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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱۰ - ٦  -۲۰۲۲نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۸۹

ھل تعلم أّن البعض یبدو أصغر سنًا من عمره الحقیقي، والسبب؟ أّن خالیاھم التي تتجدد  في أجسامھم   •
تكون أنشط بسبب رحابة صدورھم وحسن نوایاھم وبراءة اعتقاداتھم. 

أفكارھم اإلیجابیة التي تُنعش أجسادھم تدفع بتسریع التخلص من الخالیا التالفة، حیث تضمر وتموت   •
وتتحات من جلد اإلنسان لتحل مكانھا خالیا طازجة نشطة وكلھا حیویة.

أرواحھم المتسامحة والمرحة التي تضخ رسائل السعادة إلى أدمغتھم، فتترجمھا عملیًا إلى ابتسامات   •
دائمة مع العدو والصدیق، لتصبح طبعا وعالمة فارقة محبوبة من الجمیع.

عالمات الرضا الظاھرة على وجوھھم، حتى مع ظلم العباد لھم ألّن شعارھم: "أن أكون مظلوًما خیر لي   •
من أن أكون ظالًما"، وحسبھم ربھم الذي ھو على كل شيء رقیب.

حسن الظن بربھم والتوكل علیھ في كل أمورھم، وإن حدث لھم مكروه فھم على یقین أن الموت والحیاة   •
بید هللا وحده، ولھذا یبدون أكثر حیویة وأصغر سنًا من أعمارھم الحقیقیة.

هل تعلم ؟!

ّ
حنان األم

•  رجل تجاوز الستین من عمره، ذھب لزیارة والدتھ ذات الثمانین عاًما التي انحنى ظھرھا وأخذ منھا الزمن 
ما أخذ. أخذا یتحدثان طویال حتى تأخر اللیل واشتد البرد فقرر أن یبیت لیلتھ ھناك.

•  نام ملء جفنیھ حتى صالة الفجر فقام من مرقده فتوضأ ولبس مالبسھ ولم یبقى اّال الحذاء، بحث عنھ فلم 
یجده في المكان الذي تركھ فیھ، وأخیرا وجده، أتدرون أین وجده؟.

إلى ذلك  أّمھ أرادت أن یكون دافئًا عند لبسھ، وقف ینظر طویال  المدفأة، وعرف أن  لقد وجده بجوار    •
الحذاء، وھو یفكر في حنان تلك األم، التي اعتبرتھ طفًال في عینھا حتى وھو في الستین.

•  طال بھ التفكیر ولم یدري بنفسھ االّ والدموع تتساقط من عینیھ، قال في نفسھ: یا هللا ھل ُیوجد من یفعل 
ذلك غیر االم؟ وھل یوجد من ھو اشد حنانا وعطفا من االم على ولیدھا؟.

أمسك ھاتفھ وأطلق تغریدة عن الفعل الذي قامت بھ أّمھ، وأرفق معھا صورة الحذاء بجوار المدفأة، فوجئ   •
فیما بعد بان تغریدتھ قد بلغت اآلفاق وبشكل لم یتوقعھ، لقد اكتشف أنّھ لم یبكي وحده، بل وجد الكثیرین مثلھ، 
أحدھم كتب" فقدُت أّمي، أحمد هللا أنك لم تفقدھا،عدت إلى امي، وبكیت كثیرا في حضنھا وشرحت لھا أثر 

فعلھا على الناس، ورأیت السعادة تمأل وجھھا.!

 في حدیث أبي ھریرة قال: جاء رجل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: یا رسول هللا، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 
-یعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي 

روایة: یا رسول هللا، من أحق بحسن الصحبة؟، قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك.
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