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النف�س املطمئنة
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 .

عبدالله ذي البجادين
عبد  ُيسِلم  أن  قبل  اسمه  كان 

 ملدينته ُمزينة
ً

زني نسبة
ُ
الُعزٰى امل

أسلم وعمره ١٦ عامًا وتوفي وهو 
وُمنعمًا  غنيًا  شابًا  وكان  عاما   ٢٣
جدًا فى حياته توفيت أمه وأبوه وهو 

صغير فرباه عمه. 
كان شابًا ُمميزًا جدًا بني الشباب 
التي  والجميلة  الغالية  بمالبسه 
من  خصيصًا  الشام  من  بها  يؤتٰى 
الذي  الوحيد  الشاب  وكان  أجله 
فيه  كان  وقت  في  فرسني  يملك 
بغلة  يملك  ُمزينة  في  شاٍب  أفضل 

صغيرة وكان عمه من سادة ُمزينة.
قصص  أجمل  من  إسالمه  قصة 

إسالم الصحابه وأغربها.
عامًا   ١٦ الله  عبد  أتم  فحني 
فيه  ُيهاجر  الذى  الوقت  ذلك  كان 
املدينة  إلى  مكة  من  الصحابة 
ون على ُمزينة فى طريق  وكانوا يمرُّ
ون مسرعني جدًا ألن  هجرتهم ويمرُّ

كفار قريش يلحقون بهم.
أثناء  الصحابة  أحد  يومًا  فقابله 
اإلسالم  عليه  وعرض  هجرته 
طلب  أسلم  أن  وبعد  فورًا،  فأسلم 
القرآن  من  شيئًا  ُيعلموه  أن  منهم 
معك  نظل  أن  نستطيع  لن  فقالوا 
إن شئت  ولكن  بنا  تلحق  ألن قريشا 
لتتعلم  الطريق  فى  بنا  فالحق 
مشيًا  خلفهم  يسير  فكان  القرآن، 
وهو  القرآن  يقرأون  األقدام  على 
فى  كيلو   ١٥ مسافة  وراءهم  يقرأ 

م يرجع إلى ُمزينة 
ُ
الصحراء، ث

التالي يقف على  اليوم  ويعود فى 
حدود ُمزينة ينتظر أن يمرُّ صحابي 
علمني  له  فيقول  هجرته  طريق  فى 
حفظه  ما  عليه  ويقرأ  القرآن  من 
م أكثر من 

َّ
فى اليوم السابق حتى تعل

سورة من القرآن. 
فقال  الصحابة  أحد  يومًا  فجاءه 

هاجر معنا إلى رسول الله 
ُ

له ولَم ال ت
ال  له  فقال  وسلم،  عليه  الله  صلى 
من  فهو  عمي  ُيسلم  أن  قبل  هاجر 

ُ
أ

هاجر قبل أن آخذ بيده 
ُ
رباني ولن أ

لإلسالم.
سنوات  ثالث  ُمزينة  فى  فظل 
أي  يتحني  وظل  إسالمه  ُيخفي 
لُيخبره  عمه  مع  للحديث  فرصة 
الدين  هذا  من  إليه  وصل  عما 
صلى  محمد  به  جاء  الذى  الجديد 
يوم  كل  وذلك  وسلم،  عليه  الله 
وكان عمه يرفض رفضًا شديدًا أن 
أن  أراد  إن  وكان  سيقول،  ملا  يستمع 
الصحراء  فى  بعيدًا  ذهب  ُيصلي 
مرت  أن  وبعد  أحد.  يراه  ال  حتى 
ثالث سنوات على هذا الحال ذهب 
علّي  تأخرت  لقد  وقال  عمه  إلى 
الله  صلى  الله  رسول  عن  فأخرتني 
طيق 

ُ
أ عليه وسلم يا عمي وما ُعدت 

خبرك 
ُ
أ أن  أريد  وإنني  النبي  فراق 

أشهد  وأنا  سنوات  ثالث  منذ  بأني 
رسول  محمدًا  وأن  الله  إال  إله  ال  أن 
رسول  إلى  مهاجر  اآلن  وإنني  الله 
حب 

ُ
وأ وسلم  عليه  الله  صلى  الله 

أبيت فلن يردني  تكون معي فإن  أن 
عن الهجرة إليه شيء، فغضب عمه 
إال  أبيت  إلن  وقال  شديدًا  غضبًا 

اإلسالم جردتك من كل ما تملك. 
فقال يا عمي إفعل ما شئت فما أنا 
بالذي يختار على الله ورسوله شيئًا، 
فقال إن أصررت جردتك حتى من 
فمزق  وقام  عليك،  التي  مالبسك 
له مالبسه التي كان يرتديها، فقال 
هاجرن إلى 

ُ
عبد الله: والله يا عمي أل

رسول الله مهما فعلت بي.

فى  عاٍر  شبه  وهو  هجرته  وبدأ 
وهو  بجادا،  وجد  حتى  الصحراء 
وشقه  فأخذه  الصوف  من  الشوال 
وسطه  على  نصفه  وربط  نصفني 
ونصفه اآلخر وضعه على كتفه حتى 
وصل إلى املدينة فدخل على رسول 
الله عليه وسلم، فقال له  الله صلى 
النبي: من أنت فقال: أنا عبد العزى، 
وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  فقال 
أسلمت  لقد  فقال  هكذا،  تلبس  ولم 
فجردني عمي من كل ما أملك حتى 
إال  طريقي  فى  أجد  ولم  مالبسي 

هذين البجادين 
النبي:  فقال  بهما  فأتيتك 
النبي  فقام  نعم  فقال:  أوفعلت؟! 
ذي  الله  عبد  أنت  اليوم  من  وقال: 
فقد  العزى  عبد  ولست  البجادين 
البجادين  هذين  عن  الله  أبدلك 
حيث  منه  تلبس  الجنة  فى  رداًء 

تشاء.
ومن شدة فقره سكن فى مساكن 
للفقراء  مساكن  وهي  الُصفة  أهل 
عليه  الله  صلى  النبي  بيت  خلف 
وسلم، وتأتي غزوة تبوك وُعمره ٢٣ 
النبي  مع  الغزوة  إلى  فيخرج  عامًا 
يا  يقول  ثم  وسلم  عليه  الله  صلى 
أموت  أن  لي  الله  ادعو  الله  رسول 
ويقول  يده  النبي  فيرفع  شهيدًا، 
م دمه على سيوف الكفار.  اللهم حرِّ

بالذي  هذا  ما  الله:  عبد  فيقول 
النبي:  فقال  الله،  رسول  يا   

ُ
أردت

من  الله  عباد  من  إن  الله  عبد  يا 
يخرج فى سبيل الله فتصيبه الحمى 
من  وإن  شهيدًا  فيكون  فيموت 
الله  سبيل  فى  يخرج  من  الله  عباد 

فيكون  فيموت  فرسه  عن  فيسقط 
شهيدًا ولعلك تصيبك حمى فتموت 

فتكون شهيدًا.
مع  تبوك  غزوة  الله  عبد  ويشهد 
النبي صلى الله عليه وسلم وينتصر 
املسلمني وفي طريق عودتهم بالفعل 
تصيب عبد الله حمى شديدة ويبدأ 

يتألم آالم املوت. 
مسعود  بن  الله  عبد  لنا  فيحكي 
البجادين  ذي  الله  عبد  موت  قصة 
شديدة  ليله  فى  نائمًا  كنت  فيقول: 
أنا  وبينما  الظالم  شديدة  البرد 
صوت  خيمتي  خارج  سمعت  نائم 
هذا  فى  يحفر  من  فعجبت  حفر 
وبحثت  فاستيقظت  والظالم  البرد 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن 
خيمتهم  فى  وعمر  بكر  أبى  وعن 
ذهبوا،  أين  فتعجبت  أجدهم  فلم 
بكر  أبو  فإذا  خيمتى  من  فخرجت 
وعمر ُيمسكان سراجًا والنبي يحفر 
قبرًا فذهبت إليه وهو يحفر فقلت: 

ما بك يا رسول الله؟ 
فإذا  إلي  الشريف  وجهه  فرفع 
مات  وقال:  الدموع  تذرفان  عيناه 
إلى  فنظرت  البجادين  ذو  أخوك 
الله  رسول  أتترك  وقلت  بكر  أبى 
فقال:  بالسراج  أنت  وتقف  يحفر 
قبره  له  يحفر  أن  إال  النبي  أبٰى 

بنفسه.
ذي  قبر  بيديه  النبي  فحفر 
القبر  إلى  نزل  ثم  البجادين 
ليكون  به بجسده الشريف  وأضجع 
القبر رحمة لذي البجادين ثم قام 
ورفع يديه إلى أبى بكر وعمر وقا:ل 
ادنيا إلي أخيكما ورفقًا به إنه والله 

كان يحب الله ورسوله.
ويقول عبد الله بن مسعود فرأيت 
بشدة  الجثمان  يحتضن  النبي 
وكّبر  الكفن  على  تسقط  ودموعه 
أربع تكبيرات، وقال: رحمك الله يا 
عبد الله كنت أّوابًا تاليًا للقرآن، ثم 
اللهم  وقال  السماء  إلى  رأسه  رفع 
راضيًا  أمسيت  أنني  أشهدك  إنني 

عن ذي البجادين فارض عنه. 
والله  مسعود:  بن  الله  عبد  يقول 
أنا  أكون  أن  يومها  تمنيت  لقد 
صاحب الحفرة من كثرة الرحمات 
هذه  فى  عليه  ستتنزل  التي 

الليلة��صلى على سيدنا محمد��

قصة 
وعبرة 
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حكمة  حفيده  م 
ِّ
يعل أن  أراد  خياطًا  أن  ُيحكى 

عظيمة على طريقته الخاصة.
مقصه  أخذ  جديد  لثوب  خياطته  أثناء  وفي 
إلى  الكبيرة  القماش  قطعة  يقص  وبدأ  الثمني 
قطع أصغر كي يبدأ بخياطتها ليصنع منها ثوبا 

جديدا.
 وما أن انتهى من قص القماش حتى أخذ ذلك 

املقص الثمني  ورماه على األرض عند قدميه!!
 والحفيد يراقب بتعجب ما فعله جده.

 ثم أخذ الجد اإلبرة وبدأ في جمع تلك القطع 
ليصنع منها ثوبا رائعا.  

في  غرسها  حتى  اإلبرة  من  انتهى  أن  وما 
عمامته. 

ففى هذه اللحظة لم يستطع الحفيد أن يكتم 
فضوله وتعجبه من أفعال جده !! 

فسأله الحفيد: 
على  الثمني  مقصك  رميت  جدي  يا  ملاذا 
باإلبرة  احتفظت  بينما  قدميك  بني  األرض 

قال أعرابي المرأته:
أنت طالق حتى »حني«. 

يردها؛  أن  وأراد  ندم  وبعدها 
كلمة  تفسير  في  احتار  لكنه 

»حني«.
عليه  الرسول  إلى  فذهب   -

الصالة والسالم يسأله:
فلم  زوجته؟  إلى  يعود  متى 

يجده فى بيته وقتها.
- فذهب إلى أبى بكر وسأله عن 

تفسير كلمة »حني«.
فقال أبو بكر: 

حتى  زوجتك  عليك  مت  ُحرِّ
املوت وال تحل لك... فتركه.

- وذهب إلى عمر بن الخطاب 
وسأله نفس السؤال. 

- فقال له: 
سنة  أربعني  عليك  مت  حرِّ

...فتركه.
عفان  بن  عثمان  إلى  وذهب   -

رضى الله عنه وسأله.
- فقال:

 ... كامال  عاما  عليك  مت  حرِّ
فتركه.

- وذهب إلى علي بن أبي طالب 
وسأله.

- فقال: 
واحدة...  ليلة  عليك  مت  حرِّ

فتركه.
اآلراء  بأي  أكثر:  احتار  ولكنه 

يأخذ فى تفسير معنى »حني«.
الله  صلى  الرسول  إلى  فعاد   -
بستان  فى  فوجده  وسلم  عليه 

وحكى له ما حدث 
واآلراء فى تفسير كلمة »حني«،

- فقال الرسول اجلس، وأرسل 
إلى أصحابه، وملا جاءوا سألهم:

عليه  مت  حرِّ بكر  أبا  يا  ملاذا   - 
زوجته حتى املوت؟ 

- فقال:
يقول  القرآن  من  الله  يارسول 

تعالى:
)فمتعناهم حتى حني(

املوت،  حتى  هنا  الحني  ومعنى 
فسكت رسول الله

 - وقال وأنت ياعمر؟
الله  يارسول  القرآن  من  قال   -

، أول سورة اإلنسان يقول تعالى:
)هل أتى على اإلنسان حني من 

الدهر لم يكن شئا مذكورا(
فى  مكث  آدم  أن  هنا  و«حني« 
ينزل  أن  قبل  سنة  أربعني  الجنة 

األرض ..!
فسكت رسول الله. 

ملاذا  عثمان  يا  وأنت  وقال   - 
حّرمت عليه زوجته عاما؟

الله  يارسول  القرآن  من  قال   -
يقول تعالى: 

 كلمٍة طيبة كشجرة طيبة 
ُ

ل
َ
)َمث

كلها كل حني(
ُ
تؤتى أ

والحني هنا أكثر الثمر يثمر كل 
عام مرة،

فسكت رسول الله.
- وقال وأنت يا علي؟

- قال من القرآن يارسول الله، 
يقول الله تعالى:

تمسون  حني  الله  )فسبحان 
وحني تصبحون(. 

وحني هنا تعنى ليلة.
عليه  الله  ى 

ّ
صل النبى  فرح 

هذه  وكانت  أصحابه،  من  وسلم 
الرواية سببًا فى أن يقول:

هم  بأيِّ كالنجوم  أصحابى 
أهتديتم؛ اقتديتم.

عليه  الله  َصلى  الرسول   وقال 
وسلم لألعرابى:

طالب  أبى  بن  علي  برأى  خذ 
فإنه أيسر لك!!.

رخيصة الثمن ووضعتها على عمامة رأسك ؟! 
فأجابه الجد: 

قطعة  قص  الذي  هو  املقص  إن  بني  يا   👌
قطعا  منها  وجعل  وفرقها  تلك  الكبيرة  القماش 

صغيرة. 
القطع  تلك  جمعت  التي  هي  اإلبرة  بينما   👌

لتصبح ثوبا جميال.
�� كن من الذين يجمعون الشمل. 

قون الناس أشتاتا. ��وال تكن من الذين يفرِّ
جاءك  إذا  ولكن   ... األروع  تكون  أن  يلزم  ال   ...

عتذر اصفح..
ُ
املهموم اسمع .. وإذا جاءك امل

وإذا ناداك صاحبك لحاجٍة انفع..
للورد  أنك  يكفيك  ا 

ً
شوك  

َ
حصدت إن  وحتى   ...

تزرع ...
ى في ظروفكم الخانقة .. 

ّ
مــوا العطاء حت

ّ
> تعل

ور ملن حولكم وإن كانت 
ّ
موا كيف تهدون الن

ّ
تعل

خفاياكم متعبة.. 
ئ لكم فرجًا. فثواب العطاء ُيخبِّ

كن إبرة !! المقصًا !!

أنت طالق حتى »حين«
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أقوى بوليصة تأمني
كنت ماشي في السوبر ماركت وفجأة سمعت 
ناحية  مشيت  تتكسر.  عمالة  حاجات  دوشة 
ماركت  السوبر  ممرات  خالل  من  الصوت 
ودان  في  تهمس  عمالة  الناس  بعض  إن  وشفت 
بيبحلقوا في حد. كانت واحدة ست  ا  بعض وهمَّ
مليان  رف  خابطة  لسه  وكانت  السن  في  كبيرة 
أطباق وكوبيات بالتروللي بتاعها وكتير منه وقع 
نص  في  األرض  على  راكعة  لقيتها  متدشدش. 
م الحتت املكسرة 

ِّ
هدومها من الكسوف وعمالة ِتل

اللي  الورقة  يشيل  نازل  جوزها  اللي  الوقت  في 
عليها الرقم من كل حاجة اتكسرت وبيقول لها: 

شفتي؟؟ دلوقت الزم ندفع ثمن كل ده.
له  حصلت  حد  للغاية.  ُمحِزن  كان  املشهد 
وملا  عليه.  كانت  العينني  وكل  صعبة  ظروف 
جه  شاب  لقينا  أطمنها،  علشان  جنبها  وطيت 
احنا  حاجة.  كل  سيبي  للست:  وقال  جنبنا  وركع 
ها. احنا محتاجني بياناتك علشان ناخدك  هِنِلمَّ
الجرح  على  لك  يبص  دكتور  علشان  املستشفى 
اللي في إيدك ده. الست بصت له خجالنة وهي 
بس  األول.  ده  كل  ثمن  ادفع  الزم  أنا  ال  بتقوله: 

تأمني  عندنا  احنا  يامدام.  ال  وقال  رد  الراجل 
للخسائر اللي من النوع ده ومش مضطرين ندفع 

حاجة. 
كل  ل  وصَّ كان  إنه  أدركت  الراجل،  قام  وملا 

ع العميلة بسرعة...
َّ
املعلومات ملدير املحل وطل

العبرة
أطلب  أحب  هنا،  لحد  القصة  قرا  اللي  لكل 
دقيقة من وقتك. في املكان اللي انت فيه دلوقت 
غّمض عينيك وتخّيل الله بيعمل لك نفس الشيء.

في يوم من األيام كان جحا يشعر بالجوع 
لديه  وكان  املنزل،  في  طعام  أي  يمتلك  وال 
إلى  الذهاب  فقرر  املال،  من  صغير  مبلغ 
لسد  تكفي  بسيطة  أشياء  وشراء  البقال 
 فقط، وبالفعل ذهب وطلب من البقال 

ُ
جوعه

أشياء بسيطة على قدر ما معه من مال، ولكن 
البقال طلب من جحا أن يأخذ كل ما ُيريدُه، 
جحا  ألن  وذلك  بعد،  فيما  املال  يرد  أن  على 
في  ذلك  جحا  رفض  البقال،  صديق  كان 
 بعد ذلك وافق بسبب إصرار 

ُ
البداية، ولكنه

البقال الشديد.
تدبير  جحا  يستطيع  ولم  األيام  ومرت 
أموال البقال، فبدأ البقال ُيطالبه على املال 
 بقدر 

ُ
في أي مكان وزمان، وكان جحا يتجنبه

وكلما  أ، 
ً

ابد  
ُ

أمامه من  يسير  فال  املستطاع 
ا 

ً
بعيد سار  األماكن  أحد  في  بعيد  من  ملحه 

.
ُ

عنه
جالس  جحا  كان  األيام  من  يوم  وفي 
يتحدثون  األصدقاء،  من  مجموعة  مع 
ويضحكون مًعا، ويقولون لجحا أنهم يريدون 
قضاء الليلة كاملة معه، وبينما هم كذلك ملح 
يقوم  أن  فخشى  عليهم،  قادم  البقال  جحا 

بإحراجه بني أصدقاءه، فهم ملغادرة املكان، 
وصل  حتى  ذلك،  من  منعوه  أصدقاءُه  ولكن 
البقال وبدأ يتحدث لجحا بأسلوب غير الئق.

املوقف  هذا  من  يخرج  كيف  جحا  فكر 
، كم درهم 

ً
البقال قائال املحرج، فتوجه إلى 

ثمن األشياء التي أخذتها منك، فرد البقال: 
ا سوف أعطيك 

ً
50 درهم، فقال جحا: حسن

كم  ا 
ً
إذ درهم،   20 غد  وبعد  درهم،   25 ا 

ً
غد

دراهم،   5 البقال:  فقال  لك؟  يتبقى  درهم 
أن  رجل  يا  تستحي  األ  متعجًبا:  جحا  فقال 
خمسة  أجل  من  مكان  كل  في  تطاردني 
ا، 

ً
غد  

َ
لك أعطيهم  وسوف  أذهب  دراهم، 

البقال  وذهب  جميًعا،  األصدقاء  فتعجب 
ا دون أن يلفظ بكلمة واحدة.

ً
بعيد

كل  كسرت  حياتك  في  ماشي  وانت  تخّيل 
أبكاك  اللى  ومنها  جرحك  اللى  منها  حاجة. 

ومنها اللى اتكسر ومينفعش يتصلح.
على  تبكي  األرض  في  تفضل  إيه..  هتعمل 

 تسمع كالم املنادي وتقوم؟
ّ
حالك؟ وال

ومني   .. مني  في  وتمسك  وازاي  إمتي  تقوم 
الطبيب اللى يعالج جرحك؟

نفسك  تسيب  إما  طرق  مفترق  بيكون  ده 
تروح  أو  ويقهرك  ويكدرك  يحزنك  للشيطان 

للملك عنده أقوى بوليصة تأمني.
 هيسد منها فاتورتك.

املغفرة  عنده  العطايا..  عنده  الرحمة..  عنده 
كل  عن  العوض  عنده  الصدر..  انشراح  عنده   ..

الدنيا..
الله  سائال..  يرد  ال  الله  خزائنه..  تنفد  ال  الله 

خلقك ويعلم ما يصلحك. الله يحبك.. 
الله ينادي عليك إذا تركته ويقول لك: عبدي 
وجدت  أم  غيري  ربا  أوجدت  تذهب  أين  إلى 
أمثالها  بعشر  عندي  الحسنة  سواي..  رحيما 

وأزيد والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو...
ألن  تتأخر  ال  ينتظرك..  فهو  ربك  باب  أطرق 

الله يحب األّوابني.

 قصة جحا والبقال


