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اجمللد التاسع عشر، العدد التاسع - ذو احلجة - ومحرم  ٢٨- ١٤٢٧ هـ - يناير/ كانون الثاني ٢٠٠٧ م

حـكم ونـوادر


لبحث عن �خطا�  s ملتعة

لنفو± 
لدنيئة �د,�  ,,L *
  jجل عظيم.


�: صd على ما تكر�، ,صd على ما حتب.dص dلص
 *


لظلم �سر¿ شي� /. تعجيل نقمة ,تبديل نعمة. *

. ُ̄ 
لُفَر aُjَُتد Cبالتأ *

�لصـدAُ ُينجـيك 4ينجى �آلخرين �يًضا
 ./ 
لذها�   <
j�  ،sلصو
 
لبسطامي  يزيد  �با   �� ¹كى 
م*
ثه  هي   
jًينا< �jبعني  �مه  فأعطته  
لعلم،  لطلب   <
بغد
 ?
من �بيه، ,قالت له ضع يدs a يد`، ,عاهدC على 
لتز

لصدP فال تكذ� �بًد
، فعاهدها على Lلك، ,خر® مع 
 
�ثنا� 
لطريق، خر® 
للصو¯ ,´بو s, ،<
قافلة يريد بغد
    :

لثيا�، فقالو �j لبسطامي
 
,�j, ،لقافلة
 s كل ما

، فسخر,
 منه jًبعو� >يناj�هل معك شي�؟ فقا^:    معي 


للصو¯،  /. كب*   
,jجعو ,تركو�،  �بله  �نه   
,حسبو
ينتظر ما يأتو� به، فلما mjهم قا^:    هل �خذمت كل ما 

لقافلة، قالو
:    نعم، /ال jجًال سألنا� عما معه، فقا^:   s

 لشأنه، ,نظن �� به jًحتقا

، فتركنا� jًبعو� >يناj�  معي 
خبًال s عقله، فقا^:    علّي به، فلما حضر بني يديه، قا^:  

، قا^:  jًبعو� >يناj�  هل معك شي�؟، فقا^:    نعم معي 
�ين هي؟ فأخرجها ,سلمها له، فقا^ كب* 
للصو¯:      
��نو� �نت يا jجل؟ كيف ترشد عن نقو>a ,تسلمها 

خلر,® من بلد`، عاهد4  4<j�باختياaj؟ فقا^ له:    ملا 
فقا^ كب*  �مي،  �نقض عهد  فأنا ال   ،Pلصد
 �مي على 

للصو¯:    ال حو^ ,ال قو� /ال باهللا، �نت �ا� �� �و� 
�مر بر>  Ó ،!هللا
عهد �مك، ,�ن ال âا� �� âو� عهد 
9يع ما �خذ من 
لقافلة، ,قا^:    �نا تائب على يديك يا 
jجل، فقا^ من معه:    �نت كب*نا s قطع 
لطريق، ,
ليو? 

لتوبة، تبنا 9يًعا /. 
هللا، ,تابو
 توبتهم.   s نت كب*نا�

تتـقـرَُّ� mجـالَُنـا   Âخـو/ �يــا 
حسـاֲדا   �حصـي ُ, �ّيامـي   <ُ �َعــدُِّ

لفَنـا  ./  ã<� 
ليـوِ?   
L ِمـن  �َنـا   
غـًد

�بيـاK لـها معـا3ٍ: 

,نلَعـُب نلُهـو  
ألْهِلـَني  مـع  ,�ـُن 
�حِسـُب, �ُعـدُّ  عّمـا  َغْفَلـ~  ,مـا 
�قـَرُ�, /ليــه  �ْ>َنـى  غـــٍد  ,َبـْعـَد 

/عد
>: 9ا^ �غز,^ (
ململكة 
ملغربية)


