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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۱٥

من أراد العلم فلیتق هللا، لقولھ تعالى" َواتَّقُواْ ّ�َ َویُعَِلُّمُكُم ّ�ُ "، ومن أراد الرزق فلیتق هللا"   َوَمن    
َ یَْجعَل لَّھُ َمْخَرًجا َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب "، ومن أراد تیسیر األمور فلیتق هللا،" َوَمن  یَتَِّق �َّ

َ یَْجعَل لَّھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا"، ومن أراد التوفیق لمعرفة الحق من الباطل فلیتق هللا،" إِْن تَتَّقُوا  یَتَِّق �َّ
َ یَْجعَْل لَُكْم فُْرقَانًا "، ومن أراد تكفیر السیئات فلیتق هللا. َّ�

ي الَِّذیَن اتَّقَوا " ، ومن  " َویَُكِفّْر َعْنُكْم َسیِّئَاتُِكْم "، ومن أراد النجاة في اآلخرة فلیتق هللا،" ثمَّ نُنَِجّ
أراد الجنة فلیتق هللا،" تِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي نُوِرُث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن َكاَن تَِقی�ا "، ومن أراد أن یكون ولیا � 

ِ الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ُھْم یَْحَزنُوَن الَِّذیَن آَمنُواْ َوَكانُواْ یَتَّقُوَن "، وھي  فلیتق هللا،" أَال إِنَّ أَْوِلیَاء �َّ
." ْینَا الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَْبِلُكْم َوإِیَّاُكْم أَِن اتَّقُوا �َّ وصیتھ " َولَقَْد َوصَّ
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من وصایا لقمان الحكیم ألبنھ:  یا بُني بئر شربت منھ، ال ترِم فیھ حجراً، یا بُني عصفور في قدرك   �
خیٌر من ثور في قدرغیرك، یا بُني إثنتان ال تذكرھما أبداً: إساءة الناس إلیك وإحسانك للناس، یابُني 

الناُس بُحسن كالمھم فافتخر بُحسن صمتك. أفتخر  إذا 
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۲۰۲۱- ٤ - ۱۷

   سأَل شاٌب آخر أین تعمل؟، فقال لھ: بالمحل الفالني، كم یُعطیك بالشھر؟، قال لھ : ٥۰۰

لعملھ وطلب  فیرُد علیھ مستنكراً: فقط ؟!، كیف تعیُش بھا؟، رمى قنبلتھ وأنصرف، فأصبح كارھاً 
رفع راتبھ، فُرفض طلبھ، فأصبح بال عمل، والنتیجةُ كان یعمل،أّما اآلن فھو عاطل.

م لِك زوُجِك بمناسبة الوالدة؟، قالت لھا: لم  سألت إحداھن صدیقتھا عندما جاءھا مولوٌد: ماذا قدَّ   
القنبلة وذھبت،  لِك قیمةٌ عنده؟،                            ألقت بتلك  م لي شیئاً، فأجابتھا متسائلةً: أمعقوٌل ھذا؟، ألیس  یقِدّ
إلى البیت فوجدھا غاضبةً فتشاجرا، وتالسنا، واصطدما فطلقھا،                       من أین بدأت  جاء زوجھا ظھراً 

إمرأةٌ فضولیةٌ. قالتھا  كلمٍة  المشكلة؟، من 
   یُروى أّن أباً مرتاَح الباِل، قیل لھُ لماذا ال یزورَك ابنَُك كثیراً؟، ھل معقوٌل أّن ظروفھ ال تسمح؟، 

بلسانھ.             یتحدث  الشیطان  إنّھ  الرضا،  بعد  الجفاء  لیبدأ  الوالد،  قلب  فیتعكرصفو 
   قد تبدو أسئلةٌ بریئةٌ متكررةٌ في حیاتنا الیومیة و لكنھا ُمفسدةٌ، لماذا لم تشتري كذا؟،

لماذا ال تملك كذا؟، كیف تتحمل ھذه الحیاة أو ھذا الشخص؟، كیف تسمح بذلك؟، نسألھا ربّما جھالً، 
أوبدافِع الفضوِل، أو"الفضاوِة"، ولكننا ال نعلم ما قد تبثھ ھذه من سموٍم في نفس سامعھا،                     فال بد أّن 

نتبع نصیحةَ رسولنا الكریم "ِمْن ُحْسِن إِْسَالِم اْلَمْرِء، تَْرُكھُ َما َال یَْعنِیِھ "
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