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َّبِعُوا  تَت َال  آَمنُوا  الَِّذیَن  أَیَُّھا  یَا   " اسمھ  شيٌء  یُوجد  بل  تخسر،  ولن  مرة  جّرب  اسمھ  شيء  یُوجد  ال    •
 " اسمھ  شيٌء  یُوجد  لكن  غیري،  من  أحسُن  وأنا  خفیفة،  ذنوبي  اسمھ  شٌي  وال   ،" الشَّْیَطاِن  ُخُطَواِت 
إِالَّ  قَْوٍل  ِمن  یَْلِفُظ  ا  مَّ یُوجد"  یُوجد لساني آخذ على كذا ولكن  َعِظیٌم "، ال   ِ ِعنَد �َّ َوُھَو  َھیِّنًا  َوتَْحَسبُونَھُ 
یَتَِّق  لم أجد عمال أخر، لكن فیھ :"   َوَمن  لكنني  َعتِیٌد "،وال یُوجد شيٌء اسمھ فلوسي حرام  َرقِیٌب  لََدْیِھ 

َ یَْجعَل لَّھُ َمْخَرًجا َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب ".     َّ�

ك ستخسر!
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تبعتھُ،  ثم  المسجد  من  خروجھُ  إنتظرُت  الحسن،  صوتھُ  شّدني  مھندٌم،  شاٌب  بنا  صلّى  صاحبي:  قال    •
شفتیِھ  على  فارتسمت  رائعةٌ،  وتالوتك  جداً  جمیٌل  شاء هللا، صوتك  ما   : لھ  وقلُت  بحرارٍة  علیھ  سلمُت 
العزة  ورُب  الناِس؟،  كل  مع  ذلك  نفعَل  أن  یمنعنا  الذي  التقینا...ما  كلما  تتكرُر  عریضةٌ،  حلوةٌ  إبتسامةٌ 
فال  السََّماِء"،  فِي  َوفَْرُعَھا  ثَابٌِت  أَْصلَُھا  َطیِّبٍَة  َكَشَجَرٍة  َطیِّبَةً  َكِلَمةً  َمثًَال   ُ َّ� َضَرَب  َكْیَف  تََر  "أَلَْم  یقول: 
للجمیع، فالكالُم الطیُب عبادةٌ وھدایةٌ لقولِھ  تحبس الكالَم الطیَب في قلبك، ادُع هللا لمن تحب، وقل خیراً 

تبارك وتعالى : " َوُھُدوا إِلَى الطَّیِِّب ِمَن اْلقَْوِل".
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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 

۲۸ - ٦ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۳۳

خلقنا هللاُ لنعبده، ووزَع علینا القُدرات والمواھب لیُّكمل بعضنا بعضا، فلنكن كم أراد، فال شيَء في   •
الطبیعة یعیُش لنفسِھ،  النھُر ال یشرُب ماءهُ، والبحُر ال یأكُل سمكھُ، واألشجاُر ال تأكُل ثمارھا، و 

الشمُس ال تُشرُق لذاتھا، والزھرةُ ال تُعبُِق لنفِسھا،  والناقةُ ال تشرب لبنھا.
•  ُخِلقت األشیاُء لتخدم غیرھا، فإذا جاءك المھموم أنصت، وإذا جاءك المعتذُر إصفح، وإذا قصدَك 

المحتاُج أنفق، كُل شيٍء حولنا یرحُل ویغیُب إالّ الخیر، فإنّھ یظُل مغروساً في النفس
•  إذا جاءَك أحٌد طالباً نفعَك تأكد بأنّك أنَت المنتفَع أكثَر منّھ، ساقھُ هللاُ إلیَك، وفتَح لَك بابا للخیٍر، فال 

تظنُن أن الوقَت الذي یمضي في نفع غیرك ھَو لھم، إنما ھو لك، یؤتي أُكلھ بعد حین .
َ بِقَْلٍب َسِلیٍم "، "فالخلُق عیاُل هللاِ،  •  ستجُد كل ذلك  " یَْوَم َال یَنفَُع َماٌل َوَال بَنُوَن إِالَّ َمْن أَتَى �َّ

َوإِْن أََسأْتُْم فَلََھا ". إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ِألَنفُِسُكْم ،  وأحبُھم إلیِھ أنفعھم لعیالِھ، قال تعالى:" 

أنت الفائز األول


