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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

٥ - ٤ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۱۲

اإلسالمي،  المجتمع  علیھا  یقوم  التي  األساسیة  اللبنة  ھي  المسلمة  األسرة  أّن  المستشرقون  أدرك   -
والزوجة ھي محورھا، ولذلك بدأوا العمل على ھدم األسرة، فوجدوا أّن إفساد العالقة بین الزوجین 

ھي الطریق األسھل، وأفضل األسالیب لغرس ذلك ھو أسلوب النكتة.
الزوجة  بأن  الناس،  عقول  في  مباشرا  ال  جدیدا  فكرا  لتغرس  الزوجات،  على  النكات  بتألیف  بدأوا   -
مكروھة من الزوج، وأنھ یتمنى بصمٍت الخالص منھا بأي شكل، بل تعمقت النكتة أكثر لتصور الزوج 

في أكثر من مناسبة، وھو یفرح بموت الزوجة بل یُساعد على ذلك . 
ولھذا  الجیل،  تصور  والتأثیرعلى  الالمباشر،  المخ  لغسیل  وأنجحھا  الوسائل  أسرع  ھي  والنكتة   -
نجدھا تغزونا في أكثر المواضیع حساسیة لترسخ في العقول، وكأنھا حقیقة مطلقة، وبالتالي تمارس 

والمجتمعات.  الزوجیة  العالقات  تفكیك  دورھا في 
أكثر،  النكتة  فامتدت  لطیف وظریف،  النكتجي شخص  المحشش  لھم  األطفال صوروا  إفساد  وألجل   -
النكات  تصل إلى  الفكر المریض، ھذه  یُعتبر داللة على قبول المجتمع لھذا  ووجدت قبوالً أكبر، مما 
والزوجة،  الزوج  إلى  تصل  والبنت،  الولد  الزواج،   على  المقبل  الشاب  إلى  المجتمع،  شرائح  كل 

وتمارس تأثیرھا الفكري الذي ُوجدت ألجلھ. 
- وزاد األمر، فاستخدم اإلنجلیز النكتة في مصر لكسر شوكة أھل الصعید؛ الذین أذاقوھم صروفا من 

أنھم  والفوضى، رغم  الغباء  فیھم صفة  وألصقوا  النكت  أطلقوا علیھم  المحتل،  بثوراتھم ضد  العذاب 
من أكثر الشعوب نخوة وكرما وقدموا للعالم الكثیر من العباقرة .

القاعھ في الجامعة تجول في بغداد ومشى  العراق، وقبل أن یدخل إلى  انتدب لیدّرس األدب في  أنھ   -
طویال، ثم دخل القاعھ في حالة رثة، فظنھ األستاذ الذي كان موجودا عندھم طالبا.

-  قال األستاذ الموجود للشیخ علي الطنطاوي وھو یظنھ طالبا قال لھ: وأنت یاحمار لماذا تأخرت عن 
المحاضره؟، فاعتذر منھ الشیخ علي، ودخل الصف یجلس مجلس الطالب.

فصار األستاذ یقول للطالب سیأتي لتدریسكم األدیب الكبیر علي الطنطاوي، ال تسودوا وجھي أمامھ،   -
بین  المقارنة  تستطیع  ھل  األستاذ  لھ  قال  ثم  كطالب،  یجیب  علي  والشیخ  األدب  في  یسألھم  صار  ثم 

البحتري وأبي تمام؟، فتكلم الشیخ علي كالما رصینا فقال لھ األستاذ :
الظاھر أنك طالب جید، ما اسمك؟ فقال:اسمي علي الطنطاوي، فكاد األستاذ أن یُغمى علیھ.

مؤامرة على الزوجة

من طرائف الشيخ الطنطاوي
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