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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٥۹

الوهم زعيم 

۲۰۲۱- ۱۱ - ۱۲

وكان  وبحًرا،  بًرا  أشكالھ  بكل  الفساد  فیھا  ونشر  األرض،  أصاب  الذى  الفیروس  نحُن  نكون  قد    
كورونا ھو العالج. ألول مره فى حیاتى یستوقفنى قول هللا تعالى: "َحتَّٰى إِذَا َضاقَْت َعلَْیِھُم اْألَْرُض 
تعالى:  قولھ  اقرأ  ثم  علینا،  فعال  ضاقت  كأنھا  واتساعھا  كبرھا  رغم  كلھا  األرض  َرُحبَْت"،  بَِما 
ِ إِالَّ إِلَْیِھ ثُمَّ  "َوَضاقَْت َعلَْیِھْم أَنفُُسُھْم"، نعم ضاقت علینا أنفسنا، ثم  اقرأ "َوَظنُّوا أَن ال َمْلَجأَ ِمَن �َّ
تَاَب َعلَْیِھْم ِلیَتُوبُوا"، ھذا ھو عالجنا، العودة إلى هللا مع التوبة النصوح. باألمس كان االختالط ھو 
اإلنسان  یُبتلى  والنھایة،"ال  البدایة  بیده  من  فسبحان  الوقایة،  ھو  االفتراق  أصبح  والیوم  الغایة، 

یُبتلى لیُھذب". لیُعذب، وإنّما قد  دوًما 
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یُْؤِمُن،  ِ ال  یُْؤِمُن، و�َّ ِ ال     عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلّى هللا علیھ وسلم قال: "و�َّ
ِ؟ قَاَل: الَّذي ال یأْمُن جاُرهُ بََوائِقَھُ". ِ ال یُْؤِمُن، قِیَل: َمْن یا رسوَل �َّ و�َّ

 تذكرة

على  األوسمة  ھذه  الوھم،  فكل  زعیم  إنّھ  خیانة؟،  وأكثرھم  بالعالم  رئیس  أفشل  ھو  من  تعلم  ھل    
وتسبب  المصري،  الجیش  قدرات  من   ٪۸۰ ودّمر  التي خاضھا،  الحروب  كل  أنھ خسر  رغم  صدره 

بمقتل ٤۰ ألف مقاتل مصري في الیمن وأكثر من ۱۰۰ ألف في سیناء.
اقرأ إن شئت "قذائف الحق" للشیخ الغزالي، حیث یقول: عبد الناصر وقف مع الھند الھندوسیة    

ضد باكستان المسلمة، ووقف مع ھیال سیالسي ضد المسلمین في الحبشة.
الیوغسالفیین  المجاھدین  وسلمھ  یوغسالفیا  في  المسلمین  تیتو ضد  الشیوعي  الرفیق  أخیھ  ساند    

یوغسالفیا. في  لیعدمھم  فلسطین  في  الذین جاھدوا  المسلمین 
إلیھ قتل زعیمھم المسلم أحمد أوبللو، الذي أسلم على یدیھ  النیجیري الذي جاء لیشكوا  الوفد  رد    

ملیون ومئتي ألف وثني، ووقف مع نیریري في تنزانیا ضد المسلمین في زنجبار.
عبدالناصر وقف مع األسقف مكاریوس في قبرص ضد المسلمین األتراك فیھا، ووقف مع الزعیم    

المسلمین في روسیا. الشیوعي خریتشوف ضد مصالح  السوفیتي 
كان أسًدا في قتال الیمن، وحمًال ودیعًا في قتال الیھود، حتى جعل الیھود یزعمون أنھم ال یُقھرون.    
الزعیم  مات  الیمن،  في حرب  المصري  الجیش  وأنھك  باالنقالبات،  العربي  العالم  مّزق  أن  بعد  مات 

المناضل الملھم العروبي بعد أن جعل السخریة من اإلسالم فنًا. 
الفضیلة،  احتضرت  حتى  العقالء  وغیّب  نجوًما،  والمغنیات  الراقصات  جعل  أن  بعد  مطمئنًا  مات    

العلماء.  المشانق، وأعدم  القیم، وانتھكت األعراض، ونصبت  وحوربت 

تــحة لفـا ا
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  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 

تعالى القضـــاة رحمھ هللا  د. عبدالحمید  كتبھا 


