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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

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

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰۲۱- ۱۲ - ۱۷

   نظفت بیتي وأعددت فرشھ..، فإذا بأخي یتصل بي، یقول أنا قادٌم لك ومعي زوجتي، دخلت مطبخي 
ألعّد لھم ما تیسر، فلم أجد شیئا، فصرت أفتح الفرن وأغلقھ بال وعي.

   البیت خاٍو على عروشھ ولیس عندنا ما نسُد بھ رمقنا، فبحثت في البیت یمنة ویسرة بال جدوى، 
وأخیرا وجدت بعض الفكة، فقررت أن أحضر لھم زجاجتي مشروب بارد من البقالة. 

   خاصة أخي لن یمكث طویال، وفجأة وقف في الباب أخي وزوجتھ وصدیق لھ أول مرة یزورنا، فأعددُت 

الزجاجتین لصدیق أخي وزوجتھ وكوب ماء وضعتھ أمام أخي.
   قلت لھ أعرف أنك تحب السفن اب فشرب منھ رشفة فعرف أنھ ماء.. وإذا بصدیقھ یقول أنا أشعر 

بمغص، والسفن اب مریٌح لمعدتي فأعطني إیاه.. ھنا كدت أدخل في أظفاري.. 
   أنقذني أخي حین قال: دعني أتممھ لك من المطبخ.. وبعدھا سمعنا صوت الزجاجة وھي تنكسر، فعاد 

وقال لصدیقھ لألسف انزلقت مني وُكسرت الكأس..!
   سأذھب للبقالة ألجلب غیره، فرفض صدیقھ وقال ال داعي، فلیس لي فیھ نصیب،وھم منصرفون دس 

أخي بیدي مبلغا من المال وقال لي ال تنسي تنظیف المطبخ من السفن اب.
   فقلت في نفسي: من لھا أٌخ  فال تبتئس وال تحزن فبین یدیھا ثروة عظیمة،  فكن أیھا األخ وصوال 

بأختك، فـ"من سّره أن یُبسط لھ في رزقھ وأّن یُنسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ".

إحدى األخوات حتكي.. !

القلب سجود 

   السجدة التي یحضر فیھا قلبك، ال ترفع منھا رأسك، حتى تسد جوع روحك... تلك األسرار التي في 
صدرك انثرھا على سجادتك... لو عرفت من تعبد الشتقت أن تسجد وتطیل في السجود.... أنت في نظر 
الناس تھبط.... ولكنّك في الحقیقة تصعد... اللھم ارزقنا سجود القلب مع الجسد.... یا رِب سجدت لك وأنا 
لم أراك... ودعوتك وأنا لم أراك... واستعنت بك وأنا لم أراك.... فأحسن لقائي بك حینما أراك ... فإن القلب 
ال  الجوھر  أصحاب  سجود  وإیاكم من  اجعلنا  اللھم  َواْقتَِرْب"....  َواْسُجْد   " وارتفع...  اقترب  إذا سجد 

المظھر.

   یقول رحمھ هللا: لم یكن أبًدا من شروط الّسیر إلى هللا أن تكون في حالة طھرانیّة مالئكیّة، ِسر إلیھ بأثقال 
طینك وتقصیرك، فھو یحّب قدومك إلیھ ولو حبًوا..

جالل الدين الرومي

تــحة لفـا ا

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