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في الحرب العالمیة األولى اجتاحت بالُد الشام أسراٌب ھائلةٌ من الجراِد، أدت إلى وقوع مجاعٍة   -
حصدت أعداداً كبیرةً من الناس، مزارٌع واحٌد فقط من قریة داریا في غوطِة الشاِم بقي بستانھ 

أخضرا،ً وأشجارهُ وارفة وثمارهُ یانعة، لم یقترب منھا الجراد .
للجراد  رفع بعض األھالي شكوى إلى الحاكم في دمشق ضد صاحِب البستاِن بُحجِة أنھ یملك مبیداً   -

ولم یُطلع علیھ أحدأ .
أرسلت السلطةُ قوةً عسكریةً لمعاقبتھ، قال لھ الضابط : لماذا أخفیَت مبید الحشراِت عن الناس وعن   -

الدولة ؟، أنت أنانٌي وتستحُق العقاب ورفع السوط یرید  تأدیبھ .
قال المزارع : إن الدواء الذي أستعملھ، كل الحاضرین یعرفونھ ویرفضون إستعمالھ، قال الضابط :   -

وماھو ھذا الدواء ؟.
قال المزارُع: إنھ الزكاة، قال الضابط: وھل یُفّرُق الجراُد بین بستاٍن ُمزكى وبستاٍن غیر ُمزكى ؟  -

قال : جّرب، حمل العسكُر الجراَد إلى البستان مراٍت عدیدة، فكان یفرُّ منھ في كل مّرٍة فوراً.  -
ھنا ذّكرھم صاحُب البستان بقول النبیي صلى هللا علیھ وسلم :"حّصنوا أموالكم بالزكاِة، وداووا   -

مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البالء بأمواج التضرع الى هللا". 

ُسئِل ابن قدامة رحمھ �ّٰ : من ھو السعید والشقي ؟ فقال : "السعید ھو الذي إذا توقفت أنفاسھ   -
لم تتوقف حسناتھ، والشقي ھو الذي إذا توقفت أنفاسھ لم تتوقف سیئاتھ"، فھنیئاً لمن وفقھُ هللا ، 

فكان یومھُ خیراً من أمسھ، وغدهُ أفضَل من یومھ، وما أجمل ما نُسب إلى الصحابي الجلیل عبد هللا 
بن مسعود - رضي هللا عنھ -  حیث كان یقول: " ما ندمُت على شيٍء، ندمي على یوم َغُربت 

شمسھُ، نقص فیھ أجلي، ولم یزدد فیھ عملي".                                                                                                    

نحن   " صفحتھا،  على  سانتاندیر  بنك   رئیس  بییرا  انطونیو  البرتغالي  الملیاردیر  إبنة  كتبت   -
وھو  مجانيٍ  شيٍء  عن  یبحُث  وُمختنقاً،  وحیداً  بالكورونا  تُوفي  والدي  لكّن  جداً،  جداً  ثریةٌ  عائلةٌ 
الھواء، مات وبقي المال الوفیر في المنزل"،.. فأعلم عزیزي أن الكفن لیس لھ جیوب، وصدق 

من قال: 
تموتي وتلقي غایةَ الندِم ....... غداً   با� یا نفُس ثّوبي وأفعلي حسناً 

 هزمت اجلراد ، فهل تهزم كورونا ؟
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