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عن   uملر  xuيتسا
لفسا�  كثر)  سبب 
�خيانة   }ال_ر�
بال�   < لغش �  �خلد� ألمانة 
لبال�  مع  باملقا#نة  لثالث  لعا· 
ملعو�  لسلو�   فهذ ملتقدمة. 
مكاسب  لتحقيق  �سيلة  Mال  ليس 
ُحر&  قد  يكو�  سريعة،  قتصا�ية 
منها لنا�، بسبب جشع لقائمني 

على ألمر.
مالية  ثر�)  �مع   ��  uللمر ميكن 
�سائل  كل   xينا  ��� ضخمة، 
لتر{ �لرحة > حليا) �لكن > 
لشخص  لوقع قليًال ما يكو� هذ
لسبب > zلك  .Þضيا حق#� سعيد

 #�� فطرته إلنسانية تشدU باستمر
لبحث عن � Uلغاية من �جو� �M

ملعبو� حلقيقي سبحانه �تعا�.
فحبيبنا ملصطفى � يعلمنا ما مع´ 
 U#حو  xخال من  حلقيقي  لغ´ 

:� #z Æ� للطيف مع
 vتر� #z هللا �: "يا �با xسو# xقا
كثر) ملاx هو لغ´؟“ فأجابه �بو 
فتابع  هللا“.   xسو# يا  ”نعم   #z
 xملاسيدنا -مد قائالً  ”�فترv قلة 
هو لفقر؟“ فأجا� �بو z# بنعم يا 
لغ´ غ´  قاM” :xمنا  هللا.   xسو#
�من  لقلب،  فقر  لفقر � لقلب، 
كا� لغ´ > قلبه فال يضرU ما لقي 
من لدنيا، �من كا� لفقر > قلبه 

�Mمنا  لدنيا  من  �كثر  ما  يغنيه  فال 
بن  (�خرجه  نفسه شحها“.  يضر 

حيا� > صحيحه)
لذين  uلكرمي هؤال�يصف لقر�� 
�يبني شعو#هم   xملا  u#� يسعو� 

.�لدئم باالضطر
 Pلَِّذ  * ُلَمَزٍ)  ُهَمَزٍ)  ِلُكلِّ  ﴿َ�ْيٌل 
Uُ�َ * َيْحَسُب َ��َّ َماَلُه  َجَمَع َماًال َ�َعدَّ
َ�ْخَلَدUُ * َكالَّ لَُيْنَبَذ�َّ ِفي ْلُحَطَمِة * 
هللاَِّ  َناُ#   * ْلُحَطَمُة  َما   �َ#َ�ْ�َ َ�َما 
ْألَْفِئَدِ)  َعَلى  ِلُع  َتطَّ لَِّتي   * ْلُموَقَدُ) 
َعَمٍد  ِفي   * ُمْؤَصَدٌ)  َعَلْيِهْم  Mِنََّها   *

�مز): ٢-١٠) ) ﴾(ٍ�َ ُمَمدَّ
فالقناعة حلقيقية �لرضا لنفسي ال 
ينا�ما لفر� ما · يشبع > فطرته 

لدكتو#) سال& علي ل�قي
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لشديد)  لرغبة  تلك  إلنسانية 
 ���  ،ßNخ �يكو�   ،Nخ ليفعل 
لقر��  �يؤكد  نبيلة.  حيا)  lيا 
جوهر  هو   Nخل فعل   �� لكرمي 
 � هللا   xيقو إلسالمية،  لتعاليم 

> كتابه لعزيز:
 ﴿َ�ِلُكلٍّ ِ�ْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقو
ْلَخْيَرِ� �َْيَن َما َتُكوُنو َيْأِ� ِبُكُم 
 uٍَشْي َعَلى ُكلِّ  هللاََّ   َّ�Mِ َجِميًعا  هللاَُّ 

َقِديٌر ﴾ (لبقر): ١٤٩)
 vملستو  هذ  �M  uملر يصل  �لن 
لوجه   Nخل فعل   < ألخال°  من 
تربية حسنة.  يلق   · ما  تعا�  هللا 
ملما#سة  مقا&  لتربية   Uهذ تقو& 
لفطر) سليمة خلقها هللا عز �جل 

سلفا > كل Mنسا�.
لتركيز   �M ماسة  حاجة  فهنا� 
لفر�  نوعية  لتحسني  لتربية  على 
ملجتمع يشبه  < لذP يلعب ��#
لبناu، فد�� حتسني  للبنة >   #��
نوعية للبنة ال ميكن حتسني نوعية 
 Pلذلبناu. �هذ هو سر لعال� 

حتتاجه kتمعاتنا.
�ملا كا� �د{ لنهائي من خللق 
 �� يستطيع   �� كائن  �Mا�  هو 
 � لتوجه  _و  آلخرين  يقو� 
هللا  مرضا)   uبتغا  Nخل �فعل  هللا 
من  بد  ال  كا�  �تعا�؛  سبحانه 

تسليط لضوu على لد�# �ا& ملنا^ 
 �M xتربية �بنائهم للوصو < uباآلبا
ملستقبل يذكر�� هللا >  جيل > 
ªيع �عما�م �يعيشو� بسال& مع 
 .Þآلخرين ثاني�نفسهم ��ًال �مع 

تربية   < عظيم   #�� �لألمها� 
لقوية  لعالقة  بسبب  جليل   هذ
لسيد  لK تربط أل& بولدها. فهذ
ظفر هللا خا� #ضي هللا عنه يصف 
لد “ �” كتابه   < لعالقة  تلك 

:xفيقو
بني  لعجيبة  لرئعة  لعالقة   �M”
أل& �طفلها هي نعمة �Mية، فرغم 
لوال�)  عند   Pجلسد نفصا�ما 
لعالقة قو) �متانة مبر�#  Uهذ �تز�
بنها يبقى طفًال بالنسبة  �M .لوقت
 xلعمر �مهما نا�ا مهما بلغ من 
لعالقة   Uهذ #تبة.   �� �ظيفة  من 
من  ح£  البن  قلب   xحبا تشد 
 Uأل& هذلق�. فعندما تغا�#  u#�
حليا) ִדتز ªيع �سس حيا) البن 

�تفقد حليا) لذִדا“.
 � هللا   xَُسو#َ  َّ��َ ُهَرْيَرَ)  �َِبي  َعْن 
ْنَقَطَع  ْإلِْنَساُ�  َماَ�   zَMِ”  :xََقا
َصَدَقٍة  ِمْن  َثَالَثٍة  ِمْن  Mِالَّ  َعَمُلُه 
َجاِ#َيٍة َ�ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه َ�َ�َلٍد َصاِلٍح 
َيْدُعو َلُه.“ (سنن لنسائي، كتا� 

لوصايا)

ألمها�   �� ملالحظ  من  �نه  Mال 
ملتفرغا� � لسن   <  �Nلصغ
يقضني  �طفا�ن  لتربية   Þكلي
 �� لتلفا/  مبشاهد)  �قتهن  جل 
مبا   sلتحد� ليومية   �بالزيا#
يفيد �ما ال يفيد. �قد يقضني �قًتا 
�طوx ع� لوسائل حلديثة للتوصل 
بينهن  فيما  �يتباهني  الجتماعي، 
 Uهذ بوسطة  لصديقا�  بعد� 

ل�مج. 
فاألمها� للو  ينجنب �ال يربني 
 �#ملز  xكحا حا�ن  ��ال�هن 
لذP يغر� شتلة �يتركها لتجف 
�� تقضي عليها ألعشا� لضا#). 
 xحلصو�Mمنا لغاية من لغر� هو 
على �ر) صاحلة ��طفاx صاحلني.

حجم   Þمتام تعي   �� لسيد)  على 
تقع على عاتقها من   Kل ملسئولية 
للحظة لK تطلق عليها صفة أل& 
�طفا�م   uآلبا ينذ#  �قد  لعظيمة. 
خلدمة لدين، �هنا ملسئولية تكو� 

�عظم ��عظم. 
بنظافة   Þم�� ִדتم   �� أل&  فعلى 
�بنائها ألنه حق لألطفاx على أل& 
�ألنه يبعد ألمر±. كما على أل& 
 ��� �طفا�ا   uغذ بنوعية  تعت´   ��
يكو� صحيÞ ألنه كما هو معر�{ 
لسلو�، هذ من  < Nتأث u�� للغذ
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ناحية، �من ناحية �خرv على أل& 
 � هللا  �بنائها حب  تغر� >   ��
لقر�� لكرمي.  P� تعلمهم كالمه�
 �آل�� ���� تد#ֲדم على لعا�
إلسالمية، مستفيد) من كتا� هللا 
سبحانه ��حا�يث لن¶ لكرمي� . 
بالد#جة  �مربية  معلمة  هي  فاأل& 
�تكتشف   �تبد  �� فعليها  أل�� 
ألخال°  لغر�  ملالئمة  لطر° 
يكو�  كأ�  �طفا�ا   < حلسنة 
 �� باألناشيد   �� لرسم � بالصو# 

لقصص �حلكايا�. 
لصغا# �  xألطفا مع  لتعامل   �M
ال   �� فعلينا  لسهل،  باألمر  ليس 
جنرM hحساسهم بكلمة �� حركة، 
فما بالكم بالضر�، فعلى أل& �� 
 < xملثاتثقف نفسها، على سبيل 
kاx علم نفس ألطفاx، عّل zلك 
معهم  لتصر{  كيفية   < يعينها 

 .��تعليمهم بشكل �فضل ��سر
أل& لK تتعلم �تطالع يكو�  u فأ�
أل& لK ִדمل نفسها  u�فضل من ��
لK ينطبق عليها ملثل لقائل: فاقد �

لشيu ال يعطيه. 
 يوصينا نبينا ألكر& � > ��ال�نا 
 فيقوx: "َ�ْكِرُمو َ�ْ�َالَ�ُكْم َ�َ�ْحِسُنو
كتا�  ماجه،  بن  (سنن  َ�َ�َبُهْم" 
 Kل هي  لناجحة  فاأل&  أل��). 

على  فمجاهد)  بالتو/P؛  جتاهد 
نفسها لNقى مستوها ��خرv على 

�بنائها لتقد& �م �فضل تربية. 
�لن تستقر تلك أل& �يهد� با�ا ما 
· تر �لدها ممتثًال للتربية إلسالمية 
لسامية لK #بته عليها، تلك لتربية 
حلقيقية.  لسعا�)  له  ستحقق   Kل
 xأل&. يقو�سعا�) ألبناu هي جنة 
حتت  جلنة  بأ�   � -مد  سيدنا 
  للو ألمها� � ألمها�.   &�قد
 �سيتمتعن بتلك جلنة هن ملجاهد
ملخلصا� �ملتفانيا� للو  يربني 
�M©ا  تعا�.  هللا  طاعة   < �بناuهن 
بقي  فهل  جسيمة.  ملسئولية   Þحق
 &باالستخد إلضاعته  �قت  لدينا 
خلاطئ للوسائل حلديثة كشبكا� 
لتوصل الجتماعي مثال لK خلقها 

للهو  ֲדد{  لدنيويو�  لنا�  لنا 
لتسلية، �لK قد تلهي لبعض عن �
مهامهن ألساسية من عبا�) �تربية. 
 < ��د  مسر�#   /Nم سيدنا   xيقو
خلطبة لK �لقاها > ٢٠١٣/١٢/٦ 
 åملحو Nلعد� يهاجم بطريق غبأ� "
بوجه عا& �يقتحم بيوتنا باسم لترفيه 
 < يؤثر   �� �يريد  لوقت  �متضية 
إلميا�  �ضعا{  جلماعة  شبا� 

�يسعى �� يعيث فيهم لفسا�". 
�يتها ألمها� �ننت معلما� �تشكلن 
تربية   < ���#كن  ملجتمع  نصف 
 Uفلنرَ° ֲדذ ملجتمع عظيم   �بناu هذ
فلنتعلم  ملستويا�.  �على   �M لتربية 
طيبة   �ا# نقد&  ح£  �بناuنا  �نعلم 
ملن   ãفطو تعا�.  هللا  لوجه  خالصة 

تعلم �علم.

إن التعامل مع األطفال والصغار ليس باألمر السـهل، 
فعلينا أن ال جنرح إحساسهم بكلمة أو حركة، فما بالكم 
بالضـرب، فعلى األم أن تثقف نفسـها، على سـبيل 
املثـال 3 �ال علم نفس األطفال، عّل ذلك يعينها 3 
كيفية التصرف معهم وتعليمهم بشـكل أفضل وأسرع. 


