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 بسم هللا الرمحن الرحيم
سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أانهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم

ها، ومسحت هلّن األستاذة السمريي حفظها هللا، وّفق هللا بعض األخوات لتفريغ
 .(ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ بنشرها، ونسأل هللا أن ينفع هبا، وهي تُنشر يف مدونة )

http://tafaregdroos.blogspot.com 
 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -
 .األستاذة حفظها هللا اع عليهالتفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطل هذه -

الكمال هلل عز وجل، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكم  -
 أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللا. فيه من خطأ فمن

 .ىوهللا املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/
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 من عناصر الدرس:
 جتاه أبنائها. املهمة اليت جيب أن تقوم هبا األم 

 ست خطوات يف تربية ابنك: 

 تعّلمي يتعلم منك .1

 )مثل سورة النور(. تعلمي هذه النفس اإلنسانية اليت ابتليِت بتحمل مسؤوليتها 
 تعلمي عن أمساء هللا وصفاته. 
 تعلمي عن أمراض القلوب. 

 استعيين بنتفع بك. .2

 حنتاج االستعانة يف كل احلياة. 
 األطفال عالقة عبادة االستعانة ابهلل.العالقة بيننا وبني هؤالء  
 أن كل ما ابتالك هللا به يف طريقك إمنا هو أمر أراده هللا لك لتستعني به. 
 االستعانة ال ينايف األخذ ابألسباب . 

 أخلصي يبارك لك. .3

 ختلصي نيتك يف الرتبية من شوائبها. 
 َوَأْهِليُكْم اَنرًا{ .حتتاج جتديد النية يف كل املواقف }ُقوا أَنُفَسُكْم  

 اعملي يقتدي بك. .4

 أعمال األبدان وأعمال القلوب. 
 كيف سيقتدي بك يف عمل القلب؟ عن طريق تعظيم األمور وهتوينها. 

 ادعي له يلن لك .5

 عندما مَحَِّلك هللا مسؤولية أوالدك فتح لك ثالث طرق )فطرة سوية، االستعانة، الدعاء(. 
 اصربي يقبل منك. .6

 . مفي شرهالصرب، احذروا من إشغاهلم مبا يفسد عليهم عقوهلم وأدايهنم من أجل أن تكتاملطلوب منكم  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 .(تربية ابنكيف  خطوات ست)ان إن شاء هللا اليوم بعنوان ؤ لقا

فعال األو  "أمـ "كك أنت  أتكلم عنعين سي ،جتاه تربية األبناءاوهذه الست خطوات أردان هبا تلخيص املهمة اليت جيب أن نقوم هبا 
 .لن أتكلم عن تصرفات وأحوال األبناءو  ؛اليت جيب عليك القيام هبا من أجل تربية األبناء

 
كون عندي شيء  يأن فروض امل نوأركز يف حلها بدون ما أتصور أ حتدث مشكلة ،املشكلة مع الطفل لا نركز على ححنن دائم  

ملا و  ،ربية كما ينبغيألبناء تربية اتسيكون و  ،انعكاس هذه األعمال حيصلكثري من االستعداد واألعمال اليت أقوم هبا لنفسي مث 
 .ندخل يف التفاصيل سوف تتصوروا إن شاء هللا املسألة

 :واحدة مث نتناقش فيها مرة  خطوات أذكر كل الستة 

ست 
خطوات 

بنكلتربية ا

تعلّمي 
نكيتعلّم م

استعيني
كينتفع ب

أخلصي 
كيُبارك ل

اعملي 
كيقتدي ب

ادعي له 
كيَِلن ل

اصبري 
كيقبل من
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جيب أن أعمل  ذاتفكريي يف الطفل وما دائما   ،الذي ينقصنا يف الرتبيةوهذا  ،لألم ؟منل  ت خطوات الكالم الحظي يف كل الس   
 ..أتثر لبنائي اخلاصناء انعكاس ومث سيأتون هؤالء األب ،هت  يـ  نـ  يكون يل بناء خاص بـ   جيب أن أان املفروض كأم ويف احلقيقة ،له
 
 
 
، ى ماذا سنتعلما لكي نر د هدفننريد أن حنداآلن  وحنن، ك تريدين أن تريب شخصهذه كلمة واسعة لكن املقصود أن (ميتعل  )

لذي كتب اعمرك  ىنقضا ىت إذاح ،آلخرةا وانيذرة اليت أنعم هللا هبا عليك لتكون نعمة حقيقية يف الد  أنت تريدي أن تريب هذه الب  
لكن ال  ،هاء عمري احملدودن مع انترصة أعطيت فلكن أ   ،ر حمدود يف احلياةم  يه اآلن ألن يل ع  رب  أيعين أان  ،ال ينقطع عملك ؛لك

 .ينقطع عملي
ن عمث ال تسأل  ،ذا كله  ه ي  سيعود عل ؛متقرب إىل ربه ،صائم ،صليم ،ساجد ،ببقاء هذا االبن عابد ؟كيف ال ينقطع عملي

 .دانذا هو مقصهو ، نايكون على ابل جيب أن كل هذا أمر  ،هلما دعاؤه ألبويه وهم يف ظلمة القرب كيف سيكون نور
 لكن أهم مقصدطبعا هناك مقاصد كثرية 

 امتداد لحسناتنااالبن أن يبقى هذا  :أهم مقصد

ا ا مبارك  ا صاحل  يه مستقيم  أن ترب   ريدينت، واملقصود أنك معني اتنا أكيد سرتبيه نوع تربيةفإذا كنت تريدين أن يكون امتداد حلسن
 .هذا الذي نريده ..اعابد   ال  سائ  

 
 ماذا أتعلم ليتعلم مين؟ :أييت هنا السؤال

اذا أفعل معطاين هللا إايه أ الذي نا االبليت هبذتباملصادر الشرعية، يعين أان عندما نريد أن نتصور النفس اإلنسانية من اأوال ، 
د من املؤك! ؟ستقامةعلى اال غريي نفسي أان يف أحيان كثرية ال أستطيع أن أمحلها على االستقامة كيف أستطيع أن أمحل !؟به

املؤهالت  اكة ملا ابتالك أعط احلقيقا يفّن  إ ،دىس   ذا ما ترككهب ابتالكلكن هللا تعاىل ملا  ،أننا نشعر أن هذا األمر ليس أبيدينا
 .عند الطرف الثاين اليت تساعدك على الرتبية

 :للكم هذا الكالم مل ا نذكر املث   سيتبني 
َماَواِت َواْلأَرِْض َمَثُل ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها } :مل ا أنيت إىل آية سورة النور يف قوله تعاىل  ُه ُنوُر السَّ اللَّ

َها كَْوكٌَب ُدر ِيٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّبَارَكٍَة َزيُْتونٍِة  لَّا ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة كَأَنَّ

ُه ِلُنورِِه َمن شَْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة يَكَاُد َزيُْتَها ُيضِ  يُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر يَْهِدي اللَّ

1{يََشاءُ    ؟علمعن الت   نااآلية بكالمنا عن الرتبية وكالم هذه ما عالقة 
من أين و  ؟لنفس اإلنسانيةلنسبة لاذا ابواهلداية هذه عبارة عن م ؟النفس اإلنسانية عبارة عن ماذا ؛أن أول شيء تتعلميه :سنقول

 ستأيت؟ 
 .جيب أن نفهم املثل مث على أساسه يكون ماذا جيب عليها أن نعتقد ونتعلم

                                                 
 [35]النور :  1

 ( تعلّمي يتعلم منك1
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َماَواِت َواْلأَرِْض{}فيه هللا تعاىل يقول  ُه ُنوُر السَّ  ورهبن فهو الذي نوي،سي واملعورها احليعين هو سبحانه وتعاىل ن اللَّ
ور نفقرآنه  ،ابلقرآن انتفعوا عبادهسبحانه وتعاىل الذي وهبه ل أضاء العرش وأضاءت السماوات وأضاء كل شيء، وهو الذي بنوره

 .إذا  هذا نور حسي وهذا نور معنوي ،وما يقوله الرسل نور
ري غفتح يف اجلدار ة اليت ت  ثل الك و م   ؟ماذااملشكاة عبارة عن  ، {ِفيَها ِمْصبَاحٌ  كَِمْشكَاةٍ }يف قلب املؤمن  {َمَثُل ُنورِهِ }
 ،جلدار إىل الداخلتحة يف اهنا فيعين كأ ؛يضعون فيه املصباح ،على اخلارج ةنافذة يعين مثل الشباك لكن ال يوجد له فتحال

 ،لفتيلة وهي مشتعلةالق على طمة ت  املصباح هذه كلو  ،املهم هذه املشكاة فيها مصباح ،املصباح همغلق ويضعون في هجتويف لكن
 .{اْلِمْصبَاُح ِفي ُزَجاَجةٍ }

َها كَْوكٌَب ُدر ِيٌّ  } ؟فت الزجاجةص  كيف و    :أشياء ثالثمن  اح يتكوناملصب ؛امن شدة صفائها وملعاهن {الزَُّجاَجُة كَأَنَّ
 .ة اليت فيها النارلمن الفتي (1
 .ومن الزجاجة (2
 .ومن الزيت  (3

مث  ،دة صفائهادري من شوكب الكأهنا ك  ؟أي نوع املصباح هذا يف أي زجاجة من ،مشكاة فيها مصباح اأهنالفتيلة  فوصفت لك
 {ةٍ ٍة َوَلا َغْرِبيَّ يَّ ا شَْرقِ لَّ } ؛تونيعين من الزي {َزيُْتونِةٍ }فت شجرته أهنا ص  و   {ُيوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّبَارَكَةٍ } الزيت

 .اويزيد قوة إضاءهت د صفائهاذا يزييف كل األوقات أتتيها فه بل فقط، وقت املغربيعين الشمس ال أتتيها فقط وقت املشرق أو 
يَكَاُد َزيُْتَها ُيِضيُء َوَلْو }مث زيت صايف حىت أنه  انر وهذا يف زجاجة يعين وصفت بشدة الصفاء ةمصباح يعين شعل إذا  

 ..، ولك أن تتصوري هذه الصورة{َلْم َتْمَسْسُه َنارٌ 
من  ؛ن إضاءةلشمس ترياعليه  تيعين لو وضعت هذا الزيت يف زجاجة بدون انر مث وقع   ؟متسسه انر يضيء ولو  ما معىن أنه
 .ضوءلل  نفذأنه م يعين ،شده صفائه

 يف قلب ذا م ثل لنور هللاكل ه  ؛ناملؤم مثل نور هللا يف قلب هي اآلن هذه الصورة املادية احملسوسة اليت توصف يف شدة اإلضاءة
 .املؤمن

 :عناصر  ثالثيف املثل 
 املصباح الذي هو الفتيلة املشتعلة  .1
 الزجاجة الصافية و  .2
 .الزيت الصايفو  .3

 ؟ثل هؤالء الثالثةماذا ي  
 :ملا تفهموا ماذا يثل سوف تفهموا ملاذا يبتدئ درس الرتبية هبا

 ملذي يكاد يضيء لو لصايف اللزيت اا فطر هللا عليها العباد مبثابة يتال فطرة اإلنسانيت الصايف هو فأنت جتدي أن الز   .1
 .هذا الزيت نإذ ،يكاد يعرف احلق حىت لو ما جاءه علم ،متسسه انر

 .الذي مل يتعرض بعد للشهوات والشبهات قلبه فهي وأما الزجاجة  .2
 .فلله أان يف قلب الطالذي من املفروض أن أشع   نور العلم واإلميانوأما الفتيلة فهي   .3
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ُه ُنوُر قال تعاىل  ؛فوصف قلب املؤمن مثل الزجاجةرب يف كتاب هللا لنور اإليان يف قلب املؤمن يعين املثل ض    }اللَّ

َماَواِت َواْلأَرِْض َمَثُل ُنورِهِ  يعين فتيلة مشتعلة  :مصباح {كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاحٌ }يعين يف قلب املؤمن  {السَّ
َها كَْوكٌَب ُدر ِيٌّ اْلِمْصبَاُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة كَ } هذه الزجاجة اليت كأهنا كوكب دري هي قلب املؤمن مث  {أَنَّ

ِمن َشَجرٍَة مُّبَارَكٍَة َزيُْتونٍِة لَّا شَْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة يَكَاُد َزيُْتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم } وصف الزيت أنه 

 جذوة، إىل حيتاجان إىل ؟ماذا حيتاجانقلب صايف الفطرة سوية وهذا الهذه  ،هذا عبارة عن فطرة هذا املؤمن {َتْمَسْسُه َنارٌ 
 شدة فال تسأل عن ؛ابلزجاجة الصافيةفإذا اشتعلت انر العلم واإليان انتفعت ابلفطرة السوية وانتفعت  ،انر العلم واإليان ،انر

نوره يوم القيامة يعين نور املؤمن كما ورد يف احلديث يف نورها وشدة اإلضاءة اليت تتبعها وعلى قدر هذه اإلضاءة يشي املؤمن يف 
 إصبعنور ما يكون إال يف ال حد أن وصف النور يوم القيامة أن العباد يتفاوتون يف النور يف وصفهم أن العباد مثل الشمس إىل

 .وهذا كله على حسب ما يف قلب اإلنسان من إيان ،القدم
ا الكالم عن قصدي فيهمخطوات  ستوهذه  األبناءخطوات لرتبية  ستاتفقنا أننا عندان   ،مقصدان أن تبدئي ابخلطوة األوىل

ذا و عمل كذا أان مالطفل كذا عل الفناقش لو نألن حنن دائما  ؟أان مىت أصلح أن أكون مريب يعين ؛األم وليس الكالم عن الطفل
 يفىل هذا الدور أو إالدخول  قبل ور سواء  زي هلذا الد  حنن اآلن نناقش املسألة ابلعكس نقول أنت كأم املفروض تتجه ،أفعل
 .نكماملهم افهمي أن عليك دور جيب التجهز له بدأان يف أول خطوة قلنا تعلمي يتعلم  ،أثنائه

 ؟ماذا تتعلمني
 .تعلمي أوالً النفس اإلنسانية

  ..نورسورة ال مثللكي نتعلمها أخذان و عبارة عن ماذا كما وصف الشرع  يعين أن النفس اإلنسانية
به ستفيد أيضا من قلوي ة،ليمرة السيد هو من زيته وهو الفطيستفف ،بث يف قلبه العلمفأنت اآلن أصبح دورك أنك تتعلم لكي ت  

 ؟تهك على تربيينيعماذا معه عندما آيت وأقول لك طفلك هذا عندما أتى لك دوري ف ،الصايف
 :أمرينمعه 

 .فطرة سليمة أييت ومعه (1
 .وقلب صايف (2
 ،أجل أن أعلمه نن أتعلم مأجيب  ماذا نتناقش ،إبشعال نور العلم أوال  قلبه يف أن أشعل نور اإليان  جتاهه؟اما هو دوري بقي  

 ،ريق تعليمهطداية شق بتكون  هذه الفطرة السوية هي اليت سوفو  ،أقول أن الطفل معه فطرة سويةسوالزلت من هنا سأخرج و 
فات أهم شيء يف وصو  ؟اذا نقولمسوية لو أردان أن ّنثل اآلن الفطرة ال ،يعين أان سوف أشق طريق تعليمه من عند فطرته السوية

  ؟ما حالهالفطرة السوية أن صاحبها 
 :نشعوريمبشاعر، من أمهها هذه الصاحب الفطرة السوية يشعر 

 :األول الشعور
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}يَا  اس على حد سواء هذه مشاعرهم يشعرون ابلضعف واحلاجة الشديدةفكل الن   ،شعور ابلضعف الشديد واحلاجة الشديدة

ِه َواللَّ  اُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء إَِلى اللَّ 2{ُه ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميدُ أَيَُّها النَّ أييت يف  أهنم ضعفاء، ،كل الناس مشاعرهم
بل حنن ليس هو فقط  ،ا عنده حاجات دائم   ،يف شدة الضعف واحلاجة -وابلذات الطفل-مواقف كثرية جيدون أنفسهم 

أن كل العباد يشعرون بشدة حاجتهم  ،هذا أول شيء يف الفطرة ،معركتنا الدائمة مع احلاجات طول الوقت ينشأ لنا حاجاتو 
 .وضعفهم
 :الثاين الشعور

صفات من أجل أن كامل ال  ن يكونالبد أ ؟ما صفاتهصمد إليه وهذا القوي الذي ي   ،د إليهصم  أنه البد أن يكون هناك قوي ي  
يكون أن والبد  ،هأن يفعل ستطيعيعين الفطرة السوية تقول الزم يكون يف الكون أحد قوي مطلق القوة كل شيء ي ،أجلأ إليه

 أييت أحد حىت ال ،اتالصفامل كالزم يكون واحد ويكون   ،ما يكون أحد فوقه فيمنع أمره ،أمره هو فقط الذي ينفذ ،اواحد  
 .فوقه وينفذ أمره على أمره، الزم يكون واحد لكي يكون له السلطة التامة
 .هذا تعبريان لكن املشاعر تدور يف الداخل بدون القدرة على التعبري عنها

ع مطل العلو يف نه قويحبيث أ ،لفكرةه اخذ هذأ هذا الفلم (ميكي ماوس)عندما تتذكروا فلم  ،وانظروا إىل إجرام أفالم الكرتون
 االطالع على ،مةئااملراقبة الد ،العلو ،هذه كلها صفات كمال ،يدفع عنهاو أيتيها يف الوقت املناسب  يهاالذي حيم هعلى هذ
 .فاآلن هذه هي مشاعر الفطرة ،كل هذه صفات كمال  ؛القدرة على تغيري األحوال ،األحوال

صروهم  يجسوهم ومل ينسلمني وملسوا ملي كانوا  إذا ،مباشرة سوف ينتفعوا بفطرهتمذا وجدان أطفال املسلمني وأهاليهم علموهم فإ
موجود  رتكوهم مثل ما هو آخره يليث إىلأهنم ما يدخلوا يف قلوهبم مبدأ التثيعين يكونوا أهاليهم نصارى لكن ما ينصروهم مبعىن 

عوره ش شعوره ابحلاجة صفات يعينمل الن يكون هناك قوي كاالبد أ ،السؤال دائما يرتدد يف عقلهم هذا هؤالء يبقى ،بكثرة اليوم
لظاهر اا وممكن تكون يف ها تلغيهلى منابلسلطة يعين كل سلطة أعلى تلغي اليت حتتها مهما كان يف سلطة عالية البد أنه توجد أع

ل كلحوهلم أن البد  آلن يروااالناس فجيعلوها تنهار  ؟فماذا يفعلون ابلسلطة العلياعالية لكن من حتت مثال يف مجاعات الضغط 
صفات له السلطة كامل ال  اك واحدالبد أن يكون هن نهأيبقى عندهم سؤال استفهام ف ؛سلطة يف الدنيا فوقها سلطة أعلى منها

لسوية فتكون فطرهتم ا ةعن إجاب بحثواهذه هي فطرهتم  فمن أجل ذلك جتد قوم بسبب احلركة اليت يف قلوهبم ي ،التامة أمره انفذ
 .هي اليت دفعتهم إىل اإلسالم

 
 
  :تعلمعلى رأس ما ن  ؟ماذا أتعلم من أجل أن أنفعه، أان اآلن من هنا فهمت نفس هذا الطفل إذا  

 .(عن أسمائه وصفاته)العلم عن هللا 

 ه.أمساء هللا وصفات عن لعلمبيه ابيعين ر  ،وأول احلديد ،وأواخر احلشر، وآية الكرسي ،بسورة اإلخالص يه  وكأين أقول لك رب  
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الص يف سورة اإلخ ،همأيضا للفو لحفظ لكرار عليه ليس فقط  الت  نبدأ بسورة اإلخالص وهذا من أهم ما حيفظه الطفل ويبقى مين   
ع ة احلاجة مشد مع بعض، عورينيشكل الناس مشرتكني يف   ؟ماذا تقولاآلن احلاجة الفطرية  ،ةياحلاجة الفطر  ما يسد متاما  

 .ى كل أحدذة عل، سلطته انفقوي كامل الصفات ،إليه يسد احلاجةشعورهم أنه البد أن يكون هناك واحد يصمد 
ُه أََحدٌ  } ؟ماذا ستقولني لهسورة اإلخالص  يفاآلن   ا مواحد الإهلك و  ،عين واحد أحد يأن هللافستبقي تكررين  {ُقْل ُهَو اللَّ

تطيعني بث هذا لطفل ستسمع ا به وبعد ذلك بكل الفرص اليت أنت تعرفيها يف املعايشة هذا الكالم كله أنت متتلئ ؟وصفه
هي كبرية أعطيك إايها و س وة األوىله اخلط، تصوري اآلن املسألة ألن هذاخلطوة الثانية استعيين ينتفع بكالكالم وحنن سيأتينا يف 

 .الكالم حول االستعانة لكن يف اخلطوة الثانية سوف تسهل يف
 ُتَهايَكَاُد َزيْ }نور سورة ال يف يةالسو  االنتفاع بفطرة هذا الطفل الذي فهمنا فطرته يفسورة اإلخالص ستحقق ابلضبط مرادان 
كون واحد قوي  بد أن ياللصفات اواإلله واحد وكامل  ؛إله أن هناك يعين فطرته تقول {ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َنارٌ 

ُه أََحدٌ }كامل الصفات فلما تقرئي   ألك واحد تلج يعين أنت {ُه أََحدٌ ُقْل ُهَو اللَّ  } ،ستسد هذه الثغرة {ُقْل ُهَو اللَّ
 .إليه تصمد إليه

أ لجلذي ي  افات وهو ل كل الصاجلربوت وكماوكمال القوة كمال الذي له كمال السؤدد كمال الشرف و  :من معاين اسم الصمدو 
 :يعين اسم الصمد يدور على معنيني ،إليه

 .كمال الصفات  :املعىن األول
 .اجتماع كل أحد عليه :املعىن الثاين

أان  هذه املعاين الزمو  ؛اج أحد حيتلجأ إليه حيتاجه كل أحد وهو سبحانه وتعاىل الفهذا الطفل اآلن يعلم أن ربه صمد يعين ي  
ىل ي كيف هللا تعاجيدا سرت   متألتما حتمليه أنت والزم تفهمي أنك لو اتشرهبا بعمق ألن تربيتك للطفل إّنا هو انعكاس ل  أ
لى علكن  ،مبا تقوليه اد يقينال يزدلك من الظروف واألحوال واألوضاع وأسئلة الطفل وما ير بكم من مضائق جتعل الطف ءهي  ي  

 .اإلخالص والصدق يف مقاصدانوسيأتينا أيضا الكالم حول  ،ك أنت هبذه املسألةؤ تالقدر ام
 
 ذه الفطرة السويةليم مث هسن قلب فهمنا ما هي النفس البشرية من آية سورة النور فهمنا أهنا مركبة من فطرة سوية ومحنن  

ني ن اليت أنت ستقومواإليا مور العلنالفتيلة هذه هي  ؛الفتيلة البد من اشتعاهلا ي  بق   ،الزيت والزجاجة وهموالقلب السليم 
 .لصايفاجاجة هي قلبه الز لسليمة و اطرته ف، الزيت هو البد من إعطائه العلم لفتيلة من أجل أن توقد قلبه نوراهذه اإبعطائه إايه، 

خره آإىل  ..ة فيثاغورسونظري مةالقس ودرسنا ،حنن كربان وفهمنا تفاصيل التفاصيل حفظنا جدول الضرب ؛نظروا إىل أحوالناايعين 
 !سألنا ما معىن اسم الصمد ما نعرف بعد ذلك لو أحد

ذه ه حنن مرت علينا يعين ،لنا عقو ال توجد أولوايت يف ،هذه احلال تدل على شدة انقالب يف األولوايت ؛وهللا نستحي من ربنا
 .نعيد املشكلة من جديد مع أبنائنا فالاملرحلة وعشناها 
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ُل ربك أعظم معلوم أن تتعلم عن  اعلم أن ِذي َخَلَق َسبَْع َسَماَواٍت َوِمَن اْلأَرِْض ِمْثَلُهنَّ يََتَنزَّ ُه الَّ }اللَّ

َه َقدْ  َه َعَلى ُكل ِ شَْيٍء َقِديٌر َوأَنَّ اللَّ 3{أََحاَط ِبُكل ِ شَْيٍء ِعْلما   اْلأَْمُر بَيَْنُهنَّ ِلَتْعَلُموا أَنَّ اللَّ ، فهذا 
 .السماوات واألرض خلق مقصد

 
من أين سيأتون  ادفالعب ،ق والتعظيمة والتعلاملعرفو العبادة مبنية على احملبة  ،ل واالنكسارالعبادة يعين الذ   ،لتتعلم عن هللا مث تعبده

؟ صلماذا حيل هذا اجله مث بعد ،هل عظيمجهذا الباب يف  يف ، فالعبادما أيتون منه إال من ابب العلم عن هللا ؟ابلتعلق والتعظيم
لها من ابب كلعبادات  أن ا ورشع فهذا أورثنا ،أنه يوجد شيء انقص عليناالشعور  ، عدممث عدم شعور ابحلاجة ،جهلأوال  

يعين ماذا  نقص،يزيد وي ياناإلف ،ترى عندما أنيت وندخل على رمضان وهلذا السبب ،ال توجد مشاعر شوق تدفعين ،العادات
 ،إليانحلة أكثر فيزيد امال الصااألع أحبسيعين ملا نقوم أبعمال صاحلة يزيد اإليان فلما يزيد اإليان  ؟اإليان يزيد وينقص

ن أصل إىل ث يوم أكثر إىل أاثل ،اعة الطاثين يوم يزيد إياين فيزيد محاسي يف ،إياين أقل من اثين يوم يكون ض أن أول يومرت مفف
 هنا ؛ إذا  تىل حتإزل لك ننذابلعكس ندخل متحمسني وبعد  ؟ماذا حيصل لنا حنن لكن ،العشر األخرية أجد نفسي وصلت فوق

أغتنم كل  مسائه وصفاته لكيأ وعن عن هللا ! ولذلك اتفقنا أننا سنتعلم أوال  ؟أين العناية به ؟أين القلب ،اإليان ما زاد أنمشكلة 
 .الثانية كيف أستفيد من علمي هذا املواقف وسوف أتتيين يف النقطة

 :أتيت املسألة الثانية اليت البد أن تتعلمها
 تعلم عن أمراض القلوب

ذا الطفل كما أعطاان يف ه   تعاىلن هللاأ ؛هذه املسألة مهمة جدا الزم تفهموها بتوازن مع ما مضى ؛ا أطفالنانحنن نرى أمام أعين 
 أندهم أنه البد واعتقا ةلوهياأليعين كل الناس مع صفاء قلوهبم من جهة  ،قلب صايف كذلك البد أن يعطينا شيء من العيوب

ناجتة عن ال نفسيةكاالت البقى عندهم شيء من اإلشيلكن  األلوهيةمع صفاء قلوهبم من جهة  ،يكون للكون إله فاطر رب
 ،حيقد مثال   موا أمامكينو ية يأيت الطفل هذا ومعه شيء من اإلشكاالت النفسف ،م ألن هناك طباع حسنة وطباع سيئةطباعه

وأنت  ، يفعلمد مبا الن حي  الطفل أمامك حيب أ ينمو ،ينموا الطفل أمامك يريد إبراز نفسه ،ينموا الطفل أمامك يكذب
ذ ب ، و طباع مامللك التيكرب وتقوى يف نفسه  ، بلهذا هو الذي يعذبنا !ليكرب ويعق هذه الصفات وتقولني تالحظني   ليس هت 

 .أنه ال يستطيع التخلص منها ةيكرب وتقوى يف نفسه لدرج ،يكرب ويعقل كما نقول
عر أن هناك قوي لضعف ويششعر ابي أنه كما اتفقناو  ..ناك إله وهناك رب وأن هللا خالقهأن ه عتقدميعين هذا الطفل أيتيك 
 .واحد إىل آخر ما ذكران

ا حيدث ماذا يدخل العلم مل لكن بثمن اخل ها أن هللا تعاىل أخرب يف كتابه أن القلوب حتمل شيءنتفهميأن املعلومة الثانية املهم 
َماء َماء َفَساَلْت }خيرجه إىل اخلارج مثل آية الرعد  ؟يف هذا اخلبث  رَِها َفاْحَتَملَ ٌة ِبَقدَ ْوِديَ أَ أَنَزَل ِمَن السَّ

يُْل َزبَدا   اِر ابْتَِغاء ِحْليٍَة السَّ ْثُلُه كَذَ َتاٍع َزبَ ْو مَ أَ  رَّاِبيا  َوِممَّا ُيوِقُدوَن َعَليِْه ِفي النَّ ِلَك يَْضرُِب ٌد م ِ

ا َما يَنَفُع ال بَُد َفيَْذَهُب ُجَفاء َوأَمَّ ُه اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل َفأَمَّا الزَّ ا م { ُث ِفي الأَرِْض  َفيَْمكُ نَّاسَ الل 
 ؟معناه
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َماء َماء} -  .يعين هذا هو العلم {أَنَزَل ِمَن السَّ
 .هذه األودية هي القلوب {َفَساَلْت أَْوِديٌَة ِبَقَدرَِها} -
يُْل َزبَدا  رَّاِبيا  } -  .هذه األمراض اليت داخل القلوب {َفاْحَتَمَل السَّ
خيرج هذه  ؟فعلماذا يب لى القلو عكذلك العلم عندما أييت   ،األوساخ وخيرجها إىل فوق يلم   ماذا يفعل؟السيل عندما أييت  

رك يف القلب حىت رك يتحتحعلم يوكذلك هذا ال ،يتحرك السيل إىل أن يطرح وسخه   ،األمراض إىل اخلارج مث يبدأ يف عالجها
 .يطرح وسخه

 :فس اإلنسانية مبثالني اآلنلت لكم النَّ ثِّ مُ  إذاً 
 اجة الزج ،طرة السوية هي الفزيت اليتالنفس اإلنسانية عبارة عن تركيبة ثالثية وهي الآية سورة النور فهمتكم أن  :األول

ايف وأان ية ومعه قلبه الصرته السو معه فطيأتيين الطفل و ف ،الشعلة والفتيلة اليت هي نور العلم واإليان ،الذي هو القلب الصايف
 .ية الرعدية وآبني هذه اآل تناقض هناكي أن ال تعتقدو  ،مطلوب مين أن أشعل له فتيلة نور العلم واإليان

 :ء من األمراضآية سورة الرعد تقول القلب هذا ليس صافيا إّنا فيه شي الثانية. 
  !؟نور ومرة قلت أن القلب فيه أمراضمرة قلت أان القلب صايف يف سورة ال 

اك وأيضا أن هن ،شديدلضعف الااجة و عوره ابحلش حنن اتفقنا فطرته السوية هي ،األلوهيةنعم القلب صايف من جهة ما يعتقده يف 
 ،األلوهيةمن جهة  ها أنهؤ اذا صفهالبد أن يكون غين  ،واحد كامل الصفات البد أن يكون موجود تلجأ إليه النفوس تضطر إليه

م عن عندما أنيت نتكل هنا إذا  ف ؛اضصايف لكن كل العباد وحنن نشهد على أنفسنا أيتوا معهم من طباعهم ما تكون عبارة عن أمر 
 ،هاأزكي ؟طول احلياة اذا أفعلمفروض قائص امليعين النفوس أتيت مبتالة بشيء من الن   ،بنقائص هابتالهللا ا أن القلب من جهة

 .ابلعلم ؟يها مباذاأزك   
 ؟اآلن كيف وصفت آية الرعد القلوب

لقلوب اودية هي األ {َهاَفَساَلْت أَْوِديٌَة ِبَقَدِر }هذا العلم  {أنزل من السماء ماء}وصفت القلوب مثل األودية  
يُْل َزبَدا  رَّاِبيا   َفاْحَتَملَ } ر يف آخ أييت عد ذلكوب ،مراضأبه من  تبتليا اخرج من القلوب م ؟ماذا فعليعين العلم  {السَّ

بَدُ }اآلية   ؟ذا يفعل يف الزبدماالسيل  {الأَرِْض  َفيَْمُكُث ِفيَفيَْذَهُب ُجَفاء َوأَمَّا َما يَنَفُع النَّاَس  َفأَمَّا الزَّ
 .لص منهايتخ نأ إىلاهد الزال جياهد جي   ؟ماذا يفعل يف األمراضالعلم ، و ن يطردهأيتحرك ينة ويسرة إىل 

الزم هة أخرى جمن و ايف صن هللا عومن جهة فهمه  األلوهيةأييت من جهة  ،طفلي هذا عندما أييت أن   ،أمر اثين اآلن فهمت 
 ،تعلمهنبد أن الين الذي الثا فصار الشيء ؛تعاجلينها ؟ماذا تفعلنيفظهر له أمراض لكي تفهمي هذه األمراض تعينك عليه س

فهم أن القلوب نن نبدأ ألنتفع حنن أول قبل أطفالنا ن ،نتعلم عن أمراض القلوب وعندما تتعلمي ليس طفلك هو الذي ينتفع
ثال بتلى مي   ،تبني لكيالقلوب  ي أمراضتتعلم مل اتوجد أشياء خفية دقيقة  ،احلقد واحلسد مثل ملشهور عندانابممكن مثال تبتلى 

وق كلهم م هو الذي يكون فألن الز  ضرهبميإبرادة العلو دائما يريد أن أخوانه أقل منه وهو فوق لو لعبوا لعبة وفازوا عليه يقوم 
 .املالحظة وتصبحي دقيقة ،حيسسك أن هناك أمراضهذا كله  ،يوت ،متدحي أحد أمامهوال يريدك أن حتت 
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كل   بنا لك وفعلنا لكحنن رت :قول لكأتتيك وحدة ت اخلزانة؟ماذا فعلتم يف  :أييت موقف تدخلي البيت على بناتك وتقويل :مثال
يكون  حىت بسرعة  هي أتيت م لكنشاركته يحوهي صح برتتيبها، أخواهتا هم الذين قاموا بل ،تتكلم أبعمال ما قامت هبا .شيء

 .حيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا ،كل الثناء هلا
  .تبثني ،وتبثني تفهمنيو  سوف تتعلمنيفأنت  ،ا تفهمي األمراض تفهمي أن هللا ابتالها بذلكمل   ؛أنت ال هتامجيها

ِمُن أََحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ لأَِخيِه َما ُيِحبُّ لاَ ُيؤْ )) أقول له العالجات عندما يكون يف قلبه إرادة العلو طول الوقت

 يف قلبك؛ أن تكون مريض هذا املرض ن أعلى منه ما حيصل هذا األمر إال  ، ما يصري تشعر نفسك أن الزم تكو 4((ِلَنْفِسهِ 
 وال خطر على ابلنا إال   على ابلنا كلمة أمراض القلوب هذه أبدا   كان  حنن اآلن كربان وحنن ال ندري أصال أن القلوب مترض ما

حديث املفروض الطفل وهو صغري يفهم أن قلبه هو الذي يوزنه مع أننا مجيعنا حافظني ف ،فهذه املشكلة ؛منا هللابعد أن عل  

ُه ، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد )) أَلاَ َوإِنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغة  إَِذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُّ

5((ُه أَلاَ َوِهَي اْلَقْلبُ ُكلُّ  َه لاَ يَْنُظُر إَِلى ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم َوَلِكْن يَْنُظُر إَِلى )) حديثو   إِنَّ اللَّ

6((ُقُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكمْ   كاملهم املقصد اآلن أن ،من نربيهم منتفعني بهكل هذا حمفوظ عندان لكن ال حنن منتفعني به وال   
 فينا من أجل تركي مظهره متاما ألن ما حيتاج أوصيكم على مظهره كلنا أيدينا تعمل وأقدامنا وكل شيءاعندما تتعاملي مع الطفل 

فاآلن كل  ؛وغافلني متاما عن الذي داخل قلبه ،مظهره وننتظر الناس يثنوا على لبسه ومجاله وابتسامته وضحكته على كل شيء
 .الرتكيز على القلب

 
 اسم الغفور كذا قولني لهتدرسيه وتو يعين تضعي طفلك  ، وليس املقصد من هذاأمساء هللا فتبقي تبثيها طول الوقت أن تتعلمي    

 .أيت يف اخلطوة اليت بعدها الطريقةتس ،اسم الشكور كذا
 

علمي يقينا مث ا ،لكمن حو  الشيء الثاين تعلمي أنت عن أمراض القلوب سوف تعاجلي أمراضك وسوف تكتشفي أمراض الذين 
، يعين كاجلي نفسفع ،بكالبد سوف جتدي يف قلوهبم شيء ينعكس مما يف قل ،من ما يف قلبك ئاشي نأوالدك يعكسو أنه 

 .ملة حنن وهم سواءابجل   أصبحت املعاجلة
ك محل ثقيل يف يدخل الطفل التعليم سوف حيمل عنبفضل هللا أول ما مث  ،هذا يعترب احملور األساسيإذن تعلمي يتعلم منك .. 

سيتعلم معتقدان يف كل املسائل بفضل هللا سيعرف ما عالقته ابلقرآن  ،مع التعليم سريابقي معتقد أهل السنة واجلماعة سوف ي
فالباقي كله سوف أيتيه من جهة التعليم بقي  ،وما عالقته ابإليان وما عالقته ابلتوحيد وما عالقته ابألعمال الظاهرة والباطنة

 يدرسسيعين ليس شرطا املعلم الذي  ،هذا الذي أييت من التعليم ليس شرطا أن يكون عميقا كما ينبغي ؟ماذا تفعليعليك أنك 
عتربي أنه أتتك فرصة لتعليمه ابقي ما جيب أن يعتقده االطرف عن املعلم و  يعنده تلك القوة والكفاءة يف التدريس فغض سيكون

 ؛يعين ملا يكون عنده رايضيات وتوحيد وتقولني أعطين الرايضيات ،تدرسيه من الكتاب الذي أمامك أبنكحبصة خصوصية 
                                                 

 رواه البخاري يف صحيحه. 4
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له الطواغيت  ولنياملفروض أول شيء أييت التوحيد وتق ،ابلعكس ، املفروضثدهذا الذي حيو  ،افظوالتوحيد خالص حافظ ح  
الطواغيت  ،الطواغيت ليسوا هم انس ابخلارج ،طواغيت حولنا ؟هل تعرف ما هم ه يعيد ويزيد،جتعل ؟تعرف يعين ماذا طاغوت

املفروض ،هكذا رفعته فوق ،ملا تتعلق به أنه يشفيك ؟كيف  ،عارف الطبيب ممكن يصري طاغوت ،يعين كل شيء تتجاوز به احلد
وتعتقد فيها أهنا  ملا تتعدى مكاهنا ؟كيفملا ترفعه فوق، النجوم ممكن أن تصبح طاغوت   ؟مىت يصبح طاغوت أن تضعه يف مكانه

 تعلم الغيب.
ول  التعليم لكن نق أشكك يفان اليعين أ ،تكون ابلنسبة لك فرصة وطريق لتعميق املفاهيم فالكتب هذه اليت تدرسيها للمدرسة

عاضد ل سوف يتمجي ءفكولو كان عنده معلم   ،أنت املعلم الكفء فكوين ،ءنفرتض أنه ال يوجد عنده معلم كف دعوان
ثل هذا فيشعره أن م ،مهم شيء ليس عين أنهيمراجعة مواد الدين متريرا يشعره ابلتمريض  ررال مت  ف ،أنت يف البيت واملعلم ،الطرفني

ف  سوف يذاكرها سو يعين ،هجهمنا رت عليك منف   الكالم روتيين خالص حنن لسنا حباجة إليه يعين صارت اخلطوة اليت بعدها و  
 .درس خصوصي اعملي لهكذا و هعتربي اخالص  ؛رسة ليست على القدر املناسب الذي أرجوهأان اآلن أفرتض أن املد ،يذاكرها

 تقلبوا ؟ذا تفعلونف يشرح ماما يعر  أتتون مبعلم ولو معلم الرايضيات ؟ماذا تفعلوناآلن لو املعلم اإلجنليزي ال يعرف يشرح 
س أسئلة وأجوبة يدر لسنة يف آخر ا املهم أيتينا ورقةيف قلوبنا  يكون ؟ال يشرح أويشرح  يعرف لكن لو معلم التوحيد،الدنيا

 .مشاعرانهذه  وخالص، يذاكرها ويدخل االختبار
د أن جتفالبد أن  ،ا هتتممبك وعلى يف قل يعاملك يعين أنت تعامل هللا يف هذا كله وهللا تعاىل املطلع على ما ترى هللا هو الذي 

له وما  تبما ك   فع مننتييعين كأنك تعطيه درس ومع ذلك  ،ع درسهذه فرصة لغرس العقائد وهو غصنب عنه جالس ويسم
 . بارقة االختىل ور ليس إو ونعيد ونزيد يف نفس الكالم على أننا ندرس وحنن مقصدان إيصال هذا إىل قلبه  ،فهم

 
 :أتيت النقطة اليت بعدها اليت هي

 
 
 

الدنيا كلها دائرة حول ف ،احلياة وأنت تريب ولدك وأنت تعاملي زوجك وأنت تعيشياستعيين هذه كلمة أنت حتتاجيها يف كل 
واملقصد أن كثري منا عندما عامله هللا حبلمه  ؛هذه عبادة من أعظم العبادات املغفول عنها {َنْعُبُد وإِيَّاَك َنْسَتِعينُ  إِيَّاكَ }

فشعران أن القوة  ،هللا تعاىل أعطاان احلول والقوة للقيام ابألعمال وقع يف قلوبنا االغرتار ،فأعطاه احلول والقوة للقيام ابألعمال
حىت بسم هللا اليت نقوهلا وهي التعبري عن االستعانة ابردة ما فيها مشاعر  أعن ا،اي رب ملكنا وشعران مبشاعر أننا لسنا حمتاجني 

أنت  يعين "ال حول وال قوة إال ابهلل" كنز من كنوز اجلنة نقول  نعلم أهنا ان واليتنقول من أذكار  احلاجة الشديدة لعون هللا مع أننا
وعندما يؤذن املؤذن ويقول لك حي  .تفسريك هذا ،تقول أان ال أملك حوال وال قوة لفعل شيء إال أن يعطيين هللا احلول والقوة

مث ، أن تعطيين احلول والقوة أداء ما فرضته علي إال  رب أان ليس يل حول وال قوة على  على الصالة حي على الفالح تقول اي
رب أان ال أستطيع حتصيل مصاحلي  اي ؟ما معناهوأنت خارج من بيتك تقول بسم هللا توكلت على هللا ال حول وال قوة إال ابهلل 

 استعيني ينتفع بك( 2
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أن تكون مستقرة داخل إال ابلتوكل عليك وأن تعطيين اي رب احلول والقوة للقيام أو لتحصيل مصاحلي إذا هذه مشاعر البد 
 .نفسك

 مانفسي طرفة عني  كلين إىلتول ال من هذا الذي يق ،وأنت تقول يف األذكار أصلح يل شأين كله وال تكلين إال نفسي طرفة عني
 .قوة الضعف ؟هي مشاعره

  ئشة رضي هللا عنهاعابت أن ثيما فورد و  ،لكن تعايل ننظر إىل حياتنا هل نشعر بضعفنا حىت أننا ال نفعل شيء إال نستعني به
 :لتقا ،ال :قالت ؟لت بسم هللاق هل هل ذكرت اسم هللا عليه يعين :رضي هللا عنها فسألتها عائشة كان عندها امرأة تغزل غزال  

 .انقضيه
القوم  وأنت ترى اليوم ،كال ينفع صيلهحتن ابهلل على مل تذكر اسم هللا عليه ومل تستع ما ينفعك الشيء الذي ،هلذه الدرجة انظري

أن  فاملعىن ،ا يفعلونشربون مبن مبا يالسبب أن ما ينفعهم إال هللا مبا أيكلو و  ،أنظف أكل وال ينتفعون منهو أيكلون أحسن أكل 
إال   يفكرونالار فأصبح القوم االغرت  قعو تنوعه و ان بعطاء هللا مع كثرة العطاء وتتابعه ر غرت ايعين  ،هذه العبادة مع قوة عطاء هللا لنا

من قال لك  !واو استعانوا تواكللوا أهنم يتخيلو يف طاقاهتم وقدراهتم وينتظرون أن حيصلوا ما يريدون بقواهم ويتخيلوا أن هذا املـأمور 
 ب َِك اْلكَِريمِ رََّك ِبرَ َما غَ } ؟ما هي املشكلةأنت املفروض يبقى قلبك طول الوقت معلقا ابهلل لكن  ،لو استعنت تواكلت

ِذي اَك َفَعَدَلكَ  الَّ إايها يكون  لذي وهبكة هو ايعين ألنه خلق فسواك فعدلك وأعطاك الطاقة والقو  {َخَلَقَك َفَسوَّ
 .املفروض يكون زايدة ذل بني يديه !منك أن تغرت مبا أعطاك

من  يف ألف بل  مئةيف ذه تنضربهسألة األطفال املفروض امل تربية فلو أتينا يف مسألة ،هذا الكالم عموما على مسألة االستعانة
لذي  من قولك هو اهللاا حيمله مم إّنا ال تتصور أن ما تقوله هو الذي يقع يف قلبه ،وال ضرا متلك هلم نفعا   ماجهة شعورك أنت 

 ،فعهم بهنويعينك على  عله   على فنك هللاما ينتفعوا بقولك أنت بل ينتفعوا مبا يعي ،ك هو هللاالذي ينفعهم بقول   ،يقع يف قلبهم
 .ا تفعلهقوله ومبتمبا  سبحانه وتعاىل هو الذي ينفعهمفمصدره من عند هللا  ؛مصدره ت أنتفصار االنتفاع ليس

 فأصبح اآلن حنن حباجة إىل ماذا؟
 .إىل تصور أن العالقة بيننا وبني هؤالء األطفال عالقة عبادة االستعانة ابهلل

أول األمر الذي خلقه هو الذي يعينك  -اآلن قبل كل االستشاراتال تكلمين عن أي استشارات - ابتليت بطفل يكذبلو 
ها عليه هات االستشارة وتعال نفذ  وقت ما تستشري ، و ريمث ال أبس استش ،ن به أوال  لى أن ينصرف منه هذا الكذب فاستعع

 لك ظروفا هبا تنحل هذه املشكلة. ءدلك وأن يهيطليب منه أن ي  ا ،االستعانة به، و هللاوأنت مستعني فأصبح الذي ينفعك هو 
 عني به.إّنا هو أمر أراده هللا لك لتستيف طريقك أن كل ما ابتالك هللا به 

 ما الذي يرضيه يف عقلك تفكر ؟لماذا تفعرضاه  هم   حتملليه وأنت اآلن الزوج أتى من اخلارج أول ما تقبل ع :املوقفنصور 
املطلوب ، و عمالكأكلت على نك اتأل ؟اذاــــمللكن كل هذا الذي تفعله يكن أن يقع موقعا عكسيا  ؛مجيل ،فعل كذا وكذا من
ك أن يعينك على أو بقلب لسانكبتطلب منه  ،عمل قليب تطلب العون من هللا ؛هذا بقلبكو  ،ل األمر تطلب العون من هللاأو  

 .أن يعينك على تربية أوالدك ،رضاه
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7{َفإَِذا ِخْفِت َعَليِْه َفأَْلِقيِه ِفي اْليَم ِ } ؟ملا خافت عليه ماذا قيل هلاعليه السالم أم موسى   هلل تعاىلابملا تستعني يعين  
حنن عندان مشاعر أن هللا  ،ة ثقتنا ابهللينقصنا يف هذا الباب قو  الذي فلك الظروف واألحوال اليت تعينك على حل هذه املشكلة 

، يعين عندان قوة استعانة به لكن يف الواقع ابلتفاصيل ليس ؛إىل آخره ه..تعاىل على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعاىل ينفع عباد
 ب أحوالك وأوضاعك مع الطاعة ومع العبادة ومع أبنائك ومع شغل البيت وإىلرتيت وأقول لك اآلن رمضان قادم وت  أأا أان مل  
 .، وأان أريد أن أستفيد من وقيتهذه مشاغل كثرية ،آخره

 من هللا طليبارات م ةعد هرئيأن تقرئي كتاب هللا وأن تق لو أردت ؛إياك نستعين بـ ما أتيت إال إياك نعبداآلن  :نقول 
ت  عنها ملا سألمة رضي هللان فاطوأنتم تعلمون أ ،علقي قلبك به ،اسأليه أن يسددك وأن يبارك لك يف وقتك ،استعيين ابهلل

فإذا  ،اع االستعانة ابهللع من أنو ذا نو هألن  ؟ملاذا ،الرسول صلى هللا عليه وسلم خادما أمرها بلزوم التسبيح والتكبري والتهليل
قلل ي   ،هايف طاقت ،هادلربكة يف جها ،قتهاو يعطيها هللا الربكة يف  ،لزمت التسبيح والتكبري والتهليل بنية استجالب العون من هللا

ق ميه لكن قلبه معلض على قداألر  يف من يعيشهذه مشاعر  ،قضى ثغراهتافت   ،عنها كثري من احلاجات سد  ي   ،عليها املسؤوليات
 .بربه
 

وبعد ذلك احلمد هلل   !بسوا سابقالكأهنم مل ي  ؛حنن من عادتنا يف البلد أننا نقضي ألوالدان لعيد رمضان ،كمثال على االستعانة
مثال عندك  ،يف شعبان نحتسنت األحوال فصاروا الناس يقضو احلمد هلل اآلن لكن  ،يف رمضان املاضي زمانال يفكانت العادة 
إىل آخر الكالم الذي نقوله وأنت اآلن و سنة هذه ليست كبرية مع الكبار وال هي صغرية مع الصغار  14أو  13بنت عمرها 

ُكْم َعاٍر إِلاَّ  ييَا ِعبَادِ )) يف يفكر منااآلن من  ،هذه مشاعر موجودة ،أن جتدي هلذه البنت وحاملة هم  لسوق لذاهبة   ُكلُّ

8((أَكُْسُكمْ  يَمْن كََسْوُتُه َفاْسَتكُْسونِ   ؟! 
ما ير  -احلمد هللهذا من كثرة ما حنن يف نعم  يوم هذه املشكلة الكبرية العظيمةكل - ؟ملا نقوم يف الصباح نفكر ماذا سنطبخ

ُكْم َجائٌِع إِلاَّ َمنْ ))على خاطران  9((ُأْطِعْمُكمْ  ي أَْطَعْمُتُه َفاْسَتْطِعُمونِ يَا ِعبَاِدى ُكلُّ يعين نشعر أن هذا  
نستطيع أن أنيت لنفسنا  من حنن نالس ويف احلقيقة !األكل نستطيع أن نذهب أنيت لنفسنا ؛الفحنن  افقط للناس اجلياع أم

 .كلابأل
قع و  ،وقع العكس ،به استعانة ه وزايدةبني يدي قلبك زايدة ذل  يف ا أعطاك هللا بدل ما يقع يعين مل   ،حتصلكيف املصيبة رأيتم  

تى يف لفساد وبعد ذلك أوسائل ا عوا كلويف بيوهتم من -اآلن أتكلم عن الرتبية-ولذلك وقع لناس كثري مستقيمني  ،االستغناء عنه
ا طبعا ليس هكذ !همكم عقدتو ل ألنيتم هذا الذي حصأفيأيت الناس البعيدين عن الدين يقولون ر  ،نتظرأبنائهم فساد ما كان م

اتكلت على ف ايفسدو  هنم لنأوسائل الباطل عن أبنائك شعرت  من املؤكد أنك ملا دفعت ،ش يف نفسكفت   ، اجلواب اجلواب
 وغريه. الصحبة ضية بسببي القفأنت متصور أين ماذا أفعل أكثر من هذا وتقول ه ،فسدهم هللافكانت العقوبة أن ي   ،نفسك

َق َشيْئ ا ُوِكَل إَِليْهِ )) ،ازى على ترك االستعانة ابهللجت   ،اآلن ازىجت   نكأهي القضية  ،ال :نقول  1((َمْن َتَعلَّ 0 . 
                                                 

 [7]القصص :  7
 رواه مسلم يف صحيحه. 8
 رواه مسلم يف صحيحه. 9

1  رواه الرتمذي وحسنه األلباين. 0
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أنت خذها  ،املوضوع سينتهيخذها أتخذها لكن وال يف حلظة واحدة تعتقد أنك ملا  ؛ال ؟هذا معناه أننا ال أنخذ ابألسباب هل
ُكْم َمْسُؤوٌل َعْن رَِعيَّتِهِ ))تدخل يف حديث  حىتفقط  ُكْم رَاٍع َوُكلُّ 1((ُكلُّ 1  لن حيفظهم إال هللا ك متيق ن أنهلكن ،

َه َتِجْدُه ُتَجاَهكَ )) َه يَْحَفْظَك اْحَفِظ اللَّ 1((اْحَفِظ اللَّ 2 حفظ هللا ابالستعانة ابلعبادة ابلطاعة ا ،حفظ هللا بقلبكا 
 .هللاهو عبد يرعاه  ،ل إليك شيء من أمره ابتالءا لكك   هو عبد و   ،وأنت متأكد أن هللا لن خيذلك ،ابالستقامة

 أمل يقل هللا يف سورة الضحى:
 عز وجل هللا ؟من الذي آواه }أََلْم يَِجْدَك يَتِيما  َفآَوى{ *

 .عز وجلهللا  ؟من الذي هدى }َوَوَجَدَك َضال ا  َفَهَدى{* 
هو  ،ذي يهديههو العاىل تفاهلل  اصغري   حىت لو كان طفال   عز وجل،هللا  ؟من الذي يغنيه }َوَوَجَدَك َعائِلا  َفأَْغَنى{ *

أبنائكم  أن روازم تتصو الستعني خيتربك تستعني ابهلل أو ال ت حىتلكن هو يف طريقك  ،أنت ستالذي يغنيه هو الذي يعطيه ل
  .راتسوف أيتينا ابقي االختباو بالءات واختبارات يف االستعانة والدعاء واالنكسار واإلخالص 

ذه االستعانة  سأل بعد هتفال  استعن ابهلل ؟ماذا تفعل لكي تصلحها ،يعين اآلن صفة تظهر يف طفلك أو حال تظهر يف طفلك
مك من األفكار له  ك وي  ح عليلك ظروف اإلصالح ويعينك هللا ويفت ءي  هت   ، ستجد أهناهللا لك ظروف اإلصالح ءكيف سيهي

 .صلح هذا االبنومن األحوال ومن األوضاع ما تستطيع به أن ت  
 
 
 
 

 األحيان حنن نيعين كثري م ،رتبيةمن شوائب ال ؟ماذامن صي نيتك خل   ت  س يعين ؟ما املقصود ابإلخالص هنا وأان أريب أوالدي
 ؟ية أبنائيي يف تربها مقصدخلص منأما هي الشوائب اليت الزم الضد  نرى ،شاعرين غرييكون عندان مقصد املراءاة وحنن 

م وإذا هم جنحوا أقل منه أوالدي يكونوكل تفكريي ال  ،الحظ محايت وأوالدها مثاليعين ممكن أ   ؟تالحظي حولكم ن الناس من 
ولسنا  يف شوائب داخلة ،فضل منكمأ هم أننارينحىت  !؟ملاذا هذا كله ؛واؤ قر ا :يف الدنيا أقوم أان أحفظهم قرآن وآيت هبم وأقول هلم

 ويهمك جدا  إليه  تلتفتني لبك منصاحبايت أنت احبثي يف ق أو جارايت ، قد يكونممكن يكون ليسوا هؤالء القوم هبا، شاعرين
نغيض شهادات العالية و أنيت ابلنجح وأنك كل ما تقدميت خطوة يف الرتبية تعرضني عليهم آاثر تقدمكم وآاثر ماذا فعلتم وكيف ن

مام أا أمام الناس أو فضحتن ا:بنائنقوهلا ألون  الناس هؤالء و نقهر هؤالء وكثري من األحيان حىت هذه كلمة جتري على اللسان
 .معك أننا ندور حول هؤالء الناس نريد رضاهم رشاع فهو !أهلنا
اجلريان داخل  ف أن ولدا تعر أول شيء ترتدد وبعد ذلك عندم،أتيت يف موقف ي قال لك هات ولدك ندخله حيفظ القرآن مثال

ى هذا ا توافق علملاذ ؟ذاا ملا، يعين أنت الزم تفهم أنت تتحرك هكذولد اجلريان أحسن منه تذهب به؛ ألنك خائف أن يكون
 !؟ملاذا ترسله هنا وال ترسله هنا ؟املشروع وال توافق على هذا

                                                 
1  .رواه البخاري يف صحيحه 1
1  رواه الرتمذي وصححه األلباين. 2

 أخلصي يبارك لك( 3
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 قائم يف قلبك مشاعر الاملقصود أن يكون 
 أنك تتقرب إىل هللا برتبيتهم  -
 تريد هللا يرضى عنك -
 تريد أن تقوم مبا جيب عليك -
 .هأمحل مه   قصدي واليكون م املو ما أاتك و  ،احلمد هللف لكن لو أاتك ،همءالناس وال مدحهم وال ثناال تالحظ رضا  -

فيأيت  !؟ثةهو ركعتني أو ثال يسأل أمهلناس و ايقوم الولد أمام  ،ولدها يصلي أن أتيت مثال تريد أن تبني    ؛تربواولذلك األمهات خي   
ا أو بنتها جاء فعل ابنهفاخرة بلكن بسبب أن األم قام يف قلبها امل ،تصليالبنت  هذه هي اآلن أصال ،تربية رد طفلك عليك

لكن  ،صليتول مرة ون ليس أيك قةوهو يف احلقي !؟أول مرة تصلي هل أنت ملاذا ا:فهي مباشرة تقول هل ،اجلواب هبذه الصورة
 .الرد مثل هذا جزاءا وفاقا ألن أنت أردت أن تتفاخرين أاتك

وتقول  أتيت ،مشكلة هذه فعل هللا يفهم لكن للذي مات قلبه ال ،لكن بشرط يفهم ملا يرد ،ن حيبه هللام  ل   ه الرتبية أتيتهذ مثل
 م.امل العباد على ما قام يف قلوهباهلل يعف ،هي غلطانة ؛بنيت فضحتين كأهنا ما عمرها صلت

حوالك وي نجها نجع لك ألبك وي  قيف كم من املرات قال لك يف كتابه أنه عليم خصوصا بذات الصدور في عاملك على ما قام    
   ه.لك على قدر صدق إرادتك رضا

را يل يف ريد أن يكونوا ذخأان أ ؟!بيتهمالزم تكون صادق وحترر هذه املسألة دائما تعيد وتزيد يف نفسك ماذا أريد من إحساين لرت 
مة أن يثقلوا د منهم يوم القياريأ   ،ية قرب هبا ظلم ضاءيل ي  الدنيا ويف اآلخرة ينفعوين عندما أدخل قربي بدعوة صادقة يف جوف الل  

 .م وأكررعليه دت وفعلت وبقيت أكررميزاين أبعماهلم الصاحلة اليت ستكون مبيزاين مادام أان اليت أرش  
 .فل املواقا مع كهذه نية تكاد حتتاج جتديده ،نية تبدأ من أول ما أييت الطفل ليستلذلك اإلخالص والصدق 

 ع قلبك عليها أنكض أن جتمملفرو يعين هذا ا {ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َنارا  }هذه النية منصوص عليها يف كتاب هللا و 
 م تفهم أنه عندماذلك الز  بعد ،ذنيك وتغمض عينيك عن كل االنتقاداتكأنك تسد أ    ،تفعل هذا كله من أجل وقايته من النار
والد أ وعندهبنا هاديهم ر مد هلل احل رييغ أوالد تقول ،األمراض القلبية اليت مل يبتلى هبا غريهأيتيك طفلك هذا ومبتلى بشيء من 
فهم اك مبتلى به سا ترى نفمل   ،ر أكثربالئي أكرب ألن األج ،أمراض قلبية عندهوأان ولدي  ،قليلي من جهة كذا وكذا من األمراض

كذا   نبو ذا وأوالدي ال حي كذا وكية وأانهؤالء أقل استقامة وأوالدهم أكثر هداأن هللا تعاىل أراد علوك من هذا الباب فال تقول 
  !وكذا من االستقامة ومن اهلداية ومن أعمال اخلري

رار ن جهادك فيهم وتكرفعهم ألعك ويال تعامل ربك بعدم الرضا عما أعطاك بل هللا تعاىل أتى هبم هبذه الصورة من أجل أن يرف
 .نتقف اليت تعيشها أدر املواكرر بقينفعهم املهم افهموا أن إخالص النية يف تربية األبناء مسألة تتالكالم عليهم البد أن 

 
 
 

؛ متصورة املسألة أنت يف أعمال األبدان ،وهذا املقصود به أعمال األبدان وأعمال القلوب ،يف فهمها وهذه القضية واضحة جدا  
  يعين حىت لو كان ولد وأان ألبس ثوب الصالة وأغطي شعري سوف يفعل مثلي من ،أصلي سوف يصلي معي سيقلدين متام يعين

 اعملي يقتدي بك( 4
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سبحان -شديدة  حماكاة ،احملاكاةيف درجة  عنده علو إايه و عطااي هللا يف الرتبية أن أعطاك   أهم وهذه أحد ة،درجة احملاكا كثرة
 .-هللا

ذا فرط احلركة هيطان هو ش عنه قولزمان حنن كنا ن -فرط احلركة والنشاط هذا درجات- ،احلركةملا أيتوا أطفال عندهم فرط 
عاىل بنوع تحلركة أييت هللا االء فرط بمع  ،رتبية من جهة قوة حركتهم الدائمةوالنشاط يعين فهؤالء فرط احلركة يكونوا متعبني يف ال

 ،بيعينيأعلى من الط ،ن غريهمعلى من يف املقابل عندهم حماكاة عالية أيكون عندهم فرط حركة ويكو  ؛احملاكاة وهو من الدواء
يده لكن وهذا أمر ليس ب ،وقت يناماك الذملا أييت وقت النوم  فهذا نوع من تربيد القلوب يعين أييت يتحرك ويتحرك ما جيلس إال  

ذا كلعطااي أنه أييت  ان أنواع وع منفهذا  لضبط؛اب عندما تقولني له مجلة يقول لك هي ؛هذا بعينه شديد احملاكاة حىت ابلكالم
 .والذي أهدى منه يكون عنده حماكاة لكن أقل ،وكذا

نمي هذه الفرصة اغت ،اته حماكيف وي  ق   -خصوصا دون السادسة-أن تفهموا أن من عطااي هللا تعاىل أن يكون الطفل املقصود 
طريقة و لصيام واإلفطار ابإخباره  الة أومن أعمال األبدان يعين سواء كان يف ص ستطعت  اابرزي ما  ومدام هو قوي يف حماكاته إذا  

  .دي بكيقت أنت اعملي ،نهينظر بعي اجعليه معك يف كل شيء اجعليه،ومسك القرآن وتعظيمه قراءة القرآن
يكون  البد أن !مباشرة بلنوم يسالن يقوم من  هوم هتاكاحمذه البد من هب ىمن أين أت ،سبملا أتتيين أي أم وتقول ولدي ي   

 .قال له هذا الكالمهناك من 
 .المفروض يكون عندنا قوة اغتنام لها ،فالمحاكاة مسألة من عطايا هللا

جلماعة فهؤالء ا ،ات زوجي أو أخو أخيت يعين مثال ،هم بشيء من االستهتار ألندادهمءموا أبناسل   ي   أن كثري من األمهات ايؤسفن 
عبة مه جيعله مثل الللطفل أماضع اي ،وليةؤ لكن بعيدين عن الشعور ابملس ؛بعيدين عن األمومة أو ممكن يكونوا أمهات ال أبسال

؟ هذا ماذا سيتعلم الطفلفه يرمييسك كتاب و  :مثال ،فيقول له كالم بذيء جيعله يرد بنفس األلفاظ يرتب له أوضاع استنكار
 سيفعل مثله.

 أو أخوات زوجي أخوايت وايكون لطفل ألحد أمني وهؤالء ممكناآلن عندما يكون عندك شيء من اإلمهال يف تسليم هذا ا فأنت
 أو يف املتوسط مثال مه الذين ناهتمأخوات زوجي كبار عاقلني مربني بناهتم كل شيء لكن يسكوه ب :مثال ،ممكن يكونوا جارايت

ن أحياان وليس شرطا م تصرف أكوتعلمه   أتيت ،فتأيت وتعلمه كم كلمة ـــ اعرين ابملسؤوليةشغري مستهرتات  ــ مثل هؤالء الثانوي
، ليهعأان أكون حمافظة و ء قنوات أمسا أحياان تعلمه مثال أمساء فنانني أو ،أحياان ال قيمة له تكون التصرفات أو الكالم بذيء

عين  ي ،سنوات صايف 6 اك هو إىلىل أعطتربز يف ذهنك أن هللا تعا الزم (مشكلة احملاكاة)فهذه املشكلة  ؛أيضا اخلادمات نومثله
 .نعكس القيم العليا عنده ابحملاكاةتكأنه مرآة و 

 
  :عنده مسارين يف القيم العلياالطفل 
 .ابلتلقني .1
 ابحملاكاة. .2

على ذلك انتبهوا  ،احملاكاةنوع  ؟أي نوع هو لكن الذي يربز بسرعة وتنظري لهبروزها، تأخر ينتيه إايها القيم العليا اليت لق  
ُكْم َمْسُؤوٌل َعْن رَِعيَّتِهِ )) ُكْم رَاٍع َوُكلُّ صار عندهم جمتمعنا قد يكون  ،كونك تضعي هذا الطفل يف يد أحد  ((ُكلُّ
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فمثل  -..أخوايت وبنات أخوايت وأخوات زوجي وبناهتم-لكن مشكلتنا اآلن يف األقارب  م،ابلنسبة للخادمات واخلوف منه وعي
ة ة براءة ويف املقابل شد  ة صفاء وشد  يعين شد  ! لعبة نهأعلى  طفل صغريللنظر نوبعد ذلك  ،لتقاطات غري متصورةهذه أييت اب

 !.استهتار
هذه الصور  نو جياهد نقو يبو  نربو يكفس !ةلمسلسالت يعين القضاء على فطرهتم السوي  ل مشاهدهتمكونك   ،األمانة تتحملنيأنت 

 .!يعيشوه لكي يستقيموا الذي عذابال نما تتصور  ،اليت التقطوها
أان ال  ولبنت فتق وهي ،كثري من حاالت الوسواس من جهة حاجتها اجلنسية أصبح مثل الوسواس القهري  لألسف يف عالج

طان يضغط الشيو  ،اتدافعه فتحاول !بتأنيب الضمري تشعرصورة التقطتها و  :السبب ،كلآال أستطيع أن  ،أستطيع أن أانم
سنة من كثرة  40طيها أقل شي سنة لكن الذي يراها يع 24بلغ عمرها يلدرجة أن حالة من احلاالت شابة صغرية ما  ،عليها

 .دهاالسبب صورة التقطتها وتريد أن تستقيم وجتاهو  هنا تدمر،وجسمها وبد ،دمها !تدمري الذات
بعد عن م أن كل أسباب الول الكالان يف أذكر  ،ستقيم مع أبناؤهواحد يريد أن ي ،بعيدين عن هذا كلهال نيافظالكالم موج ه إىل احمل

 ،ايفيخرج واحد صسعناه صفاؤه م ور أنلكن ملا أتيت يل مبجتمع صايف ال تتص ،مث أتيت يل مبجتمع صايف ،الفساد البد أن تفعلها
جة يصري وف أيتيك فرتة حر سه العلم  قلبيفا تبثي مل   ،تتعلمي لكي تبثي يف قلبه العلم أنك البد أن .  واتفقناالبد من بذل اجلهد

 .وجودةن هللا مه إبذبعد ذلك سوف يتجاوزها وتبقى القيم العليا اليت وضعتيها يف قلب ،عنده شيء من املصارعة
 بارك هللا في زرعكأن ي   همّ  بقدر ما تحملي هال تحملي همّ ف

 .قلبهزرعك الذي تنبتيه يف  سيبارك لك يف، واقصدي هللا  أخلصي :هلذا
ق عن طري ؟مل القلبعكيف سيقتدي بك يف   ،عمل ظاهر وعمل يف القلبوهذا سيكون  (لي سيقتدي بكماع)اتفقنا على 

 .تعظيم األمور وهتوينها
 
 
 
 
 :طرق ثالثك مسؤولية أوالدك فتح لك ل  واعلمي أن هللا عندما مح    
 .فطرة سوية أوال :  
 .ابب االستعانة :اثنيا   
 .ابب الدعاءاثلثا :  

 .طول الوقت أستعني ابهلل أين أربيه كما حيب ويرضى ،االستعانة واالستهداء
ي رزق هللا كيف متنع  !ه القلبل حيرتق ذا يعينه ،طفلها الرضاعة الطبيعيةعلى م ر   وحت   األم وأتيت عندما أيتوين البنات الصغار :مثال

اج أو مقبالت على الزو  اء كانواصغار سو بد من توعية البنات الفال ،هلبسبب اجلحنن وقعنا يف هذه األخطاء  كن ا  إذا ،عن الطفل
 ،ىلرزق من هللا تعا الذي هو إلرضاعيفهموا أن الطفل ينشأ نشأة سوية هبذا احلضن الذي فيه ا البد أن ،يف أول سنوات زواجهم

 .نك على أن تؤدي ماله من حقوقفاسأيل هللا أن يعي ،ن الطفلعرزق ال متنعيه 

 ( ادعي له يلين لك5
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ن دعاء تعلمون أ ،السماء ح لك اببناء فتك هللا مسؤولية األبل  عندما مح  و  ؛حبل عظيم ما ينقطع ،الدعاء وهو الثالث بلأييت احل
 ، بلالليلث األخري من نتظر الثلنسال الساعة املستجابة و و  ةعيعين لن ننتظر يوم اجلم ،األم من األدعية املستجابة يف أي وقت

 .فهذه من العطااي اليت البد أن تستغل ،فتح لك ابب السماءي   أي وقت تدعني
دي ي عليه وعيدي وزي وأحلاسأيل هللاو  ،عندي إال ابب هللا ما :قويل هلم .يقولون لك أنت سلبيةالذين واتركي عنك كالم الناس 

 .اعد  سك كلما رأيت منه ب  ئ  ـ ي  وال تيأسي وال جتعلي أحد يـ  
يه أم سينج اؤه يف اليم  إلق أن لك تقولنيأنت بعق  .مجناة ولدها وهللا أمرها أن تلقيه يف الي   ا أرادتمل   ،موقف أم موسى تذكري

 .على الرب ن أييت انجيا  ألسبب ال هو لكن هذا اليم   !سيهلكه  ؟يهلكهس
أيت به سي اليم   إىلهابه ذ ،هللا نة لفعلمطمئ كوين  املهم، وهو يبعد كأنه ذاهب إىل اليم    لهتدعني ،ولدك نيكفأنت عندما تري بعي

 .من الرب
بنفسه  هل عدم اللجوء إال  الفرج و  انتظارابلذنوب ألن دعاؤه و  مليئةلكن ملا تثقي ابهلل تعاىل وتطمئين لفعله ما خيذلك ولو كنت 

 .يل ريب مل يستجبة ذنوب هلذا السبب ئال أتيت تقويل أان مليفكفارة للذنوب   ، والتوحيدتوحيد
يَا ابَْن آَدَم ))ألن كفارة ذنوبك التوحيد  ،وال تتصوري أبدا أنه خيذلك ،فرجه ادعي واسأيل وارجيه سبحانه وتعاىل وانتظري

إِنََّك َلْو أََتيَْتنِى ِبُقرَاِب الأَرِْض َخَطايَا ُثمَّ َلِقيَتنِى لاَ ُتشْرُِك ِبى َشيْئ ا لأََتيُْتَك ِبُقرَاِبَها 

1((َمْغِفرَة   3  ،املهم ال تشرك به شيئا مث سيأتيك بقراهبا مغفرة ،ال تنتظر من غريي خريا ،ال ترجوا غريي ،يعين ال تسأل غريي 
 .فهذا بنفسه اللجوء إىل هللا نوع من أنواع كفارة الذنوب

لي أن ثال وال أريد لطفن أخرج مأ يدعندما أر  مع طفلي الصغري، يعين أان جيدا ، يف مواقف حتصل لنا ونفهم هذه املسألة وحنن 
ن أرجعه غرفته أذه أريد أقوم آخف ،معي قررت أن آخذهأريد اخلروج؛  يكتشفين ويبكي وأان عند الباب ، مث بعد ذلكأييت معي

الذهاب من هذا  أن فكريهتهو يف  اآلن ،ألن هذا الطريق عكس طريق الباب ؟ملاذا ،وأان أرجعه غرفته وألبسه هو يبكي ،ألبسه
هللا  ،ي حيصلذا هو الذه ،بغيمع أنك تذهيب به ابلطريق العكسي لكي ترجعي وأتخذيه كما ين ،أخرج لنالطريق معناه أين 

رجع   يس لكي ذا العكسري هبنتعاىل يدبر شؤون ابنك على ألطف ما يكون فأنت يف الظاهر تراها عكس مرادك وهو البد أن 
 .كما ينبغي

 ،حسن ما يكونأده هللا ن سيعياطمئء، أنت ترى ولدك كأنه يغرق وأنت تلهج ابلدعا ،هبذه الصورة عطاء ربكعامل مع تفال ت
يف كف  ت واألرضلسمواالو جئت ووزنت نفسك يف الكون وبعد ما تسمع أن  ،لكن عقلك ال حيتمل أن يفهم ألطاف هللا

 . لكا له يلنيادعو  إذا  ،ما حيتمل معرفتها هذا هذه األلطاف عقلك ؛فال تكلمين عن األقدار الرمحن كحبة خردل،
 

وسف كانت بداية ي  ،ايةنقص البدبية ال العربة بكمال النها ،ةاألعمال خبواتيمها وأهم شيء ماذا يكون يف اآلخر اصرب، واعلم أن 
 .وانتهى ملكا  .. يف اجلب .. يف البئر عليه السالم 

 حنتاجها يف احلياة كلها:أنيت اآلن إىل النقطة األخرية وهذه النقطة 
 

                                                 
1  رواه الرتمذي يف سننه، وصححه األلباين. 3
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 نيك   ش  ت   ،يطلب منك طلب ،كذاب  هنع تقويل ،أييت لك ابخلرب امثال مل   ،حنن نتعجل يف كل شيء ؛ال تتعجلي ،عامليه ابلصرب
 :تعاىل قوله عدم تطبيقنا ةمن كثر  ىل هللاإحنن نشتكي نفوسنا  ،تنهريهف يسألك سؤاال   ،احلقيقة يف املدرسة علىما حيتاجه  هفيه أن
ائَِل َفَلا َتْنَهرْ َوأَ } د أن أريحىت لو  ؛عنويو سؤال مأادي سؤال م هؤالء يف حكم السائل سواء   ،ومن بينهم هؤالء {مَّا السَّ

ال  ،العاملة ا املرأةخصوص  و  ،كل ما أملك من صوت وقوة وضخامة أرد عليه  ، أجد أنال تتدخل يف شيء ما يعنيك أقول له
بد الف ،ف وهكذات وحت  يه مزهراياضعني فن و و زي  ألن بيتنا م  ! الطفل داخل منظمة إرهابية كأن  نتشعري ،للصرب اتسأيل عن فقداهن

 ،هلم غرفتني حمبوسو  ،وجودينم غريكلنا حمبوسني يف غرفتني والضيوف   ،ال ينكسر شيء حىتمتشي على الصراط املستقيم  أن
  .كأن هذا ليس مننا وليس بضعة منا وال تفكريان يف مصاحله  و امن هذ كثرية  نرى صور

نوع يتكلم يف  الفصل مميف ،اءوبعد ذلك هذا يدخل البيت ويدخل املدرسة سو  ،حاسب عن كوننا ال نفكر إال يف مصاحلنان  س
 .ممنوع يتكلم يف الفصل اجلس يف مكانك يف البيت اجلس يف مكانك ليس بيته البيت

 .هءورا اترك اجملتمع ال جتري ،كخلى عن كثري من حماب  تضغط على نفسك وتتهذا الكالم يقابله أن 
ال بيوت الناس إ نلو اروا يدخصما  الناس اليوم ،للهواء ،أانشدكم هللا أن ال حتبسوا أوالدكم يف البيوت اتركني غرف للخيال

 .وعد رتبوا بيتكممب عدوانلما يف ،مبواعيد
 

 هنشاط لعط  ل ت  ال حتاو ، قشيء يف البيت ؤذيال ي حىتيتجمد يف مكان واحد  يكالطفل لعلى ضغط : الالعنف األسري من 
ُكْم َمْسُؤوٌل َعْن )) . فع عند هللا درجاتأنت سرت   ،صرب عليها ُكْم رَاٍع َوُكلُّ ل عن هذا احلبس سأست   ((هِ ِعيَّتِ َر ُكلُّ

 .وهذا التضييق وهذا املنع
يصري مراهق وملا ويكرب و  ك األايمسوف تدور علي !البابوأغلق  أقول له اخرج أبدأ ابلصغري طول الوقت يفتح ابب غرفيت علي  

 .ذاوهك ينهلحدود بينك وبلقطع  صبحي ،هذا الذي حيدث ! الباب أغلقيو  أخرجي :يقول لك هأتيت وتكلمي
ندما تبذل طاقتك عالصغري  ن هذا، من اإلعانة أرشدك إىل معينني لهلك عمل ي  الشيخ السعدي ذكر أن من لطف هللا إذا مح  

 ةصريي أنت كاملوجيربيه وتاعدك و يسالصغري و  يساعدك يفلابلكبري  هللا تعاىل ينفعك فيأيت ،وأتيت بعده بطفل هوأنت شاب مع
 .عموهذا من الن    ،املشرف وهذا يعمل

 
ناس نريد صورة لى صوران أمام الدائرة ع اننيكل القو   ،قدوا مسألة الرتبية بقوانني ما أنزل هللا هبا من سلطانيعين أان أقصد ال تع   

 رونم فرط للحركة يشعطفال فيه أبولذلك كثري من األمهات الذين ابتالهم هللا ،صورة ألوضاع أوالدان ،اصورة ألشكالن ،للبيت
 .همملحتيألن ال يوجد أحد يستطيع أن أن أيخذوا أوالدهم أي مكان  اال يستطيعو  ،ابلعقدة النفسية

احذري  ،احذروا من إشغاهلم مبا يفسد عليهم عقوهلم وأدايهنم من أجل أن تكتفي شرهم ،على كل حال املطلوب منكم الصرب 
ه وكرمه أن يشرح صدرك مبن   ـ سبحانه وتعاىل ـ للهدوء والطاعة واسأليهه وكرمه أن يشرح صدورهم من هذا واسأيل هللا تعاىل مبن   

 ( اصبري يقبل منك6
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ِذيَن  (2)إِنَّ اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسرٍ  (1)َواْلَعْصرِ } لنفعهم وأن يرزقك الصرب ألن كل احلياة دائرة حول هذا إِلَّا الَّ

 .غريك اإليان مؤمنة وتغرسي يف تكوين ،وال توجد صاحلات مثل هذه الرتبية. {آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ 

 .أنك تتواصي برتبيته ابحلق إال   هذا الصغري ماذا تفعلي معه {َوَتَواَصْوا ِباْلَحق ِ }
 ج.ظار الفر دة انتصربي واسأيل هللا تعاىل أن يرزقك الصرب، وتعبدي هللا بعبااف {َوَتَواَصْوا ِبالصَّبْرِ }

 ،ليل من األحداثين ما تتذكر إال قيع ،بدا  عبهم أتيلتفتوا إىل الوراء ما يتذكرون  جتدهم مل ا، كربوا أو بناهتم  قد أوالدهم وجتد أن من
 .ركةك آاثر مباءورا ىر ة عني وتلغمضتنتهي هذه ا ،كل الدنيا غمضة عني  قريبا قريبا   ؛لكن هللا يرزق الصرب ويزيل آاثر التعب

 
ما رزقنا سبحانه وتعاىل ك م نسألههلياتنا حاألبناء فلذة األكباد الذين نفدي ه وكرمه كما رزقنا هؤالء فأسأله سبحانه وتعاىل مبن  

 .يرضى و حيب هو  م كماوأعظم الشكر أن يوفقنا سبحانه وتعاىل لرتبيته ،هذه النعمة أن جيعلنا من الشاكرين هلا
 
 

 هلل رب العالمينوالحمد 


