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  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 

   عجز علماء الجراثیِم عن تعداِد الملیارات من جراثیم أمعائك بدقٍة، جراثیمَك التي خلقھا هللاُ في بطنَك ھي 
بذرة فنائك ولكنك ال تعلم، فھي التي ستلتھُم  جسدَك بعد موتَك.

    والعجیب أّن ھذه الملیاراِت من الخالیا الجرثومیِة التي سیتضاعف عددھا ملیارات المرات في بقایا جسدك، 
إالّ أنھا تموُت وتتالشى في القبِر بعد قیامھا بواجبِھا.

ولو قُّدر لي أن أبحَث عن ما یتبقى من جسَمك بعد تحلُلِھ كامًال، لوجدت ما وجدهُ مختصو الطِب الشرعي،    
فمن كاَن وزنھُ سبعون كیلوغراًما وتحلل، یتبقى منُھ ما یساوي عــلبــــــة من طبـــاشـیـــٍر كلسیٍة، وأخرى 
من الكـبـــریـــــٍت، وما یُعادُل المسمار الصغیر من الحدیِد، وحـفـنــٍة  مــــن المــلـــحِ وآثاٍر لبعِض العناصِر.

   ھذه الجراثیم تقوم بعملھا فتحلل كل أجساد الموتى بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الدین أو اللون أو 
مكان اإلقامة، اإلستثناء الوحید من سطوة ھذه الجراثیم ھي أجساد األنبیاء وأجساد المجاھدین الذیَن حازوا 

كَل مقومات الشھادِة الشرعیِة، وفوَق ذلَك اصطفاٌء من هللاَ عز وجلَّ.
الجراثیَم خلق من مخلوقات هللا، ال تعصي لھ أمًرا، فرغم وجودھا في أمعاء األنبیاء والشھداء كغیرھم، إالّ    
أنھا بھذا تُظھُر جندیتھا وطاعتھا الحقةُ "َوَال  أنھا تتوقف بأمر هللا وال تحلل أجسادھم، ورغم صغرھا إالّ 

ِ أَْمَواتًا ۚ بَْل أَْحیَاٌء ِعنَد َربِِّھْم یُْرَزقُوَن". تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل �َّ

من سيأكل جسدك بعد موتك؟

رفيعة ذوقيات 

   یقول الشیخ  الطنطاوي: رأیُت ابنتي البارحة تأخذ قلیال من الفاصولیا واألرز، ثم وضعتْھا في صینیة نحاس 
ْت خارجةً. وأضافت إلیھا الباذنجان والخیار وحبات من المشمش، وھمَّ

   سألتُھا: لمْن ھذا؟، فقالت: إنھ للحارس، فقد أمرتْني جّدتي بذلك فقلُت: أحضري بعض الصحون، وضعي 
كل حاجة في صحن ورتّبي الصینیة، وأضیفي كأَس ماء ومعھ الملعقة والسكین، ففعلْت ذلك ثم ذھبْت.

بالعاطفة،  بالمال، أما الترتیب فھو صدقةٌ      وعند عْودتھا سألتْني لَم فعلت ذلك؟، فقلُت: إنَّ الطعاَم صدقةٌ 
واألوُل یمأل البطَن والثاني یمأل القلَب.

   فاألول یُشِعُره أنھ متسوٌل أرسْلنا لھ بقایا األكل، أما الثاني فیُشعره أنھ صدیٌق قریب أو ضیٌف كریم، وھناك 
فرق كبیر بین عطاء المال وعطاء الروح، وھذا أعظُم عند هللا وعند الفقیر، لیكْن إحسانُكم ملفوفًا بكَرٍم و 

محبة، ال بذٍلّ ومھانة، "إنَّ هللا كتب اإلْحَسان على كِلّ شيء".
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