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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

۳۱  - ۱۲ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٦٦

مقال رائع للدكتور مصطفى محمود یقول: الذي یسكن أعماق الصحراء یشكو مر الشكوى ألنھ ال یجد    
الماء الصالح للشرب، وساكن الزمالك الذي یجد الماء والنور والسخان والتكییف والتلیفون یشكو مر 

الشكوى ھو اآلخر من سوء الھضم والسكر والضغط. 
   وساكن باریس الذي یجد كل ما یحلم بھ، یشكو الكآبة والخوف من األماكن المغلقة واألرق والقلق، 

والذي أعطاه هللا الصحة والمال والزوجة الجمیلة ال یعرف طعم الراحة.
والرجل الناجح المشھور النجم الذي حالفھ الحظ في كل شيء وانتصر في كل معركة لم یستطع أن    

ینتصر على ضعفھ وخضوعھ للمخدر فأدمن الكوكایین وانتھى إلى الدمار.
وبرغم غنى األغنیاء وفقر الفقراء فمحصولھم النھائي من السعادة والشقاء الدنیوي متقارب، فا�    
یأخذ بقدر ما یعطي، ویعوض بقدر ما یحرم، وییسر بقدر ما یُعسر، ولو دخل كل منا قلب اآلخر ألشفق 

علیھ، ..ولما شعر بحسد وال بحقد وال بزھو وال بغرور.
الحسرات  فیھا تسكن  ترقد  التي  القلوب  داخل  دیكور خارجي.. وفي  القصور والجواھر مجرد  ھذه    

واآلھات الملتاعة، فالعذاب لیس لھ طبقة وإنما ھو قاسم مشترك بین الجمیع.. 
ھناك نفس تعلو على شقائھا وتتجاوزه وترى فیھ الحكمة والعبرة وتلك نفوس مستنیرة ترى العدل    
والجمال في كل شيء وتحب الخالق في كل أفعالھ، وھناك نفوس تمضغ شقاءھا وتجتره وتحولھ إلى 

حقد أسود، وتلك ھي النفوس المظلمة الكافرة بخالقھا.
وكل نفس تمھد بموقفھا لمصیرھا النھائي، حیث یكون الشقاء أو السعادة الحقیقیة، فأھل الرضا إلى    

النعیم وأھل الحقد إلى الجحیم. فانظر من أي طائفة من ھؤالء أنت؟.

العذاب ليس له طبقة
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   من اعتز بِمنصبھ فلینظر إلى فرعون!،  ومن اعتز بمالھ فلیتذكر قارون!،  ومن اعتز بنََسبھ فلینظر إلى 
أبي لھب، " إنما الِعزة بالتقوى"، قال الشافعي:  من لم تُعزه التقوى فال ِعز لھ.. قال تعالى:"َوَكاَن ِعْنَد 

ِ َوِجیًھا"،  الُمِھمُّ.. من أنت عند هللا؟!!.  َّ�

   أمرنا هللا بالجھاد لنصرة دینھ، إال أّن سالح العَاِلم ِعلُمھ ولسانھ، كما أن سالح الملك سیفھ وسنانھ، 
فكما ال یجوز للملوك إغماد أسلحتھم، ال یجوز للعلماء إغماد ألسنتھم عن الحق.

العز بن عبد السالم

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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