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أمين عبدالجبار
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ماهر خضر

ت�سدرها وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية
دولة الك�يت - فـي مطلع كل �سهر عربي

جميع احلق�ق حمف�ظة
الإ�سدار: مائة و�ستة وع�سرون

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧م



حان وقت النوم وذهب وليد لفرا�سه ولكنه كان 
يقول: »ال اأ�ستطيع النوم.. قراأت �سورة الفاحتة 

واملعوذات ودعاء النوم ومل اأمن«.
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وفجاأة تذكر �سيئا مهما فقال: »قالت املعلمة لنا 
اليوم؛ قبل اأن تناموا فكروا باأعمال مميزة قمتم بها 

فـي نهاركم ثم اكتبوها على ورقة �سغرية« 
فاأخذ يفكر حتى نام.
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فـي ال�سباح اأيقظت اأم وليد �سغريها قائلة: 
»�سباح اخلري يا وليد، هيا قم للمدر�سة قبل اأن 

تتاأخر«.
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بينما وليد مي�سط �سعره �ساهد برطمانا جميال لونه 
اأ�سفر.
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�ساأل والدته قائال: »اأعجبني هذا الربطمان هل من 
املمكن اأن اآخذه اإن مل يكن الأحدهم؟« وافقت االأم 

ب�سرط اأن ميالأه باأثمن االأ�سياء.
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قال وليد: »ومن اأين يل باملجوهرات والذهب 
يا اأمي؟« فردت االأم مو�سحة ل�سغريها: »لي�ست 
املجوهرات وحدها الثمينة يا وليد.. فكر واأنا 

متاأكدة اأنك �ستجدها«.
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بداأ وليد يبحث فـي اأغرا�سه ليجد اأثمنها وي�سعه 
فـي برطمان اأحالمه ثم قال: »اآه جميع اأ�سيائي 

الثمينة ال تدخل فيك يا برطماين اجلميل، ماذا 
اأفعل لت�سبح ملكي؟«.
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عندما حان وقت النوم قال وليد الأمه: »مل اأجد 
عندي �سيئا ثمينا يو�سع فـي الربطمان« فقالت 
االأم: »ال عليك يا ولدي، فكر جيدا و�ستجده 

اإن �ساء اهلل.. االآن هيا للفرا�ش«.
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بداأ وليد كعادته كل ليلة يكتب اأكرث �سيء مميز 
فعله اليوم، »كم �سر مني جارنا عمي اأبوخالد عندما 
اأ�سرعت اإليه وهو ي�سعد الدرج واأم�سكته يدي ليتكئ 

عليها حتى و�سل لباب منزله«.

11



بعد اأن اأنهى وليد كتابة الورقة و�سعها فـي 
الربطمان حتى ياأخذها منه فـي ال�سباح وهو ذاهب 

للمدر�سة.
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فـي ال�سباح، وجدت االأم فـي الربطمان ورقة قراأتها وفرحت 
فقالت البنها: »اأح�سنت �سنعا يا ولدي كم اأنا فخورة بك.. 

فاأعمال اخلري هي اأثمن ما منلكه، االآن الربطمان 
اجلميل لك فامالأه خريا واإح�سانا وبرا«.
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فرح وليد جدا فقال الأمه: »اأعدك يا اأمي اأن اأ�سع 
فيه كل يوم اأجمل االأعمال واأحبها اإلى اهلل، و�ساأ�سميه 

برطمان ال�سعادة«.
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