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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

    الشیخ الذي یُنّزل قدسیة وكمال النصوص الشرعیِة التي تعلّمھا على آرائھ الخاصة، فال یقبل نقًدا وال مراجعة 
وال استدراًكا على كالمھ الخاص، العتقاده أنھ فوق ذلك كلھ، وھذا بنظري غروٌر، ال مبرر لھ، وعواقبھ مدمرةٌ على 

الفھم الصحیح للدین.
    القائد الجدید الذي یستلم مكان سابقھ، وینعم باإلنجازات التي بدأھا سلفھ، وال یأتي على ذكره حین االحتفال بھا، 
بل یُحاول طمسھ، لیظھر أنّھ القائد الملھم، الذي ال یُشق لھ غبار، فتُنسب لھ البطوالت واإلنجازات في وقت قیاسيٍ 
بسبب قدراتھ الفریدة المّدعاة، وفي الحقیقة ھذا تعدي على حقوق اآلخرین، بسبب األنانیة والذات المشوھة وُحب 

الشھرة والظھور.!!
    یُخطئ المتدین الذي ال یُحسن االبتسامة بوجھ اآلخرین، یجتھد بإخفاء أسنانھ، وكأنھا عورة البد من سترھا، 

ویعتقد أن القسوة والتجھم والعقدة من كمال العبادة والجدیة والتدین.!!
    المتدین الذي یُمضي وقتھ مرًحا مع زمالئھ، یبتسم لھذا ویضحك مع ذاك، حتى إذا عاد إلى بیتھ، تجھم في وجھ 
زوجتھ وأطفالھ؛ الذین ینتظرونھ بفارغ الصبر، وھم أحق الناس بصحبتھ ومرحھ، حتى أن بعض البیوت یُخیم على 

جوھا الرعب والكآبة منذ لحظة دخولھ. 
    الرجل الذي یظھر كرمھ على الناس جمیعًا، إالّ على والدیھ وزوجتھ وأوالده، وھم األولى بمالھ ونفقتھ، فلنوّسع 
على والدینا وأزواجنا وأوالدنا، فما ننفقھ في حیاتنا بالخیر، ھو الذي لنا، أما ما نتركھ بعد موتنا فھو لیس لنا بل 

لورثتنا، كما أخبرنا علیھ الصالة والسالم. 

خمطئون .... خمطئون!

السرت ليس سرت فلوس، وإمنا سرت نفوس
    سألت بائع الصحف مرةً: كیف حالك؟ فقال: وهللا في نعمة الستر!، فسألتھ: ولماذا الستر تحدیًدا؟ فقال: ألنني 

مستور، قلت لھ: عن أّي ستٍر تتحدث، وقمیصك مرقّع بألواٍن شتى!. 
     فقال: یا بُنّي، الستر أنواع: عندما تكون مریًضا ولكنك قادرعلى السیر بقدَمیك فھذا ستر من مذلّة المرض.عندما 

یكون في جیبك مبلغ لتنام وأنت شبعان، فھذا ستر من مذلّة الجوع.
    عندما یكون لدیك مالبس، ولو كانت مرقّعة، فھذا ستر من مذلّة البرد، وعندما تكون قادًرا على الضحك وأنت 

حزین، فھذا ستر من مذلّة االنكسار، وعندما یكون لدیك وظیفة أو مھنة، حتى لو بائع صحف، تمنعك عن مد یدك 
إلى أّي شخص، فھذا ستر من مذلة السؤال. 

    عندما یبارك هللا في صحة وتعلیم أوالدك وبناتك، فھذا ستر من مذلة القھر، وعندما یكون لدیك زوجة صالحة، 

تحمل معك ھّم الدنیا، فھذا ستر من مذلّة االنكسار، وتذّكر أنك تملك نِعًَما یتمناھا المالیین ، ھذه نعمة الستر!، فالستر 
یا بُنّي لیس ستر فلوس، وإنما ستر نفوس. 

     یقول الدكتور بیار كوري الحاصل على جائزة نوبل في الفیزیاء: لدینا ثالثون كتابًا بقیت من األندلس المسلمة، 
وھذا مكننا من تقسیم الذرة... ولو بقي النصف ملیون من الكتب التي أُحرقت؛ لكنّا اآلن نسافر بین المجرات!... 

والفضُل ما َشِھَدْت بھ األعداُء!.
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