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الصابرة  المؤمنة  الزوجة  ھاجر  السیدة  قالتھ  ما  ھذا  هللا"...  یضیّعنا  فلن  اذھب  بھذا؟  أمرَك  "آهللاُ    

المرأة  ھذه  تُكنّھا  التى  العقیدة  متانة  منھ  نستشف  سؤال  السالم...  علیھ  إبراھیم  لزوجھا  المحتسبة 
جبال   أنھا ورضیعھا وسط  بربھا، رغم  إالّ  تتعلق  أن  تأبى  قلبھا،  فى  اإلیمان  فیھ رسوخ  نرى  العظیمة، 
جرداء في صحراء قاحلة، ال زرع فیھا وال ماء... من قالت ھذا ھي نفسھا من أنجبت من قال:"یا أبِت 
افعل ما تؤمر"، إنھ توریث الیقین با�، وُحسن الظن بھ وتمام التوكل علیھ...ھاجر صارت معلماً مضیئاً 
في تاریخ المرأة المسلمة بتجاربھا القاسیة، بصبرھا الكبیر العظیم ، ووعیھا بطبیعة الرسالة والتكلیف 
یا زوجة  ما أعظمك  والیوم   ،! أشد بالءك  !، وما  إیمانك  أرسخ  !، وما  قلبك  أقوى  ما  رباه  والعالقات، 
على  بإحتساب  وتصبرین  بصمت،  تتحملین  وأنت  هللا،  إلى  الدعوة  في  وقتھ  ُجّل  یُمضي  الذي  الداعیة، 

ھاجر. خطى 

زوجات الدعاة الصابرات

یابُني إتخذ تقوى هللا تجارةً یاتیك الربح من غیر بضاعة، یا بُني إّن الحكمة أجلست المساكیَن مجالَس   �
الملوِك، یا بُني إیاك والّدین، فإنّھ ذٌل في النھاِر وھمٌّ باللیل .
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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

۲۹ - ٤ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۱۸

العثمانیین بأحد ملوك فرنسا، وقد تناھى إلى مسامع السلطان بأّن  حصلت صداقةٌ بین أحد السالطین    
صدیقھ الملك مریضاً، فأرسل إلیھ طبیباً مسلماً من تركیا لمعالجتھ، وقد دّون ھذا الطبیب ما حصل معھ 

في ھذه المھمة التي أوكلت إلیھ، یقول: عندما دخلت القصر شممت رائحة كریھة، وكلما اقتربت من 
غرفة الملك ازدادت الرائحة حدة وتركیزاً.

الى اإلستحمام، فطلبت ممن حولي تحضیر  الحاجة  الملك، فوجدتھ بأمس  الغرفة وعاینت  دلفت    
المستلزمات التي أحتاجھا لذلك، وبعد أن قمنا بما یلزم، وأزلنا كمیات من األوساخ المتراكمة مع خالیا 
الى أریكة نظیفة ومریحة، فتمدد علیھا وتنفس بعمق، وكأنھ وجد األكسجین  المیتة عنھ، أعدناه  الجلد 

ألول مرة من كل إتجاه، وشعر براحة عجیبة .!
سألني الملك ما ھذا الذي عملتھ لي؟!؛ فإنني أشعر بنشاط فرید، ما سبق لي أن أحسست بمثلھ،    
فقلت ھذا إستحمام!، ومن شدة إعجابھ بھ، استدعى كبیر الكتبة مع سجل القرارات الملكیة وأمر 

بالقرار التالي:" یُعمل من اآلن فصاعداً إستحمام للملك مرةً كل عام"!.
فأنظر وقارن بنفسك بین نظافة المسلم الذي سّن لھ رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم سبعة عشر    

ُغسال ،عدا عن الوضوء عدة مرات بالیوم ،وبین ما كان علیھ غیرنا في السابق.!

محام سنوي للملك


