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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

٤ - ٦ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۲۷

 ٍ فتاة  مع  مجموعٍة  في  اساتذتي  أحُد  وضعني  امریكا،  في  الجامعیِة  دراساتي  أكمُل  كنُت  حینما   -
أمریكیة تُدعى كاترینا وتلمیذٌ آخر أسمھ فیلیب، ولكنّني لم أكن أعرفھ، فسألُت كاترینا: من ھو فیلیب 

إنّھ زمیلنـا ذو الشعر الجمیل الذھبي، الجالس في المقدمة  ھل تعرفیـھ؟، قالت: نعم 
قلت : لم أتذكره، قالت : زمیلنـا الرائع ذو الھندام المتناسق والمظھر المرتب، قلت : لم أتذكره بعد   -
رجاء  أتذكره  لم  : صدقیني  قلت  ُمرتب،  جینز  وبنطلون  بلوزة شیك  دوما  یلبُس  الذي  زمیلنا   : قالت 
المرة  ھذه  متحرٍك،   ٍ مقعد  على  یجلُس  الذي  الطیب  الخلوق  زمیلنـا  :فیلیب  قالت  أكثر،  بدقة  صفیھ 

الكثیر . لفیلیب علمني  بدقٍة من تقصد، ولكّن طریقةَ وصفھــا  فھمُت 
فیلیب  نواقص  عن  عینیھا  أغمضت  ألنھا  نظرتھا،  في  وإیجابیة  بوصفھا  راقیة  كاترینا  كانت  كم   -
فیلیب؟  كاترینا سألتني من ھو  أي  العكس،  قد حدث  كان  لو  نفسي  فسألت  ایجابیاتھ،  وبدأت بوصف 
كرسي  على  الجالس  الُمعـاق  المسکین  زمیلنـا  إنّھ  سأقول:  كنت  بالتأكید  لھــا؟،  سأصفھ  كنت  فكیف 

بالخجل.  السلبیة شعرُت  اإلیجابیة مع نظرتي  كاترینا  قارنُت نظرةَ  فعندما  متحرك، 
 ، السلبیات  التغاضي عن  و  إیجابیات اآلخرین،  ذكِر  دائما على  نُرّكز  أّن  والحكمة من ذكرما سبق   -

واألجمُل من  كل ذلك ھو تعلیم ھذه السلوكیات عملیا ألبنائنا ومن ھم حولنا.

ال یوجد ملمتر واحد في جلدك إالّ وفیھ عشرات الُجسیمات الناقلة لأللم، ثبت علمیاً أن الحرق یُسبب   -
الجلد، ومقدار  العصبیة واألنسجة في  النھایات  قُبیل تفحم  إلى قمتھ  أقصى درجات األلم ، ویصل األلم 
؟،  الجلد  كامل  ھو  المتفحم  المحروق  كان  اذا  فكیف  المحروق،  الجلد  مساحة  مع  طردیاً  یتناسب  األلم 
وكیف إذا عاد الجلُد بعد تفّحمھ جدیداً لتتكرر رحلة العذاب؟، وكم ھو مقدار األلم اذا تكررت ھذه العملیة 
مائة مرة في الساعة ؟، فسبحان هللا العظیم الذي یقول : “ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا بِآیَاتِنَا َسْوَف نُْصِلیِھْم نَاًرا، 

َ َكاَن َعِزیًزا َحِكیًما” .         ِلیَذُوقُوا اْلعَذَاَب، إِنَّ �َّ ْلنَاُھْم ُجلُوًدا َغْیَرَھا،  ُكلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدُھْم بَدَّ

ً
إجيابيا ن 

ُ
ك

باأللــم اإلحساس 

إلى  أكثر من حاجتك  الحسنات  إلى  بحاجة  أنّك  أنفاسك، واعلم  تلتقط  كما  الحسنات  التقاط  في  اجتھد   -
لم  أنفاسھ  توقفت  إذا  الذي  ھو  الدنیا  ھذه  في  والسعید  خالدة،  وحسناتك  راحلة،  فأنفاسك  األنفاس، 

الناس بخلٍق حسٍن . تتوقف حسناتھ، فاتق هللا حیثما كنت، وأتبع السیئة الحسنة تمحھا،وخالق 

 فواتِ األوانِ
َ
قبل

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


