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قال بن الجوزى رحمھ هللا: إذا كان لدیك ماٌل، فقد تكوُن عرضةً للحسِد أو الطمِع، ولو لم یكن معك قد    
یعاملك أحدھم بشفقٍھ ویستھیُن بَك، فكُل ذي نعمٍة محسوٌد، وأُي أمٍر تنوي عملھُ، بیٌت جدیٌد أو خطوبةٌ 

أو مشروٌع، فإمسك َ ستجد خططك تتحقق بفضل هللا .

ٌ
 ذي نعمةٍ حمسود

ُ
كل

   الحل : أعطھ االمان، فالطفل ال یكذب إّال إذا كاَن خائفاً وتحَت ضغِط التھدیِد، أشعرهُ باألماِن ، ثّم عزز 
لدیھ قیمةَ الصدِق... ھل طفلك یمُص اصبعھُ أو یقضُم أظافرهُ ؟، الحل: طفلك یحتاُج إلى األمان أكثر، فھو 

خائٌف من شيء ما، یُھددهُ أو یُشعُره بدونیٍة نتیجةَ المقارنة  .

هل طفلك يكذب ؟

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۷ - ۸ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٤۸

مقالةٌ أكثُر من رائعٍة لستیفن ھودجسون حیث یقول : ربما ظروفنا اآلن لیست بذاك السوء لو تخیلت    
أنك ُولدَت في عام  ۱۹۰۰م، ففي عید میالدك الرابع عشر، تبدأ الحرب العالمیة األولى، وتنتھي في عید 

میالدك الثامن عشر بقتل ۲۲ ملیون شخصاً.
میالدك  عید  حتى  وتستمر  الكوكب  األسبانیة  اإلنفلونزا  جائحة  تضرب  العام"۱۹۱۸"  ذلك  في    
العظیم،  الكساد  یبدأ  والعشرین،  التاسع  میالدك  عید  وفي  شخص،  ملیون   ٥۰ أیضا  ویموت  العشرین، 
وتصبح البطالة ۲۷٪، وینخفض الناتج اإلجمالي العالمي بنسبة ۲۷٪، ویستمر ذلك حتى تبلغ من العمر 

۳۳ عاماً، حیث كادت الوالیات المتحدة أن تنھار .
الحرب  في  شخص  ملیون   ۷٥ یموت  واألربعین  والخامس  والثالثین  التاسع  میالدك  عیَدي  بین  ما    
العالمیة الثانیة، وفي عامك األربعین، یقتل وباء الجدري ۳۰۰ ملیون شخص، وفي سن الخمسین تبدأ 
الخوف  العالم یعیش  الخامسة والخمسین كان  الكوریة ویھلك ٥ مالیین، ومنذ والدتك حتى سن  الحرب 
وأصدقاء  أصدقاءك  فتشاھد  التیفوئید،  وحمى  والجدري  والمالریا  والكولیرا  األطفال  شلل  مرض  من 

الموت بسببھ. أو  بالشلل  عائلتك یصابون 
مالیین   ٤ فیھا  ویموت  عاماً   ۲۰ لمدة  تنتھي  وال  فیتنام،  حرب  تبدأ  والخمسین  الخامسة  سن  وفي   �

إنسان، وأثناء الحرب الباردة عاش الناس یومیا كابوس اإلبادة النوویة.
فكر في كل من ُولد على ھذا الكوكب عام ۱۹۰۰م، كیف تحملوا كل ذلك؟، آباؤك وأجدادك ُطلب منھم    

احتمال جمیع ما سبق، أما أنت فُكل ما ُطلب منك أن تقعد في بیتك على أریكتك!.
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