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نشرة "فَاعتِبُروا" ۲۰

یُذكر أّن صاحَب ُسنن ابي داوود السجستاني كان جائعاً، وكان ال یملُك إالّ درھما واحداً، فخرج 
الى نصفین، وبینما ھو یسیرعلى إحدى  الطعام، وكان في قریتھم نھٌر صغیریشقھا  لیشتري بعض 
الضفتین إذ سمع عاطساً في الضفة األخرى یحمُد هللا، فقرر أن یُشّمتھ ألن الرسول یقول: "إن هللا 

یحب العُطاس ویكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد هللا؛ كان حقاً على كل مسلم سمعھ أن یقول لھ 
یرحمك هللا، وأما التثاؤب فإنما ھو من الشیطان، فإذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا 

تثاءب ضحك منھ الشیطان" (رواه البخاري).
فركب القارب الذي ینقل الناس من ضفِة الى أخرى، وكانت أجرتھ درھماً واحداً، فدفع الدرھم الذي 

یملك، فلما استقر في الضفة األخرى ذھب إلى العاطس وشّمتھ قائالً "یرحمك هللا"، وعندما ُسئل ابو 
داوود لما فعلت ذلك؟ قال: لعّل العاطس مستجاُب الدعوة، ثم تولى إلى الظل بعد أن فطن أنھ لم یبق 
معھ شيٌء من المال لشراء الطعام، فاخذتھ ِسنةٌ من النوم، فرأى في ما یرى النائم  أّن جمھرةً من 
المالئكة حولھ، ویخطُب فیھم كبیرھم قائالً: ألم تعلموا أن ابا داوود قد دخل الجنة بدرھم!!!، فأفاق 

فِرحا مسروراً رغم جوعھ.
والعبرة ھنا أّن التقوى تجعُل المسلم یقوُم بالمطلوب ذاتیا تقّرباً إلى هللا دون أّن یأمرهُ شرطٌي او 

مسؤوٌل، والعمل الذاتي بالخفاء ھو أعظُم أجراً و أكثُر بركةً، ودلیٌل صادٌق على ُحسن اإلنتماء 
ِ فَِإنََّھا ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب" (الحج ۳۲). ِلَك َوَمْن یُعَِظّْم َشعَائَِر �َّ واإللتزام، وهللا یقول: "ذَٰ
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والوضوء! كورونا 
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لیجد  تقریباً،  أیام  المصاب لخمسة  األنفي وأسفل حلق  بالتجویف  المستجد  یُعشعُش فیروس كورونا 
تفاصیلھا  یعلم  التي یھواھا، فیدخلھا ویُكاثر نفسھ على حسابھا بطریقة عجیبة ال  الخالیا  أنواع  بعض 

إالّ خالقھ، وكلما زاد الفیروس عددا زادت حالة المریض سوًء وعدوى .
وللتخلص من الفیروس ومن غیره ال أفضل من  الوضوء وتطبیق أحادیث الرسول الكریم.
ِلیَْنثُر"(رواه أحمد) ثُمَّ  اْلَماِء  ِمــْن  بَِمْنِخَرْیِھ  أََحُدُكْم فَْلیَْستَْنِشْق  أَ  إذ یأمرنا بقولھ : "إِذَا تََوضَّ

"أَْسبِْغ اْلُوُضوَء َوَخِلّْل بَْیَن األََصابِِع َوبَاِلـــْغ فِــي  االْستِْنَشاِق إِالّ أَْن تَُكوَن َصائًِما" (أبو داود)
َخیَاِشیِمِھ"متفق علیھ َعلَى  یَبِیُت  الشَّْیَطاَن  فَِإنَّ  اٍت  َمرَّ ثَـالَث   فَْلیَْستَْنثِـْر  َمنَاِمِھ  ِمْن  أََحُدُكْم  اْستَْیقََظ  "إِذَا 

فكلما توضاء المسلم أكثر وطبق أحادیث الرسول صل هللا علیھ وسلم، كلما كسب األجر والعافیة


