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التقوى

* يــُــحكى أن رجــاًل ذا أبٍس شــديد كان يتمشــى علــى 
شاطئ الصيادين فوجد بينهم رجل مستضعف وفقر. 
افتعــل شــجارًا معــه مث ضربــه وســلبه مسكــة كبــرة كانــت 

قوت عياله الوحيد.
ذهــب  بشــدة،  فآملتــه  ســارقها  يــد  الســمكة  عضــت 
إثرهــا إىل الطبيــب فأرشــده إىل قطــع كفــه كمــا ُتقطــُع 
يــُد الســارق. مل يســتجب لطلبــه فانتشــر األمل فاضطــر 
للعــودة مســتغيثا ابلطبيــب، فأمــره الحًقــا ببــرت اليــد إىل 
املرفــق. هلــع الرجــل ممــا مســع وختبــط يف قــراره، يف حــن 
واصل األمل الشديد يف االنتشار. ولدى زايرته للطبيب 
يف اليــوم التــايل قــال لــه: لقــد ازدادت حالتــك ســوًءا 
وجيــب أن نقطــع يــدك من الكتف. فامتثل الرجل هذه 
املــرة فُقطعــت اليــد الــيت ضربت وســلبت واغتصبت إىل 
الكتــف. ســأله عــواده أين يــدك؟ فروى هلم قصته وكان 
بينهــم رجــل حكيــم فقــال لــه: إن يــدك مــع صاحــب 
يفقــد  ال  الصيــاد كــي  ابســرتضاء  ونصحــه  الســمكة 
نفســه. فذهــب يبحــث عنــه حــىت وجــده، فخــرَّ علــى 
قدميــه ابكيًــا مستســمًحا. ســأله مبــاذا دعــوت علــيَّ يف 
ذاك اليــوم؟ أجابــه الصيــاد: لقــد ُقلــت: الّلهــم إن هــذا 

القوي ظلمين فأرين ُقوتك فيه!!

* عندما ينتفي اإلسالم 
ْبَدُل ابلسالح. ينتفي السالم.. تضيع الكلمة الطيبة وُتستـَ

ويضحى ُيرمز للعدل ابلنار والدخان.
عندما ينتفي اإلسالم، متوت العواطف، وتزرع األزهار يف 

بيوت بالستيكية لتكون رمزاً لسالم منشود.
أكاليــل  إىل  احلــب  مــن ابقــات  احلمــراء  الــورود  وتتحــول 

الشهداء.
* احرتامنا لآلخرين ال يعين احتياجنا هلم أو ضعفًا أمامهم 
بل هو مبدأ نتعلمه من ديننا وتربيتنا، فكن ثراًي أبخالقك.
* قالدة الشمس يف شروق فجرها.. ووجه القمر يف مساء 
ربيعها.. فيها أجدادان وأهلنا وأبناء مستقبلنا.. فيها أشجار 
ليمون يف ابحات دورها.. وعروش ايمسن.. وورد جوري.. 

أنبتته يف قلوبنا.. أتدرون من هي؟ إهنا دمشق الغالية.

* لو خرت يف وطن
لقلت اي شامي أنت أوطاين

ولو أنساك اي عمري
حنااي القلب.. تنساين
إذا ما ضعت يف درب

ففي عينيك.. )اي شامي( عنواين..
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