
WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+

فإجلس  متكئا،    ِ الحكم  مجلَس  في  تجلُس  أنّك  بلغني   " العاِص:  بن  عمرو  إلى  الخطاِب  بن  عمَر  من    
لو  الخوِف والندِم ،   َ ثوب  الثیاِب وُكّن �ِ البساً  لبِس  التأنَق في  العاص وإالّ عزلتَُك، دع  یأبن  متواضعاً 

كاَن للمرِء في أثوابِھ شرٌف، ما كاَن یخلُع أجملھّن في الحرِم.

أبلغ رسالة يف التاريخ

عنھُ  أبلَغ  ما  بعد  مخبأِه،  في  الكوبیة  الثورة  في  المعروف  الزعیم  جیفارا  تشي  على  القبُض  تمَّ  عندما    
وعن  عنكم  الدفاعِ  في  حیاتھُ  قضى  رجٍل  عن  ابلغَت  لماذا  الراعَي  أحُدھم  سأَل  وطنھ؛  من  أغناٍم  راعَي 

حقوقكم ؟!، فأجاب الراعي : كانت حروبھ مع العدو تُخیف أغنامي !.

ه ُمن العلمِ
َ
هذا مبلغ

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰- ۳ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۰۸

إّن من مبادئ المسلم وأخالقھ؛ مبادلةُ أھُل الفضِل بالفضل؛ ومقابلةُ الجمیل باألجمل، وھذه قیمةٌ    
عظیمةٌ من قیم اإلسالم في التعامل مع أھل السابقة، نذكُر سابقتھم ونشكُر جمیلھم، ونُقّدُر  عطائھم، 

وال ننساھم في زحمِة الحیاة، حتى لو شاب العالقة خالٌف في الرأي واإلجتھاد، فال یُكفُر معروفھم 
وسابقتھم. 

بما یُشبھ الخیانٍة العظمى، أرسل  حاطب بن أبي بلتعة صحابٌي جلیل، ومن أھل بدر، ُضبِط متلبساً    
كتابًا إلى قریش، مع امرأٍة یُْفشي  فیھ سرا لرسول هللا، یقول لقریش : إن محمداً سوف یغزوكم فخذوا 

ِحذركم، نزَل الوحُي فورا على النبي وأخبره الخبر.
أرسَل من یلحق بالمرأة وھي في الطریق فأنتزع الكتاب منھا، واستدعى النبُي حاطب، وقال لھ: ما    

ھذا یا حاطب؟، فقال: ما فعلتھُ كفراً وال إرتداًد، وال رضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول هللا: لقد 
صدقكم، فقال سیدنا عمر: یا رسول هللا، دعني أضرب عنق ھذا المنافق، قال: ال یا عمر إنھ شھد 

بدًرا.
فال یجوُز أن تھدَر لإلنسان ماضیھ، وعملھ الطیِّب لخطاء وقع فیھ، أو إلختالف في الرأي واإلجتھاد،    

فھذا لیس من المروءِة، وقال حاطب: یا رسول هللا ما كفرُت وال أرتددُت،  فقال االنبي "إني صدقتھ 
فصدقوه، وال تقولوا فیھ إالّ خیراً".

   ورغم أّن ھذا الخبَر في مقاییس العالِم المعاصِر خیانةٌ عظمى، یستحُق صاحبھا اإلعدام، إالّ أن 
الھدي النبوي تجاوز عن ذلك كلِھ، فما بال بعض شبابنا ال یُقیمون وزنا لكل ھذا؟!،" َوتَْحَسبُونَھُ َھیِّنًا 

ِ َعِظیٌم"،" فَاْعتَبُِروا یَا أُوِلي األَلبِاب ".  َوُھَو ِعنَد �َّ
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إحرتام


