
في إحدى زیاراتي العلمیة والتدریبیة إلى روسیا؛ دعاني الشاب الروسي الذي كان یرافقني إلى بیتھ، وقد لقیت من    
والدیھ ترحابا الفتا. كان بیتھم متواضعا، شقة في عمارة عمالقة مكونة من غرفة نوم وحمام ومطبخ فیھ طاولة طعام 

حولھا أربعة كراسي، حیث استقبلت.
مما لفت انتباھي البساطة، وسرورھم بالزیارة التي احتسیت فیھا فنجانا من الشاي، تذكرت فشخرتنا وبساطتھم،    
فبعضنا یسكن بشقة ۳۰۰ متر، معظمھا بالدیون، وقد عمل نصفھا غرفة ضیوف وصالون وسفرة، ربما تُستعمل مرة 

في العام لیُقال وهللا بیتھم فخم.
شعب یمشي كثیرا، ونحن نقترض من البنوك لنشتري سیارة، ونعاني عشر سنین لنسد ثمنھا لنوھم الناس بأننا    
أغنیاء!، ویوم عرس االبن  ندعو المئات وندفع رواتب ٤ سنین لیقول الناس أننا قد المقام!، نحن نعیش التصنع 

باختالف طبقاتنا وامكانیاتنا المادیة.
من الشخص الذي  لدیھ ایفون وراتبھ ۳۰۰ دینار، إلى ربة البیت التي تشتكي من غالء أسعار اللحوم والخضرة    
وترمي نصفھ آخر النھار وتشكو الفقر!، نحن لسنا فقراء ولكننا أقرب للغباء!، نحن شعوب استھالكیة، شعوبنا تموت 
التصنع  والبعد عن  البساطة،  في  تكمن  السعادة  ألّن  لسنا سعداء،  نحن  لذلك عملیا  والتصنع،  والفشخرة  بالمظاھر 

والمظاھرالكاذبة.
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الكاذبة الفشخرة 

قال أھل العلم: "من أوتي صدًرا سلیًما إلخوانھ وأھلھ وأحبابھ، فقد تعّجل شیئًا من نعیم الجنّة! ال شيء یخترق    
القلوب كلطف العبارة، وبذل االبتسامة، ولین الكالم، وسالمة القصد، ونقاء القلب وغض الطرف عن الزالت، فھؤالء 
تَقَابِِلیَن". وصدقت مقولة علي كّرم هللا  ْن ِغٍلّ إِْخَوانًا َعلَٰى ُسُرٍر مُّ الذین قال تعالى بحقھم: "َونََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِھم ِمّ

وجھھ: "من النت كلمتھ وجبت محبتھ"، اللھم اجعلنا وإیاكم منھم وممن یألفون ویؤلفون.

قال أهل العلم!

زرعان حيبهما اهللا

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

زرع الشجر وزرع األثر، فإن زرعت الشجر ربحت الظل والثمر، وإن زرعت طیب األثر حصدت محبة هللا ثم البشر،    
طبتم بطیب الذكر واألثر. لیس  الكبیر من یراه الناس كبیًرا، بل الكبیر من مأل قلوب أحبابھ أدبًا وخلقًا وتواضعًا وصدقًا. 

إذا أحببت شخًصا خذه معك في دعائك دون علمھ، فھكذا یكون الحب في هللا أجمل وأنقى. 


