اأن تك���ون ردة فعلنا )معلي�س حبيبي 
ع���ادي ع�سفور ومات لزم ميوتون ب�س ل تبكي راح ا�سرتي لك بدل منه( وجتد 
انه مازال يبكي ثم تع�سب منه وتقول )اأنا اأقول اأب�سرتي لك واأنت تبكي( اذهب 
ل���ن ا�سرتي لك اإل اإذا اأوقفت البكاء! هذا الت�سرف يعترب خاطئ اأتعرفون ملاذا 
لأن���ك يا عزيزي الأب/الأم اأقفلتما اآذانكم عن �سماع م�ساعر البن متاما وهذه 
ردة الفع���ل ت�سمى ))ا�ستجابة مغلقة(( يعني مقفلة متاما من ال�ستماع مل�ساعر 
الطفل امل�سببة لبكائه. ولكي نحقق ا�ستماع يجب اأن يكون ا�ستماعا يقظا مبعنى 
ا�ستماعا كامال بجميع حوا�سنا ولنعيد املوقف مرة اأخرى لتت�سح الفكرة، ح�سر 
الطف���ل يبكي ملوت ع�سف���وره، عندها ا�ساأل نف�سك ب�سرعة )م���اذا ي�سعر طفلي 
لفق���د ع�سفوره( �سيكون جواب���ك �سريعا )ي�سعر باحلزن لأن���ه فقد ع�سفوره( 
من هنا درب نف�سك على عمل ا�ستجابة مفتوحة، وهي اأن تقول: اأنت حزين لأن 
ع�سفورك مات؟ �سيقول نعم لقد ربيته، واأطعمته واعتنيت به، فتقول: فعال كم 
ه���و �سعور حمزن وم���وؤمل لفقد عزيز. وهذه )ال�ستجاب���ة املفتوحة( تو�سح اأنك 
ا�ستمع���ت مل�ساعره واعرتفت بها اأمام���ه و�سمعها منك فهو حقيقة ي�سعر بها وقد 
ي�ساأل اح���د منكم ويقول: طيب ا�ستمعت واعرتفت مب�ساعره لكنه مل يتوقف عن 
الب���كاء! اأقول لكم هنا لي�س املهم اأن تقط���ع البكاء اأو توقفه ب�سكل عاجل و�سريع 
فبكائ���ه �س���يء طبيعي ولزم الطف���ل ت�سادفه اإحباطات يف احلي���اة التي ل غنى 
عنه���ا ول ميكن اأن مننعها، ولكن العرتاف بامل�ساعر عملية فيها تنفي�س للنف�س 
وفيه���ا تو�سيح لبنك انك تعرف اأن لديه م�ساعر وانك ا�ستمعت اإليها واعرتفت 
به���ا، عندها تخلق جوا من الراح���ة النف�سية وتوطد عالقة اأبناءك بك وتدربهم 

كيف يعربون ويعرتفون مب�ساعرهم.
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)40( الأطر�ص يف الزفة
كنت جال�سًا مع �سباب خريجني جامعات اأمريكية وي�ستغلون يف �سركات واأنا 
)م�سيك���ني( متخرج من جامعة حملي���ة وموظف حكومي ي�سولف���ون وي�سحكون 
واأنا م���ا اأدري و�س ال�سالفة واإذا �ساألتهم يردون علي بتعجب: معقولة ما تعرف؟ 
واإلي���ك بع�س كالمهم: يق���ول واحد: مدير ال� HR عندنا مغ���رور و�سايف نف�سه. 
هذا ق�سم املغرورين لأنهم يعرفون اأن الكل يحتاجهم. ووين ال� MD؟ ما يتدخل 
بينكم؟ م�سغول باجتماعات ما تنتهي مع ال� CEO. وحّنا متورطون مع جماعة ال� 
IT، ما نقدر نتكلم معهم ابد. اأوه هذول اأردى نا�س دائم يف�سحون يف ال� KPI. يا 
جماعة حّنا يف ›الويك اإند‹ تكلموا يف �سي ثاين. اأتنهد واأقول يف نف�سي: احلمد 
هلل ج���اء دوري يف ال���كالم. يقول اأحدهم يل: اأبو حممد، لي�س ما تاأخذ املا�سرت؟ 
اأق���ول يف نف�س���ي: اأكيد اأن���ه يق�سد ما�سرت ك���ي وقبل اأن اأقول ل���ه مفاتيحي كلها 
يف جيب���ي اأتذكر اأن املق�سود هو املاج�ستري، فاأق���ول بال اهتمام: ما عندي وقت 
وك���م كان ال�GPA؟ ما اذكر، ب�س انه اأوتوماتك. ي�سحك اجلميع ويعتقدون اأنني 
اأم���زح. ويوم جاء وقت الع�ساء يقول���ون: مطعم هندي، اإيراين، �سامي يا جماعة 

.KFC �ا�ستقنا ل
كله���م وافقوا وقعدوا يناظروين ينتظرون راأيي، قلت: اأنا باروح للبيت واأنتم 
روحوا لل� JBM. قالوا: و�سهوا هذا JBM! رديت وقلت لهم: معقولة ما تعرفون؟ 

�سرح الخت�سارات:
 HR: امل���وارد الب�سري���ة MD: املدي���ر التنفيذي. CEO: الرئي����س التنفيذي.
IT: تقني���ة املعلوم���ات. KPI: مقيا����س موؤ�س���ر الأداء. GPA: املع���دل الرتاكمي. 

KFC: كنتاكي.JBM : جهنم وبئ�س امل�سري.
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)41( �سيكولوجية الأع�ساء والنف�سيات اخلم�ص ع�سرة
لالأع�س���اء نف�سيات متع���ددة، بع�سها �س���ار وبع�سها ناف���ع، وبع�سها �سلبي 
وبع�سها اإيجابي، و�سوف نذكر هنا خم�س ع�سرة نف�سية، هذه النف�سيات بع�سها 

�سلبي و�سار ورمبا غري عملي، لذلك يح�سن جتنبها، وهي كما يلي:
نف�سيــة اأنــا الأف�ســل: �ساحب ه���ذه النف�سية يري���د اأن يثبت اأنه هو . 1

الأف�سل دون اأن يق���ول اإنه الأف�سل، اإذ يقلل من �ساأن الآخرين ومن 
عملهم، ويربز عمله واإجنازاته ورجاحة راأيه واأفكاره، ويقوم باإبراز 
اأخطاء املنظمة لأنها مل تاأخذ براأيه، اإل اأنه ل يقول »اأنا الأف�سل«. 

نف�سيــة اأنــا لــك باملر�ســاد: �ساح���ب ه���ذه النف�سية يري���د اأن يثبت . 2
اأن �سخ�س���ا م���ا يف احل�س���ور خمطئ دائم���ا، ويحر�س عل���ى اإبراز 
الأخط���اء، ويفت�س عن �سلبياته ب�س���كل دائم، و�سبب ذلك يف الغالب 
هو وجود خالف �سخ�سي بينهما،اأو ح�سد اأو غرية اأو مناف�سة غرية 

اأو مناف�سة غري حممودة:
حا�س���دي   ل��ك��ن  ال��ن��ا���ص  ك���ل  م����دارات��������������ه ع������زت وع�����������ز م��ن��ال��ه��������اوداري�����ت 
نعم����ة ح��ا���س��د  امل����رء  ي�����داري  زوال��ه�����������اوك��ي��ف  اإل  ي��ر���س��ي��������ه  ل  ك�����ان  اإذا 

نف�سيــة دعنــا ننهــي الجتمــاع ب�سرعــة: �ساح���ب ه���ذه النف�سي���ة . 3
يري���د من الجتم���اع اأن ينف�س باأ�سرع وقت، ويب���داأ يتذمر من طول 
الجتم���اع، ويطرح الق���رتاح تلو القرتاح لذلك، كم���ا يحاول اإنهاء 
كل بند ب�سرعة، ويظهر تذمره من كرثة القرتاحات والآراء، ويريد 

الت�سويت بعجلة على كل بند.
نف�سية ل حتدثوا م�سكلة: �ساحب هذه النف�سية يقول: دعونا نتناق�س . 4

ونبحث يف الإيجابي���ات ول داعي لبحث امل�سكالت واخلالفات، فهو 
يتجنب اخلو�س يف اأي مو�سوع قد يثري م�سكلة.
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نف�سية افعلوا ما �سئتم ولكن ل تكلفوين �سيئا: �ساحب هذه النف�سية . 5
يوؤي���د اأي اق���رتاح للعم���ل ما مل يطلب من���ه تنفيذه، ف���اإذا طلب منه 

التنفيذ فالأعذار تنزل على املجموعة كاملطر املنهمر.
نف�سية اأنا الأكرث ولء للمنهج والفكرة: تظهر هذه النف�سية عندما يقرتح . 6

اأحده���م اقرتاح���ا جديدا غري ماأل���وف للتعام���ل مع ق�سي���ة معينة فيربز 
�ساح���ب هذه النف�سية عن طريق ك���رثة رفعه لل�سوت، واإظهاره اأنه الأكرث 

مت�سكا باملنهج، ومهاجمته اأ�سحاب هذه القرتاحات غري املاألوفة.
نف�سيــة ل فائدة من عملكــم: �ساحب هذه النف�سية عنده ت�ساوؤم كبري، اإذ . 7

ما اأن يبداأ احلديث اأو العمل يف ق�سية ما حتى يقول: ل فائدة من عملكم، 
ف���كل �سيء عن���ده م�ستحيل ول ميكن حتقيق���ه اأو النجاح في���ه، فهو ينظر 

مبنظار اأ�سود.
نف�سيــة ل بــد اأن ننهي جــدول الأعمال كامال: اأما �ساح���ب هذه النف�سية . 8

فريي���د دائما اأن ينهي ج���دول الأعمال ولو اأدى ذلك اإىل الت�سرع يف اتخاذ 
القرارات.

نف�سيــة اأنتــم اأعلــم: وه���ذه النف�سية ت�سيط���ر على الع�س���و اجلديد ب�سكل . 9
خا����س ب�سبب وجود من هو اأقدم منه يف الجتماع، فما اأن ي�ساأل عن راأيه 

يف امل�ساألة حتى يكون جوابه: اأنتم اأعلم مني بهذه الأمور. 
نف�سية عملي هو الأهم: اأما �ساحب هذه النف�سية فاإنه يعتقد اأن عمله مهم . 10

ج���دا ويحتاج اإىل دعم وعون من قب���ل املجموعة، كما اأنه يقدم عمله على 
عمل الآخرين، ولذلك يطالب باأف�سل الطاقات والإمكانات وامليزانيات.

نف�سيــة لنعمــل �سفقة: اأما �ساحب هذه النف�سية فيقول: نفذ يل ما اأطلب . 11
اأنفذ لك ما تريد اأو �ساأمرر لكم هذا الأمر اإذا مررمت يل ذلك البند.
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نف�سيــة اأنــا مل اأق�سر واأنتم املق�سرون: و�ساحب ه���ذه النف�سية يلوم غريه . 12
ليخفي تق�سريه ويحاول دوما الهجوم على الآخرين كلما مت ك�سف اأي من 

اأخطائه اأو تق�سريه.
نف�سية ل بد اأن يوؤخذ راأيي: ل يقول �ساحب هذه النف�سية: راأيي يجب اأن . 13

ينف���ذ، ولك���ن اإذا كان النقا�س يف م�ساألة ما واأخ���ذ القرار اجتاها خمالفا 
لراأي���ه فاإنه يبق���ى يناق�س حتى يوؤخذ راأيه، حيث ياأم���ل اأن ميل النا�س من 

كرثة النقا�س فيح�سل على ما يريد.
نف�سيــة دعونــا نناق�ص الق�سايــا العملية: هذا الع�س���و ل يحب الكالم يف . 14

الت�س���ورات اأو اأولويات العمل، بل يريد الكالم يف الق�سايا التي لها تنفيذ 
مبا�س���ر، اأي الق�سايا العملية، واإن كانت مبني���ة على ت�سورات اأو اأولويات 

خاطئة.
نف�سيــة اأنــا �ساحب ال�سلطــة: تكون موجودة يف نف�سي���ة مدير اجلل�سة، حيث . 15

يريد اأن يثبت اأنه ل ي�ستطيع اأحد اخلروج عن �سلطته ولو اأدى ذلك اإىل تذمر 
احل�سور، اأو حتكمه يف الأولويات، اأو كرثة كالمه وقلة ال�سماح لراأي غريه. 

 )41( الإمام اأحمد بن حنبل �ساعرًا 
الإم���ام اأحمد بن حنبل، اإمام اأه���ل ال�سنة واجلماعة، مل يكن يكرث من نظم 
ع���ر كما هو احلال مع الإم���ام ال�سافعي يرحمهما اهلل، ولك���ن لالإمام اأبيات  ال�سِّ

ة، يقول: جميلة، معربِّ
َتُق�ْل َف��ا  يوماً  ه�َر  الدَّ َخلَ�ْوَت  ما  َخ����لَ����ْوُت َوَل����ِك����ْن ُق�����ْل َع���لَ�������يَّ َرِق��ي��������������ُباإذا 
���س��اع�����������ة َي���ْغ���َف�������ُل  اهلل  َ���نَّ  �������س���ب���� َتْ َي��ِغ��ي��ُبول  َع���لَ���ْي�������ِه  َي��ْخ��َف��������������ى  َم����ا  اأن  ول 
َت��َت��اَب��َع��ْت ����ى  َحتَّ الأْع���َم���اِل  َع���ِن  ُذن����������وٌب َع���ل�������������������ى اآث������اِرِه�������������نَّ ذن���������وُبَل��َه��ْون��ا 
��ى َي��ْغ��ف������������ِ��ُر َم����ا َم��������سَ ُ���وُبَف���َي���ا ل��ْي�����َت اهلَل  َ���ْوَب���ات����ِ���َن���ا َف���َن���ت���� َوَي������������اأَذُن ِف��������������ي ت����
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)42( ق�سة ال�سيارة والآي�ص كرمي
هذه ق�سة حقيقية حدثت ب���ني عميل جلرنال موتورز وق�سم خدمة العمالء 
بال�سرك���ة وبداي���ة الق�سة �سكوى تلقته���ا �سعبه بونتياك ب�سرك���ة جرنال موتورز 
ن�سها كما يلي: هذه هي املرة الثانية التي اأكتب فيها اإليكم، واأنا ل األومكم لعدم 
ال���رد ولكن الواقع هو اأن لدينا تقليدا يف اأ�سرتنا وهو تناول الآي�س كرمي للتحلية 
بعد الع�ساء كل ليلة لكن نوع الآي�س كرمي يختلف كل ليلة حيث يحدث ت�سويت بني 
اأفراد الأ�سرة يوميًا على نوع الآي�س كرمي الذي �سنتناوله هذه الليلة وهنا مكمن 
امل�سكلة فقد قمت موؤخرا ب�سراء �سيارة بونتياك جديدة من �سركتكم ومنذ ذلك 
احل���ني اأ�سبح���ت رحالتي اليومية اإىل ال�سوبر ماركت ل�س���راء الآي�س كرمي متثل 
م�سكل���ة. فق���د لحظت اأنني عندما اأ�س���رتى اآي�س كرمي فنيليا واأع���ود لل�سيارة ل 
يعم���ل املح���رك معي ول تدور ال�سيارة اأم���ا اإذا ا�سرتيت اأي ن���وع اآي�س كرمي اآخر 
ت���دور ال�سيارة ب�س���ورة عادية جدًا و�سدق���وين اأنا جاد فيما اأق���ول وعندما قراأ 
رئي�س �سركة بونتياك هذه الر�سالة اأر�سل اأحد مهند�سي ال�سيانة ملنزل �ساحب 
ال�سي���ارة فاأراد �ساحب ال�سيارة اأن يثبت للمهند����س �سدق روايته فاأخذه ل�سراء 
الآي����س كرمي وا�سرتى اآي�س كرمي فنيليا وعندم���ا عادا لل�سيارة مل يدور حمركها 
تعجب مهند�س ال�سيانة وقرر تكرار هذه التجربة 3 ليال وفى كل ليلة كان يختار 
نوع اآي�س كرمي خمتلف وبالفعل كانت ال�سيارة تدور ب�سورة عادية بعد �سراء اأي 
ن���وع من الآي�س كرمي اإل ن���وع فنيليا. تعجب مهند�س ال�سيان���ة من ذلك ورف�س 
ت�سديق ما يراه لأنه منايف للمنطق باأي حال من الأحوال وبداأ يف تكرار الرحلة 
لل�سوب���ر ماركت يوميًا مع ت�سجيل مالحظات دقيقة للم�سافة التي يقطعها يوميًا 
والزم���ن الذي يقطعه وال�سوارع التي مير منها وكمية الوقود بال�سيارة وال�سرعة 
الت���ي ت�سري به���ا وكل معلوم���ة تتعلق بالرحل���ة اإىل ال�سوبر مارك���ت. وبعد حتليل 
البيانات التي جمعها وجد اأن �سراء اآي�س كرمي فنيليا ي�ستغرق وقتا اقل من �سراء 
اأي ن���وع اآخر من الآي�س كرمي وذلك لآن ق�س���م بيع اآي�س كرمي الفنيليا يف ال�سوبر 
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ماركت يقع يف مقدم���ة ال�سوبر ماركت كما توجد كميات كبرية منه لأن الفنيليا 
ه���ي النوع ال�سعبي واملف�س���ل للزبائن اأما باقي اأنواع الآي����س كرمي الأخرى فتقع 
يف اجله���ة اخللفية من ال�سوبر ماركت وبالتايل ت�ستغ���رق وقتًا اأطول يف �سرائها 
اق���رتب مهند����س ال�سيانة من حل امل�سكلة وهى اأن ال�سي���ارة ل تدور مرة اأخرى 
بع���د وقف حمركها لفرتة ق�سرية وهو ما يح���دث عند �سراء اآي�س كرمي الفنيليا 
اأي اأن املو�س���وع متعلق باملدة التي ي�سرتيح فيها املحرك ولي�س بنوع الآي�س كرمي 
وتو�س���ل املهند�س للم�سكل���ة وحلها وهى اأن حمرك ال�سي���ارة يحتاج لوقت ليربد 
لك���ي ي�ستطيع اأن ي���وؤدى عمله مرة اأخرى عن���د اإعادة ت�سغي���ل ال�سيارة وهو مال 
يح���دث عند �سراء اآي�س كرمي الفنيليا نظرا لق�س���ر الوقت لكن الوقت الإ�سايف 
ال���ذي ي�ستغرقه �ساح���ب ال�سيارة للح�سول على نكه���ات اأخرى من الآي�س كرمي 
�سمح���ت لتربيد املح���رك فرتة كافية للب���دء ت�سور اأنك رئي����س �سركة وجاءتك 
�سك���وى بهذا امل�سمون ماذا �سيكون رد فعلك؟؟ اأو ت�سور اأنك مهند�س ال�سيانة 
ال���ذي اأر�سلته ال�سركة لفح�س م�سكلة ال�سيارة التي ل تدور اأذا ا�سرتى �ساحبها 
اآي�س كرمي بنكهة الفنيليا بينما تدور اأذا ا�سرتاه باأي نكهة اأخرى. من هنا تتحدد 

كيفية نظرتك لالأمور هل 
تاأخذه���ا بجدية مهما كانت مرفو�سة منطقي���ًا اأم تهزاأ من الأمر وتنظر له 
نظ���رة جنونية ملجرد اأنه منايف للمنطق. اأحيان���ا قد ننظر نظرة جنونية مل�ساكل 
حقيقية وت�سبح هذه امل�ساكل ب�سيطة فقط عندما جند احلل مع التفكري املرتوي 
ف���ال تق���ول م�ستحيل دون اأن تبذل جه���دًا �سادقًا وهنا كما اأق���ول دائمًا )الأمور 

غالبًا لي�ست كما تبدو(
)43( يا عيوين يا اأم �سالح

متاثل���ت ال�سيدة اأم �سالح لل�سف���اء بعد اأن دخلت العناية املركزة ملدة ع�سرة 
اأي���ام اث���ر نوبة قلبي���ة انتابتها  بعد اأن قال له���ا زوجها اأبو �سال���ح  يا عيوين، ومل 



78

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

تتمال���ك نف�سه���ا و�سقط���ت على الف���ور مغ�سيا  عليه���ا، ويف حدي���ث جانبي معها 
 قال���ت اأنها كانت تتمنى اأن ت�سمع هذه الكلم���ة منذ 43 عامًا مل ت�سمع فيها �سوى 
)ي���ا هي�س، يا م���رة، هو هنا اأحد( واحلمد هلل اأنها �سمعتها قبل اأن متوت. وعند 
�سوؤال اأبو �سالح عن �سبب تهوره املفاجئ ومناداتها لها ب�)يا عيوين( قال اأبقولكم 
ال�سالفة ب�س ل تعلمونها ع�سان ما يجيها جلطة وتفط�س ونبل�س بها، اأنت م�سدق 
اإين بناديه���ا يا عيوين ما بعد انهبل���ت! اأم �سالح وتخب عليها بعد! والق�سة اإين 
ج���اي اأقولها: )يا عي���وين اندمرن من لقاح هالنخل( ولكن م���ا اأمداين اأقول يا 

عيوين اإل وهي متمددة!
)44( ولد اأمك واأبيك ولي�ص باأخيك

اأثن���اء زيارة اأحد احلكام وا�سمه ذي���ب اإىل بريطانيا قابل امللكة الربيطانية 
و�ساألها: جاللة امللكة كيف تقودين حكومة ناجحة من حولك هل عندك ن�سائح 
معين���ة اأ�ستطيع ال�ستفادة منها؟ ح�سنا، اأجابت امللكة واأردفت قائلة: اأهم �سيء 
ه���و اأن حتيط نف�سك باأ�سخا����س اأذكياء من حولك. وعلى الف���ور رد ذيب ولكن 
كي���ف اأ�ستطي���ع اأن اأحدد اأن من حويل هم من الأذكي���اء؟ تناولت امللكة كوبا من 
ال�س���اي ثم قالت: هذا �سهل للغاية فق���ط اأ�ساألهم لغزا ذكيا. امللكة �سغطت على 
زر الهاتف وقالت: رجاء اأر�سلوا اإىل توين بلري )هذه احلكاية ن�سجت فرتة ولية 
ت���وين بلري( دخل توين بلري اإىل القاعة وق���ال نعم �ساحبة اجلاللة. قالت امللكة 
اأجب عن هذا اللغز: ولد اأمك واأبيك ولي�س اأخوك، ول هو اأختك فمن هو؟ بدون 

تفكري اأجاب توين بلري لبد اأنه اأنا. قالت امللكة: نعم نعم جيد. 
عاد ذي���ب اإىل بالده و�ساأل نائبه قائال اأجب عن ه���ذا ال�سوؤال: اأمك واأبوك 
عندهم طفل لي�س هو اأخوك! ول هو اأختك فمن هذا الطفل؟ ل�ست م�تاأكدا اأجاب 

النائب ا�سمح يل يا �سيادة الرئي�س بالرجوع اإليك ثانية لإجابة هذا ال�سوؤال.
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ذهب نائ���ب الرئي�س و�ساأل كل امل�سئولني ولكن اأح���دا مل يعطه اإجابة اأخريا 
انته���ى اإىل اأحد املكات���ب وكان فيها اأحد الوزراء ويدعي منر ب���ن ثعلبة، و�ساأله: 
اأم���ك واأب���وك عندهم طف���ل لي�س هو باأخي���ك ول هو باأختك فمن ه���ذا الطفل؟ 
فاأجابه منر بن ثعلبة على الفور: �سهل اإنه اأنا. ابت�سم نائب الرئي�س وقال: �سكرا 

لك. 
رج���ع النائ���ب اإىل مكت���ب الرئي�س وقال: �سي���ادة الرئي�س لق���د قمت ببع�س 
البح���وث واأ�ستطيع اأن اأجيب عن اللغز: اإن���ه منر بن ثعلبة. وقف الرئي�س و�سرخ 

يف وجه نائبه بقوة وقال: ل ل ل، اإنه توين بلري يا غبي.
)45( هل اأنت بي�سة اأم جزرة اأم قهوة؟

ا�ستك���ت الفت���اة لأبيه���ا م�ساعب احلياة، وقال���ت اإنها ل تع���رف ماذا تفعل 
ملواجهته���ا، واإنها تود ال�ست�سالم، فهي تعبت م���ن القتال واملكابدة. ذلك اإنه ما 
اأن حت���ل م�سكلة تظه���ر م�سكلة اأخرى. ا�سطحبها اأبوه���ا اإىل املطبخ وكان يعمل 
طباخا. مالأ ثالث���ة اأوان باملاء وو�سعها على نار �ساخنة. �سرعان ما اأخذت املاء 
تغلي يف الأواين الثالثة. و�سع الأب يف الإناء الأول جزرا ويف الثاين بي�سة وو�سع 
بع����س حبات القهوة املحم�سة واملطحونة )ال���ن(يف الإناء الثالث واأخذ ينتظر 
اأن تن�س���ج وهو �سامت متاما. نف���ذ �سرب الفتاة، وهي حائرة ل تدري ماذا يريد 
اأبوه���ا! انتظ���ر الأب ب�سع دقائق ثم اأطفاأ النار ثم اأخ���ذ اجلزر وو�سعه يف وعاء 
واأخذ البي�سة وو�سعها يف وعاء ثان واأخذ القهوة املغلية وو�سعها يف وعاء ثالث.

ثم نظر اإىل ابنته وقال: يا عزيزتي، ماذا ترين؟ 
اأجاب���ت البن���ة: جزر وبي�س���ة وبن. ولكنه طل���ب منه���ا اأن تتح�س�س اجلزر! 
فالحظت اأنه �سار نا�سجا وطريا ورخوًا، ثم طلب منها اأن تنزع ق�سرة البي�سة! 
فالحظ���ت اأن البي�س���ة بات���ت �سلبة! ث���م طلب منه���ا اأن ترت�سف بع����س القهوة! 
فابت�سم���ت الفت���اة عندما ذاقت نكهة القه���وة الغنية! �ساألت الفت���اة: ولكن ماذا 
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يعن���ي ه���ذا يا اأب���ي؟ فقال: اعلمي ي���ا ابنت���ي اأن كال من اجل���زر والبي�سة والن 
واج���ه اخل�سم نف�س���ه، وهو املياه املغلي���ة، لكن كال منها تفاع���ل معها على نحو 
خمتل���ف. لق���د كان اجلزر قوي���ا و�سلبا ولكنه م���ا لبث اأن تراخ���ى و�سعف، بعد 
تعر�س���ه للمياه املغلية. اأما البي�سة فقد كان���ت ق�سرتها اخلارجية حتمي �سائلها 
الداخلي، لكن هذا الداخل ما لبث اأن ت�سلب عند تعر�سه حلرارة املياه املغلية. 
اأم���ا القهوة املطحونة فقد كان رد فعلها فري���دًا. اإذ اأنها متكنت من تغيري املاء. 
ولكن ماذا عنك؟ هل اأنت اجلزرة التي تبدو �سلبة ولكنها عندما تتعر�س لالأمل 
وال�سعوبات ت�سبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟ اأم اأنك البي�سة ذات القلب الرخو 
ولكنه اإذا ما واجه امل�ساكل ي�سبح قويا و�سلبا؟ قد تبدو ق�سرتك ل تزال كما هي 
ولكن���ك تغريت من الداخل فبات قلبك قا�سيا ومفعما باملرارة! اأم اأنك مثل الن 
املطح���ون الذي يغرّي املاء ال�ساخن.)وهو م�سدر ل���الأمل( بحيث يجعله ذا طعم 
اأف�س���ل؟ فاإذا كن���ت مثل الن املطحون فاإنك جتعلني الأ�سي���اء من حولك اأف�سل 
اإذا م���ا بل���غ الو�سع من حولك احلالة الق�سوى من ال�س���وء. فكري يا ابنتي كيف 

تتعاملني مع امل�ساعب. هل اأنت جزره اأم بي�سة اأم حبة قهوة مطحونة؟
)46( هل اأعلمه الأدب اأم اأتعلم منه قلة الأدب 

يف كل �سب���اح يق���ف عند ك�سكه ال�سغ���ري ليلقي عليه حتي���ة ال�سباح وياأخذ 
�سحيفت���ه املف�سلة ويدفع ثمنها وينطلق ولكنه ل يحظ���ى اإطالقا برد من البائع 
عل���ى تلك التحية، ويف كل �سباح اأي�سا يقف بجواره �سخ�س اآخر ياأخذ �سحيفته 
املف�سل���ة ويدف���ع ثمنها ولك���ن �ساحبنا ل ي�سم���ع �سوتا لذلك الرج���ل، وتكررت 
اللق���اءات اأمام الك�سك بني ال�سخ�سني كل ياأخ���ذ �سحيفته ومي�سي يف طريقه، 
وظ���ن �ساحبنا اأن ال�سخ�س الآخر اأبكم ل يتكل���م، اإىل اأن جاء اليوم الذي وجد 
ذل���ك الأبكم يربت عل���ى كتفه واإذا به يتكل���م مت�سائال: ملاذا تلق���ي التحية على 
�ساح���ب الك�س���ك فلقد تابعتك ط���وال الأ�سابيع املا�سية وكن���ت يف معظم الأيام 
األتق���ي بك واأن���ت ت�سرتي �سحيفتك اليومية، فقال الرج���ل وما الغ�سا�سة يف اأن 
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األقي عليه التحية؟ فقال: وهل �سمعت منه ردا طوال تلك الفرتة؟ فقال �ساحبنا: 
ل، ق���ال: اإذا مل تلقي التحية على رجل ل يردها؟ ف�ساأله �ساحبنا وما ال�سبب يف 
اأن���ه ل يرد التحي���ة براأيك؟ فقال: اأعتق���د اأنه وبال �سك رجل قلي���ل الأدب، وهو 
ل ي�ستح���ق اأ�سا�س���ا اأن ُتلقى عليه التحي���ة، فقال �ساحبنا: اإذن ه���و براأيك قليل 
الأدب؟ ق���ال: نعم، قال �ساحبنا: هل تري���دين اأن اأتعلم منه قلة الأدب اأم اأعلمه 
الأدب؟ ف�سك���ت الرج���ل لهول ال�سدم���ة ورد بعد طول تاأمل: ولكن���ه قليل الأدب 
وعلي���ه اأن ي���رد التحية، فاأع���اد �ساحبنا �سوؤال���ه: هل تري���دين اأن اأتعلم منه قلة 
الأدب اأم اأعلمه الأدب، ثم عقب قائال: يا �سيدي اأيا كان الدافع الذي يكمن وراء 
ع���دم رده لتحيتن���ا فاإن ما يج���ب اأن نوؤمن به اأن خيوطنا يج���ب اأن تبقى باأيدينا 
ل اأن ن�سلمه���ا لغرين���ا، ولو �سرت مثل���ه ل األقي التحية على م���ن األقاه لتمكن هو 
من���ي وعلمني �سلوكه ال���ذي ت�سميه قلة اأدب و�سيكون �ساح���ب ال�سلوك اخلاطئ 
ه���و الأقوى وهو امل�سيطر و�ستنت�سر بني النا�س اأمث���ال هذه الأمناط من ال�سلوك 
اخلاط���ئ، ولكن حني اأحاف���ظ على مبدئي يف اإلقاء التحية عل���ى من األقاه اأكون 
ق���د حافظت على ما اأوؤمن به، وعاجال اأم اآجال �سيتعلم �سلوك ح�سن اخللق، ثم 
اأردف قائ���ال: األ�ست معي باأن ال�سلوك اخلاط���ئ ي�سبه اأحيانا ال�سم اأو النار فاإن 
األقين���ا عل���ى ال�سم �سم���ا زاد اأذاه واإن زدنا النار نارا اأو حطب���ا زدناها ا�ستعال، 
�سدقن���ي يا اأخي اأن القوة تكمن يف احلفاظ عل���ى ا�ستقالل كل منا، ونحن حني 
ن�سبح متاأثرين ب�سلوك اأمثاله نكون قد �سمحنا ل�سمهم اأو خلطئهم اأو لقلة اأدبهم 
كما �سميتها اأن توؤثر فين���ا و�سيعلموننا ما نكرهه فيهم و�سي�سبح �سلوكهم منطا 
مميزا ل�سلوكنا و�سيكونون هم املنت�سرين يف حلبة ال�سراع اليومي بني ال�سواب 
واخلط���اأ، وملعرفة ال�سواب تاأمل معي ج���واب النبي عليه ال�سالة وال�سالم على 
مل���ك اجلبال ح���ني �ساأله: يا حممد اأتريد اأن اأطبق عليه���م الأخ�سبني؟ فقال: ل 
اإين اأطم���ع اأن يخرج اهلل م���ن اأ�سالبهم من يعبد اهلل، الله���م اأهد قومي فاإنهم 
ل يعلم���ون. مل تنج���ح كل �سبل الإ�ساءة اإليه من قوم���ه عليه ال�سالة وال�سالم اأن 
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تعدل �سلوكه من ال�سواب اإىل اخلطاأ مع اأنه ب�سر يتاأمل كما يتاأمل الب�سر ويحزن 
ويت�ساي���ق اإذا اأه���ني كم���ا يت�سايق الب�سر ولك���ن ما مييزه عن بقي���ة الب�سر هذه 
امل�ساح���ة الوا�سعة م���ن الت�سامح التي متلكها نف�سه، وه���ذا الإ�سرار الهائل على 
الحتفاظ بال�سواب مهما كان �سلوك النا�س املقابلني �سيئا اأو �سنيعا اأو جمحفا 
اأو جاه���ال، ويبقى ال�سوؤال قائما حني نقابل اأنا�س���ا قليلي الأدب هل نتعلم منهم 

قلة اأدبهم اأم نعلمهم الأدب؟
)47( هكذا كّنا فمتى نعود؟

اإىل �ساحب العظمة - خليفة امل�سلمني - ه�سام الثالث جليل املقام: 
من جورج الثاين ملك انكلرتا وال�سويد والرنويج اإيل اخلليفة ملك امل�سلمني يف 
مملكة الأندل�س �ساحب العظمة ه�سام اجلليل املقام. بعد التعظيم والتوقري، فقد 
�سمعنا عن الرقّي العظيم الذي تتمتع بفي�سه ال�سايف معاهد العلم وال�سناعات 
يف بالدك���م العامرة، فاأردنا لأبنائنا اقتبا����س مناذج هذه الف�سائل لتكون بداية 
ح�سن���ة يف اقتفاء اأثركم لن�سر اأنوار العل���م يف بالدنا التي يحيط بها اجلهل من 
اأركانه���ا الأربعة. وقد و�سعنا ابن���ة �سقيقنا الأمرية دوبانت على راأ�س البعثة من 
بن���ات اأ�سراف الإنكليز، لتت�سرف بلثم اأه���داب العر�س والتما�س العطف، وتكون 
م���ع زميالتها مو�سع عناية عظمتكم ويف حماية احلا�سية الكرمية، واحلدب من 
قب���ل اللوات���ي �سوف يقمن على تعليمه���ن، وقد اأرفقت الأم���رية ال�سغرية بهدية 
متوا�سعة ملقامكم اجلليل، اأرجو التكرم بقبولها، مع التعظيم واحلب اخلال�س. 

من خادمكم املطيع جورج.م.اأ 
جواب اخلليفة الأندل�سي ه�سام الثالث. 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبيه �سيد املر�سلني، وبعد: 
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اإىل ملك اجنلرتا وايكو�سيا وا�سكندنافيا الأجّل 
اطلعت على التما�سكم، فوافقت على طلبكم بعد ا�ست�سارة من يعنيهم الأمر 
م���ن اأرباب ال�ساأن، وعليه نعلمكم اأنه �سوف ينف���ق على هذه البعثة من بيت مال 
امل�سلم���ني، دللة على مودتنا ل�سخ�سكم امللكي. اأّما هديتكم فقد تلقيتها ب�سرور 
زائ���د، وباملقابل اأبعث اإليكم بغايل الطناف����س الأندل�سية، وهو من �سنع اأبنائنا، 
هدية حل�سرتكم، وفيها املغزى الكايف للتدليل على التفاتتنا وحمبتنا وال�سالم. 

خليفة ر�سول اهلل يف ديار الأندل�س 
ه�سام الثالث

كانت هذه الر�سالة يف بداية القرن اخلام�س الهجري وقد ذكرت يف العديد 
من املراجع التاريخي���ة والعربية والإجنليزية والأملاني���ة والفرن�سية منها: كتاب 
» الع���رب عن�سر ال�سيادة يف القرون الو�سط���ى » ملوؤلفه املوؤرخ الإجنليزي ال�سري 

جون دوانبورت.
)48( يف هذه احلالة �ساأوافق

الأب خماطًبا ابنه: اأريدك اأن تتزوج الفتاة التي اخرتتها لك.
البن: ولكني �ساأختار عرو�سي بنف�سي.

الأب: ولكن���ي اخرتت ل���ك ابنة بيل غيت����س )اأغنى رج���ل يف العامل �ساحب 
�سركة مايكرو�سوفت(.

البن: ح�سًنا يف هذه احلالة �ساأوافق.
الأب خماطًبا بيل غيت�س: لدي عري�س لبنتك.

بيل غيت�س: ولكن ابنتي ما زالت �سغرية ال�سن على الزواج.
الأب: ولكن العري�س هو نائب رئي�س البنك الدويل.
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بيل غيت�س: اآه يف هذه احلالة �ساأوافق.
الأب خماطًب���ا مدير البنك الدويل: لدي �س���اب ي�سلح ملن�سب نائب رئي�س 

البنك ال�ساغر حاليًا.
املدير: ولكن لدي العديد من اخليارات ول اأريد منك املزيد من املقرتحات.

الأب: ولكن نائب الرئي�س املقرتح هو زوج ابنة بيل غيت�س.
املدير: اآه يف هذه احلالة �ساأوافق.

 )49( �سبع و�سايا 
عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه قال: اأمرين خليلي ب�سبع:

اأمرين بحب امل�ساكني والدنو منهم.. 1
واأمرين اأن اأنظر اإىل من هو دوين ول اأنظر اإىل من هو فوقي.. 2
واأمرين اأن اأ�سل الرحم واإن اأدبرت.. 3
واأمرين اأن ل اأ�ساأل اأحًدا �سيًئا.. 4
ا.. 5 واأمرين اأن اأقول باحلق واإن كان ُمرًّ
واأمرين اأن ل اأخاف يف اهلل لومة لئم.. 6
واأم���رين اأن اأُك���رث من قول ل حول ول قوة اإل ب���اهلل فاإنهن من كنز حتت . 7

العر�س.
وقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأو�ساين ربي ب�سبع اأو�سيكم بهن:

اأو�ساين بالإخال�س يف ال�سر والعالنية.. 1
والعدل يف الر�سا والغ�سب.. 2
والق�سد يف الغنى والفقر.. 3
واأن اأعفو عّمن ظلمني.. 4
واأُعطي من حرمني.. 5
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واأ�سل من قطعني.. 6
ا’.. 7 واأن يكون: �سمتي فكًرا، وُنطقي ذكًرا، ونظري ِعرَبً

)50( من غرائب الدماغ
اجل����س على كر�سي ثم قم برفع قدم���ك اليمنى عن الأر�س واأبدا بتحريكها 
حركة دائرية مع عقارب ال�ساعة واأثناء التحريك. قم بر�سم رقم 6 بالإجنليزي 
يف الهواء باإ�سبع يدك اليمنى، لحظ اأن قدمك اليمنى بداأت تدور عك�س عقارب 

ال�ساعة 
طريقة اأخ���رى: جرب اأن حترك رجلك حركة دائرية يف اجتاه ويدك حركة 
دائرية بالجتاه املعاك�س! ما النتيجة؟ وهلل يف خلقه �سوؤون )ل ي�سوفك احد واأنت 

حترك رجليك(
)51( من اأجمل ما قيل يف الغزل

ما اأن ذكرتك يف قوم اأجال�سهم
اإل جتدد من ذكراك بلوائي.

ول همت ب�سرب املاء من عط�س
اإل وجدت خيال منك يف املاء.

ول ح�سرت مكانا ل�ست �ساهده
اإل وجدت فتورا بني اأع�سائي.

ح�سبي ودادك من خف�سي ومن دعتي
ومن �سروري ومن ديني ودنيائي. )ابن املعذل(

اإن العيون التي بالو�سل ت�سحكني
هي العيون التي بالهجر تبكيني. )ح�سيب غالب(

اأمر على الديار ديار ليلى
اقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا
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وما حب الديار �سغفن قلبي
ولكن حب من �سكن الديار. )جمنون ليلى(

وقالوا: دع مراقبه الرثايا
ومن فالليل م�سود اجلناح

فقلت: وهل اأفاق القلب حتى
افرق بني ليلي وال�سباح. )ابن الزيات(

اأغار من الن�ساء يرين منها
حما�سن ل يرين ول اأراها

وان غ�سبت على غ�سبت معها
على نف�سي وير�سيني ر�ساها
وما غ�سبي على نف�سي بجرم

ولكنى اأميل اإىل هواها. )اأعرابي(
اإذا اأنت مل تع�سق ومل تدرى ما الهوى

فكن حجرا من ياب�س ال�سخر جلمدا. )الأحو�س(
خففي يا عبل عنى واعلمي
اإننى يا عبل من حلم ودمي

اإن يف بردى ج�سما ناحال
لو توكاأت عليه لنهدم. )قي�س ابن امللوح(

هي البدر والن�ساء كواكب
و�ستان مابني الكواكب والبدر

لقد ف�سلت ح�سنا على النا�س مثلما
على األف �سهر ف�سلت ليله القدر. )جميل بثينة(
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 )52(الإميان باملبادئ
يف موؤمتر عاملي، كانت اأوراق العمل املقدمة كلها ذات عالقة بتطوير املوارد 
الب�سري���ة وكيفية زرع الثق���ة يف املوظف. كان من ب���ني اأوراق العمل ورقة قدمها 
حما�س���ر بريط���اين وكان عنوانها )الإميان باملب���ادئ والعقائ���د طريق لتطوير 
ال���ذات( تكلم كثريا من ناحية نظرية ع���ن اأن الإن�سان عندما يوؤمن مببداأ معني 
ويطبق���ه يف اأم���ور حياته جميعها �سيكون اإن�سانا متمي���زا واأن كان مبداأه خمالفا 
للجميع. اجلميل يف مو�سوع ذلك الرجل الق�سة التي اأوردها ك�ساهد باأن الإميان 
باملعتق���د واملبادئ له اأثر كبري يف احلي���اة الوظيفية على ال�سخ�س يقول �ساحب 
الق�سة اأنا اأعمل مديرا لدائرة التوظيف يف ال�سركة التي اأعمل بها. وقبل �سنتني 
فتحن���ا باب القب���ول والت�سجيل لأحدى الوظائف فتقدم لن���ا اأكرث من خم�سمائة 
موظف وموظفة جميعهم ذوو و�سهادات اأكادميية وخربات توؤهلهم للقبول. وكان 
قرار جلنة القبول اأن املقابلة ال�سخ�سية هي احلكم يف الختيار. يقول املحا�سر 
قمن���ا بجدولة مواعيد املقابالت ال�سخ�سي���ة اإىل اأن جاء اليوم والذي نقابل فيه 
اأح���د طالب���ي الوظيفة وه���و فلبيني اجلن�سي���ة واأول ما جل�س عل���ى الكر�سي قال 
للجن���ة التوظيف �ساأمل���ي عليكم �سروطي اأول ثم قولوا م���ا تريدون ولكم احلكم 
النهائي. ا�ستغرب اجلميع بهذا الطلب وانه �سيملي عليه �سروطهم بينما هو من 
يحت���اج اإليهم. اأثار ذلك حفيظتهم وف�سولهم فقالوا له: قل ما تريد. قال اأنا يف 
بطاقت���ي املدنية ا�سمي )جيم���ي( ولكن اهلل منَّ علي بنعم���ة الإ�سالم قبل ثالثة 
اأ�سابيع فقط و�سيتغري ا�سمي من )جيمي( اإيل )جميل حممد(،ونحن كم�سلمني 
نق���وم بال�سالة خم�س مرات يف اليوم فيج���ب عليكم اإعطائي وقتا م�ستقطعا يف 
اأوق���ات ال�سالة اأعو�سكم بدل عنه���ا بعد الدوام الر�سمي. يق���ول ذلك الرجل: 
اأن م���ن املفارقات العجيبة اأن جميل حممد ه���و امل�سلم الوحيد �سمن املتقدمني 
ونح���ن كلنا م�سيحيون ولكن ج���اء اختيار اللجنة عليه جلراأت���ه واإميانه مببادئه 
وعقيدت���ه التي جتلت يف �سخ�سيته. حيث اأن ه���ذه ال�سخ�سية �ستكون حمل ثقة 
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اجلمي���ع و�ستخل�س مل���ن تعمل كي تاأخذ رزقها ح���الل. وباإ�سالم جيمي اأو جميل 
حمم���د اأنا اأعلنت اإ�سالمي ملا راأيته يف �سماحة وق���وة الإ�سالم. اإنها ق�سة رائعة 
اأبكت كثريا ممن ح�سر يف تلك القاعة وتاأثر بها امل�سيحي والهندو�سي والبوذي 
قب���ل امل�سل���م؛ لأن قا�سها عرب عنها بجوارحه واأحا�سي�س���ه وربطها بواقع احلياة 
العملي���ة. عزيزي الق���اري: ذلك الفلبين���ي يفخر ويعتز باإ�سالم���ه وهو قد دخل 
الإ�سالم قبل ثالثة اأ�سابيع هل افتخرنا باإ�سالمنا ونحن يف اإ�سالمنا منذ عقود. 

)53( الباذجنان
تق���ول اإحدى خبريات علم الأغذي���ة: اأن تناول الباذجن���ان ب�سفة م�ستمرة 
يف الوجبات الرئي�سي���ة يق�سي على الربود وال�سعف اجلن�سي؛ ولهذا اأطلق عليه 
ا�س���م فاكهة احلب، فالألياف املوج���ودة يف هذا النبات تعمل على حتفيز مراكز 
الإث���ارة يف املخ وبالتايل يتهياأ الرج���ل اأو املراأة ملمار�سة العالقة الزوجية، وحتى 
تتحق���ق الفائ���دة كاملة يرى العلماء تناوله م�سلوق���ا اأو متبال، ول يف�سل قليه يف 
الزيت لأنه يفقد الكثري من فوائده املوؤججة للعواطف. واأ�سافت: باأن الباذجنان 
يحت���وي على كميات كبرية من الفيتامينات واملع���ادن وم�سادات الأك�سدة والتي 
تلع���ب دورا كبريا يف تن�سيط اإفرازات الهرمونات الذكرية والأنثوية مثل هرمون 
التي�ست�س���رتون الذك���ري وال�سرتوجني الأنث���وي وهذه الهرمونات ه���ي امل�سئولة 
ب�سكل اأ�سا�سي عن زيادة القدرة والتحفز اجلن�سي والباذجنان الأ�سود على وجه 
اخل�سو����س غني به���ذه املركبات املفيدة مثل الزن���ك والبوتا�سيوم واأن�سب طرق 
تن���اول الباذجنان لتحقيق اأق�سي ا�ستفادة هي اأكل���ه م�سلوقا وم�سافا اإليه امللح 
والليم���ون، اأما اإذا مت قلي���ه يف الزيت فاإنه يحدث حتلل للمواد والعنا�سر املفيدة 

املوجودة به ويفقد قيم غذائية ب�سكل كبري.
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)54( الربجمة اللغوية الع�سبية
Neuro Lin�   الربجم���ة الع�سبية اللغوية ه���ي ترجمة للعبارة الإجنليزي���ة
guistic Programming اأو NLP والهند�س���ة النف�سية اأو الهند�سة الإن�سانية هي 
امل�سطل���ح العرب���ي املقرتح لها، والرتجم���ة احلرفية لهذه العب���ارة هي »برجمة 

الأع�ساب لغويَا« اأو »الربجمة اللغوية لالأع�ساب«. 
ع�سب���ي )Neuro(- تغط���ي م���ا يح�سل يف امل���خ والنظ���ام الع�سبي وكيف 
يق���وم اجله���از الع�سبي بعملية ت�سفري املعلومات وتخزينه���ا يف الذاكرة ومن ثم 
ا�ستدعاء ه���ذه اخلربات واملعلومات مرة اأخرى. اأما اجلهاز الع�سبي فهو الذي 

يتحكم يف وظائف اجل�سم واأدائه وفعالياته، كال�سلوك، والتفكري، وال�سعور. 
 لغ���وي )Linguistic( ترج���ع اإىل الطريقة التي ن�ستخ���دم بها لغة احلوا�س 
Nonverbal ولغة الكلمات Verbal وكيف توؤثر اللغة على مفاهيمنا والعالقة مع 

العامل الداخلي، واللغة هي و�سيلة التعامل مع الآخرين. 
 برجم���ة )Programming( ترجع اإىل املقدرة على تنظيم مكونات اخلربة 
)ال�س���ور والأ�س���وات والأحا�سي����س وال�سم والروائ���ح( داخل عقولن���ا وتعاقبها 
بطريق���ة متكننا من الو�سول اإىل ح�سيل���ة معينة، وهذه الأجزاء ت�سكل الربامج 

التي تعمل يف داخل عقولنا. 
وم���ن ناحي���ة اأخرى فانه اإذا تغري م���ا يف ذهن الإن�سان، ف���ان اإدراكه للعامل 
�سيتغري، بغ�س النظر عما يح�سل يف العامل اخلارجي، وكما يقول �سبحانه: )اإِنَّ 
وْا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم( ويقول علي بن اأبي طالب � ر�سي  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ اهلّلَ َل ُيَغ���ريِّ
اهلل عن���ه � »اإن ميدانكم الأول اأنف�سك���م.« وذلك يعني اأن الإن�سان ي�ستطيع تغيري 
م���ا حوله عن طريق تغيري م���ا يف ذهنه!! ولكن كيف ميكن���ه تغيري ما يف ذهنه؟ 
ه���ذا ما جتيب عنه الربجمة الع�سبية اللغوية فهو علم يقوم على اكت�ساف كثري 
م���ن قوان���ني التفاعالت واملحفزات الفكري���ة وال�سعوري���ة وال�سلوكية التي حتكم 
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ت�سرف���ات وا�ستجابات النا�س على اختالف اأمناطهم ال�سخ�سية. وميكن القول 
اإن���ه عل���م يك�سف لنا ع���امل الإن�سان الداخل���ي وطاقاته الكامن���ة وميدنا باأدوات 
ومه���ارات ن�ستطيع بها التعرف على �سخ�سية الإن�سان، وطريقة تفكريه و�سلوكه 
واأدائ���ه وقيمه، والعوائق التي تق���ف يف طريق اإبداعه وتفوقه، كما ميدنا باأدوات 
وتقني���ات ميكن بها اإحداث التغيري الإيجابي املطلوب يف تفكري الإن�سان و�سلوكه 

و�سعوره، وقدرته على حتقيق اأهدافه. 
ال� NLP علم قائم على التطبيق ل على التنظري، فهو يحفز وي�ساعد ويعطي 
اآليات عملية. ومن ثم كان انتفاع الأوروبيني والأمريكيني به اأعظم من انتفاعنا 
نح���ن، وذلك اأنن���ا � معا�سر ال�سرقي���ني يف الغالب � كثريا ما مني���ل للتنظري على 
ح�س���اب التطبيق، اأما الأوروبي���ون فاإنهم يف اجلملة قوم عملي���ون، يبحثون عما 

يحقق لهم النتائج، ويوفر لهم امل�سالح. 
لي�س من طبيعة ال� NLP اأن )تفر�س (، واإمنا هي )تعر�س(وعلى كل منكم 
اأن تك���ون ل���ه �سخ�سيته امل�ستقل���ة، وروؤيته اخلا�سة جتاه ما ي�سم���ع وما يرى وما 

يح�س. 
واإذا راأيت من يقدم لك الربجمة الع�سبية اللغوية على اأنها جمموعة حقائق 
مطلق���ة، ذات اآليات وخطوات حمددة ل يجوز الجتهاد فيها بعلم وبينة، فاعلم 
اأن���ه بعي���د غاية البعد ع���ن روح هذا العلم، غ���ري مدرك لطبيعت���ه املرنة الطيعة 

ل فنانا ماهرا متمر�سا.  القابلة للت�سكيل �سريطة اأن يكون امل�سكِّ
ويف املقاب���ل اإذا راأي���ت من يقدم لك الربجم���ة الع�سبية اللغوي���ة على اأنها 
مطي���ة ذلول لكل راكب، وعلى اأنها طائفة م���ن النظريات والأفكار متى �سمعتها 
وا�ستوعبتها فقد �سرت قادرا على كل �سيء، فاعلم اأنه بعيد كل البعد عن حقيقة 
هذا العلم، غري متفهم جلوهره العملي، الذي يجعل منه واحدا من العلوم التي 

ل ميكن اإتقانها اإل باملمار�سة الدائمة لكن وفق اأ�س�س وقواعد. 
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اإن هات���ني اخلا�سيت���ني لل���� NLP اأعنى )املرون���ة والعملي���ة(اأو )قابليته لأن 
يت�سكل بح�سب طبيعة الدار�س له وروؤيته ومعتقداته، واحتياجه الدائم للممار�سة 
والتطبيق وفق اأ�س�س مدرو�سة(جتعالن من ال� NLP علما وفنا يف اأن واحد. فهو 
عل���م من جهة كونه قواعد واأ�س�سا تطبق ومتار�س، وف���ن من جهة قبوله للت�سّكل 
ال�سخ�س���ي بحيث يك���ون دال على �ساحبه متام���ا كما يدل اأ�سل���وب ال�سعر على 

ال�ساعر، وطريقة الر�سم على الر�سام. 
وعليه فاإنني اأدعوك كدار�س لهذا العلم اأن ت�ستح�سر معك عقل العامل وروح 
الفنان، اأن تعمل ذهنك يف اأدق التفا�سيل وتقارن وحتلل وتناق�س يف ذات الوقت 
الذي تتيح فيه لروحك وخيالك اأن ي�سبحا يف اآفاق هذا العلم ال�ساحرة، وينطلقا 

يف عامله الكبري.
)55( البطاط�ص

ق���ررت مدر�س���ة رو�سة اأطف���ال اأن جتعل الأطف���ال يلعبون لعبة مل���دة اأ�سبوع 
واح���د! فطلبت من كل طفل اأن يح�سر كي�س به عدد من ثمار البطاط�س، وعليه 

اأن يطلق على كل بطاطة ا�سم �سخ�س يكرهه!
ويف الي���وم املوع���ود اأح�س���ر كل طف���ل كي����س وبطاط����س مو�سوم���ة باأ�سماء 
الأ�سخا����س الذين يكرهونهم، والعجي���ب اأن بع�سهم ح�سل على بطاطة واحدة 
واآخر بطاطتني واآخر 3 بطاطات واآخر على 5 بطاطات وهكذا، عندئذ اأخربتهم 
املدر�س���ة ب�س���روط اللعب���ة وهي: اأن يحم���ل كل طفل كي�س البطاط����س معه اأينما 

يذهب ملدة اأ�سبوع واحد فقط. 
مب���رور الأيام اأح����س الأطفال برائح���ة كريهة تخرج من كي����س البطاط�س، 
وبذلك عليهم حتمل الرائحة وثقل الكي�س اأي�سا. وطبعا كلما كان عدد البطاط�س 
اأكرث فالرائحة تكون اأكرث والكي�س يكون اأثقل. بعد مرور اأ�سبوع فرح الأطفال لأن 

اللعبة انتهت. 
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�ساألته���م املدر�سة عن �سعورهم واإح�سا�سهم اأثناء حمل كي�س البطاط�س ملدة 
اأ�سب���وع، فبداأ الأطفال ي�سك���ون الإحباط وامل�ساعب الت���ي واجهتهم اأثناء حمل 
الكي����س الثقي���ل ذو الرائحة النتنة اأينما ذهبوا، بعد ذل���ك بداأت املدر�سة ت�سرح 
لهم املغزى من هذه اللعبة. قالت املدر�سة: هذا الو�سع هو بال�سبط ما حتمله من 
كراهية ل�سخ�س ما يف قلبك، فالكراهية �ستلوث قلبك وجتعلك حتمل الكراهية 
مع���ك اأينما ذهبت، فاإذا مل ت�ستطيعوا حتم���ل رائحة البطاط�س ملدة اأ�سبوع فهل 

تتخيلون ما حتملونه يف قلوبكم من كراهية طول عمركم. 
 )56( البقرة احلمراء والبقرة البي�ساء

اأتت �سحفيه م�سرية بغر�س اإجراء لقاء مع اأحد ماّلك الأبقار، فدار بينها 
وبينه احلوار التايل باللهجة امل�سرية: 
ال�سحفية: اأنت بتاأكل البقر اإيه؟ 

املزارع: انهي فيهم البي�سا ول احلمرا؟
قالت: البي�سا

قال: البي�سا باأكلها بر�سيم
قالت: واحلمرا

قال: واحلمرا بر�سو بر�سيم
قالت: طيب بت�سكنهم فني؟

قال: انهي فيهم البي�سا ول احلمرا؟
قالت: البي�سا

قال: البي�سا ب�سكنها يف احلو�س اأيل هناك
قالت: واحلمرا

قال: واحلمرا بر�سو ب�سكنها يف احلو�س نف�سه
قالت: طيب ملا بتف�سحهم بتعملهم اإيه؟
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قال: انهي فيهم البي�سا ول احلمرا؟
قالت: البي�سا

قال: البي�سا بلف بيها حول الرتعة لفتني 
قالت: واحلمرا

قال: واحلمرا بر�سو بلف بيها حول الرتعة لفتني 
قالت: اأنت ليه كل مره اأ�ساألك بتقويل انهي فيهم انهي فيهم 

ويف الأخر بتعاملهم زي بع�س؟ 
قال: ا�سلو البقرة البي�سا بتعتي

قالت: واحلمرا؟
قال: واحلمرا بر�سو بتعتي!

 )57( تقنيات طبية غريبة
تخل����س من اآثار احل���روق: عندما حترق اإ�سبعك عر�سي���ًا على فرن الغاز، 
نظ���ف اجللد وا�سغط ب�سكل خفي���ف على مكان احلرق باأ�ساب���ع يدك الأخرى. 
الثلج �سيخفف اأملك ب�سرعة اأكرب. لكن الطريقة الطبيعية �ستعيد اجللد املحروق 
اإىل درج���ة احلرارة الطبيعية، في�سب���ح اجللد اأقل ت�سوه���ًا. )لي�سا دي�ستيفانو، 

اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية ولية ميت�سغان اجلامعية(
عالج امل الأ�سنان دون فتح فمك: ملاذا ل جترب فرك قطعة ثلج على باطن 
يدك، على املنطقة الغ�سائية على هيئة V بني اإبهامك و�سبابتك. ملاذا لن هناك 
توج���د ممرات الأع�ساب التي حتفز الدماغ ومتن���ع اإ�سارات الأمل ال�سادرة من 

الوجه والأيدي. )درا�سة كندية( 
حت���ى ل ت�س���اب بالدوخة: �سع ي���دك على �سيء ثاب���ت لن اليد حتتوي على 
اأع�س���اب تعطي الدماغ موؤ�سر باأنك متوازن. بعد الإ�سارة التي تر�سلها القوقعة، 
اجلزء امل�سئول عن التوازن يف الأذن، يعوم اجلزء امل�سئول عن التوازن يف �سائل 
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م���ن نف�س كثافة ال���دم، بينما يخفف الكح���ول الدم في�سبح اأق���ل كثافة وترتفع 
القوقعة مما ي�سبب الدوخة. )الدكتور �سكوت �سافري، رئي�س مركز الأذن والأنف 

واحلنجرة يف نيوجري�سي(
خف���ف وخ���ز الأمل يف جانبك الأمين: هل ت�سعر بوخ���ز موؤمل عندما ترك�س، 
ه���ذا لأنك تخرج الهواء »تزف���ر« بينما ت�سرب قدمك اليمنى الأر�س، مما ي�سع 
�سغط���ًا عل���ى كب���دك املوجود على اجلان���ب الأمين م���ن اجل�سم، وي�سب���ب �سدًا 
للحج���اب احلاجز ال���ذي ير�سل اأ�س���ارة بوخز جانب���ي. بب�ساطة تعل���م اأن تزفر 

عندما ت�سرب قدمك الي�سرى الأر�س. )كتاب العالج املنزيل للرجال(
اأوق���ف نزيف الدم من الأنف: اأغلق انف���ك وارجع راأ�س اإىل اخللف، بالطبع 
اأذا كن���ت تري���د الختناق بدمك. اأم���ا الطريقة ال�سائبة فه���ي و�سع قطن على 
لثت���ك العليا التي تقع اأ�سف���ل الأنف وا�سغط عليه بقوة، مل���اذا؟ لأن اأكرث النزف 
ياأت���ي من جبهة احلاجز، جدار الغ�سروف ال���ذي يق�سم الأنف، وال�سغط عليها 
يوق���ف النزيف. )بيرت دي�سماري�س اخت�سا�سي اأذن واأنف وحنجرة يف م�ست�سفى 

اينتابيني، يف ديربان، جنوب اأفريقيا(
اجع���ل قلبك ته���داأ: هل تريد اأن ته���داأ �سربات قلبك؟ انف���خ على اإبهامك. 
ملاذا؟ ميكن ال�سيطرة على ع�سب فاغو�س، الذي يتحكم مبعدل نب�سات القلب، 
من خالل التنف����س. و�سوف ت�ستعيد معدل نب�سات قلب���ك اإىل الو�سع الطبيعي. 

)بن اأبو، اخت�سا�سي خدمات طبي طارِئ يف جامعِة بيت�سبريج(
حافظ على ب�سرك: الب�سر الرديء �سببه وراثي ولكن ال�ستعمال اخلاطئ 
للعيون اأي�سًا ي�سبب �سعف الب�سر مثل التحديق امل�ستمر يف �سا�سات احلا�سوب، 
وللتخفيف من هذه امل�سكلة ميكنك القيام بهذا التمرين الب�سيط. بعد كل �ساعة، 
ق���م باأخذ نف�س عميق، واأغلق عيونك، ثم انف���خ الهواء واأرخي جميع ع�سالتك، 

كرر هذا التمرين و�ست�سعر باأن ال�سغط على عيونك قد خف.
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للحكة اأو الدغدغة يف احلنجرة: اإذا اأ�سابتك حكة اأو دغدغة يف احلنجرة، 
اف���رك اأذنك! ملاذا؟ هن���اك اأع�ساب حمفزة يف الأذن، وعن���د حك الأذن تقوم 
بعم���ل رد فعل يف احلنجرة ميكن اأن ي�سبب ت�سن���ج الع�سلة، هذا الت�سنج يخفف 
احلكة املزعجة اأو الدغدغة. )الدكتور �سكوت �سافري، رئي�س مركز الأذن والأنف 

واحلنجرة يف نيوجري�سي( 
ل ت�سع���ر بالأمل: ه���ل تخاف من احلقن���ة؟ ومن ل يخاف منه���ا. ولكن الآن 
باإمكانك التخل�س من اخلوف والأمل معًا عن طريق ال�سعال اأثناء اخذ احلقنة، 
حيث اكت�سف باحثون اأملان بان ال�سعال اأثناء احلقن يقلل الأمل لن ال�سعال ي�سبب 
ارتفاع موؤقت مفاجئ يف �سغط ال�سدر والقناة ال�سوكية ومينع تركيب اإجراءات 

ال�سعور بالأمل يف احلبل ال�سوكي. )تارا�س اوز�سينكو، موؤلف درا�سة الظاهرة(
تخفي���ف احتقان الأنف: هل تعاين من احتقان الأنف املزمن ومل تنفع معك 
الأدوي���ة، األي���ك طريقة اأرخ����س واأ�سرع واأ�سه���ل للتخفيف م���ن �سغط اجليوب 
قم بدف���ع ل�سانك �سد �سقف فم���ك بالتناوب، ثم ا�سغط ب���ني حواجبك باإ�سبع 
واح���د. هذا ي�سبب ه���ز عظمة فومر التي مت���ر عرب املمرات الأنفي���ة اإىل الفم، 
وهذه اله���زات ت�سبب حترك الحتقان، بعد20 ثاني���ة �ست�سعر باأن الحتقان بداأ 

بالتحلل. )لي�سا دي�ستيفانو، اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية ولية مي�سيغان اجلامعية(
كاف���ح احلمو�سة: هل تزعجك احلمو�س���ة عندما تنام، اأ�سبح احلل اأ�سهل، 
اأثبت���ت الدرا�سات باأن النوم على اجلانب الأي�س���ر يقلل من ال�سعور باحلمو�سة؛ 
حيث يرتبط املريء واملعدة بو�سلة عند الزاوية، فعندما تنام على اليمني ت�سبح 
املع���دة اأعلى من املريء، مم���ا ي�سمح للطعام والأحما����س بالت�سرب اإىل املريء 
واحلل���ق. بينما عندما تنام على اجلانب الأي�س���ر ت�سبح املعدة اأدنى من املريء 
وهكذا ت�سبح اجلاذبي���ة مل�سلحتك. )اأنتوين �ستارب���ويل، متخ�س�س باأمرا�س 
املع���دة والأمعاء واأ�ستاذ م�ساع���د يف كلية نيويورك الطبية( ملحوظة: النوم على 

ال�سق الأمين من ال�سنة فلذا ينبغي والأف�سل اأن تنام ومعدتك خفيفة 
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م���اذا تفعل لو علقت عظمة �سمكة يف البلعوم: هناك من يحب ال�سمك ومن 
كرثة حبه ياأكله بعظمة يحب كثري من النا�س اأكل الأ�سماك لأنها لذيذة ومفيدة 
ل�سحة الإن�سان ولكن قد يعاين البع�س من م�سكلة عظامها اإذا علقت يف البلعوم 
وغالب���ا ما تكون م�سكلة مزعجة. وهن���اك طريقة �سعبية لإزالة العظام، وهي اأن 
تاأخ���ذ اأول بع����س حبات الزيت���ون وت�سعها يف قدر مع بع�س امل���اء البارد وتغليها 
عل���ي النار ملدة، ث���م ت�سرب هذا الع�سري ال�ساخن �سيئا ف�سيئا وتبلعه جرعة بعد 
جرع���ة لكي مي���ر ع�سري لبوب الزيت���ون لوقت اأطول علي العظم���ة. وبعد دقائق 
تختف���ي العظم���ة تلقائيا ويختفي معها الإزعاج من البلع���وم. اإذا كنت ل ت�سدق 
فعالية هذه الطريقة فيمكنك اأن ت�سع بع�س عظام ال�سمك يف مثل هذا الع�سري 
ل���رتى ماذا يحدث، �ست�سبح عظام ال�سمك بع���د دقائق لينة جدا كاأنها مكرونة 

مطبوخة.
)58( الرتبية بالإقناع! 

النموذج الأول:
ل لن تاأكل مبالب�سك، اذهب اأوًل واخلع مالب�سك ثم تعال لتاأكل معنا. 

الطف���ل: ملاذا ولكن���ي ل اأريد اأن اأخلع مالب�سي اإنني جائ���ع جدًا لن اأ�ستطيع 
النتظار. 

الأب بح���زم: اأمل اأقل لك اذه���ب واخلع مالب�سك هيا اذهب فورًا واإل �سوف 
اأ�سرب���ك، ويف ه���ذه اللحظة يذهب الطفل وعليه عالم���ات ال�سجر والغيظ وهو 

يحرك �سفتيه بكلمات ال�سخط والعرتا�س. ولكنه يف النهاية نفذ الأمر! 
النموذج الثاين:

 يا بني اذهب واخلع مالب�سك قبل اأن نتناول الطعام. 
الطفل: ملاذا يا اأبي اإنني جائع ولن اأ�ستطيع حتمل اجلوع. 
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الأب: ي���ا بن���ي اأن ه���ذه مالب�س اخل���روج واإننا �سنذه���ب اإىل اأولد عمك يف 
امل�س���اء ول نريدك اأن حترم من الذهاب معن���ا ب�سبب مالب�سك املت�سخة لأنك ل 
متلك مالب�س نظيفة غريها اليوم ولي�س هناك وقت كي تقوم اأمك بغ�سل غريها. 

الطفل: ولكني ل�ست �سغري حتى اأ�سقط الطعام على مالب�سي. 
الأب: بالتاأكي���د اأن���ت كبري ولذل���ك ل بد اأن تكون ح���ذرًا اأن الكبري هو الذي 
يك���ون دائمًا على حذر اأما ال�سغري هو الذي ل يبايل ودائمًا يكون متهورًا وهاهو 
اأب���اك الكبري قد خلع مالب�سه ولب����س مالب�س البيت قبل اأن يجل�س على ال�سفرة، 

لأنه ل ي�سمن اأن ي�سقط الطعام عليه من حيث ل ي�سعر. 
الطفل: ح�سنًا �سوف اأخلع مالب�سي ولكن انتظروين. 

الأب: بالتاأكي���د نح���ن يف انتظ���ارك. ويف ه���ذه اللحظة يق���وم الطفل ويخلع 
مالب�س���ه ويلب����س مالب�س البيت ولكن دون �سجر اأو �سي���ق اأو �سخط اأو اعرتا�س 

وهو يف النهاية نفذ الأمر. 
الرتبي���ة بالإقن���اع منهج ق���دمي، اإننا اأن تاأملن���ا خطاب الق���راآن لوجدنا اأنه 
يعلمنا كاآباء كيف نربي اأبنائنا مبنهج الإقناع ل مبنهج القهر وال�ستبداد. فتاأمل 
عزي���زي املربي خطاب كل الآباء يف القراآن لأبنائهم �ستجد اأنهم مل يكونوا اأبدًا 

ي�ستخدمون مع اأبنائهم اإل اأ�سلوب الإقناع ل اأ�سلوب القهر الفكري. 
 فه���ا هو يعق���وب عليه ال�سالم عندما ن�سح ابن���ه يو�سف قال له: چ ٱ  ٻ   
چ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

وعندما ن�سح بنيه بعد ذلك: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  چ ث���م هاه���و لقمان يعظ 

ابن���ه وين�سحه بخري اأ�سلوب وهو اأ�سل���وب الإقناع:چ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  
ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
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چ   ب���ل اإبراهيم عليه ال�سالم اأي�سًا وهو يخاطب ابنه باأفزع خرب وهو خرب موته 
فقال له: چ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  
ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث  حج   چ ون���وح عليه ال�سالم من 

قبل حمذرًا ابنه:چ ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  چ

فاإننا اأن تاأملنا هذا الأ�سلوب القراآين الفذ لتعلمنا حقًاَ نحن الآباء كيف نحاور 
اأطفالنا وكيف نخاطبهم خماطبة الكبري للكبري ل خماطبة الكبري لل�سغري نعم 
نح���ن نفهم عنهم ونعقل الكثري عنهم ونحن اأعلم مبا فيه م�سلحتهم ولكن هذا 

ل يعطينا ال�سالحية اأن تكون تربيتنا لهم بالقهر والتع�سف. 
 الإقناع �سروري لبناء �سخ�سية الطفل، ويف الواقع لو قمنا بت�سجيل حوارنا 
مع اأبنائنا طوال اليوم لوجدنا اأن اأغلبيته اأوامر �سادرة منا اإليهم لأداء واجباتهم 
اليومي���ة ولن يزي���د هذا احلوار عن هذه العبارات )اأ�س���رع يف ارتداء مالب�سك، 
قمي�س���ك مت�س���خ اذهب وارتد غ���ريه، اإنه طعام���ك، اجل�س بطريق���ة �سحيحة، 
اذهب وم�سط �سعرك املنكو�س، رتب األعابك، ابداأ يف واجباتك املدر�سية، اترك 
اأخت���ك، اذه���ب اإىل النوم( فاإنن���ا �سنجد اأن جمي���ع حواراتنا م���ع اأطفالنا كلها 
اأوام���ر ول يوجد حوار اإقناعي واحد واحلقيقة اأن الطفل ل يتعلم اإل بالإقناع ول 
ي�ستجيب اإل بالإقناع ولكننا ن�ستخدم الأ�سلوب الذي نظن يف اأنف�سنا اأنه الأ�سهل 
والأ�س���رع ولكنه اأن كان �سهاًل يف البداية ف�سوف يورث م�ساكل معقدة يف النهاية 
فه���ذا الطفل الذي ل ي�ستجي���ب اإل بالأوامر لن ي�ستطيع اأن يك���ون مبادرًا بذاته 
ب���ل �س���وف ينمو يف نف�سه نوعًا م���ن اخلبث وحماولت التهرب م���ادام بعيدًا عن 
الرقابة املبا�سرة اأما الطفل الذي يرتبى بالإقناع فاإنه �سوف يكون عنده مبادرة 
ذاتية لرتك الأخط���اء و�ستكون نف�سه نبيلة تظهر مثلما تبطن وتغري نف�سها ومن 

حولها حتى واإن مل يكن هناك دافع خارجي من الآباء اأو غريهم. 
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الإقن���اع ل يعني الت�سيب، فعندما ننبه على اأهمية هذا الأ�سلوب وهو اأ�سلوب 
الإقن���اع ل نعن���ي اأن ل يح���رك الآب���اء �ساكن���ا عندما يعن���د الأطف���ال ويرف�سوا 
ال�ستجاب���ة لأوامرهم فريف�س���وا عقابهم وذلك حتت مب���داأ الإقناع خري و�سيلة 
للع���الج فنحن بالتاأكيد ل نق�سد ذلك ولكن نق�س���د اأن يكون الإقناع هو الأ�سل 
ولك���ن اإذا رف�س الطف���ل ال�ستجابة بعد مرات عديدة من الإقناع مع عدم وجود 

اأ�سباب متنعه من ال�ستجابة ففي هذه احلالة لبد من العقاب. 
)59( وفاء زوجة

اأب���و العا����س بن الربيع هو ابن اأخت ال�سيدة خديج���ة وهو رجل من اأ�سراف 
قري����س وكان النب���ي يحبه ذهب اأبو العا�س اإىل النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وقال له: 
اأري���د اأن اأت���زوج زين���ب ابنتك الكربى فيقول ل���ه النبي: ل اأفعل حت���ى اأ�ستاأذنها 
ويدخ���ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عل���ى زينب ويقول لها: ابن خالتك ج���اءين وقد ذكر ا�سمك 
فه���ل تر�سين���ه زوجًا لك؟ فاحمّر وجهه���ا وابت�سمت فخرج النب���ي � �سلوات اهلل 
و�سالمه عليه � وتزوجت زينب اأبا العا�س بن الربيع، واأجنبت منه علي واأمامة.

وح���ني بع���ث النبي واأ�سبح نبيًا كان اأب���و العا�س م�ساف���رًا وعندما عاد وجد 
زوجت���ه اأ�سلمت فدخل عليها من �سف���ره، فقالت له :عندي لك خرب عظيم فقام 
وتركها. فانده�ست زينب وتبعته وهي تقول: لقد ُبعث اأبي نبيًا واأنا اأ�سلمت فقال: 
ه���ال اأخربتني اأولً ؟ وتط���ل يف الأفق م�سكلة خطرية بينهما م�سكلة عقيدة قالت 
ب اأب���ي وما كان اأبي كذابًا اإّنه ال�س���ادق الأمني. ول�ست وحدي  ل���ه: ما كنت لأُكِذّ
فلق���د اأ�سلمت اأمي واأ�سلم اإخوتي واأ�سلم ابن عمي علي بن اأبي طالب واأ�سلم ابن 
عمتك عثمان بن عفان واأ�سلم �سديقك اأبو بكر ال�سديق. فقال: اأما اأنا ل اأحب 
النا����س اأن يقولوا خ���ّذل قومه وكفر باآبائه اإر�ساًء لزوجت���ه وما اأباك مبتهم. ثم 
ق���ال له���ا: فهال عذرت وق���ّدرت؟ فقالت: ومن يع���ذر اأن مل اأعذر اأن���ا؟ ولكن اأنا 
زوجت���ك اأعينك على احل���ق حتى تقدر عليه ووفت بكلمتها ل���ه  20�سنة وظل اأبو 

العا�س على كفره. 
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وح���ني ج���اءت الهجرة ذهبت زين���ب اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقالت: ي���ا ر�سول اهلل، 
اأت���اأذن يل اأن اأبق���ى مع زوجي فق���ال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأبق مع زوج���ك واأولدك قارن 
ذلك ببع�س الزوجات هذه الأيام الالتي يرف�سن ال�سفر مع اأزواجهن يف اأماكن 
عمله���م ويف�سلن البقاء م���ع اأمهاتهن وظلت مبكة اإىل اأن حدثت غزوة بدر وقّرر 
اأبو العا�س اأن يخرج للحرب يف �سفوف جي�س قري�س زوجها يحارب اأباها وكانت 
زينب تخاف هذه اللحظة فتبكي وتقول :اللهم اإيّن اأخ�سى من يوم ت�سرق �سم�سه 
فييت���م ول���دي اأو اأفقد اأبي ويخرج اأبو العا�س بن الربي���ع وي�سارك يف غزوة بدر، 
وتنته���ي املعركة فُيوؤْ�َسر اأبو العا�س بن الربيع، وتذهب اأخباره ملكة فت�ساأل زينب: 
وماذا فعل اأبي؟ فقيل لها: انت�سر امل�سلمون .فت�سجد �سكرًا هلل ثم �ساألت: وماذا 
فع���ل زوجي؟ فقالوا: اأ�س���ره حموه فقالت: اأر�سل يف ف���داء زوجي ومل يكن لديها 
�سيئ���ًا ثمينًا تفت���دي به زوجها فخلعت عق���د اأمها الذي كان���ت ُتزِيّن به �سدرها 

واأر�سلت العقد مع �سقيق اأبي العا�س بن الربيع اإىل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
كان النب���ي جال�سًا يتلق���ى الفدية ويطل���ق الأ�سرى وح���ني راأى عقد ال�سيدة 
خديجة �ساأل: هذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء اأبو العا�س بن الربيع فبكى النبي 
وق���ال: هذا عقد خديجة ثم نه�س وقال: اأيه���ا النا�س اأن هذا الرجل ما ذممناه 
�سه���رًا فهال فكك���ت اأ�سره؟ وهال قبلت���م اأن تردوا اإليها عقده���ا؟ فقالوا نعم يا 
ر�سول اهلل فاأعطاه النبي العقد، ثم قال له قل لزينب ل تفرطي يف عقد خديجة 
ث���م قال له: ي���ا اأبا العا�س هل لك اأن اأ�ساررك؟ ثم تنحى به جانبًا وقال له يا اأبا 
َق بني م�سلمة وكافر فهال رددت اإىّل ابنتي؟ فقال:  العا����س اأن اهلل اأمرين اأن اأُفِرّ
نعم وخرجت زينب ت�ستقبل اأبا العا�س على اأبواب مكة فقال لها حني راآها: اإيّن 
راح���ل فقالت: اإىل اأين؟ قال: ل�ست اأنا الذي �سريحتل، ولكن اأنت �سرتحلني اإىل 
اأبي���ك فقالت: مل؟ قال: للتفريق بيني وبينك فارجعي اإىل اأبيك فقالت: فهل لك 

اأن ترافقني وُت�ْسِلم؟ فقال: ل فاأخذت ولدها وابنتها وذهبت اإىل املدينة.
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بداأ اخلطاب يتقدمون خلطبتها على مدى 6 �سنوات وكانت ترف�س على اأمل 
اأن يعود اإليها زوجها وبعد 6 �سنوات كان اأبو العا�س قد خرج بقافلة من مكة اإىل 
ال�س���ام واأثناء �سريه يلتقي جمموعة م���ن ال�سحابة ف�ساأل على بيت زينب وطرق 
بابه���ا قبي���ل اآذان الفجر ف�ساألته حني راأته: اأجئت م�سلم���ًا؟ قال: بل جئت هاربًا 
فقال���ت: فهل ل���ك اإىل اأن ُت�سلم؟ فقال: ل قالت: فال تخف. مرحبًا بابن اخلالة. 
مرحبًا باأبي علي واأمامة وبعد اأن اأّم النبي امل�سلمني يف �سالة الفجر اإذا ب�سوت 
ياأت���ي من اآخر امل�سجد :قد اأجرت اأبو العا�س بن الربيع فقال النبي: هل �سمعتم 
م���ا �سمعت؟ قالوا: نعم يا ر�سول اهلل قالت زينب: يا ر�سول اهلل اأن اأبا العا�س اأن 
بُعد فابن اخلالة واإْن قرب فاأبو الولد وقد اأجرته يا ر�سول اهلل فوقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وق���ال �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سل���م: يا اأيها النا�س اأن هذا الرجل ما 
ذممت���ه �سهرًا. واإّن هذا الرجل حدثن���ي ف�سدقني ووعدين فوّفى يل فاإن قبلتم 
اأن ت���ردوا اإلي���ه ماله واأن ترتكوه يعود اإىل بلده فهذا اأح���ب اإيّل واإُن اأبيتم فالأمر 
اإليك���م واحلق لك���م ول األومكم عليه فق���ال النا�س: بل نعِطه مال���ه يا ر�سول اهلل 
فق���ال النب���ي: قد اأجرنا من اأجرت يا زينب ثم ذه���ب اإليها عند بيتها وقال لها: 
ي���ا زينب اأكرمي مث���واه فاإّنه ابن خالتك واإّنه اأبو العيال ولكن ل يقربنك، فاإّنه ل 
يح���ل لك فقالت نعم يا ر�سول اهلل فدخلت وقالت لأب���ي العا�س بن الربيع يا اأبا 
العا�س اأهان عليك فراقنا هل لك اإىل اأن ُت�ْسلم وتبقى معنا قال: ل. واأخذ ماله 

وعاد اإىل مكة. 
عندم���ا و�سل اأبو العا�س اإىل مكة وقف وق���ال: اأيها النا�س هذه اأموالكم هل 
بق���ى لكم �سيء؟ فقالوا: ج���زاك اهلل خريًا وفيت اأح�سن الوفاء قال: فاإين اأ�سهد 
اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممدًا ر�سول اهلل. ثم دخل املدينة فجرًا وتوجه اإىل النبي 
وق���ال: ي���ا ر�سول اهلل اأجرتني بالأم�س واليوم جئت اأق���ول اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل 
واأنك ر�سول اهلل وقال اأبو العا�س بن الربيع يا ر�سول اهلل هل تاأذن يل اأن اأراجع 
زين���ب؟ فاأخذه النبي وقال: تعال معي ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال: 
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يا زينب اأن ابن خالتك جاء يل اليوم ي�ستاأذنني اأن يراجعك فهل تقبلني؟ فاأحمّر 
وجهها وابت�سمت.

وبع���د �سن���ه من ه���ذه الواقعة مات���ت زينب فبكاها ب���كاء �سدي���دًا حتى راأى 
النا����س ر�سول اهلل مي�سح عليه ويهون عليه فيقول له واهلل يا ر�سول اهلل ما عدت 

اأطيق الدنيا بغري زينب ومات بعد �سنه من موت زينب. 
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علبة عائلية من م�سروب ديو تعادل 31 
مكعبًا من ال�سكر

علبة واحد من م�سروب ِرد ُبل تعادل �ست 
مكعبات �سكر ون�سف.

علبة من ال�ساي املثلج تعادل 14 مكعب 
�سكر ون�سف

علبة من ع�سر الليمون الغازي تعادل 16 
مكعب �سكر ون�سف.

اأربع اأقرا�ص من الكعك تعادل ثالث 
مكعبات �سكر ون�سف.

قطعة �سغرة من ال�سمام تعادل حبتني 
ون�سف من مكعبات ال�سكر 
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عبوة �سغرة من احللوى تعادل اأحد ع�سر 
مكعبًا ون�سف من ال�سكر.

موزة واحدة تعادل اأربع مكعبات ون�سف من 
ال�سكر.

ما يزيد قلياًل عن ملعقة من ال�سل�سة اأو 
ال�سو�ص يعادل مكعب �سكر ون�سف.

حوايل �ست حبات من الفراولة تعادل مكعب 
ون�سف من ال�سكر.

حوايل 150 غرام من اجلزر تعادل مكعب 
�سكر واحد.

حبوب ال�سوفان قليل الد�سم يحتوي على 
ن�سبة قليلة جدًا من ال�سكر. 
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)60( الت�سرف ال�سحيح
ا�س���رتت زوجة م���اء نار لأغرا�س تنظيف الأركان باأر�سي���ة دورة املياه نظرًا 
لتاأث���ريه الرائع وال�سريع يف اإع���ادة الربيق لل�سرياميك ولكنها و�سعته يف زجاجة 
م���اء باملطبخ بدون اإعالم زوجها مبكونات الزجاجة، فما كان من الزوج عندما 
�سع���ر بالعط����س اإل اأن اأم�س���ك بالزجاج���ة و�س���رب منها، وعندم���ا �سعر بطعمه 
ال���كاوي األق���ى مباء النار م���ن فمه على الأر����س وراأى كيف كان ه���ذا املاء يغلى 
عل���ى الأر�سية، فطل���ب الزوج من زوجت���ه الإ�سراع باإح�سار الل���ن من الثالجة 
و�س���رب اأكرث من ن�سف لرت من اللن ثم توج���ه اإىل معهد ال�سموم. هناك طلب 
الدكت���ور م���ن املمر�سة الإ�سراع باإح�سار اللن له وعندم���ا اأعلمه الزوج باأنه قد 
فعل بالفعل، امتدح الدكتور هذا الت�سرف وتعجب كيف اأنه ت�سرف هكذا حيث 
اأن اأغل���ب الذين يتوجهون ملعهد ال�سموم يف حالت �سبيهة مل يكونوا يعلمون هذه 
املعلوم���ة؛ واأعلم���ه بتاأثري اللن حيث يق���وم بعمل بطانة �سريع���ة تخفف من اآثار 
ه���ذه امل���ادة الكاوية، واأعلمه اأي�س���ًا اأن اللن يجب اأن يتعاط���اه امل�ساب فورًا يف 
حال���ة �سرب اأي مادة كاوي���ة كالبوتا�س. كما اأ�ساف الدكت���ور له مبعلومة اأخرى 
اأن اأي م���ادة برتولية كاجلاز اأو البنزي���ن اأو ال�سولر عندما ُي�سرب باخلطاأ يجب 
ع���دم �س���رب اأي �سيء لتخفيف اأو مواجهة تاأث���ريه، اأو حماولة اإخراج هذه املادة 
البرتولي���ة وكذلك الكاوية مبحاولة التقيوؤ لأن ه���ذا يت�سبب يف �سعود هذه املواد 
اإىل امل���ريء ويق���وم باإعادة توزيع جديد للمادة يف الأمع���اء مرة اأخرى؛ بل يجب 

التوجه فورًا ملعهد ال�سموم ولي�س اأي م�ست�سفى عادى.
 )61( اثني ع�سر خطاأ يقع فيها املربون

قال »نيوتن«: )لكل فعل رد فعل، م�ساٍو له يف املقدار وم�ساد له يف الجتاه(، 
وقب���ل اأن ن�سكو عناد و�سوء �سل���وك �سغارنا »ردود الأفع���ال«، لنقف على اأفعالنا 

التي رمبا ل نراها، ولكنها تت�سبب يف الكثري:
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فقــد الأع�ســاب: ي�ستجيب الأطفال ب�سكل اأف�س���ل للطلبات الهادئة . 1
والت���ي ل تاأخذ �س���كل الأوامر املبا�سرة، فال ت�س���رخ يف وجه طفلك 
ا يف وجه���ك، ولن ينفذ ما تريد!  با�ستم���رار؛ لأن���ه �سي�سرخ هو اأي�سً
ولح���ظ اأن���ك اأن كنت ممن يفق���دون اأع�سابه���م ويث���ورون دائًما، 
ف�ستجد اأنك ت�سكو من ع�سبية وعناد طفلك وعدم طاعته لأوامرك. 

الختالف على القوانني واللوائح: ل تختلف مع �سريك حياتك على . 2
النظم املتبع���ة يف تربية اأبنائكما »يف وجوده���م«، بل عليكما توحيد 
اآرائكم���ا والتفاق مًعا على قوانني موح���دة، واإل ف�سيتعلم اأطفالكما 
كيفية الن�سقاق، وقد ي�ستفيدون من اختالفكما يف ا�ستغالل الطرف 

الأ�سعف منكم؛ لتنفيذ رغباتهم املرفو�سة غالًبا.
التع�ســف يف الطلبــات: من املهم اأن يعرف الطف���ل ملاذا وجب عليه . 3

تنفيذ ما طلبته منه اأو نهيته عنه، اأو حتى ملاذا عاقبته؛ لي�سهل عليه 
تنفيذه بدقة، واحذر من تكليفه ب�سيء اأنت غري مقتنع به، ف�سعورك 

هذا �سي�سل اإليه حتًما، ولن ياأخذ اأوامرك بجدية.
ا اأو فع���اًل يف تربية الطفل، . 4 الر�ســوة: فالر�س���وة لي�ست حافًزا �سحيًّ

فاله���دف ه���و تعليمه ال�سواب م���ن اخلطاأ بغ�س النظ���ر عن وجود 
مكاف���اأة عل���ى الت�سرف ال�سلي���م اأم ل، فعليه اأن يفه���م اأنه يطيعكم 

بدون مقابل مادي، واأن الطاعة واجبة عليه.
املكافــاأة غــر املفيدة: ينبغي احلذر من مكاف���اأة الطفل اأكرث اأو اأقل . 5

م���ن الالزم، فاملكافاأة املتزنة ميكن اأن تك���ون ظاهرة �سحية وتبني 
اح���رتام الطف���ل لذاته، ولك���ن اإذا زادت عن احل���د �سي�سعر الطفل 
بالنق�س���ان اأن مل يح�س���ل عليها، اكت���ِف باإق���رار وتاأكيد الت�سرف 
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احل�س���ن، واأظه���ر ا�ستياءك جت���اه الت�سرفات اخلاطئ���ة، فعادة ما 
يكرر الطفل الت�سرف الذي مت مدحه ومكافاأته عليه.

النظام املتناق�ص: من املهم األ يتناق�س الوالدان يف اأ�سلوب الرتبية، . 6
مبعنى اأنه اإذا كان الت�سرف )اأ( يوؤدي اإىل النتيجة )ب( فيجب اأن 
يك���ون ذلك دائًما، وذلك حتى ل يرتبك الأولد، فنحن ل نقبل �سيًئا 
مرة ونرف�سه ت���ارة وفًقا حلالتنا املزاجية اأو اختالف اأحوالنا، ثّبت 
القاع���دة، واإذا ا�سطررت لك�سرها لظرف م���ا فعليك تو�سيح ذلك 

لأطفالك حتى ل يعمم الأمر.
العقاب غر املنا�سب: ل بد اأن يكون العقاب طبيعيًّا ونتيجة منطقية . 7

لت�سرف خاطئ معروف للطفل، واإن مل يكن العقاب عادًل ف�ستفقد 
فر�س���ة تعليم طفلك عن طريق العق���اب؛ لأن بوؤرة انتباهه �سترتكز 
على العقاب غري العادل، وليك���ن العقاب بحجم العمل، ولحظ اأنه 

لي�س كل خطاأ ي�ستوجب العقاب.
ال�ستجابة لبــكاء الأطفال: ل ترتاجع عن قرار اتخذته بعدم فعل . 8

�سيء ما اأو تنفيذ عقاب معني حتت �سغط بكاء طفلك، جتاهله حتى 
ل يتخذ البكاء �سالًحا من ناحية، وحتى يكون لك كلمة م�سموعة من 
ناحية اأخرى، ول تقلق، فالطفل لن يوؤذيه البكاء عليك فقط التحلي 

بال�سرب واملثابرة.
9- الرتبيــة م�سئولية الأم: ل تلِق بع���بء الرتبية على الأم وحدها، . 9

وتنح���ي نف�س���ك جانًب���ا، فاأن���ت �سري���ك يف الرتبي���ة، ودورك كاأب 
ا يف تكوي���ن �سخ�سية اأطفال���ك وتن�سئتهم تن�سئ���ة �سليمة   مهم ج���دًّ

متوازنة.
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كــن عند كلمتــك: اإذا قلت نّف���ذ، واإذا وعدت ف���اأوف، �سواء كان ما . 10
تق���ول هذا فيه وع���د باإح�سار اأو فع���ل �سيء اأو حتى اإن���زال عقوبة، 
حت���ى يكت�سب ابنك هذه ال�سم���ة، ومن ناحية اأخ���رى لتكت�سب لديه 

م�سداقية.
»بابا م�سغول«: اأن مل ت�ساأ الرد على �سخ�س ما اأو ا�ستقباله فاعتذر . 11

له بنف�سك، ول تطلب من اأطفالك العتذار له لن�سغالك اأو غيابك، 
ثم ت�سكو من كذب طفلك عليك.

احلــم وعلى ابنك التنفيــذ: ل حتمل �سغارك فوق طاقتهم لينفذوا . 12
طموحات���ك واأحالمك، والت�سورات التي ر�سمتها لهم، دون الرجوع 
لرغباته���م، واترك لهم م�ساح���ة من احلرية يف اتخ���اذ قراراتهم، 
واختيار ما يحبون ورف�س ما ل يرغبون من بني البدائل التي تتيحها 
قوانني بيتكم، فهذا ي�ساهم يف تكوين �سخ�سيات نا�سجة م�ستقلة.

)62( اأيام الأ�سبوع
ال�سبت: ال�سبت بالعربية الربهة من الدهر وال�سبت هو الراحة وكان ي�سمى 

يف اجلاهلية �سبار.
الأحد: مبعن���ى الأوحد اأول العدد واليوم الأول م���ن الأ�سبوع وكان ي�سمى يف 

اجلاهلية اأول.
الثنني: يعني اليوم الثاين من الأ�سبوع وكان ي�سمى يف اجلاهلية اأهون.

الثالثاء: يعني اليوم الثالث من الأ�سبوع وكان ي�سمى يف اجلاهلية جبار.
الأربعاء: يعني اليوم الرابع من الأ�سبوع وكان ي�سمى يف اجلاهلية دبار.

اخلمي�س: يعني اليوم اخلام�س من الأ�سبوع وكان ي�سمى يف اجلاهلية موؤن�س.
اجلمعة: اجلمعة م���ن الجتماع ورمبا اأطلقت اجلمعة عل���ى الأ�سبوع باأ�سره 

من باب ت�سمية الكل با�سم اجلزء وكان ي�سمى يف اجلاهلية عروبة.
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)63( الثقة بالنف�ص
الثقة بالنف�س هي ح�سن اعتداد املرء بنف�سه، واعتباره لذاته وقدراته ح�سب 
الظ���رف ال���ذي هو فيه وهي اأم���ر مهم لكل �سخ����س مهما كان ول ي���كاد اإن�سان 
ي�ستغن���ي عن احلاج���ة اإىل مقدار من الثق���ة بالنف�س. فمعظمن���ا ميلك م�ساعر 
خمتلط���ة حول نف�سه فنحن نتاأرجح بني فرتات م���ن الطماأنينة الن�سبية اأو عدم 
الر�س���ا ع���ن النف�س. اأن ت�سورنا ع���ن اأنف�سنا هو من اأهم الأ�سي���اء التي منلكها 
فق���د اأثبتت البح���وث باأن الأ�سخا����س اللذين ميلكون مفهوم جي���د عن اأنف�سهم 
ينج���زون اأكرث يف املدر�سة ويف العمل، كم���ا اأن م�ساكلهم مع الآخرين وم�ساكلهم 
الزوجية تكون اأقل واأنهم اأقل عر�سة لالإ�سابة بالكتئاب والقلق والغ�سب. وتعد 
الثق���ة بالنف�س عامال اأ�سا�سيا يف اإجن���اح اأي عمل وا�ستمراره وهي مرتكزا هاما 
لالنطالقة والتوجه نح���و الإبداع وبناء املجتمع، فه���وؤلء الأ�سخا�س امل�سحونون 
بالثق���ة ي�سيطرون على قلقه���م ول يجدون �سعوبات يف التعام���ل والتاأقلم يف اأي 
زمان وم���كان. وعلى العك�س فان انعدام الثقة بالنف����س جتعل الإن�سان يت�سرف 
ب�س���كل غري طبيعي وي�سبح القلق مالزما له يف كافة اأعماله. ويعاين الكثري من 
الفتي���ان والفتيات من فق���دان الثقة بالنف����س واهتزازها مم���ا ينجم عنه عدم 
تكي���ف مع املجتمع كالنعزال والنطواء على النف�س وجتنب ح�سور الجتماعات 
املختلفة اأو امل�ساركة يف احلوار وقد ي�ساب البع�س منهم بالكتئاب نتيجة تكرار 

الف�سل. 
كيف تبني ثقتك بنف�سك؟

 اقبل حتمل امل�سوؤولية فهي جتعلك ت�سعر باأهميتك، اقهر اخلوف يف كل مرة 
يظهر فيها افعل ما تخ�سى يختفي اخلوف.

 عندما ت�سع اأهدافا وننفذها تزيد ثقتنا باأنف�سنا مهما كانت هذه الأهداف 
�سغرية �سواء على امل�ستوى ال�سخ�سي اأو على �سعيد العمل.
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 اعترب املا�سي بكل اإحباطاته قد انتهى �سامح نف�سك، اغفر لأهلك واأقاربك 
واأ�سدقائ���ك فال�سعور بالذنب �س���وف يدمرك، حتى تتعلم كي���ف ت�سامح نف�سك 
ع���ن اأخطاء املا�سي هناك مفاهيم يجب تذكره���ا: النجاح لي�س لالأبد، والف�سل 
لي�س قاتال. الف�سل هو جزء من عملية التعلم فعندما نف�سل نعلم باأن هناك خلل 
م���ا. الأ�سخا�س الناجحون ه���م اأ�سخا�س انتقلوا من ف�سل اإىل جناح ومل يفقدوا 

حما�سهم.
 تعل���م املثابرة ل �س���يء يقف اأمام الإ�سرار واملثابرة فف���ي املثابرة كل القوة 

فالرمية الكبرية هي رميات �سغرية تتابع رميها.
 ل تقلق كثريا حيال ما بظنه النا�س بك.

 ل تلم نف�سك عندما ت�سري الأمور على نحو �سيئ.
 ل تقبل اللوم غري املنا�سب من قبل الآخرين.

 ل تق���ارن نف�س���ك بالآخرين ابتع���د كل البعد عن املقارن���ة ل ت�سمح لنف�سك 
ولو من قبيل احلديث اأن تقارن نف�سك بالآخرين حتى ل تك�سر ثقتك بقدراتك، 

وتذكر انه ل يوجد اإن�سان عبقري يف كل �سيء.
 احر����س عل���ى اأن تكون نف�سك )ح���اول اأن تكون ما تريده اأن���ت ل ما يريده 

الآخرون(.
 اأعط لنف�سك العذر عندما تف�سل.

 توقع اأن تخطا.
 عامل نف�سك على اأنك ذو �ساأن وجدير بالهتمام.

 اأعط لنف�سك الف�سل لكل جناحاتك.
 ح���اول امل�ساركة باملناق�سات واهتم بتثقيف نف�سك من خالل القراءة يف كل 
املج���الت، كلما �ساركت يف النقا����س ت�سيف اإىل ثقتك، كلما حتدثت اأكرث ي�سهل 

عليك التحدث يف املرة التالية.
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ح���اول اأن توق���ف الإح�سا����س بال�سطه���اد والظلم لأنه ل يفي���دك يف الوقت 
احلا�سر بل ي�سهم يف هدم ثقتك بنف�سك ويعطل قدرتك على املبادرة ويقلل من 

ثقتك بنف�سه.
)64( احلمار امليت

يف اأحد الأيام توجه خالد ابن املدينة اإىل الريف وا�سرتى من اأحد الفالحني 
حمارًا مبائة ريال، على اأن ي�ستلم منه احلمار يف اليوم التايل. يف املوعد املحدد 
للت�سلي���م اأتاه الفالح وق���ال: اأعذرين يا اأبني عندي خرب �س���يء، فاحلمار مات. 
اأجاب���ه خالد: ب�سيطة، اأع���د اإيل مايل. قال الفالح: لكن���ي �سرفت املال يا بني. 
خالد: ب�سيطة، �سوف اأخذ منك احلمار امليت. �ساأله الفالح: ماذا تنوي اأن تعمل 
باحلمار امليت؟ خالد: �سوف اأعمل عليه �سحب »يان�سيب«. الفالح: معقول تعمل 

�سحب يان�سيب على حمار ميت! خالد: مَل ل، انتظر و�سرتى. 
وبع���د مرور �سهر التقى الف���الح بخالد و�ساأله: ماذا فعل���ت باحلمار امليت؟ 
فاأجاب���ه: عملت علي���ه �سحب يان�سيب كم���ا اأخربتك من قب���ل، حيث بعت 500 
بطاق���ة كل واحدة ثمنها ريالن، ويف النهاي���ة ربحت 998،00 رياًل. الفالح: اأمل 
يعرت����س عليك اأحد؟! ق���ال خالد: مل يعرت�س اأحد، �س���وى ذلك ال�سخ�س الذي 

ربح ال�سحب، فاأعدت له الريالني. 
)65( الرجل املنقذ

كان هن���اك اأربعة رج���ال يّدعون اأنهم اأذكي���اء للغاية وي���رون اأنف�سهم اأحق 
م���ن غريهم مبنا�سب اإداري���ة ح�سا�سة يف الدولة، ه���ذا الإدعاء مل يعجب امللك 
فاأم���ر باإعدامهم رجمًا حتى املوت، بداأ اجلن���ود بدفن الأربعة اأحياء حتى و�سل 
ال���رتاب اإيل منطقة الرقبة بحيث ل ي�ستطي���ع اأي منهم اللتفات ميينا اأو �سماًل 
ول حت���ى الإمياء براأ�س���ه اإىل اأعلى اأو اإىل اأ�سفل، عند ه���ذه اللحظة و�سل امللك 
واأمر اجلنود بالتوقف عن الدفن، ثم اأمر بو�سع جدار عازل بني الرجل )الأول( 
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والرج���ل )الثاين( ثم طلب من جنوده اإح�س���ار 4 قبعات )قبعتني �سود وقبعتني 
بي�س( واألب�سهم الرجال الأربعة متاما كما يف ال�سكل التايل:

  
  

بحي���ث اأن الرج���ل الأول ل ي���رى �سيئًا غري اجل���دار الع���ازل، ونف�س ال�سيء 
بالن�سب���ة للرجل الثاين، بينما يرى الرجل الثالث الرجل الثاين واجلدار العازل 
ويرى الرجل الرابع الرجلني الثالث والثاين واجلدار العازل. وكان من ال�سروط 
الت���ي و�سعه���ا امللك اأن ل يرى اأي اأح���د قبعته مبا�سرة ول يخ���رب بع�سهم بع�سًا 
مب���ا ي�ستطيع���ون اأن يروه. وكان كل رجل منهم يعلم جي���دًا موقع رفاقه الآخرين 
ويعل���م اأن ع���دد القبعات اأربعة )اثنت���ان منهما �سود والأخريت���ني بي�س( ابت�سم 
امللك قائال: اإذا اأردمت النجاة من املوت، فليخربين اأحدكم عن لون القبعة التي 
يلب�سها، واأمهلهم ثالث دقائق. مرت الدقيقة الأوىل، مرت الدقيقة الثانية، قبل 
نهاية الدقيقة الثالثة تكلم اأحدهم بالإجابة ال�سحيحة؟ فاأمر امللك باإخراجهم 
جميعًا وعينه���م م�ست�سارين خ�سو�سيني لديه. ال�س���وؤال: من هو الرجل املنقذ؟ 

وكيف كان متاأكدا من اإجابته %100
ل ت�ستعجل حاول اأن جتيب بنف�سك واإن عجزت فتابع القراءة.

الرج���ل املنق���ذ هو الرج���ل الثالث، حي���ث كان ينتظر من الرج���ل الرابع اأن 
يجيب امللك لأنه ي�ستطيع اأن يراه وان يرى الرجل الثاين فلو كانا ي�سعان قبعتني 
بي�ساء ف�سيجيب انه ي�سع قبعة �سوداء ولكن م�ست اأكرث من دقيقة دون اأن يجيب 
اإذن تو�س���ل الرجل الثالث اإىل اأنه والرجل الثاين يرتديان قبعتني خمتلفتني لأن 
الرج���ل الرابع مل ي�ستطع الإجابة ومبا اأن الرجل الثاين يرتدي قبعة بي�ساء اإذن 

ل بد وان قبعته �سوداء وهكذا اأجاب واأنقذ اجلميع
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)66( م�سطلحات و�سعها فيل�سوف
ال�سيجارة: لفافة تبغ على اأحد طرفيها نار، واأحمق على الطرف الآخر.

املحا�سرة: فن انتقال املعلومة من مفكرة املحا�سر اإىل مذكرات احل�سور، 
دون املرور على اأدمغتهم.

التفاو�س: فن تق�سيم الكعكة بطريقة ين�سرف بعدها كل واحد من احل�سور 
معتقدا اأنه ح�سل على اجلزء الأكرب. 

البت�سامة: انحناءة ت�ستقيم بها كل الأمور.
الخ: عالمة توحي لالآخرين باأنك تعرف اأكرث مما قلت.

الفيل�سوف: رجل ›اأحمق‹ يعاين طوال حياته، ويتذكرونه فقط بعد موته. 
الدبلوما�س���ي: �سخ�س يطلب من���ك الذهاب اإىل اجلحي���م بطريقة جتعلك 

ت�ستعجل تلك الرحلة. 
املج���رم: �سخ�س اأمثاله يتواج���دون يف اأماكن حمرتمة كثرية، والفرق فقط 

انه مت القب�س عليه متلب�سا. 
املدي���ر: رجل ياأت���ي متاأخرا عندما تك���ون باكرا، وياأتي باك���را عندما تكون 

متاأخرا.
ال�سيا�سي: رجل يهز يدك قبل النتخابات، وثقتك بعدها.

الن�ساء: اأكرث املخلوقات ثرثرة، ومع ذلك فهن يكتمن كثريًا مما يعرفن.
الرجل امل�سهور: �سخ�س يبذل اأق�سى جهده ليعرفه النا�س جميعا، ثم يلب�س 

نظارات �سوداء ليتحا�سى معرفة النا�س له بعد ذلك.
عل���م النف�س: العل���م الذي يذكر لك اأ�سياء تعرفها فع���ال بكلمات ل ت�ستطيع 

فهمها.
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ال���زوج: رجل يطلب من زوجته اأن تكون مثالية اإىل احلد الذي يجعلها تغفر 
له اأنه لي�س مثاليا.

املحامي: رجل يدافع عن مال موكلة ليكون من ن�سيبه.
احلانوتي: رجل يك�سب رزقه بطلوع الروح.

الوعود الزائفة: �سحب بال اأمطار.
الأحقاد: براكني ملتهبة يف �سدور اأ�سحابها.

املغرور: طائر كلما ارتفع بنف�سه، �سغر يف اأعني النا�س.
الإ�ساعة: �سيء لي�س له �سيقان، ولكنه يتحرك ب�سرعة هائلة.

احلب: فعل ولي�س ا�سما.
القبلة: هي الهدية الوحيدة التي نردها يف اللحظة التي ناأخذها فيها.

حواء: املراأة الوحيدة التي مل تعرف الغرية.
احلقيقة: ال�سيء الوحيد الذي ل ي�سدقه النا�س

)67( الزوجة وعلبة البيب�سي
تق���دم �س���اب خلطبة فتاة، فلما وجد الأب فيه ال�سف���ات املنا�سبة طلب منه 
مهر ريال واحد فقط. قال الأب: حنا ن�سرتي رجال ول يهمنا املال. فرح ال�ساب 
ومت ال���زواج. كانت هن���اك حركة يقوم بها ال���زوج دوما على �سبي���ل املزاح كلما 
ا�سرتى الرجل علبة بيب�سي يقول لزوجته: اأنت وعلبة البيب�سي نف�س ال�سيء كلكم 
بري���ال والزوجة مقهورة وتكتم غيظه���ا ودائمًا يناديها يا علب���ة البيب�سي طلعوا 
م���رة يتم�سون وا�سرتى بيب�سي قال لها: تخيلي اأن���ت خ�سرتيني نف�س ما خ�سرين 
البيب�سي ههه. وحني طفح الكيل، طلبت الزوجة تزور اأهلها وا�ستكت هناك لهم 
من زوجه���ا وقالت: اأرخ�ستم مه���ري فاأرخ�س قدري غ�س���ب الأب وقال للزوج 
الذي اأتى لأخذ زوجته: خلها اليوم عندنا وتعال اأنت واأهلك غدًا عندنا عزمية. 
ف���رح الرجل. ويف اليوم التايل ج���اء هو وعائلته فو�سع له���م الأب علبة بيب�سي. 
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ا�ستغرب الأهل لكن الزوج بداأ ي�سعر اأن ال�سالفة عن تعليقاته ثم اأتى الأب بعلبة 
ثاني���ة وثالثة وو�سعها اأمام اأه���ل ال�ساب، وقال لهم: اأخذت���وا بنتنا بعلبة بيب�سي 
والآن نعطيك���م 3 عل���ب ونبيها ترجع لنا كاد الزوج يغمى علي���ه من الإحراج اأما 
اأهل���ه فلم يفهموا �سيئا �سرح لهم الأب املوقف فغ�سب اجلميع على الزوج اأهكذا 
ج���زاء م���ن اأكرمك؟ حل���ف الأب األ تخرج البن���ت من بيته اإل ب����300 األف ريال 
واأيده اجلميع. اأحرج الزوج وعلم اأنه ي�ستحق ما ح�سل له وقام بدفع املبلغ مهما 

ح�سل لأنه يحب زوجته ولكن بعد فرته قام يناديها يا م�سنع البيب�سي.
)68( ال�سجني

حكم على اأحد ال�سجناء يف ع�سر لوي�س الرابع ع�سر بالإعدام ومت �سجنه يف 
جن���اح اإحدى القالع، ومل يبقى على موع���د اإعدامه �سوى ليله واحده ويروى عن 
لوي�س الرابع ع�سر ابتكاره حليل وت�سرفات غريبة ويف تلك الليلة فوجئ ال�سجني 
بب���اب الزنزانة يفتح ولوي�س يدخل عليه مع حر�سه ليقول له: اأعطيك فر�سه اأن 
جنحت يف ا�ستغاللها فباإمكانك اأن تنجو هناك خمرج موجود يف جناحك بدون 
حرا�س���ه اأن متكنت من العثور عليه ميكنك اخلروج وان مل تتمكن فان احلرا�س 
�سياأتون غدا مع �سروق ال�سم�س لأخذك حلكم الإعدام. غادر احلرا�س الزنزانة 
م���ع الإمرباطور بع���د اأن فكوا �سال�سله وبداأت املحاولت وب���دا يفت�س يف اجلناح 
الذي �سجن فيه والذي يحتوى على عده غرف وزوايا ولح له الأمل عندما اكت�سف 
غط���اء فتحه مغطاة ب�سجاده باليه على الأر�س وما اأن فتحها حتى وجدها توؤدى 
اإىل �سلم ينزل اإىل �سرداب �سفلي ويليه درج اأخر ي�سعد مره اأخرى وظل ي�سعد 
اإىل اأن ب���داأ يح�س بت�سلل ن�سيم اله���واء اخلارجي مما بث يف نف�سه الأمل اإىل اأن 
وجد نف�سه يف النهاية يف برج القلعة ال�ساهق والأر�س ل يكاد يراها. عاد اإدراجه 
حزينا منهكا ولكنه واثق اأن الإمرباطور ل يخدعه. وبينما هو ملقى على الأر�س 
مهم���وم ومنهك �س���رب بقدمه احلائط واإذا به يح����س باحلجر الذي ي�سع عليه 
قدم���ه يتزحزح فقفز وبداأ يخترب احلجر فوجد بالإمكان حتريكه وما اأن اأزاحه 
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واإذا ب���ه يجد �سردابا �سيق���ا ل يكاد يت�سع للزحف فبداأ يزحف وكلما زحف كلما 
ا�ستم���ر يزحف بداأ ي�سمع �سوت خرير مياه واأح����س بالأمل لعلمه اأن القلعة تطل 
عل���ى نهر لكن���ه يف النهاية وجد نافذة مغلقة باحلديد اأمكن���ه اأن يرى النهر من 
خالله���ا. عاد يخترب كل حجر وبقع���ه يف ال�سجن رمبا كان فيه مفتاح حجر اآخر 
لك���ن كل حماولته �ساعت بال �سدى والليل مي�س���ى وا�ستمر يحاول ويفت�س. ويف 
كل م���ره يكت�سف اأمال جديدا. فمره ينتهي اإىل نافذة حديديه ومره اإىل �سرداب 
طوي���ل ذو تعرجات لنهاية لها ليجد ال�سرداب اأعاده لنف�س الزنزانة وهكذا ظل 
ط���وال الليل يلهث يف حماولت وب���وادر اأمل تلوح له مره من هنا ومره من هناك 

وكلها توحي له بالأمل يف اأول الأمر لكنها يف النهاية تبوء بالف�سل. 
واأخ���ريا انق�س���ت ليله ال�سجني كله���ا ولحت له ال�سم�س م���ن خالل النافذة 
ووج���د وجه الإمرباطور يطل علي���ه من الباب ويقول ل���ه: اأراك لزلت هنا. قال 
ال�سج���ني كنت اأتوقع انك �سادق معي اأيها الإمرباطور. قال له الإمرباطور. لقد 
كنت �سادقا. �ساأله ال�سجني مل اترك بقعه يف اجلناح مل اأحاول فيها فاأين املخرج 

الذي قلت يل: قال له الإمرباطور لقد كان باب الزنزانة مفتوحا وغري مغلق. 
الفائدة: كثريًا م���ا ي�سع الإن�سان لنف�سه �سعوبات وعواقب ول يلتفت اإىل ما 
هو ب�سيط يف حياته. حياتنا قد تكون �سهلة من خالل التفكري ال�سهل غري املعقد، 

و�ستكون �سعبة عندما ي�ست�سعب الإن�سان �سيئا يف حياته.
)69( اأربعة واأربعني �سببًا تدفعنا لتجنب ال�سكر الأبي�ص!

ميكن اأن يثبط ال�سكر من عمل جهاز املناعة ويعوق دفاعات اجل�سم . 1
عن حماربة املر�س. 

يوؤثر ال�سكر على املعادن يف اجل�سم في�سبب نق�س الكروم والنحا�س . 2
ويوؤثر على امت�سا�س الكال�سيوم واملغنيزيوم. 

ميكن اأن يوؤثر على الأطفال ويت�سبب يف رفع �سريع ملعدل الأدرينالني . 3
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لديهم ويزيد من ن�ساطهم وقلقهم وعدم قدرتهم على الرتكيز. 
ميك���ن اأن ي���وؤدي اإىل ارتف���اع �سري���ع للكول�سرتول ب�سكل ع���ام واإىل . 4

ارتفاع الدهون الثالثية والكول�سرتول ال�سار وانخفا�س الكول�سرتول 
النافع. 

يت�سب���ب يف فقدان مطاطي���ة الأن�سجة ويوؤثر عل���ى عملها عن طريق . 5
تغيري بنية الكولجني. 

يغ���ذي ال�سك���ر اخلالي���ا ال�سرطانية، وقد ثب���ت ارتباط���ه بالإ�سابة . 6
ب�سرط���ان الث���دي واملباي����س و�سرط���ان الربو�ستات���ا والبنكريا����س 

والرئتني واملثانة واملعدة. 
ميكن اأن يت�سبب يف �سعف الب�سر واإعتام عد�سة العني. . 7
ي�سب���ب العديد من امل�ساكل للجهاز اله�سم���ي اأهمها زيادة حم�سية . 8

الو�سط املعدي و�سوء اله�سم والمت�سا�س و�سوء ه�سم الربوتينات. 
ي�سبب ظهور الأعرا�س املبكرة للتقدم يف ال�سن. . 9

ميكن اأن يوؤدي اإىل الإدمان على الكحول. . 10
ي�سبب حم�سية الفم مما يوؤدي اإىل نخر الأ�سنان واأمرا�س اللثة. . 11
ي�سبب البدانة ومر�س ال�سك���ر، و�سرعة امت�سا�سه توؤدي اإىل زيادة . 12

الطلب على الطعام. 
ميك���ن اأن يوؤدي اإىل ظهور الأمرا�س املرتبط���ة باملناعة مثل التهاب . 13

املفا�سل وح�سا�سية ال�سدر. 
ي�سب���ب فق���دان الق���درة عل���ى التحك���م بظه���ور ع���دوى الفطريات . 14

)التهابات املناطق التنا�سلية وغريها(. 
ي�سبب تكّون ح�سوات املرارة والتهابها. . 15
ي�سبب التهاب الزائدة الدودية. . 16
ي�سبب ظهور البوا�سري. . 17
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ي�سبب ظهور الدوايل. . 18
ميك���ن اأن يزي���د م���ن ال�ستجاب���ة للجلوك���وز والأن�سول���ني ل���دى من . 19

ي�ستخدمن حبوب منع احلمل. 
يوؤدي اإىل حدوث ه�سا�سة العظام. . 20
يقلل معدلت فيتامني )ه�( يف اجل�سم. . 21
يت�سبب يف ارتفاع �سغط الدم. . 22
ي�سبب حدوث الدوخة واخلمول لدى الأطفال. . 23
زيادة ا�ستهالكه تت�سبب يف قي���ام جزيئاته مبهاجمة الربوتينات يف . 24

اجل�سم. 
ي�سبب حدوث ح�سا�سية الأطعمة والإكزميا لدى الأطفال. . 25
ي�سبب حدوث ت�سمم احلمل. . 26
ي�ساهم يف حدوث اأمرا�س القلب والتهاب ال�سرايني. . 27
يوؤثر على بنية اخلريطة الوراثية )الدي اأن اأي(. . 28
يوؤدي اإىل تغيري بنية الربوتينات وي�سبب حدوث تغيري دائم يف كيفية . 29

عمل الربوتينات يف اجل�سم. 
يوؤثر على قدرة الإنظيمات )الإنزميات( على العمل داخل اجل�سم. . 30
ت���وؤدي زي���ادة ا�ستهالك���ه على امل���دى الطوي���ل اإىل ظه���ور اأمرا�س . 31

باركن�سون والزهامير. 
يت�سب���ب يف ح���دوث ت�سمع الكب���د وزيادة حجمه ع���ن طريق انق�سام . 32

خاليا الكبد. 
يزي���د حجم الكل���ى ويت�سبب يف ح���دوث تغيريات فيهم���ا مثل ن�سوء . 33

ح�سوات الكلى. 
يوؤدي اإىل ف�سل البنكريا�س. . 34
يوؤدي اإىل احتبا�س ال�سوائل يف اجل�سم. . 35
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ا�ستهالك ال�سكر هو العدو الأول حلركة الأمعاء. . 36
يوؤدي اإىل ال�سداع خا�سة �سداع ال�سقيقة. . 37
يوؤث���ر على الق���درة على التعل���م واكت�ساب املعلوم���ات وي�سبب ظهور . 38

�سعوب���ات التعلم ل���دى الأطفال لأنه يقلل من تدف���ق الأك�سجني اإىل 
املخ. 

يوؤثر على �سفاء الذهن ويوؤدي اإىل القلق. . 39
يوؤثر على الت���وازن الهرموين مثل زي���ادة الإ�سرتوجني لدى الرجال . 40

وتثبيط عمل هرمون النمو. 
يوؤدي اإىل انت�سار اجلذور احلّرة يف اجل�سم وزيادة الأك�سدة فيه. . 41
ي�سبب الإ�سابة باإدمان ال�سكريات. . 42
ي�سبب يف تكرر حدوث نوبات ال�سرع. . 43
ي�ساهم يف جفاف اجل�سم وموت خالياه. . 44

)70( الرجل العجوز و�سهريج املاء 
ن���وى رجل عج���وز اأن ي�س���رتي �سهريج م���اء لي�سقي احلالل )الغن���م( وبداأ 
يجمع له املال حتى �سار عنده ثمانني األف ريال، وتوكل على اهلل، وذهب يف اأحد 
الأي���ام اإىل معار�س ال�سيارات فوجد جمموعة من النا�س جمتمعة قبل املعار�س 
حوله���ا �سهريج ماء، فظ���ن �ساحبنا اأنهم يتبايعون ال�سهري���ج، فاأوقف �سيارته 
ون���زل اإليهم و�سمعه���م يحرجون )50( من يزود )52( من يزود )53( قال ب�س 
�سكله���م يحرجون عل���ى هال�سهريج اأن �ساء اهلل انه م���ن ن�سيبي ويدخل معهم 
باحلراج. )56( ويزود ويزودون ويزود لني و�سلوا )75( قام خربها وقال )80( 
ويقول يف نف�سه اأن زاد اأحد خال�س ما عاد عندي اأي مبالغ فيات�سيب يا تخيب. 
لك���ن مبجرد ما قال ثمانني �سكتوا كلهم والتفتوا اإليه يناظرونه ويناظرون بع�س 
ي���وم تغامزوا ونقز له واح���د منهم، وي�سحبه على جنب ق���ال �سف يابن احلالل 
بنعطيك مليون ريال ب�س ام�س من هنا ول ن�سوف وجهك قال هاه و�س ال�سالفة؟ 
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مليون وليه؟ قال له ب�س خذ هال�سيك وتوكل على اهلل و�س ا�سمك؟ اأعطاه ا�سمه 
وكت���ب ل���ه ال�سيك مبلي���ون ريال و�س���ّرف الرجال، وه���و ما يدري و����س ال�سالفة 
طي���ب و�س العلم؟ ويوم بانت الأمور ات�س���ح اأن اجلماعة يحرجون على املخطط 
وواقف���ني بال�سدفة جمب ال�سهريج و56 مليون و75 مليون واحلبيب دخل معهم 

ويح�سبونه هامور يبي يلط�س عليهم املخطط قاموا �سرفوه مبليون. 
)71( ال�سيخ علي الطنطاوي مالكم

يقول ال�سيخ عل���ي الطنطاوي رحمه اهلل حني كنت يف بغداد دخلت يف فرقة 
املالكم���ة فتعّلمت وقفة ال�ستعداد واأنواع اللكمات: امل�ستقيمة الأمامية واملنحنية 
اجلانبي���ة والق�سرية ال�ساعدة. والقاعدة عندهم اأن ي�ستعمل املبتدئ يف بداية 
التدري���ب يده الي�س���رى وحدها، حّتى اأن من املدربني م���ن يربط اليمنى حّتى ل 

ي�ستعملها.
تدّربت اأوًل على الكي����س الثقيل، ثم �سرعت اأنازل بع�س الطاّلب، اأ�سربهم 
وي�سربونني، فاإذا دخلت الف�سل عدت مدّر�سًا وعادوا طاّلبًا. واأ�سهد اأن طاّلب 
العراق يعرفون الن�سباط متامًا. ولبثت على ذلك �سهورًا، حّتى كان يوم اأ�ساَبتني 
في���ه �سربة من طال���ب توّرَمت منها عيني وظهر اأثرها علي، فقلت للمدرب: اإىل 

بة من القدمي(. هنا وَب�ْس )وكلمة ›ب�س‹ مبعنى ›فقط‹ ف�سيحة معرَّ
ولك���ن �سرعان م���ا طّبقت ما تعلمُته من درو�س املالكم���ة؛ ذلك اأنني زجرت 
يوم���ًا طالب���ًا م�سيئًا يبدو اأنه من اأ�سرة غنّية وجيه���ة، فحقد علّي اأهله. وكنت يف 
�سباح يوم مطري من اأيام ال�ستاء اأمّر اأمام وزارة اخلارجية ذاهبًا اإىل املدر�سة، 
فاعرت�سن���ي رجل طويل مّمن ُيدَع���ون يف بغداد ›اأبو جا�سم ِل���ْر‹ اأي من �سنف 
الفتّوات كما ُيقال يف م�سر اأو الَقَب�سايات كما ُيقال يف ال�سام. وكلمة ›لر‹ تركية 
هي عالمة اجلمع عندهم. ففتح معي بابًا لل�سّر وقال: ملاذا �ستمت فالنًا )يعني 
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م���ن الط���اّلب؟( اأما عرف���ت من هو؟ وهل بلغ م���ن قدرك اأن تتط���اول على ابن 
فالن؟

فقلت له: حافظ على اأدبك، واإن كان لك كالم فراجع مدير املدر�سة.
فقال ق���وًل بذيئًا وهّددين واأم�س���ك ب�سدر ردائي حّت���ى كاد ي�سّقه، ثم لّوث 
ثوب���ي بحذائ���ه املحّمل بالوح���ل والطني فرتك علي���ه اأثرًا ظاه���رًا. وكان مي�سي 
اإىل ي�س���اري، فقب�س���ت يدي وتناولته بلكمة جانبية ج���اءت حتت �سدغه مل يُكن 

يتوّقعها.
وجتّم���ع النا����س وحالوا بين���ي وبينه، ومل اأع���د اأ�ستطيع امل�س���ي اإىل املدر�سة 
به���ذا الثوب امللّطخ بالوحل فاأخذت عربة )َعَربانة كما يقولون( وذهبت فبّدلت 
ثياب���ي، ومررت ب���الأخ الكبري الذي كان َمْفَزعن���ا يف كّل ُمِلّمة ُتِل���ّم بنا، الأ�ستاذ 

بهجة الأثري، فخرّبته. فقال: ل تدير بال )اأي ل ُتِدْر لها باًل(.
وو�سلت املدر�سة متاأخرًا فوجدت �سيئًا عجيبًا؛ الطاّلب جميعًا ي�ستقبلونني 
يحّفون بي، يقول���ون: ›خاطر اهلل �سنو هذا‹ ماذا عملت؟ كيف �سربته؟ واأ�سئلة 

ة؟ كثرية من اأمثال هذه كّرت علّي باكرًا. قلت: ويحكم، خرّبوين اأوًل ما الق�سّ
ة اأن هذا الذي �سربُته معدود يف حّيه من اأبطال الرجال ل يقدر  فاإذا الق�سّ
عليه اأحد، اأو هو يوهم َمن حوله باأنه ل يقدر عليه اأحد. فلما يئ�س من اأن ينتقم 
من���ي بيده ذهب اإىل املخف���ر و�سكاين، وكانت اللكمة قد اأ�ساب���ت اأ�سول اأ�سنانه 
فن���زل منها الدم، فه���ّول الأمر على ال�ساب���ط وكرّبه حّتى اأحال���وه اإىل الطبيب 
ال�سرعي. ويظهر اأنه ا�ستمال الطبيب فربط وجهه بالرباط الأبي�س ورجعه اإىل 
ال�سابط، فبعثه ال�سابط مع �سرطي اإىل املدر�سة يفّت�س عن املجرم الذي اعتدى 

على هذا البطل. وكنت اأنا ذلك املجرم.
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فكان���ت دعاية يل باأنني قهرت َمن هو اأقوى الرجال واأنني �سرت بذلك من 
ة اإخوانهم واأهليه���م، وزادوا يف �سردها على  الأبط���ال، وذهبوا فحّدث���وا بالق�سّ
عادة النا����س يف املبالغات، ومّلحوها وَفْلَفلوها وو�سع���وا لها احلوا�سي والذيول، 
فكان���ت النتيجة اأنن���ي �سرت بطاًل. واحلقيق���ة كما قال املثل: ›ُمك���َره اأخوك ل 

بطل‹!
)72( ال�سبي والنادلة

يف اأح���د الأيام، دخل �سبي يبلغ م���ن العمر 10 �سنوات، مقهى كائن يف اأحد 
الفنادق، وجل�س على الطاولة، فو�سعت اجلر�سونة كاأ�سا من املاء اأمامه. �ساألها 
ال�سب���ي )بكم اآي�س ك���رمي بالكاكاو( اأجابت���ه اجلر�سون���ة: )بخم�سة دولرات( 
فاأخ���رج ال�سبي يده من جيب���ه واأخذ يعد النقود، و�ساأله���ا ثانية: )ح�سًنا، وبكم 
الآي����س كرمي العادي؟( يف هذه الأثن���اء، كان هناك الكثري من النا�س يف انتظار 
خلو طاولة يف املقه���ى للجلو�س عليها، فبداأ �سرب اجلر�سونة يف النفاذ، واأجابته 
بفظاظ���ة: )باأربع���ة دولرات( فعد ال�سب���ي نقوده ثانية، وق���ال: )�ساآخذ الآي�س 
ك���رمي العادي( فاأح�سرت له اجلر�سونة الطل���ب، وو�سعت فاتورة احل�ساب على 
الطاول���ة، وذهب���ت اأنهى ال�سب���ي الآي�س ك���رمي، ودفع ح�ساب الفات���ورة، وغادر 
املقه���ى، وعندما عادت النادل���ة اإىل الطاولة، اإغرورقت عيناه���ا بالدموع اأثناء 
م�سحه���ا للطاولة، حي���ث وجدت بجانب الطبق الف���ارغ، دولر واحد! اأترى؟ لقد 
ح���رم ال�سغري نف�سه من �س���راء الآي�س كرمي بالكاكاو، حتى يوفر النقود الكافية 
لإك���رام اجلر�سونة بالبق�سي�س ل ت�ستخف ول تتذمر من اأحد فرمبا بفعله ي�سعى 

اإىل اإكرامك.
)73( ال�سداقة

اإذا �سح���ت ال�سداقة بني اثن���ان قال اأحدهما لالآخر يا اأن���ا. فاإن لل�سحبة 
اآداب���ًا قّل م���ن  يراعيها. ولذلك فاإننا كث���ريًا ما جند املحبة تنقل���ب اإىل عداوة، 
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وال�سداق���ة تنقلب اإىل  بغ�ساء وخ�سومة، ول���و مت�سك كل من ال�ساحبني باآداب 
ال�سحبة ملا حدثت الفرقة بينهما، وملا  وجد ال�سيطان طريقًا اإليهما ويجب على 

ال�سديق اأن يلتم�س ل�سديقه املعاذير ول يلجئه  اإىل العتذار. 
واح�����������د ب���ذن���ب  اأت�����������ى  احل��ب��ي��ب  ج�������اءت حم��ا���س��ن��������ه ب����األ����ف ���س��ف��ي�����������عواإذا 

 ولقد اأعجبتني حروف هذه  الكلمة فماذا تعني؟ �س: ال�سدق د: الدم الواحد 
ي: ي���د واح���دة ق: قلب  واحد ال�سداق���ة كاملظّلة كلما ا�ستد املط���ر كلما ازدادت 

احلاجة لها  فمن هو  ال�سديق احلقيقي وهل يوجد �سديق يف هذا الزمان؟ 
 ال�سديــق احلقيقــي: هو الذي تكون معه، كما تكون وح���دك اأي هو الإن�سان 
ال���ذي تعت���ربه مبثابة النف����س. وهو الذي يقبل ع���ذرك وي�ساحم���ك اإذا اأخطاأت 
وي�س���د م�سدك يف  غيابك. و هو الذي يظن بك الظن احل�سن واإذا اأخطاأت بحقه 
 يلتم�س العذر ويقول يف نف�سه لعله مل يق�سد . وهو الذي  يرعاك يف مالك واأهلك 
وولدك وعر�سك. و هو الذي يكون معك  يف ال�سراء وال�سراء ويف الفرح واحلزن  
ويف ال�سع���ِة وال�سي���ق ويف الغن���ى والفقر. و ه���و الذي يوؤثرك عل���ى نف�سه ويتمنى 
ل���ك اخلري دائماً . وهو الذي ين�سح���ك اإذا راأى عيبك،  و ي�سجعك اإذا راأى منك 

 اخلري، ويعينك على العمل ال�سالح.
وال�سداق���ة ل تغي���ب مثلما تغيب ال�سم�س، ول  ت���ذوب مثلما يذوب الثلج، ول 
متوت اإًل اإذا مات احلب، فال�سداقة ود  واإميان وهي حلٌم وكيان ي�سكن الوجدان، 
فه���ي ل توزن مبيزان ول تقدر  باأثمان فالبد منها ل���كل اإن�سان . واحذر موؤاخ���اة 

الدينء لأنه يعدي كما يعدي  ال�سحيَح الأجرُب، وال�ساعر يقول:
تفاخ���راً وا�سطفيه  �سديقك  امل��ق�����������ارن  ين�س��بواخر  اإىل  ال���ق���ري���ن  اإن 
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)74( ال�ستخارة
من حما�سن �سريعتنا الغّراء )ال�سريعة الإ�سالمية (: �سالة ال�ستخارة، التي 
جعله���ا اهلل لعباده املوؤمنني بدياًل عّم���ا كان يفعله اأهل اجلاهلّية من ال�ستق�سام 
بالأزلم واحلجارة ال�سّماء، التي ل تنفع ول ت�سّر، وعلى الرغم من اأهمّية هذه 
ال�س���الة، وِعَظ���م اأثرها يف حياة املوؤمن، اإل اأن كث���ريًا من النا�س قد زهد فيها، 
اإّم���ا جهاًل بف�سلها واأهميتها، واإّم���ا نتيجة لبع�س املفاهيم اخلاطئة التي �ساعت 
ب���ني النا����س مّما ل دليل عليه من كتاب ول �سّنة، وه���ذا ما اأردت التنبيه اإليه يف 

هذه العجالة، فمن هذه املفاهيم:
 اأول: اعتق���اد بع����س النا�س اأن �س���الة ال�ستخارة اإمّنا ُت�س���رع عند الرتدد 
ب���ني اأمرين، وهذا غري �سحيح، لقوله يف احلديث: )اإذا هّم اأحدكم بالأمر..(. 
ومل يقل )اإذا ت���ردد(، والهّم مرتبة ت�سبق العزم، كما قال الناظم مبّينًا مراتب 
الق�س���د: مرات���ب الق�سد خم����س: )هاج�س( ذك���روا ف� )خاط���ر(، ف� )حديث 
النف�س( فا�ستمعا يليه )هّم(ف� )عزم(كلها، ُرفعْت �سوى الأخري ففيه الأخذ ق��د 
وقعا فاإذا اأراد امل�سلم اأن يقوم بعمل، ولي�س اأمامه �سوى خيار واحد فقط قد هّم 
بفعله، فلي�ستخر اهلل على الفعل ثم ليقدم عليه، فاإن كان قد هّم برتكه فلي�ستخر 
على الرتك، اأّما اأن كان اأمامه عّدة خيارات، فعليه اأّوًل � بعد اأن ي�ست�سري من يثق 
به من اأهل العلم والخت�سا�س � اأن يحّدد خيارًا واحدًا فقط من هذه اخليارات، 

فاإذا هّم بفعله، قّدم بني يدي ذلك ال�ستخارة.
ثانيا: اعتقاد بع�س النا�س اأن ال�ستخارة ل ت�سرع اإل يف اأمور معّينة، كالزواج 
وال�سفر ونحو ذلك، اأو يف الأمور الكبرية ذات ال�ساأن العظيم، وهذا اعتقاد غري 
�سحي���ح، لقول الراوي يف احلديث: )كان يعّلمن���ا ال�ستخارة يف الأمور كّلها..(. 
ومل يق���ل: يف بع����س الأمور اأو يف الأمور الكبرية، وه���ذا العتقاد جعل كثريًا من 
النا����س يزه���دون يف �سالة ال�ستخ���ارة يف اأمور قد يرونها �سغ���رية اأو حقرية اأو 

لي�ست ذات بال ويكون لها اأثر كبري يف حياتهم.
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 ثالثــا: اعتق���اد بع����س النا����س اأن �سالة ال�ستخ���ارة ل بّد له���ا من ركعتني 
ت���ني، وهذا غ���ري �سحي���ح، لقوله يف احلدي���ث: )فلريكع ركعت���ني من غري  خا�سّ
الفري�س���ة..(. فقول���ه: )من غري الفري�سة( عاّم في�سم���ل حتّية امل�سجد وال�سنن 
الروات���ب و�س���الة ال�سح���ى و�سّنة الو�سوء وغ���ري ذلك من النواف���ل، فبالإمكان 
جع���ل اإحدى هذه النوافل � مع بقاء نيتها � لال�ستخارة، وهذه اإحدى �سور تداخل 
العب���ادات، وذل���ك حني تك���ون اإحدى العبادت���ني غري مق�س���ودة لذاتها ك�سالة 

ال�ستخارة، فتجزيء عنها غريها من النوافل املق�سودة.
 رابعــا: اعتق���اد بع����س النا����س اأّنه ل ب���د من ان�س���راح ال�س���در للفعل بعد 
ال�ستخ���ارة، وهذا ل دليل عليه، لأّن حقيق���ة ال�ستخارة تفوي�س الأمر هلل، حّتى 

واإن كان العب���د كاره���ًا لهذا الأمر، واهلل عز وجل يق���ول: چ پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چوهذا 

العتقاد جعل كثريًا من النا�س يف حرية وتردد حتى بعد ال�ستخارة، ورمّبا كّرر 
ال�ستخ���ارة م���ّرات ف���ال يزداد اإل ح���رية وت���رّددًا، ل �سيم���ا اإذا مل يكن من�سرح 
ال�سدر للفعل الذي ا�ستخار له، وال�ستخارة اإمّنا �سرعت لإزالة مثل هذا الرتدد 
وال�سطراب واحلرية. وهناك اعتقاد اأنه لبد من �سعور بالراحة اأو عدمها بعد 
�سالة ال�ستخارة وهذا غري �سحيح؛ فرمبا يعرتي املرء �سعور باأحدهما ورمبا ل 
ينتاب���ه اأي �سعور فال يردده ذلك ب���ل ال�سحيح اأن اهلل ي�سري له ما اأختاره له من 

اأمر ويتمه.
خام�سا: اعتقاد بع�س النا�س اأّنه ل بّد اأن يرى روؤيا بعد ال�ستخارة تدله على 
ال�س���واب، ورمّبا توّقف عن الإقدام على العمل بع���د ال�ستخارة انتظارًا للروؤيا، 
وهذا العتقاد ل دليل عليه، بل الواجب على العبد بعد ال�ستخارة اأن يبادر اإىل 
العمل مفّو�سًا الأمر اإىل اهلل كما �سبق، فاإن راأى روؤيا �ساحلة تبنّي له ال�سواب، 

فذلك نور على نور، واإل فال ينبغي له انتظار ذلك.
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)75( الطا�سة الف�سية
قام���ت اإحدى الأمهات بزيارة ولدها )رائد( مل���دة 3 اأيام يف اإحدى البلدان 
الأجنبي���ة، فوج���دت اأن ابنها ي�سك���ن مع فتاة ت�سم���ى )ناتا�س���ا (. فخافت الأم 
ب���اأن العالقة بني ابنها وتلك الفتاة رمبا تك���ون اأكرب من جمرد ال�سكن يف منزل 
واحد، على الرغم من اأن رائد حاول اإقناعها اأن هذا الأمر طبيعي جدًا يف تلك 
الب���الد خا�سة مع الغالء الفاح�س يف اإيج���ارات ال�سقق واملنازل هناك. املهم اأن 
الأم مكث���ت يف �سيافتهم ثالثة اأيام ثم عادت م���رة اأخرى اإىل بالدها وما تزال 

ال�سكوك ت�ساورها يف اأن ولدها ي�سري يف الطريق اخلطاأ. 
م���ا اأنا غادرت الأم اإىل بالدها حتى قالت ناتا�سا لرائد: اإين افتقد الطا�سة 
الف�سي���ة اخلا�سة بال�سكر منذ اأن غادرت والدت���ك، فهل تظن باأن اأمك اأخذتها 
معه���ا. قال رائد: اأ�سك بهذا، لكن لعلي اأر�س���ل لها بريد الكرتوين ع�سان اأتاأكد، 
كتب الر�سالة لأمه وكان ن�سها: اأمي احلبيبة، اأنا ما اأقول اإنك )اأخذتي( طا�سه 
ال�سكر الف�سية من بيتي ول اأقول اإنك )ما اآخذتيها(، لكن احلقيقة اأن الطا�سة 

الف�سية اخلا�سة بنتا�سا �ساعت من اأول ما �سافرتي. حتياتي رائد. 
بعد كم يوم، و�سل له رد اأمه على الربيد الإلكرتوين: 

عزي���زي رائد، اأنا ما اأقول اإنك )تنام( مع ناتا�سا، ول اأقول اإنك )ما تنام( 
معها. لكن احلقيقة تقول اأن لو هي تنام على �سريرها اخلا�س، كان لقت طا�سة 

ال�سكر الف�سية عليه من اأول ما �سافرت. حتياتي اأمك
)76( الطالب امل�سلم والربوفي�سور امللحد

وق���ف بروفي�سور علم الفل�سفة )امللحد( يف اإح���دى اجلامعات الغربية اأمام 
ف�سله وطلب من اأحد طلبته امل�ستجدين اأن يقف. 
الربوفي�سور: اأنت م�سلم، األي�س كذلك يا بني؟ 
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الطالب امل�سلم: نعم، يا �سيدي 
الربوفي�سور: لذلك فاأنت توؤمن باهلل؟ 

الطالب امل�سلم: متامًا 
الربوفي�سور: هل اهلل خرّي؟ )من اخلري وهو عك�س ال�سر( 

الطالب امل�سلم: بالتاأكيد! اهلل خرّي 
الربوفي�سور: هل ال�سّيطان خرّي؟ 

الطالب امل�سلم: ل 
الربوفي�سور: من اأين اأتى ال�سّيطان؟ 

الطالب امل�سلم: من. اهلل »متلعثًما«
الربوفي�سور: هذا �سحيح، اهلل خلق ال�سّيطان، األي�س كذلك؟ 

ميرر الرجل العجوز اأ�سابعه النحيلة خالل �سعره اخلفيف وي�ستدير جلمهور 
الطلبة متكلفي البت�سامة 

الربوفي�س���ور: اأعتقد اأنن���ا �سنح�سل على الكثري من املتع���ة يف هذا الف�سل 
الدرا�سي �سيداتي و�سادتي 

ثم يلتفت للطالب امل�سلم 
الربوفي�سور: اأخربين يا بني، هل هناك �ّسر يف هذا العامل؟ 

الطالب امل�سلم: نعم، �سيدي 
الربوفي�سور: ال�ّسر يف كل مكان، األي�س كذلك؟ هل خلق اهلل كل �سيء؟ 

الطالب امل�سلم: » نعم » 
الربوفي�سور: » من خلق ال�ّسر؟ 

الطالب امل�سلم: ل اإجابة 
الربوفي�س���ور: هل هن���اك اأمرا�س يف ه���ذا العامل؟ ف�سق وفج���ور؟ بغ�ساء؟ 

قبح؟ كل الأ�سياء الفظيعة، هل تتواجد يف هذا العامل؟ 
الطالب امل�سلم: نعم، وهو يتلوى على اأقدامه 
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الربوفي�سور: من خلق هذه الأ�سياء الفظيعة؟ 
الطالب امل�سلم: ل اإجابة 

ي�سيح الأ�ستاذ فجاأًة يف الطالب امل�سلم 
الربوفي�سور: من الذي خلقها؟ اأخربين 

بداأ يتغري وجه الطالب امل�سلم 
الربوفي�سور ب�سوت منخف�س: اهلل خلق كل ال�سرور، األي�س كذلك يا بني؟ 

الطالب امل�سلم: ل اإجابة 
الطالب يحاول اأن يتم�سك بالنظرة الثابتة واخلبرية ولكنه يف�سل يف ذلك 

فج���اأة املحا�سر يبتعد متهادًيا اإىل واجه���ة الف�سل كالفهد امل�سن، والف�سل 
كله مبهور 

ا اإذا كان هو الذي  الربوفي�سور: اأخربين، كيف ميكن اأن يكون هذا الإله خرّيً
خلق كل ال�سرور يف جميع الأزمان؟ 

الربوفي�سور ي�سيح باأذرعه حوله للدللة على �سمولية �سرور العامل 
الربوفي�سور: كل الك���ره، الوح�سية، الآلم، التعذيب، املوت، القبح، املعاناة، 
التي خلقها هذا الإله موجودة يف جميع اأنحاء العامل، األي�س كذلك اأيها ال�ساب؟ 

الطالب امل�سلم: ل اإجابة 
الربوفي�سور: األ تراها يف كّل مكان؟ هه؟ 

الربوفي�سور يتوّقف لربهة 
الربوفي�سور: هل تراها؟ 

الربوفي�سور يحني راأ�سه يف اجتاه وجه الطالب ثانيًة ويهم�س 
الربوفي�سور: هل اهلل خرّي؟ 

الطالب امل�سلم: ل اإجابة 
الربوفي�سور: هل توؤمن باهلل يا بني؟ 

�سوت الطالب يخونه ويتح�سرج يف حلقه 



129129

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

الطالب امل�سلم: » نعم يا بروفي�سور، اأنا اأوؤمن 
يهز الرجل العجوز راأ�سه بحزن نافيًا 

الربوفي�سور: يقول العلم اأن لديك خم�س حوا�س ت�ستعملها لتتعرف وتالحظ 
العامل من حولك، األي�س كذلك؟ 
الربوفي�سور: هل راأيت اهلل 

الطالب امل�سلم: ل يا �سيدي مل اأره اأبدًا 
الربوفي�سور: اإًذا اأخربنا اإذا ما كنت قد �سمعت اإلهك؟ 

الطالب امل�سلم: ل يا �سيدي، مل يحدث 
الربوفي�س���ور: هل �سب���ق و�سعرت باإله���ك؟ تذوقت اإله���ك؟ اأو �سممت اإلهك 

فعليًا؟ هل لديك اأّي اإدراك ح�ّسي لإلهك من اأي نوع؟ 
الطالب امل�سلم: ل اإجابة 

الربوفي�سور: اأجبني من ف�سلك 
الطالب امل�سلم: ل يا �سيدي، يوؤ�سفني اأنه ل يوجد لدي 

الربوفي�سور: يوؤ�سفك اأنه ل يوجد لديك؟ 
الطالب امل�سلم: » ل يا �سيدي » 
الربوفي�سور: ول زلت توؤمن به؟ 

الطالب امل�سلم: نعم 
الربوفي�سور: هذا يحتاج لإخال�س! 

الربوفي�سور يبت�سم بحكمة للطالب امل�سلم 
الربوفي�سور:طبق���ًا لقان���ون التجري���ب والختبار وبروتوك���ول علم ما ميكن 

اإثباته ميكننا اأن نقول باأن اإلهك غري موجود، ماذا تقول يف ذلك يا بني؟ 
الربوفي�سور: اأين اإلهك الآن؟ 

الطالب امل�سلم: ل اإجابة 
الربوفي�سور: اجل�س من ف�سلك 
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يجل�س الطالب امل�سلم مهزوًما 
م�سلم اأخر يرفع يده: بروفي�سور، هل ميكنني اأن اأحتدث للف�سل؟ 

الربوفي�سور ي�ستدير ويبت�سم 
الربوفي�س���ور: اآه م�سلم اأخر يف الطليعة! هيا هيا اأيها ال�ساب، حتدث ببع�س 

احلكمة املنا�سبة يف هذا الجتماع 
يلقي امل�سلم نظرة حول الغرفة 

الطالب امل�سلم: لقد اأثرت بع�س النقاط املمتعة يا �سيدي، والآن لدي �سوؤال 
لك 

الطالب امل�سلم: هل هناك �سيء ا�سمه احلرارة؟ 
الربوفي�سور: هناك حرارة 

الطالب امل�سلم: هل هناك �سيء ا�سمه الربودة؟ 
الربوفي�سور: نعم يا بني يوجد برودة اأي�سًا 

الطالب امل�سلم: ل يا �سيدي ل يوجد 
ابت�سامة الربوفي�سور جتمدت، وفجاأة الغرفة اأ�سبحت باردة جدا 

الطالب امل�سلم: ميكنك احل�سول على الكثري من احلرارة، حرارة عظيمة، 
حرارة �سخمة، حرارة لدرجة ان�سهار املعادن، حرارة ب�سيطة، اأو ل حرارة على 
الإطالق، ولكن لي�س لدينا �سيء يدعى الربودة فيمكن اأن ن�سل حتى 458 درجة 
حتت ال�سفر، وهي لي�ست �ساخنة، لكننا لن ن�ستطيع تخطي ذلك، ل يوجد �سيء 
ا�سم���ه الربودة، واإل لتمكنا من اأن ن�سل لأبرد من 458 حتت ال�سفر، يا �سيدي 
الربودة هي فقط كلمة ن�ستعملها لو�سف حالة غياب احلرارة، فنحن ل ن�ستطيع 
قيا����س الربودة، اأما احلرارة ميكننا قيا�سها بالوح���دات احلرارية لأن احلرارة 
هي الطاقة، الربودة لي�ست عك�س احلرارة يا �سيدي، اأن الربودة هي فقط حالة 

غياب احلرارة 
�سكوت يف الف�سل، دبو�س ي�سقط يف مكان ما 
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الطالب امل�سلم: هل يوجد �سيء ا�سمه الظالم يا بروفي�سور؟ 
الربوفي�سور: نعم 

الطال���ب امل�سل���م: اأن���ت خمطئ م���رة اأخرى يا �سي���دي، الظالم لي����س �سيئا 
حم�سو�س���ًا، اإنها حالة غياب �سيء اأخر، ميكن���ك احل�سول على �سوء منخف�س، 
�س���وء عادي، �س���وء م�سيء، بريق ال�س���وء، ولكن اإذا كان ل يوج���د لديك �سوء 
م�ستم���ر فاإنه ل يوجد لديك �سيء، وهذا يدعى الظ���الم، األي�س كذلك؟ هذا هو 
املعن���ى الذي ن�ستعمل���ه لتعريف الكلم���ة، يف الواقع، الظالم غري ذل���ك، ولو اأنه 
�سحي���ح لكان باإمكانك اأن جتعل الظالم مظلما اأكرث واأن تعطيني برطمان منه، 

هل ت�ستطيع اأن تعطيني برطمان من ظالم مظلم يا بروفي�سور؟ 
م�ستحقرًا نف�سه، الربوفي�سور يبت�سم لوقاحة ال�ساب اأمامه 

الربوفي�سور: هذا بالفعل �سيكون ف�سال درا�سيا جيدًا 
الربوفي�سور:هل متانع اإخبارنا ما هي نقطتك يا فتى؟ 

الطال���ب امل�سلم: » نعم ي���ا بروفي�سور، نقطتي ه���ي، اأن افرتا�سك الفل�سفي 
فا�سد كبدايًة ولذلك يجب اأن يكون ا�ستنتاجك خاطئ 

ت�سّمم الربوفي�سور
الربوفي�سور: فا�سد؟ كيف تتجراأ؟! 

الطالب امل�سلم: �سيدي، هل يل اأن اأ�سرح ماذا اأق�سد؟ 
الف�سل كله اأذان �ساغية 

الربوفي�سور: ت�سرح. اآه اأ�سرح 
الربوفي�سور يبذل جمهودا جباًرا لكي ي�ستمر حتكمه

فجاأة يلّوح الربوفي�سور بيده لإ�سكات الف�سل كي ي�ستمر الطالب 
الطالب امل�سلم: اأنت تعمل على افرتا�س املنطقية الثنائية، ذلك على �سبيل 
املث���ال اأن هن���اك حياة ومن ثم هن���اك ممات، اإله خرّي واإله �سي���ئ، اأنت ترى اأن 
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مفه���وم اهلل �سيء ما حمدود وحم�سو�س، �سيء ميكنن���ا قيا�سه، �سيدي اأن العلم 
نف�س���ه ل ميكنه حتى �س���رح فكرة اإنه ي�ستعمل الكهرباء واملغناطي�سية فهي مل ُت�ر 
اأب���دًا، رغم ذلك فهم يفهمونه���ا متاًما، اأن روؤية املوت كحالة معاك�سة للحياة هو 
جه���ل بحقيقة اأن امل���وت ل ميكن اأن يتواجد ك�سيء حم�سو�س، املوت لي�س العك�س 
م���ن احلي���اة، بل هو غيابها فح�س���ب. ثم يقوم برفع �سحيف���ة اأخذها من طاولة 
ج���اره الذي كان يقراأه���ا، ويقول: هذه اأحد اأكرث �سح���ف الف�سائح اإباحية التي 

ت�ست�سيفها هذه البالد، يا بروفي�سور هل هناك �سيء ا�سمه الف�سق والفجور؟ 
الربوفي�سور: بالطبع يوجد، اأنظر. 

قاطعه الطالب امل�سلم: خطاأ مرة اأخرى يا �سيدي، الف�سق والفجور هو غياب 
للمب���ادئ الأخالقية فح�سب، هل هناك �سيء ا�سمه الُظ�ّلم؟ ل، الظّلم هو غياب 

العدل، هل هناك �سيء ا�سمه ال�سّر؟ 
الطالب امل�سلم يتوقف لربهة، ثم ي�ساأل: األي�س ال�سر هو غياب اخلري؟ 

اكت�س���ى وج���ه الربوفي�سور باللون الأحمر وهو غا�سب ج���ًدا وغري قادر على 
التحدث 

الطال���ب امل�سلم: اإًذا يوجد �سرور يف الع���امل يا بروفي�سور، وجميعنا متفقون 
عل���ى اأن���ه يوجد �سرور، ث���م اأن اهلل اإذا كان موجودًا فهو اأجن���ز عماًل من خالل 
توكيل���ه لل�س���رور، ما هو العمل الذي اأجنزه اهلل؟ القراآن يخربنا اأنه لريى اإذا ما 

كان كل فرد منا وبكامل حريته ال�سخ�سية �سوف يختار اخلري اأم ال�سّر.
ُاجل���م الربوفي�سور، ولكنه رد عليه ب�س���وت متعلثم: كعامل فل�سفي ل اأت�سور 
ه���ذه امل�ساألة لها دخ���ل يف اختياري، كواقعي اأنا بالتاأكي���د ل اأتعرف على مفهوم 
اهلل اأو اأي عام���ل لهوت���ي اآخر كونه جزء من هذه املعادل���ة العاملية لأن اهلل غري 

مرئي ول ميكن م�ساهدته 
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الطال���ب امل�سلم: كان ميكن اأن اأفك���ر اأن غياب قانون اهلل الأخالقي يف هذا 
العامل هو رمبا اأحد اأكرث الظواهر مالحظة، فال�سحف جتمع باليني الدولرات 
من اإ�سدارها اأ�سبوعًيا، اأخربين يا بروفي�سور هل تدر�ّس تالميذك اأنهم تطوروا 

من قرد؟ 
الربوفي�س���ور: اإذا كنت تق�سد العملية الرتقائية الطبيعية يا فتى، فنعم اأنا 

اأدر�س ذلك 
الطالب امل�سلم: هل �سبق واأن راأيت هذا التطّور بعينك اخلا�سة يا �سيدي؟ 

يعم���ل الربوفي�سور �س���وت ر�سف باأ�سنان���ه ويحدق بتلمي���ذه حتديقا �سامتا 
متحجرًا 

الطال���ب امل�سلم: » بروفي�سور، مبا اأنه مل ي�سب���ق لأحد اأن راأى عملية التطّور 
هذه فعليًا من قبل ول ميكن حتى اإثبات اأن هذه العملية تتم ب�سكل م�ستمر، فهي 
غ���ري موجودة اإًذا، األ�ست تدر����سّ اآرائك يا �سيدي؟ اإذا فاأن���ت ل�ست بعامل واإمنا 

ق�سي�س؟ 
الربوفي�سور: �سوف اأتغا�سى عن وقاحتك يف �سوء مناق�ستنا الفل�سفية، الآن 

هل انتهيت؟ 
الربوفي�سور ي�سدر فحيحًا 

الطال���ب امل�سل���م: اإًذا اأنت ل تقبل قان���ون اهلل الأخالقي لعمل ما هو �سحيح 
ويف حمله؟ 

الربوفي�سور: اأنا اأوؤمن باملوجود، وهذا هو العلم! 
الطالب امل�سلم: اآه العلم! 

وجه الطالب ينق�سم بابت�سامة 
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الطال���ب امل�سلم: �سيدي، ذكرت ب�سكل �سحيح اأن العلم هو درا�سة الظواهر 
املرئية، والعلم اأي�سًا هو فر�سيات فا�سدة 

الربوفي�سور: العلم فا�سد؟! الربوفي�سور مت�سجرًا
الف�سل بداأ ي�سدر �سجيجًا، توقف التلميذ امل�سلم اإىل اأن هداأ ال�سجيج 

الطال���ب امل�سل���م: لتكملة النقطة التي كن���ت اأ�سرحها لباق���ي التالميذ، هل 
ميكن يل اأن اأعطي مثاًل ملا اأعنيه؟ 

الربوفي�سور بقي �سامتا بحكمة، امل�سلم يلقي نظرة حول الف�سل 
الطالب امل�سلم: هل يوجد اأحد من املوجدين بالف�سل �سبق له واأن راأى عقل 

الربوفي�سور؟ 
اندلعت ال�سحكات بالف�سل

التلميذ امل�سلم اأ�سار اإىل اأ�ستاذه العجوز املتهاوي 
الطال���ب امل�سل���م: هل يوجد اأحد هن���ا �سبق له واأن �سمع عق���ل الربوفي�سور، 

اأح�س بعقل الربوفي�سور، مل�س اأو �سّم عقل الربوفي�سور؟ 
يبدو اأنه ل يوجد اأحد قد فعل ذلك، يهز التلميذ امل�سلم راأ�سه بحزن نافيًا 

الطالب امل�سلم: يبدو اأنه ل يوجد اأحد هنا �سبق له اأن اأح�ّس بعقل الربوفي�سور 
اإح�سا�سا م���ن اأي نوع، ح�سنًا، طبقًا لقانون التجريب، والختبار وبروتوكول علم 

ما ميكن اإثباته، فاإنني اأعلن اأن هذا الربوفي�سور ل عقل له 
الف�سل تعّمه الفو�سى 

التلميذ امل�سلم يجل�س، انهار الربوفي�سور مهزوًما ومل يتفوه بكلمة.
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)77( الطبيب وامليكانيكي
 بينما كان جراح القلب امل�سهور ي�سلح �سيارته عند امليكانيكي، كان امليكانيكي 
يفت���ح ماكينة �سيارة اجلراح ويخرج منها بع����س الأ�سياء وي�سلح البع�س الآخر 
فم���ال امليكانيك���ي على الطبيب وقال ل���ه اأت�سمح يل باأن اأ�ساأل���ك �سوؤاًل، فتعجب 
الطبي���ب من الطلب فقال له بح���ذر تف�سل ا�ساأل فق���ال امليكانيكي: اإنك جتري 
العملي���ات على القلوب واأنا اأي�سًا اأُج���ري ال�سيانة والت�سليحات والعمليات على 
قلوب ال�سيارات مثلك متام���ا، فلماذا تك�سب اأنت الكثري من الأموال بينما نحن 
مك�سبن���ا اأق���ل منكم بكثري! فاقرتب اجلراح من امليكانيك���ي وهم�س يف اأذنه بكل 

هدوء: اإذا كنت تقدر حاول اأن ت�سلحها بدون ما تطفي ال�سيارة. 
)78( العبيد اجلدد

 رغ���م اأن���ه ي�سكن �سقته اجلميل���ة التي تطل على البحر من���ذ اأكرث من عام، 
اإل اأنه���ا ل حت���وي غري �سرير �سغ���ري )موؤقت( فقط يف الغرف���ة التي ينام فيها، 
وه���ي الغرفة الوحي���دة التي يعرفه���ا، اأما باق���ي البيت فلم يج���د الوقت الكايف 
ل�ستك�سافه بعد. عندما �ساألته عن �سبب ذلك قال يل اإنه مل ي�ستطع اأن يتفق مع 
�سركة الأثاث - الذي دفع قيمته قبل اأكرث من عام - على وقت منا�سب ليو�سلوا 
ل���ه الأثاث اإىل البي���ت، فعمله يفر�س عليه اأن يكون متواج���دًا فيه طوال النهار. 

وطوال الليل اأحيانًا. 
اأمثال���ه كرث مم���ن يظنون اأن العمل ال�ساق واملنهك ه���و و�سام يعلقه املوظف 
عل���ى �س���دره، اأو ميدالية ذهبية يفوز بها املوظف ال���ذي ل يعلم اأنه يعي�س متامًا 
مثلم���ا كان العبيد يعي�سون اأيام الفراعنة، فعلى الرغم من اأن كل من �سارك يف 
بناء الأهرامات كان يجب عليه اأن ي�سعر بالعز والفخر لأنه كان يبني اأعظم بناء 

يف تاريخ الب�سرية اإل اأنه يف كل احلالت كان يعلم اأنه عبد لي�س اإل.
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كلم���ا عدت من العم���ل متاأخرًا - لأنني اأحد هوؤلء العبي���د اأي�سًا - يقول يل 
ابن���ي �سعيد: »بابا ل تذهب اإىل املكتب مرة اأخ���رى« وكلما اأتذكر كلماته واأنا يف 
عملي اأوقن اأنني اأغتال اأجمل اأيام عمري وعمره معًا. يق�سي املوظف منا معظم 
حيات���ه يف الوظيف���ة اإل اأن ذل���ك قّلما يوؤث���ر اإيجابًا على حيات���ه، فما هي حقيقة 
العمل؟ والأهم من ذلك م���ا هي حقيقة احلياة؟ معظم الذين يعي�سون الوظيفة 
ي�سرب���ون قهوة �سوداء )دون �سكر( كل �سب���اح، لي�س لأنهم مر�سى بال�سكري بل 
لأنه���م يعلم���ون اأنهم �سي�سابون ب���ه حتمًا يف يوم ما. ي�سربونه���ا �سوداء لينع�سوا 
ذاكرته���م التي خانته���م عندما حاولوا اأن يتذكروا من ه���م اأو بالأحرى ما هم. 
يفتخرون باأنه���م يتحدثون الإجنليزية. والإجنليزية فقط، واإذا ا�سرتقت النظر 
اإىل مالحظاتهم الت���ي يدونوها خالل الجتماعات الطويلة جتدها بالإجنليزية 
اأي�س���ًا، حاله���م يف ذلك حال الغراب ال���ذي حاول اأن يقلد م�سي���ة احلمامة فلم 

يفلح، وعندما اأراد اأن يعود اإىل م�سيته ال�سابقة مل يفلح اأي�سًا.
عندم���ا دخلت التكنولوجيا حياة الإن�سان تفاءل اجلميع بها وراهن اخلرباء 
اأنه���ا �ستكون الأداة الت���ي تنقل الإن�سان من ال�سقاء اإىل ال�سع���ادة، واأن كل �سيء 
�سيكون ممكنًا )ب�سغطة زر(، اإل اأن اأحدًا مل يتوقع اأن ت�سيطر هذه الأزارير على 
حياتن���ا وعلى موتن���ا اأي�سًا. اأ�سبح املوظف الناجح حمكوم���ًا عليه بحمل اأجهزة 
الت�سال املبا�سر بالربيد الإلكرتوين واإذا ما �سافر فاإنه جمرب )اختياريًا( على 
التاأكد من اأن غرفته بها خط لالت�سال بالإنرتنت، بل اأن البع�س ل ي�سافر على 
طائ���رة اإل اإذا كان بها ات�سال بالإنرتنت. وم���ن مالمح هوؤلء اأنهم يجل�سون يف 
مكاتبه���م حتى بعد انتهاء الوقت الر�سم���ي للعمل ل ل�سيء اإل لأنهم ي�سعرون اأنه 
لي����س هناك مكان اآخ���ر يذهبون اإليه، ولو ا�ستطاع���وا ل�ستاأجروا غرفًا جماورة 

متامًا ملكاتبهم حتى ل يفارقوها يومًا.
لكل من���ا اأ�سبابه اخلا�سة التي تدفعه اإىل ال�ستمات���ة يف العمل، ويف درا�سة 
ق���ام به���ا مركز درا�س���ات »موازنة احلياة م���ع العمل« الأمريكي تب���ني اأن هناك 
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خم�س���ة اأ�سب���اب لذلك، اأولها اأن يكون لدى الإن�سان حتٍد يف عمله يريد اأن يتغلب 
عليه، وثانيها اأن يكون عمله م�سدر اإلهامه وحما�سه يف احلياة، وثالثها اأن تكون 
العوائد املادية من عمله عالية جدًا اأو مر�سية، ورابعها اأن يحب املوظف زمالءه 
حب���ًا جمًا لدرجة اأن���ه ل ي�ستطيع اأن يفارقهم �ساعة، واآخرها هو حتقيق املوظف 
لذاته من خالل اإجن���ازه مل�سوؤوليات العمل. واأيًا كانت هذه الأ�سباب فاإنها توؤدي 
اإىل )ا�سرتاكية الوظيفة( اأي اإ�سراك احلياة يف الوظيفة و�سيطرة الأخرية على 

جميع جوانب الإن�سان.
اإن اله���دف احلقيق���ي من احلياة - يف راأيي - هو ال�سع���ادة، فحتى عبادتنا 
هلل �سبحانه وتعاىل تنب���ع من �سعورنا بالر�سا النف�سي جتاه اأنف�سنا عندما نقوم 
بذلك، فنح���ن نعبده لندخل اجلنة وبالتايل لتحقيق ال�سع���ادة، ونوؤدي فرائ�سه 
لن�سع���ر بالطماأنين���ة والراح���ة النف�سية ولنعقد �سالم���ًا داخليًا م���ع نفو�سنا. اأي 
لنحق���ق ال�سع���ادة. واإذا كان كل �سيء نقوم به يف حياتن���ا هدفه حتقيق ال�سعادة 
فلماذا اإذن ن�ستميت يف اأعمالنا التي )يخّيل( لنا اأنها �ست�سعدنا يف يوم ما وهي 
تزيدنا �سقاًء يومًا بعد يوم؟ كلما اأتذكر هذه احلقيقة اأقول يف نف�سي: »�ساأجل�س 
م���ع اأبنائي واأتف���رغ لهم اأكرث عندما اأح�س���ل على ترقية« وها اأن���ا ح�سلت على 
جمموعة من الرتقيات ومل يزدين هذا اإل بعدًا عن اأ�سرتي وعائلتي. وعن نف�سي 

اأي�سًا فبت ل اأعرف من اأنا ول ما اأريد اأن اأحققه يف حياتي الق�سرية.
قبل عدة �سنوات قامت �سركة IBM بتخ�سي�س مبلغ 50 مليون دولر لطرح 
برام���ج توازن بني حياة املوظف وبني وظيفته، وكان اأحد هذه الربامج هو العمل 
بالإجن���از اأو موؤ�س���رات الأداء ولي����س باحل�س���ور اإىل مكات���ب املوؤ�س�سة، فال يهم 
املوؤ�س�س���ة اأن كان املوظ���ف عل���ى مكتبه يف الوقت املح���دد اأم ل وكل ما يهمها هو 
 IBM اأن ينج���ز عمله يف الوقت املح���دد حتى اأ�سبح اأكرث م���ن 40% من موظفي
يعمل���ون اليوم خارج مكاتب ال�سركة، �سواًء من منازلهم اأو من مقاهي الإنرتنت 
اأو اأي م���كان يف الدنيا. اأم���ا �سرك���ة American Century Investments فلقد 
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خ�س�ست ميزانية ل�سراء اأدوات للريا�سة املنزلية لكل موظف - دون ا�ستثناء - 
لي�ستطيع املوظ���ف اأن يحافظ على لياقته البدنية وبالتايل يعي�س ب�سحة جيدة، 
وكلت���ا هاتني ال�سركتني تقولن اأن اإنتاجيتهم���ا ارتفعت بعد تطبيق هذه الربامج 

التي ت�سعى لطرح توازن بني حياة املوظف وبني وظيفته. 
اإذا كن���ت مم���ن يطيلون اجللو�س يف مكاتبهم بعد العم���ل فاأنت عبد جديد، 
واإذا كن���ت حني ت�سع راأ�سك على و�سادتك تفك���ر باأحداث يومك يف العمل فاأنت 
عب���د جدي���د، واإذا كان اأعز اأ�سدقائك هو اأحد زمالئ���ك يف العمل فاأنت ل �سك 
عبد جديد. الفرق بني العبيد اجلدد والعبيد القدماء اأن القدماء كانوا مرغمني 
عل���ى اإطاعة اأ�سيادهم وتنفيذ اأوامرهم، اأما العبي���د اجلدد فاإنهم يظنون اأنهم 
مرغم���ون عل���ى تنفيذ اأوام���ر اأ�سيادهم )مديريه���م( اإل اأنه���م يف الواقع لي�سوا 
اإل عبي���دًا لهذه الفكرة فق���ط، وهم اأي�سًا عبيد لأوهامهم الت���ي تقول لهم اإنهم 

�سيكونون يومًا ما عبيدًا اأف�سل.
)79( الوفاء الذي نريد

 ذات �سب���اح م�سح���ون بالعمل وف���ى حوايل ال�ساعة الثامن���ة والن�سف دخل 
عج���وز يناه���ز الثمانني م���ن العمر لإزالة بع����س الغرز من اإبهام���ه وذكر انه يف 
عجلة من اأمره لأنه لدية موعد يف التا�سعة. قدمت له كر�سيا وحتدثت قليال واأنا 

اأزيل الغرز واهتم بجرحه.
�ساألته: اإذا كان موعده هذا ال�سباح مع طبيب ولذلك هو يف عجلة!

اأجاب: ل لكنى اأذهب لدار الرعاية لتناول الإفطار مع زوجتي.
ف�ساألته: عن �سبب دخول زوجته لدار الرعاية؟

فاأجابن���ي: باأنها هن���اك منذ فرتة لأنها م�سابة مبر����س الزهامير )�سعف 
الذاكرة( وقد اأدخلت ذلك املكان حلاجتها ال�سديدة للرعاية التي مل اأعد قادرًا 
عل���ى توفريها لها بعد اأن تقدم ب���ي ال�سن، بينما كنا نتحدث انتهيت من التغيري 

على جرحه.
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و�ساألته: وهل �ستقلق زوجتك لو تاأخرت عن امليعاد قليال؟
فاأجاب: اأنها مل تعد تعرف من اأنا. اإنها ل ت�ستطيع التعرف علي منذ خم�س 

�سنوات م�ست
قلت منده�سًا: ولزلت تذهب لتناول الإفطار معها كل �سباح على الرغم من 

اأنها ل تعرف من اأنت؟
ابت�سم الرجل وهو ي�سغط على يدي

وقال: هي ل تعرف من اأنا، ولكنى اأعرف من هي.
ا�سطررت اأخفاء دموعي حتى رحيله وقلت لنف�سي: هذا هو نوع احلب الذي 

اأريده يف حياتي 
)80( العزاء

يف اأحد الأيام و�سل املوظفون اإىل مكان عملهم ف�ساهدو لوحة كبرية معلقة 
على الباب الرئي�سي ملكان العمل كتب عليها لقد تويف البارحة ال�سخ�س الذي كان 
يعيق تقدمكم ومنوكم يف هذه ال�سركة، ونرجو منكم الدخول وح�سور العزاء يف 
ال�سال���ة املخ�س�سة لذلك يف البداية حزن جميع املوظفون لوفاة اأحد زمالئهم 
يف العمل، لكن بعد حلظات متلك املوظفون الف�سول ملعرفة هذا ال�سخ�س الذي 
كان يق���ف عائقًا اأمام تقدمهم ومنو �سركتهم ب���داأ املوظفون بالدخول اإىل قاعة 
الكف���ن يف حني توىل رجال اأم���ن ال�سركة عملية دخولهم �سمن دور فردي لروؤية 
ال�سخ����س داخل الكفن وكلما راأى �سخ�س ما يوجد بداخل الكفن اأ�سبح وب�سكل 

مفاجئ غري قادر على الكالم وكاأن �سيئا ما قد لم�س اأعماق روحه.
لق���د كان هناك يف اأ�سف���ل الكفن مراآة تعك�س �سورة كل من ينظر اإىل داخل 
الكف���ن ويوجد بجانبها لفتة �سغرية تق���ول ›هناك �سخ�س واحد يف هذا العامل 
ميكن اأن ي�سع حدًا لطموحاتك ومنوك يف هذا العامل وهو اأنت‹ حياتك ل تتغري 
عندم���ا يتغري مديرك اأو يتغري اأ�سدق���اوؤك اأو زوجتك اأو �سركتك اأو مكان عملك 
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اأو حالتك املادية. حياتك تتغري عندما تتغري اأنت وتقف عند حدود و�سعتها اأنت 
لنف�سك راقب �سخ�سيتك وقدراتك ول تخف من ال�سعوبات واخل�سائر والأ�سياء 
التي تراها م�ستحيلة كن رابحًا دائمًا و�سع حدودك على هذا الأ�سا�س وعلى هذا 

الأ�سا�س ت�سنع الفرق يف حياتك.
)81( العالقة بني دار فور واآبار علي

 اأظ���ن اأن اجلميع يعرف املدينة املن���ورة ولعل بع�سنا يعرف اأبيار علي، وهي 
ميق���ات اأه���ل املدينة املن���ورة الذي ينوي عن���ده ويحرم م���ن اأراد منهم احلج اأو 
العم���رة. وكانت ت�سمي يف زم���ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذي احلليفة. ولعل البع�س يظن اأنها 
�سمي���ت اأبيار علي ن�سبة لعلي بن اأبي طال���ب ر�سي اهلل عنه، وهذا غري �سحيح، 

وال�سحيح اأنها �سميت بذلك ن�سبة لعلي بن دينار. 
وعلي بن دينار هذا جاء اإيل امليقات عام 1898م حاجًا، فوجد حالة امليقات 
�سيئ���ة، فحفر الآبار للحجاج لي�سربوا منها وُيطعمهم عندها، وجدد م�سجد ذي 
احلليفة، ذلك امل�سجد الذي �سلي فيه النبي وهو خارج للحج من املدينة املنورة، 

واأقام وعّمر هذا املكان ولذلك �سمي املكان باأبيار علي ن�سبة لعلي بن دينار. 
اأتدرون من هو علي بن دينار هذا؟ 

اإنه �سلطان دارفور. تلك املنطقة التي مل ن�سمع عنها اإل الآن فقط ملا حتدث 
ا لع���امل عنها، ونظنها اأر�س���ًا جرداء قاحلة يف غرب ال�س���ودان، كانت منذ عام 
1898م وحت���ى ع���ام 1917م �سلطنة م�سلم���ة، لها �سلطان ا�سم���ه علي بن دينار 
وهذا ال�سلطان ملا تاأخرت م�سر عن اإر�سال ك�سوة الكعبة اأقام يف مدينة الفا�سر 
)عا�سم���ة دارفور(م�سنع���ًا ل�سناعة ك�س���وة الكعبة، وظل ط���وال ع�سرين عامًا 

تقريبًا ير�سل ك�سوة الكعبة اإيل مكة املكرمة من الفا�سر عا�سمة دارفور 



141141

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

ه���ذه الأر����س امل�سلمة تبلغ م�ساحتها م���ا ي�ساوي م�ساح���ة جمهورية فرن�سا، 
ويبل���غ تعداد �سكانه���ا 6ماليني ن�سمة، ون�سبة امل�سلمني منه���م تبلغ 99% )والذي 
رمبا ل يعرفه معظمنا عنها اأن اأعلي ن�سبة من حملة كتاب اهلل عز وجل موجودة 
يف بل���د م�سل���م، هي ن�سبتهم يف دارف���ور، اإذ تبلغ هذه الن�سب���ة ما يزيد عن %50 
م���ن �سكان دارف���ور، يحفظون الق���راآن عن ظهر قل���ب، حتى �س���ار يطلق عليها 
›دفتي امل�سحف‹. وكان يف الأزهر ال�سريف حتى عهد قريب رواق ا�سمه ›رواق 

دارفور‹، كان اأهل دارفور ل ينقطعون اأن ياأتوه ليتعلموا يف الأزهر ال�سريف. 
واأ�س���ل امل�سكلة هناك يف دارف���ور اأنها ار�س ي�سكنها قبائل من اأ�سول عربية 
تعم���ل بالزراعة، وقبائل من اأ�س���ول اإفريقية تعمل بالرع���ي. وكما هو احلال يف 
�سحراوات العامل اأجمع يح���دث النزاع بني الزراع والرعاة علي املرعى والكالأ، 
وتتناو�س القبائ���ل بع�سها مع بع�س يف نزاع قبلي ب�سيط، ت�ستطيع اأي حكومة اأن 
تنهي���ه ب�سرعة، غري اأن هذا مل يحدث يف ال�س���ودان، بل تطور الأمر ملا ت�سمعونه 

وت�ساهدونه الآن. 
ولكن ملاذا كل هذا؟

لأن ال�س���ودان هي �سلة الغ���ذاء يف اإفريقيا، لأن ال�سودان هي اأغني واأخ�سب 
اأرا�س���ي العامل يف الزراعة، لأن ال�س���ودان ُاكت�سف فيها موؤخرًا كميات هائلة من 
الب���رتول، ومثلها من اليوراني���وم يف �سمال دارفور، ولهذا مل يرد اأعداء الإ�سالم 
له���ذه املنطق���ة اأن تنعم بال�ستق���رار، ول اأن تعتمد علي نف�سه���ا، فماذا يفعلون؟ 
ي�سعلون النزاعات يف اأنحاء البالد لي�سلوا بالأمر اإيل تق�سيم هذه الأر�س اإيل اأر 
ب���ع دويالت دولة يف الغرب )ت�سمي دارفور( ودولة يف ال�سرق، ودولة يف اجلنوب 

ودولة يف ال�سمال )يف جنوب م�سر(. 
لقد نفذوا خطتهم هذه فعاًل يف اجلنوب، ودّب النزاع بني ال�سمال واجلنوب، 
واأق���روا اأن حق تقرير امل�سري بانف�سال اأهل اجلنوب �سينفذ بعد خم�س �سنوات 
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م���ن الآن. وبعد اأن مت لهم ما اأرادوه يف اجلنوب، التفتوا اإيل الغرب واأ�سعلوا فيه 
ن���ار الفتنة واخلالف، �سعيًا وراء حق تقرير امل�سري هناك اأي�سًا، ومن املوؤكد اأن 

النزاع �سي�سل اإىل ال�سرق عن قريب. 
تلك���م يا اإخوتي هي ق�سة دارفور، الأر�س العربية الإ�سالمية، �ساحبة اأعلي 
ن�سب���ة من حملة كتاب اهلل عز وجل والتي تبلغ ن�سب���ة امل�سلمني فيها 99%، اأر�س 
كان���ت يف ي���وم من الأي���ام �سلطنة اإ�سالمي���ة، لها �سلطان عظي���م ا�سم ه علي بن 

دينار، يك�سو الكعبة 
)82( الغاية ل تربر الو�سيلة

م�ن ال�سعب علي اأن اأت�سور كيف ميكن اأن ن�سل اإل�ى غاية نبيلة با�ستخدام 
و�سيل���ة خ�سي�سة!؟ اأن الغاية النبيلة ل حتي���ى اإل يف قلب نبيل فكيف ميكن لذلك 
القل���ب اأن يطيق ا�ستخدام و�سيلة خ�سي�سة؟ بل كي���ف يهتدي اإىل ا�ستخدام هذه 
الو�سيل���ة؟ ح���ني نخو����س اإىل ال�سط املرتع برك���ة من الوحل ل ب���د اأن ن�سل اإىل 
ال�س���ط ملّوث���ني. اأن اأوحال الطري���ق �سترتك اآثارها على اأقدامن���ا وعلى موا�سع 
ه���ذه الأقدام كذلك احل���ال حني ن�ستخدم و�سيل���ة خ�سي�س���ة: اأن الدن�س �سيعلق 
باأرواحن���ا و�سي���رتك اآث���اره يف ه���ذه الأرواح ويف الغاية الت���ي و�سلن���ا اإليها!. اأن 
الو�سيلة يف ح�ساب الروح جزء من الغاية ففي عامل الروح ل توجد هذه الفوارق 
والتق�سيم���ات! ال�سعور الإن�ساين وحده اإذا ح����س غاية نبيلة فلن يطيق ا�ستخدام 

و�سيلة خ�سي�سة بل لن يهتدي اإىل ا�ستخدامها بطبيعته! 
)83( الفا�سل والبلطجي

�س���رب البلطج���ي باب املقه���ى برجله فوق���ف جميع رواد املقه���ى خوفًا من 
البلطج���ي، كان اأح���د ال�سباب يجل����س وهو �سارد الذهن ينظ���ر اإىل كوب ال�ساي 
الذي اأمامه فاجته اإليه البلطجي واأخذ كوب ال�ساي من اأمام ال�ساب و�سربه مرة 
واحدة ث���م األقى الكوب فارغًا وقال لل�ساب اأدفع اأن���ت ثمن ال�ساي؟ بكى ال�ساب 
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بكاء مريرًا. فقال البلطجي: تبكي عل�سان ريال قيمة ن�سف كاأ�س �ساي؟
ال�س���اب: اأن���ا اأبك���ي عل�سان م���ا يل ح���ظ يف الدنيا؛ كل م���ا ا�ستغل���ت اأف�سل 
ويطردين �ساحب ال�سغل! ا�ستغلت قهوجي وقعت ال�ساي والطلبات على الزباين، 
ا�ستغل���ت مكوجى حرقت ثياب الزباين، ب�سراحة اأنا اإن�سان فا�سل يف كل حاجة 
اأعملها البلطجي: يااااااه اأنت فا�سل جدًا. ال�ساب: ولو عرفت اللي ح�سل ال�سهر 
املا�س���ي؟ كن���ت رايح ا�ستلم عمل جدي���د وقمت ال�سباح متاأخ���ر ونزلت ب�سرعة 
وركب���ت �سيارة جارنا و�سلت ال�سغل متاأخر! فطردين �ساحب ال�سغل ل�ستهتاري 
مبواعي���د العمل من اأول يوم، فخرجت من ال�سرك���ة فاكت�سفت اأن حرامي �سرق 
ال�سيارة! فاتهمني جارنا ب�سرقة ال�سيارة وقب�سوا علي واأت�سجنت6 �سهور واليوم 

خرجت من ال�سجن! وحتى النتحار ف�سلت فيه!
البلطجي: كيف؟ 

ال�س���اب: رحت للبقال وا�سرتيت منه اأق���وى �سم قاتل وجيت القهوة وحطيت 
ال�س���م يف ال�ساي عل�سان اأ�سربه واأموت واأخل����س من حياتي فجيت اأنت و�سربت 

ال�ساي اللي فيه ال�سم!
وم���ا اأن �سم���ع البلطجي اجلملة الأخ���رية، اإل و�سقط مغ�سي���ًا عليه من هول 

ال�سدمة.
)84( القهوة والأكواب

من التقالي���د اجلميلة يف بع����س اجلامعات الأجنبي���ة اأن خريجيها يعودون 
اإليه���ا ب���ني احلني والآخر يف لقاءات مل �سمل ويتعرف���ون على اأحوال بع�سهم من 
جنح وظيفيا ومن ت���زوج ومن اأجنب الخ ويف اإحدى تلك اجلامعات التقى بع�س 
خريجيه���ا يف من���زل اأ�ستاذهم العجوز بع���د �سنوات طويلة من مغ���ادرة مقاعد 
الدرا�سة وبعد اأن حققوا جناحات كبرية يف حياتهم العملية ونالوا اأرفع املنا�سب 
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وحققوا ال�ستقرار امل���ادي والجتماعي وبعد عبارات التحية واملجاملة طفق كل 
منهم يتاأفف من �سغوط العمل واحلياة التي ت�سبب لهم الكثري من التوتر وغاب 
الأ�ست���اذ عنهم قليال ثم ع���اد يحمل اأبريقا كبريا من القه���وة، ومعه اأكواب من 
كل �سكل ولون اأك���واب �سينية فاخرة اأكواب ميالمني اأكواب زجاج عادي اأكواب 
بال�ستيك واأك���واب كري�ستال فبع�س الأكواب كان���ت يف منتهى اجلمال ت�سميمًا 
ولونًا وبالتايل كانت باهظة الثمن بينما كانت هناك اأكواب من النوع الذي جتده 

يف اأفقر البيوت. 
قال الأ�ستاذ لطالبه تف�سلوا، ولي�سب كل واحد منكم لنف�سه القهوة وعندما 
ب���ات كل واحد من اخلريجني مم�سكا بكوب تكل���م الأ�ستاذ جمددا هل لحظتم 
اأن الأك���واب اجلميلة فقط هي التي وقع عليها اختياركم واأنكم جتنبتم الأكواب 
العادي���ة؟ ومن الطبيعي اأن يتطلع الواحد منكم اإىل ما هو اأف�سل وهذا بال�سبط 
م���ا ي�سبب لكم القلق والتوتر ما كنتم بحاج���ة اإليه فعال هو القهوة ولي�س الكوب 
ولكنك���م تهافتم عل���ى الأكواب اجلميلة الثمينة وبعد ذل���ك لحظت اأن كل واحد 
منكم كان مراقب���ًا لالأكواب التي يف اأيدي الآخرين فلو كانت احلياة هي القهوة 
ف���اإن الوظيفة واملال واملكانة الجتماعية هي الأكواب وهي بالتايل جمرد اأدوات 
ومواعني حت���وي احلياة ونوعية احلياة )القهوة( تبق���ى نف�سها ل تتغري وعندما 
نركز فقط على الكوب فاإننا ن�سيع فر�سة ال�ستمتاع بالقهوة وبالتايل اأن�سحكم 
بعدم الهتمام بالأك���واب والفناجني وبدل ذلك اأن�سحك���م بال�ستمتاع بالقهوة 
يف احلقيق���ة هذه اآفة يعاين منها الكثريون فهن���اك نوع من النا�س ل يحمد اهلل 
على ما هو فيه مهما بلغ من جناح لأنه يراقب دائما ما عند الآخرين يجل�س مع 
جمموع���ة يف املطعم ويطلب لنف�سه نوعا معين���ا من الطعام وبدل من ال�ستمتاع 

مبا طلبه فاإنه يظل مراقبًا لأطباق الآخرين ويقول: ليتني طلبت مثلهم!
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)85( الكول�سرتول 
الكول�س���رتول عبارة عن مادة دهنية توج���د يف كل الن�سيج احليواين، وهذه 
امل���ادة اأ�سا�سي���ة يف تكوين اأغ�سي���ة كل خلية يف ج�س���م الإن�س���ان، وكذلك لإنتاج 
الهرمونات اجلن�سي���ة وفيتامني »D« ويعمل الكبد كل الكول�سرتول الذي يحتاجه 

ج�سم الإن�سان، وعليه فاإن اجل�سم ل يحتاج اإىل اأي زيادة من الكول�سرتول.
والكول�سرتول يرتفع عن حده الطبيعي اإذا تناول الإن�سان كثريًا من الأغذية 
التي ت�سب���ب ارتفاع اأو زيادة الكول�سرتول يف ج�س���م الإن�سان مثل الزبد والبي�س 
واللح���وم الدهني���ة والكبد واملخ وال���كالوي والربيان والتون���ة والكافيار والنخاع 

وال�ساردين.
والكول�سرتول وثالثي الغلي�سرين )الدهون الثالثية( هما املادتان الدهنيتان 
الرئي�سيت���ان يف الدم. ت�ستعم���ل خاليا اجل�سم الدهون الثالثي���ة للح�سول على 
الطاق���ة، كما ميكن���ه تخزينها يف خاليا خا�سة ت�ستعمله لحق���ًا. وعندما يرتفع 

م�ستوى اأي من هاتني املادتني يزداد خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب.
يحمل الكول�سرتول والدهون الثالثية خالل جمرى الدم جزئيات كبرية ت�سمى 
»الربوتينات الدهنية«. ويوجد نوعان رئي�سيان من الربوتينات الدهنية احلاملة 
 Low( للكول�س���رتول وال���ذي يعرف با�سم الربوت���ني الدهني املنخف����س الكثافة
Density Lipoprotein( ويرم���ز ل���ه بالرمز )LDL( ويع���رف بالنوع الرديء، 
وكذلك الربوتني الدهني العايل الكثافة )High density Lipoprotein( ويرمز 
له بالرمز )HDL( ويعرف بالنوع اجليد. وميكن تعيني نوع الكول�سرتول ا�ستنادًا 
اإىل نوع الربوتني الدهني ال���ذي يحمله، ويكون اإما كول�سرتول الربوتني الدهني 
منخف�س الكثاف���ة اأو كول�سرتول الربوتني الدهني ع���ايل الكثافة. ويكون ارتفاع 
م�ستويات الكول�سرتول الربوتني الدهني منخف�س الكثافة �سببًا رئي�سيًا لالإ�سابة 
بالنوبات القلبية. ويوجد الربوتني الدهني منخف�س الكثافة يف جدران �سرايني 
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القل���ب، ويعتقد بع�س العلماء اأن الربوتينات الدهنية عالية الكثافة ت�ساعد على 
اإزالة الكول�سرتول من الأن�سجة. ويوجد لدى الأ�سخا�س ب�سفة عامة كول�سرتول 
الربوتني الدهني منخف����س الكثافة اأكرث من كول�سرتول الربوتني الدهني عايل 

الكثافة.
ما العوامل التي ت�سبب ارتفاع م�ستويات الكول�سرتول يف الدم؟

تتحك���م جزئي���ات خلوية ت�سم���ى »م�ستقب���الت الربوتني الدهن���ي منخف�س 
الكثاف���ة« يف كمية الكول�س���رتول يف اجل�سم. هذه اجلزئي���ات ت�سمح لكول�سرتول 
الربوت���ني الدهن���ي منخف����س الكثاف���ة اأن يعل���ق باخللي���ة لت�ستعمل���ه. ويرتاكم 
كول�س���رتول الربوتني الدهن���ي منخف�س الكثافة يف الدم بكمي���ات كبرية عندما 
تتجاوز كمي���ة عدد م�ستقبالت الربوتني الدهني منخف����س الكثافة املوجودة يف 
اجل�س���م. ويحدث هذا عمومًا لدى الأ�سخا�س الذين يحتوي غذاوؤهم على ن�سبة 

عالية من الكول�سرتول. 
ق���د ترتفع م�ستوي���ات الكول�سرتول عن���د بع�س الأ�سخا����س اإذا كانت لديهم 
موروث���ات غ���ري �سوية متنع تكون العدد الكام���ل يف م�ستقبالت الربوتني الدهني 
املنخف����س الكثافة. هذا العتالل اجل�سدي املوروث ي�سمى »فرط الكول�سرتولية 
العائل���ي«. وتوجد عوام���ل اأخرى ميك���ن اأن تزيد من م�ستوي���ات الكول�سرتول يف 
ال���دم، وت�سمل ق�سور الغ���دة الدرقية ومر�س الكلى وال�سك���ري وا�ستعمال اأدوية 

خمتلفة ت�سمل اأنواعًا حمددة من العقاقري املدرة للبول.اعتالل القلب
ما تاأثري الكول�سرتول على اعتالل القلب؟

يعت���رب م�ستوى الكول�سرتول لدى البالغ���ني مرغوبًا فيه اإذا كان اأقل من 200 
مليجرام م���ن الكول�سرتول لكل دي�سيلرت من الدم. ولكن فوق هذا امل�ستوى تزيد 
خماطر اعتالل القلب ب�سورة كبرية عند البالغني، فتكون درجة خماطر اعتالل 
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القل���ب ف���وق الو�س���ط اإذا كان م�ستوى كول�س���رتول الربوتني الدهن���ي املنخف�س 
الكثافة لديهم اأكرث من 160 ميلجراما لكل دي�سيلرت من الدم اأو اإذا كان م�ستوى 
كول�س���رتول الربوت���ني الدهني الع���ايل الكثافة لدي���ه اأقل م���ن 35 ميلجرام لكل 

دي�سيلرت من الدم.
توجد عوامل عديدة تزيد من خماطر اعتالل القلب عند الأ�سخا�س الذين 
لديه���م م�ستويات عالية من كول�سرتول الربوتني الدهني منخف�س الكثافة. هذه 
العوامل ت�سمل تدخني ال�سجائر وارتفاع �سغط الدم وال�سكري وال�سمنة املفرطة 
ووج���ود اإ�ساب���ة مبكرة باعتالل القل���ب قبل بلوغ �سن 55 عام���ًا يف تاريخ العائلة 
والت�سل���ب الع�سيدي )�سيق ال�سراي���ني ب�سبب الرت�سب���ات الدهنية( ويف حالة 
وج���ود عاملني اأو اأكرث من هذه العوامل فاإن خماط���ر اعتالل القلب تزيد زيادة 

كبرية من اأي م�ستوى للكول�سرتول. 
كيف نعالج كول�سرتول الدم املرتفع؟

ميك���ن التحكم يف مراقبة ن�سبة كول�س���رتول الدم املرتفع عن طريق الإقالل 
م���ن كمية الدهون امل�سبع���ة والكول�سرتول يف الغذاء فمث���اًل الدواجن والأ�سماك 
والأطعم���ة التي حتتوي على قليل من الكول�س���رتول واحلبوب والفواكه الطازجة 
واخل�س���روات ل حتتوي عل���ى الكول�س���رتول. وممار�سة التماري���ن الريا�سية يف 
اله���واء الطلق بانتظ���ام مثل امل�سي واجلري وال�سباح���ة وركوب الدراجات ميكن 
اأن تقلل من م�ستوى الكول�سرتول اإىل حد بعيد. ويجب عدم اللجوء اإىل املعاجلة 
بالأدوية اإل يف حالة الأ�سخا�س الذين يكونون قد تعر�سوا ملخاطر اعتالل القلب 

والأ�سخا�س الذين لي�س يف مقدورهم التحكم يف الكول�سرتول يف غذائهم.
لق���د اأظه���رت بع�س الدرا�س���ات الإكلينيكية اأن تقليل كمي���ة الكول�سرتول يف 
الدم ميكن اأن تقلل من خماطر الإ�سابة بالنوبات القلبية لدى الرجال متو�سطي 
العم���ر الذين لي�س لديهم تاري���خ يف الإ�سابة باعتالل القلب وتقليل الكول�سرتول 
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يف الدم لدى الرجال والن�ساء امل�سابني بالت�سلب الع�سيدي، ميكن اأن يقلل من 
اأي �سيق اإ�سايف ل�سرايني القلب التي تغدو جدرانها �سلبة وخ�سنة و�سيقة نظرًا 
لرت�س���ب الكول�سرتول على جدرانها الداخلية التي تغذي القلب وكثريًا ما حتدث 

النوبات القلبية نتيجة جلطة دموية ت�سد ال�سريان التاجي املتقل�س. 
)86( الكيف ولي�ص الكم هو املهم

ال�سع���وب ل تقا�س بك���رثة ال�سكان، لكن بج���ودة الأفراد، ول مت���دح بالكم، 
لكن يثن���ى عليها بالكيف، نحن قوم ي�سل اأبناء بع�سنا اإىل ثالثني طفال يلعبون 
)البل���وت( وياأكل���ون )الف�سف����س( والأمري���كان عن���د الواحد منه���م طفالن، 
احدهم���ا نزل على �سطح القم���ر، والثاين يعتزم الو�س���ول اإىل املريخ! ماذا نفع 
الدول العربي���ة اأن عدد �سكانها مائتا مليون؟ وما �سر اإ�سرائيل اأن عدد �سكانها 
اأربعة مالي���ني؟ تعالوا ن�سلح الفرد بالعلم، باملعرف���ة، بالثقافة، بالإنتاجية، اأن 
طالبا واحدا يقراأ كتابا مفيدا، اأو يعمل يف م�سنع اأف�سل عندي من قبيلة باأ�سرها 
ترق����س باخلناجر �س���ت �ساعات، ل نري���د ق�سائد ومعلقات، لك���ن نريد هدير 
م�سانع، وجلجلة معام���ل و�سخب �ساحنات، كل �سيء عندنا م�ستورد، ال�سبورة، 
والطب�س���ورة، والكر�سي، واملا�سة )اجلمل مبا حمل( حتى اأهل )تايوان( �سنعوا 
والواح���د منا يف ال���وزن يعادل ثالثة من اأهل )تايوان( ث���م اأن الإ�سالح ل يكون 
عرب فوه���ات البنادق، وحتطيم اجل���دران، وقذف احلجارة، لك���ن بناء نف�سي، 

وتربية روحية، وحوار �سادق واإ�سالح �سامل.
)87( الكيل مبكيالني

عندم���ا يطلق اليهودي حليته يقولون انه ميار�س معتقداته؟ وعندما يطلقها 
امل�سلم يكون متطرف واإرهابي! 

عندما تتحجب الراهبات من الراأ�س اإىل القدم فهي قد وهبت نف�سها للرب، 
وعندما تتحجب امل�سلمة فاإنها تعترب م�سطهده! 
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عندم���ا تبق���ى امل���راأة الغربي���ة يف بيتها لرتعى بيته���ا واأولده���ا فاإنها حمل 
اح���رتام وتقدير لأنها ت�سح���ي وتعمل لأجل رعاية بيته���ا، وعندما تفعل امل�سلمة 

ذات ال�سيء فاإنها بحاجه لن تتحرر! 
اأي بن���ت ت�ستطي���ع الذهاب اإىل اجلامع���ة ولب�س ما يحلو له���ا ولديها مطلق 
احل���ق واحلرية بذلك، لكن عندما ترت���دي امل�سلمة احلجاب متنع من دخول اأي 

مكان للعمل اأو الدرا�سة.
عندما ين�سغ���ل اأطفالهم بلعبه معينه فانه مبدع، ولكن عندما نعلم اأطفالنا 

دينهم �سي�سبحون بال اأمل ول م�ستقبل. 
عندم���ا يقت���ل امل�سيحي اأو اليه���ودي احد ما ل يذكر الدي���ن، لكن اإذا حوكم 

امل�سلم بجرمية فاإنه يدان لإ�سالمه. 
عندما يكر����س احدهم نف�سه حلماية الآخرين فاإن���ه نبيل وي�ستحق احرتام 
اجلميع، لكن عندما يقوم الفل�سطيني بذلك ليحمي طفله من املوت ويحمي يدي 
اأخي���ه من الك�سر واأمه من الغت�ساب ومنزله من الهدم وم�سجده من التدني�س 

فاإنه اإرهابي!
عندم���ا يقود احده���م �سيارة جيده على طريق خرب ل اح���د يلوم ال�سيارة، 
لك���ن عندما يخطئ اأي م�سل���م اأو يعامل احدهم باأ�سلوب �سيء ُيقال الإ�سالم هو 

ال�سبب.
)88( اللوؤلوؤة وال�سياد

كان هن���اك �سي���اد �سمك جاد يف عمل���ه وي�سيد يف الي���وم �سمكة فتبقى يف 
بيت���ه ما �س���اء اهلل اأن تبقى حتى اإذا انتهت ذه���ب اإىل ال�ساطئ لي�سطاد �سمكة 
اأخ���رى يف ذات يوم وبينما كانت زوجة ال�سياد تقطع ما ا�سطاده زوجها اإذ بها 
ت���رى اأمرا عجبا، راأت يف داخل بطن تلك ال�سمكة لوؤلوؤة! تعجبت! لوؤلوؤة يف بطن 
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�سمك���ة؟ �سبحان اهلل زوجي زوجي انظر ماذا وجدت! ماذا؟ اإنها لوؤلوؤة! ما هي؟ 
لوؤل���وؤة يف ب�ط���ن ال�سمكة. يا لك من زوج���ة رائعة اأح�سريها علن���ا اأن نقتات بها 

يومنا هذا وناأكل �سيئا غري ال�سمك. 
 اأخذ ال�سياد اللوؤلوؤة وذهب بها اإىل بائع اللوؤلوؤ الذي ي�سكن يف املنزل املجاور 
. متع���ن به���ا بائع اللوؤلوؤ وقال: اإنها ل تقدر بثم���ن! ولكنني ل اأ�ستطيع �سراءها لو 
بع���ت دكاين وبي���ت جاري وجار جاري م���ا اأح�سرت لك ثمنه���ا! لكن اذهب اإىل 
�سي���خ الباع���ة يف املدينة املجاورة عل���ه ي�ستطيع اأن ي�سرتيها من���ك!!! وفقك اهلل 
اأخ���ذ �ساحبنا لوؤلوؤت���ه وذهب بها اإىل البائع الكب���ري يف املدينة املجاورة وعر�س 
علي���ه اللوؤلوؤة، وبع���د اأن تفح�سها قال: واهلل يا اأخي اأن م���ا متلكه ل يقدر بثمن! 
لكن���ي وجدت لك حال اذه���ب اإىل وايل هذه املدينة فهو الق���ادر على �سراء مثل 

هذه اللوؤلوؤة.
وعن���د باب ق�سر الوايل وق���ف �ساحبنا ومعه كنزه الثم���ني ينتظر الإذن له 
بالدخ���ول وعند الوايل، وبالفعل دخل وبعد اأن �ساهدها الوايل قال: اهلل اأن مثل 
ه���ذه الالآلئ ه���و ما اأبحث عنه ل اأعرف كيف اأقدر ل���ك ثمنها لكن �ساأ�سمح لك 
بدخ���ول خزنتي اخلا�سة �ستبق���ى فيها ملدة �ست �ساعات خذ منها ما ت�ساء وهذا 
هو ثمن هذه اللوؤلوؤة! �سيدي علك جتعلها �ساعتان ف�ست �ساعات كثري على �سياد 
مثل���ي. فلتكن �ست �ساعات خذ من اخلزنة ما ت�ساء. دخل �ساحبنا خزنة الوايل 

واإذا به يرى منظرا مهول!
غرفة كبرية جدا مق�سم���ة اإىل ثالث اأق�سام! ق�سم مليء باجلواهر والذهب 
والالآلئ! وق�سم به فرا�س وثري لو نظر اإليه نظرة نام من الراحة! وق�سم به جميع 

ما ي�ستهي من الأكل وال�سرب.
فقال ال�سياد حمدثا نف�سه: �ست �ساعات؟ اإنها كثرية فعال على �سياد ب�سيط 
احل���ال مثلي اأنا؟ ماذا �ساأفعل يف �ست �ساعات ح�سنا �ساأبداأ بالطعام املوجود يف 
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الق�س���م الثالث �س���اآكل حتى اأمالأ بطني حتى اأ�ستزي���د بالطاقة التي متكنني من 
جم���ع اأكرب قدر م���ن الذهب! ذهب �ساحبنا اإىل الق�س���م الثالث وق�سى �ساعتان 

من املكافاأة ياأكل وياأكل حتى اإذا انتهى ذهب اإىل الق�سم الأول 
ويف طريق���ه اإىل ذل���ك الق�سم راأى ذلك الفرا�س الوث���ري فحدث نف�سه: الآن 
اأكل���ت حتى �سبعت فمايل ل اأ�ستزيد بالنوم ال���ذي مينحني الطاقة التي متكنني 
من جمع اأكرب قدر ممكن. هي فر�سة لن تتكرر فاأي غباء يجعلني اأ�سيعها، ذهب 
ال�سياد اإىل الفرا�س ا�ستلقى وغط يف نوم عميق. وبعد برهة من الزمن، قم قم 
اأيه���ا ال�سياد الأحمق لقد انتهت املهلة !هاه ماذا؟ نعم هيا اإىل اخلارج اأرجوكم 
م���ا اأخذت الفر�سة الكافي���ة، هاه هاه �ست �ساعات واأن���ت يف هذه اخلزنة والآن 
اأفق���ت من غفلتك! تريد ال�ستزادة من اجلواه���ر؟ اأما كان لك اأن ت�ستغل بجمع 
كل ه���ذه اجلواهر حت���ى تخرج اإىل اخلارج فت�سرتي ل���ك اأف�سل الطعام واأجوده 
وت�سن���ع لك اأروع الفر�س واأنعمها لكنك اأحمق غافل ل تفكر اإل يف املحيط الذي 

اأنت فيه خذوه اإىل اخلارج! ل ل اأرجوكم اأرجوكم. 
انته���ت ق�ستن���ا... لكن العربة مل تنته���ي اأراأيتم تلك اجلوه���رة هي روحك 
اأيه���ا املخل���وق ال�سعيف اإنه���ا كنز ل يقدر بثمن لكنك ل تع���رف قدر ذلك الكنز 
اأراأيت تلك اخلزنة؟ اإنها الدنيا اأنظر اإىل عظمتها وانظر اإىل ا�ستغاللنا لها اأما 
ع���ن اجلواهر فهي الأعمال ال�ساحلة واأما عن الفرا����س الوثري فهو الغفلة واأما 
ع���ن الطعام وال�سراب فهم���ا ال�سهوات والآن اأخي �سياد ال�سم���ك اأما اأن لك اأن 
ت�ستيقظ من نومك وت���رتك الفرا�س الوثري وجتمع اجلواهر املوجودة بني يديك 
قبل اأن تنتهي تلك ال�ست فتتح�سر واجلنود يخرجونك من هذه النعمة التي تنعم 

بها ؟
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)89( املاء البارد
يق���ول اهلل �سبحانه وتعاىل لعب���ده ال�سالح اأيوب عليه ال�س���الم عندما اأراد 
اهلل ل���ه ال�سفاء من �سقمه )اْرُك�ْس ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَت�َسٌل َباِرٌد َو�َسَراٌب( ف�سبحان 
اهلل اح���ذروا املاء ال�ساخن يف ال�ست���اء عندما يدخل ال�ست���اء وي�ستد الربد، كلنا 
نح���ب الد�س احلار لل�سعور بالدفء ولكن الكثري منا يجهل خطورة الد�س احلار 
خا�سة عندما ياأخذ اأكرث من خم�س دقائق، فخالل هذه الفرتة ت�ستنفد اأج�سامنا 
طاقته���ا وقواه���ا وامل�سيبة اإذا كن���ا نغت�سل يف ال�سباح الباك���ر قبل الذهاب اإىل 
العم���ل، ويقول ابن �سينا رحمه اهلل يف اح���د الكتب املن�سوبة اإليه: اأن املاء احلار 
يفن���ي قوى اجل�سم وطاقت���ه. وقد نقل اأخ�سائي الطب يف الغرب ما يفيدهم من 
معلوم���ات طبية هامه م���ن كتب ابن �سين���ا رحمه اهلل ودر�س���وا مقولته وحكمه 
الرائع���ة والكثري من املعاجلني هناك باملاء اأو بالطب التقليدي املكمل الأع�ساب 
اأو الط���ب املغاير ين�سحون مر�ساهم ب�سرورة اخذ د�س من املاء البارد ال�سريع 
بعد الد�س الدافئ لأن اجل�سم لن يخت�سر من طاقته الداخلية الكثري ولأن املاء 
الب���ارد اأي�سا له دور كبري جدا جدا يف زيادة مناعة اجل�سم ومقاومة الأمرا�س، 
ل���ذا نرى الكثريين من كبار ال�س���ن الأ�سحاء يف ال�سني مث���اًل ي�ستحمون ب�سكل 
جماع���ي يف بحريات باردة وبع�سها ت�سل اإىل درجة التجمد وبفعلهم هذا الذي 
يظن البع�س منا انه �سرب من اجلنون يزيدون من مناعة اأج�سادهم ويح�سنون 
م���ن اأداء اأع�س���اء اجل�سم الداخلية اأي�س���ا بالرغم من انك ق���د ت�سعر باخلوف 
عند ال�ستحم���ام باملاء البارد اإل انك عند نهاية الد�س البارد وجتفيف ج�سدك 
باملن�سف���ة �سوف ت�سع���ر بارتياح وهدوء اأع�ساب ون�س���اط وحيوية ويرجع ال�سبب 
يف ان���ك ق���د ن�سطت ج�سدك مب���اء بارد فقط وب���دون اأي من�سط���ات �سناعية اأو 
م�سروب���ات الطاق���ة »املنع�س���ة« اق�سد املدم���رة ول مينع اأن تك���ون البداية باملاء 

الدافئ للتمهيد ولفرتة ب�سيطة جدًا ومن ثم املاء البارد.
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�س���ورة نادرة جتمع اأربعة من مل���وك اململكة العربية ال�سعودية: جاللة امللك 
في�س���ل بن عبدالعزيز، وجالل���ة امللك خالد بن عبد العزي���ز، وخادم احلرمني 
ال�سريف���ني امللك فهد ب���ن عبد العزي���ز، رحمهم اهلل جميعًا، وخ���ادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، حفظه اهلل.

�سورة نادرة جتمع ال�سم�س والقمر .
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اأحد اجلنود الإ�سرائيليني يحاول منع امراأة فل�سطينية وطفليها من املرور ويهددهم 
ب�سالحه، لحظوا تعابري وجهي الطفلتني لت�سعروا ولو بال�سيء الي�سري من حجم املعاناة 

التي يتكبدها اإخواننا يف فل�سطني احلبيبة من جراء الحتالل ال�سهيوين.

م���ن كان ل���ه حيلة فليحت���ال، اإنها الرغب���ة يف البقاء والبحث ع���ن املاء باأية 
و�سيل���ة، هل هذا هو امل�س���در الوحيد للماء يف تلك املنطق���ة؟ اأم هناك م�سادر 
اأخرى غريه؟ ولكن هذا الطائ���ر ال�سغري اأراد اأن يعلمنا �سعوبة وجمال ال�سرب 

من منبع املاء يف نف�س الوقت.
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)90( املايكرويف
ذات ي���وم قّرر ابني )26 عام���ًا( اأن يعمل كوبًا من القهوة، مالأ الكوب باملاء 
وو�سعه داخ���ل املايكروويف لت�سخينه، كما اعتاد اأن يفع���ل يف ال�ّسابق. اأنا ل�ست 
ُمتاأّك���دا ك���م هو طول الوقت ال���ذي و�سعه يف الفرن، ولكنه اخ���ربين اّنه اأراد اأن 
ُي�سبح املاء مغلّيًا. عندما توقف املايكروويف ح�سب الوقت املطلوب، اخرج ابني 

الكوب من الفرن. 
نظر ابني اإىل الكوب ليتاأكد من عالمات غليان املاء ولكّنه لحظ اأن ملاء مل 
يك���ن يغلي! ويف هذه الأثناء فجاأة انفجر املاء املغلي بدرجة �سديدة يف وجه ابني 
وب�سعوب���ة تخّل�س من الكوب الذي الت�سق بيده. غطى املاء املغلي اأجزاء كثرية 
م���ن وجهه واأ�سيب بحروق من الدرجة الأوىل والّثانية وهي حروق قد تبقي اآثار 
دائم���ة م�ستقبال. بالإ�سافة لذل���ك قد يكون اأ�سيب بفق���دان جزئي بالب�سر يف 

عينه الُي�سرى. 
بينم���ا كان ابن���ي يف امل�ست�سفى ذكر الطبيب املعال���ج اأن هذه احلالة حتدث 
ب�س���كل م�ستمر ب���ني الّنا�س، واأن امل���اء لوحده ل ينبغي اأن يو�س���ع يف املايكرويف 
لت�سخين���ه. واأو�سح اّن���ه اإذا ا�سطر احٌد لو�سع امل���اء يف املايكرويف، يجب و�سع 
�س���يء اآخر يف الكوب لمت�سا�س الطاقة مثل ملعقة حتريك خ�سبّية اأو كي�س من 
اأكيا�س ال�ساي ال�سغرية، وغريها. ودون �سك اأن ت�سخني املاء بالطريقة املعروفة 

بالإبريق على الأفران العادّية هو اآمن بكثري. 
ق���ام ال�سخ�س امل�س���اب بالت�سال عل���ى �سركة جرنال اإلكرتي���ك امل�سنعة 
للمايكروي���ف وا�س��تل���م التو�سيًح التايل: �سكرا على الت�س���ال بنا. الربيد الذي 
ا�ستلمت���ه �سحيح. امل���اء وال�ّسوائل الأخرى ل ُتظهر فقاع���ات اأو عالمات الغليان 
عن���د ت�سخينه���ا عن طري���ق املايكرو يف. بل ان���ه قد ي�سل غليان ه���ذه ال�سوائل 
اإىل درج���ة عالي���ه جدا من الغليان ومع ذلك ل ُيظِه���ر ذلك اأي فقاعات غليان!. 
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وهذه ال�سوائل املغلية ب�سدة �سُتظهر فقاعاتها ب�سّدة )خارج الكوب( عندما يتم 
حتريكها اأو و�سع اأ�سياء مثل ملعقة اأو كي�س �ساي داخله )بعد الغليان(. 

ملنع مثل هذا من احلدوث مما قد ي�سبب اإ�سابات، ل ُت�سّخن اأي �سائل لأكرث 
م���ن دقيقتني للكوب الواحد. وبع���د الت�سخني، اترك الك���وب داخل املايكروويف 
مل���دة ل تقل ع���ن 30 ثانية قبل حتريكه اأو اإ�سافة اأي �س���يء له. ناأمل اأن يكون يف 

هذا الّتو�سيح اإجابة على ت�ساوؤلك. 
)نظ���را لأهمّي���ة املو�س���وع ولنت�سار اأجه���زة املايكروويف التي ت���دور حولها 
الكث���ري من املخ���اوف، نرجو امل�س��اعدة لن�س��ر هذه املعلوم���ة لأخذ احلذر واتباع 

التعليمات عند ا�س�تخدام اأجهزة املايكروويف(.
)91( املحتال وزوجته

ق���رر املحتال وزوجت���ه اأن يدخال مدينة ليمار�سا اأعم���ال الن�سب والحتيال 
عل���ى اأه���ل املدينة. ويف الي���وم الأول: ا�سرتى املحتال حم������ارا ومالأ فمه بلريات 
م���ن الذهب رغما عنه، واأخذه اإىل حيث تزدحم الأقدام يف ال�سوق. ما اأن و�سل 
احلم���ار اإىل ال�سوق حتى بداأ بالنهيق، فت�ساقطت النقود من فمه فتجمع النا�س 
ح���ول املحتال الذي اخربه���م اأن احلم��ار كلم���ا نهق تت�ساقط النق���ود من فمه. 
بدون تفكري بداأت املفاو�سات حول بيع احلم��ار ا�سرتاه كبري التجار مببلغ كبري. 
لكن���ه اكت�سف بعد �ساعات باأنه وقع �سحية عملية ن�سب غبية. فانطلق فورا اإىل 
بي���ت املحتال وطرقوا الب���اب. قالت زوجته انه غري موجود لكنها �سرت�سل الكلب 
و�سوف يح�سره فورا. فعال اأطلقت الكلب الذي كان حمبو�سا فه���رب ل يلوي على 
�س���يء، لك���ن زوجها عاد بعد قليل وبرفقته كلب ي�سب���ه متاما الكلب الذي هرب. 
طبعا، ن�سوا ملاذا جاوؤوا وفاو�سوه على �سراء الكلب، وا�سرتاه احدهم مببلغ كبري 
طبعا، ثم ذهب اإىل البيت واأو�سى زوجته اأن تطلقه ليح�سره بعد ذلك. فاأطلقت 
الزوج���ة الكل���ب لكنهم مل يروه بع���د ذلك. عرف التجار اأنه���م تعر�سوا للن�سب 



157157

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

مرة اأخرى. فانطلقوا اإىل بيت املحتال ودخلوا عنوة. فل��م يج��دوا �سوى زوجته، 
فجل�س���وا ينتظرون���ه. وحني جاء نظر اإليهم ث���م اإىل زوجته، وق���ال لها: ملاذا مل 
تق���و مي بواجبات ال�سيافة له���وؤلء الأكارم؟ فقالت الزوجة: اإنهم �سيوفك فقم 
بواجبهم اأنت. فتظاهر الرجل بالغ�سب ال�سديد واأخ��رج من جيبه �سكينا مزيفا 
م���ن ذلك النوع الذي يدخل فيه الن�س���ل باملقب�س وطعنها يف ال�سدر حيث كان 
هناك بالون���ا مليئا بال�سبغة احلمراء، فتظاهرت باملوت. �سار الرجال يلومونه 
على هذا التهور فقال لهم: ل تقلقوا. فقد قتلتها اأكرث من مرة واأ�ستطيع اأعادتها 
للحي���اة. وفورا اخرج مزمارا من جيبه وبداأ يع���زف، فقامت الزوجة على الفور 
اأكرث حيوية ون�ساطا، وانطلقت لت�سنع القهوة للرجال املنده�سني. ن�سى الرجال 
مل���اذا جاءوا، و�س���اروا يفاو�سونه عل���ى املزمار حتى ا�سرتوه مببل���غ كبري، وعاد 
الذي فاز به وطعن زوجته و�سار يعزف فوقها �ساعات فلم ت�سحو، ويف ال�سباح 
�ساأل���ه التج���ار عم���ا ح�سل معه فخاف اأن يق���ول لهم انه قتل زوجت���ه فادعى اأن 
املزم���ار يعمل وانه متكن من اإع���ادة اإحياء زوجته، فا�ستع���اره التجار منه وقتل 
كل منه���م زوجت���ه بالتايل. طفح الكيل مع التجار، فذهب���وا اإىل بيته وو�سعوه يف 
كي�س واأخذوه ليلقوه يف البحر. �ساروا حتى تعبوا فجل�سوا لل���راحة فن��اموا. �سار 
املحت���ال ي�س���رخ من داخل الكي�س، فج���اءه راعي غنم و�ساأله ع���ن �سبب وجوده 
داخل كي�س وهوؤلء نيام فقال له باأنهم يريدون تزويجه من بنت كبري التجار يف 
الإم���ارة لكنه يع�سق ابنة عمه ول يريد بنت الرجل الرثي. طبعا. اأقتنع �ساحبنا 
الراع���ي باحللول مكانه يف الكي�س طمعا بالزواج م���ن ابنه تاجر التجار، فدخل 
مكانه بينما اخ���ذ املحتال اأغنامه وعاد للمدينة. وملا نه�س التجار ذهبوا والقوا 
الكي����س بالبحر وعادوا للمدينة مرتاحني. لكنهم وج���دوا املحتال اأمامهم ومعه 
ث���الث مئة راأ�س م���ن الغنم. ف�ساأل���وه فاأخربهم باأنهم ملا الق���وه بالبحر خرجت 
حوري���ة وتلقته واأعطته ذهبا وغنم���ا واأو�سلته لل�ساطئ واأخربت���ه باأنهم لو رموه 
مب���كان ابعد عن ال�ساطئ لأنقذته اأختها الأكرث ثراء التي كانت �ستنقذه وتعطيه 
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اآلف الروؤو����س م���ن الغنم وه���ي تفعل ذلك م���ع اجلميع. كان املحت���ال يحدثهم 
واأهل املدينة ي�ستمعون فانطلق اجلميع اإىل البحر والقوا باأنف�سهم فيه، و�سارت 
املدين���ة باأكمله���ا ملكا للمحتال. وهي ق�سية خيالي���ة اإل اأن ما يحدث على اأر�س 
الواق���ع اأ�س���د اإيالمًا وم���رارة منها، فالنا����س �سارت ت�سدق كل �س���يء يف �سبيل 

الرثاء ال�سريع. 
)92( املراأة اجلميلة والرجل الفقر

يحك���ى اأن ام���راأة فائقة اجلمال مرت برجل فقري ع���ازب فنظر اإليها وقلبه 
ينفطر �سغفا بجمالها، ثم تقدم منها ودار بينهما احلوار الآتي:

الرجل: »وزّيناها للناظرين«
املراأة: »وحفظناها من كل �سيطان رجيم«

الرجل: »بل هي فتنة ولكن اأكرثهم ل يعلمون«
امل���راأة: »واتقوا فتن���ة ل ت�سين الذين ظلموا منكم خا�س���ة واعلموا اأن اهلل 

�سديد العقاب«
الرجل: »نريد اأن ناأكل منها وتطمئن قلوبنا«

املراأة: »لن تنالوا الرّب حتى تنفقوا«
الرجل: »واإن كان ذو ع�سرة«

املراأة: »حتى يغنيهم اهلل من ف�سله«
الرجل: و«الذين ل يجدون ما ينفقون«

املراأة: »اأولئك عنها مبعدون«
عندها حنى راأ�سه قهرا وقال: »األ لعنة اهلل على ن�ساء الأر�س اأجمعني!«

 فاأجابته:«للذكر مثل حظ الأنثيني«
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)93( امل�سي يقلل خطر الإ�سابة بالعته املرتبط بالأوعية الدموية
 ن�سح���ت درا�س���ة اأجريت يف اإيطالي���ا كبار ال�س���ن بامل�سي بانتظ���ام، قائلة 
»اإن ممار�س���ة هذه الريا�سة قد ت�ساعد يف تقليل خط���ر الإ�سابة بالعته املرتبط 
بالأوعي���ة الدموي���ة«. ي�سار اإىل اأن هذا النوع من العت���ه يعترب ثاين اأكرث اأمرا�س 

ال�سطراب العقلي �سيوعا بعد الزهامير بني كبار ال�سن. 
ولحظ الباحثون امل�ساركون يف الدرا�سة اجلديدة والتي �سملت 749 �سخ�سا 
تزي���د اأعمارهم ع���ن 65 عام���ا، اأن الذين كان���وا مي�سون بانتظ���ام اأو ميار�سون 
اأ�سكال اأخرى من التمارين الريا�سية اخلفيفة كانوا اأقل عر�سة لالإ�سابة بالعته 

املرتبط بالأوعية الدموية يف ال�سنوات الأربع التالية. 
ومقارن���ة م���ع اأقرانهم مم���ن مييل���ون اإىل اجللو����س وعدم احلرك���ة، يقول 
الباحث���ون: »اإن خط���ر اإ�سابة الن�سط���اء بالعته بلغ ربع احتم���الت الإ�سابة لدى 

الآخرين«. 
وغالب���ا من ينج���م العته املرتب���ط بالأوعية الدموية عن �سع���ف تدفق الدم 
اإىل امل���خ، وق���د توؤدى الن�سدادات الت���ي ت�سيق الأوعية الدموي���ة املغذية للمخ اأو 

الن�سدادات الكاملة التي ت�سبب �سكتة دماغية اإىل العته. 
والنتائج اجلديدة التي تو�سلت اإليها الدرا�سة بنيت على اأدلة تفيد باأن منط 
احلي���اة له دور كبري يف خط���ر الإ�سابة بالعته، وخل�س عدد من الأبحاث اإىل اأن 
نف����س العادات املفيدة للقلب مثل الأكل ال�سح���ي والتمارين املنتظمة رمبا تفيد 

الذهن املتقدم يف العمر اأي�سا. 
ويق���ول رئي����س فري���ق البح���ث الدكتور جيوف���اين رافاجي���ال »اإن���ه رغم اأن 
التماري���ن الريا�سية اخلفيفة لي�س لها اأثر على مر�س الزهامير ل تعني النتائج 

اأن التمارين لي�س لها اأثر على احتمالت الإ�سابة بالزهامير«. 
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وق���ال الباحث���ون اأن التماري���ن الريا�سية ميكن اأن تفي���د الوظائف الذهنية 
لع���دة اأ�سباب، فف�سال عن حت�سني تدفق الدم اإىل امل���خ، فاإنها ميكنها اأن حتفز 

اإطالق عنا�سر كيمائية مهمة من املخ وتعزز منو خاليا ع�سبية جديدة.
كم���ا تو�س���ل باحث���ون بريطانيون يف درا�س���ة علمية حديث���ة ن�سرت يف جملة 
الطبيع���ة الطبي���ة، موؤخ���را، اإىل اأن امل�س���ي لي�س مفي���دا لتن�سي���ط وحت�سني اأداء 
القل���ب وال�سراي���ني وتخفيف الوزن فح�س���ب، واإمنا يوؤدي اأي�س���ا دورا يف حت�سني 
وظائ���ف الدماغ، وزيادة م�ستويات الذكاء، وتوق���د الذهن. كما لحظ الباحثون 
يف درا�سة ا�ستم���رت �ستة اأ�سهر، مار�س خاللها جمموعة من الأ�سخا�س ريا�سة 
امل�سي يف حني مار�س اآخرون متارين ال�سد، اأن اأداء املجموعة التي اتبعت ريا�سة 
امل�س���ي كان اأف�س���ل يف اختبارات الذكاء والإدراك وخا�س���ة يف املجالت املتعلقة 

بالتخطيط والذاكرة، مما ي�سري اإىل قوة الرتباط بني الأمرين. 
)94( املظبي واملندي واحلنيذ 

اأرجع���ت درا�سة حديثة ارتفاع ن�سبة امل�ساب���ني مبر�س ال�سرطان يف اململكة 
اإىل ا�ستهالك اللحوم )املدخنة( وعلى راأ�سها املظبي واملندي واحلنيذ! واأ�سارت 
الدرا�سة اإىل اأن تفاعل الزيت امل�سبع مع الأدخنة املت�ساعدة من الفحم امل�ستعل 
ينت���ج م���ادة »PAH« امل�سئولة عن اأنواع م���ن ال�سرطانات بن�سب���ة 100%. وعللت 
الدرا�س���ة الت���ي اأجرتها جامعة امللك �سعود بالتعاون م���ع وزارة ال�سحة اأن تكون 
املركبات امل�سببة لل�سرطان يف اللحوم امل�سوية امل�سبعة بالأدخنة املحبو�سة عموما 
حي���ث ذوب���ان الدهن من اللحم احل���ار ونزوله فوق جمر اللحم مم���ا يوؤدي اإىل 
حتل���ل الدهن حراريا فتتكون مواد م�سرطنة ت�ستقر على �سطح اللحم مع ارتفاع 
الأدخن���ة. واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن �سوي اللح���وم بطريقة املظبي فوق الأحجار 
ي���وؤدي اإىل اإذاب���ة الده���ون والت�ساقها بال�سط���ح ال�ساخن مما ي�س���رع من اإنتاج 
امل���ادة امل�سرطنة. واأو�ست الدرا�سة بالإقالل من تناول اللحوم امل�سوية واملدخنة 
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واختي���ار اللحوم قليلة الده���ن لل�سواء وتقليل �سمك �سرائ���ح اللحم عند ال�سوي 
وطب���خ اللحوم قليال بالف���رن قبل �سوائه���ا واإبعاد اللحوم ع���ن م�سدر احلرارة 
والتاأك���د من اكتمال اح���رتاق اخل�سب والفحم قبل ا�ستخدام���ه وتنظيف اأدوات 

 .Cو A ال�سواء والإكثار من تناول فيتاميني
يذك���ر اأن درا�سات اأمريكية ويابانية تو�سل���ت اإىل نتائج م�سابهة يف ال�سمك 

امل�سوي )املدخن( امل�سابه ل�سواء الأكالت ال�سعبية املحلية. 
)95( املعلم ميمي

كاملعتاد �سائق البا�س يف طريقه من حمطة اإىل اأخرى، وبينما هو يف طريقه 
توق���ف باإحدى املحطات، �سعد اأحد الركاب وهو �س���اب عمالق كاأنه بطل كمال 
اأج�س���ام، ويب���دو اأنه جدي���د على املنطق���ة فال�سائق مل يره من قب���ل. ف�ساأله عن 
التذاك���ر. فاأجابه وال�س���رر يتطاير من عينيه: املعلم ميمي م���ا بيدفع�س تذاكر. 
فرتكه ال�سائق على ا�ستحياء وتابع طريقه، ويف اليوم التايل ركب نف�س العمالق 
ونظ���ر اإليه ال�سائق برعب و�ساأله نف�س ال�سوؤال بن���ربة مرتعدة. فاأجابه العمالق 
بغلظ���ة: املعلم ميمي ما بيدفع�س تذاكر. وتكرر هذا امل�سهد مرات ومرات. نف�س 
ال�سوؤال ونف�س الإجابة. دون اأن يتجراأ ال�سائق اأو حتى يفكر يف مناق�سة العمالق. 
ف���ارق النوم عني ال�سائ���ق واأ�سابته الكاآبة واخلجل م���ن نف�سه ومن الركاب 
اللذي���ن ينظ���رون اإلي���ه على اأنه جب���ان وبداأ يتغي���ب عن العم���ل يف حماولة منه 
لله���روب م���ن امل�سكلة. ولكن���ه قرر اأن يواج���ه نف�سه ويتحداه���ا، فذهب بج�سمه 
النحي���ل وقامت���ه الق�سرية اإىل اإح���دى مراكز التدريب و�سج���ل نف�سه يف دورات 
تدريب كمال اأج�سام، كونغفو، جودو وكارتيه، وم�ست اأ�سهر وهو يكافح وينا�سل 
م���ن اأجل حترير نف�سه من اخلوف حتى اأتق���ن كل فنون الدفاع عن النف�س ونال 
منها اأ�سكال من امليداليات واألوان من الأحزمة. حتى حانت حلظة املواجهة مع 
امل�سكل���ة. فع���اد اإىل عمله املعت���اد واجته اإىل نف�س املحطة، وه���و يبحث عن هذا 
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العمالق وما اأن �سعدت الفري�سة البا�س حتى نه�س ال�سائق و�ساأله بنربة ميلوؤها 
الثقة بالنف�س: تذاكر، فاأجابه العمالق بنف�س الطريقة: املعلم ميمي ما بيدفع�س 

تذاكر.
فاأم�س���ك ال�سائق بقمي����س العمالق من رقبته و�سط ذه���ول الركاب و�ساح 

ب�سوت عال وعينان ت�ستعل منهما النار. 
املعلم ميمي ما بيد فع�س تذاكر، ليه؟ 

فاأجابه العمالق ب�سوت خافت: املعلم ميمي معاه ا�سرتاك! 
من فن الإدارة: التاأكد من وجود م�سكلة قبل بذل اأي جمهود حللها.

)96( املكان الأ�سواأ
املكان الأ�سواأ يف الطائرة: املوؤخرة، فاإن كنتم تعانون من غثيان ال�سفر، فان 
املكان الأ�سواأ الذي ميكن اأن تختاروه يف الطائرة، هو موؤخرتها بكل تاأكيد، فكلما 
ابتع���دمت عن املنت�سف، كلم���ا اأح�س�ستم اأكرث بكل حرك���ة، ولأن موؤخرة الطائرة 
اأطول من املقدمة، تكون ال�سدمات واحلركات يف هذا اجلزء من الطائرة اأقوى 
وحم�سو�س���ة اأكرث، فاإن كان ال�سفر بالطائ���رة ي�سايقكم، اختاروا املقعد القريب 

من اجلناح، هناك تكون الهزات اأخف بكثري. 
امل���كان الأ�س���واأ لو�سع امل�سباح ال�سغ���ري: )فوق الراأ����س( يف العادة ي�سدر 
امل�سباح ال�سغري �سوءًا قويًا، اإنه يخف�س اإفراز امليالثونني يف اجل�سم )الهرمون 
امل�سئ���ول عن الإح�سا�س بالنعا�س(. فاإن و�سعت���م امل�سباح فوق الراأ�س مبا�سرة، 
وتركتم���وه ي�س���يء على وجهك���م مبا�سرة، فاإنك���م بذلك قد توؤث���رون على عادة 
نومك���م. وله���ذا اختاروا ال�سوء اخلاف���ت الذي ت�سمح لكم قوت���ه بالقراءة، لكن 
رغم ذلك تكون الغرفة مظلمة ب�سكل كاف، لكي تتمكن اأدمغتكم من التحول من 

اليقظة اإىل النوم.
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امل���كان الأ�سواأ لفر�ساة الأ�سنان: )طرف املغ�سلة( ه���و اأ�سواأ مكان ميكن اأن 
ت�سع���وا في���ه فر�ساة اأ�سنانكم، وه���ذا ينطبق على دورة املياه الت���ي ت�سم البانيو 
واملغ�سل���ة واملرحا����س يف الغرفة نف�سها. ويعل���ق الربوفي�سور ت�س���وك جريبا من 
جامع���ة اأريزون���ا قائ���ال: يعي����س يف ال�سنتيمرت املربع م���ن املغ�سل���ة والبانيو 3،2 
ماليني ميكروب، وهذا اأكرث من العدد املوجود يف املرحا�س، كما اأنه بعد �سطف 
املرحا����س، تتطاير قطرات املاء املجهرية يف كل احلمام، وتنقل امليكروبات اإىل 
فر�س���اة اأ�سنانك���م، فاإن كان الباني���و واملرحا�س يف الغرف���ة نف�سها، يجب حفظ 

الفر�ساة يف خزانة مقفلة.
املكان الأ�سواأ لتخزين البقايا: )الثالجة( حيث اأن تخزين قدر كبري مملوء 
ب���الأكل احل���ار يف الثالجة ي�سكل احتم���ال كبريًا لالإ�ساب���ة بالت�سمم، يقول بيرت 
�سين���در، مدير معهد التكنولوجيا والإدارة، ي�ستغ���رق الطعام احلار فرتة طويلة 
حت���ى يربد، وم���ن الأف�سل واأكرث اأمانًا و�سع الطع���ام بعيدًا عن م�سدر احلرارة 

ملدة �ساعة على الأقل، قبل و�سعه يف الثالجة. 
امل���كان الأ�سواأ حلقيبة الي���د: )املطبخ( حقيبة يدك الفاخ���رة والأنيقة هي 
مرتع حقيقي للميكروبات، لقد قام جريبا وفريقه بعمل حتليل لقاع عدة ع�سرات 
م���ن حقائب اليد، واكت�سف اأنه، عل���ى ال�سنتيمرت املربع تعي�س 10 اآلف بكترييا، 

واحتوت ثلث هذه احلقائب على جراثيم برازية يف التحليل. 
وح�سب العلم���اء فاإن ذلك دليل على اأن الن�ساء ي�سعن حقائبهن يف خمتلف 
الأماك���ن، على اأر�سية ال�سيارة، بجانب الطاول���ة يف املطعم، وحتى على اأر�سية 
احلمام���ات العامة فاإذا و�سعت احلقيبة بعد ذلك يف مكان يح�سر فيه الطعام، 

فاأنت. جتازفني بحدوث م�سكلة.
املكان الأ�سواأ ملمار�سة التمارين: )اأمام املراآة( اأثبتت الدرا�سة التي اأجريت 
يف جامعة ماكما�سرتز اأن الذين يكونون يف اخللف بعيدين عن الروؤية يكون لديهم 
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داف���ع اأكرب للتمرين، فقد اأكدت الدرا�س���ة اأن النظر اإىل الق�سور والنواق�س يف 
اجل�سم اأمام املراآة ل يعطي دافعًا للتمرين، بل على العك�س يبث ال�سيق والتوتر. 
امل���كان الأ�س���واأ لو�سع التلفاز: )اأم���ام طاولة الطع���ام( التلفزيون هو العدو 
اللدود لقوامكم الر�سيق، فهو يبعد تركيزكم عن الطعام، فال تركزوا على كمية 
الأكل الت���ي تتناولونها، فمث���اًل الدرا�سة التي اأجريت يف ع���ام 2006م اأثبتت اأن 
املتطوع���ني يف الدرا�سة كان���وا ياأكلون ب�سرعة اأكرب بكثري عن���د م�ساهدة التلفاز 

منه عند ال�ستماع اإىل املو�سيقى، يف املعدل ا�ستهلكوا اأكرث ب�71% من الطعام.
)97( �سنة اأوىل زواج

اأوًل: تق���ول الأخ���ت ذهابها للمطاعم مع اأهلها كان���ت قليلة، املهم اأول اأيام 
زواجه���ا دخل���ت مع زوجها املطعم قال زوجها للجر�س���ون جيب يل املنيو و�ساألها 
و����س تبني قالت مثلك اأبغى منيو زوجه���ا ت�سدح من ال�سحك وهي تقول اح�سبها 

وجبه اأو طبق معني. 
ثانيــًا: وح���ده كان اخلجل ذابحها تقول زوجها كان كل يوم يجيب لها الأكل 
يف الفندق وهي البنت م�سويه ما ت�ستهي وما حتب ومن هالكالم وما غري تناظر 
في���ه وهو يلهط به���الكل وذاك اليوم بالفندق جاء الغ���داء وكالعادة زوجها قال 
لها: يا حياتي تعايل نتغدى قالت ل كل اأنت بالعافية اإنا ما ا�ستهي وهي ميتة جوع 
و�سب���ع الرجال ودق الباب ذاك الوقت املهم زوجها طلع وغاب ا�سوي وهي قالت 
يف نف�سه���ا اأكي���د انه بيطول وما ق���درت مت�سك نف�سها ومن ك���رث ما هي جوعانة 
ما�سك���ه الدجاجة بكربها تاأكلها! ويف ه���ذه الأثناء طب عليها عري�س الهنا وهي 
متلب�س���ة باجلرم امل�سهود وقاب�سة بيديها الثنتني يف الدجاجة والفم مفتوح على 
الأخ���ر وقال لها ه���ا اأ�سوفك منت���ي م�ستهية. وهي خال�س دوروه���ا امل�سكينة ما 

تلقونها 
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ثالثــًا: يف وح���دة �سعره���ا دامي يحت���اج ل���ه ا�ست�س���وار م���ا هو بناع���م املهم 
ال�ست�س���وار خرب ما اأدري و����س �سار فيه عاد هي ذكاءها قادها لفكره جهنمية 
و����س �سوت راح���ت على طاولة الك���وي وان�سدحت وهاتك يا ك���وي بهال�سعر، يوم 
دخ���ل زوجها اإل واختن���ا يف اهلل تكوي من�سجمة الرجال انهب���ل على بالها تزوج 

وحده ما هي �ساحية. 
رابعًا: وهذا موقف لوحده ب�سهر الع�سل تقول كنت م�سافرة خارج ال�سعودية 
وا�ستهيت مطعم عربي اهلل ل يعيدها املهم لقينا مطعم لبناين ورحنا له وحطوا 
لن���ا طبع���ا قبل ما نطلب زيتون وخمل���ل وجا اجلر�سون واقف ف���وق رو�سنا ياأخذ 
الطلب���ات وزوجي يقوله الطلبات واأنا اأح���اول اأ�سيد الزيتونة بال�سوكة مري تطري 
الزيتون���ة وت�سقع وجه اجلر�سون وهو ياأخذ الطلبات قام قال عنا يف لبنان ناأكل 
الزيت���ون باأيدنا عاد مري ا�سكت وانثرب قلت غريبة حنا عنا بال�سعودية ن�سيدها 
بال�سوك���ة وما�سكها زوج���ي علي حتى الآن كل ما �ساف زيت���ون قال هاه بال�سوكة 

واإل بيدك!
خام�ســًا: وحدة تقول اأنا متزوجة ولد عمي واأول ما تزوجنا رحنا بريطانيا، 
كان عن���ده دورة ف�سارت حج وق�ساء حاج���ة دورة و�سهر ع�سل، املهم تقول مرة 
دخلن���ا املطعم واأخذت القائمة وقعدت اأناظر الكالم كله انغليزي واأنا ما اأعرف 
ول ح���رف بالنغلي���زي تقول هو اخت���ار واجلر�سون واقف عن���د را�سي يحرتيني 
اخت���ار ق���ايل زوجي تب���ني اأ�ساعدك بالختيار قل���ت لي�س طايحه م���ن عينك اأنا 
اع���رف اخت���ار املهم تقول اخرتت طل���ب حمطوط يف اإطار وح���ركات قلت اأكيد 
ه���ذا �سي حلو وقلت اأبي هذا قال زوج���ي متاأكدة قلت اإيه اأ�سال من زمان اطلبه 
مل���ا كنت اطلع مع اأهلي تقول قالها طيب اب�سري وهو ي�سحك ويوم جابوا الطلب 

حطوا اأمام زوجي مكرونة وحركات واأنا وجبة اأطفال.
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�ساد�ســًا: يقول���ون فيه وحده ت�ستحي م���ن زوجها باملرة ت�ساي���ق الزوج وكلم 
خواته يكلمونها وكلم اأم زوجته كذلك املهم اأزعجوها امزحي مع زوجك اأمزحي 
والعب���ي وا�سحك���ي معه قالت ما اأق���در املهم طولوا عليها بال���كالم ويف مرة من 
امل���رات وه���ي مع زوجها �سبقها زوجها بينزل مع ال���درج قالت فر�سه امزح معه 
�س���وي عل�سانه ما ي�سوفني املهم دفته مع ال���درج اإل وهو يف اأخر الدرج مت�سقلب 
وقاعد يون وي�سيح من الأمل قالها و�س فيك كذا جل�ست البنية ت�سيح وتقول كله 

من اأهلك يقولون امزحي معه وهذي اأخرتها. 
�سابعًا: تقول وحدة توها متزوجة: كنا طالعني واحتجت احلمام ب�س م�ستحية 
اأقوله وهو �سكله ما عنده نية يروح ملكان فيه حمامات املهم تقول عجزت اأحتمل 
وجل�س���ت اأفكر باأ�سلوب حلو ما يخرب بر�ستيج���ي عنده قلت خال�س بقوله اأبغى 
دورة املي���اه اأح�سن من كلمة احلم���ام تقول واأنا ميتة من الف�سيلة قلت ابغي اأروح 

لدورة احلمام ما دريت اإل الرجال ي�سحك ويقول يا عيني على الإتيكيت. 
ثامنًا: تقول وحدة: اأول ما تزوجت كنت ادر�س وكان يوديني زوجي للجامعة 
وياأخ���ذين امله���م كنت يف اإح���دى املرات جال�س���ة انتظره، يوم و�س���ل عندي واأنا 
ام�س���ي بغنج اإل واأطيح ذيك الطيحة »ط���راخ« جل�ست على الأر�س ما ي�سوف اإل 
را�س���ي من عند �سباكي جال�سه اأناظ���ره ول اأحترك وكان ال�سارع مليان رجاجيل 
وبن���ات واركب يف ال�سيارة واه���و ميت من ال�سحك واجل�س اأ�سيح قلت ما تعرف 
ت�سم���ي عل���ي! ومبنا�سبة الطيحات تقول وحدة: اأول م���ا تزوجت طحت عند باب 
املطب���خ وانهبل زوجي وب�سم اهلل عليك �سالمت���ك حياتي وبعد مرور �سنة طحت 

بنف�س املكان قالها عمى ما ت�سوفني.
)98( النحافة وحلول تغذوية

عندم���ا يك���ون وزن الإن�س���ان اأقل م���ن الوزن املث���ايل ب� 10% وه���و ما يعرف 
بالنحاف���ة )Leanness(UNDER WEIGHT ويف ه���ذه احلالة تعترب �سكل من 
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اأ�س���كال �سوء التغذية ال�ساملة ن�ستدعي الفح����س الطبي، وقد ترجع النحافة اأو 
نق����س الوزن اإىل عدم كفاية ال�سعرات احلرارية املاأخوذة اأو اإىل زيادة الن�ساط 

اجل�سماين اأو الثنني معًا )�سوء التغذية املبدئي(
وقد يكون ال�سبب يف نق����س الوزن الإ�سابة بالأمرا�س )�سوء تغذية ثانوي( 
مث���ل بع�س الأمرا�س اخلبيثة اأو اخللل الذي ي�سيب اجلهاز اله�سمي اأو العدوى 
hyper� )املزمن���ة اأو وجود خلل بالغدد ال�سماء مثل زيادة اإفراز الغدة الدرقية 

) thyroidism

ونق����س الوزن الناجت من عدم كفاية ال�سعرات املاأخوذة يعترب حالة خطرية 
بالن�سبة ل�سغار ال�سن فهذا يوؤدي اإىل قلة املناعة ملقاومة العدوى �سد الأمرا�س 
وخا�س���ة عدوى ال�سل كما حتدث م�س���اكل اأثناء احلمل لالأمه���ات �سغار ال�سن، 
وه���ذه بع�س الإر�س���ادات الغذائية مل�ساعدة الأ�سخا����س امل�سابني بنق�س الوزن 

على ال�سفاء:
تناول وجبات متعددة وكافية من حيث حمتواها من ال�سعرات.. 1
زيادة كمية الطعام املتناولة يف كل وجبة.. 2
زيادة كمية الكربوهيدرات والدهون.. 3
زيادة عدد الوجبات املقدمة يوميًا.. 4
زي���ادة كمية الربوتني بحيث ت���رتاوح بني 1.5-1 جم كل كيلو جرام من . 5

وزن اجل�سم.
كفاية املاأخوذ من الفيتامينات والأمالح املعدنية.. 6
تناول الكفاي���ة من اخل�سروات والفواكه الغني���ة بالفيتامينات واملعادن . 7

الن���ادرة والرتكيز على الأطعمة �سهلة اله�سم مثل الكربوهيدرات والتي 
تتح���ول اإىل دهون ب�سرع���ة والأطعمة التي حتتوي عل���ى ن�سبة عالية من 
الدهون ويجب اأن تختار بحذر حيث اأنها قد ت�سبب فقدان ال�سهية لبع�س 
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الأف���راد وتن���اول الدهون غري املطهية مث���ل الزبدة والق�س���دة والزيتون 
والتي ميكن تقبلها بدًل عن الدهون يف الأطعمة املحمرة اأو املقلية. 

واأما الأطعمة امل�ستعملة لزيادة املتناول من ال�سعرات احلرارية فهي:
الألبان: اللن كامل الد�سم والزبادي.. 1
اجلنب: جميع الأنواع كاملة الد�سم.. 2
الدهون: الزبدة واملرجرين وجميع اأنواع الدهون الأخرى.. 3
البي�ص: املطهي يف جميع �سوره.. 4
اللح���وم والأ�سم���اك والطيور: جمي���ع الأنواع اللح���وم عالية الدهن . 5

تو�سف يف حال حتمل املري�س لها.
احل�ساء: تف�سل الأنواع ال�سميكة اأي امل�ساف اإليها الدقيق.. 6
اخلبــز واحلبوب ومنتجات املكرونة: جميع الأنواع ويف�سل احلبوب . 7

الكاملة.
اخل�سروات: جميع الأنواع مبا فيها البطاط�س.. 8
ال�سلطة: جميع الأنواع وميكن اإ�سافة احلم�س اأو زيت الزيتون.. 9

الفواكــه: جمي���ع اأن���واع الفواكه الطازج���ة واملطبوخ���ة والع�سائر . 10
واجللي واملربيات.

الأ�سناف احللوة: الك�سرتدة الآي�س كرمي الكيك الفواكه املعلبة.. 11
امل�سروبات: ال�ساي القهوة ال�سوكولتة باحلليب ع�سائر الفاكهة.. 12
الفيتامينــات الإ�سافية املركزة: اإذا اأم���ر بها الطبيب اأو اأخ�سائي . 13

التغذية.
)99( النظارات ال�سم�سية

بع����س النظ���ارات ال�سم�سية ل توفر احلماي���ة من الأ�سعة ف���وق البنف�سجية 
ولي����س بال�س���رورة اأن حتمى النظ���ارات ذات العد�سات الداكن���ة من خطر هذه 
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الأ�سعة. وتقول رابطة العاملني يف جمال الب�سريات، التي تتخذ من دو�سلدورف 
مق���را لها: اأن النظارات التي ل حتمى من الأ�سعة فوق البنف�سجية تكون خطرية 
لأن حدقة العني يف الع���ادة ت�سيق عند تعر�سها لالإ�ساءة القوية حلماية �سبكية 
الع���ني من اأ�سعة ال�سم����س. ولكن النظارات الداكنة تخ���دع حدقة العني وتبقيها 
مفتوحة ولهذا اإذا مل تكن النظارات واقية من الأ�سعة فوق البنف�سجية، ف�ست�سل 
ه���ذه الأ�سعة اإىل ال�سبكية وتلحق بها اأبلغ ال�سرر ولهذا يجب اأن يهتم املرء عند 
�س���راء نظارات �سم�سية ب�سمانات اجلودة ويج���ب اأن تكون النظارات كبرية مبا 
يكفي لتغطي احلاجبني وت�سل اإىل جانبي الوجه. وي�ساعد كرب حجم النظارات 
يف احلماي���ة من الأ�سعة ف���وق البنف�سجية حيث اأن النظارات ال�سغرية تزيد من 

خماطر الإ�سابة باأمرا�س العيون مثل اإعتام العد�سة اأو تدمري ال�سبكية.
)100( النظرة اإىل الإجنازات والأخطاء

مل اأع���د اأف���زع من امل���وت حتى لو ج���اء اللحظة! لقد اأخ���ذت يف هذه احلياة 
كث���ريًا، اأعني: لقد اأعطيت! اأحيانا ت�سعب التفرقة ب���ني الأخذ والعطاء؛ لأنهما 
يعطيان مدلوًل واحدًا يف عامل الروح! يف كل مره اأعطيت لقد اأخذت ل�ست اأعني 
اأن اأح���دًا ق���د اأعطى يل �سيئ���ًا اإمنا اأعني اأنن���ي اأخذت نف�س ال���ذي اأعطيت لأن 

فرحتي مبا اأعطيت مل تكن اأقل من فرحة الذين اأخذوا.
مل اأع���د اأف���زع من امل���وت حتى لو ج���اء اللحظ���ة! لقد عملت بق���در ما كنت 
م�ستطيعًا اأن اأعمل! هناك اأ�سياء كثرية اأود اأن اأعملها لو ُمدَّ يل يف احلياة ولكن 
احل�سرة لن تاأكل قلبي اإذا مل اأ�ستطع اأن اآخرين �سوف يقومون بها اإنها لن متوت 
اإذا كانت �ساحلة للبقاء فاأنا مطمئن اإىل اأن العناية التي تلحظ هذا الوجود لن 

تدع فكرة �ساحلة متوت.
مل اأعد اأفزع من املوت حتى لو جاء اللحظة! لقد حاولت اأن اأكون خرّيًا بقدر 
م���ا اأ�ستطي���ع اأما اأخطائي وغلطات���ي فاأنا نادم عليه���ا! اإين اأكل اأمرها اإىل اهلل، 
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واأرجو رحمته وعفوه اأما عقابه فل�ست قلقًا من اأجله فاأنا مطمئن اإىل اأنه عقابه 
ح���ق وجزاءه عدل وقد تعودت اأن اأحتمل تبعة اأعمايل خريًا كانت اأو �سرًا. فلي�س 
ي�س���وءين اأن األقى ج���زاء ما اأخطاأت حني يقوم احل�س���اب، واإين معتقدا اعتقادا 
جازما اأين �ساألقى رب غفور رحيم كرمي، يحب العفو فهو ربي، ل اإله اإل هو عليه 

توكلت وهو رب العر�س العظيم.
)101( الوزراء الثالثة

يف ي���وم م���ن الأيام اأ�ستدعى املل���ك وزرائه الثالثة وطلب منه���م اأمر غريب 
طل���ب م���ن كل وزير اأن ياأخ���ذ كي�س ويذه���ب اإىل ب�ستان الق�س���ر واأن ميلئ هذا 
الكي�س للملك من خمتلف طيبات الثمار والزروع كما طلب منهم اأن ل ي�ستعينوا 
باأح���د يف هذه املهم���ة واأن ل ي�سندوها اإىل اأحد اأخ���ر اأ�ستغرب الوزراء من طلب 
املل���ك واأخذ كل واح���د منهم كي�سة واأنطلق اإىل الب�ستان فاأم���ا الوزير الأول فقد 
حر����س على اأن ير�سي امللك فجمع من كل الثمرات من اأف�سل واأجود املح�سول 
وكان يتخ���ري الطيب واجليد من الثمار حتى مل���ئ الكي�س اأما الوزير الثاين فقد 
كان مقتن���ع باأن امللك ل يريد الثمار ول يحتاجها لنف�سه واأنة لن يتفح�س الثمار 
فق���ام بجم���ع الثمار بك�س���ل واإهمال فلم يتح���رى الطيب من الفا�س���د حتى ملئ 
الكي�س بالثمار كيف ما اتفق. اأما الوزير الثالث فلم يعتقد اأن امللك ي�سوف يهتم 
مبحتوى الكي�س اأ�سال فملئ الكي�س باحل�سائ�س والأع�ساب واأوراق الأ�سجار. ويف 
الي���وم التايل اأمر امللك اأن يوؤتى بالوزراء الثالثة مع الأكيا�س التي جمعوها فلما 
اأجتم���ع الوزراء بامللك اأمر امللك اجلنود باأن ياأخذوا الوزراء الثالثة وي�سجنوهم 
عل���ى حدة كل واحد منهم مع الكي�س ال���ذي معه ملدة ثالثة اأ�سهر يف �سجن بعيد 
ل ي�س���ل األيهم في���ه اأحد كان، واأن مينع عنهم الأكل وال�سراب فاأما الوزير الأول 

ف�سل ياأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى اأنق�ست الأ�سهر الثالثة.
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واأم���ا الوزير الثاين فقد عا����س ال�سهور الثالثة يف �سي���ق وقلة حيلة معتمدا 
عل���ى م���ا �سلح فقط من الثمار الت���ي جمعها اأما الوزير الثال���ث فقد مات جوعًا 
قب���ل اأن ينق�سي ال�سهر الأول. وهكذا اأ�ساأل نف�سك من اأي نوع اأنت فاأنت الآن يف 
ب�ست���ان الدنيا لك حرية اأن جتمع م���ن الأعمال الطيبة اأو الأعمال اخلبيثة ولكن 
غدا عندما ياأمر ملك امللوك اأن ت�سجن يف قربك يف ذلك ال�سجن ال�سيق املظلم 
لوحدك، ماذا تعتقد �سوف ينفعك غري طيبات الأعمال التي جمعتها يف حياتك 

الدنيا اأخي، لنقف الآن مع اأنف�سنا ونقرر ماذا �سنفعل غدًا يف �سجننا
)102( اأم الولد

يقول اأحد الأطباء: يف اأحد الأيام اأجريت عملية جراحية لطفل عمره �سنتان 
ون�سف وكان ذلك اليوم هو يوم الثالثاء، ويف يوم الأربعاء كان الطفل يف حيوية 
وعافية يوم اخلمي�س ال�ساعة 11:15ول اأن�سى هذا الوقت لل�سدمة التي وقعت اإذ 
باأحد املمر�سات تخ���ربين باأن قلب وتنف�س الطفل قد توقفا عن العمل، فذهبت 
اإىل الطف���ل م�سرعًا وقمت بعملية تدلي���ك للقلب ا�ستمرت 45 دقيقة وطوال تلك 
الف���رتة مل يكن قلب���ه يعمل، وبعدها كتب اهلل لهذا القل���ب اأن يعمل فحمدنا اهلل 
تع���اىل. ثم ذهبت لأخ���رب اأهله بحالته وكما تعلمون كم ه���و �سعب اأن تخرب اأهل 
املري����س بحالت���ه اإذا كانت �سيئة وهذا من اأ�سعب م���ا يتعر�س له الطبيب ولكنه 
�سروري، ف�ساألت عن والد الطفل فلم اأجده لكني وجدت اأمه فقلت لها اأن �سبب 
توق���ف قلب ولدك عن العمل هو نتيجة نزيف يف احلنجرة ول ندري ما هو �سببه 
واأتوقع اأن دماغه قد مات فماذا تتوقعون اأنها قالت؟ هل �سرخت؟ هل �ساحت؟ 
ه���ل قالت اأنت ال�سب���ب؟مل تقل �سيئا من هذا كله بل قالت احلمد هلل ثم تركتني 

وذهبت.
بعد 10 اأيام بداأ الطفل يف التحرك فحمدنا اهلل تعاىل وا�ستب�سرنا خريًا باأن 
حال���ة الدم���اغ معقولة، بعد 12يوم يتوقف قلبه مرة اأخ���رى ب�سبب هذا النزيف؛ 
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فاأخذن���ا يف تدليكه مل���دة 45 دقيقة ومل يتحرك قلبه قلت لأم���ه هذه املرة ل اأمل 
عل���ى ما اأعتقد، فقالت احلمد هلل الله���م اأن كان يف �سفائه خريًا فا�سفه يا رب. 
وبحم���د اهلل عاد القل���ب للعمل ولكن تك���رر توقف قلب هذا الطف���ل بعد ذلك 6 
م���رات اإىل اأن متك���ن اأخ�سائٌي الق�سب���ة الهوائية باأم���ر اهلل اأن يوقف النزيف 

ويعود قلبه للعمل.
وبع���د 3 اأ�سهر ون�سف والطفل ما ي���زال يف الإنعا�س ل يتحرك اإل اإنه ما اأن 
ب���داأ باحلرك���ة واإذا به ي�ساب بخراج و�سديد عجي���ب غريب عظيم يف راأ�سه مل 
اأرى مثل���ه، فقلن���ا ل���الأم باأن ولدك مي���ت ل حمالة، فاإن كان ق���د جنا من توقف 
قلب���ه املتكرر فلن ينج���و من هذا اخلراج، فقالت احلمد هلل ثم تركتني وذهبت. 
بعد ذلك قمن���ا بتحويل احلالة فورًا اإىل جراحي املخ والأع�ساب وتولوا معاجلة 
ال�سب���ي ثم بعد ثالثة اأ�سابيع بف�سل اهلل �سف���ي الطفل من هذا اخلراج،لكنه ل 

يتحرك.
وبعد اأ�سبوعني ي�ساب بت�سمم عجيب يف الدم وت�سل حرارته اإىل 41 درجة 
مئوي���ة فقلت لالأم: اأن دماغ ابنك يف خطر �سديد ل اأمل يف جناته فقالت ب�سرب 
ويق���ني احلمد هلل، اللهم اأن كان يف �سفائه خريًا فا�سفه. بعد اأن اأخربت اأم هذا 
الطف���ل بحال���ة ولدها الذي كان يرقد على ال�سرير رق���م 5 ذهبت للمري�س على 
ال�سري���ر رق���م6 ملعاينته واإذا ب���اأم هذا املري�س تبكي وت�سيح وتق���ول يا دكتور يا 
دكت���ور اأحلقن���ي يا دكتور حرارة الولد 38 درج���ة راح ميوت راح ميوت فقلت لها 
متعجبًا: �سويف اأم هذا الطفل الراقد على ال�سرير رقم 5 حرارة ولدها 41 درجة 
وزي���ادة وهي �ساب���رة وحتمد اهلل، فقالت اأم املري�س �ساحب ال�سرير رقم 6 عن 

اأم هذا الطفل:
 )ه���ذه املراأة ما ه���ي �ساحية ول واعية(؛ فتذك���رت حديث امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
اجلمي���ل العظيم )طوبى للغرباء( جم���رد كلمتني، لكنهما كلمت���ان تهزان اأمة. 
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مل اأرى يف حيات���ي ط���وال عمل���ي ملدة 23 �سن���ة يف امل�ست�سفيات مث���ل هذه الأخت 
ال�سابرة اإل اثنني فقط.

بع���د ذلك بف���رتة توقفت الكلى فقلنا لأم الطفل: ل اأم���ل هذه املرة لن ينجو 
فقال���ت ب�س���رب وتوكل عل���ى اهلل تعاىل احلم���د هلل وتركتني ككل م���رة وذهبت. 
دخلن���ا الآن يف الأ�سبوع الأخري من ال�سهر الرابع وقد �سفي الولد بحمد اهلل من 
الت�سم���م، ثم ما اأن دخلن���ا ال�سهر اخلام�س اإل وي�ساب الطفل مبر�س عجيب مل 
اأره يف حيات���ي، التهاب �سديد يف الغ�ساء البل���وري حول ال�سدر وقد �سمل عظام 
ال�سدر وكل املناطق حولها مما ا�سطرين اإىل اأن اأفتح �سدره وا�سطُر اأن اأجعل 
القل���ب مك�سوفا، بحيث اإذا بدلن���ا الغيارات ترى القلب ينب����س اأمامك. عندما 
و�سلت حالة الطفل لهذه املرحلة، قلت لالأم: خال�س هذا ل ميكن عالجه باملرة 
ل اأمل لقد تفاقم و�سعه، فقالت احلمد هلل كداأبها ومل تقل �سيئا اآخر م�سى الآن 
علين���ا �ستة اأ�سهر ون�سف وخرج الطفل م���ن الإنعا�س ل يتكلم ل يرى ل ي�سمع ل 
يتح���رك ل ي�سحك و�سدره مفتوح وميكن اأن ترى قلبه ينب�س اأمامك، والأم هي 
الت���ي ت�ساع���د يف تبديل الغيارات �ساب���رة وحمت�سبة. هل تعلم���ون ما حدث بعد 
ذلك؟ وقبل اأن اأخربكم، ما تتوقعون من جناة طفل مر بكل هذه املخاطر والآلم 
والأمرا����س، وما ذا تتوقعون من هذه الأم ال�سابرة اأن تفعل وولدها اأمامها عل 
�سف���ري القرب، ول متلك من اأمرها اإل الدعاء والت�سرع هلل تعاىل. هل تعلمون ما 
ح���دث بعد �سهرين ون�سف للطفل الذي ميكن اأن ترى قلبه ينب�س اأمامك؟ لقد 
�سف���ي ال�سبي متاما برحمة اهلل عز وجل جزاًء له���ذه الأم ال�ساحلة، وهو الآن 

ي�سابق اأمه على رجليه كاأن �سيئًا مل ي�سبه وقد عاد كما كان �سحيحا معافى.
مل تنت���ه الق�سة بعد ما اأبكاين لي�س ه���ذا، ما اأبكاين هو القادم: بعد خروج 
الطف���ل م���ن امل�ست�سفى ب�سنة ون�سف، يخ���ربين اأحد الإخ���وة يف ق�سم العمليات 
ب���اأن رجاًل وزوجت���ه ومعهم ولدين، يري���دان روؤيتك، فقلت من ه���م؟ فقال باأنه 
ل يعرفه���م. فذهب���ت لروؤيته���م واإذا بهم والد ووال���دة الطفل ال���ذي اأجريت له 
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العمليات ال�سابقة عمره الآن 5 �سنوات مثل الوردة يف �سحة وعافية كاأن مل يكن 
به �سيء ومعهم اأي�سا مولود عمره 4اأ�سهر. فرحبت بهم و�ساألت الأب ممازحًاعن 
ه���ذا املول���ود اجلديد الذي حتمله اأمه هل هو رق���م 13 اأو 14 من الأولد؟ فنظر 
اإيل بابت�سام���ة عجيب���ة )كاأنه يقول يل: واهلل يا دكت���ور اإنك م�سكني( ثم قال يل 
بع���د هذه البت�سامة: اأن ه���ذا هو الولد الثاين واأن الول���د الأول الذي اأجريت له 
العملي���ات ال�سابقة ه���و اأول ولد ياأتينا بعد 17 عاما من العقم وبعد اأن رزقنا به، 
اأ�سيب بهذه الأمرا����س التي تعرفها. مل اأمتالك نف�سي وامتالأت عيوين بالدموع 
و�سحبت الرجل ل اإراديًا من يده ثم اأدخلته يف غرفة عندي و�ساألته عن زوجته، 
قلت له من هي زوجتك هذه التي ت�سرب كل هذا ال�سرب على طفلها الذي اأتاها 
بع���د 17 عاما من العقم؟ ل بد اأن قلبها لي�س ب���ورًا بل هو خ�سٌب بالإميان باهلل 

تعاىل. هل تعلمون ماذا قال؟
قال: اأنا متزوج من هذه املراأة منذ 19 عاما وطول هذه املدة مل ترتك قيام 
اللي���ل اإل بعذر �سرعي، وما �سهدت عليها غيبة ول منيمة ول كذب، واإذا خرجُت 
من املنزل اأو رجعُت اإليه تفتح يل الباب وتدعو يل وت�ستقبلني وترحب بي وتقوم 
باأعمالها بكل حب ورعاية واأخالق وحنان. ويكمل الرجل حديثه ويقول: يا دكتور 
ل ا�ستطي���ع ب���كل هذه الأخالق واحلنان الذي تعاملني ب���ه زوجتي اأن اأفتح عيني 
فيها حياًء منها وخجاًل؛ فقلت له: ومثلها ي�ستحق ذلك بالفعل منك انتهى كالم 

الدكت���ور خالد اجلبري حفظ���ه اهلل. يقول اهلل تعاىل: چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ        ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   
ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  چ ويق���ول علي���ه ال�س���الة وال�سالم: )ما ي�سي���ب ُ امل�سلم َ من 
ن�سبٍ  ول و�سٍب ول همٍ  ول حزنٍ  ول اأذًى ول غٍم، حتى ال�سوكة ي�ساكها اإل كفر 
اهلل به���ا خطاياه( فا�ستعينوا اإخواين واأخواتي ب���اهلل واأ�سالوه حوائجكم وادعوه 

وحده واجلئوا اإليه يف ال�سراء وال�سراء اإنه تعاىل نعم املوىل ونعم الن�سري.



175175

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

)103( اأم وليد
ُعرف���ت اأم وليد بالتفاين يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل فال تكاد حت�سر منا�سبة 
اأو اجتماعا اأو زواجا اإل وتطلب من احلا�سرات اأن تتحدث لهن لدقائق فين�ساب 
حديثه���ا املوؤم���ن مذكرا احلا�سرات بعظمة اهلل وحاثا عل���ى مراقبته ف�سال عن 
اإلقائه���ا املحا�س���رات الدورية يف امل�سلي���ات الن�سائي���ة ودور التحفيظ القراآنية 
ولق���د كان له���ا در�س اأ�سبوعي ثاب���ت يف ع�سر كل جمعة يف منزله���ا يجتمع فيه 
ر باهلل وتن�سح من  ن�س���اء حيها حتى يكتظ املن���زل باحلا�سرات وهي ل تفتاأ ُتَذكِّ

حاد عن طريقه جاد اهلل عليها باملغفرة.
وله���ا يف الأم���ر باملع���روف والنهي عن املنكر ق���دم �سابقة ي�سه���د لها بذلك 
كل م���ن عرفها وم���ا اأجمل الأمر والنه���ي اإذا غلفا باأ�سلوب رقي���ق وتعطرا بعبق 
البت�سام���ة وتل���ك �سجيتها ف���اإذا راأت فتاة مق�س���رة يف لبا�سه���ا مل ت�سلم عليها 
بطريق���ة ملفت���ة ثم تقول لها بابت�سام���ة يا حبيبتي �ساأ�سلم علي���ك اإذا عاهدتني 

بلبا�س �ساتر فيتفرقا وقد ر�سم املوقف اأثرا بالغا يف نف�س الفتاة.
ج���اء اإم���ام امل�سجد املج���اور لبيتهم معزيا اأب���ا وليد وق���ال �ستفتقد حلقات 
امل�سج���د داعما رئي�سا مل يتاأخر عن دعم احللق���ات و�سيفتقد اأطفال احلي تلك 
ال�ساعات واجلوائز التي تقدم للمحافظ على ال�سالة منهم والتي كانت اأم وليد 
تقدمها. يقوله الإمام وهو يظن اأن زوجها واأبناءها على علم بذلك فيفاجاأ باأنهم 
ي�سمعون اخلرب لأول مرة فقد اأخفته عن اأقرب النا�س لها اإخال�سا لربها وكاأمنا 
متثل���ت قول الزبري بن الع���وام ر�سي اهلل عنه �ساحب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني قال: 
)م���ن ا�ستطاع منكم اأن يك���ون له خبيئة من عمل �سال���ح فليفعل( والطريف يف 
الأمر اأن اأحد اأبنائها رمبا فاز باأحد تلك ال�ساعات ملحافظته على ال�سالة فياأتي 
مب�س���را اأمه فت�ستب�س���ر وتدعو لالإمام بكل خري لن�ساطات���ه فما اأجمل الإخال�س 

وما اأبهى مقامه.
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يف الأ�سه���ر الأخرية قبل وفاتها جمعت مبالغ طائل���ة وقالت لذويها وزعوها 
عل���ى الفق���راء وامل�ساك���ني وجمعت مبال���غ اأخ���رى وحددتها حلفر الآب���ار ل�سقيا 
امل�سلم���ني ولقد كانت ت�سعى جاهدة يف دع���م املدار�س الن�سائية لتحفيظ القراآن 
الك���رمي التي ت�سح موارده���ا ويف مرة قالت للحا�سرات يف اأح���د املنا�سبات اأننا 
نبن���ي م�سج���دا فمن يعني عل���ى اإكماله ف�سبحان من جعل له���ا يف كل جمال خري 

�سهم ويف كل اأر�س معروف ر�سم.
كان���ت رحمه���ا اهلل �سوام���ة قوامة ولقد ق���ال اأبناوؤها اأنه���ا يف العام الأخري 
م���ن حياتها كان���ت ت�سوم يوما وتفطر يوما يف اأكرث الع���ام فاإذا ابت�سمت املائدة 
باأ�سه���ى الأطباق التي اأعدته���ا لزوجها واأبنائها اعتذرت منهم بلطف فقد كانت 
�سائم���ة هلل. ولق���د كانت من اأهل قي���ام الليل حتدثني اأحد كب���ريات ال�سن اأنها 
باتت عندهم فا�ستيقظت قبل اأذان الفجر ب�ساعتني فاإذا �سواد يف طرف الغرفة 
واإذا ب���ه اأم وليد ت�سلي اإذا طاب الرق���اد فر�ست ال�سجاد وكاأمنا يتجافى جنبها 

ع���ن امل�ساجع لقد كانت حتفظ قول اهلل عز وجل عن املتقني: چ ڑ  ڑ  ک  ک    
ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  چ فعزم���ت اأن تك���ون منه���م وكانت العزمية 

بالفعال قبل املقال فما اأف�سح لغة الفعل!
كان���ت اأم وليد تدعو اهلل كثريا يف حما�سراته���ا اأن يتوفاها اهلل تعاىل وهي 
تلق���ي در�سا اأو اأن يتوفاه���ا يف بيته احلرام تعنيَّ اأح���د اأبنائها يف وظيفة جديدة 
فاأبت عليه اإل اأن يبداأ بعمرة قبل اأن يبا�سر وظيفته وطلبت اأن ت�سحبه وكان لها 
ذلك. راأت قبل رحلتها باأيام روؤيا فاأخربت ابنتها اأنها راأت روؤيا خري واأن روؤياها 
اأن �سدقت ف�ستعرفونها بعد اأيام قليلة ومل تخرب �سيئا. األقت قبل وفاتها بخم�سة 
اأي���ام در�سا عن امل���وت وحتدثت فيه عن الع���زاء واأحكامه والب���دع التي اأحدثها 
النا�س يف الع���زاء بح�سور قريباتها وكاأمنا �سعرت باقرتاب اأجلها ف�سبحان اهلل 
بل تذكر ابنتها اأن لها م�سلى خا�سا فيه �سجادة ل تكاد تطوى وقبل �سفرها مع 
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ابنه���ا للعمرة طوت �سجادتها على خ���الف العادة وملا ا�ستغربت ابنتها من طيها 
اأحلت اأم وليد باأن ترفع �سجادتها ف�سبحان اهلل.

وحني همت باخلروج للمطار ودع���ت اأبناءها وزوجها ورفعت يديها لل�سماء 
ودع���ت لزوجها واأكرثت وهي تقول جزاك اهلل عني خري اجلزاء فقد ي�سرت يل 
اأن اأدعو لربي. ول حرمك اهلل اأجري حيث مل حترمني من الدعوة يف �سبيل اهلل 

واأحلت بالدعاء ربع �ساعة وهو ي�سمعها.
و�سل���وا اإىل امل�سج���د احل���رام يف الثلث الأخ���ري من الليل وطاف���ت مع ابنها 
وابنتها وكانت تلح بالدعاء اأن تاأتيها منيتها يف هذا املكان الطاهر و�سرعوا بعد 
ذلك يف ال�سعي ويف منت�سف ال�سعي نادى موؤذن امل�سجد احلرام ل�سالة الفجر 
فقال���ت لبنها وابنته���ا �سن�سبح �سائمني. فاليوم خمي�س وم���ن �سعبان. فاأ�سبح 
الثالث���ة �سائمني، ومل���ا �سعدت لل�سف���ا يف بداية ال�سوط اخلام����س وبني الأذان 
والإقام���ة يف اأ�سرف زمان واأطهر مكان وهي �سائمة وقد ا�ستقبلت القبلة رفعت 
يديها داعية يف بداية ال�سوط وابنتها تقف بجانبها. تقول مل يرعني اإل اأن خرت 
والدت���ي �ساجدة هلل تعاىل تقول انتظرتها لتقوم من �سجدتها فقد خلتها وافقت 
اآي���ة �سجدة يف دعائها ف�سج���دت وملا طالت �سجدتها نبهتها فلم تنتبه حاولت اأن 
اأقيمه���ا فكاأمنا �سعلت مرتني بلطف ف�سقطت على الأر�س. جاء الطبيب فك�سف 
عليه���ا �سريع���ا وقال لقد فارقت احلي���اة فياهلل ما اأح�سنها م���ن خامتة بني يدي 
فري�سة من فرائ�س اهلل ويف خري اأر�س اهلل وهي �سائمة وتوؤدي منا�سك العمرة 

فاللهم اجعلها ممن يدعى من اأبواب اجلنة الثمانية.
تل���ك اأم وليد �سدقت مع اهلل ف�سدق اهلل معها واإنه ل يوفق حل�سن اخلامتة 
اإل م���ن اأح�سن يف دنياه العمل وبطاع���ة اهلل ا�ستغل اأما من عبد ال�سهوات وهجر 

الطاعات ف�سيموت بارا مبعبوده و�ستان بني الفريقني. 
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)104( امراأه ل تتكلم اإل بالقراآن 
ق���ال عب���دا هلل ب���ن مب���ارك ب���ن وا�س���ح احلنظل���ي )�ساح���ب الت�ساني���ف 
والرح���الت(: خرج���ت حاج���ا اإىل بي���ت اهلل احلرام، وزي���ارة ق���رب النبي عليه 
ال�س���الة وال�س���الم، فبينما اأنا يف بع����س الطريق اإذ اأنا ب�س���واد، فتميزت ذاك، 

فاإذا هي عجوز عليها درع وخمار من �سوف، فقلت ال�سالم عليكم 
فقالت: �سالم قول من رب رحيم

فقلت لها: يرحمك اهلل ما ت�سنعني يف هذا املكان؟
قالت: من ي�سلل اهلل فال هادي له، فعلمت اأنها �سالة عن الطريق

فقلت لها: اأين تريدين؟
قال���ت: �سبحان ال���ذي اأ�سرى بعبده لي���ال من امل�سجد احل���رام اإىل امل�سجد 

الأق�سى 
فعلمت اأنها قد ق�ست حجها وهي تريد بيت املقد�س

فقلت: اأنت منذ كم يف هذا املو�سع؟
قالت: ثالث ليايل �سويا

فقلت: ما اأرى معك طعاما تاأكلني
قالت: هو يطعمني وي�سقني
قلت: فباأي �سيء تتو�سئني؟

قالت: فلم جتدوا ماء فتيمموا �سعيدا طيبا 
فقلت: اأن معي طعاما، فهل لك يف الأكل؟

قالت: ثم اأمتوا ال�سيام اإىل الليل
فقلت: لي�س هذا �سهر رم�سان

قالت: ومن تطوع خريا فاإن اهلل �ساكر عليم
فقلت: قد اأبيح لنا الإفطار يف ال�سفر

قالت: واأن ت�سوموا خري لكم اأن كنتم تعلمون 
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فقلت: مل ل تكلميني مثل ما اأكلمك؟
قالت: وما يلفظ من قول اإل لديه رقيب عتيد

فقلت: فمن اأي النا�س اأنت؟
قالت: ول تقف ما لي�س لك به علم اأن ال�سمع والب�سر والفوؤاد كل اأولئك كان 

عنه م�سئول
فقلت: قد اأخطاأت، فاجعليني يف حل 

قالت: ل ترثيب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم
فقلت: فهل لك اأن اأحملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة؟

قالت: وما تفعلوا من خري يعلمه اهلل
فاأنخت ناقتي، فقالت: قل للموؤمنني يغ�سوا من اأب�سارهم

فغ�س�س���ت ب�سري عنه���ا، وقلت لها: اركب���ي، فلم���ا اأرادت اأن تركب نفرت 
الناقة، فمزقت ثيابها 

فقالت: وما اأ�سابكم من م�سيبة فبما ك�سبت اأيديكم
فقلت لها: ا�سربي حتى اأعقلها

قالت: ففهمناها �سليمان
فعقلت الناقة، وقلت لها: اأركبي، فلما ركبت

قالت: �سبحان الذي �سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون 
فاأخذت بزمام الناقة وجعلت اأ�سرع واأ�سيح

فقالت: واأق�سد يف م�سيك واأغ�س�س من �سوتك
فجعلت اأم�سي رويدا واأترمن بال�سعر

فقالت: فاأقروؤوا ما تي�سر من القراآن
فقلت لها: لقد اأوتيت خريا كثريا
قالت: وما يذكر اإل اأولو الألباب

فلما م�سيت قليال قلت: األك زوج؟
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قالت: يا اأيها الذين اآمنوا ل ت�ساألو عن اأ�سياء اأن تبد لكم ت�سوؤكم
ف�سكت ومل اأكلمها حتى اأدركت بها القافلة

فقلت لها: هذه القافلة فمن لك فيها؟
فقالت: املال والبنون زينة احلياة الدنيا 

فعلمت اأن لها اأولدا
فقلت: وما �ساأنهم يف احلج؟

قالت: وعالمات وبالنجم هم يهتدون
فعلمت اأنهم اأدلء الركب، فق�سدت بها القباب والعمارات

فقلت هذا القباب فمن لك فيها؟
قال���ت: واأتخذ اهلل اإبراهي���م خليال، وكلم اهلل مو�سى تكليم���ا، يا يحيى خذ 

الكتاب بقوة 
فنادي���ت: ي���ا اإبراهيم، يا مو�سى، يا يحيى، فاإذا ب�سب���ان كاأنهم الأقمار، قد 

اأقبلوا، فلما اأ�ستقر بهم اجللو�س
قال���ت: فابعثوا اأحدكم بورقك���م هذه اإىل املدينة فلينظ���ر اأيها اأزكى طعاما 

فلياأتكم برزق منه
فم�سى اأحدهم فاأ�سرتى طعاما فقدموه بني يدي 

وقالت: كلوا واأ�سربوا هنيئا مبا اأ�سلفتم يف الأيام اخلالية
فقلت: الآن طعامكم علي حرام حتى تخربوين باأمرها

فقال���وا: ه���ذه اأمن���ا لها اأربعني �سن���ة مل تتكل���م اإل بالقراآن خماف���ة اأن تزل 
في�سخط عليها الرحمن

فقلت: ذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء واهلل ذو الف�سل العظيم
)105( اأمك

يق���ول �ساحب الق�سة كن���ا يف احد املجال����س فاإذا باجلوال ي���رن على اأحد 
احلا�سري���ن رد على اجلوال بوجه مكتئب، اإيه اإيه ما هو احلني قلت لك خال�س 
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م���ا هو احلني بعدي���ن، هكذا توالت الكلم���ات قلنا لعله يخاط���ب اإحدى قريباته 
اأغل���ق اجلوال وقال: اأزعجتن���ا العجوز يق�سد اأمه ما اأقبح���ه مل يتلطف مع اأمه 
يف ال���كالم ول يف الو�سف �سك���ت و�سكت احلا�سرون ثم �سمعنا �سوت بكاء خفي 
ف���اإذا اأحد الزمالء تدمع عين���ه نظرنا اإليه بده�سة لأن دم���ع الرجال لي�س هينا 
فلم���ا علم اأننا حولنا النظر اإليه قال: ليتني راأيت اأمي وليتها حية لتزعجني كي 
اأق���ول لها: �سمي الذي ير�سيك. �ساحبنا الأول �سار يف حرج وحاول الدفاع عن 
نف�س���ه فتكلم املجل�س كله دفعة واحدة وقال���وا: ل تتكلم ول بكلمة ما لك اأي عذر 
اذه���ب لأمك وقبل راأ�سها وا�سرت�سها �سديقنا الذي بكى توفيت اأمه وهو �سغري 
بع���د ولدته فورًا يعي�س حياته كئيبا لأنه يظن اأنه �سبب وفاة اأمه ن�ساأ وهو �سغري 
ي�سمع من الأطفال: اأمي قالت، اأمي تقول، بروح لأمي ولكنه ل ي�ستطيع اأن يقول 
هذه الكلمات بركان داخله يتفجر فينزوي يف اإحدى زوايا البيت ليبكي بكاء مرا 
ك���رب وكربت معه همومه ي�سمع زمالءه العق���الء، وهم يقولون ردا على اأمهاتهم 
اآم���ري اآمر اهلل يحييك عل���ى طاعته اإذا ات�سلت ترك الدني���ا من اأجلها عندها 

يتنف�س �ساحبنا ال�سعداء ويكاد ينفجر من البكاء.
اأخ���ي قارئ هذه ال�سطور، اإذا كانت اأمك حية ترزق، فاترك الآن ما بيدك، 
وتوج���ه اإىل اأم���ك وقبل راأ�سها وقل له���ا: هل اأنت را�سية عني؟ ف���اإن قالت: نعم 
فاأن���ت اأ�سعد النا�س!واإن قالت:ل، فاذهب اإىل زاوية يف البيت: وابك على غ�سب 
والدت���ك علي���ك واإن كانت اأمك ميتة، فارفع الآن يدي���ك اإىل ال�سماء وقل: اللهم 

اجعلها يف الفردو�س الأعلى اللهم ارحمهما كما ربياين �سغريا.
)106( املزارع واحل�سان

وقع ح�سان اأحد املزارعني يف بئر مياه عميقة ولكنها جافة واأجه�س احليوان 
بالبكاء ال�سديد من الأمل من اأثر ال�سقوط وا�ستمر هكذا عدة �ساعات كان املزارع 
خالله���ا يبحث املوقف ويفكر كيف ي�ستعيد احل�سان؟ ومل ي�ستغرق الأمر طوياًل 
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كي يقنع نف�سه باأن احل�سان قد اأ�سبح عجوزًا واأن تكلفة ا�ستخراجه تقرتب من 
تكلف���ة �سراء ح�سان اآخر هذا اإىل جانب اأن البئر جافة منذ زمن طويل وحتتاج 
اإىل ردمها باأي �سكل. وهكذا نادى املزارع جريانه وطلب منهم م�ساعدته يف ردم 
البئر كي يحل م�سكلتني يف اأن واحد، التخل�س من البئر اجلاف ودفن احل�سان 
وب���داأ اجلميع باملعاول واجلواريف يف جمع الأترب���ة والنفايات واإلقائها يف البئر 
يف بادئ الأمر، اأدرك احل�سان حقيقة ما يجري حيث اأخذ يف ال�سهيل ب�سوت 
ع���ال ميلوؤه الأمل وطل���ب النجدة وبعد قليل من الوق���ت انده�س اجلميع لنقطاع 
�س���وت احل�سان فجاأة وبعد ع���دد قليل من اجلواريف، نظر امل���زارع اإىل داخل 
البئر وقد �سعق ملا راآه فقد وجد احل�سان م�سغوًل بهز ظهره فكلما �سقطت عليه 
الأتربة يرميها بدوره على الأر�س ويرتفع هو مبقدار خطوة واحدة لأعلى وهكذا 
ا�ستمر احلال الكل يلقي الأو�ساخ اإىل داخل البئر فتقع على ظهر احل�سان فيهز 
ظه���ره فت�سقط على الأر�س حي���ث يرتفع خطوة بخط���وة اإىل اأعلى وبعد الفرتة 
الالزم���ة مللء البئر اق���رتب احل�سان لالأعلى وقفز قف���زة ب�سيطة و�سل بها اإىل 
خارج البئر ب�سالم. كذلك احلياة تلقي باأوجاعها واأثقالها عليك كلما حاولت اأن 
تن�سى همومك فهي لن تن�ساك و�سوف توا�سل اإلقاء نف�سها وكل م�سكلة تواجهك 
يف احلياة هي حفنة تراب يجب اأن تنف�سها عن ظهرك حتى تتغلب عليها وترتفع 
بذلك خطوة لالأعلى انف�س جانبا وخذ خطوة فوقه لتجد نف�سك يوما على القمة 

ل تتوقف ول ت�ست�سلم اأبدا مهما �سعرت اأن الآخرين يريدون دفنك حيا. 
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نعل���م اأن املح���ب يهدي حمبوب���ه �ساعة، طق���م اأملا�س جه���از حا�سب، وحتى 
�سي���ارة، ولك���ن اأحد رج���ال الأعم���ال اأراد اأن يفاجئ زوجته ب���اأن اأخذها بجولة 
ممتطي���ًا �سنام اإح���دى طائرات الهيلوكوبرت لريي حمبوبت���ه الهدية التي قدمها 

لها بعد اأن قام بتغليفها كما لو كانت قطعة من ال�سوكولتة.

اأنه اأمل الفراق وتفطر الأكباد، فما اأق�سى فقدان الأحباب، خا�سة حني يكون 
الفاق���د عاجز ويف اأم�س احلاجة مل���ن ي�سنده ويعطف عليه ويوا�سيه، واملفقود هو 
كل �س���يء بالن�سبة لذاك الك�سري، هذه ال�سورة تذكرين بحديث اأم اأمين � ر�سي 
اهلل عنه���ا � اأنه ملا تويف عب���د املطلب، كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص طفاًل مل يتجاوز ثمان 

�سنني وكان يبكي اإذ ذاك خلف �سرير جده.
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يف اإحدى البلدان الآ�سيوية الفقرية قام املوظفون املعنيون مبراقبة الأ�سواق 
بالعت���داء عل���ى �ساحب ه���ذه الدرجة؛ لأنه يح���اول بيع ب�ساعت���ه بطريقة غري 
نظامي���ة ويف مكان غري م�سموح به، �ساهدوا جل�سة البوؤ�س ودموع الرجل العجوز 
وهي تت�ساقط ب�سبب عجزه عن اإ�سالح دراجته املحطمة؛ لت�سعور بحجم املعانة.

الرج���ال طينة واحدة يف كل مكان وزمان، و�س���ورة ت�سري اإىل اأنه حتى رمبا 
هذا حالهم يف جميع املخلوقات والكائنات احلية.
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)107( كيف اأ�سبح مديًرا جديًرا؟
ُكْن م�سئوًل: مازال لفظ »املدير« لدينا ي�ستعمل كمرادف لل�سلطة والهيمنة . 1

وهو مرادف عجيب للكلمة، والأعجب منه اأن ي�ستخدم مع كلمة »م�سئول« 
نف�س املرادفات التي تعني الهيمنة وال�سلطة مع اأن م�سئول تعني اأنه �سوف 
ي�ساأل عما يقوم به ومازال الكثري من املديرين يوؤمنون بهذا لكني اأعتقد 
اأن����ك ل حتب هذا الكالم؛ لذلك اأدعوك اإىل اأن تن�سى مرادفات الهيمنة 
وال�سلط����ة وتتذكر امل����رادف الوحيد ال�سحيح وه����و »الرعاية« فكلكم راع 

وم�سئول عن رعيته، كما ورد عن ر�سول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص.
ُكْن قدوة: قد يتيح لك عملك اجلديد فر�سة عدم التوقيع عند احل�سور . 2

والن�س���راف يف دفرت احل�س���ور والن�سراف، لكن علي���ك اأن تتذكر اأن 
توقع يف مكان اآخر هو عيون وقلوب وعقول زمالئك، فاأنت مثال حي لكل 
م���ن يعمل مع���ك، واإذا مل تكن قدوة فلن يتبعك اأح���د، كما اأنه عليك األ 
تتوق���ع من الآخرين اأن يبذلوا ق�س���ارى جهدهم، ما مل تقم اأنت بذلك، 
كذل���ك احذر م���ن كبوات اجلي���اد امل�سم���اة بنوبات الغ�س���ب، فلو ارتفع 
�سوت���ك بال�سياح مرة واحدة فتوقع اأن تتح���ول موؤ�س�ستك بعد قليل اإىل 
خلية نحل، ولكن َنْحل ل ينتج ع�ساًل، بل ي�سمعك دومًا الطنني! اأن القائد 

القدوة هو الذي يخطط ميدان املعركة لزمالئه ثم ي�سبقهم اإليه.
ا اأَِدْر من موقع احلدث: كله متام الأمور ت�سري بانتظام �سديد . 3 ُكْن �سحفيًّ

العمل يتم على اأكمل وجه ل �سكاوى ل مقرتحات بالتاأكيد اأن هذا الكالم 
ه���و كالم الورق الذي يخدع اأحياًن���ا، اأما الإدارة ف�سيء اآخر الإدارة هي 
اأن تك���ون هن���اك بجوار العامل���ني ت�ساألهم وتعي�س معه���م ت�سعر بحرارة 
الأماك���ن غري املكيفة فت�ستعل يف نف�سك جذوة احلما�س، اأن املنتج الذي 
يخ���رج من موؤ�س�ستك لن ي�سعر به النا����س اإل اإذا عرفت اأنت قيمته ولن 
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تع���رف قيمته اإل اإذا عاي�ست حلظ���ات بنائه حجًرا حجًرا، عندما تكون 
مدي���ًرا �سحفيًّا �سوف ت�سخ����س امل�سكلة بدقة، كم���ا ت�ستطيع اأن ت�سف 

العالج الفّعال لها.
���ا: �سوف ت�سخر من التقاري���ر الورقية التي  عندم���ا تكون مديًرا �سحفيًّ
تخ���ربك اأن كل �سيء مت���ام واأنه ل م�س���اكل على الإط���الق اإنني اأعرف 
رُّ يف �سباح كل يوم اأن  اأح���د اأهم �سانعي ُبنِّ القه���وة يف العامل الذي ُي�سِ
ين���زل اإىل مطاحن الن؛ لي�س���رب بيده و�سط الن ث���م يرفعه لي�ستمتع 
برائحت���ه، ول يذهب اإىل مكتبه قبل اأن يجل�س مع عماله لي�ستمتع معهم 
بفنجان قهوة ال�سباح، فهل �سربت قهوة ال�سباح مع زمالئك يف ميدان 

معركتهم اأق�سد مواقع عملهم؟
ُك���ْن اأنت بعد التَّْح�سني: نحن جميًعا كجب���ل اجلليد ما يظهر منا اأ�سغر . 4

مم���ا يختف���ي فلكل من���ا �سخ�سيتان: الظاه���رة والباطنة يران���ا النا�س 
ب�سخ�سياتن���ا الظاهرة، وقد ي�ستطيعون معرفة بواطننا من ت�سرفاتنا؛ 
لذل���ك ك���ن على طبيعت���ك و�سط النا����س ولكن اعمل عل���ى حت�سني هذه 

الطبائع.
اإذا كان م���ن طباع���ك اأن���ك حتب النوم كث���رًيا، فهذا يعن���ي اأنك �سوف 
���ر متاأخًرا، اأو على الأقل غري مهن���دم اأو عيونك حمراء، كل ذلك  �سُ حَتْ
ي���راه َمْن َحولك فيك فيثري لديه���م انطباًعا منك بالك�سل؛ لذلك عليك 

بتح�سني تلك العادة.
وذلك بالآتي:

• قم من نومك قبل موعد نزولك من البيت ب�ساعتني على الأقل. 	
• كن اأول من ياأتي اإىل العمل. 	
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• تناول طعام اإفطارك مبكًرا. 	
• مر على مواقع العمل مع اأول �ساعة عمل. 	

اإن اهلل تع���اىل قد جعل للكون نوامي�س، فجعل الليل لبا�ًسا، وجعل النهار 
معا�ًسا، وحني نحارب هذه النوامي�س فاإننا بذلك نظلم اأنف�سنا.

موع: ت�ستطيع يف اأي وقت اأن تقف وتقول بني النا�س جميًعا: . 5 ُكْن ُمْوِقًدا لل�سُّ
ه���ذا املوظف ك�سول اأو اأن���ه اأخطاأ يف عمله اأو اإنه دائ���م التاأخري و�سوف 
تك�س���ب املوقف، ولكن دعن���ي اأ�ساألك اأيهم���ا اأوىل اأن تك�سب موقًفا �سد 
موظ���ف ارتكب خط���اأً اأم اأن تك�سب قلب موظ���ف في�ستحي اأن يخطئ يف 
عمله من اأجل اإر�سائك، وعند ذلك فلن تعلن ظالم اخلطاأ، بل �ستكون 
ُموق���ًدا ل�سموع العمل، وتعاَل معي ن�ستمت���ع ببع�س فقرات البحث الرائع 
»جليم����س ميل���ر«، والذي يتكلم فيه بع�س املوظف���ني عن مديريهم يقول 
اأحده���م: ن�سمي���ه »َحالُل الُعَقد« فله حل مبتكر ل���كل م�سكلة مهما كانت 
معق���دة، وهو ير�سد مكافاأة �سهرية لأف�سل مبتكر لكل جديد ي�ساهم يف 
رف���ع الإنتاجية اأو تقليل النفقات، عندم���ا يكون يف املكتب ت�سعر اأنك لن 
ترتك���ب اأي خطاأ، ويرجع الف�سل لطريقته املاهرة يف املتابعة والتحفيز. 
ويق���ول الآخر: »لي�س جم���رد مدير، بل قائد لفريق، كل �سيء لديه ي�سري 
وف���ق خطة مدرو�سة يع���رف كل موظف موقعه فيه���ا بدقة، وهو يحر�س 
على توعية املوظفني بامله���ام املنوطة بهم؟، ثم يدر�س معهم اقرتاحات 
التنفيذ والأداء، ويرتك لهم حرية حتديد فرتة العمل التي تكفي لإجناز 

املهام تبًعا للخطة.
اإىل القمة، فلن تبذل اأي جهد يف �سبيل مزيد من الرتقاء. 
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)108( ان�سحني ول تف�سحني!
 هنال���ك مه���ارات واأ�ساليب يج���ب اأن يلم بها من يت�س���دي لن�سح الآخرين 

واإر�سادهم وذلك بغية الو�سول للهدف املن�سود:
اأوله���ا: الن�سيحة بال�سر: فالإن�سان بطبعه يك���ره الت�سهري ويعترب الن�سيحة 
اأم���ام النا����س ف�سيح���ة لهذا يح���اول الدفاع عن نف�س���ه، ولقد ح���ث ال�سرع علي 
الن�سيح���ة بال�سر، فاملوؤمن ي�سرت والفاجر يهت���ك؛ لأن الهدف من الن�سيحة اأن 

يقلع ال�سخ�س عن اخلطاأ، ولي�س الغر�س اإ�ساعة عيوبه اأمام الآخرين.
ثانيه���ا: ا�ستخ���دام اأ�سلوب احلكم���ة: ال�سدة من غري عن���ف واللني من غري 

�سعف. 
ثالثه���ا: انتق���اء الأ�سل���وب: الأ�سلوب الأمث���ل يف العر����س وحماولة الرتغيب 
والرتهيب والثناء ال�سرعي مبا فيه، وحماولة �سرب الأمثلة املا�سية واحلا�سرة.
رابعها: التلمي���ح دون ت�سريح: اأحيانًا يكون التلمي���ح بالن�سيحة اأف�سل من 
الت�سريح، اأي حماولة الن�سح بطريقة غري مبا�سرة كما يف�سل البعد عن النقد 

املبا�سر واأ�سلوب الأمر، فهذا اأدعي للقبول. 
خام�سه���ا: الكلمة الطيبة: للكلمة الطيب���ة والبت�سامة �سر لقبول الن�سيحة، 

فكلمة لينة رقيقة وابت�سامة رقيقة لهما مفعول ال�سحر.
)109( اإنك لن تخرق الأر�ص ولن تبلغ اجلبال طول  

  ج���اء يف حكم وق�س�س ال�س���ني القدمية وقيل الرو�سي���ة وحتديدًا لالأديب 
الرو�س���ي تول�ستوي - اأن ملكا اأراد اأن يكافئ اأح���د مواطنيه فقال له:  امتلك من 
الأر����س كل امل�ساحات التي ت�ستطيع اأن تقطعها �س���ريا على قدميك   فرح الرجل 
و�س���رع يزرع الأر�س م�سرع���ا ومهرول يف جنون   �سار م�ساف���ة طويلة فتعب وفكر 
اأن يع���ود للمل���ك ليمنحه امل�ساح���ة التي قطعها   ولكن���ه غري راأيه وق���رر موا�سلة 
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ال�س���ري ليح�سل على املزيد   �سار م�ساف���ات اأطول واأطول وفكر يف اأن يعود للملك 
مكتفي���ا مبا و�سل اإليه   لكنه تردد م���رة اأخرى وقرر موا�سلة ال�سري ليح�سل على 
املزي���د واملزيد   ظل الرجل ي�سري وي�س���ري ومل يعد اأبدا   فقد �سل طريقه و�ساع يف 
ال�سحراء،  ويقال اإنه وقع �سريعا من جراء الإنهاك ال�سديد   مل ميتلك �سيئا ومل 

ي�سعر بالكتفاء وال�سعادة لأنه مل يعرف حد الكفاية . 
)110( اإنها ع�سرين بن�سًا فقط

منذ �سنوات، انتقل اإمام اإحدى امل�ساجد اإىل مدينة لندن الربيطانية، وكان 
يرك���ب احلافلة دائمًا من منزله اإىل البلد. وبعد انتقاله باأ�سابيع، وخالل تنقله، 
كان اأحيان���ًا كثرية ي�ستقل نف�س احلافلة بنف����س ال�سائق. وذات مرة دفع الأجرة 
وجل����س، فاكت�سف اأن ال�سائق اأعاد ل���ه 20 بن�سًا زيادة عن املفرت�س من الأجرة. 
فكر الإمام وقال لنف�سه اأن عليه اإرجاع املبلغ الزائد لأنه لي�س من حقه. ثم فكر 
مرة اأخرى وقال يف نف�سه: »اإن�َس الأمر، فاملبلغ زهيد و�سئيل، ولن يهتم به اأحد.
كم���ا اأن �سركة احلافالت حت�سل على الكثري م���ن املال ولن ينق�س عليهم �سيئًا 

ب�سبب هذا املبلغ، اإذن �ساأحتفظ باملال واأعتربه هدية من اهلل.
توقف���ت احلافلة عند املحطة التي يريدها الإم���ام، ولكنه قبل اأن يخرج من 
الب���اب، توقف حلظة ومد يده واأعطى ال�سائق الع�سري���ن بن�سًا وقال له: تف�سل، 
اأعطيتن���ي اأكرث مما اأ�ستحق من املال! فاأخذها ال�سائ���ق وابت�سم و�ساأله: »األ�ست 
الإم���ام اجلديد يف هذه املنطقة؟ اإين اأفك���ر منذ مدة يف الذهاب اإىل م�سجدكم 
للتع���رف عل���ى الإ�سالم، ولقد اأ عطيت���ك املبلغ الزائد عم���دًا لأرى كيف �سيكون 
ت�سرف���ك«! وعندم���ا نزل الإمام م���ن احلافلة، �سعر ب�سع���ف يف �ساقيه وكاد اأن 
يقع اأر�سًا من رهبة املوقف! وا�ستند على جدار اأحد املحالت، ونظر اإىل ال�سماء 

وقال باكيا: يا اهلل، كنت �ساأبيع الإ�سالم بع�سرين بن�سًا!
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وبعد تذكروا اإخوت���ي واأخواتي، فنحن قد ل نرى اأبدًا ردود فعل الب�سر جتاه 
ت�سرفاتن���ا. فاأحيانًا ما نكون القراآن الوحيد ال���ذي �سيقروؤه النا�س. اأو الإ�سالم 
ا مَثاًل وقدوة لالآخرين  الوحيد الذي �سرياه غري امل�سلم لذا يجب اأن يكون كٌل ِمنَّ
ولنك���ن دائم���ًا �سادقني، اأمن���اء لأننا قد ل ُن���درك اأبدًا من يراق���ب ت�سرفاتنا، 

ويحكم علينا كم�سلمني، وبالتايل يحكم على الإ�سالم.
)111( من اأنواع ال�سداع

من الأ�سباب ال�سائعة اأو الب�سيطة لآلم الراأ�س اأو ال�سداع ما يتعلق بن�ساطنا 
اليومي مثل الأكل وال�سرب، النوم، التعر�س للتقلبات اجلوية، م�ساهدة التلفزيون 
اأو القراءة. يف العادة يعرف �سبب ال�سداع ويتم جتنبه اأو ت�ستخدم امل�سكنات. 

ال�سداع الناجت عن الطعام ال�سيني اأو �سداع املطعم ال�سيني: يكرث ا�ستخدام 
بع�س املواد املقوية للنكهة يف بع�س املاأكولت ال�سرقية والطعام املعلب مثل مادة 
غلوتام���ات املون���و �سودي���وم Glutamate Mono Sodium الت���ي تو�س���ع الأوعية 
الدموي���ة وبالتايل من املمكن اأن ت�سب���ب �سداعا يكون م�سحوبا بعوار�س اأخرى 
مثل ال�سع���ور ب�سغط اأو �سيق يف الوجه والراأ�س والعنق. قد يحدث ال�سداع بعد 
تناول طعام �سيني بحوايل 25 دقيقة وي�ستمر حلوايل ال�ساعة. لذلك يجب تاأكد 
م���ن هو معر����س لهذا النوع من ال�س���داع من مكونات الطع���ام وباأنها ل حتتوي 
عل���ى مادة غلوتامات املونو �سوديوم. وكذلك من ه���و معر�س لل�سقيقة اأو لأنواع 

ال�سداع الأخرى التي لها عالقة بالأوعية الدموية. 
Sodium Ni� ســداع النقانــق )ال�سجق( ت�س���اف مادة نرتات ال�سودي���وم�:
trate اإىل اللح���وم املعاجلة، وخا�سة النقان���ق، لتبدو طازجة و�سهية. هذه املادة 

متدد الأوعية الدموية وبالتايل من املمكن اأن ت�سبب �سداعا عند بع�س النا�س. 
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ال�ســداع الناجت عن تناول املثلجات: تناول امل�سروبات اأو املاأكولت ال�سديدة 
ال���ربودة ب�سرع���ة من املمكن اأن ي�سبب �سداعا مفاجئ���ا و�سريع، خا�سة اإذا كان 

الطق�س حارا. 
�ســداع الطق�ــص: الطق�س الب���ارد والرياح اجلافة واأ�سع���ة ال�سم�س قد تكون 
م���ن م�سببات ال�سداع. فالرياح �سدي���دة الربودة ت�سبب تقل�س ع�سالت الراأ�س 
وبالت���ايل من املمك���ن اأن ت�سبب اأملا اإم���ا يف مقدمة الراأ�س، الأ�س���داغ اأو موؤخرة 
الراأ����س وذل���ك ح�سب جمموع���ة الع�سالت املتقل�س���ة. اأي�سا عندم���ا تهب رياح 
جاف���ة ي�سكو بع����س النا�س من �سداع مرتبط بالتغ���ري املفاجئ لل�سغط اجلوي. 
اأم���ا التعر����س لأ�سعة ال�سم�س مبا�س���رة ولفرتة طويلة قد ي�سب���ب �سداعا ناب�سا 
لبع����س الأ�سخا����س. وهذا النوع من ال�سداع يختلف عن �س���داع ال�سقيقة الذي 

يتاأثر من وهج ال�سم�س. 
 �ســداع اخلمــور: الكحول مت���دد الأوعية الدموي���ة وبالتايل م���ن املمكن اأن 
ت�سب���ب �سداعا ي�سمى �سداع اخلم���ور hangover، وهو ي�سيب متعاطي اخلمور 

يف �سبيحة اليوم التايل. 
�ســداع اجلوع: اآلي���ة �سداع اجلوع اأو قلة الطعام ل تزال جمهولة. فالعتقاد 
القائل باأن �سداع اجلوع يحدث ب�سبب انخفا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم، كمر�سى 
ال�سك���ري، مل يتاأكد بعد. �س���داع اجلوع يحدث ب�سبب تاأخري اأو عدم تناول وجبة 

من الوجبات اأو اأكل القليل من الطعام.
�سداع الكافيني: يوجد الكافيني يف ال�ساي والقهوة وكثري من امل�سروبات وله 
الق���درة على تقلي����س الأوعية الدموية. ولذلك فهو ق���ادر على تخفيف ال�سداع 
ال���ذي له عالقة بالأوعية الدموية. فاملدمن���ون على الكافيني )ا�ستهالك كميات 
كب���رية م���ن القهوة وال�س���اي( تتكي���ف الأوعية الدموي���ة لديهم عل���ى حالة �سبه 
منقب�س���ة، والإقالع اأو الإقالل املفاجئ ي�سبب مت���دد لالأوعية الدموية وبالتايل 
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ال�س���داع. كم���ا اأن زيادة كمي���ة الكافيني ت�سب���ب �سداعا اأي�س���ا ب�سبب اجلرعة 
الزائدة. 

ي�ستخدم الكافيني يف اأدوية م�سكنات الأمل لتخفيف ال�سداع الذي له عالقة 
بالأوعية الدموية ولتح�سني امت�سا�س م�سكنات الأمل.

)112( اأنواع العطور
البع�س منا ي�سرتي عطر ويت�سكى ويقول باأنه ل ميكث مدة طويلة يف املالب�س 
وقد يظن باأنه تعر�س لعملية احتيال اأو قد يعتقد باأن العطر نف�سه رديء. ولهذا 
م���ن امله���م التعرف على اأنواع العط���ور والتي دائمًا ما تك���ون مكتوبة على العبوة 

وهي على اأربعة اأنواع كما يلي: 
اأول: عطر )برفيوم( Perfume: وهو عطر مركز جدا ويدوم اإىل اأكرث من 

6 �ساعات تقريبا، وي�ستعمل لل�سهرات؛ لأنه نفاذ جدا.
 ثانيــًا: مــاء العطر )ماء البرفيــوم( Eau de perfume وهو عطر متو�سط 

الرتكيز ويدوم اإىل 5 �ساعات.
ثالثًا: ماء النظافة Eau de toilette: وهو عطر خفيف ويدوم اإىل 4 �ساعات 

ومنا�سب لال�ستعمال اليومي.
رابعــًا: مــاء الكولونيــا Eau de cologne: وهو عط���ر خفيف جدا وغالبا ما 

يكون بعطور الأطفال يدوم �ساعتني اأو اأقل.
)113( ع�سر فيتامينات

نحت���اج اإىل الفيتامينات؛ لكونها تلع���ب دورًا هامًا يف متثيل الطعام وحتويله 
اإىل عنا�س���ر ي�ستطيع اجل�سم اأن ي�ستوعبها وي�ستفيد منها. اأن هذه الفيتامينات 
قدمي���ة ق���دم النبات واحلي���وان لك���ن معرفتنا بها �س���يء جديد. فم���ا هي هذه 
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الفيتامينات وما هي م�سادرها وفوائدها؟
اأوًل: فيتامــني )اأ A( – فيتام���ني النم���و: ه���ذا الفيتامني �س���روري لتقوية 
الأرج���وان الب�س���ري يف �سبك���ة الع���ني، و�سالم���ة الأ�سنان واجلل���د، ومنو ج�سم 

الإن�سان.
م�سادره الطبيعية: اجلزر – الطاطم – الربتقال – امل�سم�س – البطيخ . 1

– امللفوف – املوز – الهليون – ال�سبانخ – البقدون�س – الهندباء – 
اخل����س – ال���دراق – القرنبيط – الفليفلة احلم���راء – اجلوز – اللوز 

– الفا�سوليا.
م�ســادره احليوانية: الكبد – مح )�سفار( البي�س – الزبدة – النخاع . 2

– اللن – اجلن – احلليب الكامل – زيت كبد احلوت )زيت ال�سمك(.
اأعرا�ص نق�سانه: جف���اف اجللد والأغ�سية املخاطية – جفاف ملتحمة . 3

الع���ني )ال�سالق( – الغ�سا – التاأخر يف من���و الأطفال والأولد – تاأخر 
التئام اجلروح – ميل لالإ�سهال – ظهور خطوط م�ستعر�سة يف الأظافر 
– تغريات يف ميناء الأ�سنان وعاجيتها – فقدان الوزن – تكّون احل�سى 

للجراثيم. املخاطي  واجللد  اجللد  مقاومة  – �سعف 
ثانيًا: فيتامني )بB1 1( فيتامني الأع�ساب: هذا الفيتامني تزداد احلاجة 
اإليه بع���د عمل الع�سالت ال�ساق وبعد التعرق الغزير وهو ماده عاملة يف اجلهاز 

الع�سبي.
م�سادره الطبيعية: ق�سرة الأرز والقمح – خمرية البرية – جنني القمح . 1

وال�سعري – الب���ازلء – الفا�سوليا – البطاطا – امللفوف – القرنبيط 
– الفواكه  – التني  – اجلزر  – امل�سم�س  – الطماط���م  – الربتق���ال 

الزيتية من لوز وجوز وبندق.
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م�ســادره احليوانية: مح )�سفار( البي�س – الكلى – الكبد – اللن – . 2
الأ�سماك – اللحوم.

اأعرا�ص نق�سانه:. 3

اأ – ا�سطرابات ع�سبيه: �سداع – تعب – اأرق تعرق – خدر يف الأيدي ويف الأقدام.

ب – ا�سطرابات معوية: فقدان ال�سهية للطعام – غثيان – قيء – اإم�ساك.

ج – ا�سطراب يف الع�سالت: انحالل القوى – �سمور الع�سالت – اأعرا�س �سلل.

د – ا�سطرابات يف الدورة الدموية: �سعف القلب – خفقان القلب – ع�سر التنف�س.
ثالثــًا: فيتامــني )بB2 2 (: فيتام���ني ال�سب���اب واحليوية: ه���ذا الفيتامني 
مهم يف منو اخلاليا وي�ساعد على امت�سا�س مادة احلديد ومتثيلها وا�ستقالبها 

داخل اجل�سم.
م�ســادره الطبيعية: ال�سبانخ – اخل�س – اجلزر – اللفت – الطماطم . 1

– اأوراق الفجل – املوز – اخلوخ – امل�سم�س – خمرية البرية – حبوب 
الذرة والقمح وال�سوفان.

م�ســادره احليوانية: اجل���ن – البي�س – احلليب – اللن – اللحم – . 2
ال�سمك – الكافيار– القلب – الكبد – الكلى.

اأعرا�ــص نق�سانــه: توقف النم���و وانخفا�س ال���وزن – اأ�سرار يف اجللد . 3
املخاط���ي – التهابات الل�سان واللث���ة – التقرحات اجللدية – ت�سققات 
ال�سف���اه وزوايا الفم – كرثة الدم���وع – احتقان اأوعية العني الدموية – 
امل�سايق���ة من روؤية الن���ور – تغ�سية قرنية الع���ني وتكثفها – ا�سطراب 
عملية اله�س���م – النحطاط اجل�سماين – قل���ة الن�ساط – ال�ستعداد 

املتزايد لالأمرا�س اللتهابية.
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رابعــًا: فيتامني )بB3 3( هذا الفيتام���ني ي�ساعد على تكوين كريات الدم 
احلم���راء، وي�ساعد على النمو عن���د الأطفال والأولد، ول ي�ستغنى عنه يف العمل 

الطبيعي للجهاز الع�سبي واجللد وجهاز اله�سم.
م�سادره الطبيعية: خمرية العجني – خمرية البرية – اخلمرية اجلافة . 1

- البق���ول اجلافة وخا�سة احلم�س والفا�سوليا والبازلء – ال�سبانخ – 
الطماطم – اجلزر – امللفوف – القرنبيط – جنني حبوب القمح.

م�سادره احليوانية: الكبد – �سفار البي�س – اللحوم.. 2

اأعرا�ــص نق�سانــه: البالغ���را pellagra واأعرا�سه���ا – وج���ع الراأ����س . 3
وال�سداع – الع�ساب – الإم�ساك – احلكاك – حرقة اجللد – حرقة 
الل�س���ان - اإ�سه���ال مع حرقة – غثيان – ق���يء – تخلف عقلي – �سعف 

الذاكرة – الت�سوي�س الفكري.
خام�ســًا: فيتامــني )بB6 6(: يلع���ب ه���ذا الفيتام���ني دورًا يف عملية متثيل 
الربوتيني���ة داخل اجل�سم، ويحفظ الت���وازن الغذائي داخ���ل الأن�سجة، وخا�سة 

الكبد واجللد واجلهاز الع�سبي املركزي.
م�ســادره الطبيعيــة: الفواكه عل���ى اختالف اأنواعه���ا – خمرية البرية . 1

 – – الفول  – ق�سرة الأرز  – جن���ني احلب���وب وخا�سة القمح والذرة 
الفا�سوليا – ال�سبانخ – ق�سب ال�سكر – الدب�س.

م�ســادره احليوانية: الكبد – الكلى – اللحوم – اللن – مح )�سفار( . 2
البي�س.

اأعرا�ص نق�سانه: اللتهابات اجللدية – الأعرا�س الع�سبية من ع�ساب . 3
وقل���ق وا�سطرا ب – �سعف الع�سالت و�سمورها – �سعف كريات الدم 



196

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

البي�ساء.
�ساد�س���ًا: فيتام���ني )بB9 9( اأو حام����س الفولي���ك Acid folique: ه���ذا 

الفيتامني �سروري لتكوين الكريات احلمراء وتاأمني ن�سوجها.
م�ســادره الطبيعيــة: ال�سبان���خ – القرنبي���ط – الأوراق اخل�س���راء يف . 1

اخل�سار – خمرية البرية – احلبوب التامة – املك�سرات.
م�سادره احليوانية: الكبد – الكلى – الع�سالت – اللن – اجلن.. 2

3 . – ال���دم )نق����س يف الكري���ات احلم���راء(  فق���ر  اأعرا�ــص نق�سانــه: 
ا�سطرابات يف النمو.

 anti anemic (: اأو فيتامني فاقة )فقر( الدمB12 12سابعــًا: فيتامــني)ب�
ه���ذا الفيتامني ل ميكن ال�ستغناء عنه لتكوين الدم والعمل الطبيعي يف اجلهاز 

الع�سبي املركزي.
م�ســادره الطبيعيــة: موج���ود يف جميع الأن�سج���ة احليوانية وخا�سة يف . 1

الكبد واحلليب.
م�ســادره احليوانيــة: يوج���د بك���رثة يف الكب���د – الكل���ى – الأمعاء – . 2

الع�سالت.
اأعرا�ص نق�سانه: ا�سطراب يف تكوين الدم ويف الأع�ساب – انخفا�س . 3

ن�سبة اخل�سار يف الدم ويف الكريات احلمراء والبي�ساء.
ثامنــًا فيتامــني )ج C(: وي�سم���ى الفيتامني امل�ساد لداء احلف���ر اأو حام�س 
الأ�سكوربي���ك acid ascorbique وهو من اأ�سهر الفيتامينات واأكرثها اأهمية من 
وجه���ة النظر الغذائية. وهو ي�ساعد على تكوين كري���ات الدم احلمراء، وكذلك 
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ي�ساع���د على منو الأطفال ويخف�س �سغط الدم ويزيد ال�سهية. وهناك درا�سات 
جتري ملعرفة تاأثريه يف مكافحة اللتهابات املف�سلية وال�سرطانية.

م�ســادره الطبيعيــة: الليم���ون – احلام����س – الربتق���ال – اخل�س – . 1
البن���دورة – الفليفل���ة احلل���وة – البقدون�س – ال�سبان���خ – امللفوف – 
البطاط���ا – الب���ازلء الطازجة – اجل���زر – املوز – التف���اح – العنب 

الأخ�سر. – الهليون  – اللفت  – اجلرجري  – القرنبيط 
م�ســادره احليوانيــة: اللن – الغدة الكظري���ة )موجود فوق الكلية( – . 2

الكبد – الغدة النخامية.
اأعرا�ص نق�سانه: داء احلفر – فقر الدم – ت�سو�س الأ�سنان.. 3

تا�سعًا: فيتامني )د D( فيتامني العظام – �سد مر�س الك�ساح: ي�ساعد هذا 
الفيتام���ني على متثيل املواد الدهنية وعلى تثبيت الكل�س يف اجل�سم على العظام 
والأ�سن���ان. وينت���ج اجل�سم حاجت���ه من ه���ذا الفيتامني ب�س���رط تعري�س اجللد 

لل�سم�س.
م�سادره الطبيعية: الفطر – اخلمرية – احلمامات ال�سم�سية – نادرًا . 1

ما يوجد يف النبات.
م�ســادره احليوانية: زيت كب���د ال�سمك )احلوت( – احلليب – البي�س . 2

الدجاج. – كبد  – الزبدة 
اأعرا�ــص نق�سانــه: الك�س���اح اأو اخل���رع – لني العظام عن���د البالغني – . 3

التك���زز – تاأخ���ر ب���زوغ الأ�سن���ان اللبني���ة و�س���وؤ تكوينه���ا – ال�ستعداد 
لالأمرا����س اللتهابية وخا�س���ة التهاب الأنف واحلل���ق – ت�سوه يف �سكل 

القف�س ال�سدري وعظام احلو�س والأطراف وك�سور يف العظام.



198

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

عا�سرًا: فيتامني )ه� E( فيتامني الإخ�ساب: هذا الفيتامني ينظم العمل يف 
الغدة النخامية يف قاعدة الدماغ، ويوؤثر يف عملية حتليل الهرمونات التنا�سلية، 
وي�ساع���د على منو الأجن���ة ويقوي القل���ب والأوعية الدموية، ويزي���د احليوانات 

املنوية عند الذكور ويقويها. 
م�ســادره الطبيعيــة: البقدون����س – امللف���وف – ال�سبان���خ – اجلوز – . 1

اخل�س – البازلء – الهليون – اجلرجري – جنني القمح – زيت ف�ستق 
العبيد – زيت الذرة والقطن – زيت ال�سويا – زيت الزيتون . 

م�سادره احليوانية: �سفار البي�س – الكبد – اللن – الكلى – الطحال . 2
– الزبدة.  – الع�سالت 

اأعرا�ــص نق�سانــه: موت اجلنني وفناوؤه قب���ل نهاية احلمل – توقف منو . 3
احليوان���ات املنوية عن���د الذكور – �سعف ال�سراي���ني الدموية – ق�سور 

القلب ووهنه.
)114( جمرد اإ�ساءة ظن

تلقى دبلوما�سي اأمريكي دعوة حل�سور موؤمتر دويل يف مو�سكو )يف وقت كانت 
فيه حرب اجلوا�سي�س على اأ�سدها(. وقبل مغادرته مطار نيويورك حذرته وزارة 
اخلارجية باأن الرو�س �سيتج�س�س���ون عليه و�سي�سعونه يف فندق خا�س بالأجانب 
ميتل���ئ باأجهزة التن�ست، وهكذا ما اأن دخل غرفت���ه يف الفندق حتى بداأ يبحث 
ع���ن اأجهزة التن�ست املزعوم���ة وامليكروفونات املد�سو�سة خل���ف اللوحات وفوق 
اللمب���ات وداخل الكرا�سي ب���ل وحتى داخل التلفون نف�سه وح���ني كاد يياأ�س نظر 
حتت ال�سرير فالحظ وجود �سلكني معدنيني )جمدولني حول بع�سهما البع�س( 
ي���ربزان من اأر�سية الغرفة اخل�سبة فاأيقن اأنه عرث على �سالته. فما كان منه األ 
اأن اأح�سر كما�سة قوية وبداأ بفك الأ�سالك عن بع�سها ثم قطعها نهائيا قبل اأن 
ي�سع���د على �سريره لينام. غري اأنه �سرعان م���ا �سمع �سفارة الإ�سعاف واأ�سوات 
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ا�ستنجاد و�سراخ من الطاب���ق ال�سفلي فرفع ال�سماعة لي�ساأل عما حدث فاأجابه 
املوظ���ف يف مكتب ال�ستقب���ال: ل تقلق يا �سيدي، �سقط���ت النجفة املعلقة اأ�سفل 

غرفتك على راأ�س املندوب البلجيكي!
)115( اإين بريء منك

روي ع���ن وهب ب���ن منبه قال: كان عاب���د يف بني اإ�سرائي���ل وكان اأعبد اأهل 
زمان���ه، وكان يف زمانه ثالثة اأخوة لهم اأخت وكانت بكرا لي�س لهم اأخت غريها 
فخ���رج البعث على ثالثته���م فلم يدروا عند من يخلف���ون اأختهم ول من ياأمنون 

عليها، ول عند من ي�سعونها. 
ق���ال: فاأجم���ع راأيهم على اأن يخلفوها عند عابد بن���ي اإ�سرائيل وكان ثقة يف 
اأنف�سهم، فاأتوه ف�ساألوه اأن يخلفوها عنده فتكون يف كنفه وجواره اإىل اأن يرجعوا 
م���ن غزاته���م فاأبى ذل���ك وتعوذ باهلل ع���ز وجل منهم وم���ن اأختهم. ق���ال: فلم 
يزال���وا به حتى اأطاعهم فقال: اأنزلوها يف بي���ت حيال �سومعتي، قال: فاأنزلوها 
يف ذل���ك البيت ثم انطلقوا واتركوها، فمكثت يف ج���وار ذلك العابد زمانا ينزل 
اإليه���ا بالطعام من �سومعته ثم ياأمرها فتخرج من بيتها فتاأخذ ما و�سع لها من 
طع���ام. قال: فتلطف له ال�سيطان فلم ي���زل يرغبه يف اخلري ويعظم عليه خروج 
اجلاري���ة م���ن بيتها نهارا ويخوف���ه اأن يراها اأحد فيعلقها، فل���و م�سيت بطعامها 
حتى ت�سعه على باب بيتها كان اأعظم لأجرك. قال: فلم يزل به حتى م�سى اإليها 
بطعامه���ا وو�سعه عل���ى باب بيتها ومل يكلمها. قال: فلبث على هذه احلالة زمانا 
ث���م جاءه اإبلي�س فرغبه يف اخلري والأجر وح�سه عليه وقال: لو كنت مت�سي اإليها 
بطعامه���ا حتى ت�سعه يف بيتها كان اأعظ���م لأجرك. قال: فلم يزل به حتى م�سى 
اإليها بالطعام ثم و�سعه يف بيتها، فلبث على ذلك زمانا. ثم جاءه اإبلي�س فرغبه 
يف اخل���ري وح�سه عليه فقال: لو كنت تكلمها وحتدثها فتاأن�س بحديثك فاأنها قد 
ا�ستوح�ست بوح�س���ة �سديدة، قال: فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع اإليها من 
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فوق �سومعته. ثم اأتاه اإبلي�س بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل اإليها فتقعد على باب 
�سومعتك وحتدثها وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان اآن�س لها، فلم يزل به 
حتى اأنزله واأجل�سه على باب �سومعته يحدثها وحتدثه وتخرج اجلارية من بيتها 

حتى تقعد على باب بيتها فلبثا زمانا يتحدثان.
 ث���م جاءه اإبلي�س فرغبه يف اخلري والثواب فيما ي�سنع بها وقال: لو خرجت 
م���ن باب �سومعتك ثم جل�ست قريبا من باب بيته���ا فحدثتها كان اآن�س لها، فلم 
ي���زل حت���ى فعل، قال: فلبث���ا زمانا. ثم ج���اءه اإبلي�س فرغبه يف اخل���ري وفيما له 
عن���د اهلل �سبحانه وتعاىل م���ن ح�سن الثواب فيما ي�سنع به���ا وقال له: لو دنوت 
منه���ا وجل�ست عند ب���اب بيتها فحدثتها ومل تخرج من بيته���ا ففعل، فكان ينزل 
م���ن �سومعته فيق���ف على باب بيته���ا فيحدثها فلبث على ذل���ك حينا. ثم جاءه 
اإبلي����س فقال: لو دخلت البيت معه���ا فتحدثها ومل ترتكها تربز وجهها لأحد كان 
اأح�س���ن بك، فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كله فاإذا م�سى 
النه���ار �سع���د اإىل �سومعت���ه. ثم اأتاه اإبلي����س بعد ذلك فلم ي���زل يزينها له حتى 
�س���رب العابد على فخذها وقبلها. فلم يزل ب���ه اإبلي�س يح�سنها يف عينه وي�سول 
ل���ه حتى وقع عليها فاأحبلها فولدت له غالما. فجاء اإبلي�س فقال: اأراأيت اأن جاء 
اأخ���وة اجلارية وقد ولدت من���ك كيف ت�سنع؟ ل اآم���ن اأن تفت�سح اأو يف�سحوك، 
فاعم���د اإىل ابنها فاذبحه وادفن���ه فاأنها �ستكتم ذلك علي���ك خمافة اأخوتها اأن 
يطلع���وا عل���ى ما �سنعت به���ا ففعل. فقال: اأتراه���ا تكتم اأخوتها م���ا �سنعت بها 
وقتل���ت ابنها؟ قال: خذها واذبحها وادفنها مع ابنه���ا، فلم يزل به حتى ذبحها 
واألقاها يف احلفرة مع ابنها واأطبق عليهما �سخرة عظيمة و�سوى عليهما و�سعد 
اإىل �سومعت���ه يتعبد فيها، فمك���ث بذلك ما �ساء اهلل اأن ميكث حتى اأقبل اأخوتها 
من الغزو، فج���اءوا ف�ساألوا عنها، فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها وقال: كانت 
خ���ري امراأة وهذا قربها فانظروا اإليه فاأتى اأخوتها القرب فبكوا اأختهم وترحموا 
عليه���ا فاأقاموا عل���ى قربها اأياما ث���م ان�سرفوا اإىل اأهاليه���م. فلما جن عليهم 
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اللي���ل واأخذوا م�ساجعه���م جاءهم ال�سيطان يف النوم عل���ى �سورة رجل م�سافر 
فب���داأ باأكربه���م ف�ساأله عن اأخت���ه فاأخربه بق���ول العابد وموته���ا وترحمه عليها 
وكيف اأراهم مو�سع قربها فكذبه ال�سيطان، وقال: مل ي�سدقكم اأمر اأختكم اأنه 
ق���د اأحب���ل اأختكم وولدت له غالما فذبحه وذبحها مع���ه فزعا منكم واألقاها يف 
حف���رة احتفرها خلف باب البيت الذي كانت في���ه عن ميني من دخله فانطلقوا 
فادخل���وا البيت فاأنك���م �ستجدونهما كما اأخربتكم هن���اك جميعا. واأتى الأو�سط 
يف منام���ه فقال له مثل ذل���ك، واأتى اأ�سغرهم فقال له مث���ل ذلك فلما ا�ستيقظ 
الق���وم اأ�سبحوا متعجبني مم���ا راأى كل واحد منهم. فاأقب���ل بع�سهم على بع�س 
يق���ول كل واحد منهم لقد راأيت الليلة عجبا فاأخرب بع�سهم بع�سا مبا راأى فقال 
كبريه���م: هذا حلم لي����س ب�سيء فام�سوا بنا ودعوا ه���ذا عنكم، قال اأ�سغرهم: 
واهلل ل اأم�سي حتى اآتي اإىل املكان فاأنظر فيه. فانطلقوا جميعا حتى اأتوا البيت 
ال���ذي كانت فيه اأختهم وابنها مذبوح���ني يف احلفرة كما قيل لهم، ف�ساألوا عنها 
العب���د ف�سدق ق���ول اإبلي�س فيما �سنع بهم���ا. فا�ستعدوا علي���ه ملكهم فاأنزل من 
�سومعت���ه وقدم لي�سلب، فلما اأوثق���وه على اخل�سبة اأتاه ال�سيط���ان فقال له: قد 
علم���ت اأين اأنا �ساحبك الذي فتن���ك باملراأة حتى اأحبلته���ا وذبحتها وابنها فاأن 
اأن���ت اأطعتني اليوم وكفرت باهلل الذي خلقك و�س���ورك خل�ستك مما اأنت فيه، 
ق���ال: فكفر العابد ب���اهلل تعاىل، فلما كفر باهلل تعاىل خل���ى ال�سيطان بينه وبني 
اأ�سحابه ف�سلبوه. قال املف�سرون: يف هذا واأمثاله نزلت )كمثل ال�سيطان اإذ قال 
لالإن�س���ان اكف���ر فلما كفر قال اأين بريء منك اأين اأخاف اهلل رب العاملني. فكان 
عاقبتهم���ا اأنهما يف النار خالدين فيها وذلك جزاء الظاملني( وهذا دليل وا�سح 
عل���ى �سعف الإن�س���ان واأنه مهما بلغ من طاعة وعبادة ف���ال يغرت بذلك بل ي�ساأل 
اهلل الثبات، اأولي�س اأف�سل اخللق واتقاهم حممد بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يكرث من 
ق���ول »يا مثب���ت القلوب، ثبت قلبي على دينك » وعن اأن����س قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يك���رث اأن يقول: »ي���ا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دين���ك«، قالوا: يا ر�سول اهلل، 



202

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

اآمن���ا بك ومبا جئت به، فهل تخاف علينا؟ ق���ال »: نعم، اأن القلوب بني اإ�سبعني 
من اأ�سابع اهلل يقلبها« 

)116( تاكيو اأو�ساهرا
يق���ول الطالب الياباين اأو�ساهريا ال���ذي بعثته حكومته للدرا�سة يف اأملانيا لو 
اأنني اتبعت ن�سائح اأ�ستاذي الأملان الذي ذهبت لأدر�س عليه يف جامعة هامبورج 
ملا و�سلت اإىل �سي، كانت حكومتي اأر�سلتني لأدر�س اأ�سول امليكانيكا العلمية كنت 
احل���م ب���اأن اأتعلم كيف ا�سنع حم���رك �سغري كنت اعرف اأن ل���كل �سناعة وحدة 
اأ�سا�سية، اأو ما ي�سمى موديل هو اأ�سا�س ال�سناعة كلها، فاإذا عرفت كيف ت�سنع 
و�سع���ت يدك على �سر هذه ال�سناعة كله���ا، وبدًل من اأن ياأخذين الأ�ساتذة اإىل 
معم���ل اأو مركز تدريب عملي اخذوا يعطونني كتب���ا لأقراأها وقراأت حتى عرفت 
نظرية امليكانيكا كلها ولكنني ظللت اأمام املحرك - اأيا كانت قوته- وكاأنني اأقف 
اأم���ام لغ���ز ل يحل، ويف ذات يوم، قراأت عن معر�س حم���ركات ايطالية ال�سنع، 
كان ذلك اأول ال�سهر وكان معي راتبي، وجدت يف املعر�س حمركًا قوة ح�سانني، 
ثمن���ه يعادل مرتبي كله، فاأخرجت الراتب ودفعته، وحملت املحرك، وكان ثقياًل 
ج���دًا، وذهب���ت اإىل حجرتي، وو�سعت���ه على املن�سدة وجعلت اأنظ���ر اإليه، كاأنني 
اأنظ���ر اإىل تاج من اجلوهر وقلت لنف�سي: هذا هو �سر قوة اأوربا، لو ا�ستطعت اأن 
اأ�سن���ع حمركًا كهذا لغريت تاريخ اليابان، وط���اف بذهني خاطر يقول: اأن هذا 
املحرك يتاألف من قطع ذات اأ�سكال وطبائع �ستى، مغناطي�س كحدوة احل�سان، 
واأ�س���الك، واذرع دافع���ه وعج���الت، وترو�س وما اإىل ذلك لو اأنن���ي ا�ستطعت اأن 
اأف���كك قطع هذا املحرك واأعيد تركيبها بالطريق���ة نف�سها التي ركبوها بها، ثم 
�سغلت���ه فا�ستغل، اأكون قد خطوت خطوة نحو �س���ر »موديل » ال�سناعة الأوربية، 
وبحث���ت يف رف���وف الكت���ب الت���ي عن���دي، حتى ع���رثت عل���ى الر�س���وم اخلا�سة 
باملحركات واأخذت ورقًا كثريًا، واتي���ت ب�سندوق اأدوات العمل، وم�سيت اأعمل، 
ر�سم���ت املح���رك، بعد اأن رفعت الغط���اء الذي يحمل اأجزاءه، ث���م جعلت اأفككه 
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قطع���ة قطعة، وكلما فككت قطع���ة، ر�سمتها على الورقة بغاي���ة الدقة واأعطيتها 
رقما و�سيئا ف�سيئًا فككته كله ثم اأعدت تركيبه، و�سغلته فاأ�ستغل، كاد قلبي يقف 
م���ن الف���رح، ا�ستغرقت العملية ثالثة اأيام، كن���ت اآكل يف اليوم وجبه واحده، ول 

اأ�سيب من النوم اإل ما ميكنني من موا�سلة العمل. 
حملت النباأ اإىل رئي�س بعثتنا، فقال: ح�سنًا ما فعلت، الآن ل بد اأن اختربك، 
�ساأاآتي���ك مبحرك متعطل، وعليك اأن تفكك���ه وتك�سف مو�سع اخلطاأ وت�سححه، 
وجتع���ل هذا املح���رك العاطل يعم���ل، وكلفتني تلك العملية ع�س���رة اأيام، عرفت 
اأثناءه���ا موا�سع اخللل، فقد كانت ثالث من قطع املحرك بالية متاآكلة، �سنعت 

غريها بيدي، �سنعتها باملطرقة واملربد.
بعد ذلك قال رئي�س البعثة: عليك الآن اأن ت�سنع القطع بنف�سك، ثم تركبها 
حم���ركًا ولك���ي ا�ستط���ع اأن افعل ذلك التحق���ت مب�سانع �سه���ر احلديد، و�سهر 
النحا����س والأملني���وم بدًل من اأن اع���د ر�سالة الدكتوراه كم���ا اأراد مني اأ�ساتذتي 
الأملان، حتولت اإىل عامل األب�س بدلة زرقاء واقف �ساغرًا اإىل جانب عامل �سهر 
املعادن كنت اأطيع اأوامره كاأنه �سيد عظيم حتى كنت اخدمه وقت الأكل مع اإنني 
من اأ�سرة �ساموراي ولكنني كنت اأخدم اليابان ويف �سبيل اليابان يهون كل �سي، 
ق�سي���ت يف هذه الدرا�س���ات والتدريب ثماين �سنوات كن���ت اأعمل خاللها مابني 
ع�سر وخم�س ع�سرة �ساعة يف اليوم وبعد اأنتها يوم العمل كنت اآخذ نوبة حرا�سة 

وخالل الليل كنت اأراجع قواعد كل �سناعة على الطبيعة0
وعل���م امليكادو احلاكم الياباين باأمري، فاأر�سل يل من ماله اخلا�س خم�سة 
اآلف جني���ه اجنليزي ذهب ا�سرتيت به���ا اأدوات م�سنع حمركات كاملة واأدوات 
واآلت وعندم���ا اأردت �سحنها اإىل اليابان كانت نقودي قد فرغت فو�سعت راتبي 
وكل م���ا ادخرته وعندما و�سلت اإىل » نغازاكي« قي���ل اأن امليكادو يريد اأن يراين 
قل���ت: لن ا�ستح���ق مقابلته اإل بع���د اأن اأن�سئ م�سنع حمركات كام���اًل، ا�ستغرق 
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ذل���ك ت�س���ع �سن���وات ويف يوم م���ن الأيام حملت م���ع م�ساعدي ع�س���رة حمركات 
»�سنع اليابان« قطعة قطعة، حملناها اإىل الق�سر ودخل ميكادو وانحنينا نحييه 
وابت�س���م وقال: هذه اأعذب مو�سيقى �سمعتها يف حيات���ي �سوت حمركات يابانية 
خال�س���ة هك���ذا ملكنا »املوديل« وهو �سر قوة الغ���رب، نقلناها اإىل اليابان، نقلنا 

قوة اأوربا اإىل اليابان، ونقلنا اليابان اإىل الغرب.
)117( اك�سر كل القواعد ال�سابقة 

ح���ني تفك���ر بعمل م�سروع جت���اري فما ه���و اأول �سيء يتب���ادر لذهنك! دكان 
بالتاأكي���د دكان مث���ل اجلمي���ع قد تغري فيه قلي���اًل اأو كثريًا، وق���د تتفنن بالعر�س 
وتتن���وع يف الب�ساعة ولكن���ك يف النهاية �ستوؤ�س�س )دكان���ا(! ويف احلقيقة ل لوم 
ول عت���ب عل���ى من يفكر به���ذه الطريقة - الت���ي تكاد تكون بديهي���ة لدى معظم 
النا�س فهي الطريقة النمطية ال�سائعة )واأطلق على هذه الطريقة ا�سم الراأ�سية 
يف التفك���ري( فتفكرين���ا ينطل���ق غالبا مم���ا هو �سائ���ع حولنا وتربين���ا عليه منذ 
طفولتنا. وهو يبداأ بطريقة راأ�سية - خطوة فوق خطوة - حتى ي�سل حلل مياثل 
وي�س���اوي غ���ريه من احللول! ولكن مل���اذا تنطلق اأنت من حي���ث انطلق الآخرون؟ 
مل���اذا توؤ�س�س اأعمالك بخط���وات راأ�سية مت�سابهة ومرتاكبة؟ مل���اذا ل تخرج عن 
التقلي���دي وال�سائع )وتتجه بطريقة اأفقية( باحث���ا عن اأر�سية جديدة! فالإبداع 
ه���و اأن تك�سر كل القواعد التقليدية املاألوفة وتبداأ بفكرة خمتلفة متاما اأن تغادر 
القافل���ة وتتخ���ذ م�سارًا جديدًا وترتك كل الأف���كار التقليدية املتوارثة ولحظ اأن 
التفكري بهذه الطريقة ل يحتاج لذكاء خارق اأو موهبة مميزة بل لروؤية خمتلفة 
وج���راءة على التغي���ري. ومن الواجب - بعد اأن نعّود اأنف�سنا على هذه الطريقة - 
اأن ننميه���ا يف اأطفالنا ونطل���ب منهم اإجناز اأعمالهم املعت���ادة بطريقة خمتلفة 

)عن اآخر مرة(! 
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فف���ي عامل القت�ساد - مثال - لحظ اأن ال�س���ركات العظيمة هي ال�سركات 
الت���ي اخرتقت ال�س���وق بفكرة جدي���دة ثم ت�سبثت به���ا ب�سرا�س���ة كوكاكول مثال 
اخرتق���ت ال�س���وق مب�سروبه���ا الغ���ازي املع���روف ومت�سك���ت به، و�س���وين طورت 
الرتانز�ست���ور و�سعدت على ظهره، وزيروك�س اخرتع���ت اآلة الن�سخ وحتولت اإىل 
�سركة فريدة عمالقة، وكرايزلر اأول من �سنع اجليب فاحتكرت �سيارات الدفع 
الرباع���ي لفرتة طويلة. وهذه جمرد مناذج ل�سركات خرجت عن زحمة الأ�سواق 
التقليدي���ة لتبتكر لنف�سها �سوقا خا�سا وحتتكر اأرباحه لفرتة طويلة اأما القاعدة 
بح���د ذاتها ف�ساحل���ة للتطبيق يف كافة املج���الت - حتى الع�سكري���ة منها. فلو 
راجعت مثال كافة النت�سارات الع�سكرية العظيمة لكت�سفت اإنها حتققت بف�سل 
فك���رة مبتكرة )اخرتقت( العدو وفاجاأته بها حممد الفاحت مثال مل ي�ستطع فتح 
الق�سطنطينية بالطرق التقليدية - التي جربها الكثريون قبله - فنقل �سفنه عن 
طريق الرب اإىل اجلانب الآخر من �سور املدينة. وفى حرب 73مل يخرتق اجلي�س 
امل�سري خ���ط بارليف بال�سواري���خ اأو املدرعات بل بخراطي���م املياه الزراعية. 
وحني عج���ز الإغريق عن اقتح���ام مدينة طروادة فكر قائده���م ب�سنع ح�سان 
�سخم ادخله اأهل طروادة اإىل مدينتهم كغنيمة - يف حني كان اجلنود بداخله!.
وبع���د اأن تقرر اخلروج ع���ن امل�سار والخرتاق بفكرة جدي���دة ل باأ�س يف اأن 
تع���ود اإىل الطريق���ة التقليدي���ة يف التفكري وت�س���ع مل�سة هنا ومل�س���ة هناك فحني 
تفكر مثال ببناء منزلك اجلديد �ست�سري غالبا مع التيار وتفعل كما يفعل معظم 
النا�س فواجهة املنزل تقليدي���ة، ومنافعه معتادة، ومواده من ال�سمنت والطوب 
)ق���د حتاول( متييز الواجهة واأقلمة الداخ���ل واإقحام بع�س الديكورات، ولكنك 

يف النهاية �ستبني »عمارة« تقليدية يفر�سها واقع ال�سوق ومنط املجتمع. 
ولك���ن حني تقرر ك�س���ر كل القواعد وتفكر - مثال - ببن���اء منزلك كهرم اأو 
مبخ���رة - اأو حتى زجاج���ة عطر غريبة - فاإنك بذلك تبتدع �سكاًل ورمبا اأ�سلوبًا 
معماريًا جديدًا اأما اخلطوة التالية فهي التفكري بالطريقة التقليدية )التي تتميز 
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غالب���ا بتاآلفنا معها( فتخطط داخل املنزل ح�سب احتياجاتك ال�سخ�سية - وما 
تفر�سه و�سائل الراحة احلديثة! ومرة اأخرى لحظ اأن التفكري بهذه الطريقة ل 
يحت���اج لذكاء خارق اأو موهب���ة مميزة بقدر ما يحتاج اإىل اإرادة للتغيري وجراءة 

على خمالفة التقليدي وال�سائع.
)118( اأول ليلة زواج

موق���ف م�سحك والأجمل يوم ت�سري الب�سم���ة مقرونة بفائدة در�س يف اي�س 
ت�س���وي اأول م���ا تدخ���ل على زوجتك كث���ري من ال�سب���اب ما يدرون ان���ه فيه �سنن 
ت�ستح���ب يف تل���ك الليل���ة بع�سها عن النبي علي���ه من اهلل وعلى اآل���ه ومن تبعهم 
باإح�سان اأف�سل �سالة واأزكى �سلم، وال�سنن ثالث: ال�سالم، �سالة ركعتني، و�سع 
الي���د على نا�سي���ة الزوجة »جبهتها« وق���ول الدعاء املعروف: الله���م اإين اأ�ساألك 
خريها وخري ما ُجبلت عليه واأعوذ بك من �سرها و�سر ما ُجبلت عليه هذه الأمور 
يت�ساهل فيها بع�سنا وما يدرون اإنها �سر من اأ�سرار التوفيق يف احلياة الزوجية. 
ون�سيح���ة خلك طبيعي ول تتحم�س زيادة واأنت تطبقها ع�سان ما ي�سري لك زي 
م���ا �س���ار ل�ساحبنا هذا حيث دخل ليلة زواجه عل���ى زوجته متحم�س يبي يطبق 
ال�سن���ة دخل و�سلم عل���ى البنت وكان���ت م�ستحية ومنزله راأ�سه���ا ما ردت �سالم 
عليك���م ما ردت! �س���الم ما ردت! قال يف نف�سه: اأطبق ال�سن���ة الثانية راح لزاوية 
يف الغرف���ة وكرّب اهلل اك���رب. �سحكت البن���ت �سحكة خفيفة ه���و �سمع ال�سحكة 
الرج���ال ما كّذب خرب على طول قطع �سالته وجاها �سالم عليكم نزلت راأ�سها! 
ردي ي���ا عم���ري �سالم عليكم م���ا ردت قال يف نف�سه: اأروح اأ�سل���ي وارجع اأوريها 
راح لنف����س الزاوية وكرّب اهلل اكرب �سحكت البنت مرة ثانية قطع �سالته وجاها 
وهو مع�سب حمقان يا بنت اي�س امل�سكلة اأنت تتم�سخري فيني؟ ت�ستهزئ؟ ماين 
عاجبك؟ اإذا ما تبغين���ي قويل اأرجعك لأهلك احلني رفعت البنت راأ�سها وقالت 
ب���كل هدوء يا حبيبي اأنا را�سية فيك كزوج لكن اهلل يحييك تراك م�سيع القبلة 

من هنا ما هي من هناك. 
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)119( اأكرث النا�ص ف�ساًل
 حني بل���غ احلادية والثالثني من عمره قرر اأن يدخل املجال التجاري ولكنه 
خ�س���ر اغلب اأمواله وف�س���ل خالل اأقل من �سنة واحدة، ويف ال�سنة التالية قرر اأن 
يدخ���ل املجال ال�سيا�س���ي فر�سح نف�سه لالنتخابات البلدي���ة على م�ستوى الولية 
ولكنه ف�سل اأي�سًا، ثم عاد اإىل التجارة فف�سل مرة اأخرى، واأثناء تلك الإحباطات 
فق���د اأعز النا�س اإليه حيث ماتت زوجته وكان حينها مل يبلغ اخلام�سة والثالثني 
م���ن عمره، وت�سببت كل تل���ك ال�سدمات له بانهيار ع�سب���ي. اإل اأن كل ذلك مل 
مينع���ه من اإع���ادة الكرة مرة اأخرى فر�سح نف�س���ه لنتخابات الكوجنر�س، وكان 
حينه���ا مل يبلغ الثالث���ة والأربعني بعد، اإل اأنه ف�سل هذه امل���رة اأي�سًا، وبعد ثالث 
�سنوات حاول يف انتخابات الكونغر�س فف�سل اأي�سًا، وبعدها ب�سنتني كرر املحاولة 
ولكنه ف�سل. وبعد احتفاله بعيد ميالده اخلام�س واخلم�سني حاول يف الكونغر�س 
م���رة رابعة ولكنه مل ينجح، والغريب اأن كل تلك الإخفاقات مل حتبطه بل زادت 
طموحه حيث حاول يف ال�سنة التالية يف اأن ي�سبح نائبًا للرئي�س الأمريكي ولكن 
حماولته مل تفلح، فعاد اإىل الكونغر�س مرة اأخرى وحاول يف ع�سويته ولكنه ف�سل 
اأي�س���ًا وكان عمره حينه���ا ثمانية وخم�سني عامًا، ولك���ن ل ياأ�س مع احلياة فبعد 
كل تل���ك الالءات اأتت نعم ولكنها كانت قا�سي���ة، فحني فبلغ عامه ال�ستني ر�سح 
نف�سه يف انتخابات الرئا�س���ة الأمريكية فتم انتخابه رئي�سًا للبالد. وال�سوؤال من 
هو ذاك الرجل الذي لزمه الف�سل ولكنه بعزمه وتوفيق اهلل متكن من حتطيمه 
والنت�سار عليه؟ اإنه اأقوى الروؤ�ساء الأمريكيني على الإطالق: اأبراهام لينكولن.

)120( قل يل ماذا تريد
هل تريد الربهان على �سحة الإميان؟

عليك بال�سدقة؛ قال �سلى اهلل عليه واآله و�سحبه و�سلم: وال�سدقة برهان.
هل تريد ال�سفاء من الأمرا�س؟ 
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علي���ك بال�سدقة، قال �سلى اهلل عليه واآله و�سحب���ه و�سلم: داووا مر�ساكم 
بال�سدقة.

هل تريد اأن يظلك اهلل يف ظله، يوم ل ظل اإل ظله؟
عليك بال�سدق���ة، قال �سلى اهلل عليه واآله و�سحبه و�سلم: كل امرئ يف ظل 

�سدقته حتى ُيف�سل بني النا�س.
هل تريد اأن تطفئ غ�سب الرب؟

علي���ك بال�سدق���ة، قال �سل���ى اهلل عليه واآل���ه و�سحبه و�سل���م: �سدقة ال�سر 
تطفئ غ�سب الرب.

هل تريد حمبة اهلل عز وجل؟
عليك بال�سدقة، قال �سلى اهلل عليه واآله و�سحبه و�سلم: �سرور تدخله على 
م�سلم، اأو تك�سف عنه كربة، اأو تق�سي عنه دينا، اأو تطرد عنه جوعا، ولأن اأم�سي 

مع اأخي يف حاجه اأحب اإيل من اأن اعتكف يف هذا امل�سجد �سهرا.
هل تريد الرزق ونزول الربكات؟

علي���ك بال�سدقة، قال اهلل �سبحانه تع���اىل: چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  
ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک   چ

هل تريد احل�سول على الرب والتقوى؟
علي���ك بال�سدق���ة، ق���ال اهلل �سبحان���ه تع���اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

هل تريد اأن تفتح لك اأبواب الرحمة؟.
عليك بال�سدقة، قال �سلى اهلل عليه واآله و�سحبه و�سلم: الراحمون يرحمهم 

الرحمن، ارحموا من يف الأر�س يرحمكم من يف ال�سماء.
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هل تريد اأن ياأتيك الثواب واأنت يف قربك؟ 
علي���ك بال�سدقة، قال �سلى اهلل عليه واآله و�سحبه و�سلم: اإذا مات الإن�سان 

انقطع عمله اإل من ثالثة وذكر منها �سدقة جارية.
هل تريد اإطفاء خطاياك وتكفر ذنوبك؟.

علي���ك بال�سدق���ة، قال �سلى اهلل علي���ه واآله و�سحبه و�سل���م: ال�سوم جنة، 
وال�سدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار.

هل تريد اأن تقي نف�سك م�سارع ال�سوء؟ 
علي���ك بال�سدقة، قال �سلى اهلل علي���ه واآله و�سحبه و�سلم: �سنائع املعروف 

تقي م�سارع ال�سوء.
هل تريد اأن تطهر نف�سك وتزكيها؟ 

 علي���ك بال�سدقة: ق���ال اهلل �سبحانه تع���اىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 )121( عدمي الإح�سا�ص
كن���ت يف �سباح ي���وم اأحد الأي���ام يف قطار الأنف���اق مبدينة نيوي���ورك وكان 
الركاب جال�سني يف �سكينة بع�سه���م يقراأ ال�سحف وبع�سهم م�ستغرق بالتفكري 
واآخ���رون يف حالة ا�سرتخاء، كان اجلو �ساكن���ًا مفعمًا بالهدوء! فجاأة �سعد رجل 
ب�سحبة اأطفاله الذين �سرعان ما مالأ �سجيجهم وهرجهم عربة القطار، جل�س 
الرج���ل اإىل جانبي واأغلق عينيه غافاًل عن املوقف كل���ه، كان الأطفال يتبادلون 
ال�سي���اح ويتقاذفون بالأ�سي���اء، بل ويجذبون ال�سحف من ال���ركاب وكان الأمر 
مثريًاً لالإزعاج، ورغم ذلك ا�ستمر الرجل يف جل�سته اإىل جواري، دون اأن يحرك 
�ساكن���ًا! مل اأكن اأ�س���دق اأن يكون على ه���ذا القدر من التبل���د، وال�سماح لأبنائه 

بالرك�س هكذا دون اأن يفعل �سيئًا! 
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وبعد اأن نفد �سربي، التفت اإىل الرجل قائاًل: اأن اأطفالك يا �سيدي ي�سببون 
اإزعاج���ا للكثري من النا�س، واإين لأعجب اأن مل ت�ستط���ع اأن تكبح جماحهم اأكرث 
م���ن ذل���ك! اإنك ع���دمي الإح�سا�س. فتح الرج���ل عينيه، كما ل���و كان يعي املوقف 
للم���رة الأوىل وقال بلطف: نعم اإنك على حق، يبدو انه يتعني علي اأن اأفعل �سيئًا 
اإزاء ه���ذا الأمر؛ لقد قدمنا لتونا من امل�ست�سفى حي���ث لفظت والدتهم اأنفا�سها 
الأخ���رية منذ �ساعة واحدة، اإنني عاجز عن التفكري، واأظن اأنهم ل يدرون كيف 

 ! يواجهون املوقف اأي�سًاً
تخيلوا �سعوري اآنئذ! فجاأة امتالأ قلبي باآلم الرجل وتدفقت م�ساعر التعاطف 
والرتاح���م دون قي���ود. فقلت له: هل ماتت زوجتك للتو؟ اأنني اآ�سف، هل ميكنني 
امل�ساع���دة؟ لقد تغ���ري كل �سيء يف حل�ظة انتهت الق�سة ولكن ما انتهت امل�ساعر 
املرتبط���ة به���ذا املوقف يف نفو�سنا، نعم كم ظلمن���ا اأنف�سنا حني ظلمنا غرينا يف 
احلك���م ال�سريع املبني عل���ى �سوء فهم وبدون حتى اأن نبح���ث عن الأ�سباب اللي 
اأدت اإىل ت�س���رف غري متوقع من اإن�سان قريب اأو بعيد يف حياتنا، و�سبحان اهلل 
ي���وم تنك�سف الأ�سباب وتت�سح الروؤية نع���رف اأن احلكم الغيبي الغري عادل اللي 
اأ�سدرن���اه بلحظة غ�سب، كان موؤملًا على النف����س ويتطلب منا �سجاعة لالعتذار 

والعودة اإىل اهلل والتوبة عن �سوء الظن.
اأيها الإعزاء:

ه���ذه الق�سة تذكرنا بحوادث كث���رية يف حياتنا، كن���ا يف اأحيان ظاملني ويف 
اأحي���ان مظلوم���ني، ولكن امله���م يف الأم���ر اأن ل نتعجل يف اإ�س���دار الأحكام على 
الآخري���ن، وح���ني نخطئ يجب اأن نعت���ذر، وحني يقع علينا الظل���م يجدر بنا اأن 

ن�سامح، وهذه ال�سجاعة وح�سن اخللق مع من حولنا من النا�س.
 )122( اأين الرقيب

كان �سيدن���ا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه مي�سي يف الطريق فوجد راعي 
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غن���م، فاأحب �سيدن���ا عمر اأن يختربه ويري���د من خالل هذا الراع���ي اأن يخترب 
اأح���وال اأمته، فيقول له: يا غالم اأري���د اأن ابتاع منك هذه ال�ساه، فيقول الغالم: 
اإنها لي�ست يل، اإنها ملك �سيدي، فقال له �سيدنا عمر ر�سي اهلل عنه: اإذن ِبعني 
اإياه���ا فاإذا �ساأل���ك �سيدك فقل له اأكلها الذئب. فنظر اإلي���ه الغالم راعي الغنم 
حم���دود الثقاف���ة، الب�سيط، وقال ل���ه: اهلل اأكرب فاأين اهلل! فبك���ى عمر وقال اإي 

واهلل فاأين اهلل؟! فهل عرفتم عن ماذا نتحدث؟
الرقي���ب املطلع على اأنفا�س النا�س چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
چ    الرقيب الذي يعلم حركاتك و�سكناتك: چ ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  

ڀ   ڀ  چ الرقيب الذي يقول: چ ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  چ
وهن���اك نظرية ا�سمه���ا جبل اجلليد، الظاهر منه ف���وق الأر�س 20% وحتت 
الأر�س 80%، والنا�س كلها حتر�س اأن تركز على ن�سبة ال� 20% التي هي الظاهر، 
ولك���ن نح���ن نريد اأن نعمل على جتميل الداخل ولن يتحقق ذلك اإّل مع ا�سم اهلل 

الرقيب. هل اأنا �سواء ما اختفى وما علن؟ چ ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ
)123( جتار البي�ص

قبل �سنوات ا�ستيقظ ال�سعب �سباح اأحد الأيام واإذا بتج�ّار البي�س قد اتفقوا 
على رف���ع ال�سعر، حيث عقدوا اتفاقهم دون اأن يفك���روا حلظة واحدة اأن هناك 
م���ن ل ي�ستطي���ع اأن يجد قوت يومه واأن هناك من يّك���د النهار والليل لي�س�ّد رمق 
اأطف���ال جياع، ولكن مل يكن يهم التجار اإل اأن ميلئوا جيوبهم باأموال النا�س باأي 

و�سيلة بغ�س النظر عن م�سروعيتها.
فماذا ح�سل بعد ذلك؟

وبحك���م ثقافة ال�سعب وجتان�سهم وخربتهم يف التعامل مع مثل ذلك املوقف 
ودون تن�سي���ق مبا�سر بينهم بداأ الواحد من املواطنني ينظر اإىل البي�س وعندما 
يجد �سعره مرتفعًا يرتكه يف مكانه ويقول: ل باأ�س، لي�س هناك داع للبي�س حاليًا، 
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ل ي�س���ر اأبنائي اأن تركوا البي�س لف���رتة ب�سيطة، فالأكل وهلل احلمد متوفر، كان 
هذا هو حال جميع املواطنني.
فماذا ح�سل بعد ذلك؟ 

بعد اأي���ام وكالعادة تاأت���ي �سيارة التوزي���ع اخلا�سة ب�سرك���ة الدواجن لتقوم 
بتنزي���ل الكمي���ات اجلديدة من البي����س ولكنهم فوجئوا ب���اأن اأ�سحاب املحالت 
يرف�س���ون اإن���زال اأي كميات جديدة نظ���رًا لأن البي�س الذي لديه���م مازال كما 
ه���و مل ينق�س لأن النا����س عزفوا عن ال�سراء، فقام التج�ّار باإعادة الكميات اإىل 
م�ستودعاته���م وقالوا لن�س���رب اأيامًا قليلة لعل وع�سى اأن يع���ود املواطنون ل�سراء 
البي�س، انتظر التج�ار اأيامًا وانتظر ال�سعب اأيامًا وانتظروا وانتظروا، ولكن من 
هو اخلا�س���ر يف فرتة النتظار هذه؟ هل هم املواطنون الذين مل ياأكلوا البي�س؟ 
اأم التج�ّار الذين رفعوا ال�سعر؟ ول تن�سوا اأن الدجاج خالل فرتة النتظار مازال 
يبي�س ويبي����س فالدجاج وا�سل اإنتاجه وتورط التج�ار بالبي�س الذي مالأ الدنيا 
فق���د تكّد�س البي����س يف الثالجات واملخ���ازن وامل�ستودعات والبق���الت، ووا�سل 
الدج���اج يف امل���زارع اإنتاجه من البي�س ومل يتوق���ف، واأ�سحاب حمالت التموين 
مل يطلب���وا اأي طبق بي�س فالبي�س املوجود لديه���م. وبعد عدة اأيام اتفق التج�ّار 
ولك���ن ه���ذه املرة اتفاقًا جدي���دًا وهو بيع البي����س ب�سعره ال�سابق قب���ل الرتفاع، 
ولك�ّ���ن ال�سعب رف����س اأن ي�سرتي البي�س مرة اأخرى؛ ليت���اأدب التج�ّار ول يعودوا 
ملثله���ا، فع���اد التج�ّ���ار وخف�سوا م���ن �سعر البي�س م���رة اأخرى ولك���ن ال�سعب مل 
ي�س���رتي البي�س. فكاد عقول التج�ّار اأن ت���زول، فاخل�سائر ترتاكم واملوت قادم، 
اأخ���ريًا وبعد كل هذا اتفق التّجار اخلا�سرون وهم باأن يبيعوا البي�س بربع �سعره 
قبل الرتفاع مع تقدمي اعتذار ر�سمي لل�سعب يف ال�سحف بعدم تكرار ما حدث 
واأ�سبح ال�سعب فائزًا يف معركته مع التجار ويف نف�س الوقت ك�سب خ�سمًا كبريًا 
م���ن قيم���ة البي�س و�س���ل اإىل 75% من �سع���ره الأ�سلي، والأهم من ذل���ك اأن اأيًا 
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من التجار الآخرين جتراأ عل���ى ال�سعب وزاد الأ�سعار. وباملنا�سبة فهذه احلكاية 
لي�ست من ن�سج اخليال بل يقال اإنها وقعت يف الأرجنتني. 

)124( ما هو البارادامي 
كلم���ة البارادامي Paradigm تعني النطب���اع واملنظور، ولتو�سيح هذا املعني 
�ساأ�سرد لك���م بع�س الق�س�س التي يدخل الب���ارادامي يف م�ساألة حبكها وطريقة 

فهمها.
بني دولتني توجد �سرائب مرتفعة على اغلب الب�سائع ففكر اأحد الأ�سخا�س 
بب�ساع���ة لي����س عليها �سريب���ة وهي الرب�سيم فب���داأ يحمل كل ي���وم بر�سيم على 
دراج���ة نارية وينقله للدول���ة الأخرى وكان مير من خ���الل نقطة اجلمارك دون 
اأدن���ى �سك في���ه وا�ستمر الأمر ملدة طويلة وبعد التحقي���ق اكت�سف انه كان يهرب 
كل يوم دراجة نارية هذا ال�سخ�س خرج عن حدود البارادامي لرجال اجلمارك 

فلم يتمكنوا من ك�سفه. 
دعي اأحد املخت�سني لإلقاء حما�سرة يف مركز للمدمنني عن اأ�سرار اخلمر 
فاأح�س���ر مع���ه حو�سان زجاجي���ان الأول فيه ماء والثاين في���ه خمر وو�سع دودة 
يف امل���اء ف�سبحت ث���م و�سعها يف اخلمر فتحللت وذابت حينها نظر اإىل املدمنني 
�سائ���ال ه���ل و�سلت الر�سالة؟ فكان اجلواب نعم الل���ي يف بطنه دود ي�سرب خمر 
ع�س���ان يطيب! ذلك املخت�س نظر اإىل التجربة م���ن خالل بارداميه ومل يحاول 

اخلروج اإىل البارادامي اخلا�س باملدمنني. 
كان احد ال�سائقني يق���ود �سيارته بهدوء يف اأحد الطرق املزدوجة واملنحنية 
وفجاأة ظهرت اأمامه �سيارة يف م�ساره وا�ستطاع اأن يتفادها ب�سعوبة لكن حينما 
ح���اذه �ساح���ب ال�سيارة الذي دخل يف م�ساره فتح زج���اج ال�سيارة و�سرخ باأعلى 

�سوته خنزير!
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غ�س���ب الرجل من هذه الكلمة ونعت ذلك الرج���ل باأقبح ال�سفات وبعد اأن 
جت���اوز املنحن���ى تفاجاأ بخنزي���ر ميت يف الطري���ق وا�سطدم به. ب���ارادامي هذا 
ال�سخ����س ف�سر كلمة خنزير انه �ستيمة بينما كان ال�سخ�س الآخر يق�سد بذلك 
تنبي���ه الرج���ل ولكن���ه مل ي�ستوعب هذه ال�س���ورة فكانت النتيجة ان���ه �ستم ذلك 

الرجل وا�سطدم بذلك اخلنزير. 
كان هن���اك �سخ�س ا�سم���ه هاري متخ�س����س يف فتح الأقف���ال واخلزانات 
وج���اءه موظ���ف من اأح���د البن���وك الجنليزية وحت���داه اأن يفت���ح خزانته خالل 
�ساعتني �سحك هاري وقال �ساأفتحها خالل خم�س دقائق وبداأ هاري يف حماولة 
فت���ح اخلزانة وا�ستغ���رق �ساعتني ومل يفتحه���ا بعد ذلك يئ�س م���ن فتح اخلزانة 
وا�ستن���د على باب اخلزانة فانفتح الب���اب لأن الباب كان مفتوحًا بالأ�سل. حيث 
مل يك���ن يف بارادامي هاري احتم���ال اأن اخلزانة مفتوحة وه���ذه نقطة ت�سمى يف 
علم البارادامي )العودة اإىل ال�سفر( حيث اأن مهارة هاري ت�ساوت مع مهارة اأي 

طفل يف فتح اخلزانات املفتوحة فال تتمحور حول بارادامي �سيق 
تزوج �ساب يدعى قي�س حممود فتاة ا�سمها ليلى يف اأحد الأيام اأو�سل زوجته 
لزي���ارة �سديقتها وطلب منها اأن تت�سل عليه اإذا انتهت لكي ياأخذها، فلما جاء 
موع���د خروجها دقت عليه لكنه تاأخر يف الت�س���ال وات�سل بعد ربع �ساعة ردت 

عليه �ساحبة البيت.
قال: ال�سالم عليكم

قالت: وعليكم ال�سالم
قال: لو �سمحتي ممكن اكلم ليلى

قالت: من ح�سرتك
قال: اأنا قي�س

فقالت: �ساحبة املنزل مبا�سرة. يا قليل الأدب
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فقال: عفوا اأختي اأنا قي�س حممود زوج ليلى. �ساحبة البيت ردت عليه بهذا 
الأ�سل���وب لأن ال�سورة املوجودة يف الب���ارادامي اخلا�س بها هي �سورة احلبيبني 

قي�س وليلى وتوقعت اأن هذا املت�سل يعبث ويحاول معاك�ستها 
ما هو البارادامي؟ 

ا�سطالح���ًا ه���و: جمموع ما ل���دى الإن�سان وما كونه من خ���ربات ومعلومات 
ومكت�سبات ومعتقدات واأنظم���ة )ثقافة مر بها يف حياته( مهمتها ر�سم احلدود 

التي ي�سري داخلها الإن�سان وحتديد ت�سرفه يف املواقف املختلفة. 
وميك���ن تعري���ف الب���ارادامي باأنه نظ���ارة العقل اأو ه���و نظ���ام التفكري عند 
الإن�سان والعد�س���ات التي يرى من خاللها احلياة. والبارادامي حاكم للتغيري يف 
كل مراحل���ه وقد يجعل الإن�سان يرى الأمور بغري حقيقتها وهذا من اأهم اأ�سباب 

اختالف الب�سر. 
كيف يتكون البارادامي: 

عندم���ا ي�سري النا�س ب�سياراتهم يف طريق �سريع تتحلى جوانبه بال�سجريات 
والورود اجلميلة فقد ل يرى بع�سهم هذه الورود لأنه ي�سري ب�سرعة كبرية وقد ل 
يراها اآخ���رون لن�سغال اأذهانهم بحدث اأو م�سكلة اأو بربنامج اإذاعي ممتع وقد 
يرى البع�س الورد ويعجب به وهناك من يتمنى زراعة املزيد منه اأو اإ�سافة اأنواع 
اأخرى، وفئة اأخرى من النا�س تتمنى لو اأتيحت لها الفر�سة للتوقف والتجول بني 
هذه الأزهار وا�ستن�ساق عطورها وو�سف جمالها ورمبا جادت قريحتهم باأبيات 
�سعر رائعة تتغزل بالورد وجماله وقد يراها البع�س م�سدرًا للعطور بينما يراها 
اآخرون م�سدرًا للمبيدات احل�سرية، وهناك فئة اأخرى تفكر يف ال�سركة امل�سئولة 
عن زراعة ال���ورود وتخ�سري املنطقة ومدى ا�ستفادته���ا املالية من امل�سروع وهل 
ت�ستحق���ه فعاًل اأم اأنه���ا ح�سلت عليه بطرق غري م�سروعة وهك���ذا، فلكل اإن�سان 
�سورت���ه اخلا�سة )بارادامي خا�س به( يرى به الطريق والورد وكل �سيء مير به 
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يف احلي���اة، واإذا راأى الإن�سان �سيئا جديدًا ف�سوف يتعجب ويتوقف ولكنه �سيبداأ 
بفتح ملف خا�س بهذا ال�سيء اجلديد ومن ثم يكون �سورة جديدة حوله. 

البارادامي اليجابي وال�سلبي: 
من ال�سروري اأن ي�ستخدم ال�سخ�س البارادامي اخلا�س به ب�سورة اإيجابية 
وذلك بتغري اإطار الإدراك بحيث يجعل اإطار اإدراكه لالأمور دومًا اإيجابيًا وذلك 
�سيغري من نظرته للموقف ومن ثم حكمه وتقييمه له وبالتايل �سيغري �سلوكه فاأي 
حقيقة تواجهن���ا لي�ست لها نف�س الأهمية كاأهمية ت�سرفنا جتاهها لأن ت�سرفنا 
ه���و الذي يحدد جناحنا اأو ف�سلنا. وعندما يظ���ن الإن�سان اأنه ل ي�ستطيع القيام 
باأم���ر ما فاإنه ل ي�ستطيع ذلك حتى ل���و كان قادرًا يف احلقيقة على اأدائه ولذلك 
فاإن جناح الإن�سان اأو ف�سله بح�سب نظام تفكريه وقد تكون الفر�س اأمامه ولكنه 
ل يراها لأنه مل يلب�س العد�سة املنا�سبة فكم ق�سى وهم البارادامي على اأ�سخا�س 

وعلى �سركات واأ�سر بل وجمتمعات! 
تق�سيم الأ�سخا�س يف علم البارادامي: 

موقف الأ�سخا�س من البارادامي اجلديد يكون على احد ال�سور التالية: 
املبدعون: امل�ست�سرفون 

النمطيون )اأعداء التغيري( اآخر من يلحق بالركب 
الرّواد: اأول من يلحق بالركب 

املبدع���ون Shifters : )خ���ارج منطق���ة التغطية اأحيان���ا( ل يحّبون النقا�س 
لأنه���م ميّلونه ولي�س لديهم تفا�سي���ل واإثباتات واأف�سل طريقة للتعامل معهم هي 
الت�سجي���ع واإظه���ار الإعجاب مع تقديره���م كذلك يجب اأن يك���ون احلوار معهم 
ب�سكل مرح وحمفز وخال من ال�ستهزاء واللوم. من جهة اأخرى فاإن على املبدع 
اأن يب���دع يف اإقناع النمطيون وال���رواد باإبداعه كما فع���ل اأدي�سون عندما اخرتع 
امل�سب���اح الكهربائ���ي اإذ �ساأله �سحف���ي: ماذا لو انطفاأ امل�سب���اح؟ فرد اأدي�سون 
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بب�ساطة اإبداعية: نعود اإىل الظالم الذي كنا فيه اأ�ساًل.
النمطيون Settler : هم اجلدليون )يف الغالب( ُيطيلون احلوار لإثبات خطاأ 
الفكرة اجلديدة )يف �سوء اأطرهم واأفكارهم القدمية واملُ�ستقرة( خا�سة واأنهم 
يتقنون عملهم يف �سوء البارادامي ال�سائد وهم كما ي�سفهم جول باركر ُم�سابون 
بنوع من ال�سلل الإدراكي الذي ُيعيقهم عن روؤية ما هو خارج البارادامي، ولذلك 
فاأف�س���ل طريقة يف احلوار معهم هي الإن�س���ات لهم واحرتام وجهة نظرهم ثم 
حماول���ة تنوي���ع �سور عر�س الب���ارادامي اجلديد لهم وهنا ي���ربز دور الإبداع يف 
عر����س الإبداع. وكذلك اإبراز بع�س العب���ارات اجلميلة اأمامهم مثل: العقل مثل 

البارا�سوت يعمل ب�سكل رائع عندما يكون مفتوحًا 
الرواد Pioneers : هم املحاورون رواد البارادامي هم احلل فهم الأف�سل يف 
احلوار ذلك اأنهم يتمتعون مبرونة عالية جتاه البارادامي اجلديد )اأو ما يخالف 
م���ا يرون���ه( وهم يتبعون اجلدي���د انطالقًا من احلد�س مع �س���يء من املعلومات 
الناق�س���ة ويحر�س الرواد على حتقيق معادل���ة �سعبة هي دعم املبدع وت�سجيعه 
وال�ستفادة منه وعدم خ�سارة اأو فقدان النمطي الذي ميلك مالحظات ومهارات 

اأي�سا ترثي العمل وامل�سرية عندما يقتنع اأو ي�ستوعب ما يطرحه املبدع. 
مقرتحات لتكوين بارادامي جديد: 

اأن تقبل احتمال اخلطاأ اأو عدم �سحة راأيك يف اأي مو�سوع. . 1
اأن تفكر وفقا ملعايري اأو نظم جديدة اأو خمتلفة.. 2
راجع منظومة القيم لديك.. 3
اعرف منطك يف البارادامي.. 4
اطرح واأن�ست لالأفكار ال�سخيفة. . 5
ا�ستمتع باملرح وا�ستمتع باخليال. . 6
نوع اأو غري م�سادر معلوماتك. . 7
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جرب اأطباقًا جديدة مثل من مل ي�سبق له اأن اأكل الباذجنان. . 8
اع���رف اأن هناك اأكرث م���ن اإجابة واحدة �سحيح���ة لل�سوؤال الواحد . 9

اأحيانا على الأقل. 
غ���رّي نوع جمال�س���ك اطلع على حمط���ات اإعالمي���ة مل ي�سبق لك اأن . 10

�ساهدتها: تلفاز، اإذاعة، �سحافة. 
تفادى التعميم فهو �سندوق البارادامي القاتل ومن يت�سور اأن النا�س . 11

اأغبياء وهو الذكي فالعك�س �سحيح.
)125( بخل بالوراثة

يحك���ى اأن اأحده���م ن���زل �سيفًا على �سدي���ق له من البخالء، وم���ا اأن و�سل 
ال�سي���ف حتى ن���ادى البخيل ابنه وقال له: يا ولد عندن���ا �سيف عزيز على قلبي 
فاذه���ب وا�سرتى لنا ن�سف كيلو حلم من اأح�سن اللحم! ذهب الولد، وبعد مدة 
ع���اد ومل ي�س���رت �سيئًا!! �ساأله اأب���وه: اأين اللحم؟ فقال الول���د: ذهبت اإىل اجلزار 
فق���ال: �ساأعطيك حلمًا كاأنه الزبد، فقلت لنف�س���ي اأن كان كذلك فلم ل اأ�سرتي 
زب���دًا بدل اللح���م؟ فذهبت اإىل البقال وقل���ت له: اأعطنا اأح�س���ن ما عندك من 
الزب���د، فقال �ساأعطيك زبدًا كاأن���ه الدب�س، فقلت اأن كان الأمر كذلك فالأف�سل 
اأن اأ�س���رتي الدب����س. فذهبت اإىل بائ���ع الدب�س فقلت: اأعطن���ا اأح�سن ما عندك 
م���ن الدب�س فقال الرجل �ساأعطيك دب�سا كاأنه املاء ال�سايف. فقلت لنف�سي: املاء 

ال�سايف عندنا يف البيت!! فعدت دون اأن اأ�سرتي �سيئا!
ق���ال الأب: يا لك من �سبي ذكي! ولك���ن فاتك �سيء! لقد ا�ستهلكت حذاءك 

باجلري من دكان اإىل دكان! فاأجاب البن: ل يا اأبي اأنا لب�ست حذاء ال�سيف.
)126( بريد الكرتوين

تق���دم رجل ل�سركة مايكرو�سوفت للعمل بوظيف���ة فرا�س بعد اإجراء املقابلة 
واختب���اره يف تنظيف اأر�سية املكتب اخربه مدير التوظيف باأنة قد متت املوافقة 
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عليه و�سيتم اإر�سال قائمة باملهام وتاريخ مبا�سرة العمل عرب الربيد الإلكرتوين. 
اأج���اب الرجل: ولكنني ل املك جه���از حا�سب اآيل، ول املك بريد اإلكرتوين. رد 
علي���ه املدير با�ستغراب: من ل ميلك بريد اإلكرتوين فهو غري موجود اأ�سال ومن 

ل وجود له فال يحق له العمل.
خرج الرجل وهو فاقد الأمل يف احل�سول على وظيفة، فكر كثريًا ماذا ع�ساه 
اأن يعمل وهو ل ميلك �سوى ع�سر دولرات بعد تفكري عميق ذهب الرجل اإىل حمل 
اخل�سار وقام ب�س���راء �سندوق من الطماطم ثم اخذ يتنقل يف الأحياء ال�سكنية 
ومير على املنازل ويبيع حبات الطماطم جنح يف م�ساعفة راأ�س املال وكرر نف�س 
العملية ثالث مرات اإىل اأن عاد اإىل منزلة يف نف�س اليوم وهو يحمل �ستني دولرًا 
اأدرك الرج���ل بان ميكن���ه العي�س بهذه الطريقة فاخذ يق���وم بنف�س العمل يوميا 
يخرج يف ال�سباح الباكر ويرجع ليال. فبداأت اأرباح الرجل تت�ساعف فقام ب�سراء 
عرب���ة ثم �ساحنة حتى اأ�سبح لدية اأ�سطول من ال�ساحنات لتو�سيل الطلبات اإىل 
الزبائن بعد خم�س �سنوات اأ�سبح الرجل من كبار املوردين لالأغذية يف الوليات 
املتح���دة ول�سم���ان م�ستقبل اأ�سرته فك���ر الرجل يف التاأمني عل���ى حياته فات�سل 
باأك���رب �سركات التامني وبعد مفاو�سات ا�ستق���ر راأيه على واأحد العرو�س فطلب 
من���ه موظف �سركة التاأم���ني اأن يعطيه بريده الإلكرتوين اأج���اب الرجل ولكنني 
ل امل���ك بري���د اإلكرتوين رد عليه املوظ���ف با�ستغراب ل متلك بري���دًا اإلكرتونيا 
وجنح���ت ببناء هذه الإمرباطورية ال�سخم���ة! تخيل لو اأن لديك بريدًا اإلكرتونيا 

فاأين �ستكون اليوم؟ اأجاب الرجل بدون تفكري فرا�س يف مايكرو�سوفت.
)127( ب�ستان فروز

يحكى اأن ملكًا �سع���د يومًا اإىل اأعلى ق�سره للفرجة فراأى امراأة على �سطح 
ال���دار الت���ي بجانبه مل ير الراوؤن اأجمل منها فالتف���ت اإىل بع�س جواريه و�ساألها 
عنه���ا فقال���ت له: هذه زوجة غالم���ك فريوز �سغف بها امللك ون���زل عن ال�سطح 
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وا�ستدع���ى فريوز وقال له: خذ هذا الكتاب وام�س ب���ه اإىل البلد الفالنية واأتني 
باجل���واب ودع ف���ريوز اأهله و�س���ار بالر�سالة وهو ل يعلم بتدب���ري امللك اأما امللك 
فتخف���ى و�س���ار لبيت فريوز وقرع الب���اب على زوجة فريوز قالت ل���ه من بالباب 
ق���ال اأنا امللك �سيدك فتحت له فدخل وجل�س فقالت له: اأرى مولنا اليوم عندنا 
فقال: زائرًا. فقالت: اأعوذ باهلل من هذه الزيارة وما اأظن فيها خريًا فقال لها: 
ويح���ك اأن���ا امللك �سيد زوجك وما اأظنك عرفتني فقال���ت: بل عرفتك يا مولي، 

ولقد علمت اأنك امللك ولكن �سبقتك الأوائل يف قولهم.
ف��ي�����������������ه�����س����اأت����رك م���اءك���������������م م����ن غ�����������ر ورد ال�������������وارد  ل���ك���ث���������������رة  وذاك 
ط��ع�����������������ام ع���ل���ى  ال�����ذب�����اب  ���س��ق��ط  رف����ع����ت ي������دي ون��ف�����س�����������ي ت�����س��ت��ه��������ي��هاإذا 
م�����������������اء ورود  الأ��������س�������ود  ف��ي��������������������هوجت����ت����ن����ب  ول����غ����ن  ال�����ك�����اب  ك������ان  اإذا 
بط�����ن خ��م��ي�����ص  ال���ك���رمي  ال�����س��ف��ي��������������������هوي���رجت���ع  م�����س��اه��م��ة  ي���ر����س���ى  ول 

وما اأح�سن يا مولي قول ال�ساعر:
و����س���اح���ب ال���غ���در غ���ر م�����س��������������ح��وبق�����ل ل����ل����ذي ���س��ف�����������ه ال������غ������رام ب��ن��������������ا
اأب����������داً ق���ائ�������������������ل  ق������������������������ال  ل  ق����د اأك������ل ال���ل���ي���ث ف�����س�����������������ل��ة ال���ذي���بواهلل 

ثم قالت: اأيها امللك تاأتي اإىل مو�سع �سرب كلبك ت�سرب منه فا�ستحيا امللك 
وخ���رج. لكنه ن�سي نعل���ه. واأثناء �سري فريوز يف الطريق حت�س����س مو�سع الكتاب 
ال���ذي حمله فلم يجده وتذكر اأنه ن�س���ي الكتاب حتت فرا�سه فعاد جللبه، فوافق 
و�سول���ه خروج امللك ووجد نعله فطار �سوابه م���اذا عمل؟ اأنظروا يا ذكور اليوم 
م���اذا عمل. اأخذ الر�سالة اأكم���ل م�سواره، اأو�سلها فاأنعم عليه مبائة دينار م�سى 
بها اإىل ال�سوق اأ�سرتى ما يليق بالن�ساء وهياأ هدية ح�سنة واأتى اإىل زوجته ف�سلم 
عليه���ا وق���ال لها: قومي اإىل زيارة اأهل���ك واحملي هذه له���م واأقامت عند اأهلها 
�سه���رًا ومل يطلبه���ا زوجها تعجب اأخوها وذهب لزوجها وق���ال له: يا فريوز: اإما 
اأن تخربنا �سبب غ�سبك واإما نتحاكم. فقال لأخيها اأطلبني للحكم فطلبوه عند 
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القا�س���ي وملا جاء وقت العر�س كان القا�سي جال�سًا عند امللك فقال اأخو املراأة: 
يا قا�سينا: اإين اأجرت هذا الغالم ب�ستانًا �سامل احليطان ببئر ماء معني عامرة 
واأ�سج���ار مثمرة فاأكل ثمره وهدم حيطانه واأخرب بئ���ره فالتفت القا�سي ي�ساأل 
ف���ريوز عن �سحة ال���كالم فقال نعم فقال الأخ اأريد تو�سي���ح �سبب رده لنا فقال 
ف���ريوز: واهلل يا مول ي ما رددته كراهة فيه واإمنا جئت يومًا من الأيام فوجدت 
في���ه اأثر الأ�سد فخف���ت اأن يغتالني فحرمت دخول الب�ست���ان اإكرامًا لالأ�سد كان 
املل���ك متكئًا فا�ستوى وقال: يا فريوز ارجع اإىل ب�ستان���ك اآمنًا مطمئنًا فواهلل اأن 
الأ�س���د دخل الب�ست���ان ومل يوؤثر فيه اأثرًا ول التم�س منه ورق���ًا ول ثمرًا ول �سيئًا، 
مل يلب���ث في���ه غري حلظة ي�سرية وخرج من غري باأ�س واهلل ما راأيت مثل ب�ستانك 
ول اأ�سد احرتازًا من حيطانه على �سجره. فرجع فريوز اإىل داره ورد زوجته ومل 

يعلم القا�سي ول غريه ب�سيء مما ح�سل.
)128( بع�ص اأجوبة الطالب احلقيقية يف الختبارات

�س���وؤال: مل���اذا ت�س���رق ال�سم����س بالريا�س قبل مك���ة املكرمة؟ اجل���واب: لأن 
الريا�س عا�سمة اململكة. )ممكن(

�س���وؤال: عرف الرباكني؟ اجل���واب: هي مثل الزلزال ب�س بن���ار �سائلة انظر 
الكتاب ال�سورة يف �سفحة 104)بطل حافظ ال�سفحة(.

كت���ب اأحد الطالب مو�سوعًا حول الوطن ودع���م مو�سوعه ببيت من ال�سعر 
قائ���اًل: كما قال ال�ساعر طالل مداح: وطني احلبيب وهل اأحب �سواه. )يا عيني 

عليك يالوطني(.
يف مادة اللغة الإجنليزية، و�سعت �سورة طماطم وحتتها ا�سمها بالإجنليزي 
 tomatoesثم و�سعت �سورة تفاحة وطلب املدر�س ا�سمها بالإجنليزي كتب اأحد 

الطلبة: توفيحتو�س )tofahtoes( )ممتيايزووو�س(.
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اأم���ا العلوم فحّدث ول حرج، يف �سوؤال عن تعريف اجلاذبية الأر�سية اأجاب 
اأحد الطلبة: هو اأنك ل ت�ستطيع القفز م�سافة عالية. 

يف مادة النحو، اأعرب يا تركي اجتهد. اأجاب الطالب:
يا: حرف نداء.

تر: ا�سم وهو م�ساف.
ك���ي: م�ساف اإليه م�ستعار من احلرف الإجنليزي )K( وهو اأعجمي ممنوع 

من ال�سرف. 
اجته���د: خرب مبعنى اأب���ذل ق�سارى جه���دك. )لو اأين م���ن املدر�س اأعطيه 

درجة كاملة ب�سراحة اإجابة متعوب عليها(.
يف م���ادة الأدب، �سوؤال:خطب���ة الب���رتاء م���ن قائله���ا؟ وما �سب���ب الت�سمية؟ 
اجل���واب: خطبة الب���رتاء. قالتها الب���رتاء، و�سب���ب الت�سمية لأنها ب���رتت يديها 

وقدميها. )لي�س ل(.
يف مادة الفق���ه، ال�سوؤال: ما تعريف قتل العمد؟ وقتل اخلطاأ؟ اجلواب: قتل 
العم���د: هو القتل بالعامود �سواًء من اخل�س���ب اأو احلديد قتل اخلطاأ: اأن يق�سد 

قتل رجٍل فيقتل اآخر. )يا �ساتر(.
 )129( املعلمة

حني وقفت املعلمة اأمام ال�سف اخلام�س يف اأول يوم ت�ستاأنف فيه الدرا�سة، 
واألقت على م�سامع التالميذ جملة لطيفة جتاملهم بها، نظرت لتالميذها وقالت 
لهم: اإنني اأحبكم جميعًا، هكذا كما يفعل جميع املعلمني واملعلمات، ولكنها كانت 

ت�ستثني يف نف�سها تلميذًا يجل�س يف ال�سف الأمامي، يدعى تيدي �ستودارد.
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لق���د راقبت ال�سيدة توم�س���ون الطفل تيدي خالل الع���ام ال�سابق، ولحظت 
اأنه ل يلعب مع بقية الأطفال، واأن مالب�سه دائمًا مت�سخة، واأنه دائمًا يحتاج اإىل 
حم���ام، بالإ�ساف���ة اإىل اأنه يبدو �سخ�س���ًا غري مبهج، وقد بلغ الأم���ر اأن ال�سيدة 
توم�س���ون كانت جتد متعة يف ت�سحيح اأوراق���ه بقلم اأحمر عري�س اخلط، وت�سع 
عليه���ا عالم���ات x بخط عري�س، وبعد ذلك تكتب عب���ارة »را�سب« يف اأعلى تلك 

الأوراق.  
وذات ي���وم ُطلب منها مراجعة ال�سجالت الدرا�سي���ة لل�سنوات ال�سابقة لكل 
تلمي���ذ، فو�سعت �سجل الدرجات اخلا�س بتيدي يف النهاية. وبينما كانت تراجع 
ملف���ه فوجئت ب�سيء ما! لقد كتب معلم تيدي يف ال�سف الأول البتدائي ما يلي: 
»تيدي طفل ذكي ويتمتع بروح مرحة. اإنه يوؤدي عمله بعناية واهتمام، وبطريقة 
منظم���ة، كم���ا اأنه يتمتع بدماث���ة الأخالق. وكتب عنه معلم���ه يف ال�سف الثاين: 
تيدي تلميذ جنيب، وحمبوب لدى زمالئه يف ال�سف، ولكنه منزعج وقلق ب�سبب 
اإ�ساب���ة والدت���ه مبر����س ع�سال، مم���ا جعل احلي���اة يف املنزل ت�سوده���ا املعاناة 
وامل�سق���ة والتعب. اأما معلمه يف ال�سف الثالث فقد كتب عنه: لقد كان لوفاة اأمه 
وق���ع �سعب عليه.. لقد حاول الجته���اد، وبذل اأق�سى ما ميلك من جهود، ولكن 
وال���ده مل يكن مهتمًا، واإن احلياة يف منزل���ه �سرعان ما �ستوؤثر عليه اأن مل تتخذ 
بع����س الإجراءات. بينما كتب عنه معلمه يف ال�س���ف الرابع: تيدي تلميذ منطو 
عل���ى نف�سه، ول يب���دي الكثري من الرغب���ة يف الدرا�سة، ولي�س لدي���ه الكثري من 

الأ�سدقاء، ويف بع�س الأحيان ينام اأثناء الدر�س. 
وهن���ا اأدرك���ت ال�سي���دة توم�سون امل�سكل���ة، ف�سع���رت باخلج���ل وال�ستحياء 
م���ن نف�سها على ما بدر منه���ا، وقد تاأزم موقفها اإىل الأ�س���واأ عندما اأح�سر لها 
تالميذه���ا هداي���ا عيد املي���الد ملفوفة يف اأ�سرط���ة جميلة وورق ب���راق، ما عدا 
تيدي. فقد كانت الهدية التي تقدم بها لها يف ذلك اليوم ملفوفة ب�سماجة وعدم 
انتظ���ام، يف ورق داك���ن اللون، ماأخوذ م���ن كي�س من الأكيا�س الت���ي تو�سع فيها 
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الأغرا�س من بقالة، وقد تاأملت ال�سيدة توم�سون وهي تفتح هدية تيدي، وانفجر 
بع����س التالميذ بال�سحك عندم���ا وجدت فيها عقدًا موؤلفًا م���ن ما�سات مزيفة 
ناق�س���ة الأحجار، وق���ارورة عطر لي�س فيه���ا اإل الربع فقط، ولك���ن �سرعان ما 
ت ال�سيدة توم�سون عن اإعجابها  ك���ف اأولئك التالميذ عن ال�سحك عندما ع���رَبّ
ال�سدي���د بجمال ذل���ك العقد ثم لب�سته على عنقها وو�سع���ت قطرات من العطر 
عل���ى مع�سمها. ومل يذه���ب تيدي بع���د الدرا�سة اإىل منزله يف ذل���ك اليوم. بل 
انتظ���ر قلياًل من الوقت ليقاب���ل ال�سيدة توم�سون ويقول له���ا: اأن رائحتك اليوم 
مثل رائحة والدت���ي! وعندما غادر التالميذ املدر�سة، انفجرت ال�سيدة توم�سون 
يف الب���كاء ملدة �ساعة على الأقل، لأن تيدي اأح�سر لها زجاجة العطر التي كانت 
والدته ت�ستعملها، ووجد يف معلمته رائحة اأمه الراحلة!، ومنذ ذلك اليوم توقفت 
عن تدري�س القراءة، والكتاب���ة، واحل�ساب، وبداأت بتدري�س الأطفال املواد كافة 
»معلم���ة ف�سل« وقد اأولت ال�سيدة توم�سون اهتمامًا خا�سًا لتيدي، وحينما بداأت 
الرتكيز علي���ه بداأ عقله ي�ستعيد ن�ساطه، وكلما �سجعت���ه كانت ا�ستجابته اأ�سرع، 
وبنهاي���ة ال�سن���ة الدرا�سية، اأ�سبح تيدي م���ن اأكرث التالميذ متي���زًا يف الف�سل، 
واأبرزه���م ذكاء، واأ�سبح اأحد التالميذ املدللني عندها. وبعد م�سي عام وجدت 
ال�سي���دة توم�س���ون مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي، يقول له���ا فيها: »اإنها اأف�سل 

معلمة قابلها يف حياته«. 
م�س���ت �ست �سن���وات دون اأن تتلقى اأي مذكرة اأخرى منه. ثم بعد ذلك كتب 
له���ا اأنه اأكمل املرحلة الثانوية، واأح���رز املرتبة الثالثة يف ف�سله، واأنها حتى الآن 
مازالت حتتل مكانة اأف�سل معلمة قابلها طيلة حياته. وبعد انق�ساء اأربع �سنوات 
عل���ى ذلك، تلقت خطاب���ًا اآخر منه يقول لها في���ه: »اإن الأ�سياء اأ�سبحت �سعبة، 
واإن���ه مقيم يف الكلي���ة ل يربحها، واإنه �سوف يتخرج قريب���ًا من اجلامعة بدرجة 
ال�س���رف الأوىل، واأكد لها كذلك يف هذه الر�سالة اأنها اأف�سل واأحب معلمة عنده 

حتى الآن. 
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وبع���د اأربع �سنوات اأخرى، تلقت خطابًا اآخ���ر منه، ويف هذه املرة اأو�سح لها 
اأن���ه بعد اأن ح�س���ل على درجة البكالوريو�س، قرر اأن يتق���دم قلياًل يف الدرا�سة، 
واأك���د له���ا مرة اأخرى اأنها اأف�س���ل واأحب معلمة قابلته ط���وال حياته، ولكن هذه 

املرة كان ا�سمه طوياًل بع�س ال�سيء، دكتور ثيودور اإف. �ستودارد! 
مل تتوق���ف الق�س���ة عند هذا احلد، لق���د جاءها خطاب اآخ���ر منه يف ذلك 
الربي���ع، يقول فيه: »اإنه قابل فتاة، واأنه �س���وف يتزوجها، وكما �سبق اأن اأخربها 
باأن والده قد تويف قبل عامني، وطلب منها اأن تاأتي لتجل�س مكان والدته يف حفل 
زواج���ه، وقد وافقت ال�سيدة توم�سون على ذل���ك«، والعجيب يف الأمر اأنها كانت 
ترت���دي العقد نف�سه الذي اأهداه لها يف عيد املي���الد منذ �سنوات طويلة م�ست، 
والذي كانت اإحدى اأحجاره ناق�سة، والأكرث من ذلك اأنها تعّطرت بالعطر نف�سه 

الذي َذّكرُه باأمه يف اآخر عيد ميالد! 
واحت�س���ن كل منهما الآخر، وهم�س دكتور �ستودارد يف اأذن ال�سيدة توم�سون 
قائاًل لها، اأ�سكرك على ثقتك يّف، واأ�سكرك اأجزل ال�سكر على اأن جعلتيني اأ�سعر 
باأنن���ي مهم، واأنني ميك���ن اأن اأكون مربزًا ومتميزًا. فردت عليه ال�سيدة توم�سون 
والدموع مت���الأ عينيها: اأنت خمطئ، لقد كنت اأنت من علمني كيف اأكون معلمة 

مربزة ومتميزة، مل اأكن اأعرف كيف اأعِلّم، حتى قابلتك. 
)تيدي �ستودارد هو الطبيب ال�سهري الذي لديه جناح با�سم مركز »�ستودارد« 
لع���الج ال�سرطان يف م�ست�سفى ميثودد�ست يف دي�س مونتي�س ولية اأيوا بالوليات 
املتح���دة الأمريكية، ويعد م���ن اأف�سل مراكز العالج لي�س يف الولية نف�سها واإمنا 

على م�ستوى الوليات املتحدة الأمريكية(.
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)130( بع�ص اأوقات الدعاء امل�ستجاب واأماكنه 
ليلــة القــدر: فقد ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال لعائ�سة ملا قالت له: اأراأيت اأن 
علمت اأي ليلة ليلة القدر، ما اأقول فيها؟ قال: قويل »اللهم اإنك عفو حتب العفو 

فاعف عني«
الدعاء يف جوف الليل: وهو وقت ال�سحر ووقت النزول الإلهي فاإنه �سبحانه 
يتف�سل على عباده فينزل ليق�سي حاجاتهم ويفرج كرباتهم فيقول: من يدعوين 
فاأ�ستجي���ب له، م���ن ي�ساألني فاأعطيه، م���ن ي�ستغفرين فاأغفر ل���ه رواه البخاري 

)1145(
دبر ال�سلوات املكتوبات: ويف حديث اأبي اأمامة »قيل يا ر�سول اهلل اأي الدعاء 
اأ�سمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر ال�سلوات املكتوبات« رواه الرتمذي )3499( 
وح�سن���ه الألباين يف �سحيح الرتمذي وقد اختل���ف يف دبر ال�سلوات هل هو قبل 
ال�س���الم اأو بع���ده؟ واختار �سيخ الإ�س���الم ابن تيمية وتلميذه اب���ن القيم اأنه قبل 
ال�سالم، قال ابن تيمية: »دبر كل �سيء منه كدبر احليوان« زاد املعاد)305/1(، 
وق���ال ال�سي���خ ابن عثيم���ني: »ما ورد من الدع���اء مقيدًا بدبر ال�س���الة فهو قبل 
ال�سالم وما ورد من الذكر مقيدًا بدبر ال�سالة، فهو بعد ال�سالة؛ لقوله تعاىل: 
»فاإذا ق�سيتم منا�سككم فاذك���روا اهلل قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم« انظر كتاب 

الدعاء لل�سيخ حممد احلمد �س )54(
بني الأذان والإقامة: فقد �سح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: )ل يرد الدعاء بني 
الأذان والإقامة( رواه اأبو داود )521( والرتمذي )212( وانظر �سحيح اجلامع 

� )2408(
عنــد النــداء لل�سلوات املكتوبــة وعند التحام ال�سفــوف يف املعركة: كما يف 
حديث �سهل بن �سعد مرفوعًا: ثنتان ل تردان، اأو قلما تردان الدعاء عند النداء 
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وعند الباأ����س حني يلحم بع�سهم بع�سًا. رواه اأبو داود وهو �سحيح انظر �سحيح 
اجلامع )3079(

عنــد نــزول الغيث: كما يف حدي���ث �سهل بن �سعد مرفوع���ًا اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
ثنت���ان م���ا تردان: )الدع���اء عند النداء وحت���ت املطر( رواه اأب���و داود و�سححه 

الألباين يف �سحيح اجلامع )3078 (.
يف �ساعــة مــن الليــل: كما قال عليه ال�سالة وال�س���الم: اأن يف الليل �ساعة ل 
يوافقه���ا م�سل���م ي�ساأل خريًا من اأمر الدنيا والآخرة اإل اأعطاه اإياه وذلك كل ليلة 

رواه م�سلم )757(
�ساعة يوم اجلمعة: فقد ذكر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم اجلمعة فقال: )فيه �ساعة 
ل يوافقه���ا عبد م�سلم قائم ي�سلي ي�ساأل اهلل تعاىل �سيئًا اإل اأعطاه اإياه( واأ�سار 

بيده يقللها رواه البخاري )935( وم�سلم )852( انظر �سوؤال رقم )21748(
عنــد �ســرب زمزم: فعن جابر ر�سي اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ماء زمزم 

ملا �سرب له. رواه اأحمد و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )5502(
يف ال�سجــود: ق���ال ملسو هيلع هللا ىلص: اأقرب م���ا يكون العبد من ربه وه���و �ساجد فاأكرثوا 

الدعاء. رواه م�سلم )482(
 عند �سماع �سياح الديكة: اإذا �سمعتم �سياح الديكة فا�ساألوا اهلل من ف�سله، 

فاإنها راأت ملكًا رواه البخاري )2304( وم�سلم )2729(
عنــد الدعاء بـــ ل اإله اإل اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني: وقد �سح عنه 
ملسو هيلع هللا ىلص اأن���ه ق���ال: دعوة ذي الن���ون اإذ دعا بها وهو يف بطن احل���وت: ل اإله اإل اأنت 
�سبحانك اإين كنت من الظاملني، مل يدع بها رجل م�سلم يف �سيء قط اإل ا�ستجاب 
اهلل ل���ه. رواه الرتمذي و�سححه يف �سحيح اجلام���ع )3383( قال القرطبي يف 
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تف�س���ري قول���ه تع���اىل: چ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے  چ ق���ال رحم���ه اهلل: يف هذه الآية 

�س���رط اهلل ملن دعاه اأن يجيبه كما اأجاب���ه وينجيه كما جناه وهو قوله: چ ھ  
ے     چ اجلامع لأحكام القراآن )334/11(

اإذا وقعــت عليــه م�سيبــة: فدعا ب� اإنا هلل اإنا اإلي���ه راجعون اللهم اأجرين يف 
م�سيبت���ي واأخلف يل خريًا منها. فقد اأخ���رج م�سلم يف �سحيحه )918( عن اأم 
�سلم���ة ر�سي اهلل عنه���ا اأنها قالت: �سمعت ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ما من م�سلم 
ت�سيب���ه م�سيب���ة فيقول ما اأمره اهلل: اإنا هلل واإنا اإلي���ه راجعون اللهم اأجرين يف 
م�سيبتي واأخلف يل خريًا منها اإل اأخلف اهلل له خريًا منها رواه م�سلم )918(

دعــاء النا�ــص بعد قب�ص روح امليت: ففي احلدي���ث اأن النبي �سلى اهلل دخل 
عل���ى اأب���ي �سلمة وق���د �سق ب�س���ره فاأغم�سه ثم ق���ال: اأن ال���روح اإذا قب�س تبعه 
الب�سر، ف�سج نا�س من اأهله فقال: ل تدعوا على اأنف�سكم اإل بخري فاإن املالئكة 

يوؤمنون على ما تقولون. رواه م�سلم )2732(
الدعــاء عنــد املري�ص: فقد اأخ���رج م�سلم )919( ع���ن اأم �سلمة ر�سي اهلل 
عنه���ا اأنها قال���ت: ق���ال ملسو هيلع هللا ىلص: اإذا ح�سرمت املري����س فقولوا خريًا ف���اإن املالئكة 
يوؤمن���ون على ما تقولون قالت: فلما م���ات اأبو �سلمة اأتيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: 
اأن اأب���ا �سلم���ة قد مات، فقال يل: قويل: اللهم اغف���ر يل وله واأعقبني منه عقبى 

ح�سنة. قالت: فقلت فاأعقبني اهلل من هو خري يل منه، حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص.
دعــوة املظلــوم: ويف احلديث: واتق دعوة املظل���وم فاإنه لي�س بينها وبني اهلل 
حجاب. رواه البخاري )469( وم�سلم )19( وقال عليه ال�سالة وال�سالم: دعوة 
املظلوم م�ستجابة واإن كان فاجرًا؛ ففجوره على نف�سه. رواه اأحمد وانظر �سحيح 

اجلامع )3382(
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 دعاء الوالد لولده: )لنفعه( ودعاء ال�سائم يف يوم �سيامه ودعوة امل�سافر 
فق���د �س���ح عن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص اأن���ه قال: »ثالث دع���وات ل ترد: دع���وة الوالد لولده، 
ودع���وة ال�سائم ودعوة امل�ساف���ر. رواه البيهقي وهو يف �سحيح اجلامع )2032( 

ويف ال�سحيحة )1797(.
دعــوة الوالد على ولده: )ل�سرره( فف���ي احلديث ال�سحيح: ثالث دعوات 
م�ستجاب���ات: دع���وة املظل���وم، ودع���وة امل�سافر، ودع���وة الوالد على ول���ده » رواه 

الرتمذي )1905( وانظر �سحيح الأدب املفرد )372(
دعــاء الولــد ال�سالــح لوالديــه: كم���ا ورد يف احلديث ال���ذي اأخرجه م�سلم 
)1631(: اإذا م���ات اب���ن اآدم انقط���ع عمله اإل من ثالث: �سدق���ة جارية، اأو ولد 

�سالح يدعو له اأو علم ينتفع به.
الدعاء بعد زوال ال�سم�ص قبل الظهر: فعن عبد اهلل بن ال�سائب ر�سي اهلل 
عن���ه اأن ر�س���ول اهلل كان ي�سلي اأربعًا بع���د اأن تزول ال�سم�س قب���ل الظهر وقال: 
»اإنها �ساعة تفتح فيها اأبواب ال�سماء واأحب اأن ي�سعد يل فيها عمل �سالح« رواه 

الرتمذي وهو �سحيح الإ�سناد انظر تخريج امل�سكاة )337/1(
الدعــاء عند ال�ستيقاظ مــن الليل وقول الدعاء الــوارد يف ذلك: فقد قال 
ملسو هيلع هللا ىلص: من تعاّر، اأي ا�ستيقظ من الليل فقال: ل اإله اإل اهلل واهلل اأكرب ول حول ول 
قوة اإل باهلل ثم قال: اللهم اغفر يل، اأو دعا ا�ستجيب له فاإن تو�ساأ و�سلى قبلت 

�سالته. رواه البخاري )1154(
)131( ع�سرون من ن�سائح ومواعظ لقمان لبنه 

يا بني: اإياك والدين، فاإنه ذل النهار، وهم الليل.. 1
يا بني: كان النا�س قدميا يراوؤون مبا يفعلون، ف�ساروا اليوم يراوؤون . 2

مبا ل يفعلون.
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يا بني: اإياك وال�سوؤال فاإنه يذهب ماء احلياء من الوجه.. 3
يا بني: كذب من قال: اأن ال�سر يطفئ ال�سر، فاإن كان �سادقا فليوقد . 4

ن���ارا اإىل جنب ن���ار فلينظر هل تطفئ اإحداهم���ا الأخرى؟ واإل فاإن 
اخلري يطفئ ال�سر كما يطفئ املاء النار.

يا بني: ل توؤخر التوبة فاإن املوت ياأتي بغتة.. 5
ي���ا بني: اإذا كنت يف ال�سالة فاحف���ظ قلبك، واإن كنت على الطعام . 6

فاحفظ حلقك، واإن كنت يف بيت غريك فاحفظ ب�سرك، واإن كنت 
بني النا�س فاحفظ ل�سانك.

يا بني: اح���ذر احل�سد فاإنه يف�سد الدي���ن، وي�سعف النف�س، ويعقب . 7
الندم.

يا بني: اأول الغ�سب جنون، واآخره ندم.. 8
يا بني: الرفق راأ�س احلكمة.. 9

ي���ا بني: اإياك و�ساحب ال�سوء فاإن���ه كال�سيف يح�سن منظره، ويقبح . 10
اأثره.

يا بن���ي: ل تطلب العلم لتباهي به العلماء، ومت���اري به ال�سفهاء، اأو . 11
ترائي به يف املجال����س. ول تدع العلم زهاده فيه ورغبة يف اجلهالة، 
ف���اإذا راأيت قوما يذكرون اهلل فاجل�س معه���م، فاإن تك عاملا ينفعك 
علم���ك واإن تك جاه���ال يعلموك. ولعل اهلل اأن يطل���ع عليهم برحمة 

في�سيبك بها معهم.
يا بني: ل ت�سرك باهلل اأن ال�سرك لظلم عظيم.. 12
يا بني: ل ياأكل طعامك اإل الأتقياء، و�ساور يف اأمرك العلماء.. 13
ي���ا بني: ل متاريّن حكيم���ا، ول جتادلّن جلوجا، ول تعا�سرن ظلوما، . 14

ول ت�ساحّن متهما.
يا بني: اإين قد ندمت على الكالم، ومل اأندم على ال�سكوت.. 15
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يا بني: اإذا اأردت اأن توؤاخي رجال فاأغ�سبه قبل ذلك، فاإن اأن�سفك . 16
عند غ�سبه واإل فاأحذره.

يا بني: من كتم �سره كان اخليار بيده.. 17
يا بني: ل تكن حلو فتبلع، ول مّرا فتلفظ.. 18
يا بني: لكل قوم كلب فال تكن كلب اأ�سحابك، قاله لبنه يعظه حني . 19

�سافر.
يا بني: مثل املراأة ال�ساحلة مثل التاج على راأ�س امللك، ومثل املراأة . 20

ال�سوء كمثل احلمل الثقيل على ظهر ال�سيخ الكبري. 
)132( بكيت عند �سماعي �سوت املنبه

كان وال���دي كفيف الب�سر من���ذ �سبابه، وقد تويف له م���ن الأبناء �ستة وكان 
اأوله���م ابنه البكر بع���د اأن اأكمل من العمر ثالث �سنوات وقد اأدركت اثنني منهم 
اأم���ا البقية فقد توفاه���م اهلل قبل ولدتي وما خفف علي���ه حرمانه نعمة الب�سر 
وم�سائ���ب فقدانه لأبنائه انه كان موؤمن بق�ساء اهلل وقدره فقد كان قلبه متعلق 
برب���ه ثم بامل�ساجد اإىل حد كبري ل تفوته �سالة واحدة يف امل�سجد حتى لو ا�ستد 
عليه املر�س، ينام بعد �سالة الع�ساء مبا�سرة وي�سحو يف الثلث الأخري من الليل 
يق�سيه قائما م�سليًا اإىل قبل اآذان الفجر ثم يذهب اإىل امل�سجد متلم�سًا طريقه 
الذي حفظ تفا�سيله اإىل اأن ي�سل لرو�سته التي ل ير�سى اأن ي�سبقه احٌد اإليها.
كان يذكر اهلل يف كل وقت قائما وجال�سًا راكبا وما�سيًا، الدنيا ل ت�ساوي عنده 
جن���اح بعو�سه ومل يكن يلقي لها بال، رف�س جمي���ع حماولتنا لإقناعه بان نقوم 
مبعاجل���ة عينيه يف م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�س���ي للعيون لعل اهلل اأن يكتب 
ويع���ود له ب�سره من جديد ومل يقتن���ع بذلك اإل بعد ثالث �سنوات من املحاولت 
الفا�سل���ة ولك���ن لالأ�سف مل يكن هناك اأم���ل يف �سفاءه بعد اأن ذك���ر الطبيب لنا 
ذل���ك تعر�س لعدة حوادث اثن���اء ذهابه وعودته من امل�سج���د واحلمد هلل كانت 
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عب���ارة عن كدمات ور�سو�س، قد نكون مق�سرين بع�س الأحيان يف متابعته قبل 
اأن يذه���ب اإىل امل�سج���د بحكم ان�سغالنا، كما ل ميكنن���ا متابعته يف كل حتركاته 
وم���ا يزيد الطني بله انه يذهب اإىل امل�سجد دون اأن يطلب من احد اإي�ساله له ل 

ير�سى اأن ي�ستعني باأحد كان يعتمد على نف�سه يف كل �سي.
قب���ل ع���دة �سنوات زاره جمموعه م���ن زمالئي الذين اأحب���وه يف اهلل وهم ل 
يعرفون���ه ول يعرفهم فق���ال اأحدهم اإن اأحد ال�سحاب���ة مل تفته تكبرية الإحرام 
اأربع���ني �سنه و�ساأل والدي كم �سنه مل تفتك تكبرية الإحرام؟ فرد عليه نحن لن 
ن�سل اإىل ربع ما و�سل اإليه ال�سحابة. فاأ�سر ال�سائل على اأن يجيبه على �سوؤاله. 
فق���ال ل���ه على ما ذكر اأين خ���الل ال�سبعني ال�سنة الأخرية مل ياأت���ي املوؤذن قبلي 
للم�سج���د. اأي انه خالل ال�سبعني �سنة الأخرية من عمره التي يذكرها وقد تكون 
اأكرث من ذلك كان يح�سر للم�سجد قبل املوؤذن وبالتايل مل تفته تكبرية الإحرام 

�سبعني �سنه متوا�سلة.
ذك���ر يل قب���ل عدة �سنوات اأنه راأى يف املنام وه���و ي�سري يف ال�سارع جمموعة 
كبريه م���ن النا�س جمتمعة اأمام اأحد املنازل ف�ساأل اأحد الواقفني عن �سبب هذا 
الزح���ام، فاأخ���ربه اأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص موجود داخل ذلك املن���زل وح�سرت النا�س 
لل�س���الم عليه فقرر اأن يدخل وي�سلم عليه معهم وبعد اأن دخل اإىل املجل�س الذي 
يتواج���د فيه الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم، وق���ف اأمامه مبا�سرًة وبعد اأن هّم 
بالتق���دم لي�سل���م عليه تقدم �سخ����س اأخر من خلفه لي�سبق���ه بال�سالم ثم توقف 
وال���دي يف مكان���ه وبعد اأن و�سل الرجل اإىل الر�سول ق���ام الر�سول عليه ال�سالة 
وال�س���الم بو�سع ي���ده على �سدر هذا الرج���ل ودفع للخلف ثم تق���دم اإىل والدي 
وتوق���ف اأمامه ثم ق���ام عليه ال�سالة وال�سالم باإخراج ورق���ه من جيبه وو�سعها 
يف جي���ب والدي و�ساأله ما ه���ذه الورقة التي و�سعتها يف جيبي فرد عليه الر�سول 

قائال اتركها معك ف�سوف ياأتي يوم حتتاجها فيه.
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�ساأل���ت كثريًا عن تلك الروؤيا ومل اأجد جوابا �سافي���ًا لها حتى عر�ستها على 
اأح���د الأخ���وة جزاه اهلل خ���ري وف�سرها يل بعد م���ا يقارب ال�سهري���ن؛ حيث قام 
بع���د �سهر بتف�سري ال�س���ق الأول من الروؤيا ومل ي�ستطع تف�سري ال�سق الثاين وطلب 
من���ي مهل���ة وكان متحم�سًا جدًا له���ذه الروؤيا وقد طلب من���ي الإجابة على بع�س 

ا�ستف�ساراته وبعد �سهر اآخر ف�سر يل اجلزء الثاين من الروؤيا.
وه���ي اأن الرجل الذي تقدم لي�سبق والدي ثم دفع���ه الر�سول وتقدم لوالدي 
ف�سره���ا ب���اأن اأحد اأقاربي �سي�س���اب مبر�س خطري اأو ما �ساب���ه ذلك لدرجة اأن 
�سيظ���ن اجلمي���ع موته يف اإي حلظة ثم ي�سفى هذا املري����س فجاأة ويتوفى والدي 
وه���و بكامل �سحته، وهذا ما ح���دث بالفعل فقد مر�س قري���ب لنا مر�س اأقعده 
الفرا����س عدة اأ�سهر اإىل درج���ه اأنهم يقومون بنقله يف بطانية اإىل امل�ست�سفى ثم 
يف يوم من الأيام �ُسفي فجاأة وكاأنه مل ي�سيبه �سي وبعد ذلك بثالثة اأ�سابيع تويف 

والدي فجاأة وهو يتمتع بكامل �سحته رحمه اهلل.
اأم���ا تف�سري ال�سق الثاين من الروؤيا فكانت الورقة التي و�سعها الر�سول عليه 
ال�سالة وال�سالم يف جيب والدي وطلب منه اأن يرتكها معها لأنه �سيحتاجها يف 

يوم من الأيام. فقد ف�سرها باأن ذلك عمله ال�سالح و�سينفعه يوم القيامة.
وقب���ل �سفري مل اأكن ارغب يف اإبالغ والدي اأن مدة �سفري �ست�سل اإىل عدة 
�سنوات مراع���اة مل�ساعره وب�سبب حبه يل وخ�سو�س���ا اأين ا�سغر اأبناءه فذكرت 
ل���ه اأن �سفري �سي�ستمر لعده �سه���ور وفيما بعد �ساأذكر له اأين �ساأمدد عدة �سهور 
اأخ���رى وهكذا اإىل اأن يتع���ود على الو�سع تدريجي���ًا، يف البداية ت�سايق من خرب 
�سفري ولكن مع الوقت اقتنع بالفكرة وكان كل �سيء على ما يرام يف يوم �سفري 
جل����س مع���ي وكان على غري العادة وما اأن حتدثت اإلي���ه حتى اأجه�س بالبكاء اإىل 
درج���ه انه مل يع���د ي�ستطيع اأن يتنف����س وبحكم معرفتي بوالدي ان���ه �سبور جدًا 
ول يتاأث���ر ب�سهولة ومل يبكي قط حت���ى عندما تويف اإخوتي الثنني الذين اأدركت، 
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مل تن���زل من���ه دمعة واح���دة وحتى عندما توفي���ت والدتي رحمه���ا اهلل قبل ت�سع 
�سن���وات كان �ساب���را حمت�سبًا مل حترك فيه كل هذه الأح���داث �سعرة، بعد هذا 
املنظر قررت اأن ا�ستخري اهلل والغي �سفري ولكن من حويل اأقنعوين باأن اأ�سافر 
واأن ه���ذا الأمر طبيعي و�سيتعود مع الوق���ت وان مكاملاتي الهاتفية �ستقلل الكثري 
م���ن هذا احلزن وقاموا بتهدءة والدي واإقناعه حت���ى هداأ وعاد طبيعيًا وا�ستقر 
و�سع���ه، ارحتت قلياًل ويف امل�ساء �سافرت. ولكن بع���د تف�سري الروؤيا قلقت كثريا 
م���ن تف�سري اجلزء الأول من الروؤيا فاأخذت اإج���ازة وعدت اإىل اململكة، وبعد اأن 
و�سل���ت اإىل وال���دي وجدته يتمتع ب�سح���ة جيده وكان فرح���ًا بعودتي وذكرت له 
اأين �ساأع���ود ب�سع �سهور اأخرى ثم اأرجع م���رة اأخرى. ومكثت معه اإىل قبل �سهر 
رم�سان ويف ليلة �سفري قام من نومه على غري العادة وكان الوقت متاأخر ورحلتي 
كان���ت قبل الفجر ف�ساأل عني فتعجبت لأين قد ودعته قبل اأن ينام، ناداين وقال 
يل )اأو�سي���ك بطاعة اهلل( فقط هاتني الكلمتني وكانت اآخر كلمتني يقولهما يل 
فقبل���ت راأ�سه وذه���ب اإىل فرا�س���ه اإىل اأن حان موعد رحلتي ث���م �سافرت. وبعد 
رم�سان ويف منت�سف �سهر �سوال اأتاين ات�سال يف �ساعة مبكرة على غري العادة 
ردي���ت على املكاملة فكان اأح���د اإخوتي يطلب مني اأن اح�سر؛ لأن والدي مري�س. 
ف�ساأل���ت: م���اذا حدث له؟ ق���ال يل باخت�سار: لقد تويف الوال���د. وقع علي اخلرب 
كال�ساعق���ة، متالك���ت نف�سي يف حلظتها ث���م �ساألته: هل �سدمت���ه �سيارة؟ لأين 
توقع���ت انه قد �سدمته �سي���ارة وهو ذاهب اإىل امل�سج���د ولأين على ات�سال بهم 
ب�سف���ه م�ستمرة ومل يكن ي�ستكي م���ن اإي مر�س قال يل مل ت�سدمه �سيارة وكان 
البارحة معنا بع���د ال�سالة املغرب بكامل �سحته وقد تناول معنا القهوة اإىل اأن 
�سلى �سالة الع�ساء يف امل�سجد، ثم وجدناه متوفى وهو �ساجد يف م�ساله املعتاد 
اآخ���ر اللي���ل وكانت اأكمام ثوبه ل ت���زال مطوية رطبة من ج���راء الو�سوء �سعرت 
بعدها ب�سعور غريب اقرب اإىل الفرح منه اإىل احلزن مل تنزل مني دمعه واحده 
اأغلق���ت اخلط وم���ن ح�سن احلظ اأن يف ذلك اليوم رحل���ه متوجهة اإىل الريا�س 
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حزم���ت اأمتعتي وتوجهت اإىل املطار، و�سل���ت يف امل�ساء بطبيعة احلال مل اأمتكن 
من ال�سالة عليه اأو دفنه فقد متت ال�سالة عليه وقت �سالة الظهر و�سلت اإىل 
البيت وقد غادر اغلب املعزين فالوقت كان متاأخرًا ذهبت اإىل املكان الذي تويف 
في���ه لأين اعرف���ه جيدا مل تدمع عيني ومل ابكي بع���د اأن تاأخر الوقت الكل ذهب 
اإىل فرا�سه مل اأمتكن من النوم ويف حدود ال�ساعة الثالثة فجرا قررت اأن اذهب 
اإىل غرفت���ه وبعد اأن دخلتها وج���دت رائحته يف كل مكان جميع اأغرا�سه على ما 
ه���ي عليه وم���ع ذلك مل تخرج دمع���ة واحدة من عيني ويف مت���ام ال�ساعة 3.20 
فج���رًا وبينما اأنا جال�س اأتاأم���ل اأغرا�سه يف الغرفة �سمعت �سوت جعلني اأبكي ل 
اإراديا وبحرقة، �سوت تعودت اأن ا�سمعه يف هذا الغرفة كل ليله لقد ا�ستغل املنبه 
الذي كان ي�سعه عند راأ�سه ليوق�سه ل�سالة التهجد اأخر الليل ا�ستغل و�سغل كل 
حوا�سي معه ا�ستغل املنبه وهو ل يدري اأن �ساحبه قد فارقه ا�ستغل ليوق�سه وهو 
ل يعل���م اأن رفيق دربه ق���د نام نومًا عميقًا لن توق�س���ه منبهات الأر�س جمتمعه 
ترك���ت املنبه يعمل ومل اقفله هذا املنبه قبل اأربع وع�سرين �ساعة هو نف�سه الذي 
اأيق����س وال���دي من نومه ومل يعل���م اأنها اأخر مرة يوق�سه فيه���ا كان الوقت الذي 
اأم�ساه املنبه وهو يعمل طويال جدا لأن والدي كان ل يرتكه اأكرث من ع�سر ثواين 
ث���م يغلقه ويذهب ليتو�ساأ لكن هذه املرة اأطال املنبه يف الرنني وكاأين به يتعجب 
ان���ه اخذ وقت طوي���ل و�ساحبه مل ميد يده علي���ه ليغلقه كالع���ادة بعدها اأغلقت 
املنب���ه وتركته ينام نومًا عميقًا كنوم رفي���ق دربه رحمك اهلل يا والدي افتقدتك 

وافتقدت معك دعواتك التي كانت تي�سر كل اأمر يف حياتي بعد توفيق اهلل.
رحم اهلل والدتي التي افتقدها اأي�سا وافتقدت حنانها رحم اهلل جميع اأموات 
امل�سلم���ني. قد ل يهتم بع�س الإخوة به���ذه الق�سة ولكني �سعرت بحاجه لكتابتها 
لك���م لعل من يقراأها يدعو لوالدي وللم�سلم���ني. )هذه الق�سة موؤثرة ولهذا فقد 

اأوردتها ودعواتي لكاتبها ولوالديه واآبائنا واأمهاتنا بالعفو والرحمة(.
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)133( تت�سل على �ساحبك ول يرد
مل���اذا م���ا ال�سبب؟ ل تعلم ل ي���رد عليك هل هو متعم���د؟ اأم نائم؟ اأو ي�سلي 
ه���ذا لي�س وقت �سالة ه���ل ن�سي جواله يف مكاٍن ما هل اأ�ساب���ه مكروه؟ اأي�سًا ل 
تعل���م وم�سى الوقت ال�ساعة وال�ساعتني، ومن املوؤكد اأنه قد ظهر عنده مكاملة مل 
ي���رد عليها اإذًا مل���اذا مل يرد ل بد اأن هناك اأمرًا ما ولك���ن بعد فرتة تت�سل على 
�ساحب���ك واإذا ه���و باأح�سن حال واأمت عافية ومل يكن م�سغ���وًل، ومل ين�سى جواله 
يف اأي م���كان ومل يك���ن نائمًا ول اأي من الأعذار الواردة. اإذن ملاذا مل يرد؟ فقط 
هك���ذا بل قد تق���ول )ما له نف�س ي���رد( نقف هن���ا ب�ساأنك اأنت اأيه���ا املت�سل ما 
الت�سرف الواجب حيال هذا ال�سخ�س؟ هل ت�سعر باأن لك حق عنده؟ هل تزعل 
علي���ه ومن واجب���ه اأن يعتذر لك؟ اأو اأن يربر لك ع���دم رده على مكاملتك؟ دعني 
اأقوله���ا لك وبكل �سراحة لي�س لك اأي اأدنى ح���ق. نرجع هنا اإىل م�سدرنا الأول 
ن ِقيَل َلُكُم  يف الرتبي���ة والتعليم، وهو القراآن الكرمي، وجند هناك اآية تقول: )َواإِ
ا َتْعَمُلوَن َعِليٌم( وقد قا�س ال�سيخ حممد  ُ مِبَ اْرِجُع���وا َفاْرِجُعوا ُهَو اأَْزَكى َلُك���ْم َواهللَّ
�سال���ح املنجد عدم ال���رد على املكاملات بالآية ال�سابق���ة ول تن�س باأن ذلك اأزكى 
لك كما يف الآية اأي�سًا واإذا رجعت فاحلقيقة اأن له احلرية اأن يرد على ات�سالك 
اأو اأن ل ي���رد واإن كان ات�سالك على ف���الن اأي طلبك اإياه وعدم رده عليك يعترب 
جارح���ًا ل�سعورك بع�س ال�سيء ولكن نقول لك �س���ع نف�سك مكان هذا ال�سخ�س 
فاإن الإن�سان ل يكون يف اأكرث اأحيانه مهيئا اأو وقته يتالءم مع وقتك لكي ي�ستقبل 
ات�سال���ك يف اأي وقت وكما قالها عليه ال�س���الة وال�سالم التم�س لأخيك �سبعون 

عذرا. 
)134( جتاوز �سفا�سف الأمور و�سغائرها

يف اإح���دى غابات ال�سني يذك���ر عن �سجرة اأنها عا�ست مئ���ات ال�سنني وقد 
اأ�سحت من اأعظم الأ�سجار واأطولها وقد واجهت على مدى مئات الأعوام جملة 
م���ن امل�ساعب: حيث الري���اح العاتية والعوا�سف املدم���رة وال�سواعق احلارقة، 
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وبالرغ���م من كل هذه الكوارث بقيت �سامدة واقفة بكل �سموخ وكربياء كاجلبل 
الأ�س���م وكالطود الثاب���ت مل يتحرك لها غ�سن ومل يتزحزح فيها جذر، ثم فجاأة 
قوبل���ت بهج���وم �س���ار من �سغار احل�س���رات وه���وام الأر�س فلم ت���زل بها نخرا 
وقر�سا حتى نالت منها واأ�سقطتها! وكثري من الب�سر حاله كما هو حال ال�سجرة 
ثابتا �سلبا �ساخما اأمام عظيم امل�سائب وجليل الرزايا ولكنه وبكل بب�ساطة تراه 
ي�ست���درج من قبل توافه الأمور و�سغائرها حتى تق�س���ي على راحته وجتهز على 
�سعادته. حكت يل اإحدى قريباتي وهي )القوية ال�سلبة( كيف اأن مزاجها تعكر 
وليلها طال وهمها عظم كونها ما وفقت يف اختيار )بلوزة( لطفلتها بنف�س درجة 
ل���ون البنطال يف اإحدى املنا�سبات. وثانية ق���د تالعب فيها القلق وكاد اأن يجهز 
عليه���ا الهم والتفكري فقط لأنها يف احد املنا�سب���ات ن�سيت م�سح احد الفناجني 
فقدمت���ه )مبلال( لل�سي���وف! اإن الإ�سكالية التي يعاين منه���ا الكثري ل تكمن يف 
امل�س���كالت املعق���دة ول يف العقبات الكئ���ود، بل هي يف دقيق الأم���ور و�سغائرها 
فتل���ك كلمة زل بها وذاك ت�سرف مل يوفق اإليه وهذه قد زاد وزنها قليال واأخرى 
طفله���ا ت�سرف ب�سقاوة زائدة عند ال�سيوف، اأو زوجها تاأخر عليها دقائق وهذا 
مل يجه���ز �سماغ���ه اأو اأزعجه �سغ���ريه! اأمور لو تاأم���ل فيها الإن�س���ان لعرف اأنها 
ل ت�ستح���ق من���ا كل تلك الآلم واملتاع���ب وال�سهر وال�سيق، فم���ا اأروع اأن نتجاوز 
�سفا�س���ف الأمور و�سغائرها لنحمي حياتنا من التوتر وال�سغوطات ونعي�س حياة 

عابقة بالفرح وال�سعادة.
وللتخل�س من ا�سر تلك ال�سغائ���ر وقيد هذه التوافه اإليك توجيهات جميلة 

�ستخفف عليك الأحمال وتقلل الكثري من التوتر يف حياتك باإذن اهلل:
اأخ���ي الكرمي اأختي الكرمية ماذا يعني اإن اأ�ساأت الت�سرف يف موقف ما . 1

اأو اأ�س���اأت ل�سخ����س من غري ق�سد وجانب���ك التوفيق يف م�سروع ما؟ عد 
لطبيعت���ك الب�سرية وتذكر اأنك ب�سٌر جبلت عل���ى اخلطاأ ولن تنفك عنه 
واعل���م اأن���ك عندما تعلي مقايي�س���ك وتبالغ يف طلب املثالي���ة �سواء على 
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ال�سعيد ال�سخ�س���ي اأو العام فاإنك تخو�س بهذا معركة خا�سرة �ستفقد 
معها نعمة ال�سعور بالر�سا والقبول فتخل�س من عقدة الكمال يف احلياة 

حتى تب�سر مواطن اجلمال فيها.
اإن ال�سخ����س ال���ذي يتعاطى مع تواف���ه الأمور و�سغائ���ر الإحداث بتوتر . 2

واأفع���ال يجني على نف�س���ه جناية عظيمة، حيث اأنه اق���رب ما يكون اإىل 
ال�سخ����س الذي يفتت نف�س���ه جزءا جزءا وي�سقيه���ا ال�سم القاتل قطرة 
قطرة حتى ي�ستيقظ يف ذالك اليوم وقد اأفنى روحه وا�ستنزف كل طاقته 
وعر�سها لالنهيار الكام���ل، لذا فاإن الثمن الباهظ لأ�سر تلك ال�سغائر 

هو احلرمان من �سحر احلياة وجمالها.
ل تظ���ن- وفقك هلل – اأنك �ساغل النا�س وحديث املجال�س وبوؤرة تركيز . 3

الب�س���ر يعدون اأخط���اءك فل�ست مركز الكون وتذك���ر اأن النا�س يف �سغل 
ع���ن التفكري باأخطائك وزلتك واإح�س���اء اأنفا�سك ومراقبة حتركاتك، 
لذا فقر عينا ومن �ساكن البال عندما ي�سدر منك خطاأ، فلدى الب�سر ما 
ي�سغلهم عن متابعة اأخطائك اأو احلديث عنها – وتذكر اأن الدعوة لعدم 
اللتف���ات لل�سغائ���ر ل يعني عدم النتباه لالأخط���اء وا�ستدراك مواطن 

التق�سري اإمنا يجب اأن يتعاطى معها بتوؤدة وهدوء دون توتر وانفعال.
اإن الهو����س والتعلق بنظرية )اإجناز كل �س���يء( �سيف�سي بك اأخريا اإىل . 4

اأن ل تنج���ز �سيئا، ف�سر احلياة اجلميلة لي�ست يف اإجناز كل �سيء واإمنا 
تكمن يف ال�ستمتاع بكل خطوة تقوم بها.

اإن الأح���داث املا�سي���ة وال�ستغراق يف احلديث عنه���ا وان كانت عظيمة . 5
فه���ي ت�سنف �سمن توافه الأمور و�سغائره���ا، فال ت�سرت�سل يف التفكري 
حتى ل تعطل قدراتك وتذهل معها عن ال�ستمتاع باحلا�سر والتخطيط 

للم�ستقبل.
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طبق اإ�سرتاتيجية ما ي�سمى )بفلرت الزمن( وتاأكد اأن اغلب الأ�سياء التي . 6
تزعج���ك الآن لن ت�سغ���ل اأي حيز يف تفكريك بعد �سن���ة فت�سامح مع كل 
خط���اأ اأو زلة اأو اأمل، ف�سي�سبح قريبا جمرد ذكرى فال جتّد يف غري عدو 

ول تكن ثائرا بال ق�سية.
)135( ق�سيدة جتمع اأ�سماء �سور القراآن الكرمي

بالبق��رةيف ك�����ّل ف��ات��������������������ة ل���ل���ق���ول م��ع��ت��ربة امل��ب��ع��وث  ع��ل��ى  ال��ث��ن��������اء  ح��ق 
مبعثه ���س��������������اع  ِق���دم���اً  ع���م���ران  اآل  هيف  خرَبَ ا�ستو�سحوا  والن�ساء  رجاله���م 
م��ائ��دة ن��ع��م��اه  م��ن  للن�����ا�ص  م���ّد  مقت�س��َرةق��د  الأنعام  على  فلي�ست  عّمت 
م��ب��ت��������دَرةاأع����راف ن��ع��م��اه م��ا ح��ل ال��رج��اء به����ا اجل�����ود  ذاك  واأن��ف�����������ال  اإل 
ب��ت��وب��ت��������������������ه ن��������ادى  اإذ  ت���و����س�������ل  معتكَرةب�����ه  والظلماء  يون�ص  البح���ر  يف 
ول��ن ي���رّوع ���س��وت الرع��د م��ن ذَك���َرهه�����������ود وي���و����س���ف ك���م خ�����وٍف ب���ه اأِم���ن���ا
اأث��َرْهم�����س��م��ون دع����وة اإب��راه��ي�����������م ك���ان ويف التم���ص  الإل��ه ويف احلج�ر  بيت 
اأّم���������ة ك���������َدِوّي ال��ن��ح�����ل ذك��ره��������م ف��ط��َرْهذو  ال���ذي  ف�سبح�ان  قط��ر  ك��ل  يف 
وب���ه ال����ورى  لذا  ق��د  رح��م��اه  ب�سرى بن م��رمي يف الإجنيل م�ستِهَرةبكهف 
ح���ّج امل��ك�����ان ال����ذي م��ن اأج��ل��ه ع��م��������َرْه���س��ّم��اه ط�����ه وح�������ّص الأن��ب��ي��������������اء على
�س��هدوا الذي  بالنور  النا�ص  اأفلح  ُ��������������َرَرْهقد  م���ن ن����ور ف��رق��ان��ه ملّ����ا ج���ا غ���
ال��ّل�����ْس��ِن ق��د عج���زوا ال�����س��ع��راء  ك��ال��ن��م��ل اإذ ���س��م��ع��ت اآذان��ه�����������م ���س�����وَرْهاأك��اب��ر 
�ست��َرْهوح�����س��ب�����ه ق�����س�����ص ل��ل��� ع��ن��ك��ب�����وت اأت���ى قد  الغار  بباب  ن�ْسجا  حاك  اإذ 
ّ�������ى ل���ل�������دّر ال������ذي ن���ث�������َرْهيف ال���روم ق��د ���س��اع ق��دم��ا اأم���ره وب����ه ل���ق���م���ان وف��������
����س���ي���وف�������ه ف����اأراه��������������م رّب���������ه ِع���ب���������������َرْهكم �سجدًة يف ُطلى الأحزاب قد �سجدت
كرم�ا ال��ع�����ا  ال�سبع  ف��اط�����ر  �سه�َرْه�سباه�م  ق��د  ال��ر���س��ل  ب��ن  ب�ِ��يا�سن  ملّ���ا 
ْهيف احلرب قد �سفت الأماك تن�س��ره ُزَم�����َرَ ه��ازم��ا  الأع�����ادي  ف�س��اد جمع 
منح�س�َرةل��غ��اف�����ر ال���ذن���ب يف ت��ف�����س��ي��ل��������ه ���س��������ور غ���ر  مل��ع�����������ان  ��ل��ت  ف�����سّ ق���د 
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فُزخرُفه�ا الدنيا  تهج�ر  اأن  مثل الدخان فُي�غ�سي عن من نظ��َرْه�س��وراُه 
اأت��ى ح��ن  البي�س����اء  �سريعته  ح�سَرْهع���ّزت  ق�د  اهلل  وجند  ب�����دٍر  اأح��ق�����اَف 
��ا مّت��سِ ال��ف��ت�����ُح  ال��ق��ت��ال  ب��ع��د  منت�سرةف��ج�����اء  الدين  ُحج��رات  واأ�سبحت 
اأق�������س���م يف اهلُل  ذك�������رْهب��ق��������اٍف وال���ذاري�����������ات  ك��م�����ا  ح�����قٌّ  ق�����ال��������ه  ال������ذي  اأّن 
�سوؤدده اأب�سر مو�س���ى جنم  الطور  قم�رْهيف  ل��ه  اإج�������ال  ���س��ّق  ق��د  والأف�����ق 
ال��رح��م��ن واقع��ة ف��ن��������ال م��ن  ّ��ه ب�����س�����������رْهاأ����س���رى  يف ال���ق���رب ث���ّب���ت ف��ي��ه رب������
له�ا احل��دي�����������د  ي��ق��وى  ل  اأ���س��ي��اء  ويف جم��ادل��������ة ال��ك��ف�����������ار ق���د ن�����س��رْهاأراُه 
���س��فٍّ م���ن ال��ر���س��ل ك���لٌّ ت��اب�����������ٌع اأث�������رْهيف احل�س��ر يوم امتحان اخللق ُيقبل يف
ن�س���رْهك�������فٌّ ي�������س���ّب�������������������ح هلل ال���ط���ع�����������ام ب��ه��ا ال��ذي  اإذا ج��اءك احل��ق  فاقبْل 
تغابنه����ا ال��دن��ي��ا  ع��ن��ده  اأب�����س��رت  نظ�رْهق��د  لها  ي��ع��رف  ومل  ط��اقا  ن��ال��ت 
ُ��������ه خب���رْهت��رمي�����ه احل����ّب ل��ل��دن��ي��������ا ورغ��ب��ت��� عندما  حقا  امل��ل��ك  زه���رة  ع��ن 
الأم����داح فيه مبا ق��د حق�ّت  ن��������وَن  �ِسي�����َرْهيف  ل��ن��ا  اأب����دى  اإذ  اهلل  ب��ه  اأث��ن��ى 
ح�سن النجاة وموج البح��ر قد غمَرْهب��ج��������اه��ه �����س����األ ن���������وح يف ���س��ف��ي��ن��ت��������ه
فاتِبع���وا احل���ق  ج��������اء  اجل���ن  م��زّم�����������ا ت��اب��ع��������ا ل��ل��ح��ق ل����ن ي������ذَرْهوق��ال��ت 
ّ��������را ���س��اف��ع��ا ي����وم ال��ق��ي��ام��ة ه��ل ُ��������ا ذخ�������َرْهم��دث��� اأت�����ى ن���ب���يٌّ ل���ه ه��������ذا ال��ع���
نباأ اجنلى  الكت���ب  م��ن  امل��ر���س��ات  �سطَرْهيف  ق��د  الأح��ب�����ار  �سائر  بعث��ه  ع��ن 
يف ح�سب��ك  ال�سيم  النازعات  ي���وم ب���ه ع��ب�����ص ال��ع��ا���س��ي مل���ن ذع��������������َرْهاألطافه 
����س���م���اوؤه وّدع������ت وي�����ٌل ب��������ه ال��ف��ج�����������َرةاإذ كورت ال�سم�ص ذاك اليوم وانفطرت
من طارق ال�سهب والأفاك منتث��َرةول��ل�����س��م��اء ان�����س��ق��اق وال��ب�����������روج خلت
�سفع���ه اخل��ل��ق  يف  ال���ذي  ا���س��م  نّهَرْهف�سبح  اإذ  احل���و�ص  حديث  اأت��اك  وه��ل 
عزت����ه امل��ح��رو���ص  ال��ب��ل��د  يف  وال�سم�ص من نوره الو�س��اح خمت�سَرْهكالفجر 
األ��ْم فيه  اإذ لح  ال�سحى  ن�سرح لك القول من اأخباره العط��َرْةوالليل مثل 
لبت����دروا وال��زي��ت��ون  التن  دع��ا  خ��رَبْهول��و  ت�ستنب  فاق��راأ  اخل��ر  يف  اإليه 
يف الفخر مل يكن الإن�س��ان قد قدَرْهيف ليلة القدر كم قد حاز م�ن �سرف
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ل����ه ال���ع���ادي���ات  ب��اجل��ي��اد  زل���زل���ت  منت�س�َرةك���م  التخ���ويف  ب��ق��ارع��ة  اأر�����ص 
يف ك���ل ع�����س��ر ف���وي���ل ل���ل���ذي ك��ف��������������َرْهله تكاث��ر اآيات قد ا�سته���رت 

حب�ست ل��ه  ت�سديقا  ال�سم�ص  ت��ر  ع��ل��ى ق��ري�����ص وج���اء ال����ّدوح اإذ اأم�����������َرْهاأمل 
ك��رم��������������ه ال���ع���ر����ص  اإل�����������ه  اأن  ب��ك��وث��������ر م��ر���س��ل يف ح��و���س��������ه ن���ه���َرْهاأراأي���������ت 
ط���ردوا ال���ورى  ج��اء  اإذا  ال��ك��ف��َرةوال��ك��اف��رون  ي��د  ت��ّب��ت  فلق�د  ح��و���س��ه  ع��ن 
فِل���ق فكم  �سغلي  اأم��داح��ه  النا�ص مفتخ��َرةاإخ��ا���ص  فيه  اأ�سمعت  لل�سبح 

 )136(حتليل ال�سخ�سية من خالل الأ�سكال الهند�سية
و ه���و علم قائم بحد ذاته وي�سم���ى )Geometrical Psychology( ويعتمد 
على م���دى تف�سي���ل ال�سخ�س لالأ�س���كال الهند�سي���ة )املربع، املثل���ث، الدائرة، 

امل�ستطيل، اخلط املتعرج(. 
املرب���ع: الأك���رث تفاني���ًا يف العمل، فف���ي �سخ�سية املرب���ع احلقيقي، ين�سب 
الرتكي���ز التام عل���ى النظام، ه���ذا النظام ينطب���ق على جميع مناح���ي حياته، 
ويف�س���ل املربع املعلومات الواقعي���ة على العواطف اأو الأف���كار التجريدية، وهذا 
اأي�سًا هو ال�سبب وراء كون املربع يعتمد ب�سدة على العمليات التحليلية يف اأ�سلوب 

حياته. مف�سلو املربع منطقيون وعمليون ب�سكل قهري. 
اللغة:الأق���وال ال�سائعة: »�سيا�سة ال�سركة تقول بو�س���وح اإن« »لقد كنا دائمًا 

نوؤدي هذا العمل بهذه الطريقة«. 
املظهر: الرج���ال: متحفظون، يف�سلون احللة الداكن���ة والقمي�س الأبي�س. 
ويف حمفظت���ه مبل���غ احتياطي معقول من امل���ال »حت�سبا لأية ط���وارئ«. الن�ساء: 
متحفظ���ات اأي�س���ا، يتجن���ن »اأحدث �سيح���ات املو�سة«، ميل���ن اإىل الت�سوق من 
املتاج���ر متو�سطة الأ�سع���ار، واإىل �سراء جميع مالب�س املو�س���م دفعة واحدة ويف 
وقت واحد، يتم�سكن بالأل���وان املحافظة. املكتب: كل قلم يف مو�سعه ال�سحيح، 
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ل عجب!اجلدران مغطاة باللوحات التذكارية واجلوائز و�سهادات التقدير. 
العادات ال�سخ�سية:

ي�ستيقظ ال�سخ�س املربع على يوم مت تخطيطه جيدًا، ولي�ست الإجازات . 1
الأ�سبوعية ا�ستثناء من هذا. 

التدوين كتابة.. 2
اللتزام باملواعيد.. 3
النظام والرتتيب.. 4
التخطيط.. 5
الدقة.. 6
جمع الأ�سياء.. 7
العزلة الجتماعية. . 8

املثل���ث: لديه القدرة على اتخاذ ق���رارات حا�سمة �سريعة اإنه �سخ�س �سديد 
الثقة بذاته يرغب يف اأن يكون حمقًا قبل اأي �سيء اآخر وباأي ثمن! املثلثات غالبًا 
ما يفوزون بالفعل، واملثلثات ل يحبون اأن يكونوا خمطئني، ويواجهون �سعوبة يف 
الع���رتاف باأنهم خمطئون. رمبا كانت ال�سمة الأكرث قوة يف ال�سخ�س من منط 
املثلث هي قدرته على الرتكيز، ول ميكن ت�ستيتهم اأو اإبعادهم عن غايتهم، اإنهم 
�سخ�سيات متحم�س���ة ومتحفزة وقوية ون�سيطة، ي�سع���ون الأهداف ويحققونها! 
فقط ابتعد ع���ن طريقهم!»ال�سالح ال�سري« لل�سخ�س من منط املثلث هو قدرته 
على تركيز طاقته على الهدف احلايل. واملذهل اأكرث هو قدرة املثلث على تغيري 

تركيزه ب�سرعة هائلة من هدف اإىل هدف. 
اللغ���ة: الأقوال ال�سائع���ة: اح�سل على مزيد من القيم���ة لأموالك، ما الذي 
تري���د قول���ه باخت�س���ار؟ »ما الفائ���دة التي �ستع���ود علّي من ه���ذا الأمر؟ حتمل 

م�سوؤولية هذا الأمر اأنت امل�سئول عما حدث، اأنت مف�سول من العمل. 
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املظه���ر: الرجال: مظهرهم دائم���ًا منا�سب للموقف ال���ذي يتواجدون فيه، 
بطريق���ة حم�سوبة بدقة يحاول ال�سخ����س من منط املثلث اأن يكون اأنيقًا دون اأن 
يب���دو مهوو�سًا باملو�سة والتقاليع، اإنه يف�سل املالب�س عالية اجلودة من املاركات 
التجاري���ة ال�سهرية. اإنه���م يحملون معهم جميع البطاق���ات امل�سرفية وبطاقات 
الئتم���ان التي مت ابتكارها. واملثلث���ات الأكرث توهجًا يرت���دون بالطبع ال�ساعات 
مارك���ة رولك����س. الن�ساء: الثي���اب املنا�سبة للنجاح املهني ه���ي القاعدة لديهن. 
املكت���ب: بيئة املكتب تكتظ برموز ال�سلطة واملن�سب، ويف كل مكان تنظر اإليه، ل 

جتد اإل الأف�سل من اأجل املثلث الذي يكافح نحو الأعلى. 
العادات ال�سخ�سية: 

الو�سول املبكر.. 1
التملم���ل: اإذا ط���ال الجتم���اع وكان املربع���ات يبحث���ون ب���ال نهاية عن . 2

املعلومات التف�سيلية.
املقاطعة: ومن املمكن حتى اأن يكمل لك املثلث عبارتك بدًل منك!. 3
امل�سافحة القوية.. 4
الإدم���ان، وحي���ث اأن املثلث���ات يعي�س���ون »حي���اة �سريعة« فاإنه���م عر�سة . 5

ملمار�سة ال�سلوكيات القهرية.
لعب املباريات: اأية لعبة طاملا كانت هناك فر�سة للفوز.. 6
رواية النكات: املثلث يحب اأحدث النكات.. 7
الق���راءة بنهم: ال�سخ�س املثل���ث يرغب دائمًا يف اأن يك���ون على القمة، . 8

لهذا فاإنه يقراأ ويظل على اطالع بكل الأمور. 
الدائ���رة: عامل الآخرين كما حتب اأن يعاملوك«. هذا هو املثل املف�سل لدى 
الدائرة. اإنهم املحبون النا�س هم ال�سغل الأول وال�ساغل بالن�سبة لهم، ويحاولون 
احلف���اظ على التناغم والن�سج���ام على ح�ساب اأي �سيء، وع���ادة ما يكون هذا 
عل���ى ح�سابهم. �ستعرفون مل���اذا يوجد اأ�سخا�س معين���ون ل ميكنكم بب�ساطة اأن 
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تربحوهم. ال�سخ�س ال���ذي ينتمي اإىل منط الدائرة هو الأكرث ودًا بني الأ�سكال 
اخلم�س���ة. هذا لأن الدوائ���ر يهتمون بحق وب�سدق الآخري���ن. الأ�سخا�س الذين 

يعانون من امل�سكالت ينجذبون ب�سكل طبيعي اإىل الدوائر. 
اللغ���ة: الكلم���ات ال�سائع���ة: جميل، ورائ���ع، وال�سع���ور، وامل�ست���وى الداخلي، 

وجمامل، ومريح، ومفيد، والتعاون، والفريق. 
املظه���ر: الرجال: مظهر غري ر�سم���ي، الرجل الدائرة يتجنب مظهر البذلة 
الر�سمي���ة املكون���ة من ث���الث قطع ويف�سل ال�س���رتة الريا�سية. وكث���ريًا ما يكون 
ال�سخ�س الدائ���رة �ساحب وجه ممتلئ مفعم بال�سب���اب واحليوية يح�سد عليه، 
وهن���اك اختف���اء ملحوظ للخط���وط التي ي�سنعه���ا القلق على الوج���ه. الن�ساء: 
فك���رة عدم الر�سمية هي امل�سيطرة، والن�ساء من منط الدائرة ميلن اإىل املو�سة 
اأكرث م���ن الرجال. من ال�سائع اأي�س���ًا اأن ترى اأظ�افر الأ�ساب���ع مطلية والروائح 
العطري���ة تف���وح قوية وجميلة. وامل���راأة الدائرية تتمتع ب�سح���ة جيدة يف �سنوات 
العمر املتقدمة. املكتب: عندم���ا تزور ال�سخ�س الدائري يف مكتبه، �ستظن اأنك 
يف من���زل اأحدهم، مكت���ب الدائرة مزي���ن بالكثري من النباتات احلي���ة. واألوان 
املكت���ب هادئة تبعث على ال�سرتخاء. م�ساحة العمل يف مكتب ال�سخ�س الدائرة 
غ���ري منظمة اإىل حد ما حي���ث الأوراق متناثرة ب�سكل �سبه ع�سوائي. هناك باقة 
زهور جميلة خمتلفة الألوان اأو جمموعة من البطاقات على �سطح املكتب كذلك 
)هدي���ة حديثة من زميل عمل �ساعر بالمتن���ان حيث كان يواجه م�سكلة �ساعده 

الدائرة على حلها(. 
العادات ال�سخ�سية:

التوا�سل وجها لوجه.. 1
اله���دوء واخللو م���ن الهموم. الدوائ���ر اأ�سخا�س مبتهج���ون، ومازحون، . 2

وحمبون للمرح.
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الدوائر اأ�سخا�س عاطفيون رقيقو امل�ساعر. اإنهم يحتفظون باأ�سياء مثل . 3
�سجالت الق�سا�سات، واخلطابات، والزهور.

املجاملة.. 4
الهوايات،الدوائر يحبون احلرف اليدوية.. 5
الفو�س���ى، كثريًا ما يكون عليك امل�س���ي وراء الدائرة والتقاط الأغرا�س . 6

املتناث���رة وترتي���ب الفو�سى التي ي�سنعها. لي�س الأم���ر هو اأنه يتعمد اأن 
يك���ون فو�سويًا، واإمنا النظام والرتتيب فق���ط لي�سا من الأولويات العليا 

لديه. 
امل�ستطيل: هن���اك اأ�سياء اأف�سل يف احلياة، فقط لو ا�ستطعت اأن اأكت�سف ما 
ه���ي هذه الأ�سياء. هن���اك حركة ما داخل امل�ستطيل تعلن ع���ن قرب وقوع تغيري 
كبري. ه���ذا ال�سخ�س يعاين من انعدام التوازن. اأك���رث ما مييز امل�ستطيالت هو 

�سلوكهم غري املت�سق الذي ل ميكن التنبوؤ به. 
اللغة: ال�سك، وعدم اليقني، والتف�سري، والنتظار، والتحليل، ورمبا التفكر، 
والبدائل، واخليارات، وملاذا؟ »اأنا اأعتقد هذا«، »ما راأيك يف الأمر« »ل اأ�ستطيع 

اتخاذ القرار فح�سب!«. 
املظه���ر: الرج���ال والن�س���اء: مظهر غريب الأط���وار ل ميكن التنب���وؤ به. من 
املمك���ن اأن يرتدي امل�ستطيل بذلة العمل الر�سمية املكونة من ثالث قطع يف اأحد 
الأي���ام، ويف الي���وم التايل يرتدي تي �س���ريت. املكتب: �سيكون هن���اك اأدلة قوية 
وا�سحة عل���ى ال�سراع الداخلي الذي ينتاب ال�سخ�س امل�ستطيل. قد جتد جهاز 

الكمبيوتر اخلا�س به و�سط حديقة من النباتات احلية. 
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العادات ال�سخ�سية: 
الن�سيان.. 1
الع�سبية.. 2
احل�سور املتاأخر اأو املبكر جدًا.. 3
ال�سلوكيات القهرية.. 4
الثورات العاطفية.. 5
احلفاظ على املمتلكات.. 6
جتنب اأي �سيء قد يحتوي على اأدنى قدر من ال�سراع.. 7
التنوع والختالف.. 8
التواجد مع املجموعات الكبرية.. 9

التحدث من غري تفكر. . 10
اخل���ط املتعرج: العامل هو مكان معقد ومث���ري نعي�س فيه. هناك دائمًا �سيء 
ما ميكن اأن تتعلمه واأن ت�سبحه«. يقول املتعرج: »ماذا لو؟« هذا ال�سخ�س يفكر 
با�ستمرار يف خطط واأ�سالي���ب جديدة. اإنه ال�سخ�س الأكرث اعتمادًا على جانب 
امل���خ الأمين بيننا. ويعني ه���ذا اأنه ل يعالج البيان���ات واملعلومات باأ�سلوب خطي 
منطقي وهو - بدل من ذل���ك - �سخ�س مبدع. املتعرجون اأ�سخا�س م�ستقبليون 

يف منظورهم للحياة. 
اللغة: الكلمات ال�سائعة: ملاذا؟ وماذا لو؟ وفكرة، وجتربة، وحماولة، وحتد، 

ومذهل، ول ي�سدق، ول يت�سور، واإبداع، وتطور. 
الأق���وال ال�سائع���ة: »اإنه مل يخرج علينا بفكرة اأ�سلي���ة جديدة منذ �سنوات!« 
»ذلك اأعظم حتد على الإطالق!«، »انتظر حتى ت�سمع هذه الفكرة!« »لدي اأف�سل 

الأفكار على الإطالق!«. 
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املظه���ر: الرجال: مظهر غري ر�سمي، املتعرجون كثريًا ما يبدون وكاأنهم قد 
خرج���وا م���ن الفرا�س على الت���و!. الن�ساء: ها هنا جتد تنوعًا هائ���اًل: فاإن املراأة 
املتع���رج دائمًا ترتدي تنورة طويلة م�سدلة مع بل���وزة مريحة ل ميكن ت�سنيفها، 
واملتعرجات الأكرث اهتمامًا بالفن���ون ميلن اإىل ارتداء مالب�س متوهجة بالألوان 
الزاهية. اأن الن�س���اء املتعرجات اإما اأن يكن بدينات للغاية واإما نحيفات للغاية. 
املكتب:مكت���ب ال�سخ�س املتعرج يب���دو وكاأن اإع�سارًا قد اأ�سابه! الأوراق مبعرثة 
يف كل م���كان وجر�س الهاتف ي���دق با�ستمرار والنا�س يت�سابقون دخوًل وخروجًا، 
واملتع���رج يحب اأن يكون الأمر بهذه الطريق���ة. مكتب ال�سخ�س املتعرج غالبًا ما 

يكون عاريًا جمردًا من الديكورات متامًا. 
العادات ال�سخ�سية:

احلركة ال�سريعة.. 1
املقاطعة. عدم الإن�سات.. 2
فقد الأغرا�س.. 3
اأحالم اليقظة الدائمة.. 4
البحث عن التحفيز والإثارة.. 5
التمرد.. 6
العمل ب�سكل منفرد.. 7
متعة احلفل.. 8
يتعرف على اجلميع.. 9

التلقائية التامة.. 10
)137( حتليل بع�ص حركات ال�سخ�ص الذي اأمامك

خلع النظارة وم�سحها: يدل على اأن ال�سخ�س يريد وقتا للتفكري قبل التعبري 
عن راأيه.
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ال�سخ�س الذي ينظر اأثناء احلوار يدل على اأنه �سخ�س ذكي ولبق.
ال�سخ�س الذي ي�سع يديه خلف راأ�سه مع اإرخاء ظهره للخلف يدل على ثقته 

بنف�سه.
البت�سامة ال�سادقة تت�سمن تقل�س ع�سالت حول العينني خالف البت�سامة 

املزيفة.
النظر اإىل ال�سخ�س الآخر من فوق قمة النظارة يعني عدم الكرتاث له.

من يقوم بالتطبيل باأظافره على املكتب يدل على �سعوره بامللل.
و�سع اليدين على الطاولة باجتاه املتحدث مبثابة دعوة لتكوين عالقة جيدة.
انحن���اء اجل�س���م لالأم���ام والنظ���ر مبا�سرة لل�سخ����س يدل عل���ى ا�ستعداده 

للمواجهة.
ال�سخ�س الذي ي�سع يده فوق فمه يخفي عنك �سيئا ويخاف اأن يظهره.

ال�سخ�س الذي يتكلم ب�سكل �سريع يدل غالبا على طيبة قلبه وحبه ملن حوله.
رم�س العني بكرثة اأو فركها عالمتان تدلن على الكذب.

)138( تخيل نف�سك حا�سب اآيل
تخي���ل باأنك تعمل بنف����س طريقة عمل اأنظمة ت�سغيل احلا�سب الآيل ولو قلنا 
ون���دوز مث���اًل )Windows XP( وكل حياتك اأزرار، فيب���دو اأنك لن جتد �سعوبة 
تذكر يف تنظيم حياتك والتخل�س من معظم امل�سكالت واملنغ�سات والدليل على 
ذل���ك اأنه باإمكان���ك اأن تقوم بالأعم���ال التالية التي ل ميكن القي���ام بها واأجزم 

باأنك �ستقوم بالعمليات التالية: 
 refresh اعمل حلياتك حتديث ي�سيف عليها مزيدًا من احليوية

 Delete ولغلطاتك حذف
 Clear History وللما�سي التخل�س من املحفوظات القدمية

 Format لو �سعرت انك غري متاأقلم مع احلياة اعمل تهيئة كاملة
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 New Folder دائما افتح �سفحه جديدة يف حياتك
 Search لو �ساعت منك احلقيقة ابحث عنها

 Save As وملا تالقي نف�سك ناجح احتفظ بتلك اللحظات
ل���و �سعرت بالربد وخ�سيت الإ�سابة بالفريو�سات فا�ستخدم م�ساداتها مثل: 

 MacAfee - Norton
 Restart وكل ما حت�س اأن رمت احلياة بطئ قم باإعادة الت�سغيل

 Defragments ودائما كن مرتب اأفكارك من خالل تنظيم حياتك وترتيبها
 Control + Alt + واأي عقب���ه تواجهك م���ا تياأ�س قم بحذفه���ا ب�سكٍل كام���ل

 Delete

ل���و �سع���رت انك تهت يف الدنيا خلي ال�سورة وا�سح���ة من خالل العودة اإىل 
 Win + D منطقتك الأكرث و�سوحًا وهي يف احلا�سب �سطح املكتب

 Alt + Esc ودائما اعمل جولة داخل نف�سك وا�ستعر�س جميع امل�ساريع
 Alt +Tab واختار ال�سح من جولتك

 Alt + F4 واقفل اإي �سفحه يف حياتك ل تعجبك بال�سغط على
Shift + Del واإذا زعلت من واحد على طول وقم بحذف نهائي

)139( اأعر�ست عليك
دخ�����ل رج���ل عل�����ى زوجت��ه وهي م�سغول��ة بالبي���ت وناداها: يا فالنة قالت: 

�س���م. قال: تعايل اأبيك لو �سمحتي. 
قالت: و�س عندك؟ 

قال: تعايل واأعلمك. 
قالت: يا حبيبي م�سغولة اكوي مالب�سك! 

قال: خلي الكوي وتعايل. 
قالت: طيب. 
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ثواين وهي جاية بلب�س روعة. 
ورائحتها اأروع وابت�سامتها ماليه وجهها.  

قالت: �سم اآمر حبيبي. 
ناظرها بابت�سامه �سفراء وقال:

ت���راين اأعر�ست عليك! جل�ست على الكر�سي وهي تناظره وب�سوت يرجتف، 
قالت: و�س قلت؟ 

ق���ال: اأقول ت���راين اأعر�ست علي���ك، وياهلل قومي خذي ل���ك مالب�س وروحي 
لأهلك، اأنا م�سافر اأنا وزوجتي الثانية كم يوم وراجع! 

ناظرته هي م�سدقه وم���ا هي م�سدقه! بحلم واإل بعلم! وبدون �سابق اإنذار 
ه���ب يف وجهها، وقال: قوم���ي احلي�ن و�سفي خالقينك، وي���اهلل تراين انتظرك 
بال�سي���ارة ل تتاأخرين علي. طلع وهي تناظره مبققة عيونها منده�سة من اخلرب 
وحمت���ارة ما تعرف اأ�سبابه! دقائق معدودة وه���ي تفتح الباب وتركب معه. �سغل 
ال�سي���ارة وتوجه لبيت اأهلها �سوي وه���م وا�سلني للبيت، قال لها: تف�سلي انزيل. 
فتح���ت الباب ونزل قبلها واخ���ذ ال�سنطة وجاء من عند بابها وم�سك يدها وقال 

لها: حبيبتي تراين ما اأعر�ست عليك ول �سيء، لكن اأبوك مات قبل �سوي! 
هي بدون �سعور قالت: اأ�سوااااااااااااااااا 

)140(ترتيب املولود يف العائلة يحدد �سخ�سيته
تو�سل الباحثون اإىل اأن ترتيب املولود يف العائلة يحدد �سخ�سيته، ف�سخ�سية 
املولود الأول تختلف عن املولود الثاين وتتطابق هذه النظرية يف معظم احلالت.
الطفل الأول: اأم���ا بالن�سبة للمولود الأول ف�سخ�سيته قيادية بالفطرة منهم 
الكث���ري من الزعم���اء ورواد الف�س���اء، لديهم دائم���ا ح�س قوي بالتف���وق كما اأن 
لديه���م حب ال�سيطرة ب�س���كل كبري. اأنهم اأ�سخا�س انتقائي���ون كما اأنهم دقيقني 
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جدا يف خمتلف مناحي حياتهم ول يحبون الف�سل، كما اأنهم ل يحبون املفاجاآت.
ولك���ن �سلبيات �سخ�سية الطفل الأول اأنهم اأ�سخا�س مزاجيني واأحيانا يفتقرون 
اإىل احل�سا�سي���ة، كما اأنهم ل يتقبلون الرف�س لذلك ي�سرون دائما على اخذ ما 
يريدون مما يجعله���م ا�ستفزازيني اإىل حد ما. يت�سرفون من منطلق اأن لديهم 
الأجوبة ال�سحيحة لكل مع�سلة. هوؤلء الأ�سخا�س ل يثقون بغريهم ول يعتمدون 

اإل على اأنف�سهم.
الطف���ل الأو�س���ط: اأما الطف���ل الأو�س���ط يف العائلة فهو اإن�س���ان عاطفي، ذو 
�سخ�سي���ة مرحة وم�سلية كما انه عادة ما يتجن���ب املواجهة. عادة هم اأ�سخا�س 
هادئ���ني ومتوا�سعني. لديهم قدرة عل���ى ال�ستماع جلميع الأطراف من اجل حل 
اأي م�سكلة، لذلك هم و�سط���اء ناجحون. اأما �سيئات هذه ال�سخ�سية فهي تتمتع 
بق���درات قيادية اقل من الطفل الأول، يواجهون م�سكلة يف حتديد عالقاتهم مع 
النا�س. هم اأ�سخا�س مرتددين يف اتخاذ اأي قرار من �ساأنه الإ�ساءة اإىل الغري.

الطفل الأخ���ري: الطفل الأخري يف العائلة هم اأ�سخا�س لطفاء يحبون ت�سلية 
الأ�سخا����س املحيطني بهم، كما اأنهم ل يتورعون عن املغامرة من حني لآخر. اإل 
اأن هوؤلء الأ�سخا�س مييلون اإىل امللل ب�سرعة، كما اأنهم يخافون من اأن يرف�سهم 

الآخرين، هم اأ�سخا�س اأنانيني يف العادة.
)141( ت�سعة اأع�سار ح�سن اخللق يف التغافل

املوقف الأول: دخل عبد اهلل بيته وما اأن فتح الباب وم�سى قلياًل حتى تعرث 
بلعب���ة طفلته وكاد اأن يقع، رف���ع اللعبة ثم وا�سل طريقه متجهًا اإىل املطبخ حيث 
زوجته وهو مت�سايق مما ح�سل له فلول عناية اهلل كان �سقط على وجهه وك�سرت 
ي���ده ي���ا اهلل كم مرة قلت لها اهتمي برتتيب البيت، مل ل تاأخذي بكالمي؟ و�سل 
اإليه���ا فقابلته بابت�سامة م�سرقة وكلمة رقيق���ة، واإذا هي قد اأعدت مائدة لذيذة 
من الطعام الذي يف�سله، فاأطفاأ كل ذلك غ�سبه وجعل يفكر، هل الأمر ي�ستحق 
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اأن اأكرر مرة اأخرى عليها نف�س ال�سطوانة لتغ�سب وتخربين اأنها كانت م�سغولة 
باإعداد الطعام، فتجل�س على املائدة وهي مت�سايقة؟! ونتنكد باقي يومنا! اأعتقد 

اأنه من الأف�سل اأن اأتغا�سى قلياًل لن�سعد كثريًا.
املوقــف الثــاين: انتظرت اأم���ل جميء خالد بعد انته���اء احلفلة التي دعيت 
له���ا لكنه تاأخر مرت ع�سر دقائق ثم ن�س���ف �ساعة على املوعد الذي اتفقا عليه 
وبدا املدعوون بالتناق�س ثم مرت �ساعة كاملة ومل يبق اإل هي واأ�سحاب الدعوة 
الذي���ن كانوا يجاملونها مع ما ب���دا عليهم من اإرهاق! يا اإلهي اأين اأنت يا خالد؟ 
دائمًا حترجني بتاأخرك! اإنه ل يلتزم باملواعيد بتاتًا لقد كدت اأبكي من اخلجل 
اأخ���ريًا ح�سر ركبت ال�سي���ارة ب�سرعة وهي ترجتف من الغ�س���ب، وقبل اأن تفتح 
فمه���ا اأخربها اأنه قد طاف على �سبع حمالت جتارية لي�سرتي لها اجلهاز الذي 
طلبت���ه، ولأن���ه يف�س���ل اأن يختار اأجود نوع فل���م يكن يقنعه اأي منت���ج حتى و�سل 
اآخ���ر حم���ل فوجد عنده هذا اجلهاز اأنه يف اخللف ه���ل انتبهت له عند ركوبك؟ 
التف���ت اإليه فاإذا هو قابع على املقعد اخللف���ي واإذا هو طلبها متامًا م�سكني اأنت 
ي���ا خالد ما اأطيب قلبك! لكن اأي�سًا لقد اأحرجن���ي عند اأقاربي ول بد اأن اأخربه 
اأين مت�سايقة فكرت قلياًل اأن عاتبته قد يغ�سب ويعلو �سوته كالعادة واأنا الآن يف 
غن���ى عن هذه امل�ساكل واإن تغا�سيت و�سكت ارحت���ت وم�ست �سفينتنا على خري 

وهذا ما اخرتت واحلمد هلل. 
ق��وم��������ه ل��ك��ن ���س��ي��د ق���وم���ه امل��ت��غ��اب��يل����ي�������������������ص ال����غ����ب�����������������������������ي ب���������س����ي����د يف 

ل يخل���و �سخ�س من نق����س، ومن امل�ستحيل على اأي زوج���ني اأن يجد كل ما 
يريده اأحدهما يف الطرف الآخر كاماًل كما اأنه ل يكاد مير اأ�سبوع دون اأن ي�سعر 
اأحده���ا بال�سيق م���ن ت�سرف عمله الآخ���ر، ولي�س من املعق���ول اأن تندلع حرب 
كالمي���ة كل ي���وم وكل اأ�سبوع عل���ى �سيء تافه كملوحة الطع���ام اأو ن�سيان طلب اأو 

الن�سغال عن وعد »غري �سروري« اأو زلة ل�سان، فهذه حياة جحيم ل تطاق! 
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ولهذا على كل واحد منهما تقبل الطرف الآخر والتغا�سي عما ل يعجبه فيه 
من �سفات، اأو طبائع، وكما قيل«ت�سعة اأع�سار ح�سن اخللق يف التغافل« وهو تكلف 

الغفلة مع العلم والإدراك ملا يتغافل عنه تكرمًا وترفعًا عن �سفا�سف الأمور. 
ويق���ال: »ما زال التغافل من فع���ل الكرام« وبع�س الرجال – هداهم اهلل – 
يدق���ق يف كل �س���يء وينقب يف كل �سيء فيفت���ح الثالجة يومي���ًا وي�سرخ ملاذا مل 
ترتبي اخل�سار اأو ت�سعي الفاكهة هنا اأو هناك؟ ملاذا الطاولة عالها الغبار؟ كم 

مرة قلت لك الطعام حار جدًا، الخ وينكد عي�سها وعي�سه! 
وكم���ا قي���ل: ما ا�ستق�سى كرمي ق���ط، كما اأن بع�س الن�س���اء كذلك تدقق يف 
اأمور زوجها ماذا يق�سد بكذا؟ وملاذا مل ي�سرتي يل هدية بهذه املنا�سبة؟ وملاذا 
مل يهات���ف والدي لي�ساأل عن �سحته؟ وجتعلها م�سيبة امل�سائب واأعظم الكبائر 

فكاأنهم يبحثون عن امل�ساكل باأنف�سهم! 
كم���ا اأن بع�س الأزواج قد يكون لديه عادة ل تعجب الطرف الآخر اأو خ�سلة 
تعود عليها ول ي�ستطيع تركها مع اأنها ل توؤثر يف حياتهم الزوجية اإل اأن الطرف 
الآخ���ر يدع كل �سفاته الرائعة ويوجه عد�سته على تلك ال�سفة حماوًل اقتالعها 
بالق���وة وكلما راآه عل���ق عليها اأو كرر ن�سح���ه عنها فيت�ساي���ق �ساحبها وت�ستمر 
امل�س���اكل بينما يجدر التغا�سي عنها متام���ًا، اأو يحاول لكن يف فرتات متباعدة، 

ولي�ستمتعا بباقي طباعهما اجلميلة. 
 فلنتغا�سى قلياًل حتى ت�سري احلياة �سعيدة هانئة ل تكدرها �سغائر، ولتلتئم 

القلوب على احلب وال�سعادة، فكرثة العتاب تفرق الأحباب والأ�سدقاء
)142( اأنواع املوظفني

يف درا�س���ة �سمل���ت اأك���رث م���ن 5000 مكت���ب، تق���ول اإح���دى الأخ�سائي���ات 
النف�سانيات اأن هناك ت�سعة اأنواع من العاملني وراء املكاتب وهم: 
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اأوًل: املكتــب النظيف املرتــب: دليل على موظف من الطبقة الو�سطى يريد 
اأن يقول اأنه ممتاز ومل يح�سل على حقه. 

ثانيــًا: املكتب املدفون حتــت اأكوام امللفــات والأوراق والأ�سياء املهملة: يدل 
على موظف مرتبك الذهن معر�س لالنهيارات النف�سية. 

ثالثــًا: املكتب الفو�سوي الذي ترتاكــم عليه الكتب والر�سومات واملذكرات: 
�ساحبه رجل مبدع ن�سط ل يحب التظاهر ويعي�س على �سجيته.

رابعــًا: املكتــب الــذي عليــه �ســور الأولد اأو العائلــة والأ�سيــاء الأخــرى 
ال�سخ�سية: �ساحبه ي�سعر بالوحدة وعدم الأمان. 

خام�سًا: املكتب الذي به اإ�ساءة تاأثرية ورموز للقوة: �ساحبه يتمتع مبوهبة 
القيادة ول يجب اأن يتجاهل اأحد تاأثريه على الآخرين. 

�ساد�ســًا: املكتب املحمل بعلب ال�سجائر وفناجني القهوة والأوراق املتناثرة: 
�ساحبه مفكر تدفعه احلاجة اإىل العمل.

�سابعًا: املكتب الذي عليه ا�سم �ساحبه ووظيفته: �ساحبه يطلب العرتاف 
باأهميته ويحب املواجهة. 

ثامنــًا: املكتــب الذي لي�ــص به اأي مالمــح �سخ�سيــة: �ساحبه غام�س حمب 
لل�سيطرة. 

تا�سعــًا: املكتــب املغلــق النوافــذ الداكــن الألــوان: �ساحبه حمب���ط و�سيق 
ال�سدر.

 )143( حكم جميلة
امل���ال: جواز �سف���ر عاملي ميكن حلامله ال�سفر اإىل اأي م���كان ماعدا ال�سماء 

وهو يجلب اأي �سي ماعدا ال�سعادة.
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ال�سعف: ل يوجد اإن�سان �سعيف ولكن يوجد اإن�سان يجهل يف نف�سه موطن القوة.
الف�سل: الفا�سلون ق�سمان!: ق�سم فكر ومل يفعل. وق�سم فعل ومل يفكر.

احلكمة: نتاج عقول نابهة لتقتات به عقول الآخرين.
الكرب: ما وجد اأحد يف نف�سه كربا اإل من مهانة يجدها يف نف�سه.

لي����س لهن حيلة: فق���ر يخالطه ك�س���ل، وخ�سومة يخامره���ا ح�سد، ومر�س 
ميازجه هرم.

الكنا�س: رجل مهمته النظافة، ويحتقره اأنا�س مهمتهم القذارة.
الزيادة: اإذا مل تزد �سيئا على الدنيا كنت زائدا فيها.

خيانة: كفى باملرء خيانة، اأن يكون اأمينا للخونة.
غرور: من ر�سي على نف�سه، كرث ال�ساخطون عليه.

 احلذاء ال�سيق: ما فائدة الدنيا الوا�سعة، اإذا كان حذائك �سيقا.
 الفارغ: الرجل الذي ل راأي له كمقب�س الباب ي�ستطيع اأن يديره كل من �ساء.

 العل���م بال عمل: ل���و كان للعلم من دون التقى �سرف، لكان اأ�سرف خلق اهلل 
اإبلي�س.

)144( تعّلم اأن تبقي فمك مقفال اأحيانا!
يحكى اأن ثالثة اأ�سخا�س حكم عليهم بالإعدام باملق�سلة، وهم: عامل دين، 
حمام���ي، فيزيائي وعند حلظة الإعدام تقّدم عامل الدي���ن وو�سعوا راأ�سه حتت 
املق�سل���ة، و�ساألوه: هل هناك كلم���ة اأخرية تّود قولها؟ فق���ال: عامل الدين: اهلل 
ه���و من �سينقذين. وعند ذلك اأنزل���وا املق�سلة، فنزلت املق�سلة وعندما و�سلت 
لراأ����س عامل الدين توقف���ت. فتعّجب الّنا�س، وقالوا: اأطلق���وا �سراح عامل الدين 

فقد اأجناه اهلل. وجنا عامل الدين.
وجاء دور املحام���ي اإىل املق�سلة ف�ساألوه: هل هناك كلمة اأخرية توّد قولها؟ 
فقال: اأنا ل اأعرف اهلل كعامل الدين، ولكن اأعرف اأكرث عن العدالة، فهي بعد اهلل 
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من �سينقذين.ونزلت املق�سلة على راأ�س املحامي، وعندما و�سلت لراأ�سه توقفت 
فتعّجب الّنا�س، وقالوا: اأطلقوا �سراح املحامي، فقد قالت العدالة كلمتها، وجنا 

املحامي. 
واأخريا جاء دور الفيزيائي ف�ساألوه: هل هناك كلمة اأخرية توّد قولها؟ فقال: 
اأن���ا ل اأع���رف اهلل كعامل الدين، ول اأعرف العدال���ة كاملحامي، ولكّني اأعرف اأن 
هن���اك عقدة يف حبل املق�سلة متنع املق�سلة م���ن النزول، فنظروا اإىل املق�سلة 
ووجدوا فعال عقدة متنع املق�سلة من النزول، فاأ�سلحوا العقدة وانزلوا املق�سلة 
عل���ى راأ�س الفيزيائي وُقطع راأ�سه. )وهكذا فم���ن الأف�سل اأن تبقي فمك مقفال 

اأحيانا، حتى واإن كنت تعرف احلقيقة(.
)145( اأن عرفته واأحببته فاجعله قدوتك

م���ا ع���اب �سيئا قط، وما عاب طعام���ا قط؛ اأن ا�ستهاه اأكل���ه واإل تركه، يبداأ 
من لقيه بال�س���الم، ويجال�س الفقراء، يجل�س حيث انتهى به املجل�س، كان اأجود 
النا�س، اأ�سجعهم. ومع ذلك فهو اأ�سد حياء من العذراء يف خدرها، ما �سئل �سيئا 
فقال: ›ل« كان يحلم على اجلاهل، وي�سرب على الأذى، ويتب�سم يف وجه حمدثه، 
وياأخذ بيده، ول ينزعها قبله، ويقبل على من يحدثه، حتى يظن اأنه اأحب النا�س 
اإلي���ه، وم���ا اأراد احد اأن ي�سره بحديث، اإل وا�ستم���ع اإليه باإن�سات، يكره اأن يقوم 
له اأحد، كما ينهى عن الغلو يف مدحه، وكان اإذا كره �سيئا عرف ذلك يف وجهه، 
وم���ا �سرب بيمينه قط اإل يف �سبي���ل اهلل، ول تاأخذه الن�سوة والكرب عن الن�سر، 
كان زاه���دا يف الدني���ا، يبغ�س الك���ذب. كان اأحب العمل اإليه م���ا داوم عليه واإن 
ق���ل، كان اأخ���ف النا�س �س���الة على النا�س واأط���ول النا�س �س���الة لنف�سه، وكان 
اإذا اأخ���ذ م�سجع���ه جعل يده اليمنى حت���ت خده الأمي���ن، وكان اإذا اأراد اأن ينام 
وه���و جنب غ�س���ل فرجه وتو�ساأ و�سوءه لل�س���الة، وكان اإذا جاء اأمرا اأ�سره يخر 
�ساجدًا �سكرا هلل تعاىل، وكان اإذا خاف قوما قال اللهم اإنا جنعلك يف نحورهم 
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ونعوذ بك من �سرورهم، وكان اإذا راأى ما يحب قال احلمد هلل الذي بنعمته تتم 
ال�ساحل���ات واإذا راأى م���ا يكره قال احلمد هلل على كل ح���ال، وكان اإذا دعا بدا 
بنف�س���ه، وكان اإذا �سلى ركعتي الفجر ا�سطجع على �سقه الأمين، وكان اإذا فرغ 
من دفن امليت وقف عليه وقال ا�ستغفروا اهلل لأخيكم و�سلوا له التثبيت فاإنه الآن 
ي�س���األ. وكان ل ينام اإل وال�سواك عند راأ�سه ف���اإذا ا�ستيقظ بداأ بال�سواك، وكان 
ي���اأكل بثالثة اأ�سابع ويلعق ي���ده قبل اأن مي�سحها، وكان يحب التيامن ما ا�ستطاع 
يف طهوره وتنعله وترجله ويف �ساأنه كله، وكان يذكر اهلل تعاىل يف كل وقت، وكان 
ي�سلي ال�سحى اأربعا ويزيد ما �ساء اهلل، وكان يتحرى �سيام الثنني واخلمي�س، 
كان ي�سطج���ع على احل�سري، وير�سى بالي�س���ري، و�سادته من اأدم ح�سوها ليف، 
وعلى الرغم من ُح�سن خلقه كان يدعو اهلل باأن يح�ّسن اأخالقه ويتعوذ من �سوء 

الأخالق. 
 ه���ذه بع����س �سف���ات واأفع���ال خ���امت الأنبي���اء واملر�سلني ملسو هيلع هللا ىلص. ق���ال تعاىل: 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چ 
ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ    وق���ال تع���اىل: چ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   چ    فاملوؤم���ن 
احلق هو املتبع لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اأخالقه واآدابه ملسو هيلع هللا ىلص وامل�سنت ب�سنته وهديه. 

 )146( تفاحة  ورمانة  وحليب
رمانة: يف اأحد الأيام كان هناك حار�س ب�ستان، دخل عليه �ساحب الب�ستان، 
وطل���ب منه اأن يح�سر له رمانة حلوة الطعم فذهب احلار�س واح�سر حبة رمان 
وقدمه���ا ل�سي���د الب�ستان وح���ني تذوقها الرج���ل وجدها حام�سة فق���ال �ساحب 
الب�ستان: قلت لك اأريد حبة حلوة الطعم، اأح�سر يل رمانة اأخرى فذهب احلار�س 
مرت���ني متتاليت���ني ويف كل مرة يكون طعم الرمان ال���ذي يح�سره حام�سا. فقال 
�ساح���ب الب�ستان للحار�س م�ستعجبا: اأن لك �سنة كاملة حتر�س هذا الب�ستان اإل 
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تعل���م مكان الرمان احللو؟ فقال حار�س الب�ست���ان: اإنك يا �سيدي طلبت مني اأن 
احر����س الب�ستان.ل اأن اأتذوق الرمان. كيف يل اأن اع���رف مكان الرمان احللو. 
فتعج���ب �ساحب الب�ستان م���ن اأمانة هذا الرجل، واأخالقه، ث���م عر�س عليه اأن 
يزوج���ه ابنته وت���زوج هذا الرجل من تل���ك الزوجة ال�ساحل���ة. وكان ثمرة هذا 

الزواج هو: عبد اهلل ابن املبارك
تفاح���ة: بينم���ا كان الرج���ل ي�سري بجان���ب الب�ستان وجد تفاح���ة ملقاة على 
الأر����س فتن���اول التفاحة، واأكلها ث���م حدثته نف�سه باأنه اأتى عل���ى �سيء لي�س من 
حق���ه، فاأخ���ذ يلوم نف�سه وقرر اأن ي���رى �ساحب هذا الب�ست���ان فاأما اأن ي�ساحمه 
يف ه���ذه التفاحة اأو اأن يدف���ع له ثمنها وذهب الرجل ل�ساح���ب الب�ستان وحدثه 
بالأم���ر فاأنده�س �ساحب الب�ستان لأمان���ة الرجل وقال له: لن اأ�ساحمك يف هذه 
التفاح���ة اإل ب�سرط اأن تتزوج ابنتي، واعلم اأنه���ا خر�ساء عمياء �سماء م�سلولة، 
اإم���ا اأن تتزوجه���ا واإما لن اأ�ساحمك يف هذه التفاح���ة فوجد الرجل نف�سه يوازي 
بني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فوافق على تلك ال�سفقة وحني حانت اللحظة 
التق���ى الرجل بتلك العرو����س. واإذا بها اآية يف اجلمال والعلم والتقى. فاأ�ستغرب 
كث���ريا، ملاذا و�سفها اأبوها باأنها �سماء م�سلولة خر�ساء عمياء. فقال اأبوها: اإنها 
عمي���اء عن روؤية احلرام خر�ساء �سماء عن قول و�سماع ما يغ�سب اهلل وقدماها 
م�سلولتان عن ال�سري يف طريق احلرام وتزوج هذا الرجل بتلك املراأة وكان ثمرة 

هذا الزواج: الإمام اأبا حنيفة.
حلي���ب: يف و�سط الليل، اخلط���ي املاء يف احلليب ثم تخرج الق�سة املعروفة: 
ي���ا اأم���اه اإذا كان عمر ل يران���ا فاإن رب عم���ر يرانا. و�سمع اأم���ري املوؤمنني عمر 
كالم هذا البنة التقية وهو يتجول ليال بني بيوت امل�سلمني وزوجها ابنه عا�سم. 

فاأجنبا بنتًا كربت وتزوجت واأجنبت عمر بن عبد العزيز.
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)147( تنظيف الرئتني عند املدخنني
يغل���ى كاأ�س حليب يف قدر وكذلك يغلى كاأ�س ماء يف قدر اآخر وعندما ي�سل 
كل منهم���ا لدرج���ة الغليان يخلط كاًل من احلليب واملاء يف ق���در اآخر وي�ستن�سق 
البخار الناجت من اخلليط ملدة 10 دقائق تكرر هذه العملية ملدة 10 اأيام متتالية 
�ستخرج جميع الأو�ساخ العالقة يف الرئتني بجميع األوانها بطريقة مده�سة وكثيفة 
وبعد م�س���ي فرتة ال� 10 اأيام �سيكره املدخن طعم ال�سجائر و�سي�ساعده ذلك يف 
الإقالع عن التدخني هذه الطريقة نقلتها عن جمرب لها واأكد النتائج الإيجابية 
له���ا واأقل���ع عن التدخني نهائيًا كما اأن���ه بعد الع�سرة اأي���ام زار الطبيب ليوؤكد له 

الطبيب بعد الفح�س والأ�سعة اأن �ساحب الرئتني مل يدخن طيلة حياته. 
)148( مقابلة يف قناة تلفزيونية

كان���ت هناك مقابل���ة ا�ستغرقت �ساعة زمن على اإح���دى القنوات الأمريكية 
م���ع ثاين اأغنى رجل يف العامل وورين بفت والذي تربع مببلغ 31 بليون دولر من 

ثروته لأمور خريية، واإليك بع�سًا مما جاء يف ذلك احلوار: 
ا�س���رتى اأول �سهم مايل عندما كان عمره 11 �سن���ة، والآن ياأ�سف باأنه ابتداأ 

متاأخر جدا! 
ا�سرتى مزرعة �سغرية يف �سن الرابعة ع�سرة من ادخاره يف توزيع اجلرائد 

اليومية! 
لزال يقي���م يف نف����س بيت���ه ال�سغري املك���ون من ثالث غ���رف يف و�سط بلدة 
اوماها، والذي ا�سرتاه عقب زواجه قبل 50 عام. ويقول باأن لديه كل ما يحتاجه 

يف ذلك املنزل والذي ل يوجد به جدار خارجي اأو �سور. 
اعتاد اأن يقود �سيارته بنف�سه حيثما يريد ول يوجد لديه �سائق اأو رجال امن 

يحر�سونه.
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مل ي�ساف���ر اأب���دًا بطائرة خا�س���ة بالرغم من انه ميلك اك���رب �سركة طريان 
خا�سة يف العامل.

متلك �سركته 63 �سركة وكل ما يفعله هو كتابة ر�سالة واحده �سنويا للتنفيذيني 
يف تلك ال�سركات يحدد لهم الأهداف لل�سنة. مل يعقد اأبدا اجتماعات اأو يجري 
مكاملات انتظامية. قاعدتان فقط يعطيها لأولئك امل�سئولني. القاعدة الأوىل: ل 

تفرط اأبدا يف �سريكك املايل، والقاعدة الثانية: ل تن�س اأبدا القاعدة الأوىل. 
ل ي�س���ارك اجتماعيا مع ح�س�ود املجتم���ع الراقي. كان فيما م�سى من عمره 

بعد العودة ملنزله يعمل لنف�سه الف�سار وي�ساهد التلفاز. 
قاب���ل بل غيت�س، اأغنى رجل يف العامل، لأول مره قبل خم�س �سنوات ومل يكن 
يتوق���ع بوجود �سيء م�س���رتك بينه وبني وورن بفت، لذلك ح���دد املقابلة بن�سف 
�ساع���ة فقط. ولك���ن عندما قابله، ا�ستم���رت املقابلة لع�سر �ساع���ات ومن يومها 

اأ�سبح بل غيت�س �سديد التعلق بوورن بفت. 
وورن بفت ل يحمل الهاتف اجلوال ول وجود للحا�سوب يف مكتبه. 

قدم العديد من الن�سائح ويخ�س بهن فئة ال�سباب على وجه اخل�سو�س: 
البتعاد عن البطاقات الئتمانية.. 1
املال ل ي�سنع الرجل بل الرجل هو الذي ي�سنع املال. . 2
ع�س حياتك بكل ب�ساطة وعفوية. . 3
ل تفعل ما يقوله الآخرون، فقط ا�ستمع اإليهم ولكن اعمل ما تراه ح�سنا. . 4
ل تنجرف وراء الأ�سم���اء التجارية، الب�س تلك الأ�سياء التي ت�سعر معها . 5

بالرتياح. 
ل ت�سيع نقودك يف الأ�سياء غري ال�سرورية. . 6
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 )149( اأمثال اأن�سحك بعدم العمل بها
�س���اور احلرمة وخالفها: ه���ذا املثل خمالف ل�سرية احلبي���ب و�سنته- اللهم 

�سل و�سلم عليه - يف م�ساورة الكثري من زوجاته والعمل براأيهن!
العت���ب �سابون القلب: وهو فعال �ساب���ون وغا�سل لكن للمودة واحلب وطارد 

للود! 
ات���ق �سر من اأح�سنت اإليه: يخالف املنهج القراآين الذي ل يدع جمال لل�سك 
اأن الدف���ع باحل�سنى والعط���اء �سيجعل من العدو اللدود �سديق���ًا حميمًا! )اْدَفْع 

ُه َويِلٌّ َحِميٌم(. نَّ َذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَ ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن َفاإِ
م���ن �س���ب على �سيء �س���اب عليه: وهو مث���ل باخت�سار ي�سان���د ويعزز قانون 

احلتمية الذي يعمل به البطالون والك�ساىل.
الل���ي تقر�س���ه احلية يخاف من احلب���ل: هذا مثل يعمق اخل���وف من تكرار 

التجربة ويبني حواجز نحو اإعادة املحاولة.
ع�سف���ور باليد ول ع�سرة عل���ى ال�سجرة: مثل يربي النف����س على ال�ستكانة 
ويدف���ع النا�س نح���و العي�س بني احلفر، والقب���ول باأقل القلي���ل والتخوف من اأي 
جترب���ة اأو حماولة تتطلب الإق���دام؛ لذا فهو يقتل اجلراأة والتطلع، وي�سارك هذا 
املث���ل يف تلك املعاين املثبطة والإيحاءات ال�سلبية مث���ل )القناعة كنز ل يفنى(! 

ومثل )مّد رجلك على قد حلافك(.
�سوء الظن من ح�سن الفطنة: مثل يدعو ب�سكل �سارخ اإىل ال�سك فيمن حولنا 
وتاأوي���ل ما ل يتاأول م���ن كلماتهم و�سبغ نظراتهم ب�سبغة �سوداء، ويتجاهل الآية 
َن  ِذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا مِّ الكرمية التي تنهى عن الكثري من الظن )َيا اأَيَُّها الَّ

نِّ اإِْثٌم(. نِّ اإِنَّ َبْع�َس الظَّ الظَّ
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اإذا كان لك عند الكلب حاجة قول له يا �سيدي: باخت�سار هي دعوة للنفاق.
ج���ود جمنون���ك ل يجيك اأجن منه: مث���ل يفعل قان���ون )الت�سبري( املحبط 

وي�سعل نار الت�ساوؤم املحرقة.
جلد ما هو جلدك جره على ال�سوك: اأنانية مفرطة وحب ذات بغي�س، وعدم 

احرتام لالآخرين وممتلكاتهم.
)150( ثالث اأ�سئلة حرت امللحد

كان هن���اك حوار بني ملحد واأحد طلبة العلم، ومما جاء فيه اأن قال امللحد 
ل���دي ثالثة اأ�سئل���ة ل اأظن باأن لديك اإجابات مقنعة له���ا فقال طالب العامل وما 

هي؟ 
امللحد: 

هل اهلل موجود فعال؟ واإذا كان كذلك ارين �سكله؟ . 1
ما هو الق�ساء والقدر؟. 2
اإذا كان ال�سيط���ان خملوقا من نار فلم���اذا يلقى فيها بعد ذلك وهي لن . 3

توؤثر فيه؟ 
�سفع طالب العلم امللحد �سفعه قويه على وجهه 

فقال امللحد وهو يتاأمل: ملاذا �سفعتني؟ وما الذي جعلك تغ�سب مني؟ 
اأج���اب طالب العلم: ل�ست غا�سبا واإمنا األ�سفع���ه هي الإجابة على اأ�سئلتك 

الثالث 
امللحد: ولكني مل اأفهم �سيئا 

طالب العلم: ماذا ت�سعر بعد اأن �سفعتك؟ 
امللحد: بالطبع ا�سعر بالأمل 
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طالب العلم: اإذا هل تعتقد اأن هذا الأمل موجود؟ 
امللحد: نعم 

طالب العلم: ارين �سكله؟ 
امللحد: ل اأ�ستطيع 

طال���ب العلم: هذا هو جوابي الأول كلنا ن�سع���ر بوجود اهلل ولكن ل ن�ستطيع 
روؤيته، ثم اأ�ساف: هل حلمت البارحة باين �سوف اأ�سفعك؟ 

امللحد: ل 
طالب العلم: هل خطر ببالك اأين �ساأ�سفعك اليوم؟ 

امللحد: ل 
طالب العلم: هذا هو الق�ساء والقدر 

ثم اأ�ساف: يدي التي �سفعتك بها، مما خلقت؟ 
امللحد: من طني 

طالب العلم: وماذا عن وجهك؟ 
امللحد: من طني 

طالب العلم: ماذا ت�سعر بعد اأن �سفعتك؟ 
امللحد: ا�سعر بالأمل 

طالب العلم: متاما فبالرغم من اأن ال�سيطان خملوق من نار ولكن اإذا �ساء 
اهلل ف�ستكون النار مكانا األيما لل�سيطان.
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ه���ذه الطفلة ال�سغ���رية، مل متنعها حاجة والديها للمال م���ن اأن ت�سر على 
التعلم وامل�ساركة يف تاأمني لقمة العي�س للعائلة.

يف عامل متغري كل �سيء جائز، واملهم تطوير الو�سائل ح�سب املتاح، وال�سعي 
من اأجل ت�سخري التقني���ة باأداتها احلديثة كو�سيلة موا�سالت ودجمها مع الأداة 

التقليدية واخلروج بهذا الهجني.
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ركز على النقطة ال�سوداء يف الو�سط اقرتب منها ثم ابتعد وانظر ماذا يحدث.

رغم جمال ال�سفوف اإل اأن الدجاج يبقى دجاج.
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)151( هل �سمعت عن جائزة ل يريدها اأحد؟
ل تظ���ن الأمر مزحة، اإنها جائزة موجودة بالفعل، ولها قيمة مادية، ومتنح 
كّل ع���ام لالأبح���اث العلمي���ة عدمية امل�سم���ون والفارغة من اأدن���ى فائدة ُترجى 
ولالإجن���ازات غ���ري املحتملة التي يجب منعه���ا؛ والتي يجب ع���دم تكرارها اأبًدا 

لعدم جديتها اأو جدواها.
ت�سم���ى جائزة نوبل للحماقة وتغطي اجلوائز ع�س���ر جمالت خمتلفة، ويتم 
منحه���ا للفائزين يف مرا�سم احتفالي���ة �سبيهة بجائزة نوب���ل الأ�سلية، يف قاعة 
احتف���ال مهيبة مب�س���رح »هارفرد �ساندر����س”، وي�سهد ه���ذا الحتفال العجيب 
ح���وايل 1200 مدع���و، كما تت���م اإذاعته عل���ى اله���واء مبا�سرة عل���ى الإنرتنت، 
بالإ�ساف���ة لو�سائ���ل البث العتيادية كالإذاع���ة والتلفاز. »يعن���ى ف�سيحة ب�سكٍل 
ر�سمي« ويراأ�س جلنة اجلوائز الدولية الربوفي�سور »اأبراهامز« عامل الريا�سّيات 
ال�ساب���ق وعامل الكومبيوت���ر ورئي�س حترير جملة »�سج���الت الأبحاث امل�ستبعدة 
اأو )غ���ري املحتملة(«و الت���ي متنح اجلوائز كل عام يف نف����س توقيت جائزة نوبل 

العاملية الأ�سلية، وت�سدر عن جامعة كامربدج الربيطانية.
ي���رتاوح ترتي���ب البح���وث الفائزة باجلوائ���ز من الأ�س���واأ اإىل الأك���رث �سوءا 
وتق���دم اجلوائز لالأبحاث الفا�سلة اخلالية من اله���دف الوا�سح وعدمية املعنى 
واملفهوم، يف معظم املجالت التي تغطيها جوائز نوبل الأ�سلية كاجلوائز العلمية 
الت���ي ت�سمل عل���وم الأحياء، والّت�س���الت، والطب، كما تق���دم جوائز يف الأدب 

والقت�ساد وال�سالم.
واإليك���م بع�س الأمثلة للجوائز التي ح�سل عليه���ا بع�س العلماء يف جمالت 

اجلائزة:
1999م �سلم���ت جائزة الفيزي���اء للدكتور لني في�سر ب�سب���ب اأبحاثه الرائدة 

حول “الوقت املطلوب” لغم�س قطعة الب�سكويت يف ال�ساي. قبل ذوبانها!  
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يف عل���م الأحي���اء: ذهبت اجلائ���زة الأوىل لبحث يدر�س تاأث���ري طعم الّلبان 
»العلكة« على اأمواج املّخ. 

ويف ع���ام 2001م �سلمت جائزة علم الجتماع جل���ون ترنكيو�س الذي راقب 
ل�سن���وات حتركات النا����س يف احلالت الطارئة وانته���ى اإىل نتيجة مفادها “اإن 
اجلموع املرتعبة تتجه ب�سورة عفوية نحو الأ�سواء القادمة من الأبواب املفتوحة!  
وذهبت جائزة اأخرى اإىل عاملني نرويجّيني لدرا�سة قدماها عن تاأثري الّثوم 

والبرية والق�سدة احلام�سة على �سهّية الديدان الّطفيلّية.  
اأما جائزة الطب البيطري ففاز بها ثالثة علماء من جامعة ا�ستوكهلم ب�سبب 

اكت�سافهم اأن الدجاج يبي�س ب�سكل اأف�سل حني يتعامل مع فتيات جميالت!  
ويف الط���ب: ذهبت اجلائزة الأوىل لبحث يدر����س تاأثري �سوت امل�سعد على 

اجلهاز املناعي لالإن�سان. 
ويف علم الأر�ساد اجلوية: منحت اجلائزة الأوىل لبحث يدعو لعتماد �سوت 

الدجاج كمقيا�س ل�سرعة الإع�سار!  
ويف جم���ال ال�سح���ة العام���ة عام 2004م ف���ازت الدكت���ورة جوليان كالرك 
على جهوده���ا يف حتديد متى )يجب/اأو ل يجب( اأكل الطعام بعد �سقوطه على 

الأر�س! 
اأم���ا جائزة الكيمياء ففازت بها ذات مره �سرك���ة كوكاكول الربيطانية التي 
�سوق���ت اأكرث املي���اه نقاء- ح�سب دعاية ال�سركة - حت���ت م�سمى pure ثم ات�سح 

لحقا اأنها ماأخوذة من نهر التاميز بعد اإ�سافة الكلور عليها!  
يف املجال الجتماعي ف���از بجائزة عام 2003م الربوفي�سور جون ترنيكو�س 
ع���ن الإح�سائي���ات الت���ي قدمها ح���ول ن�سبة من يلب�س���ون القبع���ات الواقية من 
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ال�سم�س على �سواطئ فلوريدا بطريقة مقلوبة!  
كما ذهبت اإحدى اجلوائز يف الأدب اإىل املحررين مبجلة »الن�ّس الجتماعي« 
ملوافقته���م عل���ى ن�سر بحث بال معن���ى؛ ومل يفهمه اأحد، وال���ذي ادعى موؤلفه اأن 

الواقع لي�س موجوًدا. 
ويق���ول الربوفي�س���ور اأبراهامز: اأن »اإيج نوبيل« متنح لع���دة اأ�سباب منها اأن 
الكثري من النا�س يعتقدون اأنهم يجب اأن يتم تكرميهم لعمل �سيء ما، ويحاولون 
لف���ت الأنظار باأبحاث تاأخذ �سكال علميًّا ولكنها بال م�سمون وبال فائدة بالرغم 
م���ن ح�سن نواياهم البحثية، واأكد اأن هذه اجلائزة طريقة موؤّثرة نوًعا ما لتلقن 
مث���ل هوؤلء العلماء در�ًسا لن ين�سوه، وحتثه���م لتوخي احلذر يف تخطيط وتنفيذ 
وعر����س اأبحاثهم العلمي���ة والبعد كل البعد عما هو غ���ث ورديء. واأ�ساف: اإنها 
ا لإغواء النا�س بالّتفكري والتدبر يف دور واأهمية العلم وبالّرغم  طريقة �سّرّية جدًّ
من اأن اجلوائز قد تبدو انتقادّية، فاإن اجلائزة ل تعر�س تفا�سيل النقد العلمي 
لالأبح���اث، بل تكتفي باإعطاء اجلوائز بدون تعليق، ويذكر املقال العلمي املن�سور 
وم���كان ن�س���ره فقط. ومن املمك���ن اأن ير�ّسح العلماء اأنف�سه���م للجوائز املرغوبة 
اأو بالأح���رى ير�سح���ون اأحد اأعدائهم. وقد يلتم�س الكث���ري من العلماء الفائزين 
به���ذه اجلوائز العذر للجنة اجلوائز بع���د مراجعة اأنف�سهم، وروؤيتهم لأخطائهم 
الفادحة، بالرغم من �س���وء ال�ّسمعة العلمية التي تلت�سق مبعظم الفائزين مبثل 

هذه اجلوائز التي ل يريدها اأحد.
)152( ل ت�سّفه اآراء الآخرين

يف اأحد الأيام قام وزير ال�سحة بزيارة تفقدية مل�ست�سفى الأمرا�س العقلية، 
واأثناء جتوله بامل�ست�سفى �ساأل احد امل�سئولني: كيف متيزون العاقل من املجنون؟ 
ف���رد علي���ه امل�سئول: ب�سيط���ة منالأ حو�س املرو����س )البانيو( بامل���اء ون�سع اأمام 
املري����س ملعقة، وفنج���ان، و�سطل، ونطلب من���ه تفريغ البانيو م���ن املاء، ونرى 
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اأيه���ا يختار. فباغت���ه الوزير قائال: ه���ذا اختبار �سهل ج���دًا واأظنه غري جمدي 
ول تكف���ي الإجاب���ة عليه لإخراج املجنون من امل�ست�سفى ف���اأي واحد �سوف ت�ساأله 
بغ�س النظر ع���ن كونه جمنون اأو �ساحي بالتاأكيد اأنه �سيختار ال�سطل فالإجابة 

وا�سحة كو�سوح ال�سم�س يف رابعة النهار؟ 
فرد عليه امل�سئول: ل طبعا، يا معايل الوزير فال�ساحي يرفع �سدادة البانيو! 
واأ�س���اف: طال عمرك حت���ب نختار لك غرفة خ�سو�س���ي واإل تقعد مع ال�سباب 

بالعنرب؟
تعلم يا معايل الوزير اأن ل ت�سفه اآراء الآخرين والأهم ل جتب حني ل يطلب 
من���ك الإجابة خا�سة حني ل ت�سيف الإجاب���ة ال�سائبة اإليك �سيئًا، ولكن اخلطاأ 

�سيح�سب على معاليكم.
 )153( جدول ال�سرب 9

09 =9×1
18 =9×2
27 =9×3
36 =9×4
45 =9×5
54 =9×6
63 =9×7
72 =9×8
81 =9×9

90 =9×10
م���ن عجائب جدول ال�سرب 9 اأنك ميك���ن اأن تكتبه بهذا ال�سكل من 0 حتى 
9 ث���م تب���داأ العك�س م���ن 9 حتى �سفر فلو ق���راأت مثاًل الأرق���ام يف الناجت )خانة 
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الع�س���رات( �ستجد اأن���ك تبداأ ب�سفر وتنته���ي بت�سعة ولو ب���داأت يف خانة الآحاد 
�ستجد اأنك تبداأ بت�سعة وتنتهي ب�سفر. 

)154( معجزة يف ج�سد املراأة 
ف�س���ر العلماء فرتة )العدة( للن�س���اء، واملحددة يف القراآن، عقب الطالق اأو 
وف���اة الزوج باأنها للتاأكد م���ن خلو الرحم من جنني، واأنها قد تكون مهلة لل�سلح 
ب���ني الزوج���ني ولكن هناك �سبب���ًا اآخر اكت�سف���ه العلم احلديث وه���و اأن ال�سائل 
الذك���ري يختل���ف من �سخ����س اإىل اآخر، كم���ا تختلف ب�سمة الإ�سب���ع، واإن لكل 
رج���ل �سفرة خا�سة به واأن كث���ريًا من مماِر�سات مهن���ة الدعارة ي�سن مبر�س 
�سرط���ان الرح���م واأن املراأة حتمل داخ���ل ج�سدها ما اأ�سب���ه باحلا�سوب يختزن 
�سف���رة الرج���ل الذي يعا�سره���ا واإذا دخل على هذا الكمبيوت���ر اأكرث من �سفرة، 
كاأمنا دخل فريو�س اإىل الكمبيوتر حيث ي�ساب باخللل وال�سطراب والأمرا�س 
اخلبيثة وم���ع الدرا�سات املكثفة للو�سول حلل اأو عالج لهذه امل�سكلة مت اكت�ساف 
اأن امل���راأة حتتاج نف�س مدة الع���دة التي �سرعها الإ�سالم؛ حتى ت�ستطيع ا�ستقبال 
�سفرة جديدة ب���دون اإ�سابتها باأذى كما ف�سر هذا الكت�ساف، ملاذا تتزوج املراأة 
رجاًل واحدًا فقط، ول تعدد الأزواج. وهنا �سئل العلماء �سوؤاًل: ملاذا تختلف مدة 
العدة بني املطلق���ة والأرملة؟ اأجريت الدرا�سات على املطلقات والأرامل فاأثبتت 
التحالي���ل: اأن الأرملة حتتاج وقتًا اأطول من املطلقة لن�سيان هذه ال�سفرة؛ وذلك 

يرجع اإىل حالتها النف�سية، حيث تكون حزينة اأكرث على فقدان زوجها.
)155( ماذا تريد الن�ساء؟

يف ع�سر املمالك القدمية يف اأوروبا قامت اإحدى املمالك مبحا�سرة الأخرى 
تريد اأن ت�ستويل عليها واأن تق�سي على ملكها، وحني و�سل الأمر اإىل امللك اأر�سل 
�سفراءه لي�ستعلم عن �سبب هذا العتداء املفاجئ، وكيف ميكن اأن ينتهي ويحفظ 
امللك مملكته. وعاد اإليه الرد باأنه من املمكن اأن ينتهي احل�سار واأل ُيحكم على 
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املل���ك باملوت اإذا متكن من الإجابة عن ال�س���وؤال الآتي: ماذا تريد الن�ساء؟ رجع 
امللك اإىل حا�سيته وجم���ع املفكرين والفال�سفة وجمع ن�ساء الدولة وفتياتها على 
اأن يتمكن اأحد من الإجابة على ال�سوؤال، ولكن دون جدوى، يف النهاية قدم اأحد 
اأفراد احلا�سية ن�سيحة للمل���ك باأن يذهب اإىل اإحدى العرافات، وبالفعل ذهب 

احلاكم لي�ساأل اإحدى العرافات و�ساألها. 
فق�ال���ت له: ميكنني اأن اأعطيك الإج�ابة لتنقذ به�ا مملكتك وحي�اتك، ولكن 

م�ا هو الثمن؟ 
فقال لها: كل ما تريدين، اأعطيك ن�سف مايل، وب�ساتيني، وكل ما تطلبينه اأي�سًا. 
فقال���ت ال�ساحرة وكانت كب���رية يف ال�سن: ل حاج���ة يل يف ب�ساتينك، فقط 

اأريد اأن اأتزوج اأجمل رجال حا�سيتك، النبيل األفريد! 
انده����س امللك من رغبته���ا ورف�س اأن يحقق لها رغبتها، فهو ل يرغب اأي�سًا 
يف اأن يكره النبيل والفار�س )األفريد( على �سيء بالتاأكيد اأنه ل يريده. عاد امللك 
اإىل الق�سر ليجد اأفراد حا�سيته ينتظرون نتيجة املقابلة ولكنه مل يخربهم لكي 

ل ي�سل الأمر اإىل �سديقه النبيل. 
 ويف �سباح اليوم التايل جاء اإليه النبيل الفريد وقال له: ملاذا اأخفيت علينا 
اإجابة ال�ساحرة؟ األ تعلم اأن اأي ثمن لن يكون باهظًا مقابل احلفاظ على حياتك 

واحلفاظ على مملكتك؟ 
اإنني على ا�ستعداد للزواج من ال�ساحرة! 

وبالفعل ذهب امللك اإىل ال�ساحرة مرة اأخرى وطلب منها الإجابة وقال لها: 
لقد وافقُت على اأن تتزوجي اأجمل النبالء يف ق�سري، النبيل األفريد. 

فقال���ت له ال�ساحرة: واأنا اأمنح���ك الإجابة، اأن ما تريده امل���راأة حقًا هو اأن 
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ترتك لها حرية الختيار. 
ذهب امللك بعد ذلك واأر�سل مرا�سليه اإىل قائد اجلي�س الذي يحا�سر قلعته 

واأخربه بالإجابة وانتهى اأمر احل�سار وعادت اململكة �ساملة للملك. 
 ويف ي���وم زف���اف النبيل األفريد عل���ى ال�ساحرة ذات ال�س���ن الكبرية والوجه 
القبيح فوجئ النبيل باملراأة التي تزوجها قد حتولت اإىل امراأة غاية يف اجلمال 
وال�سب���ا، وعندما �ساألها عن �سر ه���ذا التحول يف وجهها! قالت له: لأنك وافقت 
اأن تتزوجن���ي فقد قررت اأن اأمنحك فر�سة وعليك الختيار: اإما اأن اأبقى قبيحة 
ط���وال النهار واأن اأحت���ول اإىل امراأة جميلة يف الليل، واإم���ا اأن اأحتول اإىل امراأة 
جميل���ة يف النه���ار واأن اأع���ود اإىل حالتي الطبيعية يف الليل اأخ���ذ النبيل يفكر يف 
الختيار ال�سعب ولكنه اأجاب: )ملحوظة للقارئ حدد اإجابتك قبل اأن تكمل، اأو 

تكملي قراءة الق�سة( 
لقد كانت اإجابة النبيل: �ساأمنحك اأنت الختيار

فقالت له ال�ساحرة:  
اإذًا اأظ���ل جميل���ة طوال النه���ار والليل. واحلكم���ة: اإذا منحت امل���راأة حرية 

الختيار ف�ستح�سل على اأجمل النتائج.
)156( جـوائـز �ستيــال

ملن ل يعرفون �سيئًا عن تلك:اجلوائز نقول اأن تاريخ ميالدها يعود اإىل العام 
1992م عندم���ا ذهبت عجوز اأمريكية تدعى �ستيال ليبيك اإىل اأحد اأفرع �سل�سلة 
مطاع���م ماكدونالدز يف ولية نيومك�سيكو حيث تناول���ت وجبة ثم طلبت فنجانًا 
م���ن القه���وة، اإل اأنها اأ�سقط���ت الفنجان �سه���وًا على فخذيه���ا فاأ�سيبت بحروق 
وت�سلخات. وعلى الرغم من اأن »�ستيال« هي التي اأ�سقطت القهوة ال�ساخنة على 
نف�سه���ا، فاإنها �سارع���ت اإىل رفع دعوى ق�سائية �سد املطع���م مطالبة بتعوي�سها 
عن الأ�سرار اجل�سدية واملعنوية التي حلقت بها، واملده�س يف الأمر اأن املحكمة 
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الت���ي نظرت تلك الدعوى قررت اأحقية العجوز �ستيال يف احل�سول على تعوي�س 
مادي مقداره 2.9 مليون دولر اأمريكي عدًا ونقدًا.

من���ذ ذلك احلني ب���داأت و�سائل الإعالم الأمريكي���ة يف اإطالق ا�سم: جائزة 
�ستي���ال على اأي دعوى ق�سائية يك�سبه���ا رافعها، على الرغم من �سخافة وغرابة 
مزاعم���ه الت���ي ت�سل اإىل ح���د الت�سبب يف وق���وع ال�سرر ثم املطالب���ة مبحا�سبة 

الآخرين واإلزامهم بتعوي�سه ماديًا عن اأخطاء مل يرتكبوها اأ�سا�سًا. 
واإلي���ك قائمة باأغرب خم�س دعاوى لأحد الأعوام ال�سابقة التي نظرت اأمام 
الق�ساء الأمريكي، والطريف يف الأمر اأن املركز اخلام�س تقا�سمته ثالث دعاوى 
بعد اأن اأ�سفرت املفا�سلة بينها عن اأن اإي واحدة منها ل تقل غرابة وجموحًا عن 

اأختها:
املركز اخلام�ص:

اأ( مبوجب حكم ق�سائي ح�سلت كاثلني روبرت�سون من اأو�سنت، تك�سا�س على 
تعوي����س مايل مقداره 800 األف دولر اأمريك���ي، وذلك بعد اأن اأ�سيبت بك�سر يف 
عظم���ة كاحلها ب�سبب �سقوطها لدى تعرثها يف طفل عمره �سنتان كان يجري يف 
داخل متجر لالأثاثات املنزلية، وجاء ذلك احلكم مبثابة �سدمة �سديدة بالن�سبة 
اإىل مالكي ذلك املتجر، وذلك لأن ذلك الطفل مل يكن �سوى ابن املدعية كاثلني 

روبرت�سون.
ب( اأ�س���درت حمكمة يف مدينة لو�س اجنلي�س حكم���ًا ل�سالح كارل ترومان 
)19 عام���ًا(، وه���و احلكم الذي األزم جاره ترومان بدف���ع تعوي�س مايل مقداره 
74 األ���ف دولر اأمريك���ي بالإ�ساف���ة اإىل تكالي���ف عالجه وذلك بع���د اأن ده�ست 
اإح���دى يديه باإطار �سيارتها اإىل هنا ويبدو الأمر منطقيًا، اإل انه لن يبدو كذلك 
عندما نعلم اأن ترومان كان منهمكًا اآنذاك يف حماولة �سرقة قلن�سوات )قبعات( 
اإط���ارات �سيارة جارته الت���ي مل يالحظ اأنها كانت جال�سة خل���ف مقود ال�سيارة 
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بينم���ا كان يفعل فعلته واإنها كانت ت�ستعد لالنط���الق اإىل عملها فكانت النتيجة 
اأنها ده�ست يده دون اأن تنتبه اإىل وجوده اأ�ساًل.

ج����( ال�سري���ك الثال���ث يف املركز اخلام�س ه���و ل�س من���ازل يدعى تريين�س 
ديك�س���ون. فبع���د اأن انته���ى م���ن �سرقة بع�س حمتوي���ات اأحد املن���ازل يف مدينة 
بري�ست���ول، ح���اول ذلك الل����س اأن يخرج عن طري���ق الكراج اإل ان���ه مل ي�ستطع 
لأن عط���اًل مفاجئًا اأ�س���اب جهاز الت�سغيل الأوتوماتيك���ي اخلا�س بباب الكراج. 
والأ�س���واأ من ذلك ه���و اأن ديك�سون مل ي�ستطع اأن يع���ود اأدراجه اإىل داخل املنزل 
لأن���ه كان ق���د اأقفل الب���اب الذي يربط ب���ني املنزل وبني الك���راج. ولأن اأ�سحاب 
املن���زل كانوا م�سافري���ن يف عطلة مدتها 10 اأيام، فاإن ذلك الل�س بقي حمبو�سًا 
يف داخ���ل الكراج ملدة 8 اأيام متتالية اقت���ات خاللها على م�سروب غازي وطعام 
كالب جاف عرث عليهما يف داخل �سجنه، وبعد انتهاء تلك الورطة، رفع ديك�سون 
دعوى ق�سائية �سد �سركة التاأمني امل�سئولة عن ذلك املنزل حيث طالب يف دعواه 
بتعوي�س���ه عن الآلم والأ�س���رار النف�سية التي حلقت به ب�سب���ب العطل املفاجئ 
ال���ذي اأ�ساب جه���از ت�سغيل باب الكراج الأوتوماتيك���ي. واملذهل يف الأمر هو اأن 
املحكمة التي نظرت تلك الدعوى ا�ستجابت ملطالب الل�س واأ�سدرت حكمًا يلزم 
�سركة التاأمني بدفع 500 األف دولر اأمريكي اإىل ديك�سون على �سبيل التعوي�س.

املركز الرابع:
املدع���و جريي ويليامز من ولية اآركن�سا حل رابع���ًا يف قائمة »جوائز �ستيال 
2006« لأنه ح�سل مبوجب حكم ق�سائي على تعوي�س مايل مقداره 14500 دولر 
اأمريكي بالإ�سافة اإىل تكاليف عالجه بعد اأن ت�سلل اإىل داخل حديقة منزل اأحد 
جريانه فهاجمه كلب ذلك اجلار وع�س موؤخرته - مع العلم باأن ذلك الكلب كان 

مربوطًا ب�سل�سلة يف داخل �سور احلديقة.
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ويليام���ز كان ق���د طالب يف دع���واه التي رفعه���ا �سد ج���اره باحل�سول على 
تعوي�س مق���داره 50 األف دولر، اإل اأن املحكمة خف�ست تلك القيمة اإىل 14500 
دولر وقال���ت يف حيثيات حكمها اأنها و�سع���ت يف العتبار اأن ويليامز رمبا يكون 
ق���د ا�ستف���ز الكلب عند قف���زه اإىل داخل احلديقة من فوق ال�س���ور كما انه اأطلق 

النار على الكلب من بندقية �سيد اإل انه مل ي�سبه.
املركز الثالث:

اأم���ا »اآمرب كار�سون« فاإنها ا�ستحقت املرك���ز الثالث بعد اأن ح�سلت مبوجب 
حك���م ق�سائي عل���ى تعوي�س مايل مقداره اأكرث م���ن 113 األف دولر اأمريكي من 
اأح���د املطاعم يف مدين���ة فيالدلفيا وذلك بعد اأن تزحلقت و�سقطت على اأر�سية 
املطع���م التي كانت مبللة بطبقة من م�سروب غ���ازي كان قد ان�سكب عليها للتو. 

واأ�سيبت كار�سون بك�سر يف عظمة الع�سع�س جراء ذلك احلادث.
اإل اأن العج���ب - كل العج���ب - يتجلى لنا اإذا عرفن���ا ال�سبب الذي اأدى اإىل 
تبل���ل اأر�سية املطعم بامل�سروب الغازي. فقب���ل 30 ثانية فقط على ح�سول ذلك 
احل���ادث، ن�سبت م�سادة حادة بني كار�س���ون ووليفها فما كان منها اإل اأن قذفت 
م�سروبه���ا الغازي يف وجهه فتناثر امل�س���روب على الأر�سية ثم ح�سل ما ح�سل. 

و�سدق من قال: ع�س رجبًا، ترى عجبًا.
املركز الثاين:

كارا وولت���ون، من ولية ديالوير، رفعت دع���وى ق�سائية �سد ملهى ليلي بعد 
اأن �سقطت وك�سرت اثنتني من اأ�سنانها الأمامية يف اثناء حماولتها اخلروج عرب 
اإحدى نوافذ حمامات امللهى. وعلى الرغم من اأنها كانت حتاول اآنذاك اأن تهرب 
عرب النافذة ك���ي تتهرب من دفع احل�ساب امل�ستحق عليها للملهى، فاإن املحكمة 
الت���ي نظرت دعواها حكمت على امللهى الليلي بدفع 12 األف دولر اأمريكي اإليها 

على �سبيل التعوي�س بالإ�سافة اإىل دفع تكاليف معاجلة اأ�سنانها.
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املركز الأول:
م���ريف غرازين�سكي التي تعي�س يف ولية اأوكالهوما، ا�ستحقت املركز الأول 
ع���ن جدارة وا�ستحق���اق بعد اأن ا�سرتت من���زًل �سيارًا يبلغ طول���ه نحو 10 اأمتار 
وانطلق���ت ب���ه على اإح���دى الطرق ال�سريعة حي���ث �سبطت جه���از التحكم الآيل 
اخلا����س به على �سرعة مقدارها 115 كيلومرتا يف ال�ساعة ثم غادرت مق�سورة 
القي���ادة وتوجهت اإىل املطبخ يف موؤخرة املن���زل ال�سيار كي ت�سنع لنف�سها وجبة 
خفيفة. وبطبيعة احلال فاإن املنزل ال�سيار انحرف تدريجيًا عن الطريق وارتطم 
بحاج���ز ا�سمنتي لينقلب راأ�سًا على عقب يف نهاية املطاف. وجنت غرا زين�سكي 
من ذلك احلادث ثم رفعت دعوى ق�سائية �سد ال�سركة امل�سنعة للمنزل، منوهة 
يف دعواها اإىل اأن تلك ال�سركة ارتكبت اإهمال ج�سيمًا لأنها »مل ت�سر بو�سوح يف 
كتي���ب الت�سغي���ل اإىل انه ل يجوز للم�ستخدم اأن يغ���ادر مقعد القيادة تاركًا مهمة 
توجيه املركبة جلهاز التحكم الآيل«. وبعد نظر تلك الدعوى، قررت املحكمة انه 
يح���ق للمدعية اأن حت�سل على تعوي�س مق���داره مليون و750 األف دولر من تلك 

ال�سركة بالإ�سافة اإىل منزل �سيار جديد عو�سًا عن الذي حتطم يف احلادث.
)157( جون الثامن

اإن من ال�سروط التي يجب توفرها يف البابا اأن يكون رجال فال يجوز تن�سيب 
ام���راأة يف هذا املن�س���ب الديني الرفيع؛ لذا يجب التاأك���د من هذا الأمر متاما. 
ولك���ن الغريب يف هذا الأمر ه���و طريقة التاأكد من رجول���ة البابا اجلديد، فهي 
طريق���ة قدمية ترجع اإىل الع�س���ور الو�سطى، ولكنها بقيت دون تغيري وا�ستمرت 
اإىل يومن���ا احلايل، حيث يجل�س املر�سح ملن�س���ب الباباوية على كر�سي توجد يف 
و�سط���ه فتحة دائري���ة، ويتخفف من مالب�سه الداخلي���ة، وياأتي �سخ�س اآخر من 
خلفه وميد يده من خالل الفتحة ليفح�س ويتاأكد اأن البابا اجلديد رجل ويقول: 

)Duo testis bene bondeta(
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ولكن ما الداعي لهذا الفح�س؟
هن���اك ف�سيحة تاريخية عا�سته���ا الفاتيكان ول تري���د اأن تتكرر مرة اأخرى 
لق���د قامت ام���راأة بخداع الفاتيكان وتقلدت من�س���ب البابا مدة عامني ون�سف 
تقريب���ا، وخدعت جميع املنت�سبني يف الفاتيكان وا�ستغفلتهم، ومل يفت�سح اأمرها 
اإل عندم���ا اأجنبت وليدا غري �سرعي! فَمن ه���ذه املراأة التي جتراأت وجنحت يف 
الو�س���ول اإىل من�سب الباباوي���ة؟ وكيف انك�سف اأمرها ا�سمه���ا جون كانت ابنة 
عائل���ة اإجنليزية تعي�س يف اأملانيا وكان رب العائل���ة يعمل مب�سرا )اأي من�سرًا(. 
 .Jutta واأحيان���ًا جوتا Gilbetta كان القريب���ون منها ينادونه���ا بغلبيتاGilbetta
وعندما بلغت هذه ال�سبي���ة 12 عاما بداأت تلب�س مالب�س ال�سبيان وتت�سبه بهم 
وتت�سرف مثلهم. وعندم���ا اأ�سبحت �سابة قامت بدرا�سة الفل�سفة والالهوت يف 

مدينة »اأثينا« يف اليونان، ثم قررت الرحيل اإىل روما.
وهن���اك تدرجت يف ال�سلك الكن�سي وترقت وا�ستطاعت عقد �سداقات قوية 
م���ع منت�سبي ال�سلك الكن�سي ومع كرادلة الفاتيكان، ولكن على اأ�سا�س اأنها رجل 
فق���د كانت - كما ذكرنا من قب���ل- تلب�س مالب�س الرجال، وتت�سرف مثلهم، ول 
ي�سك اأحد اأنها رجل من رجال الدين. وا�ستطاعت بلباقتها ومهارتها وات�سالتها 
وال�سداقات التي عقدتها الرت�سح ملن�سب البابا بعد وفاة البابا »ليو الرابع« عام 
853م، واأن تفوز فعال بهذا املن�سب اخلطري. واتخذت ا�سم »جون الثامن« لقبا 
لها. وا�ستمرت يف ه���ذا املن�سب عامني وخم�سة اأ�سهر واأربعة اأيام حتى انك�سف 
اأمره���ا ولقت م�سريا مرعب���ا. حيث كان انك�ساف الأم���ر بطريقة دراماتيكية، 
لقد كانت حامال، وا�ستطاعت طوال اأ�سهر احلمل وحتى �ساعة الولدة اأن تخفي 
حمله���ا بلب�س املالب�س الوا�سعة الف�سفا�سة. ولكن جاء موعد الولدة وهي و�سط 
ال�سارع يف طريقها لأحد املرا�سيم الدينية والكرادلة يحفون بها. اأجل! يف و�سط 
ال�سارع والكرادلة يحفون من حولها ولدت البابا وهي تطلق �سرخات اأمل الولدة. 
كانت مفاجاأة مل يكن با�ستطاعة اأحد توقعها اأو حتى الت�سديق بها ب�سهولة اأجل! 
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ول���دت الباب���ا يف و�س���ط ال�سارع طفلة، وم���رت فرتة مل يفهم فيه���ا رجال الدين 
والكرادل���ة ماذا حدث، فق���د كان ما جرى خارج ت�سديق العق���ول. ولكن ما اأن 
زال اأث���ر املفاج���اأة وتخل�سوا من ذهولهم وفهموا م���ا يحدث اأمامهم حتى هجم 
الكرادلة على البابا وعلى وليدها وقتلوهما بوح�سية رجًما باحلجارة، ودفنوهما 
يف امل���كان نف�س���ه وو�سعوا �ساهًدا م���ن املرمر ومتثاًل ي�سور ام���راأة ويف ح�سنها 

طفلة على قربها لكي يبقى هذا �ساهًدا على هذه احلادثة.
بقي ال�ساهد والتمثال عدة ع�سور حتى جميء البابا »بيو�س اخلام�س« اأواخر 
الق���رن ال�ساد�س ع�سر، حيث اأم���ر باإزالة ال�ساهد والتمثال، ثم اأمر باإزالة كل ما 
يتعل���ق بها يف اأر�سيف الفاتيكان، كما اأزالوا ا�سمها م���ن قائمة اأ�سماء الباباوات 
ال�سابق���ني اأرادوا دفعها اإىل زواي���ا الن�سيان، ولكن كتب التاريخ احتفظت بق�سة 

حياتها ونهايتها املفجعة.
اأم���ا من كان والد طفلتها فقد اختلف حوله املوؤرخون، فقد ذكر بع�سهم اأنه 
كان اأح���د حرا�سها، بينما ذكر اآخرون باأنه كان ابن اإمرباطور روما اآنذاك. لقد 
اأحدث���ت هذه احلادثة هزة يف الفاتيكان اآنذاك، لذا قرر الكرادلة وجوب اتخاذ 
كل التدابري الكفيلة بعدم تكرارها فكان اأن و�سعوا فح�س رجولة البابا اجلديد 
بال�س���كل البدائي الذي �سرحناه والذي ه���و من بقايا مرا�سم الع�سور الو�سطى. 
وكان اأول م���ن �سجل هذه احلادثة ح�سب علمنا هو الراهب »مارتينو�س �سكوت�س 
Martinus Scotus« ال���ذي عا����س يف القرن احلادي ع�سر، كم���ا قام »�سيغربت 
Siegebert« باإي���راد ه���ذه احلادث���ة يف القرن الث���اين ع�سر وكان م���ن املوؤرخني 
املخت�س���ني بتاريخ الكني�سة. وبع���د قرن واحد قام امل���وؤرخ »مارتينو�س بولونو�س 
Martinus Polonus« بت�سجي���ل هذه احلادث���ة اأي�سًا وبجميع تفا�سيلها يف كتابه 

.»Cronikon Pontificum en Imperatum تاريخ الأباطرة والباباوات«
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وبعد 17 �سنة من حادثة رجم البابا اختار البابا اجلديد ا�سم »جون التا�سع« 
ولكن���ه تراجع عن هذا الختيار حي���ث �سيبقى رقم ثمانية فارغا بعد اأن م�سحت 
الفاتيكان ا�سم البابا املرجوم » جون الثامن« من �سجالتها، فاختار ا�سم »جون 

الثامن« تفاديًا لتلك الف�سيحة وطم�سها من تاريخ الفاتيكان. 
)158( كل يـوم اأحـد ال�ساعة 11�سباحًا

يف ق�سم العناية املركزة، حدثت ظاهرة غريبة متثلت يف وفاة واحد اأو اأكرث 
م���ن املر�سى بنف�س ال�ساع���ة احلادية ع�سر �سباحًا م���ن كل اأحد، ومل يكن لدى 
اأطب���اء امل�ست�سف���ى اأي تف�سري لهذه الظاهرة. وق���د ا�ستعانوا بفريق من اخلرباء 
لدرا�س���ة الو�سع ومعرفة اأ�سباب املوت املفاجئ. اإل اأن الفريق ف�سل يف فك رموز 
اللغ���ز. وبعد ذلك قرروا النتظار خارج ق�سم العناية املركزة قبل الوقت بخم�س 
دقائ���ق حي���ث كانت الأع�س���اب م�سدودة. وعندم���ا حانت ال�ساع���ة 11بال�سبط 
لحظوا دخول اأحد عمال النظافة )موؤجر لعمل جزئي من اليوم( يدخل املركز 
ويف�س���ل اجله���از الذي عل���ى املري�س من اأج���ل اأن ي�سبك املكن�س���ة الكهربائية، 
حيث كان العامل على نياته، خمل�س بالعمل، ولكنه اأعدم جمموعة من املر�سى 

عل�سان يكن�س.
)159( حبات ال�سكر والعميل

 اأن���ت الآن يف �سيافة �سديق عزيز عليك يفرح بك. ي�ستقبلك بحفاوة يقّدم 
لك كوبًا من ال�ساي، لأنه يعلم اأنك حتب ال�ساي! غري اأنك حني تذوقته امتع�ست 
ج���دًا، وظهر المتعا�س على وجهك ملاذا؟ لأن���ه �سديد املرارة، ل يوجد به �سكر 
على الإطالق! اأدرك ال�سديق هذا ب�سرعة فبادر يعتذر اإليك ويخربك اأن ال�سكر 
ك بها ال�سكر كما تريد  يف قاع الكوب واأنه ن�سي اأن يحركه ثم ناولك ملعقة لتحرِّ
وملا تذوقت ال�ساي هذه املرة هززت راأ�سك اإعجابًا، وارت�سفت ا�ستمتاعًا و�سكرت 

�سعيدًا! 
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ولك���ن ما عالقة ال�سكر بالعمي���ل اأو العمالء!، اأن ال�سكر كان موجودا يف قاع 
الك���وب ولكن مل يظه���ر تاأثريه اإل عندما مت حتريك���ه وذاب يف ال�ساي وهنا بيت 
الق�سي���د اإذ اأن العالق���ة املمي���زة واملحرتمة بيننا وبني عمالئن���ا تكون موجودة 
اأ�سال ولكن حتتاج اإىل حتريك فكيف نقوم بتحريك قطع ال�سكر التي تكون بيننا 

وبني عمالئنا؟ 
نق���وم بذل���ك بالتعاب���ري اجلميل���ة كال�ستقب���ال املطل���وب والكلم���ة الطيب���ة 
والبت�سامة البي�ساء وغريها. فكم من �سركة اأوبنك تود اأن تعود اإليهم حتى ومل 
تك���ن لك حاجة، بينما غريهم فاإنك تتعهد لنف�سك ولهم بعدم الرجوع حتى ولو 

حلاجة!  
نقوم باأداء اخلدمة على الوجه املطلوب ح�سب ما يتوقعه ويطلبه العميل، ول 
يكتف���ي بذلك بل اإننا نحرك جمي���ع طاقتنا ال�سكرية لكي تكون خدماتنا متميزة 

عن غرينا حبًا وحفاوًة بعمالئنا. 
كم���ا نقوم اأي�سا مبتابع���ة وحت�س�س عمالئنا بعد تق���دمي اخلدمة لهم؛ حيث 
اأن ذل���ك يرتك اأثرًا عظيم���ا يف نف�سية عمالئنا، فلو مل يكن هذا امل�سيف متابعا 
لوجه م�سيفه بعد تقدمي كوب ال�ساي له ملا اأدرك �سبب امتعا�سه وكانت النتيجة 
ت�سحي���ح الو�س���ع �سريعا كما يجب. فه���ذه املتابعة وتلق���ي التغذية املرجتعة من 
عمالئن���ا يجعلن���ا نتالف���ى اأخطاءنا ونط���ور يف خدماتنا على اأكم���ل وجه ح�سب 

متطلبات وتوقعات عمالئنا. 
ولع���ل كثريا من ال�سركات واملوؤ�س�سات قد فطنت اإىل حبات ال�سكر املوجودة 
بينه���ا وب���ني عمالئها فقام���ت بتحريكها على اأمت وجه وذلك مث���ال بفتح الفروع 
الكث���رية لتكون قريبة م���ن كل عمالئه���ا، وتقليل وقت اخلدم���ة اإىل اأق�سى حد 
وتوف���ري اأ�ساليب الراح���ة واملتعة لهم وغريها من اخلدم���ات كالت�سال املبا�سر 

وغري املبا�سر لكل عمالئها. 
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واأذك���ر على �سبيل املثال ق�سة اأحد الأ�سخا�س مي�سوري احلال وكانت عنده 
�سي���ارة راقية وقام بتغيريها باأخرى جديدة من نف�س ال�سركة، وحني �سئل مَل مل 
تغ���ري نوع ال�سيارة فاإنه يوجد اأق���وى منها واأجود، فرد بقوله: �سراحة اأن العناية 
واملي���زات التي اأجده���ا يف هذه ال�سركة عند كل زيارة له���م تاأ�سرين وجتعلني ل 
اأج���د بديال منا�سبا عنها. قد يقول قائل كل ذلك من حبات �سكر كانت موجودة 
يف قاع كوب، نعم اأن من يعرف مقدار حبات ال�سكر ويعرف فن حتريكها واإطالق 
طاقاتها اأوًل ل�سك اأنه يفوز بر�سا عمالئه �سريعا والعك�س �سحيح متاما، فمتى 

نعرف نحن؟ 
)160( قـــافية �سن

)عدوى(ف�ذاك احل�ب Infection******اأي�ا ذا الق�لب ل حت����زن
)حقنة(ولن ت�سف��يك Injection******ف�لن جت�دي عق�����اقري      

)مبا�سرة(م�سى باحل�ب Direction******ف�كم من ع�اق��ل فط���ن      
)ذكرى(ولن يب��قى له Mention******�س�ت�نكره وت�ن��س����اه      

)مقطع(ول تك�ت�ب له Section******ف�ال تن���ظم له �سع���رًا       
)الختيار(فقد اأخط�اأت Selection******ول يح����زنك من باعك       

)تاأثر(ول تب����دي له action******ول تب��دي له اأ�س����ف�ًا       
)ا�ستثناء(لبع�س النا�س exception******ف�������اإن احلب من�زلٌة

)اهتمام(فال ح��زٌن ول  tension******فبع�س النا�س اأن هج�����روا
)ات�سال(يظل ويب�قى connection******وبع�س النا�س اأن هج�����روا       

)رد فعل(وما اأح���اله reaction******فو�س����ل الروح اإقب���اٌل       
)عاطفة(لها اأث����ر وaffection******بدع�وات ومن ق��ل����ب       

)هوى(فال ح��ب ول Passion******ف���اإن مل يب����ق يل �سيء       
)تغيري(لك وعليك conversion******ف��ال اأ�س�ف ع�لى دن�ي��ا       
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)161( حذاء غاندي
ُيحك���ى اأن غان�دي كان يجري ب�سرعة للحاق بقطار وقد بداأ القطار بال�سري 
وعن���د �سع���وده القطار �سقطت من قدم�ه اإحدى فردت���ي حذائه فما كان منه اإل 
خل���ع الف���ردة الثانية وب�سرع���ة رماها بجوار الف���ردة الأوىل عل���ى �سكة القطار! 
فتعج���ب اأ�سدقاوؤه! و�ساألوه: ما حملك على ما فعل���ت؟ ملاذا رميت فردة احلذاء 
الأخ���رى؟ فقال غان���دي احلكي���م: اأحببت للفقري ال���ذي يجد احل���ذاء اأن يجد 
فردتني في�ستطيع النتفاع بهما فلو وجد فردة واحدة فلن تفيد ولن اأ�ستفيد اأن��ا 
منه���ا اأي�س���ا. ونري�د اأن نعلم اأنف�سنا من هذا الدر����س: اأن��ه اإذا فاتن��ا �سيء فقد 
يذه���ب اإىل غرين��ا ويحمل له ال�سعادة فلنف���رح ل�ف�رحه ول نحزن على ما فاتنا، 
فه���ل يعيد احل���زن ما ف��ات؟ كم هو جميل اأن نحول املح���ن التي تعرت�س حياتنا 

اإىل منح وعطاء، وننظر اإىل الق�سم املمتلئ من الكاأ�س ولي�س الفارغ منه.
)162(حركات ل اإرادية لها معاين نف�سيه

حتريــك اخلــوامت اأو احللق: عندما نرفع الي���د اإىل م�ستوى الأذن هو تعبري 
ع���ن حرجنا وقلقنا من الكالم الذي ن�سمع���ه وكاأننا بذلك نريد اأن مننع اأنف�سنا 

من ق�سوة الكالم اأو لدينا رغبة ملحة يف عدم �سماعه. 
ع�ــص ال�سفتني: مننع اأنف�سنا بالقوة من ق���ول اأي �سيء وكاأننا نحاول ابتالع 
ال���كالم وعندم���ا ت�سب���ح ه���ذه احلركة ع���ادة دائمة فاإنه���ا تدل عل���ى املقاومة 

لالنفعالت الداخلية. 
�ســم اليدين عند التحدث: حركة تعني الرغبة امللحة يف الدفاع عن النف�س 
ويف حمايته���ا من رد فعل قد يزعج الط���رف الآخر وكبت ما قد يختلج بالنف�س. 
وهذه احلركة قد تدل اأي�سا على اأن املتحدث خجول جدًا وغري قادر على التحكم 

بنف�سه اأثناء خماطبته لالآخرين. 
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و�ســع اليديــن يف اجليــوب اأثنــاء احلديــث: حركة تدل عل���ى موقف حمدد 
�س���د الطرف الآخر ورغبة ملحة يف عدم م�سارحته والإف�ساح عن ما يجول يف 
النف����س. وهي حركة فيه���ا حتدي وكربياء ومقاومة وكاأنن���ا بذلك نريد اأن نقول 

افعل ما ت�ساء ل يهمنا. 
رفــع اليــد اإىل م�ستــوى عايل: رفع الي���د اإىل م�ستوى الراأ����س تعني التوا�سل 
م���ع الأفكار الداخلية وا�ستح�س���ار كل جزئية يف هذه الأفكار. وهذه احلركة هي 
اإبحار مع الذات وحماولة لالختالء بالنف�س، اإذا حتولت هذه احلركة اإىل عادة 

فهي دليل على القلق والتوتر.
فرقعة الأ�سابع: لي�ست تعبريًا عن الع�سبية كما يعتقد البع�س بقدر ما هي 
رد فعل طبيعي �سريع ملا يدور حولنا �سواء كان ذلك حديثًا اأو حدثًا. حماولة منا 
للتعبري عن رغبتنا يف اإنهاء الو�سع اأو الإ�سراع فيه اأو بالعك�س حماولة لتهدئته.

)163( فعاًل حظ �سيء جدًا
كان هناك قردان واحد حظه حلو والثاين حظه تعبان منحو�س طول عمره. 
امله���م كانوا قاعدين ي�سولف���ون قال اللي حظه حلو للمنحو����س: و�س راأيك نروح 
املزرع���ة وناأخذ موز؟ رد علي���ه املنحو�س: فكرة جيدة. يوم راحوا اللي حظه حلو 
طل���ع فوق يق�س املوز واملنحو�س جل�س حتت ع�سان ياأخذ املوز. املهم و�سوي جاء 
�ساحب املزرعة وم�س���ك املنحو�س و�سربه �سرب. املهم جل�سوا على هذا احلال 
ث���الث اأيام ويوم راحوا املرة الرابعة قال املنحو�س للي حظه حلو: اأنت دائم فوق 
واأن���ا اأكون حت���ت واأنا اللي اأن�سرب، هاملرة اأنا اأطلع ف���وق واأنت تكون حتت. قال 
الل���ي حظه حلو: موافق! املهم اتفقوا ويوم راح���وا �ساقهم �ساحب املزرعة ومعه 

اثنني، وملا و�سل عندهم قال لربعه: جيبوا اللي فوق اللي حتت دائم اأ�سربه!
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)164( حقًا اإنها القناعات
 اأم ط���ه امراأة يف ال�سبعني من عمره���ا ل جتيد القراءة والكتابة متنت ذات 
ي���وم اأن تكت���ب بيدها ا�سم اهلل حتى ل متوت وهي ل تعرف كتابة )اهلل( فتعلمت 
الكتاب���ة والق���راءة ثم ق���ررت اأن حتفظ كتاب اهلل وخالل �سنت���ني ا�ستطاعت اأم 
ط���ه الكبرية يف ال�سن اأن حتفظ كت���اب اهلل عز وجل كاماًل مل مينعها كربها ول 
�سعفها لن لها هدف وا�سح يف حني اأن الكثري يتعذر ويقول اأنا ذاكرتي �سعيفة 

وحفظي بطيء وهو يف عز �سبابه. حقًا اإنها القناعات.
يف اإح���دى اجلامع���ات يف كولومبي���ا ح�س���ر اأح���د الطالب حما�س���رة مادة 
الريا�سي���ات وجل�س يف اآخر القاع���ة ونام بهدوء ويف نهاي���ة املحا�سرة ا�ستيقظ 
عل���ى اأ�سوات الطالب ونظر اإىل ال�سبورة فوجد اأن الدكتور كتب عليها م�ساألتني 
فنقلهم���ا ب�سرع���ة وخرج من القاع���ة وعندما رجع البيت ب���داأ يفكر يف حل هذه 
امل�ساألت���ني كان امل�ساألت���ان �سعبت���ني فذه���ب اإىل مكتبة اجلامع���ة واأخذ املراجع 
الالزم���ة وبعد اأربعة اأيام ا�ستطاع اأن يحل امل�ساألة الأوىل وهو ناقم على الدكتور 
ال���ذي اأعطاه���م ه���ذا الواجب ال�سع���ب! ويف حما�س���رة الريا�سي���ات الالحقة 
ا�ستغ���رب اأن الدكت���ور مل يطل���ب منه���م الواجب فذه���ب اإليه وقال ل���ه يا دكتور 
لق���د ا�ستغرقت يف حل امل�ساألة الأوىل اأربعة اأي���ام وحللتها يف اأربعة اأوراق تعجب 
الدكت���ور وق���ال للطالب ولكني مل اأعطيك���م اأي واجب! وامل�ساألت���ني التي كتبتهما 
عل���ى ال�سبورة هي اأمثلة كتبتها للط���الب للم�سائل التي عجز العلم عن حلها! اإن 
ه���ذه القناعة ال�سلبية جعلت الكثري من العلم���اء ل يفكرون حتى يف حماولة حل 
ه���ذه امل�سالة، ولو كان هذا الطالب م�ستيقظا و�سمع �سرح الدكتور ملا فكريف حل 
امل�ساأل���ة. ولكن رب نومة نافعة. ومازالت هذه امل�ساألة بورقاتها الأربعة معرو�سة 

يف تلك اجلامعة. حقًا اإنها القناعات. 
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قب���ل خم�سني ع���ام كان هن���اك اعتقاد بني ريا�س���ي اجل���ري اأن الإن�سان ل 
ي�ستطي���ع اأن يقط���ع مي���ل يف اقل من اأربع���ة دقائق وان اأي �سخ����س يحاول ك�سر 
الرق���م �سوف ينفجر قلبه! ولكن اأح���د الريا�سيني �ساأل هل هناك �سخ�س حاول 
وانفجر قلبه فجاءته الإجابة بالنفي! فبداأ بالتمرن حتى ا�ستطاع اأن يك�سر الرقم 
ويقط���ع م�سافة ميل يف اقل من اأربعة دقائق يف البداية ظن العامل انه جمنون اأو 
اأن �ساعت���ه غري �سحيحة لكن بعد اأن راأوه �سدقوا الأمر وا�ستطاع يف نف�س العام 

اأكرث من 100 ريا�سي اأن يك�سر ذلك الرقم!
بالطب���ع القناعة ال�سلبية ه���ي التي منعتهم اأن يحاولوا م���ن قبل فلما زالت 
القناع���ة ا�ستطاع���وا اأن يبدع���وا. حقًا اإنه���ا القناعات اأحبت���ي يف حياتنا توجد 
كث���ري من القناعات ال�سلبية التي جنعلها �سماع���ة للف�سل فكثريًا ما ن�سمع كلمة: 
م�ستحيل، �سعب، ل اأ�ستطيع. وهذه لي�س اإل قناعات �سالبة لي�س لها من احلقيقة 
�س���يء والإن�س���ان اجلاد ي�ستطي���ع التخل�س منه���ا ب�سهولة. فلم���اذا لنك�سر تلك 

القناعات ال�سالبة باإرادة من حديد ن�سق من خاللها طريقنا اإىل القمة. 
)165( حقائق

ل ميكن طي اأي ورقة مهما بلغ حجمها لأكرث من 7 طيات.
الذي���ن ميوت���ون ب�سبب احلم���ري �سنويًا اأك���رث من الذين ميوت���ون يف حوادث 

الطائرات. 
 اثن���اء الن���وم يح���رق اجل�س���م �سع���رات حراري���ة اأكرث م���ن اجللو����س اأمام 

التليفزيون.
Bar Code لبان )ريجلي( هو اأول منتج يف العامل يو�سع عليه رقم كودي 

�سجل يف كتاب غن�س اكرب �سحن للتبولة من فل�سطني.
اأي�سا اكرب �سحن للك�سك�سي من املغرب يف كتاب غن�س لالأرقام القيا�سية.

امللك القلب باأوراق اللعب هو امللك الوحيد الذي لي�س لديه �سارب.
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اخلط���وط اجلوي���ة الأمريكية )اأمريي���كان اإيرلين���ز( ا�ستطاع���ت اأن توفر 
40.000 دولر ع���ام 1987م ع���ن طري���ق ال�ستغناء عن زيتون���ة واحدة من كل 

وجبة �سالطة.
التف���اح اأف�سل م���ن القه���وة اأو اأي منبهات حتتوي على الكافي���ني يف التنبيه 

والرتكيز.
معظم جزئيات الغبار يف منزلك م�سنوعة من خاليا جلدك امليتة.

اأول مالك ل�سركة مارلبورو مات ب�سبب �سرطان الرئة.
والت ديزين )مبتكر �سخ�سية ميكي ماو�س( كان يخاف جدًا من الفئران.

اللوؤلوؤ يذوب يف اخلل.
يو�س���ي الأطباء اأن تبع���د فر�سة الأ�سنان 6 اأق���دام )مرتين( عن املرحا�س 
لتجن���ب جزئيات اله���واء الناجتة عن الط���رد. ومن الأف�س���ل اأن حتتفظ بها يف 

غرفتك.
)166( حقيقة الأرقام العربية

وج���دت الأرق���ام الهندي���ة عند الع���رب نتيج���ة الكت���ب الهندي���ة يف الفلك 
والريا�سي���ات التي ُترجمت اإىل اللغ���ة العربية وقد اأ�ستخدم اخلوارزمي الأرقام 
الهندي���ة يف اأح���د كتبه حتى انت�س���رت وذاع �سيتها عند الع���رب وهي اأف�سل من 
ح�ساب الأحرف الأبجدي���ة التي كانوا ي�ستخدمونها للتعبري عن الأرقام الهندية 
لك���ن اخلوارزمي قام بتاأليف اأرق���ام اأخرى ُتعرف اليوم با�س���م الأرقام العربية 
لكنه���ا مل حتظ بانت�س���ار وا�سع وانت�سرت فيما بع���د يف الأندل�س واملغرب العربي 
وم���ن هناك انت�سرت يف اأوربا ويف جمي���ع اأنحاء العامل قام اخلوارزمي بت�سميم 

الأرقام العربية ح�سب اأعداد الزوايا لكل رقم وهي تتمثل بالأ�سكال التالية: 
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ثم دخلت بع�س التعديالت على هذه الأ�سكال حتى �سارت بالأ�سكال املعروفة 
حاليا

)167(حكاية فرعون مع فرن�سا.
طلب���ت فرن�س���ا من م�س���ر يف نهاية الثمانين���ات ا�ست�ساف���ة مومياء فرعون 
لإج���راء اختب���ارات وفحو�س���ات اأثرية. فتم نق���ل جثمان اأ�سه���ر طاغوت عرفته 
الأر����س. وهناك عند �سلم الطائرة ا�سطف الرئي����س الفرن�سي ميرتان منحنيًا 
هو ووزراوؤه وكبار امل�سئولني الفرن�سيني لي�ستقبلوا فرعون وعندما انتهت مرا�سم 
ال�ستقب���ال امللكي لفرعون على اأر����س فرن�سا ُحملت مومياء الطاغوت مبوكب ل 
يق���ل حف���اوة عن ا�ستقباله ومت نقل���ه اإىل جناح خا�س يف مرك���ز الآثار الفرن�سي 
ليبداأ بعدها اأكرب علماء الآثار يف فرن�سا واأطباء اجلراحة والت�سريح درا�سة تلك 
املومياء واكت�س���اف اأ�سرارها، وكان رئي�س اجلراحني وامل�سئول الأول عن درا�سة 
ه���ذه املومياء هو الربوفي�س���ور موري�س ب���وكاي كان املعاجل���ون مهتمني برتميم 
املومي���اء، بينما كان اهتمام موري�س هو حماولة اأن يكت�سف كيف مات هذا امللك 
الفرعوين، ويف �ساعة متاأخرة من الليل ظهرت النتائج النهائية لقد كانت بقايا 
املل���ح العال���ق يف ج�سده اأكرب دليل عل���ى اأنه مات غريق���ا، واأن جثته ا�ستخرجت 
م���ن البح���ر بعد غرقه ف���ورا، ثم اأ�سرعوا بتحني���ط جثته لينجو بدن���ه لكن اأمرًا 
غريبًا مازال يحريه وهو كيف بقيت هذه اجلثة اأكرث �سالمة من غريها رغم اأنها 
ا�سُتخرج���ت من البحر! كان موري�س بوكاي يعد تقري���رًا نهائيا عما كان يعتقده 
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اكت�سافًا جديدًا يف انت�سال جثة فرعون من البحر وحتنيطها بعد غرقه مبا�سرة، 
حت���ى هم�س اأحده���م يف اأذنه قائال: ل تتعجل ف���اإن امل�سلمني يتحدثون عن غرق 
ه���ذه املومياء ولكنه ا�ستنكر ب�سدة هذا اخل���رب وا�ستغربه، فمثل هذا الكت�ساف 
ل ميك���ن معرفت���ه اإل بتطور العلم احلديث وعرب اأجه���زة حا�سوبية حديثة بالغة 
الدق���ة، فقال له اأحدهم اأن قراآنهم الذي يوؤمنون به يروي ق�سة عن غرقه وعن 
�سالمة جثته بعد الغرق، فازداد ذهول واأخذ يت�ساءل كيف هذا وهذه املومياء مل 
ُتكت�سف اإل يف عام 1898م، اأي قبل مائتي عام تقريبا، بينما قراآنهم موجود قبل 
اأكرث م���ن األف واأربعمائة عام؟ وكيف ي�ستقيم يف العق���ل هذا، والب�سرية جمعاء 
ولي�س الع���رب فقط مل يكونوا يعلمون �سيئا عن قي���ام قدماء امل�سريني بتحنيط 
جث���ث الفراعنة اإل قبل عقود قليلة من الزمان فقط؟ جل�س موري�س بوكاي ليلته 
حمدق���ا بجثم���ان فرعون يفك���ر باإمعان عما هم����س به �ساحبه له م���ن اأن قراآن 
امل�سلم���ني يتحدث عن جناة هذه اجلثة بعد الغرق بينما كتابهم املقد�س يتحدث 
ع���ن غرق فرعون اأثن���اء مطاردته ل�سيدنا مو�سى عليه ال�س���الم دون اأن يتعر�س 
مل�س���ري جثمانه واأخذ يقول يف نف�سه: هل ُيعق���ل اأن يكون هذا املحنط اأمامي هو 
فرع���ون الذي كان يطارد مو�سى؟ وهل يعقل اأن يعرف حممد هذا قبل اأكرث من 
األ���ف ع���ام؟ مل ي�ستطع موري�س اأن ينام، وطلب اأن ياأتوا ل���ه بالتوراة، فاأخذ يقراأ 
يف الت���وراة قوله: فرجع املاء وغطى مركبات وفر�سان جميع جي�س فرعون الذي 
دخل وراءهم يف البحر مل يبق منهم ول واحد وبقي موري�س بوكاي حائرًا فحتى 
الإجني���ل مل يتحدث ع���ن جناة هذه اجلثة وبقائها �سليم���ة بعد اأن متت معاجلة 
جثمان فرعون وترميم���ه اأعادت فرن�سا مل�سر املومياء، ولكن موري�س مل يهناأ له 
قرار ومل يهداأ له بال منذ اأن هزه اخلرب الذي يتناقله امل�سلمون عن �سالمة هذه 
اجلثة، فحزم اأمتعته وقرر ال�سفر لبالد امل�سلمني ملقابلة عدد من علماء الت�سريح 
امل�سلمني وهناك كان اأول حديث حتدثه معهم عما اكت�سفه من جناة جثة فرعون 
بع���د الغ���رق. فقام اأحدهم وفتح له امل�سحف واأخذ يق���راأ له قوله تعاىل: فاليوم 
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ننجي���ك ببدن���ك لتكون ملن خلفك اآي���ة واإن كثريا من النا�س ع���ن اآياتنا لغافلون 
لقد كان وقع الآية عليه �سديدا. ورجت له نف�سه رجة جعلته يقف اأمام احل�سور 
وي�س���رخ باأعل���ى �سوته: لقد دخل���ت الإ�سالم واآمنت بهذا الق���راآن رجع موري�س 
ب���وكاي اإىل فرن�سا بغري الوج���ه الذي ذهب به وهناك مكث ع�س���ر �سنوات لي�س 
لديه �سغل ي�سغله �سوى درا�سة مدى تطابق احلقائق العلمية واملكت�سفة حديثا مع 
القراآن الكرمي، والبحث عن تناق�س علمي واحد مما يتحدث به القراآن ليخرج 
بعده���ا بنتيجة قوله تعاىل: ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد كان من ثمرة هذه ال�سنوات التي ق�ساها الفرن�سي موري�س اأن خرج 
بتاألي���ف كتاب عن القراآن الكرمي هز الدول الغربي���ة قاطبة ورج علماءها رجا، 
لقد كان عنوان الكتاب: القراآن والتوراة والإجنيل والعلم درا�سة الكتب املقد�سة 

يف �سوء املعارف احلديثة. 
)168( اأنا من ينام حني ت�ستد العا�سفة

كان �ساحب مزرعة موا�ٍس وخيول يبحث عن �سخ�س يهتم ب�سوؤون املزرعة، 
حي���ث كان م���ا اأن يوظ���ف اأحده���م حتى يف�سل���ه؛ لأن���ه ل يق���وم بواجباته خري 
قي���ام. ويف اإح���دى املرات اأتاه م���ن اأراد الوظيفة، فقال ل���ه �ساحب املزرعة وما 
ه���ي مميزاتك؟ ف���رد عليه: اأنا من ينام حني ت�ست���د العا�سفة.مل يدرك �ساحب 
املزرع���ة هذه العب���ارة، ولكن نظرًا حلاجت���ه ولقرب ف�سل ال�ست���اء مل ميانع اأن 

يوظفه م�سطرًا حيث مل يكن هناك الكثري ممن يرغب يف مثل هذه الوظيفة.
مرت الأيام ويف اإحدى الليايل اأتت عا�سفة �سديدة املطر، عاتية الريح حتى 
ح باملنازل اخل�سبية، فدّب الرعب يف قلب �ساحب املزرعة، واأيقن  كادت اأن تطِوّ
اأن ما�سيته هالكة، واأن حما�سيله �ستف�سدها الريح، ثم ذهب مبا�سرة اإىل العامل، 
فوجده يغط يف نوم عميق رغم ما يحدث يف اخلارج. هّز �ساحب املزرعة الرجل 
م���ن كتفه يوقظ���ه وهو يف اأق�سى درج���ات الغ�سب، �سائح���ًا يف وجهه األ تدرك 
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م���ا الذي يجري يف اخلارج؟ ف���رّد عليه العامل بعني ن�س���ف مفتوحة: نعم، اإنها 
العا�سف���ة، ولكنني قبلها كنت قد اأدخلت اخليول اإىل احلظائر، واأّمنت اخلراف 
يف مكانها، وتاأكدت من اأن البئر لن ت�سد مبا �ستحمله الريح. لذلك فاإنني ل�ست 

قلقًا على �سيء. اأمل اأقل لك �سيدي اإنني اأنا من ينام حني ت�ستد العا�سفة.
اخلال�سة: حني يح�سن اأحدنا عمله، ويخطط له وي�سع كل الحتمالت على 
الطاول���ة، واخلطط الكفيل���ة بحمايته من املخاطر، عنده���ا ميكنه اأن ينام غري 
قلق لأنه اأعّد لكل �سيء عّدته. الأمر ل يتطلب �سوى بع�س اجلهد يف اأيام الرخاء 

حتى ل ُيهرع اأحدنا كاملجنون اأيام ال�سدة اأو حني ت�ستد العا�سفة.
 )169( حكمة العميد

يف اإح���دى الليايل كان هن���اك اأربعة من الطالب يلعب���ون حتى وقت متاأخر 
من اللي���ل ومل ي�ستعدوا لالمتحان املقرر عليه���م، ويف �سبيحة اليوم التايل فكر 
الطالب يف خط���ة، حيث غطوا اأنف�سهم بالرتاب وزي���ت ال�سيارات، وذهبوا اإىل 
عمي���د الكلي���ة وقال���وا باأننا ذهبنا ليل���ة البارحة حلف���ل زفاف كن���ا مدعوين له 
ويف طريق���ة عودتنا اأنفجر اأح���د اإطارات ال�سيارة مما ا�سطرن���ا لدفع ال�سيارة 
عل���ى طريق العودة للجامعة، ومما ت�سبب بالتايل لع���دم قدرتنا على ال�ستعداد 
لالمتحان. وعليه قرر العميد باأن لهم احلق يف اإعادة المتحان بعد ثالثة اأيام، 
وبعد �سكر العميد ووعده باأنهم �سي�ستعدون لالمتحان ب�سكل جيد هذه املرة، ويف 
الي���وم الثالث التقى الطالب والعميد كما هو متف���ق، حيث قام بو�سع كل طالب 
م���ن الأربعة يف غرف���ة لوحده لتاأدي���ة المتحان، ومل يبالل���ي الطلبة بذلك حيث 
كان���وا م�ستعدين ب�س���كل جيد لالمتحان مل���دة ثالثة اأي���ام، اإل اأن املفاجاأة كانت 

مذهلة لكل منهم حني قراأوا الأ�سئلة:
1( ال�سوؤال الأول:  ما هو اأ�سمك  )درجتني(.

 2( ال�سوؤال الثاين: اأخرت اأدناه اأي الإطارات الذي اأنفجر يف طريق عودتكم 
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اإىل اجلامعة من الزفاف تلك الليلة.  )ثمانية وت�سعني درجة(.
  اأ( الإطار الأمامي من الي�سار.
 ب( الإطار الأمامي من اليمني.
 ج( الإطار اخللفي من الي�سار.
 د( الإطار اخللفي من اليمني.

امل�ستفاد من اخلطة: حبل الكذب ق�سري.
)170( الرتكيز يف امل�سكلة والرتكيز على حل امل�سكلة

مث��ال1: بينما كانت وكالة نا�سا الف�سائية تبداأ يف جتهيز الرحالت للف�ساء 
اخلارج���ي واجهتهم م�سكلة كب���رية، هذه امل�سكلة تتمث���ل يف اأن رواد الف�ساء لن 
ي�ستطيع���وا الكتاب���ة بوا�سطة الأقالم ب�سبب انع���دام اجلاذبية، مبعنى اأن احلرب 
ل���ن ي�سقط من القلم على ال���ورق باأي حال من الأحوال فم���اذا يفعلوا حلل هذه 

امل�سكلة حلل امل�سكلة؟ 
قاموا بدرا�سات ا�ستمرت حوايل 10 �سنوات كاملة واأكرث من 12 مليون دولر 
ليط���وروا قلمًا جافًا ي�ستطيع الكتابة يف حالة انع���دام اجلاذبية، لي�س هذا فقط 
بل والكتابة اأي�سًا على اأي �سطح اأمل�س حتى الكري�ستال، واأي�سًا الكتابة يف درجة 

حرارة ت�سل اإىل 300 درجة مئوية. 
احل���ل البدي���ل: عندما واجه الرو����س نف�س امل�سكل���ة فاإنه���م بب�ساطة قرروا 

ا�ستخدام اأقالم ر�سا�س كبديل عن الأقالم اجلافة. 
مث��ال2: يف اأحد م�سانع ال�سابون اليابانية، وردت عدة �سكاوى من اأ�سحاب 
املحالت من كرثة العلب الفارغة التي حترجهم مع الزبائن. فماذا فعلوا لك�سف 

ال�سناديق الفارغة من ال�سناديق املعباأة؟ 
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حل���ل امل�سكل���ة: ق���ام الياباني���ون ب�سناعة جه���از يعم���ل بالأ�سع���ة ال�سينية 
خم�س����س للك�سف عن ال�سابون بداخل ال�سناديق ووظفوا جمموعة من العمل 
اأم���ام خط خروج ال�سناديق بق�سم الت�سليم، ليقوموا باإبعاد ال�سناديق الفارغة 

التي ف�سحها اجلهاز. 
احل���ل البدي���ل: يف م�سنع اآخ���ر اأ�سغر م���ن ال�سابق عندم���ا واجهتهم نف�س 
امل�سكلة فاإنهم اأتوا مبروحة اإلكرتونية و�سبطوا قوتها مبا ينا�سب وزن ال�سندوق 
الف���ارغ ومت توجيهه���ا اإىل خط خ���روج ال�سناديق بق�سم الت�سلي���م بحيث ي�سقط 

ال�سندوق الفارغ من تلقاء نف�سه بفعل اندفاع الهواء.
النتيج���ة املنطقية اأنظر حلل امل�سكلة ول تنظ���ر اإىل امل�سكلة نف�سها، فكر يف 
احل���ل الب�سي���ط والأي�سر، واخلال�س���ة: اأن هناك اأنا�سًا بارع���ون يف حل امل�ساكل 
بطرق �سحرية و�سهلة والبع�س الآخر بارع يف تكبري وخلق امل�ساكل من ل م�سكلة، 

فكلما ابتعدنا عن دائرة امل�سكلة كلما وجدنا احلل املثايل لها. 
)171( خربة

تعطلت مكينة اإحدى ال�سفن الكبرية، فما كان من اأ�سحابها اإل اأن اأح�سروا 
العدي���د من اخلرباء بغر����س اإ�سالحها ولكنهم مل يعرف���وا امل�سكلة. ف�سمعوا اأن 
هناك رج���اًل عجوزًا اأم�سى حيات���ه كلها تقريبًا يف اإ�س���الح ال�سفن، فا�ستدعوه 
عل���ى الفور وح���ني ح�سر كان معه �سنطة كب���ريه مليئة بالع���دد والأدوات، وحال 
و�سول���ه ب���داأ يتفح����س املكينة بدقه من ف���وق لتحت وكان في���ه اثنني من مالك 
ال�سفين���ة يتابعونه ويتمن���ون اأن يعرف العلة. بعد ما انتهى م���ن التفح�س اأدخل 
ي���ده يف �سنطة العدة واأخرج منها مطرقة �سغ���ريه و�سرب عدة �سربات خفيفة 
يف احد جوانب املكينة، وكانت النتيجة اأن ا�ستغلت على الفور، وبعد اأ�سبوع و�سل 
اإىل ال�سرك���ة ظرف مغلق وبه فاتورة بع�س���رة اآلف ريال قيمة الإ�سالح. ف�سرخ 
مدير ال�سركة: خري اأن �ساء اهلل ما�سوا �سي ي�ستاهل هالقيمة. وات�سل به هاتفيًا 
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وق���ال له: من اأجل �سربتني اأو ث���الث باملطرقة تاأخذ ع�سرة اآلف ريال! وقبل اأن 
يرد الرجل العجوز قال له: اأر�سل لنا حاًل فاتورة مف�سلة عن تكاليف الإ�سالح. 

اأر�سل لهم فاتورة كتب فيها تفا�سيل التكاليف: 
ال�سرب باملطرقة قيمته ريالن. 

معرفة اأين ت�سرب باملطرقة قيمته 9998 ريال.
)172( اقرتاب املريخ من الأر�ص

يف �سهر اأغ�سط�س من كل عام تتناقل مواقع الإنرتنت الر�سالة التي مفادها 
اأن كوك���ب املري���خ �سيكون على بع���د م�سافة قريبة جدًا م���ن الأر�س، مما يجعله 
ي�ساه���د ك�سكل القمر و�سيتمتع �سكان الك���رة الأر�سية مب�ساهدة قمرين جميلني 
بظاه���رة غ���ري م�سبوقة. ومما ينبغ���ي التنبيه اإليه اأن هذه املعلوم���ة لي�س لها اأي 
اأ�سا����س من ال�سحة خللوها من امل�سلمات العلمية عالوة على اأن الواقع امل�ساهد 
ل ي�ستطي���ع اإ�سعافها واإمنا لب�ست بعباءة دينية لتهيئة الأر�سية ال�سلبة لقبولها. 
وي�ستن���د مروجو ه���ذه الإ�ساعة عل���ى معلومة مفاده���ا اأن بني كل ف���رتة واأخرى 
يحدث اق���رتاب طفيف جدا بني مداري الأر�س واملريخ لي�سل كوكب املريخ اإىل 
درجة من اللمع���ان يف ال�سماء ت�ساهي جنمي ال�سعري اليماين والدبران لي�سل 
يف اق���رب نقطة ل���ه من الأر�س وه���ي 89 مليون كم ويعود مرة اأخ���رى بالبتعاد 
ليع���ود وي�سب���ح كوكب بدرجة ملع���ان منخف�س���ة يف ال�سماء، وميك���ن يف يوم 27 
اأغ�سط�س وهو يوم كذبة اأغ�سط�س م�ساهدة كوكب املريخ يف �ساعة الفجر املبكرة 
ب���ني الثالثة والرابعة فجرا حيث يظهر كنجم لمع احمر اللون واىل ميينه جنم 

الدبران والذي مييل لونه ما بني اللون الأ�سفر والربتقايل.
وحتى تت�سح الروؤية للجمي���ع �ساأ�ست�سهد بحادثة عاي�سناها جميعا ومازالت 
ف�سولها عالقة يف اأذهاننا لقربها الزمني ففي عام 2003م اقرتب كوكب املريخ 
م���ن الأر�س مب�سافة )�ست���ني مليون كيلوا مرت( ومل يح�س���ل هذا القرتاب منذ 
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�ست���ني األ���ف �سنة ولن تتكرر مرة اأخ���رى ل�سكان الأر�س اإل بع���د �ستني األف �سنة 
وم���رد ذلك اإىل اأن الكوكبني يتبعان يف دورانهما ح���ول ال�سم�س مداًرا اإهليلغيًا. 
وهذا يعني انه يف بع�س الأوقات يبتعد الكوكبني عن بع�سهما، ويف بع�س الأحيان 
يقرتبان م���ن بع�سهما لكن لي�ست للدرجة التي �سيظه���ر املريخ معها وكاأنه قمر 
وم���ع هذا مل ن�ساهد املريخ بحجم القمر بل جنم���ة لمعة وال�سور التي التقطت 
له حينذاك اأظهرت كوكب املريخ ب�سكل جميل كاأملع جرم يف ال�سماء ومتيز بلونه 
الأحمر القاين وبقطر ظاهري ا�سغر من القطر الظاهري للقمر وهو بدر بنحو 

70 مرة.
وم���ن امل�سلمات العلمية لدى علماء الفلك اأنه لو ح�سل اأن اقرتب املريخ من 
الأر����س مب�سافة ت�سمح بروؤيته كالقمر لتخلخلت اجلاذبية بني اأع�ساء املجموعة 
ال�سم�سي���ة ومن ثم تنهار الكواكب عل���ى بع�سها وحينئذ حتل الكارثة على �سكان 

الكوكب الأزرق )الأر�س( لأن جاذبية ال�سم�س �ستلتهم الأر�س مبن فيها. 
وازدياد ملعان املريخ لي�سبح م�سابها للمعان القمر اأمر م�ستحيل من الناحية 
العلمية والفلكية، وال�سبب يف ذلك يعود اإىل اأن ملعان القمر وهو بدر يبلغ حوايل 
�سال���ب 13 بينم���ا ملعان املريخ يف اأق���رب نقطة له من الأر�س يبل���غ �سالب 2.9، 
وه���ذا ل يعن���ي اأن القمر اأملع من املريخ مبق���دار ع�سر مرات فقط، اأي )13 – 3 
= 10(، وال�سب���ب يف ذلك يعود اإىل انه ح�س���ب مقيا�س ملعان الأجرام ال�سماوية 
ي���زداد ملعان اجلرم عن ال���ذي يليه مبقدار مرتني ون�س���ف، اأي بعملية ح�سابية 
ب�سيط���ة �سيكون مقدار ملعان القمر وه���و بدر اأ�سد من ملعان املريخ وهو يف اأقرب 
نقط���ة له من الأر�س مبقدار 2.5 مرفوعة للق���وة )10+1(والتي ت�ساوي تقريبا 

23800 مرة.
ُيذك���ر اأن كوكب الأر�س اقرتب من كوكب املري���خ مب�سافات قريبة ن�سبيًّا يف 

ال�سنوات 1766م و1845م و1924م، 2003م وفًقا للح�سابات الفلكية الر�سينة
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)173( خ�سلتان:
ه اهلل: التقوى، وح�سن اخللق.   من كانت فيه خ�سلتان اأحبَّ

 ومن كانت فيه خ�سلتان اأحبه النا�س: ال�سخاء، وبذل املعروف.
 ومن كانت فيه خ�سلتان اأحبه جريانه: الب�سا�سة، وكرم املعاملة.

ر معروفهم، ون�سيان اإ�ساءتهم.  ومن كانت فيه خ�سلتان اأحبه اإخوانه: تذكُّ
 وم���ن كانت في���ه خ�سلتان اأحب���ه تالمذته: بذل اجله���د يف اإفهامهم، ولني 

اجلانب لهم.
 وم���ن كان���ت فيه خ�سلت���ان اأحب���ه اأ�ساتذته: �سرع���ة الفهم عنه���م، وتوفري 

الحرتام لهم.
 ومن كانت فيه خ�سلتان اأحبه اأهله: لطف معاملتهم، وتفهم م�سكالتهم.

 وم���ن كانت فيه خ�سلتان اأحب���ه روؤ�ساوؤه: جميل طاعته له���م، واإتقان عمله 
عندهم.

 ومن كان���ت فيه خ�سلتان اأحبه اهلل والنا�س جميع���ا: فعل اخلري، واجتناب 
الأذى.

)174( مواقف خطوبة
تق���ول واح���ده: انه ي���وم ج���اء ي�سوفن���ي خطي�بي كن���ت لب�سه تن���ورة �سيقة 
ون�سحتن���ي اأم���ي اإين م���ا الب�سه���ا ولكني عاندت وقل���ت اإل بلب�سه���ا ويوم دخلت 
و�سلم���ت وجل�س���ت، اإل وا�سمع �سوت عرفت منه اأن التن���ورة ان�سقت من اخللف! 
ي���اهلل و�س اأ�سوي؟ جل�ست واأن���ا اأقول لنف�سي ياهلل و�سلون بقوم؟ وخطيبي جال�س 
ما قام )م�ستاأن�س و�س وراه( واأبوي يناظرين وال�سرر يتطاير من عيونه وي�سر يل 
ع�س���ان اأقوم واأن���ا خال�س لزقة يف الكر�سي وما اأقدر اأقوم لو قمت بتطلع بالوي 
وطبعا اأختكم يف اهلل جال�سة ومنزلة عيونها يف الأر�س وكنها ما تدري عن اأبوها 
ذا األل���ي ي�س���ر �سار له �ساعة ويف الأخري قام اأبوها وق���ال للخاطب بطريقة لبقة 
انته���ت الزيارة حي���اك اهلل ويوم طلع )ف�س�س( على غرفتي قبل ل ي�سوفني اأبوي 
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ويحط حرته بي هذي اللي ما ت�سمع كالم املاما. 
والثاني���ة تقول: اأن���ا يوم دخلت بالع�سري وقدمته وتاأخ���ر خطيبي يف مد يده 
ع�س���ان ياأخذ الع�سري فظنيت انه م���ا ي�بي فم�سيت م�سرعة بال�سينية وهو يقول 

حلظة حلظة اأبغى واحد لو �سمحتي. 
والثالث���ة تقول: يوم دخل���ت اأ�سوف خطي�بي ومعي �سيني���ة الع�سري تفاجاأت 
في���ه ي�س���رخ بقوة )م���ا �ساء اهلل ما �س���اء اهلل( �سكلُه ما هو �ساي���ف خري اأو اأول 
م���ره ي�سوف بنت. وقام وق���ف قدامي وهو يردد )ما �ساء اهلل م���ا �ساء اهلل( اأنا 
ارتعت و�س ذا املهبول قمت اأ�سارخ وطلعت اأ�سيح وجاء اأبوي وجل�س يحاول فيني 
ادخل مرة ثانية وبعد ما طلعت روحة دخلت وجل�ست بعيدة عنه وهو مازال يردد 

ب�سوت واطي )ما �ساء اهلل ما �ساء اهلل( 
والرابعة تق���ول: حني راأيته لأول مرة.كنت اأح���اول اأن اأمتا�سك واأتوقف عن 
الرتعا����س قبل الدخ���ول اإىل جمل�سنا الكبري تنف�ست بعمق واأن���ا اأرجتف واأحمل 
بي���دي �سيني���ة الع�سري التي ب���دت يل ثقيلة جدًا ذك���رت اهلل وتقدمت ب�سعوبة 
ودخلت كان اأبوي يجل�س يف الواجهة حني راأيته ازددت حياء وخوفًا األقيت ال�سالم 
ب�س���وت خافت كان يجل�س عل���ى اليمني اأ�سرعت اأجت���اوزه وانطلقت نحو والدي 
اأق���دم له الع�س���ري فتناوله مني ونظر اإيل يريدين اأن اأق���دم للرجل الآخر كاأ�سه 
ابتلع���ت ريقي والتفت ب�سرعة وتوتر لأعطيه الكاأ�س ف���اإذا بي اأعرث واإذا بالكاأ�س 
يط���ري ويرتطم بالطاولة ويتناثر يف كل مكان و�سعت ال�سينية على الطاولة بكل 
ب���رود ول اأعرف كيف هبط علي ذلك ال���ربود �سبحان اهلل ثم خرجت وكاأين مل 
اأفعل �سيئًا! لقد راأيت والدي جيدًا وراأيت الع�سري وهو يندلق على الطاولة وعلى 
الأر����س راأيت األوان الكنب اللي اأحفظها جيدًا راأي���ت كل �سيء يومها اإل ال�ساب 

العزيز الذي اأ�سبح زوجي فيما بعد والذي مل اأر منه �سيئًا! 
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وذي املربو�س���ة تقول: من عاداتنا اأن اخلاطب ل يرى املخطوبة اإل يوم عقد 
الق���ران وعندما خطبني �سديق اأخي اأ�سر على روؤيت���ي فاأدخله اأخي يف املجل�س 
وكان���ت نافذته تطل على احلو�س وو�سع املقا�سي يف احلو�س ونادين يا منيييرية 
تعايل �سيلي الأغرا����س جيت واأنا اأرتدي قمي�س البيت و�سعري منفو�س )وحدة 
يف البي���ت و����س �سكلها( امل�سيبة لي�س���ت يف مالب�سي امل�سيب���ة اأين جئت اأفحط 
بالعرب���ة واأخي يحاول تهدئتي يا منرّي اأعقل���ي! ب�سوي�س املهم الرجل قال ل اأريد 

اإل هذه لأنها مرحة ودمها خفيف! 
واأخرى تقول: حني جئت لأناوله الع�سري اأعطيته ال�سينية بكاملها ليم�سكها 

عاجزة تدور يف ال�سينية قالت اأعطيه واأريح نف�سي! اأح�سن يل. 
وال�سابع���ة تق���ول: حاولت والدتي اإقناع���ي قائلة: يا حبيبت���ي ل تلب�سني هذا 
الكع���ب العايل ميكن يعيق حركتك لكني رديت عليها: اأوووه اأمي تبني يقول عني 
ق�س���رية تكفني خليني ودخلت وكلي حياء ورهبة وقلبي تت�سارب به امل�ساعر من 
خ���وف وفرح ولكن مل تدم تل���ك امل�ساعر طويال لأين م���ا اأن دخلت حتى ا�ستبك 
كعب حذائي يف �سجادة املجل�س )وطرررررربك( طبعا طحت و�س تنتظرون؟ يف 
هذه الأثناء تذكرت ن�سيحة اأمي ولكن بعد ماذا؟ بداأ اأبي يلطف اجلو وي�سحك 
ويعل���ق مما زادين حياء ولكن واحلمد هلل مت���ت اخلطوبة على خري، )هذا اأهم 

�سيء( 
 والثامن���ة تق���ول: حني دخل���ت �سديقتي للمجل����س فاإذا بخطيبه���ا ووالدها 
جال�سني فبداأت بال�سالم على والدها وقبلت راأ�سه، وحني و�سلت خلطيبها كانت 
ق���د اندجمت مع املو�س���وع فاأم�سكت راأ�س���ه وقبلته بحما����س! ووالدها م�ستغرب 
وغا�س���ب من هذا الت�س���رف! وحني ا�ستوعبت ما فعل���ت كادت متوت خجاًل ول 
زال زوجه���ا حت���ى الآن يقول له���ا اأنا ب�سراح���ة وافقت على ال���زواج منك لأنك 

حبيتي راأ�سي راجية اأن اأر�سى بك ولول ذلك مل اأوافق فقد ك�سرتي خاطري! 
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واأخ���رى تقول: ل اأن�سى ي���وم روؤيتي الذي كان حافاًل باأنواع الإحراجات ففي 
البداي���ة دخلت على العري�س كا�سخ���ة بالبلوزة اجلديدة والدلي���ل بطاقة ال�سعر 
الكبرية اللي تتدىل خلفي دون اأن اأ�سعر! والألطف اأين ملا دخلت جل�ست يف نف�س 
اجتاه���ه وكان الوالد يف الطرف الآخر )اجله���ة املقابلة( فكان العري�س متورط 
وجه���ه عل���ى والدي ول ي�ستطيع اللتف���ات كثريًا! فكان يح���اول اأن يتحدث معي، 
ف�ساألني يف اأي كلية اأنِت؟ قلت كلية اخلدمة الجتماعية، فقال: يف اأي تخ�س�س؟ 
قلت بخجل: )كلنا اإخوان واحد!( اأق�سد تخ�س�س واحد لأن كلية اخلدمة لي�س 

فيها اإل تخ�س�س واحد. 
اأما العا�سرة فتقول: ل تذكروين بيوم روؤيتي لقد كنت طفلة �ساذجة تخرجت 
للت���و من الثانوي���ة، ولو عادت بي الأي���ام الآن ملا ر�سيت بتل���ك الإهانة! فقد اأتى 
زوج���ي مع اأمه، وحني دخلت عليهما كانت معي اأمي ف�سلمت وجل�ست، واإذا باأمه 
تاأمرين بالوقوف فوقف���ت ببالهة فقالت ام�سي �سوي! فم�سيت ثم قالت خال�س 
اجل�س���ي! كانت تريد اأن ترى طويل وعر�سي جيدًا واأنا اأطيعها بكل �سذاجة! اأما 

اأمي فقد جلمتها ال�سدمة وكانت �سامتة متامًا! واهلل �سدق اإهانة. 
وه���ذه تقول: كن���ت عند �سديقت���ي فاإذا هي تق���دم حل���وى �سوكولتة لذيذة 
اأخ���ذت واح���دة ث���م ا�ستحيت املهم م���ا اأن خرج���ت �سديقتي م���ن املجل�س حتى 
قفزت على احللوى اأ�سع بع�سها يف حقيبتي لآخذ لأخوتي منها. بعد ذلك بفرتة 
تزوج���ت م���ن اأخ �سديقتي هذه، ويف يوم العر�س �ساألن���ي عن اأخبار احللوى اللي 
اأعجبن���ي وو�سعت منها يف حقيبتي! تفاجاأت و�ساألت���ه اأي حالو؟ فذكرين بذاك 
الي���وم وقال يل اأن���ه كان قد اتفق مع اأخته على اأن يراين م���ن حيث ل اأ�سعر )يا 
لالح���راااااااااج( ك���دت اأموت من اخلجل حتى اأخذت اأبك���ي وحاولت فيما بعد 

ترقيعها لكن دون جدوى!
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تبكي ي���وم روؤيتها: قب���ل اأن يخطبني زوجي خطبني �سخ����س، وحني دخلت 
لروؤيته، فوجئت ب�سراحة باأين مل اأتقبل �سكله اأبدًا ف�سدمت وكدت اأنهار، وبقيت 
جال�س���ة ل اأع���رف ماذا اأفعل وحني �ساألني عن �سن���ة درا�ستي مل اأ�ستطع الإجابة 
فاأجبت���ه و�سوت���ي يرتع�س ثاااالث ثم – ل اأعرف كي���ف – انهرت بالبكاء )اإهئ 
اإه���ئ( وخرجت م�سرعة من الغرفة بينم���ا اأخذ هو ي�سحك علي بروح ريا�سية. 
كان موقف���ًا حمرجًا و�سعرت باأين قد جرحت ال�ساب امل�سكني لكن احلمد هلل اأن 

اهلل رزقني فيما بعد من هو خري منه، ورزقه من هي خري مني. 
 واأخ���رى تق���ول: خطبنا لأخي فت���اة وحني ذهب لروؤيتها دخل���ت بكل ثقة ثم 
جل�ست اأمامه وا�سعة �ساقًا فوق الأخرى واأخذت حتادثه وحتقق معه وهو يرتع�س 
م���ن اخل���وف. يقول اأخي كان م���ن املمك���ن اأن اأتقبل ما فعلته لك���ن حني و�سلت 
مل�ساألة ال�سوؤال حول عملي وراتبي بال تردد �سعرت اأين اأمام �سرطي قوي ولي�ست 

فتاة، ومل يوافق عليها. )خاف منها( 
وه���ذه تقول: دخلت عليه ومعه اأم���ه ومل يكن اأحد من عائلتي موجود )يعني 
ا�ستف���ردوا فيني( واأخذوا ي�ساألوين �سني وجيم كاأين يف حتقيق ويف النهاية رمى 
علي كتكات وقال وهو ي�ستخف دمه ُكليه اب�سوف �سكلك واأنت تاأكلني! . هنا طفح 
الكيل من ا�ستهتارهم فرميت بالكتكات على الأر�س وخرجت وبالطبع رف�ستهم. 

)مالت عليك م�سدق حاله اخلبل( 
اأم���ا هذه فتقول: خطبن���ي �سخ�س وحني راأيته كان م�سرتخي���ًا على الكنبة، 
به���دوء عجي���ب بل وتثاءب عدة مرات! ف�سعرت بثقل دم���ه واأنه غري مهتم متامًا 
فرف�ست���ه. وق���ال اأهله باأنه قد اأعج���ب بي لكنه اأراد اأن يب���دو طبيعيًا! اإل اأين مل 

اأ�سعر بذلك فقد بدا وكاأنهم اأيقظوه للتو و�سحبوه من �سريره! 
واأخ���رى تقول: كنت اأرتدي غطاء على راأ�س���ي ودخلت و�سلمت على العري�س 
وعندما خرجت فاإذا باأمه تقول ب�سوت عال ليه تغطني �سعرك؟ وتقوم وت�سحب 
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الطرحة من على راأ�سي وت�سرخ بابنها: �سف �سعرها و�س زينة، طبعًا اأنا اختفيت 
من الوجود وخرجت واأنا اأبكي لي�س على ك�سف �سعري ولكن على اأ�سلوب اخلالة 

اجلديدة! 
اأم���ا الأخرية فتق���ول: �سدمت باأن الرجل الذي تق���دم خلطبتي مل يكن كما 
كنت اأمتناه و�سيما وطويال كما هو فار�س اأحالمي بل العك�س متاما ول ميلك من 
الو�سامة �سيئا فتظاهرت باأنني م�سابة باحلول حتى ل يعود مرة اأخرى وجنحت 

يف ذلك. 
)175( فاإذا الذي بينك وبينه عداوة كاأنه ويل حميم

كان لعب���د اهلل ب���ن الزبري - ر�سي اهلل عنهم���ا - مزرعة يف املدينة جماورة 
ملزرع���ة ميلكها معاوية بن اأبي �سفيان - ر�س���ي اهلل عنهما - ويف ذات يوم دخل 
عّمال مزرعة معاوية اإىل مزرعة ابن الزبري فغ�سب ابن الزبري وكتب اإىل معاوية 
يف دم�س���ق، وق���د كان بينهما عداوة، من عبد اهلل ابن الزب���ري اإىل معاوية )ابن 
هن���د اآكلة الأكباد(اأما بعد.. فاإن عمالك دخل���وا اإىل مزرعتي فمرهم باخلروج 
منها، اأو فوالذي ل اإله اإل هو ليكونّن يل معك �ساأن! فو�سلت الر�سالة اإىل معاوية 
وكان من اأحلم النا�س فقراأها. ثم قال لبنه يزيد ما راأيك يف ابن الزبري اأر�سل 
اإيل يهددين؟ فقال له ابنه يزيد: اأر�سل له جي�سًا اأوله عنده واآخره عندك ياأتيك 
براأ�س���ه فقال معاوية: بل خرٌي من ذلك زكاة واأقرب رحما فكتب ر�سالة اإىل عبد 
اهلل بن الزبري يقول فيها من معاوية بن اأبي �سفيان اإىل عبد اهلل بن الزبري )ابن 
اأ�سم���اء ذات النطاقني( اأم���ا بعد.. فواهلل لو كانت الدنيا بين���ي وبينك ل�سلمتها 
اإليك ولو كانت مزرعتي من املدينة اإىل دم�سق لدفعتها اإليك فاإذا و�سلك كتابي 
ه���ذا فخذ مزرعت���ي اإىل مزرعتك وعم���ايل اإىل عمالك فاإن جّن���ة اهلل عر�سها 
ال�سم���وات والأر�س فلما قراأ ابن الزب���ري الر�سالة بكى حتى بلها بالدموع و�سافر 
اإىل معاوي���ة يف دم�سق وقّبل راأ�س���ه وقال له ل اأعدمك اهلل حلمًا اأحلك يف قري�س 

هذا املحل. 
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)176( خم�ص اأمور ت�ساعدك على انتقاء النوع اجليد من البخور:
ج���رب قطعة �سغرية م���ن البخور املراد �سراءه، ث���م لحظ لون الدخان . 1

املت�ساعد، فالبخور اجليد مييل لون دخانه اإيل الأزرق.
افتح عيني���ك عند ا�ستن�ساقك للبخور، فاإذا اأح�س�ست باأمل فيهما فاعلم . 2

اأنه رديء.
لح���ظ عملية اح���رتاق البخور، فالبخ���ور اجليد يتميز بك���رثة فقاعات . 3

الدهن عند احرتاقه.
دق���ق النظر يف قط���ع البخور ولحظ وجود عروق لونه���ا مييل اإيل اللون . 4

البني الغامق اأو الأ�سود، فاإن البخور اجليد يتميز بكرثتها.
�سع قطع���ة �سغرية من البخور يف ماء فاإن طفحت فالبخور جيد، ولبد . 5

من مالحظة لون املاء اأن مال اإىل ال�سفرار فاإن فيه �سبغ اأ�سفر اأو اأنه 
م�سبوغ اأو مطلي.

)177( خم�ص ت�سورات جن�سية خاطئة لدى املراهقني
كثري من الأهل وحتى املربني، ل ميتلكون برناجما وا�سحا، لتقدمي املعارف 
ال�سروري���ة للمراهق���ني حول اجلن����س. ويف بالدنا ت�سبح م�سكل���ة اجلن�س لدى 
املراهق���ني، حالة من حالت الغمو����س والقلق والتخبط الذي يجعل من املراهق 
اأ�س���ري ت�سورات خاطئة حول الداف���ع اجلن�سي ووظيفت���ه الجتماعية ومظاهره 
الفيزيولوجي���ة الت���ي تبداأ بالظه���ور لدى املراه���ق، اأن يف عالقت���ه بج�سده اأويف 
طريق���ة تفكريه ف���اأي ت�سورات ميكن اأن نتط���رق اإليها ل���دى احلديث عن تفتح 
الهاج����س اجلن�سي لدى املراهقني؟! ال�سري���ة: ال�سرية هي اأوىل الت�سورات التي 
يبنيها املراهق حول اجلن�س فاجلن�س حالة كاملة من ال�سرية والغمو�س يف الفعل 
والق���ول والإمي���اءة والإ�سارة ولهذا يطل���ب منه الكبار اأن يخ���رج من جمال�سهم 
عندما يكون هناك حديث �ساخن، ولهذا يخف�سون اأ�سواتهم اإذا اأرادوا اأن يلقوا 
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بطرف���ة ذات تلميحات جن�سية بل اأن كل الثقاف���ة اجلن�سية املتداولة قائمة على 
التلميح ل الت�سريح والتلميح هو اإحدى جتليات ال�سرية املغلقة.

طبع���ا ل نق�س���د اأن بدي���ل ال�سري���ة كت�سور خاط���ئ هنا، هي حال���ة العلنية 
الفا�سح���ة كما ق���د يتخيل بع�سهم لك���ن علينا األ جنعل ه���ذه ال�سرية تزيد من 
ف�س���ول املراهق ملعرفة خباياها، وعلينا اأن منار����س �سلوكا عفويا جتاه اجلن�سي 
يحف���ظ له ح�سمته بالتاأكيد، لكنه يبقي على هويته كفعل طبيعي م�ست�ساغ �سمن 

حدود الأدب املتعارف عليه اجتماعيا.
العي���ب: ميثل )العيب(املف���ردة الأكرث الت�ساقا باجلن����س يف خيال املراهق 
فاجلن����س ممنوع احلديث عنه مع الكب���ار، وممنوع التفكري به ب�سكل علني حتى 
ل���و اأخذ هذا التفكري �سكل الأ�سئلة الربيئ���ة اأو الف�سولية التي تبحث عن جواب. 
اجلن����س هو العيب حق���ا، واإل ملا مار�سه الكبار يف غ���رق مغلقة وبعيدا عن اأعني 
النا����س ولعل هذا الت�سور يجعل املراهق يتعامل مع اجلن�س اإما باعتباره جتاوزا 
يج���ب اأن ميار�س خ���ارج القانون الجتماع���ي والأخالقي اأو باعتب���اره حالة من 
البت���ذال ينبغي عل���ى كل �سخ�س مهذب األ ينزلق ملمار�سته���ا وغالبا ما ي�سدر 
املراه���ق حكم���ه ذاك حتى على العالق���ة الزوجية امل�سروعة الت���ي ل يفهم مدى 
م�سروعيته���ا بدق���ة، لأن اأح���دا مل يقل ل���ه، اأن اجلن�س متعة طبيعي���ة حللها اهلل 

للب�سر ومتار�س �سمن �سروط ونظم ومعايري، ويرتتب عليها م�سوؤوليات اأي�سا. 
الإث���م: اجلن�س فعل اآثم ويتع���زز هذا الت�سور لدى املراه���ق، عندما يتطور 
مفه���وم العيب الأخالقي املرادف للجن�س يف نظره، م���ع حالة الكراهية والنفور 
له���ذا ال�سيء باعتباره خرقا فا�سحا للقيم وقد ي�ساه���م هذا يف اإ�سابة املراهق 
بعق���دة نف�سي���ة جت���اه املمار�س���ة اجلن�سي���ة، كاأن ينظ���ر اإىل اأمه نظ���رة م�سوبة 
بالنزعاج، اإذا لح���ظ اأن والده ينظر اإليها نظرة اإعجاب، اأو يالطفها بعبارات 
الغ���زل ال���ذي ميه���د للق���اء اجلن�سي. وله���ذا قد يعتق���د املراه���ق يف حلظة من 
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اللحظ���ات اأن اجلن����س هو فعل يجلب الإثم اإىل �ساحب���ه، فينظر لأي مظهر من 
مظاه���ره نظ���رة مليئة بالرف�س والنف���ور وقد ي�ستمر معه ه���ذه الرف�س والنفور 

لي�سكل حاجزا اأمام املمار�سة اجلن�سية الطبيعية م�ستقبال.
القتنا�س: من الت�سورات اخلاطئة لدى املراهقني اأي�سا، اأن اجلن�س – كفعل 
�س���ري كما اأ�سلفنا - عامل نقتحمه اقتحاما، ولي�س له باب م�سروع للدخول اإليه. 
واأن الفر�سة ملمار�سته هي �سربة حظ قد ت�سنح لنا اإذا عرفنا كيف نقيم عالقة 
م���ع الطرف الآخر واأن احل�سول على الل���ذة اجلن�سية هي اأ�سبه باقتنا�س �سيد 
ثمني اإذا عرفنا كيف ن�سدد الهدف وت�سيطر هذه الت�سورات على خيال املراهق 
يف كل مظاهر اجلن�س لذا يحاول اأن يتحني الفر�سة ملغازلة فتاة جميلة مارة يف 
ال�سارع، اأو مل�ساهدة م�سهد مليء بالقبالت احلارة يف فيلم ما، اأو م�ساهدة فيلم 
خليع، اأو حتى احل�سول على �سور فا�سحة و�سوى ذلك من املمار�سات التي تزيد 
الرغب���ة اجلن�سية لدى املراهق ا�ستعال، وت�س���ر ب�سلوكه وتفكريه وروؤيته للعالقة 

اجلن�سية امل�سروعة ككل.
التعب���ري ع���ن الرجولة: بعد ف���رتة من الف���رتات، يرتبط اجلن����س يف خيال 
املراهق مبفه���وم الرجولة، وثمة رفاق �سوء ي�سورون مل���ن حولهم اأنهم اأ�سبحوا 
ك���ربوا واأ�سبح���وا رجال لأنهم قّبل���وا فتاة، اأو مار�سوا اجلن�س م���ع فتاة، وعرفوا 
كيف تت���م العملية اجلن�سية وبالتايل يتحدثون م���ع املراهقني الآخرين بنوع من 
التبج���ح وال�ستخف���اف لأنه���م مل ي�سبحوا رج���ال مثلهم مادام���وا مل ميار�سوا 
اجلن����س ول عرفوه معرفة حقيقية. وهكذا ترتب���ط الرجولة يف خيال املراهقني 
الذك���ور مبفهوم املمار�س���ة اجلن�سية ح�سرا، ويعتقد املراه���ق اأن عليه كي يكرب 
وي�سب���ح رجال، وي�سبح ل���ه وزن يف جمال�س الرجال علي���ه اأن ميار�س اجلن�س، 
مما يجع���ل �سلم القيم احلقيق���ي للرجولة ينهار يف نظ���ره، فالرجولة املرتبطة 
بالإح�سا����س بامل�سوؤولية وال�سدق يف الوعد، وال�سرب على حتمل ال�سدائد ت�سبح 

يف مرتبة اأدنى اأمام هذا الت�سور اجلن�سي اخلاطئ.
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اأخ���ريا ينبغي القول باأن الأ�سرة وال�سارع والبيئ���ة املحيطة تلعب دورا كبريا 
يف تنمية ه���ذه الت�سورات اجلن�سية اخلاطئة، واأن البيئ���ة املت�سددة واملبالغة يف 
�سورتها املحافظة، تنتج مثل هذه الت�سورات يف خيال اأبنائها مثلما تبدو البيئة 
التي تغيب فيها اأب�سط ال�سوابط الأخالقية م�سئولة عن ف�ساد املراهق وانحرافه 

حتت تاأثري ت�سورات �سبقية ل تقيم للعفة وزنا اأو معيار.
)178( خم�سة قرود

اأح�س���ر خم�سة قرود، و�سعها يف قف�س! وعل���ق يف منت�سف القف�س حزمة 
موز، و�سع حتتها �سلما. بعد مدة ق�سرية �ستجد اأن قردا ما من املجموعة �سيعتلي 
ال�سل���م حم���اول الو�سول اإىل املوز. ما اأن ي�سع يده على امل���وز، اأطلق ر�سا�سا من 
املاء البارد على القردة الأربعة الباقني واأرعبهم! بعد قليل �سيحاول قرد اآخر اأن 
يعتلي نف�س ال�سلم لي�سل اإىل املوز، كرر نف�س العملية، ر�س القردة الباقني باملاء 
الب���ارد. كرر العملية اأكرث من مرة! بعد فرتة �ستجد اأنه ما اأن يحاول اأي قرد اأن 

يعتلي ال�سلم للو�سول اإىل املوز �ستمنعه املجموعة خوفا من املاء البارد. 
الآن، اأبع���د املاء البارد، واأخرج قردا من اخلم�سة اإىل خارج القف�س، و�سع 
مكان���ه قردا جديدا )لن�سميه �سعدان( مل يعا�س���ر ومل ي�ساهد ر�س املاء البارد. 
�سرع���ان م���ا �سيذهب �سعدان اإىل ال�سل���م لقطف املوز، حينه���ا �ستهب جمموعة 
الق���ردة املرعوبة من املاء البارد ملنعه و�ستهاجمه. بعد اأكرث من حماولة �سيتعلم 
�سع���دان اأن���ه اأن ح���اول قطف امل���وز �سين���ال )علقة قرداتي���ة( من باق���ي اأفراد 

املجموعة! 
الآن، اأخ���رج قردا اآخر ممن عا�سروا ح���وادث ر�س املاء البارد )غري القرد 
�سع���دان(، واأدخل ق���ردا جديدا عو�س���ا عنه. �ستج���د اأن نف�س امل�سه���د ال�سابق 
�سيتكرر من جديد. القرد اجلديد يذهب اإىل املوز، والقردة الباقية تنهال عليه 
�سربا ملنعه. مبا فيهم �سعدان على الرغم من اأنه مل يعا�سر ر�س املاء، ول يدري 
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مل���اذا �سربوه يف ال�سابق، كل ما هنالك اأنه تعلم اأن مل�س املوز يعني )علقة( على 
يد املجموعة. لذلك �ستجده ي�سارك، رمبا بحما�س اأكرث من غريه بكيل اللكمات 

وال�سفعات للقرد اجلديد. 
ا�ستم���ر بتكرار نف�س املو�سوع، اأخرج قردا ممن عا�سروا حوادث ر�س املاء، 
و�سع ق���ردا جديدا، و�سيتكرر نف�س املوقف. كرر ه���ذا الأمر اإىل اأن ت�ستبدل كل 
املجموع���ة القدمية ممن تعر�سوا لر�س املاء حت���ى ت�ستبدلهم بقرود جديدة! يف 
النهاية �ستجد اأن القردة �ست�ستمر تنهال �سربا على كل من يجروؤ على القرتاب 
من ال�سلم. ملاذا؟ ل اأحد منهم يدري! لكن هذا ما وجدت املجموعة نف�سها عليه 
من���ذ اأن ج���اءت! هذه الق�سة لي�س���ت على �سبيل الدعابة. واإمن���ا هي من درو�س 
عل���م الإدارة احلديث���ة. لينظر كل واحد منكم اإىل مقر عمل���ه. كم من القوانني 
والإجراءات املطبقة، تطبقًا بنف�س الطريقة وبنف�س الأ�سلوب البريوقراطي غري 
املقن���ع منذ الأزل، ول يجروؤ اأحد على ال�سوؤال ملاذا ياترى تطبق بهذه الطريقة؟ 
ب���ل �سيج���د اأن الكثري ممن يعمل���ون معه وعلى الرغم من اأنه���م ل يعلمون �سبب 

تطبيقها بهذه الطريقة ي�ستميتون يف الدفاع عنها واإبقائها على حالها.
)179( خم�سني فكرة لزرع الثقة يف طفلك

امدح طفلك اأمام الآخرين.   . 1
ل جتعله ينتقد نف�سه. . 2
قل له )لو �سمحت( و)�سكرا(. . 3
عامله كطفل واجعله يعي�س طفولته. . 4
 �ساعده يف اتخاذ القرار بنف�سه. . 5
علمه ال�سباحة. . 6
اجعله �سيف ال�سرف يف اإحدى املنا�سبات. . 7
ا�ساأله عن راأيه، وخذ راأيه يف اأمر من الأمور. . 8
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اجعل له ركنا يف املنزل لأعماله واكتب ا�سمه على اإجنازاته. . 9
�ساع���ده يف ك�س���ب ال�سداقات، فان الأطفال ه���ذه الأيام ل يعرفون . 10

كيف يختارون اأ�سدقائهم. 
اجعله ي�سعر باأهميته ومكانته واأن له قدرات وهبها اهلل له. . 11
علمه اأن ي�سلي معك واغر�س فيه مبادئ الإميان باهلل. . 12
علمه مهارات اإبداء ال���راأي والتقدمي وكيف يتكلم ويعر�س ما عنده . 13

للنا�س. 
علمه كيف يقراأ التعليمات ويتبعها. . 14
علمه كيف ي�سع لنف�سه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها. . 15
علمه مهارة الإ�سعافات الأولية. . 16
اأجب عن جميع اأ�سئلته. . 17
اأوف بوعدك له. . 18
علم���ه مهارة الطبخ الب�سيط ك�سلق البي����س وقلي البطاطا وت�سخني . 19

اخلبز وغريها. 
عرفه بقوة الربكة واأهمية الدعاء. . 20
علمه كيف يعمل �سمن فريق. . 21
�سجعه على توجيه الأ�سئلة. . 22
اأجعله ي�سعر اأن له مكانة بني اأ�سدقائه. . 23
اأف�سح عن اأ�سباب اأي قرار تتخذه. . 24
كن يف اأول يوم من اأيام املدر�سة معه. . 25
ارو له ق�س�سا من اأيام طفولتك. . 26
اجعل طفلك يلعب دور املدر�س واأنت تلعب دور التلميذ. . 27
علم طفلك كيف ميكن العثور عليه عندما ي�سيع. . 28
علمه كيف يرف�س ويقول )ل( للخطاأ. . 29
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علمه كيف مينح ويعطي. . 30
اأعطه مال يكفي ليت�سرف به عند احلاجة. . 31
�سجعه على احلفظ وال�ستذكار. . 32
علمه كيف يدافع عن نف�سه وج�سده. . 33
ا�سرح له ما ي�ساأل عنه من �سبهات و�سكوك يف نف�سه. . 34
ل تهدده على الإطالق. . 35
اأعطه حتذيرات م�سبقة. . 36
علمه كيف يواجه الف�سل. . 37
علمه كيف ي�ستثمر ماله. . 38
جرب �سيئا جديدا له ولك يف اأن معا مع معرفة النتائج م�سبقا. . 39
علمه كيف ي�سلح اأغرا�سه ويرتبها. . 40
�ساطره يف اأحالمه وطموحاته و�سجعه على اأن يتمنى. . 41
علم���ه عن اخت���الف اجلن�سني ب���ني الذك���ر والأنثى من وح���ي اآيات . 42

القراآن الكرمي. 
علمه القيم واملبادئ ال�سليمة والكرمية. . 43
علمه كيف يتحمل م�سوؤولية ت�سرفاته. . 44
امدح اأعماله واإجنازاته وعلمه كتابتها. . 45
علمه كيف يتعامل مع احليوان الأليف. . 46
اعتذر له عن اأي خطاأ وا�سح ي�سدر منك. . 47
اجعل له يوما فيه مفاجاآت. . 48
عوده على قراءة القراآن كل يوم. . 49
اأخربه انك حتبه و�سمه اإىل �سدرك، فهذا يزرع فيه الثقة بنف�سه . 50
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)180( بعد زواجنا ب�سهر واحد
دخل���ت عليها هذه الليلة بعد زواجنا ب�سهر واحد وليلتني اثنتني فوجدتها... 
قاطعت���ه بقويل: ه���دئ من روعك كي���ف اخرتتها؟ وهل كنت تع���رف دينها قبل 
زواجك بها؟ قال يل: مل اأكن اأعرف عنها �سيئا اإل اأن اإخواين كانوا يزكونها وهي 
م���ن مدينة بعيدة عن���ا و�سبحان اهلل ا�سمها )عائ�سة(! لق���د �سدين ا�سمها حني 
ذكر يل وملا ذهبت اإىل خطبتها كنا يف الع�سر الأواخر من رم�سان ا�ستخرت اهلل 
تعاىل �سافرت اإىل بلدها البعيد تكبدت م�سقة ال�سفر يف ال�سيام وطرقت البيت 
خ���رج اأخوها الذي كان على موعد معي رحب بي ودخلت كان الوقت قبل املغرب 
بقلي���ل لحظت اأن والده���ا لي�س موجودا، قالوا يل اإنه معتكف يف امل�سجد فرحت 
�سبح���ان اهلل!�سيء طيب، �سلينا معه الع�س���اء ثم الرتاويح ثم قدمني اأخوها له: 
ه���ذا )فالن( ال���ذي جاء يتقدم لعائ�س���ة، رحب بي والده���ا، اأردت اأن اأدخل يف 
تفا�سي���ل املو�سوع فاجاأين والدها بقوله: ل ميكنني الآن الدخول يف اأي تفا�سيل 
ذهل���ت! ف�ساألت���ه: ملاذا؟ ق���ال يل: لأن الوقت ل ي�سمح كيف؟ اأن���ا معتكف، وهذه 
الليايل ل حتتمل اإل الذكر والعبادة وقراءة القراآن. قلت له: اإذن اأراها قال: هذا 
حقك ه���ذه �سنة. وا�ست�سمحني األ اأ�سيع دقيقة واح���دة اأخرى من وقته وابت�سم 
يل، ث���م ق���ام اإىل ناحية يف امل�سجد رجعت اإىل منزلهم م���رة اأخرى، يف الطريق 
�ساأل���ت اأخاه���ا با�ستحياء: هل الأخ���ت عائ�سة حتفظ كثريا م���ن القراآن قال يل 
باهتم���ام: لي����س املهم يف احلفظ امله���م يف تطبيق الإ�س���الم مل اأدر هل اأفرح اأم 

اأزداد حرية. 
ي���ا عائ�س���ة، اأقبل���ت اإىل احلجرة مل تغ����س ب�سرها ولكن���ي تظاهرت بغ�س 
الب�سر بادرين اأخوها: لي�س هذا املوقف موقف غ�س ب�سر ل اأدري مرة اأخرى: 
هل اأفرح اأم اأ�ستغرب؟ عالمات ال�ستفهام والتعجب مل ت�سغلني عن النظر اإليها 
بعمق، ب�سراحة جميلة �ساألتها: كم حتفظني يا اأخت من القراآن؟ جزء عم -ثم 
ا�ستاأذن���ت وقامت، قلت لأخيها بغيظ مكتوم: مل���اذا مل جتل�س معنا؟ لي�س لك يف 
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ال�سرع اإل الروؤية، ومل ميهلني للتفكري، ولكن ابتدرين: اإذا كان حدث القبول فال 
ت�سيع وقتًا. متى �سيكون البناء باإذن اهلل؟ قلت: البناء! قال يل: يعني الدخول- 
قلت:ع���ارف، البناء مرة واحدة. �سح���ك وقال يل: وفيه بناء يكون على مرتني؟ 
وم���ا املانع م���ن ال�سرعة يف الأمر؟ ولكنن���ا مل نتفق على �س���يء ومل اأح�سر اأهلي 
ونا�سي ومل ناأخذ فرتة كافية للتعارف. قال وهو يهز راأ�سه: يا �سيدي نتفق وهات 
اأهل���ك ونا�س���ك. وما معنى فرتة كافية، ه���ل جئت اإىل هنا ب���دون تاأكد منا؟ ثم 
اأردف قائال:نح���ن ل نري���د منك اأي جمه���ود يف جتهيز البي���ت، فالقت�ساد هو 
املطل���وب اأما املهر فاأنت تعلم: اأقلهن مهرا اأكرثه���ن بركة ويكفي اإح�سار اأهلك 
م���رة واحدة، ثم يف املرة التالية يتم الزف���اف؛ حتى نخت�سر عليك التكاليف ما 
هذا؟ حككت راأ�سي بخن�سري اأ�سياء غريبة مل يطل تفكريي، قطعه �سوت اأخيها 

وهو يقول: هيا ننام لكي نقوم قبل الفجر ب�ساعة لن�سلي التهجد. 
املهم، ذهبت مع الأهل اإل والدي رف�س ب�سدة اأن يذهب؛ قال يل: بنات عمك 
اأوىل بك. يا وال���دي التزام بنات عمي �سعيف وعمي يخ�سع للتقاليد والأعراف 
اأيا كانت. قال بح�سم: هوؤلء نعرف اأ�سلهم وف�سلهم وكل �سيء عنهم والتقاليد 
والأعراف ل دخل لها بالدين. يا والدي غالء املهور وكرثة التكاليف و... قال وهو 
ينه���ي املو�سوع: اذهب لرخي�سة املهر! وقليل���ة التكاليف وخذ اأمك معك. قالت 
اأمي ونحن راجعون يف الطريق: مربوك عليك واهلل بنت زي ال�سكر قليلة الكالم 
وقاطعته���ا خالتي: ولكن اأمها تركتن���ا نتكلم وجل�ست �ساكت���ة تتظاهر بالت�سبيح 
وهل هذا من الذوق؟ قالت اأمي بهدوء: هذا حدث فعال لكن اأظنه حدث ملّا بداأنا 
نحك���ي ع���ن زواج ابن اأختك وما حدث يف الفرح الظاه���ر اإنه مل يعجبها الكالم 
ف�سكتت ابتلعت خالتي ريقها. قلت لأمي: هل قالت لك عائ�سة �سيئا عن حفظها 
للق���راآن؟ قالت: ل واهلل، ولكني �سمعتها تقول لأختها: بالليل اأن �ساء اهلل راجعي 
يل املت�سابهات يف �سورة املائدة، دارت بي الأر�س لقد اأجابتني اإنها حتفظ جزء 
عم هل تتظاهر اأمام اأمي بحفظ املائدة؟ هل ن�ست ما قالته يل؟ قررت اأن اأر�سل 
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ر�سال���ة عاجلة لأخيها ليجيبني عل���ى كل هذه الت�س���اوؤلت ال�سابقة والالحقة – 
خ�سو�سا واأنهم رف�سوا ب�سدة هذه املرة اأن ناأتي مرة اأخرى بحجة عدم التكلفة 
وقال يل والدها باحلرف الواحد: يا بني نحن نريد رجال يحفظ بنتنا، ول نريد 
اأن نرهقك ماديا يف اأي �سيء واأي�سا ل نحب كرثة الدخول واخلروج من اأي اأحد 
ملنزلنا فعجل بالزواج وي�ستح�سن اأن جتعل قدومك املرة القادمة لتاأخذها معك! 
وجاء الرد من اأخيها مقت�سبا للغاية:، ون�سه بعد الديباجة القلقلة: بداأ الإ�سالم 
غريب���ا، و�سيع���ود غريبا كما ب���داأ فطوبى للغرباء، عليك باملج���يء ول حتمل هم 
التكاليف،ف قد قرر الوالد جتهيز عائ�سة حتى ل يثقل عليك واعترب ذلك هدية 
اأم���ا ما ذكرته من ت�ساوؤلت فال ت�سغل نف�س���ك به ل اأدري كيف تن�سغل عن املهم 

مبثل هذه الت�ساوؤلت ال�سغرية، وتقبل حتياتي العاطرة ونحن يف انتظارك.
ه���داين تفكريي اإىل جتديد ال�ستخارة ففعلت ث���م �ساألت اأمي: ما راأيك يف 
تعجي���ل املو�سوع كما يطلبون؟ قالت: ا�س���األ والدك! قال يل والدي: يا بني نحن 
الآن يف زم���ن العجائب ومن املنا�سب اأن تعج���ل باملو�سوع حتى تكتمل العجائب. 
قلت: وما العجيب يف هذا؟ األي�س خري الرب عاجله؟ �سحك �ساخرا: )الربررررر( 
يعني ال�سيئ الوااااا�سح األي�س كذلك؟ ولكن نحن مل نر عليهم اإل خريا األ يكفي 
اأن والدها يعر�س كل هذه امل�ساهمات التي حكيتها لك؟ مبنتهى الوثوق قال: هذا 
ل يفعل���ه والد للزوجة اأب���دا اإل اإذا كان يف الأمر �سيء! ومل���اذا ل يكون هذا نوعا 
م���ن املعروف؟ قال بح�س���م: زمن الأنبياء انتهى زاغ���ت الدمعة يف عيني تعرثت 
يف رمو�س���ي حرية وقلق ا�ستبدا بي: ما هذا كل ما اأراه هو من اللتزام ال�سحيح 
بالدين ومن الأخالق الفا�سلة التي ن�سمع عنها يف الكتب ولكنه التزام غريب مل 
نعه���ده وكاأنه مبالغ فيه ووالدي يوؤكد اأن هذه الغرابة معناها اأن وراء الأقنعة ما 
وراءه���ا. لحظ ابن عمي – الذي ي�سغرين باأ�سهر ما بدا علي من قلق وارتباك 
جذبن���ي اإىل اخلارج، ق���ال يل باهتمام: لبد اأن تعلم �سيئا مهما، اأقوله لك رغم 
فارق ال�سن بيننا، لكن قد يخفى عليك ما يظهر يل ا�سمع نحن لنا الظاهر واهلل 
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يت���وىل ال�سرائر كل ما راأين���اه منهم يوم ذهبنا اإليهم ينم عن اللتزام واأنا اأعلم 
اأن عم���ي يري���د اأن يزوجك اأختي اأو غريها من العائل���ة ولكن لو اأين مكانك فلن 
اأت���زوج اإل من اخرتتها لنف�سي. قلت له: ولكن، قال: ل داعي لتحميل الأمر فوق 
م���ا يحتمله كل ما يحدث فع���ال يثري الت�ساوؤل، لكن ملاذا يا اأخي ل نفرت�س وجود 
نا����س من اأهل ال�سالح واتب���اع ال�سنة يف هذا الزم���ان؟ ل اأخفيك اأنني اقتنعت 
وم���ادام وال���دي ل يعار�س ب�سدة فهذا حجة يل لأن اأ�س���ري يف املو�سوع واأ�ست�سلم 
لقدري لكن الأمر يحتاج اإىل ا�ستخارة اأخرى دخلت عليها ليلة الزفاف بعد �سفر 
مرهق لنا مع، �سلمت عليها ابت�سمت يل وردت ال�سالم كانت �ساحرة كانت �سارة 
رغ���م اآثار ال�سفر، و�سعت يدي على نا�سيتها: »الله���م اإين اأ�ساألك خريها وخري 
ما فط���رت عليه« )�سمعتها تق���ول: جبلت كاأنها ت�سح���ح يل( ا�ستدركت اخلطاأ 
واأكمل���ت الدعاء النب���وي حتى اأ�سيب ال�سن���ة واأعدت يدي اإىل جنب���ي. كان اأول 
كالم���ي لها بعد الدعاء هو ال�س���وؤال امللح ابتدرتها:كم حتفظني من القراآن؟ كله 
واحلمد هلل. قلت لها بثورة مكتومة وكاأين اأعاتبها ب�سوت مبحوح: اأمل تقويل يل 
اإنك حتفظني جزء عم؟ قالت: قلت لك ذلك تعري�سا ومل اأكذب، ذاك اليوم كان 
موق���ف خطوبة فلم اأرغب يف اأن اأجمل نف�سي اأمام���ك اأردفت وهي تاأخذ بيدي: 
ُ َلُكْم(ومر �سهٌر كامٌل ننام ليلنا  لي�ست الليلة ليلة عتاب هيا )َواْبَتُغوا َما َكَتَب اهللَّ
بع���د �سالة الع�ساء اأو ن�سمر قليال بعدها ننام حتى قرب اأذان الفجر، فال يكون 
بيننا وبني الفجر اإل الو�سوء مل يكن من داأبها طوال هذه الفرتة قيام ليل اأو �سيام 
نهار ول زيادة يف �سلوات التطوع كان كل حر�سها حم�سورا يف التزين والتجمل 
والتعطر والدلل مل توقظني مرة لقيام الليل مل تقرتح علي مرة واحدة اأن نزور 
وال���دي اأو تن�سحن���ي بزيارة اأخوات���ي اأو اأقاربي لي�س لها هم ط���وال ال�سهر هذا 
اإل الكحل والعطر وال�سح���ك واللعب حتى جاءت الليلة املوعودة كنت قد اأنهيت 
�سهر الإجازة التي ح�سلت عليها من العمل وا�سطررت للرجوع ففوجئت مبهمة 
تنتظرين حتتاج ل�سفر ملدة يومني وكان لبد من اخل�سوع اأخربتها ب�سفري ولكي 
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اأحتاط لنف�سي وحتى ل تقلق يف حالة تاأخري لظرف طارئ، قلت لها لعلي اأتاأخر 
يف �سف���ري ثالثة اأيام اإل اأن املهمة اأجنزت يف وقتها ومل اأحتج اإىل تاأخري رجعت 
م���ن ال�سفر بالليل بع���د الع�ساء بحوايل �ساعة اإىل املنزل طرقت الباب برقة فلم 
يرد اأحد! قلت يف نف�سي: لعلها نائمة كرهت اأن اأوقظها و�سعت املفتاح يف الباب 
برف���ق اأدرت���ه يف الثقب بحذر �سدي���د فتحت دخلت �سمي���ت اهلل واألقيت ال�سالم 
هام�س���ا ل ي�سمعني اأح���د اأغلقت الباب بهدوء ثم اجتهت م���ن فوري اإىل حجرة 
الن���وم واأن���ا يف طريقي �سمعت من داخ���ل احلجرة �سهقات �سوته���ا وهي ت�سهق 
وكاأنها تزفر اأنفا�سها الأخرية. �سهقات مكتومة، و�سوٌت ُمتح�سرج، تقطعه اأّنات 
بكاء ونحيب ماذا يحدث؟ اقرتبت اإىل الباب باب احلجرة مل يكن حمكم الغلق 
اأدرت امل���زلج ودخل���ت، ما اأن اأطللت حت���ى راأيت ما مل اأكن اأتوق���ع هذا امل�سهد 
مل يج���ل بخاط���ري عائ�سة زوجتي �ساجدة اإىل القبلة تت���ودد هلل تعاىل تبكي بني 
يديه تبك���ي وت�سهق تدعو وتتحرق ترجو وتت�سوق ل تتميز منها الهم�سة وال�سهقة 
واملناج���اة والأنني.ظل���ت �ساجدة طويال ثم رفعت جال�س���ة الباب يف قبلتها. وقع 
ب�سرها علي انتبهت لوجودي �سجدت �سجدة فلم تطل ال�سجود وجل�ست ثم �سلمت 
اأقبلت اإيل مرحبة كنت قد انخرطت يف البكاء وكم ا�ست�سغرُت �ساأين اأمام هذه 
البكاءة ال�ساجدة لربه���ا اقرتبت مني و�سعت يدها احلانية على �سدري جل�سنا 
اأح�س�س���ت اأين ولدت من جدي���د ا�ست�سلمت لل�سباحة يف بح���ر الذكريات �سريط 
الذكري���ات منذ ذهب���ت اإىل بيتها لأطلب يدها هذه ثمرة م���ن ثمار الرتبية على 
التق���وى واللتزام ال�سادق ه���ذه ثمرة اأب يتبت���ل اإىل اهلل ويف اأيام العتكاف ل 
يجد وقتا يتكلم فيه يف اأمر زواج بنته واأم تاأبى اأن تخو�س مع �سيفاتها يف حديث 
ل فائ���دة من���ه ول طائل م���ن ورائه واأخ ل يهت���م ب�سفا�سف الأم���ور ول ي�ستفي�س 
فيها ويتودد اإىل �سهره بكل و�سائل التودد واأخت تراجع معها كل ليلة مت�سابهات 
الق���راآن اأيقظني �سوتها احلاين: اأين ذهبت؟ ذهب���ت فيك وذهبت اإليك ولكني 
اأبدا ما ذهبت عنك، رفعت نظري اإليها �ساحرة م�سرقة عائ�سة بارك اهلل فيك، 



313313

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

هذا ال�سلوك الذي راأيته الليلة مل اأره من قبل طوال هذا ال�سهر! حتى طافت بي 
الظن���ون؟ اأي �سلوك؟ قيامك بالليل، وب���كاوؤك هلل و.. قاطعتني: زوجي احلبيب: 
وه���ل كنت تنتظ���ر مني اأن اأقوم الليل يف اأول �سه���ر لزواجنا؟ اأن غاية قربي اإىل 
اهلل يف ه���ذه الفرتة املا�سي���ة هو اأن اأتودد اإليك واأتقرب منك واأجتمل بني يديك 
حت���ى ل ت���رى مني مو�سعا اإل اأحببتني به وهذا ه���و اأف�سل ما تتقرب الزوجة به 
لربه���ا يف اأول زواجها. لك���ن.. لكنك مل تاأمريني ب�سلة رحم ول زيارة اأهل طول 
الف���رتة املا�سي���ة؟ ابت�سمت، كيف اأوجهك ل�سيء من ه���ذا وال�سيطان يجري من 
اب���ن اآدم جمرى الدم؟ ما يدريني اأن يزين ل���ك اأنني اأريد اأن تبتعد عني حلظة 
م���ن الزمان؟ لكنك حينما كن���ت تزور اأهلك وتربهم كنت اأنا �سعيدة من داخلي 
ب�سنيع���ك لك���ن دون اأن اأظهر لك فلم���ا �سافرَت علمت اأن���ا اأن احلياة الطبيعية 
ق���د ب���داأت فرجعت ملا كنت فيه قبل الزواج وم���ن الآن ا�ستعد لال�ستيقاظ بالليل 
)�ساحكة بحنان(واإللللال �سببت على وجهك احللو هذا كوب املاء تنف�ست بعمق 
ث���م وا�سلت ل���ك يل عليك عتاب قلت بلهف���ة: ما هو؟ قالت: حينم���ا ت�سافر بعد 
ذل���ك وترجع بال�سالمة حاول تق���دم علينا بالنهار ولي�س باللي���ل! وملاذا؟ قالت: 
ه���ذا هو الأدب النبوي الكرمي للم�سافر األي����س النبي يقول: اإذا رجع اأحدكم من 
�سف���ره فال يطرق اأهله ليال حتى متت�سط ال�سعثة وت�ستحد املغيبة. تفر�ستها قلت 
وق���د اأذهلني احلديث: ال�سعثة؟ واملغيبة؟ قالت: نع���م، ال�سعثة واملغيبة هي التي 
مل تهت���م بجمالها يف وقت �سفر زوجه���ا وهذا هو املفرت�س يف الزوجة ال�ساحلة 
الأمينة هي تتزي���ن لزوجها فاإذا �سافر تركت التزين كله لعدم وجود الداعي له 
ف���اإذا رجع نه���ارا كان عندها الوقت لذلك تنف�ست ال�سع���داء اأنت اأبهى الآن يف 
عين���ي من كل جميل )قلته���ا يف نف�سي( اأدركت اأنني اأمل���ك اأعظم كنوز الأر�س 
قاطب���ة نعم هي خري مت���اع الدنيا هذه هي ثمار اأ�سرة اآث���رت اللتزام مهما كان 

غريبا على النا�س.
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ق���ال يل �ساحبي: ومن يومئذ منذ ع�سرين عاما واأنا يف �سعادة تامة وهناءة 
عام���ة وخري واف���ر وبر زاخر وذرية طيب���ة اأح�سنت اأمهم تربيته���م على الطاعة 
ْع���نُيٍ َواْجَعْلَنا  َة اأَ اِتَنا ُقرَّ يَّ َنا َه���ْب َلَنا ِمْن اأَْزَواِجَن���ا َوُذرِّ والإخال����س، قاطعته:)َربَّ

ِلْلُمتَِّقنَي اإَِماًما(
)181( درا�سة حول �سالة الفجر

اأك���د خ���رباء، يف جمعية اأطب���اء القل���ب يف الأردن، اأن اأداء �سالة الفجر يف 
موعدها املحدد يوميا، خ���ري و�سيلة للوقاية والعالج من اأمرا�س القلب وت�سلب 
ال�سراي���ني، مبا يف ذل���ك احت�ساء ع�سلة القلب امل�سبب���ة للجلطة القلبية وت�سلب 

ال�سرايني امل�سببة لل�سكتة الدماغية. 
ج���اء ذلك التاأكي���د، �سمن نتائج اأحدث درا�سة علمية ح���ول اأمرا�س القلب 
وت�سلب ال�سرايني التي اأجرتها جمعية اأطباء القلب يف الأردن. واأكدت الأبحاث 
العلمي���ة والطبية اأن مر����س اإحت�ساء القلب، وهو من اأخط���ر الأمرا�س، ومر�س 
ت�سل���ب ال�سرايني وان�سداد ال�سريان التاج���ي، �سببها الرئي�سي هو النوم الطويل 

لعدة �ساعات �سواء يف النهار اأو الليل. 
واأظه���رت نتائ���ج الدرا�سة اأن الإن�سان اإذا نام طوي���ال قلت نب�سات قلبه اإىل 
درج���ة قليل���ة جدا ل تتج���اوز 50 نب�سة يف الدقيقة. وحينما تق���ل نب�سات القلب 
يج���ري الدم يف الأوعية وال�سرايني والأوردة ببطء �سديد، الأمر الذي يوؤدي اإىل 
تر�سب الأمالح والدهنيات على ج���دران الأوردة وال�سرايني، وبخا�سة ال�سريان 
التاجي وان�سداده. ونتيجة لذلك ي�ساب الإن�سان بت�سلب ال�سرايني اأو ان�سدادها، 
حي���ث يوؤدي ذلك اإىل �سع���ف ع�سلة القلب وان�سداد ال�سراي���ني والأوردة الناقلة 
للدم، من القلب واإليه، حيث حتدث اجللطة القلبية اأو ان�سداد ال�سرايني الناقلة 

للدم من الدماغ واإليه مما ي�سبب ال�سكتة الدماغية املميتة يف اأغلب الأحيان. 
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و�س���ددت نتائ���ج الدرا�سة عل���ى �سرورة المتن���اع عن النوم لف���رتات طويلة 
بحي���ث ل تزيد فرتة الن���وم على اأربع �ساع���ات، حيث يجب النهو����س من النوم 
واأداء جه���د حركي ملدة 15 دقيقة على الأقل، وهو الأمر الذي يوفره اأداء �سالة 
الفج���ر ب�س���ورة يومية يف ال�ساعات الأوىل من فجر كل ي���وم، والأف�سل اأن تكون 

ال�سالة يف امل�سجد ويف جماعة. 
وج���اء يف الدرا�س���ة اأن امل�سل���م الذي يقط���ع نومه وي�سلى �س���الة الفجر يف 
جماع���ة يحقق �سيانة متقدمة وراقية لقلب���ه و�سرايينه، ول�سيما اأن معدل النوم 

لدى غالبية النا�س يزيد على ثماين �ساعات يوميا 
)182( دع احلياة ت�سر كما خلقها الرحمن

ُيحك���ى اأن رجاًل وقف يراقب ولع���دِة �ساعاٍت فرا�سًة �سغريًة داخل �سرنقتها 
الت���ي ب���داأت بالنف���راج رويدًا روي���دًا وكانت حت���اول جاهدًة اخل���روج من ذلك 
الثق���ب ال�سغ���ري املوجود يف �سرنقتها وفج���اأة �سكنت! وب���دت وكاأنها غري قادرة 
عل���ى ال�ستمرار! ظن الرجل باأن قواها ق���د ا�ستنفدت ولن ت�ستطيع اخلروج من 
ذل���ك الثقب ال�سغري ثم توقفت متامًا! عندها �سعر الرجل بالعطف عليها وقرر 
م�ساعدته���ا فاأح�سر مق�س���ًا �سغريًا وق�س بقي���ة ال�سرنقة! ف�سقط���ت الفرا�سة 
ب�سهول���ة من �سرنقتها ولكن بج�س���ٍم نحيل �سعيف واأجنح���ٌة ذابلة! وظل الرجل 
يراقبه���ا معتقدًا ب���اأن اأجنحتها لن تلب���ث اأن تقوى وتكرب وب���اأن ج�سمها النحيل 
�سيق���وى و�ست�سبح ق���ادرًة على الطريان ولكن مل يحدث �سيئ���ًا وق�ست الفرا�سة 
بقي���ة حياتها بج�سم �سعيف واأجنح���ة ذابلة ومل ت�ستطع الط���ريان اأبدًا!مل يعلم 
ذل���ك الرجل ب���اأن قدرة اهلل عز وج���ل ورحمته بالفرا�سة جعلته���ا تنتظر خروج 
�سوائل من ج�سمها اإىل اأجنحتها حتى تقوى وت�ستطيع الطريان! وهذا ما ينطبق 
عل���ى بع�سن���ا اأحيانًا حني يقوم���ون بالتدخل يف اأموِر الآخرين ظن���ًا منهم باأنهم 
يقدم���ون خدمًة اإن�ساني���ًة واأّن الآخرين بحاجٍة اإليه���م واإىل م�ساعدتهم ولكّنهم 
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ل يق���درون الأمور حق قدرها فيف�سدون اأكرث مّم���ا ي�سلحون وقد قالها الر�سول 
احلبيب �سّلى اهلل عليه و�سّلم )من ح�سِن اإ�سالِم املرء تركه ما ل يعنيه(.

احلكم���ة م���ن حتديد اأوقات احلجام���ة يف الأي���ام )17 - 18 – 19( لن يف 
ه���ذه الأيام يكون فيها الدم قد و�سل اإيل مرحله الهيجان بعدها يبداأ بال�سكون، 

ف�سبحان اهلل العظيم على حكمة خلقه. 
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ه���ذه ال�س���ورة حتم���ل كل املع���اين، �ستجد به���ا الإنك�س���ار، ال�سعف، حتمل 
امل�سئولي���ة، احلنان، اخلوف، الفاقة، القوة، احلاج���ة، ميكنك ا�ستخراج املزيد 
من املع���اين فقط دقق يف وجه الطفل وانظر اإين ي�سع راأ�سه ولحظ يدي الفتاة 

وبالتاأكيد اأن ذلك �سيلهمك املزيد من املعاين.

هناك من يظ���ن اأن بع�س املنا�سب والرتقيات والع���الوات وبقية املحفزات 
الوظيفية ل ميكن احل�سول عليها اإل من خالل �سيا�سة تقبيل الأيدي.
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بينم���ا يحاول ه���ذا الطفل الك�س���ري الو�سول اإىل خميمات هيئ���ة الإغاثة يف 
اإحدى البلدان الأفريقية، وبعد اأن ا�سناه التعب واأخذ منه اجلوع والعط�س حتى 
�س���ارف على الهالك، حط الن�س���ر بالقرب منه ينتظر موته، هذا ال�سورة كانت 

واحدة من اأكرث �سور التاريخ اإثارة لل�سفقة.

لأنه بقي لهذا الفاأر حياة لبد اأن يعي�سها ورزق كتب له ومل ي�ستوفيه كاماًل، 
فاإنه ل ميكن لأي قوة يف هذا الكون اأن متيته، فحتى حني �سقط يف م�ستنقع املياه 

اأر�سل اهلل اإليه من ينقذه ويعيده اإىل احلياة مرة اخرى.
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)183( دهاء امراأة
ج���اءت ام���راأه اإىل جمل�س لتجمع التج���ار الذين ياأتون م���ن كل مكان لو�سع 
وت�سوي���ق ب�سائعهم وهي ا�سرتاحة لهم. فاأ�س���ارت بيدها فقام اأحدهم اإليها وملا 

قرب منها قال: خريا اأن �ساء اهلل. 
قالت: اأريد خدمة والذي يخدمني �ساأعطيه ع�سرين دينار. 

قال: ما هي نوع اخلدمة؟ 
قالت: زوجي ذهب اإىل اجلهاد منذ ع�سر �سنوات ومل يرجع ومل ياأتي خرب عنه.

قال: اهلل يرجعه بال�سالمة اأن �ساء اهلل.
قال���ت: اأريد احد يذه���ب اإىل القا�سي ويقول اأنا زوجها ث���م يطلقني فاإنني 

اأريد اأن اأعي�س مثل الن�ساء الأخريات.
قال: �ساأذهب معك.

وملا ذهبوا اإىل القا�سي ووقفوا اأمامه.
قال���ت املراأة: يا ح�سرة القا�س���ي هذا زوجي الغائب عني منذ ع�سر �سنوات 

والآن يريد اأن يطلقني.
فقال القا�سي: هل اأنت زوجها؟

قال الرجل: نعم.
القا�سي: اأتريد اأن تطلقها؟

الرجل: نعم.
القا�سي للمراأة: وهل اأنت را�سية بالطالق؟

املراأة: نعم يا ح�سرة القا�سي.
القا�سي للرجل: اإذًا طلقها.

الرجل: هي طالق.
امل���راأة: يا ح�سرة القا�سي رجل غاب عن���ي ع�سر �سنوات ومل ينفق علي ومل 
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يهتم بي، اأريد نفقة ع�سر �سنوات ونفقة الطالق.
القا�سي للرجل: ملاذا تركتها ومل تنفق عليها؟

الرج���ل: يحدث نف�سه لقد اأوقعتن���ي مب�سكلة، ثم قال للقا�سي: كنت م�سغول 
ول ا�ستطيع الو�سول اإليها.

القا�سي: ادفع لها األفني دينار نفقة.
الرجل: يحدث نف�سه لو اأنكرت جللدوين و�سجنوين ولكن اأمري هلل، �ساأدفع 

يا ح�سرة القا�سي.
ثم ان�سرفوا واأخذت املراأة الألفني دينار واأعطته 20 دينار.

الرج���ل اأراد فعل يظنه خريا ولكنه وقع يف م�سكلة ل ي�ستطيع اأن يبوح ب�سيء 
واإل ال�سياط نزلن بظهره و�سمعته بني التجار اأي�سا ت�سقط.

)184( دورة الرجال ال�سهرية
ه���ذا املو�س���وع حقيق���ة هن���اك دورة �سهري���ة للرج���ال وهي لي�س���ت الدورة 
ال�سهري���ة املعروفة عند الن�ساء وت�سم���ى )دورة القمر( عند اكتمال القمر يكون 
�ساطع���ًا وي�سمى بدرًا اأي يف اأيام���ه 13 - 14 - 15 ي�سبح عندها ج�سم الإن�سان 
مليء بال�سوائل ويتهيج دمه ويف هذه احلالة تكون نف�سية ال�سخ�س متقلبة وغري 
منتظمة لوحظ يف اأملانيا وبريطانيا واأمريكا يف هذه الفرتة يكرث النا�س يف البارات 
واأماكن �سرب اخلمر وتزداد همجيته���م وت�سرفاتهم الغريبة )متقلبي املزاج( 
فاأ�سبح���ت ال�سرط���ة ت�ستعد يف ه���ذه الأيام اأكرث من غريه���ا حت�سبا حلدوث اأي 
م�سكل���ه ما ثم قام احد العلماء بدرا�سة احلالة النف�سية لدى بع�س هوؤلء النا�س 
واأت�سح اأن النا�س يف هذه الفرتة تزيد ن�سبه ال�سوائل املوجودة يف اأج�سامهم مما 
يوؤدي اإىل ت�سرفات غري حممودة. وهنا تت�سح احلكمة من �سيام الأيام البي�س 

)13 - 14 - 15( من كل �سهٍر هجري.



321321

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

)185(ر�سالة املاء
اكت�س���ف العامل الياباين ما�سارو اأموتو اأن املاء يخزن يف داخله كل الأحداث 
الت���ي جت���ري حوله وق���د قام هذا الع���امل بتجارب ه���ي الأوىل م���ن نوعها فجاء 
بقطرات ماء واأخ�سعها لرتددات �سوتية خمتلفة ولحظ اأن ترتيب جزيئات املاء 
يتغري من تغري الرتددات ال�سوتية! ورمبا تكون اآخر جتاربه اأنه جاء مباء زمزم 
واأخ�سع���ه للفح�س الدقيق، ووجد اأن هذا املاء يتمي���ز عن اأي نوع اآخر من مياه 
الدني���ا، وال�سيء العجيب اأنه وج���د لهذا املاء تفاعاًل خا�سًا مع كالم اهلل تبارك 
وتعاىل، وتاأثره بتالوة القراآن عليه. ورمبا ندرك الآن ملاذا ت�ستحب القراءة على 
امل���اء من اأجل ال�سفاء! فاملاء ه���و العن�سر الوحيد يف الطبيع���ة الذي يتميز عن 
غريه من املواد، ب�سبب ما ميلكه من خ�سائ�س فيزيائية وكيميائية، جتعله �سيد 

املواد يف الطبيعة بال منازع!
لقد جاء العامل ›اأموتو‹ بقطرات من ماء زمزم وقراأ عليها الب�سملة فالحظ 
اأن ترتي���ب جزيئات املاء ت�سب���ح اأجمل! بل تت�سكل باأ�سكال فريدة وكاأنها لوحات 
ُر�سم���ت بيد فنان ماهر. وقد لحظ هذا الع���امل اأن املاء يت�سكل باأ�سكال متنوعة 
ج���دًا لدى التاأثري عليه برتددات �سوتي���ة حمددة، ورمبا يكون الأثر الأكرب الذي 
ح�س���ل علي���ه عندما جاء مباء زمزم وت���ال عليه اآيات من الق���راآن فبداأت تاأخذ 

جزيئات املاء اأ�سكاًل مميزة تختلف عن اأي ماء يف العامل!
التف�سري العلمي لهذه الظاهرة: نعلم من خالل قوانني الفيزياء اأن اأي مادة 
يف الطبيع���ة تتاألف م���ن ذرات ترتبط مع بع�سه���ا بروابط كيميائي���ة، وباأ�سكال 
حم���ددة، وت�سمى اجلزيئات، فكل جزيء يتاألف من عدد من الذرات ترتبط مع 
بع�سها بقوى حمكمة جتعلها حتافظ على �سكلها. وعلى �سبيل املثال فاإن الفحم 
هو ذاته الأملا�س! فكلتا املادتني هي عبارة عن ذرات كربون، ولكن ذرات الفحم 

ترتبط بطريقة تختلف عن ذرات الأملا�س، وهذا من عجائب الطبيعة.
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ويف حال���ة امل���اء فاإنن���ا عندما نقوم بتجمي���د املاء وروؤيته م���ن خالل املجهر 
الإلك���رتوين نالحظ اأن���ه يظهر باأ�سكال خمتلفة، بل اإن���ه ل توجد اأي جزيئة ماء 
ت�سبه الأخرى! وهذا يدل على وحدانية اخلالق �سبحانه، فجميع هذه اجلزيئات 
هي ماء اأي املادة واحدة ولكنها تت�سكل باأ�سكال متنوعة جدًا. اأن كل مليون بلورة 
م���ن هذه البل���ورات تزن غرامًا واحدًا فقط، اأي اأننا اإذا جمدنا كيلو غرام واحد 
من املاء ميكن اأن يحوي األف مليون بلورة ثلج، ول تكاد جتد بلورة ت�سبه الأخرى، 

ف�سبحان اهلل!
اإن جزيئ���ات املاء مثلها مثل اأي مادة اأخرى يف حالة اهتزاز دائم، ومبا اأنها 
تهت���ز لذلك فهي تتاأث���ر بالهتزازات مهما كان نوعها �سوئي���ة اأو �سوتية اأو غري 
ذلك. وجزيئات املاء لها طريقة فريدة يف الهتزاز بحيث اأنها تتاأثر بالرتددات 

ال�سوتية من حولها.
ومبا اأن اهلل تعاىل يقول: چ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  چ   فاإنن���ا ن�ستطيع القول اأن 
ذرات امل���اء ت�سبح اهلل! ولذلك فهي تتاأث���ر بكالم اهلل، بل اأن اأكرب تاأثر لها يكون 
ب���كالم اهلل لأنه كالم يختلف ع���ن كالم الب�سر، فاهلل هو خالق املاء واإن كل ذرة 
م���ن ذراته تخ�سع وت�ست�سلم لكالم اهلل، بل ت�سب���ح اأكرث ن�ساطًا عندما ن�سمعها 

اآيات من القراآن.
وهذا ما حدث مع العامل الياباين ›اأموتو‹ عندما اأثر على ماء زمزم باأول اآية 
م����ن القراآن وهي الب�سملة، فوجد اأن هذا امل����اء يت�سكل باأ�سكال رائعة اجلمال، بل 
اأن هذا املاء اإذا اأ�سيف لغريه من املاء اكت�سب املاء اجلديد خ�سائ�س ماء زمزم! 
ولذلك ميكننا اأن نقول اأن قراءة الآيات القراآنية وبخا�سة اآيات ال�سفاء التي 
نظن اأنها منا�سبة ملر�سنا على املاء تك�سب هذا املاء خ�سائ�س جديدة في�سبح 
اأك���رث قابلية ل�سفائنا ورفع كفاءة النظام املناعي لن���ا، ويت�ساعف هذا الأثر اإذا 
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كان���ت الق���راءة على ماء زم���زم. والعجيب اأن���ه ل توجد بلورت���ني مت�سابهتني يف 
العامل كله! 

هن���اك العديد م���ن العلماء ممن حاول���وا القيام بتجارب عل���ى املاء بهدف 
اإثب���ات ق���درة املاء على تخزي���ن املعلومات ولك���ن مل يتم الع���رتاف عامليًا بهذا 
الأم���ر، ورمبا يكون �سبب ذلك اأنه لي�س لدى علم���اء الغرب ما يدفعهم ملثل هذه 
الختب���ارات ال�سعبة، فمثل هذه الختبارات حتت���اج لقناعة م�سبقة لدى العامل 

الذي يقوم بالتجربة.
ولكنن���ا نحن امل�سلمني لدينا اأ�سا�س قراآين ونب���وي حول حقيقة ذاكرة املاء، 
 فق���د اأمر اهلل نبينا اأيوب علي���ه ال�سالم اأن يعالج نف�سه بامل���اء من اأجل ال�سفاء: 

چ ېئ  ىئ       ىئ  ىئ     ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  
ىب  يب  چ

امل���اء يحمل احلياة لالأر����س، يقول تع���اىل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
چ    پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  
فتاأمل���وا معي كيف قرن اهلل ب���ني اإحياء الأر�س واإحي���اء املوتى، من خالل ذلك 
ميكنن���ا اأن ن�ستنت���ج اأن املاء يحمل ق���وة �سفائية، لأن خالي���ا اجل�سد ل ميكن اأن 

تعي�س بدونه.
اإن امل���اء ي�سبب اهتزاز الأر�س وقد ثبت علميًا اأن اختالط جزيئات املاء مع 
جزيئ���ات ال���رتاب ي�سبب الهتزاز لهذه اجلزيئات لأن امل���اء يحوي طاقة عالية، 

يق���ول تع���اىل: چ ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ  

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ 
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م���ن هنا ميكننا اأن نقول: مبا اأن امل���اء يحمل احلياة للنبات، ويحمل احلياة 
لكل خلية من خاليا ج�سدنا، وكذلك فاإن الأر�س كما اأنها تهتز بنزول املاء عليها 
ف���اإن خاليا اجل�س���د تتاأثر وتهتز بدخول امل���اء فيها، ومن املمك���ن اأن يتاأثر املاء 
بالهتزازات ال�سوتية )فال�سوت هو موجات اأو اهتزازات ميكانيكية تنتقل عرب 
اله���واء وتنتقل ع���رب املاء ب�سرعة اأكرب بكثري!( اإذًا م���ن املمكن اأن هذا املاء بعد 

قراءة القراآن عليه اأنه ي�سبح اأكرث قدرة على ال�سفاء، واهلل اأعلم.
ملاذا ن�ستغرب وجود مثل هذه الذاكرة؟

قد ي�ستغرب البع�س ويت�ساءل: كيف ميكن للماء اأن يخزن املعلومات؟ 
ونق���ول ي���ا اأحبتي اأن املاء هو املادة التي جع���ل اهلل منها احلياة، ومنها ُخلق 
الب�س���ر والكائنات احلي���ة، واملاء ي�سكل م���ن 70 % اإىل 90 % من اخلاليا احلية، 
وت�س���ل ن�سبة امل���اء يف بع�س اأنواع النب���ات اإىل اأكرث من 90 % فلم���اذا ن�ستغرب 

وجود ميزات اخت�س اهلل بها هذه املادة العجيبة؟
اإننا نرى اليوم يف عامل الكمبيوتر كيف ميكن ل�سريحة �سغرية جدًا اأن تقوم 
بتخزي���ن ماليني البيان���ات عليها، وهذه من �سنع الب�س���ر فكيف ب�سناعة خالق 
ُه َخِبرٌي  ِ الَِّذي اأَْتَقَن ُكلَّ �َسْيٍء اإِنَّ ْنَع اهللَّ الب�سر �سبحانه؟ فهو القائل عن نف�سه: )�سُ

ا َتْفَعُلوَن( )النمل:88(. مِبَ
هناك عمليات معقدة جدًا يقوم بها املاء داخل اخلاليا ول ميكننا معرفتها 
لأن العل���م مل يتطور اإىل احلد الكايف، وقد وجد العلماء اأن املجال الكهروطي�سي 
املت�س���كل حول اخللية ال�سحيحة يختلف عن ذلك املجال الكهروطي�سي املت�سكل 
ح���ول اخللية ال�سرطانية، ون�سبة املاء تختل���ف والعمليات احليوية التي تقوم بها 
كل من اخلليتني تختلف اأي�سًا، وكل هذا يثبت اأن للماء طاقة جنهلها حتى الآن! 
وعندم���ا �سدر كتاب: ر�سالة من املاء، للباحث الياباين الدكتور اأموتو، بداأ كثري 
م���ن العلم���اء يت�ساءلون عن مدى م�سداقية هذا البح���ث، فمنهم من اأنكر ذلك 



325325

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

ومنه���م من اأيده، ولو تاأملن���ا ما جاء يف هذا الكتاب نالح���ظ اأن املوؤلف اأراد اأن 
يق���ول اأن جزيئ���ات امل���اء تتاأثر باأي كالم يق���راأ عليها، وهذا ال���كالم نوؤيده لأننا 
نعتق���د كم�سلمني اأن املاء والطعام يتاأثر ب���كالم اهلل تبارك وتعاىل. ولكن هناك 
اأ�سي���اء ل نوؤيدها مثل تاأثري كلمات احلب واملو�سيق���ى وغري ذلك من التعويذات 

وال�سرك الذي ما اأنزل اهلل به من �سلطان، بل نترباأ من مثل هذه الأ�سياء.
ن�سيح���ة جمرب: اإخوت���ي يف اهلل، هن���اك الكثري من التج���ارب الإ�سالمية 
عل���ى املاء وكيف ميلك هذا امل���اء قوة �سفاء عظيمة ب�س���رط اأن نقراأ عليه بع�س 
ِحيِم{ على املاء قبل  ْحَمِن الرَّ الآي���ات، وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقراأ }ِب�ْس���ِم اهلّلِ الرَّ
اأن ي�سرب���ه، ولذلك اأن�سح كل �ساحب مر�س اأن يق���راأ على كل كاأ�س ماء ي�سربه 

الب�سملة واآية الكر�سي قبل اأن يتناوله، وذلك ملدة 7 اأيام، 
اإن هذه العملية مفيدة جدًا وتزيد من قدرة النظام املناعي للمري�س ب�سرط 

اأن يثق باهلل وقدرته على ال�سفاء. 
واإذا كان الع�س���ل متوف���رًا فيمكن اإذاب���ة ملعقة من الع�س���ل يف كاأ�س ماء ثم 
ق���راءة الفاحتة �سبع م���رات واآية الكر�سي مرة واآخر ثالث �س���ور من القراآن كل 
�س���ورة ث���الث مرات، فاإن املاء اجلديد املقروء عليه ه���ذه الرقية يكون له اأثر يف 

ال�سفاء، ب�سرط اأن تتم القراءة ب�سوت م�سموع وبخ�سوع وتدبر.
)186( ذكاء طالب

كان هن���اك اختبار لأحد طلب���ة اجلامعة يف مادة تتعلق بع���امل الطيور ويوم 
ق���رب اختب���ار املادة اآخر ال�سنة الطالب راجع وراج���ع اإىل اأن طلعت عيونه دخل 
الختب���ار وه���و واثق ملي���ون باملائة انه جاه���ز وبينجح يف الختب���ار املفاجاأة اأن 
الأ�ست���اذ قابله���م ب�س���وؤال واحد ب�س ال�س���وؤال كان عبارة عن �س���ور لأرجل بع�س 
الطي���ور واملطلوب معرفة اأ�سماء الطي���ور من �سكل اأرجلها اختب�س �ساحبنا وما 
عرف يحل ال�سوؤال قام من الكر�سي وراح لالأ�ستاذ و�سلم ورقته فا�سية وقال له: 
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اتف���و عليك وعلى مادتك هذه امل���ادة �سيئة واأنت اأ�سواأ اأ�ستاذ �سفته يف حياتي رد 
علي���ه الأ�ستاذ بربود وقال له: اعترب نف�سك را�سب يف املادة �سوي لحظ الأ�ستاذ 
اأن الطال���ب ما كتب ا�سمه على ورقة الإجابة قاله بغ�سب: وين ا�سمك يا طالب؟ 
ق���ام اأخونا يف اهلل رفع ثوبه وطل���ع �ساقه وقال: اإذا فيك خري تعال اعرف ا�سمي 

من �سكل رجويل!
)187( ذكاء حمامى ودهاء قا�سى

عندم���ا كادت هيئة املحكمة اأن تنطق بحكم الإعدام على قاتل زوجته والتي 
مل يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التي تدين الزوج - وقف حمامى 
الدف���اع يتعلق باأية ق�سة لينقذ موكله. ثم ق���ال للقا�سي: لي�سدر حكمًا بالإعدام 
عل���ى قاتل لبد م���ن اأن يتوافر لهيئة املحكمة يقني ل يقب���ل ال�سك باأن املتهم قد 
قتل ال�سحية والآن �سيدخل من باب املحكمة. دليل قوي على براءة موكلي وعلى 
اأن زوجته حية ترزق!!. وفتح باب املحكمة واجتهت اأنظار كل من يف القاعة اإىل 
الب���اب. وبعد حلظ���ات من ال�سمت والرتق���ب. مل يدخل اأحد م���ن الباب. وهنا 
ق���ال املحامى الكل كان ينتظر دخول القتيلة!! وهذا يوؤكد اأنه لي�س لديكم قناعة 
مائ���ة باملائة باأن موكلي قت���ل زوجته! وهنا هاجت القاعة اإعجابًا بذكاء املحامى 
وت���داول الق�ساة املوق���ف وجاء احلكم املفاجاأة، حكم بالإع���دام! لتوافر يقني ل 
يقبل ال�سك باأن الرجل قتل زوجته! وبعد احلكم ت�ساءل النا�س كيف ي�سدر مثل 
هذا احلكم. فرد القا�سي بب�ساطة. عندما اأوحى املحامى لنا جميعًا باأن الزوجة 
مل تقت���ل ومازالت حية. توجه���ت اأنظارنا جميعًا اإىل الباب منتظرين دخولها اإل 

�سخ�سًا واحدًا يف القاعة اإنه الزوج املتهم! 
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)188( رائحة اجلنة
كان هن���اك حمل لبيع و�سياغة الذه���ب واملجوهرات وكان يديره رجل كبري 
بال�س���ن يظهر عليه التطوع والتعلق بالدي���ن ويف ليلة من الليايل دخل عليه رجل 
وكان مع���ه خ���امت مك�سور فاأعط���اه لل�سائغ لي�سلحه فاأخذه من���ه ال�سائغ وبدت 
علي���ه عالم���ات الذهول من �سكل هذا الرج���ل فقد كان البيا����س عنوانه اأبي�س 
الب�س���رة، اأبي����س ال�سعر، اأبي�س اللبا����س، اأبي�س النعل ذو حلي���ة طويلة وبي�ساء 
فق���ال له ال�سائغ: هل لك ي���ا �سيدي اأن ت�سرتيح على ه���ذا الكر�سي حتى اأنتهي 
م���ن ت�سليح خامتك فجل�س الرجل دون اأن ينطق باأي كلمة وخالل هذه اللحظة 
دخ���ل رجل وزوجته اإىل املحل وبداأوا ي�ستعر�س���ون املحل ومن ثم �ساألت الزوجة 
ع���ن �سعر عقد اأعجبها فقال لها ال�سائغ: اأعطن���ي دقيقة يا �سيدتي حتى اأنتهي 
م���ن خامت هذا الرجل اجلال�س ميينك فذه���ل الزوجان من ال�سائغ وخرجا من 
املحل م�سرعني تعجب ال�سائغ من �سبب رحيلهما بهذا ال�سكل واأكمل عمله فاإذا 
برجل يدخل املحل وبيده اأ�سوارة مك�سورة فقال لل�سائغ: اإين يف عجلة من اأمري 
واأري���د ت�سليح هذه الأ�سوارة فقال ال�سائ���غ: حا�سر يا �سيدي ولكن دعني اأنهي 
خامت هذا الرجل ميينك وتلفت الرجل ميينًا و�سماًل ومل يجد اأحد فقال: اأجننت 
ي���ا رجل ل اأح���د هنا، فخرج غا�سبًا فج���ن ال�سائغ من املوقف وب���داأ يذكر اهلل 
ويق���راأ املعوذات. فقال ل���ه �ساحب اخلامت: ل تخف اأيها الرج���ل املوؤمن اإمنا اأنا 
مر�س���ل من عند ربك الرحيم ل يراين اإل عباده ال�ساحلني وقد اأر�سلت لأقب�س 
روح���ك الطيب���ة اإىل جنة النعيم فقد كنت قبل قلي���ل باجلنة يف بيتك املنري وقد 
�سربت من ماء نهرك العذب واأكلت من ب�ستان العنب اخلا�س بك وحدك. فطار 
عق���ل ال�سائغ فرحًا وبداأ يحمد اهلل واأكمل الرجل قائاًل: كما اأين اأحمل منديال 
اأخذت���ه من بيتك باجلنة فاأب�سر برائحة اجلن���ة، فاأخرج املنديل من جيبه وقال 
اأيه���ا العبد ال�سالح �س���م رائحة اجلنة فاأخذ ال�سائغ املندي���ل ف�سمه �سمة قوية 
ث���م قال: اآاآاآاآه اإنها رائحة ل تخطر على بال الب�سر ثم اأخذ �سمة اأخرى اأقوى من 
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الأوىل ثم قال: يا لها من رائحة تذهب العقل يا لها من رائح� ثم اأغمي عليه بعد 
ف���رتة لي�ست بطويلة اأ�ستعاد ال�سائغ وعي���ه واإذا به يلتفت بكل الجتاهات فوجد 
اأن حمل���ه ق���د �سرق بالكام���ل ومل يبق فيه اأي �س���يء فقد كان���ت الرائحة القوية 
باملندي���ل ملادة خمّدرة وكان الرجل ذو اللبا����س الأبي�س ع�سوًا يف ع�سابة ومعه 

اأي�سًا الزوجان والرجل ذو الأ�سوارة املك�سورة، والقانون ل يحمي املغّفلني!
)189( الولد وامل�سامر

كان هن���اك طفل ي�سعب اإر�ساوؤه، اأعطاه وال���ده كي�س مليء بامل�سامري وقال 
ل���ه: قم بطرق م�سم���ارًا واحدًا يف �سور احلديقة يف كل مرة تفقد فيها اأع�سابك 
اأو تختل���ف مع اأي �سخ����س يف اليوم الأول قام الولد بط���رق 37 م�سمارا يف �سور 
احلديقة، ويف الأ�سبوع التايل تعلم الولد كيف يتحكم يف نف�سه وكان عدد امل�سامري 
التي تو�سع يوميا ينخف�س، الولد اأكت�سف اأنه تعلم ب�سهوله كيف يتحكم يف نف�سه، 
اأ�سه���ل من الط���رق على �سور احلديقة يف النهاية اأت���ى اليوم الذي مل يطرق فيه 
الول���د اأي م�سم���ار يف �سور احلديقة عندها ذهب ليخرب والده اأنه مل يعد بحاجة 
اإىل اأن يطرق اأي م�سمار قال له والده: الآن قم بخلع م�سمارا واحدا عن كل يوم 
مي���ر بك دون اأن تفق���د اأع�سابك مرت عدة اأيام واأخ���ريا متكن الولد من اإبالغ 
وال���ده اأنه قد قام بخل���ع كل امل�سامري من ال�سور قام الوالد باأخذ ابنه اإىل ال�سور 
وق���ال ل���ه: بني قد اأح�سنت الت�سرف، ولكن انظر اإىل ه���ذه الثقوب التي تركتها 
يف ال�س���ور لن تع���ود اأبدا كما كانت. عندما حتدث بينك وبني الآخرين م�سادة اأو 
اخت���الف وتخرج منك بع�س الكلمات ال�سيئة، فاأنت ترتكهم بجرح يف اأعماقهم 
كتل���ك الثقوب التي تراه���ا، اأنت ت�ستطيع اأن تطعن ال�سخ����س ثم تخرج ال�سكني 
م���ن جوفه، ولكن تكون قد تركت اأثرا جلرح���ا غائرا لهذا ل يهم كم من املرات 
ق���د تاأ�سفت له لأن اجل���رح ل زال موجودا جرح الل�سان اأق���وى من جرح الأبدان 
الأ�سدق���اء جواهر نادرة، هم يبهجون���ك وي�ساندوك. هم جاهزون ل�سماعك يف 

اأي وقت حتتاجهم هم بجانبك فاحتني قلوبهم لك لذا اأرهم مدى حبك لهم. 
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)190( راعي الأغنام وامل�ست�سار
فوج���ئ راعي اأغن���ام ب�سيارة ب���ي اإم دبليو جدي���دة تقف قريب���ا من قطيعه 
ويخ���رج منها �ساب ح�سن الهندام، ويقول له: اإذا قلت لك كم عدد البهائم التي 
ترعاها هل تعطيني واحدا منها؟ اأجاب الراعي بنعم، فاأخرج ال�ساب كمبيوترا 
�سغريا واأو�سله بهاتفه النق���ال ودخل الإنرتنت، وانتقل اإىل موقع وكالة الف�ساء 
الأمريكية، حيث ح�سل على خدمة حتديد املواقع عرب الأقمار ال�سناعية )جي.
بي.اإ����س( ثم فتح بن���ك املعلومات وجدول يف اإك�سل وخالل دقائق كان قد ح�سل 
عل���ى تقرير من 150 �سفحة، ثم التفت نحو الراعي وقال له: لديك 1647 راأ�سا 
من البهائم، وكان ذلك �سحيحا فقال له الراعي تف�سل باختيار اخلروف الذي 

يعجبك.
فن���زل ال�ساب م���ن �سيارته وحام ب���ني القطيع ثم ح�سر احلي���وان الذي وقع 
عليه اختياره يف ال�سندوق اخللفي لل�سيارة، عندئذ قال له الراعي: لو ا�ستطعت 
اأن اأع���رف طبيعة ونوع عملك ه���ل تعيد اإيل خرويف؟ وافق ال�ساب الك�سخة فقال 
ل���ه الراعي: اأنت م�ست�س���ار، فده�س ال�ساب وقال: هذا �سحيح ولكن كيف عرفت 
ذل���ك؟ فق���ال له الراعي: ب�سيطة، فق���د اأتيت اإىل هن���ا دون اأن يطلب منك اأحد 
ذل���ك، ثم �سعيت لنيل مكاف���اأة باإجابتك على �سوؤال مل اأطرح���ه عليك بل وكنُت 
اأع���رف اإجابت���ه �سلفا بينما مل تكن اأن���ت تعرف الإجابة ب���ل ول تعرف �سيئا عن 
عمل���ي. عل���ى كل حال اأرج���و اأن تخرج كلبي من �سنطة �سيارت���ك! هذا النوع من 
امل�ست�ساري���ن واخل���رباء عندنا بالكوم وغالب���ا عيونه���م زرق اأو خ�سر وكلهم يف 

منتهى الأناقة.
)191( رجٌل من البادية

جي���ل لن يتكرر اأتى �سابان اإىل اخلليفة عمر ب���ن اخلطاب وكان يف املجل�س 
وهما يقودان رجال من البادية فاأوقفوه اأمامه.
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 قال عمر: ما هذا؟ 
 قالوا: يا اأمري املوؤمنني، هذا قتل اأبانا. 

 قال: اأقتلت اأباهم؟ 
 قال: نعم قتلته! 

 قال: كيف قتلَته؟ 
 قال: دخ���ل بجمله يف اأر�سي، فزجرته، فلم ينزج���ر، فاأر�سلت عليه  حجرًا، 

وقع على راأ�سه فمات.
 قال عمر: الق�سا�س. 

 الإع���دام ق���رار مل يكتب وحك���م �سديد ل يحتاج مناق�س���ة مل ي�ساأل عمر عن 
اأ�سرة هذا الرجل هل هو من قبيلة �سريفة هل هو من اأ�سرة قوية. 

 م���ا مركزه يف املجتمع؟ كل ه���ذا ل يهم عمر - ر�سي اهلل عنه لأنه ل  يحابي 
 اأحدًا يف دين اهلل، ول يجامل اأحدًاعلى ح�ساب �سرع اهلل ولو ابنه  القاتل، لقت�س 

منه. 
 ق���ال الرجل: ي���ا اأمري املوؤمنني: اأ�ساألك بالذي قامت ب���ه ال�سماوات والأر�س 
هم  باأنك  �سوف   اأن ترتكني ليلة، لأذهب اإىل زوجتي واأطفايل يف البادية، فاأُخرِبُ

تقتلني، ثم اأعود اإليك، واهلل لي�س لهم عائل اإل اهلل ثم اأنا 
؟  قال عمر: من يكفلك اأن تذهب اإىل البادية، ثم تعود اإيلَّ

 ف�سك���ت النا�س جميعًا، اإنه���م ل يعرفون ا�سمه، ول خيمته ول داره  ول قبيلته 
ول منزله، فكيف يكفلونه، وهي كفالة لي�ست على ع�سرة دنانري، ول على  اأر�س، 
ول عل���ى ناقة، اإنها كفالة على الرقبة اأن ُتقطع بال�سيف. ومن يعرت�س على عمر 
يف تطبي���ق �سرع اهلل؟ ومن ي�سف���ع عنده؟ومن  ميكن اأن ُيفك���ر يف و�ساطة لديه؟ 
ف�سكت ال�سحابة، وعمر ُمتاأثر، لأنه  وقع يف حرية، هل ُيقدم فيقتل هذا الرجل، 
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واأطفال���ه ميوت���ون جوعًا هناك اأو يرتكه فيذهب بال كفال���ة، في�سيع دم املقتول، 
و�سكت النا�س، ونّك�س عمر راأ�سه، والتفت اإىل ال�سابني: اأتعفوان عنه؟ 

 قال: ل، من قتل اأبانا ل بد اأن ُيقتل يا اأمري املوؤمنني 
 قال عمر: من يكفل هذا الرجل

 فقام اأبو ذر الغفارّي ب�سيبته وزهده، و�سدقه، وقال: يا اأمري املوؤمنني، اأنا اأكفله 
 قال عمر: هو َقْتل، قال: ولو كان قاتال! 

 قال: اأتعرفه؟ 
 قال: ما اأعرفه، قال: كيف تكفله؟ 

 قال: راأيت فيه �ِسمات املوؤمنني، فعلمت اأنه ل يكذب، و�سياأتي اأن �ساء اهلل 
 قال عمر: يا اأبا ذّر، اأتظن اأنه لو تاأخر بعد ثالث اأين تاركك! 

 قال: اهلل امل�ستعان يا اأمري املوؤمنني 
 فذه���ب الرجل واأعط���اه عمر ثالث لي���الٍ ، ُيهيئ فيها نف�سه وُي���ودع  اأطفاله 
واأهله، وينظر يف اأمرهم بعده،ثم ياأتي ليقت�س منه لأنه قتل. وبعد ثالث لياٍل مل 
ين�س عمر املوعد، َيُعّد الأيام عدًا، ويف الع�سر نادى  يف املدينة: ال�سالة جامعة، 
فج���اء ال�ساب���ان، واجتمع النا�س، واأتى اأبو  ذر  وجل�س اأم���ام عمر، قال عمر: اأين 
ت اأبو ذر اإىل ال�سم�س، وكاأنها متر  الرج���ل؟ قال: م���ا اأدري يا اأمري املوؤمنني! وتلفَّ
�سريعة على غري عادتها، و�سكت  ال�سحابة واجمني، عليهم من التاأثر مال يعلمه 
اإل اهلل. �سحيح اأن اأبا ذّر ي�سكن يف قلب عمر، واأنه يقطع له من ج�سمه اإذا اأراد 
 لكن هذه �سريعة، لكن هذا منهج، لكن هذه اأحكام ربانية، ل يلعب بها  الالعبون 
ول تدخ���ل يف الأدراج لُتناق����س �سالحيتها ول تنفذ يف ظروف دون ظروف  وعلى 
اأنا�س دون اأنا�س ويف مكان دون مكان وقبل الغروب بلحظات واإذا بالرجل ياأتي، 
فك���رّب عمر، وك���رّب امل�سلمون معه. فقال عم���ر: اأيها الرجل اأما اإن���ك لو بقيت يف 

باديتك، ما �سعرنا بك  وما عرفنا مكانك! 
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 ق���ال: يا اأمري املوؤمن���ني، واهلل ما عليَّ منك ولكن عليَّ م���ن الذي يعلم ال�سرَّ 
واأخفى! ها اأنا يا اأمري املوؤمنني، تركت اأطفايل كفراخ  

قتل فوق���ف عمر وقال لل�سابني:  الط���ري ل م���اء ول �سجر يف البادية،وجئُت لأُ
ماذا تريان؟ 

 قال وهما يبكيان: عفونا عنه يا اأمري املوؤمنني ل�سدقه 
 قال عمر: اهلل اأكرب، ودموعه ت�سيل على حليته. 

 جزاكم���ا اهلل خريًا اأيها ال�سابان على عفوكم���ا، وجزاك اهلل خريًا يا اأبا  ذّر 
ي���وم فّرج���ت عن هذا الرج���ل كربته، وج���زاك اهلل خريًا اأيه���ا الرجل  ل�سدقك 

ووفائك وجزاك اهلل خريًا يا اأمري املوؤمنني لعدلك ورحمتك. 
)192( رجل واأربع زوجات

كان هن���اك تاج���ر غني له 4 زوج���ات وكان يحب الزوج���ة الرابعة اأكرثهم، 
فيلب�سه���ا اأفخر الثياب ويعاملها مبنتهى الرقة ويعتني بها عناية كبرية ول يقدم 

لها اإل الأح�سن يف كل �سيء.
وكان يح���ب الزوجة الثالث���ة جدا اأي�سا، كان فخور بها ويحب اأن يتباهى بها 
اأمام اأ�سدقائه وكان يحب اأن يريها لهم، ولكنه كان يخ�سى اأن ترتكه وتذهب مع 

رجل اآخر.
وكان يح���ب الزوج���ة الثاني���ة اأي�سا، فقد كان���ت �سخ�سية حمرتم���ة، دائما 
�سب���ورة، ويف احلقيقة كانت حمل ثقة التاج���ر، وعندما كان يواجه م�ساكل كان 
يلجاأ اإليها دائما، وكانت هي ت�ساعده دائما على عبور امل�سكلة والأوقات الع�سيبة.
اأم���ا الزوج���ة الأوىل فمع اأنها كان���ت �سريكا �سديد الإخال����س له، وكان لها 
دور كب���ري يف املحافظة على ثروته وعلى اأعماله، عالوة على اهتمامها بال�سوؤون 
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املنزلي���ة، ومع ذلك مل يكن التاجر يحبها كثريا، وم���ع اأنها كانت حتبه بعمق اإل 
اأنه مل يكن يالحظها اأو يهتم بها. 

ويف اأح���د الأيام مر�س الزوج ومل مي�س وقت طويل، حتى اأدرك اأنه �سيموت 
�سريع���ا، فكر التاجر يف حياته املرتفة وق���ال لنف�سه، الآن اأنا يل 4 زوجات معي، 
ولكن عند موتي �ساأكون وحيدا، ووحدتي كم �ستكون �سديدة؟ وهكذا �ساأل زوجته 
الرابعة وقال لها: »اأنا اأحببتك اأكرث منهن جميعا ووهبتك اأجمل الثياب وغمرتك 
بعناية فائقة، والآن اأنا �ساأموت، فهل تتبعيني وتنقذيني من الوحدة؟ كيف اأفعل 
ذل���ك اأجابت الزوجة م�ستحيل غري ممكن ول فائدة من املحاولة، وم�ست بعيدا 
عن���ه دون اأي���ة كلمة اأخرى، قطعت اإجابتها قلب التاج���ر امل�سكني ب�سكينة حادة. 
ف�س���األ التاجر احلزين زوجت���ه الثالثة وقال لها: » اأن���ا اأحببتك كثريا جدا طول 
حيات���ي، والآن اأنا يف طريقي للموت فهل تتبعيني وحتافظني على ال�سركة معي؟ 
» ل »هك���ذا اأجابت الزوجة الثالثة ثم اأردف���ت قائلة: احلياة هنا حلوة و�ساأتزوج 
اآخ���ر بدل منك عند موت���ك. غا�س قلب التاجر عند �سماعه الإجابة وكاد يجمد 
م���ن الربودة التي �سرت يف اأو�ساله. ثم �ساأل التاجر زوجته الثانية وقال لها: اأنا 
دائم���ا جلاأت اإلي���ك من اأجل املعونة، واأن���ت اأعنيتني و�ساعد تين���ي دائما، والآن 
ه���ا اأنا اأحتاج معونتك م���رة اأخرى، فهل تتبعيني عندم���ا اأموت وحتافظني على 
ال�سرك���ة معي؟ فاأجابته قائلة: اأنا اآ�سفة، هذه املرة لن اأقدر اأن اأ�ساعدك، هكذا 
كان���ت اإجابة الزوجة الثانية، ثم اأردف���ت قائلة: اأن اأق�سى ما اأ�ستطيع اأن اأقدمه 
ل���ك، هو اأن اأ�سيع���ك حتى القرب. انق�ست علي���ه اأجابتها كال�ساعق���ة حتى اأنها 

ع�سفت به متاما.
وعندئذ جاءه �سوت قائال له: اأنا �ساأتبعك يا حبيبي و�ساأغادر الأر�س معك 
بغ����س النظر عن اأين �ستذهب، �ساأكون معك اإىل الأبد. نظر الزوج حوله يبحث 
ع���ن م�سدر ال�سوت واإذا بها زوجت���ه الأوىل، التي كانت قد نحلت متاما كما لو 
كانت تعاين من املجاعة و�سوء التغذية، قال التاجر وهو ممتلئ باحلزن واللوعة، 
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كان ينبغي علي اأن اأعتني بك اأف�سل مما فعلت حينما كنت اأ�ستطيع. 
يف احلقيق���ة كلنا لنا اأربع زوجات، الزوجة الرابعة: هي اأج�سادنا التي مهما 
اأ�سرفن���ا يف الوقت واجلهد واملال يف الهتم���ام بها وجعل مظهرها جميل، فاأنها 
عند موتنا �سترتكنا. الزوجة الثالثة: هي ممتلكاتنا واأموالنا ومنزلتنا، التي عند 
موتن���ا نرتكها فتذهب لالآخرين. الزوجة الثانية: هي عائالتنا واأ�سدقاوؤنا مهما 
كانوا قريبني جدا منا ونحن اأحياء، فاإن اأق�سى ما ي�ستطيعونه اأن يرافقونا حتى 
الق���رب. اأما الزوج���ة الأوىل: فهي يف احلقيق���ة اأعمالنا وعالقتن���ا مع اهلل، التي 
غالبا ما تهمل ونحن نهتم ون�سعى وراء املاديات، الرثوة والأمور الأخرى، ولكنها 

يف احلقيقة الوحيدة التي تتبعنا حيثما ذهبنا. 
رمبا تكون فكرة طيبة اأن نزرع من اأجلها الآن بدل من اأن ننتظر حتى ن�سبح 
يف فرا����س املوت ول ن�ستطيع �سوى اأن نرثيها ونبكي عليها، فاإن احلياة يا اأخوتي 

ق�سرية ج�دا!
)193( احليـاة لي�ست كما تبدو دائما 

نظ���رات وقحة: جل�ست الفتاة ال�سابة يف املقهى بانتظار خطيبها الذي اتفق 
معه���ا اأن يالقيها بعد انته���اء العمل ارت�سفت ال�ساي وجال���ت بنظرها يف املكان 
ف���راأت �سابا ينظر اإليها ويبت�س���م مل تعره انتباها وا�ستمرت يف �سرب ال�ساي بعد 
دقائق اختل�ست نظرة بطرف عينيها اإىل حيث يجل�س ال�ساب فراأته مازال ينظر 
اإليه���ا وبنف�س البت�سامة، ت�سايقت ج���دا من هذه الوقاحة وعندما جاء خطيبها 
اأخربت���ه نه�س اخلطيب واجته نحو ال�ساب ولكمه لكم���ة قوية يف الوجه اأطاحته 
اأر�س���ا نظرت الفتاة ال�سابة نظرة اإعج���اب اإىل رجولة خطيبها ودفاعه عنها يف 
مقاب���ل نظ���رات ال�ساب الوقحة وخرج���ا من املقهى يدا بيد بع���د حلظات نه�س 
ال�ساب مب�ساعدة النادل وو�سع نظارته ال�سوداء على عينيه ورفع ع�ساه وحت�س�س 

طريقه اإىل خارج املقهى. 
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حيث يذهب اجلميع: قرر اأن يجرب اللذة احلرام لأول مرة فا�ستقل الطائرة 
اإىل املدين���ة ال�سهرية بلذاتها وا�ستقل تاك�س���ي من املطار وقال لل�سائق مع غمزة 
اأن ياأخذه اإىل حيث يذهب كل النا�س واأراح راأ�سه على الكر�سي واأخذ يفكر فيما 
ينتظ���ره م���ن مغامرات �سمع عنها طول عمره ومل يجربها ون�ساء ل تراهن اإل يف 
الأفالم ال�سينمائية فك���ر وفكر حتى اأح�س بال�سيارة قد توقفت نظر حوله فراأى 
امل���كان غريب���ا ول ي�سبه توقعاته ب�س���يء وعند �سوؤاله �سائ���ق التاك�سي عن املكان 
اأجاب���ه بربود اإنهم يف مق���ربة املدينة غ�سب الرجل و�س���اح ب�سائق التاك�سي انه 
يري���د الذهاب اإىل حي���ث حياة الليل والنوادي ولي�س املق���ربة اأجابه ال�سائق بان 
لي����س جميع النا�س يق�سدون النوادي الليلي���ة ولكن اجلميع بدون ا�ستثناء ياأتون 

اإىل املقربة رجع الرجل اإىل املطار وركب طائرته عائدا اإىل بيته وعائلته. 
احل�سنــاء: جل����س يف احلديقة العامة على كر�سي وج���ال بنظره يف الأرجاء 
البعي���دة يراقب النا�س وما يفعلونه، البع�س يلع���ب، والبع�س يقراأ، واآخر اأخذته 
غف���وة ب���داأ يح�س بال�ساأم عندما �ساهد من بعيد ام���راأة ذات قوام جميل وم�سية 
كالطاوو����س مل يتمكن من روؤية مالمح وجهها ولكنه حت�سر على جمالها وقارنها 
بزوجته اململة التي ت�سبه الع�سكر راقب م�سيتها، وقال هنيئا له زوجها على هذه 
احل�سن���اء وكم خجل م���ن نف�سه عندما اقرتبت املراأة من���ه واكت�سف اأنها زوجته 

وبجانبها طفله. 
احليــاة املثالية: جل�ست يف بيت �سديقتها الوا�سع والفخم ذو الأثاث الغايل 
واأخ���ذت حتدثها عن كم هي حمظوظة بزواجها م���ن رجل اأعمال منحها عي�سة 
امللوك بي���ت كالق�سر، وحمام �سباحة و�سيارة تخط���ف الأب�سار وخدم وح�سم، 
ونقود وت�سوق، و�سفر اإىل اخلارج ابت�سمت �ساحبة البيت التي كانت ت�سع نظارة 
�س���وداء �سميكة لهذا الكالم وا�ستمعت اإىل �سديقتها وهي تكمل مدحها حلياتها 
وتع���دد اأ�سب���اب �سعادته���ا وكم متنت ل���و اأنها حتظ���ى بنف�س حياته���ا ان�سرفت 
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بح�سرته���ا وخلعت �ساحبة البيت النظارة حيث ظهرت اآث���ار الكدمات ال�سوداء 
حتت عينيها من اأثر ال�سرب. 

)194( ر�سالة اإىل مبتعث جديد
حينم���ا جنح ناجي الطنطاوي يف اختبار البتع���اث، وكان الأول بني زمالئه 
يف الريا�سي���ات والعل���وم، اأذن له اأخوه الأكرب ال�سيخ عل���ي الطنطاوي يف ال�سفر 
اإىل فرن�س���ا ليكمل درا�ست���ه، فرجع منها، وكان اأول من حم���ل �سهادة الدكتوراه 
يف الريا�سي���ات ب�سوريا، وقد اأر�سل ال�سيخ لأخي���ه- حني كان يف فرن�سا- ر�سالة 
اأبوي���ة، تن�س���ح غرية على اأخي���ه، وتنب�س حبًا له و�سفقة علي���ه، وهي ر�سالة منه 
اإىل كل مبتع���ث، ول���ذا ن�سرها يف جملة )الر�سالة( يف الع���دد الثالث منها، �سنة 
1356ه�، لينتفع بها- كما قال- كل طالب يريد اأن يذهب للدرا�سة يف باري�س اأو 
لندن اأو اأمريكا، ومما جاء فيها: »يا اأخي، اإنك مت�سي اإىل بلد م�سحور- والعوذ 
ب���اهلل- الذاهب اإلي���ه ل يوؤوب، اإل اأن ي���وؤوب خملوقًا جدي���دًا، واإن�سانًا اآخر غري 
ال���ذي ذهب، يتبدل دماغه ال���ذي يف راأ�سه، وقلبه الذي يف �سدره، ول�سانه الذي 
يف في���ه، وقد يتبدل اأولده الذين هم يف ظهره اإذا حملهم يف بطن اأنثى جاء بها 
م���ن هن���اك، اإي واهلل يا اأخي، ه���ذه حال اأكرث من راأينا وعرفن���ا، اإل من ع�سم 
ربك، يذهبون اأبناءنا واإخواننا واأحباءنا، ويعودون عداة لنا، دعاة لعدونا، جندًا 
حلربن���ا، وعونًا مل�ستعمري بالدنا، ل اأعني ال�ستعم���ار الع�سكري، فهو هني لني، 
واإمنا اأعن���ي ا�ستعمار الروؤو�س بالعلم الزائف، والقلوب بالفن الداعر، والأل�سنة 
باللغ���ة الأخرى، وما يتبع ذلك م���ن الأرتي�ستات وال�سينمات، وتلك الطامات من 
املخ���درات واخلمور، وهاتي���ك ال�سرور. فانتب���ه لنف�سك، وا�ستع���ن باهلل، فاإنك 
�ستقدم على قوم ل يبايل اأكرثهم العفاف، ول يحفل العر�س، بل لي�س يف لغاتهم 
كلها كلمة مبعنى العر�س كما نفهم نحن معناه! فرتى الن�ساء يف الطرقات وال�سوح 
واملعابر يعر�سن اأنف�سه���ن عر�س ال�سلعة، قد اأذلتهن مدنية الغرب واأف�سدتهن، 
وهبطت بهن اإىل احل�سي�س، فال ياأكلن خبزهن اإل مغمو�سًا بدم ال�سرف، واأنت 
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ل تع���رف من الن�ساء اإل اأهلك: خمدرات، مع�سومات كالدر املكنون، �ساأن ن�ساء 
ال�س���رق امل�سلم، حيث امل���راأة عزيزة مكرمة، حمجوبة خم���درة، ملكة يف بيتها، 
لي�ست من تلك احلطة واملذلة يف �سيء، فاإياك اأن تفتنك امراأة منهن عن عفتك 
ودينك، اأو يذهب بلبك جمال لها مزور، اأو ظاهر خداع، هي واهلل احلية:ملم�س 

ناعم، وجلد لمع، ونق�س بارع، ولكن يف اأنيابها ال�سم. اإياك وال�سم.
اإن اهلل ق���د و�س���ع يف الإن�سان هذه ال�سهوة، وهذا املي���ل، وجعل له من نف�سه 
ع���دوًا؛ حلكمة اأرادها، ولكنه اأعط���اه ح�سنًا ح�سينًا يعت�سم به، و�سالحًا متينًا 
يدراأ به عن نف�سه، فتح�سن بح�سن الدين، وجرد �سالح العقل، تنج من الأذى 
كل���ه. واعل���م اأن اهلل جعل مع الف�سيلة مكافاأتها: �سح���ة اجل�سم، وطيب الذكر، 
وراح���ة الب���ال. وو�سع يف الرذيلة عقابه���ا: �سعف اجل�سد، و�س���وء القالة، وتعب 

الفكر، ومن وراء ذلك اجلنة اأو جهنم. 
ف���اإن عر�ست لك امراأة بزينتها وزخرفها فراقب اهلل، وحكم العقل، واذكر 
الأ�س���رة واجل���دود. ل تنظ���ر اإىل ظاهرها الرباق، بل انظ���ر اإىل نف�سها املظلمة 

القذرة، اأت�سرب من اإناء ولغت فيه الكالب؟! 
يا اأخي اأن يف باري�س كل �سيء، فيها الف�سوق كله، ولكن فيها العلم،. فراجع، 
وابح���ث، واكت���ب، وان�سر، وع�س يف ه���ذه ال�سماء العالية، ودع م���ن �ساء يرتع يف 
الأر����س، ويعي�س على اجليف املعطرة! غ���ري اأنك واجد يف ثنايا هذه الكتب التي 
كتبه���ا القوم امل�ست�سرقون عن العربية والإ�س���الم، ويف غ�سون هذه املحا�سرات 
التي يلقونها، عدوانًا كثريًا على احلق، وتبدياًل للواقع، فانتبه له، واقراأ ما تقراأ، 
واأ�س���غ مل���ا ت�سمع، وعقلك يف راأ�سك، واإميانك يف �سدرك، ل تاأخذ كل ما يقولون 
ق�سي���ة م�سلمة، وحقيقة مقررة، فاإن احلق ه���و الذي ل يكون باطاًل، لي�س احلق 

ما كان قائله اأوروبا، فانظر اأبدًا اإىل ما قيل، ودع من قال.



338

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

ث���م اإنك �سرتى مدين���ة كبرية، و�س���وارع وميادين وم�سان���ع وعمارات، فال 
يهولن���ك ما ترى، ول حتقر حياله نف�س���ك وبلدك، كما يفعل اأكرث من عرفنا من 
رواد باري����س، واعلم اأنها اأن تكن عظيمة، واإن يكن اأهلها متمدنني، فما اأنت من 
جماه���ل الأر�س، ول اأمتك ب�سفل���ة النا�س، واإمنا اأنت ابن املجد واحل�سارة، ابن 
الأ�سات���ذة الذين علموا هوؤلء، وجعلوهم نا�سًا، اب���ن الأمة التي لو حذف ا�سمها 
م���ن التاريخ لرجع تاريخ القرون الطويل���ة �سحفًا بي�سًا ل �سيء فيها، اإذ مل يكن 
يف هذه القرون ب�سر يدون التاريخ تاريخه �سواهم، فمن هوؤلء الذين ترى؟ اإمنا 
ه���م اأطف���ال، اأبناء اأربعة قرون، ولك���ن اأمتك اأخت الدهر، مل���ا ولد الدهر كانت 

�سابة، و�ستكون �سابة حني ميوت الدهر.
يا اأخ���ي اإذا وجدت وا�سعًا من الوقت فادر�س اأح���وال القوم، واأو�ساعهم يف 
معاي�سهم وجتارتهم و�سناعتهم ومدار�سهم، وابحث عن اأخالقهم ومعتقداتهم، 
عل���ى اأن تنظ���ر بع���ني الناقد العاق���ل الذي ي���دون احل�سن���ة لنتعلمه���ا، وال�سيئة 
لنتجنبه���ا، ول تكن كه���وؤلء الذين كتبوا عن باري�س من اأبن���اء العرب، فلم يروا 
اإل املحا�س���ن واملزايا، ول كاأولئك الذين كتبوا عن ال�سرق من اأبناء الغرب، فلم 

يب�سروا اإل املخازي والعيوب، ولكن كن عادًل �سادقًا اأمينًا.
وبع���د: يا اأخي، فاعلم اأن اأثم���ن نعمة اأنعمها اهلل عليك ه���ي نعمة الإميان، 
فاعرف قدرها، واحمد اهلل عليها، وكن مع اهلل تر اهلل معك، وراقب اهلل دائمًا، 
واذكر اأنه مطلع عليك، يع�سمك من النا�س، ويعذك من ال�سيطان، ويوفقك اإىل 
اخلري. ويف اللحظة التي ت�سعر فيها اأن دينك واأخالقك يف خطر، احزم اأمتعتك، 
وعد اإىل بلدك، وخل )ال�سوربون( - جامعة يف فرن�سا - تنعي من بناها، وانف�س 
ي���دك م���ن العل���م اإذا كان العلم ل يج���يء اإل بذهاب الدين والأخ���الق« ثم علق 
ال�سي���خ الطنطاوي بعد ن�سف قرن على كتابته له���ذه الر�سالة )�سنة 1404ه�(، 
بقوله:«ه���ذه كلمة ن�سرتها ي���وم مل تكن اأوروبا بلغت من دن����س الأخالق، ورج�س 
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الفواح����س، م���ا هي عليه الي���وم، يوم كان لكلم���ات الأخ���الق واحل�سمة واحلياء 
وامل���روءة بقية من معانيها ودللته���ا، مل تفقد معانيها كله���ا كما ح�سل اليوم، 
وق���د خفت على اأخ���ي، فما لبع�س الآب���اء يلقون باأولدهم يف ه���ذا النهر امللوث 
وهم ل يح�سنون ال�سباحة؟ ما لهم يبعثون ب�ساب اأم�سى عمره كله يف بلد الدين 
واحلجاب، ما راأى يومًا اأطراف ج�سد امراأة غريبة عنه، ول خال بها، �ساب بني 
جنبي���ه من الرغبة جمرة تتلظى، لو اأب�سر فت���اة من بعد ع�سرة اأمتار لهفا قلبه 
اإليه���ا، ومتنى الدنو منها، ودفع ربع عمره ليب�سر ما حتت ثوبها، يرمون به اإىل 
ب���الد: بع�س الن�ساء فيها �سلعة رخي�سة على جوانب ال�سوارع، ورمبا تعر�سن له 
اأن مل يتعر����س هو لهن! اإىل بالد: املنكرات فيها معلن���ة، والأعرا�س م�ستباحة، 
فاإم���ا اأن مييله الهوى ويقوده ال�سيطان فيق���ع يف احلرام، واإما اأن ي�سم جوانحه 

على مثل لذع النار«. 
وقال- رحمه اهلل- يف �سياق رده على �سبهة يطرحها كثري من دعاة البتعاث 
املفت���وح:« اأن من النا�س من يخدعه���م اأن املبتعث يعود اإىل دينه اأول اأيام بعثته، 
ف���اإن مل يكن ي�سل���ي يف بلده �سلى هناك، واإن مل يكن متم�س���كًا بالعبادة مت�سك 
بها، ولكن هذا لي�س دلياًل على ال�سالمة، فاملر�س عندما تدخل جرثومته ج�سد 
الإن�سان ل يظهر اأثرها، ول تعمل عملها اإل بعد اأن تنتهي مدة التفريخ، واملرء ما 
كان له مورد فاإنه ينفق من مورده، من مرتبه اأن كان موظفًا، ومن دخله اأن كان 
عام���اًل، ومن ربحه اأن كان تاجرًا، فاإن انقطع مورده رجع اإىل ما كان قد ادخره 
لي���وم ال�سيق، وكذلك ي�سنع املبتعث يتنبه اإميانه يف نف�سه حتى ي�ستنفد كل اآثار 

هذا الإميان، ويخلو قلبه لتلقي �سموم حياته اجلديدة«اأه�.
)195( ر�سالة باخلطاأ

ق���رر الزوجان مبنا�سبة مرور ع�سرين �سنة على زواجهما اأن يق�سيا اأ�سبوعًا 
يف اإح���دى امل�سائف البعي���دة وهو نف�س امل�سيف الذي اأم�سي���ا فيه �سهر الع�سل 



340

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

وبنف����س الفن���دق. ولكن الزوج���ة كانت م�سغول���ة فاتفقت مع زوجه���ا اأن ي�سافر 
لوحده وهي تلحقه بعد يومني.

و�س���ل ال���زوج الفندق ودخ���ل الغرفة وفتح جه���از احلا�س���ب الآيل املو�سول 
بالإنرتنت وكتب ر�سال���ة اإىل زوجته وبعثها عرب الربيد الإلكرتوين، ولكنه اأخطاأ 
يف حرٍف واحد من اأحرف عنوان بريد زوجته، فت�سادف اأن ذهبت الر�سالة اإىل 
اإح���دى الن�ساء الالتي كانت للتو عائدة م���ن دفن زوجها وكانت قد فتحت جهاز 
احلا�سب الآيل اخلا�س بها لتقراأ ر�سائل التعازي الواردة، فوجدت تلك الر�سالة 
الت���ي و�سلتها عن طريق اخلطاأ بالطبع! وما اأن اأمتت القراءة حتى �سقطت على 
الأر����س مغم���ي عليها بلحظة دخ���ول ولدها الذي ح���اول اأن ي�سعفها بكل الطرق 
وما ا�ستطاع، نظ���ر البن اإىل حا�سب اأمه وقراأ الر�سالة التالية: زوجتي العزيزة 
و�سل���ت بخري وميكن تتفاجئني لأنك تعرفني اأخب���اري عن طريق النرتنت، لأنه 
احل���ني �سار فيه حا�سب عندهم ويقدر الواحد ير�سل اأخباره لأهله واأحبابه يوم 
بي���وم اأنا �سار يل �ساعة وا�سل وتاأكدت اإنهم جه���زوا املكان وكل �سيء وما باقي 
غ���ري و�سولك عندي هنا بع���د يومني ا�ستقت لك كثري وم�ست���اق اأ�سوفك واأمتنى 

تكون رحله �سريعة زي رحلتي.
)196( رقم ال�سفحة

ه���ذه عملي���ة ح�سابية ملعرفة رق���م ال�سفحة يف القراآن الك���رمي ب�سرعة عن 
طري���ق رقم اجلزء:فل���و �ساألنا اأحد ما: ما رقم ال�سفح���ة التي يبداأ فيها اجلزء 
التا�س���ع مثاًل، نقوم بعملية ب�سيطة اجل���زء التا�سع اأي 9 )9-1=8×2=16( ثم 
ن�سي���ف الرق���م اثنني اإىل ميني 16 لي�سبح )162( هذا ه���و رقم ال�سفحة التي 
يب���داأ بها اجلزء التا�سع. اأكرر لكم مثال اآخر اجل���زء احلادي والع�سرون )21-
1=20×2=40( ن�سي���ف اثنان ميني الرقم 40 ي�سب���ح )402( اجلزء الواحد 

والع�سرون يبداأ يف ال�سفحة رقم 402
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)197( زوجة تك�سف لزوجها �سرًا دفنته 60 عامًا
م���ر �ستون عام���ًا على زواجهم���ا كانا خالله���ا يت�سارحان ح���ول كل �سيء، 
وي�سعدان بق�ساء كل الوقت يف الكالم اأو خدمة اأحدهما الآخر، لكن اأمرا واحدًا 
فق���ط بقي يف �س���ر الكتمان، حيث كانت الزوجة العج���وز حتتفظ ب�سندوق فوق 
اأح���د الرف���وف، وحذرت زوجه���ا مرارا من فتح���ه اأو �سوؤالها ع���ن حمتواه، ولأن 
ال���زوج كان يحرتم رغب���ات زوجته فاإنه مل ياأبه باأمر ال�سندوق، اإىل اأن كان يوم 
اأنه���ك فيه املر�س الزوجة وق���ال الطبيب اأن اأيامها باتت مع���دودة، وبداأ الزوج 
احلزي���ن يتاأهب ملرحلة الرتمل، وي�س���ع حاجيات زوجته يف حقائب ليحتفظ بها 
كذكري���ات. ثم وقعت عين���ه على ال�سندوق فحمله وتوجه ب���ه اإىل ال�سرير حيث 
ترق���د زوجته املري�سة، التي ما اأن راأت ال�سندوق حتى ابت�سمت يف حزن وقالت 
له: ل باأ�س باإمكانك فتح ال�سندوق فتح الرجل ال�سندوق ووجد بداخله دميتني 
من القما�س واإبر الن�سج املعروفة بالكرو�سيه، وحتت كل ذلك مبلغ 25 األف دولر، 
ف�ساألها عن تلك الأ�سياء. فقالت العجوز هام�سة: عندما تزوجتك اأبلغتني جدتي 
اأن �س���ر الزواج الناجح يكمن يف تف���ادي اجلدل والناقر والنقري ون�سحتني باأنه 
كلما غ�سبت منك، اأكتم غ�سبي واأقوم ب�سنع دمية من القما�س م�ستخدمة الإبر 
هن���ا كاد الرجل اأن ي�س���رق بدموعه: دميتان فقط؟ يعن���ي مل تغ�سب مني طوال 
�ستني �سنة �سوى مرتني؟ ورغم حزنه على كون زوجته يف فرا�س املوت فقد اأح�س 
بال�سع���ادة لأنه فه���م انه مل يغ�سبها �سوى مرتني. ثم �ساأله���ا: ح�سنا، عرفنا �سر 
الدميتني ولكن ماذا عن اخلم�سة والع�سرين األف دولر؟ اأجابته زوجته: هذا هو 

املبلغ الذي جمعته من بيع الدمى.
 )198( زوجتــــني يف نف�ص الليلة

كان هن���اك رج���ٌل يبل���غ م���ن العم���ر 35 �سنة ويف يوم م���ن الأي���ام اتفق هذا 
ال�س���اب مع اأهله اأن يتزوج فرح الأهل بقراره وراحوا على طول جلريانهم ع�سان 
يخطب���ون بنتهم املهم اأهل العرو�س���ة طلبوا مهلة ع�سان ياأخذون راأي البنت لكن 
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املهل���ة طالت و�سمخت ول ح����س ول خرب، ال�ساب امل�سك���ني ب�سراحة ح�س اإنهم 
راف�سين���ه ب����س م�ستحيني يقولوه���ا يف وجهه ب��عد مدة �س���اق ال�سرب يف ال�ساب 
وراح وخطب وحده ثانيه اخلطيبة الثانية وافقت على طول وبعد يوم من موافقة 
الزوج���ة الثانية ج���اه الرد من بنت جريانه���م باملوافقة اأي�سا ب�سراحة الرجال 
ت���ورط ورطه غ���ري طبيعيه فكر ال�س���اب كثريا وقرر اأخريا اأن يت���زوج البنتني يف 
ليل���ة واحدة ومن دون ما ي���درون عن بع�س املهم اأهل لعرو�سة الأوىل: طلبوا يوم 
ال���زواج يف يوم اخلمي����س اأول ال�سهر اجلاي راح ال�ساب واقن���ع األعرو�سه الثانية 
بال���زواج يف نف�س اليوم اللي يبي يتزوج في���ه الزوجة الأوىل املهم يف يوم الزواج 
ي���وم اخلمي�س راح واخذ الزوجة الأوىل من �سالة الأفراح الأوىل وذهب بها اإىل 
الفن���دق وقالها: اأنا اأبجيب ع�ساء وجاي ب�سرعة راح الزوج واخذ الزوجة الثانية 
م���ن �سالة الأفراح الثانية وراح للمط���عم وطلب ع�س���اء 3 اأنفار و3 علب بيب�سي. 
الزوج���ة الثانية ا�ستغربت وقالت: حنا اثنني ملن النف���ر الثالث؟ رد عليها وقال: 
احلني تعرفني. جاب الع�ساء وراح لنف�س الفندق اللي فيه األعرو�سه الأوىل ودخل 
األعرو�س���ه الثاني���ة عل���ى الأوىل، والعرو�ست���ني يف حالة ذه���ول واندها�س ول هم 
م�سدقني اللي قاعد ي�سري ال�ساب راح وفر�س الع�ساء جهة اليمني، ووقف وقال 
له���م تبون���ا نتفاهم اأول واإل نتع�سى اأول؟ اللي تب���ي تتع�سى اأول جتي جهة اليمني 
واللي تبي تتفاهم اأول جتي جهة الي�سار، العرو�ستني راحوا جهة الي�سار قال لهم 
ال�س���اب ال�سالفة اللي �سارت م���ن البداية للنهاية وقال لهم: يا بنات انتم احلني 
زوجات���ي، ب�س م���ا يف �سيء بالغ�سب الل���ي تبي ت�ستمر معي حياه���ا اهلل والبنت 
الل���ي تبي الطالق، تراين حا�س���ر، وورقتها جتيها بكرة ردت الزوجة الأوىل: اأنا 
اأبيك وقالت الزوجة الثانية: اأنا بعد اأبيك. ق�����ال الزوج: اجل تعالوا جهة اليمني 

�سم�����وا باهلل وتع�سوا.
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)199( تقييم ذاتــي
دخ���ل فتى �سغري اإىل حم���ل ت�سّوق وجذب �سن���دوق ك���ول اإىل اأ�سفل كابينة 
الهات���ف، ووقف فوق ال�سندوق لي�س���ل اإىل اأزرار الهاتف وبداأ بات�سال هاتفي، 
انتب���ه �ساح���ب املحل للموق���ف وبداأ بال�ستم���اع اإىل املحادثة الت���ي يجريها هذا 
الفتى قال الفتى للطرف الآخر: �سيدتي، اأميكنني العمل لديِك يف تهذيب ع�سب 
حديقت���ك؟ اأجابت ال�سّيدة عرب الهاتف: لدّي من يق���وم بهذا العمل قال الفتى: 
�ساأق���وم بالعم���ل بن�سف الأج���رة التي ياأخذها ه���ذا ال�سخ�س اأجاب���ت ال�سيدة 
باأنه���ا را�سية بعمل ذلك ال�سخ�س ول تريد ا�ستبداله اأ�سبح الفتى اأكرث اإحلاحا 
وقال:�ساأنظ���ف اأي�سا ممر امل�س���اة والر�سيف اأمام منزل���ك، و�ستكون حديقتك 
اأجم���ل حديقة يف مدينة بامل بيت�س فلوريدا وم���رة اأخرى اأجابته ال�سيدة بالنفي 
تب�ّس���م الفتى واأقفل الهاتف تقدم �ساحب املحل- الذي كان ي�ستمع اإىل املحادثة 
– اإىل الفت���ى وقال له: لق���د اأعجبتني همتك العالية، واأحرتم هذه املعنويات 
الإيجابية فيك واأعر�س عليك فر�سة للعمل لدي يف املحل اأجاب الفتى ال�سغري: 
ل، و�سك���را لعر�سك، غ���ري اأين فقط كنت اأتاأكد من اأدائ���ي للعمل الذي اأقوم به 
حالي���ا؛ اإنن���ي اأعمل لدى تلك ال�سيدة التي كنت اأحت���دث اإليها. )ما اأحوجنا اإىل 

تقييم اأنف�سنا( 
)200( ملاذا يجلد �سارب اخلمر

يعترب �سرب املوؤخرة )املقعدة( بع�سا خيزران اأف�سل طريقة ملعاجلة م�ساكل 
نف�سي���ة وج�سدية كثرية من بينها الكتئ���اب والإدمان على امل�سروبات الكحولية، 
وذلك ح�سبما اأعلن علماء رو�س موؤخرا من خالل اأبحاث علمية مكثفة. واأو�سح 
العلماء التابعون ملعه���د نوفو�سيربي�سك الطبي اأن �سرب املقعدة بع�سا خيزران 
ي���وؤدي اإىل اإط���الق املركب���ات الندروفيني���ة التي ه���ي عبارة عن م���واد كيماوية 
طبيعي���ة تثري ال�سع���ور بالر�سا وال�سع���ادة واحليوية، كما اأنه���ا ت�ساهم يف زيادة 
م�ستوي���ات الهرمونات اجلن�سية واإىل تعزي���ز ا�ستجابة اجلهاز املناعي. وبح�سب 
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�سحيف���ة الراأي العام الكويتية التي اأوردت اخلرب، فقد قال الباحثون الرو�س اإن 
ا�ستثارة املركبات الندروفينية بتلك الطريقة ت�ساهم اأي�سا يف تخفيف الحتياج 
اإىل امل���واد املخ���درة، اإل اأنها ل ت���وؤدي يف الوقت ذاته اإىل الإدم���ان وهو ما يعني 
اأنه���ا تلعب دورا مهم���ا يف معاجلة الإدمان والكتئاب���ب. واأ�سار الدكتور �سريغيه 
�سبريان�س���ك اإىل اأن املري�س ال���ذي يعاين من م�سكلة الكتئاب اأو الإدمان يحتاج 
اإىل برنام���ج عالج���ي يتاألف من 30 جل�سة كحد اأدن���ى و60 جل�سة كحد اأق�سى، 
وه���ي اجلل�سات التي يتم خالله���ا �سربه 50 مرة بع�سا خي���زران على موؤخرته 

�سريطة األ يكون ال�سرب مربحا.
)201( حلبانة ال�سيالة 

يف اأح���د امل�ساجد واأثناء ال�سالة، بداأت اأ�سم���ع واأنا �ساجد �سوت طفل �سغري 
يقول: )�سععن( ثم �سوت واحد كبري ي�سرخ، وهكذا كل ما �سجدنا اأو ركعنا اأ�سمع 
ال�س���وت م���رة اأو مرتني. امله���م اأن ال�سوت �سار يق���رتب مني واأنا م���ا اأ�سمع غري 
)�سععن( ثم نحنحة )اإحممم( واأح�س النحنحة مفتعلة. املهم و�سل ال�سوت جلار 
ج���اري و�سمعته يفز، حتى و�سل جاري، ولكني مل اأعرف ال�سر حتى و�سلني الدور، 
واكت�سف���ت ب���اأن الطفل اأخذ مفت���اح والده وب���داأ بت�سغيل امل�سلني اأثن���اء �سجودهم 
وركوعهم، وقد طاف عليهم جميعًا تقريبًا وكان معظمهم )يفّز( من هول املفاجاأة، 
ولكن من مل يكرتث لأمره يقول عنه ال�سغري: )حلبانة ال�سيارة( خربانة ال�سيارة. 

)202( �سائق �سيارة الأجرة
كن���ت يف رحل���ة لأداء العمرة وبع���د اأن حطت الطائرة يف مط���ار امللك عبد 
العزيز بجدة نزلت اإىل ار�س املطار وتوجهت م�سرعا اإىل موقف �سيارات الأجرة 
للبح���ث عمن يو�سلني اإىل مك���ة. وكعادتي دوما اأحب الركوب مع �سائقي الأجرة 
ال�سعودي���ني لكونهم اأبناء البلد ولعلمي اأنه���م اأدرى بالطرق ال�سريعة املوؤدية اإىل 

مكة، وكما يقال باملثل )اأهل مكة اأدرى ب�سعابها(.
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اثن���اء وق���ويف يف املوقف تق���دم اإيل �ساب ياف���ع تعلو حمي���اه الب�سمة، ح�سن 
الهندام وب���كل اأدب بادرين ال�سالم ثم قال عمي هل ترغب ب�سيارة تو�سلك اإىل 
مك���ة؟ فقلت توكلنا على اهلل جاء، حم���ل حقائبي لي�سعها يف �سيارته ثم توجهنا 
قا�سدين بيت اهلل احلرام. بداأت اأجتاذب معه اأطراف احلديث وكما هو املعتاد 
يف اأ�سئلتن���ا التقليدي���ة عن ال�سم والعم���ل وال�سكن. قال ا�سم���ي فهد وا�سكن يف 
مدينة جدة وكما اأ�سلفت كان �سابا يبدو عليه الأدب واخللق اجلم، هادئ الطبع 
ل يجي���ب اإل عندما ي�س���األ، عندما �ساألته عن عمله ق���ال يل اأنا طالب نهائي يف 

كلية الطب.
كنت اعتقد انه قال طالب الآداب حيث اأين مل اأكن اأت�سور اأن يكون طالبا يف 
كلية الطب. فا�ستف�سرت قائ���ال طالب كلية الآداب فاأجاب بب�سمة لطيفة لتمحو 
تعجب���ي قائال: بل طالب الطب. تفاجاأت، فعاد بب�سمته الهادئة ليوؤكد مرة ثانية 
قائ���ال نعم طال���ب كلية الطب فقلت يعني اأنت قريبا �ست�سبح اإن �ساء اهلل طبيبا 
ف���رد قائ���ال ق�ستي مع الط���ب طويلة وذات �سج���ون قد ن�سل مك���ة ومل انته من 
�سردها. فقلت له ممازحا خلينا نقطع الوقت اأي�سايقك اأن �ساألتك عنها، ثم بداأ 
ي���روي ق�سته: كنت مبتعثا لدرا�سة الط���ب يف اإحدى جامعات تك�سا�س بالوليات 
املتح���دة الأمريكية واأم�سيت �س���ت �سنوات هناك تقريبا ومل يتبق �سوى التطبيق 
ث���م �سنة المتي���از ويف تلك ال�سنة حدث���ت حادثة مفجعة لأغلب اأف���راد اأ�سرتي. 
واحلمد هلل على كل حال ثم ا�سرت�سل قائال: اأظنه ل يخفى عليك حادثة الباخرة 
امل�سرية التي غرقت يف مياه البحر الأحمر )عبارة ال�سالم(. كان اأهلي جميعا 
عل���ى منت تلك الباخرة حيث كانوا متوجهني يف رحلة عالجية لوالدتي يف م�سر 
واحلم���د هلل على ق�سائه وقدره ا�ست�سهد اأهلي جميعا حيث انتقل اإىل رحمة اهلل 
وال���دي ووالدتي وثالثة من اإخوتي واثنتان من اأخواتي ومل ينج �سوى اأخي عادل 

الذي كان عمره حينها �سنة ون�سف واأختي هند ذات ال�سنوات الأربع.
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كن���ت حينها يف اخلارج يف اآخر �سن���ة درا�سية يل ولكن اإرادة املوىل القدير، 
فاجاأين امل�س���اب وتلقيت اخلرب من اأقاربي فحزم���ت حقائبي وتركت كل �سيء 
وع���دت لرتتي���ب اأمور اإخوتي فلق���د اأ�سبحت يف غم�سة ع���ني م�سئول عن طفلني 
يتيم���ني. فبداأت اع���د العدة لت���ويل رعاية اإخوت���ي وكنت م�سرًا عل���ى األ يتوىل 
رعايتهم���ا غريي حي���ث �سئمت من بقائهم���ا بني اأقاربي. واجه���ت �سعوبة بالغة 
لرعاي���ة هذين الطفلني ل�سيما اأنهما ل يزالن يف �سن الطفولة وكوين مل اأتزوج 
بع���د زاد من تلك املعان���اة، فقررت ال���زواج لأمتكن من رعايتهم���ا بداأت ابحث 
وخ�سو�سا اأن الختيار مل يكن �سهال ومن ذا تقبل بان تكون اأما لطفلني ومن اأول 
يوم بعد زواجها تذكرت حينها كلمات والدي رحمة اهلل عليه فقد كان ميازحني 
دوما ويف اثناء اإجازاتي قائال زوجتك جاهزة تنتظر الطبيب يعود ويق�سد ابنة 

�سديق له كان يحبه.
فك���رت وا�ستخرت وا�ست�سرت اأقارب���ي فاأقدمت متوكال على اهلل ل�سيما اأين 
اعتربت اأن هذا الزواج حتقيقا لرغبة والدي، ولعله يكون برًا به بعد موته و�سلة 
مب���ن يحب. ذات ليل���ة زرت �سديق والدي يف بيته كي اأ�ست�س���ريه وقبل اأن اأتقدم 
ر�سميا، قال يل: يا بني لن جتد ابنتي �سابا خريا منك ليكن لقاوؤنا غدا واح�سر 

مع اأقاربك حتى تتقدمون ر�سميا خلطبة ابنتي.
يف املوعد املحدد ح�سرت اأنا وبع�س اأعمامي اإىل منزل �سديق والدي ورحب 
بن���ا يف بيت���ه اأجمل ترحيب وقد لف���ت نظري وجود رج���ل يف جمل�سه يظهر على 
�سمات���ه ال�سالح ل نعرفه ومل يعرفنا به. بعدما حتدثنا قليال واأخربناه برغبتنا 
ق���ال اإذا توكلن���ا على اهلل والتف���ت اإىل ميينه قائال لذلك الرج���ل تف�سل يا �سيخ 
اكت���ب عق���د النكاح، اأي اأنه اعد الع���دة لعقد الزواج يف حين���ه واح�سر املاأذون. 
تفاجاأت حيث مل اأكن م�ستعدا نف�سيا وماديا فبادرين والد البنت قائال خري الرب 
عاجل���ة وب���داأ املاأذون بكتابة عقد الن���كاح ف�ساألني عن ال�س���داق فتلعثمت قليال 
حي���ث مل اأرتب نف�سي ففاجاأين وال���د البنت مرة اأخرى )ولن اأن�ساها ما حييت( 
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فق���ال اخرج حمفظتك، كم فيها م���ن املال، فاأخرجتها ووج���دت فيها اأربعمائة 
ريال فقال والد البنت ذاك �سداق ابنتي هذا هو مهرها فكتب ذلك يف العقد.

قب���ل اأن ينته���ي املاأذون من كتاب���ة العقد التفت اإيل وق���ال الديك �سروط يا 
ول���دي قل���ت: ابعد كل ه���ذا الإح�سان والكرم م���ن والد زوجتي اأت���راه يكون لدي 
�س���روط. لي�س لدي اأي �سرط ففاج���اأين للمرة الثالثة والد البنت قائال بل لديك 

�سرط ويجب اأن يكتب، وهو اأن تقوم ابنتي برتبية اأخويك ال�سغريين.
تزوجت واأنا �سعيد وتقدمت للجامعة لإمتام �سنة المتياز يف احد امل�ست�سفيات 
هنا، والآن اأحاول اأن اأح�سن و�سعي املادي باأن اأعمل �سائق �سيارة اأجرة يف اأوقات 

الفراغ. كنت دوما موقنا اأن مع الع�سر ي�سرا وان الفرج مع ال�سرب.
انتهى حديث���ه وكنا حينها على م�سارف البيت احلرام ودعته اأماًل اأن يكتب 
اهلل لنا لقاء اآخر. وقبل اأن اأودعك قارئي اأود التاأكيد بان الق�سة واقعية ولي�ست 
من ن�سج خيايل ولعلي هنا اأر�سل ثالث ر�سائل �سريعة اأولها اأن كل موؤمن وموؤمنة 
عر�س���ة لكثري من البتالء فمرة يبتلى الإن�سان بنف�سه، ومرة يبتلى مباله، ومرة 
يبتل���ى بحبيب���ه، وهكذا تقلب الأقدار من لدن حكيم علي���م ولكن من اآمن اأن كل 
�س���يء بق�ساء اهلل وقدره واأن اأكرث النا�س بالء ه���م الأنبياء هان عليه امل�ساب. 
ثانيه���ا اأن ال�س���رب مفتاح لكل خري واأن مع الع�سر ي�س���را وكما قيل ما غلب ع�سر 
ي�سرين. ثالثة الر�سائل دعوة �سادقة لتي�سري الزواج فذاك مدعاة للربكة واأحرى 
واأرجى اأن يوفق اهلل ويبارك يف ذلك الزواج فقد روت عائ�سة – ر�سي اهلل عنها 
ملسو هيلع هللا ىلص انه قال: )اإن اأعظ���م الن�ساء بركة اأي�سرهن موؤنة( وعن ابن  النبي  – ع���ن 
عبا����س عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )خريهن اأي�سرهن �سداقا( وعن احل�سن الب�سري 

قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )األزموا الن�ساء الرجال ول تغالوا يف املهور(.
وال���د البنت يف ق�ستنا الآنفة عرف معنى ال�سع���ادة لبنته وا�سرتاها لها مل 
ل؟ فقد اختار لها زوجا وي�سر زواجهما واح�سب اأن ذلك الزوج لن ين�سى �سنيع 
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وال���د زوجته طيلة حياته واأظنه �سي�سعى بكل ما اأوتي لإ�سعاد زوجته. فلتهناأ تلك 
الأ�سرة وليهناأ ذلك البيت.

)203( مع قلة التجربة قد تكون متربجمًا دون علمك
يف يوم من الأيام دخلت اأحد املباين قا�سدا اأحد الطوابق العليا فا�ستدعيت 
امل�سع���د ووقفت يف انتظاره وبع���د قليل جاء �سخ�س اآخ���ر يريد ا مل�سعد لحظ 
مع���ي ماذا فعل! حياين باأدب ثم �سغ���ط زر ا�ستدعاء امل�سعد ووقف اإىل جواري 
ينتظ���ر، هل لحظت �سيئا غريب���ا؟ لقد راآين واأنا واقف يف انتظار امل�سعد وعلى 
الرغ���م من ذلك �سغط زر ا�ستدعاء امل�سعد! مل���اذا اأنا واقف اإذًا؟ لقد �سغطت 
الزر قبل���ه ووقفت اأنتظر امل�سعد! بالتاأكيد يحدث ل���ك هذا املوقف كثريا األي�س 

كذلك؟ هل تعرف التف�سري العلمي ملا حدث؟ 
اإنه���ا الربجم���ة ال�سابقة: تبداأ عقولن���ا يف تخزين جمي���ع خرباتنا وجتاربنا 
ال�سابق���ة ونب���داأ يف الت�س���رف واحلكم عل���ى الأ�سياء من خالل ه���ذه التجارب 
واخلربات دون تفكري وبعد ذلك نقوم بالت�سرفات التلقائية التي متت برجمتنا 
عليه���ا دون اأن نح���اول اأن نالحظ ما اإذا كانت �سحيحة اأم ل. اأختلف معك حني 
نختل���ف م���ع �سخ�س ما يف ال���راأي، يتم�سك كل من���ا براأيه ال���ذي كونته خرباته 
وجتاربه ال�سابقة حاول اأن ترى ال�سورة احلقيقية لي�س كل ما تراه هو بال�سرورة 

�سحيح! لأن ما تراه هو ما متت برجمة عقلك عليه.
اعد التفك���ري يف كل ما تراه �سحيحا بالن�سبة لك اقبل النقا�س واأعد النظر 
يف اأفكار من يختلفون معك. اإنهم – فقط – مل تكن لهم جتاربك ال�سابقة التي 
توؤهلهم كي يفكروا مثلما تفكر. ملاذا ل تتقبل فكرة اأنهم رمبا يكونون على �سيء 
م���ن ال�س���واب؟ حاول اأن تتفهم وجه���ة نظر الآخرين ول تتم�س���ك براأيك دائما 
ملج���رد اأنه راأيك اأعد النظ���ر يف برجمتك ال�سابقة ول تفرت����س دائما اأن كل ما 

تراه �سوابا. 
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ولعلي اأو�سح لك ما اأريد من خالل هذه الق�سة الق�سرية، هل �سمعت ق�سة 
الفي���ل والعمي���ان من قبل؟ يحكى اأن ثالثة من العمي���ان دخلوا يف غرفة بها فيل 
وطل���ب منهم اأن يكت�سفوا ما هو الفيل ليب���داأوا يف و�سفه بداأوا يف حت�س�س الفيل 
وخرج كل منهم ليبداأ يف الو�سف: قال الأول: الفيل هو اأربعة عمدان على الأر�س! 

قال الثاين: الفيل ي�سبه الثعبان متاما! 
و قال الثالث: الفيل ي�سبه املكن�سة! 

و ح���ني وج���دوا اأنهم خمتلف���ون بداأوا يف ال�سج���ار ومت�س���ك كل منهم براأيه 
وراح���وا يتجادلون ويتهم كل منهم الآخر اأن���ه كاذب ومدع! بالتاأكيد لحظت اأن 
الأول اأم�س���ك باأرج���ل الفيل والث���اين بخرطومه، والثالث بذيل���ه، كل منهم كان 
يعتم���د على برجمت���ه وجتاربه ال�سابقة لك���ن هل التفّت اإىل جت���ارب الآخرين؟ 
م���ن منهم على خطاأ؟ يف الق�سة ال�سابقة. ه���ل كان اأحدهم يكذب؟ بالتاأكيد ل 
األي�س كذلك؟ من الطريف اأن الكثريين منا ل ي�ستوعبون فكرة اأن للحقيقة اأكرث 
م���ن وجه فحني نختل���ف ل يعني هذا اأن اأحدنا على خط���اأ! قد نكون جميعا على 
�س���واب لكن كل من���ا يرى مال يراه الآخر! اأن مل تكن معنا فاأنت �سدنا! لأنهم ل 
ي�ستوعبون فكرة اأن راأينا �سحيحا ملجرد اأنه راأينا! ل تعتمد على نظرتك وحدك 
لالأمور فال بد من اأن ت�ستفيد من اآراء النا�س لأن كل منهم يرى ما ل تراه راأيهم 

الذي قد يكون �سحيحا اأو قد يكون مفيدًا لك!
)204( را�سب يف مادة التعبر

ر�س���ب اأحد الط���الب يف مادة التعبري، وه���ذا اأمر غري اعتي���ادي اأن ير�سب 
طال���ب يف مادة �سهلة كالتعبري، وعندما �ُسئل املدر�س عن �سبب ر�سوبه يف املادة 
ق���ال: واهلل يا اإخ���وان الطالب ما يركز كل مرة نعطي���ه يكتب عن مو�سوع يخرج 
عن املو�سوع. قالوا اأعطنا عينات من موا�سيع التعبري التي كتبها. فقال املدر�س 

على �سبيل املثال: اكتب مو�سوعًا عن ف�سل الربيع.
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)ف�س���ل الربي���ع من اأجمل الف�سول يف ال�سنة، تك���رث فيه املراعي اخل�سراء 
مم���ا يتي���ح للجمل اأن ي�سبع من تل���ك املراعي، واجلمل حي���وان بري ي�سرب على 
اجل���وع والعط����س اأياما، وي�ستطيع امل�س���ي على الرمل بكل �سهول���ة وي�سر. ويربي 
البدو اجلمل، فهو �سفين���ة ال�سحراء، فينقل متاعهم وي�ساعدهم على الرتحال 
م���ن منطق���ة لأخرى واجلم���ل حيوان األي���ف ال���خ( وي�ستمر الطال���ب يف التغزل 

باجلمل، وين�سى املو�سوع الرئي�سي.
فق���ال املدر�سون قد يكون قرب مو�سوع الربيع من اجلمل وارتباطه بالرعي 
ه���و ال���ذي جعل الطالب يخرج عن املو�سوع؟ فق���ال املدر�س: ل خذوا على �سبيل 
املث���ال هذا املو�سوع الذي طلبنا من الطالب اأن يكتب عنه اكتب عن ال�سناعات 
والتقني���ة يف اليابان، فكت���ب الطالب: )ت�ستهر الياب���ان بالعديد من ال�سناعات 
ومنه���ا ال�سيارات، لكن البدو يف تنقالتهم يعتمدون على اجلمل، واجلمل حيوان 
بري ي�سرب على اجل���وع والعط�س اأياما، وي�ستطيع امل�سي على الرمل بكل �سهولة 
وي�سر. ويربي البدو اجلم���ل، فهو �سفينة ال�سحراء، فينقل متاعهم وي�ساعدهم 

على الرتحال من منطقة لأخرى واجلمل حيوان األيف(
 ق���ال املدر�س���ون هل هناك مو�سوع اآخر فقال املدر����س كل مو�سوع يبداأ فيه 
لن�س���ف �سطر ينتهي ب�سفحات ع���ن اجلمل وهذا مو�سوع بعيد جدا عن اجلمل 
اكت���ب مو�سوعا عن احلا�س���ب الآيل وفوائده، فكتب الطال���ب: )احلا�سب الآيل 
جه���از مفي���د يكرث يف امل���دن ول يوج���د عند الب���دو لأن البدو لديه���م )اجلمل( 
واجلم���ل حي���وان بري ي�سرب على اجل���وع والعط�س اأيام���ا، وي�ستطيع امل�سي على 
الرم���ل بكل �سهولة وي�سر. ويرب���ي البدو اجلمل، فهو �سفين���ة ال�سحراء، فينقل 

متاعهم وي�ساعدهم على الرتحال من منطقة لأخرى واجلمل حيوان األيف(
تقدم والد الطالب ب�سكوى اإىل وزير الرتبية والتعليم فكتب:
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معايل وزير الرتبية والتعليم        املوقر
 ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأقدم ملعاليكم تظلمي هذا وفيه ا�ستكي مدر�س مادة التعبري الذي ر�ّسب ابني 
وق���د �سربنا عليه �سرب اجلمل، واجلمل حيوان بري ي�سرب على اجلوع والعط�س 
اأيام���ا، وي�ستطيع امل�سي على الرم���ل بكل �سهولة وي�سر. ويربي البدو اجلمل، فهو 
�سفين���ة ال�سحراء، فينقل متاعهم وي�ساعدهم على الرتحال من منطقة لأخرى 
واجلمل حيوان األيف، والنا�س تاأكل كبدة اجلمل كما يفعل معلم التعبري وزمالوؤه 

بالف�سحة، ومع ذلك ير�سب ابني حني كتب عنه يف اختبار التعبري.
)205( �سبحان اهلل كما تدين تدان!

كان هن���اك �ساب ا�سم���ه خالد وعنده �ساحب ا�سمه وائ���ل وكانوا ل يخافون 
اهلل فيما يفعلون ويف مرة من املرات قال وائل خلالد اأنا تعرفت على زوجة اإمام 
امل�سج���د وه���ي تبغاين اأجيها البيت واأن���ا اأخاف يطب علينا زوجه���ا، اإي�س راأيك 
ل���و بعد ال�س���الة جتل�س تتكلم مع الإم���ام وتلهيه �سوي الني م���ا يبغى يرجع بيته 
تكلمن���ي، خالد قال اب�سر وفعال بعد ال�سالة راح خالد و�سلم على الإمام وجل�س 
يح���اول يتكلم مع���ه لإ�سغاله مدة من الزمن تكون كافي���ة لوائل، وملا يجي ال�سيخ 
يرج���ع بيت���ه يت�سل على وائل يخربه، وطبعا على ط���ول وائل يرجع خلالد ويبلغه 
الل���ي �سار وا�ستمر احل���ال هكذا لفرتة طويلة حتى �سار في���ه نوع من ال�سداقة 
وامل���ودة ب���ني خالد وبني اإمام امل�سجد من كرث ما يجل����س معاه لدرجة اأن �سمريه 
ب���داأ يوؤنبه ويف اأح���د الأيام قرر خال���د اأن يخرب ال�سيخ امل�سك���ني وقال يف نف�سه: 
حرام لزم يعرف ما تفعله زوجته. ذهب اإىل الإمام وقاله: يا �سيخ ب�سراحة اأنا 
ما كنت اأجل�س معك هلل يف هلل ولكن كنت اأجل�س عل�سان اأغطي على �ساحبي لأن 
زوجت���ك تخونك معاه. رد ال�سيخ قال: ب�س اأنا ماين متزوج. وات�سح فيما بعد اأن 

عالقة وائل كانت مع زوجة خالد.
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)206( �سبعة اأ�سياء يجب اأن ل متار�سها بعد الأكل
ل ت�س���رب ال�س���اي؛ لأن اأوراق ال�ساي حتتوي عل���ى ن�سبة عالية من احلم�س، 
فهذه امل���ادة �ستوؤثر على الربوتني املتواجد يف الأطعم���ة التي ن�ستهلكها وجتعلها 

جافة وع�سرية اله�سم.
ل ت���اأكل الفواك���ه بع���د الأكل مبا�س���رة؛ لأن اأكل الفواكه مبا�س���رة بعد الأكل 
يت�سب���ب يف انتفاخ البط���ن بالهواء. لذا يجب عدم ل تتن���اول الفواكه قبل م�سي 

�ساعة اإىل �ساعتني من الأكل اأو قبل �ساعة من الوجبة الغذائية.
ل ترخ���ي ح���زام البنط���ال بع���د الأكل؛ لأن ذل���ك يت�سبب يف الت���واء الأمعاء 

وت�سكريها.
ل ت�سبح بعد الأكل؛ لأن ال�سباحة بعد الأكل ت�سبب ارتفاع تدفق الدم لليدين 
والأرج���ل وبالتايل يقل تدف���ق الدم يف مناطق كثرية من اجل�سم وبالأخ�س حول 

منطقة البطن وعليه �سي�سعف ذلك اجلهاز اله�سمي.
ل مت�سي بعد الأكل؛ لأن امل�سي مينع اجلهاز اله�سمي من ا�ستخال�س الغذاء 

من الأطعمة التي اأكلناها.
ل تن���م بعد الأكل مبا�س���رة؛ لأن النوم بع���د الأكل مبا�س���رة يت�سبب بتعطيل 

عملية ه�سم الطعام ب�سكل جيد، ورمبا ت�سبب ذلك بالتهاب معوي.
)207( الن�سبة الذهبية

ك�سر �سفرة اأكرث الأرقام غمو�سًا يف التاريخ! فلو كنت من ع�ساق الريا�سيات 
وحتب البحث والغو�س يف ع���امل الأرقام لوجدت الكثري من العمليات احل�سابية 
الطريف���ة والتي يطلق عليها البع�س )عجائب الريا�سيات(! ولكنك مهما بحثت 
بالتاأكي���د فل���ن تعرث عل���ى رقم اأو حت���ى عملي���ة ريا�سية حتمل ع���ددًا هائاًل من 
الأ�سرار كم���ا حملها الرقم الغريب )1،618( رغم ال�س���كل الربيء لهذا الرقم 
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اإل اأن���ه يعترب من اأكرث الأرقام اإثارة للج���دل على مر التاريخ واأكرث الأرقام التي 
عانت من البحث وقد اأطلق عليها املخت�سون ا�سم )الرقم الروحي(اأو )الن�سبة 
املقد�سة( )الن�سبة الذهبية(! فما هو �سر هذا الرقم؟ وملاذا حظي بهذه ال�سهرة 

الوا�سعة؟
لق���د ظه���رت هذه الن�سبية فعليًا اإىل الوجود - اأن �سح التعبري - بعد اأن قام 
الع���امل والفنان ال�سهري )ليون���اردو دافن�سي( بعمل املتوالي���ة ال�سهرية: )1-1-
2-3-5-8-13-21( وفك���رة هذه املتوالي���ة ب�سيطة جدًا وهو اأن كل رقم ي�ساوي 
جمموع الرقمني ال�سابقني! على �سبيل املثال الرقم الرابع يف املتوالية وهو الرقم 
3 ي�س���اوي جمم���وع الرقم الثاين والثالث من املتوالي���ة وهلم جرا. ومما زاد من 
�سه���رة هذه املتوالية الب�سيطة هو ا�ستخ���دام الكاتب ال�سهري )دان براون( لهذه 
املتوالي���ة يف روايته ال�سهرية والتي حتولت بعد ذل���ك اإىل اإنتاج �سينمائي �سخم 
)�سيفرة دافن�سي( - The Davinci Code - كمفتاح حلل لغز جرمية قتل وقعت 
�س���رًا يف متحف »اللوف���ر« يف باري�س. والغري���ب يف اأمر هذه املتوالي���ة هو اأنه يف 
حال���ة ق�سمة اأي رقمني متواليني فاإن نواجت الق�سم���ة تكون دائمًا )618،1( وهنا 
انتب���ه العلماء لهذه الن�سبة الغريبة! ومرت الأيام لتك�سف املزيد عنها! فاكت�سف 
علماء البيولوجية خا�سية غريبة تتعلق مبجتمعات النحل وهي اأن عدد الإناث يف 
اأي خلي���ة يفوق عدد الذكور بن�سب���ة ثابتة وهذه الن�سبة هي )618،1( وهي نف�س 
الن�سب���ة الغام�سة التي ظهرت يف متوالي���ة )دافن�سي( ال�سهرية! كما عرث علماء 
الأحياء اأي�س���ًا على خا�سية اأخرى غريبة يف ج�سم حيوان احللزون فن�سبة قطر 
كل التف���اف لولبي اإىل اللول���ب الذي يليه هو )618،1( اأي�س���ًا! كما عرث العلماء 
عل���ى هذه الن�سبة مرة اأخرى يف بذور تّباع ال�سم�س حيث تنمو هذه البذور ب�سكل 
لولبي وبنف����س هذه الن�سبة الغام�سة! وحتى نهاية ال�سطر ال�سابق �سيبدي بع�س 
الق���راء اندها�سهم ويبدي البع�س الآخ���ر ال�سك يف اأن املو�سوع جمرد م�سادفة 
بحت���ة ولكن ل ت�ستعجل احلكم عل���ى الأمر واتبعني اإىل ال�سط���ور القادمة لتجد 
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املفاج���اأة احلقيقية وهي اأن ج�سم الإن�سان كله يقوم على هذه الن�سبة! فلو ق�ست 
امل�ساف���ة من قمة راأ�سك اإىل الأر�س وامل�سافة من �سرة بطنك اإىل الأر�س وقمت 
بالق�سمة �ستح�سل عل���ى نف�س الرقم الغام�س )618،1( اأي�سًا لو ق�ست امل�سافة 
بني كتفيك واأطراف اأ�سابعك ثم ق�سمت الناجت على امل�سافة بني كوعك واأطراف 

اأ�سابعك لكان الناجت اأي�سًا )618،1(. 
ه���ل لزلت تعتقد اأنها م�سادف���ة؟! ح�سنًا دليل اآخر فامل�سافة بني الورك اإىل 
الأر�س مق�سم���ة على امل�سافة بني الركبة والأر�س تعطيك نف�س الناجت الغام�س! 
كل ما يف ج�سم الإن�سان من �سالميات الأ�سابع واأ�سابع القدمني واحلبل ال�سوكي 
ون�سبة الوجه اإىل اجل�سم كلها تعود اإىل هذه الن�سبة املقد�سة! اإذًا ج�سم الإن�سان 
بتنا�سق���ه الكامل هو مثال حي لن�سبة )1،618( وطبع���ًا عرثوا على هذه الن�سبة 
يف الدلف���ني والفرا�س���ة وعدد �سخم م���ن احليوانات. وبعيدًا ع���ن علم الت�سريح 
والأحي���اء فقد قام املهند�س���ون باكت�ساف اأمر اآخر مثري حي���ث وجد املهند�سون 
اأن اأن�س���ب �سكل للم�ستطيل هو ما يكون طول���ه يتنا�سب مع عر�سه بنف�س الن�سبة 
)1،618( وقام���وا بتطبيق ه���ذه الن�سبة املده�سة يف كل �س���يء! من مبنى الأمم 
املتح���دة )حي���ث يتنا�س���ب طول املبنى م���ع عر�سه به���ذه الن�سبة( حت���ى بطاقة 
الئتمان! وان كنت ت�سك يف ذلك كل ما عليك القيام به هو اإخراج بطاقة الئتمان 
من جيبك وقيا�س الطول لتق�سمه على العر�س فتح�سل على نف�س الن�سبة! ماذا 
اأي�سًا! الأه���رام تتنا�سب بنف�س الن�سبة الغام�سة واأعمدة )بارثينون(يف اليونان 
وتظه���ر اأي�سًا يف البن���ى النظامية ملعزوفات كل من م���وزارت وبتهوفن وبارتوك 
وديبو�سي و�سوبرت وغريهم الكثري! كما اأنك لو قمت بر�سم جنمة خما�سية فاإن 
اخلط���وط �ستق�س���م نف�سها تلقائيًا اإىل اأجزاء ح�سب الن�سب���ة املقد�سة! ولو اأردنا 
كتاب���ة قائمة مب���ا يتعلق بهذه الن�سبة لحتجنا اإىل جملد �سخم! فما هو �سر هذه 
الن�سب���ة الغام�سة! وهل هن���اك تف�سري وا�سح لها؟ ل يوجد حت���ى يومنا هذا اأي 
تف�سري وا�سح لهذه الظاهرة الرقمية الغريبة ولكن يعتقد عدد كبري من العلماء 



355355

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

اأن ه���ذه الن�سبة هي ن�سبة مريح���ة للعني لهذا ال�سبب جند اأن جميع اأنواع البناء 
والأ�س���كال الهند�سية بجميع اأ�سكالها ظهرت به���ذه الن�سبة دون ق�سد لأنها هي 
ال�س���كل املنا�س���ب واملريح للعني الطبيعي���ة كما اأنها ظه���رت يف جميع املخلوقات 
الأخ���رى كدلي���ل وا�سح على ح�سن اخللق من اخلالق ع���ز وجل يف متاثل عجيب 

ومعجز.
ونتيج���ة لدرا�سة طويلة ا�ستغرقت اأكرث من 25 عام���ًا هاهو الدكتور �ستيفن 
ماركوت يثبت اأن الب�سرية والهيئات ال�سكلية لالإن�سان اأن�سئت وفقا لهذه الن�سبة، 
واأن ن�سب���ة امل�ساف���ة ب���ني مكة املكرمة والقط���ب ال�سمايل لبع���د امل�سافة بني مكة 
املكرم���ة والقطب اجلنوبي هو بال�سبط )1،618( وه���و العتدال، وعالوة على 
ذل���ك، فاإن ن�سبة امل�سافة بني القطب اجلنوبي اإىل مكة املكرمة وامل�سافة بني كل 
م���ن القطبني هي )1،618( واملعجزة مل يتم النته���اء منها حتى الآن؛ فالن�سبة 
الذهبية لنق���اط العامل وفقًا خلريطة الطول والعر�س وامل�سممة لتحديد مواقع 
الك���رة الأر�سية هي مكة املكرم���ة. اأن م�سافة مكة املكرمة م���ن ال�سرق بالن�سبة 
خل���ط انقالب ال�سم�س يف ال�سيف ه���ي )1،618( وعالوة على ذلك، فاإن ن�سبة 
امل�ساف���ة من مك���ة املكرمة اإىل انقالب ال�سم�س يف ال�سي���ف من اجلانب الغربي 
ملحيط الع���امل ت�ساوي اأي�سًا الن�سب���ة الذهبية، )1،618( ه���ذا بالفعل مده�س، 
الن�سب���ة الذهبي���ة م���ن نق���اط الع���امل دائمًا تك���ون داخل ح���دود مك���ة املكرمة، 
و�سمن املنطقة املقد�سة الت���ي ت�سم الكعبة وفقًا لر�سم اخلرائط جلميع اأنظمة 
الكيلوم���رتات على الرغم من الختالفات الطفيف���ة يف التقديرات. )مالحظة: 

خط انقالب ال�سم�س = نقطة التحول اليومي(
ويف املن���زل، ميكن���ك وبدقة قيا�س امل�ساف���ة بني اأي نقطتني م���ن العامل عن 
طري���ق غوغ���ل اإرث. اإذا كنت ترغ���ب فيمكنك ب�سهولة التحق���ق من �سحة ن�سب 
معين���ة عن طريق ح�ساب خطوط الطول والعر�س، اأو حتى عن طريق ا�ستخدام 
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الآلة احلا�سبة الب�سيطة. واأحيطكم علمًا اأن لي�س هناك �سوى ن�سبة ذهبية واحدة 
يف الأر�س األ وهي مكة املكرمة.

)208( �ســــّر النجـــاح
 ذه���ب �س���اٌب اإىل اأحد احلكماء ليتعلم منه و�ساأله: هل ت�ستطيع اأن تذكر يل 
م���ا هو �سر النجاح؟ فرد عليه احلكي���م بهدوء وقال له: �سر النجاح هو الدوافع. 
ف�ساأل���ه ال�س���اب: ومن اأين تاأت���ي هذه الدوافع؟ فرد علي���ه احلكيم؟ من رغباتك 
امل�ستعل���ة. وبا�ستغ���راب �ساأله ال�ساب: وكيف يكون عندن���ا رغبات م�ستعلة؟ وهنا 
ا�ست���اأذن احلكيم لعدة دقائق وعاد ومعه وع���اء كبري مليء باملاء. و�ساأل ال�ساب: 
ه���ل اأن���ت متاأكد اأنك تري���د معرفة م�سدر الرغب���ات امل�ستعل���ة؟ فاأجابه بلهفة: 
طبعًا. فطلب منه احلكيم اأن يقرتب من وعاء املاء وينظر فيه، ونظر ال�ساب اإىل 
املاء عن قرب وفجاأة �سغط احلكيم بكلتا يديه على راأ�س ال�ساب وو�سعها داخل 
وع���اء املياه. ومرت عدة ثوان ومل يتحرك ال�ساب، ثم بداأ ببطء يخرج راأ�سه من 
امل���اء، وحني بداأ ي�سعر بالختناق بداأ يقاوم ب�س���دة حتى جنح يف تخلي�س نف�سه 
واأخرج راأ�سه من املاء، ثم نظر اإىل احلكيم و�ساأله بغ�سب: ما هذا الذي فعلته؟ 
ف���رّد وهو ما زال حمتفظا بهدوئ���ه وابت�سامته �سائال: ما ال���ذي تعلمته من هذه 
التجرب���ة؟ ق���ال ال�ساب: مل اأتعلم �سيئا. فنظر اإلي���ه احلكيم قائال: ل يا بني لقد 
تعلم���ت الكث���ري، فخالل الث���واين الأوىل اأردت اأن تخل�س نف�س���ك من املاء ولكن 
دوافع���ك مل تك���ن كافية لعم���ل ذلك، وبعد ذل���ك كنت دائما راغب���ا يف تخلي�س 
نف�س���ك فبداأت يف التح���رك واملقاومة ولكن ببطء حي���ث اأن دوافعك مل تكن قد 
و�سل���ت بعد لأعل���ى درجاتها واأخي�رًا وعندما �سارفت عل���ى الغرق اأ�سبح عندك 
الرغب���ة امل�ستعلة لتخلي�س نف�س���ك، وعندئذ فقط جنحت لأنه مل تكن هناك اأي 
ق���وة يف ا�ستطاعته���ا اأن توقفك، ث���م اأ�ساف احلكيم ال���ذي مل تفارقه ابت�سامته 
الهادئة: عندما يكون لديك الرغبة امل�ستعلة للنجاح فلن ي�ستطيع اأحد اإيقافك. 
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)209( النخلة
بينم���ا كان الر�س���ول حممد �سلَّى اهلل علي���ه واآله جال�سًا و�س���ط اأ�سحابه اإذ 
دخل عليه �سابٌّ يتيٌم ي�سكو اإليه قائاًل: يا ر�سول اهلل، كنت اأقوم بعمل �سور حول 
ب�ست���اين فقطع طريق البن���اء نخلٌة جلاري طلبت منه اأن يرتكها يل لكي ي�ستقيم 
ال�س���ور فرف�س، طلب���ت منه اأن يبيعن���ي اإياها فرف�س. فطلب الر�س���ول اأن ياأتوه 
باجل���ار اأُتي باجلار اإىل الر�سول �سلى اهلل عليه واآله وق�س عليه الر�سول �سكوى 
ق الرجل على كالم الر�سول ف�ساأله الر�سول �سلى اهلل عليه  ال�س���اب اليتيم ف�سدَّ
واآل���ه اأن يرتك له النخلة اأو يبيعها له فرف����س الرجل فاأعاد الر�سول قوله: ِبْع له 
النخل���ة ولك نخلٌة يف اجلنة ي�س���ري الراكب يف ظلها مائة ع���ام. فُذِهَل اأ�سحاب 
ر�س���ول اهلل م���ن العر�س املغري جدًا فمن يدخل النار ول���ه نخلة كهذه يف اجلنة 
وم���ا ال���ذي ت�ساويه نخلٌة يف الدنيا مقابل نخل���ٍة يف اجلنة لكن الرجل رف�س مرًة 
اأخ���رى طمعًا يف متاع الدنيا فتدخل اأح���د اأ�سحاب الر�سول ويدعي اأبا الدحداح 
فق���ال للر�س���ول الكرمي اأن اأنا ا�سرتيت تلك النخل���ة وتركتها لل�ساب اإيل نخلة يف 
اجلن���ة يا ر�سول اهلل؟ فاأج���اب الر�سول نعم. فقال اأبو الدح���داح للرجل اأتعرف 
ب�ستاين يا هذا؟ فقال الرجل نعم، فمن يف املدينة ل يعرف ب�ستان اأبي الدحداح 
ذا ال�ستمائة نخلة والق�سر املنيف والبئر العذب وال�سور ال�ساهق حوله فكل جتار 
املدين���ة يطمعون يف متر اأب���ي الدحداح من �سدة جودته فقال اأبو الدحداح بعني 
نخلتك مقابل ب�ستاين وق�سري وبئري وحائطي فنظر الرجل اإىل الر�سول �سلى 
اهلل علي���ه واآله غري م�سدق م���ا ي�سمعه اأُيعقل اأن يقاي�س �ستمائة نخلة من نخيل 
اأبي الدحداح مقابل نخلًة واحدًة فيا لها من �سفقة ناجحة بكل املقايي�س فوافق 
الرج���ل واأ�سهد الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه واآله وال�سحابة على البيع ومتت 
البيع���ة فنظر اأبو الدحداح اإىل ر�سول اهلل �سعي���دًا �سائاًل: اأيلَّ نخلة يف اجلنة يا 
ر�سول اهلل؟ فقال الر�سول )ل( فُبِهَت اأبو الدحداح من رد ر�سول اهلل �سلى اهلل 
علي���ه واآله ثم ا�ستكمل الر�س���ول قائاًل ما معناه، اهلل عر�س نخلة مقابل نخلة يف 
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اجلنة واأنت زايدت على كرم اهلل بب�ستانك كله َوَردَّ اهلل على كرمك وهو الكرمي 
ذو اجل���ود باأن جع���ل لك يف اجلنة ب�ساتني من نخيل ُيعجز عن عدها من كرثتها 
وق���ال الر�س���ول الكرمي: كم من ِمداٍح لأبي الدحداح وامِل���داح هنا – هي النخيل 
املثقلة من كرثة التمر عليها. وظل الر�سول �سلى اهلل عليه واآله يكرر جملته اأكرث 
م���ن مرة لدرج���ة اأن ال�سحابة تعجبوا م���ن كرثة النخيل الت���ي ي�سفها الر�سول 
لأب���ي الدح���داح ومتنى ُكلٌّ منهم لو كان اأبا الدح���داح وعندما عاد اأبو الدحداح 
اإىل امراأت���ه، دعاه���ا اإىل خ���ارج املن�زل وقال له���ا: لقد بعت الب�ست���ان والق�سر 
والبئر واحلائط. فتهللت الزوجة من اخلرب فهي تعرف خربة زوجها يف التجارة 
و�ساأل���ت عن الثمن. فقال له���ا: لقد بعتها بنخلة يف اجلنة ي�سري الراكب يف ظلها 

مائة عام. فردت عليه متهللًة: ربح البيع اأبا الدحداح، ربح البيع. 
فمن منا يقاي�س دنياه بالآخرة؟ ومن منا ُم�ستعد للتفريط يف ثروته اأو من�زله 
اأو �سيارت���ه يف مقاب���ل �سيٍء اآجٍل مل يره؟ اإنه الإميان بالغيب وتلك درجة عالية ل 
ُتن���ال اإل باليقني والثقة باهلل الواحد الأحد، ل الثقة بحطام الدنيا الفانية وهنا 
المتح���ان والختبار، اأرجو اأن تكون هذه الق�سة عربة لكل من يقراأها، فالدنيا 
ل ت�س���اوي اأن حت���زن اأو تقن���ط لأجله���ا، اأو يرتفع �سغط دمك م���ن همومها، ما 

عندكم ينفد وما عند اهلل باق.
)210( �سورة ق

ه���ذه ق�س���ه حدثت لأح���د الأ�سخا�س، حيث يق���ول كنت يف بداي���ة التزامي 
واحلم���د هلل ق���د ب���داأت اأحفظ من الق���راآن الكرمي حت���ى و�سل���ت اإىل �سورة ق، 
امله���م يف اأح���د الأيام تاأخر الإمام ع���ن �سالة الفجر، فالتفت امل���وؤذن اإيل وقال 
تق���دم، تقدم���ت وكلي ثقة ولكن بين���ي وبينكم هذا يف الظاهر اأم���ا داخليا فكان 
يف نف�س���ي رهبة �سدي���دة، املهم اأين ك���رّبت وبعد قراءة الفاحت���ة قلت يف نف�سي 
ه���ذه فر�سة لقراءة �سورة ق تعوذت باهلل وب�سملت وقراأت مبتدءًا الآية ق ولكني 
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ارتبكت و�ساع احلفظ و�سكت. قال املوؤذن والقراآن املجيد. قلت والقراآن املجيد. 
وقفل���ت. ق���ال: بل عجبوا. قلت: بل عجب���وا. قال: اأن جاءهم. قل���ت: اأن جاءهم 
وا�ستم���ر يلقنني اآيتني اأو ثالث واأنا اأردد خلفه و�ساعت طا�ستي. وكربت وركعت 
واأن���ا خال�س منته���ي و�س هذا املوقف. وتداركت نف�سي اأثن���اء ال�سجود واجلل�سة 
واإذا �س���ورة ق تن�س���اب يف راأ�سي اآية اآي���ة. رفعت للركعة الثاني���ة وقراأت الفاحتة 
وقل���ت يف نف�س���ي لزم اأوري اجلماعة اإين حافظ ال�س���ورة ول�ست اأي كالم وي�ساء 
اهلل اأن اأب���داأ ق واأول م���ا نطقتها قفلت و�ساع احلفظ ق���ال املوؤذن خلفي ب�سوت 
حنق: والقراآن املجي���د. قلت: والقراآن املجيد. وقفلت. قال: بل عجبوا. قلت: بل 
عجبوا وهكذا مثل الركعة الأوىل واأنا اأنتف�س من اخلجل والف�سيلة. املهم ركعت 
وكمل���ت ال�سالة. و�سلم���ت والتفت على اجلماعة وراأ�سي عل���ى �سدري وامل�سكلة 
امل���وؤذن اأعرفه ع�سبي وحمقي. وب���دون مقدمات واأمام اجلماعة. قال. ما تقول 
يل احلني نطلعك من ق وترجع لها لي�س؟ ومل اأرد عليه بكلمة وبقيت يف املحراب 

حتى خرج كل من يف امل�سجد.
)211( فل�سفات اإدارية

• بينما يقول املدير: اذهب، يقول القائد: هيا بنا.	
• عندما يكون ال�سخ�س هادئا ت�سبح الأمور ب�سيطة للغاية.	
• خ���ويف من جي�س من مئة خروف يقودهم اأ�سد اأكرث من خويف من جي�س 	

من مئة اأ�سد يقودهم خروف.
 اأول طريقة لتقييم ذكاء احلاكم هي اأن تنظر اإىل الرجال املحيطني.  	

• اإحدى مهام القائد الرئي�سية تتمثل يف اأن يبقي جذوة الأمل حية.	
• األ�ست اأدمر اأعدائي حني اأجعلهم اأ�سدقائي.	
• اإذا كانت املطرقة هي الأداة الوحيدة معك، ف�ستعامل كل الأ�سياء وكاأنها 	

م�سامري.
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• عندما يكون القائد يف اأزمة فاإنه يت�سرف بحد�سه ثم يبحث لحقا عن 	
تف�سريات لت�سرفاته.

• عندما ي�سبح البحر �ساكنا ي�سبح اجلميع بحارة.	
• هناك دائما طريقة اأخرى اأف�سل، ابحث عنها.	
• ل توجه النا�س اإىل كيفية اأداء اأعمالهم، اأخربهم باملطلوب و�سيفاجئونك 	

بابتكاراتهم.
• بال�س���الح ميكن���ك اجللو�س عل���ى كر�سي احلكم، لك���ن ل ميكنك البقاء 	

طويال.
• هن���اك �سيء يه���زين عندما اأتذكر اأي���ام �سبابي، وه���و اأن الكثريين قد 	

اأعانوين اأو كانوا موؤثرين يف حياتي دون اأن اأنتبه لهم.
• ال�سخ����س ال���ذي ل ي�ساأل اأبدا: اإما اأنه يعرف كل �س���يء، اأو ل يعرف اأي 	

�سيء.
• ل جتل�س وتنتظر الفر�سة، قم وا�سنعها.	
• هناك ثالث �سفات �سرورية للقيادة: الو�سوح، ال�سجاعة، والتوا�سع.	
• لكل م�سئول يتوىل من�سبا حالة من اثنتني: اإما يكرب اأو ينتفخ.	
• اأن���ا رجل ذو مبادئ ثابت���ة و�سارمة واأول هذه املبادئ اأن اأكون مرنا على 	

الدوام.
• الوق���وف على احلياد من ال�سراع ب���ني القوي وال�سعيف ل يعني احلياد 	

ولكن يعني الوقوف مع القوي.
• ثمن العظمة هو حتمل امل�سوؤولية.	
• اإذا مل ت�ستطع قيادة نف�سك فال حتاول قيادة الآخرين.	
• تظه���ر لنا القراءة املمتعة للتاريخ اأنه مل ي�ستطع رجل اأن ينجح ع�سكريا 	

دون اأن يقنع جنوده باأنه قد و�سعهم يف املقام الأول وقبل كل �سيء.
• يبداأ ال�سخ�س رحلة النجاح يف اللحظة التي يقرر فيها ذلك.	
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)212( ملاذا حرم الإ�سالم زواج الإخوة من الر�ساعة؟
�ساع م���ا يحرم من  يق���ول الر�س���ول �سّل���ى اهلل عليه و�سلم: )يح���رم من الرَّ
الن�س���ب( )متف���ق عليه(. هذا احلديث الكرمي يب���ني اأن الطفل الذي ير�سع من 
ام���راأة غري اأمه ي�سبح حمرم���ًا عليها، كذلك على بناته���ا اللواتي ر�سعن معه. 
اأي كاأن���ه ابنه���ا وبناتها كاأنهن اأخواته. وال�سوؤال: ما ه���و �سبب هذا التحرمي وما 
ه���ي الأ�سياء املوج���ودة يف حليب املر�سعة والتي تدخل جل���وف الر�سيع لي�سبح 
وكاأنه ابنًا لها؟ وماذا يقول العلم احلديث بهذا اخل�سو�س؟ عندما قام العلماء 
بتحلي���ل حليب الأم لحظوا وجود مواد ل توجد يف احلليب العادي، وتختلف من 
امراأة لأخرى. عندما يتج���رع الطفل هذه املواد يتكون لديه اأج�سام مناعية بعد 
ع���دة ر�سعات فق���ط. وهذا يعني اأن الطفل الذي ر�سع م���ن امراأة عدة ر�سعات 
فاإنه يكت�سب بع�س ال�سفات الوراثية املناعية من هذه الأم لت�سبح مبثابة اأم له. 
هذه ال�سفات الوراثية التي اكت�سبها الر�سيع من املراأة ت�سبه تلك التي اكت�سبها 
اأولده���ا احلقيقيني منها لي�سبحوا وكاأنهم اأخ���وة له. لذلك يحرم زواج الإخوة 
بالر�ساع���ة لأنهم ميلكون نف����س ال�سفات الوراثية وهذا قد ي���وؤدي اإىل اأمرا�س 

وراثية خطرية.
)213( �سد الوجه

ق���ررت ام���راأة عمل �سد للوجه قبل عيد ميالده���ا اخلم�سني دفعت اأكرث من 
50 األ���ف، واأح�س���ت ب�سعادة لأن النتائج كانت جي���دة، ويف طريق عودتها توقفت 
ل�س���راء �سحيف���ة و�ساألت البائع: اأرجو عدم املوؤاخذة ولكنن���ي اأحببت اأن اأ�ساألك 

عن توقعك لعمري؟
قال لها: 31 عامًا

 قال���ت: ل. اأنا عم���ري 50، قالتها ب�سعادة، بعدها بفرتة ب�سيطة توقفت عند 
ماكدونالدز ل�سراء وجبة، ف�ساألت البائعة نف�س ال�سوؤال؟
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 فردت البائعة: اأعتقد 29
 قالت املراأة بابت�سامة عري�سة: عمري 50 عامًا. بعدها اأح�ست بالر�سا وكل 
الر�سا عّما فعلته من جتمي���ل، خرجت من ماكدونالدز وتوقفت عند ال�سيدلية 
لتاأخذ غر�سها. وخطر على بالها التاأكد اأكرث، ف�ساألت ال�سيديل �سوؤالها املعتاد، 
رد ال�سي���ديل: اعتقد 30 عام���ا. قالت ب�سعادة عمري 50 عام���ا. �سكرًا لك، يف 
حمط���ة القطار كان بجوارها رجل كبري ال�سن، فكرت ب�سوؤاله خلربته يف احلياة 
ف�ساألت���ه بلطف نف�س ال�سوؤال، فقال الرجل: عمري جتاوز ال80 عامًا ول ميكنني 
النظر جيدًا لتقدمي يف العمر، ولكنني اأ�ستطيع حتديد عمر اأي امراأة من خالل 
حت�س����س ج�سدها، فه���ي الطريقة الوحيدة التي ل ميكن اأن تخطئ معي، �سمتت 
املراأة قلياًل ودفعها الف�سول للتاأكد من جودة ما قامت به من جتميل من ال�سماح 
للرجل بتح�س����س ج�سدها، وحني فرغ من ذلك قال لها عمرك 50 عامًا انبهرت 

املراأة و�ساألته كيف عرفت ذلك وبكل دقة؟
ق���ال لها عديني ب���اأن ل تغ�سبي مني ل���و اأخربتك، فقالت اأع���دك باأنني لن 

اأغ�سب منك اأبدًا!
قال لها:- كنت واقفًا خلفك يف ماكدونالدز.

)214( �سرب املاء قواعد وفوائد
 م���ن اأهم اأ�سرار ن�س���ارة الب�سرة: �سرب املاء بكميات كافية. فما هي اأهمية 
امل���اء حليوية ون�س���ارة اجل�سم؟ وما هي الكمية الكافي���ة للحافظ على احليوية. 
وه���ل الإكث���ار اأو التقليل من �سرب املاء له اأخط���ار؟ ويبقى ال�سوؤال املهم: ما هي 
الأوقات ال�سحيحة ل�سرب امل���اء؟ وما هي التحذيرات الطبية املتعلقة بالعادات 

اخلاطئة لل�سرب؟ 
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اأهمية �سرب املاء: 
• مينح اجل�سم الرطوبة الكافية مما يك�سب اجللد الليونة ويحفظ للعينني 	

الربيق. 
• يجدد حيوية كل خاليا اجل�سم. 	
• ينظم درجة حرارة اجل�سم. 	
• يعمل على تخلي�س الدم من ال�سموم والروا�سب. 	
• ين�سط اجلهاز اله�سمي وعملية الإخراج. 	
• يخفف �سوائل اجل�سم. 	
• يعمل على ترطيب املفا�سل وليونة حركتها ويحميها من الكدمات. 	
• يعو����س ما يفق���ده اجل�سم م���ن ال�سوائل الت���ي تخرج يف الب���ول والعرق 	

والرباز ورطوبة الزفري. 
• ين�سط وظائف الكلى. 	
• الكمية الكافية ل�سرب املاء:	
• يحتاج اجل�سم العادي اإىل 2 - 3 لرتات يوميًا مبعدل 8 اأكواب 160 مللي 	

لرت. 
• كلم���ا تقدمن���ا يف ال�سن ت�سري جلودنا واأغ�سيتن���ا اأكرث رقة وتفقد املزيد 	

من املاء وتقل كفاءة الكلى فتزداد احلاجة اإىل املاء. 
• تزداد الكمية يف حالة احلمل والر�ساعة والطق�س احلار وعند ممار�سة 	

ريا�سة عنيفة. 
 الإكثار من �سرب املاء يوؤدي اإىل: 

• انتفاخ البطن. 	
• ال�سعور بالثقل. 	
• كرثة الغازات. 	
• ي���وؤدي اإىل متدد م�سل الدم، ويباعد بني الأن�سجة واحلجريات ويجعلها 	
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تبطئ القيام بعملها. 
• يف حالت نادرة يوؤدي اإىل ت�سمم املاء.	
• الإقالل من �سرب املاء يوؤدي اإىل: 	
• اجلفاف والتعب وقلة الن�ساط. 	
• فقدان القدرة على �سبط حرارة اجل�سم. 	
• فقدان التوازن. 	
• اإم�ساك. 	
• ح�سى الكلى. 	
• الن�سيان. 	
• جفاف العني والفم واجللد. 	

 متى ن�سرب املاء؟
• نبداأ النهار بعد فراغ املعدة طول الليل ب�سرب كوب من املاء؛ لينبه الأمعاء 	

ويغ�سل املعدة ويخل�س الكليتني من ال�سوائب والروا�سب والرمال، وينبه 
الكبد لإفراز ال�سفراء، وحت�سري املعدة له�سم طعام الإفطار. 

• ن�سرب املاء البارد )املعتدل احلرارة( قبل الطعام ب�ساعة - بعد الطعام 	
ب�ساعتني؛ حتى ل ي�سيء اإىل عمل الع�سارات الها�سمة ويقلل من كفاءة 

عملها. 
• ل تزي���د على كوب واحد من املاء البارد م���ع الأكل، ون�سربه على فرتات 	

حتى ل يعوق عملية اله�سم. 
• ن�س���رب كوبا من امل���اء البارد م���ع الأغذية اجلافة، مث���ل اخلبز واللحم 	

لي�سهل عملية اله�سم. 
• ن�سرب ماءا باردا بعد القيام مبجهود كالريا�سة اأو امل�سي ولكن بعد اأخذ 	

ق�سط من الراحة وبهدوء وتدرج. 
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• ن�س���رب املاء يف حال���ة تناولنا مدرات، مثل القه���وة وال�ساي وامل�سروبات 	
الغازية. 

• عند اإتباعنا حلمية النحافة. 	
• الر�ساعة لإدرار اللن وتعوي�س ال�سوائل يف ج�سم الأم. 	
• عند ال�سعور باحلرارة يف اجلو. 	
• املراأة احلامل. 	
•  قبل النوم. 	

)215( �سرط اأخر للح�سول على الرتقية
بع���د �سنوات ع���دة ق�ساها يف وظيفت���ه الب�سيطة، بقي علي���ه اإكمال ال�سرط 
الأخري والذي يخّوله للح�سول على الرتقية الوظيفية بعد طول انتظار، وقد كان 
ذلك ال�سرط يتمثل يف احل�سول على �سهادة املرحلة املتو�سطة فلم يجد بدًا من 
ال�ستف���ادة من نظام )النت�ساب( يف اإح���دى املدار�س الأهلية حيث كان يجاوره 
يف مقاع���د جلنة الختب���ارات زميله الآخر والذي عندم���ا �ساقت به الأر�س مبا 
رحبت، التفت اإليه يرمقه بعني ال�سديق بحثًا عن اإجابة ال�سوؤال الأول يف اختبار 

مادة الإجنليزي � الذي اأجاب عليه �سديقه رغم �سعوبته � وقد كان:
?What Is Your Name فاأخ���ربه اأن يرتي���ث ول ينقل الإجابة منه لأن هذا 
ال�س���وؤال يعني: ما ا�سم���ك؟ والإجابة املكتوبة هي ا�سم���ه الثالثي الذي ل ي�سلح 

بالطبع جوابًا يف الورقتني!
فهم����س ل���ه الأول: واأن���ت كيف ا�ستطع���ت اأن تكت���ب ا�سمك الثالث���ي باللغة 
الإجنليزي���ة؟ فق���ال: نقلته باحلرف الواحد من بطاق���ة )ال�سرف الآيل( واأنت 

افعل مثلي!
فاأخ���رج بطاقته من املحفظة ونق���ل ا�سمه الثالثي باحلرف الواحد يف خانة 
الإجاب���ة عل���ى ال�سوؤال )ول من �ساف ول م���ن دري( اإىل تلك اللحظة طبعًا، لأن 
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دم املعلم وهو ي�سحح الورقة باإجابته  الكارثة مل حتن بعد، ولكنها اأتت عندما �سُ
التحف���ة على �سوؤال: ?What Is Your Name حيث كتب باللغة الجنليزية طبعًا 

 )AL Rajhi Bank( :ُجملة
)216( �سروط واآداب الدعاء واأ�سباب الإجابة واأوقاتها

الإخال�س هلل تعاىل.. 1
اأن يب���داأ بحم���د اهلل والثناء علي���ه، ثم بال�سالة عل���ى النبي ويختم . 2

بذلك.
اجلزم يف الدعاء واليقني بالإجابة.. 3
الإحلاح يف الدعاء وعدم ال�ستعجال.. 4
ح�سور القلب يف الدعاء.. 5
الدعاء يف الرخاء وال�سدة.. 6
ل ي�ساأل اإل اهلل وحده.. 7
عدم الدعاء على الأهل، واملال، والولد، والنف�س.. 8
خف�س ال�سوت بالدعاء بني املخافتة واجلهر.. 9

العرتاف بالذنب، وال�ستغفار منه، والعرتاف بالنعمة، و�سكر اهلل . 10
عليها.

حتري اأوقات الإجابة واملبادرة لغتنام الأحوال والأو�ساع والأماكن . 11
التي هي من مظان اإجابة الدعاء.

عدم تكلف ال�سجع يف الدعاء.. 12
الت�سرع واخل�سوع والرغبة والرهبة.. 13
كرثة الأعمال ال�ساحلة، فاإنها �سبب عظيم يف اإجابة الدعاء.. 14
رد املظامل مع التوبة.. 15
الدعاء ثالثًا.. 16
ا�ستقبال القبلة.. 17
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رفع الأيدي يف الدعاء.. 18
الو�سوء قبل الدعاء اإذا تي�سر.. 19
اأن ل يعتدي يف الدعاء.. 20
اأن يبداأ الداعي بنف�سه اإذا دعا لغريه.. 21
اأن يتو�سل اإىل اهلل باأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العلى، اأو بعمل �سالح . 22

قام به الداعي.
التق���رب اإىل اهلل بك���رثة النوافل بع���د الفرائ�س، وه���ذا من اأعظم . 23

اأ�سباب اإجابة الدعاء.
اأن يكون املطعم وامل�سرب وامللب�س من ماٍل حالل.. 24
 ل يدعو باإثم اأو قطيعة رحم.. 25
اأن يدعو لإخوان���ه املوؤمنني، ويح�سن به اأن يخ�س الوالدان والعلماء . 26

وال�ساحلون والعباد بالدعاء،
واأن يخ����س بالدعاء م���ن يف �سالحهم �س���الح للم�سلم���ني كاأولياء . 27

الأمور وغريهم، ويدعو للم�ست�سعفني واملظلومني من امل�سلمني.
اأن ي�ساأل اهلل كل �سغرية وكبرية.. 28
اأن ياأمر باملعروف وينهى عن املنكر.. 29
البتعاد عن جميع املعا�سي.. 30

اأوقات واأحوال واأماكن واأو�ساع ي�ستحب فيها الدعاء
ليلة القدر.. 1
جوف الليل الآخر ووقت ال�سحر.. 2
دبر ال�سلوات املكتوبات )الفرائ�س اخلم�س(.. 3
بني الأذان والإقامة.. 4
�ساعة من كل ليلة.. 5
عند النداء لل�سلوات املكتوبات.. 6
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عند نزول الغيث.. 7
عند زحف ال�سفوف يف �سبيل اهلل.. 8
�ساع���ة من ي���وم اجلمعة، وهي على الأرجح اآخ���ر �ساعة من �ساعات . 9

الع�سر قبل الغروب.
عند �سرب ماء زمزم مع النية ال�سادقة.. 10
يف ال�سجود اأثناء ال�سالة.. 11
عند قراءة الفاحتة وا�ستح�سار ما يقال فيها.. 12
عن���د رف���ع الراأ�س من الركوع وق���ول: ربنا ولك احلم���د حمدًا كثريًا . 13

طيبًا مباركًا فيه.
عند التاأمني يف ال�سالة.. 14
عند �سياح الديكة.. 15
الدعاء بعد زوال ال�سم�س قبل الظهر.. 16
دعاء الغازي يف �سبيل اهلل.. 17
دعاء احلاج.. 18
دعاء املعتمر.. 19
الدعاء عند املري�س.. 20
عن���د ال�ستيقاظ من النوم لياًل والدع���اء املاأثور يف ذلك وهو قوله: . 21

)ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك، وله احلمد وهو على كل 
�سيء قدير، احلمد هلل، و�سبحان اهلل، ول حول ول قوة اإل باهلل، ثم 
ق���ال: اللهم اغفر يل � اأو دع���ا � ا�ستجيب له، فاإن تو�ساأ و�سلى قبلت 

�سالته(.
اإذا نام على طهارة ثم ا�ستيقظ من الليل ودعا.. 22
عند الدعاء ب� )ل اإله اإل اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني(. 23
دعاء النا�س عقب وفاة امليت.. 24
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الدعاء بعد الثناء على اهلل وال�سالة على النبي يف الت�سهد الأخري.. 25
عند دعاء اهلل با�سمه الأعظم الذي اإذا دعي به اأجاب واإذا �سئل به . 26

اأعطى.
دعاء امل�سلم لأخيه امل�سلم بظهر الغيب.. 27
دعاء يوم عرفة يف عرفة.. 28
الدعاء يف �سهر رم�سان.. 29
عند اجتماع امل�سلمني يف جمال�س الذكر.. 30
عند الدعاء يف امل�سيبة ب�: )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون، اللهم اأجرين . 31

يف م�سيبتي واخلف يل خريًا منها(.
الدعاء حالة اإقبال القلب على اهلل وا�ستداد الإخال�س.. 32
دعاء املظلوم على من ظلمه.. 33
دعاء الوالد لولده.. 34
دعاء الوالد على ولده.. 35
دعاء امل�سافر.. 36
 دعاء ال�سائم عند فطره.. 37
دعاء امل�سطر.. 38
دعاء الإمام العادل.. 39
دعاء الولد البار بوالديه.. 40
الدعاء عقب الو�سوء اإذا دعا باملاأثور يف ذلك، وهو )اأ�سهد اأن ل اإله . 41

اإل اهلل وح���ده ل �سريك له، واأ�سه���د اأن حممدًا عبده ور�سوله( فمن 
قال ذلك فتحت له اأبواب اجلنة الثمانية، يدخل من اأيها �ساء.

الدعاء بعد رمي اجلمرة ال�سغرى.. 42
الدعاء بعد رمي اجلمرة الو�سطى.. 43
الدعاء داخل الكعبة، ومن �سلى داخل احلجر فهو من البيت.. 44
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الدعاء يف الطواف.. 45
الدعاء على ال�سفا.. 46
الدعاء على املروة.. 47
الدعاء بني ال�سفا واملروة.. 48
الدعاء يف الوتر من ليايل الع�سر الأواخر من رم�سان.. 49
الدعاء يف الع�سر الأوائل من ذي احلجة.. 50
الدعاء عند امل�سعر احلرام.. 51
واملوؤم���ن يدع���و رب���ه اأينم���ا كان ويف اأي �ساعة، ولكن ه���ذه الأوقات . 52

والأح���وال والأماكن تخ�س مبزي���د عناية؛ فاإنه���ا مواطن ي�ستجاب 
فيها الدعاء باإذن اهلل تعاىل.

اأخطاء تقع يف الدعاء
اأن ي�ستمل الدعاء على �سيء من التو�سالت ال�سركية اأو البدعية.. 1
متني املوت و�سوؤال اهلل ذلك.. 2
الدعاء بتعجل العقوبة.. 3
الدعاء مبا هو م�ستحيل اأو مبا هو ممتنع عقاًل اأو عادة اأو �سرعًا.. 4
الدعاء باأمر قد مت وح�سل بالفعل وُفرغ منه.. 5
اأن يدعوا ب�سيء دّل ال�سرع على عدم وقوعه.. 6
الدعاء على الأهل والأموال والنف�س.. 7
الدعاء بالإثم كاأن يدعو على �سخ�س اأن يبتلى ب�سيء من املعا�سي.. 8
الدعاء بقطيعة رحم.. 9

الدعاء بانت�سار املعا�سي.. 10
حتج���ري الرحم���ة، كاأن يقول: الله���م ا�سفني وحدي فق���ط وارزقني . 11

وحدي فقط.
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اأن يخ����س الإمام نف�سه بالدع���اء دون املاأموم���ني اإذا كانوا يوؤمنون . 12
وراءه.

ت���رك الأدب يف الدع���اء كاأن يق���ول: يا رب الكالب وي���ا رب القردة . 13
واخلنازير.

الدع���اء عل���ى وج���ه التجرب���ة والختبار هلل ع���ز وج���ل، كاأن يقول: . 14
�ساأجرب واأدعو لأرى اأي�ستجاب يل اأم ل، وقول بع�سهم: �ساأدعو اهلل 

فاإن نفع واإل مل ي�سر.
اأن يكون غر�س الدعاء فا�سدًا.. 15
اأن يعتمد العبد على غريه يف الدعاء دائمًا، ول يحر�س على الدعاء . 16

بنف�سه.
كرثة اللحن اأثناء الدعاء، وخا�سة اإذا كان اللحن يحيل املعنى، اأما . 17

اجلاهل باملعنى ولي�س له معرفة باللغة فهو معذور.
عدم الهتمام باختيار اأ�سماء اهلل اأو �سفات اهلل املنا�سبة للدعاء.. 18
الياأ�س وقلة اليقني من اإجابة الدعاء.. 19
التف�سي���ل يف الدعاء تف�سياًل ل لزوم ل���ه، كاأن يقول: )اللهم اغفر . 20

لآبائنا واأمهاتنا واأجدادن���ا وجداتنا وخالتنا..( وهكذا وي�ستمر يف 
ذك���ر تف�سيل الأقارب واجل���ريان وغريهم، اأم���ا اإذا كان التف�سيل 

معقوًل وحمدودًا فال باأ�س بذلك.
دعاء اهلل باأ�سماء مل ترد يف الكتاب وال�سنة.. 21
املبالغة يف رفع ال�سوت.. 22
ق���ول بع�سه���م عند الدعاء: الله���م اإين ل اأ�ساأل���ك رد الق�ساء ولكن . 23

اأ�ساألك اللطف فيه.
تعلي���ق الدع���اء عل���ى امل�سيئ���ة كاأن يق���ول: اللهم اغف���ر يل اأن �سئت . 24

والواجب اجلزم يف الدعاء.
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ت�سنع البكاء ورفع ال�سوت بذلك.. 25
ترك الإمام رفع يديه اإذا ا�ست�سقى يف خطبة اجلمعة.. 26
الإطالة بالدعاء حال القنوت، والدعاء مبا ل ينا�سب املق�سود فيه.. 27

)217( م�سطلحات عاملية �سائعة
الدميقراطي���ة: هي حك���م ال�سعب لل�سعب، وال�ستخ���دام العملي لها . 1

يتمث���ل يف اإتاحة فر�سة اختيار احلاكم ون���واب ال�سعب لل�سعب على 
اأ�سا����س م���ا يتقدم ب���ه كل منهم م���ن روؤى، وعر�س كاف���ة القرارات 
امل�سريي���ة عل���ى ن���واب ال�سع���ب للت�سوي���ت )وغالبا م���ا يطلق على 

احلرية ويطلق على امل�سورة بع�س الأحيان(. 
الديكتاتوري���ة: هي فر�س نظام واحد �سم���ويل دون خيارات مغايرة . 2

)وغالب���ا ما يطلق عل���ى ال�سخ�س املت�سلط الظ���امل اأو الذي يفر�س 
اآرائه(. 

الليربالي���ة: م�ستقة م���ن كلمة احلرية الإجنليزي���ة » liberty » وهي . 3
مذه���ب يرى حري���ة الأفراد واجلماعات يف اعتن���اق ما ي�ساءون من 

اأفكار والتعبري عنها ب�سكل مطلق.
ال�سرتاكي���ة: مذه���ب اقت�س���ادي يق�سي باحت���كار الدول���ة لو�سائل . 4

الإنت���اج كملك ع���ام لل�سع���ب )اأي اأن الدولة ت�س���ارك ال�سعب يف كل 
�سي(. 

ال�سيوعي���ة: مذهب اجتماعي يتمثل يف تدخل الدولة الفعال يف حياة . 5
الأف���راد واإخ�ساعه���م لإ�سرافها وتوجيهه���م ماديًا وفكري���ًا واملبداأ 
الأ�سا�س���ي لهذا املذهب يتخل�س يف )ِمن كل بقدر قوته، ولكل بقدر 
حاجته( وهي فل�سفة و�سعه���ا فردريك اأجنلز وكارل مارك�س يطول 
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�سرحه���ا، اأب���رز معاملها يف جم���ال ال�سيا�سة اأنها تعتم���د على اإقامة 
نظام ديكتاتوري ميتلك كافة و�سائل الإنتاج يف البالد ويقوم بتق�سيم 

وتوزيع املهام والأجور على العمال.
الربوليتاريا: هم الطبقة الكادحة عموما اأو العمال والفالحني. . 6
Ideologies كلم���ة اجنليزي���ة معناه���ا احل���ريف . 7 الأيديولوجي���ات: 

عقائد، وتعريفه���ا بالجنليزية: منظومة الت�س���ورات والعتقادات 
والنظري���ات التي تبن���ى عليها حياة الأفراد واملجتمع���ات ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية 
البنية التحتية: تطلق على املرافق الأ�سا�سية التي تقوم عليها احلياة . 8

يف املدن، املاء، الكهرباء، الطرق، الغاز الطبيعي، وغري ذلك. 
العوملة: مذهب �سيا�سي اقت�سادي يهدف اإىل اإزالة احلدود بني دول . 9

العامل اأمام نقل الب�سائع والأموال واملعلومات بحيث ل يعرت�س هذا 
كل���ه اأية عوائق )اأي تكون للعامل ح�سارة عاملية واحدة ويرى اآخرون 
اأنه���ا �سيطرة اأو هيمن���ة اأمريكية على الع���امل لأمركة كل �سي لذلك 
فه���م يرونها ظاه���رة ا�ستعماريه وي���رى البع�س اأي�س���ا مفهوم اآخر 
لها وه���و: الالحدود اأو تال�س���ي امل�سافة وذلك يجع���ل العامل كقرية 
�سغرية يتم تبادل املنافع بينها وكل ذلك يرتكز على التقدم الهائل 

يف تكنولوجيا املعلومات(. 
البريوقراطية: ياأتي اأ�سل كلمه بريوقراطيه من الفرن�سية من كلمه . 10

بريو )Bureau(اأي مكتب، وترمز للمكاتب احلكومية التي كانت يف 
القرن الثامن ع�سر، والتي كانت تغطى بقطعه من القما�س املخملي 
الداك���ن الل���ون، وم���ن اليوناني���ة م���ن كلم���ه )Kratos (، اأي القوه، 
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)ال�سلطة، وال�سيادة(، وق���د ا�ستخدمت كلمه البريوقراطية للدللة 
على الرجال الذين يجل�سون خلف املكاتب احلكومية ويديرون زمام 
الأمور كٍل ح�سب مكانته، ولكن تو�سع هذا املفهوم لي�سمل املوؤ�س�سات 
غ���ري احلكومي���ة، كاملدار����س وامل�ست�سفي���ات وامل�سان���ع وال�سركات 
وغريها وهو تنظيم منوذجي من املفرو�س اأن يوؤدي اإىل اإمتام العمل 
عل���ى اأف�سل وجه )وغالب���ا ما تطلق البريوقراطي���ة على الن�سباط 

وتطلق بع�س الأحيان على اأنها تعبري عن املجتمع احلديث(. 
)218( �سفات النبي عليه ال�سالم

�سفــة لونــه: عن اأن����س ر�سي اهلل عنه ق���ال: )كان ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اأزهر 
الل���ون، لي�س بالأدهم ول بالأبي����س الأمهق اأي مل يكن �سدي���د البيا�س والرب�س 

يتالألأ نورًا(. 
 �سفــة وجهــه: كان ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سيل الوج���ه م�سنون اخلدين ومل يك���ن م�ستديرًا 

غاية التدوير، بل كان بني ال�ستدارة والإ�سالة. 
�سفــة جبينه: ع���ن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ق���ال: )كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اأ�سي���ل اجلب���ني(. الأ�سي���ل: هو امل�ست���وي. اأخرجه عب���د ال���رازق والبيهقي وابن 
ع�ساك���ر. وكان ملسو هيلع هللا ىلص وا�س���ع اجلب���ني اأي ممتد اجلب���ني طوًل وعر�س���ًا، واجلبني 
ه���و غري اجلبهة، هو ما اكتنف اجلبهة من مي���ني و�سمال، فهما جبينان، فتكون 

اجلبهة بني جبينني. و�سعة اجلبني حممودة عند كل ذي ذوق �سليم. 
�سفة حاجبيه: كان حاجباه ملسو هيلع هللا ىلص قويان مقو�سان، مت�سالن ات�ساًل خفيفًا، 

ل يرى ات�سالهما اإل اأن يكون م�سافرًا وذلك ب�سبب غبار ال�سفر. 
�سفة عينيه: كان ملسو هيلع هللا ىلص م�سرب العينني بحمرة، وقوله م�سرب العني بحمرة: 
ه���ي ع���روق حمر رقاق وهي م���ن عالماته ملسو هيلع هللا ىلص التي يف الكت���ب ال�سالفة. وكانت 
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عين���اه وا�سعت���ني جميلت���ني، �سديدتي �سواد احلدق���ة، ذات اأه���داب طويلة - اأي 
رمو����س العينني - نا�سعتي البيا�س وكان ملسو هيلع هللا ىلص اأ�س���كل العينني. قال الق�سطالين 
يف املواه���ب: ال�ُسكلة ب�سم ال�سني هي احلمرة تكون يف بيا�س العني وهو حمبوب 
حممود. وقال الزرقاين: قال احلافظ العراقي: هي اإحدى عالمات نبوته ملسو هيلع هللا ىلص، 
وملا �سافر مع مي�سرة اإىل ال�سام �ساأل عنه الراهب مي�سرة فقال: يف عينيه حمرة؟ 
فق���ال: ما تفارقه، قال الراهب: هو �س���رح املواهب. وكان ملسو هيلع هللا ىلص )اإذا نظرت اإليه 
قل���ت اأكحل العينني ولي�س باأكح���ل( رواه الرتمذي. وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
قالت: )كانت عيناه ملسو هيلع هللا ىلص جنالوان اأدعجهما - والعني النجالء الوا�سعة احل�سنة 
والدع���ج: �س���دة �سواد احلدقة، ول يكون الدعج يف �س���يء اإل يف �سواد احلدقة - 
وكان اأهدب الأ�سفار حتى تكاد تلتب�س من كرثتها(. اأخرجه البيهقي يف الدلئل 

وابن ع�ساكر يف تهذيب تاريخ دم�سق. 
�سفة اأنفه: يح�سبه من مل يتاأمله ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سمًا ومل يكن اأ�سمًا وكان م�ستقيمًا، 
اأقن���ى اأي طوياًل يف و�سطه بع�س ارتفاع، مع دق���ة اأرنبته والأرنبة هي ما لن من 

الأنف. 
�سفــة خديــه: كان ملسو هيلع هللا ىلص �سلب اخلدين. وعن عمار بن يا�سر ر�سي اهلل عنه 
قال: )كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�سلم عن ميينه وعن ي�ساره حتى يرى بيا�س خده(. 

اأخرجه ابن ماجه وقال مقبل الوادي: هذا حديث �سحيح. 
 �سفة فمه واأ�سنانه: قال هند بن اأبي هالة ر�سي اهلل عنه: )كان ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سنب مفل���ج الأ�سنان(. الأ�سنب: هو الذي يف اأ�سنانه رقة وحتدد. اأخرجه 
الط���رباين يف املعج���م الكب���ري والرتمذي يف ال�سمائ���ل وابن �سع���د يف الطبقات 
والبغ���وي يف �سرح ال�سنة. وعن جابر بن �سمرة ر�سي اهلل عنه قال: )كان ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، �سلي���ع الف���م )اأي وا�س���ع الفم( جميل���ه، وكان من اأح�س���ن عباد اهلل 
�سفت���ني واألطفهم ختم فم. وكان ملسو هيلع هللا ىلص و�سيمًا اأ�سن���ب - اأبي�س الأ�سنان مفلج اأي 
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متف���رق الأ�سنان، بعيد ما بني الثناي���ا والرباعيات- اأفلج الثنيتني - الثنايا جمع 
ثني���ة بالت�سديد وهي الأ�سنان الأربع التي يف مق���دم الفم، ثنتان من فوق وثنتان 
م���ن حتت، والفلج هو تباعد بني الأ�سن���ان - اإذا تكلم رئي كالنور يخرج من بني 

ثناياه. 
�سفــة ريقه: لقد اأعط���ى اهلل �سبحانه وتعاىل ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص خ�سائ�س كثرية 
لريق���ه ال�سريف وم���ن ذلك اأن ريقه ملسو هيلع هللا ىلص فيه �سفاء للعلي���ل، ورواء للغليل وغذاء 
وقوة وبركة ومناء، فكم داوى ملسو هيلع هللا ىلص بريقه ال�سريف من مري�س فربيء من �ساعته 
ب���اإذن اهلل. فق���د ج���اء يف ال�سحيحني عن �سه���ل بن �سعد ر�س���ي اهلل عنه قال: 
)قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم خيرب: لأعطني الراية غدًا رجاًل يفتح اهلل على يديه، 
يحب اهلل ور�سوله، ويحبه اهلل ور�سوله، فلما اأ�سبح النا�س غدوا على ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وكله���م يرجو اأن يعطاها، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: اأين علي ب���ن اأبي طالب؟ فقالوا: هو 
ي���ا ر�سول اهلل ي�ستكي عينيه. قال: فاأر�سلوا اإلي���ه. فاأتي به ويف رواية م�سلم: قال 
�سلم���ة: فاأر�سلن���ي ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل علي، فجئت به اأق���وده اأرمد فتفل ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف عينيه، فربيء كاأنه مل يكن به وجع(. وروى الطرباين واأبو نعيم اأن 
عم���رية بنت م�سع���ود الأن�سارية واأخواتها دخلن عل���ى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يبايعنه، وهن 
خم����س، فوجدنه ياأكل قديدًا )حلم جمفف(، فم�سغ لهن قديدة، قالت عمرية: 
ثم ناولني القديدة فق�سمتها بينهن، فم�سغت كل واحدة قطعة فلقني اهلل تعاىل 
وم���ا وجد لأفواههن خل���وف، اأي تغري رائحة فم. ومما ي���روى يف عجائب غزوة 
اأح���د، ما اأ�ساب قت���ادة ر�سي اهلل عنه ب�سهم يف عينه ق���د فقاأتها له، فجاء اإىل 
ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقد تدلت عينه، فاأخذها ملسو هيلع هللا ىلص بيده واأعادها ثم تفل بها وم�سح 
عليه���ا وق���ال )قم معافى ب���اإذن اهلل( فع���ادت اأب�سر من اأختها، فق���ال ال�ساعر 

)اللهم �سل على من �سمى ومنى ورد عني قتادة بعد العمى(. 
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�سفــة حليتــه: )كان ر�س���ول اهلل �سل���ى اهلل عليه ح�سن اللحي���ة(، اأخرجه 
اأحم���د و�سحح���ه اأحمد �ساكر. وقال���ت عائ�سة ر�سي اهلل عنه���ا: )كان ملسو هيلع هللا ىلص كث 
اللحي���ة، - والكث: الكثري منابت ال�سع���ر امللتف - وكانت عنفقته بارزة، وحولها 
كبيا�س اللوؤلوؤ، يف اأ�سفل عنفقته �سعر منقاد حتى يقع انقيادها على �سعر اللحية 
حت���ى يكون كاأنه منها(، اأخرجه اأبو نعيم والبيهقي يف دلئل النبوة وابن ع�ساكر 
يف تهذي���ب تاري���خ دم�س���ق وابن اأبي خيثم���ة يف تاريخه. وعن عب���د اهلل بن ب�سر 
ر�س���ي اهلل عن���ه قال: )كان يف عنفقة ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سعرات بي�س(. اأخرجه 
البخ���اري. وق���ال اأن�س بن مال���ك ر�سي اهلل عنه: )مل يخت�س���ب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اإمن���ا كان البيا����س يف عنفقته(. اأخرجه م�سل���م. )وكان ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سود كث اللحية، 
مبق���دار قب�سة اليد، يح�سنها ويطيبه���ا، اأي ي�سع عليها الطيب. وكان ملسو هيلع هللا ىلص يكرث 
دهن راأ�سه وت�سريح حليته ويكرث القناع كاأن ثوبه ثوب زيات(. اأخرجه الرتمذي 
يف ال�سمائ���ل والبغوي يف �سرح ال�سنة. وكان من هديه ملسو هيلع هللا ىلص حف ال�سارب واإعفاء 

اللحية. 
�سفة راأ�سه: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذا راأ�س �سخم. 

�سفة �سعره: كان �سعره ملسو هيلع هللا ىلص �سديد ال�سواد رجاًل، اأي لي�س م�سرت�ساًل ك�سعر 
الروم ول جعدًا ك�سعر ال�سودان واإمنا هو على هيئة املتم�سط، ي�سل اإىل اأن�ساف 
اأذني���ه حينًا وير�سله اأحيانًا في�سل اإىل �سحمة اأذنيه اأو بني اأذنيه وعاتقه، وغاية 
طول���ه اأن ي�س���رب منكبيه اإذا طال زم���ان اإر�ساله بعد احلل���ق، وبهذا يجمع بني 
الروايات الواردة يف هذا ال�ساأن، حيث اأخرب كل واحٍد من الرواة عما راآه يف حني 
من الأحيان. قال الإمام النووي: )هذا، ومل يحلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص راأ�سه )اأي بالكلية( 
يف �سني الهجرة اإل عام احلديبية ثم عام عمرة الق�ساء ثم عام حجة الوداع(. 
وقال علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه: )كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كثري �سعر الراأ�س 
راجل���ة(، اأخرجه اأحمد والرتمذي وقال ح�س���ن �سحيح. ومل يكن يف راأ�س النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص �سيب اإل �سعريات يف مفرق راأ�سه، فقد اأخرب ابن �سعيد اأنه ما كان يف حلية 
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النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص وراأ�س���ه اإل �سبع ع�سرة �سع���رة بي�ساء ويف بع����س الأحاديث ما يفيد 
اأن �سيب���ه ل يزي���د على ع�سرة �سع���رات وكان ملسو هيلع هللا ىلص اإذا ادهن واراهن الدهن، اأي 
اأخفاهن، وكان يدهن بالطيب واحلناء. وعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: 
)كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يحب موافقة اأهل الكتاب فيما مل يوؤمر فيه، وكان اأهل الكتاب 
ي�سدل���ون اأ�سعارهم وكان امل�سركون يفرقون روؤو�سهم، ف�سدل النبي ملسو هيلع هللا ىلص نا�سيته 
ث���م فرق بعد( اأخرجه البخاري وم�سل���م. وكان رجل ال�سعر ح�سنًا لي�س بال�سبط 
ول اجلع���د القطط، كم���ا اإذا م�سطه بامل�س���ط كاأنه حبك الرم���ل، اأو كاأنه املتون 
الت���ي تكون يف الغدر اإذا �سفتها الرياح، فاإذا مك���ث مل يرجل اأخذ بع�سه بع�سًا، 
وحتل���ق حتى يك���ون متحلقًا كاخلوامت، ملا كان اأول مرة �س���دل نا�سيته بني عينيه 
كم���ا ت�سدل نوا�سي اخليل جاءه جربيل عليه ال�سالم بالفرق ففرق. وعن عائ�سة 
ر�س���ي اهلل عنها قالت: )كن���ت اإذا اأردت اأن اأفرق راأ�س ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سدعت 
الف���رق من نافوخه واأر�سل نا�سيت���ه بني عينيه(. اأخرجه اأب���و داود وابن ماجه. 
وكان ملسو هيلع هللا ىلص ي�س���دل �سع���ره، اأي ير�سله ث���م ترك ذلك و�سار يفرق���ه، فكان الفرق 
م�ستحب���ًا، وهو اآخر الأمرين منه ملسو هيلع هللا ىلص. وف���رق �سعر الراأ�س هو ق�سمته يف املفرق 
وه���و و�س���ط الراأ�س. وكان يبداأ يف ترجيل �سعره م���ن اجلهة اليمنى، فكان يفرق 
راأ�س���ه ثم مي�سط ال�س���ق الأمين ثم ال�سق الأي�س���ر. وكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرتجل 
غب���ًا، اأي مي�سط �سعره ويتعه���ده من وقت اإىل اآخر. وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
قال���ت: )كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يحب التيمن يف طه���وره، اأي البتداء باليمني، اإذا 

تطهر ويف ترجله اإذا ترجل ويف انتعاله اإذا انتعل(. اأخرجه البخاري. 
�سفــة عنقــه ورقبته: رقبته فيها طول، اأما عنقه فكاأنه جيد دمية )اجليد: 
ه���و العنق، والدمية: ه���ي ال�سورة التي بول���غ يف حت�سينها(. فع���ن علي بن اأبي 
طال���ب ر�سي اهلل عنه ق���ال: )كان عنق ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإبري���ق ف�سة(، اأخرجه 
اب���ن �سع���د يف الطبق���ات والبيهقي. وعن عائ�س���ة اأم املوؤمنني ر�س���ي اهلل عنهما 
قال���ت: )كان اأح�س���ن عباد اهلل عنق���ًا، ل ين�سب اإىل الط���ول ول اإىل الق�سر، ما 
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ظه���ر من عنقه لل�سم�س والرياح فكاأنه اإبريق ف�سة ي�سوب ذهبًا يتالألأ يف بيا�س 
الف�س���ة وحمرة الذه���ب، وما غيب يف الثياب من عنقه فم���ا حتتها فكاأنه القمر 

ليلة البدر(، اأخرجه البيهقي وابن ع�ساكر. 
�سفــة منكبيه: كان ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سعر املنكب���ني )اأي عليهما �سعر كثري(، وا�سع ما 
بينهم���ا، واملنكب هو جممع الع�سد والكتف. وامل���راد بكونه بعيد ما بني املنكبني 
اأن���ه عري�س اأعلى الظهر ويلزمه اأنه عري�س ال�س���در مع الإ�سارة اإىل اأن بعد ما 

بني منكبيه مل يكن منافيًا لالعتدال. وكان كتفاه عري�سني عظيمني. 
�سفة خامت النبوة: وهو خامت اأ�سود اللون مثل الهالل ويف رواية اأنه اأخ�سر 
الل���ون، ويف رواي���ة اأنه كان اأحمرًا، ويف رواية اأخرى اأن���ه كلون ج�سده. واحلقيقة 
اأن���ه ل يوج���د تدافع ب���ني هذه الرواي���ات لأن لون اخلامت كان يتف���اوت باختالف 
الأوق���ات، فيكون تارة اأحم���رًا وتارة كلون ج�سده وهكذا بح�س���ب الأوقات. ويبلغ 
حج���م اخلامت ق���در بي�سة احلمام���ة، وورد اأنه كان على اأعل���ى كتف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الأي�س���ر. وقد ع���رف �سلمان الفار�س���ي ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بهذا اخل���امت. فعن عبد 
اهلل ب���ن �سرج����س قال: )راأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأكلت معه خب���زًا وحلمًا وقال ثريدًا. 
ُه َل  فقي���ل له: اأ�ستغف���ر لك النبي؟ قال: نعم ولك، ثم تال هذه الآي���ة: }َفاْعَلْم اأَنَّ
ُ َيْعَلُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكْم{  ُ َوا�ْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلُموؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمَناِت َواهللَّ اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ
ق���ال: )ث���م درت خلفه فنظ���رت اإىل خامت النبوة ب���ني كتفيه عن���د ناغ�س كتفه 
الي�س���رى عليه خي���الن كاأمثال الثاآليل(، اأخرجه م�سلم. ق���ال اأبو زيد ر�سي اهلل 
عن���ه: )قال يل ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اقرتب مني، فاقرتبت من���ه، فقال: اأدخل يدك 
فام�سح ظهري، قال: فاأدخلت يدي يف قمي�سه فم�سحت ظهره فوقع خامت النبوة 
ب���ني اأ�سبعي ق���ال: ف�سئل عن خامت النبوة فقال: )�سع���رات بني كتفيه(، اأخرجه 
اأحمد واحلاكم وقال )�سحي���ح الإ�سناد( ووافقه الذهبي. اللهم كما اأكرمت اأبا 
زي���د ر�سي اهلل عنه بهذا فاأكرمنا به يا ربنا ي���ا اإلهنا يا من تعطي ال�سائلني من 

جودك وكرمك ول تبايل. 
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 �سفــة اإبطيه: كان ملسو هيلع هللا ىلص اأبي�س الإبط���ني، وبيا�س الإبطني من عالمة نبوته 
اإذ اأن الإب���ط م���ن جميع النا�س يكون عادة متغري الل���ون. قال عبد اهلل بن مالك 
ر�سي اهلل عنه: )كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا �سجد فرج بني يديه )اأي باعد( حتى نرى 
بيا�س اإبطيه(. اأخرجه البخاري. وقال جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه: )كان 
ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا �سجد جافى حتى ي���رى بيا�س اإبطيه(. اأخرجه اأحمد وقال 

الهيثمي يف املجمع رجال اأحمد رجال ال�سحيح. 
 �سفــة ذراعيــه: كان ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سعر، طوي���ل الزندي���ن )اأي الذراعني(، �سبط 

الق�سب )الق�سب يريد به �ساعديه(. 
 �سفــة كفيه: كان ملسو هيلع هللا ىلص رح���ب الراحة )اأي وا�سع الكف( كفه ممتلئة حلمًا، 
غ���ري اأنها م���ع غاية �سخامتها كانت لين���ة اأي ناعمة. قال اأن����س ر�سي اهلل عنه: 
)م���ا م�س�س���ت ديباجة ول حريرة األني م���ن كف ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(. واأما ما ورد 
يف رواي���ات اأخ���رى عن خ�سونة كفي���ه وغالظتها، فهو حممول عل���ى ما اإذا عمل 
يف اجله���اد اأو مهنة اأهل���ه، فاإن كفه ال�سريفة ت�سري خ�سنة للعار�س املذكور )اأي 
العم���ل( واإذا ترك رجع���ت اإىل النعومة. وع���ن جابر بن �سم���رة ر�سي اهلل عنه 
قال: )�سليت مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سالة الأوىل، ثم خرج اإىل اأهله وخرجت معه 
فا�ستقبل���ه ولدان فجعل مي�سح خدي اأحدهم واحدًا واحدًا. قال: واأما اأنا فم�سح 
خدي. قال: فوجدت ليده بردًا اأو ريحًا كاأمنا اأخرجها من جونة عطار(. اأخرجه 

م�سلم. 
�سفة اأ�سابعه: قال هند بن اأبي هالة ر�سي اهلل عنه: )كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
�سائ���ل الأطراف )�سائل الأطراف: يريد الأ�ساب���ع اأنها طوال لي�ست مبنعقدة(. 
اأخرج���ه الط���رباين يف املعج���م الكب���ري والرتم���ذي يف ال�سمائ���ل واب���ن �سعد يف 

الطبقات واحلاكم خمت�سرًا والبغوي يف �سرح ال�سنة واحلافظ يف الإ�سابة. 



381381

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

 �سفــة �ســدره: كان ملسو هيلع هللا ىلص عري�س ال�سدر، ممتلئ حلم���ًا، لي�س بال�سمني ول 
بالنحي���ل، �سواء البطن والظهر. وكان ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سعر اأعايل ال�سدر، عاري الثديني 

والبطن )اأي مل يكن عليها �سعر كثري( طويل امل�سربة وهو ال�سعر الدقيق. 
�سفــة بطنــه: قالت اأم معبد ر�سي اهلل عنها: )مل تعبه ثلجة(. الثلجة: كرب 

البطن. 
�سفــة �سرتــه: عن هند بن اأبي هال���ة ر�سي اهلل عنه: )كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
دقي���ق امل�سربة مو�سول ما بني اللبة وال�سرة ب�سعر يجري كاخلط، عاري الثديني 
والبط���ن مما �سوى ذلك: حديث هند تق���دم تخريجه. واللبة املنحر وهو النقرة 

التي فوق ال�سدر. 
�سفــة مفا�سلــه وركبتيــه: كان ملسو هيلع هللا ىلص �سخم الأع�س���اء كالركبتني واملرفقني 

واملنكبني والأ�سابع، وكل ذلك من دلئل قوته ملسو هيلع هللا ىلص. 
 �سفة �ساقيه: عن اأبي جحيفة ر�سي اهلل عنه قال: )وخرج ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

كاأين اأنظر اإىل بي�س �ساقيه(. اأخرجه البخاري يف �سحيحه. 
�سفــة قدميــه: ق���ال هند ب���ن اأبي هالة ر�س���ي اهلل عن���ه: )كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
خم�سان الأخم�سني م�سيح القدمني ينبو عنهما املاء �س�سن الكفني والقدمني(. 
قول���ه: خم�سان الأخم�سني: الأخم�س من الق���دم ما بني �سدرها وعقبها، وهو 
الذي ل يلت�سق بالأر�س من القدمني، يريد اأن ذلك منه مرتفع. م�سيح القدمني: 
يريد اأنهما مل�ساوان لي�س يف ظهورهما تك�سر لذا قال ينبو عنهما املاء، يعني اأنه 
ل ثب���ات للماء عليها و�س�سن الكفني والقدم���ني اأي غليظ الأ�سابع والراحة. رواه 
الرتمذي يف ال�سمائل والطرباين. وكان ملسو هيلع هللا ىلص اأ�سبه النا�س ب�سيدنا اإبراهيم عليه 
ال�سالم، وكانت قدماه ال�سريفت���ان ت�سبهان قدمي �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم 

كما هي اآثارها يف مقام �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم. 
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�سفة عقبيه: كان ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص منهو�س العقبني اأي حلمهما قليل. 

�سفــة قامته وطولــه: عن اأن�س ر�سي اهلل عنه ق���ال: )كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ربع���ة من القوم )اأي مربوع القامة(، لي����س بالطويل البائن ول بالق�سري، وكان 
اإىل الط���ول اأقرب. وقد ورد عند البيهق���ي وابن ع�ساكر اأنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن ميا�سي 
اأح���دًا من النا�س اإل طال���ه، ولرمبا اكتنفه الرجالن الطوي���الن فيطولهما فاإذا 
فارق���اه ن�سب اإىل الربع���ة، وكان اإذا جل�س يكون كتفه اأعل���ى من اجلال�س. فكان 

ملسو هيلع هللا ىلص ح�سن اجل�سم، معتدل اخللق ومتنا�سب الأع�ساء. 
�سفة عرقه: عن اأن�س ر�سي اهلل عنه قال: )كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأزهر اللون 
كاأن عرق����ه اللوؤل����وؤ )اأي كان �سافيًا اأبي�سًا مثل اللوؤل����وؤ(. وقال اأي�سًا: )ما �سممت 
عن����ربًا قط ول م�سكًا اأطيب من ري����ح ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(. اأخرجه البخاري وم�سلم 
واللف����ظ له. وع����ن اأن�س اأي�سًا قال: )دخل علينا ر�س����ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال )اأي نام( 
عندن����ا، فعرق وجاءت اأمي بقارورة فجعلت ت�سل����ت العرق، فا�ستيقظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: يا اأم �سليم ما هذا الذي ت�سنعني؟ قالت: عرق جنعله يف طيبنا وهو اأطيب 
الطي����ب(. رواه م�سلم، وفيه دليل اأن ال�سحابة كان����وا يتربكون باآثار النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
وق����د اأقر الر�س����ول ملسو هيلع هللا ىلص اأم �سليم على ذل����ك. وكان ملسو هيلع هللا ىلص اإذا �سافحه الرجل وجد 
ريحه )اأي تبقى رائحة النبي ملسو هيلع هللا ىلص على يد الرجل الذي �سافحه(، واإذا و�سع يده 

على راأ�س �سبي، فيظل يومه يعرف من بني ال�سبيان بريحه على راأ�سه. 
 )219( �سور من م�ساعر احلب

 يق���ول �سيدنا اأبو بكر: كن���ا يف الهجرة واأنا عط�سان جدا، فجئت مبذقة لن 
فناولته���ا للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، وقلت ل���ه: ا�سرب يا ر�سول اهلل، يق���ول اأبو بكر: ف�سرب 
النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص حتى ارتويت! ل تكّذب عينيك! فالكلمة �سحيحة ومق�سودة، فهكذا 
قالها اأبو بكر ال�سديق. هل ذقت جمال هذا احلب؟ اإنه حب من نوع خا�س! اأين 

نحن من هذا احلب!؟
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والي���ك ه���ذه ول تتعجب، انه احل���ب حب النبي اأكرث م���ن النف�س، فيوم فتح 
مك���ة اأ�سلم اأبو قحافة )والد �سيدن���ا اأبي بكر(، وكان اإ�سالمه متاأخرا جدا وكان 
ق���د عمي، فاأخذه �سيدن���ا اأبو بكر وذهب به اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليعلن اإ�سالمه ويبايع 
النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يا اأبا بكر هال تركت ال�سيخ يف بيته، فذهبنا نحن 
اإلي���ه، فقال اأب���و بكر: لأنت اأحق اأن يوؤت���ى اإليك يا ر�س���ول اهلل واأ�سلم اأبو قحافة 
فبك���ى �سيدنا اأبو بك���ر ال�سديق، فقالوا له: هذا يوم فرح���ة، فاأبوك اأ�سلم وجنا 
م���ن النار فما الذي يبكي���ك؟ تخّيل ماذا قال اأبو بكر؟ ق���ال: لأين كنت اأحب اأن 
ال���ذي بايع النب���ي الآن لي�س اأبي ولك���ن اأبو طالب، لأن ذل���ك كان �سي�سعد النبي 
اأكرث. �سبحان اهلل، فرحته لفرح النبي اأكرب من فرحته لأبيه اأين نحن من هذا؟
غ���اب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ط���وال اليوم عن خادمه �سيدنا ثوب���ان – ر�س اهلل عنه - 
وحينم���ا جاء قال له ثوبان: اأوح�ستني يا ر�س���ول اهلل وبكى، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
اأهذا يبكيك؟ قال ثوبان: ل يا ر�سول اهلل ولكن تذكرت مكانك يف اجلنة ومكاين 

فذكرت الوح�سة فنزل قول اهلل تعاىل چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ

بينم���ا �سواد بن عزّية واق���ف يوم غزوة اأحد يف و�سط اجلي����س اإذ بالر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص يق���ول للجي����س: ا�ستووا ا�ستقيم���وا. فينظر النبي فريى �س���وادا مل ين�سبط 
فق���ال النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص: ا�ستو يا �سواد فقال �سواد: نع���م يا ر�سول اهلل ووقف ولكنه مل 
ين�سب���ط، فج���اء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ب�سواكه ونغ���ز �سوادا يف بطنه ق���ال: ا�ستو يا �سواد، 
فقال �سواد: اأوجعتني يا ر�سول اهلل، وقد بعثك اهلل باحلق فاأقدين! فك�سف النبي 
عن بطنه ال�سريفة وقال: اقت�س يا �سواد. فانكب �سواد على بطن النبي يقبلها. 
ويقول: هذا ما اأردت وقال: يا ر�سول اهلل اأظن اأن هذا اليوم يوم �سهادة فاأحببت 

اأن يكون اآخر العهد بك اأن مت�س جلدي جلدك.ما راأيك يف هذا احلب؟
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واأخ���ريا ل تكن اأقل من اجلذع، كان النب���ي ملسو هيلع هللا ىلص يخطب يف م�سجده قبل اأن 
يق���ام املنرب بجوار جذع ال�سجرة حتى ي���راه ال�سحابة فيقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص مي�سك 
اجل���ذع، فلما بن���وا له املنرب ترك اجلذع وذهب اإىل املن���رب ف�سمعنا للجذع اأنينا 
لفراق النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فوجدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ينزل عن املنرب ويعود للجذع ومي�سح عليه 
ويق���ول له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: األ تر�سى اأن تدف���ن هاهنا وتكون معي يف اجلنة؟ ف�سكن 

اجلذع. 
)220( �ساع العمر بغلطة 

كان���ت هناك �سابة جميلة تدعى )�سويف( ور�س���ام �سغري يدعى )باتريك( 
ن�س���اآ يف اإحدى البلدات ال�سغرية. وكان باتري���ك ميلك موهبة كبرية يف الر�سم 
بحي���ث توقع له اجلميع م�ستقبال م�سرقا ون�سح���وه بالذهاب اإىل باري�س. وحني 
بل���غ الع�سرين تزوج �سويف اجلميلة وقررا الذهاب �سويا اإىل عا�سمة النور وكان 
طموحهم���ا وا�سح���ا منذ البداية حي���ث �سي�سبح )هو( ر�سام���ا عظيما )وهي( 
كاتبة م�سهورة. ويف باري�س �سكنا يف �سقة جميلة وبداأا يحققان اأهدافهما مبرور 
الأي���ام ويف احلي الذي �سكنا فيه تعرف���ت �سويف على �سيدة ثرية لطيفة املع�سر. 
وذات ي���وم طلبت منها ا�ستعارة عقد لوؤل���وؤ غايل الثمن حل�سور زفاف يف بلدتها 
القدمي���ة. ووافقت ال�سيدة الرثية واأعطتها العقد وهي تو�سيها باملحافظة عليه. 
ولك���ن �سويف اكت�سفت �سياع العقد بع���د عودتهما لل�سقة فاأخذت جته�س بالبكاء 
فيم���ا انهار باتريك من اثر ال�سدمة وبعد مراجع���ة كافة اخليارات قررا �سراء 
عقد جديد لل�سيدة الرثية ميلك نف�س ال�سكل واملوا�سفات. ولتحقيق هذا الهدف 
باعا كل ما ميلكان وا�ستدانا مبلغا كبريا بفوائد فاح�سة. وب�سرعة ا�سرتيا عقدا 
مطابق���ا واأع���اداه لل�سيدة التي مل ت�س���ك مطلقا يف انه عقده���ا القدمي. غري اأن 
الدي���ن كان كبريا والفوائد تت�ساع���ف با�ستمرار فرتكا �سقتهما اجلميلة وانتقال 
اإىل غرف���ة حق���رية يف ح���ي ق���ذر ولت�سديد ما عليهم���ا تخلت �س���ويف عن حلمها 
القدمي وب���داأت تعمل خادمة يف البيوت. اأما باتريك ف���رتك الر�سم وبداأ ي�ستغل 
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حمال يف امليناء وظال على هذه احلال خم�سة وع�سرين عامًا ماتت فيها الأحالم 
و�س���اع فيها ال�سباب وتال�سى فيها الطموح وذات يوم ذهبت �سويف ل�سراء بع�س 
اخل�سروات ل�سيدتها اجلديدة وبال�سدفة �ساهدت جارتها القدمية فدار بينهما 

احلوار التايل:
عفوًا هل اأنت �سويف؟

نعم، من املده�س اأن تعرفيني بعد كل هذه ال�سنني!
يا اإلهي تبدين يف حالة مزرية، ماذا حدث لك، وملاذا اختفيتما فجاأة!؟

اأتذكرين يا �سيدتي العقد الذي ا�ستعرته منك؟ لقد �ساع مني فا�سرتينا لك 
عقدا جديدا بقر�س ربوي ومازلنا ن�سدد قيمته

يا اإلهي، ملاذا مل تخربيني يا عزيزتي؛ لقد كان عقدا مقلدا ل ي�ساوي خم�سه 
فرنكات!

يف عام 1964 هجم ثالثة ل�سو�س على منزل كارل لوك الذي تنبه لوجودهم 
فقتلهم جميعهم ببندقيته الآلية. ومنذ البداية كانت الق�سية ل�سالح لوك كونه 
يف موق���ف ›دف���اع عن النف�س‹. ولك���ن ات�سح لحقا اأن الل�سو����س الثالثة كانوا 
اأخ���وة وكانوا على �سجار دائم مع جارهم ل���وك وهكذا اتهمه الدعاء العام باأنه 
خط���ط للجرمية من خالل دع���وة الأ�سقاء الثالثة ملنزله ثم قتلهم بعذر ال�سرقة 
وح���ني اأدرك ل���وك! اأن الو�سع ينقلب �س���ده اختفى نهائيا ع���ن الأنظار وف�سلت 

حماولت العثور عليه.
ولكن، اأتعرفون اأين اختفى!. يف نف�س املنزل يف قبو ل تتجاوز م�ساحته مرتًا 
يف مرتين. فقد اتفق مع زوجته على الختفاء نهائيا خوفا من الإعدام. كما اتفقا 
عل���ى اإخفاء �سرهما عن اأطفالهما ال�سغار خ�سية ت�سريب اخلرب للجريان ولكن 
الزوجة ماتت بعد عدة اأ�سهر يف حني كرب الأولد معتقدين اأن والدهما تويف منذ 
زم���ن بعيد. وهكذا عا����س لوك يف القرب الذي اختاره مل���دة �سبعة وثالثني عاما. 
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اأم���ا املن���زل فقد �سكنت فيه لحقا ثالث عائالت مل ي�سع���ر اأي منها بوجود لوك 
فق���د كان يخرج خل�سة لتناول الطعام وال�سراب ثم يعود بهدوء مغلقا باب القبو 
غ���ري اأن لوك اأ�سيب بالربو من جراء الغبار و‹الكتمة‹ واأ�سبح ي�سعل با�ستمرار. 
وذات ليل���ة �سمع رب البي���ت اجلديد �سعال مكبوتا من حت���ت الأر�س فا�ستدعى 
ال�سرطة. وح���ني ح�سرت ال�سرطة تتبعت ال�سوت حتى عرثت عليه فدار بينهما 

احلوار التايل:
من اأنت وماذا تفعل هنا؟

ا�سمي لوك واأعي�س هنا منذ 37عاما )واأخربهم ب�سبب اختفائه(!
يا اإلهي األ تعلم ماذا ح�سل بعد اختفائك؟

ل.. ماذا ح�سل؟
اعرتف���ت وال���دة الل�سو�س ب���اأن اأولدها خطط���وا ل�سرقة منزل���ك فاأ�سدر 

القا�سي فورا حكما برباءتك!
 )221( طبق �سمك

جل�س���ت الزوج���ة حتدث زوجها ع���ن زيارته���ا ل�سديقتها واأنه���ا قدمت لها 
طبق���ًا م���ن ال�سمك امل�س���وي مل تذق مثله م���ن قبل، فطلب الزوج م���ن زوجته اأن 
تاأخ���ذ الطريقة ليذوق ه���ذا الطبق الذي ل يقاوم. ات�سلت الزوجة وبداأت تكتب 
الطريقة و�سديقتها حتدثها فتقول: نظفي ال�سمكة ثم اغ�سليها، �سعي البهار ثم 
اقطعي الراأ�س والذيل ثم اأح�سري املقالة.. هنا قاطعتها الزوجة: وملاذا قطعت 
الراأ�س والذيل؟ فكرت ال�سديقة قلياًل ثم اأجابت: لقد راأيت والدتي تعمل ذلك! 
ولك���ن دعيني اأ�ساألها. ات�سلت ال�سديق���ة بوالدتها وبعد ال�سالم �ساألتها: عندما 
كنت تقدمني لنا ال�سمك امل�سوي اللذيذ ملاذا كنت تقطعني راأ�س ال�سمكة وذيلها؟ 
اأجاب���ت الوالدة: لق���د راأيت جدتك تفعل ذل���ك! ولكن دعين���ي اأ�ساألها. ات�سلت 
الوالدة باجلدة وبعد الرتحيب �ساألتها: اأتذكرين طبق ال�سمك امل�سوي الذي كان 
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يحب���ه اأبي ويثني عليك عندم���ا حت�سرينه؟ فاأجابت اجل���دة: بالطبع، فبادرتها 
بال�س���وؤال قائلة: ولكن ما ال�سر وراء قط���ع راأ�س ال�سمكة وذيلها؟ فاأجابت اجلدة 
بكل ب�ساطة وهدوء: كانت حياتنا ب�سيطة وقدراتنا متوا�سعة ومل يكن لدي �سوى 

مقالة �سغرية ل تت�سع ل�سمكة كاملة! 
متثل ه���ذه الق�سة واق���ع الكثري من العامل���ني يف املن�ساآت، فه���م ي�ستمرون 
بالقي���ام باأعم���ال روتينية واتخ���اذ اإجراءات معين���ة واإتباع حل���ول متكررة دون 
التفك���ري يف املتغ���ريات وامل�ستجدات لأن اأب�سط واأ�سهل �س���يء هو اأن نفعل ما كنا 
نقوم به دومًا وهذا بدوره ي�سبب هدرًا ل داعي له ويكلف م�ساريف كان بالإمكان 
تالفيها. وم���ع التحديات واملناف�سة املتزايدة يحتاج العامل���ون اإىل ابتكار اأفكار 
جدي���دة واإيجاد حلول للم�ساكل التي تواجههم بعيدًا عن اأ�سلوب التفكري الرتيب 

والو�سائل التقليدية املكلفة. 
)222( مهند�ص وطبيب

يحك���ى اأن مهند�س���ا وطبيبا جل�سا جنبا اإىل جنب خ���الل رحلة جوية طويلة 
وممل���ة فنظر الطبيب اإىل املهند����س و�ساأله اإذا كان يري���د اأن يلعب لعبة م�سلية 
مل���لء الوقت. فاعتذر من���ه املهند�س بدبلوما�سية )و�سرف���ه( ونظر اإىل الناحية 
الأخرى و�سد عنه وتظاهر برغبته باخللود اإىل النوم. بعد دقائق اأ�سر الطبيب 
وقال للمهند�س اإنها لعبة �سهلة ورائعة و�سرح له الكيفية، وقال: اأنا اأ�ساألك �سوؤال 
واإذا مل تع���رف اجل���واب تعطيني 10 ريالت ثم ت�ساألن���ي واإذا مل اعرف اجلواب 
ادف���ع لك 10 ريالت. ومرة اأخرى )�سرفه( املهند�س كما فعل يف املرة ال�سابقة 
وتظاه���ر برغبته يف النوم. وبعد دقائق ت�ساي���ق الطبيب وقال للمهند�س: ح�سنا 
اإذا مل تع���رف اجلواب تعطيني 10 ري���الت، واإذا مل اعرف اأنا اجلواب اأعطيك 
100 ري���الت. هنا اأثار الطبيب تفكري املهند�س الذي مل يلبث �سوى قليال فوافق 

على العر�س بامل�ساركة يف اللعبة امل�سلية. 
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�ساأل الطبيب ال�سوؤال الأول: ما هي امل�سافة بني الأر�س والقمر؟ 
فب���ادر املهند����س على الف���ور ودفع 10 ري���الت للطبيب. ثم اأت���ى الدور على 
املهند�س ف�ساأل الطبيب: ما هو ال�سيء الذي ي�سعد اإىل اجلبل على ثالثة وينزل 
على اأربعة؟ نظر الطبيب اإليه بارتباك وحرية وا�سطر لفتح حا�سوبه ال�سخ�سي 
وبح���ث يف جمي���ع م�سادره وبعد حوايل �ساعة اأوق���ظ املهند�س من نومه واأعطاه 
100 ري���ال. املهند�س وبدبلوما�سية اخ���ذ النقود وو�سعها يف جيبه ثم اأدار وجهه 

اإىل اجلهة الأخرى لإكمال نومه. 
الطبي���ب ا�ستاء قليال م���ن املهند�س لعدم اإعطائه اجل���واب وبعد ربع �ساعة 
اأيقظ���ه من نومه مرة اأخ���رى و�ساأله: ما هو اجلواب لذلك ال�سوؤال؟ ومن غري اأن 
ينط���ق باأي كلمة اأدخل املهند�س يده يف جيب���ه واأعطى الطبيب10 ريالت اأخرى 

وعاد واأكمل نومه. 
)223( طريقة بي األرت لتنظيم الوقت

كث���ريا منا يجد نف�سه غري متوازن ب�سب���ب ال�سغوطات التي من حولنا حيث 
هناك الكثري من املتطلبات التي يجب اجنازها �سواء كانت اأمورًا متعلقة بالعمل 
اأو الدرا�س���ة اأو متطلب���ات عائليه واأمور يف حق نف�سه م���ن اخذ راحة اأو زيادة يف 
معلوماته، وغري ذلك من اأمور، ولكن كل هذه الأمور عادة يقف معظمها يف حيز 
النتظ���ار ل�سي���ق الوقت ويرجع �سبب ذلك لعدم تنظيم���ه. وكثري منا من يبحث 

على طريقه لتنظيم الوقت.
اأمام���ك طريقه لتنظيم الوق���ت لتحقيق اأف�سل توازن تدع���ى هذه الطريقة 
بنظ���ام. B-ALERT اأي »ك���ن متيقظ���ا« ف���اإذا ك�سفن���ا يف القامو����س عن معنى 
ALERT �سنجد اأن معناها م�ستعد، منتبه، متيقظ، جاهز ون�سيط ومن الوا�سح 
اأن كون���ك م�ستع���دا كل يوم �سوف يجعل منتبها لأولويات���ك وتوازنك. ويكمن �سر 
B-ALERT يف تل���ك احل���روف ال�ست���ة املكونة له���ا حيث ت�سكل ه���ذه احلروف 
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معادلة قوية وفعالة �سوف ت�ساعدك على اأن جتعل يومك اأكرث توازن وهذه حدود 
املعادلة.

B = BLUEPRINT. اأي خمط���ط متهي���دي: واملخط���ط بب�ساطه هو عبارة 
ع���ن مذك���ره ت�سع فيها اأم���ورك التي يج���ب عليك اجنازها فه���و ي�ساعدك على 
ترتيب املهام الهامة ح�سب الأولويات يف جدول اأعمالك وهناك طريقتان لو�سع 
املخط���ط اأم���ا يف ال�سباح الباكر قب���ل اأن يبداأ يومك اأو يف الليل���ة ال�سابقة، ويف 
الليلة ال�سابقة اأف�سل كما ي�سري املخت�سني وذلك لن عقلك الباطني �سوف يعمل 
اثن���اء الليل ملعرفة كيفية الوفاء بخطة اليوم فاأنت بحاجه فقط اإىل ع�سر دقائق 
كل يوم للقيام بذلك. بحيث اأن كنت موظفًا ت�سجل الأعمال التي يجب اجنازها، 
واإن كن���ت طالب���ًا حتدد املواد التي يج���ب اأن تدر�سها وغري ذل���ك من اأمور كمن 
يجب زيارته اليوم. اأو ماذا �ساأ�سرتي وغري ذلك من الأمور التي ترتبط بطبيعة 
عمل���ك. مع العل���م اأن املخطط املعد ب�سوره جيدة يتيح ل���ك اأن حتكم ال�سيطرة 
على كافة امله���ام اليومية. ال�سيء الوحيد الذي يفرق بني الفائزين واخلا�سرين 

هو اأن الفائزين ي�سرعون بالعمل.
A = ACTION العم���ل: الأم���ر هنا يتعلق مبراجعة نتائج���ك فاإن كم العمل 
ال���ذي قمت ب���ه يف يومك �سوف يح���دد بطريقه مبا�سرة ما اأحرزت���ه من نتائج. 
مالحظة: هناك فرق كبري بني اأن تكون م�سغوًل واأن تقوم بعمل حمدد، فبالإمكان 
اأن يك���ون لديك يوما م�سحون بالعمل دون اأن تنجز فيه �سيئا. ولكن من الأف�سل 
اأن ت�ستثم���ر وقتك يف اأداء اأف�سل ما ميكنك اأداءه من مهام. والعمل هنا مرتبط 
بالواجبات التي على ال�سخ�س كل ح�سب موقعه طالب، موظف، ربة منزل الخ.. 
هناك �سيئان اأ�سا�سيان �سوف يجعالنك اأكرث حكمه وتعقال الكتب التي تقروؤها، 

والأ�سخا�س الذين تقابلهم.
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L = LEARNING التعلم واملعرفة: وهنا جزء يجعل يومك متوازن بطريقه 
جيده وهو اأن متنح نف�سك بع�س الوقت لزيادة معرفتك وتو�سيع مداركك وهناك 
ع���دة ط���رق منها الكتب الإنرتن���ت الأ�سرط���ة امل�سموعة واملرئي���ة وغريها ولكن 
يف�س���ل دائما اأن تقراأ اأي حمفز اأو مثري للتحدي من املمكن اأن مينحك ميزه يف 
جمال عملك اأو حياتك مع العلم انه لي�س من ال�سروري اأن يكون تعلمك اليومي 
قادرًا على تغيري حياتك ب�سكٍل كامل. ولكن ال�سر يكمن يف ال�ستمرارية بالتعليم 
فه���ي الطريق احلقيقي نحو املعرفة. لذا تعلم ول���و قليل كل يوم. اإذا كنت راغبًا 

بال�سعود اإىل القمة.
E = EXERCISE التمرين: ل�ست بحاجه اإىل اأن تخو�س �سباقات املاراثون 
اأو تنهك نف�سك يف �سالة تدريب ملدة 3�ساعات يومية. فكل ما حتتاجه 20 دقيقه 
يوميًا علمًا اأن التمارين �سوف حت�سن. )عادات النوم، م�ستوى الطاقة والن�ساط، 

فكرتك عن ذاتك( والأمر ينطبق على الرجال والن�ساء.
R = RELAXING اأي ال�سرتخاء: يجب اأن تعطى ج�سمك قلياًل من الراحة 
وخا�س���ة اإذا كان يومك م�سحونًا ولديك الكثري من املتطلبات. فيجب اقل ما يف 
الأمر اأن تعطي نف�سك 20 دقيقه راحة لت�ستطيع العودة اإىل اأعمالك واأنت بوافر 

احليوية وكاأنك يف بداية يومك وهذا كله كي تبلغ اأق�سى درجه من التقدم.
T = THINKING التفك���ري: واملق�سود هنا هو ما ي�سم���ى بالتفكري املتاأمل 
وذل���ك لكي يكون لدي���ك فكرة وا�سحة ف���كل ما عليك عندم���ا تنتهي من يومك 
وحت���اول ال�س���روع يف الن���وم. علي���ك اأن تتاأمل ما ح�س���ل لك الي���وم انظر ماذا 
اأجن���زت وم���اذا فعلت يف يوم���ي هذا وانظر هل م���ن املمكن اإج���راء تعديل على 
اأ�سل���وب تعامالتي يف حماوله للح�سول على نتيجة اأف�سل ولكن ل تُلم نف�سك مع 

كل �سيء لن الغد يوم جديد وفر�سه جديدة لالأداء الأف�سل
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)224( طفايات احلريق واأنواعها 
هي عبارة عن اأ�سطوانة معدنية مملوءة باملاء اأو مبادة كيميائية ثقيلة عازلة، 
تع���زل الأوك�سجني عن املادة املحرتقة. ويتمثل عم���ل طفايات احلرائق يف اإزالة 

اأحد العنا�سر امل�سببة لال�ستعال مما يوؤدي اإىل كبح وتثبيط تفاعل الحرتاق.
 اأنواع الطفايات 

طفايات املاء: وعادة م���ا تكون اأ�سطوانة الطفاية كبرية، ف�سية اللون وميالأ 
ثلثي الأ�سطوان���ة باملاء وي�ستخدم الهواء العادي كغ���از لل�سغط الداخلي، وتزود 
مبقيا����س لل�سغط. ي�ستخدم هذا النوع من الطفايات لإخماد احلرائق من النوع 
)A( ولكنه���ا غ���ري منا�سبة بل وخط���رية ال�ستخدام يف موا�س���ع اأخرى، فيجب 
 )B( جتن���ب ا�ستخدامها يف اإخماد احلرائق الناجمة ع���ن اللتما�س الكهربائي
فاملاء مو�سل جيد للكهرباء و�سوء ال�ستخدام هنا �سيوؤدي اإىل �سعقات كهربائية 
مميت���ة. وكذلك يف احلرائ���ق التي ت�سببها ال�سوائل القابل���ة لال�ستعال )C( لأن 
امل���اء �سوف يزيد من م�ساحة منطقة احلري���ق ولن تتم ال�سيطرة عليه و�سيزداد 

الأمر �سوءًا. 
طفاي���ات ثاين اأك�سيد الكربون: وهذه الأ�سطوان���ة حمراء اللون، ذات فوهة 
كب���رية، غ���ري م���زودة مبقيا�س لل�سغ���ط، ممل���وءة بغاز ث���اين اأك�سي���د الكربون 
امل�سغ���وط يف حالته ال�سائلة وعند ال�ستخ���دام يندفع خارج الأ�سطوانة يف حاله 
غازي���ة نتيجة لنخفا�س ال�سغط. ويعد غاز ثاين اأك�سيد الكربون غاز ثقيل، فهو 
اأثق���ل من الأوك�سجني ولذلك فهو يهب���ط ب�سرعة على املنطقة املحرتقة ليغطيها 
ويع���زل عنها الأوك�سجني، كما يتمتع ب���ربودة عالية ت�ساعد على انخفا�س درجة 
احل���رارة وبالت���ايل تثبيط عملي���ة الحرتاق. ويعت���رب هذا النوع م���ن الطفايات 
الختي���ار الأن�سب لإخماد احلرائق الناجمة عن املواد ال�سائلة القابلة لال�ستعال 
)B( واحلرائ���ق الناجم���ة عن اللتما����س الكهربائ���ي )C( ول ي�ستخدم لإطفاء 
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 .)A( احلرائق من النوع
طفاي���ات م�سحوق املواد الكيميائية اجلاف: وه���ذه اأكرث �سيوعا وا�ستخداما 
وه���ي ذات اأ�سطوان���ة حمراء الل���ون اأي�سا وله���ا خرطوم طوي���ل يف نهايته فوهة 
�سغرية، ومزودة مبقيا����س لل�سغط. متالأ الأ�سطوانة مب�سحوق املادة الكيميائية 
الت���ي قد تكون فو�سفات الأملني���وم الأحادي، اأوثاين كربونات البوتا�سيوم اأو ثاين 
كربون���ات ال�سودي���وم، وي�ستخدم غ���از النيرتوجني ل�سغ���ط الأ�سطوانة. وتعمل 
ه���ذه امل���واد الكيميائية كغط���اء تعزل احلريق ع���ن الأوك�سج���ني املحيط وتكبح 
عملية الحرتاق. وهناك اأنواعا متعددة من هذه الطفايات ميالأ كل منها مبادة 
كيميائي���ة منا�سبة ولكل منها ا�ستخدام يتوافق مع ن���وع املادة امل�ستعلة واحلريق 
الناج���م عنها فمنها: امل�ستخدم لإخماد حرائ���ق النوع )DC(، ومنها امل�ستخدم 

.)ABC( ومنها امل�ستخدم لإخماد حرائق النوع ،)BC( لإخماد حرائق النوع
الأخطاء ال�سائعة عند مكافحة احلريق با�ستخدام طفايات احلريق اليدوية: 

مكافح���ة احلريق عك����س تيار الهواء، يقلل من كف���اءة الطفاية ويعر�س . 1
حاملها للحرارة والدخان ومادة الإطفاء. 

عدم توجيه املقذوف اإىل قاعدة اللهب. . 2
البدء بقذف املادة الإطفائية قبل القرتاب اإىل م�سافة موؤثرة.. 3
عدم التاأكد من اإخماد احلريق فيعاود ال�ستعال. . 4

  قواعد ال�سالمة 
ل تواجه احلريق اإذا كنت غري مزود بالأجهزة الكافية.. 1
 اع���رف ن���وع امل���ادة امل�ستعل���ة امل�سببة للحري���ق وتاأكد م���ن ا�ستخدامك . 2

للطفاية املنا�سبة. 
 احر�س على و�سع الطفاية املنا�سبة يف املكان املنا�سب. . 3
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تفح����س طفاية احلريق بني فرتة واأخرى وتاأكد من وجود مفتاح الأمان . 4
املثبت يف املقب�س. 

 لحظ حركة املوؤ�س���ر يف مقيا�س ال�سغط وتاأكد من �سالحية ا�ستخدام . 5
الطفاية. 

 كن على بعد ثمانية اأقدام على الأقل عندما تقوم باإطفاء احلريق. . 6
تاأكد من اأنك تتقن ا�ستخدام الطفاية وتدرب عليها. . 7

)225( عابر �سبيل
 يف ي���وم م���ن الأيام كان هناك رجٌل م�سافرا يف رحلة مع زوجته واأولده وفى 
الطري���ق قاب���ل �سخ�سا واقفا يف الطريق ف�ساأله من اأنت؟ ق���ال: اأنا املال. ف�ساأل 
الرجل زوجته واأولده: هل ندعه يركب معنا؟ فقالوا جميعا: نعم بالطبع فباملال 
ميكننا اأن نفعل اأي �سيء وان منتلك اأي �سيء نريده. فركب معهم املال، و�سارت 
ال�سي���ارة حت���ى قابل �سخ�سا اآخ���ر، ف�ساأله الأب: م���ن اأنت؟ فق���ال: اإنا ال�سلطة 
واملن�س���ب. ف�ساأل الأب زوجت���ه واأولده: هل ندعه يركب معن���ا؟ فاأجابوا جميعا 
ب�سوت واح���د: نعم بالطبع فبال�سلطة واملن�سب ن�ستطيع اأن نفعل اأي �سيء، وان 
منتل���ك اأي �سيء نريده. فركب معهم ال�سلط���ة واملن�سب، و�سارت ال�سيارة تكمل 
رحلته���ا، وهكذا قابل اأ�سخا�س كثريين بكل �سه���وات وملذات ومتع الدنيا، حتى 
قابل���وا �سخ�س���ا، ف�ساأله الأب: من اأنت؟:ق���ال: اإنا الدين. فق���ال الأب والزوجة 
والأولد يف �س���وت واح���د: لي�س هذا وقت���ه، نحن نريد الدني���ا ومتاعها، والدين 
�سيحرمنا منها و�سيقيدنا، و�سنتعب يف اللتزام بتعاليمه، وحالل وحرام و�سالة 
وحج���اب و�سي���ام، و�سي�سق ذلك علينا، ولكن من املمك���ن اأن نرجع اإليك بعد اأن 
ن�ستمت���ع بالدنيا وما فيها، فرتكوه و�س���ارت ال�سيارة تكمل رحلتها، وفجاأة وجدوا 
عل���ى الطريق نقط���ة تفتي�س وكلمة )ق���ف( ووجدوا رجال ي�سري ل���الأب اأن ينزل 
وي���رتك ال�سيارة، فق���ال الرجل لالأب: انته���ت الرحلة بالن�سبة ل���ك، وعليك اأن 
تن���زل وتذهب معي. فوج���م الأب يف ذهول ومل ينطق، فقال له الرجل: اأنا اأفت�س 
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ع���ن الدين هل مع���ك الدين؟ فقال الأب: ل، لقد تركته عل���ى بعد م�سافة قليلة، 
فدعني اأرجع واآتى به. فقال له الرجل: اإنك لن ت�ستطيع فعل هذا فالرحلة انتهت 
والرج���وع م�ستحيل. فقال الأب: ولكن مع���ي يف ال�سيارة املال وال�سلطة واملن�سب 
والزوج���ة والأولد. فقال له الرجل: اإنهم لن يغنوا عنك من اهلل �سيئا، و�سترتك 
كل هذا وما كان لينفعك اإل الدين الذي تركته يف الطريق. فقال الأب: ولكن من 
اأن���ت؟ قال الرجل: اأنا امل���وت الذي كنت غافاًل عنه ومل تعمل ح�سابه ونظر الأب 
لل�سيارة فوجد ولده يقود ال�سيارة بدل منه وبداأت ال�سيارة تتحرك لتكمل رحلتها 

وفيها الأولد واملال وال�سلطة ومل ينزل معه اأحد. 
ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ       چ   تع���اىل:چ  ق���ال 
ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

ڱ  ڱ  چ.

)226( عبارات جميلة
ل تب�سق يف البئر فقد ت�سرب منه يومًا.

لي����س من ال�سع���ب اأن ت�سحي من اأج���ل �سديق ولكن م���ن ال�سعب اأن جتد 
ال�سديق الذي ي�ستحق الت�سحية!

احلي���اة مليئة باحلجارة فال تتعرث بها ب���ل اأجمعها وابِن بها �سلما ت�سعد به 
نحو النجاح.

من جّن باحلب فهو عاقل ومن جّن بغريه فهو جمنون.
قد يبيع الإن�سان �سيئا قد �سراه ولكن ل يبيع قلبا قد هواه.

يف حلظ���ة ت�سعر انك �سخ�س يف هذا العامل بينم���ا يوجد �سخ�س يف العامل 
ي�سعر انك العامل باأ�سره.

من اأحب اهلل راأى كل �سيء جمياًل.
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ال�سداقة كاملظلة كلما ا�ستد املطر كلما ازدادت احلاجة اإليها. 
كل �سيء اإذا كرث رخ�س اإل الأدب فاإنه اإذا كرث غال.

لل�سمت اأحيانا �سجيج يطحن عظام ال�سمت.
ال�سمري �سوت هادئ يخربك باأن اأحدا ينظر اإليك.

اأغار من كلماتي حينما اأهديها لك *** فتعجبك كلماتي ول اأعجبك اأنا.
اإن من اأعظم اأنواع التحدي اأن ت�سحك والدموع تذرف من عينيك.

اأ�سدق احلزن ابت�سامة يف عيون دامعة.
لي�س العار يف اأن ن�سقط ولكن العار اأن ل ت�ستطيع النهو�س.

طعنة العدو تدمي اجل�سد وطعنة ال�سديق تدمي القلب.
اإنه من املخجل التعرث مرتني باحلجر نف�سه.

ثالثة �سيوف ياأتون بال موعد م�سبق: احلب احلظ املوت.
ب���ني احلب والوقت عالقة اأبدية فاحلب يقتل الوقت ب�سرعة �سديدة والوقت 

يقتل احلب ببطء �سديد!
كل �سيء يف هذه الدنيا له )ثمن(حتى الكفن!

 الغرية هي التقاء �سوت العاطفة ب�سوت العا�سفة!
ثالثة ل يعرفون ال�سبع: طالب العلم، وطالب املال، وطالب ال�سهرة.

 اثنان يذهبان �سياعًا: املعروف يف غري اأهله، واملعروف يف عقل يتباهى بجهله.
 النوم كاحلب كالهما اآخر من يلبي النداء حني ت�ستد احلاجة اإليه.

 حلظة احلب احلقيقي كلحظتي امليالد واملوت ل تتكرر!
ال�سائعات كثياب الن�ساء؛ كلما زاد اخت�سارها كلما زادت اإثارتها!

)227( عبقرية الإمام ال�سافعي
اجتمع عدٌد م���ن العلماء عند اخلليفة هارون الر�سيد بعد اأن جمعوا العديد 
من امل�سائ���ل الفقهية املعقدة لختب���ار ذكاء الإمام ال�سافع���ي رحمه اهلل وبداأوا 
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باإلق���اء الأ�سئلة والفتاوى عليه ف�ساأل الأول: ما قولك يف رجل ذبح �ساة يف منزله 
ث���م خ���رج يف حاجة فعاد وق���ال لأهله: كلوا اأنت���م ال�ساة فقد حرم���ت علي فقال 
اأهل���ه: علين���ا كذلك؟ فكر قلياًل فاأج���اب ال�سافعي: اأن هذا الرج���ل كان م�سركًا 
فذب���ح ال�ساة على ا�سم الأن�س���اب وخرج من منزله لبع����س املهمات فهداه اهلل 
اإىل الإ�س���الم واأ�سل���م فحرمت علي���ه ال�ساة وعندما علم اأهل���ه اأ�سلموا هم اأي�سًا 

فحرمت عليهم ال�ساة كذلك.
و�ُسئل: �س���رب م�سلمان عاقالن اخلمر فلماذا ُيق���ام احلد على اأحدهما ول 

ُيقام على الآخر؟ فكر قلياًل: فاأجاب اأن اأحَدهما كان �سبيًا والآخُر بالغًا.
و�ُسئ���ل: زن���ا خم�سة اأفراد بام���راأة فوجب على اأوِلهم القت���ل وثانيهم الرجم 
وثالِثه���م اجلل���د ورابِعهم ن�س���ُف احلدِّ واآخره���م ل �سيء؟ فكر قلي���اًل فاأجاب: 
ا�ستحل الأوُل الزنا ف�سار مرتًدا فوجب عليه القتل والثاين كان حم�سنًا والثالُث 

غرَي حم�سٍن والرابُع كان عبدًا واخلام�ُس جمنونًا.
و�ُسئ���ل: رج���ل �سلى وملا �سلم ع���ن ميينه طلقت زوجته! ومل���ا �سلم عن ي�ساره 

بطلت �سالته! وملا نظر اإىل ال�سماء وجب عليه دفع األف درهم؟
فكر قلياًل ثم قال ال�سافعي: ملا �سلم عن ميينه راأى زوج امراأته التي تزوجها 
يف غياب���ه فلما راآه قد ح�سر طلقت من���ه زوجته وملا �سلم عن ي�ساره راأى يف ثوبه 
جنا�س���ة فبطلت �سالته فلما نظر اإىل ال�سم���اء راأى الهالل وقد ظهر يف ال�سماء 

وكان عليه دين األف درهم ي�ستحق �سداده يف اأول ال�سهر.
و�ُسئ���ل: ما تقول يف اإمام كان ي�سلي مع اأربع���ة نفر يف م�سجد فدخل عليهم 
رجل وملا �سلم الإمام وجب على الإمام القتل وعلى امل�سلني الأربعة اجللد ووجب 

هدم امل�سجد على اأ�سا�سه؟
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فكر قلياًل فاأجاب ال�سافعي: اأن الرجل القادم كانت له زوجة و�سافر وتركها يف 
بي���ت اأخيه فقتل الإمام هذا الأخ واأدع���ى اأن املراأة زوجة املقتول فتزوج منها و�سهد 

على ذلك الأربعة امل�سلون واأن امل�سجد كان بيًتا للمقتول فجعله الإمام م�سجًدا!.
و�ُسئ���ل: م���ا تقول يف رجل اأخذ ق���دح ماء لي�سرب ف�سرب ح���الًل وحرم عليه 
بقية ما يف القدح؟ فكر قلياًل فاأجاب: اأن الرجل �سرب ن�سف القدح فرعف )اأي 

نزف(يف املاء املتبقي فاختلط املاء بالدم فحرم عليه ما يف القدح!
و�ُسئ���ل: كان رجالن فوق �سطح منزل ف�سق���ط اأحُدهما فمات فحرمت على 
الآخر زوجته؟ فكر قلياًل فاأجاب: اأن الرجل الذي �سقط فمات كان مزوجًا ابنته 
من عبده الذي كان معه فوق ال�سطح فلما مات اأ�سبحت البنت متلك ذلك العبَد 
ال���ذي ه���و زوجها فحرمت عليه. اإىل هنا مل ي�ستط���ع الر�سيُد الذي كان حا�سًرا 
تل���ك امل�ساجلة اأن يخفي اإعجابه ب���ذكاء ال�سافعي و�سرعة خاطرته وجودة فهمه 
وح����س اإدراك���ه وقال لبني عبد من���اف: لقد بينت فاأح�سن���ت وعربت فاأف�سحت 

وف�سرت فاأبلغت.
فقال ال�سافعي: اأطال اهلل عمر اأمري املوؤمنني اإين �سائل هوؤلء العلماء م�ساألة 
ف���اإن اأجاب���وا عليها فاحلم���د هلل واإل فاأرجو اأمري املوؤمن���ني اأن يكف عني �سرهم 
فق���ال الر�سيد ل���ك ذلك و�سلهم ما تري���د يا �سافعي فق���ال ال�سافعي: مات رجٌل 
وت���رك 600 دره���م فلم تنل اأخته م���ن هذه الرتكة اإل درهًم���ا واحًدا فكيف كان 
ه���م اإىل بع�س طوياًل ومل ي�ستطع  الظ���رف يف توزيع الرتكة؟ فنظر العلماء بع�سُ
اأحدهم الإجابة على ال�سوؤال. فلما طال بهم ال�سكوت طلب الر�سيد من ال�سافعي 
الإجاب���ة، فقال ال�سافعي: مات هذا الرجل عن ابنتني واأم وزوجة واثني ع�سر اأخ 
واأخٍت واحدٍة فاأخذت البنتان الثلثني وهما 400 درهم واأخذت الأم ال�سد�َس وهو 
100 درهم واأخذت الزوجة الثمَن وهو75 درهم واأخذ الإثنا ع�سر اأخًا 24 درهًما 
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فبقي درهم واحد لالأخت. فتب�سم الر�سيُد وقال: اأكرث اهلل يف اأهلي منك واأمر له 
باألفي درهم فت�سلمها ال�سافعي ووزعها على خدم الق�سر.

)228( لدي كل ما اأحتاج اإليه
كان���ت الزوجة تقود ال�سيارة. وفجاأة نظر اإليها الزوج مبا�سرة وقال ب�سوت 
وا�سح: اأعلم اأننا كنا متزوجني منذ ع�سرين �سنة ولكني اأريد الطالق. مل تنطق 
الزوج���ة بكلم���ة وا�ستمرت بالنظ���ر يف الطري���ق ولكنها اأخذت بزي���ادة ال�سرعة 
بب���طء اإىل 65 مي���ل. حتدث الزوج جم���ددا: ل حتاويل مناق�ست���ي اأو اإثنائي عن 
هذا الأمر، لأنني على عالق���ة غرامية ب�سديقتك املقربة ووجدتها اأف�سل منك 
بكثري. التزمت الزوجة ال�سمت ثانية ولكنها زادت ال�سرعة ببطء اإىل 75 ميل. 
اخ���ذ الرجل يف التحدث وقال باإ�سرار: اأريد املنزل زادت ال�سرعة اإىل 80 ميل. 
ثم اأ�ساف اأريد ال�سيارة اأي�سا، ال�سرعة85 ميل، و�ساآخذ ح�سابات البنك وجميع 
بطاقات الئتم���ان والقارب. انحرفت ال�سيارة ببطء نحو ج�سر اإ�سمنتي �سخم. 
�سع���ر الزوج بالقلق ف�ساألها: األ يوجد هن���اك اأي �سيء تريدينه؟ اأجابت الزوجة 
اأخ���ريا ب�س���وت رزين وهادئ: ل، ل���دي كل ما احتاج. حق���ا! و�ساألها بتعجب: ما 
ال���ذي لديك؟ وقب���ل اأن ي�سطدموا باحلائط ب�سرعة 85 مي���ل بقليل، ا�ستدارات 

الزوجة باجتاهه وابت�سمت: الو�سادة الهوائية.
املغزى من الق�سة: الن�ساء َخِطرات! ل تعبثوا معهن!
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املجتمع املتح�سر يحرتم النظام ويقف يف 
ال�سف حني يتطلب الأمر ذلك.

يف املجتمع املتح�سر يبدو الرئي�ص اأو املدير كاأحد 
اأفراد املجتمع العاديني ول يختلف عنهم.

املجتمع املتح�سر يلتزم باملواعيد، بينما 
املجتمع البدائي ميكن اأن يتاأخر اأو يتقدم 

ح�سب الظروف.

املتح�سر يبدي راأيه ب�سكٍل مبا�سر ودون لف 
اأو دوران وعلى العلك�ص من ذلك يف املجتمعات 

البدائية.

املجتمع املتح�سر يتعامل مع امل�سكلة ب�سكٍل 
مبا�سر بينما البدائي يهرب منها.

يف املجتمعات املتح�سرة يتوا�سل النا�ص 
بطريقة منظمة، ولكن يظهر التعقيد يف 

املجتمعات البدائية. 
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الكتاب���ة على الأحجار! هل دفعه اإىل ذل���ك احلاجة والفقر؟ اأم حب املعرفة 
والرغبة يف طلب العلم حتى حني ل يتوفر الورق، هذه ال�سورة قد تف�سر لنا ملاذا 
تقدم���ت اأمم كاليابان وكوريا وحتى تلك التي كانت فقرية ك�سنغافورا وماليزيا، 

اإنه حب املعرفة.

هل تعبت من القراءة؟ تاأمل هذه الدوائر وا�ستعد بع�سًا من ن�ساطك.
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)229( ع�سر ن�ساء ل ين�ساهن الرجل
على اخت���الف الرجال وطبيعتهم هناك �سورة لمراأة ل ي�ستطيع الرجل اأن 

ين�ساها يرى هذه املراأة دائما متج�سدة يف �سورة �سريكة احلياة:
 امل���راأة املنتمية: هي املراأة التي تنتمي اإىل واقع هذا الرجل وحياته ت�ساركه 
وحت�س���ره يف كل حلظة وت�سعر بكل تفا�سيل حياته من اأفراحه واأحزانه واأفكاره 
وخطط���ه التي ل ي�سعر اأنها متفرجة وتراقب الأحداث بل هي من يعي�س يف قلب 
احل���دث وكل اللحظات الت���ي متر بالرجل هذه امل���راأة التي ت�سع���ر الرجل باأنها 
منتمية اإىل عامله اخلا�س امراأة ل ين�ساها الرجل لأنها مرتبطة بجميع ذكريات 

حياته. 
 امل���راأة ال�سبورة: الرج���ل ل ين�سى امراأة �سربت وحتمل���ت �ساركت اأحداثا 
و�سغوط���ات مع���ه بل كانت ط���وق النجاة واحل�س���ن الدافئ الذي يلج���اأ اإليه يف 
الأزم���ات املراأة التي ترفع عنه همومه وتعلم جي���دا متى يجب اأن تكون حا�سرة 
وم���ا الذي يجب اأن تقوله بحنان وحب وت�سرب حت���ى على طبيعته وتتعامل معها 

بحكمة فهذه املراأة ل ي�ستطيع الرجل ن�سيانها مهما كان.
امل���راأة امل�ستمتعة: يحب الرج���ل اأن يت�سارك املتعة م���ع زوجته وير�سى حني 
تك���ون م�ستمتعة معه يف حلظات كثرية وخمتلفة حت���ى يف اأدق التفا�سيل واأ�سغر 
الأم���ور واأن حياتهما عبارة عن �سل�سلة من املتع الالمنتهية واأن ل معنى حلياتها 
من دونه هذه املراأة ي�سعب اأن ين�ساها الرجل فهي �ستجعل من كل حلظة بينهما 

ذكرى جميلة وممتعة تبقى لالأبد.
امل���راأة الذكي���ة: املراأة الذكية هي التي تعرف جي���دا كيف تتعامل مع الرجل 
ال�سري���ك وتتفهم اأن لكل رجل طبيعته وعقله اخلا�س به فتعلم متى تتحدث اإليه 
ومتى تطلب منه ومت���ى ت�سمت وت�ستمع ولي�س هذا فح�سب بل وتعلم كيف جتعل 
زوجه���ا يظهر ويربز ويتقدم لالأمام لأنها تدعم الثقة يف نف�سه وتعزز �سخ�سيته 
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دائم���ا هذه املراأة ل ين�ساه���ا الرجل فهي �سريكة جناح قائ���م وي�سعر باأنه يفكر 
ب�سكل اأعمق واأو�سح حني يكون معها.

امل���راأة الأنث���ى: وهي تلك التي جتع���ل من �سريك حياتها رج���ال وكلما زادت 
اأنوثتها �سعر الرجل برجولته اأكرث فاأكرث فهي دون اأن حتاول اأن تربز تلك الأنوثة 
اأو حت���ى تلفت النظر اإليها من حديثها اأو مالب�سها فاإنه ي�سعر بها عندما يجل�س 
معه���ا اأنوثة داخلية حقيقية ي�سعر بها الرجل ول يراها هذه املراأة يحبها الرجل 

ويحب رقتها ول يتمكن من ن�سيانها.
املراأة اجلوهر: الرجل ل ين�سى امراأة تتمتع بجمال ودفء داخلي و�سخ�سية 
م�ستقرة مت�ساحلة مع نف�سها وتف�سل الهدوء وال�ستقرار ول تتوه و�سط الزحام 
وتكون املرج���ع والعقل امل�سارك والزهرة اجلميلة و�سط اأ�سواك و�سغوط احلياة 
تلك املراأة تلفت الرجل فيعطي هذا اجلمال الذي ل يراه �سواه – اهتماما خا�سا 

لأنها تنفرد وتتميز به.
امل���راأة العفوي���ة: يحب الرجل تلك امل���راأة التي تت�سرف وتفك���ر بعفوية فال 
تتكل���ف ول تت�سنع يف كالمه���ا وت�سرفاتها في�سعر اأن حيات���ه معها كتاب مفتوح 
يبادله���ا فيه ال�سراحة والو�س���وح ليكون على قدر ذلك ال�سف���اء وتلك الرباءة 

فالرجل يف�سل اأن تكون �سريكته بريئة وعفوية اأكرث من كونها جميلة. 
املراأة احلنونة: وهي امراأة ذات م�ساعر فيا�سة واأحا�سي�س مرهفة ت�ستطيع 
اأن تغ���رق الرجل يف بحر م���ن احلنان والعطف ي�سعر معها وكاأنها لي�ست الزوجة 
واحلبيب���ة فق���ط بل ه���ي الأم اأحيان���ا فالرج���ل يف حقيقته طفل كب���ري ولكن مع 
ف���ارق اأن متطلبات هذا الطفل تفوق كثريا متطلبات طفل �سغري فهو ينتظر من 

�سريكته اأن تغمره كليا باحلنان والعطف الدائم. 
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امل���راأة املعطاءة وامل�سحية: هذه املراأة ترتك اأث���را ل ين�سى لدى الرجل فهو 
ي�سع���ر بوجودها وباأنها حا�سرة دائما لتمده بكل ما متلك وكل ما ت�ستطيع تقدم 
الت�سحيات وتعطي من دون ح�ساب الرجل بطبعه يرغب دائما باأن يكون �ساحب 
احل���ق يف احل�س���ول على كل ما ميكنه احل�سول علي���ه دون �سروط مقابلة ودون 
م�سال���ح متبادلة وهو يكره املراأة التي ت���دون ت�سحياتها وعطائها لتحا�سره بها 

من وقت لآخر.
امل���راأة القوية ال�سعيفة: يحب الرجل اأن تعلم املراأة متى يجب اأن تكون قوية 
ومتى عليها اأن ت�سعف ويف�سل �سريكة متده بالقوة وي�ستمد منها ال�سالبة ولكنه 
ل يحبه���ا قوية يف كل الظروف حتى ي�سعر بقوته ول يحبها �سعيفة دائما حتى ل 

ي�سعر ب�سلبيتها
)230( عقوبة الكذب عند النمل

كنت جال�سًا يف اأحد املتنزهات الربية واأقلب ب�سري هنا وهناك، اأنظر اإىل 
خملوق���ات اهلل واأتعجب من بدي���ع �سنع الرحمن ولفت نظري تل���ك النملة التي 
كانت جتوب املكان من حويل تبحث عن �سيء ل اأظن اأنها تعرفه. ولكنها تبحث 
وتبح���ث ل تكل ول متل يق���ول واأثناء بحثها عرثت على بقاي���ا جرادة وبالتحديد 
رج���ل جرادة. واأخ���ذت ت�سحبها وت�سحبها وحت���اول اأن حتملها، يق���ول: وبعد اأن 
عجزت عن حملها اأو جرها ذهبت اإىل حيث ل اأدري واختفت و�سرعان ما عادت 
ومعه���ا جمموعة من النم���ل، وعندما راأيتهم علمت اأنه���ا ا�ستدعتهم مل�ساعدتها 
على حم���ل ما �سعب عليها حمله فاأردت الت�سلية قلي���اًل وحملت تلك اجلرادة اأو 
بالأ�س���ح رجل اجلرادة واأخفيته���ا فاأخذت هي ومن معها من النمل بالبحث عن 
ه���ذه الرجل هن���ا وهناك. حتى يئ�س���وا من وجودها فذهب���وا حلظات ثم عادت 
تل���ك النملة لوحدها فو�سعت تلك اجلرادة اأمامه���ا فاأخذت تدور حولها وتنظر 
حوله���ا ث���م حاولت جرها من جديد حاولت ثم حاول���ت حتى عجزت. ثم ذهبت 
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م���رة اأخرى. واأظنني هذه املرة اأعرف اأنها ذهبت لتنادي على اأبناء قبيلتها من 
النم���ل لي�ساعدوها على حملها بعد اأن ع���رثت عليها. جاءت جمموعة من النمل 
م���ع هذه النملة بطلة ق�ستنا واأظنه���ا نف�س تلك املجموعة! يقول: جاءوا وعندما 
راأيته���م �سحكت كثريًا وحملت تلك اجلرادة واأخفيتها عنهم بحثوا هنا وهناك. 
بحث���وا بكل اإخال����س وبحثت تلك النملة ب���كل مالها من همة ت���دور هنا وهناك 
تنظ���ر ميينًا وي�سارًا لعلها اأن ت���رى �سيئًا ولكن ل �سيء فاأنا اأخفيت تلك اجلرادة 
ع���ن اأنظارهم. ث���م اجتمعت تلك املجموع���ة من النمل مع بع�سه���ا بعد اأن ملت 
م���ن البحث ومن بينهم هذه النملة ثم هجموا عليه���ا فقطعوها اإربًا اأمامي واأنا 
يف ده�س���ة كبرية واأرعبني ما حدث قتلوا تلك النمل���ة امل�سكينة قطعوها اأمامي، 
واأظنه���م قتلوها لأنهم يظنون باأنها كذبت عليه���م! �سبحان اهلل حتى اأمة النمل 

ترى الكذب نقي�سة بل كبرية يعاقب �ساحبها باملوت!
)231( مكن�سة كهربائية

ذات م���رة كان هن���اك رجل مبيعات يطوف بالبيوت ليعل���ن عن املنتج الذي 
يبيع���ه، حي���ث كان املنتج الذي يح���اول الت�سويق له عبارة ع���ن مكن�سة كهربائية 
متطورة وله���ا قدرة فائقة على �سفط الأتربة والأو�س���اخ مهما كانت قوتها. فمر 
مبن���زل وطرق الباب فتح���ت له �سيدة عجوز باب املنزل فدخ���ل بدون تردد اإىل 
داخ���ل املنزل وهو ير�سم ابت�سامة واثقة عل���ى �سفتيه، وبداأ بالتحدث دون توقف 
عن مزايا املكن�سة وقوتها واإمكانياتها، وقام باإخراج �سندوق ممتلئ ببقايا روث 
وف�س���الت حيوانية وقام ب�سكبه على ال�سج���ادة وهو ل يزال يتحدث بنف�س الثقة 
وعل���ى �سفتي���ه نف�س البت�سامة الواثق���ة، ومبنتهى احلما�س والثق���ة قال: اأنظري 
ي���ا �سيدتي، �سوف تزيل ه���ذه املكن�سة كل البقايا املوج���ودة على الأر�س مبنتهى 
الب�ساط���ة، واأراهنك اأن���ه لن يتبقى منها �سيئ���ًا واإل �سوف اآكل م���ا تبقى واألعقه 
بل�س���اين. فنطقت ال�سيدة ولأول مرة وقالت: هل تري���د اأن اأ�سع لك عليها بع�سًا 
م���ن امللح والفلفل، اأم تف�سل الكات�س���ب؟ قال البائع وقد بدا على وجهه احلرية: 
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ملاذا تقولني ذلك يا �سيدتي؟ قالت ال�سيدة ومبنتهى الهدوء: لأنه ل توجد كهرباء 
يف هذه املنطقة بالكامل!

الدر�س امل�ستفاد من الق�سة: تاأكد من كل الحتمالت وادر�س كل امل�سادر، 
قبل الدخول يف اأي م�سروع. 

)232( اأي �سنف اأنت عند الغ�سب؟
النا����س يف الغ�سب اأربع���ة اأ�سناف، وهي طبيعة الأم���ور، اإليك هذه القائمة 

لكي تعرف اأي �سنف اأنت ا�ستخرج نف�سك الآن من بني الأ�سناف التالية:
�سريع الغ�س���ب �سريع الر�سا: هذا ال�سنف م���ن النا�س ل يح�سن اإدارة . 1

نف�سه، وذاته، وكلمة واحدة توؤثر فيه ويتفاعل معها جدا ثم بكلمة اأخرى 
يهداأ وير�سى، وهذا ال�سنف يوؤذي يف التعامل ول يعرف الطرف الآخر 
كيف يتعامل معه با�ستمرار، بل مزاجه منقلب فهو ح�سب حالته النف�سية 

يغ�سب وير�سى! فهل هذا اأنت؟
بط���يء الغ�سب بطيء الر�سا: وه���ذا �سنف من النا�س ل يغ�سب، ولكنه . 2

حني يغ�س���ب، فلعله يقاطع الطرف الآخر اأ�سبوع���ا اأو �سهرا ورمبا �سنة 
كامل���ة، اإل اأن ح�سنة هذا ال�سنف الوحيدة اإنه بطيء الغ�سب فهل هذا 

اأنت؟
�سري���ع الغ�سب بط���يء الر�سا: وهذا �سر النا�س فاإن���ه يغ�سب لأي �سيء . 3

حت���ى ول���و كان تافه ولكنة ل ير�س���ى ب�سرعة ول يقب���ل اأي اعتذار اأو اأي 
تاأ�س���ف عل���ى خطاأ بل انه حتى اإذا قبل اأن يعف���و اأو اأن ي�سفح، يتخذ هو 

القرار بغ�س النظر عن الطرف الآخر. فهل هذا اأنت؟
بط���يء الغ�سب �سريع الر�سا: وهذا هو خ���ري النا�س )فاحللم واحلكمة . 4

�سفاته���م( فال يغ�سب اإل ل�سيء منطق���ي وطبعا ل مينع اأن يغ�سبوا لأن 
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الغ�س���ب �سفة من �سف���ات الإن�سان ولكنهم اإذا غ�سب���وا �سريعو الر�سا 
عندما يعتذر اإليهم فهل هذا اأنت؟ 

)233( عندما يحل وقت النوم
تب���داأ اجلفون بالتثاقل والعيون تبداأ بالحمرار �سيئا ف�سيئا وحت�س بج�سمك 
ي�ستجي���ب لهذه الإ�سارة فيب���داأ هو بتخفيف ن�ساطه �سيئ���ا ف�سيئا والدماغ ير�سل 
الإ�س���ارات لبقية اأع�ساء اجل�سم كي تقوم ه���ي الأخرى بدورها يف التهيئة للنوم 
وبع���د اأن تتم���دد عل���ى الفرا�س الوثري كله���ا حلظات وترى نف�س���ك قد غبت عن 
الوعي ودخلت يف املوتة ال�سغرى النوم الهادئ الوادع ولكن هل فكرت يف نف�سك 
ول���و مرة واحدة ما الذي يح�سل لو تعطلت اإلي���ه واحدة من اآليات عمل اجل�سم 

كيف �سيتحول �سكلك واأنت نائم؟ 
عندم���ا تنام يكون اهلل �سبحانه وبحمده يرعاك وي�سلمك من الآفات؛ لذلك 
احم���د اهلل عز وج���ل على تقليبه لك م���رة كل )7 دقائق( لتغي���ري و�سعك اأثناء 
نوم���ك حت���ى ل ي�ساب جلدك الرقي���ق بالتعفن واحمد اهلل �سبحان���ه اأي�سا على 
نعم���ة ل�سان املزمار الذي يفت���ح منفذا للريق الكثيف ال���ذي يجتمع بفمك واأنت 
نائم ل تدري حتى ل تختنق وت�سرق احمد اهلل اللطيف الرءوف بعباده على نعمة 
الأحالم غري املر�سية التي يجعلها اهلل �سبحانه كاملنظف ملا يزدحم يف ذاكرتك 
من معلومات وم�سكالت وكل ذلك لتحافظ على لياقة عقلك احمد اهلل �سبحانه 
اأي�سا على نعمة عدم اإ�سابتك بفريو�س التهاب الدماغ ال�سباتي الذي ت�ساب معه 
بنوب���ة من احلمى ال�سديدة مع فرتات طويلة م���ن النوم ل حت�س بعدها بالراحة 
احم���د اهلل �سبحان���ه على نعمة انك ل تع���اين من نوبات الهلع الليل���ي والهلو�سة 
ال�سدي���دة والهذي���ان املتالحق ب�سبب ما تراه من اأح���الم وت�سورات اأثناء نومك 
واحمد اهلل �سبحانه اأي�سا على نعمة عدم اإ�سابتك بالنوم املر�سي املفاجئ الذي 
يجعل���ك تن���ام يف اأي م���كان ويف اأي حلظة �س���واء كنت تاأكل اأو تق���ود �سيارتك اأو 
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ت�سع���د ال�س���المل احمد اهلل �سبحان���ه اأي�سا على نعمة ع���دم اإ�سابتك مبتالزمة 
الرجلني التوهمي والذي يجعل رجالك تنتفخان اأثناء نومك احمد اهلل �سبحانه 
اأي�سا على نعمة عدم اإ�سابتك مبر�س التبول الليلي الال�سعوري الذي قد ي�سيب 
الإن�س���ان ولو كان كب���ريا احمد اهلل �سبحانه اأي�سا على نعمة عدم اإ�سابتك ب�سلل 
الن���وم الذي ي�سيب ع�سالت اجل�س���م فجاأة لفرتات خمتلفة احمد اهلل �سبحانه 
اأي�س���ا على نعمة هدوء �سخريك وعدم اإ�سابتك بانقط���اع التنف�س النومي الذي 
يجع���ل من �سخريك �سوتا مزعجا ت�س���ل درجة قوته اإىل اإيقاظ من يف احلجرة 
الأخ���رى احمد اهلل �سبحانه وبحمده على نعمه التي ل تنتهي وعلى اأف�ساله التي 
ل حت�سى يرعاك واأن���ت نائم ويرعاك واأنت قاعد ويرعاك واأنت قائم ويرعاك 
يف كل اأحوال���ك ولكن من حمد اهلل �سبحان���ه وبحمده قراءة اأذكار النوم ومنها: 
عن ان�س ر�سي اهلل عنه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: كان اإذا اأوى اإىل فرا�سه قال: احلمد هلل 
الذي اأطعمن���ا، و�سقانا،وكفانا، واآوانا، فكم مم���ن ل كايف له ول ماأوى. اأخرجه 

م�سلم 
اإذا اأوي���ت اإىل فرا�س���ك فا�سطجع على جنبك الأمين ثم ق���ل الدعاء الذي 
اخربنا به احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص: با�سمك اللهم و�سعت جنبي وبا�سمك ارفعه فان اأم�سكت 

نف�سي فارحمها وان اأر�سلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك ال�ساحلني.
)234( عندي ما لي�ص عند اهلل

يحك���ى اأن تاج���رًا تعر�س له قط���اع الطريق واأخذوا ماله فلج���اأ اإىل املاأمون 
ل بها اإليه،  العبا�سي لي�سكو اإليه، واأقام بباِبه �سنًة فلم يوؤَذن له فارتَكَب حيلًة َو�سَ
وه���ي اأن���ه ح�سر يوم اجلمعة ونادى يا اأهل بغداد ا�سهدوا علي مبا اأقول، وهو اأن 
يل ما َلي�س هلل، وعندي ما لي�س عند اهلل، ومعي ما مل يخُلقه اهلل، واأحب الفتنة 
واأك���ره احلق، واأ�سهد مب���ا مل اأَر، واأ�سلي بغري و�سوء، فلم���ا �سمعه النا�س حملوه 
اإىل املاأمون فقال له: ما الذي بلغني عنك؟ فقال: �سحيح، قال: فما حملك على 
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هذا؟ قال: ُقطع علي واأخذ مايل ويل ببابك �سنة مل يوؤذن يل، ففعلت ما �سمعت 
رَت ما قلَت، قال: نعم، اأما  لأراك واأبلغ���ك لرتد عليَّ مايل، قال: لك ذلك اأن ف�سَّ
قويل: اأن يل ما لي�س هلل، فلي زوجة وَوَلد، ولي�س ذلك هلل، وقويل عندي ما لي�س 
عن���د اهلل، فعندي الك���ذب واخلديعة، واهلل بريء من ذل���ك، وقويل: معي ما مل 
يخلق���ه اهلل، فاأنا اأحفظ الق���راآن، وهو غري خملوق، وق���ويل: اأحب الفتنة، فاإين 
ُ ِعنَدُه اأَْجٌر  ْمَواُلُكْم َواأَْوَلُدُكْم ِفْتَن���ٌة َواهللَّ ا اأَ َ اأح���ب املال والولد لقوله تع���اىل: }اإِمنَّ
َعِظي���ٌم{ وقويل: اأكره احلق، فاأن���ا اأكره املوت وهو حق، وقويل: اأ�سهد مبا مل اأََر، 
فانا اأ�سهد اأن حممدا ر�سول اهلل ومل اأَره، وقويل اأ�سلي بغري و�سوء، فاإين اأ�سلي 

�سه عن ماله. على النبي بغري و�سوء، فا�ستح�سن املاأمون ذلك وَعوَّ
)235( هل كان غبيًا 

�س���ارك اأحد الأ�سخا�س وا�سمه جواد يف م�سابقة ثقافية وكانت الأ�سئلة على 
النحو التايل: 

ال�سوؤال الأول: كم ا�ستمرت حرب املائة عام؟

116  .1
99  .2

100  .3
150  .4

 فك���ر ه���ذا ال�سخ�س كثريًا ثم اخت���ار تخطي هذا ال�س���وؤال لعدم متكنه من 
اإجابته.

ال�سوؤال الثاين: اأين ت�سنع قبعات بنما؟

1.  الربازيل
2.  ت�سيلي
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بنما  .3
الإكوادور  .4

 اخت���ار هذا ال�سخ�س اأن ي�ستع���ني باأ�سدقائه يف اجلامعة لالإجابة على هذا 
ال�سوؤال اأي�سا.

ال�سوؤال الثالث: يف اأي �سهر يحتفل الرو�س بثورة اأكتوبر؟

1.  يناير
2.  �سبتمرب

اأكتوبر  .3
نوفمرب  .4

مل ي�ستطيع جواد الإجابة وطلب م�ساعدة اجلمهور!
ال�سوؤال الرابع: اأي هذه الأ�سماء هو ال�سم الأول للملك جورج ال�ساد�س؟

جون  .1
2.  األربت
3.  جورج

مانويل  .4
طلب حذف اإجابتني وبعد جهد جهيد تو�سل اإىل الإجابة.

ال�سوؤال اخلام�ص: حيوان اأخذت منه جزر الكناري ا�سمها؟

طائر الكناري  .1
2.  الكنغر
اجلرو  .3
الفاأر  .4
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عندها ان�سحب جواد من امل�سابقة ومل ي�ستطع اإكمالها، ولكن قبل اأن تذهب 
بعي���دًا فاإن كنت تظن باأنك اأذكى من جواد فاأرج���و اأن تقراأ الإجابات وهي على 

النحو التايل:
ا�ستمرت حرب املائة عام 116 �سنة.  .1

قبعات بنما ت�سنع يف الإكوادور.  .2
يحتفل الرو�س بثورة اأكتوبر يف نوفمرب.  .3

ال�سم الأول للملك جورج هو األربت.  .4
 ج���زر الكن���اري اأخ���ذت اأ�سمها من اجل���رو؛ حي���ث اأن ا�سمه���ا الالتيني هو

  INSULARIA CANARIA والذي يعني جزر اجلراء
)236( غرائب امللكات 

امللكــة فانديــن: اأمرت ب�سج���ن حالقها اخلا�س مدة 3 اأع���وام حتى ل يعلم 
اأحد اأن ال�سيب قد مالأ �سعرها. 

امللكة فيكتوريا: اأمرت بر�س �سوارع مدينة كوبرنج الإجنليزية مباء الكولونيا 
احتفاًل بزيارتها هي والربن�س األربت لها عام 1845م.

امللكــة العــذراء: امللكة اإليزابيث الأوىل ملك���ة بريطانيا جل�ست على العر�س 
وه���ى ع���ذراء يف اخلام�س���ة والع�سري���ن من عمره���ا وبقيت ملكة مل���دة 45 عامًا 
اأعط���ت فيها كل حبها لبالدها حتى ال���زواج كانت تنفر منه وكانت دائمًا تقول. 

اأنني اأف�سل اأن اأت�سول بال زواج على اأن اأكون ملكة متزوجة. 
اآن برلــني: زوج���ة امللك هرني الثام���ن كانت تلب�س القف���از ب�سفة م�ستمرة 

�سيفًا و�ستاء وذلك لتخفى اإ�سبعًا �ساد�سًا من يديها. 
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كليوباتــرا: ملكة م�س���ر كانت اإذا اأرادت اأن تفت���ح �سهيتها تاأكل قطعة من 
ال�سمام ُمتبلة بالثوم. 

كاتريــن العظمى: كانت اإذا اأرادت اأن تدخ���ل البهجة على نف�سها اأمرت اأن 
تدغدغ يف اأقدامها وكانت ت�سرب يف اإفطارها خم�سة اأكواب من القهوة. 

مــارى تريــزا: اإمرباطورة النم�سا وكان���ت من اأ�سعد الأمه���ات اإذ كانت اأمًا 
ل�ستة ع�سر ولدًا وبنتًا وكان من بينهم اإمرباطوران وثالث ملكات.

لوليــا بولينــا: زوج���ة قي�س���ر كاليج���ول، كانت ترت���دي اأثواب���ًا ل يقل ثمن 
الث���وب الواحد ع���ن 200000 دولر اإ�سافة اإىل عقد اللوؤلوؤ ال���ذي كان يبلغ ثمنه 

3.500.000 دولر.
اينزى كا�ستور: زوجة بيدرا الأول ملكة الربتغال، اغتالها اأحد الأفراد فلما 
اأ�سبح زوجها ملكًا اأخرج جثتها من القرب ون�سبها على العر�س وقال ل�سعبه اأنها 

ملكة الربتغال فاأ�سبحت اأول ملكة حتكم �سعبها بعد موتها.
امللكة مارجريت: ملكة النم�سا زوجة فيليب الثالث، رف�ست اأن ت�ستلم هدية 
قدمه���ا لها اأ�سحاب اجلوارب احلريرية، ووبختهم ب�سدة على هديتهم وقد زال 

غ�سبهم وحدتهم بعد اأن عرفوا اأن ملكة اأ�سبانيا تكره �ساقيها النحيفتني.
ولهلمينــا ماريا: اأم���رية اأوراجن دنا�سو اأ�سبحت فيما بعد ملكة هولندا وحني 

تنازلت عن العر�س عام 1948م قدرت ثروتها ب�� 500.000.000 دولر.
كليوباتــرا: عندما ارتقت عر�س م�سر بعد وفاة والدها بطليمو�س احلادي 
ع�س���ر تزوج���ت اأخاها الأ�سغر بطليمو����س الثالث ع�سر بناء عل���ى و�سية والدها 
ث���م تزوجت رجلني م���ن اأ�سهر زعماء اأوروبا الأول يوليو����س قي�سر عام 47 ق.م 

والثاين مارك اأنطونيو 41 ق. م. 
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موت�سيه ثيان: كانت خادمة يف الق�سر الإمرباطوري يف ال�سني، واأ�سبحت 
بعد فرتة اإمرباطورة ال�سني بعد اأن قتلت اأختها واأخاها واأمها والإمرباطور. 

الإمرباطورة اأوجينى: زوجة نابليون الثالث: كانت ل تلب�س حذاء مهما غال 
ثمنه اأكرث من مرة واحدة.

اإليزابيــث ملكة النم�سا: كانت ل تن���ام اإل بعد اأن تلف و�سطها مبنديل مبلل 
باملاء لعتقادها اأن هذا املنديل يحفظ خل�سرها الر�ساقة والنحافة.

كري�ستيــان ايرهــاردن: ملكة بولندا ظلت ملكة مل���دة ثالثني عامًا، منذ عام 
1697م- 1727م علمًا اأنها مل تطاأ قدماها بولندا اأبدًا 

ديزي كالري: ابنة اأحد جتار مر�سيليا ُخطبت لثالثة جنود، �سار كل منهم 
فيما بعد ملكًا اجلن���دي الأول نابليون بونابرت والثاين جوزيف برنادوت، لكنها 

تزوجت برنادوت الذي توىل عر�س ال�سويد.
امللكــة �سمرامي�ــص: وه���ى ملك���ة اآ�سورية اأ�سلها م���ن دم�سق اأحبه���ا القائد 
الآ�س���وري جن���زو وخطفها واأ�سرها ع���ام ثمامنائة قبل املي���الد بال�سدفة التقى 
بها امللك الأ�س���وري نينوى وكان �سابًا ذكيًا و�سيمًا اأحبها وتزوجها و�سجعته على 
تو�سي���ع ملكه حتى ب�سط �سلطانه على اأرا����س �سا�سعة و�سعوب عديدة. ذات ليلة 
ت�سلل جرنو اإىل اجلناح امللكي واأح�س به نينوى فقاما وتقاتال فقتل نينوى جنزو 
- لكن الظالم كان دام�س فلم متيز �سمريامي�س من املنت�سر وح�سبت اأن جنزو 

قتل زوجها وملا اأقبل عليها قتلته لتكت�سف اأنها قتلت زوجها.
الدوقــة الأملانية مــارى اأوج�ست: كان���ت ت�ستقبل �سيوفه���ا الر�سميني وهى 

جال�سة يف حو�س ال�ستحمام.
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)237( ل تتعجل يف اتخاذ القرارات
اأثناء متابعته ل�سري العمل يف امل�سنع، لحظ املدير �سابًا م�ستندا اإىل احلائط 
ول يفع���ل اأي �س���يء، اقرتب من ال�ساب وقال له بهدوء ك���م مرتبك؟ كان ال�ساب 
هادئا ومتفاجئا لأنه قد �سئل �سوؤال �سخ�سيا ثم اأجاب: مرتبي حوايل 2000 ريال 
�سهري���ا يا �سيدي، ولكن مل���اذا؟ بدون اإجابة اأخرج املدير حمفظته وانتزع 2000 
ري���ال نق���دا واأعطاها ال�ساب )مبثاب���ة اإنهاء اخلدمة( ثم قال: اأن���ا اأدفع للنا�س 
هن���ا ليعمل���وا ولي�س للوقوف، والآن هذا راتبك ال�سه���ري مقدمًا واخرج ول تعد. 
ا�ست���دار ال�ساب وكان م�سرعا يف البتعاد عن الأنظ���ار. قال املدير بنربة القوة: 
هذا ينطبق على الكل يف هذه ال�سركة، من ل يعمل ننهي عقدة مبا�سرًة. اقرتب 
من اأح���د املوظفني و�ساأله من هذا ال�ساب الذي قمت بطرده وما نوع وظيفته يف 

�سركتنا؟ فجاءه الرد املفاجئ: لقد كان رجل تو�سيل البيتزا يا �سيدي.
)238( غر تكتيكاتك املعتادة عندما ت�سر الأمور عك�ص ما تريد!

املثال الأول: يحكى اأن ملكا كان يحكم دولة وا�سعة جدا. اأراد هذا امللك يوما 
القيام برحلة برية طويلة. وخالل عودته وجد اأن اأقدامه تورمت ب�سبب امل�سي يف 
الطرق الوعرة، فا�سدر مر�سوما يق�سي بتغطية كل �سوارع اململكة باجللد ولكن 
احد م�ست�ساريه اأ�سار عليه براأي اأف�سل وهو عمل قطعة جلد �سغرية حتت قدمي 

امللك فقط. فكانت هذه بداية نعل الأحذية. 
اإذا اأردت اأن تعي�س �سعيدا يف هذا العامل فال حتاول تغيري كل �سيء بل اعمل 

التغيري يف نف�سك ومن ثم حاول تغيري العامل ما ا�ستطعت.
املثــال الثاين: جل�س رجل اأعمى على اإحدى عتبات عمارة وا�سعا قبعته بني 
قدمي���ه وبجانب���ه لوحة مكتوب عليه���ا: اأنا اأعمى اأرجوك���م �ساعدوين. فمر رجل 
اإعالنات بالأعمى ووقف لريى اأن قبعته ل حتوي �سوى قرو�س قليلة فو�سع املزيد 
فيه���ا. ودون اأن ي�ستاأذن الأعمى اأخذ لوحته وكتب عليه���ا عبارة اأخرى واأعادها 



414

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

مكانها وم�سى يف طريقه. لحظ الأعمى اأن قبعته قد امتالأت بالقرو�س والأوراق 
النقدية، فعرف اأن �سيئا قد تغري واأدرك اأن ما �سمعه من الكتابة هو ذلك التغيري 
ف�ساأل اأحد املارة عما هو مكتوب عليها فكانت الآتي: نحن يف ف�سل الربيع لكنني 

ل اأ�ستطيع روؤية جماله. 
غر و�سائلك عندما ل ت�سر الأمور كما يجب

املثــال الثالــث: ُيحك���ى اأن ن�سرا كان يعي����س يف اإحدى اجلب���ال وي�سع ع�سه 
عل���ى قمة اإحدى الأ�سج���ار، وكان ع�س الن�سر يحتوي عل���ى 4 بي�سات، ثم حدث 
اأن ه���ز زلزال عنيف الأر�س ف�سقط���ت بي�سة من ع�س الن�سر وتدحرجت اإىل اأن 
ا�ستقرت يف ق���ن للدجاج، وظنت الدجاجات باأن عليها اأن حتمي وتعتني ببي�سة 
الن�س���ر هذه، وتطوعت دجاجة كبرية يف ال�سن للعناي���ة بالبي�سة اإىل اأن تفق�س. 
ويف اأح���د الأيام فق�ست البي�سة وخرج منها ن�سر �سغري جميل، ولكن هذا الن�سر 
ب���داأ يرتبى على اأنه دجاجة، واأ�سبح يعرف اأنه لي�س اإل دجاجة، ويف اأحد الأيام 
وفيما كان يلعب يف �ساحة قن الدجاج �ساهد جمموعة من الن�سور حتلق عاليًا يف 
ال�سماء، متنى هذا الن�سر لو ي�ستطيع التحليق عاليًا مثل هوؤلء الن�سور لكنه قوبل 
ب�سحكات ال�ستهزاء م���ن الدجاج قائلني له: ما اأنت �سوى دجاجة ولن ت�ستطيع 
التحلي���ق عاليًا مثل الن�س���ور، وبعدها توقف الن�سر عن حلم التحليق يف الأعايًل، 

واآمله الياأ�س ومل يلبث اأن مات بعد اأن عا�س حياة طويلة مثل الدجاج. 
اأن���ك اأن ركن���ت اإىل واقع���ك ال�سلبي ت�سبح اأ�س���ريًا وفقًا ملا توؤم���ن به، فاإذا 
كن���ت ن�سرًا وحتلم لكي حتلق عاليًا يف �سم���اء النجاح، فتابع اأحالمك ول ت�ستمع 
لكلم���ات الدجاج )اخلاذلني لطموحك مم���ن حولك!( حيث اأن القدرة والطاقة 
عل���ى حتقيق ذلك متواجدتني لديك بعد م�سيئة اهلل �سبحانه وتعاىل. واعلم باأن 
نظرتك ال�سخ�سية لذات���ك وطموحك هما اللذان يحددان جناحك من ف�سلك! 
ل���ذا فا�س���ع اأن ت�سقل نف�س���ك، واأن ترفع م���ن احرتامك ونظرت���ك لذاتك فهي 
ال�سبي���ل لنجاحك، ورافق من يقوي عزميتك غ���ري التكتيك املعتاد عندما ت�سري 
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وْا َما  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ الأم���ور عك�س ما تريد! قال اهلل تع���اىل: )اإِنَّ اهلّلَ َل ُيَغريِّ
ِباأَْنُف�ِسِهْم(.

)239( قر�سة منله
قر�سة النملة توؤدي اإىل تن�سيط الدورة الدموية وزيادة عدد كريات الدم . 1

احلمراء مما ينعك�س على ن�ساط اجل�سم وحيويته. 
قر�سة النملة تقوم بتن�سيط اخلاليا الع�سبية املوجودة يف الدماغ وذلك . 2

من خالل اإ�سارات ح�سية تنتقل من مكان القر�سة اإىل اخلاليا احل�سيه 
املوجودة اأ�سفل الدماغ.

اإذا تعر����س اجل�س���م اإىل اأك���رث م���ن قر�س���ه يف الوقت ذات���ه، فان ذلك . 3
م���ن �ساأنه اأن ي���وؤدي اإىل تليف اجللد بحيث ي�سب���ح اجللد اأكرث مقاومًة 
للبكرتي���ا واأكرث حتم���اًل لدرجات احلرارة املرتفع���ة وذلك يف حالة كون 
جمي���ع القر�سات يف مكان واحد، اأما اإذا كانت يف عدة اأماكن فان ذلك 
�س���وف ي���وؤدي اإىل تخرث الدم بحي���ث يكون هناك طبقة م���ن الدم تكون 
اأق�س���ى نوعا ما من الدم العادي مما مينح الأوعي���ة الدموية قدره اأكرث 

على مقاومة ال�سموم وبالتايل م�ساعدة الكبد وتخفيف العبء عنها.
قر�س���ة النمل���ة كاأف�سل و�سيل���ه للرجيم عندم���ا تقوم النمل���ة )الأنثى(. 4

بتوجي���ه قر�ستها للهدف املق�سود فاإنها تف���رز كمية من اللعاب الأيوين 
والغريب اأن هذا اللعاب يقوم بحرق جميع الدهنيات املوجودة يف الع�سو 
املقرو����س، مثال: لو اأن الع�سو املقرو����س هو الذراع فان اللعاب املوجود 
يف م���كان القر�سة �سوف ينت�سر تدريجيا يف كافة الذراع وبالتايل �سوف 

يقوم بحرق ما ن�سبته 99% من الدهنيات التي توجد يف هذا الذراع. 
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)240( فاكهة، و�سخ�سية، ون�سيحة
يب���دو هذا الختبار طريف���ا وم�سليا. اإل اأن���ه ي�ستطيع اأن يك�س���ف لك جانبا 
من طبيع���ة �سخ�سيتك، خا�سة تلك التي يراك م���ن خاللها الآخرون. ولتعرف 
املزيد حول هذا الختبار ما عليك �سوى اختيار فاكهتك املف�سلة من بني الفواكه 
التالية: )العنب، التمر، التفاح، الكمرثى، البطيخ، الفراولة، الربتقال، املوز(.

اأوًل: اإذا اخرتت العنب.ال�سفة الغالبة على �سخ�سيتك هي الن�ساط وكاأنك 
تتخف���ي خلفه كي ل تع���رب عن م�ساعرك الداخلية، حت���ب العالقات الجتماعية 
العامة وتتمتع ب�سعبية يف حميط���ك، ونن�سحك باأن تك�سف عن بع�س م�ساعرك 

حتى ل يتهمك الآخرون بالغمو�س. 
ثانيــًا: اإذا اخرتت التف���اح، �سخ�سيتك متيل بقوة اإىل الأعمال ذات النف�س 
الطوي���ل، وكل عمل �ساق وت�سر على العمل باأف�س���ل �سورة. ونن�سحك باأنك قد 

ترف�س العرتاف بالتعب اإل اأن ذلك يوؤذيك على املدى البعيد. 
ثالثــًا: اإذا اخ���رتت الفراولة، ل ميكن تخيل���ك اإل يف حياة حماطة بالرتف 
بيت رحب، �سيارة من احدث طراز، حديقة و�سفر وفنادق، تف�سل اإحاطة نف�سك 
بالنا�س واإظهار جمالك من املزايا الأخرى يف �سخ�سيتك. ونن�سحك باأن بع�س 

النا�س قد يتهمك بال�سطحية فدافع عن نف�سك وابرز خ�سالك. 
رابعــًا: اإذا اخرتت البطي���خ، ل�ست ن�سيط فقط بل ان���ك ل ت�ستطيع اإ�ساعة 
دقيق���ة واحدة من وقتك، اأن���ت من الأ�سخا�س الذين ي�ستطيع���ون اأداء اأكرث من 
عم���ل يف نف����س الوقت، اأم���ا اإذا واجهتك م�سكل���ة فاإن اأكرث من ح���ل لها حا�سر 
لدي���ك. ونن�سح���ك باأن تاأخذ ولو قلياًل من الراح���ة فهذا مهم جدًا؛ كي ل تفقد 

طاقتك ب�سرعة. 
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خام�ســًا: اإذا اخ���رتت التم���ر، فه���ذا يعني ب���اأن اله���دوء والقناع���ة �سفتان 
مالزمتان ل�سخ�سيتك واإذا كنت �سيدة فاأنت �سيدة بيت من الطراز الأول، حتى 
ل���و كنت تعملني خارج املن���زل، حكمتك جتعلك م�ست�س���ارة اأوىل لزوجك ولباقي 
اأف���راد عائلتك وكذلك بع����س زميالتك. ونن�سحك باأن ل ت���رتدد واطلب بع�س 

احتياجاتك من املقربني. 
�ساد�ســًا: اإذا اخ���رتت الكم���رثى، فاجلمي���ع يح���ب دمك اخلفي���ف ولطفك 
واأكرثه���م ي�ستم���ع وي�سغ���ي لراأيك ون�سائحك متت���از �سخ�سيت���ك بالتفاوؤل ول 
ت���رى من الآخرين اإل جوانبهم اليجابية ونن�سحك باأنه واإن كان التفاوؤل جميل 

ومفيد لكن احذر يف بع�س الأحيان اأن يتحول اإىل وهم
�سابعــًا: اإذا اخ���رتت الربتقال، هل ت�سمع كثريا عب���ارة، اأنت كثري النتقاد! 
نعتق���د ه���ذا لن جانبا م���ن �سخ�سيتك يغلب علي���ه الف�س���ول واملراقبة الدقيقة 
خا�س���ة لعيوب الآخرين. ونن�سح���ك باأن حتاول اأن تك�سف ل���دى املقربني منك 

بع�س اجلوانب اليجابية حتى ل تتهم باأنك �سائدة العيوب فقط. 
ثامنــًا: اأم���ا اإذا اخ���رتت امل���وز، ال�سفة الغالب���ة على �سخ�سيت���ك يف نظر 
الكثريي���ن ال�سرتخ���اء وال���ربود مع خفة ال���دم، وهذا قد يك���ون �سحيحا بن�سب 
خمتلف���ة متيل اإىل الراح���ة وتعتقد اأن الك�سل غري م�سر ب���ل ي�ساعد على التاأمل 
والتفك���ري ال�سليم ونن�سحك حني تكت�سف زي���ادة يف وزنك فهي ناجتة عن كرثة 

ال�سرتخاء دون اأن ت�سعر بذلك.
)241( من ركل القطة؟

كان يعمل �سكرتريًا ملدير �سيء الأخالق، ل يطبق مهارة واحدة من مهارات 
التعام���ل مع النا����س، كان هذا املدير يراكم الأعمال عل���ى نف�سه، ويحملها ما ل 
تطيق، �ساح ب�سكرتريه يومًا، فدخل ووقف بني يديه قال: �َسْم تف�سل ؟ �سرخ به: 
ات�سلت بهاتف مكتبك ومل ترد! قال: كنت يف املكتب املجاور اآ�سف. قال ب�سجر: 
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كل مرة اآ�سف اآ�س���ف خذ هذه الأوراق ناولها لرئي�س ق�سم ال�سيانة وعد ب�سرعة 
م�س���ى مت�سج���رًا واألقاها عل���ى مكتب رئي�س ق�س���م ال�سيانة وق���ال: ل توؤخرها 
علين���ا. ق���ال: طيب �سعه���ا باأ�سلوب منا�سب. ق���ال: منا�سب غ���ري منا�سب املهم 
خل�سه���ا ب�سرعة! ت�سامتا حتى ارتفعت اأ�سواتهم���ا وم�سى ال�سكرتري اإىل مكتبه 
بعد �ساعتني اأقبل اأحد املوظفني ال�سغار يف ال�سيانة اإىل رئي�سه وقال: �ساأذهب 
لأخ���ذ اأولدي من املدر�سة واأعود �سرخ الرئي�س: واأنت كل يوم تخرج؟ قال: هذا 
! قال: اأنت م���ا ي�سلح معك اإل  ح���ايل م���ن ع�سر �سن���وات اأول مرة تعرت�س عل���يَّ
العني احلمراء ارجع اإىل مكتبك. م�سى امل�سكني اإىل مكتبه وتوىل اأحد املدر�سني 
اإي�سالهم حني طال وقوفهم حتت اأ�سعة ال�سم�س احلارقة. عاد هذا املوظف اإىل 
بيته غا�سبًا فاأقبل اإليه ولده ال�سغري معه لعبة وقال: بابا هذه اأعطانيها املدر�س 
لأنني.. �ساح به الأب: اذهب لأمك، ودفعه بيده، م�سى الطفل باكيًا فاأقبلت اإليه 

قطته اجلميلة تتم�سح برجليه كالعادة، فركلها برجله ف�سربت اجلدار. 
ال�س���وؤال: من ركل القط���ة؟ اأظنك تبت�سم وتق���ول: بالتاأكي���د الطفل!. ولكن 
ال�سحي���ح باأن���ه املدي���ر وت�سرفات���ه احلمقى التي غ���ريت وجه املدين���ة باأكملها 

وجلبت لها الع�سبية. 
)242( فرا�ص املوت

كان الوق���ت مبك���رًا يف ال�سباح ال�ساع���ة الرابعة �سباح���ًا، حني طرق املوت 
ب���اب غرفة النوم، �ساح النائم، م���ن هناك، اأجاب الطارق اأنا ملك املوت دعني 
اأدخ���ل، ومبا�سرة بداأ الرجل يرجتف، ويتعرق كمن اأ�سابته حمى مميتة، و�ساح 
على زوجته النائمة، ل تدعيه ياأخذ حياتي، اأرجوك يا ملك املوت ارحل، اأتركني 
و�س���اأين، فاأنا ل�ست جاهزًا، فعائلتي تعتم���دي علي، اأمنحني فر�سة، اأرجوك ولو 
قلي���اًل م���ن الوقت. طرق امللك مرة واثنتني، يا �سديق���ي �ساآخذ روحك دون اأمل، 
فه���ذه الروح ق���د اأمر اهلل بقب�سه���ا الآن، فاأن���ا مل اآتي باختي���اري ول�سدة ذهول 
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الرج���ل ب���داأ يبكي، وق���ال اأيها املل���ك اإين خائف م���ن املوت �ساأمنح���ك الذهب 
و�ساأكون خادمًا لك، ولكن ل تاأخذين اإىل القرب املظلم. فقال امللك دعني اأدخل 
يا �سديقي، افتح الباب، انه�س من فرا�سك اأن مل ت�سمح يل بالدخول، ف�ساأدخل 
كم���ا يفعل اجلن حمل الرجل بندقية بي���ده اليمنى، وكان جاهزًا لتحدي اإ�سرار 
املل���ك وقال: �ساأوج���ه بندقيتي �سوب راأ�سك، واإن كن���ت �سجاعًا فادخل، و�سوف 
اأطل���ق الن���ار علي���ك لتموت ويف تل���ك اللحظة كان املل���ك قد دخ���ل الغرفة، وهو 
يق���ول ك���ن جاهزًا للموت فامللك ل ميوت، اأيها الغب���ي، �سع بندقيتك ول تتح�سر 
واأخ���ربين مِلَ اأن���ت خائف اأيها الرج���ل، فاأنت �ستموت لأن هذا ق���در اهلل، تب�سم 
بوجه���ي ول تك���ون متجهمًا، وكن �سعي���دًا لأنك �سرتج���ع اإىل اهلل. اأيها امللك اإين 
اأطاأط���ئ راأ�س���ي خج���اًل، فلم يكن لدي الوق���ت لأذكر اهلل، فمن���ذ ال�سباح حتى 
اللي���ل، اأجم���ع ثروتي، ومل اأكن حت���ى مهتمًا ب�سحتي، ومل اأط���ع اأوامر اهلل اأبدًا، 
ومل اأ�سلي خم�س مرات يف اليوم على الإطالق، ورم�سان ياأتي ورم�سان مي�سي، 
ولك���ن مل يكن لدي الوقت لأتوب، واحلج كان فر�س���ًا علي، ولكني مل اأكن اأرغب 
بالنف�س���ال عن مايل، وقد جتاهل���ت جميع ال�سدقات، واأخ���ذت الربا اأ�سعافًا 
م�ساعفة، اأيه���ا امللك اإين التجئ اإليك، اأبقني حيًا �سنة اأو اثنتني، و�سوف اأمتثل 
لأوامر القراآن، و�ساأبداأ اأ�سلي من اليوم، و�ساأمت �سومي وحجي، و�ساأترك الغرور 
والغطر�سة، و�ساأذر الربا، و�ساأقدم جميع ثروتي للجهات اخلريية. اأجاب امللك: 
نحن املالئكة نفعل ما ميليه علينا اهلل، ول ميكننا ع�سيان اأوامره فاملوت مكتوب 
عل���ى جبني كل اأحد، �سواء كان اأب، اأم، بنت، اأو ولد واإين لآ�سف اأن هذه �ستكون 
اأخر حلظة من حياتك، والآن تذكر ما فعلته يف ما�سيك كما اأين اأتفهم خوفك، 
ولك���ن الوقت متاأخ���رًا جدًا لتذرف الدموع فقد ع�ست يف ه���ذه الدنيا لأربعني اأو 
اأكرث، ومل تقدر اأهلك ومل تطع والديك، واأعر�ست عن اجلوعى واملحتاجني وبدًل 
م���ن الإ�سهام يف زيادة امل�سلمني، فقد اأ�سهم���ت باإهمال اأبنائك لتعاليم الإ�سالم 
وقد جتاهلت امل���وؤذن، ومل تقراأ القراآن واأخلفت الوع���ود طوال حياتك، واغتبت 
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اأ�سدقائك وت�سببت يف خ�سومات فم���ن تخزين الب�سائع، والأرباح الهائلة التي 
حقق���ت، وعمالتك املحتاجة الذين اقتطعت من اأجورهم واأم�سيت وقت فراغك 
يف الله���و مع اخليل ولعب الورق، ومتعتك جم���ع املال وتناول الطعام حتى �سرت 
اأك���رث بدانة، ومل تزر املر�سى على الإطالق ومل تتربع بدمك مطلقًا، والذي كان 
ميك���ن اأن يبق���ي ر�سيعًا على قي���د احلياة، اأيها الإن�سان لق���د فعلت ما يكفي من 
الأخطاء، وا�سرتيت املمتلكات اجليدة باأثمان بخ�سة وحني يلجاأ اإليك املزارعون 
مل تك���ن لت�سف���ق عليهم هل تدخل اجلن���ة، ل ميكنني اأن اأف�س���ل يف ذلك، ولكن 
ب���دون �سك اأن من فعله كاأفعالك �سيدخل النار، وبالن�سبة لك فلي�س هناك وقت 
للتوب���ة، فاأن���ا �ساأقب�س روحك، وهذا ما جئ���ت من اأجله والنهاي���ة على اأية حال 
حمزن���ة، واأخريًا ُج���ن الرجل ونه�س من فرا�سه وهو يبك���ي، وفجاأة �سقط ميتًا، 
اأيه���ا القارئ، خ���ذ العربة من هذه الق�سة، فاأنت ل تع���رف فرمبا تكون نهايتك 
قريبة غ���ري طريقة عي�سك، وابداأ التعوي�س، ودخول���ك اجلنة يعتمد على رحمة 

اهلل وما تقدمه من عمل.
)243( الفريق الأخ�سر والفريق الأحمر

ذات م���رة كان هناك �سباق جتديف ب���ني فريقني كل قارب يحمل على متنه 
ت�سع���ة اأ�سخا����س ويف نهاي���ة ال�سب���اق وج���دوا اأن الفريق الأحم���ر انت�سر بفارق 
رهي���ب جدًا وبتحلي���ل النتيجة وجدوا اأن الفريق الأحم���ر يتكون من مدير قارب 
و8 جمّدف���ني والفريق الأخ�سر يتكون من 8 مدراء وجمّدف واحد حاول الفريق 
الأقل الأخ�سر تعديل الت�سكيل ليتكون من مدير واحد مثل فريق الأذكياء ومتت 
اإع���ادة ال�سباق م���رة اأخرى ويف نهاية ال�سباق وج���دوا اأن الفريق الأحمر انت�سر 
بف���ارق رهيب جدًا متامًا مثل املرة ال�سابق���ة وبتحليل النتيجة وجدوا اأن الفريق 
الأحم���ر يتك���ون من مدير قارب و8 جمدفني والفري���ق الأخ�سر يتكون من مدير 
عام و3 مدراء اإدارات، و4 مدراء اأق�سام وجمّدف واحد. وبعد درا�سة عاجلة من 
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قبل اأع�ساء الفريق الأخ�سر ملحا�سبة املخطئ، قرروا حتميل املجدف امل�سئولية 
كاملة وقاموا بف�سله من العمل. 
)244( ف�سل اهلل وف�سل خلقه

جل����س رجالن ق���د ذهب ب�سرهم���ا على طري���ق اأم جعفر زبي���دة العبا�سية 
ملعرفتهم���ا بكرمها. فكان اأحدهما يقول: الله���م ارزقني من ف�سلك وكان الآخر 
يق���ول: الله���م ارزقني من ف�س���ل اأم جعفر. وكان���ت اأم جعفر تعل���م ذلك منهما 
وت�سم���ع، فكان���ت تر�سل ملن طلب ف�سل اهلل درهمني، ومل���ن طلب ف�سلها دجاجة 
م�سوي���ة يف جوفها ع�سرة دنانري. وكان �ساحب الدجاجة يبيع دجاجته ل�ساحب 
الدرهم���ني، بدرهمني كل يوم، وهو ل يعلم م���ا يف جوفها من دنانري. واأقام على 
ذل���ك ع�سرة اأيام متوالية، ث���م اأقبلت اأم جعفر عليهما، وقال���ت لطالب ف�سلها: 
اأم���ا اأغناك ف�سلنا؟ قال: وما هو؟ قال���ت مائة دينار يف ع�سرة اأيام، قال: ل، بل 
دجاج���ة كنت اأبيعها ل�ساحبي بدرهم���ني. فقالت: هذا طلب من ف�سلنا فحرمه 

اهلل، وذاك طلب من ف�سل اهلل فاأعطاه اهلل واأغناه.
)245( فل�سفة احلياة

عندما نعي�س لذواتنا فح�سب تبدو لنا احلياة ق�سرية �سئيلة تبداأ من حيث 
بداأن���ا نعي وتنتهي بانته���اء عمرنا املحدود! اأما عندما نعي����س لغرينا اأي عندما 
نعي����س لفكرة، فاإن احلياة تب���دو طويلة عميقة تبداأ من حيث ب���داأت الإن�سانية، 
ومتتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأر�س! اإننا نربح اأ�سعاف عمرنا الفردي يف هذه 
احلالة نربحها حقيقة ل وهمًا فت�سور احلياة على هذا النحو، ي�ساعف �سعورنا 
باأيامنا و�ساعاتنا وحلظاتن���ا. فلي�ست احلياة ِبَعدِّ ال�سنني ولكنها بعداِد امل�ساعر 
اإنن���ا نعي�س لأنف�سنا حي���اة م�ساعفة حينما نعي�س لالآخري���ن وبقدر ما ن�ساعف 
اإح�سا�سن���ا بالآخرين ن�ساعف اإح�سا�سنا بحياتن���ا، ون�ساعف هذه احلياة ذاتها 

يف النهاية!.
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)246( فل�سفة ت�سويقية
كان الربوفي�سور ي�سرح لطلبته اأفكار عن الت�سويق فيقول:

راأي���ت فت���اة جميلة يف حفل���ة ، فذهبت اإليه���ا وقلت: اأنا غن���ي جدا، هل . 1
تتزوجيني؟ )هذا ت�سويق مبا�سر(.

كن���ت  يف حفلة م���ع جمموعة م���ن الأ�سدق���اء وراأيت فتاة جميل���ة، اأحد . 2
اأ�سدقائك ذهب اإليها وقال لها:  هو غني جدا تزوجيه )هذه دعاية(.

 راأيت فتاة جميلة يف حفل���ة، فذهبت اإليها  واأخذت رقم هاتفها، ويف اليوم . 3
التايل ات�سلت بها وقلت: اأنا غني جدا، تزوجيني. ) هذا ت�سويق عن بعد(.

 اأن���ت يف حفل���ة وراأيت فت���اة جميلة، نه�س���ت وعدلت ربط���ة  عنقك، ثم . 4
ذهب���ت اإليها وقدم���ت لها م�سروب���ًا، وعندم���ا انتهت احلفل���ة اأو�سلتها 
لل�سيارة  وفتحت لها الباب، اأوقعت حقيبتها فالتقطتها لها، ثم قلت لها: 

باملنا�سبة اأنا غني،  هل تتزوجيني؟ )هذه عالقات عامة(.
 اأن���ت يف حفلة وراأيت فت���اة جميلة، اأتت اإليك  وقالت: اأنت غني جدا، هل . 5

تتزوجني؟ )هذا قبول اأو اعتماد املنتج(.
 راأيت  فتاة جميلة يف حفلة، ذهبت اإليها وقلت: اأنا غني جدا، تزوجيني، . 6

فما كان منها اإل  اأن ردت عليك ب�سفعة قوية على وجهك! ) هذا رد فعل 
الزبون(.

 راأي���ت فتاة  جميلة يف حفلة، ذهبت اإليه وقلت: اأنا غني جدا، تزوجيني. . 7
فما كان منها اإل اأن  قدمت لك زوجها! )هذه فجوة بني الطلب والعر�س(.

 راأي���ت فتاة جميل���ة يف حفلة،  ذهبت اإليها وقبل اأن تق���ول اأي �سيء، جاء . 8
�سخ����س اآخر وق���ال لها: اأنا غني ه���ل تتزوجيني،  فذهب���ت معه. )هذه 

مناف�سة تاأكل ح�ستك يف ال�سوق(.
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 راأيت فتاة جميلة يف حفلة،  ذهبت اإليها وقبل اأن تقول: اأنا غني، تزوجيني . 9
دخلت زوجتك. )هذه عقبات  دخول اأ�سواق جديدة(.

)247( فل�سفة منلة
بعد انهزامه يف اإحدى املعارك اختلى الإ�سكندر املقدوين بنف�سه للتفكري يف 
امل�سيب���ة التي حلت به، ولفتت انتباهه منلة كانت جتر حبة قمح، تريد ال�سعود 
به���ا لكنها كانت ت�سقط منها، مما جعله���ا تعيد الكرة عدة مرات، حتى جنحت 
يف مهمتها. لقنت النملة هذا القائد العظيم در�سا مهما، كان له عظيم الأثر يف 
م���ا حققه من انت�سارات وجناحات. فلماذا ل نتعل���م احلكمة من النملة؟ ذلك 

املخلوق ال�سغري جدا.
اأوًل: النم���ل ل ين�سح���ب ول ي�ست�سل���م اإذا اأحتجز يف م���كان معني اأو حاولت 
اإيقاف���ه �سيبح���ث عن طري���ق اآخر، �سيح���اول الت�سلق اأو املرور م���ن اأ�سفل اأو من 
اجلوانب، و�سي�ستمر يف البحث عن طريق اآخر؛ لذلك: ل ت�ست�سلم يف البحث عن 

طريق اآخر لت�سل اإىل هدفك.
ثانيــًا: النمل يفكر يف ال�س�تاء طول ف�س���ل ال�سيف؛ فمن الغباء اأن ت�ع�ت�ق�د 
اأن ف�س���ل ال�سيف �سي�ستمر اإىل الأبد، لذلك ف���اإن النمل يجمع طعام ال�ستاء يف 
منت�س���ف ف�سل ال�سيف، كما يقال: ل ت���ن بيتك على الرمال يف ال�سيف يجب 
اأن تفك���ر يف العوا�سف التي �ستاأتيك يف ال�ستاء، لذلك ل تن�س الأر�س ال�سخرية 
بينم���ا اأنت ت�ستمت���ع بال�سم�س والرمل، ومن املهم اأن تك���ون واقعيًا، واأن تفكر يف 

امل�ستقبل.
ثالثًا: الن�مل يفك�ر يف ف�سل ال�سيف طول ف�سل ال�س�تاء حيث تذكر النملة 
نف�سه���ا باأن ف�س���ل ال�ستاء لن ي�ستمر طوي���اًل، وقريبًا �سنخرج م���ن هنا ويخرج 
النمل يف اأول يوم دافئ، وعندما يعود الربد مرة اأخرى، يعودون اإىل م�ساكنهم، 
لكنهم يعودون للخروج مرة اأخرى يف اأول يوم دافئ؛ لذلك: ك�ن دائ�م�ًا اإي�ج�اب�ي�ًا
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رابعــًا: كم جتمع النملة خ���الل ف�سل ال�سيف لت�ستع���د لف�سل ال�ستاء؟ كل 
الذي ت�ستطيع فعله. لذلك افعل كل الذي ت�ستطيع فعله.

ومن هنا فاإن فل�سفة النملة ترتكز على اأربعة اأمور:
ل ت�ست�سلم اأبداً.  .1

فكر يف امل�ستقبل.  .2
كن اإيجابيًا.  .3

اأفعل كل ما ت�ستطيع فعله.  .4
)248( فن التعامل مع املخطئ

القاعــدة الأوىل: ل���وم املخطئ ل ياأتي بخري غالبًا، تذك���ر اأن اللوم ل ياأتي 
بنتائ���ج اإيجابيه يف الغالب فح���اول اأن تتجنبه وقد و�سح لنا اأن�س ر�سي اهلل عنه 
انه خدم الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم ع�سر �سنوات ما لمه على �سيء قط 
فالل���وم مثل ال�سهم القاتل م���ا اأن ينطلق حتى ترده الريح عل���ي �ساحبه فيوؤذيه 
ذلك اأن اللوم يحطم كربياء النف�س ويكفيك اأنه لي�س يف الدنيا اأحد يحب اللوم. 
القاعــدة الثانيــة: اأبعد احلاجز ال�سبابي عن ع���ني املخطئ؛ فقد ل ي�سعر 
اأحيانا اأنه خمطئ فكيف نوجه له لوم مبا�سر وعتاب قا�س وهو يرى اأنه م�سيب 
اإذًا ل ب���د اأن نزيل الغ�ساوة عن عينيه ليعل���م اأنه على خطاأ ويف ق�سة ال�ساب مع 
الر�س���ول �سل���ى اهلل عليه واله و�سل���م در�س يف ذلك حيث ج���اءه ي�ست�سمحه بكل 
ج���راأة و�سراحة يف الزنا فقال له الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: )اأتر�ساه لأمك؟( قال: ل فقال 
الر�س���ول �سلى اهلل عليه واله و�سلم: )ف���ان النا�س ل ير�سونه لأمهاتهم(ثم قال 
الر�سول �سل���ى اهلل عليه واله و�سلم: )اأتر�ساه لأخت���ك؟( قال: ل فقال الر�سول 
�سل���ى اهلل عليه واله و�سلم: )فاإن النا����س ل ير�سونه لأخواتهم(فاأبغ�س ال�ساب 

الزنا. 
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القاعــدة الثالثــة: ا�ستخدام العب���ارات اللطيفة يف اإ�س���الح اخلطاأ، فكلنا 
ي���درك اأن من البيان �سحرًا فلم���اذا ل ن�ستخدم هذا ال�سحر احلالل يف معاجلة 
الأخطاء فمث���اًل حينما نقول للمخطئ )لو فعلت كذا لكان اأف�سل( )ما راأيك لو 
تفعل كذا( )اأنا اقرتح اأن تفعل كذا ما وجهة نظرك( األي�ست اأف�سل من قولنا يا 
قليل التهذيب والأدب، األ ت�سمع، األ تعقل، اأجمنون اأنت، كم مره قلت لك، فرق 
�سا�سع بني الأ�سلوبني اإ�سعارنا بتقديرنا واحرتامنا لالآخر يجعله يعرتف باخلطاأ 

وي�سلحه. 
القاعــدة الرابعــة: ترك اجلدال اأك���رث اإقناعًا جتنب اجل���دال يف معاجلة 
الأخطاء فهي اأكرث واأعمق اأثرًا من اخلطاأ نف�سه وتذكر اأنك باجلدال قد تخ�سر 
لأن املخط���ئ قد يرب���ط اخلطاأ بكرامت���ه فيدافع عن اخلط���اأ بكرامته فيجد يف 
اجلدال مت�سعًا وي�سعب عليه الرجوع عن اخلطاأ فال نغلق عليه الأبواب ولنجعلها 

مفتوحة لي�سهل عليه الرجوع. 
القاعــدة اخلام�ســة: �سع نف�سك مو�سع املخط���ئ ثم ابحث عن احلل حاول 
اأن ت�سع نف�سك مو�سع املخطئ وفكر من وجهة نظره وفكر يف اخليارات املمكنة 

التي ميكن اأن يتقبلها واخرت منها ما ينا�سبه. 
القاعــدة ال�ساد�سة: ما كان الرفق يف �س���يء اإل زانه بالرفق نك�سب ون�سلح 
اخلط���اأ ونحافظ على كرام���ة املخطئ وكلنا يذكر ق�س���ه الأعرابي الذي بال يف 

امل�سجد كيف عاجلها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالرفق حتى علم الأعرابي اأنه على خطاأ.
القاعــدة ال�سابعة: دع الآخرين يتو�سل���ون لفكرتك عندما يخطئ الإن�سان 
فق���د يكون من املنا�سب يف ت�سحيح اخلط���اأ اأن جتعله يكت�سف اخلطاأ بنف�سه ثم 
جتعل���ه يكت�سف احلل بنف�سه والإن�سان عندما يكت�س���ف اخلطاأ ثم يكت�سف احلل 

وال�سواب فال �سك اأنه يكون اأكرث حما�سًا لأنه ي�سعر اأن الفكرة فكرته هو. 
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القاعدة الثامنة: عندما تنتقد اذكر جوانب ال�سواب حتى يتقبل الآخرون 
نق���دك املهذب وت�سحيحك باخلطاأ اأ�سعرهم بالإن�ساف خالل نقدك فالإن�سان 

قد يخطئ ولكن قد يكون يف عمله ن�سبه من ال�سحة ملاذا نغفلها. 
القاعدة التا�سعة: ل تفت�س عن الأخطاء اخلفية حاول اأن ت�سحح الأخطاء 
الظاه���رة ول تفت����س عن الأخطاء اخلفي���ة لأنك بذلك تف�س���د القلوب ولأن اهلل 

�سبحانه وتعاىل نهى عن تتبع عورات امل�سلمني.
القاعــدة العا�ســرة: ا�ستف�سر عن اخلط���اأ مع اإح�سان الظ���ن عندما يبلغك 
خطاأ عن اإن�سان فتثبت منه وا�ستف�سر عنه مع ح�سن الظن به فاأنت بذلك ت�سعره 
بالح���رتام والتقدير كما ي�سع���ر هو باخلجل واأن هذا اخلط���اأ ل يليق مبثله كاأن 

نقول و�سلني انك فعلت كذا ول اأظنه ي�سدر منك. 
القاعدة احلادية ع�سر: امدح على قليل ال�سواب يكرث من املمدوح ال�سواب 
مثاًل عندما تربي ابنك ليكون كاتبًا جميدًا فدربه علي الكتابة واأثن عليه واذكر 

جوانب ال�سواب فاإنه �سي�ستمر باإذن اهلل. 
القاعــدة الثانية ع�سر: تذكر اأن الكلم���ة القا�سية يف العتاب لها كلمة طيبة 
مرادف���ة توؤدي املعنى نف�سه، وعند ال�سيني���ني مثل يقول: نقطة من ع�سل ت�سيد 
م���ا ل ي�سيد برميل من العلقم ولنعلم اأن الكلمة الطيبة توؤثر والكالم القا�سي ل 

يطيقه النا�س. 
القاعــدة الثالثــة ع�سر: اجعل اخلط���اأ هينًا وي�سريًا واب���ن الثقة يف النف�س 
لإ�سالح���ه، فالعتدال �سنة يف الك���ون اأجمع وحني يقع اخلطاأ فلي�س ذلك مربرًا 

يف املبالغة يف ت�سوير حجمه. 
القاعدة الرابعة ع�سر: اأن�ست جيدا للمخطئ وكن معه �سمعا ونظرا وفكرا 
ول تلته���ي بغريه حتى حتل امل�سكلة ول تقاطعه بكالم اأو تذهب وترتكه وحاول اأن 
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يكون هناك وقت خا�س حلل امل�سكلة واأي�سا لو كان هناك اجتماع اأو حوار خا�س 
بني طرفني حاول اأن تتجنب قطع احلديث بينهم اإذا كان مو�سوعك لي�س بذالك 

الأهمية لأنك بهذه الطريقة ت�ستت اأفكارهم يف حديثهم اخلا�س. 
)249( م�ساحة لفنجان من القهوة

وق���ف الأ�ستاذ اأم���ام تالميذه، ومعه بع����س الو�سائل التعليمي���ة وعندما بداأ 
الدر����س ودون اأن يتكلم اأخرج عبوه زجاجي���ه كبريه فارغة واأخذ ميالأها بكرات 
الغول���ف ثم �س���األ التالميذ هل الزجاجة الت���ي يف يده مليئ���ة اأم فارغة؟ فاتفق 
التالمي���ذ عل���ى اأنها مليئة فاأخ���ذ �سندوقًا �سغ���ريا من احل�س���ى و�سكبه داخل 
الزجاجة ثم رجها ب�سده حتى تخلخل احل�سى يف امل�ساحات الفارغة بني كرات 
الغول���ف ث���م �ساألهم: اأن كان���ت الزجاجة مليئ���ة؟ فاأتفق التالمي���ذ جمددًا على 
اأنه���ا كذلك فاأخذ بع���د ذلك �سندوقًا �سغريًا من الرم���ل و�سكبه فوق املحتويات 
يف الزجاج���ة وبالطبع فقد م���الأ الرمل باقي الفراغات فيه���ا و�ساأل طالبه مره 
اأخ���رى: اأن كان���ت الزجاج���ة مليئة؟ فردوا ب�س���وت واحد: باأنه���ا كذلك. اأخرج 
الأ�ستاذ بعدها فنجانًا من القهوة و�سكب كامل حمتواه داخل الزجاجة ف�سحك 
التالمي���ذ من فعلته وبعد اأن هداأ ال�سحك �سرع الأ�ستاذ يف احلديث قائاًل: الآن 
اأريدك���م اأن تعرفوا ما هي الق�سة اإن ه���ذه الزجاجة متثل حياة كل واحد منكم 
وك���رات الغولف متث���ل الأ�سياء ال�سرورية يف حيات���ك )دينك، قيمك، اأخالقك، 
عائلت���ك، اأطفالك، �سحتك، اأ�سدقائك( بحيث ل���و اأنك فقدت كل �سيء وبقيت 
ه���ذه الأ�سياء ف�ستبقى حياتك مليئة وثابتة. اأما احل�س���ى فيمثل الأ�سياء املهمة 
يف حيات���ك )وظيفت���ك، بيتك، �سيارت���ك( واأما الرم���ل فيمثل بقي���ة الأ�سياء اأو 
لنق���ل الأمور الب�سيطة والهام�سية فلو كنت و�سع���ت الرمل يف الزجاجة اأوًل فلن 
يتبق���ى مكان للح�سى اأو لكرات الغولف وه���ذا ي�سري على حياتك الواقعية كلها 
فل���و �سرف���ت كل وقتك وجهدك على توافه الأمور فل���ن يتبقى مكان لالأمور التي 
تهم���ك لذا فعلي���ك اأن تنتبه جيدا وقب���ل كل �سيء لالأ�سي���اء ال�سرورية حلياتك 
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وا�ستق���رارك، واأحر�س على النتباه لعالقتك بدينك ومت�سكك بقيمك ومبادئك 
واأخالق���ك اأم���رح مع عائلتك، والدي���ك، اأخوتك، واأطفالك ق���دم هديه ل�سريك 
حيات���ك وعرب له عن حبك وزر �سديقك دائمًا واأ�ساأل عنه اأ�ستقطع بع�س الوقت 
لفحو�سات���ك الطبي���ة الدورية وثق دائما باأنه �سيكون هن���اك وقت كايف لالأ�سياء 
الأخ���رى، ودائم���ًا اأهتم بك���رات الغول���ف اأوًل فهي الأ�سي���اء الت���ي ت�ستحق حقًا 
الهتم���ام حدد اأولوياتك فالبقي���ة جمرد رمل وحني انته���ى الأ�ستاذ من حديثه 
رفع اأحد التالميذ يده قائاًل: اإنك مل تبني لنا ما متثله القهوة؟ فابت�سم الأ�ستاذ 
وق���ال: اأنا �سعيد لأن���ك �ساألت اأ�سفت القهوة فقط لأو�س���ح لكم باأنه مهما كانت 

حياتك مليئة ف�سيبقى هناك دائمًا م�ساحة لفنجان من القهوة!
)250( فوائد امل�سي

اأوًل: تقليــل دهــون اجل�سم: كثري من���ا يعتقد باأننا نتج���اوز الوزن الطبيعي 
للج�س���م بكثري، ولكن هذه ل�ست ذو اأهمية اإذا ما عرفنا باأن امل�سكلة الكربى هي 
زيادة ن�سبة الدهون يف اأج�سامنا والتي ل تظهر علي اأ�سكال اأج�سامنا، وهذه لها 
عالق���ة كبرية مع بع����س اأمرا�س القلب وال�سكري و�سغط ال���دم املرتفع وارتفاع 
م�ست���وى الكول�سرتول يف ال���دم وال�سرطان واآلم املفا�س���ل والروماتيزم وغريها 
م���ن الأمرا�س. وامل�س���ي الريا�سي ي�ساع���د يف تقليل ن�سبة الده���ون يف اجل�سم، 
وبخطوات ب�سيطة جدًا ميكن للج�سم اأن يحرق تقريبًا )60( �سعرة حرارية لكل 
ميل مقارنة باحرتاق ال�سعرات احلرارية يف احلالة الطبيعية للج�سم، ولكن اإذا 
ما زاد الإن�سان �سرعته وخطواته مبعدل )2.5(ميل يف )30(دقيقة فاإن اجل�سم 

�سوف يحرق )200(�سعرة حرارية. 
 ثانيــًا: خف�ص معــدل نب�ص القلب اأثناء الراحــة: ُيعترب معدل نب�س القلب 
اأثناء الراحة يف الدقيقة )عدد �سربات القلب( املوؤ�سر ل�سحة ودقة عمل القلب، 
حي���ث كلما ح�سل الإن�سان على لياقة اأثناء مزاولة برنامج امل�سي الريا�سي كلما 
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حت�سن عمل القلب يف دفع كمية اأكرب من الدم باأقل عدد من �سربات للقلب. 
ثالثــًا: خف�ص م�ستــوي الكول�ســرتول يف الدم: ارتفاع م�ست���وى الكول�سرتول 
يف ال���دم ي�سبب الإ�ساب���ة مبر�س الت�سلب اأو الن�س���داد ال�سرياين والكول�سرتول 
م���ادة دهنية ترت�سب علي اجلدار الداخل���ي لل�سرايني والأوعية الدموية وخا�سة 
ال�سري���ان التاجي الذين يغذي القلب مما ي�سبب مع مرور الزمن �سيق ال�سريان 
بالت�سلب وو�سول كميات قليلة من الدم اإيل القلب، ويف حالت متقدمة لالإ�سابة 
ي���وؤدي اإىل انقط���اع تدفق ال���دم نهائيًا اإىل القل���ب مما ب�سبب ال�سكت���ة القلبية. 
وعن���د مزاولة برنامج امل�س���ي الريا�سي وباإتباع نظام غذائ���ي خال من الدهون 
والكول�س���رتول ي�سمن الإن�سان خف�س عوامل اخلطورة لالإ�سابة باأمرا�س القلب 
وذل���ك بخف�س م�ست���وي الكول�سرتول الكلي وكذلك م�ست���وى الكول�سرتول ال�سار 
ال���ذي يكون م�سئوًل عن ان�سداد ال�سريان والأوعي���ة الدموية بالإ�سافة اإىل ذلك 

يعمل امل�سي الريا�سي على زيادة م�ستوي الكول�سرتول املفيد. 
رابعًا: خف�ص �سغط الدم: ارتفاع �سغط الدم من العوامل الرئي�سية لالإ�سابة 
باأمرا����س القلب وكذلك ال�سكتة الدماغية املفاجئة ويوؤكد العلماء واخلرباء باأن 
مزاول���ة امل�س���ي الريا�سي بانتظ���ام ي�ساعد الإن�سان على خف����س �سغط الدم يف 
الأوعي���ة الدموية وال�سراي���ني وكذلك يقلل من حاجة الإن�س���ان امل�ساب بارتفاع 
�سغ���ط الدم م���ن ا�ستخدام الأدوي���ة والعقاقري التي ت�ساع���د يف خف�س معدلت 

�سغط الدم. 
خام�ســًا: التمثيــل الغذائــي: التمثي���ل الغذائ���ي عبارة عن مع���دل احرتاق 
ال�سع���رات احلرارية املخزنة يف اجل�سم والتي تاأت���ي من تناول الأغذية اليومية، 
ويوؤك���د العلم���اء واخلرباء باأنه كلما متي���ز الإن�سان بال�سمنة وزي���ادة الوزن كلما 
واج���ة ال�سعوبات يف اإنقا�س الوزن وذل���ك لوجود الأن�سجة الدهنية والتي تتميز 
بقل���ة ن�ساطها خالل التمثي���ل الغذائي حيث اأنه كلم���ا زادت معدلت الدهون يف 
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الع�سالت كلما كان معدل التمثيل الغذائي يف اجل�سم بطيئًا. وعند اإتباع برنامج 
امل�س���ي الريا�سي يح�سل الإن�سان علي معدلت متثي���ل غذائي اأكرث من الإن�سان 
ال���ذي ل ي���زاول امل�سي الذي يق���وم بعملية حرق لل�سع���رات احلرارية املخزنة يف 

اجل�سم. 
�ساد�سًا:كثافــة و�سالبــة العظــام: كلم���ا كرب وتق���دم العم���ر بالإن�سان كلما 
قلت ق���درة العظام لدية عل���ى امت�سا�س الكال�سيوم وقل بن���اء العظام وتعر�س 
لالإ�ساب���ات. يوؤكد العلماء باأن 25% من �س���كان العامل يعانون من مر�س التهاب 
العظام وي�سم���ي )حتجر العظام(مما يوؤدي اإىل ك�سور خطرية جدًا وخا�سة مع 
كب���ار ال�سن وكذلك ين���ادي بع�س العلماء بتن���اول الكال�سيوم اإ�ساف���ة اإىل املواد 
الغذائية للح�سول عل���ي �سالبة العظام اإل اأن معظم العلماء يعتقدون ويوؤكدون 
ب���اأن ه���ذا ل ياأتي األ عن طريق مزاولة امل�سي الذي يع���ني الإن�سان ليح�سل على 

كثافة و�سالبة العظام ووقايتها من الأمرا�س وال�سعف عند الكرب. 
)251( فوائد ماء الورد 

م�س���ح الوج���ه كل يوم بقطنه يجع���ل الب�سرة نقية جدًا وجميل���ة ويف�سل قبل 
النوم ورائحته طيبة جدًا. �سربها القليل على الريق يفتح لون الب�سرة وي�سفيها. 
م���اء الورد ي�سّغر امل�سام ومفيد حلب���وب ال�سباب، ويزيل النتفاخات بالعني عن 
طري���ق الكمادات، وهو مفيد للرمو����س والهالت ال�سوداء، واأي�س���ا اإذا و�سع مع 
الن�ساء كخلطة بعد نزع ال�سعر يعطي نعومة ومينع احل�سا�سية باجللد. وهو اي�سًا 
مفي���ٌد جدًا يف حال تعر�س اجللد للت�سلخات وذل���ك بخلطه مع قليل من الن�ساء 
ويع���اد ا�ستعماله عدة مرات متتالية م���اء الورد من خوا�سه اإنه مربد للجلد اآمن 

جدًا مع الأطفال والكبار ومفيد جدًا ملنع احلكة وتخفيف الحمرار باجللد.
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)252(حني مر�ص الزوج
ا�سطحبت امراأة زوجها اإىل عيادة الطبيب وبعد معاينة دقيقة اأخذ الطبيب 
الزوج���ة جانبًا ليطلعها عل���ى النتائج. قال لها: زوجك يع���اين اإحباطًا خطريًا، 
ب�سبب �سغوط العمل واملنزل، وما اإىل ذلك، واإذ مل تفعلي ما يريحه �سيموت من 
دون اأدن���ى �سك. وقام ب�سرح ما يجب فعله: دعي���ه ي�ستيقظ متاأخرًا وقت ي�ساء. 
خ���الل النهار كوين ب�سو�سة. ل تعار�سي اأقواله، واحر�سي على اأن يظل يف مزاج 
ري  جّيد، اأعّدي له وجبات خفيفة لذيذة. ويف امل�ساء، عندما يعود متاأخرًا، ح�سّ
ل���ه ع�ساًء فاخرًا. ل تزعجيه باأعمال منزلية، ول تثريي جدالت تافهة تزيد من 
اإجه���اده. ودّلكي كتفيه ورقبته بالزيت املعّطر، و�سّجعيه على م�ساهدة وممار�سة 
الريا�س���ة. ول ترف�س���ي له طلبًا. وخت���م ن�سائحه الطبية بقول���ه: اإذا ا�ستطعِت 

املثابرة ملدة �سنة على هذا املنوال اأوؤّكد لك اأن زوجك �سي�سرتّد عافيته متامًا. 
عندما خرج الزوجان من عيادة الطبيب، �ساأل الزوج زوجته: ماذا قال: لك 

الطبيب؟ ردت الزوجة: يقول اإنك ميت ل حمالة.
)253( يف �سالة النتظار

 من���ذ م�س���اء اأم����س و�سحة طفل���ي ال�سغري لي�س���ت على ما ي���رام. وعندما 
ع���دت م�ساء هذا اليوم من عملي ق���ررت الذهاب به اإىل امل�ست�سفى. رغم التعب 
والإره���اق اإل اأن التعب لأجله راحة. حملت���ه وذهبت لقد كان املنتظرون كثريين 
رمب���ا نتاأخر اأكرث من �ساعة اأخذت رقمًا للدخول على الطبيب وتوجهت للجلو�س 
يف غرف���ة النتظ���ار. وجوه كثرية خمتلفة فيهم ال�سغ���ري وفيهم الكبري ال�سمت 
يخي���م على اجلميع يوجد عدد من الكتيبات ال�سغرية ا�ستاأثر بها بع�س الأخوة. 
اأجل���ت طريف يف احلا�سري���ن البع�س مغم�س العينني ل تع���رف فيم يفكر واآخر 
يتاب���ع نظ���رات اجلميع والكثري حت�س عل���ى وجوههم القلق واملل���ل من النتظار. 
يقط���ع ال�سكون الطويل �سوت املُنادي برقم ك���ذا الفرحة على وجه املُنادى عليه 
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ي�س���ري بخطوات �سريعة ثم يع���ود ال�سمت للجميع. لفت نظ���ري �ساب يف مقتبل 
العم���ر ل يعني���ه اأي �سيء حول���ه لقد كان معه م�سحف جيب �سغ���ري يقراأ فيه ل 
يرف���ع طرف���ه نظرت اإليه ومل اأفك���ر يف حالة كثريًا لكنني عندم���ا طال انتظاري 
ع���ن �ساعة كاملة حت���ول جمرد نظري اإلي���ه اإىل تفكري عمي���ق يف اأ�سلوب حياته 
وحمافظت���ه عل���ى الوقت. �ساعة كاملة من عمري م���اذا ا�ستفدت منها واأنا فارغ 
ب���ال عمل ول �سغل. بل انتظار ممل اأذن امل���وؤذن ل�سالة املغرب ذهبنا لل�سالة. 
يف م�سل���ى امل�ست�سفى حاولت اأن اأكون بج���وار �ساحب امل�سحف وبعد اأن اأمتمنا 
ال�سالة �سرت معه واأخربته مبا�سرة باإعجابي به من حمافظته على وقته. وكان 
حديث���ه يرتكز على ك���رثة الأوقات التي ل ن�ستفيد منها اإطالق���ًا وهي اأيام ولياٍل 
تنق�س���ي من اأعمارنا دون اأن نح����س اأو نندم. قال اإنه اأخذ م�سحف اجليب هذا 
من���ذ �سنة واحدة فقط عندما حثه �سديق ل���ه باملحافظة على الوقت. واأخربين 
اأن���ه يق���راأ يف الأوقات التي ل ي�ستفاد منها كثريًا اأ�سع���اف ما يقراأ يف امل�سجد اأو 

يف املنزل 
بل اأن قراءته يف امل�سحف زيادة على الأجر واملثوبة اأن �ساء اهلل تقطع عليه 
املل���ل والتوت���ر واأ�ساف حمدثي قائ���اًل: اإنه الآن يف مكان النتظ���ار منذ ما يزيد 
عل���ى ال�ساعة والن�سف. و�ساألني: متى �ستجد �ساعة ون�سف لتقراأ فيها القراآن؟ 
تاأمل���ت كم من الأوقات تذه���ب �سدى؟ وكم حلظة يف حياتك متر ول حت�سب لها 
ح�س���اب؟ بل كم من �سهر مير عليك ول تقراأ القراآن؟  اأجلت ناظري وجدت اأين 
حما�س���ب والزمن لي�س بيدي فماذا اأنتظر؟ قط���ع تفكريي �سوت املُنادي ذهبت 
اإىل الطبيب بعد اأن خرجت من امل�ست�سفى اأ�سرعُت اإىل املكتبة ا�سرتيُت م�سحفًا 
�سغريًا قررُت اأن اأحافظ على وقتي فكرت واأنا اأ�سع امل�سحف يف جيبي. كم من 

�سخ�س �سيفعل ذلك وكم من الأجر العظيم يكون للدال على ذلك؟  
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)254( قاعدة )90/10(
�س���وف تغري حياتك )اأو على الأقل اأ�سل���وب ردود اأفعالك جتاه الأحداث من 
حولك( م���ا هي القاعدة؟ 10% من اأحداث حيات���ك خارجة عن اإراداتك. %90 

من اأحداث حياتك تعتمد على ردود اأفعالك. ماذا يعني ذلك؟
يعن���ي اأن 10% ل اإرادة لن���ا اأو �سيط���رة عليه. نح���ن ل ن�ستطيع اأن مننع على 
�سبي���ل املثال: تعطل ال�سيارة اأو تاأخر الطائرة من و�سولها يف املوعد املحدد وما 
يرتت���ب على ذلك من اإرب���اك لرباجمنا. 10% من الأح���داث اأو املواقف زمامها 
لي����س باأيدينا ولكن نحن من يتحك���م يف حتديد 90% الأخرى. كيف يكون ذلك؟ 

اجلواب: بردود اأفعالنا املرتتبة على الأحداث. دعنا نو�سح ذلك مبثال:
اأنت تتناول وجبة الإفطار مع عائلتك وحركت اأبنتك فنجان القهوة باخلطاأ 

و�سقط على قمي�س العمل. طبعًا مل يكن لديك اإرادة ملنع ما حدث.
النتائج املرتتبة: تقوم بتوبيخ اأبنتك لإ�سقاطها فنجان القهوة على قمي�سك 
ثم تنفج���ر ال�سغرية بكاء وتلتفت على زوجت���ك وتنتقدها لو�سع الفنجان قرب 
حاف���ة الطاولة يتبع ذلك جمادلة حادة ثم تندفع اأنت اإىل ال�سلم �ساعدًا لتغيري 
مالب�س���ك وبعدها تنزل فتج���د اأن اأبنتك قد تاأخرت عن موع���د حافلة املدر�سة 
ب�سب���ب بكائها وتاأخرها يف تناول الإفط���ار وزوجتك يجب اأن تذهب فورًا لعملها 
وبالت���ايل ت�سط���ر اإىل تو�سيل اأبنت���ك اإىل املدر�س���ة وتنطلق ب�سرع���ة ب�سيارتك 
متج���اوزًا احل���د الأق�سى لل�سرعة ورمب���ا لحظ �سرعتك رجل امل���رور فاأعطاك 
غرام���ة �سرعة ل تقل عن 150 رياًل. ت�س���ل اإىل مدر�سة اأبنتك ثم تنزل هي من 
ال�سي���ارة دون اأن ت�سم���ع منها عبارة »م���ع ال�سالمة«. يوم بدايت���ه تعي�سة وتوالت 
الأح���داث بنف����س الطريقة ثم تع���ود اإىل املنزل وجتد زوجت���ك واأبنتك يف حالة 

انقبا�س �سديد منك.
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مل���اذا؟. لأنك مل حت�سن ردة فعلك مع ما حدث يف ال�سباح! ملاذا كان يومك 
تعي�س؟

اأ ( هل ال�سبب فنجان القهوة؟
ب( هل ال�سبب خطاأ اأبنتك؟

ج( هل ال�سبب �سابط املرور؟
د ( هل اأنت ال�سبب؟

اجلواب )د(
الواقع اأنه مل يكن لديك اإرادة ملنع �سقوط فنجان القهوة ولكن ال�سبب يكمن 
يف رده فعل���ك يف اخلم����س ثواين التي تلته���ا. الآتي والت�سرف الت���ايل هو الذي 
كان ممكن���ا وم�ستح�سنا حدوثه: بللت القهوة مالب�سك واأبنتك على و�سك البكاء 
فتبادر بلطف بقولك ل باأ�س »يا ع�سل« واأرجو اأن تكوين اأكرث حذرًا يف امل�ستقبل. 
بعدها جتذب من�سفه وت�سرع اإىل الأعلى وبعد تغيري مالب�سك وحمل حقيبة العمل 
تن���زل وتطل من خالل الناف���ذة لت�ساهد طفلتك وهي ترك���ب احلافلة املدر�سية 
وتلتف���ت باجتاهك وتلوح بيدها مودعة. ت�سل اإىل عملك متاأخر 5 دقائق وحتيي 

املوظفني بابتهاج ويعلق مديرك على اأن يومك م�سرقًا.
ه���ل لحظت الف���رق؟. ملاذا؟ ال�سب���ب يف كيفية تفاعل���ك اأو ردة فعلك جتاه 
احل���دث. اأن���ت يف احلقيق���ة ل ت�ستطي���ع اأن تتحكم يف 10% م���ن الأحداث ولكن 

الباقي 90% يعتمد على ردود اأفعالك.
)255( قاعدة 20×20×20

ه���ذه التمارين ن�سح بها اأحد اأطباء العي���ون. وهي جديرة باأن ميار�سها كل 
واح���د منا ممن يق�س���ي ال�ساعات الطوال حمدقا يف �سا�س���ة احلا�سوب، واأطلق 

عليها )20-20-20(.
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اخلطــوة الأوىل: كلما مرت ع�سرون دقيق���ة من النظر امل�ستمر على �سا�سة 
اجله���از اأدر راأ�س���ك عنه وركز النظر على اأي �سيء يبعد عنك ع�سرين قدما )6 
اأمتار (. فهذا يغرّي البعد البوؤري لعد�سة العني. وهو �سيء واجب للعني املجهدة.
اخلطوة الثانية: اأغم����س العينني وافتحهما بتتابع �سريع ملدة ع�سرين مرة 

متتالية، وذلك لرتطيبهما. 
اخلطــوة الثالثــة: ح�سب ات�ساع الوق���ت لديك قم بامل�س���ي ع�سرين خطوة، 
بع���د كل ع�سرين دقيقة من اجللو�س يف و�س���ع واحد. فهذا التمرين ي�ساعد على 

تن�سيط الدورة الدموية لكامل اجل�سم. 
)256( اأ�سد وثعبان وفئران

يحكى  اأن رجال كان يتم�سى يف اأدغال اإفريقيا حيث الطبيعة اخلالبة وحيث 
تنب���ت  الأ�سجار الطويل���ة، بحكم موقعها يف خ���ط ال�ست���واء وكان يتمتع مبنظر 
 الأ�سجار وهي حتجب اأ�سعة ال�سم�س من �سدة كثافتها، وي�ستمتع بتغريد   الع�سافري 
وي�ستن�سق عبري الزهور التي تنتج منها الروائح الزكية. وبينما هو م�ستمتع بتلك 
املناظ���ر �سمع �سوت عدو �سريع وال�س���وت يف ازدياد وو�سوح والتفت الرجل اإىل 
اخلل���ف واإذا به يرى اأ�سدا �سخم اجلث���ة منطلق ب�سرعة خيالية نحوه ومن �سدة 
اجل���وع الذي اأمّل بالأ�سد �سمر خ�سره ب�سكل وا�سح. اأخذ الرجل يجري ب�سرعة 
والأ�س���د وراءه وعندم���ا اخ���ذ الأ�سد يقرتب من���ه راأى الرجل بئ���را قدمية فقفز 
الرج���ل قفزة قوية فاإذا ه���و يف البئر واأم�سك بحبل البئر ال���ذي ي�سحب به املاء 
واأخ���ذ الرجل يتمرجح داخل البئر وعندما ب���داأ يلتقط اأنفا�سه ويهداأ روعه، اإذا 
بزئري الأ�سد ي�سك���ن، ولكنه بداأ ي�سمع �سوت فحيح ثعبان �سخم الراأ�س عري�س 
الطول بج���وف البئر وفيما هو يفكر بطريقة يتخل����س منها من الأ�سد والثعبان 
اإذا بفاأري���ن اأ�س���ود والآخر اأبي����س ي�سع���دان اإىل اأعلى احلبل وب���دءا يقر�سان 
احلب���ل وانهلع الرجل خوفا واأخذ يهز احلبل بيديه بغية اأن يذهب الفاأران واأخذ 
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يزي���د عملية الهز حتى اأ�سب���ح يتمرجح ميينا و�سمال بداخل البئر واأخذ ي�سدم 
بجوان���ب البئر وفيما هو ي�سطدم اأح�س ب�سيء رط���ب ولزج �سرب مبرفقه واإذا 
بذالك ال�سيء ع�سل النحل، فاأخذ لعقة وكرر ذلك ومن �سدة حالوة الع�سل ن�سي 
املوق���ف الذي هو فيه وفجاأة ا�ستيقظ الرجل م���ن النوم فقد كان حلما مزعجا. 
وعلى الف���ور ذهب اإىل اأحد معربي الروؤى واخربه باحللم ف�سحك ال�سيخ وقال: 

اأمل تعرف تف�سريه؟ 
ق���ال الرج���ل: ل. قال له الأ�سد ال���ذي يجري ورائك هو مل���ك املوت. والبئر 
الذي به الثعبان هو قربك. واحلبل الذي تتعلق به هو عمرك. والفاأرين الأبي�س 
والأ�س���ود هما الليل والنه���ار يق�سون من عمرك. قال: والع�سل يا �سيخ؟ قال هي 

الدنيا من حالوتها اأن�ستك اأن وراءك موت وح�ساب. 
)257( حدث يف جامعة هارفرد

توق���ف القط���ار يف اإح���دى املحط���ات يف مدين���ة بو�سط���ن الأمريكية وخرج 
من���ه زوج���ان يرتديان مالب�س ب�سيط���ة. كانت الزوجة تت�سح بث���وب من القطن، 
بينم���ا يرتدي الزوج بدلة متوا�سعة �سنعه���ا بيديه. وبخطوات خجلة ومتوا�سعة 
توج���ه الزوجان مبا�سرة اإىل مكت���ب رئي�س جامعة هارفارد ومل يكونا قد ح�سال 
عل���ى موعد م�سب���ق. قالت مدي���رة مكتب رئي����س اجلامعة للزوج���ني القرويني: 
الرئي����س م�سغول جدا ولن ي�ستطي���ع مقابلتكما قريبا... ولكن �سرعان ما جاءها 
رد ال�سي���دة الريفي���ة حيث قالت بثق���ة: �سوف ننتظره. وظ���ل الزوجان ينتظران 
ل�ساعات اأهملتهما خاللها ال�سكرترية متاما على اأمل اأن يفقدا الأمل واحلما�س 
الب���ادي عل���ى وجهيهما وين�سرفا. ولك���ن هيهات، فقد ح�س���ر الزوجان - فيما 
يب���دو - لأمر هام جدا. ولك���ن مع انق�ساء الوقت، واإ�سرار الزوجني، بداأ غ�سب 
ال�سكرترية يت�ساعد، فقررت مقاطعة رئي�سها، ورجته اأن يقابلهما لب�سع دقائق 

لعلهما يرحالن.
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ه���ز الرئي����س راأ�سه غا�سب���ا، وبدت عليه عالم���ات ال�ستي���اء، فمن هم يف 
مركزه ل يجدون وقتًا ملالقاة ومقابلة اإل علية القوم، ف�سال عن اأنه يكره الثياب 
القطني���ة الرث���ة وكل من هم يف هيئة الفالحني. لكنه واف���ق على روؤيتهما لب�سع 

دقائق لكي ي�سطرا للرحيل.
عندم���ا دخل الزوجان مكتب الرئي�س، قالت له ال�سي���دة: اإن ابنهما الوحيد 
كان اأح���د طلبة هذه اجلامعة ملدة ع���ام كامل، لكنه توفى يف حادث مروري ومبا 
اأن���ه كان �سعيدا خالل الفرتة التي ق�ساه���ا يف هذه اجلامعة العريقة، فقد قررا 

تقدمي تربع للجامعة عبارة عن مبنى لتخليد ا�سم ابنهما.
مل يتاأث���ر الرئي�س كثريا ملا قالته ال�سيدة، بل رد بخ�سونة: �سيدتي، ل ميكننا 
اأن نقيم مبنى ونخلد ذكرى كل من در�س يف هارفارد، واإل حتولت اجلامعة اإىل 

غابة من املباين والن�سب التذكارية.
وهن���ا ردت ال�سيدة: نح���ن ل نرغب يف و�سع متثال، ب���ل نريد اأن نهب مبنى 
يحم���ل ا�سم���ه جلامعة هارفارد. لك���ن هذا الكالم مل يلق اأي �س���دى لدى ال�سيد 
الرئي����س، فرمق بعين���ني غا�سبتني ذلك الث���وب القطني والبذل���ة املتهالكة ورد 
ب�سخري���ة: ه���ل لديكما فكرة كم يكلف بناء مثل ه���ذا املبنى؟! لقد كلفتنا مباين 

اجلامعة ما يربو على �سبعة ماليني ون�سف املليون دولر!
�ساد ال�سمت لربه���ة، ظن خاللها الرئي�س اأن باإمكانه الآن اأن يتخل�س من 
الزوجني، وهنا ا�ستدارت ال�سيدة وقالت لزوجها: �سيد �ستانفورد: ما دامت هذه 
هي تكلفة اإن�ساء جامعة كاملة فلماذا ل نن�سئ جامعة جديدة حتمل ا�سم ابننا؟ 

فهز الزوج راأ�سه موافقا.
غ���ادر الزوج���ان » ليلن���د �ستانف���ورد وجني �ستانف���ورد و�سط ذه���ول وخيبة 
الرئي����س، و�ساف���را اإىل كاليفورنيا حيث اأ�س�سا يف مزرعتهم���ا جامعة �ستنافورد 
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العريق���ة والتي ما زالت حتمل ا�س���م عائلتهما وتخلد ذكرى ابنهما الذي مل يكن 
ي�ساوي �سيئا لرئي�س جامعة هارفارد، وقد حدث هذا عام 1884م.

حقا: من املهم دائما اأن ن�سمع، واإذا �سمعنا اأن نفهم ون�سغي، و�سواء �سمعنا 
اأم ل، فم���ن امله���م اأن ل نحكم على النا����س من مظهره���م ومالب�سهم ولكنتهم 
وطريق���ة كالمهم. من املهم اأن تعل���م عزيزي القارئ اأن اأ�سماء عائلة �ستانفورد 

مازالت منقو�سة يف �ساحات ومباين اجلامعة.
)258( جورج يحتفل بعيد الأ�سحى

جورج رجل اأمريكي جتاوز اخلم�سني من عمره يعي�س يف وا�سنطن مع زوجته 
وابن���ه وابنته ح���ني اأقبل �سه���ر ذي احلجة بداأ ج���ورج وزوجت���ه واأولده يتابعون 
الأخبار ملعرفة يوم دخول �سهر ذي احلجة، فالزوج ي�ستمع لالإذاعات، والزوجة 
تتابع القنوات الف�سائية، والبن يبحث عن املواقع الإ�سالمية يف الإنرتنت وحني 
اأعل���ن عن حتديد اأول يوم من اأي���ام ذي احلجة ا�ستعّدت العائلة ل�ستقبال العيد 
ال���ذي يواف���ق يوم العا�سر من ذي احلجة بعد الوق���وف على جبل عرفة يف اليوم 

التا�سع.
ويف الي���وم التايل ذهبت العائلة اإىل الري���ف ل�سراء اخلروف احلي الذي مت 
اختي���اره ح�سب ال�سروط ال�سرعية لالأ�سحي���ة )اأن ل تكون عوراء ول عرجاء ول 
عجف���اء( لكي يذبح���وه اأول يوم من عيد الأ�سحى، وحمل���وا اخلروف على ظهر 
ال�سي���ارة وبداأ ثغاء اخلروف بالرتفاع.. واأخ���ذت البنت ال�سغرية ذات اخلم�س 
�سنوات ترّدد معه ب�سوتها العذب اجلميل.. وقالت لوالدها: يا اأبي ما اأجمل عيد 
الأ�سح���ى حيث األب�س ف�ستاين اجلديد واأح�س���ل على العيدية واأ�سرتي بها دمية 
جديدة واأذهب مع �سديقاتي اإىل مدينة الألعاب لنلهو هناك.. اآه ما اأجمل اأيام 

عيد الأ�سحى.. ليت كل اأيام ال�سنة مثل يوم العيد.
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وحني و�سلوا اإىل املنزل وتوقفت ال�سيارة.. هتفت الزوجة: يا زوجي العزيز: 
لقد علمُت اأن من �سعائر الأ�سحية اأن يق�ّسم اخلروف ثالثة اأثالث.. ثلث نت�سّدق 
ب���ه على الفقراء وامل�ساكني، وثلث نهديه اإىل جرياننا ديفيد واليزابيث ومونيكا، 

والثلث الأخري ناأكله نحن ونّدخر الباقي لالأ�سابيع القادمة.
ويف ي���وم العيد احت���ار جورج وزوجته اأي���ن اجتاه القبلة ليذبح���وا الأ�سحية 
باجتاهها.. وخّمنوا اأنها باجتاه ال�سعودية وهذا يكفي، اأحّد جورج �سكينته ووّجه 
اخل���روف اإىل القبلة وذبحها وقّط���ع اللحم وقامت الزوج���ة بتق�سيم اللحم اإىل 
ثالثة اأثالث ح�سب ال�ُسّنة.. وهنا �سرخ جورج قائاًل: لقد تاأّخرنا عن الكني�سة.. 
فالي���وم ه���و الأحد و�س���وف يفوتن���ا القّدا�س.. وكان ج���ورج ل َي���َدع الذهاب اإىل 
الكني�س���ة كل ي���وم اأحد.. ب���ل ويحر�س اأن ي�سطح���ب زوجت���ه واأولده معه. هنا 

قاطعه اأحد احل�سور: لقد حرّيتنا بهذه الق�سة! هل جورج م�سلم اأم م�سيحي؟
قال املتحّدث: بل جورج وعائلته م�سيحيون ل يوؤمنون باأن اهلل واحد بل ثالث 

ثالثة.. ول يعتقدون باأن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص هو خامت الأنبياء واملر�سلني!
ك���رث الهرج يف املجل����س، وارتفعت الأ�سوات، وقال اأحده���م: ل تكذب علينا 
ي���ا اأحمد، فمن ي�س���ّدق اأن جورج وعائلته يفعلون ذل���ك؟ فكيف بامل�سيحي يقوم 
ب�سعائر الإ�سالم وامل�سلمني، ويتابع الإذاعات والف�سائيات ويحر�س على معرفة 

يوم العيد، وي�سرتي خروفًا من ماله ويق�ّسم الأ�سحية و.. و
ق���ال اأحمد بتعّجب وابت�سامة: يا اإخواين واأحبابي ملاذا ل ت�سّدقون ق�ستي؟ 
مل���اذا ل تعتق���دون بوج���ود مثل هذا الفعل م���ن عائلة م�سيحي���ة؟ األي�س هناك يف 
ب���الد امل�سلمني عبد اهلل وحمم���د وخالد وخديجة وفاطمة َم���ن يحتفلون باأعياد 
امل�سيحيني واليهود؟ األ�سنا نحتفل بعيد راأ�س ال�سنة امليالدية، وعيد احلب، وعيد 
مي���الد … وعيد.. وعيد...فلم���اذا ل يحتفل امل�سيحي���ون باأعيادنا مِلَ العجب؟ 
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مل���اذا ن�ستنكر على ج���ورج هذا الت�س���رف؟ ول ن�ستنك���ر على اأنف�سن���ا وعوائلنا 
امل�سلمة مثل هذا؟

ه���ّز اأحمد يده وق���ال: لقد ع�سُت يف اأمريكا اأكرث م���ن ع�سر �سنوات واهلل ما 
راأيُت اأحدًا من امل�سيحيني اأو اليهود احتفل بعيد من اأعيادنا! ول راأيُت اأحدًا �ساأل 
ع���ن منا�سباتنا ول اأفراحنا! حتى احتفايل بعيد الفط���ر يف �سقتي مل ُيِجب اأحٌد 
دعوت���ي عندما علموا اأن ما اأحتفل به عيدًا اإ�سالميًا لقد راأيُت ذلك عند اإقامتي 

يف الغرب وحني عدُت اإىل بلدي الإ�سالمي فاإذا بنا نحتفل باأعيادهم.
)259( حكم تهنئة الكفار باأعيادهم

�ُسئل ف�سيلة ال�سيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل -: عن ُح�كم تهنئة الكفار بعيد 
)الكري�سمي�س( وكيف نرّد عليهم اإذا هنئونا به؟ وهل يجوز الذهاب اإىل اأماكن 
احلف���الت الت���ي ُيقيمونها بهذه املنا�سبة؟ وهل ياأثم الإن�س���ان اإذا فعل �سيئا مما 
ُذِك���ر بغري ق�سد؟ واإمنا فعل���ه اإما جماملة اأو حي���اًء اأو اإحراجا اأو غري ذلك من 

الأ�سباب؟ وهل يجوز الّت�سّبه بهم يف ذلك؟
فاأج���اب - رحم���ه اهلل -: تهنئ���ة الكفار بعي���د )الكري�سمي����س( اأو غريه من 
اأعياده���م الديني���ة حرام بالتفاق، كما نقل ذلك اب���ن القّيم - رحمه اهلل – يف 
كتاب���ه اأح���كام اأهل الذمة، حيث ق���ال: واأما التهنئة ب�سعائ���ر الكفر املخت�سة به 
فحرام بالتفاق، مثل اأن ُيهنئهم باأعيادهم و�سومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، 
اأو تهن���اأ بهذا العيد ونحوه فهذا اأن �سِلَم قائله من الكفر فهو من املحّرمات، وهو 
مبنزلة اأن ُتهنئة ب�سجوده لل�سليب بل ذلك اأعظم اإثمًا عند اهلل، واأ�سّد َم�قتًا من 
ين عنده يقع يف ذلك،  التهنئة ب�سرب اخلمر وقتل النف�س. وكثري ممن ل قدر للدِّ
ول يدري قبح ما فعل، فمن هّن�اأ عبد مبع�سية اأو بدعة اأو ك�ُ�ْفٍر فقد تعّر�س مِلقت 

اهلل و�سخطه. 



441441

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

واإذا هنئون���ا باأعيادهم فاإنن���ا ل جُنيبهم على ذلك، لأنها لي�ست باأعياد لنا، 
ولأنها اأعياد ل ير�ساها اهلل تعاىل، لأنها اأعياد مبتدعة يف دينهم، واإما م�سروعة 
لك���ن ُن�ِسخ���ت بدين الإ�سالم ال���ذي َبَعث اهلل به حمم���دًا ملسو هيلع هللا ىلص اإىل جميع اخللق، 

وقال فيه: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ
واإجاب���ة امل�سل���م دعوتهم بهذه املنا�سبة حرام، لأن ه���ذا اأعظم من تهنئتهم 
بها ملا يف ذلك من م�ساركتهم فيها. وكذلك َيحرم على امل�سلمني الّت�سّبه بالكفار 
باإقام���ة احلفالت بهذه املنا�سبة، اأو تبادل الهداي���ا، اأو توزيع احللوى، اأو اأطباق 
الطع���ام، اأو تعطيل الأعم���ال ونحو ذلك، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: َم���ْن ت�سّبه بقوم فهو 
منه���م. قال �سي���خ الإ�سالم اب���ن تيمية يف كتاب���ه )اقت�ساء ال�س���راط امل�ستقيم 
خمالفة اأ�سحاب اجلحيم(: ُم�سابهتهم يف بع�س اأعيادهم ُتوجب �سرور قلوبهم 
مب���ا هم علي���ه من الباطل، ورمب���ا اأطمعهم ذل���ك يف انتهاز الفر����س وا�ستذلل 

ال�سعفاء. 
وَمْن َفَعل �سيئا من ذلك فهو اآثم �سواء َفَعَله جُماملة اأو َتوّددًا اأو حياًء اأو لغري 
ذل���ك م���ن الأ�سباب ؛ لأنه م���ن املُداهنة يف دين اهلل، ومن اأ�سب���اب تقوية نفو�س 
الكف���ار وفخرهم ِبدينه���م. واهلل امل�سئول اأن ُيع���ّز امل�سلمني ِبِدينه���م، ويرزقهم 

الثبات عليه، وين�سرهم على اأعدائهم. اإنه قويٌّ عزيز. 
)260( قال وقلت

قال: ما هي اأجمل �سفات املراأة؟
قلت: احلنان.

قال: واأجمل �سفات الرجل؟
قلت: الرحمة.

قال: واأجمل ما يف الطفولة؟
قلت: الرباءة.
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قال: واأجمل ما يف ال�سباب؟
قلت: الأحالم.

قال: واأجمل ما يف ال�سيخوخة؟
قلت: التقوى.

قال: واأجمل ما يف الرجولة؟
قلت: احلكمة.

قال: ما هي اأرقى اأنواع ال�سرب؟
قلت: حينما يجتمع ال�سرب والر�سا.

قال: هل للقناعة درجات؟
قل���ت: نعم هناك قناعة الكتف���اء وقناعة ال�سرب وقناع���ة الزهد والأخرية 

اأرقى الأنواع.
قال: ماذا يعنى احلنان؟

قل���ت: اأن ي�سرتيح الإن�سان اإىل �ساطئ بعد رحلة �سفر متعبة واأن يجد �سدرًا 
يلقي عليه متاعبه دون خوف اأو ا�ستجداء اأو ثمن.

قال: ما هي اأرقى اأنواع احلب؟
قلت: الأمومة لأنها حب بال مقابل وعطاء بال ثمن.

قال: ما هي اأعلى درجات الأخالق؟
قلت: اأن ينزه الإن�سان نف�سه عن ال�سغائر لي�س خوفًا من اأحد ولكن تقديرا 

لذاته و�سموا بنف�سه وحبا للف�سيلة.
قال: اأيهما اأعلى درجة العفو اأم الت�سامح؟

قلت: العفو اأعلى درجة لن العفو يقرتب باملقدرة ولكن الت�سامح قد يقرتب 
بال�سعف وقد يت�سامح الإن�سان مكرها ولكنه ل يعفوا األ اإذا كان را�سيًا.
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قال: وماذا عن النجاح؟
قل���ت: اإن�سان يجفف عرقه مع ن�سمة �سي���ف منع�سة اأجمل ما يف النجاح انه 
ي�سعرن���ا بقيم���ة ما نفعل واأنه اأو�س���ع اأبواب الثقة ورمبا يكون اأي�س���ا اأو�سع اأبواب 

الغرور.
قال: كيف تنبت اأ�سجار الغرور يف اأعماق الإن�سان؟

قلت: مع اأ�سخا�س �سنعتهم �سدفة اأو فر�سة عابرة وال�سدفة والفر�سة هما 
اقل الدرجات يف �سلم النجاح.

قال: ما الفرق بني الإ�سرار والعزمية؟
قل���ت: الإ�س���رار �سيف عاب���ر والعزمي���ة �سديق مقي���م والإ�س���رار ي�سانده 
الطموح والعزمية ت�ساندها الإرادة والطموح يتغري باختالف الأيام والأ�سخا�س 

والظروف ولكن الإرادة اأقوى من كل الظروف.
)261( قبل اأن تبيع منزلك

اأراد اأح���د الأ�سخا����س اأن يبيع بيته لينتقل اإيل بي���ت اأف�سل فذهب اإيل احد 
اأ�سدقائ���ه وهو رجل اأعمال وخبري يف اأعمال الت�سويق. وطلب منه اأن ي�ساعده يف 
كتابه اإعالن لبيع البيت وكان اخلبري يعرف البيت جيدًا فكتب و�سفًا مف�ساًل له 
اأ�س���اد فيه باملوقع اجلميل وامل�ساح���ة الكبرية وو�سف الت�سميم الهند�سي الرائع 
ثم حتدث عن احلديقة وحمام ال�سباحة الخ. وقراأ كلمات الإعالن علي �ساحب 
املن���زل الذي اأ�سغى اإليه باهتمام �سديد، ثم وق���ال: اأرجوك اأعد قراءه الإعالن 
وحني اأعاد القراءة �ساح الرجل يا له من بيت رائع لقد ظللت طوال عمري اأحلم 
باقتن���اء مث���ل هذا البيت ومل اأكن اأعلم اإنني اأعي�س في���ه اإيل اأن �سمعتك ت�سفه. 
ث���م ابت�سم قائاًل: من ف�سلك ل تن�سر الإع���الن فبيتي غري معرو�س للبيع هناك 
اأن�سودة قدميه تقول اأح�س الربكات التي اأعطاها اهلل لك واكتبها واحدة واحدة 

و�ستجد نف�سك اأكرث �سعادة مما قبل.
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اإنن���ا نن�س���ى اأن ن�سكر اهلل لأنن���ا ل نتاأمل يف الربكات ول نح�س���ب ما لدينا. 
ولأنن���ا نرى املتاع���ب فنتذمر ول نرى الربكات قال اأحده���م: اإننا ن�سكو لأن اهلل 
جع���ل حت���ت الورود اأ�سواك. وكان الأج���در بنا اأن ن�سكره لأن���ه جعل فوق ال�سوك 
وردًا. ويق���ول اآخ���ر: تاأملت كثريًا عندما وج���دت نف�سي ح���ايف القدمني. ولكنني 

�سكرت اهلل حينما وجدت اآخر لي�س له قدمني.
)262( قبل اأن حتكم على الآخرين

 تعتقد اأنك جتيد احلكم على الآخرين ح�سنًا ومن منا ل يعتقد ذلك! اأجرت 
اإح���دى املوؤ�س�سات الأمريكية هذا الختبار لعدد م���ن طالب اجلامعات لتحديد 

مقدرتهم على احلكم على الآخر، حيث ا�ستمل الختبار على �سوؤالني �سعبني:
 ال�ســوؤال الأول: اإذا َعرف���َت اأن ام���راأة حبل���ى، لديها ثماني���ة اأطفاِل: ثالثة 
منهم يعانون من ال�سم، واثن���ان منهم فاقدو الب�سر، واأحدهم متخّلف عقليًا، 
وَكاَنت املراأة تعاين من مر�س الزهري، َهْل َتو�سي لها بالإجها�ُس؟ اأقراأ ال�سوؤاَل 

القادَم قبل الَنْظر يف الإجابة.
ال�ســوؤال الثــاين: لقد حان الوقت لنتخاب زعيم عاملي جديِد، و�سوتك اأنت 

�سريجح اختيار املر�سح، ولديك ثالثة مر�سحني هذه �سفاتهم:
املر�ّســح الأول: يخالط �سيا�سيني منحرفني، وَي�ست�سرُي العرافات واملنجمني، 

ولديه ع�سيقتان، ويدخن ب�سراهة وَي�ْسرُب من 8 اإىل 10 كوؤو�س خمر يف اليوم.
املر�ّسح الثاين: ْطُرَد ِمْن الوظيفة مّرتني، َيَناُم حتى الظهِر، تناول املخدرات 

وهو طالبا باجلامعة، ويتناول ربع زجاجة ِمْن اخلمر ُكلَّ َم�َساٍء.
املر�ّسح الثالث: كان بطَل حرِب ونال عدة اأو�سمة. نباتي، ل ُيدّخُن، قليال ما 

َي�ْسرُب اخلمر ومل يخن يوما زوجَته.
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اأي من هوؤلء املر�ّسحني �ستختار؟
قّرُر اأوًل. ل تنظُر لالإجابة، عندما تقرر قم بقراءة املعلومات التالية.

املر�ّسح الأول هو الرئي�س الأمريكي فرانكلني دي. روزفلت.
املر�ّسح الثاين هو الزعيم الربيطاين ون�ستون َت�ِسر�ِسل.

املر�ّسح الثالث هو الزعيم الأملاين اأدولف هتلر.
وباملنا�سبة، اإذا ُقلَت نعم ل�سوؤاِل الإجها�َس. تكون قد َقتلَت بيتهوفن!

)263( كاأنني اأكلت
ق�س���ة اأغرب ا�سم جامع يف العامل، هل �سمع اأحد مبثل هذا ال�سم الغريب؟ 
)كاأنن���ي اأكلت(. ولكن هذا هو ا�سم جامع �سغري يف منطقة »فاحت« يف ا�سطنبول 
وال�س���م باللغ���ة الرتكي���ة )�سانكي ي���دم( اأي )كاأنني اأكل���ت( ووراء هذا ال�سم 
الغري���ب ق�سة غريبة طريفة، وفيه���ا عربة كبرية. حيث عا�س يف منطقة »فاحت« 
�سخ�س ورع ا�سمه »خري الدين كججي اأفندي«، كان �ساحبنا هذا عندما مي�سي 
يف ال�سوق، وتتوق نف�سه ل�سراء فاكهة، اأو حلم، اأو حلوى زائدة على حاجته يقول 
يف نف�س���ه: »�سانكي ي���دم« »كاأنني اأكلت« ثم ي�سع ثمن تل���ك الفاكهة اأو اللحم اأو 
احللوى يف �سندوق يف منزله وم�ست الأ�سهر وال�سنوات، وهو يكف نف�سه عن كل 
اللذائ���ذ الزائدة عن حاجته ويكتف���ي مبا يحتاجه فقط، وكانت النقود تزداد يف 
�سندوقه �سيئا ف�سيئا حتى ا�ستطاع بهذا املبلغ املوفور القيام ببناء م�سجد �سغري 
يف حملته، وملا كان اأهل املحلة يعرفون ق�سة هذا ال�سخ�س الورع الفقري، وكيف 

ا�ستطاع اأن يبني هذا امل�سجد، اأطلقوا على اجلامع ا�سم »جامع �سانكي يدم«. 
ك���م من امل���ال �سنجمع للفق���راء واملحتاجني؟ وكم من امل�ساري���ع الإ�سالمية 
�سن�سيد يف جمتمعنا ويف العامل؟ وكم من فقري �سن�سد جوعه وحاجته؟ وكم من 
الق�س���ور �سن�سيد يف منازلنا يف اجلنة اأن �ساء اهلل؟ وكم من احلرام وال�سبهات 
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�سنتجنب؟ لو اأننا اتبعنا منهج ذلك الفقري الورع وقلنا كلما دعتنا اأنف�سنا ل�سهوة 
زائدة على حاجتنا: »�سانكي يدم« اأو كاأنني اأكلت.

)264( املراأة مع الرجل ال�سالح
ج���اءت ام���راأة اإىل رج���ل �سال���ح، ف�ساألته: هل يع���دل اهلل يف جمي���ع اأقداره 
واأحكام���ه؟ فقال: ه���و العدل الذي ل يجور، ث���م �ساألها: ما ق�ست���ك؟ قالت: اأنا 
اأرملة عندي ثالث بنات اأقوم عليهن من غزل يدي فلما كان اأم�س �سّددت غزيل 
يف خرق���ة حم���راء واأردت اأن اأذهب اإىل ال�سوق لأبيعه واأبّلغ ب���ه اأطفايل فاإذا اأنا 
بطائر قد انق�س علّي واأخذ اخلرقة والغزل وذهب، وبقيت حزينة ل اأملك �سيئًا 
اأبّل���غ به اأطفايل. فبينما املراأة مع الرجل ال�سال���ح تكلمه اإذ بالباب يطرق عليه 
ف���اأذن ل���ه بالدخ���ول واإذا بع�سرة من التج���ار كل واحد بيده: مائ���ة دينار فقالوا 

اأعطها مل�ستحقها. 
 فقال لهم الرجل ال�سالح: ما كان �سبب حملكم هذا املال قالوا كنا يف مركب 
فهاجت علينا الريح واأ�سرفنا على الغرق فاإذا بطائر قد األقى علينا خرقة حمراء 
وفيها غزل ف�سّددنا به عيب املركب فهانت علينا الريح وان�سد العيب ونذرنا هلل 
اأن يت�س���ّدق كل واحد منا مبائة دينار وهذا املال بني يديك فت�سدق به على من 
اأردت، فالتفت الرجل ال�سالح اإىل املراأة وقال لها: رب يتجر لِك يف الرب والبحر 

وت�ساألني هل يعدل، واأعطاها الألف دينار وقال: اأنفقيها على اأطفالك.
)265( �سلة الفحم والقراآن

كان هن���اك رجل اأمريك���ي م�سلم يعي����س يف مزرعة باإحدى جب���ال مقاطعة 
كنتاك���ي، م���ع حفيده ال�سغ���ري، وكان اجلد ي�سح���و كل يوم يف ال�سب���اح الباكر 
ليجل����س عل���ى مائدة املطبخ ليقراأ الق���راآن، وكان حفيده يتمن���ى اأن ي�سبح مثله 
يف كل �س���يء، وله���ذا فقد كان حري�سا على اأن يقل���ده يف كل حركة يفعلها وذات 
يوم �ساأل احلفيد جده: يا جدي، اإنني اأحاول اأن اأقراأ القراآن مثلما تفعل، ولكني 
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كلم���ا حاولت اأن اأقراأه اأجد اأين ل اأفهم كث���ريًا منه، واإذا فهمت منه �سيئًا فاإنني 
اأن�س���ى ما فهمته مبجرد اأن اأغلق امل�سحف، فما فائ���دة قراءة القراآن اإذًا؟ كان 
اجل���د ي�س���ع بع�س الفحم يف املدفاأة، فالتفت بهدوء وترك ما بيده، ثم قال: ُخذ 
�سلة الفحم اخلالية هذه، واذهب بها اإىل النهر، ثم ائِتني بها مليئة باملاء! ففعل 
الولد كما طلب منه جده، ولكنه فوجئ باملاء كله يت�سرب من ال�سلة قبل اأن ي�سل 
اإىل البي���ت، فابت�سم اجلد قائ���اًل له: ينبغي عليك اأن ُت�س���رع اإىل البيت يف املرة 
ة، وحاول اأن يج���ري اإىل البيت. ولكن املاء  القادم���ة ي���ا ُبني. فعاود احلفيد الكرَّ
ت�س���رب اأي�سًا يف هذه املرة! فغ�سب الولد وقال جلده، اإنه من امل�ستحيل اأن اآتيك 

ب�سلة من املاء، والآن �ساأذهب واأح�سر الدلو لكي اأملوؤه لك ماًء. 
اأنا طلبت �سلة من  امل���اء،  اأطلب منك دلوًا من  اأن���ا مل  فقــال اجلــد: › ل، 
امل���اء. يب���دو اأن���ك مل تب���ذل جه���دًا كافيًا ي���ا ولدي! ثم خ���رج اجلد م���ع حفيده 
لُي�س���رف بنف�س���ه على تنفيذ عملية م���لء ال�سلة باملاء! كان احلفي���د موقنًا باأنها 
عملي���ة م�ستحيلة؛ ولكنه اأراد اأن ُيري جده بالتجرب���ة العملية، فمالأ ال�سلة ماءًا، 
ث���م ج���رى باأق�سى �سرعة اإىل ج���ده لرييه، وهو يله���ث قائاًل اأراأي���ت؟ ل فائدة! 
فنظ���ر اجلد اإليه قائاًل: اأتظن اأنه ل فائدة مم���ا فعلت؟ تعال وانظر اإىل ال�سلة. 
فنظ���ر الولد اإىل ال�سلة، واأدرك للمرة الأوىل اأنها اأ�سبحت خمتلفة! لقد حتولت 
ال�سل���ة املت�سخة ب�سبب الفحم اإىل �سلة نظيف���ة متامًا من اخلارج والداخل! فلما 
راأى اجل���د الولد منده�سًا، ق���ال له: هذا بال�سبط ما يحدث عندما تقراأ القراآن 
الك���رمي. قد ل تفهم بع�سه، وق���د تن�سى ما فهمت اأو حفظت م���ن اآياته. ولكنك 

حني تقروؤه �سوف تتغري لالأف�سل من الداخل واخلارج، متامًا مثل هذه ال�سلة!
ولعل���ك ت�ستفي���د اأي�سا من ه���ذه الق�سة: اأننا لن نتعلم �سيئ���ًا اإن مل منار�سه 
ق���ه يف حياتنا، فاإذا اأردَت اأن تتذكر ما فهمَت وحفظَت من القراآن، فعليك  ونطبِّ

اأن تطبقه يف حياتك!
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)266( ق�سة لأحد ال�سحرة
كن���ت يف يوم م���ن الأيام اأمام النا����س وا�ستعر�س، ومع���ي خناجر، واحد يف 
اليم���ني، وواحد يف ال�سمال، اأ�ستعر�س ب���اأن اأغر�س تلك اخلناجر يف بطني، ويف 
جنب���ي، ف���ال اأوؤذى، والنا�س منبهرة، ومن�سدة، كيف اأن ه���ذا ي�ستطيع اأن يطعن 
نف�س���ه، وما يح�سل له �سيئًا! واحلقيقة اأن ال�سياط���ني كانت كالدرع يف �سدري، 

فكنت اأ�سرب، ول اأوؤذى چ ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى   
چ  يق���ول ال�ساحر: بينما كنت يف ن�سوة الفرح بني النا�س، اأغر�س هذه ال�سكاكني 
اأم���ام ه���وؤلء ال�سعف���اء الذين قد قّل الإمي���ان يف �سدوره���م، واإذا اأنا ب�ساب يف 

الع�سري���ن من عم���ره يتمتم بكلمات عرفت فيما بعد اأنه���ن قوله تعاىل: چ ڻ  ۀ  
ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  چ يقول: ما اأن نطق بتلك الآية اإذ واهلل واأنا يف طريقي حتى 
اأغر����س تلك ال�سكاكني اأمام النا�س، تناثرت ال�سياطني، فما ا�ستقرت ال�سكاكني 

اإل يف جنبي، وعلى اأثرها بقيت ثالثة اأ�سهر يف امل�ست�سفى، واآلم، وعمليات.
يق���ول: جاءتن���ي ال�سياطني يف اأول يوم، فكان من���ي العتاب: كيف ترتكوين؟ 
قال���وا: واهلل لو راأيت يوم اأن دخل ذلك ال�س���اب، ونطق باآية الكر�سي ُطردنا من 
املدين���ة كله���ا. چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  چ يق���ول: فعلى 
اإثرها جل�ست اأنا وال�سياطني نهدد، ونتوعد، ونزجمر: كيف نوؤذي ذاك ال�ساب؟. 
ف���كان مم���ا قلت لل�سياطني: اأنا ل اأري���د من اليوم اأعم���ال تعملونها يل، ول اأريد 
�سح���ر ما اأريد يف هذه الدنيا اإل ذاك ال�ساب. فاخذوا يتوعدنه. ف�سيطان يقول: 
واهلل لأخ���رج عينيه اأمام والديه. والث���اين يقول: �سوف اأفجر الدماء يف عروقه. 
فطماأن���وين، وا�ستكنت، واطماأننت اأنه���م �سينتقمون يل. ويف كل يوم يذهبون ثم 
يرجع���ون، ويذهبون ث���م يرجعون. ب�سروا ما اخل���رب؟. قالوا: م���ا قدرنا. يقول: 
فذلل���ت لل�سيطان، وفعل���ت اأفعال مل اأكن لأفعلها. كّله���ا اأريد مدد من ال�سياطني 
حت���ى ي���وؤذون ذاك ال�ساب. ولكني فوجئت بعد مدة ب���اأن ال�سياطني تاأتي وتقول: 

خال����س لن نعدك بع���د اليوم. ما نقدر علي���ه. چ ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  



449449

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ ث���م خرج���ت من امل�ست�سفى، واأم�سي���ت ثالث �سنوات 
واأنا يف كل يوم اأر�سل له �سياطني، ويرجعون �سفر الأيدي ل ميكنهم اهلل �سبحانه 

وتعاىل منه.
م���ا الذي كان يعمل؟. ق���ال: ال�سياط���ني تاأتيني تقول: ه���ذا الرجل ل يفّوت 
�سالته. واهلل قالها بل�سانه. قال: ال�سالة جناة. وقد قالها حممد عليه ال�سالة 
وال�سالم قبلك اأيها ال�ساحر قد قالها: )من �سلى ال�سبح يف جماعة فهو يف ذمة 

اهلل(. )اإنه لي�س له �سلطان(. �سياطني الدنيا كلها ما تقدر چ ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ.

)267( خمرتع بريد الـ هوت ميل
 بريد الُهتميل )Hotmail( هو اأحد اأكرث اأنواع الربيد الإلكرتوين امل�ستخدمة 
ح���ول العامل، وهو تاب���ع ل�سرك���ة )مايكرو�سوفت( الأمريكية، ويب���اع �سمن بيئة 
)ويندوز( الت�سغيلية، وخلف هذا الربيد ال�ساخن ق�سة جناح �سخ�سية ت�ستحق 

اأن نذكرها، ف�ساحب هذا الخرتاع هو: �سابر باتيا.
 فف���ي عام 1988م قِدم �سابر اإىل اأمريكا للدرا�سة يف جامعة )�ستنافورد(، 
تخرج بامتياز مما اأهله للعمل لدى اإحدى �سركات )الإنرتنت( مربجمًا، وهناك 
تع���رف على �ساب تخرج من نف�س اجلامعة ُيدعى: )جاك �سميث(. وقد تناق�سا 
كثريًا يف كيفية تاأ�سي�س �سركتهما للحاق بركب )الإنرتنت(، وكانت مناق�ساتهما 
تلك تت���م �سمن الدائرة املغلقة اخلا�سة بال�سركة الت���ي كانا يعمالن بها، وحني 
اكت�سفهما رئي�سهما املبا�سر حذرهما من ا�ستعمال خدمة ال�سركة يف املناق�سات 
اخلا�س���ة! عندها فكر �سابر بابت���كار برنامج يوفر لكل اإن�س���ان بريده اخلا�س؛ 
وهك���ذا عمل �سرًا على اخرتاع الربيد ال�ساخن واإخراجه للجماهري عام 1996م 
ر لهم اأربع ميزات  وب�سرع���ة انت�سر الربنامج بني م�ستخدمي )الإنرتنت( لأنه وفَّ

ل مُيكن مناف�ستها واملميزات هي كما يلي:



450

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

اأن هذا الربيد جماين.  .1
فردي.   .2
�سري.   .3

ومن املمكن ا�ستعماله من اأي مكان يف العامل.   .4
وح���ني جتاوز ع���دد امل�سرتك���ني يف اأول عام ع�س���رة ماليني ب���داأ ُيثري غرية 
)بي���ل غيت����س( رئي�س �سرك���ة )مايكرو�سوف���ت( واأغنى رجل يف الع���امل، وهكذا 
ق���ررت )مايكرو�سوف���ت( �سراء الربي���د ال�ساخ���ن و�سمه اإىل برنام���ج ال�سركة 
الرئي�س���ي وين���دوز، ويف خري���ف 1997م عر�ست على علي �ساب���ر مبلغ خم�سني 
ملي���ون دولر! غري اأن �سابر كان يعرف اأهمي���ة الربنامج واخلدمة التي ُيقدمها 
فطلب خم�سمائ���ة مليون دولر! وبعد مفاو�سات مرهق���ة ا�ستمرت حتى 1998م 
واف���ق �سابر على بيع الربنام���ج باأربعمائة مليون دولر على �سرط اأن يتم تعيينه 
كخبري يف �سركة )مايكرو�سوفت(. واليوم و�سل م�ستخدمو الربيد ال�ساخن اإىل 

90 مليون �سخ�س وينت�سب اإليه يوميا ما ُيقارب 3000 م�ستخدم حول العامل. 
وما يزيد الإعجاب ب�سخ�سية �سابر انه ما اأن ا�ستلم ثروته حتى بنى العديد 
من املعاه���د الدينية والتعليمية الإ�سالمية يف ب���الده و�ساعد كثريا من الطالب 
املحروم���ني على اإكمال تعليمهم )حتى انه يقال اأن ثروته انخف�ست ب�سرعة اإىل 
100 مليون دولر فقط( وليت ما فعله �سابر يف ق�سة جناحه ي�سل اإىل م�سامع 
اأثرياء العرب الذين يتفننون يف تهريب واإخفاء اأموالهم واإيداعها يف اأحد بنوك 
�سوي�س���را التي ت�ستفيد بعوائدها منفردة ف�سخ�سية �سابر هذه �سخ�سية مميزه 

ت�ستحق الدرا�سة والثناء والتاأثر بها كما انه منوذج وفاء كبري جدا لبالده. 
)268( لعله خر

كان لأحد امللوك وزيرًا حكيمًا وكان امللك يقربه منه وي�سطحبه معه يف كل 
م���كان وكان كلما اأ�س���اب امللك ما يكدره قال له الوزي���ر »لعله خري« فيهداأ امللك 
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ويف اإحدى املرات ُقطع اإ�سبع امللك فقال الوزير »لعله خريًا« فغ�سب امللك غ�سبًا 
�سديدًا وقال ما اخلري يف ذلك؟ واأمر بحب�س الوزير، ثم �ساأله كبري احلر�س عما 
قال���ه حني علم بنباأ �سجنه؟ قال: باأن الوزير كان يردد: لعله خري. ومكث الوزير 

فرتة طويلة يف ال�سجن.
ويف ي���وم خرج امللك لل�سيد وابتعد عن احلرا�س ليتعقب فري�سته، فمّر على 
ق���وم يعبدون �سنمًا فقب�سوا عليه ليقّدموه قربانًا لل�سنم، ولكنهم تركوه بعد اأن 
اكت�سفوا اأن قربانهم مقطوع الإ�سبع. فانط�لق امللك فرحًا بعد اأن اأنقذه اهلل من 
الذب���ح حتت قدم متثال ل ينفع ول ي�س���ّر واأول ما اأمر به فور و�سوله الق�سر اأن 
اأم���ر احلرا�س اأن ياأتوا بوزيره من ال�سجن واعتذر له عما �سنعه معه وقال: باأنه 
اأدرك الآن اخلري يف قطع اإ�سبعه، وحمد اهلل تعاىل على ذلك ولكنه �ساأله عندما 
اأم���رت ب�سجنك قلت »لعله خريًا« فما اخلري يف ذلك؟ فاأجابه الوزير: باأنه لو مل 
ي�سجن���ه َل�ساَحَبُه يف ال�سي���د فكان �سُيقدم قربانًا بدًل من امللك. فكان يف �سنع 

اهلل كل اخلري. 
)269( لي�ست بع�ص الأمور كما تبدو

احلالــة الأوىل: راأى اأرنٌب �سغري ن�سرًا م�سرتٍخ يف ك�سل على غ�سن �سجرٍة 
با�سق���ة. قال الأرنب للن�سر: هل ا�ستطي���ع اأن اأفعل مثلك واأجل�س با�سرتخاء دون 
عمل؟ بالطبع يا عزيزي الأرنب. ا�ستلقى الأرنب على الأر�س واأغم�س عينيه يف 
خم���ول نا�سًيا الدنيا وما فيها. مر ثعلٌب يف املكان. وما اأن �ساهد الأرنب متمدًدا 

حتى قفز عليه والتهمه.
مغ���زى الق�سة: ل ميكن���ك اجللو�س دون عمل ما مل تكن م���ن )النا�س اللي 

فوق( 
احلالة الثانية: كانت البطة تتحدث مع الثور فقالت له: ليتني ا�ستطيع بلوغ 
اأعلى هذه ال�سخرة. ومل ل؟ اأجاب الثور ميكنني اأن اأ�سع لِك بع�س الروث حتى 
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ت�ساع���دك على ال�سعود. وهك���ذا كان. يف اليوم الأول، �سك���ب الثور روثه بجوار 
ال�سخ���رة فتمكن���ت البطة من بلوغ ثلثه���ا. ويف اليوم الثاين، حث���ا الثور روثه يف 
نف����س املكان فا�ستطاعت البطة الو�سول لثلثي ال�سخرة. ويف اليوم الثالث كانت 
كوم���ة الروث قد حاذت قمة ال�سخ���رة. �سارعت البطة لل�سعود، وما اأن و�سعت 

قدمها على قمة ال�سخرة حتى �ساهدها �سياٌد فاأرداها.
مغ���زى الق�سة: ميكن للق���ذارة اأن ت�سعد بك اإىل الأعلى. ولكنها لن تبقيك 

طوياًل هناك. 
احلال���ة الثالثة: هب���ت رياح ثلجية على بلبٍل �سغري اأثن���اء طريانه فهوى اإىل 
الأر����س متجم���ًدا. راآه حماٌر عطوف فاأهال عليه �سيًئا م���ن الوحل ليدفئه. �سعر 
الع�سفور بالدفء فطفق يغ���ّرد يف ا�ستمتاع. جذب ال�سوت ذئًبا فانت�سل البلبل 

واأكله.
مغ���زى الق�س���ة: لي�س كل من يحث���و الرتاب يف وجهك ع���دًوا، ولي�س كل من 
ينت�سلك من الوحل �سديًقا، والأهم من ذلك كله: حينما تكون غارًقا يف الوحل، 

فمن الأف�سل اأن تبقي فمك مغلًقا.
)270( هكذا يفعل كثر من املدراء

ا�ستدعى الأب ابنه لغرفته وما اأن راآه اأمامه اإل وبادر بتوجيه هذا ال�سوؤال:
الأب: هل ميكنك اأن حتافظ على الرثوة بعد رحيلي؟

البن: طبعًا يا اأبي؛ فاأنت من رباين.
الأب: ولكن هل �ستتمكن من تربية الدجاج كما كنت اأفعل؟

البن: )باندفاع وحما�سة ال�سباب( اأكيد.
الأب: طي���ب، هات الكرتون اللي فيها ف���راخ الدجاج! و�سارع البن باإح�سار 

الكرتون ووقف اأمام اأبيه.
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الأب: اقلب الكرتون على الأر�س وعلمني كيف �ستعيد الفراخ مرة ثانية اإىل 
الكرت���ون! وب�سرعة  قلب البن الكرت���ون وما اأن رفعها حتى انطلق فراخ الدجاج 
يف اأرج���اء الغرف���ة واندفع البن خلفها يحاول جمعها م���ره اأخرى، لكن هيهات، 

وبعد اأن ف�سل وقف اأمام اأبيه وقد ارت�سمت على وجهه البالهة والغباء.
الأب: ا�سمع يا بني �ساأريك يف دقائق معدودة ع�سارة جتربة ثالثني �سنة يف 
التعام���ل مع ف���راخ الدجاج خا�سة يف مثل هذه احلالة التي جعلت و�سعك مزريًا 
اإىل اأق�س���ى درج���ة. اأخذ الأب الكرتون بع���د اأن جمع فيه الف���راخ ثم بداأ برجه 
وه���زه بقوه ميينا وي�س���ارا و�سط �س���راخ متوا�سل من فراخ الدج���اج ما لبث اأن 

تال�سى وانقطع نتيجة ما اأ�سابها من اإعياء
الأب: الآن فق���ط نقلب الكرتون. وما اأن رفعها اإل و�ساهد البن الكتاكيت ل 
حت���رك �ساكنا مما اأ�سابها من اإعياء ودوار ثم قام بتعبئتها يف الكرتون مبنتهى 

ال�سهولة والي�سر.
الأب: والآن ي���ا بن���ي اأظن���ك تعلمت اأهم قاع���دة يف علم التعام���ل مع فراخ 

الدجاج والتي تقول: اأتعبهم ترتاح، وريحهم تتعب.
)271( ق�سة حدثت يف الظهران

ج���اء العام���ل ال�سع���ودي اجلن�سية يف نهاية ي���وم �سديد احل���رارة والرطوبة 
قا�س���دا برادة املاء لي�سرب. وكان جمهدًا ومتعب���ًا ويت�سبب عرقا بعد عناء يوم 
طوي���ل م���ن العمل ال�ساق حتت ح���رارة ال�سم�س. ما اأن مالأ الكاأ����س باملاء البارد 
واأراد اأن ي���ربد جوف���ه، اإل وجاءه مهند�س اأمريكي وقال ل���ه بغالظه: اأنت عامل 
ول يح���ق لك ال�سرب من اخلدم���ات اخلا�سة باملهند�سني. رج���ع امل�سكني واأخذ 
يفكر اأيام واأيام وي�ساأل نف�سه: هل اأ�ستطيع اأن اأكون مهند�سا يوما ما واأكون مثل 
ه���وؤلء؟ اتكل على ربه وعقد العزم وب���داأ بالدرا�سة الليلية. وبعد ال�سهر واجلهد 
والتع���ب وال�سنني ح�سل عل���ى �سهادة الثانوية. مت ابتعاث���ه اإىل الوليات املتحدة 
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الأمريكي���ة عل���ى ح�ساب ال�سركة، وح�س���ل على بكالوريو����س يف الهند�سة ورجع 
لوطنه. ظل يعمل بجد واجتهاد واأ�سبح رئي�س ق�سم ثم �سعبه ثم رئي�س اأداره اإىل 

اأن حقق اإجنازًا كبري بعد عدة �سنوات واأ�سبح نائب رئي�س ال�سركة. 
�سبح���ان اهلل، ح���دث واأن جاءه نف����س املهند����س الأمريكي، وقال ل���ه: اأريد 
املوافق���ة عل���ى اأجازتي واأرجو ع���دم ربط ما ح���دث بجانب برادة امل���اء بالعمل 
الر�سمي. فرد عليه باأخالق �سامية: اأحب اأن اأ�سكرك من كل قلبي على منعي من 
ال�سرب، �سحيح اأنني حقدت عليك ذلك الوقت ولكن اأنت ال�سبب بعد اهلل فيما 
اأن���ا عليه الآن. وبعد الع���رق والكفاح والإخال�س والوفاء وال���ولء للعمل وللوطن 

اأ�سبح رئي�سًا لل�سركة ثم بعد ذلك مت اختياره ليكون وزيرا للبرتول.



455455

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

متثل جنمة مر�سيد�ص ذات الأ�سالع الثالثة 
�سيطرتها على الأر�ص، والبحر، والهواء.

كل واحدة من الدوائر ترمز اإىل اأحد 
موؤ�س�سي ال�سركة بينما ال�سم فن�سبة اإىل 

اأحدهم.

ميثل �سعار �سيارة بور�ص �سعار مدينة 
�ستوتغارت التي كان بها اإ�سطبل ومدر�سة 

لركوب اخليل، فاتخذت من احل�سان �سعارًا لها.

ترمز اخت�سارات احلروف اإىل بايرخ موتورين 
ويرك الذي �سمم حمركات هوائية للطائرات 
الع�سكرية الأملانية وي�سر الأزرق اإىل ال�سماء 

والدائرة اإىل حمرك الطائرة.

تعني تويو باللغة اليابانية )الكثر من( 
وكلمة تا )الأرز( وت�سر الدوائر اإىل قلب 
العميل، وقلب املنتج، والتطور التكنولوجي 

امل�ستمر.

تعني كلمة فولفو بالالتينية اأنا اأتدحرج، 
وتعرب الدائرة وال�سهم عن مادة ال�سلب التي 
ا�ستهرت بها ال�سويد، كما ميثا ال�سعار كوكب 

املريخ ورمزًا كيميائيًا للحديد. 
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اأطلق هذا ال�سم تخليدًا لذكرى املكت�سف الفرن�سي 
اأنطوان لوميه دو كاديالك، الذي ا�س�ص مدينة 

ديرتويت يف ولية مت�سيغان الأمريكية.

�سعار املازدا يعرب عن زهرة التوليب وميثل 
�سكل V اأجنحة ممتدة ترمز اإىل الإبداع 

واملرونة و�سهولة النقياد.

كانت �سيارات بيجو القدمية ت�سمى الأ�سد 
ن�سبة اإىل اأ�سد بلفورت الذي قام بت�سميم 

متثال احلرية ومدينة بلفورت هي مقر 
م�سنع ال�سركة.

كانت ال�سركة تعمل يف بناء ال�سفن ثم عملت 
يف ت�سميم ال�سيارات، ومتثل املا�سات الثالث 

مروحة ال�سفينة وتعني ميت�سوبي�سي ثالثة 
من اأ�سكال املعني.

يرمز اإىل موؤ�س�ص ال�سركة ال�سر هرني 
فورد، وبالن�سبة لل�سعار فيعود اإىل م�ساعده 

يف التاأ�سي�ص هارولد ويلز.

كان لمربغيني يحب م�ساهدة م�سارعة الثران، 
ولهذا اختار الثور �سعارًا ل�سركته، كما اأن معظم 

اأ�سماء ال�سيارات مرتبط با�سم الثور. 
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)272( اأن عرفته واأحببته فاجعله قدوتك
م���ا ع���اب �سيئا قط، وما عاب طعام���ا قط؛ اأن ا�ستهاه اأكل���ه واإل تركه، يبداأ 
من لقيه بال�س���الم، ويجال�س الفقراء، يجل�س حيث انتهى به املجل�س، كان اأجود 
النا�س، اأ�سجعهم. ومع ذلك فهو اأ�سد حياء من العذراء يف خدرها، ما �سئل �سيئا 
فقال: ›ل« كان يحلم على اجلاهل، وي�سرب على الأذى، ويتب�سم يف وجه حمدثه، 
وياأخذ بيده، ول ينزعها قبله، ويقبل على من يحدثه، حتى يظن اأنه اأحب النا�س 
اإلي���ه، وم���ا اأراد احد اأن ي�سره بحديث، اإل وا�ستم���ع اإليه باإن�سات، يكره اأن يقوم 
له اأحد، كما ينهى عن الغلو يف مدحه، وكان اإذا كره �سيئا عرف ذلك يف وجهه، 
وم���ا �سرب بيمينه قط اإل يف �سبي���ل اهلل، ول تاأخذه الن�سوة والكرب عن الن�سر، 
كان زاهدا يف الدنيا، يبغ�س الكذب. كان اأحب العمل اإليه ما داوم عليه واإن قل، 
كان اأخ���ف النا�س �سالة على النا�س واأطول النا�س �سالة لنف�سه، وكان اإذا اأخذ 
م�سجع���ه جعل يده اليمنى حتت خده الأمي���ن، وكان اإذا اأراد اأن ينام وهو جنب 
غ�سل فرجه وتو�ساأ و�سوءه لل�سالة، وكان اإذا جاء اأمرا اأ�سره يخر �ساجدًا �سكرا 
هلل تعاىل، وكان اإذا خاف قوما قال اللهم اإنا جنعلك يف نحورهم ونعوذ بك من 
�سرورهم، وكان اإذا راأى ما يحب قال احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإذا 
راأى ما يكره قال احلمد هلل على كل حال، وكان اإذا دعا بداأ بنف�سه، وكان اإذا �سلى 
ركعت���ي الفجر ا�سطجع على �سقه الأمي���ن، وكان اإذا فرغ من دفن امليت وقف عند 
ق���ربه وقال ا�ستغفروا اهلل لأخيكم و�سلوا ل���ه التثبيت فاإنه الآن ي�ساأل. وكان ل ينام 
اإل وال�سواك عند راأ�سه فاإذا ا�ستيقظ بداأ بال�سواك، وكان ياأكل بثالثة اأ�سابع ويلعق 
يده قبل اأن مي�سحها، وكان يحب التيامن ما ا�ستطاع يف طهوره وتنعله وترجله ويف 
�ساأن���ه كله، وكان يذك���ر اهلل تعاىل يف كل وقت، وكان ي�سل���ي ال�سحى اأربعا ويزيد 
م���ا �ساء اهلل، وكان يتحرى �سيام الثنني واخلمي�س، كان ي�سطجع على احل�سري، 
وير�سى بالي�سري، و�سادته من اأدم ح�سوها ليف، وعلى الرغم من ُح�سن خلقه كان 

يدعو اهلل باأن يح�ّسن اأخالقه ويتعوذ من �سوء الأخالق. 
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هذه بع����س �سفات واأفعال خامت الأنبياء واملر�سلني ملسو هيلع هللا ىلص. قال تعاىل: چ ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  
ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ وق���ال تعاىل: چ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     
ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئ   چ فاملوؤم���ن احل���ق ه���و املتبع لر�سول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يف اأخالقه واآدابه ملسو هيلع هللا ىلص وامل�سنت ب�سنته وهديه. 
 )273( ردود اأفعال �سريعة ولكن غر ذكية 

مل���اذا اإذا كان���ت بطارية جه���از التحكم ع���ن بعد )الرمي���وت كنرتول( . 1
�سعيفة ن�سغط بقوة على الأزرار؟ )يعني كذا بتن�سحن البطارية(.

مل���اذا نق�س���ر على �س���وت امل�سج���ل اأو الرادي���و يف ال�سي���ارة اإذا �سيعنا . 2
الطريق؟ )يعني كذا بندل الطريق(.

مل���اذا اإذا �سفنا على اجلدار: احرت�س م���ن الدهان؟.ما ن�سدق وجنرب . 3
باأ�سابعنا )يعني لزم يحلفون(.

مل���اذا اإذا تاأخ���ر امل�سعد ن�سغط عل���ى الزر اأكرث من م���رة؟ )يعني كذا . 4
بي�ستحي ويجي(.

مل���اذا اإذا ن�س���رب البيب�سي ونخل�سه نهز العلب���ة؟ )متح�سفني على اللي . 5
بقى(.

مل���اذا اإذا نكون قاعدين مب���كان عام ون�سمع رنة ر�سالة اأو رنة جوال على . 6
طول ن�سوف جوالتنا؟ )عمى اأ�سوات(.

ملاذا اإذا لعبنا بالي �ستي�سن )لعبة �سيارات( نلف مع ال�سيارة اإذا حترك . 7
ميني وي�سار؟ )داخلني جو(.

)274( طبق البي�ص
يحك���ى اأن اأحباب ال�سيخ الراحل عبد احلميد ك�سك )رحمه اهلل( جتمهروا 
عق���ب الإفراج عنه عام 1982م مطالب���ني بعودته مل�سجد عني احلياة يف منطقة 
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دير املالك بالعبا�سية حيث كان يخطب ال�سيخ ل�سنوات وكان ذلك اأمام امل�سجد 
عق���ب �سالة اجلمع���ة وظل امل�سلون يهتف���ون مطالبني بعودة ال�سي���خ للخطابة، 
وفجاأة ظهرت �سيارة نقل كبرية حمملة بالبي�س ووقفت على مقربة من امل�سجد 
ون���ادي من���ادي بي�س ط���ازج بن�س���ف ال�سعر الذي يب���اع به البي����س باملجمعات 
ال�ستهالكية، وق���ف املتظاهرون قلياًل ثم بداأوا يت�سلل���ون ناحية ال�سيارة للحاق 

بالفر�سة، وت�ساءل البع�س ما امل�سكلة اأن نبتاع البي�س ونكمل املظاهرة؟
دقائ���ق قليلة واألتف املئات ح���ول ال�سيارة ونفذ البي�س يف اأقل من ربع �ساعة 
بعده���ا بدقائق ح�سرت ق���وات مكافحة ال�سغب والتي كان من املتوقع اأن تخو�س 
معرك���ة حامية الوطي�س ل�سرف املتظاهرين، لكن حدث ما هو غري متوقع فلقد 
وق���ف كل متظاه���ر يحم���ل البي����س يف يده ينظ���ر اإىل اجلنود وه���م ينزلون من 
�سيارات ال�سرطة وينظر للبي�س الذي يف يده والذي ح�سل عليه ب�سعر )لقطة( 
وتنبه مل�سري هذا البي�س يف حالة ال�ستمرار يف هذه املظاهرة وبداأ املتظاهرون 
يف الن�س���راف بدون �سدام فاجلميع عنده قناع���ة اأنه ميكن اأن تتكرر الوقفات 
واملظاه���رات لك���ن البي�س لن ُيعّو�س، وق���د ات�سح فيما بع���د اأن �ساحنة البي�س 
كانت خطة حمبوكة قامت بها ال�سرطة لتفريق املتظاهرين اأو على الأقل لتثبيط 

حما�سهم وهو ما حدث بالفعل. 
)275( كلمات واألفاظ تخالف عقيدة امل�سلم 

اأوًل: والنبي، للحلف فال يجوز احللف اإل باهلل، حلديث ابن عمر ر�سي اهلل 
عنهما، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: من كان حالفا فليحلف باهلل اأو لي�سمت. رواه مالك 

والبخاري وم�سلم واأبو داود والن�سائي وابن ماجه.
ثانيــًا: يعطي احللق اللي بدون اآذان، وفيها اعرتا�س و�سخرية على تق�سيم 

اهلل لالأرزاق وهو ما ل يليق به �سبحانه وتعاىل.
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ثالثــًا: رزق الهب���ل عل���ى املجانني، فال���رزق هو هلل وحدة ولي����س اأحد ميلك 
لنف�س���ه ول لغ���رية رزقًا ول نفع���ًا ول موتًا ول حياة ول ن�س���ورًا، قال اهلل يف كتابه 
العزي���ز:چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ  فال���رزق بي���د اهلل �سبحانه وتعاىل 

يق�سمه حلكمة ل يعلمها اإل هو.
رابعــًا: ل بريح���م ول بيخلي رحمة ربنا تنزل، جمل���ة ل ينبغي لنا اأن نقولها 
عل���ى الإط���الق؛ فاهلل تعاىل ل يوؤده �سيء ول ينازع���ه يف �سلطانه منازع قال اهلل 

ج���ل وع���ال: چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائەئ  ەئ  
وئ          وئ      ۇئ  چ فم���ن ه���ذا املخل���وق الذي ي�ستطيع اأن مين���ع رحمة اهلل، فهذا 

القول ل يجوز.
خام�سًا: ثور اهلل يف بر�سيمه، كلمة عجيبة، هل هناك ثور اهلل! وثريان اأخرى 
للنا����س! وحيث ثور اهلل يرمز له الغباء والبالهة من دون الثريان الأخرى! كالم 

غري���ب غري انه �سوء اأدب مع اهلل تعاىل الذي يقول يف حمكم التنزيل: چ ٺ  ٺ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ.

�ساد�ســًا: اأنا عبد ماأمور، هذه كلمة خاطئة لأننا كلنا عبيد هلل الواحد الأحد 
القه���ار، هي توحي اأن قائلها لي�س عليه اأي ذنب اإذا اأمره رئي�سه بفعل ما يغ�سب 
اهلل، واحلقيق���ة غري ذلك، فكل اإن�سان م�سئ���ول عن اأفعاله م�سئولية كاملة، فعن 
ُ َعنُهما عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: على املرء امل�سلم ال�سمع والطاعة  َي اهللَّ ابن عمر َر�سِ
فيم���ا اأحب وكره، اإل اأن يوؤمر مبع�سية، ف���اإذا اأمر مبع�سية فال �سمع ول طاعة. 

َفٌق َعَليِه. ُمتَّ
�سابعًا: يا م�ستعجل عطلك اهلل، وطبعا الغلط وا�سح فاهلل جل �ساأنه ل يعطل 
اأح���دا. ولكن العجلة )ال�ستعجال( هي خطاأ حلدي���ث اأن�س بن مالك ر�سي اهلل 
عنه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )التاأين من اهلل والعجلة من ال�سيطان(احلديث رواه 
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اأب���و يعلى ورجاله رج���ال ال�سحيح، اأنظر �سحيح الرتغي���ب والرتهيب لالألباين 
املجلد الثاين )برقم-1572(.

ثامنًا: البقية يف حيا تك، ما هذه البقية؟ ل حول ول قوه اإل باهلل هل ميوت 
اإن�س���ان قبل انق�س���اء عمره بحيث تكون البقية يرثها اأح���د اأوليائه، �سبحان اهلل 
ه���ذا بهتان عظيم. لن مي���وت اإن�سان قبل اأن ي�ستكمل اآخ���ر حلظه يف عمره قال 

تعاىل چ ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ   چ.
تا�سعــًا: ل ح���ول اهلل، وهنا يري���د الخت�سار ولكن املعنى نف���ي اأن يكون هلل 

حول اأو قوة.
عا�ســرًا: الباقي عل���ى اهلل، هذه الكلمة كثريًا ما ترتدد عل���ى ل�سان الأطباء 
وم���ن اأجنز عمال وهي مذمومة �سرعا والواج���ب علينا التاأدب مع اهلل والأحرى 

اأن يقال: اأديت ما علي والتوفيق من اهلل.
اأحد ع�سر: �ساء القدر، لأن القدر اأمر معنوي واهلل هو الذي ي�ساء �سبحانه.

ثاين ع�سر: فالن �سكله غلط، وهو من اأعظم الأغالط اجلارية على األ�سنة 
النا����س لأن فيه ت�سخط م���ن خلق اهلل و�سخرية به قال تع���اىل چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ    ٺ  چ.

ثالــث ع�ســر: اهلل يلعن ال�سنة، الي���وم، اللي �سفتك فيه���ا، اللعن الطرد من 
رحمة اهلل وهذه من م�سيئته.

رابع ع�سر: زرع �سيطاين اأو طالع �سيطاين، هذا قول خاطئ، فاإن ال�سيطان، 
علي���ه لعن���ة اهلل، ل زرع له ول خلق له، قال تع���اىل چ ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    چ وال�س���واب نق���ول زرع رباين اأو 

نبت رباين.
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خام�ــص ع�ســر: ام�س���ك اخل�سب )خم�س���ة يف عينك( )خم�س���ة وخمي�سة(، 
ام�س���ك اخل�سب ومثل ه���ذه الأقوال لن تدفع ح�سدا ولن تغري من قدر اهلل �سيئا، 
ب���ل هو من ال�س����رك. ول باأ�س من التحرز من العني واخلوف مما قد ت�سببه من 
الأذى ف���اإن الع���ني حق ولها تاأث���ري ولكن ل تاأثري لها اإل ب���اأذن اهلل. والتحرز من 
الع���ني يكون بالرقية وكان���ت رقيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص )اللهم رب النا�س، مذهب الباأ�س، 
ا�س���ف اأنت ال�سايف ل �سفاء اإل �سفاوؤك �سفاء ل يغادر �سقما( والذي يجب عن����د 
اخلوف من العني قوله تعاىل: )م���ا �س����اء اهلل ل قوه اإل باهلل( ف�����اإن كان يعتقد 
اأن اخل�س���ب بذاته اأو اخلم�سة وخمي�سة تدف���ع ال�سر من دون اهلل اأو مع اهلل فهو 
�س�������رك اأكب����ر واإن كان يعتقد اأنها �سبب واهلل هو النافع ال�سار فهذا كذب على 

ال�سرع والقدر وهو ذريع لل�سرك فهو �سرك ا�سغر.
ق���ال ر�س���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأن اأحدكم ليتكلم بالكلمة من ر�س���وان اهلل ما يظن 
اأن تبل���غ ما بلغ���ت فيكتب اهلل له بها ر�سوانه اإىل يوم يلق���اه، واإن اأحدكم ليتكلم 
بالكلم���ة من �سخط اهلل ما يظ���ن اأن تبلغ ما بلغت فيكتب اهلل له بها �سخطه اإىل 
يوم القيام���ة(. رواه ابن ماجه وابن حبان يف �سحيحه وروى الرتمذي واحلاكم 
املرفوع منه و�سححاه، واأنظر �سحيح الرتغيب والرتهيب لالألباين املجلد الثاين 

ي )برقم-2247(.
)276( ورقة مهملة 

مل يكن ميل���ك �سيارة، لذا كان م�سطًرا للتنق���ل بوا�سطة احلافلة، ويف اأحد 
الأي���ام وبينم���ا كان ينتظر و�س���ول احلافلة، لحظ وجود ورق���ة ملقاة قرب اأحد 
�سنادي���ق القمامة؛ وحًب���ا يف ال�ستطالع، ورغبة يف مت�سي���ة الوقت، التقط تلك 
الورق���ة واأخ���ذ يقروؤها و�س���ّده كثرًيا ما ُكت���ب فيها! ون�سي ما حول���ه متاًما! وقبل 
و�سول احلافلة كان �ساحبنا قد اتخذ قراًرا حا�سًما ل رجعة فيه بقبول الر�سالة 
املوجه���ة �سمن تلك ال�سطور، وذل���ك باأن الإ�سالم هو الدين احلق الذي ارت�ساه 
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اهلل للنا�س كافة، واأنه ل معبود بحق اإل اهلل، واأن حممدًا عبد اهلل ور�سوله، واأن 
عي�سى اأحد الر�سل الذين اأر�سلهم اهلل لإر�ساد النا�س اإىل عبادة اهلل وحده. 

التقى �ساحبنا باأح���د الأخوة ال�سعوديني املوجودين يف الفلبني، واأخربه عن 
رغبت���ه الدخ���ول يف الإ�س���الم، ومّت له ذلك. وب���داأ يتعلم الإ�سالم م���ن ذلك الأخ 
الك���رمي. مل يكتف���ي اأخونا )جهني بن خال���د( وهذا ا�سمه بع���د الإ�سالم، بتعلم 
الإ�س���الم فقط، بل بداأ ُيعلم الآخرين، ويدع���و اإىل دين اهلل القومي، حتى اأ�سبح 
وخالل ف���رتة وجيزة من الدعاة املوؤثرين، واأ�سل���م على يديه خالل وقت ق�سري 

مئات الفلبينيني. 
هك���ذا اأّثرت تل���ك املطوية ال�سغرية الت���ي كانت ت�سرح الإ�س���الم على ذلك 
الن�سراين فاأ�سبح اأحد الدعاة اإىل اهلل، فهل فّكرنا جّدًيا بامل�ساركة يف التعريف 
بالإ�س���الم؟ وذلك بتوزيع املطبوعات، اأو دعم املراكز املهتّمة بالدعوة، اأو �سلكنا 
اأح���د ال�سبل الكثرية الت���ي ت�ساعد على ن�سر الإ�س���الم والتعريف به، باجلهد، اأو 

باملال، وغريها الكثري.
)277( كن �سعيدا فال�سعادة ل تقدر مبال

يف اأح���د امل�ست�سفيات كان هناك مري�س���ان هِرمان يف غرفة واحدة كالهما 
مع���ه مر�س ع�س���ال اأحدهما كان م�سموح���ًا له باجللو�س يف �سري���ره ملدة �ساعة 
يومي���ا بعد الع�سر وحل�س���ن حظه فقد كان �سريره بجان���ب النافذة الوحيدة يف 
الغرف���ة. اأما الآخر ف���كان عليه اأن يبقى م�ستلقيًا على ظه���ره طوال الوقت، كان 
املري�سان يق�سيان وقتهما يف الكالم فيتحدثان عن اأهليهما، وعن بيتيهما، وعن 
حياتهما، وعن كل �سيء، ويف كل يوم بعد الع�سر، كان الأول يجل�س على �سريره 
ح�س���ب اأوامر الطبيب، وينظ���ر يف النافذة، وي�سف ل�ساحب���ه العامل اخلارجي 
وكان الآخ���ر ينتظر هذه ال�ساعة كما ينتظره���ا الأول، لأنها جتعل حياته مفعمة 
باحليوي���ة وهو ي�ستمع اإىل و�سف �ساحب���ه للحياة يف اخلارج: ففي احلديقة كان 



464

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

هن���اك بحرية كبرية ي�سبح فيها البط. والأولد �سنع���وا زورقًا من مواد خمتلفة 
ر املراكب ال�سغ���رية للنا�س  واأخ���ذوا يلعب���ون بها داخل امل���اء وهناك رج���ل يوؤجِّ
يبح���رون بها يف البحرية والن�ساء قد اأدخلت كل منه���ن ذراعها يف ذراع زوجها 
واجلميع يتم�سى حول حافة البحرية وهناك اآخرون جل�سوا يف ظالل الأ�سجار اأو 
بجانب الزهور ذات الأل���وان اجلذابة ومنظر ال�سماء كان بديعًا ي�سر الناظرين 
فيم���ا يق���وم الأول بعملي���ة الو�سف هذه ين�س���ت الآخر يف انبهار له���ذا الو�سف 
الدقيق الرائع ثم يغم�س عينيه ويبداأ يف ت�سور ذلك املنظر البديع للحياة خارج 
امل�ست�سف���ى. ويف اأحد الأيام و�سف له عر�س���ًا ع�سكريًا ورغم اأنه مل ي�سمع عزف 
الفرق���ة املو�سيقية اإل اأنه كان يراها بعيني عقله م���ن خالل و�سف �ساحبه لها، 
وم���رت الأيام والأ�سابيع وكل منهما �سعي���د ب�ساحبه ولكن يف اأحد الأيام جاءت 
املمر�س���ة �سباحًا خلدمتهما كعادتها، فوجدت املري�س الذي بجانب النافذة قد 
ق�س���ى نحبه خالل اللي���ل ومل يعلم الآخر بوفاته اإل من خ���الل حديث املمر�سة 
ع���رب الهاتف وهي تطل���ب امل�ساعدة لإخراج���ه من الغرفة فح���زن على �ساحبه 
اأ�س���د احلزن، وعندما وجد الفر�سة منا�سبة طلب من املمر�سة اأن تنقل �سريره 
اإىل جان���ب النافذة. وملا مل يكن هناك مانع فق���د اأجابت طلبه وملا حانت �ساعة 
بع���د الع�س���ر وتذكر احلديث ال�سيق الذي كان يتحفه ب���ه �ساحبه انتحب لفقده 
ولكن���ه ق���رر اأن يح���اول اجللو�س ليعو�س م���ا فاته يف هذه ال�ساع���ة وحتامل على 
نف�س���ه وهو يتاأمل، ورفع راأ�سه رويدًا رويدًا م�ستعين���ًا بذراعيه، ثم اتكاأ على اأحد 
مرفقيه واأدار وجهه ببطء �سديد جتاه النافذة لينظر اإىل العامل اخلارجي وهنا 
كان���ت املفاجاأة، مل ير اأمامه اإل جدارًا اأ�س���م من جدران امل�ست�سفى، فقد كانت 
الناف���ذة عل���ى �ساحة داخلية. نادى املمر�سة و�ساأله���ا اأن كانت هذه هي النافذة 
التي كان �ساحبه ينظر من خاللها، فاأجابت باأنها هي! فالغرفة لي�س فيها �سوى 
ناف���ذة واحدة ث���م �ساألته عن �سبب تعجبه فق�س عليها ما كان يرى �ساحبه عرب 
النافذة وما كان ي�سفه له. كان تعجب املمر�سة اأكرب، اإذ قالت له: ولكن املتوفى 
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كان اأعم���ى، ومل يكن يرى حتى هذا اجلدار الأ�سم. ولعله اأراد اأن يجعل حياتك 
�سعيدة حتى ل ُت�ساب بالياأ�س فتتمنى املوت.

األ�س���ت ت�سع���د اإذا جعل���ت الآخري���ن �سع���داء؟ اإذا جعل���ت النا����س �سع���داء 
ف�ستت�ساع���ف �سعادت���ك، ولكن اإذا وزع���ت الأ�سى عليهم ف�سي���زداد حزنك، اأن 
النا�س يف الغالب ين�سون ما تقول، ويف الغالب ين�سون ما تفعل، ولكنهم لن ين�سوا 
اأب���دًا ال�سع���ور الذي اأ�سابهم م���ن ِقبلك، فاجعله���م ي�سعرون بال�سع���ادة، وليكن 

�سعارنا جميعا و�سية اهلل: چ ې    ې  ى  چ. 
)278( كنوز احل�سنات

الكنــز الأول: اللهم اغفر للموؤمنني واملوؤمنات الأحياء منهم والأموات: قال 
ر�س���ول اهلل �سلى اهلل علي���ه واآله و�سلم: )من ا�ستغف���ر للموؤمنني واملوؤمنات كتب 

اهلل له بكل موؤمن وموؤمنة ح�سنة(. 
الكنــز الثاين: �سبحــان اهلل وبحمده �سبحان اهلل العظيــم: قال ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآل���ه و�سلم: )كلمتان خفيفتان على الل�سان، ثقيلتان يف امليزان، 

حبيبتان اإىل الرحمن: �سبحان اهلل وبحمده، �سبحان اهلل العظيم(.
الكنــز الثالــث: قراءة ما تي�سر من القراآن: ق���ال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم: )من قراأ حرفا من كتاب اهلل فله به ح�سنة، واحل�سنة بع�سر اأمثالها، 

ل اأقول )امل( حرف ولكن: األف حرف، ولم حرف، وميم حرف(.
الكنــز الرابع: قول احلمد هلل: ق���ال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 
)الطه���ور �سط���ر الإميان، واحلم���د هلل متالأ امليزان، و�سبح���ان اهلل واحلمد هلل 
متالآن ما بني ال�سماء والأر�س، وال�سالة نور، وال�سدقة برهان، وال�سرب �سياء، 
والقراآن حجة لك اأو عليك، كل النا�س يغدو، فبائع نف�سه، فمعتقها اأو موبقها(. 
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الكنــز اخلام�ــص: �سبحان اهلل عدد مــا خلق �سبحان اهلل مــلء ما خلق: عن 
اأبي اإمامة ر�سي اهلل عنه قال: راآين النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واأنا اأحرك 
�سفت���ي فق���ال يل: )باأي �س���يء حترك �سفيتك ي���ا اأبا اإمامة؟( فقل���ت اأذكر اهلل 
ي���ا ر�س���ول اهلل، فقال: )األ اأخ���ربك باأف�سل اأو اأكرث من ذك���رك الليل مع النهار 
والنه���ار م���ع الليل؟ اأن تق���ول: �سبحان اهلل ع���دد ما خلق، �سبح���ان اهلل ِملء ما 
خل���ق، �سبحان اهلل عدد م���ا يف الأر�س وال�سماء، �سبحان اهلل ِملء ما يف ال�سماء 
والأر�س، �سبحان اهلل ِملء ما خلق، �سبحان اهلل عدد ما اأح�سى كتابه، و�سبحان 

اهلل ِملء كل �سيء، وتقول: احلمد اهلل، مثل ذلك(.
الكنــز ال�ساد�ــص: ل حول ول قوة اإل بــاهلل: عن اأبو مو�سى الأ�سعري ر�سي 
اهلل عن���ه قال: قال: ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم: )األ اأدلك على كلمة 

من كنوز اجلنة قلت بلى يا ر�سول اهلل قال: قل ل حول ول قوة اإل باهلل(.
الكنــز ال�سابــع: �سبحان اهلل وبحمــده عدد خلقة ور�سا نف�ســه وزنة عر�سه 
ومداد كلماته: عن جويرية ر�سي اهلل عنها اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
خ���رج م���ن عندها بك���رة حني �سلى ال�سب���ح وهي يف م�سجدها ث���م رجع بعد اأن 
اأ�سح���ى وهي جال�سة فق���ال: )ما زلت على احلال التي فارقت���ك عليها؟( قالت 
نعم. قال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: )لقد قلت بعدك اأربع كلمات، ثالث مرات، 
ل���و وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن: �سبح���ان اهلل وبحمده، عدد خلقه، ور�سا 

نف�سه، وزنة عر�سه، ومداد كلماته(.
الكنــز الثامــن: �سبحــان اهلل وبحمده 100 مرة: ق���ال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
علي���ه واآله و�سلم: )من قال �سبحان اهلل وبحم���ده مائة مرة غفرت له ذنوبه ولو 

كانت مثل زبد البحر(.
الكنــز التا�ســع: ل اإلــه اإل اهلل وحــده ل �سريــك له: قال ر�س���ول اهلل �سلى 
اهلل علي���ه واآله و�سلم: )من قال اإذا اأ�سبح: ل اإله اإل اهلل وحده، ل �سريك له، له 
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امللك، وله احلمد، وهو على كل �سيء قدير؛ كان له عدل رقبة من ولد اإ�سماعيل، 
وكت���ب له ع�سر ح�سنات، وحط عنه ع�سر �سيئ���ات، ورفع له ع�سر درجات، وكان 
يف ح���رز من ال�سيطان حتى مي�سي. واإن قاله���ا اإذا اأم�سى كان له مثل ذلك حني 

ي�سبح(.
الكنز العا�سر: اللهم �سلى على حممد وعلى اآل حممد: قال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل علي���ه واآله و�سلم: )من �سلى علي واحدة، �سلى اهلل عليه بها ع�سر �سلوات، 

وحط عنه ع�سر خطيئات، ورفع له ع�سر درجات(.
)279( كوب من احلليب

طل���ب ال���وايل من اأه���ل القرية.طلبًا غريب���ًا يف حماولة من���ه ملواجهة خطر 
القح���ط واجلوع الذي متر به القرية واأخربهم باأنه �سي�سع قدرًا كبريًا يف و�سط 
القري���ة، وعل���ى كل رجل وامراأة اأن ي�س���ع يف القدر كوبًا م���ن احلليب ب�سرط اأن 
ي�س���ع كل واحد الكوب لوحده من غري اأن ي�ساهده اأحد. هرع النا�س لتلبية طلب 
الوايل. كل منهم تخفى بالليل وفعل ما طلب منه. ويف ال�سباح فتح الوايل القدر 
فوج���د ب���اأن القدر قد امتالأ باملاء ول يوجد حليب؟ اأي���ن احلليب؟ ملاذا و�سع كل 
واح���د من الرعية املاء بدًل من احلليب؟ فتبني فيما بعد اأن ال�سبب يتمثل يف اأن 
كل واحد من الرعية قال يف نف�سه: اإذا و�سعت كوبًا واحدًا من املاء فاإنه لن يوؤثر 
عل���ى كمية احلليب الكبرية التي �سي�سعها اأه���ل القرية يف القدر. وهذا يعني اأن 
كل واح���د اعتمد على غريه يف رعاي���ة م�سالح البلد وكل واحد منهم فكر بنف�س 
الطريق���ة الت���ي فكر فيها غريه وكل واحد منهم ظن اأن���ه هو الوحيد الذي �سكب 

ماًء بدًل من احلليب.
)280( كيف اأنظر اإىل والدي

واأنا عمري 4 اأعوام: اأبي هو الأف�سل. 
واأنا عمري 6 اأعوام: اأبي يعرف كل النا�س.
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واأنا عمري 10 اأعوام: اأبي ممتاز ولكن خلقه �سيق.
واأنا عمري 12عاما: اأبي كان لطيفا عندما كنت �سغريا.

واأنا عمري 14 عاما: اأبي بداأ يكون ح�سا�سا جدا.
واأنا عمري 16 عاما: اأبي ل ميكن اأن يتما�سى مع الع�سر احلايل.
واأنا عمري 18 عاما: اأبي ومع مرور كل يوم يبدو كاأنه اأكرث حدة.

واأنــا عمــري 20 عامــا: من ال�سع���ب ج���دا اأن اأ�سامح اأب���ي، اأ�ستغرب كيف 
ا�ستطاعت اأمي اأن تتحمله.

واأنا عمري 25 عاما: اأبي يعرت�س على كل مو�سوع.

واأنــا عمــري 30 عاما: م���ن ال�سعب جدا اأن اأتفق مع اأب���ى، هل يا ترى تعب 
جدي من اأبي عندما كان �سابا. 

واأنــا عمــري 40 عامــا: اأبي رباين يف ه���ذه احلياة مع كثري م���ن ال�سوابط، 
ولبد اأن اأفعل نف�س ال�سيء. 

واأنا عمري 45 عاما: اأنا حمتار، كيف اأ�ستطاع اأبي اأن يربينا جميعا. 

واأنــا عمــري 50 عاما: من ال�سع���ب التحكم يف اأطفايل، ك���م تكبد اأبي من 
عناء لأجل اأن يربينا ويحافظ علينا.

واأنــا عمري 55 عامــا: اأبي كان ذا نظرة بعيدة وخطط لعدة اأ�سياء لنا، اأبي 
كان مميزا ولطيفا.

واأنا عمري 60 عاما: اأبي هو الأف�سل 

جمي���ع ما �سبق احت���اج اإىل 56 عاما لإنه���اء الدورة كاملة ليع���ود اإىل نقطة 
الب���دء الأوىل عن���د ال� 4 اأع���وام. فلنح�س���ن اإىل والدين���ا قبل اأن يف���وت الأوان، 
 ولن���دع اهلل اأن يعاملن���ا اأطفالن���ا اأف�س���ل مم���ا كنا نعام���ل والدينا، ق���ال تعاىل: 
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)281( كيف تعاتب دون اأن جترح
العتاب فيه �سفاء النفو�س والعتاب على قدر املحبة، قول يتداوله النا�س، لكن 
العت���اب ل يكون اأ�سلوبًا فعال اإل اإذا ا�ستخ���دم يف الوقت املنا�سب ومع ال�سخ�س 
املنا�س���ب الذي تتقبل العتاب اللطيف ب�سدر رح���ب، وقد قال عمر بن اخلطاب 
ر�سي اهلل: ل تقطع اأخاك على ارتياب، ول تهجر دون ا�ستعتاب. وحتى ل تخ�سر 

اأ�سدقاءك من عتابك لهم، نقدم لك فيما يلي 6 ن�سائح يف هذا ال�ساأن:
الن�سيحــة الأوىل: حدد عتابك: فال يجب اأن يزيد عتابك على حد معني، 
ول حت���ول كالم���ك لنوع م���ن التوبيخ، ول تكرر م���ا تقوله ول تل���ح كثريا، حتى ل 

يتحول كالمك لنوع من الهجوم غري املحبب. 
الن�سيحة الثانية: ل تتهاون: بينما ل يجب اأن يزيد عتابك على حد معني، 
يلزم اأي�سا اأن ل ينق�س عن احلد الذي يجعله فعال، فالتهاون اأحيانا يوؤدي اإىل 
ا�ست�سهال الأمر من قبل �سديقك، ومن ثم يتمادى يف عدم مراعاة ما ي�سايقك. 
الن�سيحــة الثالثــة: ل توجــه اتهاما مبا�سرا: فال يج���ب اأن ت�سع �سديقك 
مو�سع املتهم، فت�سطره للدفاع عن نف�سه بطريقة تبدو وكاأنه يربئ �سخ�سه من 

تهمة موؤكدة، فذلك يوغر �سدره جتاهك، ورمبا تخ�سره جزئيا اأو كليا. 
الن�سيحــة الرابعــة: �ســع النقاط على احلــروف: عندم���ا تعاتب �سديقك 
ح���دد بدقة الأ�سياء التي �سايقتك منه، مبعن���ى اأن ت�سع النقاط على احلروف، 
م���ع التاأكيد عند عتابك ان���ك باق على �سداقته، وان عتاب���ك ما هو اإل من باب 

البقاء على الود القدمي. 
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الن�سيحــة اخلام�ســة: كــن مهذبــا: فال ت�ستخ���دم اأبدا كلم���ات خارجة عن 
الأدب، وانتق األفاظك بعناية، حتى ل حترج �سديقك فال يعود ين�سى كلماتك. 

الن�سيحــة ال�ساد�سة: كن هادئا: ل ترفع �سوتك، وتكلم بهدوء ودون انفعال 
وتذكر انك تعاتب ول ت�ساجر.

)282( كيف تق�ّسم 17 جمال
كان هناك ثالثة رج���ال ميتلكون 17 جمال عن طريق الإرث بن�سٍب متفاوتة 
ف���كان الأول ميلك ن�سفها، والثاين ثلثه���ا، والثالث ت�سعها: وح�سب الن�سب يكون 

التوزيع كالآتي 
الأول ميلك الن�سف )17 ÷ 2 ( = 8.5
الثاين ميلك الثلث )17 ÷ 3( = 5.67
الثالث ميلك الت�سع )17÷ 9(= 1.89 

ومل يج���دوا طريق���ة لتق�سيم تلك اجلمال فيما بينه���م، دون ذبح اأي منها اأو 
بي���ع جزء منها قبل الق�سمة فم���ا كان منهم اإل اأن ذهبوا اإىل اأحد العارفني بعلم 
املواري���ث مل�سورته وحل مع�سلتهم، فقال لهم: ه���ل يل باإ�سافة جمل من جمايل 
اإىل القطيع؟ فوافقوا بعد ا�ستغراب �سديد! ف�سار جمموع اجلمال 18 جمال، ثم 

قام بالتوزيع كالتايل:
الأول ميلك الن�سف )18÷ 2( = 9
الثاين ميلك الثلث )18÷ 3 ( = 6
الثالث ميلك الت�سع )18÷ 9( = 2

ولك���ن الغريب يف املو�سوع اأن املجموع النهائي بعد التق�سيم يكون 17 جمال! 
فاأخذ كل واحٍد منهم حقه وا�سرتد ال�سيخ جمله )الثامن ع�سر(!
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)283( كيف تقوي ذاكرتك
ثــق بنف�ســك: ل ت���دع التوقع���ات ال�سلبية تهزم���ك، اإذا توقع���ت الف�سل . 1

فل���ن تخو�س التجربة، واإذا طراأ على ذهن���ك ل اأ�ستطيع تذكر الأ�سماء 
فاأ�ستبدلها برمبا اأن�سى بع�س الأ�سماء ولكن لحقًا �سيكون احلال اأف�سل.

ركــز انتباهــك على ما تريد اأن تتذكره فعــال: ل ي�ستطيع اأحد اأن يتذكر . 2
كل �س���ي ف�سع جمهودك وطاقتك يف الأ�سياء الأكرث اأهمية بالن�سبة لك، 
الكثري مما ي�سمى الن�سيان يعترب قلة تركيز فقبل اأن تلوم ذاكرتك ا�ساأل 

نف�سك اأن كنت يف حالة تركيز اأم ل.
ا�ســرتخ: التوتر يتدخل مع مهام الذاك���رة فال�سرتخاء عادة ما ي�ساعد . 3

يف ا�سرتج���اع الذاكرة، عندما ت�سعر بالتوتر حول احتمال الن�سيان، من 
املمك���ن اأن ت�سبح م�سغول البال بعدم الق���درة على التذكر اأو ا�سرتجاع 
املعلوم���ات التي حتتاجها، احلل ه���و اأن ت�سرتخي وتاأخ���ذ نف�سًا عميقًا، 

فهذا ي�ساعد يف ا�سرتجاعك املعلومات.
امنــح نف�سك املزيد من الوقت: النا�س يف جميع مراحل العمر يتعر�سون . 4

للن�سي���ان ب�سكٍل اأكرب حني يكونون على عجل���ة من اأمرهم، ولكن عندما 
يك���ون لديك وقت كاف للتفكري فيم���ا تريد حتقيقه اأو اإجنازه فتعر�سك 
للن�سيان يك���ون اأقل، رمبا تكت�سف اأنك حتتاج ملزيد من الوقت لكت�ساب 
معلومات جديدة، اأو ا�سرتجاع معلومات من الذكريات البعيدة، فاأعطى 
لنف�سك وقت اإ�سافيًا وترقب اإمكانية فك �سفرة املعلومات وا�سرتجاعها.

كــن منظمــا: تذكر املقول���ة القدمية الت���ي تقول: هناك م���كان لكل �سي . 5
وكل �سي له م���كان، ولتح�سني ذاكرتك، قم بتطوير مهاراتك التنظيمية 
طبق���ا لأي طريقة ح�سب اأهميتها لك، فمثال اإذا كنت معتادًا على و�سع 
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مفاتيح���ك، نظارت���ك، فوات���ريك وحافظتك يف نف�س امل���كان فلن ت�سيع 
وقتك بحثًا عنها.

)284( اكت�سب �سخ�سية جذابة؟
اأوًل - املظهــر: لأن ال�س���كل اأول م���ا يج���ذب الع���ني، ويك���ون مبثاب���ة تذكرة 
امل���رور اإىل القل���وب كان ل بد م���ن اأن ن�سع���ه يف اأول اأولوياتن���ا واأن نوليه القدر 
ال���كايف من الهتمام، وبطبيع���ة احلال اأنا ل اأعني هنا اخللق���ة فلي�س مبقدورنا 
تغيريه���ا، لكن اأق�سد الأناقة وح�سن الهن���دام، والهتمام بالنظافة ال�سخ�سية 
كالأظاف���ر والعناية بال�سكل، واحلر�س على و�سع عطر هادئ وجميل، لأن اأغلب 
العط���ور الفواح���ة ت�سبب ال�سداع وتثري عند البع����س احل�سا�سية وبالتايل ت�سعر 
م���ن جتال�سهم بال�سيق، اإ�سافة اإىل اأن العط���ور الفواحة - ف�ساًل عما ذكر - ل 
ت�سل���ح للمجال�س والأماكن املغلقة. وعلينا اأن ن���درك اأنه لي�س �سرطًا اأن يرتدي 
اأحدن���ا اأغلى املالب�س ويبتاع اأثمن العطور ليحقق هذه الغاية، لكن يتم ذلك من 
خالل الهتمام بالتنا�سق بني األوانها حتى واإن ات�سمت بالب�ساطة. حاول اأن تبدو 
مبت�سمًا ها�سًا با�سًا، فالبت�سامة تعرف طريقها اإىل القلب، ول تتعار�س اأبدًا مع 

الوقار، على العك�س متامًا من ال�سحك.
ثانيــًا - اآداب املجال�سة: عندما جتل�س مع اأحد حاول بقدر الإمكان اأن توليه 
كل اهتمام���ك ول تت�ساغ���ل بالنظر اإىل الأر�س، ول حتر�س عل���ى اللت�ساق به، 
فق���د يكون معك ما ينفره منك، وقلل م���ن احلركة واللتفات فهي دليل احلمق، 
وانتب���ه ل���كل حركاتك لأنك قد تغفل وتق���وم ببع�س الع���ادات ال�سيئة، وحاول اأن 
جتع���ل كل تفك���ريك يف حدي���ث من يقابلك فق���د ي�ساألك عن نقط���ة ول ت�ستطيع 

الإجابة عليها فياأخذ ذلك على اأن حديثه مماًل ول يروق لك.
ثالثــًا - اآداب احلديــث: حاول اأن تكون من�ست���ًا وم�ستمعًا اأكرث من اأن تكون 
متحدث���ًا، وفكر جيدًا يف �سفة كالمك قب���ل اأن تنطق به، وانتق مفرداتك ب�سكل 
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جي���د، ول تتحدث فيما ل تفقه به اأو م���ا ل يتوفر لديك معلومات كافية عنه، ول 
ترف���ع �سوتك، ولكن حتدث ب�سكل ه���ادئ وطبيعي، ول تقاطع حمدثك بحديثك 
حت���ى واإن كان لديك تو�سيحًا اأو اعرتا�سًا ما مل يتوجه لك با�ستي�ساح اأو �سوؤال، 
ول تكرث من العرتا�سات حتى واإن كنت على حق، واإن كنت ل بد فاعاًل فحاول 
اأن يك���ون ذل���ك بطريقة لطيفة ولبقة، وحاول اأن يك���ون احلديث يف نف�س املجال 
ال���ذي حدثك به، ول تب���ادر يف فتح جمال جديد للحدي���ث حتى تعرف توجهات 
من جتال�س، فقد تتحدث مبا ل ينا�سبه اأو مي�سه، واإن كان ل بد من اأن تبداأ اأنت 
احلديث ح���اول انتقاء املو�سوع ال�سيق، ول حتر�س على التحدث فيما ل ي�سدق 
حت���ى واإن كان ذلك حقيقيًا وحدث بالفعل، ول حتر�س على الإ�سهاب بحديثك، 
واأع���ط من يجال�سك الفر�سة يف اأن ي�ساركك، وابتعد عن الغيبة والنميمة وكرثة 

النتقادات.
رابعًا – حقوق ال�سحبة: اإن من اأهم حقوق رفاقك عليك املحافظة على ما 
يدور بينك وبينهم، واأن حتفظ لهم الود والحرتام، واأن تبتعد عن املزاح الثقيل 
وال���كالم اجل���ارح، والأدب والتهذيب مطلوب���ان مع جميع النا����س حتى الأقارب 
من���ك مهما بلغ���ت درجة العالقة والقرب، فمن يزرع احل���ب ل يجني اإل احلب، 

ولتعلم اأن النا�س كاملراآة ل يعك�سون اإل ما يقع اأمامهم.
)285( اكت�سف وعالج ال�سرطان

منذ زمان والإن�سان يحاول ب�ستى الطرق اأن يح�ّسن حياته باحثًا عن اأ�سباب 
اآلم���ه واآهات���ه لي�سع حاًل لعق���ود طويلة من ال�سراع���ات عنيفة مع األ���ّد اأعداء 
الإن�س���ان وه���و املر�س. وكثريًا ما حتدث العلماء والأطب���اء عن مر�س ال�سرطان 
وا�سع���ني الت�سورات والتحليالت، باحثني بكل الو�سائل عن حل ناجح ينهي هذا 
الوباء من احلياة. امل�سكلة ل ت���زال موجودة وال�سرطان موجود وكثريون يعانون 

منه. 
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فلن���رتك كل ما قي���ل �سابقًا، ولنبداأ معًا رحلة ق�س���رية للتعرف على اأ�سباب 
ه���ذا املر�س وطرق التخل�س منه فال�سرط���ان مر�س ككل الأمرا�س ولي�س حكم 

اإعدام اأو نهاية للحياة. 
ُكل اإن�سان لديه خاليا �سرطاِنية يف ج�سده. هذه اخلاليا ل ميكن اأن تظهر . 1

م���ن خالل الختب���اراِت القيا�سيِة الطبية العادي���ة، اإىل اأن تت�ساعف هذه 
اخلالي���ا وت�سل اإىل ب�سعة بليونات، فتب���داأ بالظهور كاأورام خبيثة. لذلك 
عندم���ا ُيخ���رُب اأطب���اء ال�سرطاِن مر�ساه���م باأنه مل يعد هن���اك اأي خاليا 
�سرطاِني���ة يف اأج�ساِمه���م بعد املعاجلِة، ه���ذا يعني فق���ط اأن الختبارات 
الطبي���ة غري ق���ادرة على اإيجاد خالي���ا ال�سرطان لأنه���ا مل ت�سل بعد اإىل 

احلجم القابل للك�سف!
هذه اخلاليا ال�سرطانية تظهر من 6 اإىل 10 مرات يف حياة كل فرد. . 2
لك���ن اإذا كان جه���از املناعة قوي���ًا �سيتم تدمري هذه اخلالي���ا ومنعها من . 3

التكاثر وت�سكيل الأورام.
عندما يك���ون الإن�سان مري�س���ًا بال�سرطان، فهذا دلي���ل على وجود نق�س . 4

غذائي متع���دد. قد يكون ناجتًا عن عوامل بيئية، وراثية، غذائية وحياتية 
�سيئة. 

للتغلب على النق�س الغذائي املتعدد، يجب تدعيم جهاز املناعة من خالل . 5
تغيري النظام الغذائي وت�سمني بع�س املكمالت.

لالأ�س���ف ن�ساه���د اأن اأغلب مر�س���ى ال�سرطان حاملا تظه���ر لديهم الأورام . 6
يتجهون دون تفكري اإىل العالجات املوجودة كالأدوية الكيميائية اأو الأ�سعة 
اأو حتى العمليات اجلراحية، وكل تلك املعاجلات لها اأثرها ال�سلبي اخلطري 
يف تدم���ري ما بقي من �سحة اجل�س���د وقوته، فالعالج���ات الكيمائية التي 
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ُتعط���ى للمر�سى تق���وم بت�سميم اخلاليا ال�سرطاني���ة التي تت�سف ب�سرعة 
النمو، لكنه���ا ويف الوقت ذاته تقوم بقتل وحتطيم اخلاليا ال�سليمة احلية 
وال�سروري���ة، اأي�س���ًا يف م���كان تكاثرها كنخ���اع العظم واملناط���ق املعوية. 
وميكنه���ا اأن ت�سبب اأ�سرارًا بالغ���ة يف اأهم الأع�ساء، كالكبد والكلى وحتى 

القلب والرئتني 
الع���الج بالأ�سع���ة يقتل اخلالي���ا ال�سرطانية، لكنه يح���رق ويدمر اخلاليا . 7

والأن�سجة احلية والأع�ساء ال�سليمة.
العالجات الإ�سعاعية والكيميائية يف بداية تطبيقها �سُتنق�س حجم الورم، . 8

لكن با�ستخدامها املطّول لن يبقى لها اأي تاأثري عليه. 
عندما ي�سبح اجل�سد مرهقًا بالعالج الإ�سعاعي وحمّماًل بكثري من �سموم . 9

العالج الكيميائي، يكون اجلهاز املناعي مثبطًا اأو حمطمًا بالكامل، لذلك 
جند اأن املري�س يتعر�س لكثري من الأمرا�س املُعدية.

الأخط���ر من كل ما �سب���ق يتمثل يف اأن العالج���ات الكيميائية والإ�سعاعية . 10
جتع���ل خاليا ال�سرط���ان نف�سها تطف���ر وت�سبح اأكرث مقاوم���ة واأ�سعب يف 
الإزال���ة. وعملي���ات ال�ستئ�س���ال اجلراحية ق���د ت���وؤدي اإىل انت�سار خاليا 

ال�سرطان اإىل مناطق اأخرى. 
الطريق���ة الأف�سل للق�ساء على ال�سرطان هي جتويع اخلاليا ال�سرطانية، . 11

بالتوقف عن اإعطائها الأغذية ال�سرورية لتكاثرها، حيث اأن غذاء اخلاليا 
ال�سرطانية يتمثل فيما يلي:

اأوًل - ه���ذه اخلاليا اخلبيثة تتغذى اأوًل وب�س���كل رئي�سي على ال�سكر املكرر! 
بقطع ه���ذه املادة �سنمنع الإم���داد الغذائي الأول لل�سرط���ان، وبدائل ال�سكر اأي 
املحّلي���ات ال�سناعي���ة مث���ل: Spoonful، Equal،NutraSweet ، وغريها �سارة 
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لأنها حتتوي على الأ�سبارتام؛ لذلك اعتمد على البدائل الطبيعية مثل الدب�س اأو 
الفاكهة املجففة لكن بكمية قليلة جدًا، كما اأن ملح املائدة يحوي موادًا كيميائية 

جتعله اأبي�س اللون. فا�ستبدله مبلح البحر الطبيعي. 
ثانيًا – احلليب وم�ستقاته ي�سبب اإنتاج البلغم اأو املخاط يف اجل�سم، وخا�سة 
يف القناة اله�سمية. وال�سرطان يتغذى على هذا املخاط. باإلغاء احلليب احليواين 

وا�ستبداله بحليب ال�سويا اأو الرز غري املحّلى، يتم جتويع خاليا ال�سرطان. 
ثالثــًا – تزده���ر خاليا ال�سرط���ان يف الو�سط احلم�سي. وه���و ما ينتج عن 
الطع���ام الغن���ي باللحوم وخا�س���ة احلمراء منها، كما حتت���وي معظم اللحوم يف 
الأ�س���واق على م�سادات حيوية مرتاكمة، وهرمونات وطفيليات وهي كلها �سارة 

جدًا خا�سة مَلن يعاين من ال�سرطان. 
رابعــًا - يج���ب اأن يكون ح���وايل 80 % م���ن غذائنا من اخل�س���ار الطازجة، 
احلبوب الكاملة، قليل م���ن البذور واملك�سرات، والقليل من الفاكهة، لكي جنعل 
اجل�س���م يف حال���ة قلوية �سحي���ة، 20 % منه مُيكن اأن يكون طعام���ًا مطبوخًا من 
�سمنه���ا البقولي���ات. كما اأن ع�سري اخل�س���ار الطازجة يعطي���ك اأنزميات حية 
�سهل���ة المت�سا����س واله�سم، وت�س���ل ب�سرع���ة اإىل اخلاليا خ���الل 15 دقيقة، 
فتغذي وتدعم منو اخلاليا ال�سليمة، واأف�سل م�سدر لالأنزميات احلية هو �سرب 
ع�س���ري اخل�سار الطازج م���ع بع�س البقوليات املربعمة وتن���اول اخل�سار النيئة 
مرتني اأو ثالثة يوميًا. وللعلم اأن الأنزميات تتدمر اإذا رفعت درجة حرارتها اإىل 

40 مئوية. 
خام�ســًا – جتّن���ب القه���وة وال�س���اي وال�سوكولت���ة. وكل �س���يء يحت���وي على 
الكافي���ني. ن�ستطيع اأخذ بدائ���ل �سحية ولطيفة كالزه���ورات اأو ال�ساي الأخ�سر 
مث���اًل ول���ه خ�سائ�س م�س���ادة لل�سرطان. وُيف�س���ل �سرب املاء النق���ي اأو املفلرت 
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واملو�سوع يف جرة من الفخار الطبيعي، وذلك لتفادي كثري من ال�سموم واملعادن 
الثقيلة يف مياه احلنفية. اأما بالن�سبة للماء املقطر حام�سي الأثر، فاجتنبه.

���م وتَتَطلُّب الكثري ِمْن  �ساد�ســًا - الربوتين���ات الآتية من اللح���ِم �سعبة الَه�سْ
الإنزميات اله�سمية. بقايا اللح���وم غري امله�سومة يف الأمعاء تف�سد فُتوؤّدي اإىل 

تراكم مزيد من ال�سموم يف اجل�سم. 
�سابعًا - جدران اخلاليا ال�سرطانية َلها غطاء بروتيِني قا�سِي. بالمِتناع عن 
اأكل اللح���وم �سُيت���اح املزيد من الأنزميات ملَُهاَجَمة اجل���دران الربوتينية خلاليا 
طي���م خاليا ال�سرطان  ال�سرط���ان، في�سبح باإمكان خالي���ا اجل�سم املداِفعة حَتْ

ب�سهولة. 
 Flor-،IP6( ،ثامنــًا - َبْع�س املكمالت الغذائية تبني وتق���وي جهاز املناعة
EFAs etc، minerals، vitamins، anti-oxidants، Essiac،essence .( مما 
ي�سمح خلاليا اجل�سَم الدفاعية بَتْحطيم خاليا ال�سرطاِن املكمالت الأخرى مثل 
فيتام���ني اإي، ي�سب���ب »ا�ستماتة اخلاليا«، اأَو موت اخللي���ِة املرُبَمج، وهي طريقة 

اجل�سم املعتادة للتخل�س من اخلاليا املت�سررة اأو غري املطلوبة. 
تا�سعًا - ال�سرطان مر�س له جذور يف الفكر واجل�سد واأبعاده الأخرى، وهذا 
يعني اأن وجود روٍح حيوية اإيجابية ونف�سية �سليمة �َسُي�ساعد اجل�سم على حمارَبة 
ال�سرط���ان، والغ�سب واحلقد وعدم الت�سامح �سي�س���ع اجل�سَم يف توتر ويف حالة 
م���ن احلمو�سة؛ ولذلك على الإن�س���ان اأن يعلم اأنه اأبعد من حدود اجل�سد املادي 
واأن يرتق���ي بنف�سه ليعي�س الت�سامح واحلب والر�س���ا، يف حياة �سليمة طّيبة متد 

ج�سده بالطاقة الإيجابية.
عا�ســرًا - خالي���ا ال�سرطان ل ت�ستطي���ع العي�س يف بيئة غني���ة بالأوك�سجني، 
لذل���ك من ال�س���روري ممار�س���ة الريا�سة الب�سيط���ة ومتارين التنف����س العميق 

لإي�سال الأوك�سجني اإىل جميع مناطق اجل�سم وخالياه. 
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)286( كيف حال والديك
ب���ني ع�سي���ة و�سحاها يختفي م���ن حياتك م���ن كان �سبب���ًا يف قدومك لهذه 
الدني���ا، يختفي وي���رتك خلفه مئات الذكريات التي مت���الأ عقلك وقلبك، يختفي 
فجاأة دون �سابق اإنذار، وهذا داأب املوت دائمًا ياأتي على حني غفلة ول يفرق بني 
كب���ري اأو �سغري. ت�سحوا على اخلرب املزعج اأن )اأباك اأو اأمك( قد مات واأنت ل 
ت�سدق، لقد كان معي منذ اأيام وكنا نتكلم يف الزواج والبيت والأ�سرة وكان ميالأ 

البيت �سحكًا بتعليقاته ال�ساخرة. 
مع هذه املقدمة وكالم كثري تالها تذكرت ق�س�س �سلفنا ال�سالح يف برهم 
باآبائه���م فقد روى املاأمون اأنه مل يرى اأح���دًا اأبر من الف�سل بن يحي باأبيه، فقد 
كان اأب���وه ل يتو�س���اأ اإل مب���اء �ساخن، فلما دخ���ال ال�سجن منعهم���ا ال�سجان من 
اإدخ���ال احلطب يف ليلة باردة فلم���ا نام اأبوه قام الف�سل واأخ���ذ اإناء املاء واأدناه 
م���ن امل�سباح فل���م يزل قائمًا به حتى طل���ع الفجر، فقام اأب���وه ف�سب عليه املاء 
الداف���ئ، فلما كانت الليلة الأخرى اأخفى ال�سج���ان امل�سباح فقام الف�سل فاأخذ 
الإن���اء فاأدخله حت���ت ثيابه وو�سعه على بطنه حتى يدف���اأ بحرارة بطنه متحماًل 

بذلك برودة املاء واجلو. 
وق���د جاء يف بع�س الكتب اأن اأمية الكناين كان رجاًل من �سادات قومه وكان 
له ابنًا ي�سمى كالبًا، هاجر اإىل املدينة يف خالفة عمر ر�سي اهلل عنه، فاأقام بها 
م���دة ثم لقي ذات يوم بع����س ال�سحابة ف�ساألهم اأي الأعمال اأف�سل يف الإ�سالم، 
فقال���وا: اجله���اد، فذهب كالب اإىل عم���ر يريد الغزو، فاأر�سل���ه عمر ر�سي اهلل 
عنه اإىل جي�س يف بالد فار�س فلما علم اأبوه بذلك تعلق به وقال له: ل تدع اأباك 
واأم���ك ال�سيخني ال�سعيفني، ربي���اك �سغريًا، حتى اإذا احتاج���ا اإليك تركتهما؟ 
فقال: اأترككما ملا هو خري يل ثم خرج غازيًا بعد اأن اأر�سى اأباه، فاأبطاأ يف الغزو 

وتاأخر. 
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وكان اأبوه واأمه يجل�سان يومًا ما يف ظل نخل لهم واإذا حمامة تدعوا فرخها 
ال�سغ���ري وتلهو معه وتروح وجتئ، فراآها ال�سيخ فبكى فراأته العجوز يبكي فبكت 
ث���م اأ�ساب ال�سيخ �سعف يف ب�س���ره، فلما تاأخر ولده كثريًا ذهب اإىل عمر ر�سي 
اهلل عن���ه ودخل عليه امل�سجد وقال: واهلل يا ابن اخلطاب لئن مل ترد علي ولدي 
لأدع���ون علي���ك يف عرفات، فكتب عمر ر�سي اهلل عنه ب���رد ولده اإليه، فلما قدم 
ودخ���ل علي���ه قال له عمر: ما بلغ ب���رك باأبيك؟ قال: كنت اأُف�سل���ه واأكفيه اأمره، 
وكن���ت اأن اأردت اأن اأحلب له لبن���ًا اأجيء اإىل اأغزر ناقة يف اأبله فاأريحها واأتركها 
حت���ى ت�ستقر ث���م اأغ�سل اأخالفه���ا اأي �سروعها حتى تربد ثم اأحل���ب له فاأ�سقيه 
فبع���ث عم���ر اإىل اأبيه فجاء الرجل فدخل على عمر ر�س���ي اهلل عنه وهو يتهاوى 
وق���د �سعف ب�سره وانحنى ظهره وقال له عم���ر ر�سي اهلل عنه: كيف اأنت يا اأبا 
كالب؟ قال: كما ترى يا اأمري املوؤمنني فقال: ما اأحب الأ�سياء اإليك اليوم؟ قال: 
م���ا اأحب اليوم �سيئًا، ما اأفرح بخري ول ي�س���وءين �سر فقال عمر: فال �سيء اآخر 
ق���ال: بلى، اأحب اأن كالبًا ولدي عندي فاأ�سم���ه �سمة واأ�سمه �سمة قبل اأن اأموت 

فبكى ر�سي اهلل عنه وقال: �ستبلغ ما حتب اأن �ساء اهلل. 
ث���م اأمر كالبًا اأن يخرج ويحلب لأبيه ناقة كم���ا كان يفعل ويبعث بلبنها اإليه 
فقام ففعل ذلك ثم جاء وناول الإناء اإىل عمر فاأخذه ر�سي اهلل عنه وقال اأ�سرب 
يا اأبا كالب فلما تناول الإناء لي�سرب وقربه من فمه قال: واهلل يا اأمري املوؤمنني 
اإين لأ�س���م رائحة يدي كالب فبكى عمر ر�سي اهلل عنه وقال: هذا كالب عندك 
وق���د جئناك به فوثب اإىل ابنه وهو ي�سمه ويعانق���ه وهو يبكي فجعل عمر ر�سي 
اهلل عن���ه واحلا�سرون يبك���ون ثم قال عمر: يا بني الزم اأبواك فجاهد فيهما ما 

بقيا ثم اعتنى ب�ساأن نف�سك بعدهما. 
هي���ا اأخي احلبيب بادر برب اأبويك وك���ن كهوؤلء الأفذاذ قبل اأن ت�سحو يوما 
عل���ى مفاج���اأة مفزعة والنا�س حول���ك يقولون لك عظم اهلل اأج���رك، فقد مات 

والديك.
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)287( ا�سنع من طفلك رجاًل
اأوًل: التكنيــة: من���اداة ال�سغري باأبي ف���الن اأو ال�سغرية ب���اأّم فالن ينّمي 
الإح�سا����س بامل�سئولية وُي�سعر الّطفل باأّنه اأكرب م���ن �سّنه فيزداد ن�سجه ويرتقي 
ب�سع���وره عن م�ست���وى الطفولة املعتاد ويح�ّس مب�سابهته للكب���ار. وقد كان النبي � 
ِبيُّ اأَْح�َسَن  غ���ار فَعْن اأََن�ٍس ر�سي اهلل عنه َق���اَل: َكاَن النَّ علي���ه ال�سالم � يكّني ال�سّ
َذا َجاَء  ح�سُبُه َفِطيًم���ا َوَكاَن اإِ ٌخ ُيَقاُل َل���ُه اأَُبو ُعَمرْيٍ َقاَل: اأَ ا����سِ ُخُلًق���ا َوَكاَن يِل اأَ النَّ
!! )طائ���ر �سغري كان يلعب به()رواه البخاري:  َبا ُعَمرْيٍ َما َفَعَل النَُّغرْيُ َق���اَل: َيا اأَ

 .)5735
ثانيــًا: اأخــذه للمجامع العامــة واإجال�سه مع الكبار: وه���ذا مما يلّقح فهمه 
ويزي���د يف عقل���ه ويحمله عل���ى حماكاة الكب���ار ويرفعه عن ال�ستغ���راق يف اللهو 
واللع���ب وكذا كان ال�سحابة ي�سحبون اأولدهم اإىل جمل�س النبي � عليه ال�سالم 
 ِ ة َعْن اأَِبيِه َقاَل: َكاَن َنِبيُّ اهللَّ � ومن الق�س�س يف ذلك: ما جاء عن ُمَعاِوَيَة بن ُقرَّ
ِتيِه ِمْن َخْلِف  ِغرٌي َياأْ َحاِبِه َوِفيِهْم َرُجٌل َلُه اْبٌن �سَ �سْ اإَِذا َجَل�َس َيْجِل�ُس اإَِلْيِه َنَفٌر ِمْن اأَ
َظْه���ِرِه َفُيْقِعُدُه َب���نْيَ َيَدْيِه احلديث ) رواه الن�سائي و�سحح���ه الألباين يف اأحكام 

اجلنائز (. 
ثالثــًا: حتديثهم عــن بطــولت ال�سابقني والالحقــني واملعــارك الإ�سالمية 
وانت�ســارات امل�سلمــني: لتعظ���م ال�سجاع���ة يف نفو�سه���م وه���ي من اأه���م �سفات 

الرجولة.
ح ذلك احلديث  رابعًا: اإعطاء ال�سغر قدره وقيمته يف املجال�ص: ومما يو�سّ
يِنِه ُغالٌم  ِبيُّ ِبَق���َدٍح َف�َسِرَب ِمْنُه َوَعْن مَيِ ِتَي النَّ الت���ايل: ع���ن �َسْهِل ْبِن �َسْعٍد َقال َ: اأُ
ْعِطَيُه الأ�ْسَياَخ؟  َذُن يِل اأن اأُ َتاأْ َغ���ُر اْلَقْوِم َوالأَ�ْسَياُخ َعْن َي�َس���ارِه َفَقاَل: َيا ُغالُم اأَ اأَ�سْ

اه.  ِ َفاأَْعَطاُه اإِيَّ ِلي ِمْنَك اأََحًدا َيا َر�ُسوَل اهللَّ َقاَل: َما ُكْنُت لأوِثَر ِبَف�سْ



481481

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

خام�ســًا: تعليمهم الريا�سات الرجولية: كالرماية وال�سباحة وركوب اخليل 
اِح اأن َعلُِّموا  رَّ وجاء َعْن اأَِبي اأَُماَمَة ْبِن �َسْهٍل َقاَل: َكَتَب ُعَمُر اإِىَل اأَِبي ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَ

ِغْلَماَنُكْم اْلَعْوَم )رواه الإمام اأحمد يف اأول م�سند عمر بن اخلطاب(. 
�ساد�ســًا: جتنيبــه اأ�سبــاب امليوعة: فيمنعه ولّيه م���ن رق�س كرق�س الن�ساء 
ومتاي���ل كتمايلهن وم�سط���ة كم�سطتهن ومينعه من لب�س احلري���ر والّذهب، قال 
ُه  َهِب لأَنَّ مال���ك بن اأن�س ر�سي اهلل عنه: َواأََنا اأَْكَرُه اأن َيْلَب�َس اْلِغْلَماُن �َسْيًئا ِمْن الذَّ
َج���اِل اْلَكِبرِي ِمْنُهْم  َنا اأَْكَرُهُه ِللرِّ َهِب َفاأَ ِ َنَهى َعْن َتَختُّ���ِم الذَّ َبَلَغِن���ي اأن َر�ُس���وَل اهللَّ
ِغ���ري )موط���اأ مالك(. فال بد من الهتم���ام باحل�سمة يف مالب�سه وجتنيبه  َوال�سَّ
ات ال�ّسعر واحلركات وامل�سي وجتنيبه لب�س احلرير الذي  امليوعة يف الأزياء وق�سّ

هو من طبائع الن�ساء. 
�سابعــًا: اإ�سعاره باأهميته: ويكون باأمور مثل: اإلقاء ال�ّسالم عليه، ا�ست�سارته 

واأخذ راأيه، توليته م�سئوليات تنا�سب �سّنه وقدراته، ا�ستكتامه الأ�سرار. 
)288( كيف يفكر رجال الأعمال

ذهب احد رجال الأعمال املعروفني اإىل بنك يف مدينة نيويورك وطلب مبلغ 
5000 دولر كاإع���ارة م���ن البنك وقال اإنه يريد ال�سف���ر اإىل اأوروبا لق�ساء بع�س 
الأعم���ال. وق���د طلب البنك من رج���ل الأعمال �سمانات لكي يعي���د املبلغ، فقام 

الرجل بت�سليم مفتاح �سيارته الرولزرويز اإىل البنك ك�سمان مايل!
ق���ام رج���ل الأم���ن يف البنك بفح����س ال�سي���ارة واأوراقها الثبوتي���ة ووجدها 
�سليم���ة، وبهذا قبل البنك �سيارة الرولزرويز ك�سم���ان. رئي�س البنك والعاملون 
�سحك���وا كث���ريا من الرجل، لإيداع���ه �سيارته الرولزرويز والت���ي تقدر قيمتها ب� 
250000 دولر ك�سم���ان ملبل���غ م�ستدان وق���دره 5000 دولر. وقام احد العاملني 
باإيقاف ال�سيارة يف مواقف البنك ال�سفلية. بعد اأ�سبوعني، عاد الرجل من �سفره 
وتوجه اإىل البنك وقام بت�سليم مبلغ 5000 دولر مع فوائد بقيمة 15.41 دولر. 
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قال مدي���ر الإقرا�س يف البن���ك: �سيدي، نحن �سعداء ج���دا بتعاملك معنا، 
ولكننا متعجبني اأ�سد العجب! لقد بحثنا يف معامالتك وح�ساباتك وقد وجدناك 
من اأ�سحاب املاليني! فكيف ت�ستعري مبلغ وقدرة 5000 دولر واأنت ل�ست بحاجة 
اإليه���ا؟ وفوق ذلك تقوم برهن �سيارتك الفارهة! رد الرجل وهو يبت�سم: �سيدي، 
هل هناك مكان يف مدينة نيويورك الوا�سعة اأ�ستطيع اإيقاف �سيارتي الرولزرويز 

مقابل 15.41 دولر دون اأن اأجدها م�سروقة بعد جميئي من �سفري؟
)289( ل تغ�سب حني اأنظر اإىل زوجتك

كان �سديقي يهم باجللو�س بالدرجة الأوىل بالقطار املتجه من القاهرة اإىل 
مدين���ة اأ�سوان حينما وجد اأن و�سعية الكر�سي الذي �سيجل�س عليه هو والكر�سي 
ال���ذي بجواره مقلوب���ة ليواجها الكر�سي���ني خلفهم فجل����س وكان يقابله رجل يف 
العق���د ال�ساد�س من العمر يرتدي املالب����س الريفية ليجل�س بالكر�سي املجاور له 
ث���م جم���يء زوج �ساب وزوجته وكان يب���دو عليهم اأنهم حديثي ال���زواج ليجل�سوا 
بالكر�سيني املواجهني لهم ولالأ�سف كانت الزوجة ترتدي بنطلون برمودة ق�سري 
وبل���وزه بحمالت تك�سف عن ذراعيه���ا و�سدرها حتى ن�سف ثدييها تقريبا، فلم 
يلق���ي �سديقي باًل له���م وان�سغل بقراءة اجلريدة التي مع���ه، ثم فوجئ بالرجل 
الريفي الكبري يف ال�سن والذي تبدو عليه عالمات الوقار والحرتام يرتكز بكوع 
ذراع���ه على عظمة فخذه وا�سعا ذقنه عل���ي قب�سة يده يف مواجهة الزوجة التي 
جتل�س بالكر�سي املواجه له ونظرة عيناه مثبته نحو �سدرها تكاد تخرتقه لقرب 
امل�سافة، ت�سايقت الزوجة وغ�سب زوجها وقال للرجل: احرتم نف�سك اأنت رجل 
كبري عيب اللي بتعمله ده وياريت تقعد عدل وتلف الكر�سي. فما كان من الرجل 
الريف���ي اأن قال للزوج الغا�سب اأنا م�س حقولك احرتم نف�سك اأنت وعيب عليك 
تخل���ي مراتك تلب�س عريان اأنت حر يا رب تخليها مت�سي ملط مادمت اأنت قابل 
لك���ن حقولك اأنت ملب�سها كده ع�س���ان ن�سوفها ونتفرج عليها ادينا بنتفرج عليها 
زع���الن ليه بقه ب�س يا بني اللي تقبل انه يك���ون مك�سوف من ج�سم مراتك من 
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حقنا كلن���ا ن�سوفه واللي م�ستور من حقك اأنت لوحدك ت�سوفه، وان كنت زعالن 
اإين مق���رب را�س���ي �سوي���ه اعمل اإيه نظ���ري �سعيف وكنت عاي���ز اأ�سوف كوي�س. 
وهن���ا مل ينطق ال���زوج واأجلمت كلمات الرجل فمه واحم���ر وجه زوجته، خا�سة 
بعدما تعالت اأ�سوات الركاب اإعجابا بالدر�س الذي اأعطاه الرجل الريفي للزوج 
ال�س���اب، ومل ميلك ال���زوج اإل اأن يقوم م���ن مكانه وياأخذ زوجت���ه ويغادرا عربة 

القطار.
)290( ل حدود للقدرة الب�سرية

يف ع���ام 1998م اأ�سب���ح فالدا����س اآدمكو����س رئي�سًا لبالده وه���و يف احلادية 
وال�سبع���ني م���ن عمره اأي يف ال�سن الت���ي يتقاعد فيها كثري م���ن النا�س، وعندما 
�سئ���ل عن ال�سر وراء توليه ه���ذا املن�سب اخلطري يف هذا ال�س���ن الكبري، اأجاب 
»فالدا����س« قائال: ل ح���دود للقدرة الب�سري���ة يف هذه احلي���اة. كل در�س تتعلمه 
ط���وال حياتك �سوف يفت���ح اأمامك الباب لإدراك مفه���وم الالحدود لديك، وما 
عليك �سوى اأن تدرك ذلك وت�سعى بكل طاقاتك لتفعيل هذه القدرات لتحقق كل 

ما حتلم باجنازه! )د. �سريي كارتر �سكوت(
)291( ل �سيخوخة مع التمر

اأظهر حتليل التمر اجلاف - اأن فيه 70.6% من الكربوهيدرات و2.5% من 
الدهن و33% من املاء و1.32% من الأمالح املعدنية و10% من الألياف وكميات 
م���ن الكورام���ني وفيتامينات اأ - ب1 - ب2 - ج، وم���ن الربوتني وال�سكر والزيت 
والكل�س واحلديد والفو�سفور والكربيت والبوتا�س واملنغنيز والكلورين والنحا�س 

والكال�سيوم واملنغنيزيوم. 
وه���ذا معناه اأن للتمر قيمة غذائية عظيمة وه���و مقٍو للع�سالت والأع�ساب 
وم���رمم وموؤخ���ر ملظاهر ال�سيخوخ���ة، واإذا اأ�سيف اإليه احللي���ب كان من اأ�سلح 

الأغذية وخا�سة ملن كان جهازه اله�سمي �سعيفًا. 
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اإن القيمة الغذائية يف التمر ت�سارع بع�س ما لأنواع اللحوم وثالثة اأمثال ما 
لل�سم���ك من قيمة غذائية، وهو يفي���د امل�سابني بفقر الدم والأمرا�س ال�سدرية 
ويعط���ى على �سكل عجين���ة اأو منقوع يغل���ى وي�سرب على دفع���ات، ويفيد خا�سة 
الأولد وال�سغ���ار وال�سبان والريا�سيني والعمال والناقه���ني والنحيفني والن�ساء 

احلامالت. 
ويزي���د التمر يف وزن الأطفال ويحفظ رطوب���ة العني وبريقها ومينع جحوظ 
كرته���ا ويقوي الروؤية واأع�ساب ال�سمع ويهدئ الأع�ساب ويقويها ويحارب القلق 
الع�سب���ي وين�س���ط الغدة الدرقي���ة وي�سيع ال�سكين���ة والهدوء يف النف����س بتناوله 
�سباح���ًا مع كاأ�س حلي���ب، ويلني الأوعية الدموية ويرط���ب الأمعاء ويحفظها من 
ال�سعف واللته���اب ويقوي حجريات الدماغ والق���وة اجلن�سية ويقوي الع�سالت 

ويكافح الدوخة وزوغان الب�سر والرتاخي والك�سل عند ال�سائمني واملرهقني. 
والتم���ر �سه���ل اله�سم �سريع التاأثري يف تن�سيط اجل�س���م ويدر البول وينظف 
الكب���د ويغ�س���ل الكلى، ومنقوعة يفيد �س���د ال�سعال والته���اب الق�سبات والبلغم 
واألياف���ه تكاف���ح الإم�ساك، واأمالح���ه املعدنية القلوية تع���دل حمو�سة الدم التي 
ت�سبب ح�سيات الكلى واملرارة والنقر�س والبوا�سري وارتفاع �سغط الدم واإ�سافة 
اجل���وز واللوز علي���ه اأو تناوله مع احلليب يزيد يف مفعوله، ول مينع التمر اإل عن 

البدينني وامل�سابني بال�سكري . 
ولقد وجد اأن الرطب يحوي مادة مقب�سة للرحم ت�سبه الأك�سيتو�سني فتناول 
الرط���ب ي�ساعد عل���ى خروج اجلنني وتقليل النزف بعد ال���ولدة، مبا اأن الرطب 
فيه مواد حافظة لل�سغط الدموي فهذا ي�ساعد اأي�سًا على تقليل النزف، وكذلك 
عملية الولدة جمهدة مما يتطلب طاقة والرطب غني بال�سكر الذي يعطي هذه 

الطاقة. 
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اأم���ا فيتامني )اأ( الذي يحتويه التمر فهو ي�ساعد على النمو ويقي من الع�سا 
)عم���ى اللي���ل( وي�ساعد اجلل���د والأغ�سية الناعم���ة الرطبة الت���ي تبطن الأنف 

واحللق على اأن تظل �سليمة. 
والفيتام���ني )ب( يف التمر يحافظ على �سالم���ة اجلهاز الع�سبي ويقي من 
توت���ر الأع�ساب وان�س���داد ال�سهية، وي�ساع���د على ه�سم الكرميائي���ة والدهنية 
ويحاف���ظ على �سالمة الل�سان وال�سفتني ويقي من البالجر )علة ي�سحبها طفح 

جلدي و�سعف وا�سطراب الأمعاء واجلهاز الع�سبي(.  
واأم���ا �سكريات التمر فهي الغليكوز والليكول���وز وال�سكاروز ميت�سها اجل�سم 
ويتمثله���ا ب�سهول���ة فت�سل �سريعًا اإىل ال���دم فاإىل الأن�سج���ة واخلاليا يف الدماغ 
والع�س���الت فتمنحها القوة واحلرارة وهي م���درة للبول ونافعة للكليتني والكبد. 

كما اأن التمر غني بالفو�سفور الذي يزيد يف حيوية الدماغ والن�ساط اجلن�سي 
)292( عمر بن عبد العزيز

ح���ني تلقى عمر بن عب���د العزيز خرب توليته )للخالف���ة(، ان�سدع قلبه من 
البكاء، وه���و يف ال�سف الأول، فاأقامه العلماء على املنرب وهو يرجتف، ويرتعد، 
واأوقفوه اأمام النا�س، فاأتى ليتحدث فما ا�ستطاع اأن يتكلم من البكاء، قال لهم: 
بيعتك���م باأعناقك���م، ل اأريد خالفتك���م، فبكى النا����س وقالوا: ل نري���د اإل اأنت، 
فاندف���ع يتحدث، فذكر امل���وت، وذكر لقاء اهلل، وذكر م�س���ارع الغابرين، حتى 

بكى من بامل�سجد. 
يق���ول رجاء بن حي���وة: واهلل لقد كن���ت اأنظر اإىل جدران م�سج���د بني اأمية 
ونح���ن نبكي، ه���ل تبكي معنا! ثم نزل، فقربوا له امَلراكب واملوكب كما كان يفعل 
ب�سلف���ه، قال: ل، اإمنا اأنا رجل من امل�سلمني، غري اأين اأكرث امل�سلمني ِحماًل وعبئًا 
وم�سئولي���ة اأمام اهلل، قربوا يل بغلت���ي فح�سب، فركب بغلته، وانطلق اإىل البيت، 

فنزل من ق�سره، وت�سدق باأثاثه ومتاعه على فقراء امل�سلمني. 
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ن���زل عمر بن عبد العزيز يف غرفة يف دم�سق اأمام النا�س؛ ليكون قريًبا من 
امل�ساك���ني والفق���راء والأرامل، ثم ا�ستدعى زوجته فاطم���ة، بنت اخللفاء، اأخت 
اخللف���اء، زوج���ة اخلليف���ة، فقال لها: يا فاطم���ة، اإين قد وليت اأم���ر اأمة حممد 
علي���ه ال�سالة وال�س���الم – وتعلمون اأن اخلارطة الت���ي كان يحكمها عمر، متتد 
من ال�سن���د �سرًقا اإىل الرباط غرًبا، ومن ترك�ستان �سم���اًل، اإىل جنوب اأفريقيا 
جنوًب���ا – قال: فاإن كنت تريدين اهلل والدار الآخرة، ف�سّلمي ُحلّيك وذهبك اإىل 
بيت امل���ال، واإن كنت تريدين الدنيا، فتعايل اأمتعك متاع���ًا ح�سًنا، واذهبي اإىل 
بيت اأبيك، قالت: ل واهلل، احلياة حياُتك، واملوت موُتك، و�سّلمت متاعها وحلّيها 

وذهبها، فرَفَعه اإىل بيت مال امل�سلمني. 
ونام القيلولة يف اليوم الأول، فاأتاه ابنه ال�سالح عبد امللك بن عمر بن عبد 
العزي���ز، فقال: ي���ا اأبتاه، تنام وقد وليت اأمر اأمة حمم���د، فيهم الفقري واجلائع 
وامل�سك���ني والأرملة، كله���م ي�ساألونك يوم القيامة، فبكى عم���ر وا�ستيقظ. وتويف 

ابنه هذا قبل اأن يكمل الع�سرين. 
عا����س عمر – ر�سي اهلل عنه – عي�سة الفقراء، كان ياأتدم خبز ال�سعري يف 
الزي���ت، ورمبا اأفطر يف ال�سباح بحفنة من الزبي���ب، ويقول لأطفاله: هذا خري 

من نار جهنم. 
اأت���ى اإىل بيت املال يزوره، ف�سم رائحة طيب، ف�سّد اأنفه، قالوا: مالك؟ قال: 
اأخ�س���ى اأن ي�ساألني اهلل – ع���ز وجل – يوم القيامة مل �سممت طيب امل�سلمني يف 

بيت املال. اإىل هذه الدرجة، اإىل هذا امل�ستوى، اإىل هذا الُعمق. 
دخ���ل عليه اأ�سي���اف يف الليل، فانطف���اأ ال�سراج يف غرفته، فق���ام ي�سلحه، 
فقال���وا: يا اأمري املوؤمن���ني: اجل�س قال: ل، فاأ�سلح ال�س���راج، وعاد مكانه، وقال: 

قمت واأنا عمر بن عبد العزيز، وجل�ست واأنا عمر بن عبد العزيز.
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في عمر؟ قالت:  قال���وا لمراأته فاطمة بع���د اأن تويف: ن�ساألك ب���اهلل، اأن ت�سِ
واهلل ما كان ينام الليل، واهلل لقد اقرتبت منه ليلة فوجدته يبكي وينتف�س، كما 
ينتف����س الع�سفور بلَّله القْطر، قلت: مالك يا اأمري املوؤمنني؟ قال: مايل!! توليت 
اأمر اأمة حمم���د، وفيهم ال�سعيف املجهد، والفقري املنك���وب، وامل�سكني اجلائع، 
والأرملة، ثم ل اأبكي، �سوف ي�ساألني اهلل يوم القيامة عنهم جميعًا، فكيف اأُجيب؟ 

)293( ل توؤجل ال�ستمتاع بوقتك
ذهب �سديقان ي�سطادان الأ�سماك فا�سطاد اأحدهما �سمكة كبرية وو�سعها 
يف حقيبته ونه�س لين�س���رف   ف�ساأله الآخر :  اإىل اأين تذهب؟ !  فاأجابه ال�سديق :  
اإىل البيت  لقد ا�سطدت �سمكة كبرية جدا تكفيني   فرد الرجل :  انتظر لت�سطاد 
املزيد من الأ�سماك الكبرية مثلي   ف�ساأله �سديقه :  وملاذا اأفعل ذلك؟ !  فرد الرجل   
عندم���ا ت�سطاد اأكرث م���ن �سمكة ميكنك اأن تبيعها   ف�ساأل���ه �سديقه :  وملاذا اأفعل 
ه���ذا؟   قال له كي حت�سل علي املزيد من املال   ف�ساأله �سديقه :  وملاذا اأفعل ذلك .  
فرد الرجل :  ميكنك اأن تدخره وتزيد من ر�سيدك يف البنك   ف�ساأله :  وملاذا اأفعل 
ذل���ك .،  فرد الرجل :  لكي ت�سبح ثريا   ف�ساأله ال�سدي���ق :  وماذا �ساأفعل بالرثاء؟ !  
فرد الرجل ت�ستطيع يف يوم من الأيام عندما تكرب اأن ت�ستمتع بوقتك مع اأولدك 
وزوجت���ك  . فقال ل���ه ال�سديق العاقل:  ه���ذا هو بال�سبط ما اأفعل���ه الآن ول اأريد 

تاأجيله حتى اأكرب وي�سيع العمر   رجل عاقل   األي�س كذلك ! 
)294( حني ت�سر باجتاه مغاير

يقال باأن امل�ستقبل من ن�سيب اأ�سحاب الأ�سئلة ال�سعبة ،  ولكن الإن�سان كما 
يق���ول فن�س بو�سنت اأ�سبح يف هذا العامل مثل النملة التي تركب على ظهر الفيل   
تتج���ه �سرق���ا ،  بينما هو يتجه غربا   في�سبح من امل�ستحي���ل اأن ت�سل اإىل ما تريد   
مل���اذا لأن عقل الإن�سان الواعي يفكر باألفني خلية فقط ،  اأما عقله الباطن فيفكر 
باأربعة ماليني خلية .  وهكذا يعي�س الإن�سان معركتني   معركة مع نف�سه ومع العامل 

املتغري املتوح�س   ول ي�ستطيع اأن ي�سل اإيل �سر ال�سعادة اأبدا . 
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)295( نقطتني من الزيت
يحكى اأن اأحد التجار اأر�سل ابنه لكي يتعلم �سر ال�سعادة لدى اأحكم رجل يف 
الع���امل   م�سى الفت���ى اأربعني يوما حتى و�سل اإىل ق�سر جميل على قمة جبل   وفيه 
ي�سكن احلكيم الذي ي�سعى اإليه   وعندما و�سل وجد يف ق�سر احلكيم جمعا كبريا 
م���ن النا�س   انتظر ال�س���اب �ساعتني حني يحني دوره   اأن�س���ت احلكيم بانتباه اإىل 
ال�س���اب ث���م قال له :  الوقت ل يت�سع الآن وطلب منه اأن يقوم بجولة داخل الق�سر 
ويعود ملقابلته بعد �ساعتني   واأ�ساف احلكيم وهو يقدم للفتى ملعقة �سغرية فيها 
نقطتني من الزيت :  ام�سك بهذه امللعقة يف يدك طوال جولتك وحاذر اأن ين�سكب 

منها الزيت . 
اأخ���ذ الفتى ي�سعد �سالمل الق�سر ويهبط مثبت���ا عينيه على امللعقة   ثم رجع 
ملقابل���ة احلكيم ال���ذي �ساأله :  ه���ل راأيت ال�سج���اد الفار�سي يف غرف���ة الطعام؟   
احلديقة اجلميلة؟   وهل ا�ستوقفتك املجلدات اجلميلة يف مكتبتي؟   ارتبك الفتى 
واع���رتف ل���ه باأنه مل ير �سيئا ،  فقد كان هم���ه الأول األ ي�سكب نقطتي الزيت من 
امللعقة   فقال احلكيم :  ارجع وتعرف على معامل الق�سر   فال ميكنك اأن تعتمد على 
�سخ�س ل يعرف البيت الذي ي�سكن فيه   عاد الفتى يتجول يف الق�سر منتبها اإىل 
الروائ���ع الفنية املعلقة على اجل���دران   �ساهد احلديقة والزهور اجلميلة   وعندما 
رجع اإىل احلكيم ق�س عليه بالتف�سيل ما راأى   ف�ساأله احلكيم :  ولكن اأين قطرتا 
الزي���ت اللتان عهدت بهما اإليك؟   نظ���ر الفتى اإىل امللعقة فالحظ اأنهما ان�سكبتا   
فق���ال له :  تلك هي الن�سيح���ة التي اأ�ستطيع اأن اأ�سديها اإليك �سر ال�سعادة هو اأن 
ت���رى روائع الدني���ا وت�ستمتع بها دون اأن ت�سكب اأب���دا قطرتي الزيت .  فهم الفتى 
مغ���زى الق�سة فال�سع���ادة تتمثل يف املوازنة ب���ني الأ�سياء ،  وقطرت���ا الزيت هما 

ال�سرت وال�سحة   فهما التعويذة الناجحة �سد التعا�سة . 
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)296( م�سكلة ال�سناجب
يق���ول اإدوارد دي بون���و اأف�س���ل تعريف للتعا�س���ة: هو اأنها متث���ل الفجوة بني 
قدراتن���ا وتوقعاتنا  ، فنح���ن نعي�س يف هذه احلياة بعقلي���ة ال�سنجاب   فال�سناجب 
تفتق���ر اإىل القدرة على التنظيم رغ���م ن�ساطها وحيويتها   فهي تق�سي عمرها يف 

قطف ثمار البندق بكميات اأكرب من قدرتها واأكرث من حاجتها.
)297( �سذاجة الك�ساىل

 يذك���ر اأن رجاًل طل���ب من اأهل بلدته الإم�ساك بالق���رود التي انت�سرت فيها 
عل���ى اأن ي�س���رتي منهم كل ق���رد ب�)10( ري���الت، فتحم�س الرج���ال وجمعوا ما 
ي�ستطيعون، واأخذوا يف بيعها على الرجل وبعد فرته بداأوا يتكا�سلون عن ال�سيد 
فرفع القيمة اإىل )20( رياًل ف�ساروا ي�سيدون اأكرث، وهو ي�سرتي منهم وعندما 
ب���داأوا يك�سلون رفع ال�سعر اإىل )25( ري���ال ففرحوا ورجعوا لل�سيد وهو ي�سرتي 
منه���م كل ق���رد ب�)25( ثم رجع���وا للتكا�سل فرفع ال�سعر م���رة وحدة اإىل )50( 
ري���اًل ليحثه���م على جتميع اكرب قدر م���ن القرود ووعدهم ب���اأن ي�سرتي اأي قرد 
ب����)50( بعد عودته م���ن املدينة التي �سي�ساف���ر اإليها �سافر الرج���ل اإىل املدينة 
وت���رك م�ساعده لرعاية القرود التي جمعها من عملي���ات ال�سراء ال�سابقة والتي 
كان���ت باأ�سع���ار )10، 20، 25( امل�ساعد وج���د الفر�سة فاأقنع اأه���ل البلدة اإنهم 
ي�س���رتون اآلف القرود املجتمعة عنده ب�سعر )35( على اأن يبيعونها على التاجر 
ب�سع���ر )50( كما طلبها منهم عن���د عودة التاجر من املدينة طبعا فرحوا بذلك 
واح�س���روا كل م���ا ميلكون ل�سراء القردة ب�)35(حتى باعه���ا امل�ساعد لهم ولكن 
امل�سكل���ة اأن امل�ساعد اأي�سًا غادر القرية خل�سة، كما اأن التاجر مل يرجع اأبدا من 
املدينة فبقي اأهل املدينة بدون مال ومعهم تلك )الأ�سهم( عفوًا القرود بالآلف 

جال�سة على قلوبهم، وذهب الرجل مبالهم ب�سبب طمعهم.



490

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

)298( لفح النار
كان حكم���ت عامال جمتهدا يف خمبز البلدي���ة، وكان اآخر من يغادر املخبز 
غالب���ا. كان فرن املخبز كبريا يحتاج يف بع�س الأحي���ان اإىل تنظيف، وكثريا ما 
يق���وم حكمت بهذا العم���ل. كان اليوم الأخري لأحد الأعياد. غ���ًدا تنتهي العطلة 
الر�سمي���ة وتعود البلدية لبيع اخلبز من جدي���د. ذهب حكمت يف �ساعة متاأخرة 

من الليل اإىل املخبز لينظف الفرن الرئي�سي.
 دخ���ل املخبز وقفل الباب اخلارجي، �سينظف الف���رن من داخله ويعود اإىل 
منزل���ه فورا، وعندم���ا ياأتي العم���ال يف ال�ساعة الرابعة فج���را �سيجدون الفرن 
نظيفا، في�سغطون على الزر الكهربائي لإيقاده، وما هي اإل دقائق حتى حت�سل 
احل���رارة املطلوبة بينم���ا يكونون هم قد انتهوا من العج���ني واأعدوه للخبز. كان 
حكمت يف الف���رن الرئي�سي م�ست�سلما لعمله منف�سال عما حوله متاما. ويف تلك 
الأثن���اء بال�سبط دخل املخبز زميله راغ���ب لياأخذ مالب�سه املت�سخة للغ�سل. فتح 
الب���اب اخلارج���ي يف حرية، ومتتم قائال: ›عجيب! اأبل���غ الإهمال اإىل هذا احلد 
ليرتكوا الأنوار مفتوحة يف الداخل؟‹ تناول مالب�سه واجته نحو الباب اخلارجي 
فوج���د ب���اب الفرن مفتوحا، فدفع���ه برفق، ومل يهمل اإطفاء الأن���وار. وما كادت 
الأنوار تنطفئ حتى هرع حكمت اإىل باب الفرن بارتياع، لكن دون جدوى اإذ كان 
الباب مقفاًل. اأخذ ي�سرخ مبا لديه من قوة �سوت، و�سرب بقب�ستيه الباب ب�سدة 
ومرات متكررة بال فائدة. ل اأحد ي�سمع �سوته ول اأحد ي�سعر باأنينه و�سراخه. 

اق�سع���ر جلده واعرتت���ه رجفة عنيفة واأخذت���ه ده�سة رهيب���ة. مل ي�سح من 
ال�سدم���ة ملدة طويلة. نظر اإىل ال�ساع���ة. احلادية ع�سرة وخم�س دقائق. مل يبق 
�س���وى خم�س �ساعات فقط. خم����س �ساعات بينه وبني امل���وت. املوت يقف ماثال 
حمددا اأنظاره النارية اإليه مك�سرا عن اأنيابه املرعبة. ها هو �سيلقى يف نار جهنم 
قبل اأن ينتقل اإىل الدار الآخرة. اأخذ يتخيل ما �سيحدث، �ستزداد حرارة الفرن 
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رويدا رويدا، و�سي�سعر اأول بالعرق يبلل كل ج�سده، ثم ينفد الهواء النقي وتطبق 
عليه اجلدران حتى تخنقه، وتكرث احلرارة وتتلظى النريان ويتميز املكان غيظا 
وح���دة، وياأخذ دهن ج�سده يذوب ببطء، وتلفح األ�سنة النار حلمه فت�سويه. ومن 
ي���دري فقد ميوت قبل اأن حتدث كل هذه الأم���ور ب�سكتة قلبية، اأو قد يفقد عقله 
وي�س���رخ كاملجنون. اآه ليته يجن، اجلنون اأف�س���ل �سيء يف مثل هذا املوقف، اإذًا 
ينجو من عذاب نار التفكري املتاأججة يف دماغه. وتذكر لذع احلرارة عندما كان 
يخرج الأرغفة من الفرن امل�سطرم، ذلك القدر من احلرارة فقط مل يكن يطيقه 
فيلق���ي بالأرغفة من يديه فورا. ولكن ها ه���و �سي�سوى الآن حيًا. قبل ب�سعة اأيام 
بينم���ا كان يغلي �سايا عل���ى موقد �سغري مع زمالئه م�ست يده طرفا من احلديد 
املحمر كاجلمر، يا اإلهي، ك���م كان الأمل فظيعا وكيف انتفخت اأ�سابعه ب�سرعة، 
فاأ�س���رع بو�سعها يف املاء البارد ملدة طويل���ة عله يخفف من اآلمه. اأما الآن، فلن 
يح���رتق اأ�سب���ع اأو اأ�سبعان بل كل ج�س���ده وكل ذرة يف ج�سده. متثلت اأمام عينيه 
م�ساهد م���ن بع�س الأفالم، رجال وقد ا�ستعلت فيهم الن���ار تاأكلهم وهم يتلوون 
مين���ة وي�سرة وي�سقطون على الأر�س دون ج���دوى وي�سرخون بجنون وي�ستغيثون 
حي���ث ل مغيث. كاأن احلرارة ارتفعت. هل �سغط الرجل على مفتاح الفرن حني 
اأغل���ق الباب يا ترى؟ واإل ملاذا ارتفع���ت حرارة املكان هكذا؟ يا اإلهي! هل حانت 
اللحظة الفظيعة؟! نظر اإىل �ساعته مرة اأخرى، الن�سف بعد الواحدة ليال. كيف 
م�ست �ساعت���ان بهذه ال�سرعة؟ م�ست الدقائق كالريح اجلارية، كالعمر متاما. 
م���د يده اإىل اجلدران احلديدية بخوف ومل�سها باأنفا�س متالحقة وقلب يكاد يفر 
م���ن مكانه. تنف�س ال�سعداء. ما زال احلديد باردا. حملته خواطره اإىل املن�زل، 
ل �س���ك اأن زوجته وولده الوحيد قلقان الآن ب�ساأنه. ملاذا �سرخ بوجه زوجته قبل 
اأن يغادر املنزل، هل ا�ستحقت ذلك يا ترى؟ كان عليه اأن يكون اأكرث رقة لرفيقة 
حياته. ليته مل ي�سرب ولده الوحيد. ل ريب اأنه م�سئول عنهما اأمام اهلل و�سيوؤدي 
ح�سابهم���ا اأي�س���ا. ليته فعل ما اأ�سارت اإليه زوجته حني قالت له: اأتو�سل اإليك اأن 
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ت�سل���ي يا عزيزي لكنه رف�س حمتجا: دعينا ن�ستمت���ع باحلياة، ما لنا ولل�سالة 
يف ربي���ع حياتنا؟ كاأن الإن�سان �سيحا�سب عن مرحلة ال�سيخوخة فقط ولي�س عن 
العم���ر كله. ملاذا مل يذه���ب اإىل امل�سجد الذي يقع على طريقه؟ اأمل ي�سمع مرات 
وم���رات املوؤذن وهو يعلن من اأعماق قلبه عظمة اخلالق ويدعو النا�س اإىل �سبيل 
النج���اة؟ لو اأنه ا�ستج���اب اإىل داعي ال�سالة هذه الليل���ة لتمكن من اأداء �سالة 
وقت على الأقل، واإن كانت اأول واآخر �سالة. ومن يدري، لعل اهلل ي�سفع له بف�سل 
هذه ال�سالة فيغفر له ذنوب الأوقات الأخرى التي اأهملها طوال حياته. اأما الآن 
فهو ذاهب اإىل اهلل بوجه خال من نور ال�سجود. ليتني كنت ممن تتالألأ وجوههم 
بنور ال�سالة. ماذا عن ولدي؟! اإنه يف ال�سابعة من عمره. ملاذا مل اأهتم بتكوين 
قلب���ه وروحه بقدر ما اعتنيت باإ�سباع بطن���ه واإلبا�سه املالب�س اجلميلة؟ ملاذا مل 
اأوجه���ه توجيه���ا �سليما ينري له طري���ق احلياة؟ ملاذا مل اأنق����س يف قلبه حب اهلل 
ور�سوله، بل ملاذا ن�سيتهما اأنا واأ�سلمت نف�سي اإىل غفلة اأن�ستني اأنني ل�ست خملدا 
يف احلياة وقد اأفارقها يف اأية حلظة؟ ملاذا؟ ثم �سردت به خواطره اإىل �سباه ثم 
اإىل اأيام �سبابه، وا�ستعر�س ف�سل ال�سباب يوما بعد يوم، فلم يجد �سوى الذنوب 
والأخط���اء التي ي�ستنكرها كل قلب �سلي���م وي�ستحيي منها كل عقل ب�سري. مرت 
جمي���ع اأخطائه اأمام عينيه، يا اإلهي، ه���ل اأحا�سب على كل هذه الأخطاء؟ رباه. 
ملع���ت يف خاطره فكرة كالربق؛ اأن يتيم���م يف الفرن وي�سلي، ولكن اأين الرتاب؟ 
ليك���ن، ذلك اأف�سل م���ن اأن اأذهب م�س���ود الوجه اإىل ربي، ورحم���ة اهلل وا�سعة. 
�سرب بيديه على مكان يف الفرن وتيمم ووقف لل�سالة. األي�س هو املالذ الوحيد 
ال���ذي يلج���اأ اإليه كل م�سطر يف اللحظ���ات التي ت�سد فيها جمي���ع الأبواب؟ لأول 
م���رة يف حياته يح�س باأنه يتح���دث اإىل خالق ال�سماوات والأر�س بينما املفرو�س 
اأن يرت�س���ف الإن�سان من هذا النبع يف كل �س���الة. ولأول مرة يدرك بعمق معنى 
اللتج���اء اإىل اهلل وال�ستعانة به وح���الوة مناجاته. و�سجد حكمت ملبدع الزمان 
وامل���كان بجميع كيانه، وناجاه ب�سوت مل���وؤه الإخال�س �ساعرا بعجزه الالنهائي: 
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ي���ا اأعظم من كل عظيم يا اأرحم م���ن كل رحيم. بعد اأن اأدى �سالة الع�ساء اأخذ 
يق�س���ي م���ا فاته من ال�سلوات. اأج���ل اإنا هلل. واإنا اإليه راجع���ون. اإنه الآن يدرك 
ه���ذه احلقيقة بكل ذراته. ليت���ه مل ين�س اأبدا اأن امل�سري اإلي���ه. وملا �سعر بالتعب 
جل�س واأخذ ي�ستغفر اهلل ب�سوت حزين ودموع �سادقة. وكلما اأفاق من ا�ستغراقه 
العميق وذكر اأن���ه م�سجون يف هذا املكان ال�سيق �سعر باأن اجلدران ت�سب عليه 
ن���ارا �سوداء. اأما راغب فقد ذهب اإىل بيت���ه وا�ستغرق يف نوم عميق. لكنه فجاأة 
انتف����س م���ن نومه، نظر اإىل �ساعت���ه، الثالثة والربع. اأعوذ ب���اهلل، روؤيا مرعبة، 
�سديق���ه حكم���ت يحرتق يف الفرن و�سط نريان متاأجج���ة وي�سرخ ب�سوت ميزق 
الأح�س���اء راغب راغب النجدة! النجدة! راغب!‹ م���ا هذه الروؤيا؟ فجاأة برق يف 
ذهن���ه خاطر رهيب. رباه! هل اأغلق باب الفرن عل���ى حكمت يا ترى؟! هرع اإىل 
ال�س���ارع كالري���ح خ�سي���ة اأن يكون قد ف���ات الأوان. اأدخل املفت���اح بارتباك، فتح 
الأن���وار واأ�س���رع نحو الفرن، فتح الباب و�ساح: ›حكم���ت!‹ مل ي�سمع �سوى �سدى 
�سوته. هتف عدة مرات اأخرى. كان حكمت يف نف�س اللحظة ي�سلي و�سط دموع 
غزيرة حارة وقد غرق يف عوامل علوية �سماوية. فانتف�س على اأثر �سوت راغب. 
كال هذا م�ستحيل، ل �سك اأنه �سمع خطاأ. فدوى نف�س ال�سوت يف اأركان الفرن. 
اأج���ل هناك �سخ�س ما يهتف با�سمه م���رة بعد اأخرى: حكمت، حكمت، حكمت. 
وه���ا هي اأنوار املخبز ت�سيء املكان. قام م���ن ال�سالة بفرحة غامرة وخرج من 
الفرن مبتهجا فراأى �سديقه. انتف�س راغب ذعرا وجمد يف مكانه م�سدوها كاأنه 
راأى �سبح���ا مروع���ا، كان يرتعد وجال: من اأنت؟ فتح حكم���ت ذراعيه ليحت�سن 
�سديق���ه، غري اأن يديه ظلت���ا فارغتني، قال ودموعه ت�سي���ل: اأنا حكمت، حكمت 
ي���ا رج���ل، األ تراين؟ دخلت الفرن ليال ول اأدري م���ن اأغلق علي الباب. كال هذا 
م�ستحي���ل، ل ميك���ن اأن تكون اأنت حكمت. ماذا يق�سد؟ ما معنى هذا الت�سرف 
الغري���ب؟ ما هذا الكالم، اأه���و وقت مزاح؟ وفجاأة خط���رت بباله فكرة رهيبة، 
هرع اإىل املراآة ونظر اإىل وجهه. ل، ل، ل ميكن اأن يكون هذا الوجه وجهه، وهذا 
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ال�سع���ر �سعره! اأخ���ذ يتح�س�س وجهه ال�ساحب املتجعد و�سع���ره الأ�سيب. يا اإلهي، 
لق���د هبط���ت عليه ال�سيخوخة يف ليل���ة واحدة. كان كل ج�س���ده ينتف�س بن�سيجه 
وبكائه. مل يجروؤ على النظر اإىل املراآة مرة اأخرى. فقد اأخافه منظره الذي راآه!  
ل���و اأح�س الإن�سان بحقيقة الحرتاق يف النار ل�ساخت نفو�س كثرية يف حلظة 

واحدة! وظل حكمت هكذا مم�سكا براأ�سه بني يديه م�ستغرقا يف ت�ساوؤلته. 
مالحظة: هذه الق�سة حقيقية وقعت يف اإحدى مدن تركيا

)299( ملاذا يرى الديك املالئكة بينما يرى احلمار ال�سياطني
حدي���ث الر�سول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص الذي يقول في���ه: )اإذا �سمعتم اأ�سوات الديكة 
ف�سل���وا اهلل م���ن ف�سله فاإنها راأت ملكا واإذا �سمعت���م نهيق احلمري فتعوذوا باهلل 
م���ن ال�سيطان فاإنها راأت �سيطانا(. كم �سمعنا هذا احلديث ومل نقف عنده ومل 
نتوقع انه يحمل يف طياته اكت�سافا علميا ابهر العامل، يتمثل يف اأن ن قدرة اجلهاز 
الب�سري لالإن�سان حمدودة وتختلف عن القدرة الب�سرية للحمري والتي بدورها 
تختلف يف قدرتها عن الق���درة الب�سرية للديكة وبالتايل فاإن قدره الب�سر لدى 
الإن�س���ان ل ت���رى ما حتت الأ�سع���ة احلمراء ول ما فوق الأ�سع���ة البنف�سجية لكن 
ق���درة الديك���ة واحلمري تتعدى ذل���ك، وال�سوؤال هنا: كيف ي���رى احلمار والديك 
اجل���ن واملالئكة؟ اإن احلمري ت���رى الأ�سعة احلمراء وال�سيط���ان وهو من اجلان 
خل���ق م���ن نار اأي م���ن الأ�سعة حتت حلم���راء لذلك ترى احلم���ري اجلن ول ترى 
املالئك���ة اأما الديكة فرتى الأ�سع���ة البنف�سجية واملالئكة خملوقة من نور اأي من 
الأ�سع���ة البنف�سجي���ة لذلك تراها الديكة وهذا يف�سر لن���ا ملاذا تهرب ال�سياطني 
عن���د ذكر اهلل وال�سبب ه���و لأن املالئكة حت�سر اإىل امل���كان الذي يذكر فيه اهلل 
فتهرب ال�سياطني، ولكن ملاذا تهرب ال�سياطني عند وجود املالئكة؟ اجلواب لأن 
ال�سياط���ني تت�سرر من روؤية نور املالئكة. مبعنى اأخ���ر اإذا اجتمعت الأ�سعة فوق 

بنف�سجية والأ�سعة احلمراء يف مكان فاإن الأ�سعة احلمراء تتال�سى.



495495

كما وصلتني 300 رسالة من بريدي الخاص

 )300( لو ولدت �سعوديًا ماذا اأفعل؟
لو ولدت �سعوديًا لطرحت �سوؤاًل مفاده، ما الذي �سيزيد من اأهميتي بالن�سبة 
ل���دول العامل؟ حتمًا اإنه لي�س رملي ول جمايل ب���ل اإنه برتويل، فهذا املورد مورد 

ل قيمة هذا البرتول مع ندرته يف امل�ستقبل؟ نادر جدًا. وال�سوؤال هو كيف نفعِّ
بهذه الكلمات، بداأ يل كوان يو، باين دولة �سنغافورة احلديثة، خطابه اأمام 
منت���دى التناف�سي���ة العاملي وقال خماطبًا احل�سور اأريدك���م اأن تقيموا �سناعات 
ت�سم���ح ملواطنيك���م بال�ستثمار فيها، ولب���د اأن تر�سلوا اأبناءك���م للعمل يف الدول 
املتقدم���ة ثم الع���ودة اإىل تاأ�سي�س اأعم���ال �سناعية وم�س���ارف اإ�سالمية جديدة 
يف بلدك���م، فاملهم اأن تتعلموا كيفية ا�ستثم���ار احتياطكم البرتويل وكيفية اإدارة 

مواردكم لتحقيق اأكرب فائدة ممكنة.
واأ�س���اف يو: لقد اأدركنا احلكمة ال�سينية الت���ي تقول �سنة واحدة �سرورية 
لكي تنمو بذرة قمح، وع�سر �سرورية لكي تنمو �سجرة، ومائة �سرورية لكي ينمو 
اإن�س���ان، وعملنا على اإنتاج جمتمع اآمن وم�ستق���ر، وركزنا على الثقافة والفنون، 
ا من تكوين اأ�سخا�س قادرين على اختيار مواقعهم ووظائفهم يوؤمنون باأن  فتمكنَّ

احلياة ت�ستحق العناء من اأجلهم واأجل اأبنائهم.
وح���ول الو�س���ع يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة، قال يو: اأنت���م يف بالدكم لن 
جت���دوا �سعوبة يف تطوير التعلي���م من التعليم الدين���ي اإىل التعليم العلمي الذي 
ينقلكم اإىل مراتب متقدمة من التطور، فبالن�سبة لكم العامل القدمي كان مكونًا 
م���ن بدو وجمال ولك���ن الآن اأمامكم خيارات عظيمة لتط���وروا اأ�سلوب حياتكم، 
واأمامك���م الفر�سة املواتية لأن تت�ساءلوا عن كيفي���ة تطوير حياتكم واقت�سادكم 

لكي تعي�سوا حياة ذات م�ستويات مرتفعة للغاية بعد حقبة البرتول.
وانف���رد يل كوان يو لأكرث م���ن 60 دقيقة باحلديث وحده اأمام جموع غفرية 
م���ن احل�سور، يقدر عددهم باألف رج���ل وامراأة، كانوا يتطلع���ون اإليه باإعجاب 
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ولهف���ة �سديدي���ن، وهو يروي ق�س���ة نه�سة �سنغاف���ورة من عل���ى من�سة منتدى 
التناف�سية العاملي. 

وتاأت���ي اأهمية هذه الكلمات كون قائلها هو يل كوان يو، �ساحب معجزة دولة 
�سنغافورة احلديثة، والذي قاد م�سريتها نحو ال�ستقالل وتراأ�س حكومتها لأكرث 

من ثالثة عقود من عام 1959م اإىل 1992م. 
ويع���رف يو على نطاق وا�س���ع ب�سانع معجزة �سنغاف���ورة التنموية وارتقائها 
م���ن بلد نام يف العامل الثالث، على حد تعبريه، اإىل م�ساف الأمم املتح�سرة يف 

العامل الأول. 
فف���ي ظل قيادت���ه، حتول���ت �سنغاف���ورة اإىل اأن�سط ميناء بح���ري يف العامل، 
وثالث اأك���رب موقع لتكرير البرتول، ومركز عاملي رئي�س���ي لل�سناعات التحويلية 
واخلدم���ات، لريتفع بذلك املتو�سط ال�سنوي لدخل الفرد احلقيقي فيها من اأقل 
م���ن 1000 دولر اأمريكي اإىل قراب���ة 30.000 دولر اأمريكي خالل ثالثة عقود 

فقط. 
ومتث���ل رحل���ة ال�سع���ود املذهل���ة ل�سنغاف���ورة واح���دة من معج���زات القرن 
الع�سري���ن امليالدي املا�سي. فعن���د ا�ستقالل �سنغاف���ورة يف مطلع اخلم�سينيات 
امليالدي���ة كانت عائدات القاعدة الع�سكرية الربيطانية متثل ثالثة اأرباع دخلها 
القوم���ي مما عزز الت�ساوؤم حول قدرة هذه الدولة ال�سغرية على النمو مبفردها 

والدخول اإىل م�ساف الدول املعرتف بها. 
ولكن كيف حتققت املعجزة؟ 

ق���ال يو اأمام منتدى التناف�سية العاملي؛ منذ 25 عاما اأح�سر زمالئي العامل 
)�سي���دين برميري( للقائ���ي، وكان عاملًا متخ�س�سًا يف عل���م امليكروبات، و�سرح 
يل اأن دول���ة �سغرية ك�سنغافورة اإذا كانت لديها عزمية وتبنت تطوير هذا العلم 
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فاإنها �ست�سبح ذات �ساأن لأن هذه العلوم اأ�سا�سية للتقنية، فقلنا فلنحاول وبداأنا 
بتاأ�سي����س املعهد العلمي للجين���ات البيولوچية وا�ستقدمنا خ���رباء من بريطانيا 
وال�سويد واليابان وو�سعنا عملنا معهم. ولأننا عملنا على م�ستوى دويل، فقد كان 

الت�سال معهم �سهاًل واأ�سبحت لنا �سناعة طبية متطورة للعقاقري. 
وتاب���ع يو: فنحن جنتذب املهارات من جميع مناطق العامل ون�ستخدم علماء 
يتحدث���ون اللغ���ة الجنليزية، حي���ث اأننا من خ���الل ه���وؤلء الأخ�سائيني املهرة 
وبف�س���ل تعاونه���م معنا حققنا اأكرب ا�ستفادة. وجدي���ر بالذكر اأن نبنيِّ اأن الذين 
ياأت���ون اإلينا ويلتحقون بدرا�سات اإن�سانية يف بالدنا، فاإن بع�سهم ل يعود لبالده؛ 

لأنهم يح�سلون على ما يريدون؛ وهكذا ننمو ب�سرعة.
وق���د اعتم���دت �سنغاف���ورة يف حتقي���ق معجزتها على بن���اء الإن�س���ان وقبله 
العتم���اد على القيم احل�سارية والتاريخ والتقاليد ومن ثم النطالق اإىل الأخذ 
مبقومات بناء دولة حديثة ل تعرف حدودًا للتطور، وقد جنحت التجربة بالفعل. 
والآن يبل���غ عدد �سكان �سنغافورة، اجلزي���رة ال�سغرية النائية، نحو 4.3 مليون 
ن�سمة، ي�سل دخل الفرد منهم اإىل 30 األف دولر اأمريكي، وهو اأحد اأعلى دخول 

الأفراد يف العامل.
وت�س���م �سنغاف���ورة اأكرث م���ن 700 موؤ�س�سة اأجنبي���ة و60 م�سرف���ًا جتاريًا، 
اإ�ساف���ة اإىل بور�سة مزده���رة لتبادل العمالت ال�سعبة بح���دود 60 مليار دولر 
اأمريكي �سنويًا، اإ�ساف���ة اإىل اإميانهم الكامل بحقيقة اقت�سادية واحدة ل ميكن 

اأن يختلف عليها ال�سنغافوريون.
ماذا عملت �سنغافورة؟

تبن���ت نظامًا حازمًا لتحدي���د الن�سل، حيث مل تتجاوز ن�سب���ة زيادة ال�سكان 
1.9% يف عام 1970م و1.2% يف عام 1980م، مما جنب البالد كارثة النفجار 
ال�س���كاين ال���ذي يعرقل التنمية. ولكن م���ا اأن اأ�سبح القت�س���اد ال�سنغافوري يف 
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حاج���ة اإىل مزي���د من الأي���دي العامل���ة املوؤهلة، حتى غ���ريت الدول���ة �سيا�ستها 
ال�سكاني���ة يف الجتاه املعاك�س باعتماد برنامج جدي���د يهدف لتحفيز املواطنني 

لزيادة الن�سل، حيث خ�س�ست له ميزانية تقد ب� 300 مليون دولر اأمريكي. 
وه���ذا التغري يف ال�سيا�سة ال�سكانية ل�سنغافورة ناجت عن اأن كل مولود جديد 
يف مرحلة التخلف يعني عبئًا على القت�ساد، بينما يف مرحلة النمو والتقدم ومع 
توف���ر اخلدمات التعليمي���ة وال�سحية الالزمة لالأطفال، ف���اإن ذلك يجعل منهم 

ثروة ب�سرية تدفع بدورها عجلة القت�ساد اإىل الأمام. 
 عمم���ت التعليم وحتديث���ه باعتماد اأف�سل املناه���ج يف العامل، حيث تت�سدر 

�سنغافورة الأوملبياد الدويل يف امتحانات املواد العلمية. 
 اعتمدت بريوقراطية �سغرية احلجم ذات كفاءة عالية )قوامها حوايل 50 

األف موظف ل اأكرث( وعلى درجة كبرية من املهنية والتعليم والثقافة. 
 حر�ست اأن يتم التعيني يف الوظائف عرب مناظرات عامة مفتوحة للجميع، 
بحيث يح�سل موظفو القطاع العام على رواتب تناف�سية مثل القطاع اخلا�س اإن 
مل يك���ن اأعلى )200 األ���ف دولر اأمريكي راتب �سنوي للوزير كمثال(، اإىل جانب 
ال�سفافية وانخفا�س ن�سبة الف�ساد الإداري واملايل اإىل حد اأن �سنغافورة تت�سدر 

املراتب الأوىل ملوؤ�سر ال�سفافية الذي ت�سدره منظمة ال�سفافية الدولية. 
وح���ني ا�ستقلت �سنغافورة مل يتوقع اأح���د اأن تتحول هذه اجلزيرة ال�سغرية 
اإىل حا�سرة عاملية مزدهرة ت�سم اأجنح �سركة طريان يف العامل، واأف�سل مطار 
ج���وي، واأن�سط ميناء بح���ري، واأن حتتل املرتبة العاملية الرابعة يف متو�سط دخل 

الفرد احلقيقي.
وتع���د �سنغافورة الآن من اأكرث بلدان العامل نظاف���ة، ف�سوارعها اأكرث نظافة 
م���ن مونت كارلو، ومبانيها اأك���رث حداثة من ناطحات نيوي���ورك. وهي من اأكرث 
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بلدان الأر�س اأمن���ًا ومن اأكرثها اطمئنانًا. وهي منوذج يف املحافظة على البيئة 
ومثال يف املحافظة على م�ستوى املعي�سة. اإنها تتقدم الآخرين يف كل �سيء.

لقد كان من املذهل اإقامة مثل هذه الدولة يف فقر اآ�سيا قبل اأربعة عقود. غري 
اأن يل كوان يو، الذي جاء من واأك�سفورد اإىل امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة، كان 
يحل���م ب���اأن يبني وطنًا للنا�س ولي�س له. ولذلك بن���ى امل�سانع ل الإذاعات. واأمر 
النا�س بالعمل ل بالإ�سغاء اإىل الإذاعة. واأغلق ال�سجون ليفتح املدار�س. واأقام يف 
اآ�سيا منوذجًا مناق�سًا لكتاب ماو ال�سيوعي وثوراته الثقافية. ومل ي�سمح للمذابح 
لدى اجلارة الإندوني�سية بالت�سرب اإىل بالده. وطّبق حكم القانون لكنه مل يحول 
بالده اإىل �سجن تطعم فيه الفئران كوجبات د�سمة، كما لدى جارته بورما. كان 
يل كوان يو خليطًا �سحريًا من اآداب املا�سي واآفاق امل�ستقبل. وكان قبل اأي �سيء 
حري�س���ًا على الكرامة الب�سرية، فحارب الفقر بالدرجة التي عار�س فيها نفوذ 
اأمريكا. وجعل لكل مواطن بيتًا بدل اأن يكون لكل األف مواطن كوخ من ال�سفيح.
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د. فهد بن عبد العزيز بن محمد الغفيلي

• ماج�ستر ودكتوراه علم اجتماع )تغر اجتماعي( من الوليات املتحدة الأمريكية. 	
• ماج�ستر علوم �سيا�سية )عاقات دولية(، ودكتوراه علوم �سيا�سية من اململكة املتحدة. 	
• بكالوريو�ص علوم اأمنية. 	
• دبلوم عايل يف احلا�سب الآيل.	

من موؤلفاته:
• كتاب: �سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك الإجنليزية. 	
• كتاب: 500 كلمة من اأكر املفردات الإجنليزية �س���يوعاً وا�ستخداماً. )اأحد اأف�سل 	

الكتب مبيعاً(.
• كتاب: حوار مع الإرهاب. 	
• كتاب: هكذا اأفكر. 	
• كتاب: كما و�سلتني، 300 ر�سالة من بريدي اخلا�ص. 	
• كتاب: الألعاب الإلكرونية، خطر غفلنا عنه يهدد الأ�سرة واملجتمع. 	
• كتاب: التغر الجتماعي.. مظاهر التغر يف املجتمع ال�س���عودي.. املظاهر املادية 	

والثقافية.
• كتاب: 50 من اأ�سرار حمريف كرة القدم الناجحن.	
• كتاب: الإعام الرقمي اأ�سكاله ووظائفه و�سبل تفعيله.	

بع�ص اأن�سطته
• امل�س����اركة يف العدي����د م����ن امللتقي����ات العلمي����ة يف الداخ����ل واخل����ارج، واإلق����اء املحا�س����رات 	

اإذاعي����ة  توعوي����ة  برام����ج  يف  وامل�س����اركة  متنوع����ة،  جم����الت  يف  والتوعوي����ة  التدريبي����ة 
وتلفزيونية وعرب �سبكات التوا�سل الجتماعي املختلفة.

• معد ومقدم برنامج ثمن التقنية )اإذاعة الريا�ص( �سابقاً.	

املوؤلـــف فــــي �سطـــــور

@fahd_alghofaili                   fahd@hahona.com             www.hahona.com


