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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 
الشخص سواء  كان هذا  إلى  أو رسالة معينة   أقرب وسيلة لتوصيل معلومة  هى 
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 .

> مر املجرم من أمام باب املنزل الذي كان 
الباب  يفتح  أن  فقرر  بسيط،  بشكل  مفتوحا 
ويدخل، وعندما أصبح وسط املنزل حاول األب 
كثيرا  يمهله  لم  املجرم  ولكن  ابنته،  يحمي  أن 
فأرداه  معه،  كانت  بحديدة  رأسه  على  وضربه 
ممسكا  املجرم  وشاهد  الشرطي  ،فدخل   

ً
قتيال

النار  فأطلق  الصراخ،  من  يمنعها  لكي  بالفتاة 
عليه فتُوفي على الفور.

هذه رواية »الشرطي« 
بدأت  »مجرم«،  إنه  لك  قلت  أن  وبمجرد   <
تكرهه - وأفعاله زادت من كرهك له - حتى أنك 
 
ً
فرحت ألن الشرطي قد قتله، ولكن انتظر قليال

لنسمع نفس األحداث على لسان الفتاة:
كلما  وكــان  أمــي،  زوج  بل  أبــي  ليس  »هــذا 
وكان  ويضربني،  علّي  يعتدي  أمــي  خرجت 
سيضربني  أنــه  له  أستجب  لم  إن  يهددني 
بالحديدة التي يحملها بيده، فصرخت بصوت 
كنت  املاضية  املــرات  في  أنني  رغــم  ــال،  ع
دخل  ولكن  املساعدة،  على  أحصل  وال  أصرخ 
على املنزل ذلك الرجل الطيب الذي سمعني، 
وعندما  مفتوحا،ً  الباب  كــان  لله  والحمد 

سأل امللك الوزير:
   ملاذا أجد أن خادمي سعيد أكثر 

مني في حياته؟
امللك  وأنــا  شيئا  يملك  ال  وهو     

لدّي كل شيء ومتكدر املزاج؟
 فقال له الوزير :

ب معه قاعدة الـ 99 ،  جرِّ
 فقال امللك وماهي قاعدة الـ 99

في  ديناًرا   99 ضع  الوزير:  قال   
صرة عند بابه في الليل

دينار   100 الصرة  على  واكتب   
هدية لك، واطرق بابه

 وانظر ماذا سيحدث ..
الوزير  لــه  قاله  مــا  امللك  فعل   
عدها  فلما  الصرة  الخادم  فأخذ 
وقع  الباقي  الدينار  أن  بد  )ال  قال: 

في الخارج( ،
كلهم  بيته  ــل  وأهـ ــو  ه فــخــرج   
وهم  كله  الليل  ــب  وذه يفتشون، 
لم  ألنهم  األب  فغضب  يفتشون 

يجدوا هذا الدينار الناقص ..
الدينار  بسبب  عليهم  فــثــار   

ا..
ً
الناقص بعد أن كان هادئ

 وأصبح فى اليوم الثاني الخادم 
الليل  ينم  لم  ألنه  الخاطر  ر 

ِّ
متكد

الوجه  املــلــك عــابــس  ــى  إل فــذهــب 
ناقما  مبتسم  غير  ــزاج  امل متكدر 

على حاله.
 فعلم امللك ما معنى الـ 99 .

نعمة(   99  ( ننسى  أننا  وهــي   
حياتنا  ونقضي  إياها  الله  وهبنا 

كلها نبحث عن نعمة مفقودة!

 نبحث عن ما لم يقدره الله لنا ،
ال  لحكمة  إال  عنا  منعها  ــا  وم  

نعلمها ،
نحن  ما  وننسى  أنفسنا  ر 

ِّ
ونكد  

فيه من ِنعم .
 وأخيرًا أقول لكم:

والتسعني  بالتسعة  استمتعوا 
نعمة ،

 واسألوا الله من فضله واشكروه 
حصى

ُ
على نعمه التي الت

وبالشكر تزيد النعم
   طابت أوقاتكم بذكر الله..

يأخذ  أن  استطاع  مقاومته  أمي  زوج  حــاول 
ليسقط  رأســه،  على  ويضربه  الحديدة  منه 
ميتًا على األرض، ومع ذلك بقيت أصرخ من 
الخوف، فجاء هذا الرجل الطيب واحتضنني 
الشرطي  دخل  اللحظة  تلك  وفي  ليهدئني، 
-خصوصا  علّي  يعتدي  أن  يحاول  أنه  وظن 

 - األرض  على  قتيال  أمــي  زوج  رأى  عندما 
على  الطيب  الرجل  فمات  عليه  النار  فأطلق 

الفور.
هو  الذي  الطيب  الرجل  على  حزنت  اآلن   -
فرحت  دقيقتني  أو  دقيقة  قبل  املجرم  نفسه 

ملقتله، 
الحدث  لنفس  مختلفتني  بروايتني  فأنا   <
نقلتك من جهة إلى جهة أخرى، تالعبت بك 
وبمشاعرك خالل دقيقتني أو ثالث، ولكن هل 
لسان   على  األحداث  لك  رويت  لو  أني  تصدق 

»األب أو زوج األم« 
سأجعلك تكره الفتاة؟! 

   )فالذي تالعب بك في املوقفني السابقني  
قادر على أن يتالعب بك دائمًا(.

   إن كان الحاضر الذي نعيشه يتم تزويره، 
فكيف نثق في الكالم املنقول لنا؟!

  عليك أن تكون حذرًا متيقظًا حتى ال تكون 
ألعوبة بيد : املنافقني والحاقدين والحاسدين 
فكم من عالقة شخصية دمرت وانتهت نتيجة 

النقل حسب األهواء
 فانتبه جيدًا قبل أن تحكم على أحد!

أين الحقيقة ؟

قاعدة  الـ ٩٩
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خاطرة راااائعة اقرؤوها للنهاية
عكس األبيض أسود
وعكس النهار الليل 

وعكس الجوع الشبع 
وعكس الحب .

شيئًا  هذا  ويعتقد  ّره 
ُ
الك بأنه  يعتقد  الجميع 

بديهيًا، ولكن من أجل صحتك النفسية البد أن 
تتعلم أن عكس الحب هو » الال حب«

 الالحب :
 هو التسامح والسالم مع اآلخرين حتى لو لم 
تكن تحبهم أو تتقبلهم، وتلك حال عزيزة نادرة 

توصلك إلى سالمة الصدر .
ره من حياتك دليل على 

ُ
الك إزالتك لقاموس 

البشرّية  خيُر  أوصانا  فقد  وإيمانك  إسالمك 
:  ال تحاسدوا، والتباغضوا، وال تجّسسوا، 

ً
قائال

الله  عباد  وكونوا  تناجشوا،  وال  تحّسسوا،  وال 
إخوانا.

املشاعر  من  يقيك  حب«  الال  إلى«  انتقالك 
العداوة(   ، الحقد  الزائد،  )التفكير  السلبية 
وذكرك  الغيبة  سيئات  شر  يكفيك  كما  وغيرها 

إن  ميعرفوش  ــاس  ــن ال ــن  م كثير 
أي  أن  بمعنى   .. مراحل  ليها  الصالة 
هيُمر  لسه  أو  بيمر  أو  مر  ي 

ّ
بيصل حد 

اتكلم  الغزالي  واإلمام   .. دي  باملراحل 
 .. جــدا  جميل  بشكل  ده  املوضوع  عن 
وقال إن الصالة من العبادات الخاصة 
شكل  ليها  كــده  وعشان  للُمسلم  جــدا 
والجميل   .. تانية  عبادة  أي  عن  يختلف 
بُعمر معني  إنه مربطش املراحل دي ال 
وال  للذكور  خّصها  وال  معينة  بحالة  وال 
لإلناث .. وال بدرجة من درجات اإليمان 

حتى .. 
املرحلة األولى : مرحلة الِعبء ودي 
بتحس  بس  مش  وفيها  مرحلة..  أصعب 
ل 

ُ
ك بتالقي  انت  ال   .. عليك  تقيلة  إنها 

هو   .. متعملهاش  إنك  ُميّسرة  االسباب 
 .. األكل  بعد  طيب  ؟  ى 

ّ
هتوض لسه  انا 

 .. إيديا  في  اللي  اخلص  ما  بعد  طيب 
طيب صليت الظهر وفات وقت العصر 
عليا  راح  اليوم  خالص  فقولت  عليك 
التزمت   .. بقى  تاني  ُبكرة  من  هبدأ 
بعده  اللي  وضّيعت   .. أسبوع  بالصالة 
عشرة  وضّيعت  بعدها  يومني  وصليت 
وحرفيا بتجاهد عشان بس تواظب على 

الصالة .. ومرة تنجح وكتير أل 
راءاة ودي مرحلة 

ُ
املرحلة الثانية : امل

ُمواظب  نفسك  بتالقي   .. انتقالية 
جدا  نفسك  عن  وراضي  الصالة  على 
مش  اللي  الناس  تلوم  كمان  وبــدأت 
صالتك  ظهر 

ُ
ت كمان  ــدأت  وب ي 

ّ
بتصل

همة 
ُ

ت من  نفسك  بِرأ 
ُ

بت وكأنك  للناس 
حسن   .. ظن  فيها  ودي   .. الصالة  ترك 

مواظب  بقيت  إنك  فرحان  إنك  الظن 
له 

ُ
ك للكون  تقول  ونفسك  الصالة  على 

إنك خالص مبقتش تارك لها .. وسيئ 
الظن إنك بتتفاخر برضاك عن نفسك 
خطر  عن  بيتكلم  والغزالي   .. للناس 
لك 

ُ
بيدخ الشيطان  وبيقول  دي  املرحلة 

من باب إنك ُمنافق وُمرائي وإنك الزم 
تكون مقتنع ومؤمن وُمخلص  ملا  تصلي 
 

ِّ
للصالة وبس .. ورد الغزالي هنا .. صل
جزء  في  لو  عشان  ُمرائي  لو  ى 

ّ
حت  ..

صِلُحه 
ُ

صغير فاسد في قلبك الصالة ت
.. ومينتصرش عليك وُيكمل فساد باقي 

ى من ترك للصالة. 
ّ

القلب بما تبق
الفريضة  إسقاط   : الثالثة  املرحلة 
وبدأت  ُمراءاتك  من  صت 

ّ
تخل إنك   ..

مسؤولية  أصبحت  الصالة  إن  تشوف 
بالك  في  ودايما  عليها  سأل 

ُ
وهت عليك 

ني الذين هم عن صالتهم 
ّ
 للُمصل

ٌ
فويل

من  تبقى  عايز  مش  وانــت   .. ساهون 
سقط 

ُ
ت عشان  ي 

ّ
فبتصل  .. دول  الناس 

ولو  تعبان  ولو  ز 
ّ
مرك مش  ولو  الفريضة 

ي 
ّ
بتصل  .. خشوع  بــدون  ولــو  مستعجل 

الشيطان  ويدخلك   .. الفريضة  عشان 
يقولك دي صالة دي؟ انت كده راضي 
طاملا   

ِّ
صــل متسمعش   .. ؟  نفسك  عن 

قبولها  وسيب  صحيحة  الصالة  أركان 
من عدمه على الله. 

الصالة   .. د  التعوُّ  : الرابعة  املرحلة 
بدون  بتعملها  وبقيت  عــادة  أصبحت 
حاجة  أول   .. قرار  وال  تدبير  وال  تفكير 
أنا  صالة؟  عليا  أنا  تلقائي  فيها  تفكر 
من  بتنزل  مــا  وقبل  ــالة؟  ص فايتني 
يروح  وضوءك  ما  ل 

ُ
وك ى 

ّ
بتتوض البيت 

تفكر إنك تتوضى في أسرع وقت عشان 
تكون جاهز دايما للصالة ..

إنك   .. املناجاة   : الخامسة  املرحلة 
ل ما تقع في مشكلة أو يحصلك حاجة 

ُ
ك

عاء 
ُ

والد  .. لله  الشكوى  حالة  بيتملكك 
وطلب العون وأحيانا التيسير في األمر 
ي وانت ُمعتقد ان 

ّ
.. قبل كده كنت بتصل

الصالة لله ألنه فرضها وتكتشف وقتها 
ُمحتاجه  اللي  انت  ألنك  ي 

ّ
بتصل إنك 

اللي  الفرصة  على  بتجري  اللي  وانت 
هتقربك من ربك وانت ساجد .. عشان 
تشكره  عشان  أو  تبكي  وعشان  تدعي 

وتحمده .. 
املرحلة السادسة : أرحنا بها يا بالل 
.. بتالقي  .. بتالقي راحتك في الصالة 
على  وُمقدم   .. الفروض  ي 

ّ
بتصل نفسك 

بتضّيع  مش  نفسك  بتالقي   .. النوافل 
فرصة بتسجد فيها لله .. حابب الصالة 
إنك  حاليا  ُمــدرك  ألنك  فيها  وخاشع 
وفي  الله  كنف  وفي   .. الله  حضرة  في 
ل اللي فات ده كان كوم 

ُ
رعاية الله .. وك

شخص  انت   .. تاني  كوم  انت  ودلوقتي 
تاني.. 

ودي   .. املعّية   : السابعة  املرحلة 
وجد  مــاذا  الله  فقد  من   .. باختصار 
أولوياتك   .. فقد  مــاذا  الله  وجد  ومن 
بتتغير  تصرفاتك   .. بتتغير  الحياة  في 
بيهبك   .. بتتغير  نفسها  أخــالقــك   ..
جماله  من  وجماال   .. نوِره  من  ورًا 

ُ
ن  

ُ
الله

ومغفرة  ورحمة   .. حكمته  من  وحكمة 
من لدنه .. 

اتكلم  ما  زي  الصالة  مراحل  دي   <
عنها الغزالي .. بيني وبني نفسي وبينك 
 .. فني  انت  عــارف  انت   .. نفسك  وبني 
لسه  أو  ي 

ّ
بتعد أو  عديت  إنك  وعــارف 

ي .. فهقولك على ُدعاء حلو تدعيه 
ّ

هتعد
وقيامنا  صالتنا  تقّبل  اللهم   .. دايمًا 
األخسرين  من  تجعلنا  ال  اللهم   .. إليك 
نا بعد اذ هديتنا 

ّ
ضل

ُ
.. اللهم ال ت أعماال 

ملن  هــادي  وال  هديت  ملن  ُمضل  ال  إنه 
أضللت ..

ملن تكره.
و عندما تكرُه شخصًا..

 الجميع يكرُهه.. 
َ

 تجعل
ّ

 فمن الرقـيِّ أال
من خالِل حديِثك السيئ عنه..

 التجربة..
ُ

دع غيَرك يخوض

 منك ..
ُ

 الخلل
ُ

فقد يكون
)ال  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رســول  قال 
ي 

ِّ
ا ، فإن

ً
 من أصحابي عن أحٍد شيئ

ٌ
ِني أحد

ُ
غ

ِّ
ُيَبل

در( أحبُّ أن أخرج إليكم وأنا َسِليم الصَّ
تعمل  فإنها  تتقنها  عندما  حب«  »الال  مهارة 

عمل الفلتر لتنقية قلبك فال يحمل إال »ُحبًا«أو
مطمئن  الصدر  سليم  يجعلك  مما  حب«  »ال 

البال فال غل والحقد والعداوة .. 
 ال يمنعنك ماتراه من عيوب وأخطاء أن تكون 

سليم الصدر 
ة

ّ
فأنت بذلك تتعجل بشيء من نعيم الجن

ة
ّ
فسالمة الصدر من نعيم أهل الجن

ا 
ً
َوان

ْ
ِإخ  

ٍّ
ِغل  

ْ
ِمن وِرِهْم 

ُ
ُصد ِفي  َما  ا 

َ
ْعن

َ
ز

َ
)*َون  

)*
َ

اِبِلني
َ

ق
َ

ى ُسُرٍر ُمت
َ
َعل

 من 
ً

ــال إلــى فــراشــك تذكر رج ــت  ــإذا أوي ف
سليم  كان  ولكن  عمل  كثير  يكن  لم  الجنة  أهل 

الصدر«
ختامًا  :

ر النوايا، تتغير العطايا« »عند تغيُّ
ْيًرا*

َ
ْم خ

ُ
ِتك

ْ
ْيًرا ُيؤ

َ
ْم خ

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
 ِفي ق

ُ
ه

َّ
ِم الل

َ
*ِإن َيْعل

مهارة )الال حب(

أرحنا بها يا بالل


