
صورة تكاملیة حقیقیھ التقطت لرجلین من دمشق عام 1889م، القزم المسیحي المشلول سمیر، ویحملھ على ظھره    
رفیقھ الضریر المسلم محمد، فھي في منتھى الجمال والداللة.

   كان القزم سمیر یعتمد على محمد في تنقالتھ عبر شوارع دمشق القدیمة، فیما كان األعمى محمد أیضا یعتمد على 
سمیر إلرشاده على الطریق وتحذیره من الحفر والعوائق، واحد فقط یرى واآلخر فقط یمشي، لقد كمال بعضھما بعضا، 

وعاندا قساوة الحیاة، وعاشا معًا.
    "المشلول النصراني واألعمى المسلم"، كالھما تقدم بھ العمر، وبلغا مرحلة الیتم من األب واألم واألھل، وكانا یسكنان 
بغرفة واحدة ویعمالن بنفس المكان، المشلول النصراني كان یعمل حكواتي "یحكي قصص" في إحدى مقاھي دمشق 
توفى  سمیر.  صاحبھ  لحكایات  ویستمع  المقھى،  نفس  أمام  المسلوق  الحمص  یبیع  كان  المسلم  واألعمى  القدیمھ، 

النصراني وبقى المسلم محمد یبكي لمدة أسبوع كامل في غرفتھ، إلى أن وجد میتا حزنا على نصفھ اآلخر. 
ھذه صورتنا من الحیاة الفطریة؛ التي لم تحتج إلى ثورة دامیة كالثورة الفرنسیة التي امتدت إلى ثالثین سنة من القتل    
لیُعلن عن مبادئ تعاونیة، كان الشرق یعیشھا على السلیقة وكأنھا من فطرتھ وسجیتھ دون جھد أو اجتھاد...... أّما نحن 

فعشنا ھذا منذ فجر اإلسالم العظیم.

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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ومقعد أعمى 

   الصحابي الجلیل عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنھ یحكي لنا قصة عظیمة عن أسدین من أسود اإلسالم، حیث 
یقول: إنّي لواقف یوم بدر في الصف، فنظرت عن یمیني وشمالي، فإذا أنا بین غالمین من األنصار، فسألني أحدھما: 

یا عم أتعرف أبا جھل؟، فقلت: نعم.
    وما حاجتك إلیھ؟، قال: أُخبرت أنھ یسب رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم، والذي نفسي بیده لئن رأیتھ ال أفارقھ حتى 
یموت األعجل منا، فتعجبت لذلك، فسألني آخر مثلھ تماما، فنظرت إلى أبي جھل وھو یجول في الناس، فقلت: أال 

تریان؟ ھذا صاحبكم الذي تسأالن عنھ. 
    فابتدراه بسیفیھما فضرباه حتى قتاله، ثم انصرفا إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فأخبراه، فقال: "أیكما قتلھ؟"، 
قال كل منھما: أنا قتلتھ، قال: ھل مسحتما سیفیكما؟، قاال: ال، قال: فنظر النبي في السیفین، فقال: كالھما قتلھ، أسدین 

من أسود اإلسالم، ما أحوجنا ألمثالھما.

أسدين من غلمان اإلسالم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

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

َدنَِي      َسِدُّدوا وقاِربُوا، وأَْبِشُروا، فإنَّھ لَْن یُْدِخَل الَجنَّةَ أَحًدا َعَملُھُ قالوا: وال أْنَت؟ یا َرسوَل هللاِ، قاَل: وال أنا، إالَّ أْن یَتَغَمَّ

 . ُ منھ بَرْحَمٍة، واْعلَُموا أنَّ أَحبَّ العََمِل إلى هللاِ أْدَوُمھُ وإْن قَلَّ َّ�


