
عجائب

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰۲۲- ۳- ٤ 

تــحة لفـا ا

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

WWW.QUDAH.COM

    لألسف كثیر من اإلخوان یكون آخر علمھ بأختھ یوم عرسھا، وبعدھا تصبح في عالم النسیان! سلّمھا 
لزوجھا وتوكل على هللا، متخیال أنھا اآلن في ذمة رجلھا، وأنھ لم یعد لھ دور في حیاتھا، كیف ال وقد وقّع 

العقد، وسلــّم البضاعة، وانتھت المھمة بنظره.
    أختك!.. تزید حاجتھا لك حتى لو أنھا تزوجت، فھي بحاجة أكبر لعطفك، استشارتك، وبث ھمومھا لك، 

تثبیتك ونصحك لھا... أختك؛ بسؤالك عنھا وعن أحوالھا تنعشھا وتحییھا. 
     تقول إحداھن واصفةً حالھا عند زیارة أخیھا لھا: أحُس بأنني أنتفض من الفرحة بزیارتھ وسؤالھ عني، 

وأبدأ طوال اللیل أتكلم عن أخي أمام زوجي، وأتكلم عن حنان أخي وطیبتھ.
      فھي تفتخر بإخوانھا.. وكأنھا تُحذر زوجھا من اإلساءة لھا، فإخوانھا موجودون! وأخرى مسكینة تقول: 

أضطر للكذب على زوجي! فأخبره بأّن أخي یُسلُم علیھ.
     أختك.. بسؤالك عن أحوالھا وزوجھا، واالطمئنان على نفسیتھا، تشعر بأن حقھا قد أتاھا، وأّن الخیرما 

تعداھا، سالم وسؤال ودعوة طیبة منك؛ تجعل من أختـــك ملكة زمانھا.
     أختك.. لو رّن الجواُل برقمك، تبدأ أختك بالحدیث معك بصوٍت عال، لیسمع زوجھا أّن لھا أخا حبیبا عضیدا 
یسأل عنھا، وأسٌد یقف بجوارھا یتفقدھا بین الحین واآلخر، فَِرَحةً فخورة بك، لسان حالھا یقول: أنت مالذي 

بعد هللا لو ساءت األحوال یا أخي.
    أختك.. بك تعتز تقوى، وبك تشعر بأّن الدنیا بخیر، أال یكفیك بأنّھا ابنة أمك وأبیك، بَك یكبُر قدُرھا عند 
زوجھا، ویحسُب لك ولھا ألف حساب، ویزداد احترامھ لكما، ھي رحمَك  فال تجعلھا المنسیّة، فما لھا عنــك 

بٌد وما لك عنھا بٌد، حبیبتـك ومن رائحة أمك وأبیك.

حبيبتك أختك 

 الشيخ كشك رمحه اهللا

     قال: طلبني مأموُر القسم، وسألني ما الفرُق بینك وبین الحمار؟ فقلُت: المكتب الذي أمام سعادتك فقط، 
فأمر العسكري بضربي وبعدھا قال لھ: احملھ على ظھرك إلى زنزانتھ، فعندما حملني قلُت: سبحان الذي 

سّخر لنا ھذا وما كنّا لھ ُمقرنین.. فأنزلني وأكمل الضرب!

    العلمانیةُ تحترُم كل األدیان إالّ اإلسالم، وتحترُم كل اآلراِء إالّ الفتوى، وتحترُم كل المالبس إالّ الحجاب؛ 
لذا فھي بذرة اإللحاد وأولى الطرق  المؤدیة إلیھ.

اإلحلاد بذرة  العلمانية 
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