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تــحة لفـا ا

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

"السرحانة"

تعلم؟! هل 
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تســمع  لو  بك  فكیف  الیسیر،  النزر  إال  منھا  تسمع  وال  الصوتیة،  األمواج  من  متالطم  بحر  في  تعیش  أنّك     
شــيء  كل  نسمع  لو  والفضائیـات،  واإلذاعــات  الخلویات  الفضـاء؟،  تمأل  التي  الصوتیـة  الموجـات  ملیارات 

حولنا لقتلتنا األمواج الصـوتیة،  فما أعظم نعمة السمع، ولكن األعظم أننا ال نسمع كل شيء حولنـا.

     أنثى الذئب تُسمى السرحانة، عندما تجد شریك حیاتھا فإنھا تعیُش معھ طول عمرھا، وال تستبدلھ بآخر حتى 
بعد موتھ، وال تترك والدیھا عندما یكبرا في العمر ویعجزا عن تأمین غذائھما، فشباب الذئاب یصیدون ویأتون 
الجیف  تأكل  ال  والذئاب  الصغار.  وأشبالھم  الكبار  والدیھم  مع  األكل  یتشاركون  حیث  أوكارھم  إلى  بالفرائس 
مطلقًا، وفي حالة موت أحد الزوجین  یُقام  ما یُشبھ الحداد من قبل المتبقي، لمدة ال تقل عن ثالثة أشھر وقد 

تستمر سنة كاملة، تُصاحبھا أحیانا حاالت انتحار، وقلیل ما یبقى أحد الزوجین على قید الحیاة.

     نجاتك یوم القیامة مشروع شخصي، فلن تؤاخذ على تقصیر الناس، بل ستؤاخذ على تقصیرك بحق نفسك 
أوال ثم بحق دعوتك ثانیا، وهللا تبارك وتعالى یقول: "َوُكلُُّھْم آتِیِھ یَْوَم اْلِقیَاَمِة فَْرًدا".

ْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِھ"،      فاستعن با� وال تعجز، وتأمل كالم عالّم الغیوب، "فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِھ"، "مَّ
وقولھ "َوَمن َشَكَر فَِإنََّما یَْشُكُر ِلنَْفِسِھ"، "َوَمْن تََزكَّى فَِإنََّما یَتََزكَّى ِلنَْفِسِھ".

یقول  تأكیدھا  نتائجھا في أوضح صورة وأقوى عبارة، ولمزید من  ل  الفردیة وتحمُّ المسؤولیة  تتضح     
ِن اْھتََدٰى فَِإنََّما یَْھتَِدي ِلنَْفِسِھ"، "َوَمْن یَْبَخْل فَِإنََّما یَْبَخُل َعْن نَْفِسِھ "، "فََمْن نََكَث فَِإنََّما یَْنُكُث َعلَى  المولى: "مَّ
بُِّكْمۖ  فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِھۖ  َوَمْن  نَْفِسِھ"، "َوَمن یَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما یَْكِسبُھُ َعلَٰى نَْفِسِھ"، "قَْد َجاَءُكم بََصائُِر ِمن رَّ

َعِمَي فَعَلَْیَھا ۚ َوَما أَنَا َعلَْیُكم بَِحِفیٍظ ".
     التوجیھ الرباني الكریم ھو لمصلحتنا في الدنیا واألخرة ألنّھ "َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُھَو ُمْؤِمٌن 
فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْجَرُھْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُوَن"، وبالتالي كل فرد سیذوق نتیجة عملھ ألننا 

في امتحان لقولھ تعالى: " ِلیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال".
   فیا صاحبي ال تشغل نفسك بما ال تملك، على حساب ما تملك،احفظ على نفسك یقینھا وعلى أخالقك سمّوھا، 
وعلى صدرك نقاءه، وعلى لسانك عفتھ، وعلى قلبك ثباتھ...  فیا صاحبي مسؤولیتك فردیة... وما یفیدك أن 

ینتصر اإلسالم  وكل المسلمین وقد انھزمت أنت!


