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Youth Protection Project

فیھ،  ال عوج  الشمس،  واضح وضوح  وسلم  علیھ  محمد صّل هللا  قلب  على  نزل  الذي  اإلسالمي  الدین    
أّما من أخذ بعضھ  یتماشى تماًما مع فطرة اإلنسان السوي، فمن تمّسك بھ مخلصا فقد فاز فوًزا عظیًما، 

لیتستر بھ ألغرضھ الشخصیة أو لیُرضي الحاكم؛ فقد خسر خسرانًا مبینًا.
ھذا،  ماَل  یأكُل  للّدنیا مسعوًرا،  ینتعل حذاَءه ویخرج  ثم  المسجد،  عتبِة  دینھ على  یخلع  الناس من  فمن    
وینھُش عرض ذاك!، ومنھم من یستعمل اللحیة لتُصبَح متراًسا، یختبىُء خلفھا لص ُكبیر!، ولیس بالضرورة 

كل عباءة سوداء طویلة تخفي تحتھا امرأةٌ فاضلة!!
أنیقًا لمحتاٍل، وأّن الحج من  رحم هللا الفاروق الذي كان یعرُف أن الصالةَ من الممكِن أن تُصبَح مظھراً    
الممكِن أن یُصبَح عباءةً اجتماعیة مرموقة لوضیٍع، وكان یؤمُن أّن التّدیَّن الذي ال ینعكُس إیجابیًا في سُّلوِك 

صاحبھ، إنما ھو تدیٌّن أجوف، ال خیر فیھ وال فائدة.!! 
وكان یقول: إن الذین یشتھون المعصیة، وال یعملون بھا، أولئك الذین امتحن هللا قلوبھم للتقوى. ال تنظروا    
إلى صیام أحد، وال إلى صالتھ، ولو مشى على الماء أو طار في الھواء، ولكن انظروا من إذا حّدث صدق، 

وإذا ائتُِمن أدى، وإذا أشفى "أي ھم بالمعصیة" ورع.
لیس العاقل الذي یعرف الخیرمن الشر، ولكنھ الذي یعرف خیر الشّرین، وأحب الناس إلیّك من یرفع إلیك    
بالسالم،  تبدأه  أن  أخیك،  في صدر  الود  لك  تثبت  وثالث  ولیس من صّدقك،  عیوبك، وصدیقك من صدقك 

وتوسع لھ في المجلس، وتدعوه بأحب األسماء إلیھ.

بالدين التسرت 

يا وارث مني يورثك ؟
أیام الطاعون األسود الذى قتل من مصر مائة ألف شخص بما فیھم أم السلطان حسن بن السلطان الناصر    
قالوون، وكأن الموت كان وحش أسود یخیم علي البالد، فیموت في الیوم في مدینة كبیرة كالقاھرة أكثر من 

ألف شخص، لدرجة تعب الناس من دفن موتاھم. 
ولم یعد القاضي یستطیع أن یوزع التركة على الورثة، ألن الورثة بدورھم یموتون تباًعا، وفي النھایة    

تؤول الورثة لبیت المال، فأطلق المصریون من یومھا "یا وارث من یرثك؟".
تماًما  مباالة،  وال  بسخریة  المواقف  یأخذون  مستھترون  أناس  ھناك  كان  الظروف  ھذه  كل  من  بالرغم    
كالمستھترین بفیروس كورونا، فلما زادت األزمة واشتدت؛ أطلق شیوخ المساجد دعوة للتضرع � وترك 

الدنیا ألنھ "یا وارث من یورثك؟"، واعتبروا ذلك أنھ الحل األخیر.
والعمل  فالدعاء  بفترة وجیزة،  بعدھا  واختفي  انحسر  األسود "الطاعون"  الموت  أن  األمر  في  المدھش    

الصالح یرفع البالء، اللّھم أرفع عنا الوباء والبالء وقنا شر الداء بلطفك. 
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