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۳۰ - ۷ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤۱

یقول الغزالي رحمھ هللا: رأیُت رجال بالبادیة لھ من العمر ۱۲۰سنة، فسألتھ عن ھذا النشاط في مثل ھذا   •
العمر؟، فقال: تركُت الحسَد فبقي الجسَد... و ُسئل حكیٌم لما السماُء صافیةٌ؟ فابتسم وقال: ألن البشرال 

یعیشون فیھا.. كي تنجح تحتاج إلى الثقة والتجاھل .
•  قلیٌل من الماء یُنقذك، وكثیٌر من الماِء قد یُغرقك، فتعلّم دائما ان تكتفي بما تملك.. الغباُء نقٌص، والتغابي 

كماٌل، والغفلةُ ضیاٌع، والتغافُل حكمةٌ،...القُرآُن َرئتَك الثَالثَة؛ ِحیَن تَختنَُق َمن ُدَخان الَحیاِةّ فھو ینفعك و
یرفعك؛ فال تھجره... في صدر االسالم سّھلوا الحالَل فأصبح الحراُم صعبا، وفي زمننا  الحاضر صعّبوا 

الحالَل فأصبَح الحراُم سھال.
الحاسُد یراَك مغروراً؛ والُمحُب یراَك رائعاً.. ال تتألم إذا أنكَر احُدھم فضلَك، فـأضواء الشوارع تُنسى في   •

النھار.. ما من صالة واحدٍة على النبي ترتفُع للسماء إالّ وتھطُل بـعشرٍة، فعجباً لمن یبخُل على نفسِھ.. 
بعُض المنعطفاِت قاسیةٌ، لكنّھا إجباریةٌ لمواصلِة الطریِق .

سقطت شجرةٌ فسمع الكُل صوت سقوطھا، بینما تنمو غابةٌ كاملةٌ وال یُسمع لھا أيُّ ضجیجٍ ، فالناُس ال   •
یلتفتون لتمیزك بل لسقوطَك...  تعلّموا كیف تُھدون النوَر لمن حولكم، وإن كانت خفایاكم حالكة جداً... الذي 

یجلُب النحَس دائما لیَس الحُظ ، إنّما الذنوب المتراكمة.
تقدم شاٌب فقیٌر لخطبِة فتاٍة، فلم یوافقوا علیھ، ثم تقدم شاٌب غنّي ولكنّھ فاسٌق فوافقوا، وقالوا سیھدیھ هللاُ  •

، ِلّماذا لم یقولوا عن األول َسیرزقھُ هللاُ، ألیس الھادّي ھو نفسھُ الرازق؟!.

غزاليات!

 كورونا
ً
شكرا

ُمنع تعاطي الخمور في الطائراِت للحِدّ من إنتشار الكورونا، قراٌر إتخذتھُ شركاُت طیراٍن عالمیٍة عدیدٍة،   •
منھا "كي إل إم"، و" أمركان أیرالینز"، و"دیلتا"، و" فیرجن أیرالینز"، و" إیزي جیت"، ولألسف لم 

تُذكر أُي شركِة طیراٍن عربیٍة في الخبِر الذي نُشَر في ۱٦\٦\۲۰۲۰م.

یقول أبو حامد الغزالي: نظرُت إلى الخلق؛ فرأیُت أّن كل من معھ شيء لھ قیمةٌ ومقدار؛ رفعھ وحفظھ، ثم   •
نظرُت إلى قول هللا تعالى:" ما ِعنَدُكم یَنفَُد َوما ِعنَد هللا باٍق"، فكلّما وقع معي شيٌء  لھ قیمةٌ ومقدار، 

وجھتھ إلى هللا؛ لیبقى عنده محفوظاً. 

 اهللا باقٍ
َ
ما عِند
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• یقول رحمھ هللا: معلوٌم أّن من نشر قوالً یضُر الناَس بھ؛ یكوُن علیھ مثَل آثاِم من ضّل بھ، كما أّن من نشَر 
ما ینفُع الناَس؛ یكوُن لھ مثل أجور من انتفع بذلك،" من سن في اإلسالم سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من 

عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شيء"

 بازٍ يقول:
ُ
ابن


