
 

ه كً ٌذهَب للمدرسة  .ٌستٌقظ حامٌد كلَّ صباٍح بصعوبٍة وبعَد محاوالٍت عدٌدٍة من أمِّ

هاِب للمدرسة،  ما أن ٌستٌقظ حتى ٌظلَّ ٌتثاءُب فً كسٍل وكأنه ٌعلُن العصٌاَن على الذَّ

ه جاهدًة إقناَعه بالذهاِب فالمدرسُة بٌُت العلم،  وبعد محاوالٍت عدٌدٍة ٌخرج حامد فُتحاول أمُّ

ه أن ٌجلَس  للمدرسة وهو فً حالِة عدم رضا، ما أن ٌعوَد من المدرسِة حتَّى تطلَب منه أمُّ



بجواِرها كً تستذكَر له ما أخذه بالمدرسِة من دروٍس، وهنا ٌعترُض حامد كالعادة فهو ال 

 .ٌُرٌد أن ٌستذكَر له أحدٌ 

ه الخ وِق فٌتعلَّلُ بأنَّه متعٌب بعَد العصِر تطلُب منه أمُّ روَج لشراِء بعِض الخضرواِت من السُّ

هاَب، تضطرُّ األمُّ المسكٌنُة إلرساِل أخٌه األصغِر لشراِء ما تحتاج، وهكذا  وأنَّه ال ٌستطٌع الذَّ

ه فً شًٍء وتتعب كثًٌرا كً تجعله ٌقتنع بما ٌنفُعه  .كان حامد دوًما ال ٌطٌُع أمَّ

ة الٌوِم ستكوُن عن طاعِة  ذاَت ٌوٍم دخل معلِّمُ  ٌَّة للفصل وأخبر التالمٌَذ أنَّ حصَّ ٌن التربٌة الدِّ

ٍة، إنَّ  ل مرَّ ٍة، ما هذه المعلومات التً ٌسمعها ألوَّ الوالدٌن، بدأ حدٌُث المعلِّم ٌجذب حامد بشدَّ

معلم هل هذا معقول، بدأ حامد ٌنجذب لحدٌث ال.. طاعَة الوالدٌن تأتً بعد طاعة هللا مباشرةً 

 .أكثَر وأكثَر، المعلم ٌقول إنَّ دٌَننا الحنٌَف ٌأمُرنا بطاعِة الوالدٌن وأالَّ نقولَ لهما أفٍّ أبًدا

ه ٌقول إنَّ هللَا فً القرآن  ٌُوقظه من ُسباٍت عمٌٍق، إنَّ شعر حامٌد بأنَّ معلَِّم التربٌة الدٌنٌة بدأ 

إلٌهما، شعر حامد أنَّه لم ٌكن ٌفعل أوَصى بالوالدٌن إحساًنا، وأوصى بطاعتِهما واإلحساِن 

ٌُنفِّذ ما ٌطلبانه منه ه وأبٌه، إنه دائًما ٌعصٌهما وال  ا من تلك الوصاٌا مع أمِّ ًٌّ  .أ

ام الماضٌة، وبدأ منذ ذلك الٌوم  ٌَّ بدأ حامد ٌشعُر بتأنٌب الضمٌر على كلِّ ما بدر منه فً األ

اساتِه ٌطبِّق ما سمعه من معلِِّم التربٌة الدٌنٌة، وما أ ن عاد للدار حتى أخرج كتَبه وكرَّ

ً الحبٌبة: وجلس فً أدٍب على مكتبه وهو ٌقول  ألن تستذكري لً دروسً الٌوَم؟.. أمِّ

ه وهً تقول ًْ أمِّ هشُة ِمن عٌَن  .كنُت أحاول معك مراًرا وترفض.. عجًبا: أطلَِّت الدَّ



ً الغالٌة؟هل ستذا.. عرفت خطِئً وأحاولُ إصالَحه: أجابها حامد فً حبٍّ   كرٌن لً ٌا أمِّ

 .بكلِّ سرورٍ .. بالطبع: أجابته بفرحةٍ 

ه أو ٌطلبه أبوه، إذا أرادْت  ٌَّر شًٌئا فشًٌئا، إنه ٌلبًِّ أيَّ طلٍب تطلبه أمُّ اُم وحامد ٌتغ ٌَّ تمرُّ األ

ٌُسر ٌُهرع إلحضاِره، إذا أراد والُده شًٌئا من المتجِر القرٌِب كان  ه طلًبا من السوق كان  ع أمُّ

ه كثًٌرا وأطلقْت علٌه اسًما جمٌالً ٌلٌق به.. لشراء ما ٌطلبه والُده أطلقت .. ولذا فرحْت به أمُّ

غٌرُ .. علٌه اسَم البارِّ   .البارُّ الصَّ

 قصص لألطفال كل ٌوم قصة
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