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إشراف  :دعاء محمود جمال

من مذكرات أم واعية :

درر فى تربية اﻷبناء

 -١عودت أبنائي على الحذر من العقائد
الفاسدة فأصبحت ابنتي تحذف اللعبة التي
فيها صليب.
 -٢كنت أعاني من كثرة شجار أبنائي
فأحضرت قصصا فيها مبادئ التسامح
فتحسنت عالقتهم ببعض.
 -٣جعلت ﻷبنائي مكافآت أسبوعية ووضعت
ضوابط لبعض اﻷمور مثل تأخير الصالة
..ضبط اﻻنفعال وغيرها وإذا تجاوزوها يتم
الخصم من املكافأة .
 -٤كنت أحرص على أن يتعلم أبنائي
اﻻعتماد على أنفسهم فأعلم أهمية طلب العلم
وأتركهم يذاكرون وحدهم وأتابعهم .وعندما
أذهب للتسوق أجعلهم يشترون ويحاسبون
فأصبحو أكثر اعتمادًا على أنفسهم.
بأنفسهم
ِّ
 -٥كنت أشغل البني عمره  ٣أعوام ونصف
(جزء عم) مكرر قبل النوم وعندما وصل
ً
عمره إلى  ٥أعوام اكتشفت أنه يحفظه كامال.
 -٦احترمت أبنائي فاحترموني ،قدرت لهم
وﻷبيهم ما يقومون به ولو كان بسيطا فقدروني
وضبطت انفعاالتي فصاروا يضبطون
انفعاﻻتهم.
ّ
 -٧علمتهم ذكر الله فمثال :أقول لهم
من يريد بيتا أو قصرا بالجنة ونكرر سورة
اﻹخالص عشر مرات .أو أقول لهم من يريد
يزين بيته بالغرس والشجر في الجنة ونقول:
سبحان الله والحمد لله وﻻ إله إال الله والله
أكبر ..والذي يربد كنزا يقول :الحول والقوة إال
بالله … ..وهكذا حتى اعتادوا الذكر.
 -٨من تجربتي أهم سبب لهداية اﻷبناء
استمرار الدعاء لهم وفي كل حني السيما في
أوقات اإلجابة وفي الخفاء وعلى مسامعهم .
 -٩عودت أبنائي أن أذهب معهم لغرفتهم
قبيل النوم وأقرأ وردي من القرآن .ثم انشغلت
عنهم فترة فرأيت املصاحف في غرفهم
يقرأون منها قبل النوم .
 -١٠زرعت في أبنائي التسامح والعفو
وإحسان الظن باآلخرين فرأيت ذلك فيهم
كبروا .
عندما ّ
 -11علقت أذكار الصباح واملساء في مكان
جلوسنا فحفظوها بعد فترة وصاروا حريصني
عليها ّ .
 -12علمت أبنائي أن يدعوا ﻷنفسهم بكل ما
وأوقات اﻹجابة .
يريدون في صالتهم ِّ
 -١٣كان والدي يشغل املسجل في السيارة
كل صباح على تالوة املنشاوي وعندما كبرت
أصبحت متفوقة في تالوة القرآن وتجويده.
 -١٤كنت أجمع فائض الطعام النظيف
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وأرتبه وأعطيه أحد أبنائي يعطونه العمال
وأعطي الصغار منهم املال ليعطوه املحتاجني
فأصبحوا يعتبرون الصدقة ومساعدة
املحتاجني من أساسيات حياتهم .
 -١٥تعويدهم على الكلم الطيب وعندما
يتأثرون بالعالم الخارجي فيتلفظون بما ﻻ
يرضي أرفع يدي للسماء قائلة :أستغفر الله ..
أستغفر الله  ..وأدعو لهم بالهداية فأصبحوا
كذلك يفعلون مع غيرهم
 -١٦ترديد آية الكرسي معهم قبل النوم
مع خواتيم سورة البقرة “آمن الرسول ”..
واملعوذات وسورة امللك حتى صاروا يقرأونها
عند غيابي وال يمكن أن يناموا بدونها.
 -١٧متابعتهم عند الصالة كل وقت
وتذكيرهم بفضلها والحرص على الجماعة
للكبار فاعتادوها كثيرا .
 -١8ألبس املحتشم أمامهم منذ صغرهم
مما جعل بنياتي يستنكرون القصير
 -١9تعويد أبنائي فضيلة العفو (الصغار)
بقصص ملونة ومصورة وبيان أن العفو أجمل
من االنتقام و(الكبار) أذكرهم بقصة يوسف
مع إخوته وعفوه.
 -20تعويدهم على السنن الرواتب وركعتي
الضحى وسجود الشكر وصالة الوتر
واالستخارة ..
ّ -21
عودتهم على إنكار املنكر بالحكمة
واملوعظة الحسنة فأصبحوا ينكرون كل منكر
يرونه كاملوسيقى والدخان وغيره

 -22وضعت صندوقا للتبرعات لألسرة
ّ
وعودتهم على الصدقة على عمال النظافة
ودفعها لهم بأنفسهم وأحيانا يدفعون من
مصروفهم اليومي ..
 -23احترام الكبير وتقديره والذهاب بهم
لزيارة األقارب من كبار السن وتقبيل رؤوسهم
وأيديهم ّ
عودهم على تقدير الكبير والحب
والصلة ..
 -24وضع لوحة أسرية باملنزل تحوي
تعليمات وفيها نجوم للتميز وسحب نجوم عند
الخطأ مع الثواب والعقاب ..
 -25مشاركتهم الرأي في أمور الحياة – ما
رأيك برمي القاذورات  ،ما رأيك بالتدخني ..
لتتكون عنده ملكة التعبير وإبداء الرأي ولو
أخطأ ِّ
نصوب خطأه برفق ..
 -26أربيهم بالعادة فأول ما أصبح أردد
األذكار بصوت يسمعونه وعند الخروج أقول
دعاء الخروج بصوت مسموع وكذلك دعاء عند
ركوب السيارة ودعاء دخول البيت والتسمية
قبل اﻷكل والحمد بعده :الحمد لله الذي أطعمنا
وسقانا وكفانا وآوانا  ..وكل ذكر من أذكار اليوم
والليلة بنفس الطريقة حتى اعتادوا عليها
وأصبحوا يرددونها وربما ذكروني إذا غفلت
 -27في كل أمر أريدهم أن يمتثلوه أبدأ
بنفسي تجربته
 -28أقرأ عليهم كل يوم قبل النوم من كتاب
رياض الصالحني فكان له اﻷثر الكبير عليهم .
 -29بدأت معهم من قصة نبي الله آدم عليه
الصالة والسالم واآلن في قصة نبي الله صالح
وسأستمر إلى نهاية قصص اﻷنبياء بإذن الله
مع التركيز على الجانب اإليماني وأسألهم في
نفس القصة .
عودتهم على االستغفار ّ
ّ -30
وبينت لهم
فضله فحينما نكون في زحمة الشارع والطريق
متوقف نستغفر كذلك حينما نفقد شيئا نردد
دعاء الضالة ونستغفر إلى أن نجده فاعتادوا
عليه .
 -31زوجي ّ
عود ابني (عمره أربع سنوات)
إذا كنا في مجمع تجاري أو أي مكان ورأى
عامل نظافة أن يعطيه مبلغا بسيطا ..اﻵن لو ما
كان والده معنا يطلب مني مبلغا ليعطي عامل
النظافة .
 -32مع والدهم في السيارة :بعد تحرك
السيارة يبدأ دعاء الخروج ثم دعاء الركوب،
ثم قراءة شيء مما يحفظون من القرآن،
بالتناوب حتى نصل الى وجهتنا
اغرسوا وازرعوا لتحصدوا  ،أبناء يدركون
ما تعنيه العقيدة والدين والسنة .

للمتـزوجيــن فقـط
هو  - :يسبها وهو فى قمة غضبه و يروح
ينام ...
هى  - :قاعدة لوحدها بتعيط وفجأه
تفتكر حاجة تخليها تقوم تلحقه قبل ما
ينام..
 ....دخلت لقته حاطط إيده على عنيه
ونايم ..قالتله  -:ممكن أتكلم معاك؟
هو -:إدلها ضهره و قالها  -:بعد إذنك
أنا مش حابب أتخانق معاكي
هى  - :الكلمة خلتها تتخنق فى دموعها
بس تمالكت نفسها وقالت  -:أنا مش
هتخانق وال هناقشك فى حاجه أنا بس
عايزه أقولك حاجة مهمة  ،،ممكن؟؟
هو  - :قام وبص الناحية التانية وقالها
 -:إتفضلي
هى  - :حاولت تتماسك أكتر وقالت -:
ممكن أعرف إحنا عاهدنا بعض على إيه
يوم جوازنا ؟؟
هو  - :شوفي انتي ...
هى  - :اتفقنا أن هدفنا هو الجنة مش
الدنيا ،إننا نرضي ربنا مش نفسنا أو
الناس
هو  - :من غير ما يبصلها قال  -:طب ما
انتي شاطرة وعارفة أهو إيه اللي حصل
بقى ؟؟!!
هى  - :قبل أي حاجة أنا آسفة إني
زعلتك مني  ،بس انت عارف إن عمري ما
هعمل حاجة وأنا قاصده أزعلك ..
هو  - :ساكت و مش عايز يبصلها
هى  - :قامت تقعد قصاده و بصتله
وعنيها كلها دموع وقالت -:يرضيك ربنا
وماليكته تلعني ؟!  ،،طب يرضيك أبواب
الجنة كلها تتقفل فى وشي؟!
 ....و انفجرت بالدموع
هو  - :فى اللحظة دي فرح من قلبه
أووي مش علشان ميتة من العياط قدامه
أبدآ  ،،علشان ربنا كرمه بزوجة صالحه
عارفة يعني إيه غضب ربنا وخايفة منه
ومش عايزه غير رضاه وجنته وعارفه إن
دا مش هيحصل لو جوزها غضب عليها
ألنه هو بابها للجنة
 .....و هو عارف أنه لوعايز يموتها
دلوقتي هيقولها أنا مش راضي عنك
هو  - :مقدرش يستحمل دموعها أكتر
من كدا أخدها جنبه ومسحلها دموعها
و قالها  :خالص أنا مش زعالن منك،

خالص بقى كفايه عياط
هى  - :بصتله وقالت من بني دموعها :
طب قول إنك رضيت عني
هو  - :قبل جبينها و قالها  :والله رضيت
وهفضل راضي مهما حصل
هى  - :بعد ما هديت شوية رجعت تعيط
أكتر وقالت  :ربنا يسامحك
هو  !!!! - :ال إله إال الله !!! أنا عملت إيه
دلوقتي ؟؟!!
هى  - :علشان عارف غيرتي عليك
عامله إزاي ومع ذلك مرعتهاش
هو  - :غيرة إيه ؟ أنا مش فاهم
حاجه؟؟؟
هى  - :زمان الحور العني قعدوا يقولوا
دا ضيف عندك لحد ما يجلنا زعالنني
عليك ...
هو  ،، - :عارفه يا حبيبتي إيه أكتر
حاجة أنا بحمد ربنا عليها ؟
هى  - :إيـــــــــــــــــه ؟؟
هو - :إن فى الجنة مش هيكون جوانا
أي مشاعر حقد أو غل أو غيرة ،و إال كان
زمانك قتلتي الحور العني اللي حيلتي
هههههه ..
هى  -:آآآآآآآآآآآآآهـ
 ....استنوا قبل ما تمشوا هى وهو
عايزين يقوللكم حاجة
هى  -:أووعي فى يوم تسيبي جوزك
ينام زعالن منك بالش تستهوني
باملوضوع دا و بالش الشيطان يدخلك من
مدخل كرامتي وأنا أصالحه ليه هو اللي

د .رسمية على
خبيرة تربوية
ِّ
ومدونة مصرية

غلط مش أنا  ،،حتى لو هو اللي غلطان
روحي صلحيه إنتي صدقيني هتكبري فـ
نظره أووي وبعدين فى وقت تاني ممكن
تعاتبيه بكل حب واحترام دي الجنة يا
بنتي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لغير الله
تعالى ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها
والذي نفس محمد بيده ال تؤدي املرأة
حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى
لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»
[قال الشوكاني إسناده صالح].
هو  - :ملا يحصل بينكم مشكلة و توصل
لقمة غضبك ابعد عنها ،احبس نفسك
فى أوضه ،انزل ،املهم متخليش الشيطان
يشعللها بينكم أكتر من كدا و ملا تهدا لو
غلطان روح وصالحها دا عمره ما هيقلل
منك أو من رجولتك بالعكس انت هتعلى
فى نظرها أكتر ولو غلطانة ّ
عرفها غلطها
بهدوء ألنك قبل أي شىء انت أبوها والزم
تعرف الصح من الغلط منك.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله
ّ
صلى الله عليه وسلم قال ((إن الشيطان
ّ
َ
ينصب عرشه على املاء ،ويبث جنوده
ُ
ُ
فيأتيه الواحد ويقول :ما زلت بفالن حتى
ّ
ّ
فرقت بينه وبني أبيه أو بينه وبني أمه أو
َ
يوشك أن يصالحه.
أخيه ،يقول :ما فعلت،
ُِ
آت ويقول :ما زلت بفالن حتى
ويأتيه ٍ
ّ
فرقت بينه وبني امرأته ،قال :فيدنيه
َ
ّ
ويضمه إليه ويقول :أنت وأنت وأنت)).

النفس املطمئنة
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نكد زوجتى سر سعادتى

يحكي أحدهم قائال:
تشاجرت كالعادة مــع زوجتى
ألحــد األســبــاب التافهة وتطور
ال ــخ ــاف إلـــى أن قــلــت لــهــا إن
وجـــودك فــى حياتى ال ميزة فيه
وعدم وجودك كوجودك تماما وكل
ما تفعلينه تستطيع أى خادمة أن
تفعل أفضل منه ,فما كان منها إال
أن نظرت لى بعني دامعة وتركتنى
وذهبت إلى الغرفة األخرى ,وتركت
أنــا األم ــر وراء ظــهــرى ب ــدون أى
اهتمام وخلدت إلى نوم عميق.
مر هذا املوقف على ذهنى وأنا
أشيع جثمان زوجــتــى إلــى املثوى
األخــيــر والــحــضــور يعزينى على
مصابى فيها.
ولكننى لم أكن أشعر بفرق كبير,
ربما شعرت ببعض الحزن ولكنى
كنت أبرر ذلك بأن العشرة ال تهون
إال على أوالد الحرام كما يقال وكلها
يومني وسأنسى كل ذلك.
عــدت إلــى البيت بعد انتهاء
مراسم العزاء ولكن ما إن دخلت
إلــى البيت حتى شــعــرت بوحشة
شديدة تعتصر قلبى وبغصة فى
حلقى ال تفارقه .أحسست بفراغ فى
املنزل لم أعتده وكأن جدران البيت
غــادرت معها ولكنى حدثت نفسى
مهونا و قائال:
 الله يرحمها كانت نكدية.ثم ذهبت واستلقيت على السرير
متحاشيا النظر إلى موضع نومها
ونمت.
استيقظت فى الصباح بعد ميعاد
عملى فنظرت إلــى موضع نومها
ألوبخها على عدم إيقاظى باكرا
كما اعتدت منها ولكنى تذكرت أنها
قد تركتنى إلى األبد ,وال سبيل إال أن

أعتمد على نفسى ألول مرة منذ أن
تزوجتها.
ذهبت إلى عملى ومر اليوم ّ
على
ببطء شديد ولكن أكثر ما افتقدته
ويا للعجب هو مكاملة زوجتى اليومية
لى لكى تخبرنى بمتطلبات البيت
يتبعها شجار معتاد على ماهية
الطلبات وإخبارى أال أتأخر عليها
كثيرا وفكرت أنه بالرغم من أن
هذه املكاملة اليومية كانت تزعجنى
ولكنى لم أفكر قط أن طلبها منى
أال أتأخر قد يكون بسبب حبها لى,
فلو كانت تكرهنى ملا ظلت تؤكد ّ
علي
يوميا أن أعود إلى البيت فور انتهاء
العمل.
بــعــدهــا ع ــرج ــت عــلــى بعض
أصدقائى على املقهى قليال ثم
عدت إلى البيت وقلبى يتمنى أن

مقياس دقيق ملحص
القلوب وذات الصدور

أن تنظر إلى حقوقك بعني القدر فتري
أذى الحاسد قد أصابك بإذن الله فترضى
بما قضاه
وأن تنظر إلى حق موﻻك بعني الشرع فال
تتسامح فيما أبرمه وﻻ تتهاون في حكمه
وهداه
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يرى ابتسامتها الصافية تستقبلنى
على الــبــاب وأن أســمــع جملتها
املعتادة.
 جبت كل إللى قلتلك عليه؟ قلبى فى األكياس ,ما بتالقىحاجة ناقصة.
كنت أرى جملتها هذه كأنها سوء
إستقبال ولكنى اآلن أشتاق إلى
سماعها ولو ملرة واحدة
فالبيت أصبح خاويا ال روح فيه.
الدقائق تمر ّ
على وأنا وحيد كأنها
ساعات.
يـــاألله  ,كــم تركتها تقضى
الساعات وحيدة يوميا بــدون أن
أفكر فى إحساسها
كــم أهملتها وكــنــت أنــظــر إلى
نفسى فقط دون أن أنــظــر إلى
راحتها وسعادتها

كم فكرت فيما أريد أنا  ..ال ما
تريده هى
وزاد األمر ّ
على حني مرضت ..
كــم افتقدت يديها الحانيتني
ورعايتها لى وسهرها ّ
على إلى أن
يتم الله شفائى كأنها أمى وليست
زوجتى
أبك من قبل ولم
وبكيت كما لم ِ
أفتأ أردد  ...يــارب ارحمها بقدر
ما ظلمتها أنا ,وظللت هكذا حتى
صرعنى النوم ولم أفق إال على رنني
جرس املنبه فاعتدلت فى فراشى
 ...ولكن مهال
فكل شىء عاد كما كان وكأننى
كنت فى حلم بغيض
ياألله !!! ...لــم يحدث شىء من
هذا فى الواقع
هــرعــت إلــى الــغــرفــة الــتــى بها
زوجتى  ...اقتربت منها وقلبى يكاد
يتوقف من الفرح
وجدتها نائمة ووسادتها مغرقة
بالدموع
أيــقــظــتــهــا  ...فــنــظــرت إليها
باستغراب ال يخلو من العتاب
لــم أتــمــالــك نفسى وأمسكت
بيديها وقبلتها
ثم نظرت لها بعني دامعة وقلت
لها من كل قلبي:
 حقك ّعلي ,,,انتى نكدية صحيح
لكن أحبك وحياتى هى انتى.
لألسف الكثير منا ال يدرك قيمة
ّ
األحبة في حياته حتى نفتقدهم
ويكون األوان قد فات  ..لهذا حاولوا
تجديد أواصـــر املحبة واألخـــوة
والروابط العائلية والصداقة بحسن
املعاشرة واللني والكلمة الطيبة فال
شي يدوم سوى صدى الذكريات..

التحاول االنتصار فى كل الخالفات

ً
ال تحاول االنتصار في كل الخالفات فأحيانا كسب القلوب أولى
من كسب املواقف ،وال تحرق الجسور التي قمت بعبورها فربما
تحتاجها للعودة يومًا ما.
اكره الخطأ  ..ولكن ال تكره املخطئ
ابغض بكل قلبك املعصية ...ولكن ارحم العاصي
انتقــد القــول  ..ولكن احــترم القـــائل فإن مهمتــك أن تقضي
عـلى املــرض ..ال عـلى املريض ...

