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وراحةُ  اآلثـاِم،  قلِّة  في  الروحِ  وراحةُ  الطعاِم،  قلِّة  في  الجسِم  راحةُ   "  : رحمھُ هللا  قرٍة  بن  ثابُت  قال    
ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر فَْلیَقُْل َخْیًرا أَْو ِلیَْصُمْت ". اللساِن في قلِّة الكالِم " "من َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

الراحة

إذا  خفاًء  أشد  وتكوُن  خفیةٌ،  الجاِه  وشھوةُ  ظاھرةٌ،  الماِل  فشھوةُ  الماِل؛  كشھوِة  لیست  الجاِه  شھوةُ    
بذلك ھما  یُصابوَن  الجاِه، وأكثُر من  الماِل وسیلةً لستِر شھوِة  الزھَد في  فتتخذُ  الماِل،  صاَحبَھا زھَد في 

صنفاِن من الناِس" األذكیاُء والفقھاُء " وقد قیل: قاصم الظھور حب الظھور..
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شهوةِ اجلاهِ والش

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

۱۹ - ٥ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۲۳

قد تعجب من نزول سورٍة كاملٍة ألجِل الرِدّ على أبي لھب وزوجتھ، وتعجب أكثر وأكثر من التصریًح    
باألسم، مع أن الذین تعدوا على رسول هللا ُكثُر، ومع ذلك أشار لھم القرآن تلمیًحا

   وإذا أردت العجب أكثر فاعلم أن تاریخ أبي لھب وزوجتھ مع المسلمین لیس فیھ تعذیب بالسیاط، 
وال ضرٌب بالسیوف، إذن لماذا كل ھذه اللعنات المنصبَّة على ھذا الرجل وامرأتھ؟ 

لقد كان الرجُل وامرأتھ من اإلعالمیین الخطرین، وأذاھما یصل إلى البشرالذین یستمعون لھما، مع    
اء كذبھما، لھذا كلھ استحقا ھذه اللعنة الشاملة. اآلالم التي شعر بھا الدعاة من جرَّ

   فھؤالء اإلعالمیون الفاجرون یُزیِّفون الحقائق، ویُبعدون الناس عن الدین، فھم  بذلك أشد خطًرا 
على الدعوة من الذین یمسكون السیاط للمؤمنین، أو الحكام الذین یسجنونھم، ومن ھنا ذكر هللا في 

حق أبي لھب ما لم یذكره في حق شیاطین قریش اآلخرین . 
وزوجة أبي لھب لم تكتِف بدفع ابنھا لمفارقة رقیة ابنة الرسول، إنما انطلقت لممارسة دورھا    

اإلعالمي الفاجر، فأطلقت على الرسول اسًما ساخًرا للذم والقدح، وصار ُشغلھا الشاغل  مع زوجھا 
ھو صرف الناس عن اإلسالم وأھلھ، فقد احترفا اإلعالم الفاسد .

ولیتذكر كل إعالمي فاجر باحث عن النجومیة والمال، أّن نھایتة  ستكون كنھایة سیده الذي اُصیب   �
بھٍمّ وكمد وحزن، وقرحة معدیة مات بھا، ولم یستطع أحٌد أن یقترب منھ لیدفنھ حتى تعفَّن، " َوَمْن 

لَھُ ِمْن ُمْكِرٍم"،فأفیقوا أیھا اإلعالمیون المدلّسون، فما زالت أمامكم فرصة النجاة،   ُ فََما  یُِھِن �َّ
فاغتنموھا قبل أن یأتي یوم ال عودة فیھ إلى ھذه الدنیا.

ا الرسول فقد رفع  ولیتذكر الداعاةُ أین أبا لھب وزوجتھ اآلن؟، ألیسا في ناًر ال خروج منھا ؟، وأمَّ   
ع أصحابھ وإخوانھ الدعاة على إكمال الطریق، فال قیمة إالّ للعمل .  هللا ذكره ونصره، وشجَّ

اإلعالمي أبو هلب وزوجته


