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فَاْعُف   ۖ َحْوِلَك  ِمْن  وا  َالنفَضُّ اْلقَْلِب  َغِلیَظ  فَظ�ا  ُكنَت  َولَْو   ۖ لَُھْم  ِلنَت   ِ َّ� َن  ِمّ َرْحَمٍة  تعالى:"فَبَِما  قال    
اْلُمتََوِكِّلیَن" یُِحبُّ   َ َّ� إِنَّ   ۚ  ِ َّ� َعلَى  فَتََوكَّْل  َعَزْمَت  فَِإذَا   ۖ اْألَْمِر  فِي  َوَشاِوْرُھْم  لَُھْم  َواْستَْغِفْر  َعْنُھْم 
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 ولطف

ٌ
 ولني

ٌ
املطلوب رمحة

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

نشرة "فَاعتِبُروا" ٥۸
طغيك

ُ
 من كثريٍ ي

ٌ
 يكفيك خري

ٌ
قليل

۲۰۲۰- ۹ - ۱

بقتِل  انتھت  شخصین،  بین  مشاجرة  شاھَد  و  منزلِة،  شرفِة  في  جالًسا  الفرنسیین  القُضاِة  أحد  كان    
فاتُھم  للشرطة،  وسلموه  الناس  فراه  لیُنقذه،  بطنھ  من  السكیِن  بإخراج  المارة  أحد  وھمَّ  أحدھما، 

الذي  ھو  عینھ  بأم  المنظَر  رأى  الذي  القاضيِ  وكان  التھمة،  ھذه  من  بریئاً  وكان  الُمنقذَ،  الشخص 
الشخص  على  القاضي  حكم  فقد  والقرائن،  بالدالئل  إالّ  یعترُف  ال  القانوَن  وألن  القضیة،  في  سیحكم 

واتھمھ  ضده،  العام  الرأي  فثار  القضیة،  ھذه  في  أخطأ  بأنھ  اعترف  فترة  وبعد  باإلعدام،  البريء 
نفسھ  ھو  القاضي  ھذا  كان  القضایا،  إحدى  في  النظَر  أثناء  یوٍم  وذات  والضمیر،  األمانة  بإنعدام 
سوداَء،  بذلةً  مرتدیاً  القضیة  في  یترافع  لكي  أمامھ،  وقف  الذي  المحامي  فوجد  المحكمة،  رئیس 

الواقعة  تلك  ومنذ  قبل..  من  فعلتھ  بما  أُذكرَك  لكي  المحامي:  رد  ذلك،  سبب  عن  القاضي  فسألھ 
المحاماِة.  مھنِة  في  الرسمي  الزي  ھو  األسود  'الروب'  أصبَح 

!
ً
روب احملامي أسودا

اإلنسان  یصبح  عندما  الطغیان  صفة   ، القرآن  عنھا  حدثنا  التي  البشریة  النفس  خبایا  أحدى  إّن    
ربي. رحم  من  إال   ، غالبة  استغنى"، سمة  رآه  أن  لیطغى  االنسان  إن  فقال: "كال  غنیاً، 

قال:  ثم  تراني،  كما  حالي  فیقول:  حالك؟،  كیف  فسألھ  بالیاً  ثوباً  یرتدي  حاطب  بن  ثعلبة  النبي  رأى    
كثیریُطغیك. من  خیٌر  یكفیك  قلیل  ثعلبة،  یا   " لھ:  وقال  النبي  إلیھ  فنظر  یغنیني،  أن  هللا  سل 

كل ذي  ماالً، ألعطین  فرزقني  لئن دعوت هللا  فقال: "یا رسول هللا،  وتحذیره،  النبي  لكالم  یأبھ  لم    

المنورة. المدینة  ودیان  بھا  أغناما، ضاقت  هللاُ  فرزقھ   ، الرسول  لھ  فدعا  حقھ،"  حق 
وجعل   ،" ثعلبة  ویح  "یا  فقال  الجمعة،  إالّ  للصالة  تركة  عن  فحدثوه  الرسول،  افتقده  یوم  وذات    

صدقتھما. فیأخذا  سلیم،  بني  من  وبرجل  بثعلبة  یمرا  أن  وأمرھما  الزكاة،  لجمع  رجلین  الرسول 
أنھ  إالّ  إلیھ،  یعودا  أن  منھما  فطلب  الجزیة ؟"،  أخت  إال  إالّ جزیة وما ھذه  قائالً "ما ھذا  ثعلبة  رد    

." لألخر  دعا  ثم  ثعلبة،  ویح  "یا  یكلماه:  أن  قبل  قال  الرسول  ورأھما  عادا  وعندما  یدفع،  لم 
ا  فَلَمَّ اِلِحیَن،  الصَّ ِمَن  َولَنَُكونَنَّ  قَنَّ  دَّ لَنَصَّ فَْضِلِھ،  ِمن  آتَانَا  لَئِْن   َ َّ� َعاَھَد  ْن  مَّ َوِمْنُھم  تعالى"  قولھ  نزل    

إلى  خرج  قرآن،  فیھ  أنزل  بأن هللا  علم  فلّما  ْعِرُضوَن"،  مُّ ُھم  وَّ َوتََولَّوا  بِِھ،  بَِخلُوا  فَْضِلِھ  ن  ِمّ آتَاُھم 
ثعلبة  فأخذ  منك صدقتك"،  أقبل  أن  منعني  "إن هللا  لھ  فقال  الصدقة،  منھ  یقبل  أن  وسألھ  الرسول 

تطعني".  فلم  أمرتك  وقد  عملك  ھذا  ثعلبة  "یا  الرسول:  لھ  فقال  التراب  یحثو 


