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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
����������������������������������

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۳ - ۱۲ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٦۲

الماء  فلیكثر من شرب  قَتَل عمًدا؟، فقال : مروه  ُسئل اإلماُم  مالك رضي هللا عنھ عن توبة من     
البارد!، یقصد أنّھ سیدخل جھنم ولن یرى الماء مرة ثانیة!، رد مرعب ومزلزل..!

فكیف یا إمام بمن قتل أولیاء هللا الساجدین الراكعین؟، وكیف من قتل حملة القرآن؟، وكیف بمن فتح    
النار على نساء وأطفال وشیوخ؟، وقتل الصائمین نافلة بعد رمضان..؟؟!!.

وأفتى  الحق  یعلم  بشیخ  إمام  یا  وكیف  طاھرة؟،  جثثا  وحرق  المسجد  حرق  بمن  إمام  یا  وكیف    
بالقتل؟،بل وكیف یا إمام بداعیة تربى على یدیھ شباب أطھار، فخذلھم ورضى بذبحھم؟؟!!

فكیف یا إمام بمن فرح ورضى بقتلھم بل وغنّى على رفاتھم ..؟؟!!،وكیف یا إمام بمن قتلھم اتباعا    
للیھود وخططھم ..؟؟!!، وكیف یا إمام بمن مّول ودعم حرقھم..؟؟!!،وكیف یا إمام بمن سكت عن كل 

ذلك وھو یعلم الحق والحقیقة خوفًا على مالھ ومكانتھ..؟؟!.
فھل یا إمام ینفعھم شرب ماء األرض كلھ یوم البطشة الكبرى؟!، یوم تجتمع عند هللا الخصوم؟،           

" فَیَْوَمئٍِذۢ الَّ یَنفَُع ٱلَِّذیَن َظلَُمواْ َمْعِذَرتُُھْم َوَال ُھْم یُْستَْعتَبُوَن".

رابعة مذحبة 

القلوب!! عمى 
إتقاٌن ... ودكتوُر جامعٍة  عندما تجُد رأئَد فضاٍء یعبُد بقرةً.. وجراُح أعصاٍب ملحٍد ال یرى في خلق هللاِ    
یُناقُش هللا في المیراث... وأدیبًا یعترُض على الُسنة المطھرة... ومفكًرا یرى الحجاَب رجعیةً... وتجُد رجًال 
بسیطا یقوُم في عز البرِد القارس لیُصلي الفجَر... وإمرأةٌ طاعنةٌ في السِن ال تعرف القراءةَ والكتابة، ومع 
قال  بالقلوب..  إنّما  بالعقوِل  یوما  تتعلق  لم  المسألةَ  أّن  فاعلم  النوافِل...  وصیاَم  اللیل  قیاَم  تترُك  ال  ذلك 
ُدوِر"، فلنحمد هللا أنا وإیاك أن جعلنا من  ِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ تعالى:"فَِإنََّھا َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَٰ

أتباع ھذا اإلسالم العظیم.

من طرائف الدول العربیة واإلسالمیة أنھ یُمنع تصدیر السالالت النادرة من الماعز والخیول والحمیر    
والخراف، ولكن ال بأس من تھجیر المتفوقین من األطباء والعلماء والمھندسین والمثقفین أو قتلھم تحت 

التعذیب في السجون!

زرُع الشجِر وزرُع األثِر.. فإّن زرعَت الشجَر ربحَت ظًال وثمًرا..  وإن زرعَت طیَب األثِر حصدَت محبةَ    
هللا ثم البشر... طبتم بطیِب الذكِر واألثر... ورزقكم هللاُ أعظم األجر.

غباء ما بعده غباء

زرعان حيبهما اهللا

تــحة لفـا ا

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

تعالى القضـــاة رحمھ هللا  د. عبدالحمید  كتبھا 
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