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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها
اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ
بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة مناألستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم منصواب فمن اهلل وحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضا.
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من عناصر الدرس:
المهمة التي يجب أن تقوم بها األم تجاه أبنائها.

ست خطوات في تربية ابنك:

 .1تعلّمي يتعلم منك

ِ
ابتليت بتحمل مسؤوليتها (مثل سورة النور).
تعلمي هذه النفس اإلنسانية التي
تعلمي عن أسماء اهلل وصفاته.

تعلمي عن أمراض القلوب.

 .2استعيني بنتفع بك.

نحتاج االستعانة في كل الحياة.

العالقة بيننا وبين هؤالء األطفال عالقة عبادة االستعانة باهلل.

أن كل ما ابتالك اهلل به في طريقك إنما هو أمر أراده اهلل لك لتستعين به.

االستعانة ال ينافي األخذ باألسباب .

 .3أخلصي يبارك لك.

تخلصي نيتك في التربية من شوائبها.

س ُك ْم َوأ َْهلِي ُك ْم نَارا} .
تحتاج تجديد النية في كل المواقف {قُوا أَن ُف َ

 .4اعملي يقتدي بك.

أعمال األبدان وأعمال القلوب.

كيف سيقتدي بك في عمل القلب؟ عن طريق تعظيم األمور وتهوينها.

 .5ادعي له يلن لك
عندما َح َّملِك اهلل مسؤولية أوالدك فتح لك ثالث طرق (فطرة سوية ،االستعانة ،الدعاء).
 .6اصبري يقبل منك.

المطلوب منكم الصبر ،احذروا من إشغالهم بما يفسد عليهم عقولهم وأديانهم من أجل أن تكتفي شرهم .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
لقاؤنا إن شاء اهلل اليوم بعنوان (ست خطوات في تربية ابنك).

وهذه الست خطوات أردنا هبا تلخيص املهمة اليت جيب أن نقوم هبا اجتاه تربية األبناء ،يعين سأتكلم عنك أنت كـ "أم" واألفعال

اليت جيب عليك القيام هبا من أجل تربية األبناء؛ ولن أتكلم عن تصرفات وأحوال األبناء.
حنن دائما نركز على حل املشكلة مع الطفل ،حتدث مشكلة وأركز يف حلها بدون ما أتصور أن املفروض أن يكون عندي شيء
كثري من االستعداد واألعمال اليت أقوم هبا لنفسي مث حيصل انعكاس هذه األعمال ،وسيكون تربية األبناء تربية كما ينبغي ،وملا
ندخل يف التفاصيل سوف تتصوروا إن شاء اهلل املسألة.
أذكر كل الستة خطوات مرة واحدة مث نتناقش فيها:

تعلّمي
يتعلّم منك
استعيين

اصربي

ينتفع بك

يقبل منك
ست خطوات
لرتبية ابنك

أخلصي

ادعي له

يُبارك لك

َيلِن لك
اعملي
يقتدي بك

3

الحظي يف كل الست خطوات الكالم لمن؟ لألم ،وهذا الذي ينقصنا يف الرتبية ،دائما تفكريي يف الطفل وماذا جيب أن أعمل
له ،ويف احلقيقة أنا املفروض كأم جيب أن يكون يل بناء خاص بـنـيته ،مث سيأتون هؤالء األبناء انعكاس وتأثر لبنائي اخلاص..

 )1تعلّمي يتعلم منك
(تعلمي) هذه كلمة واسعة لكن املقصود أنك تريدين أن تريب شخص ،وحنن اآلن نريد أن حندد هدفنا لكي نرى ماذا سنتعلم،
أنت تريدي أن تريب هذه البذرة اليت أنعم اهلل هبا عليك لتكون نعمة حقيقية يف الدنيا واآلخرة ،حىت إذا انقضى عمرك الذي كتب
لك؛ ال ينقطع عملك ،يعين أنا أربيه اآلن ألن يل عمر حمدود يف احلياة ،لكن أعطيت فرصة أن مع انتهاء عمري احملدود ،لكن
ال ينقطع عملي.
كيف ال ينقطع عملي؟ ببقاء هذا االبن عابد ،ساجد ،مصلي ،صائم ،متقرب إىل ربه؛ سيعود علي هذا كله ،مث ال تسأل عن
دعاؤه ألبويه وهم يف ظلمة القرب كيف سيكون نور هلما ،كل هذا أمر جيب أن يكون على بالنا ،وهذا هو مقصدنا.
طبعا هناك مقاصد كثرية لكن أهم مقصد
أهم مقصد :أن يبقى هذا االبن امتداد لحسناتنا
فإذا كنت تريدين أن يكون امتداد حلسناتنا أكيد سرتبيه نوع تربية معني ،واملقصود أنك تريدين أن تربيه مستقيما صاحلا مباركا
سائال عابدا ..هذا الذي نريده.
يأيت هنا السؤال :ماذا أتعلم ليتعلم مين؟
أوال ،نريد أن نتصور النفس اإلنسانية من املصادر الشرعية ،يعين أنا عندما ابتليت هبذا االبن الذي أعطاين اهلل إياه ماذا أفعل
به؟! نفسي أنا يف أحيان كثرية ال أستطيع أن أمحلها على االستقامة كيف أستطيع أن أمحل غريي على االستقامة؟! من املؤكد
أننا نشعر أن هذا األمر ليس بأيدينا ،لكن اهلل تعاىل ملا ابتالك هبذا ما تركك سدى ،إّنا يف احلقيقة ملا ابتالك أعطاك املؤهالت
عند الطرف الثاين اليت تساعدك على الرتبية.
سيتبني لكم هذا الكالم ملا نذكر املثل:
ملا نأيت إىل آية سورة النور يف قوله تعاىل { :اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ولَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ} ما عالقة هذه اآلية بكالمنا عن الرتبية وكالمنا عن التعلم؟
سنقول :أن أول شيء تتعلميه؛ النفس اإلنسانية عبارة عن ماذا؟ واهلداية هذه عبارة عن ماذا بالنسبة للنفس اإلنسانية؟ ومن أين
ستأيت؟
جيب أن نفهم املثل مث على أساسه يكون ماذا جيب عليها أن نعتقد ونتعلم.
[ 1النور ]33 :
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اهلل تعاىل يقول فيه {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} يعين هو سبحانه وتعاىل نورها احلسي واملعنوي ،فهو الذي بنوره أضاء العرش
وأضاءت السماوات وأضاء كل شيء ،وهو الذي بنوره سبحانه وتعاىل الذي وهبه لعباده انتفعوا بالقرآن ،فقرآنه نور وما يقوله
الرسل نور ،إذا هذا نور حسي وهذا نور معنوي.
{مَثَلُ نُورِهِ} يف قلب املؤمن {كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ}  ،املشكاة عبارة عن ماذا؟ مثل الكوة اليت تفتح يف اجلدار غري النافذة
يعين مثل الشباك لكن ال يوجد له فتحة على اخلارج ،يضعون فيه املصباح؛ يعين كأهنا فتحة يف اجلدار إىل الداخل ،جتويف لكنه
مغلق ويضعون فيه املصباح ،املهم هذه املشكاة فيها مصباح ،واملصباح هذه كلمة تطلق على الفتيلة وهي مشتعلة{ ،الْمِصْبَاحُ
فِي زُجَاجَةٍ}.
كيف وصفت الزجاجة؟ { الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} من شدة صفائها وملعاهنا؛ املصباح يتكون من ثالث أشياء:
 )1من الفتيلة اليت فيها النار.
 )2ومن الزجاجة.
 )3ومن الزيت.
فوصفت لك الفتيلة أهنا مشكاة فيها مصباح ،املصباح هذا يف أي زجاجة من أي نوع؟ كأهنا كوكب الدري من شدة صفائها ،مث
الزيت {يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ} وصفت شجرته أهنا {زَيْتُونِةٍ} يعين من الزيتون؛ {لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ} يعين الشمس
ال تأتيها فقط وقت املشرق أو وقت املغرب فقط ،بل يف كل األوقات تأتيها فهذا يزيد صفائها ويزيد قوة إضاءهتا.
إذا مصباح يعين شعلة نار وهذا يف زجاجة يعين وصفت بشدة الصفاء مث زيت صايف حىت أنه {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ولَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ} ،ولك أن تتصوري هذه الصورة..
ما معىن أنه يضيء ولو متسسه نار؟ يعين لو وضعت هذا الزيت يف زجاجة بدون نار مث وقعت عليه الشمس ترين إضاءة؛ من
شده صفائه ،يعين أنه منفذ للضوء.
اآلن هذه الصورة املادية احملسوسة اليت توصف يف شدة اإلضاءة هي مثل نور اهلل في قلب المؤمن؛ كل هذا مثل لنور اهلل يف
قلب املؤمن.
يف املثل ثالث عناصر :
 .1املصباح الذي هو الفتيلة املشتعلة
 .2والزجاجة الصافية
 .3والزيت الصايف.
ماذا يثل هؤالء الثالثة؟
ملا تفهموا ماذا يثل سوف تفهموا ملاذا يبتدئ درس الرتبية هبا:
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 .1فأنت جتدي أن الزيت الصايف هو فطرة اإلنسان اليت فطر اهلل عليها العباد ثمثابة الزيت الصايف الذي يكاد يضيء لو مل
متسسه نار ،يكاد يعرف احلق حىت لو ما جاءه علم ،إذن هذا الزيت.
 .2وأما الزجاجة فهي قلبه الذي مل يتعرض بعد للشهوات والشبهات.
 .3وأما الفتيلة فهي نور العلم واإليمان الذي من املفروض أن أشعله أنا يف قلب الطفل.
يعين املثل ضرب يف كتاب اهلل لنور اإليان يف قلب املؤمن فوصف قلب املؤمن مثل الزجاجة؛ قال تعاىل {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ} يعين يف قلب املؤمن {كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} مصباح :يعين فتيلة مشتعلة {الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} هذه الزجاجة اليت كأهنا كوكب دري هي قلب املؤمن مث وصف الزيت أنه {مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ
زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ولَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} هذا عبارة عن فطرة هذا املؤمن ،هذه الفطرة سوية وهذا القلب
صايف ماذا حيتاجان؟ حيتاجان إىل جذوة ،إىل نار ،نار العلم واإليان ،فإذا اشتعلت نار العلم واإليان انتفعت بالفطرة السوية
وانتفعت بالزجاجة الصافية؛ فال تسأل عن شدة نورها وشدة اإلضاءة اليت تتبعها وعلى قدر هذه اإلضاءة يشي املؤمن يف نوره
يوم القيا مة يعين نور املؤمن كما ورد يف احلديث يف وصف النور يوم القيامة أن العباد يتفاوتون يف النور يف وصفهم أن العباد مثل
الشمس إىل حد أن النور ما يكون إال يف إصبع القدم ،وهذا كله على حسب ما يف قلب اإلنسان من إيان.
مقصدنا أن تبدئي باخلطوة األوىل ،اتفقنا أننا عندنا ست خطوات لرتبية األبناء وهذه ست خطوات مقصدي فيها الكالم عن
األم وليس الكالم عن الطفل؛ يعين أنا مىت أصلح أن أكون مريب؟ ألن حنن دائما نناقش لو فعل الطفل كذا لو عمل كذا أنا ماذا
أفعل ،حنن اآلن نناقش املسألة بالعكس نقول أنت كأم املفروض تتجهزي هلذا الدور سواء قبل الدخول إىل هذا الدور أو يف
أثنائه ،املهم افهمي أن عليك دور جيب التجهز له بدأنا يف أول خطوة قلنا تعلمي يتعلم منك.
ماذا تتعلمين؟
تعلمي أوالً النفس اإلنسانية.
يعين أن النفس اإلنسانية عبارة عن ماذا كما وصف الشرع ولكي نتعلمها أخذنا مثل سورة النور..
فأنت اآلن أصبح دورك أنك تتعلم لكي تبث يف قلبه العلم ،فيستفيد هو من زيته وهو الفطرة السليمة ،ويستفيد أيضا من قلبه
الصايف ،فدوري عندما آيت وأقول لك طفلك هذا عندما أتى لك ماذا معه يعينك على تربيته؟
معه أمرين:
 )1يأيت ومعه فطرة سليمة.
 )2وقلب صايف.
بقي ما هو دوري اجتاهه؟ أن أشعل نور اإليان يف قلبه بإشعال نور العلم أوال ،نتناقش ماذا جيب أن أتعلم من أجل أن أعلمه،
والزلت من هنا سأخرج وسأقول أن الطفل معه فطرة سوية ،وهذه الفطرة السوية هي اليت سوف تكون بداية شق طريق تعليمه،
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يعين أنا سوف أشق طريق تعليمه من عند فطرته السوية ،لو أردنا أن ّنثل اآلن الفطرة السوية ماذا نقول؟ أهم شيء يف وصوفات
الفطرة السوية أن صاحبها ما حاله؟
صاحب الفطرة السوية يشعر ثمشاعر ،من أمهها هذه الشعورين:
الشعور األول:
شعور بالضعف الشديد واحلاجة الشديدة ،فكل الناس على حد سواء هذه مشاعرهم يشعرون بالضعف واحلاجة الشديدة {يَا
أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}،2كل الناس مشاعرهم أهنم ضعفاء ،يأيت يف مواقف كثرية جيدون أنفسهم
وبالذات الطفل -يف شدة الضعف واحلاجة ،دائما عنده حاجات  ،ليس هو فقط بل حنن ومعركتنا الدائمة مع احلاجات طولالوقت ينشأ لنا حاجات ،هذا أول شيء يف الفطرة ،أن كل العباد يشعرون بشدة حاجتهم وضعفهم.
الشعور الثاين:
أنه البد أن يكون هناك قوي يصمد إليه ،وهذا القوي الذي يصمد إليه ما صفاته؟ البد أن يكون كامل الصفات من أجل أن
أجلأ إليه ،يعين ال فطرة السوية تقول الزم يكون يف الكون أحد قوي مطلق القوة كل شيء يستطيع أن يفعله ،والبد أن يكون
واحدا ،أمره هو فقط الذي ينفذ ،ما يكون أحد فوقه فيمنع أمره ،الزم يكون واحد ويكون كامل الصفات ،حىت ال يأيت أحد
فوقه وينفذ أمره على أمره ،الزم يكون واحد لكي يكون له السلطة التامة.
هذا تعبرينا لكن املشاعر تدور يف الداخل بدون القدرة على التعبري عنها.
وانظروا إىل إجرام أفالم الكرتون ،عندما تتذكروا فلم (ميكي ماوس) هذا الفلم أخذ هذه الفكرة ،حبيث أنه قوي يف العلو مطلع
على هذه الذي حيميها يأتيها يف الوقت املناسب ويدفع عنها ،هذه كلها صفات كمال ،العلو ،املراقبة الدائمة ،االطالع على
األحوال ،القدرة على تغيري األحوال؛ كل هذه صفات كمال ،فاآلن هذه هي مشاعر الفطرة.
فإذا وجدنا أطفال املسلمني وأهاليهم علموهم مباشرة سوف ينتفعوا بفطرهتم ،إذا كانوا ليسوا مسلمني ومل يجسوهم ومل ينصروهم
يعين يكونوا أهاليهم نصارى لكن ما ينصروهم ثمعىن أهنم ما يدخلوا يف قلوهبم مبدأ التثليث إىل آخره يرتكوهم مثل ما هو موجود
بكثرة اليوم ،هؤالء يبقى هذا السؤال دائما يرتدد يف عقلهم ،البد أن يكون هناك قوي كامل الصفات يعين شعوره باحلاجة شعوره
بالسلطة يعين كل سلطة أعل ى تلغي اليت حتتها مهما كان يف سلطة عالية البد أنه توجد أعلى منها تلغيها وممكن تكون يف الظاهر
عالية لكن من حتت مثال يف مجاعات الضغط فماذا يفعلون بالسلطة العليا؟ جيعلوها تنهار فالناس اآلن يروا حوهلم أن البد لكل
سلطة يف الدنيا فوقها سلطة أعلى منها؛ فيبقى عندهم سؤال استفهام أنه البد أن يكون هناك واحد كامل الصفات له السلطة
التامة أمره نافذ ،هذه هي فطرهتم فمن أجل ذلك جتد قوم بسبب احلركة اليت يف قلوهبم يبحثوا عن إجابة فتكون فطرهتم السوية
هي اليت دفعتهم إىل اإلسالم.

إذا من هنا فهمت نفس هذا الطفل ،أنا اآلن ماذا أتعلم من أجل أن أنفعه؟ على رأس ما نتعلم:
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العلم عن اهلل (عن أسمائه وصفاته).
وكأين أقول لك ربيه بسورة اإلخالص ،وآية الكرسي ،وأواخر احلشر ،وأول احلديد ،يعين ربيه بالعلم عن أمساء اهلل وصفاته.
نبدأ بسورة اإلخالص وهذا من أهم ما حيفظه الطفل ويبقى مين التكرار عليه ليس فقط للحفظ وأيضا للفهم ،يف سورة اإلخالص
ما يسد متاما احلاجة الفطرية ،اآلن احلاجة الفطرية ماذا تقول؟ كل الناس مشرتكني يف شعوريني مع بعض ،شدة احلاجة مع
شعورهم أنه البد أن يكون هناك واحد يصمد إليه يسد احلاجة ،قوي كامل الصفات ،سلطته نافذة على كل أحد.
اآلن يف سورة اإلخالص ماذا ستقولني له؟ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فستبقي تكررين أن اهلل أحد يعين واحد ،وإهلك الواحد ما
وصفه؟ هذا الكالم كله أنت متتلئ به وبعد ذلك بكل الفرص اليت أنت تعرفيها يف املعايشة مع الطفل ستستطيعني بث هذا
الكالم وحنن سيأتينا يف اخلطوة الثانية استعيين ينتفع بك ،تصوري اآلن املسألة ألن هذه اخلطوة األوىل سأعطيك إياها وهي كبرية
لكن يف اخلطوة الثانية سوف تسهل يف الكالم حول االستعانة.
سورة اإلخالص ستحقق بالضبط مرادنا يف االنتفاع بفطرة هذا الطفل الذي فهمنا فطرته السوية يف سورة النور {يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيءُ ولَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} يعين فطرته تقول أن هناك إله؛ واإلله واحد وكامل الصفات البد أن يكون واحد قوي كامل
الصفات فلما تقرئي {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ستسد هذه الثغرة { ،قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} يعين أنت لك واحد تلجأ إليه تصمد
إليه.
ومن معاين اسم الصمد :الذي له كمال السؤدد كمال الشرف وكمال القوة وكمال اجلربوت وكمال كل الصفات وهو الذي يلجأ
إليه ،يعين اسم الصمد يدور على معنيني:
املعىن األول :كمال الصفات.
املعىن الثاين :اجتماع كل أحد عليه.
فهذا الطفل اآلن يعلم أن ربه صمد يعين يلجأ إليه حيتاجه كل أحد وهو سبحانه وتعاىل ال حيتاج أحد؛ وهذه املعاين الزم أنا
أتشرهبا بعمق ألن تربيتك للطفل إّنا هو انعكاس لما حتمليه أنت والزم تفهمي أنك لو امتألت جيدا سرتي كيف اهلل تعاىل
يهيء لك من الظروف واألحوال واألوضاع وأسئلة الطفل وما ير بكم من مضائق جتعل الطفل يزداد يقينا ثما تقوليه ،لكن على
قدر امتالؤك أنت هبذه املسألة ،وسيأتينا أيضا الكالم حول اإلخالص والصدق يف مقاصدنا.
حنن فهمنا ما هي النفس البشرية من آية سورة النور فهمنا أهنا مركبة من فطرة سوية ومن قلب سليم مث هذه الفطرة السوية
والقلب السليم وهم الزيت والزجاجة ،بقي الفتيلة البد من اشتعاهلا؛ الفتيلة هذه هي نور العلم واإليان اليت أنت ستقومني
بإعطائه إياه ،هذه الفتيلة من أجل أن توقد قلبه نورا البد من إعطائه العلم ،الزيت هو فطرته السليمة والزجاجة هي قلبه الصايف.
يعين انظروا إىل أحوالنا؛ حنن كربنا وفهمنا تفاصيل التفاصيل حفظنا جدول الضرب ،ودرسنا القسمة ونظرية فيثاغورس ..إىل آخره
بعد ذلك لو أحد سألنا ما معىن اسم الصمد ما نعرف!
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واهلل نستحي من ربنا؛ هذه احلال تدل على شدة انقالب يف األولويات ،ال توجد أولويات يف عقولنا ،يعين حنن مرت علينا هذه
املرحلة وعشناها فال نعيد املشكلة من جديد مع أبنائنا.
اعلم أن أعظم معلوم أن تتعلم عن ربك { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً} ،3فهذا مقصد خلق السماوات واألرض.
لتتعلم عن اهلل مث تعبده ،العبادة يعين الذل واالنكسار ،العبادة مبنية على احملبة واملعرفة والتعلق والتعظيم ،فالعباد من أين سيأتون
بالتعلق والتعظيم؟ ما يأتون منه إال من باب العلم عن اهلل ،فالعباد يف هذا الباب يف جهل عظيم ،مث بعد هذا اجلهل ماذا حيصل؟
أوال جهل ،مث عدم شعور باحلاجة ،عدم الشعور أنه يوجد شيء ناقص علينا ،فهذا أورثنا شعور أن العبادات كلها من باب
العادات ،ال توجد مشاعر شوق تدفعين ،وهلذا السبب ترى عندما نأيت وندخل على رمضان ،فاإليان يزيد وينقص ،ماذا يعين
اإليان يزيد وينقص؟ يعين ملا نقوم بأعمال صاحلة يزيد اإليان فلما يزيد اإليان سأحب األعمال الصاحلة أكثر فيزيد اإليان،
فمفرتض أن أول يوم يكون إياين أقل من ثاين يوم ،ثاين يوم يزيد إياين فيزيد محاسي يف الطاعة ،ثالث يوم أكثر إىل أن أصل إىل
العشر األخرية أجد نفسي وصلت فوق ،لكن حنن ماذا حيصل لنا؟ بالعكس ندخل متحمسني وبعد ذلك ننزل إىل حتت؛ إذا هنا
مشكلة أن اإليان ما زاد ،أين القلب؟ أين العناية به؟! ولذلك اتفقنا أننا سنتعلم أوال عن اهلل وعن أمسائه وصفاته لكي أغتنم كل
املواقف وسوف تأتيين يف النقطة الثانية كيف أستفيد من علمي هذا.
تأيت املسألة الثانية اليت البد أن تتعلمها:
تعلم عن أمراض القلوب
حنن نرى أمام أعيننا أطفالنا؛ هذه املسألة مهمة جدا الزم تفهموها بتوازن مع ما مضى؛ أن اهلل تعاىل كما أعطانا يف هذا الطفل
قلب صايف كذلك البد أن يعطينا شيء من العيوب ،يعين كل الناس مع صفاء قلوهبم من جهة األلوهية البد يكون للكون إله
فاطر رب ،مع صفاء قلوهبم من جهة األلوهية لكن تبقى عندهم شيء من اإلشكاالت النفسية ،فيأيت الطفل هذا ومعه شيء
من اإلشكاالت النفسية وينموا أمامك مثال حيقد ،ينموا الطفل أمامك يكذب ،ينموا الطفل أمامك يريد إبراز نفسه ،ينمو الطفل
أمامك حيب أن حيمد ثما ال يفعل ،وأنت تالحظي هذه الصفات وتقولني يكرب ويعقل! هذا هو الذي يعذبنا ،بل يكرب وتقوى يف
نفسه ليس كما نقول يكرب ويعقل،يكرب وتقوى يف نفسه لدرجة أنه ال يستطيع التخلص منها.
يعين هذا الطفل يأتيك معتقد أن هناك إله وهناك رب وأن اهلل خالقه ..وكما اتفقنا أنه يشعر بالضعف ويشعر أن هناك قوي
واحد إىل آخر ما ذكرنا.
املعلومة الثانية املهم تفهميها أن اهلل تعاىل أخرب يف كتابه أن القلوب حتمل شيء من اخلبث لكن ملا يدخل العلم ماذا حيدث يف
هذا اخلبث؟ خيرجه إىل اخلارج مثل آية الرعد {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا
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يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي األَرْضِ } ما معناه؟
 {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء} يعين هذا هو العلم. {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} هذه األودية هي القلوب. {فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً} هذه األمراض اليت داخل القلوب.عندما يأيت السيل ماذا يفعل؟ يلم األوساخ وخيرجها إىل فوق ،كذلك العلم عندما يأيت على القلوب ماذا يفعل؟ خيرج هذه
األمراض إىل اخلارج مث يبدأ يف عالجها ،يتحرك السيل إىل أن يطرح وسخه ،وكذلك هذا العلم يتحرك يتحرك يف القلب حىت
يطرح وسخه.
إذا ُمثلت لكم النَّفس اإلنسانية بمثالين اآلن:



األول :آية سورة النور فهمتكم أن النفس اإلنسانية عبارة عن تركيبة ثالثية وهي الزيت اليت هي الفطرة السوية ،الزجاجة

الذي هو القلب الصايف ،الشعلة والفتيلة اليت هي نور العلم واإليان ،فيأتيين الطفل ومعه فطرته السوية ومعه قلبه الصايف وأنا
مطلوب مين أن أشعل له فتيلة نور العلم واإليان ،وال تعتقدي أن هناك تناقض بني هذه اآلية وآية الرعد.



الثانية :آية سورة الرعد تقول القلب هذا ليس صافيا إّنا فيه شيء من األمراض.

مرة قلت أنا القلب صايف يف سورة النور ومرة قلت أن القلب فيه أمراض؟!
نعم القلب صايف من جهة ما يعتقده يف األلوهية ،حنن اتفقنا فطرته السوية هي شعوره باحلاجة والضعف الشديد ،وأيضا أن هناك
واحد كامل الصفات البد أن يكون موجود تلجأ إليه النفوس تضطر إليه ،البد أن يكون غين هذا صفاؤها أنه من جهة األلوهية،
صايف لكن كل العباد وحنن نشهد على أنفسنا يأتوا معهم من طباعهم ما تكون عبارة عن أمراض؛ فإذا هنا عندما نأيت نتكلم
عن القلب من جهة أن اهلل ابتالها بنقائص ،يعين النفوس تأيت مبتالة بشيء من النقائص املفروض ماذا أفعل طول احلياة؟ أزكيها،
أزكيها ثماذا؟ بالعلم.
اآلن كيف وصفت آية الرعد القلوب؟
وصفت القلوب مثل األودية {أنزل من السماء ماء} هذا العلم {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} األودية هي القلوب {فَاحْتَمَلَ
السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً} يعين العلم ماذا فعل؟ خرج من القلوب ما ابتليت به من أمراض ،وبعد ذلك يأيت يف آخر اآلية {فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي األَرْضِ} السيل ماذا يفعل يف الزبد؟ يتحرك ينة ويسرة إىل أن يطرده ،والعلم ماذا
يفعل يف األمراض؟ الزال جياهد جياهد إىل أن يتخلص منها.
فهمت أمر ثاين اآلن ،أن طفلي هذا عندما يأيت ،يأيت من جهة األلوهية ومن جهة فهمه عن اهلل صايف ومن جهة أخرى الزم
عينك عليه ستظهر له أمراض لكي تفهمي هذه األمراض فماذا تفعلني؟ تعاجلينها؛ فصار الشيء الثاين الذي البد أن نتعلمه،
نتعلم عن أمراض القلوب وعندما تتعلمي ليس طفلك هو الذي ينتفع ،حنن أول قبل أطفالنا ننتفع ألن نبدأ نفهم أن القلوب
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ممكن مثال تبتلى باملشهور عندنا مثل احلقد واحلسد ،توجد أشياء خفية دقيقة ملا تتعلمي أمراض القلوب يتبني لك ،يبتلى مثال
بإرادة العلو دائما يريد أن أخوانه أقل منه وهو فوق لو لعبوا لعبة وفازوا عليه يقوم يضرهبم ألن الزم هو الذي يكون فوق كلهم
حتت وال يريدك أن متدحي أحد أمامه ،يوت ،هذا كله حيسسك أن هناك أمراض ،وتصبحي دقيقة املالحظة.
مثال :يأيت موقف تدخلي البيت على بناتك وتقويل :ماذا فعلتم يف اخلزانة؟ تأتيك وحدة تقول لك :حنن رتبنا لك وفعلنا لك كل
شيء .تتكلم بأعمال ما قامت هبا ،بل أخواهتا هم الذين قاموا برتتيبها ،وهي صحيح شاركتهم لكن هي تأيت بسرعة حىت يكون
كل الثناء هلا ،حيبون أن حيمدوا ثما مل يفعلوا.
أنت ال هتامجيها؛ ملا تفهمي األمراض تفهمي أن اهلل ابتالها بذلك ،فأنت سوف تتعلمني وتفهمني وتبثني ،تبثني.
العالجات عندما يكون يف قلبه إرادة العلو طول الوقت أقول له ((الَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ ألَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))  ،ما
يصري تشعر نفسك أن الزم تكون أعلى منه ما حيصل هذا األمر إال أن تكون مريض هذا املرض يف قلبك؛ حنن اآلن كربنا وحنن
ال ندري أصال أن القلوب مترض ما كان على بالنا كلمة أمراض القلوب هذه أبدا وال خطر على بالنا إال بعد أن علمنا اهلل؛
فهذه املشكلة ،ف املفروض الطفل وهو صغري يفهم أن قلبه هو الذي يوزنه مع أننا مجيعنا حافظني حديث ((أَالَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ
مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ  ،وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَالَ وَهِيَ الْقَلْبُ)) 3وحديث ((إِنَّ اللَّهَ الَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ
وَأَمْوَالِكُمْ ولَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)) 6كل هذا حمفوظ عندنا لكن ال حنن منتفعني به وال من نربيهم منتفعني به ،املهم
املقصد اآلن أنك عندما تتعاملي مع الطفل ا تركي مظهره متاما ألن ما حيتاج أوصيكم على مظهره كلنا أيدينا تعمل وأقدامنا وكل
شيء فينا من أجل مظهره وننتظر الناس يثنوا على لبسه ومجاله وابتسامته وضحكته على كل شيء ،وغافلني متاما عن الذي
داخل قلبه؛ فاآلن كل الرتكيز على القلب.

أن تتعلمي أمساء اهلل فتبقي تبثيها طول الوقت ،وليس املقصد من هذا يعين تضعي طفلك وتدرسيه وتقولني له اسم الغفور كذا
اسم الشكور كذا ،ستأيت يف اخلطوة اليت بعدها الطريقة.
الشيء الثاين تعلمي أنت عن أمراض القلوب سوف تعاجلي أمراضك وسوف تكتشفي أمراض الذين من حولك ،مث اعلمي يقينا
أنه أوالدك يعكسون شيئا من ما يف قلبك ،البد سوف جتدي يف قلوهبم شيء ينعكس مما يف قلبك ،فعاجلي نفسك ،يعين
أصبحت املعاجلة باجلملة حنن وهم سواء.
إذن تعلمي يتعلم منك  ..هذا يعترب احملور األساسي ،مث بفضل اهلل أول ما يدخل الطفل التعليم سوف حيمل عنك محل ثقيل يف
باقي معتقد أهل السنة واجلماعة سوف يسري مع التعليم ،سيتعلم معتقدنا يف كل املسائل بفضل اهلل سيعرف ما عالقته بالقرآن
 4رواه البخاري يف صحيحه.
 3متفق عليه.
 6رواه مسلم يف صحيحه.
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وما عالقته باإليان وما عالقته بالتوحيد وما عالقته باألعمال الظاهرة والباطنة ،فالباقي كله سوف يأتيه من جهة التعليم بقي
عليك أنك ماذا تفعلي؟ هذا الذي يأيت من التعليم ليس شرطا أن يكون عميقا كما ينبغي ،يعين ليس شرطا املعلم الذي سيدرس
سيكون عنده تلك القوة والكفاءة يف التدريس فغضي الطرف عن املعلم واعتربي أنه أتتك فرصة لتعليمه باقي ما جيب أن يعتقده
حبصة خصوصية بأنك تدرسيه من الكتاب الذي أمامك ،يعين ملا يكون عنده رياضيات وتوحيد وتقولني أعطين الرياضيات؛
والتوحيد خالص حافظ حافظ ،وهذا الذي حيدث ،املفروض بالعكس ،املفروض أول شيء يأيت التوحيد وتقولني له الطواغيت
تعرف يعين ماذا طاغوت؟ جتعله يعيد ويزيد ،هل تعرف ما هم؟ حولنا طواغيت ،الطواغيت ليسوا هم ناس باخلارج ،الطواغيت
يعين كل شيء تتجاوز به احلد ،عارف الطبيب ممكن يصري طاغوت ،كيف؟ ملا تتعلق به أنه يشفيك ،هكذا رفعته فوق،املفروض
أن تضعه يف مكانه مىت يصبح طاغوت؟ ملا ترفعه فوق ،النجوم ممكن أن تصبح طاغوت كيف؟ ملا تتعدى مكاهنا وتعتقد فيها أهنا
تعلم الغيب.
فالكتب هذه اليت تدرسيها للمدرسة تكون بالنسبة لك فرصة وطريق لتعميق املفاهيم ،يعين أنا ال أشكك يف التعليم لكن نقول
دعونا نفرتض أنه ال يوجد عنده معلم كفء ،فكوين أنت املعلم الكفء ،ولو كان عنده معلم كفء مجيل سوف يتعاضد
الطرفني ،أنت يف البيت واملعلم ،فال مترر مراجعة مواد الدين متريرا يشعره بالتمريض يعين أنه شيء ليس مهم ،فيشعره أن مثل هذا
الكالم روتيين خالص حنن لسنا حباجة إليه يعين صارت اخلطوة اليت بعدها وفرت عليك من مناهجه ،يعين سوف يذاكرها سوف
يذاكرها ،أنا اآلن أفرتض أن املدرسة ليست على القدر املناسب الذي أرجوه؛ خالص اعتربي هكذا واعملي له درس خصوصي.
اآلن لو املعلم اإلجنليزي ال يعرف يشرح ماذا تفعلون؟ تأتون ثمعلم ولو معلم الرياضيات ما يعرف يشرح ماذا تفعلون؟ تقلبوا
الدنيا،لكن لو معلم التوحيد يعرف يشرح أو ال يشرح؟ يكون يف قلوبنا املهم يأتينا ورقة يف آخر السنة يدرس أسئلة وأجوبة
يذاكرها ويدخل االختبار وخالص ،هذه مشاعرنا.
ترى اهلل هو الذي يعاملك يعين أنت تعامل اهلل يف هذا كله واهلل تعاىل املطلع على ما يف قلبك وعلى ما هتتم ،فالبد أن جتد أن
هذه فرصة لغرس العقائد وهو غصنب عنه جالس ويسمع درس ،يعين كأنك تعطيه درس ومع ذلك ينتفع من ما كتب له وما
فهم ،ونعيد ونزيد يف نفس الكالم على أننا ندرس وحنن مقصدنا إيصال هذا إىل قلبه وليس إىل ورقة االختبار .
تأيت النقطة اليت بعدها اليت هي:

 )2استعيني ينتفع بك
استعيين هذه كلمة أنت حتتاجيها يف كل احلياة وأنت تريب ولدك وأنت تعاملي زوجك وأنت تعيشي ،فالدنيا كلها دائرة حول
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِنيُ} هذه عبادة من أعظم العبادات املغفول عنها؛ واملقصد أن كثري منا عندما عامله اهلل حبلمه فأعطاه
احلول والقوة للقيام باألعمال ،اهلل تعاىل أعطانا احلول والقوة للقيام باألعمال وقع يف قلوبنا االغرتار ،فشعرنا أن القوة ملكنا
وشعرنا ثمشاعر أننا لسنا حمتاجني يا رب أعنا ،حىت بسم اهلل اليت نقوهلا وهي التعبري عن االستعانة باردة ما فيها مشاعر احلاجة
الشديدة لعون اهلل مع أننا نقول من أذكارنا واليت نعلم أهنا كنز من كنوز اجلنة نقول "ال حول وال قوة إال باهلل" يعين أنت تقول أنا
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ال أملك حوال وال قوة لفعل شيء إال أن يعطيين اهلل احلول والقوة ،هذا تفسريك .وعندما يؤذن املؤذن ويقول لك حي على
الصالة حي على الفالح تقول يا رب أنا ليس يل حول وال قوة على أداء ما فرضته علي إال أن تعطيين احلول والقوة ،مث وأنت
خارج من بيتك تقول بسم اهلل توكلت على اهلل ال حول وال قوة إال باهلل ما معناه؟ يا رب أنا ال أستطيع حتصيل مصاحلي إال
بالتوكل عليك وأن تعطيين يا رب احلول والقوة للقيام أو لتحصيل مصاحلي إذا هذه مشاعر البد أن تكون مستقرة داخل نفسك.
وأنت تقول يف األذكار أصلح يل شأين كله وال تكلين إال نفسي طرفة عني ،من هذا الذي يقول ال تكلين إىل نفسي طرفة عني ما
هي مشاعره؟ قوة الضعف.
لكن تعايل ننظر إىل حياتنا هل نشعر بضعفنا حىت أننا ال نفعل شيء إال نستعني به ،وورد فيما ثبت أن عائشة رضي اهلل عنها
كان عندها امرأة تغزل غزال فسألتها عائشة رضي اهلل عنها :هل ذكرت اسم اهلل عليه يعين هل قلت بسم اهلل؟ قالت :ال ،قالت:
انقضيه.
انظري هلذه الدرجة ،ما ينفعك الشيء الذي مل تذكر اسم اهلل عليه ومل تستعن باهلل على حتصيله ال ينفعك ،وأنت ترى اليوم القوم
يأكلون أحسن أكل وأنظف أكل وال ينتفعون منه ،والسبب أن ما ينفعهم إال اهلل ثما يأكلون ثما يشربون ثما يفعلون ،فاملعىن أن
هذه العبادة مع قوة عطاء اهلل لنا ،يعين اغرترنا بعطاء اهلل مع كثرة العطاء وتتابعه وتنوعه وقع االغرتار فأصبح القوم ال يفكرون إال
يف طاقاهتم وقدراهتم وينتظرون أن حيصلوا ما يريدون بقواهم ويتخيلوا أن هذا املـأمور ويتخيلوا أهنم لو استعانوا تواكلوا! من قال
لك لو استعنت تواكلت ،أنت املفروض يبقى قلبك طول الوقت معلقا باهلل لكن ما هي املشكلة؟ {مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي
خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدلَكَ} يعين ألنه خلق فسواك فعدلك وأعطاك الطاقة والقوة هو الذي وهبك إياها يكون منك أن تغرت ثما
أعطاك! املفروض يكون زيادة ذل بني يديه.
هذا الكالم عموما على مسألة االستعانة ،فلو أتينا يف مسألة تربية األطفال املفروض املسألة هذه تنضرب يف مئة بل يف ألف من
جهة شعورك أنت ما متلك هلم نفعا وال ضرا ،ال تتصور أن ما تقوله هو الذي يقع يف قلبهم إّنا ما حيمله اهلل من قولك هو الذي
يقع يف قلبهم ،الذي ينفعهم بقولك هو اهلل ،ما ينتفعوا بقولك أنت بل ينتفعوا ثما يعينك اهلل على فعله ويعينك على نفعهم به،
فصار االنتفاع ليست أنت مصدره؛ مصدره من عند اهلل فهو الذي ينفعهم سبحانه وتعاىل ثما تقوله وثما تفعله.
فأصبح اآلن حنن حباجة إىل ماذا؟
إىل تصور أن العالقة بيننا وبني هؤالء األطفال عالقة عبادة االستعانة باهلل.
لو ابتليت بطفل يكذب -ال تكلمين عن أي استشارات اآلن قبل كل االستشارات -أول األمر الذي خلقه هو الذي يعينك
على أن ينصرف منه هذا الكذب فاستعن به أوال ،مث ال بأس استشري ،ووقت ما تستشري هات االستشارة وتعال نفذها عليه
وأنت مستعني فأصبح الذي ينفعك هو اهلل ،واالستعانة به ،اطليب منه أن يدلك وأن يهيء لك ظروفا هبا تنحل هذه املشكلة.

أن كل ما ابتالك اهلل به يف طريقك إّنا هو أمر أراده اهلل لك لتستعني به.
نصور املوقف :اآلن الزوج أتى من اخلارج أول ما تقبل عليه وأنت حتمل هم رضاه ماذا تفعل؟ تفكر يف عقلك ما الذي يرضيه
من فعل كذا وكذا ،مجيل؛ لكن كل هذا الذي تفعله يكن أن يقع موقعا عكسيا مل ـ ـاذا؟ ألنك اتكلت على أعمالك ،واملطلوب
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أول األمر تطلب العون من اهلل ،وهذا بقلبك؛ عمل قليب تطلب العون من اهلل ،تطلب منه بلسانك أو بقلبك أن يعينك على
رضاه ،أن يعينك على تربية أوالدك.
أم موسى عليه السالم ملا خافت عليه ماذا قيل هلا؟ {فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ} 7يعين ملا تستعني باهلل تعاىل لك
الظروف واألحوال اليت تعينك على حل هذه املشكلة فالذي ينقصنا يف هذا الباب قوة ثقتنا باهلل ،حنن عندنا مشاعر أن اهلل تعاىل
على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعاىل ينفع عباده ..إىل آخره؛ لكن يف الواقع بالتفاصيل ليس عندنا قوة استعانة به ،يعين أنا ملا
أأيت وأقول لك اآلن رمضان قادم وترتب أحوالك وأوضاعك مع الطاعة ومع العبادة ومع أبنائك ومع شغل البيت وإىل آخره،
هذه مشاغل كثرية ،وأنا أريد أن أستفيد من وقيت.
نقول :اآلن إياك نعبد ما تأيت إال بـ إياك نستعني؛ لو أردت أن تقرئي كتاب اهلل وأن تقرئيه عدة مرات اطليب من اهلل استعيين باهلل،
اسأليه أن يسددك وأن يبارك لك يف وقتك ،علقي قلبك به ،وأنتم تعلمون أن فاطمة رضي اهلل عنها ملا سألت الرسول صلى اهلل
عليه وسلم خادما أمرها بلزوم التسبيح والتكبري والتهليل ،ملاذا؟ ألن هذا نوع من أنواع االستعانة باهلل ،فإذا لزمت التسبيح
والتكبري والتهليل بنية استجالب العون من اهلل ،يعطيها اهلل الربكة يف وقتها ،الربكة يف جهدها ،يف طاقتها ،يقلل عليها
املسؤوليات ،يسد عنها كثري من احلاجات ،فتقضى ثغراهتا ،هذه مشاعر من يعيش يف األرض على قدميه لكن قلبه معلق بربه.
كمثال على االستعانة ،حنن من عادتنا يف البلد أننا نقضي ألوالدنا لعيد رمضان؛ كأهنم مل يلبسوا سابقا! وبعد ذلك احلمد هلل
كانت العادة يف الزمان املاضي يف رمضان ،لكن احلمد هلل اآلن حتسنت األحوال فصاروا الناس يقضون يف شعبان ،مثال عندك
بنت عمرها  13أو  14سنة هذه ليست كبرية مع الكبار وال هي صغرية مع الصغار وإىل آخر الكالم الذي نقوله وأنت اآلن
ذاهبة للسوق وحاملة هم أن جتدي هلذه البنت ،هذه مشاعر موجودة ،اآلن من منا يفكر يف ((يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِالَّ مَنْ
كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ)) 8؟!
ملا نقوم يف الصباح نفكر ماذا سنطبخ؟ -كل يوم هذه املشكلة الكبرية العظيمة هذا من كثرة ما حنن يف نعم احلمد هلل -ما ير
على خاطرنا ((يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِالَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ)) 9يعين نشعر أن هذا فقط للناس اجلياع أما حنن فال؛
نستطيع أن نذهب نأيت لنفسنا األكل! ويف احلقيقة لسنا حنن من نستطيع أن نأيت لنفسنا باألكل.
رأيتم كيف املصيبة حتصل ،يعين ملا أعطاك اهلل بدل ما يقع يف قلبك زيادة ذل بني يديه وزيادة استعانة به ،وقع العكس ،وقع
االستغناء عنه ،ولذلك وقع لناس كثري مستقيمني -اآلن أتكلم عن الرتبية -ويف بيوهتم منعوا كل وسائل الفساد وبعد ذلك أتى يف
أبنائهم فساد ما كان منتظر ،فيأيت الناس البعيدين عن الدين يقولون رأيتم هذا الذي حصل ألنكم عقدتوهم! طبعا ليس هكذا
اجلواب ،اجلواب فتش يف نفسك ،من املؤكد أنك ملا دفعت وسائل الباطل عن أبنائك شعرت أهنم لن يفسدوا فاتكلت على
نفسك ،فكانت العقوبة أن يفسدهم اهلل ،فأنت متصور أين ماذا أفعل أكثر من هذا وتقول هي القضية بسبب الصحبة وغريه.
[ 7القصص ]7 :

 8رواه مسلم يف صحيحه.
 9رواه مسلم يف صحيحه.
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نقول :ال ،هي القضية أنك جتازى اآلن ،جتازى على ترك االستعانة باهلل(( ،مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)) .
هل هذا معناه أننا ال نأخذ باألسباب؟ ال؛ خذها لكن وال يف حلظة واحدة تعتقد أنك ملا تأخذها سينتهي املوضوع ،أنت خذها
فقط حىت تدخل يف حديث ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) ،11لكنك متيقن أنه لن حيفظهم إال اهلل ((احْفَظِ اللَّهَ
يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ)) 12احفظ اهلل بقلبك ،احفظ اهلل باالستعانة بالعبادة بالطاعة باالستقامة ،وأنت متأكد أن
اهلل لن خيذلك ،هو عبد وكل إليك شيء من أمره ابتالءا لك ،هو عبد يرعاه اهلل.
أمل يقل اهلل يف سورة الضحى:
* {ألَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى} من الذي آواه؟ اهلل عز وجل
* {وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى} من الذي هدى؟ اهلل عز وجل.
* {وَوَجَدَكَ عَائِالً فَأَغْنَى} من الذي يغنيه؟ اهلل عز وجل ،حىت لو كان طفال صغريا فاهلل تعاىل هو الذي يهديه ،هو الذي
يغنيه هو الذي يعطيه لست أنت ،لكن هو يف طريقك حىت خيتربك تستعني باهلل أو ال تستعني الزم تتصوروا أن أبنائكم بالءات
واختبارات يف االستعانة والدعاء واالنكسار واإلخالص وسوف يأتينا باقي االختبارات.
يعين اآلن صفة تظهر يف طفلك أو حال تظهر يف طفلك ،ماذا تفعل لكي تصلحها؟ استعن باهلل فال تسأل بعد هذه االستعانة
كيف سيهيء اهلل لك ظروف اإلصالح ،ستجد أهنا هتيء لك ظروف اإلصالح ويعينك اهلل ويفتح عليك ويلهمك من األفكار
ومن األحوال ومن األوضاع ما تستطيع به أن تصلح هذا االبن.

 )3أخلصي يبارك لك
ما املقصود باإلخالص هنا وأنا أريب أوالدي؟ يعين ستخلصي نيتك من ماذا؟ من شوائب الرتبية ،يعين كثري من األحيان حنن
يكون عندنا مقصد املراءاة وحنن غري شاعرين ،نرى الضد ما هي الشوائب اليت الزم أخلص منها مقصدي يف تربية أبنائي؟
من من الناس تالحظي حولك؟ يعين ممكن أالحظ محايت وأوالدها مثال ،وكل تفكريي ال يكون أوالدي أقل منهم وإذا هم جنحوا
يف الدنيا أقوم أنا أحفظهم قرآن وآيت هبم وأقول هلم :اقرؤوا؛ ملاذا هذا كله؟! حىت نريهم أننا أفضل منكم ،يف شوائب داخلة
ولسنا شاعرين هبا ،ممكن يكون ليسوا هؤالء القوم ،قد يكون جارايت أو صاحبايت أنت احبثي يف قلبك من تلتفتني إليه ويهمك
جدا أنك كل ما تقدميت خطوة يف الرتبية تعرضني عليهم آثار تقدمكم وآثار ماذا فعلتم وكيف ننجح ونأيت بالشهادات العالية

 10رواه الرتمذي وحسنه األلباين.

 11رواه البخاري يف صحيحه.
 12رواه الرتمذي وصححه األلباين.
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ونغيض الناس هؤالء و نقهر هؤالء وكثري من األحيان حىت هذه كلمة جتري على اللسان ونقوهلا ألبنائنا :فضحتنا أمام الناس أو
أمام أهلنا! فهو شاعر معك أننا ندور حول هؤالء الناس نريد رضاهم.
مثال تأيت يف موقف يقال لك هات ولدك ندخله حيفظ القرآن،أول شيء ترتدد وبعد ذلك عندما تعرف أن ولد اجلريان داخل
تذهب به؛ ألنك خائف أن يكون ولد اجلريان أحسن منه ،يعين أنت الزم تفهم أنت تتحرك هكذا ملاذا؟ ملاذا توافق على هذا
املشروع وال توافق على هذا؟ ملاذا ترسله هنا وال ترسله هنا؟!
المقصود أن يكون القائم في قلبك مشاعر
 -أنك تتقرب إىل اهلل برتبيتهم

 تريد اهلل يرضى عنك تريد أن تقوم ثما جيب عليك ال تالحظ رضا الناس وال مدحهم وال ثناءهم ،لكن لو أتاك فاحلمد هلل ،ولو ما أتاك ما يكون مقصدي وال أمحل مهه.ولذلك األمهات خيتربوا؛ تأيت مثال تريد أن تبني أن ولدها يصلي ،يقوم الولد أمام الناس ويسأل أمه هو ركعتني أو ثالثة؟! فيأيت
رد طفلك عليك تربية ،هي اآلن أصال هذه البنت تصلي ،لكن بسبب أن األم قام يف قلبها املفاخرة بفعل ابنها أو بنتها جاء
اجلواب هبذه الصورة ،فهي مباشرة تقول هلا :ملاذا هل أنت أول مرة تصلي؟! وهو يف احلقيقة يكون ليس أول مرة تصلي ،لكن
جزاءا وفاقا ألن أنت أردت أن تتفاخرين أتاك مثل هذا الرد.
مثل هذه الرتبية تأيت لمن حيبه اهلل ،لكن بشرط يفهم ملا يرد ،لكن للذي مات قلبه ال يفهم فعل اهلل هذه مشكلة ،تأيت وتقول
بنيت فضحتين كأهنا ما عمرها صلت؛ هي غلطانة ،فاهلل يعامل العباد على ما قام يف قلوهبم.
كم من املرات قال لك يف كتابه أنه عليم خصوصا بذات الصدور فيعاملك على ما قام يف قلبك وينجع لك أحوالك وينجها
لك على قدر صدق إرادتك رضاه.
الزم تك ون صادق وحترر هذه املسألة دائما تعيد وتزيد يف نفسك ماذا أريد من إحساين لرتبيتهم؟! أنا أريد أن يكونوا ذخرا يل يف
الدنيا ويف اآلخرة ينفعوين عندما أدخل قربي بدعوة صادقة يف جوف الليل يضاء هبا ظلمة قربي ،أريد منهم يوم القيامة أن يثقلوا
ميزاين بأعماهلم الصاحلة اليت ستكون ثميزاين مادام أنا اليت أرشدت وفعلت وبقيت أكرر عليهم وأكرر.
لذلك اإلخالص والصدق ليست نية تبدأ من أول ما يأيت الطفل ،هذه نية تكاد حتتاج جتديدها مع كل املواقف.
وهذه النية منصوص عليها يف كتاب اهلل {قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} يعين هذا املفروض أن جتمع قلبك عليها أنك تفعل هذا
كله من أجل وقايته من النار ،كأنك تسد أذنيك وتغمض عينيك عن كل االنتقادات ،بعد ذلك الزم تفهم أنه عندما يأتيك
طفلك هذا ومبتلى بشيء من األمراض القلبية اليت مل يبتلى هبا غريه ،تقول أوالد غريي احلمد هلل ربنا هاديهم وعنده أوالد قليلي
من جهة كذا وكذا من األمراض ،وأنا ولدي عنده أمراض قلبية ،بالئي أكرب ألن األجر أكثر ،ملا ترى نفسك مبتلى به افهم أن
اهلل تعاىل أراد علوك من هذا الباب فال تقول هؤالء أقل استقامة وأوالدهم أكثر هداية وأنا كذا وكذا وأوالدي ال حيبون كذا وكذا
من االستقامة ومن اهلداية ومن أعمال اخلري!
ال تعامل ربك بعدم الرضا عما أعطاك بل اهلل تعاىل أتى هبم هبذه الصورة من أجل أن يرفعك ويرفعهم ألن جهادك فيهم وتكرار
الكالم عليهم البد أن ينفعهم املهم افهموا أن إخالص النية يف تربية األبناء مسألة تتكرر بقدر املواقف اليت تعيشها أنت.
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 )4اعملي يقتدي بك
وهذه القضية واضحة جدا يف فهمها ،وهذا املقصود به أعمال األبدان وأعمال القلوب ،يف أعمال األبدان أنت متصورة املسألة؛
يعين أصلي سوف يصلي معي سيقلدين متام ،يعين حىت لو كان ولد وأنا ألبس ثوب الصالة وأغطي شعري سوف يفعل مثلي من
كثرة درجة احملاكاة ،وهذه أحد أهم عطايا اهلل يف الرتبية أن أعطاك إياه و عنده علو يف درجة احملاكاة ،حماكاة شديدة -سبحان
اهلل.-
ملا يأتوا أطفال عندهم فرط احلركة- ،فرط احلركة والنشاط هذا درجات -زمان حنن كنا نقول عنه شيطان هو هذا فرط احلركة
والنشاط يعين فهؤالء فرط احلركة يكونوا متعبني يف الرتبية من جهة قوة حركتهم الدائمة ،مع بالء فرط احلركة يأيت اهلل تعاىل بنوع
من الدواء وهو احملاكاة؛ يكون عندهم فرط حركة ويكون يف املقابل عندهم حماكاة عالية أعلى من غريهم ،أعلى من الطبيعيني،
فهذا نوع من تربيد القلوب يعين يأيت يتحرك ويتحرك ما جيلس إال ملا يأيت وقت النوم ذاك الوقت ينام ،وهذا أمر ليس بيده لكن
هذا بعينه شديد احملاكاة حىت بالكالم؛ عندما تقولني له مجلة يقول لك هي بالضبط؛ فهذا نوع من أنواع العطايا أنه يأيت كذا
وكذا ،والذي أهدى منه يكون عنده حماكاة لكن أقل.
املقصود أن تفهموا أن من عطايا اهلل تعاىل أن يكون الطفل -خصوصا دون السادسة -قوي يف حماكاته ،اغتنمي هذه الفرصة
ومدام هو قوي يف حماكاته إذا ابرزي ما استطعت من أعمال األبدان يعين سواء كان يف صالة أو إخباره بالصيام واإلفطار وطريقة
قراءة القرآن ومسك القرآن وتعظيمه،اجعليه معك يف كل شيء اجعليه ينظر بعينه ،أنت اعملي يقتدي بك.
ملا تأتيين أي أم وتقول ولدي يسب ،من أين أتى هبذه البد من حماكاهتم هو لن يقوم من النوم يسب مباشرة! البد أن يكون
هناك من قال له هذا الكالم.
فالمحاكاة مسألة من عطايا اهلل ،المفروض يكون عندنا قوة اغتنام لها.
يؤسفنا أن كثري من األمهات يسلموا أبناءهم بشيء من االستهتار ألندادهم ،يعين مثال أخيت أو أخوات زوجي ،فهؤالء اجلماعة
البعيدين عن األمومة أو ممكن يكونوا أمهات ال بأس؛ لكن بعيدين عن الشعور باملسؤولية ،يضع الطفل أمامه جيعله مثل اللعبة
فيقول له كالم بذيء جيعله يرد بنفس األلفاظ يرتب له أوضاع استنكار ،مثال :يسك كتاب ويرميه فالطفل هذا ماذا سيتعلم؟
سيفعل مثله.
فأنت اآلن عندما يكون عندك شيء من اإلمهال يف تسليم هذا الطفل ألحد أمني وهؤالء ممكن يكونوا أخوايت أو أخوات زوجي
ممكن يكونوا جارايت ،مثال :أخوات زوجي كبار عاقلني مربني بناهتم كل شيء لكن يسكوه بناهتم الذين هم يف املتوسط مثال أو
الثانوي ـ مثل هؤالء مستهرتات غري شاعرين باملسؤولية ـ ـ فتأيت وتعلمه كم كلمة ،تأيت وتعلمه كم تصرف أحيانا وليس شرطا أن
تكون التصرفات أو الكالم بذيء أحيانا ال قيمة له ،أحيانا تعلمه مثال أمساء فنانني أو أمساء قنوات وأنا أكون حمافظة عليه،
ومثلهن أيضا اخلادمات؛ فهذه املشكلة (مشكلة احملاكاة) الزم تربز يف ذهنك أن اهلل تعاىل أعطاك هو إىل  6سنوات صايف ،يعين
كأنه مرآة وتنعكس القيم العليا عنده باحملاكاة.
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الطفل عنده مسارين يف القيم العليا:
 .1بالتلقني.
 .2باحملاكاة.
القيم العليا اليت لقنتيه إياها يتأخر بروزها ،لكن الذي يربز بسرعة وتنظري له هو أي نوع؟ نوع احملاكاة ،على ذلك انتبهوا ((كُلُّكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) كونك تضعي هذا الطفل يف يد أحد ،قد يكون جمتمعنا صار عندهم وعي بالنسبة للخادمات
واخلوف منهم ،لكن مشكلتنا اآلن يف األقارب -أخوايت وبنات أخوايت وأخوات زوجي وبناهتم -..فمثل هذه يأيت بالتقاطات
غري متصورة ،وبعد ذلك ننظر للطفل صغري على أنه لعبة! يعين شدة صفاء وشدة براءة ويف املقابل شدة استهتار!.
أنت تتحملني األمانة ،كونك مشاهدهتم للمسلسالت يعين القضاء على فطرهتم السوية! فسيكربون ويبقون جياهدون هذه الصور
اليت التقطوها ،ما تتصورن العذاب الذي يعيشوه لكي يستقيموا!.
لألسف يف عالج كثري من حاالت الوسواس من جهة حاجتها اجلنسية أصبح مثل الوسواس القهري ،وهي بنت فتقول أنا ال
أستطيع أن أنام ،ال أستطيع أن آكل ،السبب :صورة التقطتها وتشعر بتأنيب الضمري! فتحاول تدافعها ،والشيطان يضغط
عليها ،لدرجة أن حالة من احلاالت شابة صغرية ما يبلغ عمرها  24سنة لكن الذي يراها يعطيها أقل شي  40سنة من كثرة
تدمري الذات! دمها ،وجسمها وبدهنا تدمر ،والسبب صورة التقطتها وتريد أن تستقيم وجتاهدها.
الكالم موجه إىل احملافظني البعيدين عن هذا كله ،واحد يريد أن يستقيم مع أبناؤه ،ذكرنا يف أول الكالم أن كل أسباب البعد عن
الفساد البد أن تفعلها ،مث تأيت يل ثمجتمع صايف ،لكن ملا تأيت يل ثمجتمع صايف ال تتصور أن صفاؤه معناه سيخرج واحد صايف،
البد من بذل اجلهد .واتفقنا أنك البد أن تتعلمي لكي تبثي يف قلبه العلم ،ملا تبثي يف قلبه العلم سوف يأتيك فرتة حرجة يصري
عنده شيء من املصارعة ،بعد ذلك سوف يتجاوزها وتبقى القيم العليا اليت وضعتيها يف قلبه بإذن اهلل موجودة.
فال تحملي همّه بقدر ما تحملي همّ أن يُبارك اهلل في زرعك
هلذا :أخلصي واقصدي اهلل  ،سيبارك لك يف زرعك الذي تنبتيه يف قلبه.
اتفقنا على (اعملي سيقتدي بك) وهذا سيكون عمل ظاهر وعمل يف القلب ،كيف سيقتدي بك يف عمل القلب؟ عن طريق
تعظيم األمور وهتوينها.

 )5ادعي له يلين لك
واعلمي أن اهلل عندما محلك مسؤولية أوالدك فتح لك ثالث طرق:
أوال :فطرة سوية.
ثانيا :باب االستعانة.
ثالثا :باب الدعاء.
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االستعانة واالستهداء ،طول الوقت أستعني باهلل أين أربيه كما حيب ويرضى.
مثال :عندما يأتوين البنات الصغار وتأيت األم وحترم على طفلها الرضاعة الطبيعية ،هذا يعين حيرتق له القلب! كيف متنعي رزق اهلل
عن الطفل ،إذا كنا حنن وقعنا يف هذه األخطاء بسبب اجلهل ،فالبد من توعية البنات الصغار سواء كانوا مقبالت على الزواج أو
يف أول سنوات زواجهم ،البد أن يفهموا أن الطفل ينشأ نشأة سوية هبذا احلضن الذي فيه اإلرضاع الذي هو رزق من اهلل تعاىل،
رزق ال متنعيه عن الطفل ،فاسأيل اهلل أن يعينك على أن تؤدي ماله من حقوق.
يأيت احلبل الثالث وهو الدعاء ،حبل عظيم ما ينقطع؛ وعندما محلك اهلل مسؤولية األبناء فتح لك باب السماء ،تعلمون أن دعاء
األم من األدعية املستجابة يف أي وقت ،يعين لن ننتظر يوم اجلمعة والساعة املستجابة وال سننتظر الثلث األخري من الليل ،بل
أي وقت تدعني يفتح لك باب السماء ،فهذه من العطايا اليت البد أن تستغل.
واتركي عنك كالم الناس الذين يقولون لك أنت سلبية .قويل هلم :ما عندي إال باب اهلل ،واسأيل اهلل وأحلي عليه وعيدي وزيدي
وال تيأسي وال جتعلي أحد يـيـئسك كلما رأيت منه بعدا.
تذكري موقف أم موسى ،ملا أرادت جناة ولدها واهلل أمرها أن تلقيه يف اليم .أنت بعقلك تقولني أن إلقاؤه يف اليم سينجيه أم
سيهلكه؟ سيهلكه! لكن هذا اليم هو السبب ألن يأيت ناجيا على الرب.
فأنت عندما تري بعينيك ولدك ،تدعني له وهو يبعد كأنه ذاهب إىل اليم ،املهم كوين مطمئنة لفعل اهلل ،ذهابه إىل اليم سيأيت به
من الرب.
لكن ملا تثقي باهلل تعاىل وتطمئين لفعله ما خيذلك ولو كنت مليئة بالذنوب ألن دعاؤه وانتظار الفرج وعدم اللجوء إال له بنفسه
توحيد ،والتوحيد كفارة للذنوب فال تأيت تقويل أنا مليئة ذنوب هلذا السبب ريب مل يستجب يل.
ادعي واسأيل وارجيه سبحانه وتعاىل وانتظري فرجه ،وال تتصوري أبدا أنه خيذلك ،ألن كفارة ذنوبك التوحيد ((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ
أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ األَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى الَ تُشْرِكُ بِى شَيْئًا ألَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً)) 13يعين ال تسأل غريي ،ال ترجوا غريي ،ال تنتظر
من غريي خريا ،املهم ال تشرك به شيئا مث سيأتيك بقراهبا مغفرة ،فهذا بنفسه اللجوء إىل اهلل نوع من أنواع كفارة الذنوب.
وحنن يف مواقف حتصل لنا ونفهم هذه املسألة جيدا ،يعين أنا مع طفلي الصغري ،عندما أريد أن أخرج مثال وال أريد لطفلي أن
يأيت معي ،مث بعد ذلك يكتشفين ويبكي وأنا عند الباب أريد اخلروج؛ قررت أن آخذه معي ،فأقوم آخذه أريد أن أرجعه غرفته
ألبسه ،وأنا أرجعه غرفته وألبسه هو يبكي ،ملاذا؟ ألن هذا الطريق عكس طريق الباب ،اآلن هو يف تفكريه أن الذهاب من هذا
الطريق معناه أين لن أخرج ،مع أنك تذهيب به بالطريق العكسي لكي ترجعي وتأخذيه كما ينبغي ،هذا هو الذي حيصل ،اهلل
تعاىل يدبر شؤون ابنك على ألطف ما يكون فأنت يف الظاهر تراها عكس مرادك وهو البد أن نسري هبذا العكس لكي يرجع
كما ينبغي.
فال تتعامل مع عطاء ربك هبذه الصورة ،أنت ترى ولدك كأنه يغرق وأنت تلهج بالدعاء ،اطمئن سيعيده اهلل أحسن ما يكون،
لكن عقلك ال حيتمل أن يفهم ألطاف اهلل ،لو جئت ووزنت نفسك يف الكون وبعد ما تسمع أن السموات واألرض يف كف
الرمحن كحبة خردل ،فال تكلمين عن األقدار؛ هذه األلطاف عقلك هذا ما حيتمل معرفتها،إذا ادعوا له يلني لك.
 13رواه الرتمذي يف سننه ،وصححه األلباين.
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اصرب ،واعلم أن األعمال خبواتيمها وأهم شيء ماذا يكون يف اآلخرة ،العربة بكمال النهاية ال بنقص البداية ،كانت بداية يوسف
عليه السالم يف البئر  ..يف اجلب  ..وانتهى ملكا.
نأيت اآلن إىل النقطة األخرية وهذه النقطة حنتاجها يف احلياة كلها:

 )6اصبري يقبل منك
عامليه بالصرب ،ال تتعجلي؛ حنن نتعجل يف كل شيء ،مثال ملا يأيت لك باخلرب ،تقويل عنه كذاب ،يطلب منك طلب ،تشكني
فيه أنه ما حيتاجه على احلقيقة يف املدرسة ،يسألك سؤاال فتنهريه ،حنن نشتكي نفوسنا إىل اهلل من كثرة عدم تطبيقنا قوله تعاىل:
{وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} ومن بينهم هؤالء ،هؤالء يف حكم السائل سواء سؤال مادي أو سؤال معنوي؛ حىت لو أريد أن أقول
له ال تتدخل يف شيء ما يعنيك ،أجد أن كل ما أملك من صوت وقوة وضخامة أرد عليه ،وخصوصا املرأة العاملة ،ال تسأيل عن
فقداهنا للصرب ،تشعرين كأن الطفل داخل منظمة إرهابية! ألن بيتنا مزين و واضعني فيه مزهريات وحتف وهكذا ،فالبد أن متشي
على الصراط املستقيم حىت ال ينكسر شيء ،كلنا حمبوسني يف غرفتني والضيوف غري موجودين ،وحمبوس هلم غرفتني ،نرى صور
كثرية من هذا و كأن هذا ليس مننا وليس بضعة منا وال تفكرينا يف مصاحله.
سنحاسب عن كوننا ال نفكر إال يف مصاحلنا ،وبعد ذلك هذا يدخل البيت ويدخل املدرسة سواء ،يف الفصل ممنوع يتكلم يف
البيت ممنوع يتكلم يف الفصل اجلس يف مكانك يف البيت اجلس يف مكانك ليس بيته.
هذا الكالم يقابله أن تضغط على نفسك وتتخلى عن كثري من حمابك ،اترك اجملتمع ال جتري وراءه.
أناشدكم اهلل أن ال حتبسوا أوالدكم يف البيوت تاركني غرف للخيال ،للهواء ،الناس اليوم ما صاروا يدخلون بيوت الناس إال
ثمواعيد ،فلما يعدونا ثموعد رتبوا بيتكم.
من العنف األسري  :الضغط على الطفل لكي يتجمد يف مكان واحد حىت ال يؤذي شيء يف البيت ،قال حتاول تعطل نشاطه
اصرب عليه ،أنت سرتفع عند اهلل درجات(( .كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) ستسأل عن هذا احلبس وهذا التضييق وهذا
املنع.
أبدأ بالصغري طول الوقت يفتح باب غرفيت علي أقول له اخرج وأغلق الباب! سوف تدور عليك األيام ويكرب ويصري مراهق وملا
تأيت وتكلميه يقول لك :أخرجي وأغلقي الباب! هذا الذي حيدث ،يصبح قطع للحدود بينك وبينه وهكذا.
الشيخ السعدي ذكر أن من لطف اهلل إذا محلك عمل يرشدك إىل معينني له ،من اإلعانة أن هذا الصغري عندما تبذل طاقتك
وأنت شاب معه وتأيت بعده بطفل ،فيأيت اهلل تعاىل ينفعك بالكبري ليساعدك يف الصغري ويساعدك ويربيه وتصريي أنت كاملوجة
املشرف وهذا يعمل ،وهذا من النعم.
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يعين أنا أقصد ال تعقدوا مسألة الرتبية بقوانني ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،كل القوانني دائرة على صورنا أمام الناس نريد صورة
للبيت ،صورة ألشكالنا ،صورة ألوضاع أوالدنا ،ولذلك كثري من األمهات الذين ابتالهم اهلل بأطفال فيهم فرط للحركة يشعرون
بالعقدة النفسية ،ال يستطيعوا أن يأخذوا أوالدهم أي مكان ألن ال يوجد أحد يستطيع أن يتحملهم.
على كل حال املطلوب منكم الصرب ،احذروا من إشغاهلم ثما يفسد عليهم عقوهلم وأدياهنم من أجل أن تكتفي شرهم ،احذري
من هذا واسأيل اهلل تعاىل ثمنه وكرمه أن يشرح صدورهم للهدوء والطاعة واسأليه ـ سبحانه وتعاىل ـ ثمنه وكرمه أن يشرح صدرك
لنفعهم وأن يرزقك الصرب ألن كل احلياة دائرة حول هذا {وَالْعَصْرِ( ) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ( )2إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ} .وال توجد صاحلات مثل هذه الرتبية ،تكوين مؤمنة وتغرسي يف غريك اإليان.
{وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ} هذا الصغري ماذا تفعلي معه إال أنك تتواصي برتبيته باحلق.
{وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} فاصربي واسأيل اهلل تعاىل أن يرزقك الصرب ،وتعبدي اهلل بعبادة انتظار الفرج.
وجتد أن من أوالدهم قد كربوا أو بناهتم ،جتدهم ملا يلتفتوا إىل الوراء ما يتذكرون تعبهم أبدا ،يعين ما تتذكر إال قليل من
األحداث ،لكن اهلل يرزق الصرب ويزيل آثار التعب؛ قريبا قريبا كل الدنيا غمضة عني ،تنتهي هذه الغمضة عني وترى وراءك آثار
مباركة.
فأسأله سبحانه وتعاىل ثمن ه وكرمه كما رزقنا هؤالء األبناء فلذة األكباد الذين نفدي حياتنا هلم نسأله سبحانه وتعاىل كما رزقنا
هذه النعمة أن جيعلنا من الشاكرين هلا ،وأعظم الشكر أن يوفقنا سبحانه وتعاىل لرتبيتهم كما حيب هو ويرضى .

والحمد هلل رب العالمين
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