




»رائع����ة ب���كل ما حتمل الكلمة م���ن معنى! وهكذا تكون احلكاية لل�ص���غار، 

م�ص���تواها منا�ص���ب، واأ�ص����لوبها �ص���ام،  وم�ص���مونها اإ�ص���امي النزعة، و�ص���ليم 

العقيدة.. جت��ويد فني ومعنوي، مل اأجد ما يعيب يف الق�ص�ص واحل�كايات.. 

واأرى لكاتبه��ا �ص���اأنا واأي �ص���اأن. اأحببته وكاأين اأ�ص���مع احلكاي��ة منه واأنا طفل 

بني يديه وال فخر!.«

هذه الكلمات علق بها االأديب االأ�صتاذ حممد موفق �صليمة بخط يده على 

ه���ذه املجموع��ة الق�ص�ص���ية )حكايات حماد( التي كتبته���ا لاأطفال، ودخلت 

بها امل�صابقة التي اأعلنتها رابطة االأدب االإ�صامي العاملية يف اأدب االأطفال يف 

ثاث��ة فروع، هي االأنا�صيد ال�ص��عرية، والق�ص�ص الق�صرية، وامل�صرحية.

وق���د ف���ازت ه���ذه املجموعة - واحلم���د هلل - باجلائزة الثاني��ة يف امل�ص���ابقة 

من بني ما يزيد على ع�صرين جمموع��ة ق�ص�صية.

وقد غمرين ال�ص����رور بكلمات االأ�ص���تاذ حممد موفق �ص���ليمة -ع�صو جلنة 

حتكيم امل�ص���ابقة- اأكرث من فوزي باجلائزة،  فقد يفوز عمل ما يف م�ص�����ابقة 

ل�ص���عف امل�ص���اركات اأو قلته���ا، وه���و ما كان منتفي����ا هنا. لذل���ك اأعطتني تلك 

الكلمات �ص���عورا بالر�ص���ا واالطمئنان الأنها �ص���هادة من متخ�ص�ص وخبري يف 

الكتاب��ة لاأطفال يف املجاالت الثاثة وغريها.

وهذه احلكايات الت�صع ماأخوذة من حياة الريف يف ال�صمال ال�صوري، وهي 

هادفة، ل�صيق�ة باحلي��اة اليومي��ة للطفل، تهدف اإىل تقومي العقيدة وال�صلوك، 

وتنمية الروح االإيجابية، وتعزيز ال�صعور االإن�صاين لدى النا�صئة.

                                                                                       املـــ�ؤلف 

مقدمة



جعَل اهلل �س��بحانَه النهاَر معا�س��اً َيعمُل فيِه النا�ُس وَيْك�َس��بوَن. وجعَل الّليَل 

�ُس��باتاً يرِجعوَن فيِه اإىل ُبيوِتهم وَي�س��ريحوَن. اأك��ُر املخلوقاِت على وجِه الأر�ِس 

 للحياِة.
ِّ

ت�سرُي ِوْفَق هذا النظاِم الإلهي

الإن�ساُن، واحليواناُت، والطيوُر، وكثرٌي من احل�سراِت الزاحفِة والطائرِة تعمُل يف 

ا�ِس! وبع�ُس  النهاِر، وتناُم يف الليِل. بع�ُس الطيوِر َتخرُج يف الظالِم اخلفيِف ِمثَل اخلفَّ

 الليَل �سجيجاً مثل ال�سفادِع وال�سرا�سرِي!!
ُ
ِة واحل�سراِت متالأ احليواناِت املائيَّ
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النمُل ِمثُل الإن�س��اِن يعمُل يف �س��وِء النهاِر، فاإِذا اأقبَل الليُل عاَد اإىل قريِتِه 

�َق من��ُه اأح��ٌد يف اخل��اِرِج!
ْ
فلْم يب

ماُل اإىل قريِتها جميعاً، اإل منلًة واحدًة بقيْت خارَج  يف اأحِد الأياِم عادِت النِّ

القري��ِة!كاَن اأح��ُد الأولِد قْد دا�َس على هذِه النملِة ُقرَب امل�س��جِد فاأ�س��اَبها 

م�ِس. َل ِغياِب ال�سَّ
ْ
ِبُر�سو�ٍس اأعاَقْتها عِن ال�سرِي واللِّحاِق بزميالِتها قب

حادٌث ُمرورٌيّ
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َ

َبِقيِت النملُة املُ�سابُة قريبًة من ِجداِر امل�سِجِد ت�سُعُر ب�سيٍء من الأماِن وهي

ترى املُ�سِلّنَي الذين ياأتوَن اإىل �سالِة املَغرِب ُثمَّ يُعودوَن اإىل ُبيوِتهم. َلْ تتحرِك 

.
َ
النملُة خوفاً مْن اأن يُدو�َسها اأحٌد دوَن اأن ي�سُعر

َل اأي�س��اً فلْم ت�ستِطْع اأْن تطُلَب النجدَة!  كاَن ِجهاُز الت�س��اِل لديها قْد تعطَّ

َف َقدَر الإمكاِن!
ُّ
فحاولِت الت�سر
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بداأْت ت�سعُد جداَر امل�سجِد قلياًل قلياًل، وبعَد حماولٍت عديدٍة و�سلْت 

اإىل الناِفذِة، ودخلْت منها اإىل امل�سجِد.

جِة، فاأخذْت طريقاً  �س��عرْت بالرِتياِح يف امل�سجِد املُنرِي بامل�سابيِح املُتوهِّ

�سهاًل نحَو اأر�ِس امل�سِجِد املفرو�سِة بالُب�سِط الوثريِة.
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ِة  ِت النملُة عندما لم�َسِت الب�ساَط كاأنَّها بنَي الأع�ساِب الربيعيَّ اأح�سَّ

ِن ل�سالِة  الناعمِة فا�سراحْت �ساعًة مَن الزماِن، حتى ارتفَع �سوُت املوؤذِّ

الع�ساِء: اهلل اأكرُب.. اهلل اأكرب

ُد النملَة املُختبئَة جانَب   وق�ُع اأق�داِم امل�سلنَي ل�سالِة الع�ساِء يهدِّ
َ
بداأ

كْت بنَي اجِلداِر وطرِف الب�س��اِط اإىل 
َّ
خرى، فتحر

ُ
ًة اأ

َّ
الب�س��اِط باخلطِر مر

الأماِم حتى و�سلْت اإىل الزاويِة التي ل َتدو�ُسها الأرجُل!
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هم مَع ِقراءِة الإماِم! وتوقفْت ُتراقُب َحركَة املُ�سلنَي الذيَن َخ�سُعوا لربِّ

ونَُه. حونُه ويْحَمُدونَُه وُيكربِّ تغِفرون اهلل، وي�سبِّ
ْ

 املُ�سلوَن ي�س
َ
انتهِت ال�سالُة، وبداأ

ِة وَحِمدْتُه! بيحاِتها اخلا�سَّ
ْ

ها بت�س و�سبَّحِت النملُة ربَّ
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ْخرى.
ُ
ًة اأ ُن م�سابيَح امل�سجِد وحلَّ الظالُم، فا�ْسَت�سلَمِت النملُة للنوِم مرَّ  املُوؤذِّ

َ
اأطفاأ

 املرُة الأوىل التي تن��اُم فيها خارَج القريِة بعيداً عن اأهِلها، لذِلَك 
َ

كان��ْت هذِه هي

َلْ ت�ستِطْع اأن تناَم نوماً طوياًل هادئاً!

كانْت َتغفو اأحياناً وت�ستيقُظ اأحياناً على بع�ِس الأحالِم املزعَجِة التي ُتهاِجُمها!!
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ٍة �س��ديدٍة هزِت املكاَن عندما فتَح اخلادُم باَب امل�سجِد  �سعرِت النملُة برجَّ

ِن: اهلل اأكرُب.. اهلل اأكرُب ... ل�سالِة الفْجِر، وتالها �سوُت املوؤذِّ

�س��بَّحِت النملُة ربَّها مَع ال�س��باِح اجلديِد، وزاَل عْنها ه��مُّ الليِل الطويِل، 

ْت نف�َسها بلقاِء اأهِلها مَع ُبزوِغ �سم�ِس اليوِم اجلديِد! ومنَّ
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بداأْت مت�س��ي بهدوٍء مَع اجلداِر الأبي�ِس الذي انعَك�َس عليِه �س��وُء امل�سابيِح، 

فالحَظها الإماُم ُقرَب امِلحراِب. قاَل الإماُم يف نف�ِسِه: ما الذي جاَء بهِذِه النملِة.. 

يف هذا الوْقِت.. اإىل هذا املكاِن؟؟!!

مُل!! يف امل�سجِد ل ُيوَجُد طعاٌم، ويف الليِل ل َيخُرُج النَّ

 للمحراِب 
ِّ

 الإماُم يف ال�سالِة كانِت النملُة �سارْت يف اجلداِر الأمامي
َ
عندما بَداأ

ُه، وقْلَبُه عْنها.. اإل اأنَُّه قْد عِجَز! 
َ
مُبواجهِة ب�سِره متاماً. حاوَل الإماُم اأن َي�سرَف ب�سر

فمَع اأنَُّه اأقبَل على القراَءِة، وحاوَل اخُل�سوَع، فقْد تابَع �سرَي النملِة اإىل حدٍّ ما!

ِد واقرَب من نهايِة ال�سالِة، واقربِت النملُة من الأر�ِس  جل�َس الإماُم للت�سُهّ

خرى!
ُ
ًة اأ

َّ
ف�سارْت مُبالم�سِة الِب�ساِط مر
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كانْت عنكبوٌت �س��غريٌة خمتبئٌة حتَت طرِف الب�س��اِط على موعٍد مَع النملِة 

.. ول النملُة.. ول الإماُم !!
َ

التائهِة ل تْعلُمها هي

راً مَن اهلِل �ُسبحانُه.. فقط!! كاَن هذا املوعُد ُمقدَّ

ر�سدِت العنكبوُت النملَة بو�سوٍح، وكما َينتِهُز ال�سياُد املاهُر اللحظَة املُنا�سبَة 

لينق�سَّ على �سيِدِه؛ خرَجِت العنكبوُت من خمبِئها ب�ُسرعٍة نْحَو النملِة !!

العنكب�ُت ت�صيُد النملَة
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دارِت العنكب��وُت ح��وَل النمل��ِة دورتنِي مَن اليم��نِي ُثمَّ دورتنِي من ال�س��ماِل، 

لِت النملَة تكبياًلً �س��ديداً �س��لَّْت حركَتها،  َة مراٍت، فكبَّ وخالف��ْت بنَي التفاِفها ِعدَّ

وُمقاومَته��ا متاماً ! النملُة التي فاجاأها املوقُف ل ُتبِد اأيَة ُمقاومٍة، اأْو اأنَّ العنكبوَت ل 

ترْك ُفر�سًة لها للمقاومِة اأ�ساًل !

ْتها 
َّ
َة الُفلفِل الأ�سوِد ! وجر جعلِت العنكبوُت النملَة ُكتلًة �سوداَء �سغريًة ُت�سِبُه حبَّ

اً !! اإىل خمبِئها لتاأُكَلها طعاماً هنيَّ
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َ

َم من ال�سالِة وبقي الإماُم الذي كاَن يرُقُب هذا امل�س��هَد القريَب من ناظريِه �س��لَّ

ُد... �سبحاَن  ُر، ول يلتِفْت اإىل امل�سلني يف احلاِل ! عندما التفَت اإليهم كان ُيردِّ يتفكَّ

:  قوَل اهلِل عزَّ وجلَّ
ُ
اهلِل ! �سبحاَن اهلِل ! ويقراأ

َها وُمسَتوَدَعَها ُكٌل في ِكتاٍب مبنٍي{     }وما ِمْن َدابٍَّة في اأَلرِض إال َعَلى اللِه ِرزُقَها َوَيعَلُم ُمسَتَقرَّ

ني ما راأى.  وحكى للُم�سِلّ

هود اآية )6(
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