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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 

۲۰۲۱- ۱۲ - ۱۰

اشترى ولٌد بنطلونا جدیًدا... فوجده طویًال بـ ٤ سم... طلب اإلبن من أمھ أن تقصره ٤ سم، فقالت إنھا    
مشغولة، فذھب إلى أختھ الكبیرة وطلب منھا نفس الشيء فاعتذرت ألنھا تجھز العشاء.

   ذھب إلى محل الخیاطة، فقصره وعاد إلى المنزل ووضعھ في الدوالب، ونام كي یلبسھ غدا فى العید، 
لكّن األم قد حّن قلبھا وذھبت إلى غرفة اإلبن، وأخرجت البنطال وقصرتھ ٤ سم وأعادتھ إلى مكانھ!

   األخت الكبیرة بعد أن أكملت تجھیز العشاء رق قلبُھا وذھبت إلى غرفة أخیھا وقّصرت البنطال ٤ سم 
ثم أعادتھ!

    استیقظ الولد باكًرا وھو مسرور بالبنطلون الجدید الذي یُرید أن یلبسھ لیُریھ ألصدقائھ!، وإذا بھ یتفاجأ 
بأّن بنطالھ للركبة فقط... ولم یستطع أن یلبسھ ُوحزن ُحزنًا شدیًدا.

الكبیرة  التضحیات  الفریق یعمل دون تنسیق مسبق؛ یفشل فشًال ذریعًا، رغم كل     والعبرة:"إذا كان 
والنوایا الطیبة"، فالتنسیق مدعاة للنجاح وتوفیر الجھد والوقت.

عدم التنسيق .. فشل

الضعيفِ  
ُ
حق

    اعتقل ملٌك من ملوك العرب رجال، فجاءت قبیلتھ بأمرائھا تشفع فیھ، فقال الملُك: من ھذا الرجل الذي 
جئتم كلكم لتشفعوا فیھ؟، فقالوا بصوٍت واحد: ھو أمیرنا أیھا الملك، فقال: لم یُخبرني عن نفسھ، فقالوا 
أنف أن یذَل نفسھُ، فأراد أن یُریَك عزتھُ في قومھ، فأطلقھ، فإذا ھو راعَي إبلھم، وقالوا: ال أمیر فینا إن 

ذّل راعینا، فال خیر في قوٍم ضاَع فیھم حُق الضعیف.

وأھلي،  وبیتي  وأمانتي، وخواتیم عملي  دیني ونفسي وأوالدي  ودائعھُ  الذي ال تضیُع     استودُع هللا 
وأحبتي ومالي وجمیع ما أنعم هللا بھ علّي، اللھم جّملني بقلٍب رحیٍم وعقٍل حكیٍم ونفٍس صبورة، یارب 
اجعل بسمتي عادة وحدیثي عبادة وحیاتي سعادة وخاتمتي شھادة، اللھم بارك لنا في یومنا، واجعلھ 
مالك  یا  األبدان،  األعمال، وصحة  الحال، وقبول  البال، وصالح  براحة  متعنا  لنا ال علینا، رِب  شاھًدا 
الملك، اللھم إني اسألك في ھذه الساعة فرًجا لكل مھموم، وشفاًء لكل مریض، ورحمةً لكل میت، ومغفرةً 

لكل ذنب، وھدایة لكل عبد، ورزقًأ لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء.

دعاء .. دعاء .. دعاء

تــحة لفـا ا

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