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عن  ولنبحث  الراحة  فـلنترك  الجنة،  في  إّال  نصلھا  ولن  ابتعدت،  منھا  اقتربنا  كلما  َكالسراب  الراحة    
الجنة، والقلوب الطیبة  كـالذھب، ال تصدأ أبدا حتى لو أنھكھا التعب، مجرد مسحھا بكلمة جمیلة یظھر 
ثوباً  صنعت  الخیاطة،  أحسنت  إن  اإلبرة،  وكالمك  الخیاط  فأنت  كالخیاطة  الناس  مع  الحدیث  بریقھا!، 

جذاباً غالیا، وإن أخطأت فلن تجرح إالّ نفسك .

الطيبة  كـالذهب القلوب 

مثلما تترك بعض األطعمة تبرد قلیال لیسھل علیك أكلھا، اترك بعض الخالفات تھدأ قلیال لـیسھل علیك    
حلھا، ال تكثر الشكوى فیأتیك الھّم، لكن أكثر من الحمد� تأتیك السعادة.

رائعه حكمة 

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱٦ - ۹ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٥۳

لبنان عام ۱۹۱۸م، حیث وصلت  العثماني المنسحب من  شھادة الحاّجة حلیمة الخطیب عن الجیش    
بمفردھا إلى أرض لوالدھا في طرف قریة مزبود لتَجني ثمار التّین من بستانھ . 

وبینما ھي ھنالك مطمئنّة، صدَمھا مشھد عدد من الّرجال یَِصلون إلى المكان، فبادَرت إلى أقرب    
الغُرباء!. أنظار  تحُجبھا عن  المتداخلة علّھا  بین أغصانھا  بنفسھا  لتلقي  ُملتفّة  شجرة 

كلھم من رجال الجیش العثمانّي، ولذلك أصاَب الفتاةَ ما أصابھا من ذُعر وارتٍباك وھي تُصَدُم    
بُجموع منُھم، تُحیط بھا من ُكّل جانب، حیث مألوا البستان كامال .

  امتّدت أیدیھم إلى َشَجرات التّین، حتّى لم یتركوا منھا قلیًال أو كثیًرا، ثّم تبّدل الَمشھد أمام ناِظَري 
الفتاة المتخفّیة، ما لھؤالء الُجنود یأخذون حجارة الحائط ویضعونھا على األرض ؟،ألم یكِف أنُّھم 

قَضوا على الثّمار؟!، َصبَرت الفتاة ولم یكن أمامھا ِسوى الّصبر واالنتظار . 
وبدأت الطمأنینة تسري في ُعروقِھا عندما أخذ الجنود یُغادرون المكان، ثّم وجدت نفَسھا بمفرِدھا    
من جدید، لكّن َمشھد األرض عجیب، فالحجارة تكاُد تُخفي لَون التُّراب، وما لبِثَت حلیمة أن تقّدَمت، 
ورفعت َحَجًرا، ویا لََھول الُمفاَجأة، إّن ُكّل فَرد من الُجنود قد وضع ثَمن ما أكل من التّین تحت حجر، 

َدَھمھم الجوع فأكلوا، لكنّھم لم ینصرفوا قبل أن یتركوا ثمنھا.  لقد 
انطلقت ُمسِرعة إلى والِدھا، وقَّصت علیھ ما شاھَدت، فما كان من الّشیخ عبد الّرحمن الخطیب إّال    

بُیوتَُكم،  لُھم  افتُحوا  العثمانیّین ُمنسحبون،  الُجنود  الّدین من  یُنادي في أھل مزبود:إخوانُكم في  أن 
فمنھم َمن یحتاج زاًدا، ومنھم من یُرید أن یَغتسل لیستمر بالسفر. 

أّن لكّل فِرقة شیًخا  الُجنود العثمانیّین وِرقّة قلوبھم، لم تُكن تعلم  ف  لكّن حلیمة التي اّدھشھا تصرُّ   
الّسجّالت والوثائق  العثمانیین، فكم في  لقد ظلمنا  الغَّراء......  الّشریعة  یُوقِفُھم عند حدود  ُمرِشًدا 

الَحضاریّة.   ُمنَجزاتِھم  العُثمانیّین، وِعَظم  ُرقّي  أدلّة ساطعة على  المحفوظة من 

للتاريخ شهادة 


