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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤۰

یُحكى أّن رجال أنعَم هللاُ علیھ بكثرِة البناِت، فثابَر على شكِر هللاِ الذي ال یُحمد على مكروٍه سواه،    
حتى جاءت البنُت الخامسةُ فسّماھا "كفى"، ثم جاءت السادسةُ فسّماھا "منتھى"، ثم جاءت 
السابعةُ فسّماھا "تمام"، ثم جاءت الثامنةُ فسّماھا "خاتوم"، ثم أنعم هللاُ على الرجِل بإبنتین 

الرجُل إلبنتیِھ  الدھماء، ارتجَل  الداھیِة  توأمتین متشابھتین، وبالنظِر لعدِم وجوِد أسماَء في حجِم ھذه 
إسماً ُمشتركا، ال معنى لھ ھو "حیص بیص" ،وجرى ھذا األسُم مجرى األمثاِل، نعوُد إلیِھ كلّما 

اكتنفتنا الحیرةُ أو ساءت بنا الحاُل .
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یُروى أّن قیس بن الملوح "مجنون لیلى" لحَق بكلِب لیلى، كي یدلھ على مكانھا، فمّر على جماعٍة    
یُصلون، وعندما عاَد مّر بھم ثانیةً، فقالوا لھ: أتمُر علینا ونحن نصلي وال تُصلي معنا؟، فقاَل لھم: 

أكنتم تصلون ؟، قالوا: نعم، فقاَل لھم : وهللاِ ما رأیتكم، وهللاِ لو كنتم تحبوَن هللاَ كما أحُب لیلى لما 
.! رأیتموني 

 ديككم؟!
ُ
ملاذا ال يصيح

۲۰۲۱- ۷ - ۲٦ 

سألُت صدیقي: لماذا ال یصیُح دیككم؟، قال اشتكَى منّھ الجیران ألنّھ یوقظھم، فذبحناهُ!، ھنا فھمُت    
أّن كَل من یُوقُظ الناَس من ُسباتھم على امتداِد التاریخِ، ھناك من یُریُد قطع رأسِھ.!  

العالم اإلخوان المسلمون، ألنھم یفھمون روح اإلسالم العملي وحقیقتھ، وأنّھ  وفھمت لماذا یحارُب    
العمیق  المسلمین من سباتھم  ایقاظ  یدخُل في كِل صغیرٍة وكبیرٍة، ویُحاولون 

بیننا، قال:سیقف جھُل الشعِب بحقیقة اإلسالِم عقبةً في  البنا منذ سبعین سنة وكأنّھ  قالھا حسن    
الرسمیین من یستغرُب فھمكم لإلسالم وینكُر علیكم  العلماء  التدین ومن  طریقكم، وستجدون من أھل 

الجاِه والسلطاِن.  الرؤساُء والزعماُء وذوو  جھادكم في سبیلھ، وسیحقد علیكم 
وستقف في وجوھكم كُل الحكوماِت، وستحاوُل كل حكومٍة أن تحدَّ من نشاطكم، وأن تضَع العراقیَل    

واألیادي  الضعیفة،  بالحكومات  ،وسیستعینون  لمناھضتكم  بكم  الغاصبون  وسیتذرع  طریقكم،  في 
الشبھات، وسیحاولون أن  الجمیع حولكم غباَر  باإلساءة، وسیُثیر  بالسؤال وإلیكم  إلیھم  الممتدة 

بأبشع صورة. للناس  نقیصٍة، ویُظھروھا  بدعوتكم كل  یلصقوا 
بذالك الشك في  معتمدین على قوتھم وسلطانھم، وعلى أموالھم ونفوذھم وإعالمھم، وستدخلون    
بیوتكم، وقد یطوُل بكم  التجربة واإلمتحان،  فتُسجنوَن وتُقتلوَن وتُعتقلوَن وتُعّطل أعمالكم  وتُفتَش 

مدى ھذا اإلمتحان، فھل أنتم مستعدوَن أّن تكونوا انصارا للحق ؟.

ليلى جمنون 

حيص بيص


