
من املشاكل الشائعه و املنتشره حاليًا بشكل مريب و محير هى مشكله فقدان القدوه خصوصًا  
باء , هحاول فى البدايه ابسط االلفاظ و الكالم على قد ما اقدر علشان هدفى من فى اال

اللى عنده مشكله مع   25 – 12ن اللى يقراه أكبر عدد من فئه الشباب فى سن  من إالبوست ده 
. فكره األب   

 

  -كتير مننا شاف قدوته فى الحياه متعثر فى نقطه معينه فيه اللى شاف على موبايل قدوته 
أفالم إباحيه فى سن ماكنش ينفع يشوف فيه ده , فيه اللى شاف   –ب  ى غالبا بيكون األالل

قدوته بيكلم ستات على املاسنجر و بيقولهم كالم ماكنش ينفع يتقال , فيه اللى شاف فى 
بوه بيشرب حاجات ماكنش ينفع  أدويه ماكنش ينفع تتجاب , و فى اللى شاف أبوه أدوالب 

بوه فى موقف من املواقف ديه و هنا بتحصل املشكله  ألنا ماشافش  يشربها , محدش فينا ك 
دمان خاص بيه  إلكل شخص مننا كان طالع للدنيا بصوره ورديه و يبدأ كل واحد مننا يدور على 

اللى املفروض يكون مصدر االمان و الثقه و القدوه  بوه أيخدر بيه أمله و ثقته اللى اتهزت فى 
 فى عالم مش سهل . 

 

كالمى ان كل االباء بيعملوا نفس االمور الن فيه اباء فعالً قدوه و فيه اباء غلطوا  مش معنى 
و قدموا البنائهم اساءات و قدروا يصلحوا ده بعد كده لكنى هنا بتكلم عن االباء اللى قدموا 
اساءات بكل الصور البنائهم و مستمرين فى ده و مكابرين و مقدروش يصلحوا ده بأى حجه  

 كانت . 

 

ب  ب نفسه الن األم الجاى هيكون موجه للشخص اللى اتعرض لالساءه بوجه عام مش لألالكال
و يقف و يصلح اللى حصل لكن أ نه يقرر يكمل إختيار الواسعه  إلالوعى الكافى و حريه ا هعند

تقريبًا مش بيبقى عنده نفس الخيارات ديه .   25الشاب لحد سن   

 

من كده و قدروا يتغلبوا على    أسوأن فيه ناس ابائهم كانوا  إطبعًا انت مستنى اقولك دلوقتى  
ن كان ده حقيقى و حصل و لكنى مش هروح للنقطه ديه الن ظروف كل شخص قدر إده و 

نا هنا هتكلم عن نقطه تانيه  أ يحقق ده غير معروفه للكل و غير واضحه على مدى واسع , بس 
فى دماغك .  خالص غير اللى جت  



نه قدر باللى يعرفه حتى لو قليل يقدملك سرير و اكل و مدرسه و لبس و دول  إمانقدرش ننكر 
نسان إى  خلينا نقول بتبقى احالم لناس تانيه لكن لالسف خلينا واقعيين دول مش كفايه أل

 مهما كان مستواه و جنسه و دينه و لونه . 

 

شكله موجوده فى العالم كله على نطاق  مشكله فقدان القدوه مش مشكلتك لوحدك ديه م
نا بحاول أو هنا   , ى حد تانى من خلفيات مختلفهألو اتكلمت مع  هواسع و ده تقدر تشوف 

ن اللى انت فيه ده غيرك كتير موجودين فيه برده  إنك مش لوحدك فى املشكله ديه و إاطمنك 
ب سىء من أب مش وال بد و  أنه اختارلك إ ال يكون ربنا ظالم إ لكن ماتقلقش دايما فيه أمل و 

 وجهه نظرك و مقدرش يقدملك اللى يخليك تحس بشبع عاطفى .

 

 طب إيه الحل ؟؟ 

 
و  مشكله مالهاش حل حتى لو الحل صعب لكن مفيش حل مستحيل ا متفقين إن مفيش خلين

حياه من اساءات احنا مالناش ذنب فيها , و لكن  جاتنا فى الاال يكون ربنا بيخبى عن عيوننا طرق ن 
إن كنا كده كده بنتعب فى فقدان القدوه ف تعب بتعب  شويه تعب و  الحل هنا هيتطلب مننا 

.  و يكون اثر تعبها مثمر مش سىءحنا بعدين  يبقى نتعب فى حاجه تري  

نك تكتشف  إفالوقت لسه موجود  , فى اهلك او ابوك بصفه خاصه قدوتكإن كنت فقدت  
تقدر تختار شخص تتعلم   ختيار قدوه تانيه غيره تقدر تعوض جزء مقدرش هو يقدمه ,إنفسك ب 

  عاوز تتعلمن كنت إهديلك مثال صغير بسيط , و   بوكأمنه اللى كان نفسك تتعلمه من  
بوك مش قادر يعلمك ده تقدر تختار كاهن و خادم أ و  …إلخ (   -الصوم   – الصاله)  الروحيات

  يعلموك ده و يمشوا معاك ده و تكون واثق فيهم و مشهود لهم من الكل علشان مانقعش
زاى تتكلم و تعبر عن مشاعرك و  إن كنت بتحب تتعلم  إفى مشكله فقدان القدوه مره تانيه , 

محدش سامعك و مش فاهمك تقدر تختار مدرس او خادم او صديق او كاهن او اخوك او اختك  
يقدروا يعملوا ده معاك و يسددوا احتياجك فى النقطه و يكونوا قدوه ليك و يكون مشهود ليهم  

سهم لوحدك علشان مانقعش تانى فى نفس املشكله , و هكذا تقدر تختار قدوه  برده و هتح 
مور كتيره كان نفسك تتعلمها و ماقدرتش تتعلمها و مالقتش قدوتك االساسيه  أليك تعوض 

 تعلمهالك . 



 

و ماتقلقش انت مش مذنب لو كنت ادمنت فعل او عالقه معينه , انت ضحيه لسوء القدوه ,  
انت ماكنتش فاهم بتعمل ايه و ال ايه اللى اجبرك على كده , " انت مش مذنب انت ضحيه " حط  

الجمله ديه قدامك دايما اول ما تبدأ تلوم و تجلد فى نفسك , انت أجمل بكتير و شخصيتك 
من اللى انت عليه دلوقتى . ل بكتير  ه اجميالحقيق   


