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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲٤ - ٦ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۳۲

ال تبصم ألي أحٍد بالعشرِة، اترك اصبعاً على األقل، فقد تحتاُج أن تعُضھ ندماً،  -
عندما ترى أحداً مجتھداً في العبادة تأكد بأنھ َعرف الغایة التي خلقھ هللا من أجلھا.  -

رغم الماءُ العذُب الذي تصبھ السماء في البحر یبقى مالحاً، البعض ال  یتغیر مھما حاولت.  -
الصال ة تجعل اإل نسان أكثر تحكماً في إنفعاال تھ قال تبارك وتعالى : "ُخلق االإنسان ھلوعاً إذا مسھ   -

الشر جزوعاً ، وإذا مسھ الخیر منوعاً إّال  المصلین".
ببعضھا  وتتأثر  تؤثر  والعقول  السكوت،  على  أبداً  یندم  ال   ولكنھ  الكال م،  على  اإل نسان  یندم  قد   -

فاحرص على مخالطة أھل العقول الراجحة، الناضجة، اإل یجابیة، المتفائلة.
األ م ھي الوحیدة التي تنسى أن تدعو لنفسھا في صال تھا أل نھا مشغولة بالدعاء أل بنائھا .  -

أن تكبر بالعمر ھو شيء إجباري، أما أن تكبر بالعقل فھو شيء إختیاري.  -
ال  یدري المرء إذا نام من الذي سیوقظھ، أھلھ أم الملكین لسؤالھ، فاللھم أحسن خاتمتنا .  -

ال  تفوح رائحة الكعك الزكیة إّال  حین تمسھا حرارة الفرن، كذلك أحال منا لن تنضج ما لم تمسھا   -
قسوة التجارب، والبعُض رغم صغر سنھ یُفاجئك بنضجھ وجمال أسلوبھ، والبعض اآل خر رغم كبر 

سنھ یناقشك فیصدمك بصغر عقلھ. 

ابتسم   ، الناس  أمام  تُحرجني  بِھذا  إنَّك  تُرید؟،  ما  ألبَس  أن  تُصر علّي  لماذا  قائلةً:  الزوجةُ  صرخت   -
َوإِْستَْبَرق ٌ"  ثِیَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر  الزوج بھدوء وقال: وأنِت تُحرجینني أمام هللا، شتان مابین "َعاِلیَُھْم 
یخاُف  مجتمٌع  نحن  فھل   ، یُرضیكم  ما  لیُلبسكم  یُرضیھ،  ما  البسوا  نَّاٍر"،  ن  ِمّ ثِیَاٌب  لَُھْم  قُِطّعَْت  وبین" 

من الخلِق أكثَر من الخالِق؟ والعیُب  أشُد علینا من الحرام؟!.
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جنازةٌ تِلو جنازٍة، وفاةٌ بعد وفاٍة، وأخباُر الموِت كالصواعِق، فالٌن بحادِث سیارة ٍ، وآخَر بمرٍض ،   -
التراِب، فحتماً سیأتِي یومي  الدنیا وراَء ُظھورھم ودفنّاھم تحَت  ُكلھم تركوا  وآخَر كان یمشي وسقَط، 
فالمقابر لیس  أنّك صغیٌر، عفواً  التوبةَ بحجِة  لھُ رجوٌع، یا من تؤخُر  لیَس  العّدة لسفٍر  ویومَك، فجّھز 

مكتوٌب علیھا  للكبار فقط ، اللھم اجعلنا من التوابیین، ونسألَك ُحسن الخاتمِة .
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