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روحوا

إعداد:القلوب
شيرين أشرف جمال

أبنائك  تربية  فى  النية  >جدد   
لله  تريدهم عبادا  وأنك  دوما 
دينهم  يخدمون  علماء  صالحني 
وعقيدتهم وال تكن نظرتك قاصرة 
على )أربيهم ليعتنوا بى فى الكبر( 
ألن من كانت اآلخرة همه جمع الله 

شمله وأتته الدنيا وهى راغمة.
بأمومتك،  عليهم  واملن  إياك   <
وإرضاعهم  لهم  وحملك  وأبوتك 
هذه  ألن  والنفقة  عليهم،  وتعبك 
تمنن  فال  إياها،  الله  وهبك  نعمة 

القدر  سيأخذ  أنه  الفجر  صالة  عن  النائم  يعتقد   < 
تلك  راحة  بقدر  املسكني  علم  وما  الراحة،  من  الكافى 
القلوب التى فازت بالوقوف لدقائق بني يدى عالم الغيوب.

إذا كنت تنام متى ما شئت، وتقوم متى ما شئت دون   <
دائرة  فى  والله  فستبقى  وقتها  فى  للصالة  مراعاة  أى 
األحزان، مادامت الصالة ليست فى دائرة اهتمامك. والله 

الدنيا  فى  والخير  الراحة  واآلخرة .إنها 
ُمِقيَم  ِنى 

ْ
اْجَعل }َربِّ 

ِتى  يَّ رِّ
ُ
ذ َوِمن  ِة 

َ
ال الصَّ

ُدَعاء{   
ْ

ل بَّ
َ

ق
َ

َوت ا 
َ
ن َربَّ

سورة إبراهيم» .
 

ّ
أحن تجد  »لن   <

فو  عليك..  ه 
َّ
الل من 

الساجد  يعلم  لو  الله 
الرحمة  من  يغشاه  ما 

بسجوده ملا رفع رأسه« . 
) ابن القيم ( .

موفقة،  فئة  الفجر  أهل  ههم >  جو و
كنت  فإن  مباركة،  وأوقاتهم  مشرقة،  وجباههم  مسفرة، 
منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن منهم فادعو الله 

أن يجعلك منهم .
> ما أجمل ) الفجر ( 

)فريضته(: تجعلك فى ذمة الله ،،
و)سنته(: خير من الدنيا وما فيها ،، 

ُهوًدا(
ْ

 َمش
َ

ان
َ
ْجِر ك

َ
ف

ْ
 ال

َ
ْرآن

ُ
 ق

َّ
و)قرآنه(: مشهود )ِإن

بأسلوب  تذكيرهم  يمنع  وال  عليهم 
ال من فيه. 

فقط  وليس  ولهم  معهم  عش   <
فال  حق  عليك  فلنفسك  ألجلهم 
أو  عبادتك  عن  يشغلونك  تجعلهم 

صحتك. 
تربية  أنجح  بالحب  التربية   <
الهانئ  والحضن  الطيبة  بالكلمة 
وملسة الحنان  واملداومة على ذلك. 
بشحن  أبنائك  براءة  تقتل  ال   <
اآلخرين  على  بالحقد  نفوسهم 

أو  بعض  على  بعضهم  تفضيل  أو 
باملقارنة املمقوتة.

> أحببهم ولكن ال تقدم محبتهم 
على محبة من وهبك إياهم. 

> احرص على دينهم وعبادتهم 
دنياهم  على  حرصك  من  أشد 

وأكلهم. 
الدعاء  عن  يفتر  ال  لسانك   <
لهم بخيرى الدنيا واآلخرة، فدعاء 

الوالدين توفيق وسداد.
فتوافق  عليهم  والدعاء  إياك   <

ساعة استجابة فيستجيب الله لك.
الله  حب  قلوبهم  فى  اغرس   <

وخشيته ومراقبته منذ الصغر. 
الحياة  أمور  يتعلمون  دعهم   <
أنك  دهم  تعوِّ وال  عليها  ويصبرون 

دائما املنقذ لهم  
عن  األبناء  حبس  يمكن  ال   <
عن  عزلهم  محاولة  أو  املجتمع 
فاغرسوا  حولهم  ومن  أقرانهم 
والرقابة   الله  من  الخوف  فيهم 

الذاتية..

كى ترتاح
وتسعد بوجودهم 

إنها الراحة والخري فى الدنيا واآلخرة
القصة األولى 

ملا نزل املوت بالعابد الزاهد عبد الله 
بن إدريس اشتد عليه الكرب فلما أخذ 
يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتى ال تبكى، 
فقد ختمت القرآن فى هذا البيت أربعة 

آالف ختمة .. كلها ألجل هذا املصرع ..
  القصة الثانية 

الزبير  بن  الله  عبد  بن  عامر  أّما 
 أنفاَس 

ُّ
َيُعد فلقد كان على فراش املوت 

فبينما  يبكون،  حوله  وأهله  الحياة 
ينادى  املؤذن  سمع  املوت..  يصارع  هو 
رُج فى حلقه 

ْ
حش

ُ
 ت

ُ
لصالة املغرب ونفُسه

م كربه فلما سمع   نزُعه وعظـُ
ّ

وقد اشتد
بيدى...!!  ·خذوا  حوله:  ملن  قال  النداء 
املسجد  إلى  قال:   .. ؟  أين  إلى  قالوا: 
 : قال   !! الحال  هذه  على  وأنت  قالوا:    ..
الصالة  منادى  أسمع   !!  .. الله  سبحان 
بني  بيدى.. فحملوه  خذوا  أجيبه   وال 
مات  ثّم  اإلمام  مع  ركعة  فصلى  رجلني 

فى سجوده نعم مات وهو ساجد ..
القصة الثالثة 

حتضر  ا و
الرحمن  عبد 

يبكيك!!  ما  له:  فقيل  فبكى  األسود  بن 
وأنت أنت.. »يعنى فى العبادة والخشوع« 
... والزهد والخضوع .. فقال: أبكى والله 
أسفًا على الصالة والصوم.. ثّم لم يزل 

يتلو)القرآن( حتى مات.
القصة الرابعة 

به  نزل  ملا  فإنه  الرقاشي،  يزيد  أما 
لك  يصلى  من  ويقول:  يبكى  أخذ  املوت 
؟ ومن يصوم لك؟  ومن 

ّ
يا يزيد إذا مت

تشهد  ثم  الذنوب..  من  لك  يستغفر 
ومات.

  القصة الخامسة 
حضرته  ملا  الرشيد  هارون  هو  وها 
بقواده  صاح  السكرات  وعاين  الوفاة 
بهم  فجاؤوا  جيوشى  اجمعوا  وحجابه: 
يحصى  يكاد  ال  ودروعهم  بسيوفهم  
قيادته  تحت  كلهم  الله  إال  عددهم 
وأْمره، فلما رآهم بكى ثم قال: )يا من 
ال يزول ملكه .. ارحم من قد زال ملكه(، 

ثم لم يزل يبكى حتى مات ..    
عليه..   مات  شىء  على  عاش  )من 
 

َ
ِعث بـُ شىء  على  مات  ومن 

عليه(.

عظمة الخشوع إىل اهلل
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لديه  كان  تاجرا  أن  ُيحكى   <
مه 

ِّ
ابن يشكو من التعاسة ولكى يعل

ألكبر  أرسله  السعادة،  معنى 
و  الزمان،  بذلك  موجود  حكيم 
مشى  للحكيم,  االبن  يصل  لكى 
يوما،   40 مسافة  بالصحراء 
الحكيم  لقصر  وصل  وحني 
من  وكبيرا  وعظيما  فخما  وجده 

الخارج.
 وحني دخله سأل الحكيم: هل 

لك أن تخبرنى بسر السعادة؟ 
فرد الحكيم أنا ليس لدّى وقت 
اخرج  ولكن  السر  هذا  مك 

ِّ
ألعل

القصر  هذا  جنبات  بني  ى 
ّ

وتمش
بعد ساعتني. ووضع  لى  ارجع  ثم 
من  قليل  بها  ملعقة  يديه  بني 
بهذه  لى  ارجع  له:  وقال  الزيت 
يسقط  أال  على  واحرص  امللعقة 

منها الزيت.
بكل  طاف  و  الشاب  فخرج 
إلى  رجع  ثم  القصر  نواحى 
حديقة  رأيت  هل  فسأله  الحكيم 

القصر الجميلة املليئة بالورود؟
قال الشاب ال !! 

فسأله مرة أخرى هل شاهدت 

كتب  من  فيها  وما  القصر  مكتبة 
قيمة؟ 

فرد الشاب ال !! 
فكرر الحكيم سؤاله: هل رأيت 
التحف الرائعة بنواحى القصر؟ 

فأجاب الشاب ال !! 

فسأله الحكيم : ملاذا؟ 
أرفع  لم  ألننى  الشاب:  فرد 
خشية  الزيت  ملعقة  عن  عينّى 
مما  شيئا  أر  فلم  منى  يسقط  أن 

حولى بالقصر. 
فقال له الحكيم ارجع وشاهد 

كل ما أخبرتك عنه وعد إلّى. 
قال  ما  مثل  الشاب  ففعل 
الجمال  هذا  كل  وشاهد  الحكيم 

ورجع إليه. 
ماذا  لى  قل   : الحكيم  فسأله 

رأيت؟ 
رآه  ما  يروى  الشاب  فانطلق 

من جمال وهو منبهر وسعيد. 
الزيت  مللعقة  الحكيم  فنظر 
بيد الشاب فوجد أن الزيت سقط 

منها. 
يا بنى، هذا هو  فقال له انظر 

سر السعادة !! 
الدنيا  هذه  فى  نعيش  فنحن 
الخالق  نعم  من  الكثير  وحولنا 
وال  عنها  نغفل  ولكننا  وجل  عز 
نراها وال نقدرها النشغالنا عنها 
بهمومنا وصغائر ما فى نفوسنا .. 
ر النعم 

ِّ
السعادة يا بنى أن تقد

وتسعد بها وتنسى ما ألّم بك من 
الزيت  ملعقة  مثل  وكروب  هموم 
من  للنعم   

ّ
التفت حني  نسيتها 

حولك فسقط الزيت !!
الخالق  واشكروا  النعم  روا 

ِّ
قد

عز وجل على نعمه الكثيرة.

> خاطرة أعجبتنى.. 
يقول صاحب الخاطرة:

من  وجارح  مؤٍذ  قول  سماع  عند 
أو  أم   أو  أب  أو  أخت  أو  أخ  أو  زوج  
قريب أو بعيد يقع بالقلب ألم ويحدث 
فى النفس خدوش، فإذا  العبد سكت 
 ،، هذا..الحلم  ى  ُسمِّ عنها  وتجاوز 

العفو 
؟  األلم  هذا  أتجنب  كيف   .. ولكن 
من  القلب  على  أحافظ  كيف  واألهم 
ال  لكى  املؤذية،  الكلمات  تلك  سهام 
يمرض بمرض قلبى مثل الكره، الغل 
، الحسد أو مرض جسدى أو عصبى 

.إلخ
فرأيت القرآن العظيم يشير بثالثة 
أبحث  التى  الوقاية  هذه  إلى  مواضع 

عنها ..
سورة  نهاية  فى  وجل  عز  الله  قال 

الحجر:
 ِبما 

َ
 َصدُرك

ُ
 َيضيق

َ
ك

َّ
ن

َ
ُم أ

َ
عل

َ
د ن

َ
ق

َ
﴿َول

 
َ

ِمن ن 
ُ
َوك  

َ
ك َربِّ ِبَحمِد  ح  َسبِّ

َ
ف  ،

َ
َيقولون

﴾
َ

الّساِجدين
وفى أواخر سورة طه:

ح  َوَسبِّ  
َ

َيقولون ما  َعلى  اصِبر 
َ
﴿ف

 
َ

بل
َ

َوق مِس 
َّ

الش ُطلوِع   
َ

بل
َ

ق  
َ

ك َربِّ ِبَحمِد 
 

َ
طراف

َ
ح َوأ َسبِّ

َ
يِل ف

َّ
روِبها َوِمن آناِء الل

ُ
غ

رضى﴾
َ

 ت
َ

ك
َّ
َعل

َ
هاِر ل

َّ
الن

وفى أواخر سورة قاف:
ح  َوَسبِّ  

َ
َيقولون ما  َعلى  اصِبر 

َ
﴿ف

 
َ

بل
َ

َوق مِس 
َّ

الش ُطلوِع   
َ

بل
َ

ق  
َ

ك َربِّ ِبَحمِد 
روِب﴾

ُ
الغ

بعد  بالتسبيح  األمر  الحظنا  فلو 
سماع  عند  أى  فورًا،  )يقولون(  كلمة 

الكالم املؤذى.
وكأن  مهم،  أمر  القلب  فسالمة 
أذى  أى  من  العبد  قلب  يقى  التسبيح 
وقاية  وليس  الكالم،   هذا  يسببه 
به  تشعر  رضا  يورثك  بل  فحسب، 

يستقر فى قلبك!
من  اآليات  هذا  تطبيق  إن  الله  فو 
خالل حياتك اليومية ألعجب ما يكون 

وأثره أسرع مما نظن..

»كيف يمحى أثر الكلمة الجارحة من النفس ؟«

يوم  إلى  تفسيره  من  نتمكن  لن  معنى  له  رقم7  أن  تعلم  هل 
الدين ]إنها حكمة الله سبحآنه[

عدد طبقات السماء 7  - عدد أيام األسبوع 7  - أبواب النار 7
 -   7 املروة  و  الصفا  بني  السعى   -  7 الكعبة  حول  الطواف   -
الفاتحة 7- عدد  آيات سورة   - الله بالصالة عند سن 7   يأمر 

الجمرات التى ُيرمى بها فى الحج  7 
-  تكبيرةالعيدين7  - الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة  7

أخيرا نقول بخشوع:)ال إله إال الله محمد رسول الله(
الحظوا أن شهادة التوحيد تتكون أيضًا من 7 كلمات .

معنى رقم
7فى اإلسالم
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روحوا

القلوب

)نفسك( عالم عجيب!
يتبدل كل لحظة ويتغير

وال يستقر على حال
تحب املرء فتراه ملكا

بصره شيطانا
ُ

ثم تكرهه فت
وما كان ملكًا وال كان شيطانا

ل!
ّ

وما تبد
ولكن تبدلت )حالة نفسك(

وتكون فى مسرة
ترى الدنيا ضاحكة

َ
ف

ثم تراها وأنت فى كدر باكية
قد فرغت فى سواد الحداد

وال  قّط  الدنيا  ضحكت  ما 
بكت!

ولكن كنت أنت: 
)الضاحك الباكي(

مسكني جدًا أنت 
»حني تظن...

ره يجعلك أقوى«
ُ
أن الك

وأن الحقد يجعلك أذكى
وأن القسوة والجفاء

هى ما تجعلك 
إنسانًا محترما! 

م أن تضحك مع من معك
ّ
تعل

وأن تشاركه أمله ومعاناته
عش معه وتعايش به

عش كبيرا
مهما كان األلم مريرا

)نفسك( عالم عجيب!

> آية تهتز لها الجبال :
فاستشعرها   }} عبده  بكاٍف  الله  أليس   {{
بات  ه 

ّ
أن فيها  يشعر  أوقات  ا 

ّ
من كل  تنتاب   ...

أو  املتاعب  و  الهموم  من  ساحة  فى  وحيدًا 
وجل  عز  الله  قول  فلنتذكر  ولكن  القلق، 

اٍف عبده( 
َ
 ِبك

ُ
يس الله

َ
ل

َ
)أ

 ، بالدفء  الكريمة  اآلية  هذه  تشعرنى  كم 
لت 

ّ
و برحمة الله عز وجل وكرمه .. واللِه ما وك

 يومًا إال قضى لى مطلبى 
ّ

 و جل
ّ

أمرى لله عز
إال  أتعبتنى  أزمٍة  فى  يومًا  به   

ُ
استغثت وما   ..

أمرًا   
ُ

خفت وما   .. أتوقع  مما  بأفضل  أغاثنى 
به   

ُ
استغنيت وما   .. إياه  كفانى  إال  ه 

ُ
فدعوت

السكينة  من  أبوابًا  لى  فتح  إال  الناس  عن 
والطمأنينة ..

املصائب  به  أحاطت  مهموم  لكل  أقول 
اٍف 

َ
ِبك ه 

ّ
الل يس 

َ
ل

َ
)أ جهة:  كل  من  والكروب 

عبده(
أيدى  عليه  تكاثرت  مظلوم  لكل  أقول   *

اٍف عبده (
َ
ه ِبك

ُ
يس الل

َ
ل

َ
ًالشر: ) أ

*أقولها لكل متَعب أرهقته الحياة طويال

يس 
َ
ل

َ
)أ نهارا:  نهاره  وال  ليال  ليله  عاد  فما 

اٍف عبده (
َ
ه ِبك

ّ
الل

فى  فترك  محبوب  فارقه  من  لكل  *أقولها 
قلبه فراغًا:

اٍف عبده(
َ
ه ِبك

ّ
يس الل

َ
ل

َ
)أ

طريق  فى  قدماه  تتعثر  من  لكل  *أقُولها 
طلب الرزق فبات مهمومًا:

اٍف عبده (
َ
 ِبك

ُ
يس الله

َ
ل

َ
) أ

ه 
ّ
الل يس 

َ
ل

َ
)أ حزين:  وحيٍد  لكل  *أقولها 

اٍف عبده(
َ
ِبك

*أقولها لكل محتاج:
اٍف عبده(

َ
ه ِبك

ّ
يس الل

َ
ل

َ
)أ

وما  أمرى  وسائر  نفسى  وكلتك  *اللهم 
أهمنى فتولنى وأنت حسبى و كفى بك حسيًبا... 

التوفيق
وال  تعاشره،   شخًصا  وال  تسكنه،  ا 

ً
بيت ليس 

 الله بهطوله 
َ

 أذن
ْ

 إن
ٌ

وفيق غيث
ّ

ثوبًا ترتديه، الت
فاستمطروه  أبدًا،  شقيت  ما  حياتك  على 
ثم  بالله  الظن  وحسن  عاء، 

ّ
الد و  بالصالة 

أن  تتيقن  حتى  و  دائمًا،  بالناس  الظن  حسن 
كر« 

ِّ
املسألة هى مسألة »توفيق«، انظر إلى »الذ

من أسهِل الطاعات، لكن ال يوفق له إال القليل.
إضاءة

» إذا أحبك الله، فلن يحبك أحد أكثر منه 
.. وإذا أعطاك، فلن يعطيك أحد عطية أكرم 
منه .. وإذا غضب عليك، فلن ينجيك أحد منه. 

فمن لك غير الله ؟ »

هل تعلم أن الحكمة الشهيرة:
درك«

ُ
»رضا الناس غاية ال ت

دائما يتناقلها الناس مبتورة
وغير مكتملة

وأنها بتكملتها
من أروع الحكم وهي:

درك
ُ

»رضا الناس غاية ال ت
ترك

ُ
ورضا الله غاية ال ت
فاترك ما ال ُيدرك

وأدرك ما ال ُيترك«
ال يلزم أن تكون وسيما لتكون 

جميال
وال مداحا لتكون محبوبا

وال غنيا لتكون سعيدا
يكفى أن ترضى ربك

وهو سيجعلك عند الناس
جميال ومحبوبا وسعيدا

لو أصبت 99 مرة
وأخطأت مرة واحدة

لعاتبوك بالواحدة
وتركوا الـ 99

هؤالء هم البشر!
ولو أخطأت 99 مرة

وأصبت مرة لغفر الله
الـ 99 وقبل الواحدة

ذاك هو الله
فما بالنا نلهث وراء البشر

ونبتعد عن الله؟!!!

تتنازل  أن  هو  بالنفس  السمو 
ألن  بهدوء  وتنسحب  أحيانًا 
من  مع  قيمتك  سيخدش  بقاءك 

رون القيم...
ِّ

ال يقد
إلى  تحتاج  أصبحت  حـروفنا 
براءة  بـ  ننطقها  نحن  محاٍم 

وغيرنا يفهمها بـ خبث ..!!”
الدنيا  يرددون:  ثم  يخطـئون 
يا  تتغير  لم  الدنيا  تغيرت، 
أصدقاء ألنها ليست بعاقل حتى 
تدرك وتتغير، القلوب واألخالق 
التى  هى  واملبادئ  والنفوس 

تغيرت ..!

إال  للحياة  وصفا  أجد  لم 
من  تتعلم  لم  فإن  تجارب  أنها 
تستحق  فـأنت  األولى  الضربة 

الثانية!.. 
أنت  ملاذا  يومًا  سألوك  وإن 

 ؟!
ٌ

حزين
ل لهم:

ُ
أجّب بصدق، وق

هاِجر   ... االستغفار   
ُ

قليل
.! 

ّ
رآن

ُ
للق

ستكون  صلواتك  إحدى 
بعدها،  الدنيا  وستودع  األخيرة 
فيها  وأحسن  عليها،  فحافظ 
ستكون  أيها  تدرى  فما  جميعها، 

األخيرة !
السن،  كبار  أجمل  ما 
يداهمهم النسيان فى كل شىء، 

ما عدا ذكر الله !...
ولوال  بالعيْوب   

ُ
مثقوَبون كلنا 

الَستر  اسمه  الله  ُمن  رداٌء 
شدة  ُمن  أعناقنَا  ِسرت 

ُ
لك

الخَجل...
الوجع  عز  فى  لله  الحمد  قل 
والغضب  والحزن  الفرح  وقت 
قلبك  من  انطقها  والصمت 
مهما  تضعف  ولن  دومًا  ورددها 
لله  ...الحمد  األحوال  كانت 

كثيرًا...
ال يـوجد أحن من الله علينا.

 الشيخ الطنطاوى
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بني  املعركة  لنقل  ذكية  طريقة 
الطفل والخطأ نفسه بدال من أن تكون 

املعركة بني الطفل والوالدين.
قالت: عندى ولدان األول عمره ست 
والثانى تسع سنوات وقد مللت  سنوات 
من كثرة معاقبتهما ولم أجد فائدة من 

العقاب. فماذا أفعل؟ 
)أسلوب  جربت  هل  لها:  قلت 

االختيار بالعقوبة(؟
قالت: ال أعرف هذا األسلوب . فماذا 

تقصد ؟
فكرته  لك  أشرح  أن  قبل   : لها  قلت 
سلوك  تقويم  فى  مهمة  قاعدة  هناك 
أن  وهى  عليها  نتفق  أن  بد  ال  األبناء 
فى  معاناتها  لها  عمرية  مرحلة  كل 
احتجنا  الطفل  كبر  وكلما  التأديب 
معه،  التعامل  فى  مختلفة  ألساليب 
االختيار  )أسلوب  أن  ستجدين  ولكن 
األعمار  لجميع  يصلح  بالعقوبة( 

ونتائجه إيجابية جدا .
البد  األسلوب  بهذا  نعمل  أن  وقبل 
أم  جاهال  الطفل  كان  إذا  ما  نتأكد  أن 
متعمدا عند ارتكاب الخطأ حتى يكون 
التأديب نافعا. فلو كان جاهال أو ارتكب 
ال  الحالة  هذه  ففى  متعمد  غير  خطأ 
للتأديب والعقوبة وإنما يكفى أن  داعى 
ننبهه على خطئه. أما لو كّرر الخطأ أو 
الحالة  هذه  ففى  متعمدا  خطأ  ارتكب 
منها:  كثيرة  بأساليب  نؤدبه  أن  يمكننا 
الغضب  أو  االمتيازات  من  الحرمان 
عليه من غير انتقام أو تشٍف أو ضرب. 
كما يمكننا استخدام )أسلوب االختيار 

بالعقوبة(. 
منه  نطلب  أن  األسلوب  هذا  وفكرة 
الجلوس وحده فيفكر فى ثالث عقوبات 
من  )الحرمان  مثل:  علينا  يقترحها 
هذا  صديقه  زيارة  عدم  أو  املصروف. 
األسبوع. أو أخذ الهاتف منه ملدة يوم(.

لينفذها  منها  واحدة  نختار  ونحن 
هو على نفسه.

ال  عقوبات  ثالث  اختيار  حالة  وفى 
تناسب الوالدين .. مثل مثال: أن يذهب 
يرتب  أو  ساعة  ملدة  يصمت  أو  للنوم 
التى  العقوبات  تعجبنا  ولم  غرفته.. 
الحالة نطلب  اقترحها علينا ففى هذه 

منه اقتراح ثالث عقوبات غيرها.
جربوها  األسر  من  الكثير  أعرف 
يختار  عندما  الطفل  ألن  معهم  ونفعت 
الحالة  فإننا فى هذه  وينفذها  العقوبة 
نجعل املعركة بني الطفل والخطأ وليس 
حافظنا  قد  فنكون  الوالدين  وبني  بينه 

على رابطة املحبة الوالدية.
وكذلك نكون قد احترمنا شخصيته 
أو  نحقره  فلم  إنسانيته  على  وحافظنا 

نهينه .

تكون  قد  ولكن  معترضة:  قالت 
العقوبات التى يقترحها ال تشفى غليلى.
ق بني التأديب  قلت لها: علينا أن نفرِّ
هو  التأديب  من  فالهدف  والتعذيب، 
صبر  إلى  يحتاج  وهذا  السلوك  تقويم 

ومتابعة وحوار واستمرار فى التوجيه.
أما أن نصرخ فى وجهه أو أن نضربه 
وليس  )تعذيب  فهذا  شديدا  ضربا 
أبناءنا  نعاقب  عندما  إننا  تأديبا(. 
الذى  الخطأ  بمستوى  نعاقبهم  فإننا ال 
العقوبة  فى  عليهم  نزيد  وإنما  ارتكبوه 
بسبب  وذلك  بالغضب  ممزوجة  ألنها 
أبناؤنا  فيكون  علينا  الضغوط  كثرة 
نحن  ولهذا  وعصبيتنا.  توترنا  ضحية 
تعجلنا  على  ونندم  عقابهم  بعد  نندم 

وعدم ضبط أعصابنا.

ثم قلت للسائلة :
وأضيف أمرا مهما وهو أنك عندما 
لوحدك  واجلس  اذهب  البنك  تقولني 
وفكر بثالث عقوبات ألختار أنا واحدة 
املوقف  هذا  فإن  عليك،  ألنفذها  منها 
حوارا  فيه  ألن  ذاته  حد  فى  تأديب  هو 
وبني  الطفل  وهو  املخطئ  بني  نفسيا 
لتقويم  جيد  تصرف  وهذا  ذاته، 
ارتكبه  الذى  الخطأ  ومراجعة  السلوك 

كما أنه يعتبر وقفة تربوية مؤثرة.
سأجربها،  ذكية  فكرة  والله  قالت: 
ونفعت  شخصيا  جربتها  أنا  لها:  قلت 
معى وأعرف الكثير من األسر جربوها 

ونفعت معهم.
باقية  للمخطئ  االحترام  فنظرة 

طاملا أنه سار فى برنامج التأديب. 
****

شهر  بعد  ورجعت  السائلة  ذهبت 
فقالت لى: لقد نجح األسلوب مع أبنائى 
وصاروا  قليلة  معهم  عصبيتى  وصارت 
فأشكرك  وينفذونها  العقوبة  يختارون 

على هذه الفكرة.
فكرت  كيف  أسألك  أن  أريد  ولكن 

بهذه الطريقة التأديبية الرائعة؟! 

فقلت لها :إنى استفدت من األسلوب 
القرآنى فى التأديب. ولله املثل األعلى، 
فالله تعالى يعطى للمذنب أو للمخطئ 
كفارة  فى  األمر  هو  كما  خيارات  ثالثة 
اليمني وغيرها من الكفارات إن أردت 
فهذه   . الصدقة  أو  الصيام  أو  العتق 
خيارات ملرتكب الخطأ وهو أسلوب راق 

وجميل جدا.
قرآنى  أسلوب  هو  إذن   : فقالت 

تربوى.
: نعم فالقرآن والسنة فيها  لها  قلت 
تقويم  فى  عظيمة  تربوية  أساليب 
ألن  والكبار،  للصغار  البشرى  السلوك 
النفوس وهو أعلم  الله تعالى هو خالق 
تأديبها  بأساليب  وأعلم  يصلحها  بما 

وتقويمها وصيانتها.
من  أبناءه  يقى  أن  يحب   من 
الخطوات  فليتبع  النفسية  األمراض 

هذه وسترى النتيجة...
برنامج بناء العالقة مع األبناء:

مع  حوارا  يوميًا  دقيقة  عشرون   -١
)بدون  أصدقاء  باعتبارهم  األبناء 
وال  املدرسة  عن  حديث  وال  نصح 

توجيه( .
والحب  الود  مشاعر  عن  التعبير   -٢
مرات   ١0  -  ٥ من  لألبناء  اآلباء  من 

يوميًا.
مرات  خمس  يوميًا  األبناء  مدح   -٣

على سلوك إيجابى فعلوه.
مرات  خمس  يوميًا  األبناء  مدح   -4
 - ابتسامتهم   ( الخارجى  الشكل  على 

شعرهم- أعينهم - أى شىء فيهم ( .
االبن  مشاركة  أسبوعيا  مرتان   -٥
استغرق  لو  حتى  البيت  خارج  نشاطا 
خمس دقائق )مشى - رياضة - تمشيه 

ه بالسيارة(.
ّ
- لف

٦- ثالث دقائق يوميًا لتثبيت القيم 
قبل النوم: 

اليوم  رأيتك  عندما  سعيدًا  كنت   -
تفعل كذا.

- مساعدتك ألختك الصغيرة كانت 
جميلة منك.

- وفاؤك باالتفاق جميل.
7- مرتان أسبوعيًا عشاء مع العائلة 
فى البيت أو خارجه يكون وقته طويال 
حتى يتم الحديث والتحاور مع العائلة 

بوقت أكثر.
]كلى  يوميًا  دقائق   )١-٣( من   -٨
النحو  على  وتتنفذ  صاغية[  آذان 

التالى:
- الجلوس مع االبن فى مكان هادئ 
بال  يريد  ما  كل  يقول  أن  منه  واطلب 
قيود وال نقاش وال أرد عليه وال أقاطعه 
وال تعقيد وحينما تنتهى ٣ دقائق انتهت 

الجلسة.
خالل  من  البنك  حبك  عن  عّبر   -9

السلوكيات اليومية: 

)خمس ملسات يوميًا( : 
- اللمس على نهاية رأس االبن

وتعنى » الرأفة والرحمة » 
- وضع اليد على الرأس » الفخر« 

- وضع اليد على الجبني »التهدئة« 
- وضع اليد على الوجنتني« الشوق«

العالقة  تقوية   « اليد  مسكة   -
والحب«

أو وجود مشاعر  - إذا كان غضبانا 
سلبية »امسح بيدك على صدره »

أربع قبالت يوميًا : 
- فى الجبني » االستقبال » 

- فى الرأس« فخر واعتزاز« 
- فى الخد » الشوق« 

- فى اليد »االستقبال والشوق«
متفرقه  احتضان  ضمات  وأربع 

خالل اليوم.
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  كان 
نموذجًا  وكان  العالقة  بناء  فى  قدوتنا 

رائعًا للتربية؛ 
ل فاطمة الزهراء كلما رآها  كان يقبِّ
وقّبل جبينها ويدها واحتضنها فى بيته 

وفى مسجده وأمام الصحابة.
حتى  ابنك  مع  عالقة  ابِن  أخيرًا: 
وخلوقًا  مطيعًا  محبًا  يديك  بني  يصبح 
شخصيته  تبنى  البرنامج  فبهذا  وبارًا 
محبته  وتقوى  ذاته  على  وتتعرف 
وتصبح األب النموذج األمثل فى نظره

وتتالشى كل املدمرات للعالقة التى 
سببًا  كانت  أو  قبل  من  تمارسها  كنت 
أو  عناده  أو  شخصيته  اضطراب  فى 
عنفه أو مراهقته املزعجة أو انحرافه 
أو سببًا لألمراض الناتجة من السلوك 

التى تم شرحها فى املدمرات سابقًا.
إنك  شكرا  ابنتك:  أو  البنك  قل 

موجود فى حياتى..

أسلوب ذكى ملعاقبة األبناء 

بقلم : جاسم املطوع
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روحوا

القلوب

من  عبدالسالم  للشيخ  حدثت  قصة  هذه 
علماء الشام...

يقول كان أبى شيخًا كبيرًا لم ينجب 
دائمًا  أبى  وكان  بى  أبى  ُرزق  مدة  وبعد 
كبير  رجل  أنا  ويقول  مستقبلى  فى  يفكر  ما 
بالرعاية  ابنى  سيتولى  فمن  كذلك  وزوجتى 

بعد وفاتى...
يقول ذات ليلة كانت املنازل فى بالد الشام  

من طني وكانت فترة سقوط أمطار...
هو  فإذا  متكئًا  أبى  وكان  رجل  الباب  فدق 
يطلب  وكان  بيته  كل  املطر  هدم  قد  جارنا 
املخدة  تحت  من   

ً
صرة أبى  فأخرج  املساعدة، 

تحت  الباقى  أعاد  ثم  نصفها  الجار  وأعطى 
املخدة والجار ينظر إلى مكان الصرة..

فقال الجار فى نفسه: كيف أستطيع أن آخذ 
باقى املال دون أن يعرف جارى بذلك...؟

كل  ..}أن  يعلم  ولم  وخطط  نفسه  فى  ففكر 

الـقـرآن  فى  ِكَرت 
ُ
» ذ جماعة  »واو    أغلى   هى  ما   <

الكريم؟
أضواء  صاحب  الله  رحمه  الشنقيطى  الشيخ  قال   

البيان: فى قوله تعالى:
)ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 

الله ذلك هو الفضل الكبير  جنات عدن يدخلونها..( 
بنّي أن املصطفني ثالثة أقسام: 

األول :- الظالم لنفسه
وهو الذى يطيع الله، ولكنه يعصاه أيضًا ..!

والثانى :- املقتصد
يتقرب  ال  ولكنه  يعصاه،  وال  الله،  يطيع  الذى  وهو 

بالنوافل من الطاعات.. 
والثالث :- السابق بالخيرات

وهو الذى يأتى بالواجبات، ويجتنب املحرمات، ويتقرب 
إلى الله بالطاعات والقربات التى هى غير واجبة. 

) ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو ال يخلف امليعاد فى 
قوله: 

)جنات عدن يدخلونها....(
والواو فى ) يدخلونها ( ..

شاملة: للظالم واملقتصد والسابق على التحقيق، 
ولذا قال بعض أهل العلم:

العينني  بماء  تكتب  أن  الواو  لهذه  »حق 
ألنه لم يبق من املسلمني أحد خارج عن 

األقسام الثالثة» .
ما   ،، أرحمك  ما   : ربى  سبحانك 

أكرمك ،، ما أعظمك.
»أنا   : قال  حني  فرعون     <
رد  كان  كيف   « األعلى  ربكم 

الله سبحانه !
قال الله سبحانه وتعالى ملوسى 

وهارون )إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقوال 
 لينًا لعله يتذكر أو يخشى(.

ً
له قوال

يا رب  اآلية:  الصالحني وهو يسمع هذه  قال أحد   *
ربكم  :«أنا  قال  الذى  بفرعون  عطفك  هذا  كان  إذا 

األعلى«.
وقال:«سبحان  سجد  عبد  ـ  ب عطفك  يكون  ف  فكي

ربى األعلى«!              
اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمني.   

األفكار تحت نظر الجبار رب العاملني{
فقال فى نفسه: 

البيت  خارج  الصغير  الولد  سأخرج  ن  إذ
ثم  ألخذه  ستخرج  صراخه  األم  سمعت  ذا  فإ

أدخل وأقتل األب وأسرق املال..
املنزل  خارج  الطفل  وأخرج  أراد  ما  عل  فف
طفلها  صراخ  األم  سمعت  املطر  تساقط  ما  فل
خارج املنزل فى أقصى املزرعة فقالت لزوجها: 
املنزل فكيف خرج وهو  ابنى يصرخ خارج  إن 

صغير ال يستطيع املشى، تعال معى لنأخذه 

فقال الزوج :اذهبى وأتى به
!!إن  شيئا  األمر  فى  أن  أشعر  أنا   ، ال  لت:  قا

ابنى ال يستطيع املشى فكيف خرج..؟
واملطر  معها  ليخرج  زوجها  على  صرت  وأ

يتساقط 
فلما خرجا، دخل الجار يريد سرقة الصرة 
ووجد الزوجان الطفل فى أقصى املزرعة فعادا 

للمنزل فإذا املنزل قد سقط سقفه وتهدم
املالئكة  هم  الطفل  أخرج  من  إن  الوا:  فق
عند  الليل  وباتوا  البيت،  فى  نموت  ال  ى  حت
حدثت  الصباح  كان  فلما  جيرانهم  د  أح
املفاجأة،}عندما ذهبوا للمنزل ألخذ أمتعتهم 
ممسك  وهو  املنزل  فى  مات  قد  الجار  وجدوا 

بصرة املال التى أراد سرقتها..{
فلما  وتجبر  خطط  الجبار..!  الله  فسبحان 

بلغ أعلى جبروته قصم الله ظهره..
يقول الشيخ عبدالسالم: 

بعدها علم والدى أن الله لن يضيعنى ووكل 
أمرى لله وأصبح عبدالسالم شيخا من مشايخ 

بالد الشام سبحان الله.

دقيقة   ٣0 إلى   ١0 وقتك  من  خصص   -١
للمشــى . . و أنت مبتسم .

٢- اجلس صامتُا لــمدة ١0 دقائـــق يـــوميُا 
ص لنومك 7 ساعات يومًيا  ٣- خصِّ

 + الطاقة   « أشياء:  بــثالثة  حياتك  عش   -4
التفاؤل + العاطفة« 

٥- كن شكورًا فى كل شىء وال تنس من صنع 
لك معروفًا

٦- اقرأ كتبا أكثر من التى قرأتها فى السنة 
املاضية

ا للغذاء الروحى: »صـــالة ,, 
ً

ص وقت 7- خصِّ
تسبيــح ,, تالوة ,, تأمل«

٨- اقض بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم 
أعمارهم  وآخرين   ,, عاما  الـسبعني  تجاوزت 

أقل من ٦ أعوام 
9- احلم أكثر خــالل يقظتك 

 ,, الطبيعية  األغذية  تناول  من  أكــــثر   -١0
واقتصد من األغذية املعلبة 

١١- اشرب كميات كبيرة من املاء 
١٢- اجعل ٣ أشخاص »يبتسمون« يوميا 

١٣- ال تضيع وقتك الثمني فيما ال يفيد 
ر غيرك  بأخطاء 

ِّ
١4- انس املشاكل، وال تذك

للحظات  تسيء  سوف  ألنها  مضت  قد 
الحالية 

١٥- ال تجعل األفكار السلبية تسيـــطر 
لألمور  طاقتك  ووفر   .. عليك 
طوال  إيجابيًا  كن   .. اإليجابية 

الوقت
١٦- اعلم بأن »الحياة مدرســـة« 
واملشاكل   ... فيــها  طالب  أنت  و   ..
ومسائل  تحديات  عن  عبارة 

رياضية يمكن حــلـــها بذكاء 
إفطارك  كل   -١7
وغداءك   .. كــالـملـك 
وعشـــاءك   .. كـاألميـــــر 

كـالفقيــــــر .. 
.. واضحك  ١٨- ابتسم 

أكــــثــــر 

فـــال   .. جــــدا«  »قصيرة  الحياة   -١9
تقضـــها فى كـــــره اآلخرين 

 .. بجــديــة  األمور  »جـمـيـع«  تأخذ  ال   -٢0
كــن سـلـسـا وعـقـالنـيـا 

بجميع  الفوز  الضرورى  من  ليــس   -٢١
املناقشات واملجادالت .

يعود،  لن  فإنه   ، بسلبياته  املاضى  انس   -٢٢
حتى ال يفسد مـــســـتــقــبــلك. 

٢٣- ال تقارن حيــاتك بغـــيرك .. 
٢4- الوحيـــــد املســـؤول عن سعـــادتك هو 

»أنـــت !!« 
مهما   ، استثناء  بدون  الجميع  سامح   -٢٥

أساءوا إليك 
٢٦- ما يعتقده اآلخرون عنـــك .. ال عــــالقة 

لك بـــه 
٢7- أحــســن الــظــن بالله . 

٢٨- مهما كانت األحوال ..«جيــدة أو سـيـئـة« 
ثق بأنها ستتغـــــير 

٢9- عملك لن يعتنى بك فى وقت مرضك .. 
بل أهلك ومحبوك .. لذلك اعتـــن بــهــم 

٣0- تخلص من جميع األشياء التى ليس لها 
متعة أو منفعة أو جمـــال 

تملك  »أنت  للوقت  مضيعة  الحســد   -٣١
جميــــع احتياجاتك« 

٣٢- األفـــضــــل قادم ال محالــــة بإذن الله 
 ..

بل   .. تضعف  فال   .. شعورك  كان  مهما   -٣٣
استيقظ .. وانطلق .. 

٣4- حاول أن تعمل الشىء الــصحيح دائمٌا 
٣٥- اتصل بوالديك ... وعائلتك .. وأقاربك .. 

دائـــمُا 
 .. وســـعـــيدا .. 

ٌ
٣٦- كن متفائــــال

ا 
ً

وجيـــد مميزٌا  شيئا   .. يوم  كل  أعط   -٣7
لآلخرين .. 

حريات  وتذكر   .. حـدودك  احــفـظ   -٣٨
اآلخرين 

 .. الصبــــاح  فى  تستيــــقظ  عندمـــا   -٣9
وأنت على قــيد الحياة .. فاحمد الله على ذلك ..

نصائح غالية أغلى »واو جماعة«


