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تــحة لفـا ا

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

WWW.QUDAH.COM

یقولون أیھما افضل شراء أضحیھ وذبحھا، أم توزیع مبلغھا علي الفقراء؟، ویقولون اتركوا الطواف حول   -
الكعبة وطوفوا حول الفقراء،  وآخرین یقولون: التصدق بثمن األضحیة افضل من ذبحھا... مثل ھذه التسأالت 

واألقاویل انتشرت في اآلونة األخیرة،.!
التي  الظاھرة  المسلمین في شعائرھم  تزھید  منھا ھو  الغرض  تعلم،  أو ال  تعلم  كنت  الكلمات سواء  ھذه   -
یتمیزون بھا عن غیرھم،.. الفقراء موجودون في كل زمان ومكان من عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى 

زماننا  ھذا، ولم یقل أحد مثل ھذا الكالم سابقا .
ثم أغلب من یكثرون من العمرة مّمن وّسع هللا علیھم معروفون بالصدقة والتبرعات أیضا، إذ ال یحرص   -
العمرة  بین  إالّ  المقارنات  تكون  ال  فلماذا  باإلیمان،  عامٌر  قلبھ  كان  من  إالّ  منھا  ویُكثر  غالبا  العمرة  على 

واالضحیة وشعاىر االسالم وبین الفقراء؟.
تشربوا  نقول: ال  ال  لماذا  بالباقي؟،  الفقراء  األسبوع وطف حول  في  لحما مرات  تشتر  نقول ال  ال  لماذا   -
حول  وطوفوا  الباھظة  واالثمان  األفراح  قاعات  اتركوا  نقول:  ال  لماذا  للفقراء؟،  ثمنھا  وادفعوا  السجائر 

الفقراء؟، لماذا ال نقول اتركوا المصایف وطوفوا حول الفقراء ؟.
   لماذا ننفق األموال في الترف والغناء واالفالم والمسلسالت والمباریات وال نطوف بھا حول الفقراء؟، لماذا؟ 
ولماذا؟، وسؤالنا لماذا ال تتركون لنا شعائرنا نتمتع بھا، ولماذا تقارنون بین عبادتین كالھما فاضل، وكأنھ 

یلزم أن نترك كل شیئ ونھتم بعبادة واحدة .
إن أكثر من  یتباكون على الفقراء ویرددون مثل ھذه العبارات ال یطوفون الحول الكعبة، وال حول الفقراء،   -
فحافظ على أضحیتك وال تلتفت لھذه الدعوات، وإذا كنت حریصاً على الفقراء لھذا القدر؛ فوزع  كل أضحیك 

أو أكثرھا علیھم ،یا نصیر الفقراء والمحتاجین .

كالم من ذهب

من كتابات املفكر علي شريعتي

     إنّي أفّضُل المشي في الشارع وأنا افكر في ّ�، على الجلوس في المسجد وأنا أفكر في حذائي .. من الصعب 
أن تتعایش مع اُناس یرون أنھم دائماً على حق .. ال بد أن نُعید القرآن مرة ثانیة من القبور والتعازي إلى 
الحیاة، ونقرأه على األحیاء ال على األموات .. عندما یشب حریق في بیتك ویدعوك أحدھم للصالة والتضرع 
ھو  آخر  عمل  إلى  عنھ  واالنصراف  الحریق،  إطفاء  بغیر  االھتمام  ألن  خائن،  دعوة  أنھا  فاعلم  هللا،  إلى 
الفتاة حین تسوء سمعتھا، فھي ال تستطیع تربیة لحیتھا  .. اُشفق على  مقدساً  االستحمار، وإن كان عمالً 

لتمحو تلك الصورة .. مات جاري أمس من الجوع وفي عزائھ ذبحوا كل الخراف .!


