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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 - ۲٤

أٌم تشكو وتقول: ولدي یرفع صوتھ علّي، تعلمنا نحن المقلدون أّن نقول: "ال بأس استحملیھ ألنھا فترة     
مراھقة وتعدي"، وتقول أیضا أّن ابنتي تعمل حركات بیدیھا تدل على عدم احترامھا لي عندما أكلمھا، 

نقول لھا نفس الشيء "استحملیھا فترة مراھقة وتعدي". 
الولد یُرد على أبیھ دون أدب وال احترام وال تقدیر، والبنت ال تُساعد أمھا وال ھمھا إالّ نفسھا، وتحزن     

إذا حدثناھا عن ضرورة حجابھا، قیل لنا استحملوھا، ال زالت مراھقة.
مراھق أو مراھقة "وفترة وتعدي"؛ خدعة وكذبة، زرعوھا في األمة اإلسالمیة حتى نتقَبل انحراف    

أوالدنا وبناتنا أمام أعیننا تحت مسمى" المراھقة"، فیشبوا على الخطأ والعناد. 
والحقیقھ ھي ال یوجد لدینا كمسلمین شيء اسمھ مراھقة بل االسم الحقیقي لھذه الفترة التي بیمر بھا    
ابني وابنك وابنتي وابنتك ھي "فترة الُرشد وسن التكلیف"، ھذا السن ھو فترة زراعة الخیر والتعلیم 

والتوجیھ الراشد، حتى ینتقلوا إلى سن الرشد والتكلیف.
والتعلیم   بالتربیة  نتعھدھم  لم  إذا  شدیًدا  حسابًا  سیحاسبنا  لكنّھ  التكلیف،  سن  قبل  یُحاسبھم  ال  هللا    

والتصحیح والتوجیھ منذ الوالدة، حتى إذا وصلوا الرشد والتكلیف، تكون النقلة طبیعیة وسلسة، دون 
تكلف أو إجبار،ألن إصالح األبناء ال یمكن أن یأتي بكبسة  زر.

فإن كان سن " ِطیش" فكیف یولي الرسول أسامھ بن زید قیادة جیش المسلمین وعمره ۱۸ سنة وفیھ     
كبار الصحابة، ویُعیّن عتَّاب بن أسید وسنھ ۱۸ والیًا على مكة المكرمة. 

خدعونا  فجعلونا نُربي ذكوًرا ال رجاًال، عجوًال ال عقوًال، فاخترعوا لنا دراسات وقوانین ونظریات،    
إلنتاج شباب "التِك توك والمھرجانات والمخدرات" والملھیات وإھدارالوقت. 
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"الجموا نزوات العواطِف بنظرات العقوِل، وأنیروا أشعةَ العقوِل بلھب العواطِف، وألزموا الخیاَل صدَق    
فتذروھا  المیل  كل  تمیلوا  وال  البّراقة،  الزاھیة  الخیاِل  أضواء  في  الحقائَق  واكتشفوا  والواقع،  الحقیقِة 
تیارھا،  وحولوا  واستخدموھا،  غالبوھا  ولكّن  غالّبة،  فإنّھا  الكوِن  نوامیَس  تُصادموا  وال  كالمعلقة، 
واستعینوا ببعضھا على بعض، وترقبوا ساعة النصر وما ھي منكم ببعید". من وصایا اإلمام الشھید حسن 

البنا إلخوانھ من الشباب.

   لم تستطع إمراةُ العزیِز أن تناَل یوسف باغرائھا... واستطاعت ابنةُ شعیٍب أن تناَل موسى بحیائھا... 
الرجولةُ أدٌب ولیست لقًب... واألنوثةُ حیاٌء ولیست أزیاء.
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تــحة لفـا ا

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