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أن  وحیُث   ، َكِریٍم"  َرُسوٍل  لَقَْوُل  نَّھُ  إِ تُْبِصُروَن  َال  َوَما  تُْبِصُروَن  بَِما  أُْقِسُم  فََال  وتعالى"  تبارك  یقول    
ال  مما  "ھي  المتر  من  الملیون  من  جزء  بالمیكرون"وھو  تُقاس  والتي  جدا،  صغیرةٌ  الجراثیم 
وربما  حدیثا،  للمختصین  إالّ  تظھر  لم  العلِم،  لھذا  العظمةُ  ھذِه  كبیٌر،  علٌم  الجراثیم  وعلُم  نبصرهُ، 
تُعرف  لم  العظمة  ھذه  الیسیر،  النُّزر  إال  منھُ  یَعرَف  لن  ھذا  ومَع  لدراستھ،  ُعُمَرهُ  اإلنساِن  مَن  یحتاُج 
البكتیریا  تكن  لم  یوم  قرناً؛  أربعةَ عشَر  من  أكثَر  قبَل  بذلَك  أقسَم   الذي  وتعالى  تبارَك  وهللاُ  حدیثا،  إالّ 
أیضا  باألیات  بعدھا  ورد  فما  عظمتھ،  لنا  بانت  قد  وھا  بعظیٍم،  إالّ  یُقسم  ال  مكتشفة،  والفیروسات 
اآلیةَ  ھذه  ویقرأ  الجراثیِم  في  اإلختصاِص  أصحاِب  من  الحقیقِة  عن  یبحُث  فمن  وھكذا  وحقاً،  صدقاً 
یُدخلھ اإلسالم العظیم، أو ترفَع منسوَب  إّما أن تكوَن  سبباً  الكریمةَ على خلفیة تخصصھ، ال شك أنھا 
من  فیھا  وما  والذرات  الجزیئات  نبصره  ال  ما  إلى  أضفت  وإذا  المسلمین،  من  كان  إن  إیمانِھ 

نبصره. الذي  یفوق  نبصره  ال  الذي  أن  فستجُد  ..الخ،  واإللكترونات  ونیترونات  بروتونات 

احتضر شاّب فبكت أّمھ، فقال: یا أّم لو أّن حسابي یكون بین یدیك فما تفعلین بي ؟ قالت : أرحمك،     
با� الّظّن  أجمل حسن  فما  منك،  بي  أرحم  فقال: هللا 

. الّدعوة  قال: ال، ولكنّي أعرف من یستجیب  ؟  الّدعوة  ُمستجاب  تعرف رجال  الّسلف: ھل  أحد  ُسئل     

یبذلھما من  أي  ُمعطیھما   : فقال  والفضة،  الذھب  من  أحسن  ھو  ما  عن  الصالحین  أحد  ُسئل     

األطفال  فأخذه من وسط  الصبیة،  مع  یلعب  أبوه  األیوبي صغیرا، شاھده  الّدیــن  كان صــالح  عندما    
تلعب  لكي  أنجبتك  وما  أمك  تزوجت  ما   : لھ  وقال  القامة،  طویل  رجٌل  أبوه  وكان  بیدیھ،  عالیاً  ورفعھ 
األرض،  على  الطفل  فسقط  یده  من  تركھ  و  األقصـَــى،  الَمسجــد  تحّرر  لكي  أنجبتك  ولكن  الصبیة؛  مع 
ِلَم  فنظر األب إلى الطفل فرأى األلم على وجھھ، فقال لھ : آلمتك السقطة ؟، قال: نعم، قال لھ أبوه : 
معاني  أبناءكم  نفوس  في  ازرعوا   ". یئن  أو  یصرخ  أن  األقصى  لـُمحــّرر  كان  ما   : ؟،قال  تصرخ  لم 

الصغر" منذ  والكرامة  الرجولة 
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