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۱۰- ۷ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۳٦

خطط األعداُء من خالل مؤتمراٍت عدٍة لنشِر اإلسالِم الذي ال یصلُح إالّ للدروشِة والُطرِق المختلفة، داخل    
المساجد والتكایا والزوایا، فیتحول الناس إلى دراویش وأتباع ومریدین، كُل مجموعٍة بما لدیھم فرحون، 

یحسبوَن أنّھم على الحِق وغیرھم محّرفوَن وُمبدلوَن .
حصروا اإلسالم في دائرة ضیقة من العبادات اإلسالمیة داخل المسجد من صالة وصوم وذكر وتسبیح،    

شریطةَ أن ال یتدخَل بشيٍء خارَج أسواِر المسجِد،على مبداء هللا یسعد المتدینین ویُبعدھم، وانطلى ذلك على 
عامة المسلمین، فأصبح تدینُھم ال روَح فیھ.

واإلسالُم الذي نزَل على قلِب محمٍد غیر ذلك تماما، فھو عقیدةٌ وعبادةٌ ووطٌن وجنسیةٌ وخلق ومادة    
وثقافة وقانون وسماحة وقوة، وھو نظاٌم كامٌل یفرُض نفسھ على كل مظاھِر الحیاِة، وینظُم أمَر الدنیا كما 

ینظُم اآلخرةَ، فشتاَن ما أرادهُ هللاُ، وما یُخطط لھ األعداء.
الروحانیةُ اإلنعزالیةُ والتبتُل وعدم مخالطِة الناِس والمشاركِة في كل شؤون الحیاِة، ال تُفید إالّ صاحبھا،    

والعارفوَن با�ِ یقولوَن: إّن شآبیَب الرحمِة تتنزُل على العاملیَن في میادینھم قبَل أن تتنزَل على العاكفیَن في 
مساجدھم، فاإلسالُم الصحیُح لداخل المسجد وخارجھ.

   ورسول اإلسالم صلّى هللا علیھ وسلم یقول: "المؤِمُن الذي یُخاِلُط الناَس ویَصبُِر على أذاُھْم، أفضُل من 
المؤِمِن الَّذي ال یُخاِلُط النَّاَس وال یَصبُر على أذاُھْم" .

    ھل تعلم أّن الجلَد عضُو إحساٍس ُمتقدم، وبھ خریطةٌ مدھشةٌ من النھایات العصبیة، ورغم وجودھا في 

كامــــــل الجـــلـــد إالّ أّن تركیــــزھــا الرئیســـي  في الوجھ واألطراف، اصطلح العلماء على تسمیتھـــا 
علمــیاً بالحــــواس الجـلدیـــــة وھــــي: اللمــس والحرارة واأللم، أكثر مناطق التركیز لھذه الحواس ھي 

رؤوس األنامل،"۱۳٥ نقطة/ سنتمتر مربع، وسرعة الشحنة العصبیة الناتجة عن اللمسة البسیطةھي
ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقیَن".      ۱۲۸متر/ثانیة"فَتَبَاَرَك �َّ
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ُ
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الحیاةُ ُكلھا  فتٌن، والثباُت على الحَق صعٌب ... فاسأل هللاَ عزوجل الثباَت من قلٍب صادٍق .. والثباُت ال    
یكوُن بكثرِة اإلستماعِ إلى المواعِظ، إنّما یكوُن بفعِل ھذه المواعِظ وتطبیقھا في واقِع الحیاِة ... قاَل تعالى 

"َولَْو أَنَُّھْم فَعَلُوا َما یُوَعُظوَن بِِھ لََكاَن َخْیًرا لَُّھْم َوأََشدَّ تَثْبِیتًا "
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یُقال أّن حماماً شعبیاً احترَق في مصَر سنة ۱۸۸۹ م، فمن خرَج منّھ عاریاً نجا بنفسِھ، ومن بقَي فیِھ    
حیاًء مات حریقا، من ھنا أتى أصُل المثُل المصرُي " إللّي إختشوا ماتوا ".
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