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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱۳ - ٥ -۲۰۲۲نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۸٥

بل  بالعادة حسابًا،  لھا  التي ال نحسب  الذنوب  فیھ  الرشد ولدیك كیس تجمع  بلغت سن  أنّك مذ  تصور      
لسذاجتنا ربّما ال نظنھا ذنوبًا من األصل، فكم ستجمع فیھ حتى نھایة حیاتك؟

    لطفًا ضع في كیسك ما یلي: سائق طائش یسوق بتھور ویمر من جانبك فشتمتھ وربما شتمت والدیھ! 
أستاذ وضع أسئلة صعبة فـي امتحان فشتمتھ أیضا، عامل توصیل طلبات البیوت تأخر وأنت جائع  فشتمتھ! 

إنسان یقول كالًما لیس على مزاجك فشتمتھ.
    تراقب التلفاز والعب الكرة ضیع ھدفًا فشتمتھ الشعوریا، زفھ عرس سببت لك إزعاًجا فشتمتھم جمیعا، 
طبیب كتب لك عالجا فسبب لك معاناة  جانبیة فشتمتھ، أي إنسان رأیتھ في الشارع یتصرف تصرفًا لم یعجبك 

فشتمتھ، ذنوب وذنوب وذنوب ونحن ال ندري!. 
   المشكلة أننا لم ننتبھ أصًال لھذه الذنوب؟ وننسى أن ھناك ملكین على كتفینا یكتبان كل صغیرة وكبیرة!، 

"ما یَلفُظ من قوٍل إالّ لدیھ رقیٌب عتید"، حتى أننا ننسى أن نستغفر!.
   لنتوقف قلیال ونراقب أنفسنا في ھذا التصرف غیر الالئق، فكم ھي فكرة ُمخیفة جًدا عندما نعلم أّن كل 
ھؤالء الناس سوف  یأخذوا حقھم مني ومنك یوم القیامة!، "إِْذ تَلَقَّْونَھُ بِأَْلِسنَتُِكْم َوتَقُولُوَن بِأَْفَواِھُكْم َما لَْیَس 

ِ َعِظیٌم". لَُكْم بِِھ ِعْلٌم َوتَْحَسبُونَھُ َھیِّنًا َوُھَو ِعْنَد �َّ

الطائرة الذنوب  كيس 

امش يف ظل الناقه
    جاء في البدایة والنھایة أن سلیل ملوك الیمن، وائل الحضرمي، قدم على رسول هللا معلنًا إسالمھ، وكان 
النبي قد قال ألصحابھ قبل وصول وائل: "یأتیكم بقیة أبناء الملوك"!، فلما أتى وائل رّحب بھ النبي وأدناه، 

ثم أعطاه أرًضا نظیر ما ترك خلفھ من ملك وزعامة.
     أرسل معھ معاویة بن أبي سفیان لیدلھ على األرض، وكان معاویة لشدة فقره ال ینتعل حذاًء!، فقال معاویة 
لوائل: أردفني على الناقة خلفك!، فقال وائل: لیس شًحا بالناقة ولكنك لست ردیف الملوك!، فقال معاویة: 
إذًا أعطني نعلك!، فقال لھ: لیس شًحا بالنعل، ولكنك لسَت ممن ینتعل أحذیة الملوك! ولكن امِش في ظل 

الناقة! یا سبحان هللا ماھذا الغرور؟!
   آلت الخالفة إلى معاویة، وجاء وائل ودخل علیھ، وكان جالًسا على كرسي الملك، نزل معاویة عن الكرسي 
وأجلس وائًال مكانھ، ثم ذّكره بالذي كان بینھما، وأمر لھ بماٍل، فقال: أعطھ من ھو أحق بھ مني، ولكنّي 

وددُت لو رجع بنا الزمان ألحملك یومھا بین یدّي!.
ال غنى یدوم وال فقر یبقى، فكن حكیًما في عالقاتك مع من حولك، فالدنیا تدور لتقف بك یوًما عند نفس    
الحدث، "َوتِْلَك اْألَیَّاُم نَُداِولَُھا بَْیَن النَّاِس". حاول أن تكون محسنًا وحلیًما مع الناس حتى مع من أساءوا 

إلیك، وكما قیل: دوام الحال من المحال.
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