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تــحة لفـا ا

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

WWW.QUDAH.COM

یطمئنون ألحكامھ، وكان المتھم یخرج من  قاٍض رحیم، ُملتِزم بآداب الَمحكمة ودود مع الُمحامین، الناس    
القاعة راضیا مطمئنا بأن ُحكم  ھذا القاضي ھو غایة العدل و الرحمة.

كانت  الخمسین،   قارب  عمرھا  متھمة  على  نودي  حین  المحكمة  ھزت  قضیة  علیھ  ُعِرَضت  جلسة  وفي    
محبوسة لعدم قدرتھا على السداد وحالھا وفقرھا واضح بجالء للناظرین.

سألھا القاضي: لماذا لم تدفعي الـ7000 جنیھ لـ(فالن)؟، وبصوتھا الباكي الخائف المرتعش أخبرتھ المسكینة    
جنیھ كل شھر، لكن  كانت تدفع لھ 60  حقیقة األمر1000 فقط، وأنھا  جنیھ وإنما ھو  أن المبلغ لیس 7000 
ظروفا منعتھا من السداد، فرفع علیھا دعوى. التفت القاضي للمحامیة ابنة المشتكي وسألھا بأدب وھدوء، ھل 

كالمھا حقیقي؟
    علم القاضي منھا أنھا أرملة وتعول ثالث بنات، فنظر إلیھا بمنتھى الشفقة والرأفة، وأمر برفع الجلسة، ثم 

ھَ كالمھ إلى المحامین قائال: أعلم أنكم أصحاب فضل ومروءة، وأخرج ِمندیًال ثم وضعھ على المنصة وأخرج  َوجَّ
ودخل  الحاضرین  وشكر  الدین،  لسداد  سیشاركني  المستشارین  ِمَن  َمْن  أدري  ال  وقال  جنیھ،  جیبھ 500  من 

غرفة الُمداَولَة.
موجودة  جنیھ   7000 ھناك  قائًال:  المحامیة  إلى  أشار  وعندھا  جنیھ؛  تجاوزالـ8000  حتى  بالدفع،  تباروا     

بالمندیل، خذیھا وتصالحي مع المتھمة، لكنھا لم تأخذ إال 500 جنیھ فقط، ثم قال للمتھمة باقي  8000 جنیھ 
ھذه من هللا لِك وللبنات، فضجَّ الحضور بالتھلیل والتكبیر. 

    ھرع الناس لیعرفوا ما الخبر؟ فعلموا بأنھ یوجد قاٍض رحیم، یتق هللا في خلق هللا، ھكذا كان القضاة، كم نحن 

بحاجة  لھؤالء فى زمننا، فالعدل فوق القانون، والرحمة فوق العدل.

الرحيمِ القاضي   عند 
ٌ
 مديونة

ٌ
سجينة

يقول حكيم :

    قوانیُن هللا في األرض تقول: البدایات التي ال تُرضي هللا، نھایتھا لن تُرضي صاحبھا، ال تعِص هللا ِمن أجِل 

َمن أحببت، فقلب َمن أحببت بیِد َمن عصیت، الخذالُن دائًما یأتیك من الجھِة التي عصیَت هللا ألجلھا، من خاف 
فھ من كل شيء.       نھ من كل شيء، ومن لم یخف هللا خوَّ هللا أمَّ

   مع تقدم العمِر نخسُر حاسة البصِر لصالح قوة البصیرة، وتتراجع قواتُنا الجسدیة لصالح قدراتنا الفكریة، 

ویقُل تفكیرنا في الدنیا ویزیُد في اآلخرة، وتتراجع أنانیتنا لصالح اكتساب محبة من حولنا، فنحن ال نخسر بل 
نستبدل، جعلنا هللا ممن طال عمره وحسن عملھ.

مع تقدم العمرِ...


