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 باع ابنته من اجلوع

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 يف األزمنة املاضيةقصة عظيمة جديرة بالقراءة فيها عرب بالغة وقعت يف مكة 

د/ حيىي بن إبراهيم اليحىي عن رجل يعرفه قال: رأيت رجاًل من جرياننا يومًا بعد قال الشيخ 
: ففزعت ملا وأخذ شيئًا وأدخله بيته، قال صالة العصر يقف عند صندوق القمامة مث مّد يده

رأيت جباري وقلت لعله حمتاج وأنا ال أعلم، فعزمت على زيارته والتعرف على حاله وسؤاله عما 
 رأيت منه.

لقد رأيت  :وملا زرته رحب يب ورأيت منه حااًل حسنة وغىن ظاهراً فسألته عما شاهدته، فقال
ثرت لرميه وآثرت أن آخذه وأكرمه عن أن يوضع يف هذا طعامًا يف القمامة صاحلًا لألكل فتأ

 املكان املهني.
مث قال: لقد مر يب من اجلوع شيء عظيم ال طاقة ألحد به وعاهدت اهلل على أن ال أرى 

 طعاماً إال أكرمته، وأن ال أترفع على طعام مهما كان حاله، وامسع قصيت:
يكن عندي حينها عمل وكانت يل زوجة مرت يب سنة وأنا مبكة أصابين فيها فقر عظيم ومل 

وابنة، وكنت أخرج من الصباح أحبث عمن يؤجرين أو يستعملين أو يعطيين شيئًا فال أجد فآوي 
يرفع  إىل بييت وليس بيدي شيء فأجد زوجيت وابنيت ينتظران قدومي لعلهما جيدان بيدي شيئاً 

، ففكرت يف أمري فانقدح يف ذهين عنهما أمل اجلوع، ومرت بنا ثالثة أيام مل يدخل أجوافنا شيء
مث مل ألبث أن فاحتت به زوجيت، قلت هلا: حىت مىت نبقى وحنن  ،لبتةاأمر ال خيطر ببال حر 

ننتظر املوت !!. واجلوع قد أقّض مضاجعنا وأرهق أبداننا وهذه ابنتنا أقّل منا صرباً، فإن رأيت أن 
ها فأجد بثمنها طعامًا وجتد قومًا يطعموهنا تزينيها ومتشطيها وأذهب هبا إىل سوق العبيد فأبيع

فتبقى حية ونسلم مجيعًا من املوت الذي بدأ حياصرنا. فأنكرت علّي وخوفتين باهلل، فما زلت هبا 
أجادهلا حىت رضخت ورضيت، وجهزهتا يل فأخذهتا وذهبت هبا إىل السوق. فمر بنا رجل من 

ساومين عليها فرتاضينا على اثين عشر ريااًل من مث  ،البادية فنظر إليها فأعجبته واسرتخص مثنها
 الفضة.
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 ،عندما أخذت الدراهم عدوت مسرعاً إىل سوق التمور أشرتي زنبياًل من التمر منأل به بطوننا
فاشرتيت زنبياًل بريالني، وطلبت من احلّمال أن يتبعين به فليس يب طاقة على محله من شدة 

ت بييت التفت فلم أجد احلّمال خلفي فرجعت أحبث عنه اجلهد وأمل اجلوع، فسبقته، فلما وصل
أرجع إىل السوق فأشرتي بدله آخر وأحبث عن احلّمال يف وقت سعة. فلما  :فلم أجده، فقلت

أرّدُت أن أنقد مثن التمر مل أجد يف جييب شيئاً، فأصابين من اهلّم والغّم ما لو نزل جببل هلّدُه. 
خلت املطاف وجدت البدوي يطوف ومعه ابنيت، فوقع يف فلما د ،فعزمت على الذهاب للحرم

نفسي أن أتربص به حىت إذا خرج من مكة عدوت عليه يف إحدى شعاهبا فقتلته وخّلصُت 
ابنيت، فبينما أنا أطوف إذ رمقين ووقعت عينه على عيين فلما انتهى صلى خلف املقام وصليت، 

 مث التفت إيّل ودعاين فقال: 
 ؟عتنيهامن هذه البنت اليت ب
 قلت: جارية عندي!

 هذا أيب. فما محلك على ما صنعت؟ :قال: بل هي ابنتك، سألتها فقالت
قلت: واهلل لقد مّر يب وهبا وبأُمِّها ثالثة أياٍم مل نذق فيها طعامًا وقد خشينا املوت فقلت 

 أنتفع منه بشيء. أبيعها لعل اهلل أن ينقذنا هبا وينقذها بك. مث أخربته خبرب مثنها وأين فقدته ومل
 ،فقال: هذه بيين وبينك وأخرج صرة فيها ثالثون ريااًل  ،خذ ابنتك وال تعد ملثل هذا :قال

 .فقسمها نصفني مث دفع إيل نصييب
ففرحت فرحًا عظيمًا وشكرته ودعوت اهلل له ومحدت اهلل على فضله، وأخذت ابنيت وذهبت 

فصرخت  ،جيت. ففوجئت باحلّمال الذي محل التمر يلإىل سوق التمر ألشرتي متراً يل والبنيت وزو 
يا عم لقد أسرعَت يف مسريك حىت َعِمَي علّي طريقك وطفقت أحبث  :أين كنت ؟ فقال :فيه

 واحلمد هلل أين وجدتك. ،عنك فلم أجدك فرجعت إىل السوق لعلّي أعثر عليك
التمر يف إناء عندنا إذا بالدراهم ِاحلق يب، فلما دخلنا البيت وأراد أن يفرغ  :قال: فقلت له

العشرة اليت فقدهتا يف أسفل الزنبيل. فحمدت اهلل وشكرته على فضله وعلمت أن الفرج يأيت 
 بعد الكرب وأن مع العسر يسراً.
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وعاهدتُّ ريب أن أشكر نعمته وأن ُأِجلَّ رزقه وأن ال أحقر طعامًا أو أرميه أو أدعه منبوذاً مع 
 واهلل املستعان والقاذورات  القمامة

 فهذا خربي فهل ُأالم على ما فعلت ؟!!
 إمنا يفكر أن ال متوت حسناته مبوته إن عظيم اهلمة ال يقنع مبلء وقته بالطاعات

  
  
 


