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 فرح ذات ليلة )ليلة العيد( 

 ماينالدكتور حممد ايسر القض

حنن يف ليلة العيد .. الناس بني غاٍد ورائح .. أصوات الباعة تصدح هنا وهناك .. 
البسمات ابدية، والتحيات شائعة .. األطفال يرتاكضون ويقفزون ابتهاجًا .. ينشدون بصوت  

 واحد: جاء العيد.. جاء العيد..  
د مث يتابع طريقه إىل بيته ب عد أن انفضَّ الناس  يتأمل أبو سعيد برهة هؤالء وهؤالء ويتنهَّ

 من صالة العشاء من هذا املسجد القريب .. 
كلمات اإلمام بعد الصالة ال تربح خمّيلته حني حثَّهم على آداب وسنن العيد، وأن يُ َفرِّحوا  
جرياهنم ويزوروهم وال ينسوا أوالد إخواهنم وأرحامهم .. صور كثرية ازدمحت يف خميِّّلته، وحوار  

 قبل أن يصل البيت .. مث يتمتم: اي فارج اهلمِّّ .. اي هللا!.  يدور بينه وبني زوجته 
 يطرق أبو سعيد ابب بيته فتفتح زوجته متهللة:  

 عيدك مبارك اي زوجي احلبيب .. -
 عيدك مبارك اي حبيبيت .. أكل األوالد؟ -

 الزوجة: أكلوا .. ولكن .. 
لوها وُمرِّها، بعسرها أم سعيد زوجة صاحلة تقّدر حال زوجها، وتقامسه شؤون حياته بُ 

ويسرها، ال تذكر أهنا قالت له مرَّة: ال معىن للحياة معك .. أو أنت قليل املال، سيء احلال،  
 لست كفالن أو فالن.  

 يشدُّ أبو سعيد طرفه .. تقولني: ولكن .. ولكن ماذا؟!
مد هلل  قالت متنهدة: حنن نصرب، حنتمل، ال نريد جديداً يف هذا العيد، فعندي وعندك، احل

 على كل حال .. ولكن أوالدان .. حيزُّ يف نفسي وهللا .. قليب يتقطع عليهم .. 
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 الزوج: خرياً .. خرياً!
الزوجة: أنت تعرف أوالد اجلريان غدًا سيخرجون وهم ابملالبس اجلديدة، واأللعاب  

 واحللوى، وأوالدي .. 
، ها احلَيِّيِّّ الذي ما عرف ذل السؤال،   وهنا تذرف دمعتني ساخنتني ترتقرقان على خدِّ

ف الناس يف يوم من األايم ..    وتكفُّ
 مثَّ ختفي وجهها بكفيها .. 

 يقول الزوج متجلداً: اي امرأة .. هللا كرمي، أال تقولني يل دائماً: هللا أكرم األكرمني؟!
 يُطرق الباب هنا .. فيقطع حوار وأسى الزوجني .. 

: هذه أمانة يفتح الزوج، وإذا بمزة ولد صاحب أيب س عيد بيده ظرف .. واقفاً أبدب جمٍّ
 من والدي لك!.  

 تفضل اي محزة! تفضل اي بين! خذ ضيافة العيد. -
 سنزوركم إن شاء هللا .. أستودعكم هللا ..  -

*   *   * 

انفرجت أسارير أيب سعيد .. يفتح الظرف ويعدُّ مائة دينار، وخياطب زوجته: أمل أقل لك:  
 نسيتِّ قولك دائماً: هللا أكرم األكرمني! ..هللا كرمي؟! 

ف قلوب العباد.   الزوجة: ال أكرم منه سبحانه، الذي يُ َعطِّّ
 التف الزوج، أان راجع بعد قليل إن شاء هللا.  

*   *   * 

ر صاحبه أاب أنس ربَّ   ما فرتت مئة الدينار يف يد صاحبنا الصاحل أيب سعيد حىت تذكَّ
 ور الستة والبنات األربع، املدين، املكروب ..  األسرة الكبرية، والد الذك 
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ما وصل أبو سعيد إىل بيت جاره إال وعشرات الصور يف ذهنه: صورة زوجته وأوالده، 
اللعب واحللوى واملالبس اجلديدة .. صورة صاحبه مع أهله وأوالده وديوهنم ومطالبة الناس هلم  

 .. 
 ول له: ال .. ال .. يقوهلا وكأنه خياطب أحداً أمامه يق

! ادفعها ألوالدك .. ادفعها لزوجتك اجلميلة تريد ثواًب جديداً، األقربون أوىل ..  امسع مينِّّ
 أفضُل دينار ديناٌر أنفقته على أهلك حىت اللقمة يضعها يف )يف( امرأته له هبا أجر. 

 .  )خريكم خريكم ألهله، وأان خريكم ألهلي(

ن: ما أخبثك اي لعني! تريد أن تصرفين عن  يبتسم أبو سعيد وكأنه أمسك بتالبيب الشيطا
 اخلري ابألحاديث اي فقيه؟!. 

ُنوَن َإْخَوٌة() نسيت؟! ما رأيك ب  ْؤمِّ
ُ

َا امل )ال يؤمن أحدكم حىت حيبَّ ألخيه  .. [10]احلجرات: إَِّّنَّ
 ما حيبُّ لنفسه( ...

 ال .. ال .. سيشاركين أخي وجاري هبذه العطيَّة رغم أنفك، أعوذ ابهلل منك! 
 وهنا يصل إىل بيت صاحبه .. يطرق الباب ..  

 تفتح أم أنس الباب .. تفضل اي أخي ..  
أبو سعيد: شكراً لكم، سّلمي على أخي أيب أنس، وقويل له: أخوك أبو سعيد أوصل لك  

 هذه األمانة، والسالم عليكم .. 
 أم أنس: جزاك هللا خرياً .. جزاك هللا خرياً ..  

*   *   * 

ُس أم أنس الظرف وتقول يف نفسها: كثَّر هللا هذه الداننري، زوجي    تتحسَّ
 إهلية لنا ليلة العيد.  طيب، وهذه هدية   -وهللا-

 ما أكرمك اي رب! .. احلمد هلل ..  
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يستيقظ أبو أنس فريى زوجته تقفز من الفرح وهي تقول: هدية من صاحبك .. أكيد .. 
 أكيد .. وهللا نِّعَم األخ، أليست هدية لك؟!  

أاب  يفضُّ أبو أنس الظرف .. يعدُّ .. مخسون ديناراً، فرَّج هللا عنك كما فرَّجت عنَّا اي 
 سعيد! ما َخَلتِّ الدنيا من الرجال .. 

*   *   * 
 

 يدخل أبو سعيد بيته متهلِّّالً .. 
وهللا اي امرأة ما فرحت يف حيايت كلها فرحة هذه الليلة .. أدخلُت السرور على أسرة من  

 أسر املسلمني، ليس مين، بل كله من فضل هللا تعاىل. 
 الزوجة: ابرك هللا فيك .. ما رأيت من زوج شاكر صابر طيب مثلك. 

 الزوجان معاً: احلمد هلل. 

 املصدر: قصص ال تنسى من حياة الناس 


