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بسم هللا الرحمن الرحيم

املقدمة

ّ
امتن على عباده بنبيه ال ُمرسل  ،وكتابه ال ُمنزل  ،الذي ال
الحمد هلل رب العالمين ،الذي
يأتيه الباط ُل من بين يديه وال من خلفه  ،تنزيل من حكيم حميد  ،أنزل على عبده الكتاب ولم
يجعل له عوجا ً  ،وصلى هللا وسلم على سيد األولين واآلخرين محمد  ،وعلى آله الطيبين
الطاهرين  ،وعلى صحابته الغر الميامين وبعد:
فيروس كورونا المستجد ليس كغيره من الفيروسات التي َخبِرها اإلنسان  ،فهو
مرعب بشكله و دقيق بحجمه وصاعق بتصرفه ،فسطوته وحقائق أفعاله وتداعياتها و ِعبرها،
فاقت كل التوقعات ،وأشغلت العالم بأسره ،فقيره وغنيه ،حاكمه ومحكومه ،صغيره وكبيره
،عالمه وجاهله على حد سواء.
التاريخ المعاصر لم يشهد له مثيال ،وكأنه يمتطي بساط الريح ،ويتحرك بكل اإلتجاهات
بنفس الوقت ،يدخل كل المطارات بال تأشيرة وال إذن مسبق ،يفهم كل اللغات ،ويضرب في كل
الجبهات ،خالل أشهر بسيطة ظهر في كل أنحاء الكرة األرضية.
أسميته الجنرال كورونا ،الجنرال الصغير الذي ال يُرى ،الذي حبس الناس ،وأجبر
الطائرات على الهبوط ،وج ّمد البوارج في محيطاتها ،وأوقﻒ المصانع وعطل المدارس
والجامعات ،ود ّمر اإلقتصاد ،وفضح زيﻒ الحضارة الغربية  ،كل ذلك بصمت وهدوء عجيب .
ال شك أنه آية من آيات هللا ،أرسلها للبشرية بعد أن اشتطت وبُعدت عن فطرتها ،علّها
تفهم الرسالة وتعود عن ّ
غيها ،فلو أراد هللا أن يستبدلنا لكان له شأن أخر معنا ،ولكنها آية
لمصلحتنا على مبداء " وما نرسل باأليات إالّ تخويفا " ،فمن خاف رجع إلى ربه وسلم،
ض الذِي ع َِملُوا لَ َعل ُه ْم يَ ْر ِجعُ َ
ون ".
واستفاد من قوله تعالى" ِليُذِيقَ ُه ْم بَ ْع َ
فكرة هذا الكتاب نشأت من طلب جائني من دكتورعزيز يعيش الغُربة عن وطنه ،وأخ
يندر مثيله ،يقترح علي إصدار نشرة إلكترونية قصيرة حول فيروس كورونا وتداعياته
كريم ُ
و ِعبرة ،علّها تكون توعوية تربوية دينية ،فكانت "نشرة فإعتبروا" ،التي تيسرت تباعا ،ثم
ُجمعت هكذا ،فهي مهداة لصاحب الفكرةّ ،
ألن الدال على الخير كفاعله ،آمال من هللا ُحسن
القراء المعذرة والدعاء ،وهللا ولي التوفيق
القبول ،ومن ّ
الدكتور عبدالحميد القضاه
11
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نشرة فاعتربوا )(101

" أحسنوا جوار نعم اهلل "
الترف بأهل العراق أنّ ما ينزل على المائدة يُرفع ما بقي
 صدق الشامي حين كتب :ل ّما بلغ
ُ
منه إلى الزبالّة ،حتى اندثر عندهم مصطلح " اﻷكل البايت " ،فابتالهم هللا بالحصار عشر سنين ،حتى
صاروا يأكلون الخبز اليابس ،ومات لهم مليونا طفل من الفقر والمرض .
 ولما صرت أرى في دمشق وضواحيها الخبز في الحاويات بكثرة ،ورأيتُ امرأةً فقيرةً سقط منها رغيف
خبز فتركته على اﻷرض ومضت ،ورأيت آخر يُبعد ما سق َط منه على اﻷرض بطرف قدمه ،بل إنني
بقطع من الخبز االبيض ،ويُل ّمعها به رأى العين مع شديد اﻷسف ،ووصل
رأيتُ رجال يمس ُح حذائه
ٍ
الهدر إلى مستويات مخيفة جدا في بلدي ،أيقنت بعدها أننا مقبلون على أيام سوداء ،سنشتهي بها هذه
ُ
الخبزات التي كنتُ أراها في الحاويات .
 يقول الكاتب :رحم هللا والدي ،كان يأك ُل طعام اﻷمس البائت قبل طعام اليوم الطازج ،وكان يُبلل الخبز
اليابس بالماء ويأكل به وال يرميه ،وكان أول من يشبع وآخر من يقوم عن المائدة ،فقد كان يُلملم
الفُتات من أرز وخبز وغيرها ،وال يسمح برميها او مسحها مع تنظيف المائدة ،وإذا وجد في المطبخ
صحنا فيه بقايا طعام ﻷحد اﻷطفال لم يكمله ،ال يج ُد حرجا في أكله ،ويغضب أشد الغضب إنّ ُرمي شي ٌء
من الطعام ولو بدأ يفسد ويتغير.
 كان يُحافظ على النعمة بقليلها وكثيرها ،ويحرص عليها ،فحفظته في حياته ،ورغم أنه بلغ  27سنة،
وار نِ َع ِم هللاِ
إالّ أنّه لم يشكو من أي مرض ،وكان يُكثر علينا قوله عليه الصالة والسالم " :أحسِنوا ِج َ
وم فعادَتْ إليهم".
ج َّل وعال ،ال تُن ِفّ ُروها؛ فإنَّه ق َّل ما زالَتْ عن قَ ٍ
مناجاة
 وقف شي ٌخ أعرابي عند باب الكعب ِة فقال :يا رب عبدُك عند بابكَ  ،مضت أيامهُ ،وبقيت آثامهُ ،وانقطعت
فاعف عنهُ ،فقد يعفو السي ُد عن عبد ِه وهو
ترض عنه
فارض عنه يا رب ،وإن لم
شهوتهُ ،وبقيت تبعتهُ،
َ
َ
ُ
فاعف عنا ،اللهم هب لي حقكَ ،
نعفو عمن ظلمنا ،وقد ظلمنا أنفسنا
راض ،اللهم إنّك أمرتنا أن
غير
ٍ
ُ
َ
عنهُ ُ
وأرض عنّي خلقكَ .
ِ
األزهر الشريف
 وقف اﻷزهر موقفا ال يُنسى من مؤتمر السكان الذى عقدته اﻷمم المتحدة فى القاهرة عام  4991م  ،حيث
تضمنت وثيقته إباحة الشذوذ والزنا واإلجهاض ،فأصدر شيخ اﻷزهروعلمائه بيانا ً شديد اللهجة ضده ،
وكان لهذا البيان أثره البالغ على القيادة السياسية التى تبنت موقف اﻷزهر فورا .

7
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املناعة والرضاعة الطبيعية
مكرما ،يأتيك رزقك رغدا بقوله":ثم جعلناه نطفة في
 غرسك ربك في غرف ٍة معقمةٍ ،في رحم أمك معززا ّ
قرارمكين" ،فغرفتك نظيفة معقمة محصنة من كل الجهات وخاصة ضد الجراثيم.
 استقبلتك بطانة رحم إ ّمك بكل التهليل والتكبير والشكرهلل ،وأخذتك إلى مكانك المخصص لك  ،فغرستك
به آمنة مطمئنة عليك ،وبدأت عمليات التغذية من خالل مشيمة تربطك بدم إ ّمك،حيث تقتطع من قوتها
وعناصر جسمها لتُرسل لك طعاما جاهزا معقما لذيذا ،في أي ساعة من ليل أو نهار ،ومعه ما ًء زالال
وهواء نقيا ،فأنظر إلى الرعاية المتميزة التي أحاطت بك دون علمك.
 ومع كل هذا ال بد من مزيد من الرعاية والحماية ،فتُرس ُل لك موادا بروتينية مناعية لتتحرك وتدور في
دمك لتحميك ،وفوق هذا يتطور جهازك المناعي ببطئ لتبدأ اإلعتماد على نفسك .
 بعد والدتك ،فإن الرضاعة الطبيعية هي خير معين لك،ﻷن حليب اﻷم؛ خاصة في البداية يحتوي على
ماليين من الخاليا المناعية ،وعلى اللبأ الذي يماثل جرعة أولى من التطعيم ،لما يحتويه من اﻷجسام
المناعية المختلفة ،خاصة في الثالثة أيام اﻷولى ،وطبيعي جدا بعدها أن يتطور جهازك جهازالمناعي
ببطئ ليصبح قويا ،خاصة إذا حظيت بأخذ المطاعيم المعتمدة في وقتها.

حنان األم








رجل تجاوز الستين من عمره ،ذهب ذات مساءٍ لزيارة والدته الثمانينة ،التي انحنى ظهرها واخذ منها
الزمن ما اخذ ،تحدثا طويال حتى تأخر الليل واشتد البرد ،فبات ليلته عندها .
نام ملء جفنيه حتى وقت صالة الفجر ،فقام من مرقده ،فتوضأ ولبس مالبسه ولم يبقى إال ّ الحذاء،
بحث عنه فلم يجده في المكان الذي تركه فيه ،واخيرا وجده ،اتدرون اين وجده؟.
لقد وجده بجوار المدفأة ،وعلم أنّ أ ّمه وضعته هناك حتى يجده دافئا عند لبسه ،وقف ينظر طويال إلى
ذلك الحذاء ،وهو يفكر في حنان تلك اﻷم التي إعتبرته طفال في عينها؛ حتى وهو في الستين من عمره،
طال به التفكير ولم يدري بنفسه إالّ ودموعه تتساقط .
قال في نفسه :يا هللا هل ُيوجد من يفعل ذلك غير االم؟ ،وهل يُوجد في الدنيا كلها من هو أشد حنانا
وعطفا من االم على وليدها؟ ،أمسك جواله وأطلق تغريدة عن الفعل الذي قامت به أ ّمه ،وارفق معها
صورة الحذاء بجوار المدفأة.
فوجئ فيما بعد بانّ تغريدته قد بلغت اآلفاق ،وبشكل لم يتوقعه ،لقد اكتشف أنه لم يبكي وحده ،بل
الكثيرون مثله ،أحدهم كتب"أنا فقدت أ ّمي ،فأحمد ربك أنك لم تفقدها" ،عُدت إلى حضن أ ّمي ،وبكيتُ
كثيرا ،وشرحت لها أثر ما فعلت ،فرأيتُ السعادة تمأل وجهها الكريم .
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معلومات










القم ُل حشرات صغيرة غير طائرة ،تُرى بالعين المجردة ،طبيا ليست من مخلوقات هللا الخطيرة
ولكنها مزعجة ،تعيش على شعر اإلنسان ،وال تتغذى إالّ على دمه ،وهي أنواع مختلفة ،كل نوع يعيش
على شعر المنطقة المخصصة له دون غيرها .
كل نوع يعرف منطقته تماما ،حيث رأيت بالتجربة العملية عندما وضععععنا مجموعة من القمل المختلف
عند سععرة إنسععان ممدد ،فقمل شعععرالرأ أتجه إلى الرأ  ،بينما قمل شعععر العانة اتجه لألسععفل ،وسععار
إلى العانة ،فسبحان هللا"الَّذِي أ َ ْع َطى ُك َّل ش َْيءٍ َخ ْلقَهُ ث ُ َّم َهدَى".
وقمل شعععر الرأ يُسععبب مشععكلة عالمية صععامتة ،خاصععة لألطفال في مدارسععهم ومراكز تجمعهم ،وهذا
النوع يبحث عن شعععررأ ٍ يلتصععق بأصععوله بغض النظر عن درجة نظافته ،ليضععع بيوضععه ويمتص دما
من جلدة الرأ  ،مزع ٌج لكنّه غير خطير ،وينتقل بالتما المباشر وله عالجات .
أ ّما قمل شعر العانة ،فهو منتشر بكثرة عند بعض الشعوب تبعا لعاداتهم وسلوكياتهم ،فتق ّمل العانة يُعتبر
طبيا من اﻷمراض المنقولة جنسعيا ،منتشر في الغرب ﻷنهم ال يحلقون شعر العانة ،وأكثر المصابين من
الزناة الذين يتناقلونه بينهم بسبب التما المباشر بوجود هذا الشعر.
هذا المرض يندر جدا عند المسلمين ،بسبب أنّ اإلسالم يأمرنا بإزالة شعر العانة مرة على اﻷقل كل
ف
أربعين يوما ،ففي الحديث الصحيح
س ِمنَ ا ْل ِف ْط َر ِة ا ْل ِخت َانُ َ ،وا ِال ْ
ْ
ستِحْ دَادَُ ،وت َ ْق ِلي ُم اﻷ َ ْظفَ ِارَ ،ونَتْ ُ
"خم ٌ
ستِحْ دَا ُد يعني إزالة شعر العانة.
ب"َ .وا ِال ْ
اإلبِ ِطَ ،وقَص الش َِّار ِ
ِ
وبكى عمر!...

قبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،
 زار الفارو ُ
ق عمر بن الخطاب في العشره اﻷواخر من رمضان َ
فوجد إعرابيا أمام القبر يدعو ،فوقف عمر خلفه وأنصت إليه يقول اإلعرابي " :الله ّم هذا حبيبك ،وأنا
س ّر حبيبك ،وفاز عبدك ،وحزن عدوك ،وإن لم تغفر لي حزن
عبدك ،والشيطان عدوك ،فإن غفرت لي ُ
حبيبك ،ورضي عدوك ،وهلك عبدك ،وأنت أكرم من أن تُحزن حبيبك وتُرضي عدوك وتُهلك عبدك،
الله ّم إن كرام العرب إذا مات فيهم سي ٌد اعتقوا عبيدهم عند قبره ،وهذا سيد العالمين مات ،فاعتقني من
النار عند قبره" ،فنادى عمر بأعلى صوته :الله ّم إنّي أدعوك بما دعى به هذا اﻷعرابي ،وبكى عند
القبر حتى ابتلت لحيته ،الله ّم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وامهاتنا وارحامنا وكل من له حق علينا من
النار يا هللا .
متام الرزق
 يقـععععول الشـععععيخ متولي الشعراوي :المـععععال هو أدنى درجات الرزق ،والعافية هي أعلى درجات الرزق،
ص ِلحْ لَ ُك ْم أ َ ْع َمالَ ُك ْم
وصالح االبناء هو أفضل أنواع الرزق ،أما رضى رب العالمين فهو تمام الرزق  " .يُ ْ
سولَهُ فَقَ ْد فَ َ
از فَ ْو ًزا ع َِظي ًما".
َّللاَ َو َر ُ
َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُو َب ُك ْم ۗ َو َمن يُ ِط ِع َّ
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الثورة والثروة ال يلتقيان








الجنرال جياب أحد كبار أبطال الثورة الفيتنامية ،زار عاصمةً عربيةً كانت تتواجد فيها فصائ ٌل ثورية
للتحرير في السبعينات من القرن الماضي ،وشاهد حياة البذخ والرفاهية؛ حيث السيارات اﻷلمانية
والسيجار الكوبي والبدل االيطالية الفاخرة والعطور الفرنسية ....الخ .
قارنها بحياته مع ثوار الفييت كونج في الغابات الفيتنامية ،فقال لتلك القيادات مباشرة بدون مواربة :لن
تنتصروا ،سألوه لماذا ؟ أجابهم  :ﻷن الثورة والثروة ال يلتقيان ،الثورة التي ال يقودها الوعي تتحول إلى
إرهاب ،والتي يُغدق عليها المال يتحول قادتها إلى لصوص .
فإذا رأيت أحدا ً يدّعي الثورة ويسكنُ
بقصر أو فيال  ،ويأكل أشهى اﻷطباق ويعيش في رفاهية وترف،
ٍ
وبقية الشعب يسكن في مخيمات ويتلقى المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة  ،فأعلم أن القيادة ال
ترغب في تغيير الواقع ،فكيف تنتصر ثورة قيادتها ال تريدها أن تنتصر!.
رحم هللا عمربن الخ َطآب حين كان بطنه يُحدث أصواتًا من كثرة ما أكل الخبز بالزيت ،كان يقول لبطنه :
" قرقري أو ال تُقرقري ،لن تذوقي طعم اللحم حتى يشبع أطفا ُل المسلمين".
أقوى رسالة وفاء

 عندما خرج النا بالجنازة لم يحتمل الجمل فراق صاحبه وتبع الجنازة إلى مكان الدفن ،وأثناء الدفن
وقف الجمل وسط النا  ،وكأنه يُريد إلقاء نظرة أخيرة على صاحبه ،والدموع تنزل من عينيه ،والنوق
كما هو معروف تبكي ،ولكن المؤسف أكثر في هذه الحادثة أن الجمل مات في اليوم الثانى حسرة وكمدا
على صاحبه ،تاركا للبشرية أقوى رسالة في معنى الوفاء واإلخالص ،فقال الشاعر الفلسطيني :
النوق إذا رحلوا
ب
ماتَ الوفا ُء وأه ُل العد ِل ما عدَلوا  ....هالّ نظرتَ لح ِ
ِ
القبر من سألوا  ....من أين جاءكَ هذا الدم ُع يا جم ُل .
قل يا حنونُ فعن َد
ِ

الوقت هو احلياة
 كونوا مثل هذا الذي قال  " :أسامحُ ﻷرتاح ،وأتناسى ﻷبتسم ،وأصمت ﻷنّي ال أُريدُ أن أجادل ،وأتغاضى
ﻷنّ ال شي َء يستحق ،وأتغابى ﻷنّ
وأنصرف إلى العمل الجا ّد ﻷنّ الوقت هو
التغابي من شيم الكرام،
ُ
َ
الحياة ،وأصبرُ ﻷنّ ثقتي بالله ليس لها حدود " ،أ ّما لقمان الحكيم فيقول :الدنيا بحر عريض قد هلك فيه
اﻷولون واآلخرون ،فإن استطعت فاجعل سفينتك تقوى هللا  ،وعدتك التوكل على هللا ،وزادك العمل
الصالح ،فإن نجوت فبرحمة هللا ،وإن هلكت فبذنوبك .
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كورونا وغسل اليدين
ٌ
علمي جديد نُشر في بريطانيا في 7272\5\72م،أجراه الدكتور اديل مكورمك وأخرين في جامعة
بحث

ٌ
وستمنستر ،مفاده أن غسل اليدين ستة مرات يوميا يُنجيك من اإلصابة بفيرو كورونا المستجد
وأمثاله،علما أنّ غسل اليدين بالماء ولصابون كافٍ لقتل فيرو كورونا.
 نتيجة هذه الدراسة تتطابق تماما مع نتيجة دراسة أالف الحاالت السابقة المشابهة التي نشرها "مركز
ولكم لألبحاث المفتوحة" ،ويتطابق مع نتائج الدراسة التي نشرتها الدكتورة ساره بييل من كلية لندن
الجامعية والسلطات الصحية البريطانية التي مفادها أن عادة غسل اليدين الدائم بوجود جائحة أو بدونها
خير وسيلة للنجاة ومنع إنتشار الفيروسات.
،هي ُ
 نتائج هذه الدراسات البشرية تمشي بإتجاه ما جاء به وحي السماء على رسولنا الكريم ،الذي حث كثيرا
ست َ ْيقَ َظ أ َ َح ُد ُك ْم ِم ْن نَ ْو ِم ِه،
على غسل اليدين بعد اإلستيقاظ من النوم وقبل وبعد الطعام ،حيث يقول" إِذَا ا ْ
سلَ َها ث َ َالثًا ،فَ ِإنَّهُ َال يَد ِْري أ َ ْينَ بَاتَتْ يَ ُدهُ" وقال أيضا "بركة الطعام
اء َحتَّى يَ ْغ ِ
اإلنَ ِ
فَ َال يَ ْغ ِم ْ
س يَ َدهُ فِي ْ ِ
الوضوء قبله ،والوضوء ".
 فإذا غسل المسلم يديه ثالث مرات في كل وضوء ،وتوضأ للصالة خمس مرات يوميا ،فالمحصلة غسل
اليدين خمسة عشر مرة على اﻷقل كل يوم ،وهذا ضعف ما تطلبه الدراسات ،والعلم الصحيح دائما يدعو
إلى اإليمان ،أما آن للبشرية أن تؤمن وتعود لفطرتها السليمة؟!.
َّ ْ َ
ْ
َ ْ
َ ُ ِّ
جذ ِع النخلةِ ..
ك بِ ِ
وهزي ِإلي ِ

 العمل مع هللا ال يُشترط فيه أن تصل للهدف ،ولكن يكفيك أن تموت وأنت تعمل ،وتسير في الطريق إليه
ما دامت نيتك هلل ،فنحن مطالبون بالسيرال بالوصول ،وقد جاءت أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم
تبين أن العمل المباح متى قُصد به طاعة هللا ،تحول إلى قربة وعبادة يثاب عليها صاحبها ،المهم هو
اﻷخذ باﻷسباب الصحيحة بعيداعن التواكل ،والنتيجة دائما وأبدا بيد هللا ،فهذه البتول مريم على
علَي ِْك ُر َطبًا َجنِيًّا" ،وهي التي أكرمها
ساقِ ْط َ
"و ُه ِ ّزي إِلَي ِْك بِ ِج ْذعِ النَّ ْخلَ ِة ت ُ َ
ضعفها بعد الوالدة يأمرها هللا َ
هللا بما هو أعظم ،فكان يُمكن أن يُغنيها عن الطعام والشراب ،وكل هذا ليُعلمنا نحن البشر أن نأخذ
دائما باﻷسباب مهما كانت ضعيفة.
ُ ْ
َّ
َُ ُ
اس حسنا "
" وقولوا ِللن ِ

ومثْ ِلي َ
 كتب أ ٌ
غفَر" ،ما
خ إلى أخي ِه
يعتذر منه فقا َل " :مثلي هفا ومثلُكَ عفا " ،فأجابهُ  " :مثلُكَ اعتذر ِ
ُ
ألطف ا ٕالشارة وأوجز العبارة بين االٔخوة ،هذا الفنٌّ اللطيف والذوق الرفيع يجب أن يُجيده ك ُل النا ِ
سنا " .
وخاصة الدعاة منهم َ " ،وقُولُوا ِللنَّا ِ ُح ْ
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الضمريالرمسي امليت!
 رغم أن الشعب اﻷمريكي فيه الكثير من اصحاب الضمائر الحية ،إالّ أنّ الضمير الرسمي ميت،
فالخدمات الصحية اإلتحادية اجرت دراسة عام 4997م على 999مصابا بمرض السفلس من السود؟،
سربها الدكتور "ميلر" عام 4927م لفضحها ،وهي أطول دراسة في التاريخ الطبي الحديث؟  ،حيث
استمرت  12عاماً.
 وخالصتها؛ أن لجنة من اﻷطباء كُلفت باختيار هؤالء المصابين من أفقر واجهل مناطق السود في والية
تسكيقي ،الستعمالهم كحيوانات مخبرية دون علمهم  ،فتركوهم دون أي عناية طبية رغم وجود
اإلمكانات واﻷطباء و العالج.
 الهدف هو ليعرف اﻷطباء ما الذي تفعله جرثومة السفلس بأجهزة الجسم دون عالج ،وقد قال أحد
اﻷطباء" :كان المطلوب منا أن ال نساعدهم طبيا وهم أحياء؛ بل نتركهم نهبا ً للجرثومة ،وتبدأ مهمتنا
بعد موتهم لتسجيل ما حدث في اجسامهم".
 استنتجت لجنة البحث بعد اربعين عاما ً من العذاب أن جرثومة السفلس تؤدي إلى تشوه العظام
واﻷسنان ،وإلى فقدان السمع والبصر ،وإلى إصابة القلب وتوقفه ،وإلى شلل وتلف دائم في الجهاز العصبي
المركزي ،حيث ينتهي المصاب إلى الموت مشوها.
 صورة حية للضمير اﻷمريكي الرسمي ،إذ استعملوا مواطنيهم السود كحيوانات مخبرية إلجراء التجارب
المميتة عليهم ،بعد أن وعدوهم بتقديم الطعام والشراب وإجراءات الدفن مجاناً ،وبعد أن ماتوا جميعا ماذا
أفاد إعتذار الرئيس كلنتون ،حين قال " :نأسف لما حصل " ،أنظر بربك كيف تحولت المهنة الطبية إلى
عكسها بغياب الضمير.
يقول الشيخ الطنطاوي
ئ إليهما ،ولو بكلم ِة أفٍ فال تثقوا به ،وال تعتمدوا عليه ؛
 "فمنّ رأيتموه ينسى فض َل والدي ِه ،أو يُسي ُ
نسي فضلهما وجحدهُ ؛ فهل
معشار ما أحسن إلي ِه والداهُ ،فإذا
ﻷنّكم مهما أحسنتم إليه ،فلن تبلغوا
َ
َ
ف َو َال ت َ ْن َه ْر ُه َما ".
تأملونَ أن
يذكر فضلكم ،ويحف َظ معروفكم" "فَ َال تَقُل لَّ ُه َما أ ُ ّ ٍ
َ

مجيل األثر
 العالقات ال تُقا بطول العشرة ،إنما تُقا بجميل اﻷثر ،فكم من معرفة قصيرة المدى لكنها بجمالها
أعمق وأنقى من أطول معرفة ،وأعذب النا من يمر في حياتنا ويترك خلفه ذكرى جميلة ،ومن يقدم لك
اإلنقراض ،وإننا بحاجة للخالفات أحيانا
االهتمام فال تهمله ﻷن هذه النوعية من القلوب على وشك
ً
لمعرفة ما يُخفيه اآلخرون في قلوبهم ،قد تجد من يجعلك في ذهول ،وقد تجد من تنحني لتقبل رأسه
احتراما وتقديرا !.
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إمنا األعمال بالنيات
يتبقى في مكةَ إالّ عد ٌد قلي ٌل من
 بعد هجر ِة النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحاب ِه من مكة َإلى المدين ِة ،لم
َ
الصحابي الجليـــل '' ضمرة بن
وكبر سنّهم ،وكان من بين هؤالء
المسلمين ،لم يهاجروا لمرضهم
ِ
ُ
ُجندب '' ،لم يستطع أن يتحم َل مشقةَ
السفر وحرارةَ
الصحراء ،فظ َل في مكةَ مرغ ًما.
ِ
ِ
 لكنّه لم يتحمل البقا َء بين
ظهراني المشركين ،خاصة بعد أن علم بقوله تعالى ":أَلَ ْم تَك ُْن أ َ ْر ُ
َّللاِ
ض َّ
ّ
فقرر أن يتحام َل على نفس ِه ،ويتجاه َل مرض ِه وسنّ ِه .
اج ُروا ِفي َها"،
َوا ِ
َ
س َعةً فَت ُ َه ِ
يثرب ،فلما بلغ التَّنعيم اشتد عليه مرضه فمات ،فدُفن عند مسجد
 خر َج ضمرةُ بن ُجندب متوجها إلى
َ
سو ِل ِه ث ُ َّم يُد ِْر ْكهُ ا ْل َم ْوتُ فَقَ ْد َوقَ َع
َّللاِ َو َر ُ
اج ًرا إِلَى َّ
التنعيم ،فنزل فيه قوله تعالى " َو َمن يَ ْخ ُرجْ ِمن بَ ْيتِ ِه ُم َه ِ
َ
فحاز شرفا لم ي ُحزهُ غيرهُ ،بأن نز َل فيه قرآنٌ ٌ كريم
َّللاِ"،
أَجْ ُرهُ َ
علَى َّ
 فما على المسلم إالّ أن يُحسن النية ،ويُتقن العمل ،ويأخذ باﻷسباب ثم يُهاجرإلى هللاِ ،وحيثما مات وقع
أجره على هللا ،ولو لم يصل إلى هدفه ،فمنهم من دخل الجنة ولم يسجد هلل سجدة .
يحاسب على النتيجة بل على العمل ،فهاهم أنبياء هللا الذين أوصلوا الليل بالنهار ،وهم يدعون
 فاهلل ال
ُ
َّللاِ " ع ُِرضَتْ
النا إلى هللا ،يأتي بعضهم وليس معه أحد كما جاء في الحديث الصحيح ،قَا َل َر ُ
سو ُل َّ
الر ْه ُ
ْس َمعَهُ أ َ َح ٌد ".
َ
ان يَ ُمرونَ َمعَ ُه ُم َّ
ط َ ،والنَّ ِبى لَي َ
علَ ّي اﻷ ُ َم ُم ،فَ َجعَ َل النَّ ِبى َوالنَّ ِبيَّ ِ
ُ
اللسان
حفظ
ِ
 بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا ،فقال أحدهما لصاحبه ،كم وجدت في ابن آدم من
العيوب ؟ فقال :هي أكثر من أن تُحصى ،والذي أحصيته منها ثمانية آالف عيب ،لكنني وجدتُ خصلةً
صنتها سترت عيوبَك كلها ،قال وما هي؟ ،قال :حف ُ
اللسان .
ظ
إن ُ
ِ
الصوم ،وال في الصالة ولكن في
السلف وهم ال يرونَ العبادةَ في
عمر بن عبد العزيز " :أدركنا
 قال
َ
ِ
ُ
س يو َم القيامة".
أعراض النا ِ  ،فقائ ُم اللي َل وصائ ُم
الكف عن
ِّ
ِ
النهار إنّ لم يحفظ لسانه؛ ْأفلَ َ
ِ
ُ
يق
الصد
بكر
أبو
قصة
ِ

 خاض مسطح بن أثاثة في حديث اإلفك مع من خاضوا ،فغضب منه أبو بكر ،وحلف أن ال يستمر باإلنفاق
عليه بعد الذي قال عن عائشة ،فلما نزل قوله تعالى" َو َال َيأْت َ ِل أُولُو ا ْلفَ ْ
س َع ِة ،أَن يُ ْؤتُوا أُو ِلي
ض ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
صفَ ُحوا " ،أي إذا كنت تُحب أن يغفر هللاُ لك،
َّللاَِ ،و ْليَ ْعفُوا َو ْليَ ْ
اج ِرينَ فِي َ
ا ْلقُ ْربَ ٰى َوا ْل َم َ
س ِبي ِل َّ
سا ِكينَ َوا ْل ُم َه ِ
أفال تغفر لمن فعل السيئة معك ؟ ،قصد المولى بها أبا بكرالصديق ،فيتراجع ابو بكرعن يمينه فورا طاعة
هلل ،فما بالنا نُمضي أيماننا ،وال نتّبع أمر هللا ،ليرتد كيد الشيطان إلى نحره ،ونفوز كما فاز أبوبكر
الصديق.
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ُ
السابقة عبادة
أصحاب
إحرتام
ِ
ِ
إنّ من مبادئ المسلم وأخالقه؛ مبادلةُ أه ُل الفض ِل بالفضل؛ ومقابلةُ الجميل باﻷجمل ،وهذه قيمةٌ عظيمةٌ
ونشكر جميلهم ،ونُقد ُّر عطائهم ،وال ننساهم
نذكر سابقتهم
من قيم اإلسالم في التعامل مع أهل السابقة،
ُ
ُ
كفر معروفهم وسابقتهم.
في زحم ِة الحياة ،حتى لو شاب العالقة
ٌ
خالف في الرأي واإلجتهاد ،فال يُ ُ
حاطب بن أبي بلتعة صحاب ٌي جليل ،ومن أهل بدرُ ،
ضبِط متلبسا ً بما يُشبه الخيان ٍة العظمى ،أرسل كتابًا
إلى قريش ،مع امرأ ٍة يُ ْفشي فيه سرا لرسول هللا ،يقول لقريش  :إن محمدا ً سوف يغزوكم فخذوا ِحذركم،
الوحي فورا على النبي وأخبره الخبر.
نز َل
ُ
النبي حاطب ،وقال له :ما هذا
أرس َل من يلحق بالمرأة وهي في الطريق فأنتزع الكتاب منها ،واستدعى
ُ
يا حاطب؟ ،فقال :ما فعلتهُ كفرا ً وال إرتدادً ،وال رضا بالكفر بعد اإلسالم ،فقال رسول هللا :لقد صدقكم،
بدرا.
فقال سيدنا عمر :يا رسول هللا ،دعني أضرب عنق هذا المنافق ،قال :ال يا عمر إنه شهد ً
ُ
تهدر لإلنسان ماضيه ،وعمله الط ِيّب لخطاء وقع فيه ،أو إلختالف في الرأي واإلجتهاد،
يجوز أن
فال
َ
فهذا ليس من المروء ِة ،وقال حاطب :يا رسول هللا ما كفرتُ وال أرتددتُ  ،فقال االنبي "إني صدقته
فصدقوه ،وال تقولوا فيه إالّ خيراً".
ق صاحبها اإلعدام ،إالّ أن الهدي
العالم
الخبر في مقاييس
ورغم أنّ هذا
المعاصر خيانةٌ عظمى ،يستح ُ
ِ
َ
ِ
سبُونَهُ َه ِيّنًا
النبوي تجاوز عن ذلك كل ِه ،فما بال بعض شبابنا ال يُقيمون وزنا لكل هذا؟!َ "،وتَحْ َ
َّللاِ ع َِظي ٌم" "،فَا ْعتَبِ ُروا يَا أُو ِلي اﻷَلبِاب ".
َو ُه َو ِعن َد َّ

أبلغ رسالة يف التاريخ
مجلس الحكم ِ متكئا ،فإجلس
تجلس في
العاص " :بلغني أنّك
ب إلى عمرو بن
 من
ِ
عمر بن الخطا ِ
َ
َ
ُ
والندم  ،لو
الخوف
ب وكُنّ هللِ البسا ً ثوب َ
ِ
متواضعا ً يأبن العاص وإالّ عزلت ُكَ  ،دع التأنقَ في ِ
ِ
لبس الثيا ِ
كانَ
الحرم.
شرف ،ما كانَ يخل ُع أجملهنّ في
للمرء في أثواب ِه
ِ
ٌ
ِ

َ

م
هذا مبلغه ُمن العل ِ
القبض على تشي جيفارا الزعيم المعروف في الثورة الكوبية في مخبأهِ ،بعد ما أبل َغ عنهُ
 عندما ت َّم
ُ
الراعي لماذا ابلغتَ عن رج ٍل قضى حياتهُ في الدفاعِ عنكم وعن
أغنام من وطنه؛ سأ َل أحدُهم
راعي
ٍ
َ
َ
ُ
حقوقكم ؟! ،فأجاب الراعي  :كانت حروبه مع العدو تخيف أغنامي !.
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إتفاقية من طرف واحد
 ما أص ُ
طلح عالميا على تسميتها إتفاقية سيداو،هي ليست إتفاقية ،ﻷنّ اإلتفاقية تكون بين طرفين ،ولكنّ
الذي حصل أنّها فُرضت على العالم ،لذا هي إتفاقية ولكنّ من طرف واحد.
ْس الذَّك َُر ك َْاﻷُنث َ ٰى ".
 سيداو تقول بأن المرأة مثل الرجل تماما ،والقرآن الكريم يقول َ ":ولَي َ
اء َمثْنَ ٰى َوث ُ َال َ
ث
س ِ
اب لَكُم ِ ّمنَ ال ِّن َ
 سيداو تقول ال يُسمح للرجل بالتعدد ،والقرآن يقول  ":فَان ِك ُحوا َما َط َ
ع "،وتقول اﻷوالد ينسبوا ﻷمهاتهم والقرآن يقول " ا ْدعُو ُه ْم ِآلبَائِ ِه ْم ".
َو ُربَا َ
صنَ بِأَنفُس ِِهنَّ ث َ َالثَةَ قُ ُروءٍ "
 سيداو تقول ال يوجد عدة للمرأة ،والقرآن يقول "...يَت َ َربَّ ْ
اء
الر َجا ُل قَ َّوا ُمونَ َ
س ِ
علَى النِّ َ
 سيداو تقول الرجل ال يملك الوالية على المرأة والبنت،والقرآن يقولّ ِ ":
ُ
" ،وتقول الذكر واالنثى في الميراث واحد،والقرآن يقول " ِللذَّك َِر ِمثْ ُل َح ِ ّ
ظ ْاﻷنثَيَي ِْن " ،وسيداو تعطي
المرأة حق االجهاض ،والقرآن يقول " َو َال ت َ ْقتُلُوا أ َ ْو َال َد ُك ْم ".
 سيداو تقول الرجل يمكنه الزواج برجل مثله ،المرأة يمكنها الزواج من امرأة مثلها ،والقرآن يقول ":
جرم العالقات الجنسية خارج إطار الزوجية ،والقرآن يقول
أَتَأْت ُونَ الذك َْرانَ ِمنَ ا ْل َعالَ ِمينَ "؟ ،وسيداو ال ت ُ ّ
س ِب ً
" َو َال ت َ ْق َربُوا ِ ّ
يال ".
الزنَا إِنَّهُ كَانَ فَ ِ
سا َء َ
احشَةً َو َ
أنت عكازة سقوطك
 هل تظنُ أنّك عندما ترتدي معطفكَ أنّه هو من يقو ُم بتدفئتكَ ؟ ،الحقيقةُ أنّكَ أنتَ من تقو ُم بتدفئ ِة معطفَكَ ،
ب ليس أكثر ،وكما أنّ هذا المعطف لنّ يُدفئك إالّ من
وما مهمةُ معطفك إالّ من ُع حرارة ِجسمكَ من التسر ِ
خالل حرار ِة جسمكَ أنتَ  ،فإنّ ُمعلمكَ لن يُكسبك العل َم إالّ ب ُجهدكَ أنتَ  ،وصديقُكَ لن يشحذَ همتكَ ما لم
عكازةُ سقوطكَ ،
سكَ  ،أنت ُ
ب لكَ لن ت ُجدي نفعًا ما لم تنتشل نفسكَ بنف ِ
ت ُقرر ذلكَ أنتَ  ،ومواساةُ القري ِ
قاربكَ ؛ وسكينةُ نفسكَ  ،أنتَ من يُعلي شأنكَ ؛ ويهت َم بروحكَ  ،فقط أنطلق وال
ودف ُء شتائ ُكَ ،
ُ
ومجداف ِ
تتردد وتوكل على هللا.،
هو القرآن
 هوالقرآن الذي ال يَشبَ ُع منه العلما ُء ،وال ْ
ع َجائبُه ،ما رأيت تاليا ً له إالّ
الر ّدِ ،وال ت َ ْنقضي َ
يخ َل ُ
ق على َكثْ َر ِة َّ
رقَ طبعهُ ،ومن حفظه رفع هللا قدره ،ومن عمل به صلح حاله ،وما تاله محزون إالّ انشرح صدره ،ومن
تعلق به كُفي ه ّمه وغ ّمه ،إذا دخل القرآن قلباً ،خرجت الدنيا من ذلك القلب ،وحطت السعادة رحالها،
ب امتألت وتشبعت وأزهرت بالقرآن الكريم .
ووضعت البركة أغصانها في ذلك القلب ،فهنيئا ً لقلو ٍ
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عامل اجلراثيم -1-
اإلنسان
الصغر ،منبثةٌ بأعدا ٍد ال يعل ُمها إالّ الذي خلقها لكثرتها ،عرفها
 الجراثي ُم مخلوقاتٌ متناهيةٌ في
ِ
ِ
لإلنسان
سبب
جيدا في نهايا ِ
ت القرن التاسع عشر ،وال زالت المعرفةُ بها تتراك ُم يوما ً عن يوم ،فرغم ما ت ُ ُ
ِ
أمراض إالّ أن حياتَهُ ال تستقي ُم على اﻷرض بدونها.
من
ٍ
 بع ُ
المباشر ،ولتقلي ِل
الماء
طريق
لإلنسان ،وتنتق ُل إلي ِه عن
مرض
ضها ُم
ِ
ِ
ٌ
طعام أوالتما ِ
والهواء وال ِ
ِ
ِ
ِ
ت الوقائي ِة ،وذلك بتعميم
ق السلطاتُ الصحيةُ في
تطبيق اإلجراءآ ِ
اإلصابا ِ
ت بهذ ِه الجراثيم الممرضة ،تتساب ُ
ِ
ق بقوة القانون ،ورغم ك َل هذا فإن
الممارسا ِ
سن لذلك تشريعاتٌ تطب ُ
ت الصحي ِة الفردي ِة والجماعي ِة ،وقد ُ
ُ
تحث على
ت
وأكثر هذ ِه
الجراثيم ال ُمعدي ِة،
ب
ت
القوانين والتشريعا ِ
العالم يفق ُد كُل عا ٍم عشرا ِ
ِ
الماليين بسب ِ
ُ
ِ
ِ
واﻷسنان واﻷجساد وأماكن التجمع  ،ومع هذا ك ِله فقد نجحت منظمةُ الصحةُ العالمية في
نظاف ِة اﻷيدي
ِ
مواطن اخرى.
موطن وفشلت في
ٍ
ِ
العالمي لتنظيف اﻷيدي بالصابون،
 فقد أعلنت المنظمة حديثا ً أن منتصف اكتوبر من كل عام هو اليو َم
َ
اﻷمراض.
ونشر
الجراثيم
فقد ثبتَ لها أن لأليدي دورا ً عظيما ً في نق ِل
ِ
ِ
ِ
 لهذا وغيــر ِه الكثير َ
عشر قرنا ً منَ
الزمان على نظاف ِة اليدين ،حيث
أكثر من أربع ِة
َ
ركز رسول هللا قب َل َ
ِ
تقربا ً إلى هللا ،فطلب اإلكثار
حبب
ب ،وبكل طريق ٍة تجعلهُ يقو ُم بذلكَ ّ
اﻷجر والثوا ِ
ِ
للمسلم غس َل يدي ِه طمعا ً ب ِ
من الوضو ُء وغس ِل
اليدين ،ومن َع المسلم أن يستنجي بيمينه ،حيث قال « :إِذَا بَا َل أ َ َح ُد ُك ْم فَال يَأ ْ ُخذَنَّ ذَك ََرهُ
ِ
ست َ ْن ِجي بِيَ ِمينِ ِه » وفوق ذلك قال “ بركــةُ
الوضوء قبلهُ
والوضوء بعده “.
الطعام
ِ
ِ
بِيَ ِمينِ ِه َوال يَ ْ
ِ
هل تعلم؟









اإلنسان الطبيعي عليه أكثر من مليون جرثومة.
أن علماء الجراثيم قد أثبتوا أن كل سم 7من جل ِد
ِ
اإلنسان يحم ُل ما بينَ عشرينَ إلى مائ ِة مليار جرثومة.
ولهذا وجد علما ُء الصحة العامة أن جل َد
ِ
يتجنب اإلنسانُ أذاها ،البد من إزالتها أوالً بأول.
مستمر ،وحتى
كاثر
َ
ٍ
هذه الجراثي ُم في ت ٍ
ولهذا كانت تعليماتُ الرسو ِل كثيرةٌ ومركــزةٌ التي تأمر المسلم للحفاظ على نظاف ِة جسدِه كامالً .
س َدهُ".
ق ِ َّّلِلِ َ
س ْبعَ ِة أ َيَّ ٍام ،يَ ْغ ِ
س ِل ٍم أ َ ْن يَ ْغت َ ِ
حيث قالَ " :ح ٌّ
علَى ُك ِ ّل ُم ْ
سهُ َو َج َ
س ُل َرأْ َ
س َل فِــــي كُـــ ِ ّل َ
س ْل " ،هذا عدا عن ديمومة الوضوء وغسل اليدين .
وقالِ " :إذَا َجا َء أ َ َح ُد ُك ْم ِإلَى ا ْل ُج ُم َع ِة فَ ْل َي ْغت َ ِ
واالنجليزية "ماري"التي كانت تحم ُل جرثومةَ التيفوئي ِد في أمعائها ،وتعم ُل طاهيةً في لندن قد نقلت
شخص قب َل أن ت ُ
كتشف ،وذلك بسبب تلوث يديها ،حيث كان النا في
جرثومة التفوئيد إلى ()4922
ٍ
َ
الغرب ال يغسلون أيديهم بالماء بعد إزالة فضالتهم بالمراحيض ،وال زال الكثيرون منهم على نفس
َّللاُ ِبأَحْ ك َِم ا ْل َحا ِك ِمينَ ".
ْس َّ
ّين  ،أَلَي َ
العادة "،فَ َما يُ َك ِذّبُكَ بَ ْع ُد ِبال ِد ِ
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َ
إخلع نعليك وأغسل يديك

َ

 تعجبني كثيرا ً من عادات بعض الشعوب كاﻷتراك واليابانيين وأهل دمشق بخصوص النظافة داخل
بيوتهم ،وهي عاداتٌ يجب استنساخها ،آلنها تتماشى مع الروح اإلسالمية ،وثبّتها بل شدّد عليها كثيرا
أطباء الصحة العامة في العلم الحديث.
تعود خلع الحذاء بباب البيت ،سواء البيت الخاص أو عند الزيارة ،وخصص ما يُوضع بالقدمين
ّ 
"شبشب" عند باب الحمام إلستعماله بالحمام فقط ال غير ،فإخلع حذاءك عند كل زيارة ،واغسل يديك ما
استطعت إلى ذلك سبيال ،وخاصة عند المصافحة وابتعد عن التقبيل
 هذه النصيحة موجهة للجميع ،وعلى اﻷخص لمن يدخلون البيوت بأحذيتهم ،ظانين أنها عادة حضارية
متقدمة ،ولم يعلموا أنها على العكس تماما ،فهي مدمرة لصحة أحبابكم الذين تزورونهم ،وليس لها
عالقة بالرقي والتقدم والتحضر ،فاخلعوا نعالكم حيثما زرتم .
 واليوم يكتشف علماء االجراثيم ،أنّ خلع الحذاء عند باب المنزل ،قبل الدخول يُجنب سكان
المنزل عددا كبيرا من أنواع االبكتيريا والفيروسات والطفيليات الممرضة.
 فوفقا لدراسة أجراها تشارلز جيربا ،اﻷخصائي في علم اﻷحياء الدقيقة في جامعة أريزونا
ت ُبين أنّ الناقل اﻷساسي للجراثيم المسببة لألمراض وخاصة المعوية منها هو الحذاء .
 ويأتي تلوث أسفل اﻷحذية من الشوارع والمشي فوق مخلفات الطيور ،ودخول المراحيض العامة،
والمشي قرب مجاري الصرف الصحي في الشتاء ،وكذلك أرضيات المستشفايات.
 أكدت الباحثة النمساوية داغمار شودر أن اﻷحذية هي اﻷكثر خطورة في نقل أنواع ممرضة من
البكتيريا  ،وأوصت بعدم دخول غرفة المعيشة والطعام بأحذيتنا لتفادي هذه البكتيريا ،و واﻷفضل دائما وأبدا
هو خلع الحذاء عند عتبة المنزل خاصة إذا كان بالمنزل أطفال.

ُ
ُ
رة
رة الند ِ
ند ِ
ُ
يبحث عن عام ٍل أمين جاد خلوق مخلص لمساعدته ،يعمل ومخافة هللا وتقواه بين عينيه ،يعمل
 رج ٌل
دون رقيب بشري ..تعب من كثرة السؤال ،حتى وجد عجوزا فسأله ......فقال انا ادلك أين يجتمع هؤالء،
فاستبشر خيرا ......وأخذ بيده حتى وصلوا المقبرة ......وقال له هم فقط هنا!.

نصيحة
لتحرير أنفسهم وأوطانهم ،فعلى اﻷقل ال تكُن نذالً
اﻷحرار العاملينَ
 قال فيلسوف هندي" :إن لم تكن من
ِ
ِ
اللصوص" ،وقال مارتن لوثر "ال يستطيع أح ٌد أن يمتطي ظهرك إالّ إذا
ب حراس ٍة عن َد
ِ
ساقطا ً تعم ُل ككل ِ
انحنيت له" .،والحرية ال تُمنح وإنما تُنتزع انتزاعا ً .
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مؤامرة على الزوجة










أدرك المسعععتشععععرقون أنّ اﻷسععععرة المسعععلمة هي اللبنة اﻷسععععاسععععية التي يقوم عليها المجتمع اإلسععععالمي،
والزوجة هي محورها ،ولذلك بدأوا العمل على هدم اﻷسعععرة ،فوجدوا أنّ إفسعععاد العالقة بين الزوجين هي
الطريق اﻷسهل ،وأفضل اﻷساليب لغر ذلك هو أسلوب النكتة.
بدأوا بتأليف النكات على الزوجات ،لتغر فكرا جديدا ال مباشرا في عقول النا  ،بأن الزوجة مكروهة
من الزوج ،وأنه يتمنى بصم ٍ
ت الخالص منها بأي شكل ،بل تعمقت النكتة أكثر لتصور الزوج في أكثر من
مناسبة ،وهو يفرح بموت الزوجة بل يُساعد على ذلك .
والنكتة هي أسعععرع الوسعععائل وأنجحها لغسعععيل المخ الالمباشعععر ،والتأثيرعلى تصعععور الجيل ،ولهذا نجدها
تغزونا في أكثر المواضيع حساسية لترسخ في العقول ،وكأنها حقيقة مطلقة ،وبالتالي تمار دورها في
تفكيك العالقات الزوجية والمجتمعات.
وﻷجل إفساد اﻷطفال صوروا لهم المحشش النكتجي شخص لطيف وظريف ،فامتدت النكتة أكثر ،ووجدت
قبوالً أكبر ،مما يُعتبر داللة على قبول المجتمع لهذا الفكر المريض ،هذه النكات تصعععععل إلى كل شعععععرائح
المجتمع ،إلى الشعععععاب المقبل على الزواج ،الولد والبنت ،تصعععععل إلى الزوج والزوجة ،وتمار تأثيرها
الفكري الذي ُوجدت ﻷجله.
وزاد اﻷمر ،فاسعععتخدم اإلنجليز النكتة في مصعععر لكسعععر شعععوكة أهل الصععععيد؛ الذين أذاقوهم صعععروفا من
العذاب بثوراتهم ضععد المحتل ،أطلقوا عليهم النكت وألصععقوا فيهم صععفة الغباء والفوضععى ،رغم أنهم من
أكثر الشعوب نخوة وكرما وقدموا للعالم الكثير من العباقرة .
من طرائف الشيخ الطنطاوي

ليدر اﻷدب في العراق ،وقبل أن يدخل إلى القاعه في الجامعة تجول في بغداد ومشى طويال،
 أنه انتدب ّ
ثم دخل القاعه في حالة رثة ،فظنه اﻷستاذ الذي كان موجودا عندهم طالبا.
 قال اﻷستاذ الموجود للشيخ علي الطنطاوي وهو يظنه طالبا قال له :وأنت ياحمار لماذا تأخرت عن
المحاضره؟ ،فاعتذر منه الشيخ علي ،ودخل الصف يجلس مجلس الطالب.
 فصار اﻷستاذ يقول للطالب سيأتي لتدريسكم اﻷديب الكبير علي الطنطاوي ،ال تسودوا وجهي أمامه ،ثم
صار يسألهم في اﻷدب والشيخ علي يجيب كطالب ،ثم قال له اﻷستاذ هل تستطيع المقارنة بين البحتري
وأبي تمام؟ ،فتكلم الشيخ علي كالما رصينا فقال له اﻷستاذ :
الظاهر أنك طالب جيد ،ما اسمك؟ فقال:اسمي علي الطنطاوي ،فكاد اﻷستاذ أن يُغمى عليه.
للتذكري فقط
سبَتْ َو ُه ْم َال يُ ْظلَ ُمونَ ".
َّللاِ ث ُ َّم ت ُ َوفَّى كُل َن ْف ٍس َما َك َ
":واتَّقُوا يَ ْو ًما ت ُ ْر َجعُونَ فِي ِه ِإلَى َّ
 للتذكير فقط َ
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دروس من كورونا








ال ننكر أنّ العلم في هذا القرن قد تقدم تقدما عظيما ،وتطورت فيه التقنيات التكنولوجية تطورا مذهال،
أصبح العالم من خاللها قرية صغيرة ،والمعلومة بين يديك بلمح البصر .
لجدته ،فال لقاح وال
رغم كل ذلك فإن العالم كله يقف حائرا متخبطا أمام جائحة كورنا ،ال خبرة لديه ِ
عالج له ،وكل يوم نسمع من هنا وهناك ما هو جديد ،والثابت فقط هوما يلي:
أحمد هللا أن الوباء بداء في بل ٍد متقدم تكنولوجيا ،أعداد سكانه رهيب ،وتكنولوجيته عالية ،فتصور لو
أنه ظهر أوال في بلد فقير؟ ،رغم هذا لم يستفد العالم لتجهيز نفسه لمواجهته.
اثبتت دورة الفيرو في الغرب الذي كنّا نظنه عمالقا ال يُقهر؛ ولكنه أثبت لنا بأنهم أقوياء عسكريا،
وباقي أنظمتهم أهون من بيت العنكبوت ،وال يصلحون إالّ لحياة الرفاهية والمتعة.
ثبت لنا أن االغنياء في الحقيقة أقل مناعة من الفقراء،وهذا الفيرو لم يستطع عالجه ال كاهنا
بتمتمات ،وال مشعوذا بريشتة في كتاب مقد  ،بل هوالء وهوالء زادوا الطين بلة.
ثبت بما ال يدع مجاال للشك بأنّ الكوادر الصحية هي التي تستحق التكريم والتقدير والرواتب
العالية،آلنهم الخط المباشر الميداني مع الفيرو  ،ال أساطين الرياضة والفن .
ثبت لنا أن الذهب اﻷسود ال قيمة له في مجتمع بدون أستهالك ،وأن أغلب النا باستطاعتهم العمل من
المنزل ،وأننا نستطيع العيش بدون الوجبات السريعة ،والبد من إعادة ترتيب أولويات حياتنا ،وأهمها
بناء المدار والمستشفيات والكوادر الطبية.
َ
صدق هتلر

 سألوا اودلف هتلر من احقر النا في حياتك ؟ ،قال ":الذين ساعدوني في إحتالل أوطانهم  ،فسحقا
القبض على تشي جيفارا الزعيم المعروف في الثورة
لمن باع وطنه مقابل مال ال يدوم" ،وعندما ت َّم
ُ
الكوبية في مخبأهِ ،بعد ما أبل َغ عنهُ
الراعي لماذا ابلغتَ عن رج ٍل
أغنام من وطنه؛ سأ َل أحدُهم
راعي
ٍ
َ
َ
قضى حياتهُ في الدفاعِ عنكم وعن حقوقكم ؟! ،فأجاب الراعي  :كانت حروبه مع العدو تُخيف أغنامي !.

أغلى نعمة يف الدنيا
ح أنّ يكونَ أبنهُ مسلما ً  ،وتمنّى محم ٌد أن يُسل َم ع ّمهُ ،لكنّ
 تمنّى إبراهي ُم أنّ يكونَ أبوه مسلماً ،وتمنّى نو ٌ
عط إبراهي َم في أبي ِه ونوحا ً في إبن ِه
هللاَ أبى  ...وجعلني وجعلكَ ُمسلمين دونَ سؤا ٍل  ...وأعطانا ما لم يُ ِ
ومحمدا ً في ع ّم ِه ،فنحن في نعمة كبرىَ " ،و ٰلَ ِكنَّ أ َ ْكث َ َر النَّا ِ َال يَ ْ
شك ُُرونَ ".
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ُ
جهل يدعمه استغفال
ب المسلمين من قرآنهم ،وال كال َم أكثر مالمسةً لمشاعرهم من كالم هللا  ،لهذا عمد
 ال شي َء
َ
أقرب لقلو ِ
اﻷعداء لتغيير بعض المصطلحات المتعلقة بال ُمحرمات تدريجيا ،لتتناقلها اﻷجيال ،وب ُحكم الزمن والجهل
وفعل الشيطان وأعوانه ،يح ُل البدي ُل تدريجيا ً محل اﻷصيل .
 فمثالً غيّروا ُمصطلح الربا المرتبط بالالوعي عند المسلم بحرب من هللا ورسوله إلى مصطلح فائدة ،
ومن ال يُحب الفائدة؟! ،فوقع جهلة المسلمين بالحرام من حيث ال يعلمون .
 وغيّروا ُمصطلح الخمرإلى مشروبات روحيه ،وقد وصلوا إلى ال ُمصطلح اإلسالمي القرآني " الزنا "
الذي له وقع مخيف في أذن المسلم ،فيتذكر فورا ً
"الزانِيَةُ َو َّ
َّ
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِمائ َةَ َج ْل َد ٍة "،
الزانِي فَاجْ ِلدُوا ُك َّل َو ِ
فاﻷعداء يحاولون في وثائقهم ومؤتمراتهم أن يُبدلوها بـ " متعدد الشركاء جنسيا " ،ليطمسوا على أي
ارتباط ولو شعوريا بالقرآن الكريم وتحذيراته .
 وكذلك يفعلون بإصطالح " الشاذين جنسيا " حيث يُعممون بدلها كلمة " مثليين" ،وثالثة اﻷثافي أنهم
لم يكتفوا بتغيير مصطلح "بغايا" الذي تكرر في القرآن الكريم إلى عامالت بالجنس ،وبعد فترة لم
يُعجبهم فعُلُها بنفو النا  ،فغيروها إلى " عامالت الكرم ".
 وقد انطلى هذا على الكثيرين في بالدنا العربية واإلسالمية ،وكانت النتائج ال تُحمد عُقباها ،حيث بدأت
تنخر في اﻷُسر نخراً ،ووقع ببعض النا بالخطيئة ال بالخطأ .
ُ
القبطية " قالت فأنصفت "
ق أيضا ً أن
" من حقكَ أن
ترفض اإلخوان ،فهم ليسوا أنبيا َء ،وحسنُ البّنا ليس نبيا ً أيضا ،لكن من الح ّ
َ
تعترف أنّه لم يُتهم
ق أيضا أن
مرتش وال
تعترف أنّه ال يوج ُد في اإلخوان
مزور وال بلطجي ،ومن الح ّ
ٍ
َ
َ
ٍ
أح ٌد من اإل خوانّ يوما ً
باإلغتصاب أو تجارة اﻷثار أو المخدرات ،بل إنّهم ال يُدخنون ،وأيضا هم أكبر
ّ
فصي ٍل سياسي ،يحتوي على أكبر عد ٍد من حملة الدكتوراه ،وأنّهم أكبر كتلة سياسية في المجتمع
ب وتشويه ،شارك
المصري ،وإنّهم وصلوا الحكم جزئيا بإرادة الشعب ،وأنّهم تعرضوا ﻷكبر حملة أكاذي ٍ
فيها عصابةٌ من أنا ٍ ال يتصفون بالشرف وال الحياد ،واإلخوانُ في فترة حكمهم لم تمتد اياديهم إلى ما ِل
الشعب ،كما أنّهم حملوا أمانة العمل النقابي والطالبي عشرات السنين بدون إنحرافٍ أو تربُحٍ ،هم ليسوا
مالئكة ،لكنّهم حسب ما اعتقد أنظف فصيل سياسي ،وحركة دعوية في المجتمع ،حتى لو كان من
عيوبهم أنّ حضرتكَ مش راضي عنهم" .الناشطة القبطية ماجي مجدي.
للتذكري فقط
 للتذكير فقط " :ويوم يَعَض ال َّ
سبِيالً ،يَا َو ْيلَتَى لَ ْيتَنِي لَ ْم
ظا ِل ُم َ
سو ِل َ
الر ُ
علَى يَ َد ْي ِه يَقُو ُل يَا لَ ْيتَنِي ات َّ َخ ْذتُ َم َع َّ
أَت َّ ِخ ْذ فُ َالنًا َخ ِليالً ،لَقَ ْد أ َ َ
ان َخذُوالً ".
ضلَّ ِني ع َِن ال ِذّك ِْر َب ْع َد ِإ ْذ َجا َء ِنيَ ،وكَانَ ال َّ
إل ْن َ
س ِ
ش ْي َطانُ ِل ْ ِ
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ُ
الفضول املدمر







شاب آخر أين تعمل؟ ،فقال له :بالمحل الفالني ،كم يُعطيك بالشهر؟ ،قال له 522 :
سأ َل
ٌ
تعيش بها؟ ،رمى قنبلته وأنصرف ،فأصبح كارها ً لعمله وطلب رفع
فير ُد عليه مستنكراً :فقط ؟! ،كيف
ُ
فرفض طلبه ،فأصبح بال عمل ،والنتيجةُ كان يعمل،أ ّما اآلن فهو عاطل.
راتبهُ ،
لك زو ُج ِك بمناسبة الوالدة؟ ،قالت لها :لم يق ِدّم
سألت إحداهن صديقتها عندما جاءها مولو ٌد :ماذا قدَّم ِ
ٌ
لك قيمة عنده؟ ،ألقت بتلك القنبلة وذهبت ،جاء زوجها
لي شيئا ً ،فأجابتها متسائلةً :أمعقو ٌل هذا؟ ،أليس ِ
ظهرا ً إلى البيت فوجدها غاضبةً فتشاجرا ،وتالسنا ،واصطدما فطلقها ،من أين بدأت المشكلة؟ ،من
كلم ٍة قالتها إمرأةٌ فضوليةٌ.
يُروى أنّ أبا ً مرتا َح البا ِل ،قيل لهُ لماذا ال يزوركَ ابنُكَ كثيراً؟ ،هل معقو ٌل أنّ ظروفه ال تسمح؟،
فيتعكرصفو قلب الوالد ،ليبدأ الجفاء بعد الرضا ،إنّه الشيطان يتحدث بلسانه.
قد تبدو أسئلةٌ بريئةٌ متكررةٌ في حياتنا اليومية و لكنها ُمفسدةٌ ،لماذا لم تشتري كذا؟،
لماذا ال تملك كذا؟ ،كيف تتحمل هذه الحياة أو هذا الشخص؟ ،كيف تسمح بذلك؟ ،نسألها ربّما جهالً،
أوبدافع الفضو ِل ،أو"الفضاو ِة" ،ولكننا ال نعلم ما قد تبثه هذه من سمو ٍم في نفس سامعها ،فال بد أنّ
ِ
َ
ْ
س َال ِم ال َم ْر ِء ،ت َ ْر ُكهُ َما َال يَ ْعنِي ِه "
س ِن إِ ْ
نتبع نصيحة رسولنا الكريم " ِم ْن ُح ْ
ُ
اخلري كله
مفتاح
ِ

ق
َّللاَ َويُعَ ِلّ ُم ُك ُم ّ
 من أراد العلم فليتق هللا ،لقوله تعالى" َواتَّقُواْ ّ
َّللاُ " ،ومن أراد الرزق فليتق هللا" َو َمن يَت َّ ِ
َّللاَ يَجْ َعل لَّهُ َم ْخ َر ًجا َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َحي ُ
ق َّ
َّ
ْث َال يَحْ تَس ُ
َّللاَ
ِب " ،ومن أراد تيسير اﻷمور فليتق هللاَ "،و َمن يَت َّ ِ
َ
َّ
َّللاَ يَجْ عَ ْل
يَجْ عَل لهُ ِم ْن أ ْم ِر ِه يُ ْ
س ًرا" ،ومن أراد التوفيق لمعرفة الحق من الباطل فليتق هللا "،إِ ْن ت َتَّقُوا َّ
لَ ُك ْم فُ ْرقَانًا " ،ومن أراد تكفير السيئات فليتق هللا
س ِيّئ َاتِ ُك ْم " ،ومن أراد النجاة في اآلخرة فليتق هللا "،ث َّم نُنَ ِ ّجي الَّ ِذينَ اتَّقَوا "  ،ومن أراد
" َويُ َك ِفّ ْر َ
ع ْن ُك ْم َ
ور ُ
ث ِم ْن ِعبَا ِدنَا َمن كَانَ ت َ ِقيًّا " ،ومن أراد أن يكون وليا هلل فليتق
الجنة فليتق هللا "،تِ ْلكَ ا ْل َجنَّةُ الَّتِي نُ ِ
علَي ِْه ْم َوالَ ُه ْم يَحْ َزنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُواْ َوكَانُواْ َيتَّقُونَ " ،وهي وصيته "
ف َ
َّللاِ الَ َخ ْو ٌ
هللا "،أَال ِإنَّ أ َ ْو ِل َياء َّ
َّللا".
َولَقَ ْد َو َّ
اب ِمن قَ ْب ِل ُك ْم َوإِيَّا ُك ْم أ َ ِن اتَّقُوا َّ
ص ْينَا الَّ ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِكت َ َ
حكم ومواعظ
خير
ترم فيه حجراً ،يا بُني عصفور في قدرك ٌ
 من وصايا لقمان الحكيم ﻷبنه  :يا بُني بئر شربت منه ،ال ِ
من ثور في قدرغيرك ،يا بُني إثنتان ال تذكرهما أبداً :إساءة النا إليك وإحسانك للنا  ،يابُني إذا
أفتخر النا ُ ب ُحسن كالمهم فافتخر ب ُحسن صمتك.
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" دعاء ما بعد األربعني "
 إلى كل من تجاوز سن االربعين ،ذكرا كان أو أنثى ،إحفظ وإقراء وافهم دعاء ما بعد اﻷربعين ،وانشره
وشاركه غيرك ،ليكن أجره في ميزان حسناتك باذن هللا ،فهل تعلم ما هو؟ .
 يقول أحد المربين لقد تعلمتُ من إبنتي درسا ً ال أنساه ،اذ كانت تحف ُ
ظ في سورة اﻷحقاف،
ففوجئت بها تسألني  :أبي كم عمرك ؟ ،قلت لها مبتسما ً  11سنة ،فقالت  :يعني قد بلغت االربعين منذ
أربع سنوات؟ ،فهل تقول دعاء ما بعد اﻷربعين؟ ،قلت :وهل هناك دعاء خاص؟.
سانًا ۖ
 فابتسمت وقالت  :شرحت لنا المعلمة قول هللا تعالى في سورة اﻷحقافَ ":و َو َّ
سانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه ِإحْ َ
اإلن َ
ص ْينَا ْ ِ
َح َملَتْهُ أُمهُ ك ُْر ًها َو َو َ
سنَةً قَا َل
صالُهُ ث َ َالثُونَ َ
شه ًْرا ۚ َحت َّ ٰى إِذَا بَلَ َغ أ َ ُ
ضعَتْهُ ك ُْر ًها ۖ َو َح ْملُهُ َوفِ َ
ش َّد ُه َوبَلَ َغ أ َ ْربَ ِعينَ َ
ب أ َ ْو ِز ْعنِي أ َ ْن أ َ ْ
ص ِلحْ ِلي فِي ذُ ِ ّريَّتِي ۖ
علَ َّي َو َ
شك َُر نِ ْع َمت َكَ الَّتِي أ َ ْنعَ ْمتَ َ
صا ِل ًحا ت َ ْرضَاهُ َوأ َ ْ
َي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل َ
َر ِّ
علَ ٰى َوا ِلد َّ
س ِل ِمينَ ".
ِإنِّي تُبْتُ ِإلَ ْيكَ َو ِإنِّي ِمنَ ا ْل ُم ْ
 أخبرتني معلمتي بأن أباها يقول هذا الدعاء منذ ثالثين عاما ،واآلن سنهُ ناهز الثمانين عاما ،وال زال
شك َْرت ُ ْم َﻷ َ ِزي َدنَّ ُك ْم" .
يتمتع بصحة جيدة ونشاط منقطع النظير ،وهذه من ثمرات " لَئِ ْن َ
لك في كل حين ،فشكرتها كثيرا على كلماتها الرائعة  ،ووصيتها
 قالت صغيرتي أجعل هذا الدعاء وردا ً ٓ
الثمينة ،وقبّلت رأسها ،وحمدتُ هللا أنّ فلذات أكبادنا بأيد أمينة ومعلمات صالحات.
هل تعلم ؟!
 أنّ واحدا ً بالمائ ِة يحكمون العال َم أو يتحكّمون في إقتصاده؟! ،وأنّ أربعةً بالمائة يعملونَ لصالحهم لتنفي ِذ
هذه المهم ِة ،وأنّ خمسةً بالمائة مفكرون ومثقفونَ يعرفون هذه الحقيق ِة ،وأنّ تسعينَ بالمائ ِة من النا ِ
لمنع
تدور حو َل محاول ِة اﻷربع ِة بالمائ ِة
ت
ال يُدركون هذه الحقيق ِة ويعيشونَ في غفلةٍ ،وك ُل الصراعا ِ
ُ
ِ
َّللاُ َخي ُْر
الخمس ِة بالمائ ِة من
ِ
َّللاُ َو َّ
"،ويَ ْمك ُُرونَ َويَ ْمك ُُر َّ
إيقاظ التسعينَ بالمائ ِة لصالحِ الواح ِد بالمائ ِة َ
ا ْل َما ِك ِرينَ ".
ُ
صاحل أم مصلح
 أكثر النا يحبون الرجل صالحا ً ويكرهونه مصلحا ً ،فتجدهم يحبُون الصالحين ويعادون ال ُمصلحين ،لقد
أحب أهل مكة محمدا ً صلّى هللا عليه وسلم قبل البعثة ﻷنه صالحاً؛ ولكن لما بعثه هللا تعالى وصار مصل ًحا
َ
ساحر كذاب مجنون ،السبب ﻷن المصلح يصطدم بصخرة أهوائهم ورغباتهم ،قال أهل
عادوه ،وقالوا
ٌ
أحب إلى هللا من ألف صالح ،ﻷنّ المصلح قد يحمي هللا به أمةً كاملةً ،والصال ُح يكتفي
العلم :مصل ٌح واح ٌد
ُ
بحماية نفسه فقط ،قال تعالىَ " :و َما كَانَ َربكَ ِليُ ْه ِلكَ ا ْلقُ َر ٰى ِب ُ
ص ِل ُحونَ " ،ولم يقل
ظ ْل ٍم َوأ َ ْهلُ َها ُم ْ
"صالحون".
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َ
ُ
العالم الذي يعقلها
كل علم آيات تنتظر
ِ
يف ِ








ُ

جعل هللا اﻷفهام والعقول متفاوتة القُدرات في المجال الواحد ،متنوعة المواهب بمختلف الفنون والعلوم،
فجاء التباينُ بينها واسعا ً
واالختالف كبيراً ،فاستوعبت حكمةً هللا مختلف اﻷذواق والميول ،وأشبعت
ُ
جميع المستويات ،وغمرت َ كافة اﻷفهام .
ورغم كثرة االكتشافات العلمية وتعددها ،إالّ أنّه مع كل إكتشاف جديد ،تتفتح المزيد من اآلفاق إلبداع
العقل البشري ،وتوسيع مداركه ،وتضخيم علومه ومن ثم اختراعاته واكتشافاته ،وطفرة العلوم
والمعارف في هذا القرن أكبر من أن يستوعبها دماغ إنسان .
ولهذا ال يمكننا القول إننا معشر البشر قد بلغنا كمال العلم ،في أي مجال من المجاالت ،فكلّما ازداد
اإلنسان علما ً ازداد معرفة بمقدار جهله ،ومن ثم إنّ كان حكيما ازداد تواضعاً ،ويبقى دائما ً فوق كل ذي
علم عليم ،تتطاول اﻷعناق إلى االقتبا من علمه ،وتشرئب إليه القلوب ،وتتوق النفو إلى االستزادة
ع ِلي ٌم ".
منه ،يقول تعالى " َوفَ ْوقَ ُك ِ ّل ذِي ِع ْل ٍم َ
وهنا يكمنُ
السر المحفز الذي ال يتوقف؛ لطلب العلم والبحث عن المزيد ،واكتشاف ما لم يُكتشف بعد ...
ُ
ﻷنه دائما ً هناك المزيد ،وهناك آياتٌ من آيات هللا الكونية ،تكمن في كل علم من العلوم ،تنتظر العا ِلم الفذ
الذي يعقلها ،ويُخرجها للنا لعلّهم ينتفعون بها ويعتبرون ،ورحم هللا أبا العتاهية إذ قال :وفي ك ِل
شيءٍ لهُ آيةٌ تد ُل على أنّهُ الواح ُد
وهذا يضع كل ذي ٍّ
وتخصص أمام مسؤولياته ،في إعمال كل ما أعطاه هللا من قدر ٍة ذهني ٍة
وعلم
فن
ٍ
ٍ
وفكري ٍة في مجاله ،لإلتيان بالجديد المفيد ،على أرضية تفعيل عبادة التفكّر،والمنهجية اإلسالمية في
"وتِ ْلكَ ْاﻷ َ ْمثَا ُل نَ ْ
ض ِربُ َها ِللنَّا ِ ۖۖ َو َما َي ْع ِقلُ َها ِإ َّال ا ْل َعا ِل ُمونَ ".
التفكير ،يقول تعالى َ
ُ

املنفعة
قدر
ِ
األجرعلى ِ
 قال ابن تيميَّة "وم َّما ينبغي ْ
عرف أنَّ هللا ليس رضاه أو محبَّته في عَذاب النفس وحملها على
أن يُ َ
كثير من الج ّهال أنَّ اﻷجر على قدر
ق كان أفضل! ،كما
ق؛ حتى يكون العم ُل كلَّما كان أش َّ
ُ
يحسب ٌ
المشا ّ ِ
المشقَّة في ك ِ ّل شيء! ،ال! ،ولكنّ اﻷجر على قدر منفعة العمل ،و طاعة أمر هللا ورسوله ،فإنَّ اﻷعمال ال
ض ُل بالكثرة ،وإنما تتفا َ
تتفا َ
ض ُل بما يحصل في القلوب حا َل العمل ".
نصيحة
عود لسانك على :الله ّم اغفر لي ،فإنّ هلل ساعاتُ ال يُر ّد فيها سائالً ،يا بُني ال تكن حلوا ً فتُبلع وال
 يا بُني ّ
خير من أن تأكله.
مرا ً فتلفظ  ،يا بُني ال تأكل شبعا ً على
ب ٌ
شبع ،فإنك إن تُلقه للكل ِ
ّ
ٍ
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محام سنوي للملك
 حصلت صداقةٌ بين أحد السالطين العثمانيين بأحد ملوك فرنسا ،وقد تناهى إلى مسامع السلطان بأنّ
دون هذا الطبيب ما حصل معه
صديقه الملك مريضاً ،فأرسل إليه طبيبا ً مسلما ً من تركيا لمعالجته ،وقد ّ
في هذه المهمة التي أوكلت إليه ،يقول :عندما دخلت القصر شممت رائحة كريهة ،وكلما اقتربت من
غرفة الملك ازدادت الرائحة حدة وتركيزاً.
 دلفت الغرفة وعاينت الملك ،فوجدته بأمس الحاجة الى اإلستحمام ،فطلبت ممن حولي تحضير
المستلزمات التي أحتاجها لذلك ،وبعد أن قمنا بما يلزم ،وأزلنا كميات من اﻷوساخ المتراكمة مع خاليا
الجلد الميتة عنه ،أعدناه الى أريكة نظيفة ومريحة ،فتمدد عليها وتنفس بعمق ،وكأنه وجد اﻷكسجين
ﻷول مرة من كل إتجاه ،وشعر براحة عجيبة !.
 سألني الملك ما هذا الذي عملته لي؟!؛ فإنني أشعر بنشاط فريد ،ما سبق لي أن أحسست بمثله ،فقلت
هذا إستحمام! ،ومن شدة إعجابه به ،استدعى كبير الكتبة مع سجل القرارات الملكية وأمر بالقرار
التالي ":يُعمل من اآلن فصاعدا ً إستحمام للملك مرةً كل عام"!.
 فأنظر وقارن بنفسك بين نظافة المسلم الذي سنّ له رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم سبعة عشر ُ
غسال
،عدا عن الوضوء عدة مرات باليوم ،وبين ما كان عليه غيرنا في السابق!.

زوجات الدعاة الصابرات
" آهللاُ أمركَ بهذا؟ اذهب فلن يضيّعنا هللا" ...هذا ما قالته السيدة هاجر الزوجة المؤمنة الصابرة
المحتسبة لزوجها إبراهيم عليه السالم ...سؤال نستشف منه متانة العقيدة التى تُكنّها هذه المرأة
العظيمة ،نرى فيه رسوخ اإليمان فى قلبها ،تأبى أن تتعلق إالّ بربها ،رغم أنها ورضيعها وسط جبال
ت
جرداء في صحراء قاحلة ،ال زرع فيها وال ماء ...من قالت هذا هي نفسها من أنجبت من قال":يا أب ِ
افعل ما تؤمر" ،إنه توريث اليقين باهلل ،و ُحسن الظن به وتمام التوكل عليه...هاجر صارت معلما ً مضيئا ً
في تاريخ المرأة المسلمة بتجاربها القاسية ،بصبرها الكبير العظيم  ،ووعيها بطبيعة الرسالة والتكليف
والعالقات ،رباه ما أقوى قلبك ! ،وما أرسخ إيمانك ! ،وما أشد بالءك ! ،واليوم ما أعظمك يا زوجة
الداعية ،الذي يُمضي ُج ّل وقته في الدعوة إلى هللا ،وأنت تتحملين بصمت ،وتصبرين بإحتساب على
خطى هاجر.

ُ
ال تنسى يا بني
 يابُني إتخذ تقوى هللا تجارةً ياتيك الربح من غير بضاعة ،يا بُني إنّ الحكمة أجلست المساكينَ
مجالس
َ
النهار وه ٌّم بالليل .
الملوك ،يا بُني إياك والدّين ،فإنّه ذ ٌل في
ِ
ِ
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إستنبات التكنولوجيا أم وأدها ؟!










الملك العادل نورالدين زنكي قبل أكثر من ثمنمائة عام جاءه شابٌ من الروم ،وأعلن إسالمه ،فقال له :ما
مهنتك ؟ ،قال الشابُ :أعمل بالطب وعالج الجرحى ،قال :هل تُعالج جرحى جيشنا ؟ ،قال :هذا ما أتيت
من أجله ،فإني أُريد أنّ أُكفّرعن ذنوبي وعملي بجيش الكفار.
قال له  :يا بُني إنّ اإلسالم يجب ما قبله ،ثم قال :من أين تأتي بما تحتاج من أدوية ومواد العالج ؟ ،قال
له :ال توجد إالّ في بالد الروم  ،قال نورالدين  :والله ال نرضى أن يكون عالج جرحانا من أرض عدونا،
ت لنا بمجموعة من اﻷعشاب
خُذ مجموعةً من الجُند في غير لبا الجُند ،واذهب إلى بالد الروم وأ ِ
والمواد لنصنع مثلها هنا في أرض اإلسالم .
ذهب الشابُ وعاد بعد مدةٍ وأحضر ما ُ
طلب منه ،فأعطاه نور الدين بعضَ القطع الذهبيةِ وقطعةٌ من
اﻷرضٍ وعددا ً من المساعدين وقال له  :إزرع هنا كل اﻷعشاب التي أحضرتَ معكَ ،فإذا استوت فأتنا بها
واترك قطعةً من اﻷرضِ وازرع لنفسك بها ما تقتات به.
ذهب الشاب وأتى بعد مدةٍ بما زرع من أعشاب ﻃبية فأعطاه نور الدين مكاناً ليقوم بتصنيع اﻷدوية،
وأمر له بجلب المواد التي يُريدها من بالد اإلسالم بدالً من الحاجة إلى ما عند عدونا ،وأمر نور الدين
بمجموعةٍ من الشبابِ أن يتعلموا على يد هذا الطبيب ،حتى إذا حدث له مكروهٌ يكون هناك البديل ،وال
يحتاج الجيش إلى مددٍ من غير أبنائه .
وبعد فترةٍ أتى الشابُ لنورالدين وقال له :إني قد علّمت الشبابَ مهنتي ،ولن يكون هناك حاجةٌ كبيرةٌ لي
بعد اليوم ،فأذن لي ان أحمل سالحي وأحاربَ عدو الله ،فإني أحبُ أن ألقى الله شهيدا ً  ،نورالدين رحمه
هللا استنبت التكنولوجيا في حينه ،وحكام المسلمين لم يجرؤا على ذلك لآلن.
ُ ُ ُ
حسن اخللقِ

ق
الحياء ،قلي ُل اﻷذى،
كثير
الخلق " :هو أن يكونَ المر ُء
الحكماء في ُحسن
 قال أح ُد
كثير الصالحِ ،صدو ُ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
ً
صبورا ،رضيًا حلي ًما ،رفيقًا
وقورا
وصوال،
برا
ً
ً
كثير العمل ،قلي ُل الزلل ،قلي ُل الفضولً ،
اللسان ،قلي ُل الكالمُ ،
عفيفًا شفيقًا ،ال لعاّنًا وال سبّابًا ،ال ن ّما ًما وال ُمغتابًا ،ال عجوالً وال حقودًا ،ال بخيالً وال حسودًا ،بشاشًا
ويغضب في هللا"
ويبغض ويرضى
يحب
هشاشًا،
ُ
ُ
ُ
ُ
قرب الرسول الكريم
سا يو َم القيام ِة أحاسنَكُم أخالقًا" وقال أيضا
إلي وأقربِكُم منِّي مجل ً
 قال رسولنا الكريم  " :إنَّ ِمن أحبِّكم َّ
ق" ،جعلني هللا وإياكم منهم .
":ما ِمن شيءٍ أثق ُل في
الميزان من ُح ِ
ِ
سن ال ُخلُ ِ
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ُ
َ ُ
الثقة
وعجز
الفاجر
جلد
ِ
ِ
رقص في بالد الحرمين،
غيور عن خبرين أثارا في نفسه الشجون ،أولهما حضور كبير لفرقة
 كتب
ٍ
ٌ
تصطف لحجز مقاعد في الحفل ،وثانيهما أنّ متخصصة في علم الحديث تُعلن عن دور ٍة
وطوابير طويلة
ُ
في السنة الشريفة؟ فيسج ُل الكثيرات ،لكن من حضر أختان فقط .
 هذه المفارقة العجيبة ذكّرتُه بالمقولة المنسوبة لعمر رضي هللا عنه حين قال ::أشكو إلى هللا جلَد الفاجر
وعجز الثقة ،يعني قوة الفاجر في فجوره ،وضعف الصالح في نصرة الحق.
 ذكّرته كيف أننا نشكوا من تفوق أعدائنا علينا عسكرياً ،ومكر أذنابهم ومحاربتهم لديننا ومنعهم لكثير
من أبواب الخير ،لكن ما نفعله نحن المسلمين بأنفسنا أسوأ وأكثر إيذاء .
 ذكّرتهُ بصرخات البعض :أين العلماء ،لماذا ال نراهم يردون على الشبهات؟ ،حتى إذا قام العلماء وبذلوا
ودعوا النا لحضور مجالس العلم اختفى هؤالء الصارخون الالئمون.
 ذكّرته بكلمةً قالها له أحد أصدقائه" :الشواذ كانوا منبوذين ُم َج َّرمين بالقانون في الغرب ،لكنّهم صبروا
على باطلهم ،وجاهروا بقذارتهم ،وخططوا وعملوا حتى انقلب الحال في سنوات ،فأصبح من ينتقدهم
ُم َج َّرما بالقانون في الدول الغربية ،بينما نحن المسلمين أتباع الحق ليس عندنا مثل مثابرة أهل الباطل،
ش ْيئ ًا " ،فما ضرنا كيد أعدائنا إالّ
لنقص
ص ِب ُروا َوتَتَّقُوا َال َيضُر ُك ْم َك ْي ُد ُه ْم َ
وذكّرتهُ بقول تعالى " َو ِإن ت َ ْ
ِ
صبر وتقوى فينا نحن المسلمين.
ٍ
نزيف األعمار
 لما سمع عكاشة أن سبعين ألفا سيدخلون الجنة بغير حساب ،أسرع فقال :يا رسول هللا ،ادع هللا أن
أكون منهم قال :أنت منهم ،فقال آخر :ادع هللا أن أكون منهم قال :سبقك بها عكاشة ...فبين دخول
الجنة بغير حساب ،وبين التعرض للحساب والمساءلة لحظة واحدة ،هي التي كانت بين سؤال عكاشة
رضي هللا عنه وصاحبه ،وهكذا اﻷمور مع هللا تفرق فيها اللحظة وتؤثر فيها التسبيحة ،وتقدم المرء أو
تؤخره دعوة أو دمعة ،أشد النا ندما ً في اآلخرة هم المهدرون ﻷعمارهم ،حتى وإن دخلوا الجنة،
فبين الدرجة والدرجة في الجنة قراءة آية ،وبينهما في العلو كما بين السماء واﻷرض ،واﻷعمار
تحسب باﻷنفا  ،والجنة غراسها ذكرهللا تعالى ،أوقفوا نزيف اﻷعمار ،فالمعالي لن يبلغها ُمدمن راحة.

اجللد يتكلم
 يوم القيامة سيتكلم الجلد بقدرة ربه ،وما يدرينا إذا بجلودنا اآلن ما يُسجل ويصور كما هو ثابت في خاليا
الذاكرة التابعة لجهاز المناعة ،وهللا تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل ":حتى إذا ما جاءوها شهد
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا هللا الذي
أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وال أبصاركم
وال جلودكم ولكن ظننتم أن هللا ال يعلم كثيرا ً مما تعملون " "،هذا خلق هللا فأروني ماذا خلق الذين من
دونه".
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من طبيب إىل طبيب












الطبيب مريضهُ لشركات اﻷدوية التى تمنح الطبيب هدايا
كتب أحد اﻷطباء أنّه من الخيانة أنّ يبيع
ُ
وحضورمؤتمرات علمية أو رحالت ترفيهيه ،مقابل أن يكتب الدواء الذي تنتجه هذه الشركة أو تلك ،مع
وجود مثيل له في السوق بنفس الفاعلية وأقل سعرا .
من الخيانة أيضا أن يبيع الطبيب مريضهُ لمعامل ومختبرات التحاليل واﻷشعة اﻷغلى تكلفة بحجة أنّه ال
يثق إالّ بها ،وحقيقة اﻷمر أنه متعاق ٌد معهم على نسبة ،مقابل إرسال المرضى لهم ،ويزداد اﻷمر بشاعة
حين يكتب له أشعة وتحاليل مخبرية ال يحتاج اليها المريض .
من الخيانة أن يُجري الطبيب عملية قيصرية ال تحتاجها الحامل ،وباإلمكان توليدها طبيعيا  ،ومن
الخيانة أن يوقف الطبيب إجراء عمليات جراحية بالمستشفى العام مجانا ،لينفرد بإجرائها في
المستشفيات الخاصة .
ومن الخيانة أن يطلب الطبيب وضع المولود في حضانة وهو يعلم ان ال حاجة له بذلك .
ومن الخيانة أن يذهب سائق اإلسعاف بالمريض إلى المستشفى التى تُعطيه نسبة مقابل كل مريض.
ومن الخيانة أن يتم استنزاف اموال المريض في مستشفى ال توجد لديه التخصصات لمثل حالته ،ثم
يُقال له آسفين ،ال بد من نقل الحالة إلى مستشفى متخصص رغم علمهم بذلك من البداية .
ٌ
الطب رسالةٌ سامية ومهنة
فهل ندر الطب لنرتقي به ،ونخدم المرضى أم لنمتطي به ظهور البشر؟،
ُ
إنسانية ،لها ضوابط وميثاق شرف غير مكتوب يحمله االطباء في قلوبهم وليس في جيوبهم .
تحية بل ألف تحية ،لألطباء الشرفاء أصحاب الضمائر الحية أينما كانوا ،أجرهم عند ربهم أكبر وأعظم
من اموال الكون ،فاتقوا هللا ﻷنّ التقوى هي السلطة الرقابية اﻷعظم .
جار السوء

 يا بُني ال تتعلم ما ال تعلم حتى تعمل بما تعلم ،يا بُني حملتُ الحدي َد فلم أجد أثقل من جار السوء ،وذقتُ
المرارةَ كلها ،فلم أذق أشد من الفقر ،يا بُني إذا أردت ان تؤاخي رجال فاغضبهُ قبل ذلك ،فإن أنصفكَ
مجلس فاحفظ
عند غضبه وإالّ فاحذره ،يا بُني إذا كنت في بيوت النا فاحفظ بصرك ،وإذا كنت في
ٍ
لسانك ،وإذا كنت في صالة فاحفظ قلبك .
ُ
ُ
اجلــلـد والبصـمـة
 هل تعلم أنّه على رؤو اصابعك خطو ٌ
ط ،تلتوي على شكل أقوا ودوائر وتفرعات متناهية في الدقة
تسمى بمجموعها البصمة ،وهي دلـيـ ٌل قــاطــع علـى إثبــــات هـويـــة اإلنـســـان ،وال يمكن أن تتـطابـق
تمـامـا ً عنـد أي شـخصـيـن فـــي العالـــم ،وبصمة اإلبهام لها مائة خاصيـة مـن حيـث الشـكـل
والموضــع ،البصمةُ ال تتغير مهما طال العمر ،ورغم تعقيدها ودقتها واستحالة إعادتها من قِبل البشرإذا
علَى أ َ ْن
سانُ أَلَّ ْن نَجْ َم َع ِع َظا َمهُ بَلَى قَاد ِِرينَ َ
ب اإل ْن َ
تحللت ،إالّ أنّ هللا يقو ُل في محكم التنزيل  ":أَيَحْ َ
س ُ
ي بَنَانَهُ ".
نُ َ
س ّ ِو َ
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ُ

ُ

الداعية
الصرب سالح
ِ











بعث هللا يونس بن متى إلى أهل نينوى من أرض الموصل ،فدعاهم إليه ،فكذّبوه وتمردوا عليه ،فل ّما طال
ذلك عليه ،خرج من بين أظهرهم قبل أن يأذن هللا له ،ظانا أنهم لن يهتدوا.
البحر في قارب مع مجموعة من النا  ،وفجأة
كان يتصور يونس أنّ هللا لن يُعاتبه على صنيعه ،فركب
َ
هاجت اﻷمواج ،فقرر الركاب أن يرموا بأحدهم في البحر ليهداء القارب ،وبعد ثالث مرات من القرعة،
كان يظهر اسم يونس ،فنزل إلى مصيره في بطن الحوت .
وعليه ال ب ّد أنّ نوقن بأننا إذا عصينا هللا أو خالفناه سنُعاقب ،قال تعالى " :من يعمل سوءا ً يُجزٓ به "،
وهللاُ إذا عاقبك على الذنب في الدنيا ،فهو يُريد تطهيرك وليس االنتقام منك !..
أمر هللا حوتا ً أن يبتلع يونس فال يكسر له عظما ً ،واليأكل منه لحما ً ،فلم ينفعه حينها شيء كما نفعه
اإليمان باهلل وعمله الصالح ،فاجعل لك مع هللا زادا ينفعُكَ في حوت أحزانك ،واعلم حينها أنّ هللا عز
مكان ال يراه وال يسمعه أحدٌ ،وعلم
وجل قد يبتليك ليرفع لك قدرا ً ويغفر لك ذنبا ً ،فل ّما أدرك يونس أنّه في
ٍ
مفر منه إالّ إليه قال:
يقينا ً أنّه ال ينفعه إالّ االستغاثة باهلل وحده ،وأنّ ال ّ
"ال إله إالّ أنتَ سبحانكَ إنّي كنتُ من الظالمين" ،كلمات خلّدها هللا ،تُش ّع بالنور ،تروي الظمآن ،وت ُغيث
الملهوف ،اغرسها في قلبك ،ففي ضيقك لن ينفعك إالّ هللا ،في عُسرك لن يُغنيك إالّ هللا ،في أمنياتك لن
باب غيره.
يعطف عليك ويُحسن إليك أحد إالّ هللا ،فال تطرق َ
ألق ِحملك على هللا ،وتذكر أنّه لن ت ُمحى أخطاؤك حتى تعترف
فال تظننّ أن لك ذنبا ً عظيما ً لن يغفره هللا،
ِ
سائر إلى هللا بقلبه ،أحالمه ُمحققة
بها ،ولن تُغفر لك ذنوبك حتى تتبرأ منها ،فال ٌ
والعجيب أن يونس عليه السالم ل ّما رجع من بطن الحوت وكربه ،وجد قومه قد آمنوا باهلل ،فال تيأ
ح الفرجِ .
أيها الداعية من هداية أحد مهما كان ُمعرضا مذنبا ً ومعرضا،
فالصبر مفتا ُ
ُ

هل تعلم ؟
شخص آلخر تبعا ً لكميـة صبغــة الميالنين وتوزيعها في الجلد ،وهذا اإلختالف بحد
يختلف لونُ الجل ِد من

ٍ
ُ
ض َو ْ
ٌ
ـاف
ذاته
اوا ِ
إعجازعلم ٌي عظيم ،ذكره هللا في القرآن حيث يقولَ " :و ِم ْن آيَات ِه َخ ْل ُ
ق ال َّ
اﻷر ِ
اختـِلَ ُ
ت َو ْ
سـ َم َ
أ َ ْلسِـنـَتِــكُــ ْم َواَلـْ َوانـِكُـ ْم إِنَّ ِفـي ذَلـِكَ َآليَـــا ٍ
ت لـِ ْلـعَـالـِمـِيــــنَ ".
نصيحة
 المراقبة المستمرة تُضايق الطف َل وتُثقل عليه ،فاترك له شيئا من الحرية ،واجتهد في إقناعه بأنّ هذه
الحرية ستُسلب منه وسيُحرمها إذا أساء استعمالها .
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اإلعالمي أبو هلب وزوجته
 قد تعجب من نزول سور ٍة كامل ٍة ﻷج ِل الر ِ ّد على أبي لهب وزوجته ،وتعجب أكثر وأكثر من التصري ًح
باﻷسم ،مع أن الذين تعدوا على رسول هللا ُكثُر ،ومع ذلك أشار لهم القرآن تلمي ًحا
 وإذا أردت العجب أكثر فاعلم أن تاريخ أبي لهب وزوجته مع المسلمين ليس فيه تعذيب بالسياط ،وال
ضرب بالسيوف ،إذن لماذا كل هذه اللعنات المنصبَّة على هذا الرجل وامرأته؟
ٌ
 لقد كان الرج ُل وامرأته من اإلعالميين الخطرين ،وأذاهما يصل إلى البشرالذين يستمعون لهما ،مع اآلالم
جراء كذبهما ،لهذا كله استحقا هذه اللعنة الشاملة.
التي شعر بها الدعاة من َّ
خطرا على
 فهؤالء اإلعالميون الفاجرون يُز ِيّفون الحقائق ،ويُبعدون النا عن الدين ،فهم بذلك أشد
ً
الدعوة من الذين يمسكون السياط للمؤمنين ،أو الحكام الذين يسجنونهم ،ومن هنا ذكر هللا في حق أبي
لهب ما لم يذكره في حق شياطين قريش اآلخرين .
تكتف بدفع ابنها لمفارقة رقية ابنة الرسول ،إنما انطلقت لممارسة دورها اإلعالمي
 وزوجة أبي لهب لم
ِ
ساخرا للذم والقدح ،وصار شُغلها الشاغل مع زوجها هو صرف
الفاجر ،فأطلقت على الرسول اس ًما
ً
النا عن اإلسالم وأهله ،فقد احترفا اإلعالم الفاسد .
بهم
 وليتذكر كل إعالمي فاجر باحث عن النجومية والمال ،أنّ نهايتة ستكون كنهاية سيده الذي اُصيب ٍ ّ
وكمد وحزن ،وقرحة معدية مات بها ،ولم يستطع أح ٌد أن يقترب منه ليدفنه حتى تعفَّنَ " ،و َم ْن يُ ِه ِن َّ
َّللاُ
فَ َما لَهُ ِم ْن ُمك ِْر ٍم"،فأفيقوا أيها اإلعالميون المدلّسون ،فما زالت أمامكم فرصة النجاة ،فاغتنموها قبل أن
يأتي يوم ال عودة فيه إلى هذه الدنيا.
نار ال خروج منها ؟ ،وأ َّما الرسول فقد رفع هللا
 وليتذكر الداعاةُ أين أبا لهب وزوجته اآلن؟ ،أليسا في ً
ذكره ونصره ،وش َّجع أصحابه وإخوانه الدعاة على إكمال الطريق ،فال قيمة إالّ للعمل .
الراحة
اآلثـام ،وراحةُ
 قال ثابتُ بن قر ٍة رحمهُ هللا  " :راحةُ
اللسان
الطعام ،وراحةُ الروحِ في قلّ ِة
الجسم في قلّ ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُمتْ ".
في قلّ ِة
اآلخ ِر فَ ْليَقُ ْل َخي ًْرا أ َ ْو ِليَ ْ
اّلِلِ َوا ْليَ ْو ِم ِ
الكالم " "من كَانَ يُ ْؤ ِمنُ بِ َّ
ِ
ُ
شهوة اجلاهِ والشهرةِ
ِ
 شهوةُ الجا ِه ليست كشهو ِة الما ِل؛ فشهوةُ الما ِل ظاهرةٌ ،وشهوةُ الجا ِه خفيةٌ ،وتكونُ أشد خفا ًء إذا
صا َحبَها زه َد في الما ِل ،فتتخذُ الزه َد في الما ِل وسيلةً
وأكثر من يُصابونَ بذلك هما
لستر شهو ِة الجاهِ،
ُ
ِ
صنفان من النا ِ " اﻷذكيا ُء والفقها ُء " وقد قيل :قاصم الظهور حب الظهور..
ِ
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تــاءات الــعــفــة






ت و ُحفت الجنةُ بالمكارهِ،
ج إلى مجاهد ٍة ومصابرةٍ ،وتذكر إنّما ُحفت
النار بالشهوا ِ
تذكّـر بأنّ العفةَ تحتا ُ
ُ
َّللاُ ِمن فَ ْ
ض ِل ِه ۗ ".
" َو ْليَ ْ
ست َ ْع ِف ِ
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ نِكَا ًحا َحت َّ ٰى يُ ْغنِيَ ُه ُم َّ
ُ
النفس
النفس اﻷ ّمار ِة
ِ
ِ
ِ
بالسوء ،فمقاومة نوازعِ
تجنّــب المثيرات وأ ّمن نفسكَ من اإلستثار ِة ونوازعِ
صبر ومصابر ٍة ،وتقوى هللاِ هي صما ُم اﻷمان.
ج إلى
البشري ِة وشهواتها يحتا ُ
ٍ
ُ
وج ُد في
والمكث في المسج ِد
القرآن
وذكر وتالوة
وصيام
تعبـّـد فإنّ العبادةَ من صال ٍة
ِ
ٍ
ٍ
ِ
والدعاء ،إنّما ت ُ ِ
ب قوة وإرداة ،ومراقبة وخشية من هللا تعالى ،فهي الوقو ُد الذي يولّد العفةَ .
القل ِ
بالخير ،ﻷن الفرا َ
ت الحسن ِة التي ت ُشغلكَ
للشيطان بابا ً والنفس
غ رسائلهُ سلبيةٌ ،تفت ُح
تعــود على العادا ِ
ّ
ِ
ِ
حرك شهوة اإلنسان فيندفع إلى ما ال يُحمد عقباه.
اﻷمارة بابا أخر ،ت ُ ّ
تـب إلى هللاِ ،فإنّ اإلنسانَ مهما جاهد نفسه وحماها ،فإنّها بطبيعتها البشرية قد تجنح ،فإذا ما جنحت
التوابين
ُ
ع ّد إلى هللاِ عز وجلَ ،وتُب وكن تائبا ً واستدم التوبّة لتكن بعد ذلك من ّ
اجللد وحرارة اجلسم

ق الشرايين الدقيقة في
 هل تعلم أنّ ُ
شعيراتكَ الدموي ِة تتمدد على شكل شبكتين أفقيتين في جلـعـدكَ  ،تتضي ُ
الحر فتتمدد
البرد وتحول الدم إلى شبكـــة اﻷورد ِة وهي اﻷعمق لتقليل فقدان الحرارة السطحية  ،أما في
ّ
كالمكيف للتدفئ ِة والتبريدِ.
لتوسيع السطـح لتسريب الحرارة ،فيعم ُل
ِ
 وهعل تعلم أنّ في جلعدك  9ماليين غعدة عرقيعة تعمع ُل على إفراز العرق في الحر ،ويفرز جلعدك يوميعا ً من
خاللها ما معدله 252مللتر من العرق ،يتبخر منه عن طريق الجلد  522مللتر يوميـععـععـععاً ،ولتبخير واحد
مللتر من العرق يفقد الجسم  512ســـعرا ً  ،فتنخفـض درجة الحرارة.
 وبسبب حساسية الحيوانات المنوية للحرارة جعل هللا الخصيتين خارج الجسم ،وزودهم بجلد حسا
قدر منها للحفاظ على حياة الحيوانات المنوية ،وتنكمش كثيرا في
للحرارة ،فيتمدد بالحرارة ليفقد أكبر ٍ
البرد لتحتفظ بالحرارة المناسبة للنطف وهي أقل من حرارة الجسم ب ْ 1م.
أدب وذوق
 عند حديثك مع غيرك ؛ أَقبـِل عليه بكل جوارحكَ  ،فإقبالكَ على من تُحادثهُ واهتمامكَ به يُشعره بقيمت ِه،
علَي ِْهم َّماذَا ت َ ْف ِق ُدونَ " ،وإقبالك دلي ٌل على
وأدعى لقبول قولكَ وإقرارهُ في نفسه ،قال تعالى ":قَالُوا َوأ َ ْقبَلُوا َ
َ
ثقتكَ بنفسكَ  ،وقو ِة موقفكَ  ،ومن اإلقبال على المتحدث؛ إنصاتك له واستماعك قوله ،عن عطاء بن أبي
رباح قال  ":إن الرجل ليحدثني بالحديث ،فأنصت له كأني لم أسمعه من قبل ،وقد سمعته قبل أن يولد ".
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" رئيسة مجهورية سنغافورة"








السيدة " حليمة يعقوب" رئيسة جمهورية سنغافورة ،لها من أسمها نصيب ،امرأةٌ مسلمة ٌ متزوجة من
ماليزي أصله يمني ،عاشت وزوجها بغرف ٍة واحد ٍة بداية تخرجهما من الجامعة.
اجتمعت بالحكومة وقالت أنا حليمة يعقوب ،أمةٌ من إماء هللا أخشى هللا وأخافه ،من يُريد أن يعمل معي
لصالح الشعب فأنا أخته باهلل ،ه ّمي رف ُع مستوى المعيشة لمواطني سنغافورة.
كانت تبداء يومها مبكرا ،ت ُصلي الفجر مع عدد من موظفاتها في مسجد عام في العاصمة سنغافوره،
وبعد الصالة تُقابل وموظفاتها مراجعيها ،وتستم ُع لمشاكلهم بكل إنصات.
وحصلت المعجزةُ؛ أصبح جواز السفر السنغافوري أقوى جواز سفر بالعالم ،وأصبحت نسبة البطالة 4
بالمائة ،وأنجزت ما يقارب من عشرة آالف مشروع عمالق ،وأصبحت نسبة الفساد في سنغافورة
صفرا ،وزاد دخل سنغافورة ب  7ترليون دوالر .
وارتفع دخ ُل المواطن السنغافوري إلى  55ألف دوالر سنويا ً  ،تقريبا  2222دوالر شهريا ً
وشطبت جميع الضرائب على المنتجات السنغافورية ،وزاد الدخل القومي  5تريليون فائض
عدد سكان جمهورية سنغافوره فقط سته مليون نسمة ،وناتج قومي في العام يساوي 922مليار دوالر،
وتملك أفضل مطار دولي في العالم ،امرأة مسلمة جادة تمثل روح اإلسالم العملي ،الذي يرفضه
الفاسدون الذين يحكمون الشعوب ،لتعارضه مع مصالحهم الفاسدة .
هل تعلم ؟

 أنّ قلة التعرض ﻷشعة الشمس تؤدي إلى نقص فيتامين (د) ،وكثرة التعرض ﻷشعتها يؤدي إلى سرطان
زود هللا الجلد بـخاليـا خاصة تحميه من أذى أشعة الشمـس،
الجلد ،وقتل خاليا حر الحدود المناعية ،لذلك ّ
أسمها "ميلنوسايتس" ،هذه الخاليا مكلفة بإفراز صبغـة الميـالنـيــن المسؤولة عن لون الجلد ،فعند
التعرض للشمس تُفرز هذه الصبغة التي تنفرد وتشكل مظلـة فــوق نواة خاليا الجلد لحماية المـــادة
الوراثيـة " ،" DNAوتعمل على تفريق وتبديد وإبعاد هذه اﻷشعة ،فيسلم الجلد بقدرة هللا من السرطان.

َ

إبدأ بنفسك أوال
عفو ع ّمن أخطأ فى حقك،
طلب
 إذا أردتَ أن ت َ
العفو من هللاِ ،فالبُ َّد أنّ تمارسهُ أنتَ أوالً مع النا ِ  ،وت َ
َ
َّللاُ َ
ور َّر ِحي ٌم ".
لقوله تعالىَ ":و ْل َي ْعفُوا َو ْل َي ْ
َّللاُ لَ ُك ْم َو َّ
صفَ ُحوا أ َ َال ت ُ ِحبونَ أَن َي ْغ ِف َر َّ
غف ُ ٌ

10

نشرة فاعتربوا )(126
ُ
يم
ث
واجلرا
اخلفاش
ِ










يطير ،ويل ُد كل عام
هل تعلم أنّ الخفاش هو فصي ٌل من فصائ ِل الوطاويط  ،وهو الثدّي الوحيد الذي
ُ
صغيرين على اﻷقل ،ويعتم ُد على حاس ِة الشم ِوالذبذبات الصادرة من الفريسة.
ب ،أقدامهُ لألعلى ورأسهُ
المناطق الحار ِة،
يكثر في
ويعيش في الكهوف المهجور ِة ،وينا ُم بشك ٍل مقلو ٍ
ُ
ُ
ِ
لألسف ِل ،يمتلك أسنانا قويةً ومخالبا ً حادة في اﻷصابع اﻷمامية.
تعيش على
عالمي متجول للجراثيم عامة وخاصة الفيروسات الممرضة  ،والعجيب أنها
ع
وز ٌ
ُ
الخفاش ُم ِ
ُ
ٌ
الخفاش وفيه دون أن يتأثر بها ،فقد حم َل ونق َل لإلنسان فيروسات ايبوال وسار ومير وأيضا ً
فيرو كورونا المستجد ،دون أنّ يمسه أي سوء من أي ٍ منها.
ورغم نشر ِه فيروسات ماربورج وهيندرا ونيبا في بنجالديش وماليزيا وأستراليا ،إالّ إنّ الفيرو الوحيد
سعار .
الذي أضر بالخفاش هو الفيرو المسبب لمرض ال ُ
ت نشرت بعضها "نيويورك تايمز" فإنّ
ب دراسا ٍ
الخفاش يملكُ العدي َد من الخصائص الجينية
وبحس ِ
َ
الفريدة التي تؤهله للنجا ِة من أخطر الفيروسات على كوكب اﻷرض .
وفي عام 7242م ،قام فريق من هيئة إيكولوجيا الصينية ،بدراسة  251ساللة ثديية ومقارنة قدرتها على
حم ِل ونق ِل  555من الفيروسات المختلفة ،لتظهر النتيجة بأنّ
صاحب أعلى نسب ٍة في حمل
الخفاش هو
ُ
َ
ونقل فيروسات زونو القابلة لإلنتشار من الحيوانات إلى البشر.
بالخفاش سيساهم كثيرا ً بتقليل اﻷوبئ ِة الصادر ِة عنه ،وأنّ
يقول البروفيسور دا إنّ
اإلتجار
التوقف عن
ِ
َ
ِ
ب لما قد يسببه مستقبال ،ﻷنّ الدراسةَ هي ما يجع ُل العلما َء
الح َل اﻷمث َل هو المزي ُد من دراست ِه والتأه ِ
اء بخطوةٍ ،قد تكونُ فارقةً بحيا ِة الكثيرين.
أسبقَ من الوب ِ
ُ
سحر
الكلمة اجلميلةِ
ِ

 كنت يوما في زيار ٍة لبيت شقيقتيِ ،تذوقتُ الشاي فأعجبني فقلتُ لها :طع ُم الشاي جمي ٌل جداً ،فارتسمت
كالنور في وجهها .
السرور يتشك ُل ويُضي ُء
اإلبتسامةُ على ُمحياها ،وبدأ
ُ
ِ

نصائح يف الرتبية
 في اللحظة التي تُقارن فيها طفلكَ باآلخرين ،اعلم أنّك زرعتَ فيه عقدةً نفسيةً كبيرةً ستالزمه مدى
الصدق معهم ،كونوا صادقينَ أمامهم ،وال تُطلقوا عليهم
الصدق من خال ِل
عودوا أطفالكم على
الحياةّ ،
ِ
ِ
ئ.
وصف كذّاب بل قولوا :أنتَ مخط ٌ
َ
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ُ
كن إجيابيا








حينما كنتُ أكم ُل دراساتي الجامعي ِة في امريكا ،وضعني أح ُد اساتذتي في مجموع ٍة مع فتاة ٍ أمريكية
تُدعى كاترينا وتلميذٌ آخر أسمه فيليب ،ولكنّني لم أكن أعرفه ،فسألتُ كاترينا :من هو فيليب هل
تعرفيـه؟ ،قالت :نعم إنّه زميلنـا ذو الشعر الجميل الذهبي ،الجالس في المقدمة
قلت  :لم أتذكره ،قالت  :زميلنـا الرائع ذو الهندام المتناسق والمظهر المرتب ،قلت  :لم أتذكره بعد قالت
يلبس دوما بلوزة شيك وبنطلون جينز ُمرتب ،قلت  :صدقيني لم أتذكره رجاء صفيه بدقة
 :زميلنا الذي
ُ
يجلس على مقعد ٍ متحركٍ  ،هذه المرة فهمتُ بدق ٍة من
أكثر ،قالت :فيليب زميلنـا الخلوق الطيب الذي
ُ
تقصد ،ولكنّ طريقةَ وصفهــا لفيليب علمني الكثير .
كم كانت كاترينا راقية بوصفها وإيجابية في نظرتها ،ﻷنها أغمضت عينيها عن نواقص فيليب وبدأت
بوصف ايجابياته ،فسألت نفسي لو كان قد حدث العكس ،أي كاترينا سألتني من هو فيليب؟ فكيف كنت
سأصفه لهــا؟ ،بالتأكيد كنت سأقول :إنّه زميلنـا المسکين ال ُمعـاق الجالس على كرسي متحرك ،فعندما
قارنتُ نظرةَ كاترينا اإليجابية مع نظرتي السلبية شعرتُ بالخجل.
ذكر إيجابيات اآلخرين ،و التغاضي عن السلبيات ،
والحكمة من ذكرما سبق أنّ نُركّز دائما على ِ
واﻷجم ُل من كل ذلك هو تعليم هذه السلوكيات عمليا ﻷبنائنا ومن هم حولنا.
اإلحساس باأللــم

 ال يوجد ملمتر واحد في جلدك إالّ وفيه عشرات ال ُجسيمات الناقلة لأللم ،ثبت علميا ً أن الحرق يُسبب
أقصى درجات اﻷلم  ،ويصل اﻷلم إلى قمته قُبيل تفحم النهايات العصبية واﻷنسجة في الجلد ،ومقدار
اﻷلم يتناسب طرديا ً مع مساحة الجلد المحروق ،فكيف اذا كان المحروق المتفحم هو كامل الجلد ؟،
وكيف إذا عاد الجل ُد بعد تف ّحمه جديدا ً لتتكرر رحلة العذاب؟ ،وكم هو مقدار اﻷلم اذا تكررت هذه العملية
ارا،
ف نُ ْ
مائة مرة في الساعة ؟ ،فسبحان هللا العظيم الذي يقول  ” :إِنَّ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِبآيَاتِنَا َ
س ْو َ
يه ْم نَ ً
ص ِل ِ
ُكلَّ َما نَ ِض َجتْ ُجلُو ُد ُه ْم بَ َّد ْلنَا ُه ْم ُجلُودًا َ
َّللاَ كَانَ ع َِز ً
يزا َح ِكي ًما“ .
اب ،إِنَّ َّ
غي َْر َهاِ ،ليَذُوقُوا ا ْلعَذَ َ
َ

قبل
فوات األوانِ
ِ
 اجتهد في التقاط الحسنات كما تلتقط أنفاسك ،واعلم أنّك بحاجة إلى الحسنات أكثر من حاجتك إلى
اﻷنفا  ،فأنفاسك راحلة ،وحسناتك خالدة ،والسعيد في هذه الدنيا هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف
حسن .
بخلق
حسناته ،فاتق هللا حيثما كنت ،وأتبع السيئة الحسنة تمحها،وخالق النا
ٍ
ٍ
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هل من قائل سبحان اهلل؟











دم اﻷم مع
قرص
حينما تل ُد المرأةُ يخرج مع المولود
ٌ
لحمي يُسمى المشيم ِة ،في هذا القرص تجتم ُع دورةُ ِ
ٌ
دور ِة دم الجنين ،وال يحصل ﻷي ٍ منهما مكروهٌ رغم أنهما زمرتان مختلفتان .
إذا أعطينا إنسانا ً دما من زمرة غير زمرته ،فإنّه يموتُ فورا بعد اختالطهما ،إالّ في هذا القرص
"المشيمة" ،دم اﻷم ودم الجنين زمرتان مختلفتان ولكنّ ال يختلطان بقدرة هللا.
يوجد بينهما غشاء سماهُ اﻷطبا ُء ب"الغشاء العاقل" ،هذا الغشاء يأخذُ اﻷكسجين والسكر واﻷنسولين
من دم اﻷم ،ويطرحه في دم الجنين ،فيحترق السكر وينتج طاقة للجنين ،أما الفضالت وثاني أكسيد
الكربون ،فتمرعبر الغشاء من الجنين وتطرح في دم اﻷم.
س اﻷم جز ٌء منه زفير جنينها ،ويأخذ الغشا ُء العاق ُل من دم اﻷم مناعتها وجميع النواتج المناعية لما
نَفَ ُ
لُقحت به في صغرها ،وكذلك مضادات مناعية لجميع اﻷمراض التى أصيبت بها ،ويأخذُ الغشا ُء العاقل
أيضا عوامل مناعة اﻷم من دمها ليطرحه في دم الجنين .
ٌ
صحي ،حتى أن اﻷم إذا تناولت مواد سامة وتسممت ،فهذا ال ينتقل إلى الجنين عبر
حاجز
الغشا ُء العاقل
ٌ
الغشاء العاقل ،ليس ﻷنه عاقل كما قال اﻷطباء ،ولكنّها قدرة هللا وحكمته.
الغشاء العاقل بإمكانه أن يعرف ما يحتاجه الجنين من مواد غذائية ،من سكر ودسم وبروتين وشحوم
وفيتامينات ومعادن وأشباه معادن ،رغم تغير هذه النسب كل ساعة.
ينقل هذا الغشاء كل اإلحتياجات من دم اﻷم إلى دم الجنين وكأنه طبيب ماهر ،بل لو ترك اﻷمرإلى نخبة
من اﻷطباء لتحديد إحتياجات الجنين ،لمات الجنين في إنتظار ذلك.
قد يكون ما تشتهيه اﻷم من طعام في شهور الحمل اﻷولى حاجة غذائية من حاجات جنينها
أشعرها بها الغشاء العاقل ،فمن خلقه وأودع فيه خصائصه ؟" إنها قدرة هللا وحكمته.
منزل متليك

 الدنيا هي منز ٌل باإليجار مهما ظننت أنك تملكها ،فأنت واه ٌم ،ومهما فَعلت فيها فإنّك ستتركها يوماً،
واآلخرةُ هي منز ُل تمليكٍ  ،بيدك اآلن بناؤه إذا أحسنت العمل ،وهناك أنا ٌ بسطاء يعيشون معنا على
ِ
ٌ
السماء عظيمة ،قصورهم
اﻷرض ،ال ما َل وال جاه وال منصب لهم في هذه الدنيا ،ولكنّ أمالكهم في
ِ
وإستغفار وصدقهٍ ،أو بكلم ٍه طيب ٍه ووج ٍه طلق ،فأكثر من خبايا العمل
تُبنى وبساتينهم تُزرع ،بتسبيح ٍه
ٍ
بالمجان وبدون جهد .
الصالح فإنّه
ِ
تذكرة
 تذكر أنّ
"بحار الدنيا ال تستطي ُع أن تُطفيء جمرةً صغيرةً من نار جهنم ،ولكنّ دمعةً صغيرةً من خشية
ُ
ً
نار جهن َم كاملة ".
هللا تستطي ُع بقدرة هللاِ أن
َ
تحجب عنكَ َ
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ُ

ُ

ألهل ِه"
"خريكم خريكم
ِ








ار
ار أ َ ْنفَ ْقتَهُ فِي َ
س ِبي ِل َّ
ار أ َ ْنفَ ْقتَهُ فِي َرقَ َبةٍَ ،و ِدي َن ٌ
َّللاَِ ،ودِينَ ٌ
جاء في الحديث الصحيح عن رسولنا الكريم  ":دِينَ ٌ
علَى أ َ ْه ِلكَ  ،أ َ ْف َ
علَى أ َ ْه ِلكَ "
ار الَّذِي أ َ ْنفَ ْقتَهُ َ
ار أ َ ْنفَ ْقتَهُ َ
تَ َ
ص َّد ْقتَ بِ ِهَ ،ودِينَ ٌ
ضلُ َها ال ّدِينَ ُ
قلّدوا الصحابة الكرام الذين كانوا يتخيرون أطايب الكالم وأرق اﻷلفاظ وأعذبها لزوجاتهم.
تخيروا ماتشاؤون من الطرائف التي تُراعي العُرف والدين ،واجتنبوا كل ما من شأنه أن يشكك في قوة
العالقة اﻷسرية ،أو يُساهم في تهوين واستصغار المنكرات ،فرسولنا صلّى هللا عليه وسلم يقول "
استوصوا بالنساء خيرا " وكان أشد النا وفاء وإخالصا لزوجاته
كم من رجل فقد زوجته بسبب طالق أو موت ،فاسودت الدنيا في عينيه ،وهام في الدنيا حزنا وضيقا
يشعر بذلك وهي شقه اآلخر ،عندما كانت بين يديه.
وانكسارا ،رغم أنّه لم يكن
ُ
يقول ر ُجل ماتت زوجته:عندما قالوا لي في المستشفى أن زوجتك ماتت ،لم أعرف حينها ماذا أفعل ،كنت
سأذهب إلى المنزل ﻷخبرها بما حصل ،لكي تقول لي هي ماذا أفعل!.
لهذا وجب علينا نشر رسائل المحبة والمودة والوفاء واالخالص للزوجة ،ال نشر رسائل كفران العشير،
وكأن الزواج سجن ،فهي أفكار الذين يعملون على تحطيم عُرى اﻷسرة المسلمة.

يا هلا من رحلة!
بطن
ظهر
ِ
ظهر اﻷ ِ
بطن اﻷ ّم ،ومنها إلى ظهر اﻷرض ،ومن ِ
 رحلةٌ تبدأ من ِ
اﻷرض إلى بطنِها  ،ومن ِ
ب إلى ِ
العرض ،وفي ك ِ ّل محط ٍة ترى العجب ،وفي النهاي ِة تحط ُ الرحا َل ،إ ّما إلى الجن ِة ،وإ ّما إلى
يوم
ِ
ِ
اﻷرض إلى ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
س
النار!" فأ َّما َمن َطغَىَ ،وآث َ َر ا ْل َحياةَ الد ْنيَا ،ف ِإنَّ ا ْل َج ِحي َم ِه َي ا ْل َمأ َوىَ ،وأ َّما َم ْن َخ َ
اف َمقَا َم َر ِبّ ِه َونَ َهى النَّ ْف َ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ع َِن ال َه َوى ،ف ِإنَّ ال َجنة ِه َي ال َمأ َوى" ،فاختر لنفسك ما تريد.

اللهم اجعلنا من القليلِ
أكثر النا ِ يفعلون ذلك لست وحدي ،ولو بحثت عن كلمة " أكثر
 إذا نصحتَ أحدا ً بترك معصي ٍة كان رد ُهُ :
النا " في القرآنالكريم لوجدت بعدها ،ال يعلمون أو ال يشكرون أو ال يؤمنون  ،ولو بحثتَ عن كلمةِ "
أكثرهم " لوجدت بعدها :فاسقون أو يجهلون أو ال يعقلون..،فكن أنت من القليل الذين قال الله فيهم ":
وقليل من عبادي الشكور" " وما آمن معه إال قليل ".
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هل تعلم؟!
 أنّ النا َ يُبعثونَ من قبورهم حفاةً عُراة ُ
غرال ،أي َ
غير مختونين ،قال الرسول الكريم  " :يُحْ ش َُر النَّا ُ
يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ُحفَاةً عُراةً ُ
ارعلى وجوههم ،قال تعالىَ " :ونَحْ ش ُُر ُه ْم يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة
غ ْر ًال" ،وأن هللا
يحشر الكفّ َ
ُ
ص ًّما ".
َ
علَ ٰى ُو ُجو ِه ِه ْم ُ
ع ْميًا َوبُ ْك ًما َو ُ
 أن كل إنسان يخرج من قبره سيجد ملَكَين من المالئكة ،ملك يسوقه وأخر يشهد عليه " َو َجا َءتْ كُل
ق َوش َِهي ٌد " ،وأن المؤمن يقوم من قبره يوم القيامة فيجد ما يركبه الى أرض محشر"
سائِ ٌ
نَ ْف ٍس َّم َع َها َ
الرحْ ٰ َم ِن َو ْفدًا " وفدا أي ركبانا.
يَ ْو َم نَحْ ش ُُر ا ْل ُمت َّ ِقينَ إِلَى َّ
علَى ُ
سا َء َما
ار ُه ْم َ
ور ِه ْم أَال َ
 أن النا يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة " َو ُه ْم يَحْ ِملُونَ أ َ ْو َز َ
ظ ُه ِ
يَ ِز ُرونَ " ،وأن هنعاك أوزارا ثقيلعة جعدا يحملهعا النعا يوم القيامة " َولَيَحْ ِملُنَّ أَثْقَالَ ُه ْم َوأَثْقَ ًاال َّم َع أَثْقَا ِل ِه ْم
َاملَةً يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة ۙ َو ِم ْن أ َ ْو َز ِار
ار ُه ْم ك ِ
" ،وأن هناك من يحمل اوزاره واوزار غيره ايضععععععاِ " ،ليَحْ ِملُوا أ َ ْو َز َ
الَّ ِذينَ يُ ِضلونَ ُهم بِغَي ِْر ِع ْل ٍم ۗ ".
ست َ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ كَانَ َ
ارا".
 وأنك إذا تبت واستغفرت هللا ،غفر لك ومحى ذنبك  "،فَقُ ْلتُ ا ْ
غفَّ ً
ُ
باخلواتيم
العربة
ِ
الكتاب ،فيعم ُل
ق عليه
النار حتى ما يكونُ بينه وبينها إالّ ذراع  ،فيسب ُ
ُ
 " وإنّ أحدكم ليعم ُل بعم ِل أه ِل ِ
تغتر بعبادتكَ  ،وصالتكَ  ،وصيامكَ  ،وزكواتكَ  ،وصدقاتكَ وال تمنُن،
بعم ِل أه ِل الجن ِة ""مثفق عليه" ،فال َ
وادع هللاَ بأنّ يث ِبّــتكَ  ،ويـختم لكَ
بخير.
ٍ
بشر ،ف َ
ض َّل وارتد وأضل،
 فمن النا من رافق النبي ،ولزم العبادة والقرآن والزهد ،ولكنّ ُخــتم له ّ
وصار
ومات على الكفر ،بينما وحشي بن حرب قاتل حمزة ،أسد هللا رسوله ،هداه هللاُ ،ف ُختم له بخير،
َ
من خير ِة المجاهدين  ،وقتل عدو هللا مسيلمة الكذاب في حروب الردة.
ع هللاَ أن
 فال تحقرنّ أحدًا بذنب ِه أو لذنب ِه ،واد ُ
َ
يتوب عليه ،وال تُظهر الشماتةَ بأخيكَ المسلم فيُعافيه هللاُ
ويبتليكَ  ،فأنتَ ال تعلم ماذا كُتب في اللوح المحفوظ  ،فالعبرة بالخواتيم !.
ُ
شيئان محزنان
مؤسف
 رج ٌل لم يدخل المسج َد قط إالّ في جنازت ِه ،وإمرأةٌ لم تستر نفسها قط إالّ في كفنها  ،فكم هو
ٌ
و ُمحزنٌ ومؤل ٌم ،خاصةً أنّه بال استدراكٍ  ،وافضى ك ٌل لما قدم ،فإلى متى الغفلةُ يا تُرى؟!.
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اقصر حماكمة بالتاريخ










نادى الحاجب  :يا قتيبة هكذا بال لقب ،فجاء قتيبة وجلس وهو قائد جيوش المسلمين ،قال القاضي :ما
ِ
دعواك يا سمرقندي؟ ،قال  :اجتاحنا قتيبة بجيشه ،ولم يدعونا إلى اإلسالم ولم يُمهلنا حتى ننظر في
أمرنا ،التفت القاضي إلى قتيبة وقال :و ما تقول في هذا يا قتيبة ؟.
قال قتيبة  :الحرب خدعة ،وهذا بلد عظيم ،وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون ،ولم يدخلوا اإلسالم
ولم يقبلوا بالجزية ،قال القاضي :يا قتيبة هل دعوتهم لإلسالم أو الجزية أو الحرب؟ ،قال قتيبة :ال إنما
باغتناهم كما ذكرت لك ،قال القاضي  :أراك قد أقررت ،انتهت المحاكمة ،يا قتيبة ما نصر هللا هذه اﻷمة
إالّ بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل .
وأن ال يبقى في سمرقند أحد ،على ْ
قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقندْ ،
أن ينذرهم
المسلمون بعد ذلك ،لم يصدّق الكهنة ما شاهدوه ؛ فال شهود وال أدلة ولم تدم المحاكمة إال دقائق
معدودة  ،ولم يشعروا إالّ والقاضي والحاجب وقتيبة ينصرفون أمامهم .
بعد ساعات قليلة سمع أهل سمرقند بجلبة تعلو وأصوات ترتفع وغبار يع ّم الجنبات ،ورايات تلوح خالل
الغبار ،فسألوا ،فقيل لهم  :إنَّ الحكم قد نُ ِفذَ ،وأنَّ الجيش قد انسحب  ،في مشه ٍد تقشعر منه جلود الذين
شاهدوه ،وما ْ
غربت الشمس إالّ وقد خلت طرقات سمرقند ،وصوت بكاءٍ يُسمع في البيوت على
إن ُ
خروج تلك اﻷمة العادلة الرحيمة من بلدهم .
ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم ،حتى خرجوا أفواجاً ،وكبير الكهنة أمامهم باتجاه معسكر
سمع
المسلمين وهم يرددون شهادة "أن ال إله إالّ هللا وأنّ محمدا ً رسول هللا " ،وكانت أعظم محاكمة ُ
بها على مر التاريخ ،أتدرون من هو القاضي ؟ ،إنّه  :عمر بن عبد العزيز ،نعم ما أعظمه من دين ،لو
كان له رجال مثل هؤالء ،لكنّا مع النصر على ميعاد قريب .
قيل للسعادة مىت تسكنني القلب ؟!

القلق على ما هو آ ٍ
رب
زن على ما فات ،وعد ُم
ت  ،والرضا بما قس َم ُ
 قالت إذا توفرت فيه ثالث :عد ُم ال ُح ِ
ِ
المواقف يُقا البش ُر ،فال تظل َم
النقاش يُقا ُ العق ُل ،وفي
بر ،وفي
السماوا ِ
ت ،ففي الشدّة يُقا ُ ال ّ
ِ
ِ
ص ُ
غتاب وال تجر َح ،فكلنا راحلون ،واﻷهم هو ُحسنُ الخاتم ِة .
وال ت َ
رفقا بالقوارير
يالعب طفلتهُ ،فقالت لهُ :ماذا ستفعل لو أنّ رجالً تزوجها فأبكاها؟ قا َل:
 أبكاها زوجها..فنظرت إليه وهو
ُ
أب يُحبني.
سأقتله! ،إنّها إبنتي حبيبتي ،قالت والدمو ُ
ع في عينيها:أنا أيضا ً لي ٌ

17

نشرة فاعتربوا )(132
نصائح وتذكري
ج أن تعضُه ندماً،
 ال تبصم ﻷي أح ٍد بالعشر ِة ،اترك اصبعا ً على اﻷقل ،فقد تحتا ُ
 عندما ترى أحداً مجتهداً في العبادة تأكد بأنه عَرف الغاية التي خلقه هللا من أجلها.
 رغم الماﺀُ العذبُ الذي تصبه السماﺀ في البحر يبقى مالحاً ،البعض ال يتغير مهما حاولت.
 الصالة تجعل اإلنسان أكثر تحكماً في إنفعاالته قال تبارك وتعالى " :خُلق االإنسان هلوعاً إذا مسه الشر
جزوعاً  ،وإذا مسه الخير منوعاً إالّ المصلين".
 قد يندم اإلنسان على الكالم ،ولكنه ال يندم أبداً على السكوت ،والعقول تؤثر وتتأثر ببعضها فاحرص على
مخالطة أهل العقول الراجحة ،الناضجة ،اإليجابية ،المتفائلة.
 اﻷم هي الوحيدة التي تنسى أن تدعو لنفسها في صالتها ﻷنها مشغولة بالدعاﺀ ﻷبنائها .
 أن تكبر بالعمر هو شيﺀ إجباري ،أما أن تكبر بالعقل فهو شيء إختياري.
 ال يدري المرﺀ إذا نام من الذي سيوقظه ،أهله أم الملكين لسؤاله ،فاللهم أحسن خاتمتنا .
 ال تفوح رائحة الكعك الزكية إالّ حين تمسها حرارة الفرن ،كذلك أحالمنا لن تنضج ما لم تمسها قسوة
التجارب ،والبعضُ رغم صغر سنه يُفاجئك بنضجه وجمال أسلوبه ،والبعض اآلخر رغم كبر سنه
يناقشك فيصدمك بصغر عقله.
ِّ َّ
ُ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ
قطعت لهم ِثياب من نار
ألبس ما ت ُريد؟ ،إنّكَ ِبهذا ت ُحرجني أمام النا  ،ابتسم الزوج
 صرخت الزوجةُ قائلةً :لماذا ت ُصر عل ّي أن
َ
سن ُد ٍ ُخ ْ
ستَب َْرق ٌۖ " وبين"
بهدوء وقال :وأن ِ
ض ٌر َوإِ ْ
اب ُ
ت ت ُحرجينني أمام هللا ،شتان مابين "عَا ِليَ ُه ْم ثِيَ ُ
قُ ِ ّ
الخلق
يخاف من
اب ِ ّمن نَّ ٍار" ،البسوا ما يُرضيه ،ليُلبسكم ما يُرضيكم  ،فهل نحن مجتم ٌع
ط َعتْ لَ ُه ْم ثِيَ ٌ
ُ
ِ
العيب أش ُد علينا من الحرام؟!.
الخالق؟ و
أكثر من
ُ
َ
ِ
"عامل غريب "
وآخر
بمرض ،
وآخر
ث سيارة ٍ،
ت
 جنازةٌ تِلو جناز ٍة ،وفاةٌ بعد وفا ٍة،
كالصواعق ،فالنٌ بحاد ِ
وأخبار المو ِ
ٍ
َ
َ
ُ
ِ
كان يمشي وسق َطُ ،كلهم تركوا الدنيا ورا َء ُ
ب ،فحتما ً سيأتِي يومي ويومكَ ،
ظهورهم ودفنّاهم تحتَ الترا ِ
مكتوب عليها
صغير ،عفوا ً فالمقابر ليس
تؤخر التوبةَ بحج ِة أنّك
ع ،يا من
فج ّهز العدّة
ليس لهُ رجو ٌ
ٌ
ٍ
ٌ
ُ
لسفر َ
للكبار فقط  ،اللهم اجعلنا من التوابيين ،ونسألكَ ُحسن الخاتم ِة .
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أنت الفائز األول






ع علينا القُدرات والمواهب ليُكّمل بعضنا بعضا ،فلنكن كم أراد ،فال شي َء في
خلقنا هللاُ لنعبده ،ووز َ
مس
والبحر ال يأك ُل سمكهُ،
يشرب ماءهُ،
النهر ال
يعيش لنفس ِه،
الطبيعة
ُ
ُ
ُ
ُ
واﻷشجار ال تأك ُل ثمارها ،والش ُ
ُ
ُ
ق لنفسِها ،والناقة ال تشرب لبنها.
ق لذاتها ،والزهرةُ ال تُع ِب ُ
ال تُشر ُ
المعتذر إصفح ،وإذا قصدكَ
ُخ ِلقت اﻷشيا ُء لتخدم غيرها ،فإذا جاءك المهموم أنصت ،وإذا جاءك
ُ
ويغيب إالّ الخير ،فإنّه يظ ُل مغروسا ً في النفس
ج أنفق ،ك ُل شيءٍ حولنا يرح ُل
المحتا ُ
ُ
خير ،فال تظنُن
أكثر منّه ،ساقهُ هللاُ إليكَ  ،وفت َح لكَ بابا لل ٍ
إذا جاءكَ أح ٌد طالبا ً نفعكَ تأكد بأنّك أنتَ المنتف َع َ
هو لهم ،إنما هو لك ،يؤتي أكُله بعد حين .
أن الوقتَ الذي يمضي في نفع غيرك َ
ق عيا ُل هللاِ ،وأحبُهم
يم "" ،فالخل ُ
ب َ
س ِل ٍ
َّللاَ بِقَ ْل ٍ
ستج ُد كل ذلك " يَ ْو َم َال يَنفَ ُع َما ٌل َو َال بَنُونَ إِ َّال َم ْن أَتَى َّ
سأْت ُ ْم فَلَ َها ".
سنت ُ ْم ِﻷَنفُ ِ
س ُك ْم َ ،و ِإ ْن أ َ َ
سنت ُ ْم أَحْ َ
إلي ِه أنفعهم لعيال ِه ،قال تعالىِ ":إ ْن أَحْ َ

ُ
ال تجرب ألنك ستخسر!
جرب مرة ولن تخسر ،بل يُوجد شي ٌء أسمه " َيا أَي َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَت َّ ِبعُوا
 ال يُوجد شيء أسمه ّ
ُخ ُ
شي أسمه ذنوبي خفيفة ،وأنا أحسنُ من غيري ،لكن يُوجد شي ٌء أسمه "
ت ال َّ
ط َوا ِ
ش ْي َط ِ
ان " ،وال ٌ
َّللاِ ع َِظي ٌم " ،ال يُوجد لساني آخذ على كذا ولكن يُوجد" َّما يَ ْل ِف ُ
ظ ِمن قَ ْو ٍل إِ َّال
َوتَحْ َ
سبُونَهُ َهيِّنًا َو ُه َو ِعن َد َّ
يب َ
ق َّ
لَ َد ْي ِه َرقِ ٌ
َّللاَ
عتِي ٌد "،وال يُوجد شي ٌء أسمه فلوسي حرام لكنني لم اجد عمال أخر ،لكن فيه َ ":و َمن يَت َّ ِ
يَجْ عَل لَّهُ َم ْخ َر ًجا َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َحي ُ
ِب ".
ْث َال يَحْ تَس ُ
ُ
ُ
الكلمة الطيبة صدقة
شاب مهند ٌم ،شدّني صوتهُ الحسن ،إنتظرتُ خروجهُ من المسجد ثم تبعتهُ،
 قال صاحبي :صلّى بنا
ٌ
سلمتُ عليه بحرار ٍة وقلتُ له  :ما شاء هللا ،صوتك جمي ٌل جدا ً وتالوتك رائعةٌ ،فارتسمت على شفتي ِه
ورب العزة
تتكرر كلما التقينا...ما الذي يمنعنا أن نفع َل ذلك مع كل النا ِ ؟،
إبتسامةٌ حلوةٌ عريضةٌ،
ُ
ُ
اء" ،فال
صلُ َها ثَا ِبتٌ َوفَ ْر ُ
َّللاُ َمث َ ًال َك ِل َمةً َط ِيّبَةً َك َ
ش َج َر ٍة َط ِيّ َب ٍة أ َ ْ
س َم ِ
ع َها فِي ال َّ
ب َّ
ْف ض ََر َ
يقول" :أَلَ ْم ت َ َر َكي َ
الطيب عبادةٌ وهدايةٌ لقول ِه
ع هللا لمن تحب ،وقل خيرا ً للجميع ،فالكال ُم
تحبس الكال َم
الطيب في قلبك ،اد ُ
َ
ُ
تبارك وتعالى َ " :و ُهدُوا إِلَى ال َّ
ب ِمنَ ا ْلقَ ْو ِل".
ط ِيّ ِ
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عامل العجائب
ت ،خاصةً لحظةَ
القبر ،وتسارع النا ِ لترك ميتهم،
إغالق
ع في
المقابر ومشه ِد الجنازا ِ
 ينتابني الفز ُ
ِ
ِ
ِ
واآلخر حزينٌ  ،وآخر هناك ال يُبالي إطالقا !.
القبر أح ُدهم يبكي،
أعلى
ُ
ِ
القبر أح ُدهم يقو ُل  :هللاُ ربي ،واإلسال ُم ديني ،و محم ٌد نبيي ،وآخر يقول :هاه هاه ال أدري ،في
 داخ ُل
ِ
ب أقم الساعةَ،
القبر ،وكأنهم يخشونَ خروجه ،وفي داخ ِل
اﻷعلى يُح ِكمونَ إغالقَ
القبر أح ُدهم يقو ُل  :ر ِ
ِ
ِ
ارجعون لعلّي أعم ُل صالحا ً فيما تركت.
ب
وأح ُدهم يُنادي :ر ِ
ِ
يتأفف أح ُدهم من التراب ،وت ُرهقهُ حرارةُ
القبر ال
الدعاء ،وفي داخل
الشمس ،ويم ُل من طو ِل
 في اﻷعلى
ِ
ِ
ُ
ِ
يملكُ أح ُدهم إالّ مترين في متر من كون فسيح ،وقطعةُ
قماش مع عمل ِه .
ٍ
الزوار،
 في اﻷعلى ال تكا ُد تمضي رب َع ساع ٍة إالّ وقد فرغ المكانُ وساد السكونُ  ،وخي َم الصمتُ ورحل َ
ُ
وفي الداخ ِل ضجي ٌج ،أح ُدهم يُنعّم ويرى مقعد ُه من الجنة ،وآخر يصر ُ
خ من ضيق المكان وظلمته ومن
الهول والفزع ،في اﻷعلى أنا ٌ قد انتقلوا من بيت مكيفٍ  ،لمسج ٍد مكيفٍ  ،بسيار ٍة مكيف ٍة ،ويتعجلون
الحر.
الرحي َل من
ّ
وحر
وآخر في
ع نعا ِل أحبتهم وهم يُغادرون ،أح ُدهم في سع ٍة ورحم ٍة،
 داخ ُل
القبر يسمعون قر َ
ضيق ٍ
ُ
ِ
ٍ
ٰ
املُونَ ".
ونك ٍد ،أفي
ب سنشقى؟ " ِل ِمثْ ِل َهذَا فَ ْل َي ْع َم ِل ا ْل َع ِ
قيم سنحيا ،أم في العذا ِ
النعيم ال ُم ِ
ِ
درر
ونصف
ونصف الراح ِة عد ُم التدخ ِل في شؤونهم،
نصف الثق ِة بالنفس عد ُم المقارن ِة مع اآلخرين،

ُ
ُ
ُ
الحكم ِة الصمتُ  ،ومن أساسيات السعاد ِة أن تُؤمن بقضاء هللا وقدره ،وتُردد دائ ًما ربي اختر لي ما ترا ُه
ب لم يمت حتى يفعلهُ .
خيرا لي ،وأعلم أنّه من عاب اخاه بذن ٍ
ً
نصائح تربويه
ُ
الصبر على تعليمهم وتأديبهم  ،والدعاء
ثالث مفاتيحٍ جوهري ٍة للعملية التربوية :العل ُم بشؤون اﻷبناء ثم

ُ
أمر في غاية اﻷهمي ِة،
لهم بالصالح والنجاح ،مس ُح رأ ِ الطف ِل من قِب ِل اﻷب ،واحتضانه من قِب ِل اﻷمٌ ،
لتلبي ِة احتياجات ِه النفسي ِة والعاطفي ِة ،تربيةُ
اﻷبناء على الشجاع ِة ال تكونُ
ب القتالي ِة ،وإنّما
ِ
بتعلم اﻷلعا ِ
ِ
والخوف منهُ دونَ سواه .
بالنفس ،والتوك ِل على هللاِ،
بتعزيز الثق ِة
ِ
ِ
ِ
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لو أن ...








الحكومات تتبعت بؤر الفساد بنفس اإلصرار الذي تتتبع به بؤر كورونا لكنا بأفضل حال .
ولو أنها الحقت كل فاسد ومخالطيه ومخالطي مخالطيه بنفس الجدية،ل ُكنّا المدينة الفاضلة.
صرحت في كل مرة ت ُمسك فيها فاسدا ً بوضعه وعمله ومصدر فساده في مؤتمر صحفي ،
ولو أنّها ّ
ووصمته كما تفعل مع كل مريض كورونا ،ﻷصبحنا مضرب المثل في كل الدنيا.
ولو أنّها أقفلت المطارات والمعابر البرية والبحرية في وجوههم ،وحجرت عليهم وعلى أموالهم،
وأقفلت منشآتهم ومنعتهم من التواصل ،لصرنا بلدا جديدا ً خاليا ً من الفساد.
لو أنها فقط منعت الواسطات لغض النظر عن الفاسدين ،كما منعت أحدا يتدخل في موضوع كورونا منذ
البداية لتغير الحال إلى أحسن حال .
ومريض الفسا ِد
مطلوب
لكنّ لألسف هذه أحال ُم يقظ ٍة ليس لها في الواقع أي نصيب ،فمريض الكورونا
ُ
ٌ
الهواء دونَ أنّ يخالطكَ  ،وكأن
ق حتى حصتك من
ِ
فالتٌ  ،وكالهما شدي ُد العدوى ،الله ّم أنّ الثاني يسر ُ
لسان الحال يقول إن القضاء على الفساد سه ٌل والمهم اآلن الصحة.
كيف حالك يف قربك ؟

الصدر ،نعيما ً وعذابا ً وسجنا ً
ب في
 يقو ُل اإلما ُم ابن القيم  :حا ُل العب ِد نعيما ً وعذابا ً في القبر ،كحا ِل القل ِ
ِ
تعرف حالكَ في قبركَ  ،فانظر إلى حا ِل قلبكَ في صدركَ  ،فإذا كانَ ممتلئا ً بشاشةً
وانطالقاً ،فإذا أردتَ أنّ
َ
صاحب الطاع ِة و ُحسنُ
والعكس صحيحٌ ،ولهذا تج ُد
وسكينةً وطهارةً ،فهذا حالكَ في قبركَ بإذن هللا،
َ
ُ
ذهب الهمو َم ويُزي ُل الغمو َم
ب يُ ُ
أكثر النا ِ طمأنينةً ،فاإليمان الصحيح المتمكن من القل ِ
لق والسماح ِة ُ
ال ُخ ِ
بقدر ِة هللاِ .
القشعريرة !!
 تنتشر البصيالت الشعرية في كل مناطق الجلد عدا باطن الكف والقدمين ،وينبت في كل سـم مربع من
الجــلد مابين  522-12شـــعـرة ،لكل شعرة عُضيلة ناعمة وغدة دهنية وعصب وشعيرات دمويّة خاصة
بها ،وظيفة العُضيلة شد الشعرة أو الضغط على الغدة في حاالت نفسية معينة ،فمثالً في حاالت البرد أو
الخوف ،هذا الضغط واالنقباض يعني نصب الشعر عموديا ً وحدوث نتوءات بارزة عن سطح الجلد حول
كل شعرة وهذا ما يُسمى بالقشعريرة ،أما في حاالت الراحة والطمأنينة ،فنفس النهايات العصبية توجه
نفس العُضيالت للضغط على الغدة الدهنية إلفراز مادة زيتية تمنع تقصف الشعروتُلين الجلد ،وهللا تبارك
ش ْونَ َربَّ ُه ْم ث ُ َّم
ش ِعر ِم ْنهُ ُجلُو ُد الَّ ِذينَ يَ ْخ َ
ث ِكتَابًا ُمتَشَا ِب ًها َمثَانِ َي ت َ ْق َ
سنَ ا ْل َحدِي ِ
َّللاُ نَ َّز َل أَحْ َ
وتعالى يقولَّ " :
َّللاِ يَ ْهدِي بِ ِه َم ْن يَشَا ُء “  ،فسبحان هللا العظيم .
َّللاِ ذَ ِلكَ ُهدَى َّ
ت َ ِلينُ ُجلُو ُد ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِلَى ِذك ِْر َّ
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اإلسالم دعوة شاملة










اإلسالم الذي ال يصل ُح إالّ للدروش ِة وال ُ
خطط اﻷعدا ُء من خالل مؤتمرا ٍ
رق المختلفة ،داخل
لنشر
ت عد ٍة
ِ
ِ
ط ِ
المساجد والتكايا والزوايا ،فيتحول النا إلى دراويش وأتباع ومريدين ،ك ُل مجموع ٍة بما لديهم فرحون،
محرفونَ و ُمبدلونَ .
الحق وغيرهم
يحسبونَ أنّهم على
ّ
ِ
حصروا اإلسالم في دائرة ضيقة من العبادات اإلسالمية داخل المسجد من صالة وصوم وذكر وتسبيح،
أسوار المسجدِ،على مبداء هللا يسعد المتدينين ويُبعدهم ،وانطلى ذلك
شريطةَ أن ال يتدخ َل بشيءٍ خار َج
ِ
على عامة المسلمين ،فأصبح تدينُهم ال رو َح فيه.
ب محم ٍد غير ذلك تماما ،فهو عقيدةٌ وعبادةٌ ووطنٌ وجنسيةٌ وخلق ومادة
واإلسال ُم الذي نز َل على قل ِ
مر الدنيا
يفرض نفسه على كل
وثقافة وقانون وسماحة وقوة ،وهو نظا ٌم كام ٌل
ُ
مظاهر الحيا ِة ،وينظ ُم أ َ
ِ
كما ينظ ُم اآلخرةَ ،فشتانَ ما أرادهُ هللاُ ،وما يُخطط له اﻷعداء.
الروحانيةُ اإلنعزاليةُ والتبت ُل وعدم مخالط ِة النا ِ والمشععارك ِة في كل شععؤون الحيا ِة ،ال تُفيد إالّ صععاحبها،
عآبيب الرحم ِة تتنز ُل على العاملينَ في ميادينهم قب َل أن تتنز َل على العاكفينَ
والعارفونَ باهللِ يقولونَ  :إنّ شع َ
في مساجدهم ،فاإلسال ُم الصحي ُح لداخل المسجد وخارجه.
المؤمنُ الذي يُخا ِل ُ
ط النا َ ويَص ِب ُر على أذا ُه ْم ،أفض ُل من
ورسعول اإلسعالم صعلّى هللا عليه وسلم يقول" :
ِ
المؤم ِن الَّذي ال يُخا ِل ُ
صبر على أذا ُه ْم" .
ِ
ط النَّا َ وال يَ ُ
ُ
ُ
اجلـلــد واإلحساس

عضو إحسا ٍ ُمتقدم ،وبه خريطةٌ مدهشةٌ من النهايات العصبية ،ورغم وجودها في
 هل تعلم أنّ الجل َد
ُ
كامــــــل الجـــلـــد إالّ أنّ تركيــــزهــا الرئيســـي في الوجه واﻷطراف ،اصطلح العلماء على تسميتهـــا
علمــيا ً بالحــــوا الجـلديـــــة وهــــي :اللمــس والحرارة واﻷلم ،أكثر مناطق التركيز لهذه الحوا
هي رؤو اﻷنامل 495"،نقطة /سنتمتر مربع ،وسرعة الشحنة العصبية الناتجة عن اللمسة
سنُ ا ْل َخا ِل ِقينَ ".
َّللاُ أَحْ َ
اركَ َّ
البسيطةهي475متر/ثانية"فَتَبَ َ
َ
ُ
الثبات يف احلياة
صادق  ..والثباتُ ال
ب
 الحياةُ كُلها فتنٌ  ،والثباتُ على الحقَ
صعب  ...فاسأل هللاَ عزوجل الثباتَ من قل ٍ
ٌ
ٍ
واقع الحيا ِة  ...قا َل تعالى
المواعظ وتطبيقها في
المواعظ ،إنّما يكونُ بفع ِل هذه
يكونُ بكثر ِة اإلستماعِ إلى
ِ
ِ
ِ
ع ُ
ش َّد تَثْ ِبيتًا "
" َولَ ْو أَنَّ ُه ْم فَ َعلُوا َما يُو َ
ظونَ ِب ِه لَكَانَ َخي ًْرا لَّ ُه ْم َوأ َ َ
ُ
أصل املثلِ
بقي في ِه
ق في
 يُقال أنّ حماما ً شعبيا ً احتر َ
َ
مصر سنة  4559م ،فمن خر َج منّه عاريا ً نجا بنفس ِه ،ومن َ
المصري " إللّي إختشوا ماتوا ".
حيا ًء مات حريقا ،من هنا أتى أص ُل المث ُل
ُ
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أكرب صالة جنازة يف التاريخ







استيقظ السلطان سليمان القانوني ليلةً فزعا ً مما رأى في منامه ،فنادى حارسٍه ،وقال له سوف نخرج
وشارب
زان
ٌ
ومرا من ِ
اليوم متنكرين ،خرجا ّ
أمام جث ِة رج ٍل ملقا ٍة ،فسأل َعنها؟ ،فقالوا إنها جثةُ رج ٍل ٍ
للخمر ،وليس عنده إالّ زوجته ،وال أحد يقب ُل أن يدفنه ،فغضب السلطانُ وقال :أليس هو من أ ّمة
محمد؟! ،فحمل جثته وذهب بها إلى زوجته.
زان وشارب
فبكت بكا ًء شديداً ،فتعجب السلطانُ  ،وهي ال تعرف من أمامها ،فقال لها لماذا تبكين ،وقد كان ٍ
الخمر ،ويصبه في المرحاض ،ويقول الحمد هلل
للخمر؟ ،فقالت :له إنّه كان عابدا ً زاهدا ً هلل ،كان يشتري
َ
ليوم كام ٍل؛على أن
أني خففت عن الشباب المعاصي ،وكان يذهب إلى فاعالت الزنا ،ويُعطيهن أجرهن ٍ
يرجعن إلى بيوتهن ،ويقول الحمد هلل أني خففت المعاصي.
فكنت أقول له إنّ النا لهم الظاهر ،وإنّك سوف تموت ولن تجد من يغسلك ويُصلي عليك ،فكان يضحك،
علي السلطان والوزراء والعلماء وجميع المسلمين .
ويقول لي :سوف يُصلي ّ
عندها لم يتمالك السلطانُ نفسه ،فبكى ،وقال :وهللا إنّي أنا السلطان سليمان ،وإنهُ لصادقٌ ،وهللا سوف
أغسله وأدفنه بنفسي ،وأجمع المسلمين للصالة عليه ،فأمر السلطانُ أن يحضر الجيش وجميع المسلمين
أكبر صال ِة جناز ٍة في التاريخ ،فسبحان هللا العظيمِ ،الشك عندي أنه من اﻷتقياء
للصالة عليه ،وفعالً كانت ُ
اﻷخفياء ،فلم يكشف سرهُ حتى لزوجته !،وهي أقرب النا إليه.
مفتاح ذهبي

 ذهبت ذات مرة إلنجاز معاملة ،وكان الموظف كئيبا ً وكأن الدنيا فوق رأسه ،جلست أمامه وهو يتعامل مع
اﻷوراق بجفاء شديد ،وكأن أحدهم سلب اإلبتسامة منه ،قلت له :قميصك جميلٌ ،إبتسم تلقائيا ً وقال :حقاً؟،
قلت :والجاكيت أجمل ،تهلل وجههُ ضاحكا ً مستبشراً ،ثم بدأ الحديث معي ،واﻷخذ والرد ،وكأن ذلك
العابس قد رحل وجاء غيره إلى مكانه .!!! ...

الدعاء
ع ربك
المرض والمصيب ِة  ..بل اجعل الدعا َء
كالدواء ،ال تستعملهُ إالّ عن َد
 ال تجعل الدعا َء
كالهواء  ....اد ُ
ِ
ِ
ِ
ست َ ِج ْب لَ ُك ْم".
في كل وقتٍ ،في السراء والضراء ،قال تعالىَ " :وقَا َل َرب ُك ُم ا ْدعُونِي أ َ ْ
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ُ
َ
هدايا العمالِ غلول
عض الموظفينَ يستغلونَ مواقعم الوظيفية ،ويقبلون الهدايا من مراجعيهم ،واﻷص ُل أنّ من تولى
ب ُ
ً
مسؤولية ،أنّه يحر ُم علي ِه قَبو َل هدي ٍة ،جاءته بحكم مسؤوليته تلك أو وظيفته العامة.
 ويدل على ذلك ما ورد في الحديث الذي رواه الشيخان حيث يقول :إستعمل النبي رجالً من اﻷزد ،يُقال
إلي ،فقام النبي فصعد المنبر ،فحمد
له أبن اللتبية على الصدقة ،فلما رجع قال  :هذا مالكم ،وهذا أهدي َّ
هللا وأثنى عليه ثم قال :ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول :هذا لك وهذا لي؟ ،فهال جلس في بيت أبيه وأمه،
فينظر أيهدى له أم ال؟ ،والذي نفسي بيده ،ال يأتي بشيءٍ إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ،إن
كان بعيرا ً له ُرغاء أو بقرة لها ُخوار أو شاة تيعر".
وحمله ما أُهدي
 ويقول اإلمام النووي :في هذا الحديث بيانٌ أن هدايا الموظفين حرا ٌم ،ولهذا ذكر عقوبته
ْ
ب في تحريم الهدية عليه أنّها بسبب الوالية .
إليه يوم القيامة ،وقد بين أنّ السبَ َ
 وما ورد أن رسول هللا قالَ " :هدَايَا ا ْلعُ َّما ِل ُ
ُ
والحديث واض ٌح حيث يقول "من
غلُو ٌل " أي خيانة،
إستعملناه على عم ٍل فرزقناه رزقاً ،فما أخذ بعد ذلك فهو ُ
غلُول" وهي الرشوة بعينها.
طمع؟ ،فليتخففوا من
 وبعض الموظفين في بالدنا لألسف يتهافتون على ذلك ،هل من جه ٍل أم من
ٍ
أحمالهم قبل يوم القيامة ،وال عُذر ﻷحدٍ ،ولن تُقبل له حجة "،فالحال ُل بينٌ والحرا ُم بين" .
إىل
مزبلة التاريخِ
ِ
 سبعون قاضيا فقيها أفتوا بقتل اإلمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن ،قالوا للخليفة "يا أمير
المؤمنين ،أتكونُ أنتَ وقُضات ُكَ ووالت ُكَ والفقهاء والمفتون كلّهم على الباطل؟ ،وأحمد وحدهُ على
وعلي
اسي " :اقتله يا موالي!
الحقّ؟!" ،وبلغ
ُ
ّ
اﻷمر بأحدهم من الفجور أن قال مشيرا على الخليفة العبّ ّ
هؤالء السبعون قاضيا ؟ ما أسماؤهم ؟ ،نسيهم التاري ُخ بل وضعهم
دمهُ يو َم يقو ُم اﻷشها ُد "! ،لكن من ُه ّم
ِ
في مزبلته لوقوفهم مع السلطان الظالم  ،و ُخلّد بن حنبل لوقوفه مع الحق ،وبقي اسمه شام ًخا عل ًما من
الحق وال يغركَ قلةُ السالكينَ  ،وإياكَ و ُ
رق الباطل ،وال يغركَ كثرةُ
أعالم اﻷمة اإلسالمية  ،اسلك طريقَ
ط ِ
ِ
الهالكين .
ُ
ُ
من هم جريان اهللِ؟
 يُنادي المنادي يو َم القيام ِة "ليقم جيرانُ هللا في داره" ،فيقو ُم نا ٌ وهم قليلٌ ،فيُقال لهم :انطلقوا إلى الجنة،
فتتلقاهم المالئكة فيقولون :إلى أين؟ ،فيقولون :إلى الجنة ،فيقولون :قبل الحساب؟ ،قالوا :نعم ،فيقولون:
ونتجالس في هللا ،ونتباد ُل في هللا عز
نتزاور في هللا،
ب َم استحققتم مجاورة هللا في داره؟ ،فيقولون" :كنا
ُ
ُ
نفرط ببعضنا وهذه اجورنا يوم القيامة؟( ،البداية
وجل" ،فيقال لهم :ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ،فكيف ّ
والنهاية البن كثير).
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إحذر الكيس املثقوب!











بعضنا يتوضأ أحسن وضوء ،لكــنه يُبال ُغ ويُسرف في الماء إنه" كيس مث ْقوب".
وبعضنا يتصدق عَلى الفقراء والمساكين بمبلغ ثم يذلهم ويضايقهم،إنه" كيس مث ْقوب"
وبعضنا يقوم الليل ويصوم النهار ويطيع ربه لكــنه قاطع الرحم ،إنه" كيس مث ْقوب"
سب ويشت ُم ويلعنُ ،إنه" كيس مث ْقوب"
ومنا من يصوم ويصبرعَلى الجوع والعطش لكـنه ي ُ
وبعضهن يلبسن الطرحة والعباية فوق المالبس،لكـن العطر فواح،إنه " كيس مث ْقوب"
وبعضنا يُكرم ضيفه ويحسن إليه ،لكـن بعد خروجه يغتابه ،إنه "كيس مث ْقوب" .
ال تجمع حسناتك في كيس مث ْقوب ،تجمعها بصعوبة من جهة ثم تسقط من جهه أخرى!
احرص على حسناتك ،فهي رصيدك الحقيقي وعُملتك األصعب في سوق يوم القيامة.
ق َحسن"ٍ.
ق
هللا حيثُما كنتَ  ،وأَتبِعِ ال َّ
َ
ق َ
الناس ب ُخلُ ٍ
سيِئ َةَ الحسنةَ تم ُحها ،و خا ِل ِ
وأخيرا"ات َّ ِ
اجلـلد واجلمــال

مخيف بدون جلد ،ولو قُدر لك أن ترى اﻷجسا َم المحنط ِة مسلوخةَ الجل ِد
عجيب ،بل
اإلنسان
منظر

ٌ
ٌ
ُ
ِ
المنظر ،وبعد التقاط أنفاسك لحمدت هللا
متاحف التشريحِ ،ﻷصابك الغثيانُ ولفزعت من
معروضةٌ في
ِ
ِ
كثيرا ً على نعم ِة الجلدِ ،وشتان ما بين جلدك الناعم المتناسق الجميل وبين الجسم بال جلد ،حيث تظهر
الشريانات واﻷوردة واﻷعصاب تماما مثل التمديدات السقفية بال غطاء ،وهللا تعالى يقول " لَقَ ْد َخلَ ْقنَا
يم ".
سانَ فِي أَحْ َ
اإل ْن َ
س ِن ت َ ْق ِو ٍ
َ
اهلل غالية
أال إن سلعة ِ
تغيير الج ِو
السفر رغبةً في
السفر للحج ﻷنّ تكلفة الحج مرتفعه ،لكن يستطي ُع
 اليستطي ُع
َ
َ
ِ
السعر ،لكن يستطي ُع شرا َء آيفون لمواكب ِة الموض ِة .
لغالء
 اليستطي ُع شرا َء اﻷضحي ِة
ِ
ِ
 يستطي ُع قراءةَ مائةَ محادث ٍة يومياً ،وال يستطي ُع قراءةَ
عشر آيا ٍ
ليس لدي ِه وقت،
ت من
َ
القرآن ب ُحج ِة أنّه َ
ِ
أال إنّ سلعةَ هللاِ غاليةٌ ،لن ينالَها إالّ من دفع سعرها؛ إيمانا وإخالصا وعمال
نقطة نظام!
 إمرأةٌ جردت عمر من لقب أمير المؤمنين حين قالت  :أخطأت يا عمر ،وكانت هذه بمثابة نقطة نظام
لرفض قانون المهر الذي صاغه الفاروق ،لم يُكابر ولم يزج بها في السجن ،بل اعترف بالخطأ وقال :
أخطأ عمر وأصابت امرأة ،ثم سحب قانونه وترك للمجتمع أمر تحديد المهور.
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ُ
ملاذا ال يصيح ديككم؟!








اشتكى منّه الجيران ﻷنّه يوقظهم ،فذبحناهُ! ،هنا فهمتُ أنّ
سألتُ صديقي :لماذا ال يصي ُح ديككم؟ ،قال
َ
ك َل من يُوق ُ
سباتهم على امتدا ِد التاريخِ ،هناك من يُري ُد قطع رأس ِه!.
ظ النا َ من ُ
يحارب العالم اإلخوان المسلمون ،ﻷنهم يفهمون روح اإلسالم العملي وحقيقته ،وأنّه
وفهمت لماذا
ُ
يدخ ُل في ك ِل صغير ٍة وكبيرةٍ ،ويُحاولون ايقاظ المسلمين من سباتهم العميق
ً
اإلسالم عقبة في طريقكم،
ب بحقيقة
ِ
قالها حسن البنا منذ سبعين سنة وكأنّه بيننا ،قال:سيقف جه ُل الشع ِ
وينكر عليكم جهادكم في
يستغرب فهمكم لإلسالم
وستجدون من أهل التدين ومن العلماء الرسميين من
ُ
ُ
والسلطان.
سبيله ،وسيحقد عليكم الرؤسا ُء والزعما ُء وذوو الجا ِه
ِ
وستقف في وجوهكم ك ُل الحكوماتِ ،وستحاو ُل كل حكوم ٍة أن تح َّد من نشاطكم ،وأن تض َع العراقي َل في
طريقكم ،وسيتذرع الغاصبون بكم لمناهضتكم ،وسيستعينون بالحكومات الضعيفة ،واﻷيادي الممتدة
غبار الشبهات ،وسيحاولون أن يلصقوا بدعوتكم
إليهم بالسؤال وإليكم باإلساءة ،وسيُثير الجميع حولكم
َ
كل نقيصةٍ ،ويُظهروها للنا بأبشع صورة.
معتمدين على قوتهم وسلطانهم ،وعلى أموالهم ونفوذهم وإعالمهم ،وستدخلون بذالك الشك في
التجربة واإلمتحان ،فت ُسجنونَ وت ُقتلونَ وت ُعتقلونَ وتُع ّ
فتش بيوتكم ،وقد يطو ُل بكم مدى
طل أعمالكم وت ُ َ
هذا اإلمتحان ،فهل أنتم مستعدونَ أنّ تكونوا انصارا للحق ؟.
حيص بيص

شكر هللاِ الذي ال يُحمد على مكرو ٍه سواه ،حتى
 يُحكى أنّ رجال أنع َم هللاُ عليه بكثر ِة البناتِ،
َ
فثابر على ِ
جاءت البنتُ الخامسةُ فس ّماها "كفى" ،ثم جاءت السادسةُ فس ّماها "منتهى" ،ثم جاءت السابعةُ
فس ّماها "تمام" ،ثم جاءت الثامنةُ فس ّماها "خاتوم" ،ثم أنعم هللاُ على الرج ِل بإبنتين توأمتين
حجم هذه الداهي ِة الدهماء ،ارتج َل الرج ُل إلبنتي ِه إسما ً
لعدم وجو ِد أسما َء في
ِ
النظر ِ
متشابهتين ،وب ِ
ُمشتركا ،ال معنى له هو "حيص بيص" ،وجرى هذا اﻷس ُم مجرى اﻷمثا ِل ،نعو ُد إلي ِه كلّما اكتنفتنا
الحيرةُ أو ساءت بنا الحا ُل .
جمنون ليلى
فمر على جماع ٍة
ب ليلى ،كي يدله على مكانهاّ ،
 يُروى أنّ قيس بن الملوح "مجنون ليلى" لحقَ بكل ِ
أتمر علينا ونحن نصلي وال ت ُصلي معنا؟ ،فقا َل لهم:
يُصلون ،وعندما عا َد ّ
مر بهم ثانيةً ،فقالوا لهُ :
أحب ليلى لما
أكنتم تصلون ؟ ،قالوا :نعم ،فقا َل لهم  :وهللاِ ما رأيتكم ،وهللاِ لو كنتم تحبونَ هللاَ كما ُ
رأيتموني !.
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غزاليات!








يقول الغزالي رحمه هللا :رأيتُ رجال بالبادية له من العمر 472سنة ،فسألته عن هذا النشاط في مثل هذا
سئل حكي ٌم لما السما ُء صافيةٌ؟ فابتسم وقال :ﻷن البشرال
العمر؟ ،فقال :تركتُ الحس َد فبقي الجسدَ ...و ُ
يعيشون فيها ..كي تنجح تحتاج إلى الثقة والتجاهل .
نقص،
الماء قد يُغرقك ،فتعلّم دائما ان تكتفي بما تملك ..الغبا ُء
وكثير من
قلي ٌل من الماء يُنقذك،
ٌ
ِ
ٌ
ٌ
ُ
والتغابي كمالٌ ،والغفلة ضياعٌ ،والتغاف ُل حكمة...،القُرآنُ رَئتكَ الثَالثَة؛ حِينَ تَختنَقُ مَن دُخَان الحَياةِّ فهو
ينفعك ويرفعك؛ فال تهجره ...في صدر االسالم سهّلوا الحاللَ فأصبح الحرامُ صعبا ،وفي زمننا الحاضر
صعّبوا الحاللَ فأصب َح الحرامُ سهال.
أنكر احدُهم فضلكَ  ،فـأضواء الشوارع تُنسى في
الحاس ُد يراكَ مغروراً؛ وال ُم ُ
حب يراكَ رائعاً ..ال تتألم إذا َ
النهار ..ما من صالة واحد ٍة على النبي ترتف ُع للسماء إالّ وتهط ُل بـعشرةٍ ،فعجبا ً لمن يبخ ُل على نفس ِه..
الطريق .
ت قاسيةٌ ،لكنّها إجباريةٌ لمواصل ِة
بعض المنعطفا ِ
ُ
ِ
سقطت شجرةٌ فسمع الك ُل صوت سقوطها ،بينما تنمو غابةٌ كاملةٌ وال يُسمع لها أي ضجيجٍ  ،فالنا ُ ال
النور لمن حولكم ،وإن كانت خفاياكم حالكة جداً...
يلتفتون لتميزك بل لسقوطكَ  ...تعلّموا كيف تُهدون
َ
ليس الح ُ
ظ  ،إنّما الذنوب المتراكمة.
يجلب
الذي
ُ
النحس دائما َ
َ
تقدم شابٌ فقيرٌ لخطبةِ فتاةٍ ،فلم يوافقوا عليه ،ثم تقدم شابٌ غنيّ ولكنّه فاسقٌ فوافقوا ،وقالوا سيهديه
اهللُ ،لِمّاذا لم يقولوا عن اﻷول سَيرزقهُ اهللُ ،أليس الهاديّ هو نفسهُ الرازق؟!.
شكرا كورونا

طيران عالمي ٍة عديدةٍ،
ت للح ِ ّد من إنتشار الكورونا،
قرار إتخذتهُ شركاتُ
ُ منع تعاطي الخمور في الطائرا ِ
ٌ
ٍ
منها "كي إل إم" ،و" أمركان أيرالينز" ،و"ديلتا" ،و" فيرجن أيرالينز" ،و" إيزي جيت" ،ولألسف
شر في 7272\5\45م.
طيران عربي ٍة في
أي شرك ِة
الخبر الذي نُ َ
ِ
ٍ
لم تُذكر ُ
َ
ما ِعند اهلل باق
 يقول أبو حامد الغزالي :نظرتُ إلى الخلق؛ فرأيتُ أنّ كل من معه شيء له قيمةٌ ومقدار؛ رفعه وحفظه،
باق" ،فكلّما وقع معي شي ٌء له قيمةٌ ومقدار،
ثم نظرتُ إلى قول هللا تعالى ":ما ِعن َدكُم يَنفَ ُد َوما ِعن َد هللا ٍ
وجهته إلى هللا؛ ليبقى عنده محفوظاً.
ُ
ابن باز يقول:
 يقول رحمه هللا :معلو ٌم أنّ من نشر قوالً
آثام من ض ّل به ،كما أنّ من
يضر النا َ به؛ يكونُ عليه مث َل ِ
ُ
نشر ما ينف ُع النا َ ؛ يكونُ له مثل أجور من انتفع بذلك "،من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها
َ
وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء"
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الزواج املبكر









حددت الحكومةُ الفرنسيةُ سنا ً قانونيةً لممارسة الجنس بالتراضي وهو  45عاما ،بينما أوصى ال ُمدعي
العام الفرنسي فرانسوا موالنس بإعتماد سن  49عاما ،فيتسأل الدكتورخالد عمارة لماذا تُحارب المنظمات
الدولية الزواج المبكر وال تُحارب العالقات الجنسية المبكرة ؟.
ث وال تُحارب اإلجهاض وقتل الجنين ؟ ،لماذا تتكلم المنظمات الدولية عن العُنف
لماذا تُحارب ِختان اإلنا ِ
النساء وحقوق المرأ ِة في حياة كريمةٍ ،وال تتحدث عن العنف ضد الرجال وحقوق الرجال في حياة
ضد
ِ
كريمة ؟ ،لماذا تُحارب تعدد الزوجات وال تحارب تعدد العشيقات ؟ .
ب؛ ويتم
لماذا يتم اعتبار قوانين وعالقات اﻷسرة االوروبية صحيحة رغم تعاسة الحياة اﻷسرية في الغر ِ
اعتبار قوانين وعالقات اﻷسرة الشرقية مجاال لإلنتقاد؟ ،لماذا تُحارب بعض العادات والتقاليد في العالم
االسالمي ،لكنّها ال تُحارب مثال شرب الخمر ،رغم أن كل اﻷبحاث اثبتت ضررهُ وتسببهُ في العنف
والجريمة ،وخطورتهُ على الصح ِة في كل جوانب الحياة ؟.
لمعاذا يتم اعتبعار الععادات الغربية صععععععحيحة ومرجع ،وعلينا نحن المسععععععلمين أن نعدل عاداتنا لتُعجب
االوروبين؟! ،رغم أن العلم يقول أن الكثير من عادات الغرب فاسدة و ضارة.
ب موجو ٌد بين
ب الفاسععد بسععلوكياته ،الح ُ
والح ُ
ق نجدهُ بسععهول ٍة في كتا ٍ
ق ال يحتاج ان نسععتورده من الغر ِ
كتاب إسمه القران الكريم ِ "،إنَّ َهذَا ا ْلقُ ْرآنَ َي ْهدِي ِللَّتِي ِه َي أ َ ْق َو ُم " .
أيدينا ،
ٌ
إحذر ...صفات يكرهها الرسول

ُ

اقِ ،جيفَ ٍة ِباللَّ ْي ِلِ ،ح َم ٍار ِبالنَّ َه ِار ،عَا ِل ٍم
ب ِب ْاﻷ َ ْ
َّللاَ يُ ْب ِغ ُ
ي ٍ َج َّواظٍ َ
س َّخا ٍ
 قال رسو ُل هللاِ " إِنَّ َّ
س َو ِ
ض ُك َّل َج ْع َظ ِر ّ
والجعظري هو المتكبر الفظ الغليظ ،وأ ّما الجوا ُ
ظ فهو اﻷكول
بِأ َ ْم ِر الد ْنيَا َجا ِه ٍل بِأ َ ْم ِر ْاآل ِخ َر ِة "،
ُ
الخصام عالي الصوت.
كثير ِ
الشروب ،والسخاب في اﻷسواق هو ُ
وحمار بالنهار أي بلي ٌد في فهمه ،منهمكٌ في عمله الدنيوي ،ال
 وجيفةٌ بالليل يعني كثير النوم والخمول،
ٌ
يلتفتُ إلى سواهُ من الطاعة والعبادة ،فإذا جاء اللي ُل استلقى على فراش ِه وبقي كالجيف ِة إلى الصباحِ،
بأمور دين ِه وال يهت ُم به .
بأمور دنياهُ ،لكنّه جاه ٌل
رغم أنّه عال ٌم
ِ
ِ
إنتبه وتذكر
 بأنّ اإلخوان يُ ْعرفون عند الحوائج؛ ﻷنّ كلَ النا ِ في الرخاﺀِ أصدقاﺀُ ،وشرُ اإلخوانِ الخاذلِ إلخوانهِ
عند الشدةِ والحاجةِ ،واإلخوان زينة في الرخاء ،وعدة في البالء ومعونة على اﻷعداء.
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الوصايا العشر
 وصايا جميلةٌ خفيفةٌ لطيفةٌ مفهومةٌ وقابلةٌ للتطبيق ،ما تمسك بها شخص إالّ أفلح ،وهي سهلةٌ على كل
جا ٍد في هذه الحياة ،يُحسن أستغالل وقته خير استغالل ،ﻷن الوقت هو الحياة.
 قم إلى الصال ِة متى سمعتَ الندا َء مهما تكن الظروف ...ات ُل القرآنَ أو طالع أو استمع أو اذكر هللا،
غير فائدةٍ...اجتهد أن تتكل َم اللغة العربيةَ الفُ
صحى
والتصرف جزءا ً من وقتكَ في ِ
َ
بخير ...ال تُكثر الضحكَ فإنّ
القلب
المرا َء ال يأتي
 ال تُكثر الجد َل في أي
شأن من الشئون أيا ً كان ،فإنّ ِ
َ
ٍ
ٍ
الموصو ِل باهلل ساكنٌ
تعرف إالّ الجد .
وقور...ال تمزح فإنّ اﻷمةَ المجاهدةَ ال
ُ
ٌ
ج إليه السام ُع ،فإنّه رعونةٌ وإيذا ٌء ...تجنّب غيبةَ
 ال ترفع صوتكَ
اﻷشخاص وتجري َح
أكثر مما يحتا ُ
ِ
َ
تعرف إلى من تلقاهُ من إخوانكَ  ،وإن لم يُطلب إليكَ ذلك ،فإنّ أسا َ دعوتنا
الهيئا ِ
ت وال تتكلم إالّ بخيرّ ...
والتعارف.
الحب
ُ
ُ
أكثر من اﻷوقاتِ ،فعاون غيركَ على اإلنتفاعِ بوقت ِه ،وإن كانَ لكَ مهمةً فأوجز في قضائها،
 الواجباتُ
ُ
س ّ
يوم القيام ِة .
طرها حسن البنا رحمه هللاُ ،وفاز بأجرها
إلى ِ
ِ
وأجر من عم َل بها َ
ُ
مواصفات زوجة !
 أراد مدر ُ اللغة العربية أن يتزوج ،فسألهُ أصدقاؤهُ :ما هي صفاتُ الزوجة التي تتمناها ؟  ،فأجاب:
جردةً عن العيب ،مربوطةَ الشَّفتين،
أريدُها مرفوعةَ الهامة ،منصوبةَ القامة ،مجرورةَ الثّوبُ ،م َّ
مبسوطة الكفَّينُ ،مؤنَّثةً تتقنُ
وتجيب النَّداء ،وتفه ُم
أسلوب اإلغراء ،وتطي ُع فع َل اﻷمر بال استثناء،
َ
ُ
تعرف الجملةَ االعتراضيَّة وال أفعا َل الظن ،وليس في قاموسها" :ال ولم
باإلشارة من غير عبارة ،ال
ُ
س ْب َح ْلتُ ْ ،
ضميرها ُمتَّص ٌل بضميري ،منفص ٌل عن غيري ،إذا طل َبتْ
وإن
ولن"،
فغير جازمة  ،إذا رأيتُها َ
ُ
ُ
غابَتْ عنّي َح ْوقَ ْلتُ  ،تجاملني بالكناية والتَّصريح ،فعلُها تا ٌّم  ،ال تنازعني في عمل الفاعل على اإلطالق،
ع من الصرف.
قولي عندها معلو ٌم الز ٌم بال طالق ،تعاملني بالسكون والعطف ،أ َّما مالي عندها فممنو ٌ
من هو ابن األصول ؟
 ابنُ اﻷصو ِل هو من يصنع من الما ِل جسرآ بينه وبين من يُحب وأولهم أهله ،وغيرهُ يصن ُع من المال
حاجزا بينه وبين من يُحب وأولهم أهله ،يتألم وال يتكلم ،ال ينتقم لنفسه ،ﻷنه يرى أنها فرصةٌ للتعلم
مخلص وال يغدر ،وحين يُعطى ينسى كرمه ومكانته ،وحين يأخذ ال يتذكر إالّ كرامته ومكانته،
والوفاء،
ٌ
عزته فى العطاء ،وذلته فى اﻷخذ ،وال يكون بخيال أو عالة على احد ،روحه راقية ،يحترم ذاته ويحترم
غيره ،وأصوله أسوار تضبط حياته ،يطلب بأدب ،ويمزح بذوق ،ويعتـذر بصدق ،ويختلف برفق.
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ُ
َ
من قانون الزواج العثماني











تبدأ مدة الزواج االختياري من سن  45وتنتهي في سن  ، 75وبعدها يُصبح إجباريا،وإذا امتنع الشخص
مريض يُكشف عليه ،وإذا كان مرضه قابال للشفاء يؤجل إجباره إلي
عن الزواج بعد هذه السن بحجة أنّه
ٌ
أن يبرأ ،وإن كان المرض غير قابل للشفاء يُعفى من الزواج .
من يمتنع عن الزواج بعد ال  75بال عُذرشرعي ،يُؤخذ منه ربع دخله ،ويُوضع في البنك الزراعي
ليُصرف علي من يريد الزواج من الفقراء ،وكل من لم يتزوج بعد الـ 75ال يُقبل بوظيف ٍة في مصالح
الحكومة ،وال يُعهد إليه بمنصب ،وإذا كان موظفا يتم إعفاؤه .
كل من تجاوز الـ 52ويكون متزو ًجا بامرأة واحدة ،وفي استطاعته أن يتزوج بأخري ،يتم تكليفه بذلك،
فإذا اعتذر بأسباب معقولة ،يُكلف بمساعدة أوالد الفقراء حسب استطاعته.
فقيرا  ،يُقط ُع له من أرض الحكومة مجانًا من أقرب مكان له ،وإذا
من يتزوج في سن الـ 75-45وكان ً
كان من أرباب المصانع يُعطي قر ً
ضا يُسدد علي ثالث سنوات دون مقابل .
من يتزوج قبل الـ 75وليس لديه أخ يخدم أبويه ،يُعفي من التجنيد ،وكل شخص تزوج قبل الـ 75ورزق
بثالثة أطفال يتم تعليمهم مجانًا ،وإذا كانوا أكثر يتم تعليم ثالثة مجانًا .
كل طالب علم في الداخل أو الخارج يؤجل جبره علي الزواج إلي أن يتم دراسته ،ومن يضطر إلى
قادرا علي الزواج في
السفر واإلقامة في الخارج لبضع سنين وجب عليه اصطحاب زوجته  ،وإن كان ً
البلد اآلخر يجبر عليه ،ثم بعد العودة يجمع زوجتيه في مكان واحد.
إنه قانون يضمن للمجتمع قوا ًما سلي ًما متماسكا خاليًا من العنوسة والتحرش والعالقات غير الشرعية،
قدرا من االستقرار ويضعه مبكرا علي أول طريق الحياة .
ويمنح الشباب ً
هل حنن من هؤالء؟

 ال نغتاب أحدا ،وال نجهز على ضعيف ،وال نتالعب بمحتاج ،وال نخدع مضطرا ،نصبر ونتحمل ،إذا زاد
ما عندنا نتواضع ،ال نحترف الشكوى ،رغم ما فى قلوبنا من وجع ،جابرين للخواطر ،نوقر الكبار
ونشفق على الصغار ،الضعيف عندنا قوي حتى ننصره ،والقوى عندنا ضعيف حتى نأخذ الحق منه ،ال
نغير كالمنا بتغير من حولنا ،وال نجرح بالكالم أحدا.
كلما تقدم بنا العمر!
ادركنا أنّه ال يجب أنّ نحث أبنائنا ليكونوا أغنياء ،بل كيف يكونون أتقياء ،ﻷنهم سيدركون أنّ السعادة
ليست في اﻷشياء المادية؛ وسيجدون أنّ سرعة اﻷيام مخيفة  ،وسيدركون بصمت ،أنّ السعيد من مأل
صحيفته بالصالحات ،واﻷموات يتسابقون أمامنا ،والدنيا ال تدوم على حال .
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على ذمة علماء اإلجتماع!









مطعم ووضعت كميةً من السكر أو الحليب في الشاي أكثر مما تفعل في منزلك،
فندق أو
إذا كنتَ في
ٍ
ٍ
فهذا يعني كما يقول علماء االجتماع أنّ لديك استعدادا مبكرا للفساد.
إذا كنتَ تستخد ُم المزي َد من المناديل الورقية أو الصابون أو العطور في المطعم أو المكان العام أكثر
مما تفعل في المنزل ،فهذا يعني إذا أتيحت لك الفرصة لإلختال فلن تتردد .
إذا كنت تقدم لنفسك المزي َد من الطعام الذي يُمكنك التهامهُ في اﻷفراح والبوفيهات المفتوحة لمجرد أنّ
آخر سيُسدد الفاتورة ،فهذا دلي ٌل على قابليتك ﻷك ِل المال العام .
شخ ً
صا َ
التسلق على اكتاف غيرك للوصول
إذا كنتَ تتخطى النا في الطوابير ،فهذا يعني أنّ لديكَ إمكانية
ِ
للسلطة ،وإذا اعتبرت أنّ ما تلتقطهُ من الشارع هو حقك ،فلديكَ بوادر لصوصية.
عنصري ،ومن المحتمل أن
إذا كنتَ تهتم عادةً بمعرفة االسم اﻷخيرالمشهور بدالً من االسم اﻷول ،فأنت
ٌ
تساعد أشخاصا لمجر ِد أصولهم ،ويه ُمكَ
الفكر واإلنجازات.
اﻷشخاص ال
َ
َ
اعتبار إلشارات المرور ،فإنّ لديك استعدادا لكل
أي
ٍ
إذا كنت ت ُخالف تعليمات المرور ،وليس لديك ُ
التجاوزات ،ولو سقط فيها أبرياء ،وإذا تساءلت عما إذا كان من الضروري الحديث عن هذه القضايا،
فأنت ت ُقدم مصلحتك الشخصية على كشف أمراض المجتمع.
بالتميز أينما وجدنا ،وتذكر أنّ اﻷمانةَ
صا يتمتعون
محاربةُ الفسا ِد تبدأ من الذا ِ
ت ،لنُحاول أن نكون أشخا ً
ِ
حضور النا ِ .
هي ما تفعلهُ بينك وبين نفسك ،وليس فقط ما تفعلهُ في
ِ
حكم







الكالم قلي ُل الثمر
كبعض الشجر  .....جمي ُل
الكالم
بعض
ُ
ِ
ِ
ِ
القطوف بلي َغ اﻷثر
كثير
الكالم قلي ُل
وخير
ِ
ِ
ِ
الحروف ُ .....
ُ
ُ
النفيس وفيها الحجر
الصخور  ....ففيها
كفرز
وفرزالنفو ِ
ُ
ِ
ِ
قوي الرعو ِد شحي ُح المطر
الغيوم ....
كبعض
وبعض الوعو ِد
ُ
ِ
ِ
ُ
ولو لم ُ
عطر وماتَ الزهر
تهز الريا َح الزهور  ....لما فا َح
ٌ
منهج النبي يف العبادة

 عن أنس بن مالكٍ يقو ُل :جاء ثالثةُ ر ْهطٍ إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته ،فل ّما أُخبِروا كأنّهم
تقالوها فقالوا :وأين نحنُ من النبي؟ ،قد غفَر هللا له ما تقدَّم من ذنبه وما تأ َّخر ،قال :أحدهم :أما أنا،
أتزوج أبدًا،
فإني أُص ِلّي الليل أبدًا ،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتز ُل النسا َء فال َّ
فجاء رسول هللا فقال":أنتم الذين قلتُم كذا وكذا؟ ،أما وهللاِ إنّي ﻷخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكنّي أصو ُم
سنَّتي فليس مني" ،ال رهبانيةَ في اإلسالم بل
فطر ،وأُص ِلّي وأرقد،
وأتزو ُ
وأ ُ ِ
ب عن ُ
ج النساء ،ف َمن ر ِغ َ
َّ
وسطيةٌ واعتدا ٌل .
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ُ
منظمات ظاهرها الرمحة وباطنها اخلراب!
 انتشرت المنظمات الدولية في الدول اإلسالمية ،وتزايد عددها حتى فاقت العشرات بل المئات ،تحت
الكثير من المسميات اإلغاثية والصحية والتعليمية والتنموية والحقوقية .
 أسماء هذه المنظمات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله الخراب ،فهي تمو ُل وت ُدار من يهود وماسوني
الغرب ،أنها منظمات إلحادية إفسادية مخابراتية تجارية ،يصنعون بأيديهم مشاكل المسلمين ثم يسوقون
أنفسهم علينا زورا وبهتانا على أنهم رسل اإلنسانية.
 هذه المنظمات الدولية تعمل على توظيف منصرين للتبشير بالدين النصراني ،وارسالهم إلى البلدان
اإلسالمية الستغالل معاناتهم وحاجاتهم ،ثم جذبهم لما يريدون تحت ضغط الحاجة .
 تقوم بعض هذه المنظمات باستقطاب الكثير من الفتيات الشابات واستغاللهن جنسيا ،وابتزازهن من
خالل عمل دورات تدريبية مختلطة مع الرجال في فنادق وصاالت مغلقة  ،وإقامة رحالت وسفريات
ترفيهية إلى عدة مدن وبلدات إلفساد هؤالء المسلمات .
 تستعمل هذه المنظمات الكثير من موظفيها اﻷجانب أو المحليين كجواسيس ومخبرين ،يتجسسون على
المسلمين ويرفعون تقارير سرية تفصيلية عن المسلمين وانشطتهم .
 تتدخل في شؤون الدول اإلسالمية ،وتفرض عليها انظمة علمانية كفرية ،ومناهج تعليمية تتوافق مع
سياساتها ومصالحها ،حتى تتمكن من علمنة وتغريب هذه الدول اإلسالمية.
 جمعت هذه المنظمات مليارات الدوالرات باستغالل قضايا المسلمين ومعاناتهم ،ولم يصل المسلمين منها
إالّ القليل القليل ،رغم أنّ معظم هذه التبرعات يأتي اصالً من الدول اإلسالمية.
َُ ْ ُ َ ََ َ ُْ
هم
س
ويؤ ِثرون على أنف ِ ِ

ْ

 جاء رج ٌل إلى الرسعععول فقال :إنّي أصعععابني جوعٌ ،فأرسعععل إلى بعض نسعععائه ،فقالت :والذي بعثك بالحق ما
عندي إالّ ماء ،ثم أرسعععععل إلى اﻷخريات ،حتى قلن كلهن مثل ذلك ،فقال :من يُ ّ
ضعععععيف هذا الليلة رحمه هللا،
عندك شيء قالت :ال
فقام رج ٌل من اﻷنصعار فقال :أنا يا رسعول هللا ،فاصعطحبه إلى بيته ،فقال المرأته :هل
ِ
إالّ قوتُ صععبياني ،قال :فدعيهم يتلهون بشععيءٍ  ،فإذا دخل ضععيفُنا فأطفئي السععراج ،وأريه أنّا نأكل ،فقعدوا
وأكل الضععيف ،فل ّما أصععبح غدى على النبي فقال" قد عجب هللا من صععنيعكما بضععيفكما الليلة"؛ فأنزل هللا
صةٌ ".
قوله " َويُ ْؤثِ ُرونَ َ
صا َ
علَى أ َ ْنفُس ِِه ْم َولَ ْو كَانَ بِ ِه ْم َخ َ
نصيحة تربوية


مجرد
تمر اﻷيا ُم بسرعةٍ ،ولن
صغار،
تمتع بأبنائكَ وهم
َ
يبقى لكَ من براءتهم وطفولتهم إالّ ّ
ٌ
فسوف ُ
َ
ذكريات ،العبهم واضحك معهم؛ مازحهم واخرج معهم؛ وكن كالطف ِل بينهم ومعهم.
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ال عذر ملقصر









المعروف؛ حتى لو كان أجلنا قريبا ،وحتى لو كان العال ُم من
الخير وبذل الجه ِد و
نحن مطالبون بعمل
ِ
ِ
أكبرمن اضطراب يوم القيامة؟!.
حولنا شديد االضطراب ،وهل هناك اضطراب ُ
ففي الحديث الشريف يأمرنا الرسو ُل الكريم فيقول  '' :إذا قامت الساعةُ وفي ي ِد أحدكم فسيلةً فليغرسها
المعروف حتى آخر اﻷنفا  ،فليس بعد قيام الساعة إالّ الموت ،إذن لن
" ،هذا يعني أن نستكمل صنائ َع
ِ
أمر هللا أن نستمر بالعمل.
يستفيد من فسيلتنا أحدٌ ،لكنّه ُ
هذا يعني أن ال ننشغل عن العمل للدين وبالدين مهما كان الصخب حولنا ،فقيام الساعة يستدعي معه كل
صور االضطراب ،ومع كل هذا يُقال لنا :اغر فسيلتك ،ﻷن هللا عز وجل ال يري ُد للمصلحينَ أن
خير إالّ إذا مات .
يتوقفوا ،وﻷنّ المصل َح ال تخلو يد ُه من فسيل ِة ٍ
صبر وسط
صار موحشا ،ولم يعد لديه
خالق ،وﻷن العالم
نرى الكثيرين يتركون فسائلهم ب ُحج ِة سوء اﻷ
ٌ
َ
ِ
هذا االضطراب والصخب الحياتي المرهق ،ومن يغر فسائل الخير إذن؟ ،وأين اضطراب الدنيا من
لمقصر ،وال ُحجة لتارك فسيلته
عذر
اضطراب اآلخرة؟ ،ال ُ
ٍ
والعجيب أن تاركي الفسائ ِل االصالحية يتركونها لصالح ناشري الفجور ،وأصحاب اﻷفكار اله ّدامة
الذين يزرعون شجر الغرقد ،ويبنون مساجد الضرار ،بال كل ٍل وال مل ٍل ،حتى ملئوا اﻷرض إلحادا
وشذوذا وفجورا وفواحش ،بينما الكثير منا ينظر ويُحوقل ال غير .
ُ
من خبث اليهود!..

الفاخر،
ملعقتين من العس ِل
يهودي في اليمن ،اعتا َد ك َل صباحٍ قب َل فتحِ متجر ِه أن يفت َح عبوةَ عس ٍل ويأخذ

ِ
ِ
ٌ
ويجلس عند
بو
الجواهر ،بعدها يفت ُح متجرهُ
ث ّم يفت ُح صندوقَ النقو ِد ويأخذُ نظرةً على الفلو والذه ِ
ُ
ِ
يرد عليه
ب شار َد البا ِل ؟ّ ،
ب ،وعندما يأتي جار ُه المسلم يُحيي ِه ويسألُه :ما لي أراكَ جالسا ً عن َد البا ِ
البا ِ
اليهودي :آآآه آآآه يا جاري العزيز ،هللا ال يذوقكَ الذي ذُقتهُ وال يُريك الذي رأيته ،وصاحبنا المسلم
ببساطته وبراءه ير ُد علي ِه  :آمين آمين .
قصة حقيقية
الملك عبدهللا آل سعود ،وكان حينما يُعد
 يُقال أنّ أحد السودانيين يُلحنُ في اللغ ِة العربي ِة ،كان طاهيا عند
ِ
ٌ
الضيوف وقال للسوداني :لماذا ال
اﻷيام إستاء أح ُد
يوم من
الطعا َم يقو ُل للملك :اﻷك ُل
ِ
جاهز يا عبدهللا ،وفي ٍ
ِ
الضيف وقال له :دعهُ فأنا الذي أمرتُه أن ينُاديني
وقر الملكَ وتناديه بإسمه مجردا؟ ،فإلتفت الملكُ إلى
ِ
تُ ُ
الهرمين.! .
بإسمي مجرداً ،ﻷنه كان يُناديني :يا هاد َم
ِ
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َ
ُ
ختيل أنك ولدت عام 0011م
أكثر من رائع ٍة لستيفن هودجسون حيث يقول  :ربما ظروفنا اآلن ليست بذاك السوء لو تخيلت
 مقالةٌ ُ
أنك ُولدتَ في عام 4922م ،ففي عيد ميالدك الرابع عشر ،تبدأ الحرب العالمية اﻷولى ،وتنتهي في عيد
ميالدك الثامن عشر بقتل  77مليون شخصا ً.
 في ذلك العام" "4945تضرب جائحة اإلنفلونزا اﻷسبانية الكوكب وتستمر حتى عيد ميالدك العشرين،
ويموت أيضا  52مليون شخص ،وفي عيد ميالدك التاسع والعشرين ،يبدأ الكساد العظيم ،وتصبح
البطالة  ،%72وينخفض الناتج اإلجمالي العالمي بنسبة  ،٪٧٢ويستمر ذلك حتى تبلغ من العمر 99
عاماً ،حيث كادت الواليات المتحدة أن تنهار .
 ما بين عيدَي ميالدك التاسع والثالثين والخامس واﻷربعين يموت  25مليون شخص في الحرب
العالمية الثانية ،وفي عامك اﻷربعين ،يقتل وباء الجدري  922مليون شخص ،وفي سن الخمسين تبدأ
الحرب الكورية ويهلك  5ماليين ،ومنذ والدتك حتى سن الخامسة والخمسين كان العالم يعيش الخوف
من مرض شلل اﻷطفال والكوليرا والمالريا والجدري وحمى التيفوئيد ،فتشاهد أصدقاءك وأصدقاء
عائلتك يصابون بالشلل أو الموت بسببه.
 وفي سن الخامسة والخمسين تبدأ حرب فيتنام ،وال تنتهي لمدة  72عاما ً ويموت فيها  1ماليين إنسان،
وأثناء الحرب الباردة عاش النا يوميا كابو اإلبادة النووية.
 فكر في كل من ُولد على هذا الكوكب عام 4922م ،كيف تحملوا كل ذلك؟ ،آباؤك وأجدادك ُ
طلب منهم
احتمال جميع ما سبق ،أما أنت فكُل ما ُ
طلب منك أن تقعد في بيتك على أريكتك!.
ُ

كل ذي نعمة حمسود
الطمع ،ولو لم يكن معك قد
 قال بن الجوزى رحمه هللا :إذا كان لديك مالٌ ،فقد تكونُ عرضةً للحس ِد أو
ِ
أمر تنوي عملهُ ،بيتٌ جدي ٌد أو خطوبةٌ
وأي ٍ
يعاملك أحدهم بشفق ٍه ويستهينُ بكَ  ،فك ُل ذي نعم ٍة محسودٌُ ،
أو مشروعٌ ،فإمسك َ ستجد خططك تتحقق بفضل هللا .
هل طفلك يكذب ؟
باﻷمان  ،ث ّم عزز
ضغط التهديدِ ،أشعر ُه
الحل  :أعطه االمان ،فالطفل ال يكذب ّإال إذا كانَ خائفا ً وتحتَ
ِ
ِ
لديه قيمةَ
ج إلى اﻷمان أكثر،
الصدق ...هل طفلك
يمص اصبعهُ أو يقض ُم أظافرهُ ؟ ،الحل :طفلك يحتا ُ
ُ
ِ
شعره بدوني ٍة نتيجةَ المقارنة .
فهو
ٌ
خائف من شيء ما ،يُهددهُ أو يُ ُ
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تتكون حاسةُ
قطرالبرعم
التذوق من عشر ِة آالف
ٍ
برعم ،تنتشر في تجويف الفم وعلى سطح اللسانُ ،
ِ
ويضمر بعضها بعد سن ال  ،15والحالةُ النفسية فرحا أو حزنا لها عالقة مباشرةٌ في
الواحد  4.9ملم،
ُ
سر من اسرار ِالخالق .
ُحسن أو سوء تذوق الطعام ،فالتذوق ٌّ
أدنى تركيز يلزم لتـــذوق حــالو ِة السكـر هـو ، 2.24ولتـذوق ملح الطـعـام هو  ، 2.24بينما لتذوق
حامض الهيدروكلوريك المؤذي هو  ،2.2229ولتـذوق مــــرار ِة الكينيــن هـو  ، 2.222225فسبحان
نحس بكميا ٍ
ت قليلة جدا ً جدا من ال ُمضر حتى ننتبه .
من جعلنا
ُ
ماذا لو زادت حساسيةُ
عندك؟،أي لمس ٍة تُسبب لك ألما ً شديداً ،تصر ُ
خ من شدة اﻷلم عندما
اللمس
ِ
ُ
يُصافحك صديقُ ،
تقفز مذعورا ً إذا سقطت ريشــةٌ على رأسـكَ  ،وماذا لو لـم تحـس باﻷلم؟ ،فحياتُـك
مهددةٌ
ق قـد ُمـك حتى العــظــم وأنـت ال تعلــــم ،تأك ُل
ق أصابعكَ دون أن تحس ،ت ُسح ُ
بالخطــر ،تحتر ُ
ِ
اﻷورا ُم جسمك دونّ أنّ تُدرك وتنتبه .
نعيش في
عالم مملوء بالهباء والموجات المتحركة،
عالم بال حدود،
وأخيراً ،نحن
نعيش في ٍ
نعيش في ٍ
ُ
ُ
ُ
بحـر
متالطم من الميكروبات التي ال نراهـا،
بحر
متالطم باﻷمواج الصوتية،
بحر
ٍ
ٍ
نعيـش فــي ٍ
نعيش في ٍ
ٍ
ُ
ُ
مـتالطــم من اﻷمـواج الضوئية  ،فمـــاذا لـو قـُدر لنـا أن نسـم َع ونرى كل شيءٍ ؟ ،كيف ستكونُ حياتنا يا
ٍ
َّللاِ َال
ألف مر ٍة على نعم ِة محدوديتهاَ "،و ِإن تَعُدوا نِ ْع َمتَ َّ
ترى؟ فلنحمد هللا على نعمة الحوا  ،ونحمدهُ َ
ور َر ِحي ٌم ۗ.
تُحْ ُ
صو َها إِنَّ َّ
َّللاَ لَغَفُ ٌ
أحد كبار السن يقول:

 تعلمتُ من العمر الذي مضى أنّ المظلوم البد أن ينتصر ولو بعد حين ،وأنّ الحياة يمكن أن تنتهي بأي
لحظة و نحن غافلون ،وأنّ الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم قمة اﻷخالق ،وأن أغنى إنسان في
ذهب يبقى ذهبا مهما طال الزمن ،وأنّ كل الذين
العالم هو الذي يملك الصحة واﻷمان ،وأنّ الذي معدنه
ٌ
نرتب
دُفنوا في المقابر كانوا مشغولين ،وعندهم مواعي ٌد وفي نياتهم أموركثيرة لم يحققوها ،وإننا
ُ
وبردنا قبورنا بالطاع ِة لننع َم بالموت ِة
السرير
ونبر ُد الغرفةَ لننعُ َم بالموت ِة الصغرى ،فهل رتبنا اعمالنا ّ
ّ
َ
الكبرى؟ .
الصدقة
روائع
من
ِ
ِ
 عبارةٌ كُتبت على لوح ٍة " ليس باستطاعتكَ أن تأخذَ مالكَ معكَ لآلخر ِة  ...ولكن باستطاعتكَ أن تجعلهُ
ع وصفٍ للصدق ِة ،والصدقةُ تُطفئ الخطيئة وتقي ميتةَ
السوء .
يستقبلكَ " هذا أرو ُ
ِ
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ُ
السلطان
يد
قطع
ِ









جع َل اإلسال ُم العظيم مكانةً خاصةً للقضاء ،وجعلهُ مستقال ،ال يُؤثر فيه شيئا،ال ينش ُد إالّ العد َل  ،فما كان
القضاةُ يرتجفونَ أويهابونَ السلطان ،وال يُؤمرون من أحدٍ ،وما كان يوما ُمسيسا ،والرسو ُل الكريم
اح ٌد فِي ا ْل َجنَّ ِة" .
ان ِفي النَّ ِارَ ،و َو ِ
يقول ":القُضَاةُ ث َ َالثَةٌ :إثْنَ ِ
بعد فتح القسطنطينية أمرالسلطان محمد الفاتح ببناء جامعا ً في مدينة اسطنبول ،وكلّف أحد المعماريين
الروم باإلشراف على بناءه ،وكان من بين أوامره أن تكون أعمدةُ هذا الجامع من المرمر ،وأن تكونَ
مرتفعة ليبدو الجام ُع فخماً ،وحدّد االرتفاع لهذا المعماري الرومي
بقص اﻷعمد ِة و تقصيرها دون أن يخبر السلطان الفاتح،
ب من اﻷسباب أمر ِ
لكنّ هذا المعماري لسب ٍ
وعندما سمع محمد الفاتح بذلك استشاط غضبا ،وأمر بقطع يد المعماري.
و مع أنه ندم على ذلك إالّ أنّ ندمهُ كان بعد فوات اﻷوان ،ولم يسكت المعماري عن الظلم الذي لحق به،
بل اشتكى لقاضي اسطنبول صاري جلبي ما لحقه من ظلم من قبل السلطان.
لم يتردد القاضي ،وأرسل إلى السلطان للمثول أمامه في المحكمة ،فالحق والعد ُل يجب أن يكونا فوق
كل سلطان ،وقف محمد الفاتح بجانب خصمه الرومي ،وبعد أن سمع منهما قال
وارتجف دهشةً ،وبصو ٍ
ت ذاه ٍل قال
الرومي
حسب اﻷوامر الشرعية ،يجب قط ُع يدك أيها السلطان ،ذُه َل
َ
ُ
بتعويض مالي ٍ فقط  ،فحكم له القاضي
الرومي بأنه يتنازل عن دعواه ،وأنّ ما يرجوه هو الحك ُم له
ٍ
ُ
يوم،
بعشر
قرر أن يُعطيه عشرين قطع ٍة نقدي ٍة عن كل ٍ
قطع نقدي ٍة لكل يوم طوال حياته ،ولكنّ السلطانَ َ
ٍ
تعبيرا ً عن فرح ِه لخالص ِه وتعبيرا ً عن ندم ِه .
َ
املصونة
كاجلواهر
الطيبون
ِ
ِ

القلوب
ب الجن ِة ،يقول ابن القيم :إذا تقاربت
نهر

ِ
ُ
ُ
اإلخاء ،مرساها عن َد أبوا ِ
الحب في هللاِ سفينةٌ مبحرةٌ في ِ
ُ
لجواهر المصون ِة ،ال نراهم دائما ،ولكنّ
نبحث عنهم ك َل
اﻷبدان ،والطيبونَ أمثالكم كا
يضر تباع ُد
فال
ُ
ِ
ِ
خير ،غفر هللاُ لكم ،ورف َع درجاتكم .
صباحٍ ،لندعو لهم بك ِل ٍ
ُ
ُ
األب وفلذة كبدهِ
 عندما يُوبخكَ ابوكَ فهو ال يكرهكَ  ،وعندما يضغ ُ
ط عليكَ فهو يتمنى لك اﻷحسن ،وعندما تراهُ صامتا ً
فكر في مستقبلكَ  ،وعندما يقتص ُد عليكَ فاعلم أنّهُ يحر ُم نفسهُ ،وعندما تراهُ يتنه ُد فاعلم أنّه أنت
فهو يُ ُ
السبب ،وعندما ترا ُه يضحك فاعلم أنّهُ أنتَ من اسعد ُه ،وعندما ترا ُه قاسيا ً فاعلم أنّكَ ال تتب ُع نصيحتهُ،
وعندما تصر ُ
خ في وجه ِه فاعلم أنّك تقتلهُ ،وعندما ترى نفسكَ ضائعا ً تائها ً فاعلم أنّهُ
غاضب عليك،
ٌ
وعندما تراهُ ممددا ً على
الفراش ال يتكلم ،فاعلم أنّكَ قد خسرتَ سندا ً عظيما ً  ،وكسبتَ فراغا ً ال تمألهُ
ِ
الذكرى .
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قصة املصلحني









كان أه ُل البصر ِة يعيشون حياتهم العادية ،بينما الحسن البصري مطار ٌد من الحجاج ال يستطيع حتى
ئ في بعض دورها هاربا من
الخروج لدفن إبنته ،وكان أه ُل مكةَ يتمتعون ،وسعيد بن جبير مختب ٌ
الحجاج لسبع سنين ،ال يستطيع الذهاب إلى الحرم إال متخفيا..
وكان أهل بغداد يعيشون حياتهم ،بينما اإلمام أحمد بن حنبل ينتقل من جالد إلى جالد ،وأهل دمشق في
مشاغلهم اليومية بينما ابن تيمية يلفه ظالم سجن قلعة دمشق .
وكذا النا في أحوالهم عندما سجن ابن الجوزي ومالك وأبوحنيفة ،حتى ُخلعت أكتافهم من اﻷصفاد
مر الزمان .
كاإلمام مالك ،وهزلت وضعفت أبدانهم كآالف المصلحينَ على ّ
وليس انشغال النا بحياتهم عن الذين كانوا ملء السمع والبصر لهوان أولئك المصلحين على هللا،
قدر المصلحِ ومنزلته بالجنة ال هنا .
مر العصور ،أنّ َ
لكنّها رسالةُ هللا على ّ
ويطهر له
هذب له نفسه،
وأنّ المصلح يأخذهُ هللاُ إلى بعض مصانع إصالحه وتربيته ولو كان نبيا ،فيُ ُ
ُ
وأهذب نفسا وأش َد صبرا.
ويفيض عليه من علمه ،حتى يخر َج أنقى قلبا
قلبهُ،
ُ
َ
في هذه اﻷثناء يدف ُع النا ُ اﻷثمان من عسف السلطان ،وقسوة اﻷحوال ،وغياب بركات المصلحين،
ويفنى عمر ظالمهم في مكابرة الحق وعصيان الرب وظلم الخلق .
ثم يخرج الحسن وسعيد وأحمد وبديع والبلتاجي والعريان والكتاتني وأحفادهم من المصلحين،
فيستكملون ما من أجله ُحبسوا ،أما اﻷعمار فببركتها ال بكثرتها ،وأما اﻷهل فيعوضهم هللا في الدنيا
واالخرة ،وهذا ما يُلقيه هللاُ في روعِ المصلحينَ فيثبتون ،ولألجر يحتسبون ،وإالّ ماتوا حسرةً وكمدا .
جيل العمالقة



أراد سيدنا عمر بن الخطاب تفقد الجيش في الشام ،ركب راحلته ،وعندما وصل تخوم الشام ،استراح
بطعام من طعام
في خيمة سيدنا أبو عبيدة قائد الجيش ،رحب به ،وكان وقت الغداء ،فقيل له نأتي لك
ٍ
الجيش أم من طعام قائد الجيش؟ ،فقال عمر من هذا وذاك ،فأتوا له بطعام الجيش ،فإذا باللحم والمرق
والثريد ،فقال هذا طعام الجيش؟  ،فقالوا نعم يا أمير المؤمنين ،فقال هاتوا طعام قائد الجيش ،فجاءوا له
بكسرات من الخبز اليابس ،وقليل من اللبن ،فبكى سيدنا عمروقال" :صدق من س ّماك أمين هذه
اﻷمة".
التحذير من احتقار أحد

 جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جندب بن عبد هللا قالَ :قا َل رسو ُل هللا صلّى هللا عليه وسلم" :قال
لفالن! ،إنّي قد
أغفر
علي أن ال
رجلٌ :وهللاِ ال
َ
َ
يغفر هللاُ
ٍ
ٍ
لفالن ،فقال هللاُ عز وجل :من ذا الذي يتألى ّ
احتقار أح ٍد من المسلمين ،مهما ق ّل عملهُ ،وإن
تحذير شدي ٌد لنا من
غفرتُ له ،وأحبطتُ عملك" ...،هذا
ٌ
ِ
كان من الرعاع ،فإنّ هللاَ تعالى أخفى سر ُه في عبادهِ.
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ما أمجل الغرية








الري سنة 755هـ  ،فادّعى وكيلها بأنّ
امرأةٌ تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق بمدينة
ّ
لمو ِ ّكلته على زوجها خمسمائة دينار مهرا ،فأنكر الزوج ذلك .
فقال القاضي لوكيل الزوجة  :أين شهودك؟ ،قال :أحضرتهم ،فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأ ِة
ليُشير إليها ،فقام الشاهد وقال للمرأة :قومي ،فقال الزوج  :ماذا تفعلون؟.
علي هذا
 ،قال الوكيل  " :ينظرون إلى أمرأتك كى يعرفونها " ،قال الزوج  :إنّي أُشه ُد القاضي أنّ لها ّ
المهر الذي تدّعيه ،وال تكشف عن وجهها .
شه ُد القاضي أنّي وهبتُ له هذا المهر ،وأبرأتُ ذمته في الدنيا واآلخرة ،فقال
فقالت المرأة  :فإنّي أ ُ ِ
عجب بغيرتهما  :يجب أنّ يُكتب هذا في مكارم اﻷخالق .
القاضي وقد أ ُ ِ
نظر للذي يتحلى بالغيرة نظرةً غريبة ،يُسمونه "دقة قديمة أو متزمت ومعقد
بعض مجتمعاتنا اآلن ت ُ
تعرف الرج َل ،فانظر إلى غيرته ،فهل اصبحت الدياثة تقدما ً!؟ والشرف
ومتشدد" ،واﻷص ُل إذا أردتَ أن
َ
أقذر أن يكون الذكر ديوثا .
تخلفا ً؟ ،فما أجمل الغيرةَ ،وما َ
ب،تر ّحلت منه المحبَّة ،بل تر ّحل منه ال ّدِين كله"
يقول ابن القَ ِيّم":إذا تر ّحلت الغَيْرةُ من الق ْل ِ
المبأدى ال تتجزأ ،واالنسان الذي عنده كرامة ونخوة،هو من يستطيع أن يصون أهلهُ .
ف
ْ
هنيئا لكل هين لين سهل

الناس"،هؤالء هم
النار كل هي ٍن لي ٍن سه ٍل ،قريب من
ِ
 قال صلى هللا عليه وسلم ُ ":ح ِر َم على ِ
بير،
للصغير
واحترام
ٍ
وتوقير للك ِ
ٍ
ِ
الودودون الطيبون ،الذين يألفون ويؤلفون ،الذين يتعاملون بتواضعٍ
الناس وقضاء حوائجهم ،جعلني هللا وإياكم منهم .
ويكونون دائما في خدم ِة
ِ
ما هو البال؟
سئل رج ٌل ذات مر ٍة لو كانت لك أمنية واحدة تُلبى اآلن ماذا ستتمنى؟ ،فقال  :راحة البال ،اليوم وكأنني
ُ 
علَ ٰى ُم َح َّم ٍۢ ٍد َو ُه َو
ت َو َءا َمنُواْ بِ َما نُ ِ ّز َل َ
ص ِل ٰ َح ِ
للمرة اﻷولى أقرؤها في كتاب هللاَ "،وٱلَّ ِذينَ َءا َمنُواْ َوع َِملُواْ ٱل ٰ َّ
صلَ َح َبالَ ُه ْم" ،توقفت مليا عندها ،ووجدتُ كلمةَ با ٍل فصيحةٌ وليست
ٱ ْل َحق ِمن َّر ِبّ ِه ْم ۙ َكفَّ َر َ
س ِيّـَٔا ِت ِه ْم َوأ َ ْ
ع ْن ُه ْم َ
عامية ،أصلح هللا بالكم ،دعا ٌء جميلٌ ،فالبال هو موضع الفكر ،والفكر موضعه العقل والقلب ،هذا دعا ٌء
عظي ٌم رغم قصره ،يعني أصلح هللاُ خاطركَ وتفكيركَ وقلبكَ وعقلكَ  ،فماذا بقي!؟ ،أراح هللاُ بالي وبالكم
وكفّر سيئاتي وسيئاتكم .
أناقة اللسان
الحوار ال ترفع صوتكَ  ،بل ارفع مستوى كلماتكَ .
اللسان هي ترجمةٌ ﻷناق ِة الروحِ ،عند
أناقة
ِ
ِ
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شهادة للتاريخ










شهادة الحا ّجة حليمة الخطيب عن الجيش العثماني المنسحب من لبنان عام ٩١٩١م ،حيث وصلت
بمفردها إلى أرض لوالدها في طرف قرية مزبود لتَجني ثمار التّين من بستانه .
فبادرت إلى أقرب شجرة
الرجال يَ ِصلون إلى المكان،
َ
وبينما هي هنالك مطمئنّة ،صد َمها مشهد عدد من ّ
ُملتفّة لتلقي بنفسها بين أغصانها المتداخلة علّها تح ُجبها عن أنظار الغُرباء!.
أصاب الفتاةَ ما أصابها من ذُعر وارتٍباك وهي تُص َد ُم ب ُجموع
العثماني ،ولذلك
كلهم من رجال الجيش
َ
ّ
من ُهم ،تُحيط بها من ُك ّل جانب ،حيث مألوا البستان كامال .
ش َجرات التّين ،حتّى لم يتركوا منها ً
ناظ َري الفتاة
امتدّت أيديهم إلى َ
كثيرا ،ث ّم تبدّل ال َمشهد أمام ِ
قليال أو ً
يكف أنّ ُهم قضَوا على
المتخفّية ،ما لهؤالء ال ُجنود يأخذون حجارة الحائط ويضعونها على اﻷرض ؟،ألم
ِ
صبر واالنتظار .
سوى ال ّ
ص َبرت الفتاة ولم يكن أمامها ِ
الثّمار؟!َ ،
سها بمفردِها من
وبدأت الطمأنينة تسري في عُروقِها عندما أخذ الجنود يُغادرون المكان ،ث ّم وجدت نف َ
جديد ،لكنّ َمشهد اﻷرض عجيب ،فالحجارة تكا ُد تُخفي لَون التراب ،وما ل ِبثَت حليمة أن تق ّد َمت ،ورفعت
َح َج ًرا ،ويا لَ َهول ال ُمفا َجأة ،إنّ ُك ّل فَرد من ال ُجنود قد وضع ث َمن ما أكل من التّين تحت حجر ،لقد َد َهمهم
الجوع فأكلوا ،لكنّهم لم ينصرفوا قبل أن يتركوا ثمنها.
الرحمن الخطيب ّإال أن
سرعة إلى والدِها ،وقَ ّ
صت عليه ما شاهدَت ،فما كان من الشّيخ عبد ّ
انطلقت ُم ِ
يُنادي في أهل مزبود:إخوانُكم في الدّين من ال ُجنود العثمانيّين ُمنسحبون ،افت ُحوا ل ُهم بُيوتَكُم ،فمنهم َمن
يحتاج زادًا ،ومنهم من يُريد أن يَغتسل ليستمر بالسفر.
ش ًدا
ورقّة قلوبهم ،لم تكُن تعلم أنّ لك ّل فِرقة شي ًخا ُمر ِ
لكنّ حليمة التي ادّهشها تصرف ال ُجنود العثمانيّين ِ
س ّ
جالت والوثائق المحفوظة من
يُوقِفُهم عند حدود الشّريعة الغَ ّراء ......لقد ظلمنا العثمانيين ،فكم في ال ّ
قي العُثمانيّين ،و ِع َظم ُمن َجزاتِهم ال َحضاريّة.
أدلّة ساطعة على ُر ّ
القلوب الطيبة كـالذهب

 الراحة كَالسراب كلما اقتربنا منها ابتعدت ،ولن نصلها ّإال في الجنة ،فـلنترك الراحة ولنبحث عن الجنة،
والقلوب الطيبة كـالذهب ،ال تصدأ أبدا حتى لو أنهكها التعب ،مجرد مسحها بكلمة جميلة يظهر
بريقها! ،الحديث مع النا كالخياطة فأنت الخياط وكالمك اإلبرة ،إن أحسنت الخياطة ،صنعت ثوبا ً
جذابا ً غاليا ،وإن أخطأت فلن تجرح إالّ نفسك .

حكمة رائعه
 مثلما تترك بعض اﻷطعمة تبرد قليال ليسهل عليك أكلها ،اترك بعض الخالفات تهدأ قليال لـيسهل عليك ح
لها ،ال تكثر الشكوى فيأتيك اله ّم ،لكن أكثر من الحمدهلل تأتيك السعادة.
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فحل فاغر فــاه!...
علَى نَا ٍد
ف َ
 قَ ِد َم َر ُج ٌل معه إبل إلى َمكّةَ ،فَا ْبتَا َ
ع َها ِم ْنهُ أَبُو َجهْل ،ولم يُعطه ثمنها ،فَأ َ ْقبَ َل الرجل َحتّى َوقَ َ
علَى أ َبِي جهل،
ْشَ ،م ْن َر ُج ٌل يُ َؤدّينِي َ
َّللاِ فِي نَ ِ
س ،فَقَا َل يَا َم ْعش ََر قُ َري ٍ
احيَ ِة ا ْل َم ْ
لقُ َري ٍ
ْشَ ،و َر ُ
س ِج ِد َجا ِل ٌ
سو ُل ّ
فإنه َقَ ْد َ
سو ِل ِل َما يَ ْعلَ ُمونَ ما بَ ْينَهُ
غلَبَنِي َ
ِالر ُ
س -عن َ
علَى َحقّي ؟ ،فَقَالَوا بهزء :أَت َ َرى ذَ ِلك ّ
الر ُج َل ا ْل َجا ِل َ
علَ ْي ِه.
َاو ِة  -ا ْذ َه ْب إلَ ْي ِه فَ ِإنّهُ يُ َؤدّيك َ
َوبَ ْينَ أَبِي َج ْه ٍل ِم ْن ا ْلعَد َ
ق ِليَ ،وأَنَا َر ُج ٌل َ
َّللاِ فَقَالَ :إنّ أَبَا جهل قَ ْد َ
يبَ ،وقَ ْد
غلَبَنِي َ
ف َ
علَى َح ّ
علَى َر ُ
غ ِر ٌ
 فَأ َ ْقبَ َل الرجل َحتّى َوقَ َ
سو ِل ّ
سو ُل ،فَلَ ّما َرأ َ ْو ُه
َ
الر ُ
َاروا إلَيْك ،قَا َل ا ْن َطلِقْ َوقَا َم َم َعهُ َ
سأ َ ْلت َهؤ َُال ِء ا ْلقَ ْو َم ع َْن َر ُج ٍل َيأ ْ ُخذُ ِلي َحقّي ِم ْنهُ ،فَأَش ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
قَا َم َمعَهُ قالُوا ِل َر ُج ِل اتْبَ ْعهُ فا ْن ُ
ب الرسول بَابَهُ ،فقَا َل َم ْن ؟ قا َل ُم َح ّم ٌد ْ
اخ ُرجْ إلَ ّي،
ظ ْر َماذا يَ ْ
صنَ ُع ،فض ََر َ
الر ُج َل َحقّهُ ،قَا َل نَعَ ْم َال تَب َْرحْ َحتّى أُع ِْطيَهُ ،ثم َخ َر َج إلَ ْي ِه بِ َحقّ ِه ،ث ُ ّم
فَ َخ َر َج وقَ ْد ا ُ ْنت ُ ِق َع لَ ْونُهُ فَقَالَ :أَع ِْط َهذَا ّ
ف َ
ا ْن َ
الر ُ
سو ُل َوقَا َل للرجل ا ْلحَقْ ِبشَأ ْ ِنك ،فَأ َ ْق َب َل الرجل َحتّى َوقَ َ
ص َر َ
ف َ
علَى ذَ ِلكَ ا ْل َمجْ ِل ِس فَقَا َل َج َزا ُه ّ
َّللاُ
َّللاِ أ َ َخذَ ِلي َحقّي .
َخي ًْراَ ،و َ ّ
علَ ْي ِه
ب َ
الر ُج ُل الّذِي تبعهم فَ َقالُواَ :و ْي َحك َماذَا َرأَيْت؟ ،قَا َل َ
َّللاِ َما ُه َو ّإال أ َ ْن ض ََر َ
بَ ،و َ ّ
ع َجبًا ِم ْن ا ْلعَ َج ِ
َ و َجا َء ّ
بَابَهُ فَ َخ َر َج إلَ ْي ِه َو َما َمعَهُ ُرو ُحهُ ،فَقَا َل لَهُ أع ِْط َهذَا َحقّهُ فَقَا َل نَعَ ْم ،فَأ َ ْع َطاهُ حقه ،ث ُ ّم لَ ْم يَ ْلبَ ْث أَبُو َج ْه ٍل أ َ ْن
صنَ ْعت قَ ّ
س ِم ْعت
ب َ
َّللاِ َما َرأ َ ْينَا ِمثْ َل َما َ
علَ ّي بَا ِبيَ ،و َ
َّللاِ َما ُه َو ّإال أ َ ْن ض ََر َ
ط  ،قَا َل َو ْي َح ُك ْم َو َ ّ
َجا َء فَقَالُواَ :و َ ّ
ص َرتِ ِه َو َال
اإلبِ ِل َما َرأَيْت ِمثْ َل َها َمتِ ِه َو َال قَ َ
ص ْوتَهُ ُم ِلئ َتْ ُر ْعبًا ،ث ُ ّم َخ َرجْ تُ إلَ ْي ِهَ ،وإِنّ فَ ْوقَ َرأْ ِ
َ
س ِه فَحْ ًال ِم ْن ْ ِ
أ َ ْن َيا ِب ِه قَ ّ
َّللاِ لَ ْو أ َ َبيْتُ َﻷ َ َكلَ ِني .
طَ ،و َ ّ
َ
ُ
العقل
قبل
الشرع
ِ
سح ِمن أعاله" ،وقال ابن

علي رضي هللا عنه يقول " :لو كان ال ِ ّدينُ بالرأيِ ،لكان أسفَ ُل ال ُخ ّ ِ
ٌ
ف أَولى بال َم ِ
ٱّلِلِ
تيمية :العقل يقولَ ":
َاص َم ٱ ْليَ ْو َم ِم ْن أ َ ْم ِر َّ
سـَٔا ِو ٓى إِلَ ٰى َجبَ ٍۢ ٍل يَ ْع ِص ُمنِى ِمنَ ٱ ْل َما ِٓء "،والوحي يقولَ " :ال ع ِ
ج فَكَانَ ِمنَ ٱ ْل ُم ْغ َر ِقينَ " ،فكل من قدّم عقله على نصوص
ِإ َّال َمن َّر ِح َم " ،والنتيجة َ " :و َحا َل َب ْينَ ُه َما ٱ ْل َم ْو ُ
غرق في ظلمات بحار اﻷهواء والبدع ،ومن تعود معارضة الشرع بالعقل ال
الكتاب والسنة الصحيحةِ ،
يستقر في قلبه إيمان .
ُ

جواب احلكيمِ
خير؟ ،قال  :دينٌ يشفع ،وما ٌل ينفع ،وأ ٌ
خ يسأل وال يقطع ،وصحبةٌ صالحةٌ في
لحكيم  :أي
 قيل
ٍ
اﻷمور ٌ
ِ
العرش تجمع...اللهم ثبتنا على ديننا ،وانفعنا بمالنا ،وأدم وصلنا ،وال تحرمنا من الصحب ِة الصالح ِة .
ظ ِل
ِ
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ُ

َ
ُ
ُ
ال يثمن الشيء إال من يعرف قيمته
علم ،فيها جامعة على رأسها العالمة "أبو الحسن "،
 قبل حوالي ثمانين سنة كانت مدينة سامراء مدينة ٍ
كان من أنبغ طالبه تلميذٌ فقير الحال ،وكانت معيشته عن طريق راتب من قبل أستاذه "أبو الحسن"،
وكان طموح التلميذ أن يُصبح أحد أعمدة العلم في العراق .
 كان التلميذ جائعا ،لكنّه ال يملك إالّ فلسآ ونصف الفلس علما أنّ تكلفة الوجبة من الخبز والفجل فلسين،
بفلس
اشترى بفلس واحد خبزة واحدة ،وقال لبائع الفجل :معي نصف فلس ؛ فرد البائع ولكن الباقة
ٍ
كامل ،سأعطيك علمي؛ سوف أفيدك في مسألة فقهية  ،فرد عليه بائع الفجل لو كان علمك ينفع لكسبت
نصف فلس ،اذهب وانقع علمك واشربه حتى تشبع.
 كانت كلمات البائع قاسية ،فخرج يجر أذيال الخيبة ،وهو يتمتم لو كان علمي ينفع لكنت اكملت سعر
باقة الفجل ،علم عشر سنين لم يجلب لي نصف فلس،ساترك الجامعة وأبحث عن عمل أستطيع من
خالله أن أشتري ما أشتهي  ،افتقده أبو الحسن فسأل عنه وعن بيته  ،أريد أن أعرف السبب ،دخل أبو
الحسن بيته ،فخجل الطالب ورحب بأستاذه أشد الترحيب.
 فسأله لما تركت الجامعة؟ ،سرد له القصة وعيناه تذرفان الدموع بغزارة ،فأجابه أستاذه إليك خاتمي،
بعه وأصلح حالك ،فقبل الطالب هدية أستاذه ،وعرض الخاتم للبيع،عرضه على الصائغ لكنه ظن أنّه
سارقه ،وبعد أن أطمئن لصدقه ،أشتري الخاتم بألف دينار ،توجه الطالب ليشكر أستاذه ،فقال اﻷستاذ:
أين ذهبت لبيع الخاتم؟ ،فرد إلى الصاغة بالطبع ،فقال :لماذا إلى الصاغة؟ ،فرد ﻷنّهم خبراء في تثمين
الخواتم  ،فرد اﻷستاذ متعجبآ  ،وقال .:
 فلماذا قبلت أن يُثمنك بائ ُع الفجل ويُثمن علمك ويقول :إنّ علمك ال ينفع شيئآ؟،هل يُثمن البائع علمك؟،
ال يُثمن الشيﺀ إالّ من يعرف قيمته ،وأنا أثمنك إنك من أعظم طالبي يابني،ال تدع من ال يعرف قيمتك
يثمنك ،التثمين يكون من صاحب الخبرة ومن يعرف قدرك ،ارجع الى درسك وعلمك،النا معادن وال
يعرف قيمة المعدن النفيس إالّ الصاغة في علم الرجال.
َ

ُ ُ
َ
ُ
نكره الذنب وال نكره املذنب



كبير،
مر أبو الدرداء بجماعة يسبّون رجال ويضربونه ،فقال لهم  :ما الخبر؟ ،قالوا :رج ٌل وقع في ذن ٍ
ب ٍ
ّ
بئر أتخرجونه ؟ ،قالوا :نعم  ،قال  :ال تسبوه وال تضربوه ،وإنّما ِعظوه
قال :أرأيتم لو وقع في ٍ
صروه ،قالوا  :أفال تبغضه؟ ،قال  :إنّما أبغض فعله ،فإذا تركه فهو أخي ،فوقف الرج ُل ،وأعلنَ توبتهُ
وب ّ
إلى هللاِ تأثرا ً بما سمع .
للتذكر والتدبرِ
ِ

ص َدقَةٌ ِمن
صتْ َ
 جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنّ رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم قال":ما نَقَ َ
ع ْبدًا بعَ ْف ٍو َّإال ِع ًّزا ،وما تَوا َ
َّللاُ".
َّللاُ َ
ض َع أ َح ٌد ِ َّّلِلِ َّإال َرفَعَهُ َّ
ما ٍل ،وما زا َد َّ
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ابتسامة
 رجلٌ كان يُعطي متسوالً كـل شـهر  4222ريـال ،ﻇل الرجلُ على هذه الحـال لمدة عام ،وفي يوم من
اﻷيام أعطى المتسـول  252رياال فقط ،استغرب المتسـول منه ذلك ،ولكنه قال لنفسه  252لاير أفضل
من ال شيﺀ وانصرف ،وبعد شهر أعطى الرجـل المتسول  522رياال فقط.
 تعجب المتسول ! ،وقال للرجـل كنت تعطيني  4222ثم نقصت وصارت  252واآلن  ،522لماذا ؟ ،وهل
لي أن أعرف السبب ؟ ،رد الرجل  :في الســابق كان كـل أوالدي صـغارا ً ،وكنت ميسور الحال فأعطيك
 ،4222ثم كبرت إبنتي  ..ودخلت الجــامعة ومصاريف الجامعة كثيرة ،فأصبحت أعطيك  .. 252واآلن
دخل ولدي الثاني الجـامعة وزادت المصاريف فأعطيتك  ، 522فسـأله المتسول  :وكم عدد أبنائك ؟ ،قال
الرجل  :أربعة  ،قال المتسول  :وإن شاﺀ الله ناوي تدرسهـم كلهم على حســابي ؟!.
زمن و زمن
 المرأةً في سالف العصور كانت عندما ت ُريد أن ت ُرضع طفلها ،ت ُس ّمي هللا تعالى ،ثم ت ُرضع ولدها بنيّ ِة أن
عظيم عندما يكبر ،فارسا ً شجاعاً ،أو عالما ً بارزاً ،أو قائدا ً محنكاً؛ لذلك كان أجدادنا
شأن
يُصبح ذا
ٍ
ٍ
عظماء ،أما اليوم فإن معظم نسائنا يُرضعن أطفالهن بنيّة أن يناموا ،لذلك فاﻷمة معظمها نائمةٌ ! ،وإذا
مر أح ُد سادات قريش وشيوخها على هند بنت عتبه
كانت ت ُرضعه بهذه النية؛ فما بالكم وهي تربيه!؟ َّ ،
وهي ت ُالعب معاوية بن أبي سفيان ،فنظر إليها وقال :أتوسم به أن يسو َد العرب ،فقالت  :ثكلته أ ّمه إن
لم يسد الدنيا .
خارق حارق
ً
َ
 يُحكى أنّ
يستفز امرأةً ،فقال لها" :لقد خلقكن هللا جميالت ،لكنّكن ناقصاتُ عق ٍل"! ،فقالت:
رجال أراد أن
"خلقنا هللاُ جميال ٍ
ت لتحبونا ،وخلقنا ناقصاتُ عق ٍل لنحبكم"! ،فمضى وهو يردد:
ٌ
سيف قتا ِل
لها لسانٌ براه هللاُ منصلتا ً  ....كأنه حية أو
ُ
نصفين في الحا ِل
جبهتي
شاغبت ُها ماز ًحا حتى أ ُغازلها .....فقسمت
ِ
َ
ُ
الشهوات
اصحاب
ِ
ت حتى يكثر أمثالُهم ،فال يريدون أن يُنظر إليهم نظرةَ شذو ٍذ فيستوحشون،
 ال يستريح
أصحاب الشهوا ِ
ُ
ت أَن ت َ ِميلُوا َمي ًْال ع َِظي ًما ".
وهللا تعالى يقولَ ":ويُ ِري ُد الَّ ِذينَ يَتَّبِعُونَ ال َّ
ش َه َوا ِ
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عجائب وغرائب اهلدهد
طائر وفّ ّي ال يتزوج إالّ مرةً واحدة حتى بعد وفاة زوجته ،له تاج جميل يُدعى العُرف ،إذا اراد
 هو
ٌ
الزواج نشرعُرفه وحمل بمنقاره ورقة أو حشرة أو دودة ،ليُقدمها مهرا لمن يتقدم لها ،فإن اكلتها
بمنقارها فهذا يعني القبول ،ثم يُطلعها على عُش الزوجية الذي بناه لها.
ثقب في شجرة ،نحته بمنقاره الطويل ،فإن قبلت به يتم الزواج على بركة هللا ،وتبيض
 والعُش غالبًا ٌ
الزوجة من خمس إلى سبع بيضات ،وبعد الفقس يتناوب الزوجان على إطعام الصغار.
يقربه إالّ معها ،وإن غابت ظل يطير
 وهو زوج ودود ،إن وجد الطعام أو الماء؛ صاح على زوجته ،فال ُ
بحثًا عنها وهو يصيح ،وإن ماتت يظل كلما تذكرها صاح ،ويذهب إلى اﻷماكن التي كانوا يطيرون لها
سويا ،ويصي ُح متذكرا ماضيه الجميل مع رفيقة دربه .
منقار ،لسهولة البحث عن الديدان في االرض ،وله حاسة استشعار الماء في باطن
سد طول الهدهد
ُ 
ٌ
اﻷرض ،ويُذكر أن سليمان كان يستعمله في ذلك ،يأمر الجن بالحفر فيجدوا الماء فعال.
 يقطع مسافات طويله دون تعب أوعطش أوجوع ،ورد ذكره بالقرآن على لسان سليمانَ " :ما ِل َي َال أ َ َرى
َث َ
ا ْل ُه ْد ُه َد " " ،فَ َمك َ
ين" .
غي َْر بَ ِعي ٍد فَقَا َل أَحَطتُ بِ َما لَ ْم ت ُ ِح ْط بِ ِه َو ِجئْت ُكَ ِمن َ
سبَ ٍإ بِنَبَ ٍإ يَ ِق ٍ
 حرم الرسول الكريم صلّى هللا عليه وسلم قتله لما فيه من اسرار ال يعلمها اال هللا ،شوهد في مواقف
كثيرة ،وهو يُنصت دون صياح عند اﻷذان أو الصالة أو تالوة القرآن الكريم.
أبو نواس واملأمون
 ألقى الخليفة المأمون قصيدة في مجلسه ،وسأل أبو نوا عن رأيه؟ ،فقال :ال أش ّم بها أي رائحة
للبالغة ،فأمر بحبسه شهرا في حظيرة حمير ،بعد شهر خرج وعاد لحضور المجلس  ،وبدأ المأمون
إلقاء قصيدة أخرى ،فقام أبو نوا في منتصفها ،سأله المأمون :إلى أين؟ ،فقال :إلى الحظيرة ...يبدو
أنه كان يحب أن يجلس بين الحمير وليس بين السحيجة! .
اإلمام الشافعي يقول



سوانا
َيب ِ
يب فينا *** َوما ِل َزما ِننا ع ٌ
عيب َزمانَنا َوال َع ُ
نَ ُ
ب *** َولَو نَ َ
طقَ َ
َونَهجو ذا َ
الزما ُن َلنا َهجانا
ير ذَن ٍ
مان بِ َغ ِ
الز ِ
ب *** َويَأ ُك ُل بَعضُنا بَعضا ً عَيانا
ِئب َيأ ُك ُل لَح َم ذِئ ٍ
يس الذ ُ
َولَ َ
ازهد مبا يف أيدي الناس

صاحب بصم ٍة وبسمةٍ ،تكن إنسانا فاعال ومتفائال ،ايجابيا وودودا ،مقربا ومحبوبا ،حيثما وقعت
 كن
َ
نفعت ،وازهد بما في أيدي النا  ،تكن اغناهم وأحبهم هلل والنا .
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التوازن البيئي
عرف النظام البيئي بأنّه مجموعة الكائنات الحية ،صغيرها وكبيرها ،التي تتفاعل مع بعضها البعض ،ومع
 يُ ّ
بيئتها المحيطة كما خلقها هللا أصال ،بعيدا عن تدخل اإلنسان .
مكونات وعناصر الطبيعة على الحالة التي خلقها
 التوازن
البيئي ُمصطلح يُطلق على الصورة التي تبقى فيها ّ
ّ
الخالق سبحانه وتعالى عليها ،خالفا ً لما يحدث من اختالل في النسب الطبيعية المكونة لهذه العناصر ،نتيجةً
لتد ّخل اإلنسان الدائم في ك ّل ما يتعلّق بالبيئة.
 خلق هللا كل شيء بقدر ،وقدر له مكانه ووظيفته ،فعندما تتدخل اليد البشرية تفسد هذا النظام المحكم،
ويظهر ما لم يكن بالحسبان ،وهللا تعالى يقولَ ":و َخلَقَ ُك َّل ش َْيءٍ فَقَد ََّرهُ ت َ ْقدِيرا ً".
 في عام  4955أمر الزعيم الشيوعي ماو بقتل كل طيور الدوري ،بزعم أنها تأكل من المحاصيل الزراعية،
وتعرقل تقدم الصين االقتصادي! ،وفعال تنافس النا في قتلها.
 قُتل الماليين من الدوري بطرق وحشية ،حتى أنهم كانوا يروعونها بالطبول ويرهقونها حتى تموت من
اإلجهاد ،مما أدى إلى اختفاء هذا الطائر من معظم أنحاء البالد.
 فظهرت الكارثة ،انتشر الجراد ،وتكاثرت الحشرات التي كانت تتعذى عليها الطيور بشكل مخيف ،وأكلت
المحاصيل ،فوقعت المجاعة الكبرى ،وحصدت عشرات الماليين من البشر ،فأمر ماو بالتوقف عن قتل
الطائر  ،وتفرغت البالد لقتل الحشرات والجراد!،فسبحان هللا العظيم .
الكافر أبو جهل
 روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال :قال أبو جهل :هل يُعفّ ُر مح َّمدا وجههُ بين أظهركم؟ ،فقيل:
ﻷعفرن وجههُ في التراب ،فأتى رسو َل
نعم ،فقال :والالت والعزى لئن رأيته يفع ُل ذلك ﻷطأنّ على رقبته أو
ّ
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ،فقيل لهُ:
هللا وهو يُصلي ليطأ على رقبته قال :فما فاجئهم منه إالّ وهو
ُ
ً
وهوال وأجنحة ،فقال رسول هللا" :لو دنا مني الختطفته المالئكة
نار
مالك؟ قال :إنّ بيني وبينه لخندقًا من ٍ
عضوا ".
عضوا
ً
ً
قيل وما الرويبضة يا رسول اهلل؟
لألقزام ظالً طويالً ،فاعلم أن الشّمس في طريقها للمغيب ،وإذا رأيت الرويبضة يتكلم في أمر
 إذا رأيتَ
ِ
النا ،فاعلم أنّك في السنوات الخداعات ،فعن أبي هريرة قال :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم:
صدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق ،ويُؤتمن فيها الخائن
"سيأتي على النا سنوات خدّعات ،يُ َ
خون فيها اﻷمين ،وينطق فيها الرويبضة" قيل وما الرويبضة يا رسول هللا؟ ،قال" :الرجل التافه يتكلم
ويُ َّ
في أمر العامة" .
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زعيم الوهم










هل تعلم من هو افشل رئيس بالعالم واكثرهم خيانة؟ ،إنّه زعيم الوهم ،فكل هذه اﻷوسمة على صدره
رغم أنه خسر كل الحروب التي خاضها ،ود ّمر  %52من قدرات الجيش المصري ،وتسبب بمقتل12
ألف مقاتل مصري في اليمن وأكثر من  422ألف في سيناء.
إقراء إن شئت "قذائف الحق" للشيخ الغزالي حيث يقول ،:عبد الناصر وقف مع الهند الهندوسية ضد
باكستان المسلمة ،ووقف مع هيالسيالسي ضد المسلمين في الحبشة.
ساند أخيه الرفيق الشيوعي تيتو ضد المسلمين في يوغسالفيا وسلمه المجاهدين اليوغسالفيين
المسلمين الذين جاهدوا في فلسطين ليعدمهم في يوغسالفيا .
رد الوفد النيجيري الذي جاء ليشكوا إليه قتل زعيمهم المسلم أحمد أوبللو ،الذي أسلم على يديه مليون
ومئتي الف وثني ،ووقف مع نيريري في تنزانيا ضد المسلمين في زنجبار.
عبدالناصر وقف مع اﻷسقف مكاريو في قبرص ضد المسلمين اﻷتراك فيها ،ووقف مع الزعيم
السوفيتي الشيوعي خريتشوف ضد مصالح المسلمين في روسيا.
كان أسدا في قتال اليمن ،وحمال وديعا في قتال اليهود ،حتى جعل اليهود يزعمون أنهم ال يُقهرون ،مات
بعد أن ّ
مزق العالم العربي باالنقالبات ،وأنهك الجيش المصري في حرب اليمن ،مات الزعيم المناضل
الملهم العروبي بعد أن جعل السخرية من اإلسالم فنا ًۖ.
مات مطمئنا بعد أن جعل الراقصات والمغنيات نجوما ،وغيب العقالءحتى احتضرت الفضيلة ،وحوربت
القيم ،وانتهكت اﻷعراض ،ونصبت المشانق ،واعدم العلماء.
ُ َ َ َ َ ُ
َ
نعيب زماننا والعيب فينا

 قد نكون نحنُ الفايرو الذى أصاب اﻷرض ،ونشر فيها الفساد بكل اشكاله برا وبحرا ،وكان كورونا
ض بِ َما َر ُحبَتْ "،
هو العالج ،ﻷول مره فى حياتى يستوقفنى قول هللا تعالى َ ":حت َّ ٰى إِذَا ضَاقَتْ َ
علَي ِْه ُم ْاﻷ َ ْر ُ
علَي ِْه ْم
اﻷرض كلها رغم كبرها وإتساعها كأنها ضاقت فعال علينا ،ثم إقرأ قوله تعالى َ " :وضَاقَتْ َ
علَي ِْه ْم ِليَتُوبُوا "،
اب َ
أَنفُ ُ
َّللاِ إِ َّال إِلَ ْي ِه ث ُ َّم ت َ َ
س ُه ْم " ،نعم ضاقت علينا أنفسنا ،ثم إقرأ" َو َظنوا أَن َّال َم ْل َجأ َ ِمنَ َّ
هذا هو عالجنا ،العوده إلى هللا مع التوبه النصوح  ،باﻷمس كان اإلختالط هو الغايه ،واليوم أصبح
اإلفتراق هو الوقايه ،فسبحان من بيده البدايه والنهايه"،ال يُبتلى اإلنسان دوما ليُعذب ،وإنّما قد يُبتلى
ليُهذب ".
تذكرة
عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلّى هللا عليه وسلم قال  " :وهللا ال يؤمن  ،وهللا ال يؤمن ،
وهللا ال يؤمن " قيل  :من يا رسول هللا ؟ قال  " :الذي ال يأمن جاره بوائقه".
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ُ ُ َ ْ

"كل من عليها فان"








خرجت من عملي متجها ً لمنزلي بعد يوم حافل ،في الطريق وجدت رجل أمن يُنظم السير  ،لمحت في
إحدى يديه قارورتي ماء ،فطلبت منه إحداهما ،ابتسم وناولني إياها ،لحظات وإذا بزميلي في العمل
حر
يتصل ،وكان خلفي في الطريق قائال :يا أخي ما تستحي تأخذ الماء من الشرطي وهو واقف في ّ
الشمس ،ضحكت وقلت :يا أخي اعذرني فإنني عطشان .
فقال :مالقيت إالّ ماء الشرطي الواقف بهذا الحر !،لو أشتريت من أقرب محل،هكذا كانت الحادثة بكامل
تفاصيلها حسب ما رأها صديقي اللدود ،أ ّما حقيقة الحادثة فهي كما يلي:
طرحتُ السالم على الشرطي وقلت له :هات القارورة الفاضية أشيلها عنك ،فقال :هللا يكثر خيرك ،كأنك
وهللا عارف أنني محتار أين ارميها؟! ،ربنا يكثر أمثالك الطيبين .
هذه هي حقيقة الحادثة ،لكنّ صاحبي كالكثيرين ،اطلق ُحكمه ُجزافا ً دون أن يتثبت من حقيقة االمر ،وكل
الحكاية أنّ القارورة فاضية ،فمعظم مشاكلنا تقع لسببين ،مقصو ٌد لم يُفهم ،ومفهو ٌم لم يُقصد! ،والحل
بسيط ،إستفسرعن القصد وأحسن الظن .
ض ال َّ
ظ ِّن
ص ِب ُحوا َ
و قد أمرنا هللا فقال":فَتَبَيَّنُوا أَن ت ُ ِصيبُوا قَ ْو ًما ِب َج َهالَ ٍة فَت ُ ْ
علَ ٰى َما فَعَ ْلت ُ ْم نَاد ِِمينَ "" ِإنَّ بَ ْع َ
إِثْ ٌم" ،والخالصة إذا خانني التعبير فال يخنك التفسير ،فاليوم نصلي مع بعض وغدا نصلي على
ق أنّ
نختلف عليهُ " ،ك ُل َم ْن عليها فان".
بعض،وليس في الدنيا ما يستح ُ
َ
نسلم ويسلمون!

أعور العين وتلميذهُ أعمشا ،يعني ضعيف البصر ،سارا معا في الكوفه يريدان الجامع ،فقال
 كان الشي ُخ
َ
الشيخ لتلميذه:هل لك أن تأخذ طريقا ً وأخذ آخرى ،فإننّي أخشى إنّ مررنا سويا ً بسفهائها يقولون :أعور
يقو ُد أعمشا ،فيغتابوننا ويأثمون ،فقال التلميذ ؛ وما عليك أن نؤجر ويأثمون ،فقال الشيخ  :يا سبحان هللا
قلوب تزينت باإليمان حتّى حلقت في السماء،
خير من أن نؤجر ويأثمون ...إنها
ٌ
! بل نسلم ويسلمون ٌ
َ
ب ﻷ َ ِخي ِه َما
قلوب تشربت حديث
لتصل بأصحابها إلى أعالي الجنان،
الرسول"،ال يُ ْؤ ِمنُ أ َ َح ُد ُك ْم َحتى يُ ِح َّ
ٌ
س ِه".
يُحب ِلنَ ْف ِ
احملطة األخرية
تشتك مرضك ﻷحدٍ ،فاهللُ أراد تكفير ذنوبك ،فهل ستشكو
تكثر اﻷمراض و تزدا ُد اآلالم ،فال
ِ
 في ال ِكبر ُ
الخالق للمخلوق؟! ،اصبر واحتسب ،وال تتردد باﻷخذ باﻷسباب ،فمن خلق الداء خلق الدواء ،و ادع هللا
وأنت موقن ،فهو مجيب الدعوات ومقيل العثرات ،واعلم أن االبتالء في الحياة ليس اختبارا لقوتك
الشخصية ،بل هو اختبار لقوة استعانتك باهلل ،وحسن ظنك به ،فاقترب منه ،وثق به وتوكل عليه،
يقترب منك كُل شيء جميل .
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جلدك وسور الصني العظيم









صنع البشر في العالم ،والوحيد الذي أمكن رؤيته من الفضاء
سور الصين العظيم هو أطو ُل
حاجز من ُ
ٍ
اﻷبعد  ،وقد استغرق بناؤه 7922عام ،يبلغ طوله النهائي  5122كيلومتر ،ومعدل عرضه سبعة أمتار،
ويصل إرتفاعه إلى 2.5م.
ق وأعظ ُم ،فيه من اﻷنظم ِة ما يجعله
عتبر من عجائب الدنيا السبع ،ولكنّ جلدك
سور أد ُ
ٍ
هذا السور ا ُ َ
أعماق
متفوقا ً على سور الصين  ،ولذلك أس ّميه سور الجسد العظيم ،وبمقارنة بسيطة ستجدك تهتف من
ِ
نفسك "سبحانك ربي ما أعظمك.
هوأوس ُع عض ٍو في جســمك ،سـمكهُ ازيد من  7مم ،ويـُحـيـط ُ بـك تماما ،وبه خريطـةٌ مدهشــةٌ مــن
العـيـش بـدونـ ِه.
اﻷعصــاب ،وال يـُمكن لك
َ
بشرتك الخارجيةُ تـتراكـ ُم فيها الخاليا المـيـتة كـحـراشف السمك ِة ،وتــفـقد منها كل ساعة حوالي 4.5
الماء من خـاللـها وال تـسم ُح بدخوله ،إذ
مليون خلية ميتةٌ ،وتتـبد ُل كل ثالثة أسابيع ،وتـسم ُح بخروج
ِ
تسمح بإخرا َج
العرق منك لترطيبك ،بينما ال تسم ُح للماء بدخولك ،لئال ينفجر بطنُكَ  ،لو ُوضعت ببرك ِة ماءٍ
ِ
لبضع ساعاتٍ.
ق مع تقدم سنكَ  ،فتظهر تجاعي ُد وجهكَ  ،كل انش منها على 552
أ ّما الطبقةُ الثانيةُ فهي اﻷدمه؛ التي تر ُ
وألف نهاي ٍة عصبي ٍة.
غدةٍ ،وعشرينَ شُعيرة دمويةٍ،
َ
ب
حجر
سور طوي ٍل ،بُني من
مدهش بين
فارقَ
ٍ
ٍ
وطين ،وبين جلدك الذي بُني من خاليا فسيفسائي ِة الترتي ِ
َ
ٍ
َّللاِ ".
والوظيف ِة ،فما أبعد الثرى عن الثُرياَ ٰ " .هذَا َخ ْل ُ
ق َّ
الكالب ال تأكل حلم اخلنزير

الكالب ال تاك ُل لحم الخنزير؛ بل تتأفف منه ،رغم أنها ال تعرف طبائعه المقرفة ،فهو حيوان نهم وكانس

ُ
يأكل كل شـيء أمامه؛ حتـــى فضالتـــه البرازيــة ،و يأكل الجرذان والفئران والجيف المتعفنه حتـى جيف
أقرانـه "،يمكن رؤية ذلك بالتجربة العملية بالفيديو من خالل اﻷنترنت " ،بينما يأكله بعض النا في
علَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْيتَةُ َوال َّد ُم َولَحْ ُم
العالم اإلسالمي رغم ُحرمتة المؤكدة لقوله تعالى في محكم التنزيل ُ " :ح ِ ّر َمتْ َ
َّللاِ بِ ِه"..
ير َو َما أ ُ ِه َّل ِلغَي ِْر َّ
نز ِ
ا ْل ِخ ِ
ُ
طريقة العرض تحدث فرقا
 سألت صديقا :ماذا تعمل في وقت الفراغ؟ فقال :أعمل على معالجات مائية حرارية لاللمنيوم والزجاج
تحت بيئة مقيدة ،انبهرت بالجواب ،وبعد السؤال عن التفاصيل علمت أنه يقوم ب"غسيل مواعين
االلمنيوم واكواب الزجاج بالماء الساخن تحت اشراف زوجته".
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سئل اإلما ُم مالكٍ رضي هللا عنه عن توبة من قتل عمدا ً ؟ ،فقال  :مروه فليكثر من شرب الماء البارد!،
ُ
يقصد أنّه سيدخل جهنم ولن يرى الماء مرة ثانية! ،رد مرعب ومزلزل !..
فكيف يا إمام بمن قتل اولياء هللا الساجدين الراكعين؟،وكيف من قتل حملة القران؟،وكيف بمن فتح النار
على نساء واطفال وشيوخ ؟ ،وقتل الصائمين نافلة بعد رمضان ..؟؟!!.
وكيف يا إمام بمن حرق المسجد وحرق جثثا طاهرة ؟ ،وكيف يا إمام بشيخ يعلم الحق وافتى بالقتل؟،بل
وكيف يا إمام بداعية تربى على يديه شباب أطهار  ،فخذلهم ورضى بذبحهم ؟؟!!
فكيف يا إمام بمن فرح ورضى بقتلهم بل وغنّى على رفاتهم ..؟؟!!،وكيف يا إمام بمن قتلهم اتباعا لليهود
وخططهم ..؟؟ !!،وكيف يا إمام بمن مول ودعم حرقهم ..؟؟!!،وكيف يا إمام بمن سكت عن كل ذلك وهو
يعلم الحق والحقيقة خوفا على ماله ومكانته ..؟؟!.
فهل يا إمام ينفعهم شرب ماء اﻷرض كله يوم البطشة الكبرى؟! ،يوم تجتمع عند هللا الخصوم؟ " ،فَ َي ْو َمئِ ٍذٍۢ
ست َ ْعتَبُونَ ".
َّال يَنفَ ُع ٱلَّ ِذينَ َظلَ ُمواْ َم ْعذ َِرت ُ ُه ْم َو َال ُه ْم يُ ْ

عمى القلوب!!
ب ملح ٍد ال يرى في خلق هللاِ إتقانٌ
...ودكتور جامع ٍة
 عندما تج ُد رأئ َد فضاءٍ يعب ُد بقرةً  ..وجرا ُ
ح أعصا ٍ
ُ
ناقش هللا في الميراث ...وأديبا ً
الحجاب رجعيةً ...وتج ُد
سنة المطهرة...ومفكرا ً يرى
ُ
يُ
يعترض على ال ُ
َ
ُ
الفجر  ...وإمرأةٌ طاعنةٌ في السنَ ال تعرف القراءةَ
رجالً بسيطا يقو ُم في عز البر ِد القار ليُصلي
َ
والكتابة ،ومع ذلك ال تتركُ قيا َم الليل وصيا َم النواف ِل  ...فأعلم أنّ المسألةَ لم تتعلق يوما بالعقو ِل إنّما
ُور" ،فلنحمد هللا أنا
بالقلوب  ..قال تعالى"فَ ِإنَّ َها َال ت َ ْع َمى ْاﻷ َ ْب َ
ار َو ٰلَ ِكن ت َ ْع َمى ا ْلقُلُ ُ
ص ُ
وب الَّ ِتي ِفي الصد ِ
وإياك أن جعلنا من أتباع هذا اإلسالم العظيم.
غباء ما بعده غباء
 من طرائف الدول العربية واإلسالمية أنه يُمنع تصدير السالالت النادرة من الماعز والخيول والحمير
والخراف،ولكن ال بأ من تهجير المتفوقينمن اﻷطباء والعلماء والمهندسين والمثقفين أو قتلهم تحت
التعذيب في السجون!.
زرعان حيبهما اهلل
اﻷثر حصدتَ محبةَ
ع
الشجر ربحتَ ظالً وثمرا  ..وإن زرعتَ
اﻷثر ..فإنّ زرعتَ
الشجر وزر ُ
 زر ُ
َ
َ
طيب ِ
ع ِ
ِ
الذكر واﻷثر  ...ورزقكم هللاُ أعظم اﻷجر.
ب
هللا ثم البشر  ...طبتم بطي ِ
ِ
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عدم التنسيق  ..فشل






اشترى ول ٌد بنطلونا جديدا  ...فوجده طويالً بـ  1سم  ...طلب اﻷبن من أمه أن تقصره  1سم  ،فقالت إنها
مشغولة ،فذهب إلى أخته الكبيرة وطلب منها نفس الشيء فأعتذرت ﻷنها تجهز العشاء.
ذهب إلى محل الخياطة ،فقصره وعاد إلى المنزل ووضعه في الدوالب ،ونام كي يلبسه غدا فى العيد،
لكنّ اﻷم قد حنّ قلبها وذهبت إلى غرفة اﻷبن ،وأخرجت البنطال وقصرته  1سم وأعادته إلى مكانه !.
صرت البنطال  1سم
اﻷخت الكبيرة بعد أن أكملت تجهيز العشاء رق قلبُها وذهبت إلى غرفة أخيها وق ّ
ثم أعادته !.
أستيقظ الولد باكرا وهو مسرور بالبنطلون الجديد الذي يُريد أن يلبسه ليُريه ﻷصدقائه! ،وإذا به يتفاجأ
بأنّ بنطاله للركبة فقط  ...ولم يستطع أن يلبسه ُوحزن ُحزنا ً شديدا.
والعبرة ":إذا كان الفريق يعمل بدون تنسيق مسبق؛ يفشل فشالً ذريعاً ،رغم كل التضحيات الكبيرة
والنوايا الطيبة "،فالتنسيق مدعاة للنجاح وتوفير الجهد والوقت .

ُ

حق الضعيفِ
 اعتقل ملكٌ من ملوك العرب رجال ،فجاءت قبيلته بأمرائها تشفع فيه ،فقال الملكُ  :من هذا الرجل الذي
جئتم كلكم لتشفعوا فيه؟ ،فقالوا بصو ٍ
ت واحد :هو أميرنا أيها الملك ،فقال :لم يُخبرني عن نفسه ،فقالوا
راعي إبلهم ،وقالوا :ال أميرفينا إنّ ذ ّل
أنف أنّ يذ َل نفسهُ ،فأراد أنّ يُريكَ عزتهُ في قومه ،فأطلقه ،فإذا هو
َ
ق الضعيف.
قوم ضا َ
ع فيهم ح ُ
راعينا ،فال خير في ٍ
دعاء  ..دعاء  ..دعاء
ع هللا الذي ال تضي ُع ودائعهُ ديني ونفسي واوالدي وأمانتي ،وخواتيم عملي
 استود ُ
حكيم ونف ٍس
رحيم وعق ٍل
ب
ٍ
ٍ
علي ،اللهم ج ّملني بقل ٍ
وبيتي وأهلي ،وأحبتي ومالي وجميع ما أنعم هللا به ّ
صبوره ،يارب اجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة ،اللهم بارك لنا في
ب متعنا براحة البال ،وصالح الحال ،وقبول اﻷعمال ،وصحة
يومنا ،وأجعله شاهدًا لنا ال علينا ،ر ِ
اﻷبدان ،يا مالك الملك ،اللهم إني اسألك في هذه الساعة فر ًجا لكل مهموم ،وشفا ًء لكل مريض ،ورحمةً
لكل ميت ،ومغفرةً لكل ذنب ،وهداية لكل عبد ،ورزقا ً لكل محتاج ،واستجابة لكل دعاء.
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إحدى األخوات حتكي! ..









نظفت بيتي وأعددت فرشه ، ..فإذا بأخي يتصل بي ،يقول أنا قاد ٌم لك ومعي زوجتي ،دخلت مطبخي ﻷع ّد
لهم ما تيسر ،فلم أجد شيئا ،فصرت أفتح البوتجاز وأغلقه بال وعي.
البيت خا ٍو على عروشه وليس عندنا ما نس ُد به رمقنا ،فبحثت في اليبت يمنى ويسرى بال جدوى،
وأخيرا وجدت بعض الفكة ،فقررت أن أحضر لهم زجاجتي مشروب بارد من البقالة
خاصة أخي لن يمكث طويال ،وفجأة وقف في الباب أخي وزوجته وصديق له أول مرة يزورنا ،فأعددتُ
الزجاجتين لصديق أخي وزوجته وكوب ماء وضعته أمام أخي.
قلت له أعرف أنك تحب السفن آب فشرب منه رشفة فعرف أنه ماء ..وإذا بصديقه يقول أنا أشعر
بمغص ،والسفن آب مري ٌح لمعدتي فأعطني إياه ..هنا كدت أدخل في أظفاري..
أنقذني أخي حين قال :دعني أتممه لك من المطبخ ..وبعدها سمعنا صوت الزجاجة وهي تنكسر ،فعاد
وقال لصديقه لألسف انزلقت مني و ُكسرت الكأ !..
سأذهب للبقالة ﻷجلب غيره ،فرفض صديقه وقال ال داعي ،فليس لي فيه نصيب،وهم منصرفون د
أخي بيدي مبلغا من المال وقال لي ال تنسي تنظيف المطبخ من السفن آب.
فقلت في نفسي :من لها أ ٌ
خ فال تبتئس وال تحزن فبين يديها ثروة عظيمة ،فكن أيها اﻷخ وصوال
سره أنّ يُبسط له في رزقه وأنّ يُنسأ له في أثره فليصل رحمه".
بأختك ،ف" من ّ

سجود القلب
 السجدة التي يحضر فيها قلبك ،ال ترفع منها رأسك ،حتى تسد جوع روحك  ...تلك اﻷسرار التي في
صدرك انثرها على سجادتك  ...لو عرفت من تعبد ﻷشتقت أن تسجد وتطيل في السجود ....أنت في نظر
ب سجدت لك
النا تهبط  ....ولكنّك في الحقيقة تصعد  ...اللهم ارزقنا سجود القلب مع الجسد  ....يا ر ِ
وأنا لم أراك  ...ودعوتك وأنا لم أراك  ...وأستعنت بك وأنا لم أراك  ....فأحسن لقائي بك حينما أراك ...
ب " ....اللهم اجعلنا وإياكم من اصحاب سجود ا
فإن القلب إذا سجد اقترب وارتفعَ " " ...وا ْ
س ُج ْد َوا ْقتَ ِر ْ
الجوهر ال المظهر.
جالل الدين الرومي
سر إليه
سير إلى هللا أن تكون في حالة طهرانيّة مالئكيّةِ ،
 يقول رحمه هللا :لم يكن أبدًا من شروط ال ّ
حبوا..
بأثقال طينك وتقصيرك ،فهو
ّ
يحب قدومك إليه ولو ً
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فرتة ُرشد وليس مراهقة وطيش!











علي،تعلمنا نحن المقلدون أنّ نقول" :ال بأ استحمليه ﻷنها فترة
أ ٌم تشكو وتقول  :ولدي يرفع صوته ّ
مراهقة وتعدي" ،وتقوا أيضا أنّ أبنتي تعمل حركات بايديها تدل على عدم احترامها لي عندما أكلمها،
نقول لها نفس الشيء" استحمليها فترة مراهقة وتعدي".
يرد على أبيه دون أدب وال احترام وال تقدير ،والبنت ال ت ُساعد أمها وال همها إالّ نفسها ،وتزعل اذا
الولد ُ
كلمناها عن ضرورة حجابها،قيل لنا استحملوها ،ال زالت مراهقة.
مراهق أو مراهقة "وفترة وتعدي"؛ خدعة وكذبة ،زرعوها في اﻷمة اإلسالمية حتي نتقَبل إنحراف
أوالدنا وبناتنا أمام أعيننا تحت مسمي" المراهقه"،فيشبوا على الخطاء والعناد .
والحقيقه هي ال يوجد عندنا كمسلمين حاجة اسمها مراهقة بل االسم الحقيقي لهذه الفترة اللي بيمر بها
الرشد وسن التكليف"،هذا السن هو فترة زراعة الخيروالتعليم
ابني وابنك وأبنتي وأبنتك هي "فترة ُ
والتوجيه الراشد ،حتى ينتقلوا إلى سن الرشد والتكليف .
هللا ال يُحاسبهم قبل سن التكليف ،لكنّه سيحاسبنا حسابا شديدا إذا لم نتعهدهم بالتربية والتعليم
والتصحيح والتوجيه منذ الوالدة ،حتى إذا وصلوا الرشد والتكليف ،تكون النقلة طبيعية وسلسة ،دون
تكلف أو إجبار،ﻷن إصالح اﻷبناء ال يمكن أن يأتي بكبسة زر.
فإن كان سن " ِطيش" فكيف يولي الرسول أسامه بن زيد قيادة جيش المسلمين وعمره  45سنه
وفيه كبار الصحابة ،ويُعيّن عتَّاب بن أسيد وسنه  45واليا على مكة المكرمة.
خدعونا فجعلونا نُربي ذكورا ال رجاال ،عجوال ال عقوال ،فاخترعوا لنا دراسات وقوانين ونظريات،
إلنتاج شباب "التِك توك والمهرجانات والمخدرات" والملهيات واهدارالوقت.
ُ

ساعة النصرِ
العواطف بنظرات العقو ِل ،وأنيروا أشعةَ العقو ِل بلهب
" الجموا نزوات
العواطف ،وألزموا الخيا َل صدقَ
ِ
ِ
البراقة ،وال تميلوا كل الميل فتذروها
الحقيق ِة والواقع ،واكتشفوا الحقائقَ في أضواء الخيا ِل الزاهية ّ
الكون فإنّها غالّبة ،ولكنّ غالبوها واستخدموها ،وحولوا تيارها،
نواميس
كالمعلقة ،وال ت ُصادموا
َ
ِ
واستعينوا ببعضها على بعض ،وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد" .من وصايا اإلمام الشهيد
حسن البنا إلخوانه من الشباب .
ُ
ُ
احلياء سالح األنثى
 لم تستطع إمراةُ
ب أن تنا َل موسى بحيائها ...
العزيز أن تنا َل يوسف باغرائها ...واستطاعت إبنةُ شعي ٍ
ِ
لقب  ...واﻷنوثةُ حيا ٌء وليست ازياء .
ادب وليست ٌ
الرجولةُ ٌ

70

نشرة فاعتربوا )(166
العذاب ليس له طبقة











مقال رائع للدكتور مصطفى محمود يقول :الذي يسكن أعماق الصحراء يشكو مر الشكوى ﻷنه ال يجد
الماء الصالح للشرب ،وساكن الزمالك الذي يجد الماء والنور والسخان والتكييف والتليفون يشكو مر
الشكوى هو اآلخر من سوء الهضم والسكر والضغط .
وساكن باريس الذي يجد كل ما يحلم به ،يشكو الكآبة والخوف من اﻷماكن المغلقة واﻷرق والقلق،
والذي أعطاه هللا الصحة والمال والزوجة الجميلة ال يعرف طعم الراحة.
والرجل الناجح المشهور النجم الذي حالفه الحظ في كل شيء وانتصر في كل معركة لم يستطع أن
ينتصر على ضعفه وخضوعه للمخدر فأدمن الكوكايين وانتهى إلى الدمار.
وبرغم غنى اﻷغنياء وفقر الفقراء فمحصولهم النهائي من السعادة والشقاء الدنيوي متقارب ،فاهلل
يأخذ بقدر ما يعطي ،ويعوض بقدر ما يحرم ،وييسر بقدر ما يُعسر،ولو دخل كل منا قلب اآلخر ﻷشفق
عليه .. ،و لما شعر بحسد وال بحقد وال بزهو وال بغرور
هذه القصور والجواهر مجرد ديكور خارجي  ..وفي داخل القلوب التي ترقد فيها تسكن الحسرات
واآلهات الملتاعة ،فالعذاب ليس له طبقة وإنما هو قاسم مشترك بين الكل ..
هناك نفس تعلو على شقائها وتتجاوزه وترى فيه الحكمة والعبرة وتلك نفو مستنيرة ترى العدل
والجمال في كل شيء وتحب الخالق في كل أفعاله ،وهناك نفو تمضغ شقاءها وتجتره وتحوله إلى
حقد أسود ،وتلك هي النفو المظلمة الكافرة بخالقها .
وكل نفس تمهد بموقفها لمصيرها النهائي ،حيث يكون الشقاء أو السعادة الحقيقية ،فأهل الرضا إلى
النعيم وأهل الحقد إلى الجحيم .فانظر من أي طائفة من هؤالء أنت؟.
َ َْ َ ْ
املهم ..من أنت ِعند اهلل ؟!

سبه فلينظر إلى
 من اعتز ِبمنصبه فلينظر إلى فرعون! ،ومن اعتز بماله فليتذكر قارون ! ،ومن اعتز بنَ َ
أبي لهب" ،إنما ال ِعزة بالتقوى" ،قال الشافعي  :من لم تُعزه التقوى فال ِعز له  ..قال تعالى":
َّللاِ َو ِجي ًها " ،ال ُم ِهم ..من أنت عند هللا؟!! .
َوكَانَ ِع ْن َد َّ
العز بن عبد السالم
 أمرنا هللا بالجهاد لنصرة دينه  ،إال أنّ سالح ال َعا ِلم ِعل ُمه ولسانه ،كما أن سالح الملك سيفه وسنانه ،فكما
ال يجوز للملوك إغماد أسلحتهم ،ال يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم عن الحق .
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قد افلح القاضي !









روى أحد القضاة عن قضية طالق ،والزوجة هي من طلبت الطالق ،أنّه قد أجل القضية ﻷجل بعيد كي
أترك مجاال للصلح،وفي الجلسة الثانية اجتمع الخصمان فسألتهم إذا كانا قد تراجعا عن الطالق فأكد
الطرفان بوجوب الطالق ،فأجلت الجلسة وهما في قمة اإلنزعاج.
يقول القاضي برغم تذمرهما أجلت الجلسة لمرات عدة،ثم عقدتها وطلبت من الزوج أن يكتب عشر
حسنات لزوجته ،فقط حسناتها،وطلبت منها نفس الشيء،وقلت لهما لن أقرأ ما ستكتبون ..أنتم فقط
ستقرؤونه فاكتبا دون خجل،بعد االنتهاء من الكتابة طلبت منهما أن يقرأ كل بسره ما كتب صاحبه
عنه،بدأت الزوجة تقرأ وتنظر في وجه زوجها وبدأت اإلبتسامة ترتسم على وجهها وبدأت تزداد
اإلبتسامة،وتشرد في عيني زوجها .
وكذلك الزوج كان دائم النظر واإلبتسامة ،تارة نظرات جريئة وتارة نظرة خجل ،يقول القاضي :لم يكن
سواي في القاعة فخرجت لدقيقتين ،ولماعدت سمعت همسا بعتاب حب .
طلبت منهما عدم التكلم معي وأن يخرجا سويا ،وغدا تعودان وأنا سأنطق بحكم الطالق الذي
تريدانه،فوافقا،خرجا وعادا من الغد يداهما متعانقتان ووجوههم مبتسمه،فقلت لهما  :هل أثبت الطالق
؟،قاال :ال ،نحن عدنا لبعضنا وأنتهت كل مشاكلنا بما استعدناه من الحب
يقول القاضي :وإلى اآلن ال أعلم ال أنا وال أنتم ماذا كتبا ....العبرة :إخواني :الصلح بلمحة،أنظر لحسنات
زوجتك وانظري لحسنات زوجك ،تصبح الحياة أجمل وأسعد..
الفتوى اجلاهلة!

 ظهرت في العصور الوسطى فتوى دينية جاهلة تأمر بقتل القطط  ،بدعوى أنّ القطط إنّما هي تجسيد
للشياطين واﻷرواح الشريرة ،هذه الفتوى أدت إلى إنتشار مهول للفئران والجرذان في كل المدن
اﻷوروبية ،فانتشر مرض الطاعون الذي قتل نصف سكان اوروبا !.

جديرة بالتأمل
خير إالّ توضأتُ وصليتُ
سر هدوء قلبك ؟ ،قال  :منذ عرفتُ هللاَ تعالى ما أتاني ٌ
 قال رج ٌل لصاحبه  :ما ُ
أمر إالّ توضأتُ واستخرتُ خيراً ،وهكذا
ضر إالّ توضأتُ ودعوتُ صبراً ،وما حارني ٌ
شكراً ،وما أصابني ٌ
وصبر ودعاءٍ  ،كنّ مؤدبا ً في ُحزنك ،حامدا ً في دمعتكَ  ،أنيقا ً في ألمكَ  ،فال ُحزن
شكر
ٍ
تتقلب حياتي بين ٍ
ُ
سيمكث قليالً ثم يعود إلى ربه ،حامالً معه تفاصيل صبرك .
كالفرح هديةٌ من رب العباد،
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خنوة الكردي املسلم
 كتب عادل داوود أنه في أواخر 4929م ،خدم فترة وجيزة في بلدة بحمدون  /لبنان جنديا في الجيش
العربي السوري ،ضمن قوات الردع العربية ،في قيادة الفرقة الخامسة .
 في يوم من اﻷيام ،اقتحم ضابط برتبة مالزم أول علوي من الالذقية بعربة عسكرية ،برفقة ستة جنود
وعربة مزرعة تفاح لمواطن لبناني ماروني ،ومأل العربة بالتفاح ،فطالبه المواطن اللبناني بثمن
البضاعة ،فضربه على وجهه حتى سقط على اﻷرض .
 فصرخت إبنته ذات  45سنة في وجه الضابط وشتمته ،فضربها بعقب البندقية على مؤخرتها وقال لها :
اطلعي معي بالسيارة ،غدا صباحا أعيدك ﻷبيك ،فقامت أمها باالمساك بإ بنتها وقالت :خد التفاح
وانصرف واترك البنت! ،فأصر أن يأخذ البنت .
 أحد جنوده الستة ،هو حسن رشو من قرية جندير في منطقة عفرين ،وكان أ ّميا ال يقرأ وال يكتب
ويتحدث بلغة عربية ركيكة ،قام وسحب سالحه وأطلق النارعلى المالزم اﻷول وأرداه قتيال ثم هرب،
ل ّكنه اعتقل ،وفي اليوم التالي أعدم رميا بالرصاص بتهمة الخيانة.
عدت ﻷهلي ،كان والدي قد سمع بالحادثة ،فل ّما سمعها مني
 بعد حوالي شهر من حصلتُ على إجازة و ُ
طلب أن أزور والد الشهيد حسن في قريته للتعزية ولرواية القصة الحقيقية لعائلته.
 عندما سمع والد الشهيد روايتي ابتهج قائال :الكالب قالوا لي ابنك خائن للوطن ،أنا فخور أن ابني مات
ﻷجل الشرف ،ثم قام وأطلق عدة رصاصات من مسدسه في الهواء ابتهاجا.
 ما أحلى نخوة هذا الجندي الكردي المسلم الذي أنقذ شرف البنت وعائلتها كلها ،وقضى على المعتدي
المجرم ،وما أسوأ أن تُقلب الحقيقة فيقولوا ﻷبيه إن إبنك أعدم ﻷنه خائن للوطن.
يقول سقراط
أحب االستيقاظ باكرا ً والذهاب للمدرسة ،وكان هذا التصرف ُ يُزع ُج والدتي
" عندما كنتُ صغيرا ً لم أكن ُ
أصير مهندسا ً بارعاً؛ في أحد اﻷيام رافقتني للمدرسة لرؤية المعلمة بعد
كثيراً ،خاصةً أنها كانت تأمل أن
َ
أن اتفقت معها سابقا ً أن تسرد لي فوائد االستيقاظ باكرا ً ،المعلمة :سقراط سوف أقص عليك قصةً
عصفوران أحدهما استيقظ باكرا ً وأكل من
وستخبرني ماذا استفدت منها ،حسناً؟!،المعلمة :كان هناك ُ
الحشرات وأطعم صغاره؛ والثاني لم يستيقظ باكرا ً فلم يجد ما يأكل ،ماذا استفدت من القصة يا سقراط؟!،
سقراط :الحشرات التي تستيق ُ
ظ باكرا ً تأكلها العصافير" ...،بصراحة ما له حل سقراط  ..فيلسوف من
أولها .
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احلارس املنسي!








حدث في المملكة المتحدة في  75ديسمبر من عام  4992م أنّ أ ُلغيت مباراة في كرة القدم بعد وقت
قصير من إنطالقها ،بسبب انتشار ضباب كثيف حجب الرؤية تما ًما.
غادر الالعبون أرض الملعب كليا باستثناء حار المرمى " سام بارترام " ،الذي لم يسمع صفارات
حكم المباراة بسبب صخب الجماهير الغفيرة خلف مرماه.
ً
متحفزا ﻷي تسديدة مبا ِغتة لمدة  45دقيقة ،قبل أن يأتي إليه أحد رجال أمن
ظل سام يحر مرماه
المالعب إلخباره بقرار إلغاء المباراة ،وأنهم غادروا الملعب منذ ربع ساعة!.
عندها وبصوت ال يخلو من نبرة ال ُحزن قال الحار " :يُحزنني أن ينساني رفاقي ،وأنا أحرسهم بكل
أمانة  ..لقد ظننتُ أننا كنا نُهاجم طول الوقت!".
فكم من أب وأ ّم حرسوا فلذات أكباهم ،وسهروا عليهم ليال وليال ،بل سنوات وسنوات ...ولكن لألسف
بعد أن كبروا،عقّهم أبناءهم ودفعوا بهم إلى مالجئ العجزة !!.
ظهورا غادرتنا منذ اللحظة اﻷولى! ،وكم دافعنا عن أنا هاجمونا عند أول اختالف!،
كم بقينا نحر
ً
وكم ضيعنا حياتنا من أجل أشخاص ال يق ّدرون تضحياتنا!.
سك ويدع ُمك ويداف ُع عنك ..فإن فقدتَ هؤالء االشخاص ُهزمتَ في أول
فال تنس وال تتجاهل من يحر ُ
مباريات الحيا ِة .
كنيسة العظام البشرية

 من بين المعالم المفتوحة للزوار في مدينة إيفورا البرتغالية ،نجد كنيسة كابيال دو أوسو
( ، ) Capela dos Ossosالتي بناها الراهب فرنسيسكاني بالكامل من العظام البشرية  ،من عظام
الموتى الذين جرى دفنهم في مقبرة بالقرب من مكان بناء الكنيسة  ،تضم هذه الكنيسة أيضا جثتين
مجففتين معلقتين على الجدران بسالسل ،وإحدى هاتين الجثتين تعود لطفل ،تحوي هذه الكنيسة على ما
يقارب خمسة اآلف هيكل عظمي بشري من مختلف اﻷعراق الذين سكنوا تلك المنطقة في القرن
الخامس عشر.
ُ
احملروم من سئل فبخل
صغير له،
صبي
 رأيتُ أعرابيا ً في طريق مكة يسأ ُل النا َ وال يعطونه شيئا ً ،وبين يديه
ٌ
ٌ
سئل فبخل  ،ليس من
فل ّما أل ّح وأخفق قال :ما أراني إالّ محروما ً ،فقال
الصبي  :يا أب ِ
ت  ،المحرو ُم من ُ
ُ
سأل فلم يُعط ،قال :فعجب النا من كالمه ،وأقبلوا يهبون له حتى كسوه!.
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رفقا بقواريركم
 أراد زين العابدين أن يعقد علي إمرأة فقال لها في مجلس العقد  :إني رجل سئ الخلق  ..دقيق المالحظة
 ..شديد المؤاخذة  ..سريع الغضب بطئ الفئ أي بطئ الرجوع إلي الهدوء.
 فنظرت إليه وقالت :أسوأ منك خلقا تلك التي تحوجك إلي سوء خلق،فقال لها  :أنتي زوجتي ورب الكعبة
..فمكث معها عشر سنين ماحدث فيها إالّ كل خير  ..ثم وقع بينهما خالف .
 فقال لها غاضبا :أمرك بيدك " أي أنه جعل طالقها بيدها إن شاءت " ،فقالت له  :لقد كان أمري بيدك
عشر سنين فأحسنت حفظه ،فلن أضيعه أنا ساعة من نهار ،رددته إليك ...فقال لها  :أال وهللا إنك أعظم
نعم هللا علي.
 تمتلك المرأة مفتاح حل المشكالت و سبل كسب الرجل مهما كانت طباعه  ،فبذكائها تستطيع أن تجعله
يلين انصياعا لرقة مشاعرها وتألقها ،بمرحها وعفويتها تستطيع أن تأسر قلبه.
 بردود فعلها البسيطة وانتقائها للكلمات تستطيع أن تجعله رقيقا ودودا حنونا عطوفا متفهما ،ومراجعا
لنفسه دائما خوفا أن يفقدها أو يخسرها ،أيها الرجال رفقا بقواريركم.

كلهم يف اجلنة
 قال تعالىُ ":هم درجاتٌ عند هللا"ُ ،كلّهم بإذن هللا في الجنة ،لكنّ وف ٌد يسعى إليها على رجليه ،لقوله
تعالىَ ":وسِيقَ الَّ ِذينَ اتَّقَ ْوا َربَّ ُه ْم إِلَى ا ْل َجنَّ ِة ُز َم ًرا " ،ووف ٌد يُنقل إليها راكبا تكريما ً وتدليالً لقوله
الرحْ ٰ َم ِن َو ْفدًا" ،واﻷعلى كرامة مما سبق ُهم وف ٌد تسعى إليهم الجنة
تعالى":يَ ْو َم نَحْ ش ُُر ا ْل ُمت َّ ِقينَ إِلَى َّ
ت ا ْل َجنَّةُ ِل ْل ُمت َّ ِقينَ َ
ب َحفِيظٍ َ ،م ْن
غي َْر بَ ِعي ٍدَ ،هذَا َما تُو َ
وتقترب منهم لقوله تعالىَ " :وأ ُ ْز ِلفَ ِ
ع ُدونَ ِل ُك ِ ّل أ َ َّوا ٍ
س َال ٍم ذَ ِلكَ َي ْو ُم ا ْل ُخلُو ِد ،لَ ُه ْم َما َيشَاؤُونَ ِفي َها َولَ َد ْينَا
ب  ،ا ْد ُخلُو َها ِب َ
ب ُم ِني ٍ
ب َو َجا َء ِبقَ ْل ٍ
الرحْ َمنَ ِبا ْلغَ ْي ِ
ِي َّ
َخش َ
َم ِزي ٌد "،اللهم اجعلنا منهم .

عجائب
حرمها
 من عجائب الدول العربية واإلسالمية ،أنّ الخمور تستوردها وزارة الصناعة والتجارة ،وت ُ ّ
وزارة اﻷوقاف! ،وتدعمها وزارة السياحة ،وتقو ُم وزارةُ المالية بتحصيل الضرائب ورسوم الجمارك،
وتقوم وزارة الداخلية أحيانا بالقبض على الثملين من السكارى .......وفوق هذا وذاك ينص الدستور
على أنّ دين الدولة اإلسالم !.
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سجينة مديونة عند القاضي الرحيمِ










لتزم بآداب ال َمحكمة ودود مع ال ُمحامين ،النا يطمئنون ﻷحكامه ،وكان المتهم يخرج من
ٍ
قاض رحيمُ ،م ِ
القاعة راضيا مطمئنا بأن ُحكم هذا القاضي هو غاية العدل و الرحمة.
وفي جلسة ع ُِرضَت عليه قضية هزت المحكمة حين نودي على متهمة عمرها قارب الخمسين ،كانت
محبوسة لعدم قدرتها على السداد وحالها وفقرها واضح بجالء للناظرين .
سألها القاضي  :ما دفعتيش ال 2222جنيه ليه ل ( فالن )؟ ،وبصوت الباكي الخائف المرتعش أخبرته
المسكينة أن المبلغ ليس  2222جنيه و إنما هو حقيقة اﻷمر 4222فقط ،وأنها كانت تدفع له  52جنيه
كل شهر ،لكن ظروفا منعتها من السداد  ،فرفع عليها دعوى،التفت القاضي للمحامية إبنة المشتكي
وسألها بأدب وهدوء،كالم الست حقيقي؟ .
علم القاضي منها أنها أرملة و تعول  9بنات ،فنظر إليها بمنتهى الشفقة والرأفة ،وأمر برفع الجلسة ،ثم
َو َّجهَ كالمه إلى المحامين قائال  :أعلم أنكم أصحاب فضل و مروءة  ،وأخرج ِمنديالً ثم وضعه على
المنصة واخرج من جيبه  522جنيه ،وقال ال أدري َم ْن ِمنَ المستشارين سيشاركني ،لسداد الدين ،و
داولَة.
شكر الحاضرين ودخل غرفة ال ُم َ
تباروا بالدفع ،حتى تجاوزال  5222جنيه؛ وعندها أشار إلى المحامية قائالً :فيه  2222جنيه موجودة
بالمنديل ،خذيها وتصالحي مع المتهمة ،لكنها لم تأخذ إالّ  522جنيه فقط ،ثم قال للمتهمة باقي 5222
لك و للبنات ،فض َّج الحضور بالتهليل والتكبير.
جنيه هذه من هللا ِ
قاض رحيم ،يتق هللا في خلق هللا ،هكذا كان القضاة ،كم
هرع النا ليعرفوا ما لخبر؟ فعلموا بأنه يوجد ٍ
نحن بحاجة لهؤالء فى زمننا،فالعدل فوق القانون ،والرحمة فوق العدل.
يقول حكيم :

تعص هللا ِمن
 قوانينُ هللا في اﻷرض تقول :البدايات التي ال تُرضي هللا ،نهايتها لن تُرضي صاحبها ،ال
ِ
أج ِل َمن أحببت ،فقلب َمن أحببت بي ِد َمن عصيت ،الخذالنُ دائما ً يأتيك من الجه ِة التي عصيتَ هللا ﻷجلها،
خوفه من كل شيء .
من خاف هللا أ َّمنه من كل شيء ،ومن لم يخف هللا َّ
العمر...
مع تقدم
ِ

البصر لصالح قوة البصيرة ،وتتراجع قواتُنا الجسدية لصالح
نخسر حاسة
العمر
 مع تقدم
ُ
ِ
ِ
قدراتنا الفكرية ،ويق ُل تفكيرنا في الدنيا ويزي ُد في اآلخرة ،وتتراجع أنانيتنا لصالح اكتساب
محبة من حولنا ،فنحن ال نخسر بل نستبدل ،جعلنا هللا ممن طال عمره وحسن عمله .
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كالم من ذهب
 يقولون أيهما افضل شراء أضحيه وذبحها ،أم توزيع مبلغها علي الفقراء؟ ،ويقولون اتركوا الطواف
حول الكعبة وطوفوا حول الفقراء ،وآخرين يقولون :التصدق بثمن اﻷضحية افضل من ذبحها ...مثل
هذه التسأالت واﻷقاويل انتشرت في اآلونة اﻷخيرة!.،
 هذه الكلمات سواء كنت تعلم أو ال تعلم ،الغرض منها هو تزهيد المسلمين في شعائرهم الظاهرة التي
يتميزون بها عن غيرهم ..،الفقراء موجودون في كل زمان ومكان من عهد النبي صلى هللا عليه وسلم
إلى زماننا هذا ،ولم يقل أحد مثل هذا الكالم سابقا .
سع هللا عليهم معروفون بالصدقة والتبرعات أيضا ،إذ ال يحرص
 ثم أغلب من يكثرون من العمرة م ّمن و ّ
عامر باإليمان ،فلماذا ال تكون المقارنات إالّ بين العمرة
على العمرة غالبا ويُكثر منها إالّ من كان قلبه
ٌ
واالضحية وشعاىر االسالم وبين الفقراء؟.
 لماذا ال نقول ال تشتر لحما مرات في اﻷسبوع وطف حول الفقراء بالباقي؟ ،لماذا ال نقول :ال تشربوا
السجائر وادفعوا ثمنها للفقراء؟ ،لماذا ال نقول :اتركوا قاعات اﻷفراح واالثمان الباهظة وطوفوا حول
الفقراء؟ ،لماذا ال نقول اتركوا المصايف وطوفوا حول الفقراء ؟.
 لماذا ننفق اﻷموال في الترف والغناء واالفالم والمسلسالت والمباريات وال نطوف بها حول الفقراء؟،
لماذا؟ ولماذا؟ ،وسؤالنا لماذا ال تتركون لنا شعائرنا نتمتع بها ،ولماذا تقارنون بين عبادتين كالهما
فاضل ،وكأنه يلزم أن نترك كل شيئ ونهتم بعبادة واحدة .
إن أكثر من يتباكون على الفقراء ويرددون مثل هذه العبارات ال يطوفون الحول الكعبة ،وال حول
الفقراء ،فحافظ على أضحيتك وال تلتفت لهذه الدعوات ،وإذا كنت حريصا ً على الفقراء لهذا القدر؛ فوزع
كل أضحيك أو أكثرها عليهم ،يا نصير الفقراء والمحتاجين .

من كتابات املفكر علي شريعتي
َّللا ،على الجلو في المسجد وأنا أفكر في حذائي  ..من
 إنّي افض ُل المشي في الشارع وأنا افكر في ّ
الصعب أن تتعايش مع اُنا يرون أنهم دائما ً على حق  ..ال بد أن نُعيد القرآن مرة ثانية من القبور
والتعازي إلى الحياة ،ونقرأه على اﻷحياء ال على اﻷموات  ..عندما يشب حريق في بيتك ويدعوك أحدهم
للصالة والتضرع إلى هللا ،فاعلم أنها دعوة خائن ،ﻷن االهتمام بغير إطفاء الحريق ،واالنصراف عنه إلى
عمل آخر هو االستحمار ،وإن كان عمالً مقدسا ً  ..اُشفق على الفتاة حين تسوء سمعتها ،فهي ال تستطيع
تربية لحيتها لتمحو تلك الصورة  ..مات جاري أمس من الجوع وفي عزائه ذبحوا كل الخراف !.
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كبار السن  ..الربكة اخلفية











كبار السن فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشكل ومجد المنصب وضجيج الحياة
وصخب الدنيا ،كما فقدوا والديهم وكثيرا ً من رفقائهم ،فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من
اﻷحزان ،لم يعودوا محورالبيوت وبؤرة العائلة.
كبار السن قد يرقدون وال ينامون ،ويأكلون وال يهضمون ،ويضحكون وال يفرحون ،وقد يوارون
دمعتهم تحت بسمتهم ،يؤلمهم بُعدُك عنهم ،وانصرافُك من جوارهم ،واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم،
يحتاجون من يسمع لهم ويأنس لكالمهم ،ويبدو سعيدا ً بوجودهم .
وملبس
هم أولى من اﻷطفال بمراعاتهم والحنُو عليهم واإلحسا بهم ،حوائجهم أبعد من طعام وشراب
ٍ
ودواء ،بل وأهم من ذلك بكثير ،يحتاجون إلى بسم ٍة في وجوههم ،وكلم ٍة جميلة تطرق آذانهم ،ويدا ً
حانية تمتد ﻷفواههم ،وعقالً ال يضيق برؤاهم .
ماض ولّى ويزداد بُعدا ً وبين آمال مستقب ٍل آ ٍ
ت وقد ال يجيء ،فال
كبار السن يُراوحون بين ذكريات
ٍ
يفوتك تقدير هذا ،لديهم فراغ يحتاج عقالء رحماء يملؤونه ،فقد غادر بهم القطار محطة اللذة ،وصاروا
في صالة انتظار الرحيل  ...ينتظرون الداعي ليلبوه .
كبار السن  :قريبون من هللا دعاؤهم أقرب للقبول ،فأغتنم قبل نفاد الرصيد ،فهم اﻷب واﻷم والجد
والجدة ،وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم .
البر
اجعلوهم يعيشون أياما ً سعيدة،
وليالي مشرقة ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من ّ
َ
والسعادة ،حتى إذا خال منهم المكان ال تصبحوا من النادمين ،فهم كبار السن اآلن ،سيذهبون وعما قلي ٍل
الكبير المسنَّ ،فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع !.
ستكون أنت هذا
َ
هكذا علمني اإلسالم

صا في اﻷعمال التي أؤديها هلل وللنا  ،فما كان له سبحانه  ،فال أشرك
 علمني اإلسالم أن أكون مخل ً
بعبادته أحدًا ،فال نفاق وال رياء ،وما كان للنا  ،فيكون تعاوني معهم بالصدق والسالمة والوفاء ،فال
غش وال مواربة ،وال كذب وال خيانة ،وإخالصي معهم يعرفه هللا مني  ،فإن لم أكن كذلك عاقبني ،وقد
ص َو ِر ُك ْمَ ،ولَ ِك ْن َي ْن ُ
ذكر لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله" ِإنَّ هللا ال َي ْن ُ
ظ ُر
ظ ُر ِإلى أَجْ ِ
سامكْمَ ،وال ِإلى ُ
إِلَى قُلُو ِب ُك ْم " فهي محل النية واإلخالص .
تهذيب قرآني
"واغضض من صوتك"" ،وال تمش في اﻷرض مرحا""،وال تمدن عينيك"وال تجسسوا""،وقولوا
للنا حسنا""،وال يغتب بعضكم بعضا""،ال يسخر قوم من قوم".
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املسؤولية الفردية
 نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي ،فلن تؤاخذ على تقصير النا  ،بل ستؤاخذ على تقصيرك بحق
نفسك أوال ثم بحق دعوتك ثانيا ،وهللا تبارك وتعالى يقول " َوكُل ُه ْم آتِي ِه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة فَ ْردًا "
 فاستعن باهلل وال تعجز ،وتأمل كالم عالّم الغيوب "،فمن أبصر فلنفسه "" من عمل صال ًحا فلنفسه"
وقوله " ومن شكر فإنما يشكر لنفسه "" ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ".
 تتضح المسؤولية الفردية وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارة ،ولمزيد من تأكيدها يقول
المولى" فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه " " ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه " " فمن نكث فإنما ينكث
على نفسه " " ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه" " قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر
فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ".
صا ِل ًحا ِم ْن ذَك ٍَر أ َ ْو أ ُ ْنثَى َو ُه َو
 التوجيه الرباني الكريم هو لمصلحتنا في الدنيا واﻷخرة ﻷنّه " َم ْن ع َِم َل َ
س ِن َما كَانُوا َي ْع َملُونَ " وبالتالي كل فرد سيذوق نتيجة
ُم ْؤ ِمنٌ فَلَنُحْ ِييَنَّهُ َح َياةً َط ِيّبَةً َولَنَجْ ِز َينَّ ُه ْم أَجْ َر ُه ْم ِبأَحْ َ
ع َم ًال".
سنُ َ
عمله ﻷننا في إمتحان لقوله تعالى ِ ":ليَ ْبلُ َو ُك ْم أَي ُك ْم أَحْ َ
 فيا صاحبي ال تشغل نفسك بما ال تملك ،على حساب ما تملك،احفظ على نفسك يقينها وعلى أخالقك
سموها ،وعلى صدرك نقاءه ،وعلى لسانك عفته ،وعلى قلبك ثباته ...فيا صاحبي مسؤوليتك فردية  ...وما
ّ
يفيدك أن ينتصر اإلسالم وكل المسلمين وقد انهزمت أنت!.
" السرحانة "
تعيش معه طول عمرها ،وال تستبدله بآخر
 انثى الذئب ت ُسمى السرحانة ،عندما تجد شريك حياتها فإنها
ُ
حتى بعد موته ،وال تترك والديها عندما يكبرا في العمر ويعجزا عن تأمين غذائهما ،فشباب الذئاب
يصيدون ويأتون بالفرائس إلى أوكارهم حيث يتشاركون اﻷكل مع والديهم الكبار وأشبالهم الصغار،
والذئاب ال تأكل الجيف مطلقًا ،وفي حالة موت أحد الزوجين يُقام ما يُشبه الحداد من قبل المتبقي ،لمدة
ال تقل عن ثالثة أشهر وقد تستمر سنة كاملة ،ت ُصاحبها أحيانا حاالت إنتحار ،وقليل ما يبقى أحد
الزوجين على قيد الحياة.
هل تعلم؟!
 أنك تعيش في بحر متالطم من اﻷمواج الصوتية ،وال تسمع منها إال النزر اليسير ،فكيف بك لو تســمع
مليارات الموجـات الصوتيـة التي تمأل الفضـاء؟ ،الخلويات واإلذاعــات والفضائيـات ،لو نسمع كل
شــيء حولنا لقتلتنا اﻷمواج الصـوتية ،فما أعظم نعمة السمع ،ولكن اﻷعظم أننا ال نسمع كل شيء
حولنـا.
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أختك حبيبتك
 لألسف كثير من اإلخوان يكون آخر علمه بأخته يوم عرسها ،وبعدها تصبح في عالم النسيان! ،سلّمها
لزوجها وتوكل على هللا  ،متخيال أنها اآلن في ذمة رجلها ،وأنه لم يعد له دور في حياتها ،كيف ال وقد
وقّع العقد ،وسلــّم البضاعة ،وانتهت المهمة بنظره .
 أختك ! ..تزيد حاجتها لك حتى لو أنها تزوجت ،فهي بحاجة أكبر لعطفك ،استشارتك ،وبث همومها لك،
تثبيتك ونصحك لها...أختك ؛ بسؤالك عنها وعن أحوالها تنعشها وتحييها .
أحس بأنني انتفض من الفرحة بزيارته وسؤاله عني،
 تقول إحداهن واصفةً حالها عند زيارة أخيها لها :
ُ
وأبدأ طوال الليل أتكلم عن أخي أمام زوجي ،وأتكلم عن حنان أخي وطيبته .
 فهي تفتخر بإخوانها  ..وكأنها ت ُحذر زوجها من اإلساءة لها ،فإخوانها موجودون !،وأخرى مسكينة
تقول  :أضطر للكذب على زوجي ! فأخبره بأنّ أخي يُسل ُم عليه .
 أختك  ..بسؤالك عن أحوالها وزوجها ،واالطمئنان على نفسيتها  ،تشعر بأن حقها قد أتاها ،وأنّ الخيرما
تعداها ،سالم وسؤال ودعوة طيبة منك؛ تجعل من أختـــك ملكة زمانها .
 أختك  ..لو رنّ الجوا ُل برقمك ،أختك تبدأ تحكي معك بصو ٍ
ت عال ،ليسمع زوجها أنّ لها أخا حبيبا
عضيدا يسأل عنها ،وأس ٌد يقف بجوارها يتفقدها بين الحين واالخر ،فَ ِر َحةً فخورة بك ،لسان حالها يقول:
أنت مالذي بعد هللا لو ساءت اﻷحوال يا أخي .
 أختك  ..بك تعتز تقوى ،وبك تشعر بأنّ الدنيا بخير ،أال يكفيك بأنّها إبنة أمك وابيك ،بكَ
درها عند
يكبر ق ُ
ُ
ويحسب لك ولها ألف حساب ،ويزداد احترامه لكما ..،هي رحمكَ فال تجعلها المنسيّة ،فما لها
زوجها،
ُ
عنــك ب ٌد وما لك عنها بدٌ ،حبيبتـك ومن ريحة أمك وابيك .
الشيخ كشك رمحه اهلل
ق بينك وبين الحمار؟ ،فقلتُ  :المكتب الذي أمام سعادتك
 قال  :طلبني
مأمور القسم ،وسألني ما الفر ُ
ُ
فقط  ،فأمر العسكري بضربي وبعدها قال له :احمله على ظهرك إلى زنزانته ،فعندما حملني قلتُ  :سبحان
الذي س ّخر لنا هذا وما كنّا له ُمقرنين ..فأنزلني وأكمل الضرب!.
العلمانية بذرة اإلحلاد
اآلراء إالّ الفتوى ،وتحتر ُم كل المالبس إالّ الحجاب؛
 العلمانيةُ تحتر ُم كل اﻷديان إالّ اإلسالم ،وتحتر ُم كل
ِ
لذا فهي بذرة اإللحاد وأولى الطرق المؤدية إليه .
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أبناء الدعوة









ب واآلخر بالتبنى ،أما اﻷول فس ّمته سمت ُها ،ونورهُ نورها ،تشعر عندما
للدعوة ابنان ،أحدهما بالنس ِ
ربيب القرآن ،وخريج جامعته ،ينطق الصدق ،ويتحرك بين النا بآداب النبوة.
تراه أنّه
ُ
نج ْب إالّ هو؛ فهو في المسجد يجم ُع النا على الخير ،يعود
ُ
يشعر كأنّه أبن الدعوة الوحيد ،وكأنها لم ت ُ ِ
المريض  ،وينصح المخطئ في رفق ،وهو بين أهله مصباح البيت .
للدعوة في قلبه كرسي الملك ،نهاره وليله في أمورها ،جسده بين أهله وعقله مع اﻷمة الجريحة ،يفكر
في أمر شبابها ،وما يُحيط بهم من فتن يدبرها شياطين اإلنس والجن .
ماله للدعوة ،ووقته للدين ومع ذلك يقول ما قاله أويس القرني بعد أن تصدق بكل ما يملك من مال
وطعام وثياب ،ثم قال :اللهم أبرأ إليك من كل كبد جائع من أمة محمد .
أما ابن الدعوة بالتبني ،فيُعجبك رسمه ومنطقه ،يُثبت لنفسه اﻷخالق باللسان ،والواقع ينفيها بألف
دليل وبرهان ،الدعوة حاضرةٌ في كالمه غائبةٌ في أفعاله،وال حول وال قوة إال باهلل !.
ع الشباب ،وال سفكُ الدماء  ،إن قيل له
سه القعود،
حرك فيه ساكنًا ضيا ُ
أ ِلفَت نف ُ
َّ
وتعود قلبُه الركود فلم يُ ّ
أدرك دينَك ودعوتَك كأنه لم يسمع .
أدرك مالَك هرع وأسرع ،وإن قيل له ِ
ِ
ليله رقاد ،ونهاره غفلة ،ال يروعه خلو مسجده من الدعاة ،تمتلئ المواخير بالفجار ،وتفرغ المساجد
فأدرك نفسك
من اﻷطهار ،ثم يقول لك أنا ابن الدعوة ،فنسبته للدعوة باطلةٌ حتى وإن اقسم ألف يمينِ ،
يا ابن الدعوة ،وح ِقّق القرائن تظلَّك الدعوة وتحض ْنك فال ينفعك إالّ العمل.
ُ

ٔ
اصدق من هدهد







تنازع الهدهد والغراب يوما ً على حفرة ماء ،ك ٌّل منهما يدّعي بأنّ الحفرة له ،واختصما ولم يستطيعا ح َّل
الخالف بينهما ،وبعد نزاع طويل ،اتفقا على أن يحتكما إلى قاضي الطير ،فذهبا إليه وسردا عليه
قصتهما ،فطلب البينة :ف َمن يملك البينة تكن الحفرة من نصيبه.
فنظرا إلى بعضهما ،والتزما الصمت ،وعندما طال صمتهما ،علم القاضي بأنه ال بيّنة لواحد منهما على
اآلخر ،ثم ما كان من القاضي ا ّٕال أن حكم بالحفرة للهدهد!.
فقال له الهدهد متع ّجباً :ل َم حكمتَ لي بالحفرة أيها القاضي ؟!️فرد القاضي قائالً :لقد اشتهر عنك
ق من هدهد! ،فسكت الهدهد للحظة ثم قال:
ق بين النا ،فقالوا :أصد ُ
الصد ُ
اﻷمر كما قلتَ  ،فإني وهللا لستُ ممن يُشت َهر بصفة ويفعل خالفها ،هذه الحفرة للغراب ،ولئن
ا ْٕن كان
ُ
تبقى لي هذه الشهرةُ ،أفض ُل عندي من ألف حفرة!.
سمعتك الطيبة هي رأ مالك ،وستعيش أكـثر منك ،فتشبث بها وحافظ عليها واجعلها
والعبرة هنا ُ ..
تدافع عنك في حياتك  ،وحتى بعد مماتك ،وك ُْن كما قال الشاعر في صدر بيته :قد مات قو ٌم وما ماتت
شمائلهم  ....وعاش قوم وه ْم في النا أمواتُ

81

نشرة فاعتربوا )(177
من أعظم األخطاء يف تاريخ البشرية
 اﻷول :باع جورج هاريشن من جنوب أفريقيا مزرعته إلى شركة تنقيب بعشرة جنيهات فقط  ،فاكتشفت
الشركة بها أكبر منجم للذهب ،أصبح مسؤوالً عن  %22من إنتاج الذهب في العالم.
 الثاني :في عام 4595م أوى الخباز البريطاني جوفينز إلى فراشه ،ولكنه نسي إطفاء شعلة صغيرة بقيت
في فرنه ،مما أدى إلى اشتعال منزله ثم احترقت نصف لندن ،ومات اآلالف من سكانها ،فيما أصبح
يُعرف "بالحريق الكبير" ،وجوفينز نفسه لم يصب بأذى !.
 الثالث:في عام 4912م دخلت بعض الفئران إلى ثالث سفن إيطالية كانت في الصين ،فنقلتها إلى إيطاليا،
ونشرت الطاعون في إيطاليا ،ثم ألى كل أوروبا فقتل ثلث سكان اوروبا كاملة.
 الرابع :أحد الملوك البريطانيين اختلف مع البابا في وقت كانت فيه بريطانيا كاثوليكية،
حرم البابا تزاوج البريطانيين ،اﻷمر الذي أوقع الملك في حرج  ،وللخروج من هذا المأزق
وكرد انتقامي ّ
طلب من ملوك اﻷندلس إرسال بعض المشايخ كي تتحول بريطانيا لإلسالم نكاية بالفاتيكان !،إالّ أن
"جماعتنا" تقاعسوا حتى وصل الخبر إلى البابا ،فرفع قرار التحريم !.
 الخامس :كانت هناك فرصة مشابهة قد سنحت للمسلمين خالل معركة بالط الشهداء قرب بواتييه في
فرنسا ،فقد كرر المسلمون خطأ معركة أحد؛ حيث تراجعوا لحماية غنائمهم ،فانهزموا ،وتوقف الزحف
اإلسالمي على كامل أوروبا ،يقول أحد المؤرخين اإلنجليز ":لو لم يُهزم العرب في بواتييه ،لرأيتم
القرآن يُتلى ويُفسر في كامبريدج وأكسفورد" !!.
العامل الراعي
 اإلمام الكسائي رحمه هللا كان راعيا ً للغنم حتى بلغ  ٠٤عاماً ،وفى يوم من اﻷيام وهو يسير رأى أ ّما ً
تحث ابنها على الذهاب إلى الحلقة لحفظ القرآن ،والولد ال يريد الذهاب.
 فقالت إلبنها :يا بُني اذهب إلى الحلقة لتتعلم حتى إذا كبرت ال تكون مثل هذا الراعي! ،فقال
الكسائى :أنا يُضرب بى المثل في الجهل! ،فباع اغنامه وانطلق إلى التعلم وتحصيله فأصبح:إماما ً فى
اللغة وإماما ً فى القراءات القرآنية ،ويُضرب به المثل في علو الهمة .
املفلسون !
ُ
ويذهب ماله
يلهث ويذهب صيده لغيره  ،والبخي ُل  :يجمع الما َل
كلب الصيد :
ُ
 قيل المفلسون ثالثةٌ ُ :
يغتاب النا َ وتذهب حسناته لغيره .
والمغتاب :
لغيره ،
ُ
ُ
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اإلمام أمحد بن حنبل واللص
 جلس اإلمام أحمد بن حنبل في سجنه مع بعض المجرمين ،وكان من بينهم لص شهير ،وكان هذا اللص
هرب له طعاما طيبا من خارج السجن ،وذات يوم
يحترم ابن حنبل ويُشفق عليه في محنته ،وكثيرا ما ّ
الحظ اللص أنّ ابن حنبل يتألم من جراح التعذيب الكثيرة .
 فمال عليه اللص وهمس بأذنه قائال  :إنهم يعذبونك أليس كذلك؟ ،ولكن لعلمك يا موالنا كثيرا ما
عذبوني ﻷعترف لهم بما سرقت؛ ولكننّي كنت رجال ولم أعترف أبدا ،كنت أحتمل الضرب صابرا ،أفعل
هذا وأنا أعرف أنني على الباطل! ،فكيف بك وأنت على الحق؟!.
 إياك يا موالنا أن تضعف !،يجب أالّ يكون رجال الحق أقل احتماال من رجال الباطل ،وأستمر ابن حنبل
يقاوم وكلما ضعُف تذكر كلمات اللص ،وظل اإلمام سنوات في محنته ثابتا كالجبل ،وانهزمت الدولة
كلها أمام رجل واحد ،وخمدت الفتنه وتوقفت إراقة الدماء.
 وافرج عن ابن حنبل ،فمكث في بيته يُعالج من جراحه ،ثم تذكر صاحبه اللص ،فسأل عنه فقيل له إنه
مات ،فذهب يزور قبره ودعا له ،ثم شاهده في المنام بالجنة فسأله :ما الذي ادخلك الجنة؟ ،قال :تاب هللا
علي بعد أن نصحتك أن تحتمل العذاب في سبيل إعالء كلمة هللا !.
ّ
القرآن الكريم وضبط السلوك
ض ال َّ
ظ ِّن إِثْ ٌم " ،ويضبط تصريحاتنا ":
 هل تعلم أن القرآن الكريم يضبط أفكارنا حين يقول لنا ":إِنَّ بَ ْع َ
َّللا " ،فالقرآن
صلَ َح فَأَجْ ُر ُه َ
ْس لَكَ ِب ِه ِع ْل ٌم "،ويعلمنا العفو والتسامح  ":فَ َم ْن َ
عفَا َوأ َ ْ
علَى َّ
َو َال ت َ ْق ُ
ف َما لَي َ
َّللاِ
َّللاِ  ،أ َ َال ِب ِذك ِْر َّ
كفيل أن يضبط حياتنا و يحقق لنا حياة السعداء " الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوت َ ْط َمئِن قُلُوبُ ُهم ِب ِذك ِْر َّ
وب " ،اللهم إجعل القرآن ربيع قلوبنا .
ت َ ْط َمئِن ا ْلقُلُ ُ
صلوا يف رحالكم
 سمعت صوت المؤذن يقول بصوت متهدج هو أقرب للبكاء منه للعادي :صلوا في رحالكم ! ،فحزنت
مصاب مثله ،والثاني صوته ين ّم عن جرح عميق .
معه ﻷمرين ،اﻷول أنني
ٌ
 تصورت أنّه يشكوى إلى هللا قلّة الناصرين والداعمين ،وكأن المساجد يتيمة ال بواكي لها ،نعم ﻷنّهم
عمليا يقولون للنا صلوا في بيوتكم ،لكن انزلوا إلى اشغالكم ،واركبوا المواصالت فوق بعضكم،
وتزاحموا بالمحال التجارية بدون عدوى لكم.
 صلوا في رحالكم وتكدسوا في اسواقكم،صلوا في رحالكم واختلطوا في أعمالكم  ،صلوا في رحالكم
وصوروا افالمكم ومسلسالتكم وتجمعوا في مالهيكم  ،صلوا في رحالكم واعملوا ما يحلوا لكم،المهم أن
تصلوا في رحالكم ،وتسعدوا أعدائكم وخصومكم .
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األمهات الصاحلات
سئل نابليون يوما ً  :أي حصون الشرق اإلسالمي أمنع على فرنسا؟ ،فقال  :اﻷمهات الصالحاتِ ،لذا
ُ 
كانت وال زالت معركتهم اﻷولى والمستمرة إفساد المرأة المسلمة.
 فأين اﻷم الصالحة إذا كان شغلها الشاغل اﻷكل والنت ؟! ،تصبر على الفيس بالساعات وتصرف المال
على المكياجات ،وتثرثر بالتليفون مع الجيران واﻷصدقاء في التفاهات ؟!
 فمن أين يأتي الولد الصالح ،وأمه ال تفكر أن تجلس معه ساعة ليحفظ نصف صفحة من القرآن الكريم،
ونصف صفحة من العقيدة أو الفقه ؟! وتحكي له عن سير بعض الصالحين ؟!
 ومن أين يأتي الولد القائد ،وأمه ال تفكر أن تستثمر فيه فتعلمه ركوب الخيل والسباحة أو الرماية ؟!،
انتبهي وال تكوني سببًا في فساد الجيل ،فصالحك صالح جيل ،يعني صالح أمة.
 واذكري بأن البخاري ربته أمه،وأحمد بن حنبل ربته أمه ،والشافعي ربته أمه ،ومحمد الفاتح ربته أمه
ليكون فاتح القسطنطينية ،والحافظ بن حجر ربته أخته ،وابن تيمية كانت جدته تُس َّمى تيمية ،وكانت
واعظةً ،فنُسِب إليها ،وع ُِرف بها ،فهال تكونين مثلهنّ .
 النساء مصانع الرجال ،إذا صلحت المرأة صلح البيت والمجتمع بل وك ّل شي ،وصدق من قال  :وراء
كل عظيم إمرأة ،فالل ّهم بلّغنا بذريتنا مبلغا ال نصله بجهدنا ،ولكن بحولك وقوتك.

سقوط األخالق








يقول الدكتور راغب السرجاني إن أول ما سقط من اﻷندلس اإلسالمية "أخالق أهلها"،
وكان ذلك مؤشرا لبداية سقوطها ،حتى قال أحد القساوسة لشاب مسلم يبكي على فراق معشوقته "قد
أينعتم وحان قطافكم" ،فكان حفظ اﻷخالق من حفظ السؤدد والقوة .
ولهذا عندما كان النا يتراقصون ويتعانقون جهارا ً نهارا ً في فرنسا بدافع التحضر ،وعلم بذلك
السلطان 'سليمان القانوني' ،أرسل إلى ملك فرنسا 'فرانسوا اﻷول' قائال  :لقد ع ِلمنا أن النا عندكم
يتراقصون في الشوارع واﻷماكن العامة بشكل وقح وغير أخالقي .
وﻷن بالدكم لها حدود مع بالدنا ،فإننا نخشى أن تنتقل هذه الوقاحة إلى بلدنا ،فإذا وصلتك رسالتي هذه،
فأوقف هذه الوقاحة وإالّ سآتي بنفسي ﻷقضي عليها " .
رحم هللا رجاال عرفوا معنى  :إنما اﻷمم اﻷخالق مابقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.
وتذكر المصادر ان فرنسا امرت بوقف الرقص العلني وأصبح الرقص في فرنسا سريا لمدة  422عام ،
ف ُحسن اﻷخالق حصن اﻷمة اإلسالمية الحصين،إذا تهاونت به انحلت واندثرت.
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جاء في البداية والنهاية ل "ابن كثير" أنه كان العرب في الجاهلية يحتكمون إذا اختلفوا إلى رجل يُقال
له عامر العدواني ،جاءه وف ٌد من إحدى القبائل فقالوا له ُ :وجد بيننا شخص له آلة للذكر وآلة لألنثى،
نورثه ،فهل نحكم له على أنه أنثى أم ذكر ؟!.
ونري ُد أنّ ّ
الرجل المشرك أربعين يوما ً ال يدري ما يصنع بهم ،وكانت له جارية ترعى له الغنم يُقال لها
فمكث هذا ّ
سخيلة ،فقالت له في اليوم اﻷربعين :يا عامر قد أكل الضيوف غنمك ،ولم يبق لك إالّ اليسير أخبرني
ُ
فأصرت عليه .
ماالمشكلة؟ ،فقال لها مالك  :انصرفي لرعي الغنم،
ّ
أصرت عليه الجارية أخبرها بالسؤال ،وقال لها :ما نزل بي مثلها نازلة ،فقالت الجارية  :يا عامر
فلما
ّ
أين أنت؟ اتبع المال ال َم َباَل !! ،أي إن كان هذا الشخص يبول من آلة الذكر فاحكم عليه على أنه ذكر،
وإن كان يبول من آلة اﻷنثى فاحكم عليه على أنّه أنثى .
س َخ ْيلَة ،فأخبر النّا  ،و ُحلّت المشكلة ،وأنفض الوفد عائدا إلى دياره.
فرجْ تِ َها عنّي يا ُ
فقال لها ّ
قال اإلمام اﻷوزاعي رحمه هللا معقبا ً على هذه القصة  :هذا رجل مشرك ال يرجو جنة وال يخاف ناراً،
وال يعبد هللا ،ويتوقف في مسألة أربعين يوما ً حتى يُفتي بها ،فكيف بمن يرجو الجنة ويخاف النار؟،
ص ِ ّدر لإلفتاء في أمور المسلمين .
كيف وكم ينبغي له أن يتحرى إذا ُ
قيل سابقا

 لقد قيل سابقا بأن التربية  :أن تعرف متى تتكلم  ،واألخالق  :أن تستمع لمن يتكلم ،
واألدب  :أن ال تُقاطع من يتكلم  ،والذكاء  :أن ال تُصدق كل من يتكلم .
اجملنون العاقل

 من أجمل ما قرأت ،سأل الخليفة مجنونا ً  :ما حكم السرقة ؟ قال المجنون  :إذا كانت عن
مهن ٍة تُقطع ي ُد السارق ..أما إذا كانت عن جوعٍ فتُقطع ي ُد الحاكم
كورونا واألمر باملعروف

األمراض والطاعون بالعراق والحجاز
 يقول الحافظ ابن كثيرعام  874هجرية :كثرت
ُ
والشام ،وماتت الوحوش في البراري ،ثم تالها موت البهائم ،وهاجت ريح سوداء،
وتساقطت األشجار ووقعت الصواعق ،فأمر الخليفة المقتدي بأمر هللا بتجديد األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،وكسر آالت المالهي ..ثم انجلى الوباء .
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يقول د .مصطفى محمود :زمان لم تكن المرأة بحاجة إلى أي مجهود الجتذاب الرجل ،فهو دائما
مجذوب من تلقاء نفسه ،يتلصص وراءها من ثقوب اﻷبواب،ومن ثقوب البراقع ..
ويقف ملطوعا ً بالساعات في الشوارع على أمل أن يظهر ظلها من خلف زجاج النافذة.
كان مجذوبا ً ﻷنه لم يكن يعثر لها على أثر ،كان يعيش في عالم كله من الرجال ،وكانت المرأة شيئا
شحيحا ال يظهر في الطرقات،وإنما يختبئ في البيوت داخل عباءات ومالءات وجالليب.
ولم يكن هناك طريق للوصول إليها سوى أن يتزوجها على سنة هللا بدون معاينة ،ولم تكن المرأة
بحاجة إلى ترويج ،ﻷنها كانت تتزاحم عليها المناكب ويأتيها الزواج حتى الباب .
لكنّ الظروف اآلن تغيرت ،ضحك عليها الكفار وأخرجوها بحجة التحرر والنهضة ،لتخرج من خدرها
ويتمتع برؤيتها بكم قصير وصدرعريان وأخيرا ً بالمايوه ،كل هذا ببالش وبدون زواج.
لقد بدأنا نشبع من النساء بالروج والشورت والمايوه ،وعندما شاركت الرجل في عمله أصبح لها الحق
أن تروح عن نفسها وتستمتع ،ولكن كيف والرجل ال يريد الزواج ويهرب منه  ،ال مفر إذن من أن
تتنازل عن تمنعها التقليدي وتسمح له باالقترب منها او غير ذلك!..؟.
أعطت المرأة نفسها للرجل وتقول :إنّه الحب والغرام  ،ولن تعود إالّ إذا كانت هناك وعود وعهود،
ولكن المحرو يسمع وينسى ،ما دامت اللذة مجانية ،وينسى حكاية الزواج كليا.
تثور المرأة وتهدد وتتوعد ثم تلجأ إلى القطيعة ،ولكن الديك الشبعان ينام في الشمس وال يُحرك
ساكنا! ،كيف ال والمرأة اصبحت سلعه بالمجان ،وال حول وال قوة اال باهلل ،فهل من متعظ ؟! ،وهل
عرفت فتاة اإلسالم أين وصل دعاة تحرر المرأة وشيطنتهم لها .
سيئون ولكن ال يشعرون !

 معظم السيئين ال يشعرون أنهم سيئون ،فالبخي ُل يرى أنّه مقتصدٌ ،والوق ُح يرى أنّه صريحٌ ،والنما ُم
س ِرينَ أ َ ْع َم ًاال ،الَّ ِذينَ َ
ض َّل
يرى أنّه ناص ٌح
،والمغرور يرى أنه واث ٌ
ق من نفسه  "،قُ ْل َه ْل نُنَبِّئ ُ ُك ْم بِ ْاﻷ َ ْخ َ
ُ
ص ْنعًا".
سبُونَ أَنَّ ُه ْم يُحْ ِ
سنُونَ ُ
س ْعيُ ُه ْم فِي ا ْل َحيَا ِة الد ْنيَا َو ُه ْم يَحْ َ
َ
من هو الكنود ؟
البدن أعمى
أبرص
 الكنود هو الذي يع ُد المصائب وينسى نعم هللا عليه ،أح ُد
السلف كان أقر َ
َ
ِ
ع الرأ ِ
ِ
العينين مشلول القدمين واليدين ،وكان يقول  :الحمد هلل الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق
فمر به رج ٌل فقال له  :مما عافاك ؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول ،فمما عافاك ؟،
وفضلني تفضيالّ ،
سانَ ِل َربِّ ِه
فقال  :ويحك يا رجل ،جعل لي لسانا ً ذاكرا ً وقلبا ً شاكرا ً وبدنا ً على البالء صابراً"،إِنَّ اإل ْن َ
لَ َكنُو ٌد ".
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الغزايل والفتاة السافرة
 دخلتْ مكتبي فتاةٌ لم يعجبني زيها ،غير أني لمحت في عينيها حزنا وحيرة يستدعيان الرفق بها،
وجلست تبثني شكواها ،استمعت لها وعرفت أنها فتاة عربية تلقت تعليمها في فرنسا ،ال تكاد تعرف
عن اإلسالم شيئا ،فشرعت أشرح لها حتى بلغت مرادي أو كدت.
 استأذنت الفتاة أن تعود ،فأذنت ،دخل بعدها شاب عليه سمات التدين يقول بشدة :ما جاء بهذه الخبيثة
؟ ،فأجبت :الطبيب يستقبل المرضى! ،قال :طبعا نصحتها بالحجاب؟ قلت له اﻷمرأكبر.
 فقاطعني :هذا ال يمنع أمرها بالحجاب ،قلت :ما يسرني أن تجيء في مالبس راهبة ،وفؤادها خا ٍل من
هللا ،وحياتها ال تعرف الركوع والسجود ،دعها تؤثر االحتشام على التبرج بنفسها.
 وجاءتني الفتاة بعد أسبوعين في مالبس أفضل ،واستأنفتْ أسئلتها ،ثم قلت لها :لماذا ال تذهبين إلى
أقرب مسجد من بيتكم؟ ،فأجابت بأنها تكره رجال الدين ،وما تحب سماعهم!.
 قلت :لماذا؟،قالت :قساة القلوب ،غالظ اﻷكباد! إنهم يعاملوننا باحتقار ،وال أدري لماذا تذكرت هند التي
أكلت كبد سيد الشهداء حمزة رضي هللا عنه ،ونالت من اإلسالم ما نالت.
 فل ّما آمنت به،قالت له":يا رسول هللا ،وهللا ما كان على ظهر اﻷرض أهل خباء أحب أن يُذلوا من أهل
أحب إلّي أن يُ ّ
عزوا من أهل خبائك" ،نبع المودة
خبائك! ،وما أصبح اليوم على ظهر اﻷرض أهل خباءٍ
ُ
الدافق من قلب الرسول الكريم بدّل القلوب من حال إلى حال ،فهل يتعلم الدعاة ذلك من نبيهم ،فيؤلفوا
بدال من أن يفرقوا،ويبشروا بدال من أن ينفروا؟!.
حلول ملشاكل األطفال





إذا كان طفلك يكذب ؟،فالحل أن تعطيه االمان ،فالطفل ال يكذب إالّ إذا كان خائفا وتحت ضغط التهديد،
أشعره باﻷمان ثم عزز لديه قيمة الصدق.
طفلك عنيد فالحل :ال تعانده اثناء عناده فهو يطبق ما يرى،امنحه مزيدا من الحب والحضن
طفلك كثير الحركة ؟ الحل  :أشغله بأنشطة حركية ،وليخفف من تناول الشوكالته النها تزيد من حيويته ،
أعطه مسؤوليات عملية .
طفلك يضرب اخوانه الصغار؟الحل  :ال تقارنه باخوانه اﻷصغر ،وليكن حبك لهم بالعدل وال تظهر ميالن
قلبك الحد منهم على اآلخر.
كن منصفا

 الشعراوي رحمه هللا يقول :ال توطن نفسك على المعارضة بال إنصاف ،فدوام الخالف من االعتساف،
وال توطن نفسك على المواالة بال استحقاق فدوام االتفاق من النفاق .
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كان يخرج ليالً في شوارع المدينة وأزقة الحواري ليتفقد حال الرعية عن كثب ،ذات مساء إذ بأعرابية
تناجي زوجها الغائب وتنشد في ذكراه شعراً ،فيقترب ليسألها من خلف الدار :ما بك يا أختاه ؟ ،فترد:
لقد ذهب زوجي إلى ساحات القتال منذ أشهر وإني أشتاق إليه .
فيرجع الى دار ابنته حفصة ويسألها :كم تشتاق المرأة الى زوجها ؟ ،وتستحيي االبنة فيخاطبها
متوسالً :لوال أنه شئ أريد ألنظر به لما سألتك ،فتجيب اإلبنة الخجلى :أربعة أشهر أو خمسة.
يعود الفاروق إلى داره ويكتب ﻷمراء اﻷجناد "التحبسوا الجيوش فوق أربعة أشهر" ،ويصبح اﻷمر
قانونا ً صاغته اﻷعرابية وحفصة ،ويحفظ للمرأة أهم حقوقها .
ويتابع الفاروق التجوال الليلي متفقداً ،وإذ بطفل يُصدر أنينا ً حزيناً ،فيقترب من الدار ويسأل عما به ؟
فترد أمه":إني أفطمه يا أمير المؤمنين" ،فيحاورها ليكتشف أن اﻷم فطمت طفلها قبل موعده لحاجتها
لمائة درهم كان يصرفها بيت المال لكل طفل بعد الفطام .
يرجع الفاروق ال لينام؛ إذ أنين ذاك الطفل لم يبارح عقله وقلبه ،فيصدر أمرا ً بصرف المائة درهم للطفل
منذ الوالدة وليس بعد الفطام ،ليُصبح اﻷمر قانونا ً يحفظ حقوق اﻷطفال.
إمرأة جردته ذات جمعة من لقب أمير المؤمنين حين قالت ":أخطأت يا عمر" ،ورفضت قانون المهر
الذي صاغه ،فلم يكابر ولم يزج بها في السجن ،بل اعترف وقال" :أخطأ عمر وأصابت امرأة " ثم
سحب قانونه وترك للمجتمع أمر تحديد المهور حسب اإلستطاعة.
هكذا تُصنع القوانين ،حسب مصلحة المجتمع وطموحاته ،وذلك بالغوص في قاع المجتمع المستهدف،
فالمجتمع هو مصدر القوانين وليس السلطة ،ولكن ليس في القوم عمر !.
صيدلية الرتبية

 إذا رأيت ابنك يبكي فال تضيع وقتك بإسكاته ،أشر إلى حمامة أو غيمة بالسماء لينظر إليها وسيسكت،
ﻷن فسيولوجية االنسان بالبكاء هي بالنظر لألسفل.
 إذا أردت اﻷبناء أن ينهوا اللعب فال تقل لهم انتهوا االن ،بل قل بقي خمس دقائق ،ثم عد إليهم وقل بقيت
دقيقتان ثم قل االن ،وسينهون.
 إن كنت أمام مجموعة من اﻷطفال في مكان فيه ضوضاء عالية وأردت لفت انتباههم قل":الذي يسمعني
يرفع يده" اﻷول سيرفع ثم الثاني وتنتقل كالعدوى وسيصمت الجميع.
من بركات القران
سرمدي ،كيف ال ،وقلوب
نعيم
تلى فيها القرآن الكريم يوميا،يعيش أهلها في ٍ
 هنئيا لتلك البيوت التي يُ ٰ
ّ
صلى هللا عليه وسلم " :وإنَّ البيتَ لَيُتْلَ ٰى فيه القُـرآن
روى بكالم هللا يوميا ،وما ت َ ِجف قَط ،قال
ٰ
أهلها ت ُ ٰ
السماء كما تترا َء ٰى النجو ُم ﻷهل اﻷرض".
فيترا َء ٰى ﻷهل
ِ
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لي
دخل الزوج فوجد زوجته تبكي ،فسألها عن السبب فقالت :أن العصافير التي فوق شجرة بيتنا تنظر إ ّ
حينما أكون بدون حجاب ،وهذا قد يكون فيه معصيةً هلل ،فقبّلها الزوج بين عينيها على عفتها وخوفها
من هللا ،وأحضر الزوج فأسا وقطع الشجرة من أصلها .
وبعد أسبوع عاد من العمل مبكرا ً فوجد زوجته نائمة بأحضان عشيقها ،فلم يفعل شيئا سوى أنه اخذ ما
يحتاجه وهرب من المدينة كلها ،وصل إلى مدينة بعيدة فوجد النا يجتمعون قُرب قصر الملك ،فل ّما
سرقت .
سألهم عن السبب قالوا خزينة الملك قد ُ
مر رجل يسير على أطراف أصابعه فسأل من هذا ؟! ،قالوا شيخ المدينة ويمشي على
في هذه اﻷثناء ّ
أطراف أصابعه خوفا ً من أن يطاء نملة فيعصي هللا ،فقال الرجل :تاهلل لقد وجدتُ السارق ،فقال للملك أن
الشيخ هو من سرق خزينتك وأن كنت ُم ّدعيا ً فاقطع رأسي .
فأحضر الجنود الشيخ ،وبعد التحقيق اعترف بالسرقة ،فقال الملك للرجل كيف عرفت أنه السارق ؟!،
قال الرجل :حينما يكون اإلحتياط مبالغا ً فيه ،والكالم عن الفضيلة والمثاليات مبالغا بها؛ فاعلم أنّه تغطية
لجرم ما ،والعبرة هنا أنّه يوجد من بيننا وفي حياتنا اشخاص صرعونا بالمثاليات والشرف والعفة
وتبين لنا في ما بعد أنّهم أنذل البشر .
هكذا علمني اإلسالم

 علمني اإلسالم أن أتوب إذا قمت بعم ٍل سيء ،فإنّ هللا سيمحوه إذا كنت صادقًا باإلقالع عنه ،وأندم على
ذلك ،وأعزم على أالّ أعود إليه ،وإن تعلق بحق إنسان أعدته إليه .
كبيرا ،وعليه أن يستغفر هللا ولو
 وسبب التوبة هو الذنب ،الذي ال بد لإلنسان منه،
صغيرا كان أم ً
ً
تكررت أو تكاثرت ذنوبه ،وال يقنط من رحمه هللا ،مهما كانت كبيرة أو كثيرةً !.
عضوا نافعًا ،يبشر ويبني،
 المهم هو العودة إلى هللا ،وضياء اإليمان ،وتصحيح المسيرة ،ليكون المرء
ً
ال ينفر ويهدم ،ويعلم أن ربه يفرح بتوبته فر ًحا شديدًا ،ﻷنه رؤوف رحيم .
نصائح لألباء
 قل ﻷبنائك :ناموا حتى نصحو لصالة الفجر ،وسيكون همهم دائما ً لآلخرة ،وال تقل ناموا غدا ً مدرسة حتى
ال يصبحوا وهمهم الدنيا .
 تمتع بأبنائك وهم صغار فسوف تمر اﻷيام بسرعة ولن يبقى لك من براءتهم وطفولتهم إال مجرد ذكريات،
العبهم اضحك معهم مازحهم اخرج معهم ؛ كن كالطفل بينهم واجعل التعليم واﻷدب مع اللهو واللعب .
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كيس الذنوب الطائرة








تصور أنّك مذ بلغت سن الرشد ولديك كيس تجمع فيه الذنوب التي ال نحسب لها بالعادة حسابا ،بل
لسذاجتنا ربّما ال نظنها ذنوبا من اﻷصل ،فكم ستجمع فيه حتى نهاية حياتك؟.
لطفا ضع في كيسك ما يلي  :سائق طائش يسوق بتهور ويمر من جانبك فشتمته وربما شتمت
والديه! ،استاذ وضع أسئلة صعبة فـي امتحان فشتمته أيضا ،عامل توصيل طلبات البيوت تأخر وأنت
جائع فشتمته ! ،إنسان يقول كالما ليس على مزاجك فشتمته.
تراقب التلفاز والعب الكرة ضيع هدفا فشتمته الشعوريا ،زفه عر سببت لك إزعاجا فشتمتهم
جميعا ،طبيب كتب لك عالجا فسبب لك معاناة جانبية فشتمته ،أي إنسان رأيته في الشارع يتصرف
تصرفا لم يعجبك فشتمته ،ذنوب وذنوب وذنوب ونحن ال ندري!.
ً
اصال لهذه الذنوب؟ وننسى أن هناك ملكين على كتفينا يكتبان كل صغيرة
المشكلة أننا لم ننتبه
وكبيرة!"،ما يَلف ُ
رقيب عتيد" ،حتى أننا ننسى أن نستغفر !.
ظ من قو ٍل إالّ لديه
ٌ
لنتوقف قليال ونراقب أنفسنا في هذا التصرف غير الالئق ،فكم هي فكرة ُمخيفة جدا عندما نعلم أنّ كل
سنَتِ ُك ْم َوتَقُولُونَ ِبأ َ ْف َوا ِه ُك ْم َما
هؤالء النا سوف يأخذوا حقهم مني ومنك يوم القيامة! " ،إِ ْذ تَلَقَّ ْونَهُ ِبأ َ ْل ِ
َّللاِ ع َِظي ٌم " .
ْس لَ ُك ْم بِ ِه ِع ْل ٌم َوتَحْ َ
سبُونَهُ َهيِّنًا َو ُه َو ِع ْن َد َّ
لَي َ
امش يف ظل الناقه









جاء في البداية والنهاية أن سليل ملوك اليمن ،وائل الحضرمي ،قدم على رسول هللا معلنًا إسالمه،
وكان النبي قد قال ﻷصحابه قبل وصول وائل" :يأتيكم بقية أبناء الملوك"! ،فلما أتى وائل ر ّحب به
النبي وأدناه ،ثم أعطاه أرضًا نظير ما ترك خلفه من ملك وزعامة.
أرسل معه معاوية بن أبي سفيان ليدله على اﻷرض ،وكان معاوية لشدة فقره ال ينتعل حذا ًء! ،فقال
معاوية لوائل :أردفني على الناقة خلفك! ،فقال وائل :ليس ش ًحا بالناقة ولكنك لست رديف الملوك!،
فقال معاوية :إذن أعطني نعلك!،فقال له :ليس ش ًحا بالنعل ،ولكنك لستَ ممن ينتعل أحذية
امش في ظل الناقة!،يا سبحان هللا ماهذا الغرور؟!
الملوك!،ولكن ِ
سا على كرسي الملك ،نزل معاوية عن
آلت الخالفة إلى معاوية ،وجاء وائل ودخل عليه ،وكان جال ً
الكرسي وأجلس ً
وائال مكانه ،ثم ذكّره بالذي كان بينهما ،وأمر له بما ٍل ،فقال :أعطه من هو أحق به
يدي!.
مني ،ولكنّي وددتُ لو رجع بنا الزمان ﻷحملك يومها بين ّ
ال غنى يدوم وال فقر يبقى ،فكن حكيما ً في عالقاتك مع من حولك ،فالدنيا تدور لتقف بك يوما ً عند نفس
الحدثَ " ،وتِ ْلكَ ْاﻷَيَّا ُم نُدَا ِولُ َها بَ ْينَ النَّا ِ " ،حاول أن تكون محسنا وحليما مع النا حتى مع من
أساءوا إليك ،وكما قيل :دوام الحال من المحال .
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مثن مشروب غازي










عبدالر ٰ
حمن السميط رحمه هللا مذ عرفته أيام تخصصه في بريطانيا كان داعيةً بحق ،ثم
الدكتور
ّ
اصبحت الدعوة شغله الشاغل ،حيث أسلم على يديه الماليين في أفريقيا يقول :
استرعاني بكاء وتوسالت سيدة أفريقية ﻷحد اﻷطباء ،فتأثرت وتحدثت مع الطبيب ،فقال لي إن ابنها
الرضيع فى حكم الميت ،وهى تريدني أن أضمه لألطفالنا ،إنه طفل لن يعيش ّإال ﻷيام.
فقلت للمترجم كم تحتاج من المال كل يوم؟ ،فذكرت مبلغا وجدته يساوي ثمن مشروب غازي في بلدي،
فقلت لها خذي هذه نفقة البنك ،لترضيتها ﻷنها كانت حديثة عهد باإلسالم.
وبعد أكثر من ٩٧عاما كنت في المركز فجاءني أحد الموظفين وقال :هناك سيدة إفريقية تصر على
لقائك ،وبعد أن وافقت دخلت سيدة ومعها طفل جميل الوجه هادئ وقالت :
عبدالر ٰ
حمن أتم حفظ القرآن الكريم وكثيرا من أحاديث الرسول ،ثم تكلم الطفل بالعربية وقال:
هذا ابني
ّ
علي طيلة مدة
لوال اإلسالم ورحمته ما كنت
ً
القف بين يديك ،فقد حكت لي أمي قصتك معها وإنفاقك ّ
طفولتي ،وأنا أجيد اللغة اإلفريقية أيضا وأعرفها تماما .
أحب أن أعمل معكم كداعية هّلِل ،مقابل طعامي فقط ،وأخذ يتلو آيات من سورة البقرة بصوت شجي ،
على اﻷرض وأنا شبه مشلول لهول المفاجأة وشد ِة
تذكرت قصته ،عندها لم تحملني قدماي ،فخررت ٰ
ياَّللا!.
الفرحة ،وسجدت هلل
ً
شكرا وأنا أبكي وأقول  :ما أكرمك ه
سا مؤمنة ورزقنا داعية هّلِل نحتاجه ،كم من أموال ننفقها بال طائل،هذا
ثمن مشروب غازي أحيا نف ً
الطفل الحافظ أصبح من أكثر دعاة إفريقيا شهرة بين قبائلها ،وأكثرهم قبوال لدى النا  ،ما أسهل
َّللا " ولو بشق تمرة " ،فكم نحن مسرفون بالهدف !!!.
التقرب إلى ه
نفوسنا  ...آخر القالع








سا انتصروا في معارك السجون والوقوف أمام عتاة اإلجرام في شتى الميادين ،لكنهم انهزموا
أعرف أنا ً
في معركتهم اﻷخيرة مع أنفسهم ،فإذا ببعضهم عاد ألف خطوة للوراء .
كانت المعارك بين الطاغية وجموع الشعب ،ثم حولها إلى ما بين الشعب ونفسه ،ثم تحولت إلى ما بين
كل فصيل ونفسه ،ثم أصبحت في نهاية المطاف بين كل واحد منا ونفسه .
لما وصل موسى إلى البحر أ ّخر هللا أمر االنشقاق؛ حتى أدركهم فرعون وجنوده لتتم آخر مراحل
االختبار ،وهي اختبار المؤمن مع نفسه ،قبل أن يقضي هللا على فرعون وجنوده ،فتزلزلت قلوب البعض
وظنوا أنهم مخذولون ،وقال الواثق بربه :كال إن معي ربي سيهدين.
هذه المرحلة اآلن التي من قسوتها يرسب المئات في اختبارها يوميا ،حتى إنني من فرط ما أرى من
نوعية الراسبين ولم يكونوا كذلك سابقا أقول في اليوم ألف مرة :رب سلم سلم .
قلت لصاحبي يو ًما وقد أصاب بعض غبار اليأ أنفه :هون على نفسك .فالحق مضمون نصره ،لكن
المرعب أن ينتصر الحق وليس لنا فيه نبتة من بستانه ،أو حجر من بنائه!!.
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رأيت يف الغرب إسالما بال مسلمني









إنها مقولة باطله يُرددها الكثيرون من المنبهرين بنظام الغرب المادّي في الشارع وإشارات المرور،
وبعض المعامالت التي يطبقها القانون بصرامة على اﻷمير والفقير.
هذا أمر طيب حيثما ُ
طبق ،ولكنّ هل هذا هو اإلسالم الحقيقي؟،أنت رأيت أجسادا ً بال أرواح ،ورأيت
الحياة المادية في أعلى صورها،ولكنني رأيت الجانب اآلخر ،فالروحانية في أدنى صورها ،ورأيتَ أبناء
ال أب لهم ،وفتاة تخرج من بيت أبيها تتسكع و ليس لوالدها كلمة .
رأيتَ في الغرب الشذوذ والزواج بالحيوانات بمباركة قانونية ،ورأيتَ من يرمي والديه في ملجأ العجزه،
ومن يتواصل مع صديقه أو صديقته كل يوم وال يتواصل مع أمه أو أبيه.
رأيتَ مجتمعات ال يوجد بينها روابط عاطفية أو رحمة إالّ ما كان بقوة القانون ،رأيتَ أسرا ً مفككة
واختالطا ً مقيتا ً ،ورأيتَ من يتبرع لكلبه بماله بمباركة قانونية،ورأيتَ في الغرب أنهم يعيشون على ما
سلبوه من شعوب العالم المسكين وأولهم العرب والمسلمون .
رأيتَ في الغرب أكثر نسب اإلنتحار و الجريمة و االغتصاب،ورأيت أسلحة مدمرة لم يستخدموها إالّ
أر مسلمين!.
على العرب والمسلمين ،ثم يأتي ليقول رأيت إسالما ولم َ
تر سوى انضباط وطرقات وتطاوال في البنيان ،وسعيا ً وراء امتالك الدنيا ،ال إلعماراﻷرض
يا هذا ،لم َ
وخدمة اآلخر ،فال تنبهر بالتقنية المسلوبة من أدمغة العالم الفقير وعقول المسلمين ،فبأي عين ترى؟!،
كن منصفا ً ،وكفانا تقزما ً أمام عمالق هش آيل للسقوط.

ُ
حمدودية احلواسِ،نعمة أم نقمة؟!
 الحوا منافذ ُالعقل ِإلى العالم ِوقنواتُ
ِ
اإلدراك لهُ ،واإلدراكُ هو نق ُل الوا ِقع إلى ال ّدِماغ ِبواس َط ِة الحوا ِ ّ
ليتمكنَ االنسانُ ِم ْ
اﻷشـيـاء ومكنونِهـا وال ُحكم ِعليها.
ـن معرفـ ِة ماهيَّـ ِة
ِ
ســ ْبعَـة ُأمـتــار ،ونحن كبشر ال نسم ُع إالّ الموجات
 وللحوا ِ ّ عتباتٌ  ،عتبة السمع لســا َ
ع ِة اليَـــ ِد هي َ
ت اﻷُخـرى.
التي ت َ َر ّددُها بين  72.222 – 72ذبذبة\ث،
بخالف المخلوقــا ِ
ِ
 واﻷذُنُ أم الحوا  ،والســـمـع هي الحاسة الوحيـدة التي ال تنام وهـي أداة االسـتدعاء من النـوم ،وهللا
تبارك وتعالى يقول ":فضربنا على آذانهـم في الكهـف سنيـن عـــددا".
 أ ّما حاسة اإلبصار فإنك تستطي ُع أن ترى نورا ً على بعد  15كم في ليلة ظلماء صافيـة ،وال تســـتطيـع أن
تــرى نقطـة قـطرها أقـل من / 2.7الملمتر ،إننا نـــرى جــــزءا ً بســيـطا مـن الـطيف
الكهرومـغناطـيسي ،نرى ما يقع بين  252 – 952نانوميتـر (البنفسجـي واﻷحـمـر) وال نبصر في الظــالم
الدامس بينمــا الحصـان يمكنـه ذلك.!!..
 فمــاذا لو كشف هللا عنك غطاءك ،فرأيت مليارات الميكروبات من حولك ،والمليـارات التي تســتوطن
جسـدك ،ورأيت مليارات الجزيئات تتصارع في كأ الماء أمامك ،ماذا لو فقدت بصرك كليًّا ؟ ،فكيف
ستكون حياتك؟ فنعمـة الحوا عظيمـة ،ولكن اﻷعظـم محدوديتهــا.
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رب سلم سلم










يقول الشيخ الغزالي :هذا الزمان كفيل بتغيير أي قلب مهما كان ثبات صاحبه! ،هاتفت من كنت أغار من
صالحه وعطائه للدين فلمست في كالمه تهاونا وفي دينه كثيرا من اللين .
وزارني أخ حبيب يقول أدركني فقد أصبحت أجمع صلواتي بعد أن كنت ال أقصر في نافلتي ،ورأيت في
وجه حبيب انطفاءة لم أعهدها من قبل ،فعلمت بأن الذي أذهب بهاء وجهه طول النظر في اﻷجساد
العارية والمشاهد الفاتنة عبر مواقع الفتنة ومشاهد الضياع !! .
ناهيك عن كثير من أحبتنا الذين زاد ترخصهم في أمر الربا والنساء والحقوق ،حتى أصبح جل دعائي
من فرط ما أرى:رب سلم سلم ،ولما رجعت إلى نفسي وجدت وراء اﻷمر علتين.
أوالهما  :ترك بعضنا لنفسه الترخص حتى يالمس اﻷرض بال حاجز من إيمان ،وال اتكاء على شيء
يمنعه من التمرغ في وحلها،وثانيهما :انشغال المصلحين عن بعضهم؛حتى لم تعد ت ُهدهد قلوب بعضنا
كلمات اﻷخوة المذ ِ ّكرة ،وال رسائلها الموقظة كما كانت في السابق.
رحم هللا السلف ،كانوا يتفقدون إخوانهم ،فيسألون عن آخرتهم خوفا من ضياع اإليمان ،ويسألون عن
دنياهم خوفا عليهم من العوز ،ورحم هللا عمر ،لما علم أن صاحبا له تدنى في إيمانه حتى شرب الخمر
أرسل إليه صدر سورة غافر ،وال زال يذكره باهلل حتى عاد .
اطمئنوا على بعضكم ،وتفقدوا إخوانكم ،فمن وجدتموه على الجادة فثبتوه ،ومن يوشك على السقوط
فاسندوه حتى توقفوه ،ومن وجدتموه تو َّحل في الطين فطهروه وطيبوه.

طفلك سريع الغضب






الحل  :ال تعره اهتماما وال ترد عليه بغضب مماثل ،وعلمه أن يتوضأ إن غضب  ،وقل له اهدأ ثم
نتفاهم .
طفلك ظهرت عليه عالمات عدم رغبة بالدراسة ،صمت مفاجئ ،قضم اظافر ،خوف من النا  ،قد تكون
بوادر اعتداء ....انتبهوا .
ابنك سرق ؟ الحل :ال تنعته بكلمة سارق ،بل انصحه على انفراد  ،دعه يرجع ما اخذه  ،وابحث عن
اﻷسباب التي ألجأته للسرقة وعالجها  ،أشبع احتياجاته الماديّة والمعنويّة.
ّ
وعزز ثقته بنفسه وال تسخر من شكله وصوته
ابنك ظهرت عليه عالمات البلوغ؟ علّمه آداب الطهارة
وبيّن له أنه أصبح مسؤال عن سلوكه.
طفلك ال يصلي ؟الحل  :نحبّبه في هللا  ،نشعره بأن كل النعم بما فيها النقود التي يشتري بها االلعاب
والحلـِوى هي من هللا.
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هل تعلم ؟!






هل تعلم أنّ البعض يبدو أصغر سنا ً من عمره الحقيقي ،والسبب؟ ،أنّ خالياهم التي تتجدد في أجسامهم
تكون أنشط بسبب رحابة صدورهم وحسن نواياهم وبراءة اعتقاداتهم.
افكارهم اإليجابية التي ت ُنعش أجسادهم تدفع بتسريع التخلص من الخاليا التالفة ،حيث تضمر وتموت
وتتحات من جلد اإلنسان لتحل مكانها خاليا طازجة نشطة وكلها حيوية .
أرواحهم المتسامحة والمرحة التي تضخ رسائل السعادة إلى ادمغتهم ،فتترجمها عمليا إلى ابتسامات
دائمة مع العدو والصديق ،لتصبح طبعا وعالمة فارقة محبوبة من الجميع.
عالمات الرضا الظاهرة على وجوههم ،حتى مع ظلم العباد لهم ﻷنّ شعارهم  ":أن اكون مظلوما خير
لي من أن اكون ظالما " وحسبهم ربهم الذي هو على كل شيئ رقيب .
حسن الظن بربهم والتوكل عليه في كل أمورهم ،وإن حدث لهم مكروه فهم على يقين أن الموت والحياة
بيد هللا وحده ،ولهذا يبدون أكثر حيوية وأصغر سنا ً من اعمارهم الحقيقية.
حنان األم







رجل تجاوز الستين من عمره ،ذهب لزيارة والدته ذات الثمانين عاما التي انحنى ظهرها واخذ منها
الزمن ما اخذ ،اخذا يتحدثان طويال حتى تأخر الليل واشتد البرد فقرر ان يبيت ليلته هناك،
نام ملء جفنيه حتى صالة الفجر فقام من مرقده فتوضأ ولبس مالبسه ولم يبقى االّ الحذاء ،بحث عنه
فلم يجده في المكان الذي تركه فيه ،واخيرا وجده،اتدرون اين وجده؟.
لقد وجده بجوار المدفأة ،وعرف أن أ ّمه ارادتأن يكون دافئا عند لبسه ،وقف ينظر طويال الى ذلك
الحذاء ،وهو يفكر في حنان تلك االم ،التي إعتبرته طفال في عينها حتى وهو في الستين.
طال به التفكير ولم يدري بنفسه االّ والدموع تتساقط من عينيه ،قال في نفسه :يا هللا هل ُيوجد من
يفعل ذلك غير االم؟ وهل يوجد من هو اشد حنانا وعطفا من االم على وليدها؟.
امسك جواله وأطلق تغريدة عن الفعل الذي قامت به أ ّمه ،وارفق معها صورة الحذاء بجوار المدفأة،
فوجئ فيما بعد بان تغريدته قد بلغت اآلفاق وبشكل لم يتوقعه ،لقد اكتشف انه لم يبكي وحده ،بل وجد
الكثيرين مثله ،احدهم كتب" فقدتُ أ ّمي ،أحمد هللا أنك لم تفقدها،عدت الى امي ،وبكيت كثيرا في حضنها
وشرحت لها اثر فعلها على النا  ،ورأيت السعادة تمأل وجهها!.
مكانة األم

 وعن معاوية بن حيدة قال ":قلت :يا رسول هللا"" :من أحق النا بحسن الصحبة؟ فقال رسول هللا:
"أمك" ،قلت :ثم من؟ ،قال" :أمك " قلت :ثم من؟ ،قال " :أمك" ،قلت :ثم من؟ قال" :ثم أبوك ،ثم
اﻷقرب فاﻷقرب".
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اشواك القنافـذ
 ال يُمكن للقنافذ أن تقترب من بعضها البعض ،فاﻷشواك التي تُحيط بها تكون حصنا ً منيعا ً لها ،ليس عن
أعدائها فقط بل حتى عن أبناء جلدتها ،فإذا أط ّل الشتاء برياحه وبرودته إضطرت لالقتراب وااللتصاق
ببعضها طلبا ً للدفء،متحملة ألم الوخزات وحدّة اﻷشواك .
 وإذا شعرت بالدفء ابتعدت ،حتى تشعر بالبرد فتقترب أخرى ،وهكذا تقضي ليلها بين اقتراب
وابتعاد،االقتراب الدائم يكلفها الكثير من الجروح ،واالبتعاد الدائم قد يُفقدها حياتها.
 كذلك هي حالتُنا في عالقاتنا البشرية ،اليخلو الواحد منا من أشواك تُحيط به وبغيره ،ولكن لن يحصل
على الدفء مالم يحتمل وخزات الشوك واﻷلم ،فمن ابتغى صديقا ً بال عيب عاش وحيدا ً ،ومن ابتغى
زوجةً بال نقص عاش أعزبا ً ،ومن ابتغى أخا ً بدون مشاكل عاش باحثا ً .
 ومن ابتغى قريبا ً كامالً عاش قاطعا ً لرحمه ،فلنتحمل وخزات اآلخرين حتى نعيد التوازن إلى حياتنا ،فإذا
أردت أن تعيش سعيدا ً ،فال تفسر كل شيء ،والتدقق بكل شيء ،والتحلل كل شيء ،فإن الذين حللوا
اﻷلما وجدوه فحما ،ال تحرص على اكتشاف اآلخرين أكثر من الالزم ،واﻷفضل أن تكتفي بالخير الذي
يظهرونه في وجهك دائماً،واترك الخفايا لرب العباد.
الشيخ علي الطنطاوي
حرا ً ،ووجدت خيرا ً ووجدت شرا ً ،فرأيت
مرا ً ،ورأيت بردا ً ورأيت ّ
 يقول رحمه هللا :ذقتُ حلوا ً وذقتُ ّ
الصعود إلى المعالي صعبا ً ،والهبوط إلى الدنايا سهالً ،والطاعات ال تخلو من المشقّات ،والمعاصي فيها
اللذّات.
سرت في الدنيا شرقها وغربها ،وخبرت النا صالحيهم وطالحيهم ،وعكفت على الكتب أكثر من
و ِ
خمس وسبعين سنة ،فخرجت من هذا كله بثمرة واحدة ،هي كلمة قرأتها في صيد الخاطر البن الجوزي
ٍ
وهي :إن مشقةَ الطاعة تذهب ويبقى ثوابها ،ولذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها
نصائح ونصائح
 طفلك مدمن االلعاب االلكترونية ،الحل  :تدرج معه حتى يقلل من ساعات اللعب وال تحرمه فجأة ،فيقبل
عليها بشغف اكثر من قبل.
 طفلك يتلفظ بألفاظ بذيئة ؟،الحل  :ال تصرخ عليه بل نبّه باللين وأخبره بأن نظافة اللسان من نظافة
القلب وحاول معرفة المصدر.
 طفلك يمص اصبعه أو يقضم أظافره ؟ الحل  :طفلك يحتاج إلى اﻷمان فهو خائف من شيء ما يهدده او
يشعر بدونية نتيجة مقارنته ربما باﻷخرين.
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من سيأكل جسدك بعد موتك؟








الجراثيم عن تعدا ِد المليارات من جراثيم أمعائك بدقةٍ ،جراثيمكَ التي خلقها هللاُ في بطنكَ هي
عجز علما َء
ِ
بذرة فنائك ولكنك ال تعلم  ،فهي التي ستلته ُم جسدكَ بعد موتكَ .
ت من الخاليا الجرثومي ِة التي سيتضاعف عددها مليارات المرات في بقايا
والعجيب أنّ هذه المليارا ِ
القبر بعد قيامها بواجبِها،
جسدك ،إالّ أنها تموتُ وتتالشى في
ِ
ولو قُدّر لي أن أ َ
ب
بحث عن ما يتبقى من جس َمك بعد تحلُل ِه كامالً  ،لوجدت ما وجدهُ مختصو الط ِ
طبـــاشـيـــر
الشرعي ،فمنّ كانَ وزنهُ سبعون كيلوغراما ً وتحلل ،يتبقى منُه ما يساوي عــلبــــــة من
ٍ
كلسيةٍ ،وأخرى من الكـبـــريـــــتٍ ،وما يُعاد ُل المسمار الصغير من الحديدِ ،وحـفـنــ ٍة مــــن المــلـــحِ
العناصر،
لبعض
وآثار
ِ
ٍ
ِ
هذه الجراثيم تقوم بعملها فتحلل كل أجساد الموتى بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الدين أو اللون
أو مكان اإلقامة،اإلستثناء الوحيد من سطوة هذه الجراثيم هي أجساد اﻷنبياء وأجساد المجاهدين الذينَ
حازوا ك َل مقومات الشهاد ِة الشرعي ِة ،وفوقَ ذلكَ اصطفا ٌء من هللاَ عز وج َّل،
الجراثي َم خلق من مخلوقات هللا ،ال تعصي له أمراً ،فرغم وجودها في أمعاء اﻷنبياء والشهداء كغيرهم،
ظهر جنديتُها وطاعتُها الحقةُ "
إالّ أنها تتوقف بأمر هللا وال تحلل أجسادهم ،ورغم صغرها إالّ أنها بهذا ت ُ ُ
َّللاِ أ َ ْم َواتًا ۚ بَ ْل أَحْ يَا ٌء ِعن َد َر ِبّ ِه ْم يُ ْر َزقُونَ ".
سبَنَّ الَّ ِذينَ قُتِلُوا فِي َ
َو َال تَحْ َ
سبِي ِل َّ
ذوقيات رفيعة

 يقول الشيخ الطنطاوي :رأيتُ إبنتي البارحة تأخذ قليال من الفاصوليا واﻷرز ،ثم وضعتْها في صينية
نحا وأضافت إليها الباذنجان والخيار وحبات من المشمش ،وه َّمتْ خارجةً.
 سألتُها ْ :
لمن هذا ؟ ،فقالت:إنه للحار  ،فقد أمرتْني جدّتي بذلك فقلتُ  :أحضري بعض الصحون،
وضعي كل حاجة في صحن ورتّبي الصينية ،وأضيفي كأ َ ماء ومعه الملعقة والسكين ،ففعلتْ ذلك ثم
ذهبتْ .
عودتها سألتْني ل َم فعلت ذلك ؟ ،فقلتُ  :إنَّ الطعا َم صدقةٌ بالمال ،أما الترتيب فهو صدقةٌ بالعاطفة،
 وعند ْ
القلب.
واﻷو ُل يمأل البطنَ والثاني يمأل
َ
ضيف كريم،
ق قريب أو
 فاﻷول يُش ِع ُره أنه متسو ٌل أرس ْلنا له بقايا اﻷكل ،أما الثاني فيُشعره أنه صدي ٌ
ٌ
ْ
ليكن إحسانُكم
وهناك فرق كبير بين عطاء المال وعطاء الروح ،وهذا أعظ ُم عند هللا وعند الفقير،
بكر ٍم و محبة ،ال بذ ٍ ّل ومهانة " إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ".
ملفوفا ً َ
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ُ
املصطلحـات
حـرب
ِ

 هل تعلم أنّ هناك من يكي ُد لك ولدينك وﻷبنائك وانت ال تعلم ؟ ،حربُهم بطيئةٌ صامتةٌ ،ومبطنةٌ بالمصلحة
لحرام
وكثير من اإلغراء المادي ،لفرضها علينا طواعيةً ،أو بقوة الشرعية الدولية ،التي التقي ُم وزنا ً ال
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
وال لحال ٍل ،تنحتُ لنا مصطلحا ٍ
ت ملتبسة ،مطاطية تستبطن تغيير المفاهيم اإلسالمية ،تظهر أمام
الشعوب بثوبها اإليجابي ،ثم تدريجيا ً تُسفر عن مقصدها الحقيقي.
 فمثال مصطلح "الجنس اآلمن" ،الذي يعني؛ أنه يا شباب ال مانع من ممارسة الزنى شريطةَ إستعمال
العازل ،وكأن الزنى حالل ،والمهم أن ال تُصاب بااليدز واﻷمراض المنقولة جنسيا.
 فُرض علينا أيضا مصطل ٌح آخر " :متعدد الشركاء جنسيا"بدال من الزانى ،لماذا؟ ،ﻷن كلمة زنى وزاني
حيثما ذُكرت ،ت ُذكرنا بالقرآن الكريم ،وهم اليريدون ذلك ﻷنهم يريدون طمسه.
 ومثله المصطلح المضحك ال ُمبكي " عامالت الكرم" ،بدال من كلمة البغايا ،يا إلهي ما هذا الكرم
العجيب! ،وإياك إياك أن تقول"الشاذين جنسيا" بل قل بتعاطف ورقة"المثلين" وال غير
 أما المصطلح العجيب الغريب على معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا فهو"اﻷم العزباء" ،يعني البنت التي
وتعيش مع إبنها من الزنى.
تزني مع عشيقها ،فتحمل منه ،ويتركها لغيره ،فتل ُد
ُ
 هذه المصطلحاتُ تصلح ُ للغرب المنحل فقط ،وليس لنا ،ففي الواليات االمريكية لوحدها عشرة مليون
ب شيئا ً فشيئا ،وتُصبح الحياةُ فردية ،بال
أم ٌّعزباء ،يُعولمون هذه المصطلحات ،ليُغيروا معتقدات الشعو ِ
دين ،ك ٌل يعم ُل على هواه ،وهذا ما يُريدون ،وهللا من ورائهم محيط .
األصمعي واألعرابي
 يُحكى أن اﻷصمعي سار يوما فوجد أعرابيا ،فسأله اﻷعرابي من اين أنت يا أخ العرب ؟قال  :من أصمع،
قال  :ومن اين انت آ ٍ
ت ؟،قال  :من المسجد،قال  :وما تصنعون بالمسجد؟،قال  :نصلي و نقرأ قرآن هللا،
قال  :وهل هلل قرآن ؟ ،قال  :نعم ،قال  :اقرأ علي شيئا منه.
 فقرأ عليه سورة الذاريات فلما وصل إلى قوله تعالى" وفي السماء رزقكم وما توعدون" قال حسبك،
وقام وذبح ناقته وتصدق بها يقينا منه بصدق الرزاق ثم انصرف ،يقول اﻷصمعي وبعد سنتين من
لقاءنا ،خرجت للحج فلقيت ذلك اﻷعرابي فجائني وقال:ألست اﻷصمعي ؟،قلت :نعم ،قال :زدني مما
قرأت علي المرة السابقة ،قال :فقرأت عليه بقية السورة"فورب السماء واﻷرض إنه لحق مثلما أنكم
تنطقون" هنا انتفض اﻷعرابي.
 و صرخ بأعلى صوته وقال :من أغضب الكريم حتى يحلف،اما كان يكفيكم قوله"وفي السماء رزقكم وما
توعدون"،يقول اﻷصمعي فرددها ثالث ،فو هللا ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه ...!،عبدي ضمنت
لك قسمتي فشككت ،فلم أكتف بالضمان بل أقسمت.
 هذا ما جعل اﻷعرابي يصعق من فوره ،الن النا في زمانه جعلوا الرحمن يُقسم ليصدقوا بأن رزقهم
مضمون ،فكيف به لو عاش بيننا اآلن ورأى كثرة الذين ال يصدقونه سبحانه .
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َّ
اللهم أعفُ عمن ظلمني
ويصبر على أذاهم ،ويعفو عنهم ،ويبيتُ وقلبه ال غ ّل فيه
يعيش بين النا ِ  ،يدعوهم
 هنيئا للمؤمن الذي
ُ
ُ
وال حق ٍد على أحد ،يعل ُم أنّ
الصابر يوفى أجره يوم القيامة بغير حساب ،ال يُوزن لمثله وال يُكال ،إنما
َ
يُغرف له غرفاً .فليرجع كل منا الى قلبه ،قبل فوات اآلوان.
 يصبر ويُسامح ،ويُهذّب قلبه بتهذّيب اإليمان ،ويصفيه من كدره ،ع ّل هللاَ يُخلّصه من شوائبه؟ ورب العزة
َّللاَ َ
ص َدقَةٌ ِم ْن َما ٍل،
يقولَ ":وإِ ْن ت َ ْعفُوا َوت َ ْ
صتْ َ
سوله يقَو َلَ ":ما نَقَ َ
ور ُ
صفَ ُحوا َوت َ ْغ ِف ُروا فَ ِإنَّ َّ
ور َر ِحي ٌم"َ ،
غف ُ ٌ
ع ْبدًا ِبعَ ْف ٍو ِإ َّال ِع ًّزاَ ،و َما ت َ َوا َ
َّللاُ".
َّللاُ َ
ض َع أ َ َح ٌد ِ َّّلِلِ ِإ َّال َرفَعَهُ َّ
َو َما َزا َد َّ
 كان الحسن البصري يدعو ذات ليلة "اللهم أعفُ عمن ﻇلمني ،فأكثر في ذلك ،فقال له رجل :يا أبا سعيد،
سمعتك الليلة تدعو لمن ﻇلمك ،حتى تمنيت أن أكون منهم ،فما دعاك إلى ذلك؟ ،قال :قوله تعالى" فَمَنْ
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه".
 إنها قلوب أصلحها وربّاها القرآن الكريم ،ونفو طوعها اإلسالم العظيم ،فهنيئاً لها ،فلنحاول أن نعفو
ونصفح ونتغافل ،وليقل عنا النا ما قالوا ،فالتَحزنْ عَلى ﻃَيبتك؛ فَإنَ لَم يُوجَد مَن يَقدرهَا فِي االرَض؛
ففي السَماﺀ مَن يَباركهَا ويؤجرك عليها.
 قيل "تسعةُ أعشار ُحسن الخلق في التغافل" ،و"ما زال التغاف ُل من فعل الكرام" ،ويُذكر أنّ امرأةً سألت
حاتما ً عن مسألةٍ ،ثم خرج منها صوتا ً في تلك اللحظة فخجلت ،فقال حاتم :إرفعي صوتك ،فأوهمها أنه
بحاتم اﻷصم.
فسرت المرأةُ وقالت :إنه لم يسمع الصوت ،فلُقّب
ٍ
أص ٌّمّ ،
ُ

ُ
اآلية التي يقال أنها أبكت إبليس
ِ
ينتظر من
ع للتائبين ليال ونهارا،
 إنّ من أوسع اﻷبواب عند هللا تبارك وتعالى باب التوبة ،فهو مشر ٌ
ُ
يلجهُ ،ويفرح هللاُ بتوبة عبد ِه  ،وفوق ذلك يعدهُ وير ّ
غبهُ بل ويُغريه بجن ٍة بل جنا ٍ
ت.
َّللاَ،
"والَّ ِذينَ ِإذَا فَ َعلُوا فَ ِ
احشَةً ،أ َ ْو َظلَ ُموا أ َ ْنفُ َ
س ُه ْم ،ذَك َُروا َّ
 يقو ُل هللا في اآلية التي أبكت ابليسَ :
علَى َما فَعَلُوا َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ * أ ُ ْولَئِكَ َج َزا ُؤ ُه ْم
َّللاَُ ،ولَ ْم يُ ِصروا َ
فَا ْ
وب إِالَّ َّ
ست َ ْغفَ ُروا ِلذُنُو ِب ِه ْمَ ،و َم ْن يَ ْغ ِف ُر الذنُ َ
ام ِلينَ ".
ارَ ،خا ِل ِدينَ فِي َها َونِ ْع َم أَجْ ُر ا ْلعَ ِ
َم ْغ ِف َرةٌ ِم ْن َربِّ ِه ْمَ ،و َجنَّاتٌ تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها اﻷ َ ْن َه ُ
 فأين التائبين الذين خلطوا عمال صالحا بأخر سيئا ،الذين تراكمت ذنوبهم وهم ال يشعرون؟ ،ثبت عن
الرسول أنه قال ":هللُ أش ُد فرحا ً بتوب ِة عبد ِه من أحدِكم براحلت ِه التي عليها طعامهُ وشرابهُ ،فأضلّها في
أرض فالةٍ ،فاضطجع ،قد أيس منها ،فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمةٌ على رأس ِه ،فل ّما رآها أخذ
ِ
بخطامهاِ ،وقال من شد ِة الفرحِ :الل ّهم أنتَ عبدي وأنا ربك ،أخطأ من شدة الفرح".
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هؤالء مجيعا يف نظري مقصرون
كمعلم
 أوالً :الناظرمن ع ٍل الى الشباب التائهين الغارقين في ملذات الحياة ،وهويرى كل التيه بحكم عمله
ٍ
أو أستاذ جامعي ،ثم ال يُحرك ساكنا ً تجاههم ،لنصحهم وإرشادهم بالحسنى ،وال يختلط بهم ،بحجة الحفاظ
على الوظيفة ،وال يُجيد إالّ اإلنتقادات ،وفوق هذا يعتبر نفسه داعية.
 ثانيا :الداعية الذي يُجهد نفسه ،وهو يدعو ويوجه وينصح لألخرين ،ولكنّه ال ينتبه ﻷهله ،وبيته فيه
راب كثير ،وأوالده في شبه ضياع ،يُصلي في الصف اﻷول ،والنا يتهامسون لو كان فيه خير لظهر
َخ ٌ
على أهل بيته ،فزوجته حاسرة ،وإبنته تخرج متبرجة وبكامل زينتها.
 ثالثا :المتبت ُل في محرابه ،المنقط ُع عن النا في محرابه ،ال يُخالط النا  ،ويظنُ أنه يُحسنُ صنعاً،
شآبيب الرحم ِة تتنز ُل على العاملين في ميادينهم ،قب َل أن تتنز َل
العلم والمعرفة ،بأن
ناسيا ً ما قاله أهل
َ
ِ
ُ
يجوز له أن ينعز َل عن المجتمع ،فأولوية
على العاكفين في محاريبهم ،فرغم فضل ما يقوم به ،إالّ أنه ال
العمل أن ينشغل بالعبادة المتقدمة ،المتمثلة بحماية المجتمع وإصالحه،
يورث علمه ﻷحد وال ينشره ،كسالً أو خوفا ً من
 رابعا ً :العالم الذي يبخل على االخرين بعلمه ،فال ّ
المنافسة في المهنة أو خوفا من الحاكم ،وأهم هؤالء حملة العلم الشرعي ِ ،فالعل ُم الراك ُد في العقول ،ال
ب على الرف اﻷعلى في المكتبة ،ال يتلقى إالّ الغبار.
يُفي ُد في شيءٍ  ،فمثله كمثل كتا ٍ
 خامساً :الغني البخيل ،الذي أعطاه هللا ماالً وفيراً ،فبخل به على الفقراء والمساكين ،اذا أخرج من جيبه
دينارا ً ،تمطى وتململ وتردد ،وكأنه يقطع شيئا ً من جسده ،وال يظهرعليه أثر النعيم ،وأكثر النا تمنيا ً
لموته هم بعض أوالده ،لشعورهم بالحرمان في حياته رغم يسر حاله.
الشاب القادرعلى التمام ،الذي أعطاهُ هللاُ عقالً متقداً ،وصحةً ممتازةً ،وقدرا ً كبيرا ً من الذكاء،
 سادساً:
ُ
لكنه يتكاسل ،وال يستغل كل مواهبه ،ولم أجد تعبيرا ً عن مثل هؤالء الشباب ،خيرا ً مما قاله المتنبي:
قص القاد ِِرينَ على الت ّ َم ِام
ب النّا ِ َ
أر في ُ
شيْئا ً َ .......كنَ ِ
عيُو ِ
َولم َ
قم الليل إال قليال
 يخاطب رب العزة نبيه محمدا ويوجهه لتحمل أعباء الدعوة قائال":قم الليل إال قليال"أي يا محمد،
مخالطة النا بالنهار تحتاج للقرآن والصالة بالليل! ،وإذا كان هذا توجيه هللا لمحمد ،فكيف بمن هو
دونه ،ولعل هذا سر فتنة أقوام كانوا ملء السمع والبصر!!.
 من يخرج إلى النا بقلب وإيمان ضعيف كان عرضة للشبهة ،ونهبا للشهوة ،وضعيفا أمام الفتنة ،وقد
قال تعالى لنبيه":قم الليل إال قليال"و"إن لك في النهار سبحا طويال".
 فالفارغون سريعا ما يفتنون ،والمفلسون سريعا ما ينطفئون ،وإذا كان هللا قد سلم قلبك لرحمته بك،
فال تأمنن أن يتركك لنفسك لتماديك في اﻷمر ،فحافظوا على أورادكم وأذكاركم وخلواتكم ،فلستم أقوى
من نبيكم،فال تتركوا قلوبكم خواء فمن هذا الخواء يأتي البالء.
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إشراقات مضيئة








راهنت جزيرة العرب علي فناء اإلسالم وأهله يوم اﻷحزاب ،فعادوا مهزومين وفي غضون خمسة سنوات
أصبحت الجزيرة تدين باإلسالم ،أي جزيرة محمد ص ّل هللا عليه وسلم .
وراهن العالم علي فناء اإلسالم حين بعث كسرى وقيصر جيوشهم الجرارة ،فلم يمر العام حتي صارت
عروشهم تحت حوافر خيل المسلمين ويقرٲ فيها دين محمد ص ّل هللا عليه وسلم.
وراهن العالم علي زوال اإلسالم حين صاح البابا "دمروا اإلسالم أبيدوا أهله"!!،
فباتت جيوشهم الجرارة جيف تأكل منها الطيور! ،إنه اإلسالم العظيم ،دين هللا الخالد .
ثم راهن العالم على فناء اإلسالم عندما هاجم التتار بالد المسلمين ،وأبادوا النا وأحرقوا الكتب ،لكنهم
ُهزموا ،وفي ظرف مائة عام أصبحوا حملة لراية اإلسالم وتعاليم دين محمد .
ثم راهنوا مرة أخرى علي زوال اإلسالم وأتت الجيوش اﻷوروبية مقنعة بالحديد إلجتثاث اإلسالم وأهله،
فأمضت مدافع العثمانيين نهارها تحصد رؤوسهم وأجسادهم.!!.
وحديثا جاء مكرون رئيس فرنسا ليُعلن أن اإلسالم في مأزق ،ليُعبر عن كرهه لإلسالم ،وما دري هذا
المسكين أن اإلسالم ينتشر بفطريته وطبيعته البسيطة في بلدة ،بل في الغرب عامة.
ال تقلق على هذا الدين؛ فاهلل حافظ دينه ومتم نوره ولو كره الكافرون ،بل إقلق على موقفك وثباتك على
هذا الدين ،فاهلل متكفل بحفظه " ِإنَّا نَحْ نُ نَ َّز ْلنَا ال ِذّك َْر َو ِإنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ ".
غرفة لعزل الصوت

 هناك غرفة لعزل الصوت في الواليات المتحدة اﻷمريكية ،قد يتحول الهدوء فيها إلى شيء من الجنون،
هذه الغرفة موجودة في مختبرات اورفيلد اﻷميركية وسجلت وفقا ً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية
مكانا ً لها في كتاب جينيس لألرقام القياسية كأهدأ مكان في العالم.
 الغرفة قادرة على كتم أي صوت بنسبة  ،%99.99وأكد المسئول عن تصميمها أنه ال يمكن ﻷي شخص
أن يبقى فيها ﻷكثر من  15دقيقة ،وإال أصيب بنوع من الهلوسة والخوف ،مضيفا ً أن عزل الصوت بهذه
النسبة العالية يجعل جسمك المصدر الوحيد للصوت ،وستبدأ بسماع أجهزتك الداخلية ونبضات قلبك
بصوت مرتفع كما لم تسمعها من قبل.
 ولمقاومة الشعور بالخوف والهلوسة عليك أن تكون جالسا ً على كرسي ،وإال ستفقد توازنك أيضا،
ومصادر أخرى تقول أن هذة الغرفة موجودة داخل مبنى بمقر شركة مايكروسوفت .
مداخل الشيطان
 جاء في الوابل اصيب الإلما ُم ابنُ القيّم رحمهُ هللاُ تعالى قال  ":ثالثةُ أبواب يدخل منها الشيطانُ على
العبدِ :اﻷول  :الغفلة ،والثاني :الشهوة ،والثالث :الغضب ".
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التسرت بالدين










الدين اإلسالمي الذي نزل على قلب محمد ص ّل هللا عليه وسلم واضح وضوح الشمس ،ال عوج فيه،
سك به مخلصا فقد فاز فوزا عظيما ،أ ّما من أخذ بعضه
يتماشى تماما مع فطرة اإلنسان السوي ،فمن تم ّ
ليتستر به ﻷغرضه الشخصية أو ليُرضي الحاكم؛ فقد خسر خسرانا مبينا.
فمن النا من يخل َع دينه على عتب ِة المسجد ،ثم ينتعل حذا َءه ويخرج للدّنيا مسعوراً ،يأك ُل ما َل هذا،
سا ،يختبى ُء خلفها لص ُكبير! ،وليس
وينهش عرض ذاك ! ،ومنهم من يستعمل اللحية لتُصب َح متارا َ
ُ
سوداء طويلة تخفي تحتها امرأةٌ فاضلة!!.
بالضرورة كل عباءة ّ
الممكن أن تُصب َح مظهرا ً أنيقا ً لمحتا ٍل ،وأنّ الحج من
يعرف أن الصالةَ من
رحم هللا الفاروق الذي كان
ُ
ِ
ينعكس إيجابيا في
لوضيع ،وكان يؤمنُ أنّ التّديّنَ الذي ال
الممكن أن يُصب َح عباءةً اجتماعية مرموقة
ُ
ِ
ٍ
لوك صاحبه ،إنما هو تديّنٌ أجوف ،ال خير فيه وال فائدة !!.
س ِ
وكان يقول:إن الذين يشتهون المعصية ،وال يعملون بها ،أولئك الذين امتحن هللا قلوبهم للتقوى،
التنظروا إلى صيام أحد ،وال إلى صالته ،ولو مشى على الماء أو طار في الهواء ،ولكن انظروا من إذا
حدّث صدق ،وإذا ائت ُ ِمن أدى ،وإذا أشفى "أي هم بالمعصية" ورع .
الشرين ،وأحب النا إليّك من يرفع
ليس العاقل الذي يعرف الخيرمن الشر ،ولكنه الذي يعرف خير
ّ
إليّك عيوبك ،وصديقك من صدقك وليس من صدّقك ،وثالث تثبت لك الود في صدر أخيك ،أن تبدأه
بالسالم ،وتوسع له في المجلس  ،وتدعوه بأحب اﻷسماء إليه
يا وارث مني يورثك ؟








أيام الطاعون اﻷسود الذى قتل من مصر مائة ألف شخص بما فيهم أم السلطان حسن بن السلطان
الناصر قالوون ،وكأن الموت كان وحش أسود يخيم علي البالد ،فيموت في اليوم في مدينة كبيرة
كالقاهرة أكثر من ألف شخص ،لدرجة تعب النا من دفن موتاهم .
ولم يعد القاضي يستطيع أن يوزع التركة علي الورثة ،ﻷن الورثة بدورهم يموتون تباعا ،وفي النهاية
تؤول الورثة لبيت المال ،فأطلق المصريون من يومها " يا وارث من يرثك ؟.
بالرغم من كل هذه الظروف كان هناك أنا مستهترون ياخدون المواقف بسخرية وال مباالة ،تماما
كالمستهترين بفيرو كورونا ،فلما زادت اﻷزمة واشتدت؛ اطلق شيوخ المساجد دعوة للتضرع هلل
وترك الدنيا ﻷنه "يا وارث من يورثك ؟" و اعتبروا ذلك أنه الحل اﻷخير.
المدهش في اﻷمر أن الموت اﻷسود "الطاعون" انحسر واختفي بعدها بفترة وجيزة ،فالدعاء والعمل
الصالح يرفع البالء ،اللّهم أرفع عنا الوباء والبالء وقنا شر الداء بلطفك.
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هل االخوان قوم غـامضون؟!
 بعد عقود كــثير ٍة مضت وأنتم تجهرون بدعوتكم وتبلغونها للنا  ،ولكن ال زال فريق يتساءل عنكم،
ويراكم أمامه جماعة غامضة فهل أنتم فعال قوم غامضون؟!.
حبيب إلينا أن تذهب
 واإلخوان يقولون بوضوح :نحب أن يعلم قومنا أنهم أحب إلينا من أنفسنا ،وأنه
ٌ
نفوسنا فدا ًء لعزتهم ،وأن تزهق ثمنًا لمجدهم وكرامتهم ودينهم وآمالهم
ٌ
عزيز أن نرى ما يُحيط بقومنا ثم نستسلم للذ ِ ّل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأ ،
لعزيز علينا ،ج ّد
 إنه
ٍ
فنحن نعمل للنا في سبيل هللا أكثر مما نعمل ﻷنفسنا .
 ونحن لكم ،ولن نكون عليكم يو ًما من اﻷيام ،هكذا نحب أن نصارح النا بغايتنا ،وأن نُجلّي أمامهم
مناهجنا ،وأن نوجه إليهم دعوتنا في غير لـَـبس وال غموض .
 نتقدم بدعوتنا هادئة ،لكنها أقوى من الزوابع العاصفة ،متواضعة ،لكنها أعز من الشم الرواسي،
محدودة لكنها أوسع من حدود هذه اﻷقطار اﻷرضية جميعـَا،لهداية العالمين.
 خالية من المظاهر والبهرج الكاذب ،ولكنّها محفوفة بجالل الحق وروعة الوحي ورعاية هللا ،مجردة
من المطامع واﻷهواء والغايات الشخصية والمنافع الفردية،ولكنها تورث المؤمنون بها ،الصادقون
في العمل لها السيادة في الدنيا والجنة في االخرة.
 فكرتنا إسعععالمية بحتة ،على اإلسعععالم ترتكز ،ومن أوامره تسعععتمد حراكها ،وفي سعععبيل إعالء كلمة هللا
تعمــل ليال ونهارا ،ال تعدل عن اإلســالم نظاما وال ترضى سواه أبدا .
امسحوا ذنوبكم قبل النوم
مغفور لك؟ ،قال رسول هللا ص ّل هللا عليه وسلم  ":من قال حين يأوي إلى فراشه،
 هل تريد أن تنام وأنت
ٌ
ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،ال حول وال قوة إال باهلل
العلي العظيم ،سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر ،غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل
زبد البحر " صححه اﻷلباني .
فراسة غالم
 سأل غال ٌم حكيما ما هي الشجاعة؟ ،فقال الحكيم  :أن ال تنتقم ممن اساء أليك ،بل تتحمل وتصبر،
فبصق الغالم على وجه الحكيم ليختبره ،فمردغه الحكيم حتى أكّله التراب إنتقام ! ،فقال الغالم :وهللا أنّي
كذوب .
اعرف أنّك
ٌ
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ُ
أيام عظمائنا!
يوم من
ِ








كان الملك المسلم" كنكا موسى" يسترد قرية اغتصبها النصارى في الحبشة ،حرر القرية واخرج كل
الجيش إلى ساحة القرية أسرى ،بمن فيهم قائدهم وزوجته وأمه وأوالده وكبير القساوسة ،فجاء طفل
مسلم للملك كنكا موسى وهو راكب على فرسه ،وقال له يا سيدي فرد عليه وسأله :هل أنت مسلم يا
غالم؟ قال  :نعم  ،فقال له الملك :لبيك يا شبل اإلسالم .
فقال له الطفل :يا سيدي خطف قائد جيش النصارى أمي واختي ،فقال الملك للجنود :آتوني بقائد
الجيش والقس والطفل إلى خيمتي ،قال لقائد جيش النصارى :اين أم الغالم وأخته؟ قال:ذهبت بهما إلى
دير القديسة تخدم حظيرة بالدير ،فقال لهم الملك :أرسل من يأتي بهما في موكب من  22فر و22
جمل و  4222من العبيد والجنود يحوطون بالموكب.
سوف تبقى أنت والقس تعملون خدما في حظيرة المسلمين ،تخدمون دوابهم حتى تعودا  ،فقال قائد
النصارى :إن كنّا أحياء حتى اليوم سنأتي بهم ،وإن كنّا غير ذلك يمكن إن تدفع البرتغال وبريطانيا المال
والذهب فداء لهما ،فقال لهم الملك كنكا بغيظ :اسمعا ما اقول " وهللا الذي ال إله إال هو لو جعلتم
بريطانيا حذاء في يميني والبرتغال حذاء في شمالي لن اقبل لهما دية اقل من رأ ملك مقابل البنت
ورا ملك مقابل أمها " ،ثم بعد فترة قصيرة جاءوا باﻷم وابنتها بكامل الموكب الذي طلبه
الملك ،وهما على قيد الحياة من تقدير هللا .
قال الملك كنكا :ستبقى المعركة قائمة حتى تصل كل نساء المسلمين إلى بيوتهن،ثم قال الملك لألم
وأبنتها معتذرا :هل تسامحنني عما حدث لكما؟ فقالت اﻷم  :نسامحك وبكل فخر يا سيدي ،فقال كنكا :
وأنا وهللا لن اسامح نفسي ،أن تبيت مسلمة أسيرة خارج بيتها ولو ليلة واحدة  ،وبكى وبكت المرأة
وأبنتها والغالم وبكى الجميع لبكاء ملك المسلمين .
َ

من يرحم احليوان فهو باإلنسانِ أرحم
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ،فدخلت فيها النار ،ال هي
 يقول الرسول في الحديث الصحيحُ " :
أطعمتها وسقتها إذ حبستها ،وال هي تركتها تأكل من خشاش اﻷرض".
س َعتْ ُك َّل ش َْيءٍ " ،فما لي أرى النا ق َّل تراحمهم،
"و َرحْ َمتِي َو ِ
 فسبحانك ربي ما أعظمك قلت وقولك الحق َ
ب
وزاد بالئهم ،يتقاتلون ﻷتفه اﻷسباب ،وكانهم لم يسمعوا بالرحمة والتراحم ،فإذا دخل رج ٌل الجنّة بكل ٍ
سقاه ،فما ظنكَ بجوائز هللا لعب ٍد سقى عطشى ،وأطعم جوعى ،وأنقذ أرواحا من الهالك ،فإذا كان المولى
بالحيوان رحيما فهو باإلنسان أرحم .
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يا فتيات اإلسالم !











اليعلمون ،فالبعض

ال تتوهمن على الحياة في الغرب ،حياتنا أكثر سعادة من حياتهم ،ولكن أكثر النا
مبهور بما يرونه من ناطحات سحاب وشوارع من خالل المسلسالت.
هل تعلمن أن اغلب مراحل حياة الفتاة في الغرب شقا ًء؟ ،تعيش مراحل عمرها وهي ال تعرف من
اباها !،خالل هذه المراحل تتنقل أ ّمها من رجل إلى أخر ،محاولة الحصول على زوج قبل أن ينقضي
قطارعمرها ،عندما تبلغ الفتاة ال  45من عمرها ،تختار احد الخيارين
إ ّما أن تستمر في العيش مع أمها وتدفع اجار سكنها أو ت ُطرد ،تخرج من المنزل ،ﻷنها ال زالت طالبة
في الجامعة ،وترغب في السكن مع أحد اصدقائها ،تضطر إلى العمل في أي مجال مهما كان للحصول
على المال ،ودفع رسوم الجامعه ورسوم سكنها مع صديقها .
ليس أمامها االّ خيارين ،إ ّما أن تنحرف أو تستمر في التنقل من صديق إلى أخر ،أو تستغلها بعض
الشركات لالفالم االباحية ،أو تتعرض لالغتصاب وربّما القتل في الشارع ،وعندما تكبر في السن يتركها
أوالدها ،فال مفر من رميها في بيوت العجزة والمسنين .
ت يا فتاة اإلسالم؛ فيفرح بوالدتك كل أفراد العائلة ،تدخلين جميع مراحل الدراسة
أ ّما أن ِ
بسعادة في كنف أمك وأبيك معززة مكرمة ،ياتيك أبن الحالل إلى بيتك ،تتزوجين وتنجبين وتتكرر
سعادتك مع ابنتك ،وعندما تكبرين في السن يتنافس اﻷبناء في خدمتك ورعايتك.
ثم تأتينا حمقاء أو أحمق مبهور بالغرب ينادون بحقوق المرأه ،فهي بنظرهم منغلقة معقدة ﻷنها تغطي
وجهها ،لتصون نفسها ومجتمعها من الفتنة ،افيقوا من غفلتكم أيها الجهلة ،فنتائج خدعة تحرير
المرأة التي تروجون لها ستكون كارثية،غالية الثمن ومؤلمة جدا.
اللباقة وحسن التصرف

 أكرم هللا بعض النا بالنباهة وحسن التصرف في مواقف تعرض لإلنسان فجئة ...جاء رجل رقيق
الحال ،فسأل صاحب المطعم الذي كنت فيه :بكم الدجاجة ؟ فقال له :بكذا ،فانتحى الرجل جانبا ليعد
فلوسه ثم قال :ممكن تبحث لي عن واحدة صغيرة وبثمن أقل ؟.
 فورا اخذ صاحب المطعم هاتفه ورد على مكالمه ،وهو يوميء للرجل مبتسما بالموافقة ،وسرعان ما
أنهى المكالمه ،وهو يقول :الحمد هللا ياربي على هذه النعمه وهذا الفضل.
 وقام بإخراج دجاجة كبيرة ،وقدمها للرجل وقال له :وجهك وجه الخير ،لقد رزقت بولدين توأم ،وهذه
هديه مني لك يا وجه الخير ،أخذ الرجل الهدية وفرح بها ودعا له بخير.
 كل هذا وأنا أنظر لما يحدث ،وقمت بالتهنئه فضحك وقال :لم يتصل بي أحد ،لكنني الحظت أنّ الرجل
محتاج ،ونقوده ال تكفى ،وهو ممن ال يسأل النا ،تحسبه غنيا ً من تعففه ،فقمت بعمل ما رأيت حتى
أحفظ له كرامته ،وال يشعر أنها صدقه ،فقدمتها له كهديه !.
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خمطئون  ....خمطئون!
 الشيخ الذي يُ ّ
نزل قدسية وكمال النصوص الشرعي ِة التي تعلّمها على أرائه الخاصة ،فال يقبل نقدا ً وال
غرور  ،ال مبرر
مراجعة وال إستدراكا ً على كالمه الخاص ،إلعتقاده أنه فوق ذلك كله ،وهذا بنظري
ٌ
له ،وعواقبه مدمرةٌ على الفهم الصحيح للدين .
 القائد الجديد الذي يستلم مكان سابقه ،وينعم باإلنجازات التي بدأها سلفه ،وال يأتي على ذكره حين
اإلحتفال بها ،بل يُحاول طمسه ،ليظهر أنّه القائد الملهم ،الذي ال يُشق له غبار ،فت ُنسب له البطوالت
واإلنجازات في وقت قياسي ٍ بسبب قدراته الفريدة المدّعاة ،وفي الحقيقة هذا تعدي على حقوق
اﻷخرين ،بسبب اﻷنانية والذات المشوهة و ُحب الشهرة والظهور!!.
 يُخطى المتدين الذي ال يُحسن اإلبتسامة بوجه اآلخرين ،يجتهد باخفاء أسنانه ،وكأنها عورة البد من
سترها ،ويعتقد أن القسوة والتجهم والعقدة من كمال العبادة والجدية والتدين!!.
 المتدين الذي يُمضي وقته مرحا ً مع زمالئه ،يبتسم لهذا ويضحك مع ذاك ،حتى اذا عاد إلى بيته،
تجهم في وجه زوجته وأطفاله؛ الذين ينتظرونه بفارغ الصبر ،وهم أحق النا بصحبته ومرحه ،حتى
أن بعض البيوت يُخيم على جوها الرعب والكآبة منذ لحظة دخوله.
 الرجل الذي يظهر كرمه على النا جميعا ً ،إالّ على والديه وزوجته وأوالده ،وهم اﻷولى بماله
سع على والدّينا وأزواجنا وأوالدنا ،فما ننفقه في حياتنا بالخير ،هو الذي لنا ،أما ما نتركه
ونفقته ،فلنو ّ
بعد موتنا فهو ليس لنا بل لورثتنا ،كما اخبرنا عليه الصالة والسالم.
السرت ليس سرت فلوس ،وإمنا سرت نفوس






سألت بائع الصحف مرةً  :كيف حالك ؟ فقال  :وهللا في نعمة الستر! ،فسألته :ولماذا الستر تحديداً؟
بألوان شتى!.
ستر تتحدث ،وقميصك مرقّع
أي ٍ
ٍ
فقال :ﻷنني مستور ،قلت له :عن ّ
ني ،الستر أنواع  :عندما تكون مريضا ً ولكنك قادرعلى السير بقد َميك فهذا ستر من مذلّة
فقال :يا بُ ّ
المرض،عندما يكون في جيبك مبلغ لتنام وأنت شبعان ،فهذا ستر من مذلّة الجوع
عندما يكون لديك مالبس ،ولو كانت مرقّعة ،فهذا ستر من مذلّة البرد،وعندما تكون قادرا ً على الضحك
وأنت حزين  ،فهذا ستر من مذلّة اإلنكسار ،وعندما يكون لديك وظيفة أو مهنة ،حتى لو بائع صحف،
أي شخص ،فهذا ستر من مذلة السؤال.
تمنعك عن مد يدك إلى ّ
عندما يبارك هللا في صحة وتعليم أوالدك وبناتك ،فهذا ستر من مذلة القهر ،وعندما يكون لديك زوجة
صالحة ،تحمل معك ه ّم الدنيا ،فهذا ستر من مذلّة اإلنكسار ،وتذكّر أنك تملك نِعَما ً يتمناها الماليين ،هذه
نعمة الستر! ،فالستر يا بُن ّي ليس ستر فلو  ،وإنما ستر نفو .
ُ

إعرتاف عامل
 يقول الدكتور بيار كوري الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء  :لدينا ثالثون كتابا بقيت من األندلس
المسلمة ،وهذا مكننا من تقسيم الذرة ...ولو بقي النصف مليون من الكتب التي أُحرقت؛ لكنا اآلن نسافر
بين المجرات! ...،والفض ُل ما ش َِهدَتْ به األعدا ُء!.
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