
بعض الناس یرى أّن الذي یعملھُ ویؤمن بھ، ھو الحق ولھ األولویة، وكُل من یعمل بغیره یُضیع وقتھ، وھو یظُن    
أنّھ یُحسن صنعا، وأنا أعتقد غیر ذلك؛ فكٌل میسر لما خلق لھ.

خلق هللا الناس مختلفین في القدرات والمواھب، وجعلھم متكاملین، كٌل یسد ثغرة ال یستطیعھا اآلخر. فھذا الدین     
المعارك  احتدمْت  حین  ثابت  بن  قصائد حسان  إلى  احتاج  مثلما  الحربیة،  المعارك  في  الولید  بن  خالد  احتاج سیف 

الفكریة، فلم یكن ألحدھم أن یسد مكان اآلخر.
   لقد وضع هللا سبحانھ كل واحٍد منا على ثغر، وعلیھ أن یحرسھ بكل ما أُوتي من قوة، دون أن یستصغر الثغر الذي 

یحرسھ، ودون أن یتفاخر بأن ثغره أھم من بقیة الثغور.!
   سیف علي بن أبي طالب یوم تصدَّى لَمْرحٍب في الخندق، یُوازي مال أبي بكٍر الذي أعتَق بھ بالًال، ما كان لسیف 
علي أن یُحرر عبًدا من قیده، تماًما كما لم یكن لمال أبي بكر أن یقضي على َمْرحٍب! وھذا ھو حال اإلسالم الیوم، ثُغور 

شتَّى، وكل واحد منا على ثغر.!
س في صفھ على ثغر، الُمجاھد على ثغر ال یسده     األم في بیتھا على ثغر، ألن صناعة الرجال مھمة عظیمة! والُمدِرّ
إمام المسجد، وإمام المسجد على ثغر ال یسده التاجر الثري، غیر أن ثغر التاجر الثري ال یقل أھمیة عن دور المجاھد 
الذي یجود بدمھ، وإمام المسجد الذي یأخذ بأیدي الناس إلى هللا! فاُنُظْر أین أقامك هللا، ھذا ھو ثغرك الذي علیَك أن 

تحمیھ، وتُجاھد فیھ، وعندما یقوم كل واحٍد منا بدوره دون أن یستصغر ثغر اآلخر، تستعید ھذه األمة مجدھا!.

   سأل رجل أحد الحكماء: كم آكل ؟، قال فوق الجوع ودون الشبع، قال وكم أضحك؟، قال حتى یُسفر وجھك وال یعلو 
صوتك، قال فكم أبكي؟، قال ال تمل من البكاء من خشیة ّ�، قال فكم أخفي من عملي؟، قال ما استطعت، قال فكم أظھر 

منھ؟ قال مقدار ما یُقتدى بك، قال فكم أفرح إذا مدحني الناس؟ قال على قدر ظنك أراض ّ� عنك أم غاضب؟
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ْجعى"، وأعَمل ما شئَت فھناك كتاٌب: "ال یُغادُرصغیرةً وال َكبِیَرةً إال أَحَصاَھا"، الیوم:      اھرب حیث شئت، "إّن إلى َربَِّك الرُّ
یُقبل منك "ِمثقاَل ذَرة"، وغًدا: لن یُقبل  منك، "ملُء األرِض ذَھبًا"،  فاتقوا ّ� وتأَملُوھا بعمق، وأكثروا من "الباقیات 

الصالحات خیٌر عند ربك ثوابًا وخیر أمالً "، وھي: سبحان هللا والحمد � وال إلھ اال هللا وهللا أكبر. 

اهرب حيث شئت!!

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


