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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰۲۱- ۱۰ -۲۲

أن  بنیِّة  ولدھا  تُرضع  ثم  تعالى،  هللا  تُسّمي  طفلھا،  تُرضع  أن  تُرید  عندما  كانت  العصور  سالف  في  المرأة    
یُصبح ذا شأٍن عظیٍم عندما یكبر، فارًسا شجاًعا، أو عالًما بارًزا، أو قائًدا محنًكا؛ لذلك كان أجدادنا عظماء، 
أما الیوم فإن معظم نسائنا یُرضعن أطفالھن بنیّة أن یناموا، لذلك فاألمة معظمھا نائمةٌ!، وإذا كانت تُرضعھ 
بھذه النیة؛ فما بالكم وھي تربیھ!؟. مرَّ أحُد سادات قریش وشیوخھا على ھند بنت عتبة وھي تُالعب معاویة 

بن أبي سفیان، فنظر إلیھا  وقال: أتوسم بھ أن یسوَد العرب، فقالت: ثكلتھ أّمھ إن لم یسد الدنیا .

زمن و زمن

  یُحكى أّن رجًال أراد أن یستفّز امرأةً، فقال لھا: "لقد خلقكن هللا جمیالت، لكنّكن ناقصاُت عقٍل!"، فقالت: 
"خلقنا هللاُ جمیالٍت لتحبونا، وخلقنا ناقصاُت عقٍل لنحبكم!"، فمضى وھو یردد:    

 لھا لساٌن براه هللاُ منصلتًا ....    كأنھ حیةٌ أو سیُف قتاِل
 شاغبتُھا مازًحا حتى أُغازلھا.....  فقسمت جبھتَي نصفیِن في الحاِل

خارق حارق

   رجٌل كان یُعطي متسوًال كـل شـھر ۱۰۰۰ ریـال، ظل الرجُل على ھذه الحـال لمدة عام، وفي یوم من األیام 
أعطى المتسـول  ۷٥۰ ریاال فقط، استغرب المتسـول منھ ذلك، ولكنھ قال لنفسھ ۷٥۰ لایر أفضل من ال 

شيء وانصرف، وبعد شھر أعطى الرجـل المتسول ٥۰۰ ریاًال فقط.
    تعجب المتسول!، وقال للرجـل كنت تعطیني ۱۰۰۰ ثم نقصت وصارت ۷٥۰ واآلن ٥۰۰، لماذا؟، وھل 
فأعطیك  الحال  أوالدي صـغاًرا، وكنت  میسور  كـل  كان  الســابق  في  الرجل:  السبب؟، رد  أن أعرف  لي 
۱۰۰۰، ثم كبرت ابنتي .. ودخلت الجــامعة ومصاریف  الجامعة كثیرة، فأصبحت أعطیك ۷٥۰ .. واآلن 
قال  أبنائك؟،  وكم عدد  المتسول:  فسـألھ  فأعطیتك ٥۰۰،  المصاریف  الجـامعة وزادت  الثاني  ولدي  دخل 

الرجل: أربعة، قال المتسول: وھل تنوي إن شاء هللا أن تدرسھـم كلھم على حســابي؟!.

ابتسامة

  ال یستریح أصحاُب الشھواِت حتى یكثر أمثالُھم، فال یریدون أن یُنظر إلیھم نظرةَ شذوٍذ فیستوحشون، وهللا 

َّبِعُوَن الشََّھَواِت أَن تَِمیلُوا َمْیًال َعِظیًما". تعالى یقول : "َویُِریُد الَِّذیَن یَت
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تــحة لفـا ا
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  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٥٦
تعالى القضـــاة رحمھ هللا  د. عبدالحمید  كتبھا 


