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۱۹- ۱ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۹۳

رغم أن هللا قادٌر على كل شيء، إالّ أنّھ أمرنا أن نأخذ باألسباب، فمن أراد النجاح فالبد لھ من السعي    
والعمل، فالسماء ال تُمطر ذھبا وال فضة، والقعود وسب الظالم ال یُفید في شيء، ألن شأبیب الرحمة تتنزل 

على العاملین في میادینھم قبل أن تتنزل على العاكفین في مساجدھم . 
   العالم أصبح قریةً صغیرة، تضافرت فیھ جھود األعداء؛ واستغلوا وسائل التواصل اإلجتماعي لنشر 

الفاحشة، لھذا أصبح لزاما علینا في مشروع وقایة الشباب أن نوجھ لكم ھذا النداء.
إلـى األئمة والخطبـاء، إلـى حملة العلم الشرعـي، إلى المعلمین والمعلمات،إلى األبــاء واألمھات، إلى    

كلیات الشریعة، إلى كل من یھمھ أمر الشباب بل أمر المستقبل القریب .
نقول لكم: الشباب في خطر، فأمراض الجنس واإلباحیة بدأت تفتُك بھم، فھم لضغط شھواتھم، وغیاب    
الرادع القانوني والوازع الدیني، وكثرة المثیرات المحیطة بھم والتي أیقظت غرائزھم الھاجعة، أصبحوا 

ضحیة لشیاطین اإلنس، الذین ال َھّم لھم االّ جمع المال وإفساد الجیل .
ھذا نداء حار لكم، ألنكم ملح البلد، والمسؤولون عن التوجیھ واإلرشاد، والننا نعلم حرصكم على الشباب،    

وغیِرتكم على الحرمات، نسوق لكم ھذا؛ لتتكاتف جھودنا، إرضاًء � ومعذرة إلیھ أوالً، ثم حفاظاً على 
ُ ُمْھِلُكُھْم أَْو ُمعَِذّبُُھْم  ْنُھْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوًما ۙ �َّ ةٌ ِمّ عفاف شبابنا وبالدنا؛ وهللا تبارك وتعالى یقول:" َوإِْذ قَالَْت أُمَّ

َعذَابًا َشِدیًدا ۖ قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَٰى َربُِّكْم َولَعَلَُّھْم یَتَّقُوَن"

ُحكى أن وفداً من كبار رجال الدین كانوا في زیارة للمغرب للوعظ والتدریس، فلما أنھوا مھمتھم، أقام    
لھم الملك الحسن الثاني مأدبة عشاء تكریماً لھم حضرھا بنفسھ، وتولى فیھا إھداء كل عضو من أعضاء 

الوفد ساعة ید ثمینة، ما عدا رئیس الوفد، فقد الحظ فیھ الملك مھابةً ووقاراً، فأھداه بدالً من الساعة 
مصحفاً شریفاً فخما، فلما انتھت مراسم تسلیم الھدایا ، وقف الشیخِ رئیس الوفد خطیباً یشكر الملك على 
ُحسن ضیافتھ للوفد وجزیل كرمھ، ثم طفق یقول: ولقد فتحت كتاب هللا الذي أھدانیھ جاللة الملك، فوجدت 

مكتوباً فیھ إن الساعة آتیة ال ریب فیھا!، ھنالك انفجرالملك الحسن الثاني ضاحكاً حتى كاد أن یستلقى على 
ظھره، وخلع ساعتھ الملكیة من معصمھ، فأھداھا للشیخ الحصیف خفیف الظل .                                           

نـــداء نـــداء...نـــداء...   

قصة طريفة ظريفة

    یقول العلماء أن كوكب المشتري یستطیع أن یستوعب بداخلھ ۱۲۰۰ كوكب بحجم األرض، والشمس 
تستطیع أن تستوعب داخلھا ألف كوكب مشتري، وھنا في األرض مخلوق أسمھ اإلنسان یعتقد أن شریعة 

خالق ھذا الكون لن تُصلح أحوال كوكبھ الصغیر، وأن عقلھ القاصر یستطیع أن یُحدث نظاما أفضل ..........  
ِّ َشْيٍء َخلَقَھُ  ِمْن نُْطفٍَة َخلَقَھُ فَقَدََّرهُ " . " قُتَِل اِإلْنَساُن َما أَْكفََرهُ  ِمْن أَي
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