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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۳٥

یقوُل اإلماُم ابن القیم : حاُل العبِد نعیماً وعذاباً في القبر، كحاِل القلِب في الصدِر، نعیماً وعذاباً    
وسجناً وانطالقاً، فإذا أردَت أّن تعرَف حالَك في قبرَك، فانظر إلى حاِل قلبَك في صدرَك، فإذا كاَن ممتلئاً 

بشاشةً وسكینةً وطھارةً، فھذا حالَك في قبرَك بإذن هللا، والعكُس صحیٌح، ولھذا تجُد صاحَب الطاعِة 
الھموَم  یُذھُب  القلِب  المتمكن من  الناِس طمأنینةً، فاإلیمان  الصحیح  أكثُر  الُخلِق والسماحِة  وُحسُن 

ویُزیُل الغموَم بقدرِة هللاِ .
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تنتشر البصیالت الشعریة في كل مناطق الجلد عدا  باطن الكف والقدمین، وینبت في كل سـم مربع    
الجــلد مابین ٤۰-۸۰۰ شـــعـرة، لكل شعرة ُعضیلة ناعمة وغدة دھنیة وعصب وشعیرات دمویّة  من 
خاصة بھا، وظیفة العُضیلة شد الشعرة أو الضغط على الغدة في حاالت نفسیة معینة، فمثالً في حاالت 
البرد أو الخوف، ھذا الضغط واالنقباض یعني نصب الشعر عمودیاً وحدوث نتوءات بارزة عن سطح 

الجلد حول كل شعرة وھذا ما یُسمى بالقشعریرة، أما في حاالت الراحة والطمأنینة، فنفس النھایات 
الشعروتُلین  الدھنیة إلفراز مادة زیتیة تمنع تقصف  الغدة  للضغط على  العُضیالت  العصبیة توجھ نفس 

َل أَْحَسَن اْلَحِدیِث ِكتَابًا ُمتََشابًِھا َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنھُ ُجلُوُد الَِّذیَن  ُ نَزَّ الجلد، وهللا تبارك وتعالى یقول: " �َّ
ِ یَْھِدي بِِھ َمْن یََشاُء ” ، فسبحان هللا  ِ ذَِلَك ُھَدى �َّ یَْخَشْوَن َربَُّھْم ثُمَّ تَِلیُن ُجلُوُدُھْم َوقُلُوبُُھْم إِلَى ِذْكِر �َّ

. العظیم 

... 
ّ
لو أن

۲۰۲۱- ۷ - ٦

الحكومات تتبعت بؤر الفساد بنفس اإلصرار الذي تتتبع بھ بؤر كورونا لكنا بأفضل حال .   
الفاضلة. المدینة  الجدیة،لُكنّا  بنفس  فاسد ومخالطیھ ومخالطي مخالطیھ  أنھا الحقت كل  ولو    

ولو أنّھا صّرحت في كل مرة تُمسك فیھا فاسداً بوضعھ وعملھ ومصدر فساده في مؤتمر صحفي ،    
ووصمتھ كما تفعل مع كل مریض كورونا، ألصبحنا مضرب المثل في كل الدنیا.

البریة والبحریة في وجوھھم، وحجرت علیھم وعلى أموالھم،  أقفلت المطارات والمعابر  أنّھا  ولو    
الفساد. من  خالیاً  بلدا جدیداً  التواصل، لصرنا  وأقفلت منشآتھم ومنعتھم من 

لو أنھا فقط منعت الواسطات لغض النظر عن الفاسدین، كما منعت أحدا یتدخل في موضوع   �
كورونا منذ البدایة لتغیر الحال إلى أحسن حال . 

لكّن لألسف  ھذه أحالُم یقظٍة لیس لھا في الواقع أي نصیب، فمریض الكورونا مطلوٌب ومریُض    
الفساِد فالٌت، وكالھما شدیُد العدوى، اللھّم أّن الثاني یسرُق حتى حصتك من الھواِء دوَن أّن یخالطَك، 

وكأن لسان الحال  یقول إن القضاء على الفساد سھٌل والمھم اآلن الصحة.

!! القشعريرة 

كيف حالك يف قربك ؟


