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د. هبة محمود
إشراف :

نثري  حكائي  سرد  عن  عبارة  أدبي  نوع  هي  األقصوصة  أو  القصيرة  القصة 
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 
إلى الشخص سواء  كان هذا  أو رسالة معينة   هى أقرب وسيلة لتوصيل معلومة 
طفلك،   مع  القصص  أسلوب  تستخدم  أن   وتستطيع  صغيرا..  أو  كبيرا  الشخص 
فالطفل خياله واسع جدًا ويفكر بالصور، والصور معتمدة على األسلوب  القصصى، 
لذلك حاول االطالع الدائم على القصص واجعل لطفلك كل يوم قصة قصيرة 

تريد أن تعلمه منها حكمة معينة .

مان 
ّ

الز قديم  في  كان  ياما  كان 
كان  فقد  بأمانته؛  ــرف  ع تــاجــر 
تحّركاته،  جميع  فــي  لله  قيًا 

ّ
مت

ه 
ّ
الل عـــذاب  مــن  الــخــوف  ويــضــع 

إحدى  عينيه. في  صــوب  وعقابه 
الــّرحــات الــتــجــارّيــة الــتــي كان 
أخذ  األمني،  التاجر  هذا  بها  يقوم 
بلدته  داخــل  االستقرار  في  ر 

ّ
يفك

ته، 
ّ

ومشق الّسفر  عناء  من  ليرتاح 
راجع 

ّ
والت بالتدهور  بدأت  فصّحته 

ــه، 
ّ
ســن كــبــر  نتيجة  الــخــلــف  إلـــى 

الّسفر  عناء  من  يرتاح  أن  له  فآن 
به  يعيش  مبلٍغ  بجمع  قام  أن  بعد 
رجٍل  إلــى  اجر 

ّ
الت مسرورًا. ذهب 

بيت  عن  يبحث  فهو  بيته؛  بيع  يوّد 
وليكون  وعائلته،  نفسه  به  ليأوي 
الّطائلة،  وثروته  ملكانته  مناسبًا 

ومّرت،  األّيام  بشرائه. دارت  وقام 
داره  فــي  فــرحــًا  يعيش  ــاجــر 

ّ
والــت

من  يــوٍم  وفــي  الجميلة،  الجديدة 
وهو  فكرة  باله  على  خطرت  األّيام 
املنزل،  جـــدران  ــد  أح ــى  إل ينظر 
هذا  بهدم  قمت  لو  نفسه:  في  فقال 
الحائط لحصلت على منزل أجمل، 
ومساحة أكبر وأوسع. وبالفعل، قام 
يهدم  وأخذ  الفأس  بمسك  اجر 

ّ
الت

رأى  فجأة  ه 
ّ
لكن ويزيله،  الجدار 

على  تحته  عثر  فقد  عجيبًا!  شيئًا 
ذهب. 

ّ
وال باملجوهرات  مليئة  جّرة 

عظيم  كنز  إلهي،  يا  اجر: 
ّ

الت صاح 
 لي من 

ّ
مدفون تحت الحائط! ال بد

أن أعيده إلى صاحبه، فهو له وأولى 
هب 

ّ
ي به، ليس لي حق في هذا الذ

ّ
من

سيكون  بــأخــذه  قمت  ــإذا  ف أبـــدًا، 
يضّر  الحرام  واملــال  حرامًا،   

ً
ماال

يدوم. حمل  وال  ويذهب  ينفع،  وال 
اجر األمني الجّرة ذاهبًا بها إلى 

ّ
الت

وضعها  منزله،  باعه  الذي  الّرجل 
ه قد عثر عليها 

ّ
 له إن

ً
بني يديه قائا

الجدران،  أحد  بهدم  قيامه  أثناء 
لي،  ملكًا  ليست  هذه  الرجل:  فقال 
ها قد أصبحت ملكًا لك أنت، 

ّ
إن بل 

فاملنزل منزلك اآلن، وأنا قد بعتك 
الّرجلني  ار وما فيها. رفض كا 

ّ
الد

يذهبا  أن  وقّررا  الجّرة،  يأخذا  أن 
إلى قاضي املدينة ليتحاكما، فقال 
حياتي  في  رأيت  ما  القاضي:  لهما 
تتنازعان  مثليكما،  أمينني  رجلني 
زاع في 

ّ
 من الن

ً
في رفض الكنز بدال

من يأخذه!!. سأل القاضي الّرجلني 
فأجاب  ــاء،  ــن أب لديهما  ــان  ك إن 
واحدة،  بنتًا  له  بأن  األمني  اجر 

ّ
الت

 لديه 
ّ

إن الّرجل اآلخر فقد قال  أّما 
القاضي: فليتزّوج  فــقــال  ــدًا،  ولـ
هب 

ّ
ابنك بابنته، ويصرف هذا الذ

رأي  الّرجان  فاستحسن  إليهما، 
صوابًا،  فيه   

ّ
أن ــدا  ووج القاضي 

واج، وعاشا سعيدين 
ّ

ووافقا على الز
مير والبال.

ّ
مرتاحى الض

كــان أحــد األشــخــاص يسسير 
السيارة  تعطلت  أن  إلى  بسيارته 
إلى  تــؤدي  التي  األنفاق  أحد  في 
من  الرجل  هــذا  فنزل  املدينة، 
بسيارته  حل  ما  ليصلح  السيارة 
عجاتها،  أحـــد  ــي  ف عــطــل  ــن  م
الــســيــارة  وبــعــد أن وقـــف خــلــف 
اإلضافية  العجلة  بإخراج  ليقوم 
اللحظة،  تلك  وفــي  السليمة، 
فصدمته  مسرعة  ســيــارة  مــرت 
فسقط  الخلف،  من  به  وارتطمت 
وقد  األرض  على  لذلك  نتيجة 
وخطيرة  بالغة  بإصابات  أصيب 
مراقبة  في  العاملني  أحد  حضر 
معهما  وحــمــاه  وزميله  الــطــرق 
باملستشفى  واتصا  السيارة  في 
الستقبال هذا الشاب الذي مازال 
على  يبدو  كان  عمره،  مقتبل  في 
كان  متدين،  ــاب  ش ــه  أن مظهره 
نقله  أثناء  ويتمتم  يهمهم  الشاب 

حماه  من  أن  إال  املستشفى،  إلى 
يقول،  كان  ما  تمييز  يستطيعا  لم 
يتلو  ــان  ك ــه  أن ميزا  بعدها  لكن 
إصاباته  رغم  القرآن  من  آيــات 
كان  الذي  ووضعه  عظامه  ر  وتكسُّ
استمر  بسببه،  املوت  على  يشرف 
الشاب بقراءة القرآن، فأحس من 
أضلعه  بني  تجري  برعشة  حمله 
إلى  يستمع  الرجل  بقي  وبجسده، 
هذا الشاب إلى أن اختفى صوته، 
نظر إليه وإذ به يراه رافعًا سبابته 
فقد  الحياة  ومفارقًا  دًا  متشهِّ
عن  قلبه  وتوقف  أنفاسه  انقطعت 
الخفقان، نظر الرجل إلى الشاب 
بالبكاء،  مجهشًا   

ً
طويا املتوفي 

أن  وبعد  جدًا،  مؤثرًا  املنظر  كان 
كل  وأخبرا  املستشفى  إلى  وصا 
فتأثر  الرجل،  قصة  عن  كان  من 
وذرفــت  الــحــادثــة  ــن  م الجميع 
قصته  سمعوا  أن  وبعد  دموعهم، 

إلى  الــذهــاب  عــدم  على  أصــروا 
ومكانها  جنازته  موعد  يعرفوا  أن 
موظفي  أحد  اتصل  عليه،  وا 

ّ
ليصل

وأخبر  املتوفى  بمنزل  املستشفى 
أخاه بالخبر، بنّي لهم أخوه بعد أن 
تلقى الصدمة عن أعماله التي قام 
وإحسان،  خير  من  حياته  في  بها 
املساكني  يتفقد  دائمًا  كان  فقد 
جدته  ويــزور  واأليتام،  ــل  واألرام
القرية  كل  القرية،  في  الوحيدة 
كانت تعرفه، فقد كان يحضر لهم 

والكتب  وامللبس  والشراب  الطعام 
حلوى  حتى  الدينية،  واألشرطة 
ليدخل  ينساها  يكن  لم  األطفال 
الفرحة إلى قلوبهم، وكان يستفيد 
ــاب إلى  ــذه ــن طــول طــريــق ال م
القرية باالستماع للقرآن وحفظه، 
واليوم  الشاب  هــذا  ــاة  وف كانت 
الذي استقبل به أول أيام اآلخرة، 
عبرة وعظة لكثير غيره جعلوا من 
أول  به  يستقبلون  يومًا  وفاته  يوم 

أيام الدنيا.

قصة عن األمانة
قصة مؤثرة جدًا
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الله  رضي  طالب  أبي  بن  عليا   كان 
تعالى عنه حريصًا على أموال املسلمني 
نفسه  على  ر 

ِّ
ويقت حقها،  في  يصرفها 

قال:  عنترة  عن  فيها  حقهم  مع  وأهله 
يا  فقال:  قنبر  فجاء  يومًا  عليًا  )أتيت 
 - شيئًا  تليق  ال  رجل  إنك  املؤمنني،  أمير 
أي ال تأخذ شيئًا تنفقه على نفسك وعلى 
- وإن ألهل بيتك في هذا  عيالك وبيتك 
املال نصيبًا، وقد خبأت لك خبيئة، قال: 
وما هي؟ قال: انطلق فانظر ما هي؟ قال: 
الصناع  آالت   - باسنة  فيه  بيتًا  فأدخله 
مموهة  وفــضــة  ــب  ذه آنــيــة  مملوءة   -
ثكلتك  قــال:  علي  رآهــا  فلما  بالذهب، 
نارًا  بيتي  تدخل  أن  أردت  لقد  ــك!  أم
عظيمة، ثم جعل يزنها ويعطي كل عريف 
بحصته، ثم قال: هذا جناي وخياره فيه، 
علي  )أراد  غيري  ي  ــرِّ وغ تغريني  وال 
بقوله هذا أنه لم يتلطخ بشيء من فيء 
ال  وهو  مواضعه(.  وضعه  بل  املسلمني 
بل يطعمهم  يسرف في إطعام ضيوفه، 
عليهم  ر 

ّ
قت وربما  الخشن،  طعامه  من 

في  كثير  ابن  روى  العام.  املال  من  ألنه 

بن  عبدالله  عن  والنهاية  البداية  كتاب 
رزين قال: دخلت على علي بن أبي طالب 
خزيرة،  إلينا  فقرب  األضــحــى،  يــوم 
هذا  أطعمتنا  لو  الله،  أصلحك  فقلنا: 
يا  قال:  الخير  أكثر  قد  الله  فإن  البط؟ 
الله صلى  ابن رزين، إني سمعت رسول 
للخليفة  يحل  ال  يقول:  وسلم  عليه  الله 
من مال الله إال قصعتان، قصعة يأكلها 
يدي  بــني  يضعها  وقصعة  وأهــلــه،  هــو 
الناس وقال عنترة: دخلت على علي بن 
أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة، وهو 
يرعد من البرد، فقلت: يا أمير املؤمنني، 
إن الله جعل لك وألهل بيتك نصيبًا في 
فقال:  البرد،  من  ترعد  وأنت  املال  هذا 
إني والله ال أرزأ من مالكم شيئًا، وهذه 
القطيفة هي التي خرجت بها من بيتي، 
وقال يحيى بن سلمة: استعمل علي عمرو 
بن سلمة على أصبهان فقدم ومعه مال 
أم  فأرسلت  وسمن،  عسل  فيها  وزقــاق 
منه  تطلب  عمرو  إلى  علي  بنت  كلثوم 
من  ظرفًا  إليها  فأرسل  وسمنًا،   

ً
عسا

العسل، وظرفًا من السمن، فما إن كان 

العسل  وأحضر  علي  خــرج  حتى  الغد 
الزقاق  فعد  ليقسم،  ــال  وامل والسمن 
فكتمه  عنهما  فسأله  زقــني،  فنقصت 
إال  عليه  فعزم  نحضرهما،  نحن  وقال: 

ذكرها له، فأخبره فأرسل إلى أم كلثوم، 
فأخذ الزقني منها، فكان ثاثة دراهم، 
قّسم  ثم  منها  فأخذها  إليها  فأرسل 

الجميع.

حرص على بن أبى طالب على املال العام

بشدته  املعروف  الخطاب  بن  عمر  أن  املؤرخون  روى 
وقوة بأسه كان يعد موائد الطعام للناس فى املدينة ذات 
يا  وقال:  خلفه  من  فجاءه  بشماله  يأكل   

ً
رجا فرأى  يوم 

عبدالله كل بيمينك
فأجابه الرجل: يا عبدالله إنها مشغولة 

بنفس  الرجل  فأجابه  مرتني  القول  عمر  فكرر 
اإلجابة.

فقال له عمر: وما شغلها؟
فأجابه الرجل: أصيبت يوم مؤتة فعجزت عن الحركة 
فجلس إليه عمر وبكى وهو يسأله: من يوضئك ؟ ومن 

يغسل لك ثيابك؟ ومن يغسل لك رأسك؟
ومن .. , ومن .. , ومن ..؟

ومع كل سؤال ينهمر دمعه .. ثم أمر له بخادم وراحلة 
على  بماحظته  آمله  ألنه  عنه  العفو  يرجوه  وطعام وهو 

أمر لم يكن يعرف أنه ال حيلة له فيه‹‹
هكذا تصنع القوانني ..

التجوال  يواصل  عنه  الله  رضي  ذاته  والفاروق  ــ  
املسائي متفقدًا وليس متلصصًا، وإذ بطفل يصدر أنينًا 
حزينًا فيقترب من الدار ويسأل عما به، فترد أم الطفلة: 
م تفطم 

ُ
) إني أفطمه يا أمير املؤمنني ( .. حدث طبيعي أ

إلى  يمضى  ال  املؤمنني  أمير  ولكن  يصرخ  ولذا  طفلها 
م الطفل ويكتشف أن األم فطمت 

ُ
حال سبيله بل يحاور أ

كان  درهم  ملائة  لحاجتها  الفطام  موعد  قبل  طفلها 
يصرفها بيت مال املسلمني لكل طفل بعد الفطام.. 

يرجع الفاروق إلى منزله ال لينام إذ أنني ذاك الطفل 
لم يبارح عقله وقلبه فيصدر أمرًا ) بصرف املائة درهم 
للطفل منذ الوالدة وليس بعد الفطام (.. ويصبح األمر 
مخاطر  من  ويحميهم  األطفال  حقوق  يحفظ  قانونًا 

الفطام املبكر .. 
لو لم يحاور الفاروق تلك املرأة ملا أصدر قانونًا يحمي 

حق الطفل في الرضاعة الكاملة.. 
وهكذا تشكل ) قانون الطفل ( 

قد  هذا  زيد  وكان  زيدا،  أخاه  يحب  الفاروق  وكان  ــ 
تل في حروب الردة.. 

ُ
ق

بوجه  وجهًا  الفاروق  يلتقي  املدينة  بسوق  نهار  ذات 
بقاتل زيد وكان قد أسلم وصار فردًا في رعيته. 

حتى  أحبك  ال  إني  والله   ( غاضبًا:  الفاروق  يخاطبه 

تحب األرض الدم املسفوح ( .
فيسأله اإلعرابي متوجسًا : ) وهل سينقص ذاك من 

حقوقي يا أمير املؤمنني( .
اإلعرابي  فيغادره  )ال(   املؤمنني  أمير  وُيطمئنه 
: ) إنما تأسى على الحب النساء 

ً
بمنتهى الامباالة قائا

(.. أي مالي أنا وحبك إذ ليس بيني وبينك غير) الحقوق 
والواجب ( .

بل  السجن  في  به  يزج  ولم  املؤمنني  أمير  يغضب  لم 
وواصل  وسخريته  اإلعرابي  جرأة  على  غضبه  كظم 

التجوال .
لم يفعل ذلك إال إيمانًا بحق هذا اإلعرابي في التعبير 
شجاعة  وبفضل  السلطة  قمة  في  وهو  الغضب  وبكظم 
هذا اإلعرابي تشكل في املجتمع ) قانون حرية التعبير 

.)
من  جمعة  ذات  جردته  التي  تلك  كانت  امرأة  ثم  ــ  

لقب أمير املؤمنني حني قالت ) أخطأت يا عمر ( .
وكانت هذه بمثابة نقطة نظام امرأة من عامة الناس 
ترفض قانون املهر الذي صاغه الفاروق عمر .. لم يكابر 
يأمر  ولم  السجون  في  باملرأة  يزج  ولم  املؤمنني  أمير 
أخطأ   ( الصريح  بالنص  بالخطأ  اعترف  بل  بجلدها 
عمر وأصابت امرأة ( ثم سحب قانونه وترك للمجتمع 

أمر تحديد املهور حسب االستطاعة ..
املجتمع  غايات  حسب  أي  القوانني،  صنع 

ُ
ت هكذا 

املجتمع  قاع  في  بالغوص  وذلك  وثقافاته  وطموحاته 
املستهدف بتلك القوانني.

فاملجتمع هو مصدر القوانني وليس السلطة 
لم يتغير الناس وال الحياة  

ولكن ليس في القوم .. )عمر( .. رضي الله عنه.

وليس في القوم عمر


