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  األول: باع جورج ھاریشن من جنوب أفریقیا مزرعتھ إلى شركة تنقیب بعشرة جنیھات فقط ، فاكتشفت 
الشركة بھا أكبر منجم للذھب، أصبح مسؤوًال عن ۷۰٪ من إنتاج الذھب في العالم. 

   الثاني: في عام ۱٦۹٦م أوى الخباز البریطاني جوفینز إلى فراشھ، ولكنھ نسي إطفاء شعلة صغیرة بقیت 
في فرنھ، مما أدى إلى اشتعال منزلھ ثم احترقت نصف لندن، ومات اآلالف من سكانھا، فیما أصبح یُعرف 

"بالحریق الكبیر"، وجوفینز نفسھ لم یصب بأذى!
  الثالث: في عام ۱۳٤۷م دخلت بعض الفئران إلى ثالث سفن إیطالیة كانت في الصین، فنقلتھا إلى إیطالیا، 

ونشرت الطاعون في إیطالیا، ثم إلى كل أوروبا فقتل ثلث سكان أوروبا كاملة. 
   الرابع: أحد الملوك البریطانیین اختلف مع البابا في وقت كانت فیھ بریطانیا كاثولیكیة، و كرّد انتقامي حّرم 
البابا تزاوج البریطانیین، األمر الذي أوقع الملك في حرج، وللخروج من ھذا المأزق طلب من ملوك األندلس 
إرسال بعض المشایخ كي تتحول بریطانیا لإلسالم نكایة بالفاتیكان! إالّ أن "جماعتنا" تقاعسوا حتى وصل 

الخبر إلى البابا، فرفع قرار التحریم!
في  بواتییھ  قرب  الشھداء  بالط  معركة  للمسلمین خالل  قد سنحت  فرصة مشابھة  ھناك  كانت  الخامس:    
الزحف  وتوقف  فانھزموا،  غنائمھم،  لحمایة  تراجعوا  أحد؛ حیث  معركة  المسلمون خطأ  كرر  فقد  فرنسا، 
اإلسالمي على كامل أوروبا، یقول أحد المؤرخین اإلنجلیز: "لو لم یُھزم العرب في بواتییھ، لرأیتم القرآن 

یُتلى ویُفسر في كامبریدج وأكسفورد"!!

من أعظم األخطاء يف تاريخ البشرية

الراعي العامل 

ا تحث    اإلمام الكسائي رحمھ هللا كان راعیاً للغنم حتى بلغ ٤۰ عاًما، وفى یوم من األیام وھو یسیر رأى أم�
ابنھا على الذھاب إلى الحلقة لحفظ القرآن، والولد ال یرید الذھاب.

  فقالت البنھا: یا بُني اذھب إلى الحلقة لتتعلم حتى إذا كبرت ال تكون مثل ھذا الراعي!، فقال الكسائى:  أنا 

یُضرب بى المثل في الجھل!، فباع أغنامھ وانطلق إلى التعلم وتحصیلھ فأصبح إماًما فى اللغة وإماًما فى 
القراءات القرآنیة، ویُضرب بھ المثل في علو الھمة.

  قیل المفلسون ثالثةٌ، كلُب الصید: یلھُث ویذھب صیده لغیره، والبخیُل: یجمع الماَل ویذھُب مالھ لغیره، 

والمغتاُب: یغتاُب الناَس وتذھب حسناتھ لغیره.

! املفلسون 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۷۷ تــحة لفـا ا
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