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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۳ - ۱-۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۸۹

شیٌخ كبیر من قرغیزستان متضلٌع بالعلوم الشرعیة واللغة العربیة؛ یروي قصتھم یوم كانوا تحت   -
الحكم الشیوعي، الذي كان یقتل من ینطق العربیة ویتسمى باسم إسالمي، قال : كنّا تحت حكمھم لكنّا 

التكیّف. بإیماننا وإصرارنا على  لم نستسلم لھم، كنّا أقوى منھم 
ومدارَس  فصوٍل   وإلى  أقبیٍة  إلى  تُفضي  بعید،  األرض على عمق  تحت  أنفاقاً  یحفرون  آباؤنا  كان   -
ُجنح  في  بھ  تسلّلوا  عمره،  من  الخامسة  طفلھما  بلغ  إذا  الوالدان  وكان  األطفال،  عشرات  تستوعُب 
بیت  من  حجرة  في  تكون  ما  وعادةً  النفق،  فوھة  الطفُل  یبلغ  حتى  المدرسِة  ُمرشد  خلف  الظالم، 
مھدوم، وھنا تستلمھُ المدرسة لینضم إلى رفاقھ تحت طباق األرض، لیغیَب سنتین، لیخرُج بعدھا وقد 

حفظ القران الكریم ومن الحدیث ما قُِدّر علیھ. 
كانت الشیوعیةُ جاثمةً بكل جبروتھا حتى ظنت أنھا قطعت صلتھم باإلسالم؛ لكّن جیال كان یترعرُع   -
وإنما  ھواء،  وال  دعاةٌ ومصلحون، حیث ال شمس  األرض  تحت  كان  اإلسالم،  یتشّرُب  األرض  تحت 

عمٌل شاٌق وخطیر، ثمنھ حیاة أحدھم ومن معھ لو اُفتضح أمره .
كانوا یبنون جیالً في أقسى ظرف، فلم یخضعوا لواقعھم المتوحش، فلّما سقطت الشیوعیة، خرجت   -
الوالیات  تلك  كانت  حتى  سنواٍت  إالّ  ھي  فما  ھویتھا،  إلى  البالد  لتُعید  الشمس،  إلى  الطالئُع  ھذه 

الشیوعیة تضج  باألذان والصالة، بُدعاتھا الذین نبتوا فِي أعماق األرض.
شداد،  بأیام  الدعاة  یُبتلى  قد  لكن  قوٍة،  أیةُ  تطمسھ  ولن  لیبقى،  أنزلھ هللا  راسٌخ،  مكیٌن  الدیُن  ھذا   -
لیمتحن هللاُ صدقھم وصبرھم، فإذا ألقى الدعاةُ السالَح وسلموا الثغوَر تحججا بالظروف القاسیة، إذا 
جلسوا  یبكون على أبواب الدعوة التي أُقفلت، وتركوا خلفھم ألف باٍب مفتوحٍ، وألف وسیلٍة متاحٍة؛ 
إلى  واالنحیاز  للدعوة،  بالتحّرف  ربھم  أمر  یمتثلوا  لم  وأنھم  الیأس،  حبائل  في  وقعوا  أنھم   فاعلم 
الصمود  شرف  وخسروا  المزیفة،  والُحجة  المصنوع،  للعُذر  استكانوا  وإنما  برامجھا،  من  الممكن 

وأجر الصبر، فیوشك هللاُ أن یستبدلھم .  

شیخ األزھر جاد الحق علي جاد الحق أعلن بفتواه الشھیرة أّن من یذھب إلى القدس من المسلمین   -
آثم آثم، وعندما جاء رئیس الكیان الصھیوني عیزرا وایزمان فى زیارة إلى لقاھرة رتبت لھ الرئاسة 
لقاء مع شیخ األزھر دون علمھ، فما كان من أسد األزھر إالّ أن رفض مقابلتھ رفضا قاطعا، وقال لن 
الذي سببھ  البالغ  ألوث یدي بمصافحة قتلة أطفالنا ومغتصبي أرضنا ، وأصرعلى موقفھ رغم الحرج 

مبارك في حینھا. والرئیس  والرئاسة  للحكومة 

البكاء خلف أبواب الدعوة املؤصدة

بطل سقط من التاريخ بفعل فاعل 
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