القصة القصيرة أو األقصوصة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري
أقصر من الرواية ،وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة
ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة ،والقصص دائما
هى أقرب وسيله لتوصيل معلومة أو رساله معينة إلى الشخص سواء كان هذا
الشخص كبيرا أو صغيرا ..وتستطيع أن تستخدم أسلوب القصص مع طفلك،
فالطفل خياله واسع جدًا ويفكر بالصور ،والصور معتمده على األسلوب القصصى،
لذلك حاول االطالع الدائم على قصص واجعل لطفلك كل يوم قصة صغيره
تريد أن تعلمه منها حكمة معينة .

إعداد:

د .هبة محمود

قصة القائد الصغير

في يوم ُ
أحد جاء أسامة بن زيد مع نفر من
صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله،
فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من
أخذ ورد منهم من رد لصغر أعمارهم وكان منهم
أسامة بن زید .فتولى وعيناه الصغيرتان تفيضان
بالدمع .وفي غزوة الخندق جاء أسامة بن زيد
أيضا ومعه نفر من فتيان الصحابة ،وجعل أسامة
يشد قامته إلى أعلى لیجیزه رسول الله صلى الله
عليه وسلم  ،فرق له النبي صلى الله عليه وسلم
وأجازه فحمل السيف جهادا وهو ابن خمس عشرة
سنة .وفي يوم ُحنني ثبت أسامة بن زید مع العباس
عم الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر آخر من
کرام الصحابة واستطاع الرسول صلى الله عليه
وسلم بالفئة الثابتة أن يحول الهزيمة إلى نصر
وأن يحمي املسلمني الفارين من أن يفتك بهم
املشركون.
وفي يوم مؤتة جاهد أسامة تحت لواء أبيه زید
بن حارثة وسنه دون الثامنة عشرة ورأى بعينيه
مصرع أبيه فلم يهن ُوظل يقاتل تحت لواء جعفر
بن أبي طالب حتی استشهد جعفر ،ثم تحت لواء
عبد الله بن رواحة حتى لحق بصاحبيه ثم تحت
لــواء خالد بن الوليد حتی استنقذ الجيش من
براثن الروم ،ثم عاد أسامة إلى املدينة محتسبا
أباه والصحاب عند الله .وفي السنة الحادية عشرة
ّ
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على
جيش لغزو الروم وفي الجيش أبو بكر وعمر وسعد
عاد سمير إلى املنزل حزينا مهموما،
وقد ال حظ والده ذلك عليه ،فسأله عن
السبب،؟ فقال :لقد تصدقت على رجل
ظننته فقيرا ،ثم أخبرني صدیقی عمر
أنه محتال وليس فقيرا! وكنت أتمنى أن
تكون صدقتي في يد فقير أو محتاج.
قال األب  :اسمع يا سمير! سأقص
عليك قصة شبيهة بما حصل لك ،ولعلك
تجد فيها ما يخفف عنك :خرج رجل من
بيته ومعه كيس من الدراهم يبحث عن
فقير يتصدق علیه  ،فرأي رجال ممزق
الثياب ،فظنه فقيرا ،فأعطاه الدراهم،
وعاد إلى منزله مسرورا بما فعل .
وفي الصباح تبني له أنه لص! فحزن
وأسف على خطئه ولكن ذلك لم يمنعه من
أن يتصدق مرة أخرى! وفي اليوم التالي
وضــع الــدراهــم فــي كيس وهــو مصمم
على أن يعطي صدقته ملــن يستحقها.
فرأى امرأة بدا له أنها مسكينة ،فوضع
الدراهم في يدها ،وعاد إلى منزله مرتاح
النفس .وفي الصباح تبني له أنها أمرأه
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بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم وهو
لم يتجاوز العشرين بعد ،وفيما كان الجيش يتجهز
فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة وتمت
البيعة البي بكر فأمر بإنفاذ جيش أسامة وطلبت
األنصار أن يتولي أمر الجيش رجل أقــدم سنًا
من أسامة وما إن سمع الصديق من عمر رسالة

إنما األعمال بالنيات

غير مستقيمة! فحزن وتألم ألنه اخطأ في
املرة األولي والثانية .
ولكنه لم ييأس ،وعــزم في املرة
الثالثة أن يتصدق ،فخرج من منزله،
وبحث طويال ،وفتش كثيرا حتى اطمأن
إلى رجل بدا له أنه محتاج ،فوضع الكيس
في يده ،ورجع إلى املنزل .وفي الصباح
تحدث الناس ،فقالوا :لقد تصدق رجل
على غني غير محتاج .وحني بلغه ذلك
حزن ألن الصدقة التي أراد أن يتصدق
بها لم تقع في يد مستحقيها .وحــاول

األنصار حتى وثب لها – وكان جالسا وأخذ بلحية
الفاروق وقال مغضبا :ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن
الخطاب استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه و
الله ال يكون .
وملا انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب ّ
شیعه
خليفة رســول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا
وأسامة راكب فقال أسامة :يا خليفة رسول الله
والله لتركنب أو ألنزلن ،فقال أبو بكر والله ال تنزل،
ووالله ال أركب .وما ّ
علي ان أغبر قدمي في سبيل
الله .ثم قال ألسامة :أستودع الله دينك وأمانتك
وخواتيم أعمالك وأوصيك بنفاذ ما أمــرك به
رسول الله ،ثم مال عليه وقال :إن رأيت أن تعينني
بعمر فأذن له بالبقاء معي .فأذن أسامة لعمر..
ومضى أسامة بن زيد فأوطأ خيل املسلمني أرض
فلسطني ونزع هيبة الروم من قلوب املسلمني ّ
ومهد
الطريق لغزو دیار الشام وعاد حامال الغنائم ما
زاد على تقدير املقدرين .
وقد ظل أسامة بن زيد موضع إجالل املسلمني
وحبهم ،وقد فرض له الفاروق عطاء أكثر مما
فرضه البنه عبد الله بن عمر ..فقال عبدالله ألبيه:
يا أبت فرضت ألسامة أربعة آالف ،وفرضت لي
ثالثة آالف وما كان ألبيه من الفضل أكثر مما
كان لك .قال الفاروق :هیهات إن أباه كان أحب إلی
رسول الله من أبيك وكان هو أحب إلى رسول الله
منك .فما عرف التاريخ أعظم وال أكمل وال أنبل من
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أن يخفف عن نفسه ،ولكنه كان يتذكر
كيف أخطأ في املرات الثالث؟ وكيف لم
ينتبه إلى هــؤالء؟! ثم تعب من التفكير،
فذهب إلى فراشه لينام .وفي تلك الليلة
رأي مناما ،ورأى في املنام احد الحكماء
يسأله :عما حدث معه؟ وما الذي أحزنه؟
فأخبره بالخطأ الــذي وقــع فيه ثالث
مــرات!! فقال الحكيم :إن هذا األمــر ال
يحزن ،ولعلك كنت مصيبا! قال الرجل
 :وكيف ،وأنا تصدقت على اللص وامرأة
غير مستقيمة ورجل غني؟!

قال الحكيم  :لعل املال الذي دفعته
للص وأنت تظنه فقيرا يكفه عن السرقة،
ويجعله يستحيي ،فال يمد يده إلى أموال
الناس! ولعل املال الذي دفعته للمرأة وأنت
تظن أنها مستقيمة ومحتاجه يجعلها
تــرجــع عــن انــحــرافــهــا ،وتصبح امــرأة
مستقيمة ولعل املــال الــذي دفعته للغني
وأنت تظن أنه محتاج ،يجعله يستحيي من
نفسه ،فينفق من ماله على الفقراء حني
يرى من ينفق عليهم ،ويبحث عنهم.
قــال الرجل للحكيم :إنــك أذهبت
الحزن عن نفسي ،وأســأل الله أن يقبل
مني ما أنفقته ،فإنني قصدت به وجهه
الكريم .قال األب لسمير :واآلن ما رأيك
يا سمير بعد أن سمعت هذه القصة؟ هل
ارتاحت نفسك ،وهــدأ خاطرك ؟ قال
سمير :نعم يا أبي .قال األب :يا بني إنما
األعمال بالنيات ،وإنما لكل امر ٍئ ما نوی.
فطاملا كانت نيتك ان تتصدق على الفقراء
فإن الله تعالي يجزيك علي نيتك ًالحسنة
وهو ال يضيع أجر من أحسن عمال .

قصة الصديق الوفى
حكى أنه فى قديم الزمان عاش أمير فى أحد
البالد البعيدة فى قصر كبير وفخم مع زوجته
وطفله الصغير ،وكان األمير يمتلك كلبًا شديد
الــوفــاء ،وكــان الناس يتعجبون من عالقة هذا
الكلب املميزة باألمير وعائلته  ،حيث كان لهذا
الكلب مكانة خاصة وعظيمة فى قلب هذه العائلة
وخاصة فى قلب األمير الذى كان يعامله معاملة
أهله ويعتبره أقرب صديق وفي إليه ،يأخذه معه
فى جميع رحالت الصيد التى كان يذهب إليها على
فترات متقاربة.
وفى يوم من األيام توفيت زوجة األمير فجأة،
وحزن األمير عليها حزنًا شديدًا ،وبعد فترة من
وفاتها قرر أن يخرج فى رحلة صيد طويلة لينسى
حزنة وهمه ويبدأ بداية جــديــدة ،ولكنة وقف
محتارًا فى أمــرة ال يــدرى مــاذا يفعل فى طفله
الصغير وسيتركه مع من يثق به ليعتنى بابنه،
وكانت املفاجأة لم يختر األمير ًأيا من أقاربه أو
أصدقائه أو حاشيته ،ولكن اختار كلبه الوفى،
وذلك الطفل الصغير فى حراسته وقلبه مطمئن.
وبالفعل خــرج األمير فى رحلته ولكنه لم
يستمتع بها ككل املرات السابقة وذلك ألن كلبه لم
يكن معه كما كان يفعل دائما ،كما أنه كان قلقا على
ابنه الصغير ،فقرر األمير أن يعود مبكرًا وينهى
رحلته ،وعندما اقترب األمير من املنزل تفاجأ
بالكلب يركض من بعيد وهو يعوى وكله مغطى
بالدماء ،ارتعب األمير وبدأ يصرخ فى الكلب ماذا
حدث ماذا حدث ،ركض األمير مسرعًا إلى القصر
فى رعــب شديد وأســرع إلــى غرفة طفله فوجد

السرير فارغًا وجميع األغطية ملطخة بالدماء،
فزع األمير وظن أن الكلب قد قتل طفله فأخرج
سيفه وقتل الكلب بالحال ،ولم يستجب لعواء الكلب
الذى يناجيه ولم يشعر تجاهه بأى رحمة ،بل على
العكس شعر بالندم الشديد ألنه وثق بالكلب وترك
معه الطفل دون رعاية بشرية وبدأ يبكى ،وفجأة
أثناء بكائه سمع صوت الطفل الصغير فنهض
مسرعًا من مكانه وهــرع يبحث عنه فى القصر
فوجده فى الغرفة املــجــاورة يلعب على األرض

ً
وبجانبه ذئب ضخم ملقى على األرض مقتوال
ومغطى بالدماء ،حينها فقط فهم األمير القصة
وعلم أن طفله مازال على قيد الحياة.
أكمل األمير بكاءه ندمًا على ّما صنعه وعرف
ّ
ّ
بأن الكلب لم يقتل طفله بل قتل الذئب الذي حاول
أكله ،جرى األمير مسرعًا نحو الكلب لينقذه ولكن
الكلب كان قد مات ومنذ ذلك الحني واألمير لم
يبتسم أبدًا وعاش حزينًا نادمًا على ظلمه ألوفى
صديق له .

قصة األسد املغرور

قال األسد الكبير لألسد الصغير :اسمع
يا بني ،لقد حان الوقت لتتعلم ،فستكون
ملك الغابة من بعدي … اخرج من العرين
إلى املروج وكن شجاعًا ..وال تكن مغرورا ..
قال األسد الصغير :أفعل إن شاء الله  .خرج
األسد الصغير إلى املروج الخضراء ،وفرحت
به كل الوحوش ،ووجد حمارا يجري عرقانا،
ويتنفس بصعوبة .سأله األسد  :مالك أيها
الحمار…؟
قال الحمار :اإلنسان يا موالي ّ
حملني
بألواح الخشب الثقال ،وضربني بالعصا..
فألقيت األلــــواح وهــربــت  ..وأخـــاف أن
يدركني ..قال األسد الصغير :أهو أكبر منك
ومني؟ قال الحمار  :ال … بل أصغر حجما…
قال األسد  :ال تخف سأنتقم لك منه ..قال
الحمار :احذر یا موالي  ..إن جسمه صغير
ولكن عقله كبير ،ويمكنه أن يهزمك..
ضحك األسد الصغير كثيرأ ثم قال :أنا ملك
الغابة ..لن يهزمني أحد.
وبينما هم في مناقشة أقبل أحد

النجارين وهــو يحمل ألواحًا من الخشب
ومنشارًا وقدومًا وغير ذلك  ..قال الحمار
لألسد في خوف :احذر يا موالي ،إنه هو ..
قال األسد :ستري ما سأفعله به ،ثم التفت
إلى النجار وقال له :هل أنت اإلنسان؟
قال النجار وهو يرتجف من الخوف:

أنا إنسان فقير يا موالي ..وأنا ذاهب إلى بيت
الذئب ألصلحه له ..وأصنع له بيتا جميال
من الخشب ..صرخ األسد  :كيف تصنع بيتا
جميال للذئب وتتركني أنا امللك بال بيت؟
قال النجار :عندما أعود يا موالي أصنع لك
أجمل منه إن شاء الله ،قال األسد في حدة:
بل تصنع بيتي أوال  ..قال النجار :السمع
والطاعة لك يا موالي.
وأســـرع الــنــجــار فــي بــراعــة ِّ
يقطع
األخــشــاب ،ويـــدق املــســامــيــر ،حتى صنع
صندوقا محكما جميال ،وجعل له باب ،نظر
األســد إلى الصندوق ،فقال النجار :ها هو
بيتك يا موالي … تفحص األسد الصغير
الصندوق في إعجاب ولكنه قال :آه… ولكنه
يبدو ضيقا  ..قال النجارِّ :
جربه بنفسك
قبل أن آخذ أجري یا موالي … دخل األسد
الصغير إلى داخل الصندوق ،وبسرعة أغلق
النجار عليه الصندوق باملسمار… ثم حفر
له حفرة وألقاه فيها ،وهكذا دفع األسد ثمن
غروره .

النفس املطمئنة
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