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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۳ - ۸ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤۷

العالُم  كان  لو  قریبا، وحتى  أجلنا  كان  لو  الجھِد والمعروِف؛ حتى  الخیِر وبذل  بعمل  نحن مطالبون   •
من حولنا شدید االضطراب، وھل ھناك اضطراب أكبُرمن اضطراب یوم القیامة؟!.

فسیلةً  أحدكم  یِد  وفي  الساعةُ  قامت  إذا   ''  : فیقول  الكریم  الرسوُل  یأمرنا  الشریف  الحدیث  ففي   •
إالّ  الساعة  قیام  بعد  فلیس  األنفاس،  آخر  حتى  المعروِف  نستكمل صنائَع  أن  یعني  ھذا   ،" فلیغرسھا 

الموت، إذن لن یستفید من فسیلتنا أحٌد، لكنّھ أمُر هللا أن نستمر بالعمل. 
الساعة یستدعي  فقیام  الصخب حولنا،  كان  وبالدین مھما  للدین  العمل  ننشغل عن  أن ال  یعني  ھذا   •
معھ كل صور االضطراب، ومع كل ھذا یُقال لنا: اغرس فسیلتك، ألن هللا عز وجل ال یریُد للمصلحیَن 

أن یتوقفوا، وألّن المصلَح ال تخلو یدهُ من فسیلِة خیٍر إالّ إذا مات .
نرى الكثیرین یتركون فسائلھم بُحجِة سوء األخالِق، وألن العالم صاَر موحشا، ولم یعد لدیھ صبٌر   •
اضطراب  وأین  إذن؟،  الخیر  فسائل  یغرس  ومن  المرھق،  الحیاتي  والصخب  االضطراب  ھذا  وسط 

الدنیا من اضطراب اآلخرة؟، ال ُعذر لمقصٍر، وال ُحجة لتارك فسیلتھ 
والعجیب أن تاركي الفسائِل االصالحیة یتركونھا لصالح ناشري الفجور، وأصحاب األفكار الھّدامة   •
إلحادا  األرض  ملئوا  حتى  ملٍل،  وال  كلٍل  بال  الضرار،  مساجد  ویبنون  الغرقد،  شجر  یزرعون  الذین 

وشذوذا وفجورا وفواحش، بینما الكثیر منا ینظر ویُحوقل ال غیر .

العسِل  ملعقتیِن من  ویأخذ  یفتَح عبوةَ عسٍل  أن  متجرِه  فتحِ  قبَل  كَل صباحٍ  اعتاَد  الیمن،  في  یھودٌي   •
متجرهُ  یفتُح  بعدھا  الجواھِر،  و  والذھِب  الفلوس  على  نظرةً  ویأخذُ  النقوِد  صندوَق  یفتُح  ثّم  الفاخِر، 
ویجلُس عند الباِب، وعندما یأتي جارهُ المسلم یُحییِھ ویسألُھ: ما لي أراَك جالساً عنَد الباِب شارَد الباِل 
رأیتھ،  الذي  یُریك  وال  ذُقتھُ  الذي  یذوقَك  ال  هللا  العزیز،  جاري  یا  آآآه   آآآه  الیھودي:   علیھ  یّرد  ؟، 

وصاحبنا المسلم ببساطتھ وبراءه  یرُد علیِھ : آمین آمین .
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یُقال أّن أحد السودانیین یُلحُن في اللغِة العربیِة، كان طاھیا عند الملِك عبدهللا آل سعود، وكان حینما   •
یُعد الطعاَم یقوُل للملك: األكُل جاھٌز یا عبدهللا، وفي یوٍم من األیاِم إستاء أحُد الضیوِف وقال للسوداني: 
الملُك إلى الضیِف وقال لھ: دعھُ فأنا الذي أمرتُھ  الملَك وتنادیھ بإسمھ مجردا؟، فإلتفت  تُوقُر  لماذا ال 

أن ینُادیني بإسمي مجرداً،  ألنھ كان یُنادیني: یا ھادَم الھرمیِن. !.
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