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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤٥

 بعُض الكالِم كبعِض الشجر ..... جمیُل الكالِم قلیُل الثمر

 وخیُر الكالِم قلیُل الحروِف ..... كثیُر القطوِف بلیَغ األثر
النفیُس وفیھا الحجر .... ففیھا   وفرُزالنفوِس كفرِز الصخوِر 
 وبعُض الوعوِد كبعِض الغیوِم .... قوُي الرعوِد شحیُح المطر

 ولو لم تھُز الریاَح الزھور .... لما فاَح عطٌر وماَت الزھر

WWW.QUDAH.COM hotmail.comQudah12@ ا�ردن - إربــد جوال : 5515045 79 962+ - تلفاكس :  7245099 2 962+

عن أنس بن مالٍك یقوُل: جاء ثالثةُ رْھٍط إلى بیوت أزواج النبي یسألون عن عبادتھ، فلّما أُخبِروا   •
ر، قال: أحدھم:  م من ذنبھ وما تأخَّ كأنّھم تقالُّوھا فقالوا: وأین نحُن من النبي؟، قد غفَر هللا لھ ما تقدَّ
أما أنا، فإني أُصِلّي اللیل أبًدا، وقال آخر: أنا أصوم الدھر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزُل النساَء فال 
ج أبًدا، فجاء رسول هللا فقال:"أنتم الذین قلتُم كذا وكذا؟، أما وهللاِ إنّي ألخشاكم � وأتقاكم لھ،  أتزوَّ
ُج  النساء، فَمن رِغَب عن ُسنَّتي فلیس مني"، ال رھبانیةَ  لكنّي أصوُم وأُفِطر، وأُصِلّي وأرقد، وأتزوَّ

في اإلسالم بل وسطیةٌ واعتداٌل .

على ذمة علماء اإلجتماع!

۲۰۲۱- ۸ - ۱٥ 

إذا كنَت في فندٍق أو مطعٍم ووضعت كمیةً من السكر أو الحلیب في الشاي أكثر مما تفعل في   •
أّن لدیك استعدادا مبكرا للفساد. منزلك، فھذا یعني كما یقول علماء االجتماع 

•  إذا كنَت تستخدُم المزیَد من المنادیل الورقیة أو الصابون أو العطور في المطعم أو المكان العام 
أكثر مما تفعل في المنزل، فھذا یعني إذا أتیحت لك الفرصة لإلختالس فلن تتردد .

•  إذا كنت تقدم لنفسك المزیَد من الطعام الذي یُمكنك التھامھُ في األفراح والبوفیھات المفتوحة 
لمجرد أّن شخًصا آخَر سیُسدد الفاتورة، فھذا دلیٌل على قابلیتك ألكِل المال العام . 

•  إذا كنَت تتخطى الناس في الطوابیر، فھذا یعني أّن لدیَك إمكانیة التسلِق على اكتاف غیرك 
للوصول للسلطة، وإذا اعتبرت أّن ما تلتقطھُ من الشارع ھو حقك، فلدیَك بوادر لصوصیة. 

إذا كنَت تھتم عادةً بمعرفة االسم األخیرالمشھور بدالً من االسم األول، فأنت عنصرٌي، ومن   •
المحتمل أن تساعد أشخاصا لمجرِد أصولھم، ویھُمَك األشخاَص ال الفكَر واإلنجازات.

• إذا كنت تُخالف تعلیمات المرور، ولیس لدیك أُي اعتباٍر إلشارات المرور، فإّن لدیك استعدادا لكل 
التجاوزات، ولو سقط فیھا أبریاء، وإذا تساءلت عما إذا كان من الضروري الحدیث عن ھذه 

المجتمع.  أمراض  الشخصیة على كشف  تُقدم مصلحتك  فأنت  القضایا، 
محاربةُ الفساِد تبدأ من الذاِت، لنُحاول أن نكون أشخاًصا یتمتعون بالتمیِز أینما وجدنا، وتذكر أّن   •

األمانةَ ھي ما تفعلھُ بینك وبین نفسك، ولیس فقط ما تفعلھُ في حضوِر الناِس.

منهج النبي يف العبادة
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