
كان العم صابر

رجال مسنا

يتميز بأخالقه الحسنة

و حبه لفعل الخير

و قد كان يملك

ثالثة دكاكين

األول قد ٱكتراه

من عنده حالق

و الثاني قد ٱكتراه

من عنده إسكافي

بينما الثالث ما زال شاغرا

غير مكترى

و في يوم من

األيام طلب التاجر

نعمان و هو تاجر



معروف في المدينة

يبيع المالبس الجاهزة

ٱكتراء المحل الثالث

من العم صابر

و فعال تم اإلتفاق

و أبرم العقد بينهما

على أن يتم

ٱستغالل المحل من

طرف نعمان كمخزن

يخزن فيه سلعته

فقط و لمدة ال

تتجاوز خمس سنوات

ألن العم صابر

كان في حاجة

إلى المحل بعد

تلك الفترة ألن



ٱبنه سيستغل ذلك

المحل كمطعم صغير

لصنع الحلويات بعد

أن ينهي دراسته

النظرية و التطبيقية

في ذلك المجال

و لكن التاجر نعمان

و أثناء العام الثاني

من ٱستغالله للمحل

عمد إلى تحويل

المحل إلى محل

لبيع المالبس الجاهزة

حيث وضع يافطة

على واجهته تدل على

ذلك و بدأ بآستقبال

الزبائن و قد كان



العم صابر رجال

شهما في تعامله

معه أثناء

تلك المدة فكان

صابرا على تأخره

في دفع الكراء

كما كان غير متعسف

عليه في طلب الزيادات

بخصوص معلوم الكراء

حيث كان العم

صابر رجال متق

� عمله طاعة

ألوامره و تجنب

لنواهيه فكان خيرا

صالحا طيبا يحب

السالم مع الناس



فكان يتق كل

ما من شأنه أن

يسبب األلم و الضرر

لغيره و قد تجسد ذلك

في عالقته مع نعمان

و في يوم من األيام

قرر العم صابر

تنبيه التاجر نعمان

إلى فعله الناقض

و المخالف لما

أتفق عليه صلب

العقد و سرعان

ما فاتحه في الموضوع

حتى هاج و ثار

نعمان صائحا و غاضبا

أتريد أن تخرجني



من المحل يا عم

صابر إن المحل ٱكتريته

و أفعل فيه ما

هو صالح لتجارتي

فأجابه العم صابر

و لكنك خالفت و نقضت

العقد المتفق عليه

أرجو أن تعود

إلى رشدك و تتقي

ما قد يسبب لك

بعدم إتقائه فساد

النفس و ألم الضمير

إتق ا� ربك يا رجل

و ٱحذر غضبه و سخطه

عليك فينالك العذاب

و الخسران و



سوء المصير

و بينما هما كذلك

إذ بحريف كان

داخل المحل بصدد

البحث عن بدلة

قصد شرائها فلما

أراد أن يستل

بدلة إختارها

إذ بالرف يسقط

كله فتداخلت السلعة

المعروضة و ٱنكمش

بعضها فوق بعض فهب

نعمان نحو الحريف

مئنبا إياه على

فعله ألم أقل

لك ٱحذر و ٱتق



أن تصيب السلعة

بشيئ من الضرر

أال تفهم يا هذا

فتبسم العم صابر

و قال يا ليتك تحرص

على تقوى ا� سبحانه

كحرصك على إتقاء

كل ما من شأنه

أن يحدث ضررا

بسلعتك فسرعان ما

هدأ التاجر نعمان

و فجأة إرتمى في حضن

العم صابر طالبا

المغفرة و اإلعتذار

و الصفح عن نقضه العهد

واعدا إياه بالرجوع



إلى بنود العقد

و اإللتزام به قائال

لقد حرصت على إتقاء

و تجنب و تفادي

كل ما يضر ببضاعتي

و في ا�ن نفسه

لم أكن حريصا

على إتقاء ربي

أستغفر ا� العظيم

و أكرر إعتذاري يا

عم صابر إني

تبت إلى ربي

فقال العم صابر

الحمد �

و قد كان الجد

نبهان و حفيده



جمال من بين

المارة الذين شهدوا

تلك المحاورة بين

العم صابر و التاجر

نعمان حيث خاطب

الجد نبهان حفيده

قائال إن العم صابر

أشار إلى فعل

التقوى في اإلنسان

و هو تجنب و تفادي

كل ما يسبب لإلنسان

الضرر و المتاعب

و العذاب و

األلم و الشقاء

و إن أهم ما

يجب أن يتقيه



اإلنسان هو الضرر

و الهالك الذي

يصيبه و يصيب

نفسه بعصيان

ما أمر به ربه

من رشد و

صالح و خير

قال ذلك مواصلين

طريقهما

نحو وجهتهما المنشودة




