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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱۲ - ۹ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٥۲

امرأةٌ تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق بمدینة الرّي سنة ۲۸٦ھـ ، فاّدعى وكیلھا بأّن   -
لموِكّلتھ على زوجھا خمسمائة دینار مھرا، فأنكر الزوج  ذلك .

إلى  ینظر  أن  الشھود  بعض  فطلب  أحضرتھم،  قال:  شھودك؟،  أین   : الزوجة  لوكیل  القاضي  فقال   -
المرأِة لیُشیر إلیھا، فقام الشاھد وقال للمرأة: قومي، فقال الزوج : ماذا تفعلون؟.

، قال الوكیل : " ینظرون إلى أمرأتك كى یعرفونھا "، قال الزوج : إنّي أُشھُد القاضي أّن لھا علّي   -
ھذا المھر الذي تّدعیھ، وال تكشف عن وجھھا .

الدنیا  واآلخرة،  في  ذمتھ  وأبرأُت  المھر،  ھذا  لھ  أنّي وھبُت  القاضي  أُشِھُد  فإنّي   : المرأة  فقالت    -
فقال القاضي وقد أُعِجب بغیرتھما : یجب أّن  یُكتب ھذا في مكارم األخالق . 

متزمت  أو  قدیمة  "دقة  یُسمونھ  غریبة،  نظرةً  بالغیرة  یتحلى  للذي  تنظُر  اآلن  مجتمعاتنا  بعض   -
ومعقد ومتشدد"، واألصُل إذا أردَت أن تعرَف الرجَل، فانظر إلى غیرتھ، فھل اصبحت الدیاثة تقدماً!؟ 

والشرف تخلفاً؟، فما أجمل الغیرةَ، وما أقذَر أن یكون الذكر دیوثا .
ین كلھ" الِدّ یقول ابن القَیِّم:"إذا ترّحلت الغَْیرةُ من القْلِب،ترّحلت منھ المحبَّة، بل ترّحل منھ   -

فالمبأدْى ال تتجزأ، واالنسان الذي عنده كرامة ونخوة،ھو من یستطیع أن یصون أھلھُ .

ھم  الناِس"،ھؤالء  من  قریب  سھٍل،  لیٍّن  ھیٍّن  كلُّ  الناِر   على  َم  :"ُحِرّ وسلم  علیھ  هللا  صلى  قال   -
الودودون الطیبون، الذین یألفون ویؤلفون، الذین یتعاملون بتواضٍع واحتراٍم للصغیِر وتوقیٍر للكبیِر، 

ویكونون دائما في خدمِة الناِس وقضاء حوائجھم، جعلني هللا وإیاكم منھم .

ما أمجل الغرية

نٍ سهلٍ
ّ
نٍ لي

ّ
هنيئا لكل هي
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جنازةٌ تِلو جنازٍة، وفاةٌ بعد وفاٍة، وأخباُر الموِت كالصواعِق، فالٌن بحادِث سیارة ٍ، وآخَر بمرٍض ،   -
التراِب، فحتماً سیأتِي یومي  الدنیا وراَء ُظھورھم ودفنّاھم تحَت  ُكلھم تركوا  وآخَر كان یمشي وسقَط، 
فالمقابر لیس  أنّك صغیٌر، عفواً  التوبةَ بحجِة  لھُ رجوٌع، یا من تؤخُر  لیَس  العّدة لسفٍر  ویومَك، فجّھز 

مكتوٌب علیھا  للكبار فقط ، اللھم اجعلنا من التوابیین، ونسألَك ُحسن الخاتمِة .

ما هو البال؟

أناقة اللساِن ھي ترجمةٌ ألناقِة الروحِ، عند الحواِر ال ترفع صوتَك، بل ارفع مستوى كلماتَك.

اللسان أناقة 


