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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۳ - ٦ -۲۰۲۲نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۸۸

    یقول الشیخ الغزالي: ھذا الّزمان كفیل بتغییر أي قلب مھما كان ثبات صاحبھ! ھاتفت من كنت أغار من 
صالحھ وعطائھ للدین فلمست في كالمھ تھاونا وفي دینھ كثیًرا من اللین. 

    وزارني أٌخ حبیٌب یقول أدركني فقد أصبحت أجمع صلواتي بعد أن كنت ال أقّصر في نافلتي، ورأیت في 
وجھ حبیب انطفاءة لم أعھدھا من قبل، فعلمت بأن  الذي أذھب بھاء وجھھ طول النظر في األجساد العاریة 

والمشاھد الفاتنة عبر مواقع الفتنة ومشاھد الضیاع!!
    ناھیك عن كثیر من أحبتنا الذین زاد ترخُّصھم في أمر الّربا والنّساء والحقوق، حتى أصبح جل دعائي من 

فرط ما أرى: رب سلم سلم، ولما رجعت إلى نفسي وجدت وراء األمر علّتین .
   أوالھما: ترك بعضنا لنفسھ الترخص حتى یالمس األرض بال حاجز من إیمان، وال اتكاء على شيء یمنعھ 
من التمرغ في وحلھا، وثانیھما: انشغال المصلحین عن بعضھم؛ حتى لم تعد تُھدھد قلوب بعضنا كلمات 

األخوة المذِكّرة، وال رسائلھا الموقظة كما كانت في السابق.
   رحم هللا السلف، كانوا یتفقدون إخوانھم، فیسألون عن آخرتھم خوفا من ضیاع اإلیمان، ویسألون عن 
دنیاھم خوفا علیھم من العوز. ورحم هللا عمر، لما علم أن صاحبًا لھ تدنى في إیمانھ حتى شرب الخمر أرسل 

إلیھ صدر سورة غافر، وال زال یذكره با� حتى عاد.
السقوط  فثبتوه، ومن یوشك على  الجادة     اطمئنوا على بعضكم، وتفقدوا إخوانكم، فمن وجدتموه على 

ل في الطین فطھروه وطیبوه. فاسندوه حتى توقفوه، ومن وجدتموه توحَّ

رب سلم سلم

الغضب طفلك سريع 

    الحل: ال تعره اھتماًما وال ترد علیھ بغضب مماثل، وعلمھ أن یتوضأ إن غضب، وقل لھ اھدأ ثم نتفاھم.
   طفلك ظھرت علیھ عالمات عدم رغبة بالدراسة، صمت مفاجئ، قضم أظافر، خوف من الناس، قد تكون 

بوادر اعتداء.... انتبھوا.
   ابنك سرق؟ الحل: ال تنعتھ بكلمة سارق، بل انصحھ على انفراد، دعھ یرجع ما أخذه، وابحث عن األسباب 

التي ألجأتھ للسرقة وعالجھا، أشبع احتیاجاتھ المادیّة والمعنویّة.
   ابنك ظھرت علیھ عالمات البلوغ؟ علّمھ آداب الطھارة وعّزز ثقتھ بنفسھ وال تسخر من شكلھ وصوتھ 

وبیّن لھ أنھ أصبح مسؤال عن سلوكھ.
األلعاب  بھا  یشتري  التي  النقود  فیھا  بما  النعم  كل  بأن  نشعره  في هللا،  نحبّبھ  الحل:  یصلي؟  ال  طفلك     

والحلـوى ھي من هللا.
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