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

منها حكمة معينة .

البصري  الحسن  بني  كان 
شيء  سيرين  بن  محمد  وبني 
ابن  كر 

ُ
ذ إذا  وكان  الجفاء،  من 

سيرين عند الحسن يقول:
 ..! الحاكة  ذكر  من  دعونا 
أهل  أغلب  أن  يقصد  وكان 
حياكة  في  يعملون  سيرين  ابن 

الثياب!
ثم إن الحسن رأى في منامه 
على  قائم  وهو  ُعريان،  كأنه 

مزبلة يضرب بالعود !!
رؤياه  من  مهموًما  فأصبح 
أصحابه   

َ
أحد فأرسل  هذه، 

عليه  ليقص  سيرين  ابن  إلى 
الرؤيا على أنها رؤياه، ولكن ابن 
سيرين كان أذكى من أن تنطلي 
عليه املسألة، فقال ملن جاءه: قل 
عنها  تسأل  ال  الرؤيا  لصاحب 

ابن الحاكة ..
الحسن  إلى  الخبر  وصل  وملا 
في  سيرين  ابن  إلى  مضى 
سيرين  ابن  رآه  فلما  مجلسه، 
جلسا  ثم  فتعانقا،  إليه  قام 
الحسن:  له  قال  ثم  فتعاتبا، 
دعك من هذا يا أبا بكر، حدثني 

 قلبي !
ْ

لت
َ

غ
َ

عن الرؤيا فقد ش
فقال له ابن سيرين: ال تشغل 
من  عري  الُعري  فإن  قلبك، 
وأما  طالبها،  َمن  فلست  الدنيا 
تراها  وأنت  الدنيا  فهي  املزبلة 
العود  وأما   ... حقيقتها  على 
ث بها الناس.

ِّ
حد

ُ
فإنها الحكمة ت

 
َ

َ عرفت فقال الحسن : فكيف 
أني صاحب الرؤيا ؟!

أعرف  ال   : سيرين  ابن  قال 
أصلح منك أن يكون رآها ..

ال  األقران  بني  <التنافس 
يكاد ينجو منه أحد ... وإال لنجا 

منه الحسن وابن سيرين .
تقواهما  على  فالرجالن   

شيء  بينهما  كان  وصالحهما 
النبالء  شأن  ولكن  الجفاء،  من 
ينسى  أال  تنافسوا  هم  إذا 
وال  بعض،  حسنات  بعضهم 
أرسل  وما  ميزاته،  يجحد 
سيرين  ابن  إلى   

ً
رسوال الحسن 

لتعبير رؤياه إال ألنه يعرف علمه 
وما   .. املجال  هذا  في  وبراعته 
علم ابن سيرين أن الحسن هو 
يعرف  ألنه  إال  الرؤيا  صاحب 

تقواه وصالح دينه .
التنافس  حصل  إن  فإياك 
»أنا  يوم قال:  بإبليس  تقتدي  أن 

خير منه«

بل اقتِد بموسى عليه السالم 
هو  هارون  »وأخي  قال:  يوم 

ا«!
ً
أفصح مني لسان

كذلك  النبالء  شأن  وإن 
لتسوية  حدث   

َّ
أقل يغتنموا  أن 

الحق  إلى  الرجوع  فإن  األمور، 
الباطل  في  التمادي  من  خير 
يراجع  إذ  الحسن  أنبل  وما   ...
سيرين  ابن  إلى  ويذهب  نفسه، 

في مجلسه،
وما أنبل ابن سيرين إذ يقوم 

إلى الحسن فيعانقه .
باإلثم،  العزة  تأخذك  ال 
ا 

ً
فأحيان وبادر،  الفرص  اغتنم 

تمضي سنوات من الجفاء ألننا 
فوتنا فرصة ..

باملبادرة  غيرك  سبقك  وإن 
فال تكن شر الرجلني، ومن مشى 
تجاهه  امِش  خطوة  تجاهك 

خطوتني .
موضعها،  هذا  ليس  الكرامة 
يحب  »والله  موضع  هذا 

املحسنني«
وموضع »وأصلحوا ذات بينكم« 

وموضع »من تواضع لله رفعه«
) 

ّ
 لله عز

ّ
ل

َ
وموضع )من ذ

 وموضع )وخيرهما من يبدأ 
صاحَبه بالسالم(

العمالقة
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لم أكن أتصور أن شهادة وفاة صاحب الشركة 
التي عملت بها طوال الثالثني عاما املاضية هي 

شهادة وفاتي أنا أيضا.
إدارة  مقاليد  هيثم  ابنه  تولى  أن  فبعد 
الشركة كانت أول قراراته التخلص مني وطردي 

إلى الشارع، فهو لم ينس ذلك املوقف القديم،
حسابات  من  أمواال  اكتشفت تحويله  حني 
الشركة إلى حسابه الخاص دون علم أبيه وطلب 
إطالع  على  أصررت  إخباره، وأنا  عدم  مني 
ثمن  الثمن،  أدفع  أنا  األمانه، وها  باب  من  أبيه 

األمانة.
ماذا أفعل 

أواخر  املال  أن كان جم مشكلتي في شح  بعد 
الشهر، ألعيش باقي حياتي فجأة آخر الشهر، 

ولدي الكبير في كلية الطب يحتاج إلى مراجع 
باهظة الثمن ووعدته في أول الشهر، 

ووعدتها  للشتاء  جديده  مالبس  ابنتي أرادت 
في أول الشهر 

ودروسه  العامة  الثانوية  الصغير في  ولدي 
الخاصة تدفع أول الشهر 

حساب املاء والكهرباء والبقال وغيرها... 
يا إلهي الصيدلية 

تأمني  بال  أصبحت  لقد  زوجتي  ودواء  دوائي 
صحي، 

ماذا إذا مرض أحد األبناء، 
أهذا ثمن خدمة السنني بأمانة وإخالص، بعد 
أن شاب الشعر وخارت القوة أعود لنقطة الصفر. 

لم أشعر إال وأنا واقف أمام البنك، 
هنا وضع صاحب الشركة أكثر من مائة الف 
ألصرف  الشركة  حسابات  خارج  باسمي  جنيه 

منها على بعض أموره في غيابه. 
وحق  حقي  املال  هذا  الغدر،  ثمن  هذا 
ذلك  القدر  أراد  السنني،  خدمة  أوالدي، حق 

فلتكن مشيئته. 
البنك أجول  من  وانصرفت  املال  صرفت 
ألسرتي، ولكني  األمان  تذكرة  هي  مال  بحقيبة 

برغم ذلك أصبحت أتعس من مجرد عاطل 
من  محني  رأسي  لصا،  خائنا  أصبحت  لقد 

الخزي والعار، 
ال أنا لم ولن أكون ذلك الرجل امللوث في آخر 
أيامه، بعد عزتي بشرفي آكل الخبز الجاف من 
كد عملي ..إلى ما لذ وطاب من إثم وسوء عملي.
الشركة  باب  أمام  أقف  وأنا  كلماتي  أنهيت 
مرة  إرادتي  تخور  أن  أخاف  بسرعة  ألدخل   ..
أخرى . وأتجه إلى من ظلمني وأدخل عليه دون 
وجهه  تمأل  والدهشة  جالس  استئذان ألجده 
وهو يمسك .. بورقة في يده علمت بعد ذلك أنها 

خطاب من والده له. 
وضعت املال في هدوء أمامه وحكيت قصتها 
والدهشة تزداد على وجهه وعيناه حائرتان بني 

املال والورقه في يده، وهممت بالخروج ..
الحزن وأطياف  وشدة  الفخر  قمة  في  وأنا 
أبنائي وهم في انتظاري عند أول الشهر يمدون 
بالحزن  املليء  هيثم  نداء  لي، ليوقفني  أيديهم 

....«انتظر يا عم صالح«
ألتفت أليه ألتفاجأ بوجه بشوش مبتسم ويمد 

يده بالورقه ألتناولها وأقرأ ما بها.
ولدي العزيز 

أعرف أن أول قراراتك هي طرد عمك صالح 
سرك  أفشى  أن  منذ  تكرهه  العمل فأنت  من 

لي وكان األجدر أن تحترمه ألمانته، 
صالح  يعد  لم  الخاسر إن  أنك  بني  يا  اعلم 
 .. به  ظني  وهذا  عاد  إن  أخرى ولكن  مرة  إليك 

فسوف يكون ليعطيك درسا قاسيا ..
واعلم  بالخطاب  املرفق  الشيك  أعطه  حينها 
تلك  لك  لنصنع  وكفاحي  دربي  رفيق  كان  أنه 

الشركة الكبيرة.
كلمات  آخر  مع  البكاء  في  أجهشت 
يردد  بقوة وهو  يحتضنني  هيثم  الخطاب وأقبل 

»أنا آسف يا عم صالح«
ما  أضعاف  وجدته  الذي   .. الشيك  وأعطاني 
.. أن أكمل  كنت سوف أختلسه، ما ال أستطيع به 
الشهر  آخر  أيام  وأودع  عزة  في  عمري  باقي 

لألبد. 
*من توكل على فهو حسبه**عامل الله وأبشر 

بخير*

بقلم: محمد الحريريآخر الشهر .. 

 من قبيلة أخرى!
ً
♦ اعتقل ملك من ملوك العرب رجال

فجاءت قبيلته بشيوخها وبأمرائها تشفع فيه 
فقال امللك: من هذا الرجل الذي جئتم كلكم لتشفعوا فيه؟

فقالوا بصوت واحد:
هو ملكنا !

فقال: لم يخبرنا عن نفسه !
فقالوا : أنف أن يذل نفسه

فأراد أن يريك عزته بقومه !
فأطلقه لهم....

وبعد أيام جاءه الخبر أن ذلك الرجل ما هو إال راعي اإلبل 
عندهم فأرسل إليهم امللك يستفسر ملاذا  صنعتم ذلك؟!!

فجاءه الرد منهم:
 راعينا{

َّ
ل

َ
}ال أمير فينا إن ذ

ال خير فى 
قوم ضاع 

فيهم حق 
ضعيفهم
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 قصة فيها عربة 
حكى األصمعي قال: 

مدة  بعد  فأتيته  لكرمه،   
ً
رجال أزور  »كنت   

فوجدته قد أغلق باب بيته ..
 فأخذت رقعة وكتبت فيها:
إذا كان الكريُم له حّجاٌب

 الكريِم على اللئيِم 
ُ

فما فضل
وبعثت بها إليه .. ووقفت أنتظر الجواب 

 فعادت وعلى ظهرها مكتوب:
 ماٍل

َ
إذا كان الكريُم قليل

ر بالُحّجاِب عن الغريِم
ّ

تست
ومع الرقعة صرة فيها خمسمائة دينار.

املأمون  املؤمنني  أمير   
ّ

ألتحفن والله  فقلت 
بهذه الحكاية ..

القصة،  عليه  وقصصت  إليه  فذهبت   
فتأمل  يديه«،  بني  والصرة  الرقعة  ووضعت 

الصرة وقال: 
 .. املال  بيت  بختم  الصرة  هذه  أصمعي  »يا 

فأحضر الرجل الذي دفعها إليك« ..
 فقلت: »الله الله يا أمير املؤمنني، الرجل قد 

أوالني خيرًا« ..
 قال: »البد منه« ..

 فقلت: »غير مروع ؟ »
 قال : »غير مروع«

فنظر  فحضر،  إليه  فبعث  مكانه،  فعّرفته   
إليه أمير املؤمنني ثم قال له:

بموكبنا  وقف  الذي  الرجل  أنت  »ألست 
باألمس، وشكا إلينا رقة حاله وكثرة عياله؟ «

 قال: »نعم يا أمير املؤمنني«..
 قال: »وأمرنا لك بخمسمائة دينار؟«..

قال: »نعم ، وهي هذه ، يا أمير املؤمنني«..
 قال: »ولَم دفعتها لألصمعي على بيت واحد 

من الشعر؟«..
: »استحييت من الله أن أرّد قاصدي،   قال 

إال كما رّدني باألمس أمير املؤمنني«.. 
وأوفر  خلقك  أكرم  ما  دّرك،  »لله  قال:   

مروتك«..
 ثم أمر له بألف دينار..

الناس للناس مادام الوفاء بهم
والعســـر واليسر أوقات وساعات

وأكرم الناس ما بني الورى رجل
قضي على يـده للناس حاجات

ُ
ت

ال تقطعن يد املعروف عن أحد
ما دمــــت تقدر واأليــام تـــارات

واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت
إليك ال لك عنـد الناس حاجات

قد مات قوم وما ماتت فضائلهم
وعاش قوم وهم في الناس أموات

النفس املطمئنة

بعض  قام  األيام  من  يوم  فى 
شعراء  باستدعاء  الخلفاء 
شاعر  حينها  مصر،  وكان 
يحمل  الثياب  رث  للغاية  فقير 
ليمألها  بها  ذاهب  بيده  جرة 
أن  يرد  لم  باملاء؛  البحر  من 
تذهب عليه الفرصة سدى فتبع 
جميعهم  وصل  حتى  الشعراء 

لدار الخالفة .
لقصر  الشعراء  وصل  إن  وما 
الخليفة  عليهم  أغدق  الخالفة 
الكثير،  والهبات  الخيرات  من 
الشاعر  رأى  عندما  ولكنه 
وبخاصة  الرثة  وثيابه  الفقير 
يحملها،  التي  الفارغة  الجرة 
أنت؟!، وما حاجتك  سأله: “من 

إلينا؟!”
قال الشاعر الفقير: 

شدوا  القوم  رأيت  “وملا 
رحالهم

أتيت  الطامي  بحرك  إلى 
بجرتي”

أعجب الخليفة أشد اإلعجاب 
الفقير،  الشاعر  به  أنشد  بما 
له  “امألوا  الفور:  على  فقال 

جرته بالذهب الخالص
الحاسدين  أحد  قال 

رجل  “ولكنه  عليه:  والحاقدين 
فقير، ولن يحسن التصرف بكل 

هذه األموال
الخليفة: “إنه ماله يفعل به ما 

يشاء.”فقال 

جرته  له  مألت  إن  وما 
قصر  من  خرج  حتى  بالذهب 
كلها  بتوزيعها  وقام  الخليفة، 

للفقراء واملساكني
“ألم  للخليفة:  أحدهم  قال 
لن  بأنه  ونخبرك  لك  نقل 
وأنه  بها،  التصرف  يحسن 
وزع  لقد  جميعها،  سيضيعها 
التي  الهبة  كل  الفقير  الرجل 

أعطيته إياها .”
الفور  على  الخليفة  أرسل 
صحة  عن  وسأله  طلبه،  في 
إليه،  وصلت  التي  املعلومات 

فقال الشاعر الفقير :
يجود علينا الخيرون بمالهم

ونحن بمال الخيرين نجود
وأشــــاد  الخليفة  أعجب 
جـرته  بتعبئة  وأمـر  برده، 
فقال:  مرات،  عشــرة  بالذهب 
بعشـــر  الحســـنة  “صدقا 

أمثالها . 

الشاعر الفقري
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نور من كل جانب
في  ألقاه  الذي  درسه  الشيخ  أنهى  إن  ما 
وقال:  يده  املصلني  أحد  رفع  حتى  املسجد 

ممكن سؤال؟
رد عليه الشيخ: تفضل.

قال الرجل: أنا طبيب ، ورغم علمي وخبرتي 
مرض  تشخيص  في  أوفق  ال  أحيانًا  فإني 
لعله  بل  يفيده،  ال  دواء  له  فأصف  املريـض، 
يضره ويؤذيه، فهل هناك دعاء أدعو به حتى 

أتجنب هذا الخطأ؟
 

َّ
لكن سؤاله  عن  الطبيب  بإجابة  الشيخ  همَّ 
 آخر قال: أنا أيضًا أعاني هذا في عملي.

ً
رجال

سأله الشيخ: أنت أيضًا طبيب؟
بعض  أرتكب  وأحيانًا  مهندس،  أنا  بل  قال: 
األخطاء في رسم املخططات أو في تنفيذها، 
من  أكثر  امتدت  التي  الطويلة  خبرتي  رغم 

عشرين سنة.
أنا  شيخي   :

ً
قائال بالسؤال  ثالث  رجل  بادر 

للدروس  تحضيري  ورغم  رياضيات  مدرس 
جيدًا فإنني أحرج أمام الطلبة حني ُيغلق علّي 

فال أنجح في حل بعض املسائل.
التفت الشيخ إلى من حولـه من الحاضرين 
أبدأ  أن  قبل  سؤال  أي  أحدكم  لدى  هل  وقال: 

باإلجابة؟
الشيخ:  له  فقال  يده  الحاضرين  أحد  رفع 

تفضل، ما سؤالك؟
إمساكي  عدم  من  أعاني  أنا  الرجل:  قال 
فأغضب  زوجتي  تجادلني  حينما  أعصابي 
بعد  أندم  ثم   .. أحيانًا  وأضربها  فيها  وأصرخ 
مشكلة  تعانون  جميعًا  أنتم  الشيخ:  قال  ذلك. 
واحدة، وهي فقدانكم للرؤية املبصرة فتقعون 

فيما تقعون فيه من أخطاء.
وكيف  املبصرة؟  الرؤية  أحدهم:  سأله 

نحصل على هذه الرؤية املبصرة؟
أجاب الشيخ: حتى تحصلوا عليها البد لكم 
من نور، نور يضيء لكم ما أمامكم وما خلفكم 
وما حولكم، نور يضيء لكم عقولكم وقلوبكم 
الكيلومترات،  مئات  يمتد  نور  ونفوسكم، 

ويستمر طوال األيام والشهور والسنوات.
سأله الرجل نفسه: وأين نجد هذا النور؟

قال الشيخ: لست أنا من يدلكم عليه!
سأل الرجل ثانية: من يدلنا عليه إذن؟

صلى  نبيكم  عليه  دلكم  لقد   : الشيخ  أجاب 
الله عليه وسلم في هذين الحديثني الشريفني:
الله عنه عن  عن أبي سعيد الخدري رضي 
قرأ  )من  قال  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
له  أضاء  الجمعة؛  يوم  في  )الكهف(  سورة 
صحيح  حديث  الجمعتني(  بني  ما  النور  من 

أخرجه الحاكم والبيهقي.

قال  عنه  الله  رضي  عنه  أخرى  رواية  وفي 
سورة  قرأ  )من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبني 
البيت العتيق( حديث صحيح أخرجه البيهقي.
قارئ  ُيبشر  األولى  الرواية  في  فالحديث 
سورة )الكهف( في يوم الجمعة بأن يضيء له 
الواقعة  املدة  ليشمل  زمانًا  يمتد  ما  النور  من 
بني الجمعة التي قرأ فيها السورة إلى الجمعة 
أيضًا  فيها  )الكهف(  قرأ  فإذا  لها،  التالية 
وحافظ على قراءتها في كل جمعة فهذا يعني 

أنـه سيضيء له نور طوال حياته.
قارئ  يبشر  الثانية  الرواية  في  والحديث 
)الكهف( يوم الجمعة بأن يضيء له نور يمتد 
الحرام،  الله  بيت  العتيق،  البيت  إلى  مكانًا 
نور  إلى  يشير  وهذا  عنه،  بعيدًا  كان  مهما 
يضيء طريقه أمامه حيثما اتجه وأينما ذهب.
قارئ  يبشر  بروايتيه  الحديث  فإن  وهكذا 
))الكهف(( بنور يمتد زمانًا ومكانًا، فالزمان 
يشمل حياته كلها إذا حافظ على قراءتها كل 
يوم جمعة، ومكانًا يشمل ما حوله ويتصل بنور 

بيت الله الحرام في مكة املكرمة.
النور  هذا  عن  يستغني  مسلمًا  أحسب  وما 
الذي  النور  هذا  واملكاني،  الزماني  ِبُبعديه 
في  بل  وأسرته  عمله  في  إنسان  كل  يحتاجه 

حياته كلها.
الطبيب يحتاجه في تشخيصه داء مريضه، 
نور  إلى  يحتاج  إنه  يكفيه؛  ال  وحده  فعلمه 
يضيء له عقله وقلبه، ويحتاجه في العمليات 

الجراحية التي يجريها.

واملهندس يحتاجه في رسم املخططات، 
وال  الكميات،  وتقدير  العمارات،  وبناء 
تكفيه خبرته وعمله وحدهما ما لم يوفقه 

الله وُيِنْر  له عقله وطريقه.
طلبته،  تعليم  في  يحتاجه  واملعلم 
إلى  أحوج  وهو  وتوجيههم،  وإرشادهم 
هذا النور ليفتح الله عليه، ويفتح له عقول 
لن  النور  هذا  دون  ومن  وقلوبهم،  طلبته 

يحقق ما يريد على الوجه املرجو واملأمول.
وهكذا كل إنسان في هذه الحياة الدنيا 
له  يضيء  الذي  النور  هذا  عن  يستغني  ال 
الله  فيحفظه  ومكان،  زمان  من  أمامه  ما 
تعالى من أخطاء وسقطات وعثرات ما كان 
له  الله  الذي أضاءه  النور  لوال هذا  ليراها 

 الكهف يوم الجمعة.
َ

بفضل قراءته سورة
أنه  عنكم  ُيخفي  ال  السطور  هذه  وكاتب 
جمعة  يوم  كل  الكهف  سورة  لقراءته  يجد 
ع  نورًا يضيء له طريق الكتابة أمامه، فيطوِّ
أمرها،  عليه  ل  وُيسهِّ كلماتها،  له  الله 

ويبارك له في أوقاتها.
يرشدنا  وسلم  عليه  الله  صلى  والنبي 
إلى إضاءة هذا النور حولنا وفينا بالدعاء 
قلبي  في  اجعل  ))اللهم  إياه  علمنا  الذي 
نورًا،  بصري  وفي  نورًا،  لساني  وفي  نورًا، 
وعن  نورًا،  يميني  وعن  نورًا،  سمعي  وفي 
تحتي  ومن  نورًا،  فوقي  ومن  نورًا،  يساري 
 ، نورًا  خلفي  ومن  نورًا،  أمامي  ومن   ، نورًا 
ْعِظم لي نورًا( 

َ
واجعل لي في نفسي نورًا ، وأ

متفق عليه .

د. محمد رشيد العويد
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