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أمیر  "یا  للخلیفة  قالوا  القرآن،  خلق  محنة  في  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  بقتل  أفتوا  فقیھا  قاضیا  سبعون    
على  وحدهُ  وأحمد  الباطل؟،  على  كلّھم  والمفتون  والفقھاء  ووالتَُك  وقُضاتَُك  أنَت  أتكوُن  المؤمنین، 
الحّق؟!"، وبلغ األمُر بأحدھم من الفجور أن قال مشیرا على الخلیفة العبّاسّي: " اقتلھ یا موالي! وعلّي 
بل  التاریُخ  نسیھم  ؟،  أسماؤھم  ما  ؟  قاضیا  السبعون  ھؤالِء  ُھّم  من  لكن   ،!" األشھاُد  یقوُم  یوَم  دمھُ 
وضعھم في مزبلتھ لوقوفھم مع السلطان الظالم ، وُخلّد بن حنبل لوقوفھ مع الحق، وبقي اسمھ شامًخا 
الباطل، وال  الحِق وال یغرَك قلةُ السالكیَن، وإیاَك وُطرِق  علًما من أعالم األمة اإلسالمیة ، اسلك طریَق 

الھالكین . یغرَك كثرةُ 

إىل مزبلةِ التاريخِ

یُنادي المنادي یوَم القیامِة "لیقم جیراُن هللا في داره"، فیقوُم ناٌس وھم قلیٌل، فیُقال لھم: انطلقوا إلى    
الجنة، فتتلقاھم المالئكة فیقولون: إلى أین؟، فیقولون: إلى الجنة، فیقولون: قبل الحساب؟، قالوا: نعم، 
فیقولون: بَم استحققتم مجاورة هللا في داره؟، فیقولون: "كنا نتزاوُر في هللا، ونتجالُس في هللا، ونتبادُل 
یوم  اجورنا  ببعضنا وھذه  نفّرط  فكیف  العاملین،  أجر  فنعم  الجنة  ادخلوا  لھم:  فیقال  في هللا عز وجل"، 

كثیر). والنھایة البن  (البدایة  القیامة؟، 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱۸ - ۷ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۳۸

تولى  من  أّن  واألصُل  مراجعیھم،  من  الھدایا  ویقبلون  الوظیفیة،  مواقعم  یستغلوَن  الموظفیَن  بعُض    
أنّھ یحرُم علیِھ قَبوَل ھدیٍة، جاءتھ بحكم مسؤولیتھ تلك أو وظیفتھ العامة. مسؤولیةً، 

ویدل على ذلك ما ورد في الحدیث الذي رواه الشیخان حیث یقول: إستعمل النبي رجالً من األزد، یُقال    
، فقام النبي فصعد المنبر، فحمد  لھ أبن اللتبیة على الصدقة، فلما رجع قال : ھذا مالكم، وھذا أھدي إليَّ
هللا وأثنى علیھ ثم قال: ما بال العامل نبعثھ فیأتي یقول: ھذا لك وھذا لي؟، فھال جلس في بیت أبیھ وأمھ، 
فینظر أیھدى لھ أم ال؟، والذي نفسي بیده، ال یأتي بشيٍء إال جاء بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ، إن 

كان بعیراً لھ ُرغاء أو بقرة لھا ُخوار أو شاة تیعر".
ما  ذكر عقوبتھ وحْملھ  ولھذا  الموظفین حراٌم،  ھدایا  أن  بیاٌن  الحدیث  ھذا  في  النووي:  اإلمام  ویقول    

أُھدي إلیھ یوم القیامة، وقد بین أّن السبََب في تحریم الھدیة علیھ أنّھا بسبب الوالیة . 
"من  یقول  حیث  واضٌح  والحدیُث  خیانة،  أي   " ُغلُوٌل  اِل  اْلعُمَّ َھَدایَا   " قال:  هللا  رسول  أن  ورد  وما    

إستعملناه على عمٍل فرزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فھو ُغلُول" وھي الرشوة بعینھا.
من  فلیتخففوا  طمٍع؟،  من  أم  جھٍل  من  ھل  ذلك،  على  یتھافتون  لألسف  بالدنا  في  الموظفین  وبعض    

أحمالھم قبل یوم القیامة، وال ُعذر ألحٍد، ولن تُقبل لھ حجة ،"فالحالُل بیٌن والحراُم بین" .
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