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    قصة الحطاب الصادق

، واكن هذا الرجل يتحىل ابل خالق امحليدة جًدا فقي   أ نه يف قدمي الزمان اكن يوجد رجل   يكُي     

وبتعالمي ادلين وس نة س يد املرسلني عليه الصالة والسالم ، واكن هذا الرجل يف صباح لك يوم بعد 

حصاد معهل ل نه اكن يعمل  الغابة ليجمع  أ ن يفرغ من صالة الفجر وترديد أ ذاكر الصباح يتوجه ا ىل 

املال  ، وذلكل اكن يقوم بقطع الفروع من بعض ال جشار داخل الغابة ويقوم ببيعها ليحصل عىلاابً حط  

 . ، واكن احلطاب يفعل ذكل وقلبه مليئًا ابلرضا والشكر هللويشرتي الطعام هل ول رسته

من أ جل احلصول عىل ال خشاب وبيامن اكن جيمعها  ويف أ حد ال ايم خرج احلطاب كام يفعل لك يوم    

ليه رجل غريب يبد نزعاجه من الضوضاء وصوت الفأ سجاء ا  نه مضطر ا ىل ي ا  ، فأ خربه احلطاب فا 

طعام زوجته وأ بنائه  . معل ذكل من أ جل ا 

وهنا اتفق الرجل مع احلطاب أ ن يعطيه شاه تنتج من انحية لبنًا ومن انحية عساًل عىل أ ن ال    

، مل يصدق احلطاب لكنه تأ كد من ذكل عندما عاد ابلشاه ا ىل ىل تقطيع ال خشابمرة اثنية ا   يعود

، وأ خذ احلطاب الشاه وقدهما للراعي يك ت رعي ته حبلهبا واس تخراج اللنب والعسلمزنهل وقامت زوج 

، لن انحية عسمع ابيق ال غنام رشيطة أ ن يولهيا اهامتم كبي ويرعاها جيًدا ل هنا نتنج من انحية لنب وم

 . وهذا ما ال يصدقه الراعي أ يًضا

تبدالها بأ خرى لها وعندما تأ كد الراعي أ ن الشاه ابلفعل تس تخرج اللنب والعسل مًعا عزم عىل اس    

، وعندما عادت الزوجة لتحلب الشاه مرة أ خرى وجدت أ هنا مل تعد تدر سوى اللنب نفس املواصفات

  الراعي ليسرتد الشاه ال صلية، ولكنه أ نك احلطاب ا ىلفقط وأ خربت زوهجا بذكل ، وهنا توجه 

ًضا أ ن الشاه تنتج ، ومل يُصدق القايض أ يفع ال مر ا ىل قايض وحامك املدينةوابلتايل ذهب احلطاب ور

، وعاد ا ىل معهل السابق مرة أ خرى وتقطيع ال خشاب ومىض اُب لنب وعسل مًعا، فاستسمل احلط  

 . ابلغابة
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يف ال جشار أ اته الرغب الغريب اثنيًة وتعجب من عودة احلطاب ا ىل العمل  ومع أ ول رضبة فأ س  

 وقال هل ملاذا أ تيت مرة اثنية أ مل تعدين بأ نك مل تعمل يف قطع ال خشاب مرة أ خرى ؟

عما حدث هل اُب حفيك احلط      ، املكيال ابذلهب طائه مكيال لكام أ راد ذهًبا امتل  ، وهنا قام الرجل اب 

بذكل كثًيا وعاد ا ىل زوجته وطلب مهنا أ ن تأ يت بوعاء مناسب من جارهتا يك يضع به  اُب وفرح احلط  

، ولل سف وذهبت الزوجة ابلفعل ا ىل جارهتا ،خذه ا ىل السوق ويشرتي ما يرغب بهاذلهب ويأ  

اكنت هذه اجلارة حتب أ ن تعرف أ خبار الاخرين وذلكل قامت بوضع مادة الصقة يف قاع القدر 

لهيا ضعه زوجة احلطاب بهء اذلي سوف تلتعرف ما هو اليش رجاع القدر ا  ، وعندما قامت الزوجة اب 

خذها وقامت برسد ، ولكن الزوجة مل تأ  تصقة به فقامت بردها ا ىل أ حصاهباوجدت به قطعة ذهب مل 

لهيا برسعة، فطلبت اجلارة املكيال وأ خرب القصة اكمةل لها ، وقامت ابستبداهل هتا بأ هنا سوف تعيده ا 

 . شابه هلمبكيال م 

ب ليعمل يف تقطيع ، واكلعادة رجع احلطااملكيال ال صيل أ نكرت اجلارة ذكلوعندما طلبت الزوجة   

، فأ عطاه الرجل مرة اثلثة وأ خربه احلطاب بلك يشء، وهنا جاءه الرجل الغريب اخلشب مرة أ خرى

، ولكام جاء جتهخر هبذا ال مر، فرجع مرسوًرا ا ىل زوأ  ن ال خيرب أ ي خشص سفرة حسرية وأ وصاه بأ  

، ومل يدم ال مر رًسا لوقت دة أ لوان وأ صناف من الطعام الشهييوقت الطعام تأ يت السفرة العجيبة بع

هذه املرة أ يًضا ا ىل معهل  اُب ، وعاد احلط  طويل ووصل ال مر ا ىل أ مي البدلة؛ فأ خذها مهنم عنوة

 . ، وأ عطاه شيئًا خمتلًفا هذه املرةغضب كثًيا مبا فعهل ال ميُ  غريُب ال ، وعندما عمل الرجلُ السابق

احلجرة عىل نفسة ويسأ ل السوط الكثي من اذلهب  غلق  يُ  ًطا وطلب منه أ ن  و  حيث أ عطاه س      

؛ ط عدم دخول أ ي خشص عليه من أ ههل، وعندما فعل احلطاب ذكلحىت متتلئ الغرفة ابذلهب بش 

هنال السوط رضاًب عليه ومل منا ا  ال أ ن سقط مغش  مل جيد ذهب وا  ، ًيا عليه من شدة الرضب يرتكه ا 
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، ولكن زوجته اقرتحت عليه اس تخدام هذا السوط يف اسرتداد وعندما أ فاق عزم عىل التخلص منه

 . ما ُأخذ مهنم

، أ ن هيش ال غنام به يك جيين اذلهبا ىل الراعي ابلسوط وخيربه  وطلبت من زوهجا أ ن يذهب     

هنال لسوط عن الرضب السوط ابلرضب عليه وقال هل احلطاب لن يتوقف ا وعندما فعل الراعي ذكل ا 

ليه الشاه والسوط مًعا ، مفا اكن من الراعي ا الحىت تأ تيين ابلشاه ، وفعل احلطاب ذكل أ يًضا أ ن أ عاد ا 

، اقرتحت الزوجة مرة أ خرى أ ن جيمعا ما حصال عليه  الظامل، وبعد اسرتداد حقوقهاممع اجلارة وال مي

، وابلفعل انتقال ا ىل بدلة جديدة وعاشوا يف ة ال يعمل به أ حد شيئًا عهنمطفال ا ىل بدل جديدويذهبا ابل  

 سعادة وهناء واكنوا يتبارون يف مساعدة احملتاجني والفقراء مبا أ نعم هللا علهيام من خيات .


