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۲۰۲۲- ۸ - ۱۹ 

ال تتوھمن على الحیاة في الغرب، حیاتنا أكثر سعادة من حیاتھم، ولكن أكثر الناس الیعلمون، فالبعض   •
مبھور بما یرونھ من ناطحات سحاب وشوارع من خالل المسلسالت.

ھل تعلمن أن أغلب مراحل حیاة الفتاة في الغرب شقاًء؟ تعیش مراحل عمرھا وھي ال تعرف من أباھا!   •
خالل ھذه المراحل تتنقل أّمھا من رجل إلى آخر، محاولة الحصول على زوج قبل أن ینقضي قطارعمرھا، 

عندما تبلغ الفتاة ال ۱۸ من عمرھا، قد تضطر الختیار أحد الخیارین: 
إّما أن تستمر في العیش مع أمھا وتدفع إجار سكنھا أو تُطرد. تخرج من المنزل، ألنھا ال زالت طالبة في   •
الجامعة، وترغب في السكن مع أحد اصدقائھا، تضطر إلى العمل في أي مجال مھما كان للحصول على المال، 

ودفع رسوم الجامعة ورسوم سكنھا مع صدیقھا.
بعض  تستغلھا  أو  آخر،  إلى  التنقل من صدیق  في  تستمر  أو  تنحرف  أن  إّما  خیارین:  إالّ  أمامھا  لیس    •
القتل في الشارع، وعندما تكبر في السن یتركھا  الشركات لألفالم اإلباحیة، أو تتعرض لالغتصاب وربّما 

أوالدھا، فال مفر من رمیھا في بیوت العجزة والمسنین.
أّما أنِت یا فتاة اإلسالم؛ فیفرح بوالدتك كل أفراد العائلة، تدخلین جمیع مراحل الدراسة بسعادة في كنف   •
أمك وأبیك معززة مكرمة، یأتیك ابن الحالل إلى بیتك، تتزوجین وتنجبین وتتكرر سعادتك مع ابنتك، وعندما 

تكبرین في السن یتنافس األبناء في خدمتك ورعایتك.
ثم تأتینا حمقاء أو أحمق مبھور بالغرب ینادون بحقوق المرأة، فھي بنظرھم منغلقة معقدة ألنھا تغطي   •
وجھھا، لتصون نفسھا ومجتمعھا من الفتنة، أفیقوا من غفلتكم أیھا الجھلة،  فنتائج خدعة تحریر المرأة التي 

تروجون لھا ستكون كارثیة،غالیة الثمن ومؤلمة جًدا.

يا فتيات اإلسالم !

التصرف اللباقة وحسن 
أكرم هللا بعض الناس بالنباھة وحسن التصرف في مواقف تعرض لإلنسان فجأة... جاء رجل رقیق الحال،   •
فسأل صاحب المطعم الذي كنت فیھ: بكم الدجاجة ؟ فقال لھ: بكذا، فانتحى الرجل جانبًا لیعد فلوسھ ثم قال: 

ممكن تبحث لي عن واحدة صغیرة وبثمن أقل؟
•  فوًرا أخذ صاحب المطعم ھاتفھ ورد على مكالمة، وھو یوميء للرجل مبتسًما بالموافقة، وسرعان ما أنھى 

المكالمة، وھو یقول: الحمد هللا یاربي على ھذه النعمة وھذا الفضل.
•  وقام بإخراج دجاجة كبیرة، وقدمھا للرجل وقال لھ: وجھك وجھ الخیر، لقد رزقُت بولدین توأم، وھذه ھدیھ 

مني لك یا وجھ الخیر، أخذ الرجل الھدیة وفرح بھا ودعا لھ بخیر.
كل ھذا وأنا أنظر لما یحدث، وقمت بالتھنئة فضحك وقال: لم یتصل بي أحد، لكنني الحظت أّن الرجل محتاج،   •
ونقوده ال تكفي، وھو ممن ال یسأل الناس، تحسبھ غنیًا من تعففھ، فقمت بعمل ما رأیت حتى أحفظ لھ كرامتھ، 

وال یشعر أنھا صدقھ، فقدمتھا لھ كھدیة!

نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۹۹ تــحة لفـا ا


