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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

٦ - ٥ -۲۰۲۲نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۸٤

مما یُحكى أن زوجاً  وجد زوجتھ تبكي، فسألھا عن السبب فقالت: أن العصافیر التي فوق شجرة بیتنا تنظر    
إلّي حینما أكون بدون حجاب، وھذا قد یكون فیھ معصیةً �، فقبّلھا الزوج بین عینیھا على عفتھا وخوفھا من 

هللا، وأحضر الزوج فأًسا وقطع الشجرة من أصلھا.
وبعد أسبوع عاد من العمل مبكًرا فوجد زوجتھ نائمة بأحضان عشیقھا، فلم یفعل شیئا سوى أنھ اخذ ما    
یحتاجھ وھرب من المدینة كلھا. وصل إلى مدینة بعیدة فوجد الناس یجتمعون قُرب قصر الملك، فلّما سألھم 

عن السبب قالوا خزینة الملك قد ُسرقت.
في ھذه األثناء مّر رجل یسیر على أطراف أصابعھ فسأل من ھذا؟! قالوا شیخ المدینة ویمشي على أطراف    
أصابعھ خوفًا من أن یطأ نملة فیعصي هللا، فقال الرجل: تا� لقد وجدُت السارق، فقال للملك أن الشیخ ھو من 

سرق خزینتك وإن كنت ُمّدعیًا فاقطع رأسي. 
    فأحضر الجنود الشیخ، وبعد التحقیق اعترف بالسرقة، فقال الملك للرجل كیف عرفت أنھ السارق؟! قال 
الرجل: حینما یكون االحتیاط مبالغًا فیھ، والكالم عن الفضیلة والمثالیات مبالغًا بھا؛ فاعلم أنّھ تغطیة لجرم ما، 
والعبرة ھنا أنّھ یوجد من بیننا وفي حیاتنا أشخاص قد صرعونا بالمثالیات والشرف والعفة وتبین لنا في ما 

بعد أنّھم أنذل البشر.

باملثاليات املبالغة 

هكذا علمني اإلسالم

    علّمني اإلسالم أن أتوب إذا قمت بعمٍل سيء، فإّن هللا سیمحوه إذا كنت صادقًا باإلقالع عنھ، وأندم على 
ذلك، وأعزم على أالّ أعود إلیھ، وإن تعلق بحق إنسان أعدتھ إلیھ.

وسبب التوبة ھو الذنب، الذي ال بد لإلنسان منھ، صغیًرا كان أم كبیًرا، وعلیھ أن یستغفر هللا ولو تكررت    
أو تكاثرت ذنوبھ، وال یقنط من رحمة هللا، مھما كانت كبیرة أو كثیرةً!.

    المھم ھو العودة إلى هللا، وضیاء اإلیمان، وتصحیح المسیرة، لیكون المرء عضًوا نافعًا، یبّشر ویبني، ال 
ینفّر ویھدم، ویعلم أّن ربّھ یفرح بتوبتھ فرًحا شدیًدا، ألنّھ رؤوف رحیم.

   قل ألبنائك: ناموا حتى نصحو لصالة الفجر، وسیكون ھمھم دائًما اآلخرة، وال تقل ناموا غًدا مدرسة حتى 
ال یصبحوا وھمھم الدنیا.

   تمتع بأبنائك وھم صغار فسوف تمر األیام بسرعة ولن یبقى لك من براءتھم وطفولتھم إال مجرد ذكریات، 
العبھم اضحك معھم مازحھم اخرج معھم؛ كن كالطفل بینھم واجعل التعلیم واألدب مع اللھو واللعب.
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