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۱٦- ۳ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۰۷

بعد ھجرِة النبي صلى هللا علیھ وسلم وأصحابِھ من مكة َإلى المدینِة، لم یتبقَى في مكةَ إالّ عدٌد قلیٌل   -
'' ضمرة  الجلیـــل  الصحابُي  بین ھؤالء  لمرضھم وكبِر سنّھم، وكان من  یھاجروا  لم  المسلمین،  من 

بن ُجندب ''، لم یستطع أن یتحمَل مشقةَ السفِر وحرارةَ الصحراِء، فظَل في مكةَ مرغًما. 
 ِ لكنّھ لم یتحمل البقاَء بین ظھرانّي المشركین، خاصة بعد أن علم بقولھ تعالى:" أَلَْم تَُكْن أَْرُض �َّ  -

َواِسعَةً فَتَُھاِجُروا فِیَھا"، فقرَر أن یتحامَل على نفسِھ، ویتجاھَل مرضِھ وسنِّھ .
- خرَج ضمرةُ بن ُجندب متوجھا إلى یثرَب، فلما بلغ التَّنعیم اشتد علیھ مرضھ فمات، فُدفن عند مسجد 
فَقَْد  اْلَمْوُت  یُْدِرْكھُ  ثُمَّ  َوَرُسوِلِھ   ِ َّ� إِلَى  ُمَھاِجًرا  بَْیتِِھ  ِمن  یَْخُرْج  "َوَمن  تعالى  قولھ  فیھ  فنزل  التنعیم، 

ِ"، فحاَز شرفا لم یُحزهُ غیرهُ، بأن نزَل فیھ قرآٌن ٌ كریم  َوقََع أَْجُرهُ َعلَى �َّ
فما على المسلم إالّ أن یُحسن النیة، ویُتقن العمل، ویأخذ باألسباب ثم یُھاجرإلى هللاِ، وحیثما مات   -

وقع أجره على هللا، ولو لم یصل إلى ھدفھ، فمنھم من دخل الجنة ولم یسجد � سجدة .
وھم  بالنھار،  اللیل  أوصلوا  الذین  هللا  أنبیاء  فھاھم  العمل،  على  بل  النتیجة  على  یحاسُب  ال  فا�   -
 " ِ یدعون الناس إلى هللا، یأتي بعضھم ولیس معھ أحد كما  جاء في الحدیث الصحیح، قَاَل َرُسوُل �َّ

ْھُط ، َوالنَّبِىُّ لَْیَس َمعَھُ أََحٌد ". وَن َمعَُھُم الرَّ ُعِرَضْت َعلَّي األَُمُم، فََجعََل النَّبِىُّ َوالنَّبِیَّاِن یَُمرُّ

ابن آدم من  بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صیفي اجتمعا، فقال أحدھما لصاحبھ، كم وجدت في   -
العیوب ؟ فقال: ھي أكثر من أن تُحصى، والذي أحصیتھ منھا ثمانیة آالف عیب، لكنني وجدُت خصلةً 

إن ُصنتھا سترت عیوبَك كلھا،  قال وما ھي؟، قال: حفُظ اللساِن .
- قال عمُر بن عبد العزیز: " أدركنا السلَف وھم ال یروَن العبادةَ في الصوِم، وال في الصالة ولكن في 

الكِفّ عن أعراِض الناِس، فقائُم اللیَل وصائُم النھاِر إّن لم یحفظ لسانھ؛ أْفلََس یوَم القیامة".

بالنيات األعمال  إمنا 

اللسانِ  
ُ
حفظ

أبو بكر، وحلف أن ال یستمر  أثاثة في حدیث اإلفك مع من خاضوا،  فغضب منھ  خاض مسطح بن   -
باإلنفاق علیھ بعد الذي قال عن عائشة، فلما نزل قولھ تعالى" َوَال یَأْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمنُكْم َوالسَّعَِة، أَن 
ِ، َوْلیَْعفُوا َوْلیَْصفَُحوا "، أي إذا كنت تُحب أن  یُْؤتُوا أُوِلي اْلقُْربَٰى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَھاِجِریَن فِي َسبِیِل �َّ
یغفر هللاُ لك، أفال تغفر لمن فعل السیئة معك ؟، قصد المولى بھا أبا بكرالصدیق، فیتراجع ابو بكرعن 
یمینھ فورا طاعة �، فما بالنا نُمضي أیماننا، وال نتّبع أمر هللا، لیرتد كید الشیطان إلى نحره، ونفوز 

أبوبكر الصدیق. كما فاز 
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