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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰۲۲- ۱ - ۷

    روى أحد القضاة عن قضیة طالق، والزوجة ھي من طلبت الطالق، أنّھ قد أّجل القضیة ألجل بعید 
كي یترك مجاال للصلح، وفي الجلسة الثانیة اجتمع الخصمان فسألتھم إذا كانا قد تراجعا عن الطالق فأكد 

الطرفان بوجوب الطالق، فأّجلت الجلسة وھما في قمة اإلنزعاج.
     یقول القاضي برغم تذمرھما أّجلت الجلسة لمرات عدة، ثم عقدتھا وطلبت من الزوج أن یكتب عشر 
حسنات لزوجتھ، فقط حسناتھا، وطلبت منھا نفس الشيء، وقلت لھما لن أقرأ ما ستكتبون.. أنتم فقط 
ستقرؤونھ فاكتبا دون خجل، بعد االنتھاء من الكتابة طلبت منھما أن یقرأ  كل بسره ما كتب صاحبھ 
تزداد  وبدأت  ترتسم على وجھھا  االبتسامة  وبدأت  في وجھ زوجھا  وتنظر  تقرأ  الزوجة  بدأت  عنھ، 

االبتسامة، وتشرد في عیني زوجھا.
    وكذلك الزوج  كان دائم النظر واالبتسامة، تارة نظرات جریئة وتارة نظرة خجل،  یقول القاضي: لم 

یكن سواي في القاعة فخرجت لدقیقتین، ولماعدت سمعت ھمسا بعتاب حب. 
     طلبت منھما عدم التكلم معي وأن یخرجا سویا، غًدا تعودان وأنا سأنطق بحكم الطالق الذي تریدانھ، 
فوافقا. خرجا وعادا من الغد یداھما متعانقتان ووجوھھم مبتسمة، فقلت لھما: ھل أثبت الطالق؟، قاال: 

ال، نحن عدنا لبعضنا وانتھت كل مشاكلنا بما استعدناه من الحب. 
    یقول القاضي: وإلى اآلن ال أعلم ال أنا وال أنتم ماذا كتبا.... العبرة إخواني: الصلح بلمحة، انظر 

لحسنات زوجتك وانظري لحسنات زوجك، تصبح الحیاة أجمل وأسعد..

قد افلح القاضي !

اجلاهلة! الفتوى 

    ظھرت  في العصور الوسطى فتوى دینیة جاھلة تأمر بقتل القطط، بدعوى أّن القطط إنّما ھي تجسید 
المدن  كل  في  والجرذان  للفئران  مھول  انتشار  إلى  أّدت  الفتوى  ھذه  الشریرة،  واألرواح  للشیاطین 

األوروبیة، فانتشر مرض الطاعون الذي قتل نصف سكان أوروبا!.

   قال رجٌل لصاحبھ: ما سُر ھدوء قلبك؟، قال: منذ عرفُت هللاَ تعالى ما أتاني خیٌر إالّ توضأُت وصلیُت 
شكًرا، وما أصابني ضٌر إالّ توضأُت ودعوُت صبًرا، وما حارني أمٌر إالّ توضأُت واستخرُت خیًرا، وھكذا 
ألمَك، فالُحزن  أنیقًا في  تتقلب حیاتي بین شكٍر وصبٍر ودعاٍء، كّن مؤدبًا في ُحزنك، حامًدا في دمعتَك، 

كالفرح ھدیةٌ من رب العباد، سیمكُث قلیًال ثم یعود إلى ربھ، حامًال معھ تفاصیل صبرك.

بالتأمل  جديرة 

تــحة لفـا ا
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