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اإلهداء :
إىل أمي احلبيبة ...وأمهات املسلمني
إىل زوجي العزيزة ...ونسائهم
إىل فتيايت الغاليات ...وفتياهتم
ه ــذو ح ــروي . .أض ــعها ب ــني أي ــديكن ..عس ــى أن تص ـ ـ إىل
قلوبكن وقلوب أحبابكن..
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:
احلَيَــاة
ـال َوالْبَـنُــو َن زينَـةُ ْ
احلمــد ه القائ ـ ي ةتابــة احلكــيم الْ َمـ ُ
ُّ
الدنْـيَا والصـةة والسـةم علـى رسـول اه خـري الييـة ,املبعـو
رمحة للعاملني ,وعلى آله وصحبه أمجعني .وبعد:
من واجب ة راع أن يبـذل مـاي وسـعه ي النصـ ملـن يرعـاو,
فريشــد احلــائر مــنهم للطريـ القــومي ,ويســعى ســعياً حًيً ـاً لتنبيــه
الغاف ـ للص ـراق املس ــتقيم ,وتبصــري الض ــال إىل جــادة الطري ـ ,
فكيـ إذا ةانــت هــذو احلــرية تنســو شــباةها حــول فتياتنــا مــن
حولنــا والــةيت نرعــاهن وخنشــى عليهــا النســمات ,فتياتنــا عنـوان
الطهر واحليـاء والعفـاف ,ومنبـع العطـ واللطـ  ,وةنـز احلنـان
والرقة.
إن الفتـ ــاة بصـ ــورها الواعـ ــدة بصـ ــورة األم الـ ــر وف ,و األخـ ــت
الش ــفوق ,والزوج ــة احلن ــون ,واالبن ــة الب ــارة .ل ــا منزل ــة عالي ــة ي
سـلم احليـاة ,وي ةـ اتتمعـات ؛ لـذا وجـب أن يكـون التوجـه
ي ةتابة هـذو احلـروف إىل مـن وةـ إلـيهم أمرهـا أةًـر إحلاحـاً,
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وتقدمي أمرها على من سواها أوجب ,والعناية والرعايـة اـا أوىل
وأرشد.
لقد ةادت الفتاة ي هذا العصر أن تتيه ي زمحة احلياة ,حيـ
أمهلت دموعها املتساقطة ,ونُسيت صرخاهتا املتكررة ,وأغفلت
أحزاهنـ ـ ــا املكبوتـ ـ ــة ,وت ـ ـ ـزاحم الـ ـ ــم ي صـ ـ ــدرها ,وةـ ـ ــي األ ي
جسمها الغـ الصـغري حـ ةـاد أن ميزقهـا ,فـذهبت املسـكينة
تبح عـن حضـن يتفقـد أملهـا ,وصـدر يتسـع لمومهـا ,وعقـ
يرش ــدها ي حريهت ــا ,فش ــكت إىل م ــن ال يس ــتح أن يش ــتكى
لـ ــه ,فسـ ــقطت برمتهـ ــا يـ ــوم أن أرادت أن ال تسـ ــق دمعتهـ ــا,
وتأملــت دهـراً يــوم أن حبًــت عمــن يتحســه أملهــا يومـاً ,فلمــاذا
ه ــذا الس ــقوقا ومل ــاذا ه ــذا اال؟ ـراف واالجن ـرافا إن ــه لفق ــدان
احلن ـ ــان والتباع ـ ــد بينه ـ ــا وب ـ ــني أهله ـ ــا ,ب ـ ـ وأمه ـ ــا عل ـ ــى وج ـ ــه
اخلصوص.
إن األم بالنس ــبة البنته ــا حديق ــة غن ــاء ,تزه ــو بك ـ مجي ـ م ــن
الزهر ,وتنشر ي أجوائها عب الـورود ,فكـ مـن يعـي جبانبهـا
ينعم جبمالا ,ويقطـ مـاحيلو لـه مـن زهورهـا ,ويتنسـم عبريهـا,
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وميتع بصرو حبسن منظرها ,لكنها يـوم أن اسـتبدلت متـع احليـاة
مبتع األمومة ,وشغلتها الشواغ عـن واجبـات األم؛ فقـدها ةـ
م ــن حول ــا,و انف ــرق عق ــد احلي ــاة لكـ ـ م ــن يتبعه ــا,و توقف ــت
عقارب احلياة لك من ينظر إليها ويسرتشد اا.
أمهايت وأخوايت الفاضةت :أحببت أن أضع بني أيديكن باقـة
مـن النقـاق والتوجيهــات بشـأن التعامـ مـع أبنــائكن علـى وجــه
العموم وبناتكن على وجـه اخلصـوص ,فهـن ةمـا أسـلفت أشـد
حاج ــة إىل الرعاي ــة وأوىل بالعناي ــة م ــن سـ ـواهن لك ــوهنن أس ــاس
املســتقب  ,ورةــائز احليــاة الســعيدة الواعــدة ,واللبنــات األهــم ي
البناء األسري ,ولقد هتدم األمة يوم تنهار تلكم اللبنات.
جعلنا اه وإياةن من الذين يسـتمعون القـول فيتبعـون أحسـنة,
وم ــاتوفيقي إال ب ــاه ,علي ــه توةل ــت وإلي ــه أني ــب ,وه ــو حس ــي
ونعم الوةي .
أخوةم  /سليمان بني صقري الصقري
 1341/6/1ه ـ ـ
@al_sugair
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األم وفتاتها في مرحلة الطفولة وماقبلها

8

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

األم وفتاهتا يف مرحلة الطفولة وماقبلها :
 ღأول خطـ ـوات البن ــاء األس ــري تب ــدأ عن ــدما يَط ـ ُـرق اخلُطـ ـاب
أبوابنــا ,فاختيــار الــزون املناســب الــذي يتوافـ مــع مبــاد وقــيم
الزوجة هي البداية لبناء جسور الرتبية الصاحلة.
 ღالرتبيــة هــي مبعــا البنــاء ,فيجــب أن تبــدأ األم برتبيــة املولــود
قب ـ والدت ــه ,وذل ــك ب ــالقراءة الدائم ــة لك ـ م ــا يتعل ـ باألبن ــاء
وخاصة الفتاة ي ةافة مراح عمرها.
تكونـه ي أحشـائها,
 ღمن املطلوب أن هتتم األم جبنينها منـذ ّ
فالعناي ــة الص ــحية ب ــه ي تل ــك الف ــرتة حيميه ــا وحيمي ــه ب ــإذن اه
تعــاىل مــن أمـراض ةًــرية ,وحعلهــا ي حيــاة صــحية ســعيدة؛ لــذا
علــى احلامـ أن تعتـ بصــحتها عنايــة بالغــة ,وأن حتــرص علــى
اختيار الغذاء املناسـب مـن أجلهـا وأجـ صـغريها الـذي حيتويـه
بطنها.
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 ღمــن الــدي النبــوي والســنة املطهــرة الــي دلنــا عليــه الرســول
الكــرمي  آداب وأحكــام متنوعــة ــس األســرة ,ومنهــا آداب
اجلماع ففيها حفظ بإذن اه تعاىل من الشيطان مـد الـدهر,
َحـ َدةم
فعــن ابــن عبــاس  قــال :قــال رســول اللــه ( لَـ ْـو أَن أ َ
ـب
إذَا أتــى أَ ْهلَــهُ قَ َال:ب ْســم اللــه الل ُهــم َجنيْبـنَــا الشـ ْـيطَا َن َ ,و َجنيـ ْ
ض ـ ــروُ) رواو
الش ـ ـ ْـيطَا َن َم ـ ــا َرَزقْـتَـنَ ـ ــا ف ُقض ـ ـ َـي بَـْيـنَـ ُه َم ـ ــا َولَـ ـ ـ رد  َْ ,يَ ُ
البخاري ي باب التسمية من ةتاب الوضوء
 ღأطفالنــا قــد يكونــون عرضــة لشــياطني األنــه واجلــن ,وقــد
تصيبهم أمـا عـني حاسـد ,أو مـه جـ  ,فمـن الضـروري أن ال
تغفـ األم عــن تعويـذ أبنائهــا مبــاورد عــن الرســول  فقــد روي
ـني
احلَ َس َـن َو ْ
ي  يـُ َع يوذُ ْ
احلُ َس ْ َ
عن ابن عباس  قالَ ( :ةا َن الن ّ

َويَـ ُقـ ـ ُ
اق أَعُـ ــوذُ
ـح َ
ـول إن أَبَا ُة َمـ ــا َةـ ــا َن يـُ َع ـ ـ يوذُ اـَ ــا إ َُْاعي ـ ـ َ َوإ ْسـ ـ َ
ِ
ان وَهام ـ ِـة وم ـ ْـن ُةـ ـ ي َع ـ ْ ِ
ـني
َ
ب َكل َم ــات الل ــه التام ــة م ـ ْـن ُةـ ـ ي َش ـ ْـيطَ َ
الم ِة)".رواو البخاري ي ةتاب بدء اخلل  -باب األنبياء".
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 ღحيســن بالوالــدين أن اتــارا البنــتهم اُ ـاً مناســباً ,ويتناســب
مع األُاء العصرية الدارجة .فاُها هو أةًر ماسوف تسـمعه
الفتاة ي حياهتا ,وقد تكون التسمية الغري املناسبة ذات مـردود
ســيء نفســياً علــى الفتــاة ي مســتقب عمرهــا .وي هــذو احلالــة
ميكن لألبوين أن يتفامها معها من أج تغيريو.
 ღتعل ــيم الفت ــاة األذة ــار املخصص ــة واألوراد اليومي ــة واحملافظ ـة
عليها ,وةذلك تعليمها الفروض اليومية وحًها على إقامتها ي
وقتهــا ,وتعريفهــا بـأن احلفــاع عليهــا هــي بــإذن اه وقايــة لــا ي
الدنيا واآلخرة من ة مكروو.
 ღالعط ـ ـ واالهتمـ ــام بالطف ـ ـ مـ ــن قب ـ ـ األم ,مه ـ ـا صـ ــورتان
احابيتـ ــان اتزهنمـ ــا الطف ـ ـ ي صـ ــدرو ,فتزيـ ــدا مـ ــع األيـ ــام مـ ــن
سعادته ,وتبنيا عةقة قوية مـع أمـه ي مسـتقبله ,فلتحـرص األم
علــى أن ـزن ي صــدور أطفالــا أةــي قــدر مكــن مــن الصــور
اجلميلة.
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 ღال ــدالل املفـ ــرق للطف ـ ـ  ,وتلبيـ ــة مجيـ ــع الرغبـ ــات لـ ــه بـ ــدون
ضاب  ,مث حرمانه املفاجئ فيما ةان ينعم به بعـد قـدوم أخ لـه
أو أخت فيه اهتزاز لعواطفه .ففي الـدالل املفـرق يـتعلم الطفـ
عل ــى ح ــب االس ــتحواذ عل ــى ةـ ـ ش ــيء يرغ ــب ب ــه ,وحرمان ــه
املف ــاجئ ي ــور ي قلبـ ـه احل ــزن ال ــدائم ,ويب ـ ي نفس ــه بغـ ـ
اآلخرين ,وحعله يعتقد أن هذا التغري ي سلوةهم ؟ـوو هـو مـن
ةــرههم لــه بذاتــه ,فل ـتكن خطواتنــا مــع تلــك القلــوب الصــغرية
حمس ــوبة وبدق ــة ,وعواطفن ــا ح ــول تل ــك النف ــوس اليي ــة موزع ــة
بشك سليم.
 ღليســت األموم ــة ه ــي حتقي ـ ة ـ رغب ــات األبن ــاء ,ب ـ ه ــي
عملي ـ ــة تـ ـ ـوازن ب ـ ــني العقـ ـ ـ والعاطف ـ ــة ,وخلـ ـ ـ ب ـ ــني املص ـ ــلحة
واحلاجــة ,ومجــع بــني اللــني والشــدة ,ومن ـه اــرن الق ـرار احلكــيم
لألم.
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 ღقــد تــرتدد األم با ــاذ القـرار املناســب لظــرف معــني ,عندئــذ
يك ــون التـ ـوازن ب ــني حن ــان األم ,وحكم ــة األب ض ــرورياً حـ ـ
ينعكه على األبناء بإذن اه تعاىل باخلري والسعادة.
 ღقد يكون حرمان األم مـن عطـ والـديها ي مرحلـة سـابقة
مــن مراح ـ حياهتــا ذا أثــر ســلي علــى عةقتهــا بصــغارها ,فــإن
ةانــت قــد تعرضــت ملعاملــة قاســية ي فــرتة مــا مــن حياهتــا ,أو
فقدت والديها ي صغرها ,فإن ذلك ي ةلتا احلالتني قد يطبـع
بصمةً سلبية ي شخصيتها وتعاملها مع أوالدها .فنراها تسعى
إىل تعوي أبنائها بإفر ِ
اق بعـ الـذي حرمـت منـه ي حياهتـا,
أو إىل تطبي ـ ـ بع ـ ـ أس ــاليب وال ــديها بالرتبي ــة القاس ــية علـ ــى
صغارها اعتقادا منها أن هذا هو األسـلوب األمًـ  ,فحـري بنـا
أن نعلــم أن حياتنــا الســابقة مهمــا بلغــت ســلبياهتا أو إحابياهتــا
فة ينبغي أن نأخذها برمتها ونطبقها على أبنائنا؛ بـ لنقطـ
منه ــا اجلوان ــب املض ــي ة ونس ــتفيد منه ــا ,أم ــا اجلوان ــب الس ــلبية
فلتكن عية وعظة لنا فنجنبها صغارنا.
03

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

 ღاالعتماد ي حضانة األطفـال علـى العـامةت املنزليـة يقطـع
أواصـ ـ ــر احملبـ ـ ــة بـ ـ ــني األم وصـ ـ ــغريها ,فالصـ ـ ــغري يسـ ـ ــتمد أةًـ ـ ــر
العطـ ـ ـ ـ  ,م ـ ـ ــن اللم ـ ـ ــه ,واألحض ـ ـ ــان ,واملقابل ـ ـ ــة ,والرعاي ـ ـ ــة,
والتلط ـ ـ مع ــه .ح ـ ـ احلـ ــدي ال ــذي حهلـ ــه فهـ ــو يـ ــأنه بـ ــه
ويعرف ـ ــه .ةي ـ ـ نع ـ ــا ه ـ ــذا الوض ـ ــعا م ـ ــن املمك ـ ــن أن يك ـ ــون
االعتم ـ ــاد عل ـ ــى الع ـ ــامةت املنزلي ـ ــة ي التحض ـ ــري ,والتنظيـ ـ ـ ,
وأعم ــال املن ــزل ,أو ي أم ــور ض ــيقة ج ــداً ,أم ــا رعاي ــة األطف ــال
الصــغار فيجــب أن يكــون مــن اخلطــوق احلمـراء ,وإن اضــطررنا
لــرتةهم أثنــاء ف ـرتات العم ـ فلنســتعني باجلــدات والقريبــات مــا
أمك ــن ح ـ ـ نع ــود م ــن أعمالن ــا ,أم ــا بع ــد العم ـ ـ فيج ــب أن
يكونوا حتت رعايتنا وبني عيوننا.
ღشـ ــغ األم بالوظيفـ ــة عـ ــن األطفـ ــال الصـ ــغار حع ـ ـ وقتهـ ــا
املخصس ألطفالا قصرياً جـداً ,فيحـرم الصـغار جـزءاً ةبـرياً مـن
الرعاي ــة واالهتم ــام .ل ــذا فلنس ــع أن نعوض ــهم ع ــن ه ــذا البع ــد
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واحلرم ــان ب ــالتقرب ل ــم وتعويض ــهم ح ــني عودتن ــا ,وبع ــدم نق ـ
أعمالنا ومهومنا الوظيفية إىل البيت عند العودة إليه.
 ღةًرة متطلبات احلياة وضغ املعيشة ي املدن الكبـرية ,مهـا
س ـ ــببان لض ـ ــياع أوق ـ ــات غ ـ ــري قليل ـ ــة م ـ ــن أجـ ـ ـ حتقيـ ـ ـ تل ـ ــك
املتطلبــات ,أو قضــاء أوقــات طويلــة مــن أج ـ إجنــاز أعمــال ال
هتــم حيــاة الطفـ بـ حياتنــا ؟ــن ,وة ـ ذلــك تأخــذو األم مــن
وقــت أطفالــا ,دون تلمســها حلاجــة هــؤالء األطفــال ,فجــدير
اـ ـا أن ترت ــب أوقاهتـ ـا ال ــي ـ ـرن فيه ــا لقض ــاء حاجياهتـ ـا ,وأن
تنجز أةًر من عم واحد من األعمال الي تقع خـارن البيـت
ي وقــت واحــد ,وأن خنتــار أوقــات خروجه ـا بعيــداً عــن أوقــات
الـذروة املزدمحــة ,أو أن توةـ بعـ األعمـال للقــادر عليهــا مــن
األبناء الكبار أو األزوان.
 ღزادت األعمال املنزلية بعد أن اتسعت مساحتها ,وتزايدت
رقع األثا ي أرةاهنا ,وأصـبحت الفخامـة هـي هـاجه النـاس
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األول ,م ــا جعـ ـ أعمال ــا أص ــعب ,والوق ــت ال ــذي تقض ــيه ي
تنظيفه ــا وص ــيانتها وترتيبه ــا أط ــول ,وةـ ـ ذل ــك يُس ــتقطع م ــن
وقت متابعة األبناء وتربيتهم ,لذا حب أن نعا أمورنا ي هـذا
اجلان ــب ,وأن خنت ــار األث ــا ال ــذي يناس ــبنا ,واملخطـ ـ املن ــز
الذي ادمنا وبالقدر الذي ال يكلفنا أةًر ما ؟تم .
 ღاملـ ـ ـرأة ه ـ ــي الص ـ ــندوق ال ـ ــذهي للعواطـ ـ ـ املتنوع ـ ــة ,فه ـ ــي
تستطيع أن متد أوالدها حبسب حاجتهم مـن العطـ واللطـ
واحلن ــان ,ة ــذلك ف ــإن األي ــام ةفيلـ ـة ب ــأن مت ــدها بـ ـية وحباس ــة
عاطفية دقيقة ما حعلهـا متيـز بـني مـا حيتاجـه الصـغري ومـاينتظرو
الكب ــري ,ةم ــا تس ــتطيع أن تف ــرق ب ــني أب ــن وآخ ــر ةـ ـ حبس ــب
طبيعتــه وطريقــة تعاملــه وظروفــه ,وهــي مــن جانــب آخــر علــى
قـدرة بــأن متــد زوجهــا بنــوع آخــر مــن احلنــان ,لــذا فمــن احلكمــة
أن تار املناسب لك من حيتان اليها من حولا.
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 ღتزخر رفوف املكاتب بالعديد من ةتـب الرتبيـة منهـا العربيـة
وأخر املرتمجة ,ولكن ليه ة مايُعرض فيها صاحلاً بالضرورة
لن ــا وألس ـرتنا ,ول ـ ن ة ــان ق ــد ص ــل ألن ــاس م ــن حولن ــا فل ــيه
بالضرورة مناسباً لرتبية أبنائنا ,ةذلك لـيه ةـ مـا ةـان مناسـباً
لنا لفرتة زمنية معينة يكون مناسباً اآلن .فلنقرأ جتارب اآلخـرين
ونستنب ْ منها ما يناسب العائلة.
 ღاحلياة تنظيم وعم  ,وال يع ذلك أهنا تتم بطوات مرقمة
ال ميكــن أن ؟يــد عنهــا أو خنــرن عــن إطارهــا ,فمــن املمكــن أن
نس ــمع أو نقـ ـرأ خطـ ـوات ي الرتبي ــة تعجبن ــا ولك ــن ق ــد تك ــون
مس ــتحيلة التطبيـ ـ ي بيوتن ــا ,أو ةً ــرية اخلطـ ـوات واملتطلب ــات,
فلســنا مــرغمني أن نفرضــها علــى أنفســنا أو علــى مــن حولنــا أو
أن ؟ـاول أن نعيشـها ونطبقهــا حبـذافريها؛ إن فعلنــا ذلـك حعـ
الرتبيــة عم ـةً آليــا ميم ـاً ة ـ خطــوة تتبعهــا خطــوة أخــر  ,مــا
حع ـ ـ التفك ـ ــري ي الرتبي ـ ــة لوح ـ ــدو مش ـ ــكلة معق ـ ــدة حتت ـ ــان إىل
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حـ .فلنحرص أن نأخــذ احليــاة والرتبيــة ببســاطة ,وبــدون تعقيــد
أو ةًرة تفكري فهي سهلة متعة غري متنعة.
 ღاحلذر مـن أن نعتقـد أن سـبب سـعادة اآلخـرين هـو مبـا نـراو
م ــن تعامـ ـ ظ ــاهر م ــع أطف ــالم ,فه ــذا النج ــا ق ــد يك ــون ل ــه
أسباباً أخر أعظم وأةي أثراً ,فإن تكن أعجبتنا جتربة ناجحة
ي الرتبيــة فلنبح ـ عــن أســباب جناحهــا ,ولنحــرص أن نســأل
عن جوانبها السلبية واإلحابية.
 ღال نض ــع أطفالن ــا ي حمـ ـ التجرب ــة ي أس ــاليب الرتبي ــة ,بـ ـ
ت ــار األم م ــا يناس ــب أطفال ــا ويتماش ــى م ــع ق ــدراهتم العقلي ــة
واجلسمية.فرب جتربة أورثت الندم.
 ღلن ــرب ي أطفالن ــا الًق ــة ب ــالنفه ,ولنم ــدهم بالعوامـ ـ ال ــي
تزيــد هــذو الًقــة ي أنفســهم ,ةــأن يشــارةوا باختيــار ةـ صــغرية
وةبــرية مــا اصــهم ويتواف ـ مــع رغبــاهتم .ةمــا نعلمهــم ةي ـ
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ينهضــون مــن مشــاةلهم بأقصــى ســرعة وبأق ـ اخلســائر ,ونبــني
لم ةي يستفيدون من جتارام وجتـارب اآلخـرين مـن حـولم,
مــا حعلهــم ميتلكــون اخلــية مــن ة ـ جتربة,وجــدير بنــا أن نضــع
بني أيديهم طرق التعام مع املشـكةت ,وةيفيـة حلهـا بصـورة
ص ــحيحة ف ــنجعلهم حيل ــون مش ــاةلهم بأنفس ــهم ,ويص ــححون
أخطــاءهم مبســاعدتنا لــم ولــيه بتصــحيحها ةاملــة مــن قبلنــا
وعل ــى طب ـ ـ م ــن ذه ــب ,وباملقاب ـ ـ ف ــإن ت ــوبيخهم وانته ــارهم
وحرمــاهنم مــن ال ـرأي واملشــورة واالســتبداد ,لــه األثــر الســلي ي
حياهتم.
 ღةيفما تريدين طفلك أن يكـون فعامليـه وعوديـه ,ال تعوديـه
إال ما تريدين أن يعتاد عليه ,أ تري أنـه إن اعتـاد النـوم معـك
اس ــتمر عل ــى ه ــذو الع ــادة ,وعن ــدما حترمي ــه تل ــك الع ــادة أقـ ـ
مضجعك وتغريت نفسيته.
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 ღلــيه ةـ مــا يشــتهيه األطفــال مــن امللةـ واملشــارب حــب
أن حلــب ,ب ـ املفيــد الــذي يزيــد مــن مقاومــة اجلســم ويغــذيهم
بالتغذي ــة املفي ــدة ه ــو املطل ــب .فن ــرغبهم ي ةـ ـ مطع ــم طي ــب
صحي و؟ببهم فيه ,وال ؟رمهم بالكلية عما تشتهيه أنفسهم.
 ღأمــي أريــد مً ـ لعبــة صــديقي أو مةبــه صــديقي ,طلــب
يتكرر ,فكي لنا أن خنرن أطفالنا من هذو التبعية لألصدقاءا
إن تعزي ـ ــز الًق ـ ــة ي نف ـ ــوس أطفالن ـ ــا حبس ـ ــن اختي ـ ــاراهتم ,ورف ـ ــع
معنوياهتم حبسن ذوقهم حعلهم يتبنون فكراً اسـتقةلياً ,فلنـا أن
جنلــب لــم عنــد التســوق مــا يعجــبهم مــن اختيــارات األصــدقاء
لكننـ ــا باملقاب ـ ـ جنلـ ــب ل ـ ــم مـ ــا مييل ـ ــون إليـ ــه باختي ـ ــاراهتم ه ـ ــم
ونشجعهم على هذو االختيارات.
 ღالتنــافه األســري بــني العــائةت واخلةفــات فيمــا بيــنهم قــد
يكــون لــه اثــر ســلي علــى األطفــال ,فلنحــرص علــى أن تكــون
خةفاتنا مهما صغرت بعيدة عن عيون وأُـاع أطفالنـا ,ملـا لـا
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من تأثري سلي على تقييم وفهـم العةقـات العائليـة علـى املـد
البعيد.
 ღلنه ــتم ببنـ ــاء العقـ ــول واألجسـ ــام ,وذل ــك بتنميـ ــة املهـ ــارات
الذهنيـ ــة ,وزيـ ــادة التمـ ــارين احلرةيـ ــة ,فأبنا نـ ــا يـ ــدخلون مرحلـ ــة
اخلطر بكًرة مةزمة شاشات املرئيات على اختةفها.
 ღهنــار فــرص تعليمي ـة جيــدة منــذ املراح ـ املبكــرة مــن عمــر
الص ــغرية .فـ ـاألم ه ــي املعلم ــة األوىل لفتاهت ــا بش ــأن ةـ ـ جدي ــد
ومفيد ,وباألخس تعاليم الدين احلني  ,ةتعليمها القصار مـن
ســور القــرآن الكــرمي ,وبالــذات ســورة الفاحتــة الــي هــي رةــن مــن
أرةــان الصــةة ,فحــري أن تنــال األم هــذا األجــر العظــيم الــذي
يتكرر طول العمر.
 ღإذا ةانت ابنتك متارس بع العـادات السـي ة ,أو تشـتكي
مــن بعـ األمـراض الظــاهرة ةعــادة قضــم األظــافر ,أو مشــكلة
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احل ـ ـول ي العينـ ــني ,أو التأتـ ــأة ي الكـ ــةم ,أو غـ ــري ذلـ ــك مـ ــن
املشـ ــاة الصـ ــحية ,فالواجـ ــب أن يـ ــتم عـ ــةن ذلـ ــك قب ـ ـ أن
يستفح .
 ღيســتحب تعلــيم الفتــاة مــا أمــر بــه ديننــا احلني ـ مــن ح ـ
للض ــي  ,وحًه ــا عل ــى تكرمي ــه بش ــك الئـ ـ ومناسـ ـب ,وم ــن
أج ـ ـ أن يك ــون ال ــدرس بش ــك عمل ــي عل ــى األم وفتاهت ــا أن
يعمــة بشــك إبــداعي ي التحضــري لــذو املناســبة وغريهــا مــن
املناسبات.
 ღاحلـذر أن تصـ ملسـامع فتياتنــا أي ةلمــة نابيـة ,وقبـ ذلــك
ة ـ ـ ـ ـ ةلم ـ ـ ــة حمرم ـ ـ ــة ,س ـ ـ ـ ـواء ع ـ ـ ــن طريقن ـ ـ ــا أو ي املناس ـ ـ ــبات
االجتماعي ــة ,ف ــإن الطفل ــة متس ــك بالكلم ــة وال تطلقه ــا فهـ ــي
بياءة تستطيب ة ما تسمع.
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 ღإيــاةم والعق ــاب الب ــدا للفت ــاة ,فهــو ذو أث ــر نفس ــي س ــلي
عليها وقد يرتتب عليه عواقب وخيمة ,ويب بني الفتـاة وأهلهـا
ج ــدار م ــن الكراهي ــة ,ب ـ ـ ق ــد يكـ ــون العق ــاب النفس ــي أش ــد
وأقس ــى ,ة ــأن حت ــبه األم طفلته ــا ,أو تعاقبه ــا حبرماهن ــا وع ــدم
مرافقتهــا مــع أبنائهــا ي النزهــة أو اجتمــاع األســرة ,وإيــار أيتهــا
األم م ــن حرماهن ــا م ــا حت ـب فه ــذا احلرم ــان حعله ــا تفك ــر أن ــك
تعادينهــا مــن أجـ ذاهتــا ال مــن أجـ ماحتــب ,وإيــار والعقــاب
باملقارنة بينها وبني إخوهتا فهي أشد وطأة ,وأةًـر أملـاً وعمقـاً,
وفيها تفري بـني األبنـاء ,وغـرس للضـغينة بيـنهم ,وحـري مراهـا
املقارنة مع املتميزات من الصديقات وغـريهن .وعنـد فـرض أي
عقاب لتعدي سلور خـاطئ فيهـا فمـن املهـم أن تفهـم الطفلـة
جانب اخلطأ فيه ,والسبب الذي جع العقاب ينزل اا.

 ღلعـ ـ م ــن أفضـ ـ م ــا يق ــوم ب ــه الوال ــدان م ــن أجـ ـ أبن ــائهم
إحلــاقهم مب ـدارس حتفــيظ القــرآن الكــرمي النظاميــة ,فــإن ي ذلــك
فض ـ ـ عظ ــيم ,مل ــا في ــه م ــن تعل ــم للق ــرآن وحف ــظ لك ــةم رب
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العـ ــاملني ,وانتسـ ــاب أله ـ ـ اخلـ ــري والـ ــدين ومتمـ ــع الصـ ــاحلني.
ولكـ ــي تكتم ـ ـ الفرحـ ــة اـ ــم فلنشـ ــجعهم علـ ــى أن االنضـ ــمام
حللقـ ـ ــات القـ ـ ــرآن الكـ ـ ــرمي املسـ ـ ــائية ,أو الـ ـ ــدور ذات املناش ـ ـ ـ
املتعددة.
 ღم ــن أج ـ ـ حف ــظ الفت ــاة لكت ــاب اه بإتق ــان ,أو مراجعت ــه
بشــك تــام ,فمــن اخلــري أن يــتم التعاقــد مــع مدرسـة جليلــة مــن
أج هذا األمـر؛ لتعمـ خـارن أوقـات املدرسـة النظاميـة ملتابعـة
حفظ الفتاة.
جدا أن نساعد فتياتنا على حفظ القرآن الكرمي,
 ღمن الرائع ً
وأن نسـ ــمع مـ ــنهن املقـ ــاطع الـ ــي حفظنهـ ــا ,وأن نصـ ــح لـ ــن
الق ـراءة إن ةــان هنــار مــن خطــأ ,وأن نشــجعهن علــى احلفــظ
و؟فزهن على ذلك.
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 ღالتشديد على عدم خلوة الفتاة بدون حمرم مع الرجال ,وأن
ال يتم التسـاه مـع السـائ أو غـريو مهمـا ةـان األمـر ضـرورياً,
وذلك لكافة الفتيات سواء الصغريات أو الكبريات.
 ღتعويدها منذ الصغر على اللـبه احملتشـم ,وعـدم التـين ,أو
خمالطـ ــة الـ ــذةور بشـ ــك موسـ ــع ,أو اللعـ ــب معهـ ــم ي أمـ ــاةن
بعيدة عن الرقابة.
 ღتعوي ــد الفت ــاة بوق ــت مبك ــر بل ــزوم احلج ــاب ,فه ــذا يس ــه
عليها لبسه حينما حب عليها ذلك.
 ღحب أن تتعلم الفتاة الصغرية بطريقة مبسطة ,أنـه ال ينبغـي
أن ميســها أي إنســان بشــك مريــب ,وإن ةانــت هنــار حماول ـة
من هذا القبي ومن أي جنه فيجب أن ي والديها بذلك.
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ُ ღحتــذر وُ ــوف بعـ األمهــات فتياهتــا منــذ الصــغر بقصــس
منســوجة ,أو حكايــات خمتلقــة ,فتنشــأ الطفلــة خائفــة مــذعورة,
فيجــب أن ؟ــد مــن هــذو الظــاهرة الســلبية ,والــي لــا أثــر ســيء
عل ــى الطفل ــة ول ــو بع ــد ح ــني؛ إن التنش ـ ـ ة بأس ــلوب الرتهي ــب
بالقص ـ ــس املرعب ـ ــة ,واألش ـ ــياء اتهول ـ ــة ,واحلكاي ـ ــات اخليالي ـ ــة
املكذوبــة يغــرس ي األطف ــال غرس ـاً س ــي اً ,وينمــي ي أنفس ــهم
مفاهيم ةًـرية خاط ـة منهـا اإلميـان باخلرافـة ,والرعـب مـن أشـياء
واهية ,ومن املمكـن أن تكـون تلـك األشـياء الـي شـوهناها لـم
باخلرافـ ــات ه ـ ــي ي احلقيقـ ــة أش ـ ــياء إحابيـ ــة ,ي جان ـ ــب آخ ـ ــر
املمكــن أيض ـاً أن تُرســخ تلــك اخلرافــات ي عقــولم؛ أن الرتبيــة
مبني ــة عل ــى الك ــذب والقص ــس الواهي ــة ,وذل ــك بع ــد أن تع ــي
وتص ـ ـ ملرحلـ ــة اإلدرار ي املسـ ــتقب  ,وغـ ــري ذلـ ــك مـ ــن اآلثـ ــار
السلبية...

26

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

 ღحيســن أن يــز بــني لعــب األطفــال فالصــغار لــم املناســب
مـ ــن األلعـ ــاب وللكبـ ــار مايناسـ ــبهم ,والبنيـ ــات غـ ــري الصـ ــبيان,
وهكذا..
 ღعندما جتد األم خصلة محيـدة ي أبنتهـا فيحسـن أن تعززهـا
وأن تًـ عليهــا الًنــاء التــام أمــام اجلميــع ,إمــا أمــام أبيهــا وأفـراد
مدرسـتها أو الطالبــات ,أو اتتمـع الــذي بـرزت فيــه
أسـرهتا ,أو ّ
تلـك اخلصـلة ,وأن ــس تلـك امليـزة وتشــري إليهـا بعينهـا ,لكــي
تسعى الفتاة لتطويرها وزيادة احلسن فيها.
 ღمن أج نشأة صاحلة وبذرة نقيـة فحـري بكـ أم أن تـار
البنتها الصغرية ي مراحـ ريـاض األطفـال مـدارس هتـتم بتعلـيم
الق ـ ـ ــرآن الك ـ ـ ــرمي وحتفيظ ـ ـ ــه ,وت ـ ـ ــدرس الس ـ ـ ــنة النبوي ـ ـ ــة املطه ـ ـ ــرة
وتعاليمهــا ,وبعـ األحكــام الفقهيــة واألوراد النبويــة ,واحلــرص
علــى أن تكــون تلــك الريــاض غ ـري خمتلطــة فــإن ذلــك قــد يقل ـ
اإلحساس لديها ي هذا اجلانب ي املستقب .
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 ღم ــن واجب ــات األب ــوين أن يتابعـ ـا وباس ــتمرار التغ ــري ي أف ــرد
أسـرهتما وخاصــة اإلعاقــات اجلســدية ,والنفســية ,فقــد ال تظهــر
تلك اإلعاقـات إال بعـد أن تبلـ طـوراً متقـدماً ,وإن مـن األمـور
املســاعدة واملسـ ّـرعة ي العــةن النــاج أن تُكتش ـ ي مرحلــة
مبك ــرة لي ـ ـتمكن األب ـ ـوان م ــن ت ــدارر األم ــر قب ـ ـ أن يس ــتفح
فيصعب عةجه.
 ღلق ــد هنـ ـى الن ــي  ع ــن ال ــدعاء عل ــى األطف ــال فق ــال(:الَ
تَـ ْدعُوا َعلَــى أَنْـ ُفسـ ُك ْم َوالَ تَـ ْدعُوا َعلَــى أ َْوالَد ُةـ ْـم َوالَ تَـ ْدعُوا َعلَــى
يب
أ َْم َوال ُك ْم الَ تُـ َواف ُقوا م َن الله َس َ
اعةً يُ ْسأ َُل ف َيها َعطَـاءر فَـيَ ْسـتَج ُ
لَ ُكـ ْـم)(رواو مســلم) .وهــذا أمــر نبــه إليــه الرســول  فجــدير أن
نقـ ـ عن ــدو ,وأن نَنه ــى أنفس ــنا ل ــيه ع ــن التم ــادي ي ه ــذا
الشأن فحسب ب نعتاد الـدعاء لـم حـ ي حلظـات الغضـب
منهم.
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 ღع ــن أن ــه ب ــن مال ــك  قال(:ج ــاءت امـ ـرأة إىل عائش ــة
رضــي اه عنهــا ومعهــا صــبيان فأعطتهــا عائشــة ثــة مت ـرات,
فأعط ــت ةـ ـ ص ــي ل ــا مت ــرة ,وأمس ــكت لنفس ــها مت ــرة ,فأةـ ـ
الصـ ــبيان التم ـ ـرتني ونظ ـ ـرا إىل أمهمـ ــا فعمـ ــدت األم إىل التمـ ــرة
فشـ ــقتها ,فأعط ـ ــت ة ـ ـ ص ـ ــي نص ـ ـ مت ـ ــرة .فجـ ــاء الن ـ ــي 
فأخيتــه عائشــة فقــال :ومــا يعجبــك مــن ذلــكا لقــد رمحهــا اه
برمحتها صبييها)(7رواو البخاري) وهذا درس مـن السـنة النبويـة
يب ـ ــني م ـ ــد عطـ ـ ـ األم عل ـ ــى أبنائه ـ ــا ,وم ـ ــد قرا ـ ــا م ـ ــنهم
والتص ــاقها ا ــم ,ول ـ ـ ن ة ــان اجل ــوع احلس ــي مؤمل ـ ـاً ف ــإن اجل ــوع
العـ ــاطفي أةًـ ــر إيةم ـ ـاً ,ألن اجلـ ــوع احلسـ ــي يقت ـ ـ املـ ــرء أو ال
يقتلــه ,أمــا اجلــوع العــاطفي فقــد يقتـ ديــن املــرء فيخســر الــدنيا
واآلخــرة .فاحلــذر احلــذر أن هنــتم جبانــب علــى حســاب جان ـب
آخر.
 ღقد يكتب اه على األم وعائلتها اليـتم ,أو احلاجـة والفقـر.
فمن اخلري العميم أن تكـون األم مؤمنـة بقضـاء اه وقـدرو ,وأن
29

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

ال جتع ـ ه ــذا األم ــر س ــبب ض ــع لعائلته ــا ,أو اع ــة لتعل ـ
الفشـ عليهــا ,فحــري بــاألم أن جتعـ ذلــك الضــع قــوة ,وأن
تنم ـي ي نف ــوس أطفال ــا ح ــب الص ــمود والوص ــول للقم ــة,وأن
ف ــي ع ــنهم بع ـ ـ مـ ــا ق ــد يض ــرهم مـ ــن نظ ـ ـرات ,أو هبـ ــات
اإلحسان الي تقدم إليهم ة حـني ,حـ ال يشـعروا بانكسـار
نفوسهم أمام اآلخرين.
 ღاملداومـة علـى تـدبر آيـات القـرآن الكـرمي ,والـتَعلم مـن ةتــب
التفسـري ,وحصـد الفوائــد مـن بـني ســطور السـنة واألئمـة علــيهم
رمحــة اه ,ومتابعــة ذلــك العلــم بالعم ـ مبحت ـواو ح ـ نص ـ إىل
مرضــاة اه  ,فنكــون ســبباً لنجاتنــا وجنــاة مــن حولنا.وســبباً
للحفــظ والتوفي ـ والســداد والرشــاد والصــة  .قــال اه  ي
يم ـ ْـني ي
س ــورة الكهـ ـ َ 81وأَم ــا ْ
اجلـ ـ َد ُار فَ َك ــا َن لغُ َة َم ـ ْـني يَت َ
ـك أَ ْن
الْ َمدينَة َوَةـا َن َْحتتَـهُ َةْنـ رـز َلَُمـا َوَةـا َن أَبُ ُ
صـاحلًا فَـأ ََر َاد َربُّ َ
ومهَـا َ
ـك َوَمــا فَـ َع ْلتُــهُ َعـ ْـن
يَـْبـلُغَـا أ ُ
َشــد ُمهَا َويَ ْســتَ ْخر َجا َةْنـَزُمهَــا َر ْمحَـةً م ْـن َربيـ َ
ص ـْبـًرا 81ولقــد ذةــر
أ َْمــري َِذلـ َ
ـك تَأْوي ـ ُ َمــا َْ تَ ْســط ْع َعلَْيــه َ
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الش ــيخ الس ــعدي رمح ــه اه تع ــاىل فائ ــدة ي ثناي ــا تفس ــريو ل ـذو
اآليــة فقــال :أن العبــد الصــاهلل حيفظــه اه ي نفســه ,وي ذريتــه.
وهذا من نتائو العم الصاهلل فقد يص نفعـه إىل الذريـة ويبلـ
مبـال قــد ال نراهــا مباشــرة .وأخــرن مســلم ي الصــحي عــن أ
هريــرة  أن رســول قــال(:إذا مــات اإلنســان انقطــع عملــه
ِ
صدقة جاريـة ,أو علـ ِم ينتفـع بـه ,أو ول ِـد صـاهلل
إال من ثة :
يــدعو لــه) .لقــد فــازت األم الــي تســعى مــن أج ـ بنــاء األبنــاء
الصاحلني فتذةرهم ة حني بأن صةحهم هـو فـوز دائـم لـم,
وصــة ألبنــائهم م ـن بعــدهم وفــة لوالــديهم ,فهــو صــة
وفة يتوار على مد األجيال.
 ღأن تكون املرأة اجتماعية فهذا فض من اه عظـيم ,ولكـن
أن يكون ة هم األم التواص واالجتماع ي ة حني مع من
تعرف ومن ال تعرف ,مع من له ح ومن ليه له حـ  .فهـذا
ضــررو جســيم .وفيــه مــن البعــد عــن البيــت ,واألبنــاء ,وتضــييع
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املسؤوليات الشيء الكًري ,فالواجب أن ال تبـال األم ي ذلـك
ب حب أن تسخر وقت فراغها لرعاية أه بيتها.
ღღღ
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هـمسات للحياة
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همسات للحياة
 ღقــد تكــون احليــاة مبعيــة األه ـ أفض ـ ..ولكنها مبعيــة الــزون
أمج ..
 ღالفتــاة لغــز رائــع..ال يوجــد لــه ح ـ حمــدد...ولكن مــع ة ـ
حماولة ي احل ..نزداد متعة..
 ღاألب واألم بالنسبة للفتاة..مها جناحا السعادة.
 ღاألم زهرة..يقطفه ـ ـ ـ ــا األبن ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ـ أن يس ـ ـ ـ ــتمتعوا
برحيقها..فت ـ ــذب روحه ـ ــا ب ـ ــني أي ـ ــديهم وم ـ ــن أجلهم..وتبق ـ ــى
مستمتعة بذلك..
 ღيستقر عق الفتاة بر ية أبيها..ويستقر قلبها بر ية أمها.
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 ღتصب الكماليات ة هم الفتاة..عندما ال جتـد مـن تكـون
بع مهه.
 ღتعطي الفتاة ة اهتمامها..ملن أعطاها بع

اهتمامه.

 ღعندما تفكر األم بفتاهتا..فإهنا تفكر بنفسها..
 ღت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاقس رو الفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة طرباً..عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدما مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدها أمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بالعط ..وميدها أبوها بالًناء.
ღღღ
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األم وفتاتها في سن النضج والمراهقة
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األم وفتاتها في سن النضج والمراهقة :
 ღتغف بع األمهات عن مرحلة التحول اجلسـدي ,والتغـري
النفس ــي املف ــاجئ لبن ــاهتن ,فف ــي ه ــذو الف ــرتة ق ــد حت ــه الفت ــاة
باخلج ـ  ,واالنط ـواء ,واالض ــطراب النفس ــي ,واحل ــزن عل ـى ة ـ
شــيء ,والغضــب مــن أي شــيء ,وأةًــر التغـريات النفســية تبــدأ
م ــع ب ــدء ه ــذو املرحل ــة؛ إهن ــا مرحل ــة التح ــول م ــن الطفول ــة إىل
النضــو ,فجــدير بــاألم أن تةحــظ فتاهتــا ,وتزيــد مــن تًقيفهــا,
وتقـ ـ معه ــا ي حتول ــا ه ــذا ,وتس ــه األم ــر عليه ــا .وليس ــت
الوقفة مع البنت ضرورية عند أو بعـد حـدو التغـري فقـ  ,بـ
بــالتًقي مــن قبـ هــذو املرحلــة وبفــرتة ةافيــة ,وتعريفهــا بكيفيــة
التعام ـ معهــا بص ـورة واعيــة .ولتوص ـ ْ إليهــا هــذو الرســالة :إن
هذا التحول ليه مرحلة ةبت وعزلة ,ب هي مرحلة مجيلة من
أمج املراح  ,وهي مرحلة انطـةق وإبـداع فهـي مرحلـة األنوثـة
الكاملة.
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 ღقــد تعــي الفتــاة تطــورات وتغ ـريات هــذو املرحلــة ي وقــت
أبك ــر م ــن الس ــن املتع ــارف علي ــه ,وال تس ــتطيع أن تفه ـم ه ــذو
املرحلة .ما يزيد صعوبتها على التأقلم مع هذا الوضـع اجلديـد.
فيجــب علــى األم أن تكــون مهــزة وصـ بــني مــرحلي االنتقــال,
وأن ال تعتي هذو التغريات هـي انقضـاء مرحلـة الطفولـة بشـك
ع ــام وت ــام ,أو أهن ــا وص ــلت ملرحل ــة النض ــو والفه ــم الكام ـ ـ ,
واإلدرار احلقيقي جلميع متطلبات هـذو املرحلـة ,بـ يستحسـن
بـاألم أن تقـرتب مـن فتاهتـا برفـ  ,وتوجههـا بلـني ,ومتشـي معهـا
مرحلته ــا ه ــذو بص ــي ,ألن الفت ــاة تع ــي ب ــني الطفول ــة ال ــي
تودعه ــا بالكامـ ـ  ,وب ــني التغـ ـريات احلاص ــلة وال ــي غ ــريت م ــن
شكلها ,وغريت بالتا نظرة من حولا لا.
 ღعنــدما تقــس األم علــى فتاهتــا بع ـ

القصــس عــن حياهتــا

السابقة ,وةي واجهت تلك التغريات ي س عمرها الفائتة,
فــإن مً ـ هــذو القصــس تعت ــي درس ـاً غــري مباشــر حع ـ ل ــد
فتاهتا الصغرية تصوراً ةامةً ملرحلة التغري ,وةيفية التعام معها,
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وهذو هتي ة مسبقة جتعـ الفتـاة تصـار أمهـا و يهـا عنـدما متـر
مبً هذو املرحلة وبالتغيريات الي طرأت عليها.
 ღي هـذو املرحلــة قـد جتــد األم أن فتاهتــا بـدأت تتعلـ بصــورة
قويــة بصــديقاهتا ,وذلــك حبكــم الســن املتقــارب بيــنهن ,والمــوم
املرحلية املشرتةة ,فهنا حيسن باألم أن ال تتضـاي  ,أو تظـن أن
أبنتهــا قــد فضــلت غريهــا عليهـا ,أو ابتعــدت عنهــا لســبب فيهـا
ه ـ ـ ــي .في ـ ـ ــدب اخل ـ ـ ــوف ي قل ـ ـ ــب األم م ـ ـ ــن خلفي ـ ـ ــات تل ـ ـ ــك
الصداقات .فعليها أن ال تشـكك ابنتهـا بصـديقاهتا ,أو تؤنبهـا
علــى ســوء اختيارهــا ,وال أن متنعهــا بــالقوة مــن م ـرافقتهن .ألن
الفت ـ ــاة ي مرحل ـ ــة املراهق ـ ــة حت ـ ــب أن تس ـ ــتق برأيه ـ ــا وتع ـ ــي
اختياراهتــا حبريــة تامــة ,وأةــي ضــنها أهنــا أدر مبصــلحتها مــن
أمهــا فلــذلك تســعى ألن تفــرض رأيهــا علــى أي حــال ,وبــأي
طريقـ ــة ,فعلـ ــى األم أن تقـ ــوم بعم ـ ـ اسـ ــتباقي ,حي ـ ـ تغـ ــذيها
باملعلومات واخليات عن أنـواع الصـديقات مـن قبـ أن تقـع ي
ـني لـ ــا الف ــرق ب ــني الص ــديقة الصـ ــاحلة
ص ــداقات خاط ـ ــة ,وتبـ ـ ُ
39

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

والصــديقة الســي ة ,وةيـ ميكــن أن متيــز بيــنهنا وةيـ ترتاجــع
عـ ــن إةمـ ــال صـ ــداقات تكتش ـ ـ بنفسـ ــها أهنـ ــا قـ ــد أخطـ ــأت
بعقدها من قب .
 ღإن تكن األم قـادرة علـى أن تُنـزل نفسـها منزلـة الصـديقة
البنته ــا ,فعليه ــا أن ت ــار إح ــد بناهت ــا األة ــي ,و يه ــا ب ــأن
تتقرب إليها ,فإن ةانت هي األةي بـني أخواهتـا فعلـى األم أن
تــار لــا األنســب واألقــرب مــن خاالهتــا ,أو عماهتــا ,أو م ـن
تً ـ ـ اـ ــن م ــن القريبـ ــات ,أو الص ــديقات املخلصـ ــات ,حبي ـ ـ
تكون خمزن أسرارها ,واملستمع حلديًها.
 ღالفـ ـ ـراحي داء حيمـ ـ ـ ي طيات ـ ــه ةـ ـ ـ س ـ ــوء ,وتنظ ـ ــيم الوق ـ ــت
والقضــاء علــى أوقــات الفـراحي باملفيــد أمــر مهــم ,وإن نســتطع
أن نوظـ هــذو األوقــات التوظيـ اجليـد واملفيــد فيجــب علــى
األقـ أن ال جنعـ أبناءنــا وبناتنــا حيســون بــالفراحي بشــك ةبــري,
وإن أةًــر مايشــعر بــه هــؤالء مــن الف ـراحي هــو أوقــات اإلجــازات
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املدرسية ,فيجب بناء برنامو ترفيهي تًقيفي متكام من أجـ
أن ال يقعوا ي فخ الفراحي املوح .
 ღإن مرحلــة ماقب ـ النــوم هــي مرحلــة مراجع ـة للــنفه ,وفــرتة
اســرتخاء جتعـ الفتــاة املســتلقية علــى سـريرها ةأهنـا علــى ةرســي
االعرتاف ,فننص األم أن تستغ هذو اللحظات ,وأن تقرتب
م ــن ابنته ــا ي ه ــذو احلال ــة وأن تس ــتلقي معه ــا ,فتمسـ ـ عل ــى
رأس ــها ,وتلع ــب بص ــةت ش ــعرها ,وتبادره ــا بق ــس القص ــس
عليها ,أو أن حتـدثها عـن حياهتـا وبعـ مواقـ عمرهـا ,وعـن
تلــك األي ــام اجلميل ــة مــن طفولته ــا ,وإذا رأت األم أن تستش ــري
ابنتهــا ي بع ـ مشــاةلها الــي تــر أهنــا ال تــؤثر علــى نفســية
ابنتها أو تزعزع من استقرارها فحسـناً تفعـ مـن أجـ أن حتـه
الص ــغرية بتق ــارب م ــع أمه ــا ,وأهن ــا عميق ــة الًق ــة ا ــا ,وح ــدي
روحهــا ,وحم ـ ســرها؛ وهــذا حــري أن حع ـ البنــت تبــدأ بســرد
حياهتا اليومية ألمهـا ,ومواقفهـا الـي متـر اـا ةلمـا سـنحت مًـ
هذو الفرصة.
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 ღال نســتعج النتــائو ي أي عمـ نقــوم بــه ,بـ ؟تــان ألن
ندرس خطواتنا ,و حس أعمالنا بني ة حـني وآخـر ,فلنصـي
ح تًمر البذرة الي زرعناها.
 ღحــب علــى األم أن تقــرأ ةًـرياً عــن ةـ مــااس ةـ مراحـ
الفتــاة ,وخاصــة مرحلــة املراهقــة وقـراءة أحكــام الــي ــس املـرأة
ي تلــك الفــرتة .وذلــك ح ـ يكــون لــديها ج ـواب لــك س ـؤال
يطر من قب فتاهتا.
 ღم ــن واجب ــات األم أيضـ ـاً أن تُعلّـ ـم وتًقـ ـ ابنته ــا ي ه ــذو
املرحلة بأمور دينها الـي تتوافـ مـع التغـريات الـي حصـلت لـا,
وأن تفقههــا وتبصــرها مبــا جتهلــه مــن ذلــك .ومــن ذلــك مــا أمرنــا
به الدين احلني من غس اجلنابة ,أو ةيفيـة تب ّـني الطهـارة مـن
الدورة الشهرية ,والغس منها ,واتباع ما أُمرنا بإزالتـه توافقـاً مـع
الفطرة.
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 ღي مرحلـة املراهقــة ال يعـ أن تبتكــر األم طريقـة جديــدة ي
التعامـ  ,أو تغــري بأسـلواا فجــأة معهــا ,سـواء باإلحــاب املفــرق
أو با ــاذ س ــبي احل ــذر واحليط ــة الغ ــري م ــيرة ,ألن الفت ــاة هن ــا
ســوف حتــه بتغــري جــذري بــني الشخصــية الــي عرفتهــا ,وبــني
الشخص ــية اجلدي ــدة ال ــي ب ــدأت تتعامـ ـ معه ــا ,فتش ــعر معه ــا
بغربة ووحشة ,لكن حب أن يكون التغري ي سلور األم ؟وها
متأنيـ ـاً بش ــك يناس ــب املرحل ــة ,ح ـ ـ ال حت ــه الفت ــاة ب ــذلك
التغـري .وإن ةــان هنــار أخطــاء ســابقة مــن قبـ األم ي التعامـ
أو الرتبيــة ,فجــدير بــاألم أن تغــري تلــك األخطــاء عــن نفســها,
ح لو الحظت ابنتها هـذا التغـري ,ألن ذلـك سـوف يُسـعدها
وحعلهـ ــا ت ـ ـؤمن أن أمهـ ــا تسـ ــعى للمصـ ــلحة والسـ ــري ي سـ ــبي
سعادهتا.
 ღبعـ النســاء حيملــن عُقــداً مــن املســتقب  ,ونظـرهتن للحيــاة
ســوداوية ,والتشــا م هــو األص ـ ي حيــاهتن ,والتضــجر دأاــن,
وي هذو احلالة فإن الفتاة تنشأ نشأة ماثلة ألمها ,ح يصـب
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ة ـ أم ـ ي احليــاة بنظرهــا س ـراب صــعب الوصــول إليــه ,وة ـ
مصــاب قــد ُةتــب ي القضــاء والقــدر ,فكأ ــا خصــت بــه هــي
دون غريهــا .فعلينــا أن نكــون أمــام ةـ أوالدنــا متفــائلني دائمـاً,
راضــني بقســمة اه علينــا ,غارســني لبــذرة التفــا ل ي نفوس ـهم
صــغاراً وةبــاراً ,فــنعلمهم إيــاو و؟بــبهم فيهــا ,وأن ننشــر األم ـ
حبياتنــا وحيــاهتم مهم ــا ةانــت الصــعوبات ال ــي تواجهنــا ,ح ـ
يرسخ ي قلوام معا اإلميان بالقدر من خري وشر.
 ღينبغي تعري الفتيـات بـاحلةل واحلـرام ,ومـن مث زرع الرقابـة
الذاتيــة فــيهن لتحــرر ي نفوســهن اخلــوف مــن اه تعــاىل ي ةـ
وقــت وحــني ,فــاألم قــد تغف ـ  ,واألب قــد ينشــغ  ,واألخ قــد
يلهو ,ولكن اه ُيع عليم بصري ,هو الرقيب على ة شيء,
والع ــا بائنـ ــة األعـ ــني ومـ ــا فـ ــي الصـ ــدور ,واحملـ ــي باجللي ـ ـ
والقلي من األمور فسبحان اه العظيم.
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 ღي مرحل ــة االنتق ــال م ــن الطفول ــة إىل املراهق ــة تتج ــه الفت ــاة
اجتاهاً إحابياً ي الكًري من اجلوانب ,لع أمها الشغ بالعي
ي ع ــا القـ ـراءة ,فنج ــدها تط ــالع ي أنـ ـواع شـ ـ م ــن الكت ــب
ـنهم مــن حبــور الشــعر ,وتــارة أخــر تســر ي
واتــةت ,فتــارة تـ َ
عــا الروايــة أو ي ةتــب الًقافــة ,فحــري بــاألم ومــن حولــا أن
يوجهوه ـ ـا ؟ـ ــو الق ـ ـراءة النافعـ ــة ,وأن يرشـ ــدوها ةيفيـ ــة اختي ـ ــار
الكتب القيمة ,وتعليمها ةيفية القراءة السريعة  ,والطرق املرةزة
للكت ـ ـ ـب الطويل ـ ــة ,والط ـ ــرق الص ـ ــحيحة ي تلخ ـ ــيس الكت ـ ــب
املفيدة؛ وي هذا اجلانب ينبغي أن حتذر األم مـن انـزالق فتاهتـا
خل ـ الكتــب الفكريــة الدامــة ,أو القصــس املاجنــة ,خاصــة
ه علــى
وأن بع ـ الكتّــاب ميلكــون مــن ســحر البيــان مــا يـُلَ ـب ّ
الفتي ـ ــات أفك ـ ــارهن ,فيخلط ـ ــون ل ـ ــن الس ـ ــم بالعسـ ـ ـ  ,واحلـ ـ ـ
بالباط ـ  ,م ــا ي ـؤثر ول ــو بش ــك ت ــدرحي عل ــى العقي ــدة النقي ــة,
والقيم املًلى ,واملباد الراسخة ,والتقاليد احلميـدة الـي نشـأت
عليها ,فيكون ي ذلك الدم ي الدنيا والدين.
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 ღلــيه هنــار أســوءَ مــن أن تنتقــد األم فتاهتــا نقــداً مباشــراً أو
الذعاً ,وحري باألم أن تار الطريقـة املناسـبة لتوصـي رسـالتها
إليهـا بــدون أن تعتقـد الفتــاة أهنـا هــي املقصـودة بشخصــها ,بـ
املقصود فعلها اخلاطئ.
 ღاألفض أن تكون ر يتنـا للجميـع مبنيـة علـى حسـن الظـن,
واألص ي أعمال َمن حولنا حسن املقصـد ,وةـ ذلـك شـيء
رائع ,ولكن ال يع هـذا أن املـرء يـرتر احلبـ علـى الغـارب ,أو
أن يغف عن رعيته.
 ღالفتــاة الــي أوتيــت مســحة مــن احلُســن واجلمــال تكــون قــد
نالت من اه هبة تتميز اا عن غريها ,وهذا احلُسن ي املظهـر
حعلها دوماً حتت أنظار اآلخرين ,وبالتا تراها تعي ضغوطاً
ال مت ــر ا ــا األخري ــات ,فم ــن الض ــروري أن نب ــني ل ــا أن ةم ــال
مجال املظهر حب أن يوافقه مجال اجلوهر.
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 ღلنواصـ ـ ـ تنمي ـ ــة رو اجلم ـ ــال ي فكره ـ ــا ,وتعزي ـ ــز مك ـ ــامن
احلس ــن ي روحه ــا ,وذل ــك بتنمي ــة اخلص ــال احلمي ــدة ,وتق ــدمي
بع ـ التوجهــات املفيــدة ,ومــن أمًلــة ذلــك االهتمــام بــالزهور,
وشجريات الظـ  ,والرأفـة باحليوانـات ,والرسـم ,وةتابـة القصـس
والرواي ــات ,واملداوم ــة عل ـى الق ـراءة واملطالع ــة ,وتأم ـ الطبيع ــة,
ودراسة حياة أه اخلية.
 ღحتــب الفتيــات زيــارة األس ـواق والتمتــع بالتســوق ,فلمــاذا ال
؟بـبهن بزيــارة املكتبــات ,فنـنظم لــن زيــارة مـن أجـ أن يتــزودن
بالكتــب الــي تناســبهن ,واملتوافقــة مــع ميــولن ,ومــن املهــم أن
خنت ــار مكتب ــات حمافظ ــة ,ح ـ ال نق ــع ي ح ــرن عن ــدما يك ــون
الع ـ ــرض غ ـ ــري مناس ـ ــب ,أو عن ـ ــدما يعج ـ ــبهن بعـ ـ ـ الكت ـ ــب
املشــبوهة والــي تتحــد عــن بع ـ اجلوانــب اتهولــة بالنس ــبة
للفتاة فريغنب ي اةتشافها ,أو اةتشاف ةتاب جديد ال نعرفه
أو يعرفنه.
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 ღلنا ي احلياة ميول وأهداف وآمال ,ولكـن ال نفرضـها علـى
فتياتنا أو ؟اول إقنـاعهم اـا .بـ خنـيهم بلمالنـا ونفهـم ونقـدر
آمالم ونساعدهم ي حتقيقها قدر اإلمكان.
 ღعنــد الصــغر قــد خنتــار لبناتنــا مــن املةبــه والزينــة مايناســب
ذوقنا ,ونتجاه الذوق العام ,أو ما ينتشر من خطوق املوضـة
م ــن حولن ــا ,وبالت ــا ق ــد تكـ ــون الص ــغرية بس ــبب ذل ــك حم ـ ـ
نظ ـرات الســخرية ,أو الشــفقة مــن اآلخ ـرين ,وقــد جنيهــا أيض ـاً
على خياراتنا عندما تكي حبجة أننا نريدها أن تلبه ما اعتدنا
عليه ي أجيالنا ,ونتجاهـ ذوقهـا اخلـاص ,واملوضـة الـي يتبعهـا
جيلها ,ما حعلها ي حم حرن مـن حولـا ,فمـن أجـ فلـذات
األةباد علينـا أن خنتـار لـم أو نعيـنهم علـى اختيـار مـا يناسـب
الوقت والزمان ,وبدون أن يكون هنار أي تعـارض شـرعي مـع

املةب ـ ــه والزين ـ ــة املخت ـ ــارة.فة حيس ـ ــن أن نك ـ ــون ي ص ـ ــغرهن
مهملني لن وي ةيهن متسلطني عليهن.
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 ღع ــاجلي األخطـ ــاء بالبح ـ ـ عـ ــن املس ــببات ولـ ــيه بانتق ــاد
األفع ــال ,فعن ــدما جت ــدين عل ــى فتات ــك تص ــرفاً غ ــري مناس ــب,
فـ ــاحبًي عـ ــن مصـ ــدر هـ ــذا الفع ـ ـ  ,ومـ ــن أيـ ــن تلقتـ ــها ومـ ــاهي
دوافعــها .فقــد يكــون خلفــه أمــور أعظــم حتتــان إىل إعــادة بنــاء
وتصحي .
 ღتريــد بع ـ األمهــات أن تكــون فتاهتــا نســخة منهــا ي ة ـ
ش ــيء ,وه ــذا خط ــأ عظ ــيم .فم ــن املف ــرتض أن تس ـ َـع ْي لتك ــون
فتاتــك أفض ـ منــك وي ة ـ شــيء ,ومبــا يتناســب مــع ر يتهــا,
وقدراهتا ,وميولا الي تعشقها.

 ღعنـد احلـدي مـع فتاتــك ال تنظـري لـا بعـني االســتخفاف,
أو تنشغلي بشيء آخـر أثنـاء بًهـا لـك مهومهـا ,أو تسـتعجليها
بإةمال حديًها ,ب ةوا معها قلباً وقالبـاً ,واجلسـي جبانبهـا,
وضـ ــعي يـ ــدر بيـ ــدها ,وحتسسـ ــي آالمها.فاالتصـ ــال اجلسـ ــدي
أسه طري لتص نبضات القلب إىل القلب.
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 ღاحلياة ال لو من املنغصات ,فعلينا أن نذةر أبناءنا وبناتنـا
عنـد إصـابتهم مبكـروو أن يلج ـوا إىل اه بالـدعاء ,ويلحـوا عليــه
ي ة حني ,ويستعينوا بعد ذلك باستشارة أه الرأي والفكـر
واحلكمــة مــن األصــدقاء واألقربــاء الصــاحلني ,ومصــارحتهم عــن
الموم الي تعص ي نفوسهم.
 ღإن ه ــذو ال ــدنيا دار زرع ,والواجب ــات الديني ــة مقدم ــة عل ــى
ة ـ شــيء ,فيحســن بنــا أن جنع ـ فتياتنــا أةًــر قرب ـاً مــن اه,
وذلــك باحلفــاع وااللتـزام بــأداء الواجبــات ,والتــزود مــن النوافـ ,
والسنن :ةصيام االثنني واخلميه ,وثـة أيـام مـن ةـ شـهر,
وي ــوم عرف ــة ,وأي ــام عاش ــوراء ,وس ــتة م ــن شـ ـوال ,وقي ــام الليـ ـ ,
والسنن الرواتب بعد الصلوات ,وسـنة الضـحى ,والصـدقة علـى
احملت ــاجني ,والتق ــرب للن ــاس ب ــالكةم اجلميـ ـ  ,والتبس ــم للغ ــري,

والس ـ ــةم عل ـ ــى م ـ ــن يع ـ ـرفن وم ـ ــن ال يع ـ ـرفن ,وزي ـ ــارة املرض ـ ــى,
وتشـ ــميت العـ ــاطه ,واحلفـ ــاع عل ــى ق ـ ـراءة حـ ــزب يـ ــومي مـ ــن
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القرآن ,وغري ذلـك الكًري..وأفضـ الوسـائ حلـًهن علـى ذلـك
أن تكون األم هي القدوة لن ي أفعالا.
 ღالبشاش ــة ,والكلم ــة الطيب ــة ,وص ــفاء القل ــب ه ــي مقوم ــات
اجلمـ ــال احلقيقـ ــي لإلنسـ ــان؛ هـ ــي آداب ,وسـ ــلور ,وفضـ ــائ ,
علين ـ ــا أن نغ ـ ــذيها ,وننش ـ ــرها ,ونتعامـ ـ ـ ا ـ ــا ,وأن ؟س ـ ــنها ي
نظرهن ,ونوطنها ي أنفسهن.
 ღاإلعجــاب بــني الفتيــات هــو مــرض عضــال أصــاب بعض ـاً
مــنهن ,فيحســن بنــا قب ـ أن تقــع فتياتنــا ي خطــرو؛ أن نوج ــد
التوازن العاطفي ي قلـوان ,وذلـك بإمـدادهن بـالعط الـةزم,
وأن نغــرس ي نفوســهن ميـزان القــب واحلســن واحلــب والــبغ ,
ونشعرهن أن القلب هو ةأس إذا مألناو حبب األشخاص فقـد
أفرغنــاو مــن حــب رب النــاس ,لــذا فلنجعـ حــبهن وةــرههن ي
اه وحدو ,واملقياس ي ذلك القرب من اه أو البعد عنه.
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 ღالفت ــاة ي ه ــذو املرحل ــة حباج ــة ألش ــياء ع ــدة ,وم ــن أمهه ـ ـا
إش ــباع رغباهتـ ــا العاطفيـ ــة ,والوصـ ــول إىل قلبهـ ــا بك ـ ـ الطـ ــرق,
فح ــدثيها برف ـ  ,والطفيه ــا بل ــني ,وأطلق ــي عليه ــا أُ ـى آي ــات
احلب.
 ღهنار بع اخلصوصيات الي ال حتب الفتيات أن يتـدخ
ض عليهـا غـري تلـك اخلصوصـيات,
فيها أي إنسـان ,أو أن يُف َـر َ
فيحســن بنــا أن ال ــانع ي ذلــك إذا تبــني لنــا أن فيهــا موافقــة
لل ــدين احلنيـ ـ  ,بـ ـ ح ــب علين ــا احرتامه ــا وتق ــديرها ,أم ــا إذا
ةانــت الفــه ,فــيمكن تبيــني احل ـ لــا بأســلوب مجي ـ  ,وتنبيــه
الغافل ـ ــة بطريق ـ ــة لين ـ ــة واض ـ ــحة ,م ـ ــن أج ـ ـ الوص ـ ــول لله ـ ــدف
وبأسه الطرق.
 ღعلميها أن تكون صرحية معك ي ةافة أمور حياهتا ,وأنـك
حتبني أن تسـتمعي إليهـا ,وأنـك بيتـك وعمـرر قـد تسـتطيعني
ح املشكةت الي قد تصادفها ي طريقها.
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ღةــوا قــدوة لــا ي األس ـواق بلبســك وحشــمتك ,وبتعاملــك
مع الباعة ,بدون خضوع أو ليونـة بـالقول ,أو خـرون بزينـة ,أو
سؤال بة حاجة ,أو حماجة وخماصمة.
 ღعن ــدما تتط ــاول ابنت ــك علي ــك ,ال تلتمس ــي خلط ه ــا الع ــذر
أبــداً ,ب ـ أبــدي لــا غضــبك وامتعاضــك مــن فعلهــا ,وأنــك ال
تقبلني اذا الفع  ,وأن ذلـك مـا يغضـب رب العـاملني قبـ ةـ
شيء.
 ღل ــيه مس ــتغرباً أن تق ــع الفت ــاة ي ه ــذا العم ــر ي العص ــيان
على الكًـري مـن العـادات ,والتقاليـد ,أو األعـراف االجتماعيـة,
لذا فكي تتعامـ األم مـع ابنتهـا ي مواجهـة هـذو األمـورا إن
األم لــن جتــد العــةن النــاجع بــدون أن تفهــم طبــائع وتصــرفات
ابنتهــا منــذ أن ةانــت صــغرية ,مث تب ـ احللــول املناســبة بعــد أن
تطلع على رأي أبيها ,واملختصني ي هذا اجلانب.
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 ღاالحـ ـ ـرتام والتق ـ ــدير ,وتق ـ ــدمي ال ـ ــدايا ,ومس ـ ــاعدة وخدم ـ ــة
اجل ـ ّدين يــزرع ي نفــه الفتــاة أهنمــا مــن أوىل النــاس بالوصــال,
والرعاية ,والتقدير واالحرتام.
 ღإذا أردت من فتاتك أن تفضي إليك مبا ي نفسها ,فهنـار
خط ـوات مهمــة لتصــارحك عــن بــذلك :ةــوا مســتمعة جيــدة
ل ــا ,تف ــاعلي معه ــا بنظرات ــك وجبمي ــع حواس ــك ,ال تقاطعيه ــا
حـ ـ ـ تنه ـ ــي ح ـ ــديًها ,,ال تقنعيه ـ ــا ب ـ ــأمر أن ـ ــت الفين ـ ــه ,ال
حتكم ــي عل ــى ح ــديًها مباش ــرة فق ــد اوهن ــا التعب ــري بـ ـ تبي ـ ـ
مقصدها ,ال تفكري باجلواب الذي سوف تردين به عليها بـ
ةــوا معهــا أثنــاء حــديًها بقلبــك وجوارحــك ,ووافقيهــا علــى
النقــاق الــي تلتقي ـان عليهــا ,مث أبــدي لــا رأيــك بأســلوب رقي ـ
لطي .
 ღي ب ـ ــدء مراح ـ ـ التكليـ ـ ـ ح ـ ــب أن حت ـ ــافظ الفت ـ ــاة عل ـ ــى
الصــةة ,وجــدير بــاألم أن تعلمهــا ةيفيــة الطهــارة مــن احلــد
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األصـغر واألةـي ,وأن تفقههـا بأحكـام الصـةة ,وأن جتلـب لـا
الكتيبات واألشرطة النافعة ي هذا اتال.
 ღقد يكون مـن املناسـب أن نوافـ أبناءنـا وبناتنـا علـى بعـ
اختيــاراهتم الــي يصــرون عليهــا ,وإن ةانــت ــال اختياراتنــا,
ولكن شريطة أن ال حتتوي تلـك اخليـارات علـى خمالفـة شـرعية,
مــع إخبــارهم أن عل ـيهم حتم ـ عواقبهــا إن جــانبوا الص ـواب ي
هذا االختيار؛ ةذلك علينا أن دهم باخلية الةزمـة لتقيـيم مـا
اتــارون ,وســب الوصــول الســليم للهــدف املقصــود؛ وإهنــم إن
خالفون ــا ي ال ـرأي ف ــة يع ـ ذل ــك أن نبق ـى بعي ــدين ع ــنهم أو
نتخلى عنهم بالكلية.
 ღينبغي عدم االستعجال ي إصدار األحكـام ,فكـم مـن مـرة
حكمنــا علــى أفعــال تبــني مــع الوقــت أن حكمنــا ي غــري حملــه,
ة ــذلك ح ــب ع ــدم املس ــارعة ي الت ــوبيخ والتقري ــع قبـ ـ معرف ــة
موقـ الفتــاة ,فقــد يكــون ظــاهر األمــر غــري باطنــه ,فــة ينبغــي
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احلكــم علــى مافعلــت قب ـ ُــاع رأيهــا فيــه ,فقــد يكــون احل ـ
معها عند استماعنا لذا الرأي.
 ღال ميكن أن تشرق السعادة بكام وجهها ي حياة الناس,
إذ لو ةانت صـافية مـن الكـدر لصـفت خلـري البشـر ,فاحليـاة
ال لـ ـ ـوا م ـ ــن املنغص ـ ــات حـ ـ ـ ي عص ـ ــر اخللف ـ ــاء م ـ ــن بع ـ ــدو
والصـحابة والصــاحلني إىل يـوم الــدين ,لـذا فلنصــي ولنتحمـ
ةـ ـ أذ يص ــيبنا أو يص ــيب أبناءن ــا ,ولنحتس ــب ذل ــك عن ــد
اه ,ولــنعلمهم الصــي علــى احملــن ي ةـ مرحلــة مــن مراحـ
احليــاة ي الصــغر والكــي ,قب ـ الــزوان وبعــدو ,ولــنعلمهم آداب
الدعاء ففيه الشفاء من ة داء.
 ღ؟ ــن أةً ــر م ــن أبنائن ــا خ ــية ,وه ــم م ــن ه ــذا املنطل ـ فق ــد
حيتاجون إلينا على الدوام ,فلنسع إىل أن ننري دروام مبـا ألمنـا
ربنا من اخلية ,ومبا مررنا به من جتارب عدة.
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 ღالتقتــري باملصــروف ,والش ـ علــى الفتــاة يســبب الكًــري مــن
اجلفــوة بينهــا وبــني والــديها ,ذلــك ألهنــا حتــب أن تظهــر بشــك
يليـ بأنوثتهــا ورقتهــا ,وأن تســاير عصــرها ,وحتــرص علــى أن ال
تكــون أق ـ مــن صــديقاهتا وقريباهتــا ,ب ـ هــي تســعى أن تكــون
مكتملة الزينة ,مجيلة املظهر ,فحري بالوالـدين أن يسـعيا أن ال
يطال أبنتهما أي نقس ,وأن متدها األم مبا جتود به نفسها من
املبــال املالي ــة ,أو تطل ــب م ــن وال ــدها أن يزوده ــا ب ــذلك .فهن ــا
تس ــتطيع الفت ــاة أن تظه ــر مب ــا حعله ــا تت ـزين مبلبس ــها ,وتفتخ ــر
بأهلهــا وةــرمهم معهــا؛ ولقــد رأينــا ي هــذا العصــر أن ةً ـرياً مــن
اال؟رافـات األخةقيــة مبعًهــا نقــس عــاطفي ,أو نقــس مــادي,
فالفتــاة الــي يتةعــب اــا الشــيطان يأتيهــا مــن هــاتني الطـريقني.
فحــذار أن نكــون مرةــب الشــيطان ال؟ـراف فتياتنــا .وال ينبغــي
أن يفهــم مــن هــذو النقطــة أننــا ننف ـ وبــة حســاب علــى الزينــة
واملوض ــة بـ ـ باعت ــدال يصـ ـ إىل قل ــب الفت ــاة فيؤلف ــه م ــع قل ــي
الوالدين.
ღღღ
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همسات للحياة
 ღال يوجــد ي قــاموس الفتــاة ةلمــة مســتحي ..إال أن يكــون
قلبها بني يدي من ال حيبها.
 ღعن ــدما يغي ــب األبن ــاء ع ــن عي ــون أمهاهتم..ف ــإهنم يأخ ــذون
قلبها معهم.

 ღعندما حيضر األبناء حتضر السعادة..
 ღتسـ ــب الفتـ ــاة عكـ ــه التيار..عنـ ــدما تـ ــر أمهـ ــا ي أعلـ ــى
النهر..فهي تً بأن أمها تق دائماً ي املكان املناسب.
 ღتبكي األم بك سعادة ي مراح عدة..عندما ـرن فتاهتـا
م ـ ــن ب ـ ــني أحش ـ ــائها إىل أحض ـ ــاهنا..وعندما تع ـ ــي م ـ ــن مرحل ـ ــة
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الطفولــة إىل مرحلــة النضــو..وعندما ــرن مــن بيتهــا إىل بيــت
زوجها..وعندما تعود حاملة بني يديها طفلها..
 ღتُبقــى األم فتاهتــا ي قلبهــا ســاةنة مطم نــة..وال تفــرق فيهــا
ح ـ ـ ـ ـ تتأةـ ـ ـ ــد أهنـ ـ ـ ــا انتقلـ ـ ـ ــت إىل قلـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ــر فيـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ــكن
وطمأنينة..وذلك عندما تنتق إىل قلب زوجها.
 ღم ــن حن ــان األم ت ــتعلم الفت ــاة لغ ــة العطـ ـ واللطـ ـ ..ومن
عق األب تتعلم الفطنة واحلكمة..
 ღاملشاعر بنظر الفتاة هي أمجـ قصـيدة قالـا شاعر..وأفضـ
شاعر بنظرها هو أمها..
 ღالتعل ـ ـ ــيم ب ـ ـ ــالتلقني ين ـ ـ ــتو لن ـ ـ ــا نس ـ ـ ــخاً مك ـ ـ ــررة ..والتعل ـ ـ ــيم
بالتصحي والتعدي ينتو لنا جيةً مبدعاً متميزاً..
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 ღعندما نصل الفتاة فنحن نصل األمة..
 ღالفتــاة حتتــان حلظــات فقـ لكــي تًـ بــك ..ولكنهــا حتتــان
لســنني مــن أجـ أن تعيــد الًقــة بــك...فة ســري فتاتــك مــن
أول مرة..
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األم وفتاتها في مراحل الدراسة
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األم وفتاتها في مراحل الدراسة :
 ღي املراح املبكرة مـن دراسـة الطفلـة لتحـرص األم علـى أن
تتفق ــد حقيبـ ـة ابنته ــا ,وتض ــع حاجياهتـ ـا م ــن أدوات الدراس ــة,
وت ــوفر ل ــا م ــا حتت ــان م ــن املكتب ــات ,ة ــذلك م ــن الض ــروري أن
تتــابع مايكتــب ي دفاترهــا مــن ةلمــات الشــكر والًنــاء مــن قبـ
املدرس ـ ـ ــات ,أو م ـ ـ ــن ةلم ـ ـ ــات التنبي ـ ـ ــه والتوجي ـ ـ ــه ,وعليه ـ ـ ــا أن
تشـكرهن علــى ذلــك ,ولتبــني لطفلتهـا أهنــا مســرورة اــذا التقــدم
والتميز الذي حتققه ,وأن تبـني لـا الـنقس بطريقـة ذةيـة جتعلهـا
تواص مسريهتا.
 ღحافظي على زيارهتا ي مدرستها بني حني وآخـر ,وقابليهـا
أمام ُمدرساهتا ومديرهتا بابتسامة وبشاشة ,واحرصي أن تكوا
بكام ـ زينتــك ,وأظهــري مــد فخــرر ورضــار عنهــا أمــامهم,
وتق ــديرر مل ــا تبدي ــه ل ــك م ــن مس ــاعدة ي ش ــؤون األس ــرة ,م ــع
حرصــها الــدائم علــى التفــوق ي دراســتها .مث لــيكن لــك لقــاء
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منفــرد بعض ـوات التــدريه ,لتطلعــي مــنهن عــن ةًــب علــى ة ـ
مااصها من سلور ,وجتاوب ,وتعاون.
 ღعنــدما تشــعرين أن املدرســة الــي تنتمــي إليهــا فتاتــك ذات
أثر سيء على أخةقها ,أو تعمـ علـى توثيـ صـداقات لـا ال
ترض ــني عنه ــا ,أو جت ــدين ض ــعفاً ي املس ــتو التعليم ــي لتل ــك
املدرسة ,فهذا أمر حب أن تدارةيه بتغيري املدرسة بعد التفـاهم
مع أبيها ,مث معها وموافقتهما على ذلك.
 ღعندما تكون الفتاة غري مرتاحة ي املدرسـة ألي سـبب مـن
األسباب ,أو أن لا موقفاً سلبياً مع إحد املدرسات ,أو مـع
إحد الطالبات ,ورأينا أن هذا األمر سوف يؤثر عليها ,فمن
الض ــروري أن نقـ ـ معه ــا ي أمره ــا ه ــذا ,فنعمـ ـ عل ــى تغي ــري
املدرسة إىل أخر جتد فيها االستقرار النفسي.
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 ღبعـ ـ امل ــدارس األهلي ــة ق ــد ال يك ــون مةةه ــا عل ــى ق ــدر
املسؤولية املناطة ام ,فيخونوا األمانة بطرق ش  ,ةـأن جنـدهم
يزيــدون مــن الــدرجات ,ويتهــاونون مــع الطالبــات م ـن أج ـ أن
تك ــتظ ا ــن الص ــفوف ,فتكتس ــب مدرس ــتهم الش ــهرة بيس ــرها
وسهولتها ,فعلينا أن ؟ذر من مً هذو املدارس الي هتـدم وال
تبـ  ,وتفســد وال تصــل ,فهي بي ــة مناســبة لكـ وبــاء ,ومكــان
مناسب لك مرض من األمـراض األخةقيـة .وعلينـا قبـ ذلـك
أن ال نسم بوقوع أبنائنا وبناتنا ي براثن تلك البي ة الفاسدة.
 ღعن ـ ــدما حت ـ ــه األم بتغ ـ ــري ي س ـ ــلور ابنته ـ ــا أو تقص ـ ــري ي
حتصــيلها العلمــي ,فلـتعلم أن خلـ هــذا األمــر حــد طــار ,
وأن هنار شيء قد استجد ي حياهتا ,أو عارض قد أثـر علـى
مســارها ,مــا جع ـ حتصــيلها العلمــي قــد ق ـ توهجــه ,وبالتــا
ح ـ ـ ــب البحـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ــن األس ـ ـ ــباب م ـ ـ ــع مجيـ ـ ـ ـع األطـ ـ ـ ـراف ذات
العةقة..بالتشاور مع أبيها ,وبالتصار معها ,وبالتخاطب مـع
مدرس ــتها ,م ــن أجـ ـ معرف ــة مص ــدر التغ ــري ,ولنجعـ ـ ال ــدف
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األةــي مــن هــذا البحـ للتعــرف علــى ســبب هــذا التغيــري حـ
ال يكون له آثار أخر على الفتاة أةًر تدمرياً من الدراسة.
 ღعنــدما ططــني لزيــارة ابنتــك ي املدرســة فاســأليها إن ةــان
ه ــذا األم ــر يس ــرها وال حيرجه ــا ,ف ــبع الطالب ــات وخاص ــة ي
مرحلـة املراهقـة يكــرهن أن يكـون هنـار أي متابعــة لـن مــن أي
ش ــخس ,ويعت ــين ذل ــك ي نظ ــرهن تقل ــيةً م ــن ش ــأهنن أم ــام
زمـ ــيةهتن أو أمـ ــام مدرسـ ــاهتن .لـ ــذا فلنحـ ــرص أن نتبـ ــا مبـ ــدأ
الزي ــارات املدرس ــية من ــذ الص ــغر ,حـ ـ ال تس ــتنكر الفت ــاة ه ــذا
االهتمــام املفــاجئ ي هــذا املرحلــة اجلديــدة .وإن أحســت األم
أن للزيــارة املدرســية أثــر ســيئ ي نفســية ابنتهــا ,فعليهــا أن تتبــع
طرق ـاً أخــر مــن أج ـ التواص ـ مــع املدرســة ي ســبي متابعــة
املستو الدراسي واألخةقي البنتها ,إما بالسؤال عن سـلوةها
وحتص ـ ــيلها ع ـ ــي ال ـ ــات  ,أو بالتواصـ ـ ـ م ـ ــع م ـ ــن تع ـ ــرف م ـ ــن
مدرساهتا ,أو بأي وسيلة أخر تراها مناسبة.
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 ღعا الفتيات املدرسي ملـيء بأشـياء ةًـرية وعجيبـة ,فهنـار
التف ــاخر ,والتن ــافه ,واملظ ــاهر ,فكيـ ـ جتعل ــني فتات ــك تع ــي
وس تلك األجواء وال تتأثر بالسـيئ منهـاا هـذا يتطلـب منـك
أن تتعري على ة ماحيد ي الساحة من تلك الظواهر ,فـإذ
تكـ ــوا مدرسـ ــة مطلعـ ــة ,فيجـ ــب أن تسـ ــأ القريبـ ــات مـ ــن
املدرســات عــن حــال الطالبــات ,ومــا الــذي حــذب اهتمــامهنا
وةيـ ـ يت ــأثرن ب ــبع م ــن ي ــرون تل ــك املظ ــاهر أو األخ ــةقا
ومــاهي احللــول الــي يُعم ـ اــا ي املــدارس للخــرون مــن تلــك
امللزقا

 ღمن املهم أن يتم تنبيه الفتاة أن حتـافظ علـى حشـمتها عنـد
الــدخول واخلــرون مــن املدرســة وةــذلك أثنــاء الرةــوب ي النق ـ
املدرسي.
 ღحرص ــنا عل ــى فل ــذات األةب ــاد مينعن ــا م ــن املوافق ــة عل ــى أن
ينــتقلن مــن املدرســة إىل البيــت مــع مــن ال نع ـرفهن ح ـ املعرفــة
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م ـ ــن الطالب ـ ــات ,وي أس ـ ــوء الظ ـ ــروف إن اض ـ ــطرت الفت ـ ــاة إىل
ذلك ,فيجب أن يكون لديها إذن مسب من الوالدين.
 ღعلــى األم أن تتــابع أوقــات خــرون ابنتهــا مــن املدرســة ,وأن
تنبــه أباهــا والنق ـ اخلــاص باملدرســة مبواعيــد الــدخول واخلــرون,
ةــذلك تنبــيههم بتغــري وقــت احلضــور املدرســي للــدوام الصــيفي
والشتوي.
 ღحيسن ضب وقت الدخول واخلرون من املدرسـة خاصـة ي
أيام االختبارات ,وذلك من أجـ أن نكـون مـع بناتنـا دومـاً ي
الوقــت املناســب ,ولقــد ةًــرة الشــكاو مــن التســيب احلاص ـ
من بع الطالبات ي مً هذو األوقات.
 ღمن الضروري أن نر فتياتنا على احرتام املعلمـات ,وغـرس
هــذو الرتبيــة ي نفوســهن منــذ الصــغر ,وميكــن أن يكــون تقــدمي
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الدايا للمدرسات تقديراً جلهـودهن ي هنايـة السـنة الدراسـية ذا
أثر إحا على الفتاة ي هذا اجلانب.
 ღحيســن بــاألم أن تكــون جبانــب فتاهتــا ي ةـ مرحلــة انتقاليــة
من حياهتا :عند دخولا املدرسة أول مرة ,وهي مرحلة حرجـة,
وعنــد انتقالــا مــن مرحلــة إىل أخــر مــن مراحـ الدراســة وعنــد
تغيـ ــري املدرسـ ــة ,وي مرحلـ ــة الوصـ ــول لسـ ــن البل ـ ـوحي ,وي فـ ــرتة
اخلطوب ــة ,أو قب ـ أي ــام ال ــزوان؛ فتل ــك مراح ـ ق ــد تك ــون فيه ــا
الفت ــاة مض ــطربة ,أو ش ــاردة ال ــذهن وغ ــري ق ــادرة عل ــى الرتةي ــز
والتفكري بشك صحي  .فقرب األم منها حين ـذ يسـاعد علـى
اجتيازها لتلك املراح بسهولة ويسر.
 ღحب أن حتضر األم ماله األمهات املخصصة للطالبات,
وال ــي تعق ــد ي هناي ــة ةـ ـ فصـ ـ دراس ــي ,فه ــذا في ــه تشـ ـري ,
وفخر بالبنت ,ومعرفة بأوضاعها وسـلوةها وطريقـة تعاملهـا مـع
مدرساهتا.
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 ღلنحـ ــذر أبناءنـ ــا وبناتنـ ــا مـ ــن ا ـ ــاذ السـ ــهر عـ ــادة للدراسـ ــة
واالستذةار بديةً عن النهار ,وخاصة ي أيام االختبارات.
 ღم ــن الرائ ــع أن ينطـ ـ فل ــذات أةبادن ــا باحلكم ــة ,أو يزينـ ـوا
حــديًهم بأبيــات مــن الشــعر مجليــة ,أو بــأقوال مـأثورة ,وأفض ـ
الطرق إىل ذلك أن ؟ببهم باللغة العربية ,وأن نعلمهم مفرداهتـا
ون ــزودهم باجلمي ـ م ــن احلك ــم واآلث ــار وأش ــعار املتق ــدمني م ــن
الشعراء واملتأخرين منهم.
 ღي أوقات االختبارات حب علـى األم أن تقلـ مـن أعمـال
البيت الي ةانت تكل فتاهتا اا من قبـ  ,وأن هتيـئ لـا اجلـو
املناسب لةستذةار.
 ღقد حتتان األم إىل من يقوم مبساعدهتا ي تدريه فتاهتا ,أو
ت ـدارر بعـ ـ جوان ــب التقصـ ـري فيه ــا ,فـ ـيمكن ي ه ــذو احلال ــة
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التعاقد مع املدرسات املتخصصات اذا الشأن ,مع مراعـاة أن
يكن أهةً للًقة.
 ღعدم السـما للفتـاة بالـذهاب إىل املدرسـات اخلصوصـيات
ي بيــوهتن ,بـ الصـواب أن نســعى الســتقدامهن إليهــا ي بيتنــا
وإن ةانت تكلفة ذلك أةًر ,فبيوت املدرسات جنه حمتواها,
وال نعل ــم املس ــتو األخةق ــي للطالب ــات الـ ـةيت ي ــأتني إل ــيهن,
ةم ــا أنن ــا ق ــد ال نعل ــم ش ــي اً ع ــن أفـ ـراد ع ــائةهتن وطب ــائعهم,
فاحلذر واجب على ة حال.

 ღلكي تشارر األم ابنتها ي مهوم االختبارات ,يستحسن أن
تسـ ــاعدها ي إعـ ــداد جـ ــدول املراجعـ ــة قب ـ ـ االختبـ ــارات ,وأن
متدها بيهتا ي هذا اتال.
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 ღينبغــي التعــرف علــى ميــول االبنــة العلميــة باملتابعــة والس ـؤال
واملةحظة ,وذلك من أج مسـاعدهتا ي اختيـار صصـها ي
املرحلة الًانوية أو ي املرحلة اجلامعية.
 ღلــتعلم األم أن الدراســة اجلامعي ـة تل ـ اختةفــا ةلي ـاً عــن
الدراسة ي املراحـ الـي قبلهـا ,خاصـة مـع تغـري البي ـة الدراسـية
بالكامـ ـ  ,ل ــذا ف ــإن أي إخف ــاق أو قص ــور ي مس ــتو ابنته ــا
الدراسي ي الفصول األوىل من املرحلـة اجلامعيـة قـد يكـون أمـراً

اش ــى حدوث ــه ,فم ــن الواج ــب أن ال جنعـ ـ هن ــار م ــاالً ل ــذا
اإلخفــاق ,إذ حيس ــن أن يــتم عق ــد جلســة تش ــاور وتوجيــه م ــع
االبن ــة ,وتبي ــني أن ه ــذو املرحل ــة خمتلف ــة ع ــن س ــابقاهتا ,وش ــر
الطــرق املًلــى لبل ـوحي القمــة ,وتوضــي طريقــة احتســاب املعــدل,
ولــتعلم األم أيضـاً أن الفصـ األول ي حيــاة ابنتهــا هــو الفصـ
األةًـ ــر أث ـ ـراً ي مس ـ ــريهتا ي املرحلـ ــة التعليم ـ ــة اجلامعي ـ ـة ,وه ـ ــو
العنصر املؤثر ي املعدل لكافة السنوات الدراسية الةحقة.
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 ღي اجلامع ــات ق ــد تك ــون هن ــار آراء غريب ــة ةً ــرية تع ــي ع ــن
قائليها وال تسـتند إىل مصـدر شـرعي ,وقـد يكـون مروجـو تلـك
اآلراء ه ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أس ـ ـ ــاتذة اجلامع ـ ـ ــة أنفس ـ ـ ــهم ,أو الطلب ـ ـ ــة ,أو
التجمعــات املوجــودة ي اجلامعــة ,فعلــى الفتــاة أن تتقب ـ احل ـ
من أي شخس ,وال تقبـ بالباطـ مـن أحـد .وحـري بـاألم أن
تنبه فتاهتا لذو النقطة فإن مرحلة اجلامعة مرحلة متر فيها الفتاة
بتقلبات عدة.
 ღقد جتد األم نبوغاً ي ابنتها وقـدرة علـى مواصـلة الدراسـات
العليــا ,فمــن اجلمي ـ أن ال تُغف ـ األم هــذا األمــر ,ب ـ تســعى
بالتش ــجيع ال ــدائم للمواص ــلة ,وع ــدم االقتص ــار عل ــى الش ــهادة
اجلامعية.
ღღღ
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همسات للحياة
 ღامل ـرأة تُصــدق وبــدون تردد..عن ـدما يــداعب احلــدي أوتــار
مجالا ومشاعرها..
 ღحيـ ــاول بع ـ ـ النـ ــاس أن يغ ـ ــريوا مسـ ــار حي ـ ــاة الفتـ ــاة ع ـ ــي
أفكارهم..أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا األم فتس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع أن تغريه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــي قلبه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وعطفها..فقلب األم أقو من أي عق ..
 ღاألم تر أبناءها بقلبها.
 ღة حواس األم متيز أبنا ها عن غريهم
 ღتصـب الكماليــات ةـ هــم الفتاة..عنـدما تكــون الفتــاة مــن
ةماليات البع .
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 ღاألم ض ــعيفة أم ــام طلب ــات أبنائها..قوي ــة م ــن أجـ ـ حتقيـ ـ
رغبات أبنائها
 ღاألم ضعيفة أمام نفسها..قوية من أج أبنائها
ـام األبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعادة..وخل َفهم
 ღدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع األم أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
خوف..وأم ..ورجاء..ودعاء..
 ღعن ــدما ت ــدمع الفت ــاة أم ــام أمها..ف ــإن هن ــار ح ــد مه ــم
يستوجب أن تق فيه األم مع ابنتها..
 ღعنـ ـ ـ ـ ــدما تتـ ـ ـ ـ ــزون الفتـ ـ ـ ـ ــاة تتحـ ـ ـ ـ ــول بع ـ ـ ـ ـ ـ عواطفهـ ـ ـ ـ ــا إىل
زوجها..وعن ــدما ت ــرزق باألبن ــاء..تعود عواطفه ــا أش ــد م ــن ذي
قب إىل أمها..
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 ღالفت ــاة ةـ ـاملرآة ناعمـ ـة ..ش ــفافة ..ص ــافية ..نقي ــة ..ولك ــن
قابلة للخدش ..والكسر ..فاحلذر..احلذر..
ღღღ
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األم وفتاتها في مجتمع العائلة
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األم وفتاتها في مجتمع العائلة :
 ღعندما هتجع الفتاة للنوم يستحسن أن تنبههـا األم بـإغةق
بــاب غرفتهــا عليهــا ,وذلــك خشــية الــدخول اخلــاطئ عليهــا مــن
قب أبيها ,أو الفتيان أثناء نومها.
 ღاحل ــذر م ــن غي ــاب الفت ــاة ع ــن مواض ــع الت ــام العائل ــة ,ة ــأن
نرتةهـ ــا أن تنـ ــام النهـ ــار وتسـ ــهر اللي ـ ـ  ,أو تتـ ــابع اإلنرتنـ ــت ي
أوق ـات اجتمــاع أفرادهــا ,أو أن تفض ـ البقــاء ي البيــت وقــت
خــرون العائلــة للنزهــة ,أو البعــد عــن تنــاول الوجبــات الغذائي ــة
على مائدة األسرة.
 ღحيسـن إن أمكــن أن يكـون للفتيــات دورات ميـاو خاصــة ال
حتم ـ ــع معه ـ ــن فيه ـ ــا الفتي ـ ــان ,فالفتي ـ ــات ل ـ ــن خصوص ـ ــيتهن,
وأدواهت ــن ال ــةيت ال ي ــردن أن يطل ــع عليه ــا ال ــذةران م ــن أف ـ ـراد
العائلة.
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 ღاتفقــي مــع ابنتــك علــى أن تقــوم هــي بــدعوة العائلــة ةلهــا
لوجبــة عشــاء ي مطعــم مــن اختيارهــا ,وأن يكــون دورر تقــدمي
املساعدة املالية الي تفي باحتيان هـذو الـدعوة .فهـذا ينمـي ي
قلبهــا حــب الكــرم ,وخطــوة عمليــة ي أن تكــون ســبباً ي بنــاء
األلفة ,وسبباً من عوام تقوية أواصر األسرة.
 ღشــجعيها أمــام أخوهتــا بالًنــاء علــى أعمــال ميــزة قامــت اــا,
وارفعي معنوياهتا أمام أبيها ,وأخييه وأخييهم مبد فخرر اـا
وام.
 ღال تعتيي فتاتك عندما تتجاوز سـن الصـغر أهنـا قـد بلغـت
مرحلــة تغ ــري لصــاحلك ي جان ــب متطلبات ـك وأعمال ــك املنزلي ــة
فتحمليها ما ال تطي من األعمـال ,أو تكليفهـا برعايـة أخوهتـا
ة حـني ,بـ اجعلـي ذلـك بقـدر طاقتهـا ومقـدرهتا ,وحـدثيها
أثناء ذلك أنك ال تستغنني عنها.
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 ღعندما يتشاجر األبناء احذري أن تكوا ي ص أحـدهم
ض ــد اآلخ ــر ,بـ ـ وض ــحي اخلط ــأ ةخط ــأ ,وبيـ ـ أث ــرو الس ــلي
عليهم ,وأن على املخطـئ أن يعتـذر ,وقبـ ذلـك حيسـن بـه أن
يعرتف بط ه.
 ღال تفرقي بني فتياتك وفتيانك ب عاملي اجلميـع بسواسـية,
واب ـذ لك ـ مــنهم مــا يناســب عواطفــه ورغباتــه ,فالتفرقــة تــزرع
الشــحناء ,وتســبب البغضــاء ,وجتعـ األبنــاء ةلهــم مبحـ شــك
وريبة فيما بينهم.
 ღال متيــزي الــذةور عــن اإلنــا  ,فــذلك ضــرب مــن ضــروب
اجلاهلي ــة األوىل ,ولكـ ــن أوص ــلي للجميـ ــع املعلومـ ــة ب ــأن لك ـ ـ
جنه قدراته وأعمالـه ,وأن اإلنـا يتميـزن عـن الـذةور بـرقتهن
واملستقب املبهو الـذي سـوف يصـلن إليـه عنـدما يكـن أمهـات
املستقب  ,وبأهنن أسـاس ةـ عمـاد ,وأمـ ةـ فـ  ,وفخـر ةـ
أم.
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 ღأعطـي لفتاتــك الضــوء األخضـر بأعمــال الطــبخ ,والتنســي ,
والرتتيـب ,وعنـدما طـئ وجهيهـا بابتسـامة ,وأنـك مـررت مبًـ
هذو املواق ي حياتك السابقة.
 ღعنــد التســوق أَم ـ ّديها مبــا حتتــان مــن املــال لتشــرتي بنفســها
ماترغـ ــب ويتواف ـ ـ م ـ ـع مزاجهـ ــا ,وال تقيـ ــديها مباتريـ ــدين أنـ ــت
وترغبني ,فلك جي أغراضه ,واحتياجاته ,ومستلزماته ,ولكـن
قب ـ ذلــك لنضــع بــني أيــديهم املي ـزان ب ـأن اإلس ـراف ,والتبــذير,
والبخ  ,والتقتري ,ةلها طباع مذمومة.
 ღي أثنـ ــاء التسـ ــوق شـ ــاوريها بـ ــبع احتياجاتـ ــك ,وخـ ــذي
برأيها ح لو يناسبك اختيارها ,فزراعة احلب أهم من فقـد
الدنانري.
 ღمــن اجلمي ـ أن نب ـ ي عق ــول بنياتن ــا أن مش ــاة العائل ــة
ومهومهــا حــب أن ال ــرن مــن بــني أس ـوار األســرة ,وأن إفشــاء
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األس ـرار ليخ ـرين ق ــد يش ــمت بن ــا الش ــامتني ,أو حي ــزن قل ــوب
ـيم غــري
احملبــني .إن ي ذلــك ترسـ ر
ـيخ ملعــا األســرة الواحــدة ,وتعلـ ر
مباش ـ ــر للفت ـ ــاة ب ـ ــأن حت ـ ــافظ عل ـ ــى أسـ ـ ـرار أسـ ـ ـرهتا اخلاص ـ ــة ي
املستقب .
 ღمـ ــن اجلمي ـ ـ أن يكـ ــون مـ ــن ضـ ــمن توجيهاتنـ ــا لألبنـ ــاء أن
الفتيات لـن طبـاع خاصـة فهـن مصـدر اجلمـال والرقـة والليونـة.
فيجــب أن يتعام ـ الفتيــان معهــن مبــايتواف مــع مــا وضــعه اه
فــيهن مــن تلــك اخلصــال ,فــة يعام ـ الفـ أختــه مبــا يعامـ بــه
أخاو إذ إن بينهما فارق ةبري ,فقد تكون الكلمة القاسية سبباً
لشقاء الفتـاة أيامـاً عـدة ,وقـد تكـون الكلمـة اللطيفـة هـي سـبباً
لسعادهتا أمداً طويةً.
 ღم ــن الواج ــب أن ي ـتم حتدي ــد مرة ــز القي ــادة ي البي ــت ,ف ــة
يك ــون الك ـ آمـ ـراً ناهياً..ف ــاألب ي ــأمر ..واألم ت ــأمر ..واالب ــن
يــأمر..فتكون النتيجــة عائلــة بــة مرةــز قيــادة ,بـ علــى األم أن
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تتفــاهم مــع األب مــن أجـ تقســيم املســؤوليات ,وتوزيــع املهــام
واألدوار خصوص ـ ـاً الص ــةحيات الـ ــي تتعل ـ ـ ب ــأمور الفتيـ ــات,
فه ــذا حعـ ـ البي ــت والعائل ــة ي اس ــتقرار وأم ــان ,حبيـ ـ يك ــون
األب هــو القائــد واملقــرر فيمــا اصــه ,وذلــك بعــد أن يستشــري
وي ــزن املص ــلحة واملفس ــدة ,ول ــألم ص ــةحيات ي األم ــور ال ــي
تناســبها و صــها م ــن أمــر فتياهت ــا .ومــا ح ــب االنتبــاو إلي ــه أن
بع ـ الفتيــان ُحيــب أن يكــون هــو صــاحب الق ـرار والقيــادة ي
مرحلـة مـن مراحـ عمـرو ,فيجـب أن هنـذب لـه هـذا الســلطان,
ونوجهــه ب ـأن الفتيــات لســن ملزمــات بإتبــاع قيادتــه ,وإ ــا هــي
مسؤولية األبوين أوالً وأخرياً ,وإن ةان هنار من مةحظة على
الفتــاة فيجــب أن تعــرض علــى األب ,ألنــه هــو صــاحب القـرار
املناسب حيالا.
 ღافس ــحي ل ــا ات ـ ـال ب ــأن ت ــار ل ـ ـوازم غرفته ــا بنفسـ ــها ,ال
تقيـديها بـنم  ,أو شـك  ,أو طريقــة ,دعيهـا تبـدع ,وتكتشـ
مواهبها ,وترسم مزاجها.
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 ღالكـ ـ ـ ـي ,والتع ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى الن ـ ـ ــاس ,والب ـ ـ ــذخ بغ ـ ـ ــري حاج ـ ـ ــة,
واإلسراف ,واحلدي املـاجن ,واخللـ السـيئ أمـور حـب حتـذير
الفتاة منها؛فإن تلك الصفات الذميمة تـنعكه بـاألخري عليهـا
وعلى عةقة مجيع الناس اا.
 ღآداب احلـوار ,واالســتماع للغــري هــو فــن تكتســبه الفتــاة مــن
أسـ ـرهتا ,فلنجعـ ـ ه ــذا التعامـ ـ الراق ــي ه ــو أس ــاس م ــن أس ــه
احلياة ي بيوتنا.
 ღخماطبة الزون برقة ,واحرتامها له حبضور األبناء ,هو وذن
يعل ي ذهن ة فتاة ,ودرس يُعطى بدون عناء.
 ღتبيـني فضـ األب وعل ّـو مكانتـه ي قلـب األم ,حعـ الفتـاة
تعي باستقرار وهناء.
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 ღإب ــداء الع ــذر م ــن ةً ــرة غيب ــة األب ع ــن البي ــت وبع ــدو ع ــن
أبنائ ــه بأن ــه يس ــعى م ــن أجـ ـ مص ــاهلل األس ــرة ,وأن ــه ميض ــي ي
ســبي حتقي ـ مس ــتقب مشــرق ل ــم .يقل ـ ي قلــب الفت ــاة م ــن
شـ ـ ــأن الف ـ ـ ـراحي الـ ـ ــذي حيدثـ ـ ــه بع ـ ـ ـ اآلبـ ـ ــاء ي بيـ ـ ــوهتم ج ـ ـ ـراء
مشاغلهم.
 ღعلينا برسم االبتسامة أمام األبناء ي أي ظرف من ظروف
احليــاة .فهــذا حــري أن يُكســب األبنــاء راحــة البــال ,ويــزرع ي

نفوســهم الطمأنين ــة ,فيســتيقنوا أن الظ ــروف هــي م ــن ق ــدر اه
 والرضا به هي من صفات املسلم.

 ღاملشــاة الزوجيــة نزعــة شــيطانية ,إن أطلــت برأســها علينــا
فلنســتعيذ بــاه منهــا ,وإن أخ ــذت مــن اســتقرارنا فــة نظهره ــا
بأي شك من األشكال أمام أبنائنا.
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 ღعندما تتزين الزوجة لزوجها ,وترتب بيتها ,وتتبادل ةلمات
الوفــاء مــع ش ـريك عمرهــا ,فــإن ة ـ تلــك األشــياء هــي رســائ
غري مباشرة للفتاة عن ةيفية احلياة السعيدة مع الزون.
 ღالوضو ي التعام من أهم األمور ,فهذا حع الفتاة على
عل ــم مبايناس ــب أهله ــا ,ومب ــا يتواف ـ م ــع مب ــادئهم ,وفي ــه تبي ــان
لوجه الصواب ي األمـور املسـتحدثة .أمـا الـروب مـن املشـاة
فلن يزيدها إال تعقيداً.
 ღمــن الرائــع أن تشــارر األم بتـزيني فتاهتــا عنــدما يكــون هنــار
دع ـ ــوة حلض ـ ــور مناس ـ ــبة معين ـ ــة ,فتض ـ ــفي عل ـ ــى ابنته ـ ــا بعـ ـ ـ
اللمسـ ــات اجلماليـ ــة مـ ــن املاةيـ ــان ,وتقـ ــوم بتصـ ــفي شـ ــعرها,
واختيار املناسب واجلمي من مةبسها ,فهذا يشعر االبنـة أهنـا
حم اهتمام وعناية األم.
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 ღةذلك من اجلميـ أن توةـ األم أمـر تزيينهـا البنتهـا ,فهـذا
فيــه إحســاس رائــع ي قلــب الفتــاة جبمــال أمهــا ,فهــي تتحســه
خصـ ــال شـ ــعرها ,وتضـ ــفي ملسـ ــات مجاليـ ــة علـ ــى وجـ ــه أمهـ ــا,
وتعـي الفتــاة وةأهنـا تـزين ملكــة قلبهـا ,وحعلهــا تشـعر أهنــا تــرد
بع املعروف لا ,وأيضاً يزيد من ثقتها ي نفسها وبقدراهتا.
 ღإذا ةانــت الفتــاة تعــاا مــن الســمنة املفرطــة ,فمــن الواجــب
أن تساعدها أمها على إنقاص وزهنا ,وذلك باتباع برامو محيـة
مبنيـ ــة علـ ــى توجيهـ ــات األطبـ ــاء املتخصصـ ــني ي ه ــذا اتـ ــال.
وبتوفري وجبات مناسبة ملً هذا الينامو.
 ღملسة رائعة اجلمـال أن جنعـ الفتـاة حتـه بأخواهتـا وإخوهتـا,
وذلــك بــأن نــوفر لــا النقــود لتــتمكن مــن تقــدمي الديــة املناســبة
لم عندما ميرون مبناسبات سعيدة.
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 ღتعتقـ ــد بع ـ ـ األمهـ ــات أن مسـ ــؤوليتها تنتهـ ــي عنـ ــد زوان
ابنتهــا ,بينمــا الصــحي أن مــن ةانــت مربيــة لألجيــال تعلــم أن
هنار بذرة جديدة حـب أن نوليهـا العنايـة ,وأن هنـار أسـرة ي
طــور النشــأة حــب أن حتظــى باالهتمــام الــةزم ,لــذا فمــن خــرية
األمهــات مــن تبــدأ مــع زوان ابنتهــا مرحلــة جديــدة مــن مراح ـ
البنــاء ,فتســهم ي رســم العةقــة احلميــدة والوطيــدة ي أط ـراف
بيت ابنتها اجلديد.
 ღحيسن باألم أن تعا أخطاءها أو السـلبيات الراسـخة فيهـا
بنفسها ,وذلـك ألن البنـت سـوف تسـتقي تلـك السـلبيات مـن
أمها.
َ ღم ـن بَـ ـر والديــه ب ـرو أبنــا و ,فكــوا أيتهــا األم بــارة بوالــديك
مقدرة لم ,ولسوف جتدين أثر ذلك ي أبنائك.
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 ღمن اخلري أن ال يكون بيننا وبني أبنائنا أي أسرار ,لذا فمن
باب زرع الًقة ي نفوسـهم أن ال خنفـي عـنهم ماحتويـه أجهزتنـا
احملمولة ,أو اجلوالـة ,مـن رسـائ  ,أو مواقـع ,أو صـور ومقـاطع,
وأن نضع تلك األجهزة ي ة مكان ,دون خوف أو قل من
معرفــة األبنــاء حملتواهــا أو ارتيــاام فيهــا لــذا يفض ـ  ,ومــن هــذا
الباب أن ال يكون ألجهزتنا أي ةلمـة سـر ,أو اسـم مسـتخدم
خنفــي خلفــه حمتويــات تلــك األجهــزة ,فقــد تبعـ تلــك األرقــام
السرية ي نفوس األبناء بعـ الشـك .ةمـا أن مـن املمكـن أن
حي ــاولوا تقلي ــدنا ي ذل ــك ,فهن ــا س ــوف تس ــق حجتن ــا ,ول ــن
نستطيع أن نطالبهم بالوضو والشفافية.
 ღالفروض والواجبات والنواف الدينية الي نؤديهـا أمـام أبنائنـا
بش ــك ص ــحي  ,وبطريق ــة تام ــة وةامل ــة ,تك ــون ذات أث ــر ي
نفوسهم أبد الدهر ,فهذا تعليم بالقدوة.
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 ღاألمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر بالطريقـة املًلـى ,وإقامتـه
على الصفة الشرعية من قب األم يزرع ي نفه فتاهتـا أن احلـ
حب أن يتم بيانه فيتبع ,وأن الباطـ حـب أن ينكـر فيجتنـب,
وأن ه ــذا األم ــر مس ــؤولية اجلمي ــع ي اتتم ــع اإلس ــةمي ,فه ــي
مهمة األنبياء والصاحلني.
 ღقــد يكــون مــن احلكمــة أن ال نعــا ة ـ خطــأ مــن فتياتنــا
ب ـ ــاللوم الص ـ ـري  ,ح ـ ـ ل ـ ــو ة ـ ــان اخلط ـ ــأ ظ ـ ــاهراً واض ـ ــحاً ,ب ـ ـ
؟ــاورهن ,ونتف ـ معهــن ي النقــاق الــي نلتقــي معهــن فيهــا ,مث
نبني لن وجهة النظر الي نؤمن اا.

 ღإن ةًــرة التوجيهــات الــي تقــدمها األم ي ة ـ حــد  ,وي
ة ـ صــغرية وةبــرية مــن أمــور ابنتهــا ,قــد تفقــد األم عنــد ابنتهــا
قب ـ ـ ــول التوجي ـ ـ ــه واإلرش ـ ـ ــاد ي الظ ـ ـ ــروف الص ـ ـ ــعبة ,واخلط ـ ـ ــوب
العظيمــة ,واألخطــاء اجلســيمة ألن الفتــاة تكــون قــد ملــت ةًــرة
التوجيهات ,وقَ أثرها ي نفسها فباتت ال تعبـأ بـالكًري منهـا,
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وال تعريها اي أهتمام ,وال تلقي لـا أي بـال ,لـذا فحـري بـاألم
أن تغ ـ الط ــرف ي بع ـ األحي ــان ع ــن الص ــغائر وتتعه ــدها
بالنص واملواعظ احلسنة حيناً بعد حني.
 ღعن ـ ـ ــدما تس ـ ـ ــندين رعاي ـ ـ ــة أطفالـ ـ ـ ـك البنت ـ ـ ــك ,فت ـ ـ ــنظفهم,
وتلبسهم ,وتتودد إليهم ,فك ذلك يعطيها دروسـاً ي األمومـة
مبرحلــة مبكــرة ,وينمــي ي نفســها جوانــب احابيــة ةًــرية ,مً ـ
اإلحســاس باملس ـ ولية ,والقــدرة علــى القيــام بأعمــال األمهــات,
وةيفيــة التعامـ مــع األطفــال ,وقضــاء للوقــت فيمــا يفيــد الفتــاة
وتكسب به رضى األم.
 ღقــد يكــون مــن احلكمــة ي بع ـ
سرتو اه من املاضي.

األحيــان عــدم ةش ـ مــا

 ღمــن اخلطــأ ذةــر وتكـرار أخطــاء املاضــي ,بـ جنعـ الصــف
والنسيان هي طريقتنا ي التعام معهن.
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 ღعلــى األم أن توجــه وحتــذر فتاهتــا م ـن بع ـ مــا ينتشــر عــي
عا املوضة ودور األزياء العامليـة مـن األزيـاء املضـرة ,مـن أمًـال
األحذي ــة ذات الكع ــوب العالي ــة ,فه ــي ذات أث ــر عل ــى ص ــحة
امل ـرأة وخصوص ـاً علــى عمودهــا الفقــري ,ةــذلك إطالــة األظــافر
قــد تكــون ســبباً ي تلــو األطعمــة ومرتعـاً للجـراثيم فضـةً عــن
ةوهن ـ ــا خمالف ـ ــة للس ـ ــنة ,وم ـ ــن ذل ـ ــك أيضـ ـ ـاً املبالغ ـ ــة ي أص ـ ــباحي
التجميـ ـ ففيه ــا تغي ــري للبش ــرة ,وة ــذلك أص ــباحي الش ــعر وأثره ــا
الواض ي تساقطه ,ةـ تلـك األشـياء وةـ مايسـتجد ي هـذا
الع ــا  ,فح ــري أن ي ــتم تنبي ــه فتياتن ــا عن ــه والتح ــذير م ــن أث ــرو
الضار.
 ღبــالرغم مــن أن بع ـ احتياجــات امل ـرأة غاليــة الــًمن ,لكــن
صـ ــحة بناتنـ ــا أغلـ ــى وأ ـ ــن ,فقـ ــد نضـ ــطر إىل أن خنتـ ــار اجليـ ــد
واألغلـ ــى مـ ــن السـ ــلع مـ ــن أج ـ ـ صـ ــحتها .مـ ــن ذلـ ــك أصـ ــباحي
الوجــه(املاةيــان) فحــري بــاألم أن تــار ماةــان منــه قــد صــنع
بواسطة مصانع ذات تقنية عاليـة ,ومتخصصـة ,وحتـت إشـراف
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صحي ,ذلك أن الرديء ذو أثر سلي على بشرهتا ةما بينّا ي
الفقــرة الســابقة ,ةــذلك مــن االختيــارات الــي حــب أن نعت ـ
اا ,اختيار احلذاء الرياضي النسائي وإن ارتفع نه ,وذلك من
أج ـ ـ مارسـ ــة رياضـ ــة املشـ ــي ,أو مـ ــن أج ـ ـ التسـ ــوق والـ ــذي
يتطلب املشي مسافة طويلة ي اليوم الواحد.
 ღمن اجلدير بالـذةر أن ننبـه فتياتنـا إىل أن العاملـة املنزليـة إ ـا
عمـن
حضرت إلينا مضـطرة لـذلك ,ومـن أجـ أن تـدفع اجلـوع ّ
خلفها ,وأن ظروف احلياة قد أجيهتا على امتهان هذو املهنـة,
فابتعــدت عــن األه ـ  ,واألوطــان .فجــدير بنــا أن نُعلّ ـم فتياتنــا
اح ـرتامهن ,ومســاعدهتن ي بع ـ األعمــال ,ةمــا أن علينــا أن
نعود الفتاة أن تقوم بنفسـها بعمـ ةـ مـا يتعلـ اـا شخصـياً,
ّ
م ــن غس ــي وة ــي مةبس ــها الشخص ــية ,أو تنظ ــيم لغرفته ــا ,أو
ترتب ألغراضها اخلاصة.

94

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

 ღم ـ ــن ةم ـ ــال الرتبي ـ ــة أن تعل ـ ــم األم ابنته ـ ــا ةيفي ـ ــة اس ـ ــتقبال
الزائ ـ ـرين ,وأن تعودهـ ــا علـ ــى مقابلـ ــة النـ ــاس باالبتسـ ــامة لتـ ــزرع
البشاش ـ ــة ي وج ـ ــوههم ,وأن تغ ـ ــرس ي نفس ـ ــها ح ـ ــب احلي ـ ــاة
االجتماعية ,والبعد عن اإلنطوائية.
ةات
 ღوضــع برنـ ِ
ـامو مناســب إلجــازة الصــي  ,يتخللــه مشــار ر
ي ال ــدور الص ــيفية ,فمنه ــا جت ــا الكً ــري م ــن الفائ ــدة .ووض ــع
ِ
ات
بــرامو ســف ِر وســياحة ,ففيهـا التقــاء بــني أفـراد العائلــة ,وزيــار ر
لألقارب ففيها بر وصله.

 ღي الســفر تكــون الفرصــة مواتيــة أشــد مــاتكون لتتقــرب األم
من فتاهتا ,وتتحسه مهومها ,وتعا قضاياها ,ةذلك فإن فيه
فرص ـ ــة لي ـ ــتم بن ـ ــاء جس ـ ــور احلـ ـ ـوار البن ـ ــاء بينن ـ ــا وب ـ ــني األبن ـ ــاء,
وإطةعهــم عــن ةًــب علــى عــادات وتقاليــد اتتمعــات الــي ــر
اا وةذلك االستفادة من ة موق إحا نراو مـن اتتمعـات
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الـي ــر عليهــا أثنــاء رحلتنـا ,فنعــزز احابياهتــا ي نفوســهم ونبــني
لم ما فيها من السلبيات.
 ღالتـ ــذةري والتلمـ ــي املـ ــبطن بـ ــأن لألسـ ــرة خطوط ـ ـاً مح ـ ـراء ال
يس ــم بتجاوزه ــا أم ــر ي غاي ــة أألمهي ــة ,وأنس ــب وق ــت ل ــذا
التــذةري يكــون عنــد ُــاع قصــس أو روايــات فيهــا جتــاوز لتلــك
اخلطوق.
 ღي الص ــغر يطل ــب من ــا األبن ــاء القص ــس املس ــلية ,فنس ــتًق
ذلــك ,وحينمــا يكــي أبنا نــا نســعى مــن خلفهــم مــن أج ـ أن
نقــس علــيهم مــا يــنفعهم أو يهــديهم للطري ـ القــومي فيتًــاقلون
عـن ُاعنــا .فهنــا مفارقــة عظيمـة بـني احلــالتني ,فلــو أننــا غرســنا
ي أنفســهم أشــياء مجيلــة ,وســردنا علــيهم قصــس تنمــي فــيهم
حــب اخلــري والفضــيلة عنــدما ة ــانوا مقبلــني علينــا ,لــان األم ــر
عندما ةانت لم حياهتم اخلاصة ,وصـاروا ال يقبلـون أن ـرتق
جدراهنم بسهولة.
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 ღالســفر هــو وقــت املتعــة للعائلــة بعــد عنــاء ســنة ةاملــة ,لــذا
فمن املناسب أن تشارر الفتاة باختيار وجهة السفر ,أو حتـدد
بع أماةن الزيارة ي الرحلة وترسم بع معاملها.
 ღإن مض ـ ـ ـ ــار الوجب ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـريعة ,وامل ـ ـ ـ ــأةوالت اجل ـ ـ ـ ــاهزة,
وماحتتويه احللويات ,واملشروبات من مـواد ةيميائيـة ضـارة ,أمـر
يق ــع تبيان ــه حت ــت مس ــؤولية الوال ــدين ,فتوض ــيحه لألبن ــاء أمـ ــر
يعطيهم جرعة ثقافية حول التغذية السليمة.
 ღالرياض ــة أم ـر مه ــم للفت ــاة ,ففيه ــا تنش ــي لل ــدورة الدموي ــة,
وصحة للبدن ,وتقلي ألثر الـدهون ي اجلسـم ,فمـن املفيـد أن
يـتم شـراء بعـ أجهـزة الرياضـة ,وجعلهـا ي متنـاول مجيـع أفـرد
العائلـ ــة ي البي ـ ــت ,أو اخل ـ ــرون لرحلـ ــة عائلي ـ ــة ,فيم ـ ــارس فيه ـ ــا
اجلمي ــع رياض ــة املش ــي ,أو تس ــل اجلب ــال ,أو ص ــعود الكًب ــان
الرملية.
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 ღدور التجمي ـ ال ــي عليه ــا مةحظ ــات وجت ــاوزات ي ال ــدين
واألخةق شـوهت صـورة الـدور الـي متـارس هـذو املهنـة بشـك
مه رائع وراقي ,فصار الذهاب إىل تلك الدور واملشاغ أمـر
مقل ـ للغايــة ,وينفــر منــه الكًــري ,فمــن األفض ـ أن يــتم طلــب
مصففة الشعر (الكوفرية) املوثوق اـا إىل البيـت فتجمـ بُنياتنـا
ي املناسبات الي تتطلب ذلك ,بدل أن نذهب اـن إىل تلـك
الدور الي أصبحت مصدر قل للعائلة.
 ღينبغــي األخــذ بعــني االعتبــار أثنــاء تصــميم غرف ـة الفتــاة أن
حتتــوي علــى إضــاءة ةافيــة ,وهتويــة مناســبة ,وأن تكــون اجلــدر
مطلية بدهانات مري حبي يتم اختيارها والتنسـي بينهـا وبـني
أثا الغرفة بواسطة الفتاة أو بإشراةها فيه بشك ةبري.
 ღيستحسـ ــن عن ـ ـد تصـ ــميم املنـ ــزل أن يكـ ــون للفت ـ ــاة دور ي
تصميم غرفتها ,وموقعها بالنسبة للبيت.
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 ღمــن املستحســن ةــذلك إقامــة دروس تًقيفيــة لألســرة بن ـوا ِ
شـ مــن العلــوم واآلداب واملعــامةت والتعــامةت اليوميــة ,مــع
الرتةـ ــز علـ ــى آداب الـ ــذوق العـ ــام ,ة ـ ـلداب الطعـ ــام والتعري ـ ـ
بالطرق الصحيحة ي تناوله ,خاصة ما ةان منها عرفـاً متـداوالً
ي املط ـ ــاعم ,وةيفي ـ ــة مراع ـ ــاة خصوص ـ ــيات الغ ـ ــري ي األم ـ ــاةن
العام ــة ,وةيفي ــة التعامـ ـ م ــع خط ــوق النق ـ الع ــام ,واس ــتخدام
املواصــةت ,وةيفيــة احلفــاع علــى املقتنيــات العامــة ,وغريهــا مــا
يهم اجلميع.
 ღق ــد َهت ــدم قص ــور األفـ ـرا ي س ــاعات مع ــدودة الكً ــري م ــا
بنيناو بسنني عدة ,لذا فلنتعام مـع احلفـةت ي هـذو القصـور
بطــرق راقيــة؛ حبي ـ ال نــرد الــدعوة ,وأيض ـاً ال نقب ـ أن تكــون
فتياتنــا للخطــر عرضــة .إن األصـ ي هــذو احلفــةت أن تكـون
مبنية على احملبة واخلري وفيها زيادة ألفـة ,لـذا نلـي الـدعوة ,فـإن
وجــدناها حتتــوي علــى خمالفــات شــرعية فنــأمر بــاملعروف وننهــى
عــن املنكــر برف ـ ولــني ,وبأســلوب حســن مجي ـ  ,فــإن وجــدنا
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إجابــة لــذلك فــأنعم اــا مــن دعــوة ,وإن رأينــا غــري ذلــك فعلينــا
دفع أةًر املفسدتني ضرراً ,فإن ةان اخليار باخلرون مـن احلفلـة
ه ــو اخلي ــار األمً ـ  ,فلنخ ــرن وب ــدون أن ؟ ــد أي أث ــر س ــلي
على من قدم لنا الدعوة وضيوفه ,وليكن خروجنا مـيراً لفتياتنـا
سببُه ,معلوماً لديهن ومقنعاً.
 ღق ــد تك ــون األم منفص ــلة ع ــن األب لس ــبب أو آلخ ــر ف ــة
حـ ــوز ي هـ ــذو حال ــة أن ينقطـ ــع التفـ ــاهم بينهمـ ــا بش ــأن تربي ــة
ابنتهمـا ,ح ـ تعــي بســةم ,وبــدون أن تضــطرب أو تتــأثر أو
يتعًر مستقبلها.
 ღجتديــد النيــة ي ة ـ وقــت وحــني بــأن الــدف مــن ة ـ هــذا
البذل اجلسـدي واملـادي واملعنـوي ,هـو تربيـة الفتـاة تربيـة ترضـي
رب الع ــاملني ,وأن تكـ ــون ــرة تفي ــد هـ ــذا الـ ــدين العظ ــيم ,وال
يكـون هـدفنا فقـ مـن أجـ ُـاع ةلمـات اإلعجـاب والتقــدير
مـ ــن حولنـ ــا ,ألن الًنـ ــاء علـ ــى تربيتهـ ــا لـ ــن يوصـ ــلنا إىل الغاي ـ ـة
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املقصودة ,ولن يرفع منزلتنا ي اجلنة املوعودة .وباملقاب ال يعـ
ذل ــك أنن ــا نك ــرو أو نـ ـرف الًن ــاء عل ــى ةـ ـ عمـ ـ خ ــري نق ــوم
به.فهي شهادة ينا أننا بإذن اه تعاىل على الطري القومي.
 ღال تضــعي ابنتــك ي الزاويــة احلرجــة عنــد عــرض أس ـ لة قــد
حتتوي على اختيارات متقاربة ,مً أيهم أحب إليـك أبيـك أم
أن ــاا أيه ــم أح ــب إلي ــك أخوال ــك أم أعمام ــكا هـ ـ تفض ــلني
الــزوان أم البقــاء معنــاا .فمــع أن هــذو األس ـ لة قــد يكــون فيهــا
شيءر رٌ من املزا  ,ولكنها قد تكـون حمرجـة للفتـاة ,وقـد تبعـ
ي نفسـها تسـا الت عـدة ,أو جتعلهــا تفكـر بصـورة مغـايرة عــن
مغز األس لة ي األص والدف منها.
 ღحـ األب علــى أن يكــون مرافق ـاً لــا عنــد زيــارة الطبيــب,

وأن يتـابع الكشـ مباشـرة عليهــا ,وال يتحـرن ومينعـه احليــاء أن
يق مع الطبيب على سرير الكش .
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 ღعـدم التســاه ي احلجـاب حــني اخلـرون مــن البيــت ,أو ي
النزهــات الييــة ,أو الــرحةت العائليــة ,ألن التســاه ي ذلــك
حعلها أق حرصاً عليه ي بقية حياهتا.
 ღعــدم تســاه األم نفســها باحلجــاب وهــي القــدوة لرعيتهــا
حع منها مًاالً غري محيد تقتدي به بناهتا.
 ღاحلـ ــرص علـ ــى أن يكـ ــون احلجـ ــاب ول ـ ـبه الفتيـ ــات سـ ــاتراً
وبدون أي زينة.
فحس لبه فتياتنا قب اخلرون للمناسـبات ,أو
 ღيستحسن تَ ُ
للزيــارات ,أو لألسـواق ,علــى أال يكــون هــذا الــتفحس بطريقــة
التفتــي املشــدد ,ب ـ بطريقــة تــنم عــن حكمــة ,فن ـر و؟كــم
بــدون أن نلفــت النظــر ,وذلــك مــن أج ـ أهــداف مــيرة لــد
الفتاة ,فالدف األمج هو إبداء الـرأي حـول حسـنه وتناسـقه.
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وه ـ ــدف آخ ـ ــر وه ـ ــو التنبي ـ ــه إن ة ـ ــان هن ـ ــار ماا ـ ــال الل ـ ــبه
الشرعي وصفته.
 ღم ــن راح ــة ال ــنفه والب ــال أن تك ــون األم قانع ــة بقض ــاء اه
وقدرو إذا تتوافـ مـع زوجهـا ,فلـتكن حكيمـة فـة تـؤثر علـى
ابنتها ي التعام مع أبيها أو تشوو العةقة فيما بينها وبينه.
 ღعل ــى األم املتزوج ــة برج ـ ـ آخ ــر غـ ــري أب الفت ــاة مسـ ــؤولية
مض ــاعفة ,فيج ــب أن تسـ ــعى أن ال يـ ــؤثر زواجهـ ــا هـ ــذا علـ ــى
اهتمامه ــا بابنته ــا ,فلت ــزن عةقته ــا م ــع األب والبن ــت بالقسـ ـ
فتعطي ة ذي ح ِ حقه.
 ღق ــد يك ــون ي البي ــت فت ــاة ب ــني فتي ــان ,ف ــة نعام ـ اجلمي ــع
بــنفه املعاملــة ,فالفتــاة لــا وضــع خــاص ,وإ ّن فَهـ َـم رقتهــا أمــر
ح ــب أن نستحض ــرو عن ــد تكليفه ــا ب ــبع األعم ــال ,أو عن ــد
اختيار مايناسبها من وسائ التشجيع ,أو ةلمات الًناء.
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 ღقد تفقد الفتاة أختها الي قد تزوجـت مـن فـرتة قريبـة ,ففـي
هــذو املرحلــة حــب أن نكــون ق ـريبني منهــا ,وأن نق ـ معهــا ي
ه ــذا املوق ـ  ,فالبن ــات غالب ـاً بي ــنهن ألف ــة قوي ــة ,وزوان واح ــدة
م ــنهن وبُع ــدها ع ــن البي ــت ال ــذي ترعرع ــت في ــه يس ــبب احل ــزن
للبقيـ ــة مـ ــن األخ ـ ـوات ,فلنتحسـ ــه مشـ ــاعرهن ولـ ــنمأل الف ـ ـراحي
العاطفي الذي سببه فقدان تلك األخت.
 ღي داخ ـ ة ـ فتــاة بــذرة موهبــة وإبــداع ,وتشــجيع األم لــا
ه ــو املـ ــاء ال ــذي يعطيهـ ــا احلي ــاة ,فـ ــة حترميه ــا مـ ــن أن ترتقـ ــي
بنفسها ومن حولا.
 ღاتل ـ ـ األبنـ ــاء بنوعيـ ــة االحتيـ ــان الـ ــذي يُشـ ــبع رغبـ ــاهتم,
والتشـ ــجيع الـ ــذي يواف ـ ـ متطلبـ ــاهتم ,فبعضـ ــهم يهـ ــتم بالًنـ ــاء,
والـبع اآلخـر يهـتم بـاجلوائز والـدايا ,ومـنهم مـن يهـتم بإقامــة
حفلة ي ةـ مناسـبة مـن مناسـبات النجـا ونشـرها ي اتتمـع
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القريب .لذا فحري بنا أن خنتار لك فتاة مايناسـبها مـن طـرق
التشجيع واملكافأة ,أو نستشريها باألنسب لا.
 ღةـ ــان املربـ ــون مـ ــن قب ـ ـ يقرتحـ ــون أن يكـ ــون هنـ ــار جهـ ــاز
حاس ـ ــوب واح ـ ــد ي البي ـ ــت ,وي مك ـ ــان واض ـ ـ  ,ليس ـ ــتخدمه
األبناء ي دخول اإلنرتنـت ,ولكـن مـع تغـري األوضـاع وإمكانيـة
دخــول اإلنرتنــت عــن طري ـ اجل ـوال واألجهــزة األخــر  ,أصــب
لزام ـاً أن نب ـ حص ــناً حص ــيناً ي أنفس ــهم حيم ــيهم م ــن خم ــاطر

فع ـ الرقابــة الذاتيــة ي
اإلنرتنــت ومــا ماثلهــا مــن أجهــزة ,وأن نُ ّ
داخلهـم أةًــر مــن ذي قبـ  ,وأن نـراقبهم ونتــابعهم عــن ةًــب,
وب ــدون أن يك ــون هن ــار إحس ــاس ب ــدور الرقي ــب اللص ــي  ,ب ـ
بدور الرفي احلريس.
 ღهتـ ـ ـ ـ ــتم الفت ـ ـ ـ ـ ـاة ي بع ـ ـ ـ ـ ـ مراح ـ ـ ـ ـ ـ عمره ـ ـ ـ ـ ــا باملقتني ـ ـ ـ ـ ــات
واإلةسسوارات الرومانسية ,والي تستخدمها ةزينة لكتبهـا ,أو
ت ـزين اــا جوال ـا ,أو حاســواا الشخصــي ,أو ألي شــيء م ــن
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أدواهتا ,فـة ؟رمهـا مـن تلـك املقتنيـات ,أو نقلـ مـن شـأهنا أو
نسخر منها ي فكرها أو اختياراهتا ,ولـنعلم أن اهتمامهـا بكـ
صغرية وةبـرية مـن تلـك األشـياء إ ـا هـو لفـرتة حمـددة ,وال ريـب
أهنــا ســوف تبتعــد عنهــا و تــار شــي اً آخــر ي املراح ـ الةحقــة
من عمرها.
 ღتعل ــيم الفت ــاة خص ــلة ,اإليً ــار يزة ــي نفس ــها ,وح ــذب م ــن
حولا إليها ,وحعـ اجلميـع يقـدروهنا وحيرتموهنـا ,فتحتـ مكانـة
ي قلوب أهلها ومن يصلهم أثرها ,مـع وفـري األجـر لـا مـن اه
تعاىل.
 ღقــد توهــب امل ـرأة قــوة الشخصــية ,ولكــن مهمــا ةانــت امل ـرأة
ذات شخصــية قويــة فيجــب أن يكــون أمــر احلـ والعقــد واألمــر
والنهــي بيــد األب .ألن ُّ
حتك ـم األم جبميــع شــؤون أف ـراد األســرة

حع ـ مقــام األب هامشــياً ودورو ثانوي ـاً ,وهــذا أمــر فيــه الكًــري
م ـ ــن اخلط ـ ــأ ,ومان ـ ــب للصـ ـ ـواب ,فللرج ـ ــال القوام ـ ــة ,ول ـ ـم ي
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متمعاتنـ ــا وعاداتنـ ــا الكًـ ــري مـ ــن املكانـ ــة ,فحـ ــري بـ ــاملرأة أن ال
تنــتقس مــن هــذو املكانــة ,وأن تكــون عاملــة مــن أجـ مصــلحة
األسـ ــرة بشـ ــك عـ ــام ,وذلـ ــك مـ ــن أج ـ ـ أن ال تفقـ ــد األسـ ــرة
اس ـ ـتقرارها ,وال يع ـ ـ ماس ـ ــب أهن ـ ـا ال تنه ـ ــى وال ت ـ ــأمر ,لك ـ ــن
املقصــد أن ال تكــون ةلمتهــا هــي الكلمــة األعلــى ي ةـ حــال
وي ة حني ,أو تكون هي املسيطرة على شؤون األسرة.
 ღق ــد تك ــون امل ـرأة ذات الشخص ــية القوي ــة ق ــد تع ــودت عل ــى
التصلب ي الرأي ,وذات إرادة وعزمية ال تلني ,وقد تكون مـن
يعشــقن التحــدي ويصــين ي ســبي ذلــك مهمــا ةل ـ األمــر,
وي هــذا خــري ةًــري ,ولكــن لتحــذر األم أن يكــون هــذا األمــر
س ـ ــبباً لتجفيـ ـ ـ ةـ ـ ـ املش ـ ــاعر اجلميل ـ ــة ي نفس ـ ــها ,أو س ـ ــلباً
للعواط ـ اجلياشــة ي قلبهــا ,أو جفاف ـاً مــن احلــب واحلنــان ملــن

حولا ,وإال فإن عا التحدي والقوة يأخذ مساحة من القلب
ةبرية ,فة يبقى إال القلي من احليـاة العاطفيـة ألسـرهتا وبنياهتـا
من حولا.
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درسة تق ــع حت ــت ض ــغوق ةب ــرية ,فهم ــوم املدرس ــة
 ღاألم ال ـ ـ ُم ّ
ومشاة الطالبات تةحقها ي ة حـني ,وقـد يسـتلزم األم ي
بع األحيان أن تكون صارمة شـديدة ي ا ـاذ القـرارات ,أو
أن تك ــون ل ــا شخص ــية قوي ــة م ــن أج ـ ض ــب الص ـ  ,وه ــذا
حمم ـ ـ ــود ال إش ـ ـ ــكال في ـ ـ ــه ,ولك ـ ـ ــن ال ينبغ ـ ـ ــي ل ـ ـ ــا أن تنتق ـ ـ ـ ـ
بشخصــيتها الوظيفيــة مــن املدرســة إىل البيــت ,فيكــون تعاملهــا
م ــع بُنياهت ــا ب ــنفه الطريق ــة ,وعل ــى نف ــه ال ــنهو واألس ــلوب.
فيحسســن ةــأهنن داخ ـ قاعــات املدرســة ,مــا يــؤثر ي طريقــة
تعاملهن مع األم ,أو ي طريقة تتقبلهن لا أماً ال مدرسة.
 ღةــذلك مــن األعمــال الــي تــؤثر ســلباً ي تربيــة األم ألوالدهــا
وينبغ ــي أن حت ــذر منه ــا ة ـ احل ــذر ةوهن ــا م ــديرة ي أي م ــال,
فهــي دائم ـاً مبــادرة با ــاذ الق ـرارات ,ودائم ـاً يطــاع أمرهــا ,وقــد

تـ ـ ـرأس فريقـ ـ ـاً ةب ـ ــري حت ـ ــت إدارهت ـ ــا ,وبالت ـ ــا ق ـ ــد تنتقـ ـ ـ تل ـ ــك
الشخصية معها إىل داخ البيت ,فتحب أن يسـمع مجيـع مـن
ي البيــت ةةمهــا بــدون تــردد ,وأن يتجــاوبوا مــع تعليماهتــا ي
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البي ــت ةم ــا يس ــمعوهنا ويق ــدروهنا ي العمـ ـ  ,أو تف ــرض رأيه ــا
عليهم بالقوة إن لزم األمر.
 ღعلـى األم أن تنبــه فتاهتـا بشــأن عــن آداب زيــارة الطبيــب أو
الرقــاة الشــرعيني ,وأن تعم ـ علــى توعيتهــا التوعيــة الصــحيحة,
وأن تعطيه ــا ال ــدروس ا ملفي ــدة بكيفي ــة التس ــرت ,وع ــدم ةشـ ـ
أجزء جسمها لم إال للضرورة البالغة ومـع حمـرم ,وأن ال تكـون
الزي ــارة للرج ــال م ــن األطب ــاء إال إذا يوج ــد هن ــار م ــن يق ــوم
مقامهم من النساء املتخصصات ي هذا اتال.
ღღღ

019

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

هـمسات للحياة
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همسات للحياة
 ღي قلب الفتاة..حب األم يطغى على ة حب
 ღال حتت ــان األم أن تس ــأل ابنتها..هـ ـ أن ــت س ــعيدةا..فهي
تر السعادة ي عينيها..
 ღال يه ــم األم أن تك ــون ي ــداها ي الن ــار..إذا ةان ــت أي ــدي
ابنائها ي املاء..
 ღةـ حــب ي قلــب الفتــاة هــو حــب مؤقت..أمــا حــب األم
ألبنائها فهو حب دائم..
 ღتســعى األم بك ـ مــا أوتيــت مــن قــوة..أن ال تقــع فتاهتــا ي
نفه أخطائها..
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 ღحت ـ ــاور األم فتاهت ـ ــا بع ـ ــد ال ـ ــوالدة باألحض ـ ــان..وي مرحل ـ ــة
الطفول ـ ــة باالبتس ـ ــامة واحلن ـ ــان..وي مرحل ـ ــة النض ـ ــو بالتوجي ـ ــه
واإلرشاد..وبعد أن تتزون حتاورها بالنظرات..
 ღتظ األم بصحة جيدة..عندما تـر أبناءهـا بصـحة أفضـ
منها..
 ღابتسامة األبناء..تنهي ي األمهات واآلباء تعب السنني..
 ღلد األم..ابتسامة األبناء..هي بلسم الشفاء لا..
 ღعقـ الفتــاة قــد اتــار موجهــا جديــداً..ولكن قلبهــا يســتمر
معلقاً بأمها..
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 ღأيتهــا األم إيــار ونظ ـرات الشــك ,وإيــار والًقــة بالشــيطان,
والتوازن مطلب ي ة إنسان.
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األم وفتاتها والعالم من حولها
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األم وفتاتها والعالم من حولها :
 ღتق ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ــديقاهتا ,واس ـ ـ ـ ــأ ع ـ ـ ـ ــنهن ,وح ـ ـ ـ ــاو أن
جتالس ــيهن ,م ــع احل ــرص أن ي ــأتني لبي ــت ابنت ــك .ف ــذلك يبـ ـ
بينكن جسوراً من احملبة ,والًقة ,واأللفة.
 ღم ــن األش ــياء ال ــي حيس ــن أن ت ــزرع ي نف ــوس الفتي ــات ,أن
العا من حولنا يعو باحلسن والسيئ ,وأن اإلنسان املوفـ هـو
الــذي حيــافظ علــى دينــه ,وعاداتــه ,وتقاليــدو ,بــدون أن يكــون
عرضة لك صيحة مدمرة ,أو صرخة مهلكة .وإن أةًر النـاس
فهم ـاً ومتيي ـزاً للســيئ واحلســن ,هــم الــذين عــرةتهم احليــاة ,ولــم
قــدم خــية وجتربــة ي طرقاهتــا ,وإن أحــرص النــاس علــى مصــاهلل
األوالد مهـ ــا الوال ـ ــدين ,فليبينـ ــا ل ـ ــم أن م ـ ــن اخلـ ــري ل ـ ــم عن ـ ــدما
يواجه ــون بعـ ـ الش ــكور ,أو اخلي ــارات ال ــي يص ــعب عل ــيهم
فيها متييز احل من الباط أو اخلري من الشر ,بـأن يرجعـوا فيهـا
إليهم ــا فهم ــا الع ــون ل ــم بع ــد اه مث إىل املق ـربني م ــن اإلخ ـوان
واألخوات والصاحلني.
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 ღأيضاً حب أن تكون األم مطلعة على عا التقنية احلديًة,
وأن تســعى لفهمــه ,ومعرفــة بواطنــه ,والنــافع والضــار منــه ,وأن
توث عةقتها به ,وذلـك مـن أجـ أن تبـ جسـور جديـدة مـع
العش الذي أحاق بالفتيات ي هذا العصر.
 ღاحلي ــاة ليس ــت قائم ــة عل ــى الرتفي ــه فقـ ـ  ,فاإلنس ــان ُخلـ ـ
لشيء حمدد معلوم إنه عبـادة احلـي القيـوم ,ولكـن ةيـ نوصـ
ألبنائنــا ه ــذا ال ـدف الس ــاميا .خاصــة وأن الع ــا مــن حولن ــا
يع ــو مبراة ــز ال ــرتف ,ويتف ــنن أص ــحاب ه ــذو املراة ــز ي ط ــر
بضــاعتهم مــن آالت اللهــو واللعــب وينوعــون الطــرق ي غــرس
بذور الرتفيه ي قلوب الشباب والشابات ,ونشر السباق بينهم
م ـ ــن أج ـ ـ الوص ـ ــول إىل آليات ـ ــه القتنائه ـ ـا .إن الع ـ ــةن يك ـ ــون
بــالتًقي املبكــر ,والتنويــع بــالطر  ,والتعري ـ بقيمــة اإلنســان
ووضــيفته علــى هــذو األرض ,وأن املــرء مســتأمن علــى ة ـ مــا
أعطاو اه إياو من وقت ,وصحة ,ومال ,فهـذا يـزرع ي نفـوس
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الش ــباب والش ــابات أن احلي ــاة أُ ــى م ــا ينش ــر أو ي ـ ـراد ا ـ ـم,
ةــذلك حبــًهم علــى حتــوير ة ـ تقنيــة جديــدة لتعزيــز الًقافــة ي
نفوسهم ,واالستفادة مـن تلـك الوسـيلة ي تنميـة املهـارات الـي
ميتلكوهنــا ,وحتوي ـ ة ـ حــد طــار إىل عم ـ يعــود بالفائــدة
عليهم وعلى متمعهم ,وي سـبي وطـنهم وأمـتهم ,ةمـا ؟ـًهم
علــى تعلــم املهــارات ي دراســة األفكــار املعروضــة ,وتفحصــها
واختي ـار املناســب منهــا ,ومــا يســتفاد ي هــذا اجلانــب بالنســبة
لألطفال وجود ألعاب ووسائ ترفيه ةًرية تندمو فيها أساليب
متعددة للتعليم ,ووجود املراةز الي تعتمد علـى التعلـيم بالرتفيـه
أثْ ـرت جوان ــب املعرف ــة ل ــد األطف ــال ,وأزال ــت بعـ ـ أط ـراف
األزمــة عنــدهم ,وأوجــدت وســيطاً مهم ـاً ميكــن أن يســتفاد منــه
ي العمليــة التعليميــة ,لــذا فــإن مــن املستحســن أن يــتم ترتيــب
زيارة ملً هذو املراةز بني حني وآخر..وقه على ذلك ي ة
جانب.

007

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

 ღغ ــزو الرواي ــات حيـ ـ رحالـ ـه ي ه ــذو األي ــام ب ــني الفتي ــات,
فيغري الصغرية حبياة املغامرة ,ويُشعر الغافلة بأن لا مع قريناهتا
نف ــه احلكاي ــة ,وحي ــرر القل ــوب باجتاه ــات ع ــدة ,ويله ــي ع ــن
أفض ـ شــيء لــه معــدة ,فيجــب أن تص ـ يــدر أيتهــا األم إىل
قلب ابنتك قب أن تص إليهـا أيـدي ُةتـاب الروايـات املاجنـة,
أو اخليالي ـ ــة الغ ـ ــري احملافظ ـ ــة ,وادفع ـ ــي إليه ـ ــا بقص ـ ــس الس ـ ــرية,
والرواي ــات اإلسـ ــةمية والعامليـ ــة العفيفـ ــة ,واتـ ــةت الدوريـ ــة أو
العلمية املفيدة.
 ღدخــول الشــبكة العنكبوتيــة –اإلنرتنــت– فَــت ر لبــاب العلــم
علــى مص ـراعيه ,وانفتــا علــى العــا بأســرو ,وتوســيع للمــدارر
واملعارف ,ولكن ةي ينبغي أن تكون الرقابة على مـن يـدخ
ه ــذو الش ــبكة م ــن ه ــم ي س ــن املراهق ــةا ه ــذو املش ــكلة ت ــؤرق
اآلبــاء واألمهــات صــب مســاء ,ومصــدر املشــكلة أن اإلنرتنــت
ملي ــة بالصــاهلل والفاســد ,فكيـ لفتــاة غضــة الغصــن أن تتفــت
عيناهــا علــى هــذا العــا ا وةي ـ لعقلهــا الــذي غــادر قب ـ فــرتة
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وجيـ ـ ــزة مراح ـ ـ ـ الطفولـ ـ ــة ,أن يـ ـ ــدرر امل ـ ـ ـراد مـ ـ ــن هـ ـ ــذا العـ ـ ــا
االفرتاضي قب أن تتيه ي دهاليز عـا غريـب مًـ هـذا العـا ا
هنـا حــدر بــاألم أن ال تــدع ابنتهـا لوحــدها عنــدما تلــو إىل هــذا
العا  ,ب عليهـا أن متسـك بيـد ابنتهـا فتـدخ وإياهـا إىل عـا
اإلنرتن ــت ,فتع ــي معه ــا رغباهت ــا وإن ةان ــت ال تتماش ــى م ــع
هواياهتا هـي ,حـ ولـو شـعرت األم بـأن ذر أقـ مـن مسـتواها
أو تطلعاهتا؛ ةأن تشرتر األم باسم معرف ي منتد صغريهتا
الـ ــذي تشـ ــارر فيـ ــه ,أو ي موقعهـ ــا املفض ـ ـ فتتفاع ـ ـ معهـ ــم,
وتش ــارةهم ,وتتن ــاق م ــع ص ــغريهتا ي أم ــور موقعه ــا احملب ــب,
فتتواصـ ـ معه ــا ةعض ــوة فاعل ــة ,فتع ــي م ــع ص ــغريهتا مهومه ــا
املرحلية؛ فكـ ذلـك حـري أن يوجـد بـني الفتـاة واألم ألفـة غـري
مسبوقة ,وخطوة ي سبي املصلحة.
 ღةذلك من احللول اخلاصة باجلوانب السي ة من اإلنرتنت,
أن يشـ ــارر أه ـ ـ البيـ ــت ي خطـ ــوق اإلنرتنـ ــت الـ ــي تـ ــتفحس
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املواقــع ,وحتجــب مــا اــال الفطــرة والعقيــدة ومــا اعتــاد اتتمــع
عليه.
 ღحـذار علــى فتياتنــا مــن مقــدمي التوصــي املنــز السـريع مــن
املطـ ــاعم ,فهـ ــؤالء شـ ـ رـر حيي ـ ـ بـ ــاتتمع ,وبـ ــةء اقـ ــتحم أس ـ ـوار
ص ـلة مــن
املو َ
األســرة ,فاحلــذر مــن أن تســتقب فتياتنــا الطلبــات َ
قب هؤالء ,واألحوق أن ال نلجأ إليهم ,وأن ال ندعهم يصـلوا
إىل بيوتنا بأي شك .
 ღمــن ابتلــي بــبع القن ـوات ,فل ـيعلم أن البنــات أمان ــة ,وأن
قل ـ ــوان رقيق ـ ــة ,وأهن ـ ــن يت ـ ــأثرن ب ـ ــاملعروض أةً ـ ــر م ـ ــن غ ـ ــريهن,
اختــاري لبناتــك مايناســب التعــاليم والقــيم ,وأبعــدي عــنهن ةـ
ســيء يهــدم املبــاد الســوية والــدين ,ومــا يــؤثر علــى العــادات,
واألعراف ,فهن أمانة بني يديك وة راع مس ول عن رعيته.
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 ღتــذةري الفتــاة بــاليامو التلفزيونيــة املفيــدة ,ومتابعتهــا معهــا,
وأخذ رأيها حولا ,خاصة إذا ةـان الينـامو خمصصـاً للفتيـات.
وميكن عم ورقة متابعة لليامو املميزة الي تعـرض ي القنـوات
لتتمكن من متابعة هذا الينامو.
 ღحت ــذير الفت ــاة ب ــأن ال تض ــع الًق ــة املطلق ــة مب ــن ه ــم خلـ ـ
شاشات اإلنرتنـت ,خاصـة أنـه عـا مهـول الويـة ,فقـد يكـون
املعرف باسم فتاة وباحلقيقـة هـو ذئـب ينتظـر الفرصـة مـن أجـ
أن يقت ــنس فريس ــته ,وق ــد تك ــون فعـ ـةً فت ــا ًة ولك ـ ّـن ل ــا م ــلرب
سي ة ,ومفاهيم منحرفة قد ال تبديها من أول حلظة.
 ღتنبيه الفتـاة أن اخلضـوع بـالقول عـي الـردود ي اإلنرتنـت قـد
يكون بداية النهاية عي هذا العا الرقمي.
 ღتنبي ــه الفت ــاة ملخ ــاطر الرس ــائ الييدي ــة ,والرس ــائ اخلاص ــة
التابعــة للمنتــديات ,ومواقــع احملادثــات املباشــرة عــي اإلنرتنــت,
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والتحــذير مــن أن تنــدفع الفتــاة ي هــذا اتــال مــن أجـ خــوض
غمار التجربة.
 ღعلــى األم معرفــة املنتــديات الــي تشــارر فيهــا ابنتهــا وزيارهتــا
بـ ــني حـ ــني وآخـ ــر .ومـ ــن اجلمي ـ ـ أن ال يكـ ــون التعـ ــرف علـ ــى
املنتـد بشــك يــوحي بالتطفـ علــى خصوصــياته ,أو يــنم عــن
س ــوء ظ ــن ب ــه .ب ـ يك ــون م ــن أج ـ التش ــجيع والتحفي ــز ,وإن
توج ـ ـه املنت ــد ال يناسـ ــبنا فم ــن الض ــروري أن ي ــتم
وج ــدنا أن ُّ
حتذيرها منه ,وإقناعها ببدي غريو.

 ღاعلمــي أيتهــا الفتــاة أن تفرح ـك لمــوم النــاس هــو بــإذن اه
تعــاىل ســبب لتفـريو مهــك ,قفــي مــع النــاس امــومهم ,واعملــي
مــن أجلهــم ,ليعملـوا بــإذن اه تعــاىل مــن أجلــك ,ويقفـوا معــك
ي حمنت ـ ـ ـك.وي هـ ـ ــذا درس للفتـ ـ ــاة أن اإلنسـ ـ ــان معطـ ـ ــاء مـ ـ ــع
اجلميع.
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 ღاحرصــي أيتهــا األم املبارةــة أن ال تــوجهي اللــوم إىل فتاتــك
أمــام النــاس عةنيــة ,فهــي تتضــاي مــن هــذا الفع ـ  ,ويــرتر ي
نفسها أثراً سي اً إىل أمد بعيد.
 ღقد ال لوا اتـاله ي هـذا الزمـان مـن أمـور حمرمـة تـزرع ي
نف ــه الفت ــاة خص ــاالً س ــي ة ,وم ــن ذل ــك الك ــذب ,والنميم ــة,
والغيبــة ,وإخــةف الوعــد ,وشــهادة الــزور ,وغريهــا مــن األمــور
الــي ه ــي مبًابــة أم ـراض نفســية ,ودالل ـةر علــى نق ــس ي ترةيب ــة

ـس ي الرتبيــة اإلســةمية الصــحيحة أيــام الصــغر.
الــنفه ,ونقـ ر
لــذا حــب حتصــني فتياتنــا م ـن هــذو األم ـراض وملعاصــي ,وذلــك
بت ـذةريهن ب ـاألثر الســيئ لــا ,وإن ذةــر النصــوص واألحادي ـ
الص ــرحية ال ــي تب ــني وحت ــرم تل ــك الطب ــائع الدارج ــة أم ــر ي غاي ــة
األمهيـ ــة .وإن التنبيـ ــه عليـ ــه بـ ــني ة ـ ـ حـ ــني وآخـ ــر إمـ ــا بـ ــدرس
خمتص ــر ,أو بلوح ــة فني ــة مع ــية ,أو بعب ــارة خمتص ــرة ,أو بأبي ــات
ش ــعر تب ــني مس ــاو تل ــك الع ــادات ت ــزرع ي ال ــذهن أن تل ــك

023

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

ألمـور هـي مـن اخلطـوق احلمـراء الـي حـب أن ال نقـرتب منهـا.
وال نستقبلها من حولنا مهما ةانت منزلته.
 ღعندما يكون هنار سوء تفاهم بني ابنتنا وبني فتـاة أخـر ,
فقــد درن بعـ أوليــاء األمــور علــى صــب اللــوم وحتميـ اخلطــأ
علــى الطــرف اآلخــر دون تبــني الســبب ,أو علــى النقــي مــن
ذلك فيقفون ي صـ املخطـئ ضـد فتياتنـا ,فأوليـاء األمـور ي
ه ـ ــذا األم ـ ــر ي م ـ ــوقفني خمتلف ـ ــني متض ـ ــادين إفـ ـ ـراق وتفـ ـ ـري ,
فاالعت ــدال وا ــاذ موقـ ـ ع ــادل ينطـ ـ ب ــاحل ه ــو الصـ ـواب,
س ـواء ةــان اخلطــأ مــن ابنتنــا أو مــن األخــر  ,فهــذا أمــر علــى
جانــب ةبــري مــن األمهيــة .وفيــه درس للفتــاة أن احل ـ أح ـ أن
يتبع.
 ღوم ـ ــن احلكم ـ ــة أن ال نطل ـ ــع اآلخـ ـ ـرين عل ـ ــى مش ـ ــاة  ,أو
عيــوب ,أو هف ـوات فتياتنــا ,فلــيه لنــا أي مصــلحة ي ذلــك,
وليه ذلك ي مصلحتهن ي املستقب .
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 ღجتنــي أن تكــون ابنتــك أضــحوةة ملــن حولــا بــأي أســلوب,
أو شك  ,أو سبب.
 ღقــد يــدفعنا حســن الظــن بأقاربنــا إىل التهــاون بعةقــة بناتنــا
ببع القريبات من بنات العائلة ,ما قـد يكـون لـه آثـار سـلبية
خفي ــة ,خاص ــة مل ــن ل ــن جوان ــب أخةقي ــة س ــي ة ,ل ــذا فاحل ــذر
مطلوب ؛ وإن ةان سوء الظن باجلميع أمر غري مرغوب.
 ღمــن األفضـ لــألم أن تــرف أي دعــوة ألن تبيــت ابنتهــا ي
بيــت غــري بيتهــا .فكــم مــن املصــائب تكــون بســبب بعــد الفتــاة
ولو لليلة واحدة خارن بيت أهلها.
 ღينبغ ــي معاجل ــة املي ـ ـ األعم ــى للط ــرف اآلخ ــر واإلعج ــاب
املتن ــاهي ب ــاملميزات مـ ــن الفتيـ ــات ح ـ ـ مـ ــن القـ ــدوات ,وهـ ــذا
إعج ــاب ظ ــاهرو اخل ــري وباطن ــه الش ــر ,إن اإلعج ــاب ي ه ــذو
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الفقرة نابع عن حب أصله حب ه ,أو لتميـز الطـرف اآلخـر,
ولكنـه قــد حــر إىل شــك آخــر مــن اإلعجــاب املنهــي عنــه؛ إن
اإلعج ـ ـ ـ ــاب املف ـ ـ ـ ــرق للطالب ـ ـ ـ ــات باملدرس ـ ـ ـ ــات ,أو بالفتيـ ـ ـ ـ ـات
الــداعيات ,أو مــن قب ـ الصــغريات ملــن حــولن مــن القريبــات,
يســلب الفتــاة تفكريهــا ,وحعلهــا تابعــة للطــرف اآلخــر ,مقلــدة
لك حرةاهتا ,وسكناهتا ,ومًلة لك صغرية وةبرية من أفعالا,
وهذا فيه جـزء حسـن وهـو التقليـد ألفعالـا احلسـنة وجـزء سـيء
وهو التقليد الشخصـي البحـت لكـ أفعالـا دون متييـز ,فحـري
بنا أن نبني للفتاة الفرق واألثر بني القدوة ي األعمال احلسنة,
والقدوة واملتابعة ي ة دقي وجليـ مـن التصـرفات الشخصـية
للغري ,واالختيارات ,واملزان ,والـذوق اخلـاص لـن,و أعظـم مـن
ذلك التعل القلي ان ي ة حني.
 ღحتــذير الفتــاة مــن املنتــديات ال ـي ت ـدعو إىل الًقافــة اجلنســية
املاجنـ ــة ,ويسـ ــموهنا ي تلـ ــك املنتـ ــديات بغـ ــري اُهـ ــا ,ةاحليـ ــاة
الزوجي ــة ,أو الًقافـ ــة األس ـ ـرية ,فهـ ــذو الًقافـ ــات فيهـ ــا خـ ــدش,
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وفح  ,وبذاءة ,وعرض تشم ز منه النفه السـوية ,ولألسـ
أن الكًـ ــري مـ ــن املنتـ ــديات قـ ــد أدرجتـ ــه ي بواباهتـ ــا مـ ــن أج ـ ـ
أهداف مريبـة ,ومـن أجـ مقاصـد غـري سـي ة مـن قبـ القـائمني
على تلك املواقع ,فهي مرتع خصب للذئاب ,ومكان مناسب
الصطياد الفرائه ,والفتاة تدخ إىل تلك املنتديات إما ملعرفـة
حياهتـ ــا املقبلـ ــة ,أو بـ ــدافع االةتش ـ ــاف ,فتسـ ــق إمـ ــا ي حب ـ ــر
الرذيلة ,أو تقع ي حبائ الرجال الذين اتفون خل معرفات
نســائية ,أو يلبســون مةبــه الناصــحني أو املستشــارين ي هــذا
اتال ,وهم أبعد الناس عن النص والدين .فهدفهم أن يوقعوا
أةي عدد ي مكائدهم ومصائدهم ةفى اه املسلمني شرهم.
ღღღ
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هـمسات للحياة
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همسات للحياة
 ღإذا أردت أن تعـ ـ ــري فتاتـ ـ ــك ةي ـ ـ ـ تفكـ ـ ــر..فـ ـ ــاعري مـ ـ ــن
تص ــاحب..و إذا أردت أن تع ــرف م ــن تص ــاحب ف ــاعري م ــاذا
حتم من الم واملباد ..
 ღال نقب ـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ــزل فتياتن ـ ـ ـ ــا ي ثة ..التقلي ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــأن
الدين..والتقلي من منزلة الوالدين..و التين والسفور..
 ღلـ ــو وضـ ــعنا للفت ـ ــاة..أموال الـ ــدنيا ي ةفة..ووضـ ــعنا ةلم ـ ــة
عاطفية ي ةفة أخر ..الختارت الكلمة العاطفية..
ـوهنم..ومن
 ღمن ةانت ذا حسن..فإن َمن حولا يعرفوهنا بعي
َ
ةانت ذا عق ..فإن من حولا يعرفوهنا بعقولم..
 ღالدين جذور..واألخةق ار..
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 ღال تيأس ـ ــي م ـ ــن عمل ـ ــك ال ـ ــد وب م ـ ــن أج ـ ـ فتاتك..إهن ـ ــا
تس ـ ــتقب ة ـ ـ ـ عم ـ ـ ـ تبذلينـ ـ ــه م ـ ــن أجلهـ ـ ــا و زنـ ـ ــه ي عقلهـ ـ ــا
الب ـ ـ ــاطن..مث تطبق ـ ـ ــه ي حياهت ـ ـ ــا بطريق ـ ـ ــة ملحوظـ ـ ـ ـةً مش ـ ـ ــاهدةً
للمتابع..وق ـ ــد يبق ـ ــى خمت ـ ـ ـزالً ي البـ ـ ــاطن ح ـ ـ ـ حت ـ ــني الفرص ـ ــة
املناســبة..أ تــري أن عقــارب الســاعة املتباط ــة باملســري..حترةها
عق ـ ـ ـ ـ ـ ــارب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدقائ املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة باحلرة ـ ـ ـ ـ ـ ــة..ةةةما :أن ـ ـ ـ ـ ـ ــت
والساعة..تسـ ـ ـريان دائب ـ ــني م ـ ــن أجـ ـ ـ أن الوص ـ ــول ي الوق ـ ــت
احملدد..لدف حمدد..
 ღليس ــت ة ـ ـ الري ــا لواق ..وليس ــت ة ـ ـ فتيات ــك تناس ــبها
رياحك..
 ღاألس ـ ـ ـ ــرة مرةب..والوال ـ ـ ـ ــدان مه ـ ـ ـ ــا املوجه ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ــه..والريا
العواص ـ ـ ـ ال ـ ــي م ـ ــن حولنا..ق ـ ــد تقلب ـ ــه مب ـ ــن في ـ ــه ي ع ـ ــرض
البح ـ ــر..أو ت ـ ــؤثر ي أش ـ ــرعته وحتـ ـ ــول مس ـ ــارو..ويبقى األبن ـ ــاء
ينظــرون للوالــدين مبتســمني..متأملني..وواثقني مــن قوهتمــا أمــام
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ة ـ قــوة ..وينتظــرون منهمــا أن يصــة اــم إىل شــاطئ األمــان
وإن عاةستهم الريا العاتية..
 ღاملؤثرات اخلارجية تصنع خندقاً بيننا وبـني أبنائنا..فعلينـا أن
نصنع فوقه جسوراً لنعي إليهم..
 ღالفتي ـ ــات لس ـ ــن أقـ ـ ـ ذة ـ ــاءً..فهن ال يص ـ ــدقن ةـ ـ ـ ةلم ـ ــة
ثناء..ولكن حيبنب ُاع أي إطراء لن..
ღღღ
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هدايا األم لفتاتها والمحفزات
لزيادة الثقة بنفسها
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هدايا األم لفتاتها والمحفزات لزيادة الثقة بنفسها :
 ღهدي ــة م ــن األم لفتاهت ــا خمب ــأ ًة وسـ ـ مةبس ــها ,أو مةب ــه
جديدة موضوعة بداخ خزانتها مفاجأة للفتاة لن تنساها.
ღاتفقي مع مدرستها..أن تُقدم لا جائزة تـدفعني أنـت نهـا,
وذلك عندما تتفوق ي أي عم أو أي نشاق مدرسي.
 ღقبلة تُطبـع علـى خـدها وهـي نائمـة ,تنشـر بكامـ جسـمها
دائم ــا بالعاطف ــة ,وش ــعوراً باحل ــب والس ــعادة .وتل ــك
إحساسـ ـاً ً
القبلة سوف حته اا ح وإن ةانت عيناها مغمضتني.
 ღال حترميه ــا م ــن أحض ــانك الداف ــة ,ض ــميها بق ــوة ,قبليه ــا
حب ـرارة ,عنــد ُاع ـك منهــا خــياً ســعيداً ,أو عنــدما تقــدم لــك
ش ــي اً جدي ــداً ,بـ ـ األفضـ ـ واألمجـ ـ أن تك ــون تل ــك اخلط ــوة
بــدون أي ســبب .إن فتاتــك حباجــة ة ـ حــني أن تعيــديها إىل
منبع سعادهتا.
033

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

 ღإن علم ـ ــت أي نش ـ ــيد تفض ـ ـ  ,ف ـ ــاجعلي نغم ـ ــة االتص ـ ــال
القادمة منها هي أنشودهتا املفضلة.
 ღاش ــرتةي لصـ ــغريتك مبجلـ ــة دوريـ ــة تناسـ ــب عمرهـ ــا ي ة ـ ـ
مرحل ـ ـة ,واقرئـ ــي معهـ ــا فصـ ــول تلـ ــك اتلـ ــة ,وتبـ ــاحًي معهـ ــا,
وشارةيها إعجااا.
 ღإن ةانت فتاتك متلك جهاز جوال ,فرسالة حب ترسلينها
لـ ــا ت ــنع قلبهـ ــا ,وتن ــري بصـ ــرها ,وتش ــعرها بقـ ــدر احملب ــة الـ ــي
جتمعك اا ,فاجعليها مفاجأة بني ة فرتة وفرتة.
 ღمــع ة ـ شــيء تــرغبني إيصــاله لــا وأنــت ال تع ـرفني مقــدار
ميولا ؟وو ,فضعي معه شي اً متيقنةً أهنـا حتبـه ,فمـًةً إذا ةنـت
ال تعرفني مقدار حبها ألشرطة األناشـيد ومتيقنـة حلبهـا للهـدايا
م ــن الس ــاعات ,ف ــادفعي ل ــا ادي ــة مكون ــة م ــن س ــاعة ومعه ــا
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أشرطة ,فتلك الدية احملبوبة سوف تقرب إليها األخر الي ال
تعلمني مد حبها لا …وهكذا.
 ღضعي بني صفحات ةتبهـا ودفاترهـا ورقـة ةتـب فيهـا بعـ
عبـ ــارات احلـ ــب واألمنيـ ــات بـ ــالتوفي  ,ح ـ ـ تفاجـ ــأ بوجودهـ ــا
عن ــدما تف ــت ةتبه ــا ودفاتره ــا ي املدرس ـ ـة ,ولتكتبيه ــا بش ــك
واضـ ـ  ,وبـ ـ مجيـ ـ  ,وزخرفيه ــا بزخ ــارف مناس ــبة ,وعطريه ــا
ليفو منها شذار.
 ღي الصبا ..ضــعي جبانــب س ـريرها زهــرة نديــة ,جتــدها بعــد
أن تســتيقظ مــن نومهــا مباشــرة ,فتستبشــر بر يتهــا ط ـوال اليــوم
وتذةرها بأعز الناس.
 ღأحضــري لــا وســائ معينــة لتنميــة هواياهتــا ,ووفــري لــا مــا
يزيدها من اليوز ي مالا.
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 ღرائــع أن يــتم تنظــيم حفلــة مكتملــة مبناســبة جناحهــا ,أو أي
مناسبة سعيدة لا ,ويتم فيها دعـوة صـديقاهتا ,ففـي ذلـك فـر
لا وتقارب معهن.
 ღضـ ــعي اُهـ ــا بـ ــاجلوال باسـ ــم مجي ـ ـ حتبـ ــه وتعشـ ــقه..فتلك
اللمسات تبقى مد احلياة.
 ღالًناء على لبسها ,وزينتها ,وأسلواا ي حديًها ,وأداا مع
غريه ــا ,يزي ــد م ــن ثقته ــا بنفس ــها ,وحعله ــا تس ــتزيد م ــن تل ــك
الصفات احلميدة.
 ღي احل ـ ـ ــدائ والنزه ـ ـ ــات ال تس ـ ـ ــبقيها ,بـ ـ ـ ـ امش ـ ـ ــي معه ـ ـ ــا
وجاوريها ,فهنار القلـوب تتفـت  ,والنفـوس تصـفو ,فجميـ أن
تقرتب األجسام ..لتتعان القلوب ,وتتصار األروا .
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 ღي ال ـ ــرحةت ة ـ ــوا أن ـ ــت الس ـ ــاهرة عل ـ ــى راحـ ـ ـة أبن ـ ــاءر,
واجعل ــي برن ــامو الس ــفر م ــن أجله ــم ,وعيش ـ ـي أيام ـ ـه س ــعيدة
معهــم؛ زوري ب ـرفقتهم األمــاةن الــي حيبــون وي األوقــات الــي
يريدون.
 ღال تك ــن عةقت ــك بفتات ــك عةق ـةً رُي ــة ,ب ـ اةس ــري ة ـ
احلواجز ,ضحكة ,بسمة ,مقلب ,وأةًر من ذلك ..فاألمومـة
هي ة شيء مجي .
 ღراعـي حالـة ابنتـك الصـحية ي حـال مرضـها ,اسـهري علـى
راحتها وقدمي رعايتها على العم والوظيفة وقفي جبانبها ,إنـه
أمــر يشــعرها باالطم نــان ,واف ـ عنهــا األ  .فــة ترتةيهــا ي
ارعْيها ح الرعاية.
مرضها وحيدة و َ
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 ღعن ــد خوفه ــا احتض ــنيها ,وي فرحه ــا قبليه ــا ,وي مص ــيبتها
واس ــيها ,وي ة ــدرها س ــليها ,وي مهه ــا فرج ــي عنه ــا,و ي ة ـ
حال ةوا أنت القمر املضيء ي حياهتا.
ღعند مرضها أرقيها بالرقى الشرعية ,وحافظي على أن تتناول
عةجها بوقته املطلوب.
 ღي حــال مرضــها ,وهــي بعيــدة عنــك اتصــلي اــا باســتمرار
لتطم ـ عليهــا ,وحــدثيها مبقــدار احلــزن الــذي أصــاب العائلــة
مبرضها.
 ღي حـ ـ ــال سـ ـ ــفرها راسـ ـ ــليها ,وةلميهـ ـ ــا ,وأمـ ـ ــديها مبشـ ـ ــاعر
الدفء الي جتعلها تنعم باحلب الذي تكنينه لا.
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 ღي أعمال ـ ـ ــك اخلاص ـ ـ ــة اجعليه ـ ـ ــا مستش ـ ـ ــارة ,وي ش ـ ـ ــغلك
الوظيفي حدثيه ببع مهومك لتشـعر بأهنـا أةًـر مـن بنـت بـ
هي مبكان الصديقة الي تشارةك الموم.
 ღمــن دواعــي التــلل والتعط ـ أن يكــون ي البيــت مموعــة
من الدايا ,وذلك من أج أن تكون جاهزة لك مناسبة.
 ღعند سفر األب ,فمن املناسب أن توصيه األم بأن يشـرتي
لبُنياتــه بع ـ مــا تتميــز بــه الــدول أو املــدن الــي ســوف يســافر
إليها أو مير اا .وأن تكون تلك الدايا متوافقة مع رغباهتن.
 ღالــدعاء ,مث الــدعاء ,مث الــدعاء هــو ســبب ة ـ جنــاة ,وهــو
الطريـ إىل الصــة  ,وهــو النجــاة مــن ةـ ةــرب ,والســبي إىل
ة ـ خــري ,فــأةًري مــن الــدعاء لــا وأُعيهــا دعواتــك عنــدما
تنفــذ طلباتــك ,أو عنــدما حتقـ بعـ أمنياتــك ,بـ أمجـ مــن
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ذلــك أن تكــون الــدعوات ي ةـ وقــت وحــني وليســت مرتبطــة
بعم .
 ღقـ ــد يك ـ ــون م ـ ــن التنوي ـ ــع ي الـ ــدايا ,أن ي ـ ــتم إه ـ ــدا ها م ـ ــا
يناســب الفتيــات ي عمرهــا مــن أشــرطة أناشــيد ,أو حماضـرات,
أو قصس ,أو روايات أو مةت.
 ღمن تنميـة رو الصـداقة بـني ابنتـك وصـديقاهتا ,أن تقـدمي
البنتــك هديــة مجيلــة لتقــدمها لصــديقة لــا عنــدما متــر مبناســبة
سعيدة.
 ღم ــن املفي ــد ج ــداً أن ي ــتم وض ــع مكتب ــة ص ــغرية ي غرفته ــا
حتتــوي علــى بعـ مــا تــارو هــي بنفســها مــن الكتــب القيمــة,
وات ــةت املناس ــبة ,وتزي ــد األم عليه ــا م ــاتراو مناس ــباً ل ــا وميً ـ
نقطــة التقــاء بينهمــا ,وذلــك بعــد أن تســتأذن منهــا ,وبــدون أن
تل عليها من أج قراءهتا.
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 ღأمجـ الــدايا تلــك الــي تقــدم بةمناســبة ب ـ هــي مــن بــاب
احملبة و األلفة.
 ღمن املفيـد إشـرار الفتـاة ي دورات متخصصـة مـن الـدورات
املناس ـ ــبة لبن ـ ــات جنس ـ ــها ,مً ـ ـ دورات اخلياط ـ ــة ,والتجمي ـ ـ ,
والطرق احلديًة للتنظيم والرتتيب و التنظي ...وغريها
 ღم ــن املفي ــد أيضـ ـاً إشـ ـرار الفت ــاة ي دورات تط ــوير ال ــذات,
وبرامو احلاسـب اآل  ,ودورات اإلدارة ,ففـي ذلـك الكًـري مـن
رفع القدرات وزيادة الًقة بالنفه.
ღღღ
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هـمسات للحياة
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همسات للحياة
 ღمن اجله إىل العلم..جسر تبنيه األم..
 ღةلمــة حســنة قــد ترفــع أســرة ةاملة..وةلمــة ســي ة قــد تطــي
بأمة ةاملة..
 ღتسقي األم زهرة عمرها من دمهـا ي أحشـاءها..ومن لبنهـا
ي حضنها..ومن دموعها ي حياهتا..ومن رضاها بعد ماهتا..
 ღينظر الطف إىل أمه أثناء بكاءو..لري لوحة احلزن ي وجه
أمه..ومن شفقتها يستقي قوته..
 ღالفت ـ ــاة مً ـ ـ الع ـ ــود..ال يف ـ ــو ..إال عن ـ ــدما ـ ــدو بال ـ ــدفء
واحلرارة..
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 ღث ــة ؟ ــذر الفتي ــات منه ــا الص ــديقات مث الص ــديقات مث
الص ـ ــديقات ..وث ـ ــة ننصـ ـ ـ الفتي ـ ــات ا ـ ــن الص ـ ــديقات مث
الصديقات مث الصديقات..
 ღعي ــون اآلخ ـ ـرين ه ــي م ــرآة الفت ــاة..فهي ت ــر نفس ــها م ــن
خةلم
 ღتبقى الفتاة بقلب طفلة لعوب..ح يقال لا ةلمة ماما..
 ღعن ـ ـ ــدما نقفـ ـ ـ ـ أبـ ـ ـ ـواب احلـ ـ ـ ـوار م ـ ـ ــع فتياتنا..فإنن ـ ـ ــا نقفـ ـ ـ ـ
عقله ـ ــا..وعن ـ ــدما نقفـ ـ ـ أبـ ـ ـواب العطـ ـ ـ عليها..فإنن ـ ــا نقفـ ـ ـ
قلبها..و العق والقلب مها ةفتا امليزان للعيشة السوية..
 ღالفتــاة ةالشــجرة..تبح عــن شــعاع دافــئ لتــورق..ح لــو
أغلقت عليها الغرفة الجتهت ؟و النافذة..
ღღღ
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األم وفتاتها المقبلة على الزواج
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األم وفتاتها المقبلة على الزواج :
 ღمــن املستحســن تــذةري الفتــاة باحملافظــة علــى أوراد الصــبا
واملســاء منــذ الصــغر ,وأن يزيــد اهتمامهــا بــذلك ي املناســبات,
أو حفــةت األف ـرا  ,حي ـ تكــون الفتــاة ي ةام ـ زينتهــا ,أو
فرتة اخلطوبة حي األنظار تتجه إليها.
 ღعنــدما تبل ـ الفتــاة مرحلــة الــزوان ويتقــدم إليهــا اخل ـاطبون,
تنتظــر مــن أمهــا أن تكــون معينــة لــا ي ا ــاذ الق ـرار ,فهــي ي
مرحل ــة حرج ـة وخ ــوف وخش ــية م ــن الفش ـ  ,فح ــري ب ــاألم أن
ترشــد فتاهتــا بطريقــة مناســبة لكيفيــة اختيــار الــزون املناســب مــن
املتقدمني ,وتوجهها بـأن تسـتخري راـا ,وأن تـدعوو بـالتوفي ي
ة حال.
 ღالفتــاة ي هــذا العم ـر تعــي أحةم ـاً ورديــة ,ففكرهــا معل ـ
بفارس أحةمها ,فهي تريد أن يكون ذا مواصفات معينة ,هي
ي الكًـ ــري مـ ــن األحيـ ــان مواصـ ــفات تتعل ـ ـ إمـ ــا باملظـ ــاهر ,أو
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باملكانــة االجتماعيــة ,أو ب ـاملرةز املــا  .وقــد تغف ـ الفتــاة عــن
بع األشياء األهم ,فاملفرتض باألم أن تزرع ي فتاهتا القناعة
منذ أن تقب على هذو املرحلة أن من ةمال اجلمـال هـو مجـال
الــدين واألخةق,ولكــن هــذا اجلمــال ال يتعــارض بالتأةيــد مــع
املظاهر األخر الي قد تعشقها الفتيات.
 ღجتنـ ـ ــي أن متازحيهـ ـ ــا بشـ ـ ــك سـ ـ ــلي عـ ـ ــن احليـ ـ ــاة الزوجيـ ـ ــة
وخصوصــياهتا ي مرحلــة اخلطوبــة ,أو ماقب ـ الــزوان ,فهــذا قــد
حيرجهـا ,أو حيـول نظرهتــا بالكامـ إىل نظـرة تشــا مية عــن تلــك
احلياة.
 ღبعـ ـ ـ األمه ـ ــات م ـ ــرتددات ي زوان بن ـ ــاهتن ,وق ـ ــد افـ ـ ـن
علــيهن مــن الفش ـ ي حيــاهتن اجلديــدة ,وقــد تقنــع األم ابنتهــا
بتأجي ـ ـ فك ــرة ال ــزوان ةلمـ ــا تقـ ــدم إليه ــا متق ــدم ,وق ــد ينتق ـ ـ
اخلـ ـ ــوف ال شـ ـ ــعورياً إىل ابنتهـ ـ ــا فتغشـ ـ ــاها حالـ ـ ــة مـ ـ ــن القل ـ ـ ـ ,
واالضطراب أو التشا م من الزوان قبله وبعدو.
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 ღإشـ ـ ـرار الفت ـ ــاة ي دورة تًقيفي ـ ــة للمق ـ ــبةت عل ـ ــى ال ـ ــزوان,
وذلـ ـ ــك عنـ ـ ــد خطبتهـ ـ ــا وقب ـ ـ ـ زواجهـ ـ ــا ,لتـ ـ ــتعلم فيهـ ـ ــا ةيفيـ ـ ــة
التعامةت الزوجية وطرق ح املشاة العائلية.
 ღق ــد تعم ــد بعـ ـ األمه ــات عل ــى ت ــزويو ابنته ــا م ــن بعـ ـ
أقاراا هي ,وإال وقفت حجر عًـرة ي سـبي زواجهـا مـن أبنـاء
العائلــة أو مــن غــريهم ,فحــري بــاألم أن تــرتر لــا حريــة ال ـرأي,
وةامـ الق ـرار خاصــة عنــدما يتقــدم مــن أوصــانا بــه الرســول 
ورضيه لفتياتنا أزواجاً.
 ღق ـ ــد يك ـ ــون هن ـ ــار تن ـ ــافه ب ـ ــني األم واألب م ـ ــن أج ـ ـ أن
يزوجها ة واحد منهما ملن هـو مقتنـع بـه مـن جهـة قرابتـه ,أو
من يعرف .فاحلذر احلـذر مـن ذلـك ,فقـد يكـون اختيـار الـزون
بناءً على رغبات اآلخرين سبباً لتعاسة الفتاة ي بقية حياهتا.
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 ღق ــد يتن ــدر األه ـ واألق ــارب ويغم ــزون ع ــن أح ــد فتي ــاهتم
الصغريات أهنا مناسبة لف معني من أقـارام ,أو مـن جـرياهنم,
أو مــن معــارفهم ,وذلــك بســبب عةقــة أو اجنــذاب بــريء بــني
الطفلة والف  ,وال يعلمون أن هذو الفكرة قد تعـي ي رأسـها
وتستمر معها ح تكون ة حلمها ,وأمنيتها بعد ةيها؛ لـذا
ف ــاحلرص ة ـ احل ــرص بع ــدم نش ــر مً ـ ه ــذا امل ـزا أو التلم ــي
مبًله.
 ღحيســن بــاألم أن تقــدم البنتهــا ة ـ خيهتــا عــن ُس ـب احليــاة
الس ـ ــعيدة ,م ـ ــن أجـ ـ ـ حي ـ ــاة زوجي ـ ــة هني ـ ــة ,وأن تنبهه ـ ــا ع ـ ــن
التغ ـريات النفســية املتوقعــة للفتــاة بعــد الــزوان ج ـراء بعــدها عــن
بيتها وةن أهلها ,وتعطيها جرعة ثقافية مبسطة وواضحة عن
ليلة الدخلة ,واأليام والليـا األوىل مـن الـزوان ,وةيفيـة التعامـ
مع الزون ي تلك األيام.
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 ღالبنتنا املتزوجـة وزوجهـا حـ خـاص ,فمـن أدب العشـرة أن
نتلطـ ـ ـ معهمـ ـ ـا ,وأن نس ـ ــتجيب ل ـ ــدعواهتما ي أي مناس ـ ــبة,
فعنــدما يطلب ـان أن نــزورهم زيــارة خاصــة ,أو ي احلفــةت الــي
يقيماهنــا مــن أج ـ مناســبات ســعيدة لم ـا أو ألبنــائهم ,فمــن
الرائع أن نلي لما هذو الرغبة.
 ღق ــد حتت ــان االبن ــة بعـ ـد اإلجن ــاب أن تق ــوم ذات ثق ــة برعاي ــة
أطفلهــا إن ةانــت موظفــة,و قــد ال تً ـ بالعامل ـة املنزليــة ,فمــن
باب الكرم والعط وفت أبواب املستقب لا فجمي أن تتيع
األم اــذا األمــر ةرم ـاً منهــا ,وزيــادة ي ترســيخ احملبــة مــع ابنتهــا
وزوجها ,وسعياً منها ي تربية مولود جديد مقرب لا.
 ღقد تتساه الفتاة بعـد خطبتهـا وحتـاد خطيبهـا مـن بـاب
التعرف علـى زون املسـتقب  ,أو بقصـد معرفـة طباعـه قبـ ا ـاذ
ق ـرار املوافقــة بــالزوان منــه ,أو قــد تكــون علــى غــري علــم ةــاف
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حبرمــة هــذا األمــر ومــد خطورتــه ,فيلــزم أن حتــذرها أمهــا مــن
خطورة هذا الفع وعواقبه الوخيمة.
 ღمن املستحسن أن يتم تعجيـ الـزوان بعـد اخلطبـة ,فتـأخريو
لشــهور ةًــرية ,أو ســنوات عــدة قــد يصــيب الط ـرفني باملل ـ أو
حع االخفاق هو النهاية املوجعة لذو اخلطبة.
ـال(:تُـ ـْن َك ُ الْ َمـ ْـرأَةُ أل َْربَـ ِع:
ـي قَـ َ
َ ღعـ ْـن أَ ُهَريْـ َـرَةَ عـ ْـن النـ ي
ل َمالـَـا َ ,وحلَ َســب َها َ ,وجلَ َمالـَـا َ ,ولــدين َها  ,فَــاظْ َف ْر بـ َذات الـديين
ت يَ َد َار) رواو (البخاري ومسلم) .وعلى هذا الد النبوي
تَربَ ْ
حب أن تكون الرتبية ,وهذا النور الرباا حب أن يكون هدانا
وســبيلُنا ,ومــن أختــار بُنيتنــا مــن أجـ هــذا األمــر فهــو املســتح
بأن نقب عليه ونقبله.
 ღتق ـ ـ ــع الفت ـ ـ ــاة ي ح ـ ـ ــرية عن ـ ـ ــد االس ـ ـ ــتعداد لل ـ ـ ــزوان وشـ ـ ـ ـراء
احلاجي ــات ,فعل ــى األم أن تس ــاندها ي اختياراهت ــا ,وأن تقـ ـ
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معهـ ــا ي هـ ــذا األمـ ــر ,فتخـ ــرن معهـ ــا للسـ ــوق وتقضـ ــي بع ـ ـ
حوائجهــا الــي تريــد ,وأن تُســخر العائلــة ةلهــا مــن أجـ فتاهتــا,
وأن ال ترهقها عندئذ بطلبات البيت ومتطلباته.
 ღعلــى األم أن تنبــه فتاهتــا املقبلــة علــى الــزوان أن تســج ةـ
احتياجات الزوان ,وتبدأ بشراء ة لوازمـه قبـ أن حيـني املوعـد
بفرتة ةافية ,وذلـك مـن أجـ أن تكـون صـافية الـذهن ,مرتاحـة
البــال ,غــري متعبــة اجلســم عنــد قــرب الــزوان ,ومــن أج ـ أن ال
تنسـى أي شــيء مــن جتهيـزات عـ الزوجيــة .أن يكــون الشـراء
عـ ــن قناعـ ــة خالصـ ــة مـ ــن الفتـ ــاة ,وبـ ــدون أن تـ ــؤثر األم عليهـ ــا
بالســلب ,فقــد تــر األم شــي اً ضــرورياً بنظرهــا فتشــرتيه البنتهــا
ومع ذلك فقد ال تستخدمه ابنتها طيلة احلياة.
 ღال تقـ األم حجــر عًــرة ,أو تــرتدد ي ســبي املوافقــة علــى
الزون الصاهلل املناسب ,وذلك بعد السؤال عنه ,وال يتم إرهاقه
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بالطلبات الي قد جتعله يغري رأيه ,فتخسـر األسـرة أنسـانا طاملـا
متنت مًله البنتها من قب .
 ღهتي ـ ــة الفتـ ــاة للحيـ ــاة الزوجيـ ــة مطلـ ــب مهـ ــم ,ودور األم ي
ذل ــك عظ ــيم ,ل ــذا م ــن الرائ ــع أن ي ــتم تًقيـ ـ ابنته ــا م ــن ةـ ـ
اجلوانب ,وبطريقة واضحة وسهلة وأسلوب رقي حعلها متهي ـة
حلياهتا اجلديدة.
 ღال تكً ــري م ــن املـ ـزا بس ــب الرج ــال ي حضـ ـرهتا ,وذل ــك
لألسـ الشــديد بعـ مــا يُتنــدر بــه ي مــاله النســاء ,فــذلك
حــري أن حعـ ابنتهــا تكــرو احليــاة الزوجيــة ,أو تعتقــد أن املـزا
ي هذا األمر جد.
 ღعنــدما يفــوت الفتــاة قطــار الــزوان ,فمــن الواجــب أن تق ـ
األم جبانــب فتاهتــا ,فتــزرع ي نفســها اإلميــان بقضــاء اه وقــدرو,
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وأن احلياة لا أةًر من ميدان ,فالدف ي النهاية رضـا الـرمحن
والفوز باجلنان.
 ღعنــدما تشــعر األم أن قطــار الــزوان علــى وشــك أن ميضــي
بعي ــداً ع ــن فتاهت ــا ,فح ــري ا ــا أن تتف ــاهم معه ــا و م ــع أبيه ــا,
حبي ـ ـ ف ـ ـ م ــن ش ـ ـروق ال ــزوان الًانوي ــة ,وأن حت ـ ـافظ علـ ــى
املطالب األساسية من املواصفات.
ღღღ
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همسات للحياة
 ღالفتـ ـ ـ ــاة حتتـ ـ ـ ــان إىل أمه ـ ـ ـ ــا..ي ص ـ ـ ـ ــغرها..ومراهقتها..وبعد
زواجها..
 ღالك يعم من أجـ أبنائـه..والبع
من أجلهم..

فقـ يعمـ الصـواب

 ღاحلب..قد يعمي عن نظرة احل ..
 ღقــد تصــلنا احلقــائ معكوســة..فعلينا أن نســتبني احل ـ قب ـ
أن ؟كم على اآلخرين..
 ღاحلب أعمى..وحب األم..أبكم..وأصم..وأعمى..
 ღاألم تر صور أبنائها بعينيها..وتر صحتهم بقلبها..
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 ღي اجلاهلي ــة ت ـوأد الفت ــاة ليعيش ـوا ه ــم..وي جاهلي ــة العص ــر
احلدي يعطوهنا احلرية فيميتوهنا ي حياهتا ليستمتعوا هم..وأما
ديـ ــن اإلس ـ ــةم فيعطيه ـ ـا ويعط ـ ــيهم احلي ـ ــاة الس ـ ــعيدة ي ال ـ ــدنيا
واآلخرة.
 ღل ــد األم مقي ــاس للحرارة..تص ــرف عل ــى أساس ـ ـه مق ــداراً
ةافي ـاً مــن الــدفء لك ـ فــرد حبســب احتياجــه..فيعي األبنــاء
ةلهم ي سعادة..
 ღالفتاة صورة أمها..فاحرصي أن تكون صورتك مبتسمة..
 ღحتىي األم بنبضات سعادة أبنائها..
ღღღ
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رسائل أم:
تبق ــى الرس ــائ املكتوب ــة ه ــي األةً ــر أثـ ـراً ,ورونقـ ـاً ,وبق ــاءً م ــن
غريهـ ــا ,وتبقـ ــى الرسـ ــائ املرسـ ــلة إىل مـ ــن يعـ ــزون علينـ ــا ,ذات
مكان ــة ي القل ــب ,فكيـ ـ إذا ةان ــت م ــن أع ــز الن ــاس..األما
الريــب أن لــا ســحراً عجيب ـاً ي قلــب لفتــاة ,وأثــراً فريــداً؛ فهــي
تعان القلب ,وتُنزل عليه اليد والسةم ,والوئام .وي الوريقات
الةحقــة ,نضــع بعـ مــاميكن أن يكــون بريــداً ودلــيةً لك ـ أم
تريــد أن ت ـنق ي قلــب ابنتهــا أث ــراً مجــيةً يبقــى أمــداً ط ــويةً,

فتكتــب حبــي املاضــي ,وترســم بــألوان الــذةريات ,و ـ حبــروف
النص  ,وتُرس بدافع التوجيه ,فتكون ةـ رسـالة هـي تشـكيلة
واسعة من مجال حلظات احلياة الي حتب أن تعيشها فتاهتا.
فحــري بــك أيتهــا األم أن تستكشــفي أي طريـ يشـ دربــه إىل
قلب بُنيتـك ,متخـذة مـن هـذا الـنهو فكـرة ال تتقيـدين ألجلهـا
بــاحلرف والكلمــة ,ب ـ يكــون اإلبــداع منــك ُــة ,والتميــز لــك
ص ــفة؛ وإلي ــك بع ـ الرس ــائ ال ــي تب ــني فك ــريت .فأترة ــك م ــع
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حروفهــا ,وأنتظــر منــك أن تبــدعي خـرياً منهــا ي بسـ حــروف
الود بينك وبني فتاتك ,ي ة مناسبة ,ب ي ة حلظة..
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 ღرسالة من حتت الشموع حللم ليلة األحةم :
ابني الطاهرة..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة مبارةة..
ي مً هذا اليوم..حتققت أحةمي على أرض الواقع ,وبـدأت
دي ,فرأيــت ي عي ـ زوجــي ة ـ أملــي وأملــه,
أملــه آمــا بيَ ـ ّ
وســعاديت وســعادته ,وحيــايت وحياتــه ,ي تلــك الليلــة ةانــت لغــة
العيــون هــي الــي تتحــد  ,ةانــت العيــون ينــا أن شــعاع نــور
مولودنـ ـا قريب..فكن ــت أن ــت ذل ــك الش ــعاع .ص ــغرييت..ةنت
أنظــر إىل وجــه أبيــك ف ـأر فيــه بع ـ مجــال وجهــك قب ـ أن
ينبً ـ ص ــبحه ,وةن ــت أُ ــع ع ــي مهس ــه ش ــوقه وش ــوقي لض ـ ِ
ـمة
لقلبــك الصــغري الــذي نرقبــه .فتايت..هــذو ذةــر حرفيــة لتلــك
الليل ــة اجلميل ــة ال ــي ةان ــت بداي ــة حلي ــاة أس ـ ـرية س ــعيدة ,ة ــان
نتاجهــا وجهــك الوضــاء..لقد ةــان مســاءً مجــيةً ٌَ هنايتــه بدايــة
حليـ ــاة مجيلـ ــة..و اليـ ــوم..إذ أذةـ ــرر بيـ ــوم زفـ ــاي ,فـ ــإن أتقـ ــدم
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بدعوايت الدائمة لك حبياة سعيدة ,وعيشة رغيدة عـي بسـمتك
الرائعة..أمك احملبة
ღღღ
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 ღرسالة عن أول يوم من احلياة " يوم الوالدة":
بُنيي ..يا ة حي..ونب قلي
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
حتية طيبة مبارةة..معطرة برائحة األريو..
ي مً ـ هــذا اليوم..ةنــت أصــارع املــوت مــن أج ـ أن تتــذوقي
طعــم احليــاة ,وةنــت أبكــي مــن شــدة األ مــن أج ـ أن ينبــع
األمـ  ,وةنــت أتقلــب علــى فـراش اخلــوف مــن أجـ أن تتقلبــني
علــى ف ـراش الســعادة والســرور ,ةانــت أصــعب حلظــات احليــاة
الي ولدت فيها أمجلها على اإلطةق.
ياحبيبة القلب..
إن ـ الزلــت أع ــي تلــك اللحظــات حبلوه ــا ومرهــا ,وتع ــود
الــذاةرة إىل تلــك الًـواا الصــعبة ,فــة يــذيب قســوهتا إال دفء
حس ــنك .فبمعيت ــك تب ــدلت ةـ ـ تل ــك اللحظ ــات الص ــعبة إىل
حلظ ــات رائع ــة مجيل ــة ,فت ــايت اجلميلة..لق ــد رأيت ــك طفل ــة رائع ــة
تتق ــافزين أم ــامي ,مث فت ــاة يافع ــة تش ــبني م ــن ح ــو  ,وي ه ــذو
ـرور ي قلـي بعـد
اللحظات أةتم مجالك وحسـنك ,فنـزل الس ُ
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أن بلغـ ــت هـ ــذا العمـ ــر؛ وبعـ ــد أن بلغ ـ ـ اه صـ ــةحك وبـ ــرر
بوالديك..فإن أشد على يديك وأقول سريي مبارةـة بـإذن اه
أيتها املبارةة.
أسـ ــأل اه أن يبـ ــارر اه لـ ــك ي عمـ ــرر وحياتـ ــك ,وأن يـ ــتمم
صةحك ونعمه عليك وحمعنا وإيار ي جنات النعيم...
بقلم  /أمك الي حتققت ة آمالا بصةحك
ღღღ
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 ღرسالة حتكي ميةد أول حرف:
يا غالية احلرف..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
حتية رقيقة ةرقة قلبك الطيب..
بــالطبع لــن تــذةري أول حماولــة لــك مــن أجـ ةتابــة أول حــرف
ي هـ ــذو احلياة..فـ ــدعي أصـ ــور حـ ــا وحالك..مجيلي..لقـ ــد
ةن ــت أرق ــب تل ــك احمل ــاوالت باهتم ــام ب ــال  ,ف ــأفر ي ب ــاد
األمر ,مث يذب بع هذا الفر عندما ينتهي بـك املطـاف إىل
رسم ال يعـي عـن أي حـرف ةنـت أنتظـرو ,لكنـ بعـد جناحـك
ي ةتاب ـ ـ ــة أول ح ـ ـ ــرف صحي ..ص ـ ـ ــرخت م ـ ـ ــن الفرح ـ ـ ــة!!..و
أحسســت أن ابنــي قــد بــدأت رحلــة العلــم والــتعلم..و بــدأت
مسرية النور املشرقة..
صغرييت وحبيبي..
ي تلــك األيام...ةــان ة ـ حــرف تكتبينــه حعل ـ أفكــرا! إىل
أيــن ســوف تص ـ بــك هــذو احلــروف ,وعلــى أي مرفــأ ســوف
ترسي بك ,وإىل أي جزيرة سـوف حتـ رحالـا بصـاحبي .لقـد
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ةنـت أقـرأ حــروف العلمـاء واألدبــاء مـن قبـ ؛ فـأمتا أن أوهــب
فلــذة ةبــد حتم ـ القلــم لتســطر للجميــع احليــاة ,وترســم حبروفــه
السـ ــعادة لك ـ ـ مـ ــن حول ـ ـا .ومـ ــع والدة أول حـ ــرف مـ ــن بـ ــني
أصـ ــابعك شـ ــعرت وةـ ــأن الـ ــدنيا مـ ــدت يـ ــديها وتقـ ــول :
بدأت تتحق أحةمك املنتظرة..
فتايت اجلميلة..
اعلمي أن احلروف من هذا اليوم إىل يوم الـدين سـوف تسـج
وحتس ــب إم ــا ل ــك أو علي ــك ,وأن امل ــرء يف ــا ويبق ــى ماةتب ــت
يـ ــداو ,وأن حـ ــي القلـ ــم يسـ ــي فيعـ ــي احلـ ــدود ,وينـ ــري العقـ ــول,
فلــيكن حرفــك شــاهد خ ـ ِري بــإذن اه تعــاىل لصــاحبه علــى مــر
الدهور ,ورسالة حب ورشد ملن حولك وألمتك..
أمك السعيدة حبروف قلمك..
ღღღ
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 ღرسالة حتكي أول يوم من الدراسة :
عزيزيت..و ابني املميزة
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
برائحة الصندل والعود..أعطر هذو الرسالة وأبدأ فأقول :
ال أخفيــك يافتــايت أن ـ ةنــت ي مً ـ يومــك هذا..مضــطربة,
خائفــة .متوجســة .فهــو اليــوم األول الــذي خرجــت فيــه وملــدة
طويلة عن أمي ,وأعذرر بنيـي أن ةنـت مًلـي ي أول يـوم لـك
خـارن البيــت ,فأنــت ســوف تقضـني فيــه ســاعات طويلــة بعيــد ًة

عن حضنك املعتاد علـى دف ـك ,ولسـوف تعيشـني بـني أقرانـك
ي متمــع جديــد وتنطلق ـني ي عــا احليــاة الدراســية مــا حع ـ
نب قلي ينتق ملكان جديد يألفه من قب  ,وسوف تكون
في ــه مجيل ــي بعي ــدة ع ــن عيـ ـ فيفق ــد البص ــر بص ــرو والن ــور م ــن
حوله.
بُنيي البارة..
إن ه ــذا الي ــوم ل ــيه ةغ ــريو م ــن األي ــام فه ــو طويـ ـ ج ــداً ,لق ــد
نظــرت إىل الســاعة عــدة م ـرات ح ـ أحسســت أن الــزمن قــد
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توق عـن السـري ,أو ةـأن العقـارب قـد عـادت إىل الـوراء ,ومـا
أن ُع ــت ص ــوت حافل ــة الطالب ــات تق ــرتب م ــن منزلن ــا ,حـ ـ
هربــت نبضــات قلــي مــن صــدري لتســتقبلك عنــد بــاب بيتنــا,
وحلق ـ ــت ا ـ ــا راةض ـ ــة ألس ـ ــتقبلك وأحتض ـ ــنك بفرح ـ ــة غ ـ ــامرة,
وةأنــك قــد غبــت ع ـ ســنني طويلــة .و أنتظــرر مــن أج ـ أن
تعــيي عــن يومــك ذار ,بـ ةانــت القــبةت هــي حــدي تلــك
اللحظـ ــات ,فأجلمـ ــت األحضـ ــان اللسـ ــان ,وبعـ ــد أن أطفـ ــأت
ش ــوقي ,واطمأنن ــت أن فت ــايت وص ــغرييت اس ــتقرت ي حض ـ ـ ,
ب ــدأت أس ــألك ع ــن ة ـ ص ــغرية وةب ــرية م ــن تل ــك اللحظ ــات,
وزادت ســعاديت عنــدما رأيــت الكتــب قــد صــفت ي حقيبتــك
املدرسية ,فمن هذا اليوم تبدئني رحلة احلياة العلمية...صـغرييت
أنــار اه دربــك ي هــذو احليــاة وه ـدار الســبي إىل خــري الــدنيا
واآلخرة..أمك الي تر نبوغك املبكر.
بعد النهاية. .
بنيي الذةية..
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ةن ــت ق ــد ةتب ــت ه ــذو املش ــاعر لتع ــي ع ــن ح ــا ي أول ي ــوم
دراســي مــن حياتــك العلميــة ,أضــعها بــني يــديك مــن أج ـ أن
تكــون وقــوداً لــك ي هــذا الســبي ولتستشــعري حلظاتــك األوىل
ي هذا العا اجلمي ..
ღღღ
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 ღرسالة جنا :
بنيي الي أفتخر اا..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
حتية طيبة إىل تلك الرائحة الزةية..
اليوم..بعـ ــد أن تـ ــذوقت أول طعـ ــم لنجاح ـ ـك الدراسـ ــي ,فـ ــإن
الـذاةرة قــد أدارت شـري احليــاة لتسـتعرض حيــايت الدراسـة يــوم
ةنــت صــغرية مبًـ ســنك ,وبشــرت باجتيــازي ألول درجــة مــن
درجــات العل ــم الطويل ــة ,فكان ــت فــرحي وفرح ــة أهل ــي غ ــامرة,
فاليوم ةأن حيايت تعود من جديد ,وةأن الفرحة تغمر قلي من
جدي ــد؛ إن النج ــا ال ــذي أحرزتي ــه الي ــوم يع ـ عن ــدي الش ــيء
الكًري ,فتصوري أنـك اـذا النجـا قـد اسـتطعت أن متضـي ي
طريـ ـ العل ــم ,وأن ــك اس ــتطعت أن تن ــريي أول ع ــة ي طريـ ـ
حياتك ,وأنك بدأت تسريين ي طري األنبياء عليهم السـةم,
وأنن ــا ب ــك ق ــد أس ــهمنا بوض ــع لبن ــة ص ــاحلة ي بني ــان اتتم ــع,
فهني اً لنا بك أيتها العاملة الصغرية..أمك الفخورة بإجنازر
ღღღ
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 ღرسالة تشجيع حلفظ القرآن الكرمي :
بنيي ابنة اإلسةم..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
حتية طيبة مبارةة..من أمك السعيدة..
لق ــد ةن ــت أفك ــر من ــذ ف ــرتة طويل ــة أن ال أف ــوت ه ــذو الفرص ــة
علي ,وأن ال أجع أحداً ةائناً من ةـان أن يفـوز اـذو الفرصـة
ّ
العظيمـ ــة ,إهنـ ــا فرصـ ــة حتفيظ ـ ـك سـ ــورة الفاحتـ ــة يـ ــوم أن ةنـ ــت
صــغرية ,إهنــا أول ســورة ي القــرآن الكــرمي وأحــد أرةــان الصــةة
عمود الدين ,فه مـن احلكمـةا! وهـ مـن العقـ ا! أن أجعـ
غ ــريي ين ــال األج ــر املرتت ــب عليه ــا عل ــى م ــد العم ــر ,ةلم ــا
قمت تقرئينها ي ةـ صـةة بـ ةـ رةعـة ,وعنـد ةـ قـراءة لـا
ي الليـ ـ أو ي النه ــار .ولق ــد س ــعيت س ــعياً حًيًـ ـاً أن ألقن ــك
ه ـ ــذو الس ـ ــورة ,ح ـ ـ أمتم ـ ـت حفظه ـ ـا عل ـ ــى ي ـ ــدي حبم ـ ــد اه
وفضله.
بنيي الفاضلة..
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واآلن وقــد مـ ّـن اه عليــك بالصــحة والعافيــة ,فــإن أهيــب بــك
أيتهــا املؤمنــة املبارةــة أن ال تقفــي عنــد هــذا احلــد ,ب ـ أةملــي
املسرية العطرة ,فأحفظي واهنلي ماستطعت مـن ةتـاب ربنـا عـز
وج ـ  ,وأن ــريي قلب ــك بليات ــه حـ ـ حتفظي ــه ة ــامةً إن ش ــاء اه
تعاىل.
فاحلمد ه على نعمه ,وأسأله سبحانه وتعاىل أن حعل وإيـار
واملسـلمني مجيعـاً مـن العــاملني مبـا أنزلــه ي ةتابـه ,إنــه و ذلــك
والقادر عليه.
ةتبته  /أمك السعيدة حبفظك ,تسأل اه أن حيفظك ويرعـار
ما حييت
ღღღ
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 ღرسالة للح على الصةة:
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة مبارةة..و حياة بالصة والصةة عامرة..
حبيبي ..فتايت الرائعة..احملافظة
اليوم أتذةر..عندما رأيتك أول مرة ي أيام صغرر وأنت جباني
حتـ ــاولني أن تفعلـ ــي مًلمـ ــا أفع ـ ـ ي الصـ ــةة ,تضـ ــعني يـ ــديك
اجلميلتني فوق بعضهما بعد تكبرية اإلحـرام ,وحتـاولني أن حتـ
ظه ــرر النحيـ ـ ي الرة ــوع ,وأرمق ــك تًن ــني رةبتي ــك الص ــغريتني
علـ ــى األرض م ـ ــن أج ـ ـ أن يس ـ ــجد جبين ـ ــك ه رب الس ـ ــماء
واألرض ,وأُـ ـ ـ ــع صـ ـ ـ ــوت متتمتـ ـ ـ ــك حتـ ـ ـ ــاولني أن تقلـ ـ ـ ــدي ي
تس ــبيحي وهتليل ــي .مح ــدت اه ي ذل ــك الي ــوم أن بلغ ـ تل ــك
اللحظة ,وأن أقامنا على امللة السمحاء الي فطر لنـاس عليهـا,
وتبصــرت باحلــدي الشـري الــذي ةــان أبــو هريــرة  حيــد
بــه فيق ــول:ق ــال رس ــول الل ــه ( مــا م ــن مولُـ ِ
ـود إال يُولَـ ُـد َعلَــى
َ ْ َْ
ـتو
الْفطْـ ـ َـرة فَ ـ ـأَبَـ َواوُ يـُ َه يوَدانـ ــه َأو يـُنَ ي
صـ ـ َـرانه أوَ ميَُ يج َسـ ــانه َة َمـ ــا تُـْنـ ـ ُ
ـوال
يمةً مجَْ َعـاءَ َهـ ْ ُحت ُّسـو َن ف َيهـا م ْـن َجـ ْد َعاءَُ ,مث يَـ ُق ُ
يمةُ َا َ
الْبَه َ
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ـاس
أَبـُ ُ
ـوهَريْـَرَة َ واقْ ـ َـرءُوا إ ْن شـْتُ ْم فطْـ َـرت اللــه الــي فَطَـ َـر النـ َ
َعلَْيـ َها َال تَـْبدي َ خلَْل الله( رواو مسلم)
بُنيي..إن أهديك هذو الورقة الزةية من أوراق حيايت وحياتـك
الصــغرية ,وأقــول لــك مــع بــدء مرحلــة التكيـ الفعليــة للصــةة,
أنك ةنت تقومني ه من قب وبـدون أن نـأمرر بـذلك ,وةنـت
ت ــرةعني وتس ــجدين اس ــتجابة لرب ــك ال ــذي خلق ــك وب ــدون أن
تتلقـ ــي تعليم ـ ـاً بـ ــذلك ,وةنـ ــت تباش ـ ـرين الصـ ــةة مـ ــن قب ـ ـ أن
دي إىل اه ســبحانه وتعــاىل وقــد
تكتــب عليــك ,فــاليوم أرفــع يَـ ّ
هدار إىل ما تكوا تعلمني سائلة إيـاو أن يزيـدر مـن فضـله,
وأن حع ـ ـ ـ الص ـ ــةة ق ـ ــرة ع ـ ــني ل ـ ــك ي ال ـ ــدنيا قب ـ ـ ـ اآلخ ـ ــرة,
فلتحــافظي عليهــا وتكــون مهــك الــذي يعلـوا ةـ هــم ,وشــغلك
الــذي يرقــى فــوق ة ـ شــغ  ,وحلظاتــك الــي تعيشــني الســعادة
فيها بأقوالا وأفعالا.
فهايت يديك أيتها املبارةة..ومع بدء التكليـ أن نتعاهـد علـى
االســتمرار ي طــرق اخلــري ,بعــد أن بلغ ـك اه هــذا الســن ,وقــد
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حفظنا فكنا أصحاء ةي تقر بالصةة أعيننا ةما قرت اا عينا
نبينا حممد .
أمك  /ياقرة عني أمك
ღღღ
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 ღرسالة لك أيتها الصائمة :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
فلذة ةبدي..ورواء عطشي..
ملاذا يا أمي ال تأةلنيا! هذا السؤال طاملا شـرحت جوابـه لـك
ي ــا فت ــايت .فك ــان جـ ـوا ال ــذي أعي ــدو علي ــك اآلن .أنن ــا ن ــرتر
األةـ والشــرب مــن أج ـ اتبــاع أمــر اه  ,وأننــا نصــوم مــن
أجـ أن ؟ــه بــالفقراء واحملتــاجني مــن حولنــا ,وأننــا نصــوم مــن
أج ـ أن نتــذةر نعــم اه علينــا ي ة ـ حــني ,وأننــا نصــوم ألن
لذة الطاعة فوق أي لذة ي احلياة ,وأننا نصـوم فـة نأةـ  ,وال
نش ــرب ,ألن اه وع ــدنا ب ــاب الري ــان م ــن اجلن ــة ,وأنن ــا نص ــوم
لنــتعلم أن خنشــى اه  بالســر والعلــن فلــن يطلــع غــريو علينــا
إن ؟ن أةلنا أو شربنا.
أعلم أنك قد نسيت ة تلك األجوبة ,ولكـن لـدي يقـني أهنـا
رس ــخت ي ةيان ــك لتبق ــى أبـ ــد ال ــدهر وإن ةن ــت ال ت ــذةرين
تفاصيلها اآلن ,واليوم وةما ي ةـ سـنة عودتـك مـن قبـ أنـ
أبع ـ إلي ــك برس ــالة قب ـ ش ــهر الص ــيام ,ف ـأذةرر ب ــأن نس ــتعد
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للصـيام خــري االســتعداد ,وأن نعـد العــدة مــن أجـ قضــاء أمجـ
األوق ــات ي رحاب ــه ,وأن نتبس ـ ـ ي أم ــور ال ــدنيا م ــن املأة ـ ـ
واملش ــرب ,نسـ ــتزيد مـ ــن هنـ ــر اآلخ ــرة ,ونـ ــدخ أب ـ ـواب اجلنـ ــان
املفتحـ ــة ,فنعم ـ ـ ي ة ـ ـ سـ ــبي مـ ــن سـ ــب الدايـ ــة ,؟تسـ ــب
الصــيام واجلــوع والعط ـ  ,نســتزيد مــن النواف ـ  ,نســتغ الوقــت
بق ـراءة وحف ــظ الق ــرآن الك ــرمي ,نرت ــاد حل ـ العل ــم ي املس ــاجد
ونتابعهــا عــي التلفــاز ,واألشــرطة ,فنقضــي مجيــع أوقاتنــا -ح ـ
أوقات العم  -بالذةر ,والتهلي  ,والتسبي  ,و؟تسـب قومتنـا,
ونومتنــا ه ..فشــمري بُنيــي عــن ســاعد اجلــد ي طاعــة اه
تعاىل سائلة أياو أن يتقب منا ومنك صاهلل العم ..
وقب ـ ـ ـ اخلتـ ـ ــام أذةـ ـ ــرر بـ ـ ــأول يـ ـ ــوم صـ ـ ــمتيه وملـ ـ ــا تبلغـ ـ ــي سـ ـ ــن
التكلي ..فق ـ ــد ةن ـ ــت متعب ـ ــة ج ـ ــداً ,وح ـ ــدثتك أن تفط ـ ــري,
فــرددت علــي جب ـواب أجلم ـ  ,وجعل ـ أة ـ عــن احملاولــة مــرة
أخر ..فق ــد قل ــت إن ـ أري ــد اجلن ــة مًلكم..ابن ــي طري ـ اجلن ــة
ميسر للصادقني فلنسارع إليها بعون اه وتوفيقه.
أمك الي قلبها اف لك مبحبة
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 ღرسالة صداقة :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة أيتها الرائعة..و صديقي الطيبة املبارةة..
ي صـ ــغرر أذة ـ ــر أن ـ ــك دخل ـ ــت علـ ـ ّـى بع ـ ــد أول ي ـ ــوم دراس ـ ــي
مستبشـ ــرة مسـ ــرورة ,فقلـ ــت  :بنـ ــية ملؤهـ ــا احلـ ــب أنـ ــك قـ ــد
قضــيت هــذا اليــوم الدراســي بأةملــه مــع صــديقتك .بُنيــي لقــد
سـرت تلــك الكلمــة اجلميلــة ,وأســعدت  .فالصـداقة هــي عةقــة
رائع ـ ــة راقي ـ ــة ,والص ـ ــديقة إم ـ ــا ي مق ـ ــام األم ,أو األخ ـ ــت ,أو
ةليهمـ ــا مع ـ ـاً .إن ـ ـ أحـ ــب أن تكـ ــون فتـ ــايت علـ ــى مجلـ ــة مـ ــن
العةق ــات القوي ــة م ــع الص ــديقات ,وأحـ ــب أن تنتقـ ــيهن وف ـ ـ
تربيتنــا الــي علمناهـا إياهــا ,والــي اســتمددنا أسســها مــن تعــاليم
ديننا احلني .
واليــوم مــع بلوغ ـك هــذا الســن ,وقــد بــدأت التمييــز بــني الغ ـ
والســمني ,والصــاهلل والفاســد ,واملناســب والغــري املناســب ,فــإن
أمهـ ــه ي أذن مجيلـ ــي مهسـ ــه حنـ ــان ,لعلهـ ــا تص ـ ـ إىل قلبهـ ــا
احملب .فأقول :؟ن الزلنـا علـى العهـد نفسـه ,فـنحن ؟ـب لـك
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ة خري ,و؟ضـك علـى بنـاء صـداقات متنوعـة ,ولكـن عليـك
بالتقرب من ة صديقة صادقة وه مراقبـة ,ومـن بي ـة مناسـبة,
ولــا مــن العــادات واخلصــال الــي تقــارب خصــالك وعاداتــك,
واعلمــي أن مــن الســه تكــوين الصــداقات ,لكـ ّـن مــن الصــعب
أن ننهـي عةقـة قائمـة ,ومــن السـه أن تـاري صـديقة ,لكــن
م ــن الص ــعب أن تب ــد صـ ــديقة مكـ ــان أخ ــر  ,فالنـ ــاس مـ ــن
حولــك حيكمــون علــى شخصــك مــن تصــرفات مــن تصــادقني,
واعلمــي أن خص ــال الص ــديقة قــد تس ــري ي ةيان ــك وت ــؤثر ي
أخةقــك بــدون أن شــعور منــك ,وقــد جتــدين ي عيــون النــاس
التس ــا ل ع ــن تغـ ـريات طـ ـرأت علي ــك وتص ــرفات غ ــريت م ــر
حياتك ,ولو صارحور فلن تُصـدقيهم ,ألن الصـداقة تـؤثر عـي
ال ـ ــزمن ,فتتح ـ ــول أفعالن ـ ــا إىل أفعـ ـ ـال أخ ـ ــر ب ـ ــدون أن نش ـ ــعر
بذلك..
بُنيي أمهه ي أذنك هذو المسـة للتـذةري والتـذةري فقـ  ,وإن
لــدي اليقــني بــإذن اه تعــاىل أنــك علــى قــدر ةبــري مــن الــوعي
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الختيار الصديقة الصـادقة..وإن تـرددت ي ذلـك يومـاً فعـودي
إىل أمك احملبة فهي خري ناصحة..
بقلم  /أمك وصديقتك الي ولدتك وربتك
ღღღ
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 ღرسالة إىل حمبة الفقراء :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
ابني العطوفة..ذات القلب الرقي ..
ي الصــغر ةنــت تشــفقني علــى الفق ـراء ومتــدين لــم يــد العــون,
ولقد ةانت استفساراتك حول هذا املوضـوع ةًـرية وتـدل علـى
رمح ــة وش ــفقة عل ــيهم.ومن بواعـ ـ س ــروري أا وج ــدت ه ــذو
ـعد ةلمـا رأيتـك
اخلصلة الرائعة قد ت مـع فتـايت الصـغرية ,فأَس ُ
تبحًني عن طرق ملسـاعدة الفقـراء ,وحتـاولني جاهـدة مـن أجـ
أن متــدي يــد العــون لكـ حمتــان ,وتطــرقني ةـ ســبي مــن أجـ
أن يعــي هــؤالء بســعادة ,وأةًــر مــا أســعدا منــك أا رأيتــك
تنفقــني ةمــن ال اشــى الفقــر ,وتبــذلني ةمــن تغلغـ اإلميــان ي
قلبها وأيقنت بالتعوي وزيادة الرزق..
فس ــريي عل ــى ه ــذو الطريـ ـ ر وفـ ـةً رحيمـ ـةً ب ــالفقراء واملس ــاةني
حفظك اه ورعار..
بقلم  /أمك املعجبة برقة قلبك وعطفك.
ღღღ
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 ღرسالة ملن حتب أخوهتا :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
حبيبي..يامن مألت القلوب حباً..
لقــد أةملــت الطري ـ بنيــي فكنــت منــذ الصــغر وأنــت مهتمــة
بك صغرية وةبرية من أمر أخوتك ,ح اعتقدت ي فـرتة مـن
الف ـرتات أنــك تعيشــني بقلــب أم ,ب ـ إن ـ اعتقــدت أنــك قــد
س ـ ـرقت قلي..قلـ ــب األم وأسـ ــكنته صـ ــدرر ,فكنـ ــت رحيمـ ــة,
ر وفة ام ,قريبة منهم ,ميبة لطلباهتم..
فبارر اه فيك مـن ابنـة بارة...أسـأل اه أن يرزقـك مـن الذريـة
من تذوقني برو ي الدنيا واآلخرة..
بقلم  /أمك الي أعجبتها خصالك الطيبة
ღღღ
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 ღرسالة لربة األسرة :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
ابني. .و حافظة ودي
يزداد إعجـا بـك ةلمـا رأيتـك بُنيـي تبـادرين إىل أعمـال املنـزل
م ـن قب ـ أن أهــم بالقيــام اــا ,ب ـ مــن قب ـ أن أفكــر ي طلــب
املس ــاعدة من ــك ,وه ــذو أمني ــة ةـ ـ أم أن ت ــر ابنته ــا مب ــادرة,
مســارعة ي أعمــال البيــت ,وإىل ة ـ مــا مــن شــأنه أن اف ـ
عن أمها من متاعب البيت وأعباء احلياة.
ب إن مصدر سعاديت هـو إحساسـي بـأا اسـتطعت أن أصـنع
منــك ربــة أســرة ناجحــة حتم ـ فــوق ذلــك نباهــة جتعلهــا ذات
حه فريد ,مباحب عمله ,وبالطريقة األفض .
أدام اه بس ـ ـ ـ ــمتك ,وزادر اه مهـ ـ ـ ـ ـةً ,وأس ـ ـ ـ ــعدر ي بي ـ ـ ـ ــت
الزوجية ,وبورر فيك من بنية.
بقلم  /أم أعجبها صنيع ابنتها
ღღღ
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 ღرسالة إىل فتايت املتفوقة :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
ابني. .مجال قلي..
ه ـ هن ــار أم ال تفــر عن ــدما يشــري اآلخ ــرون إىل متيــز وتف ــوق
ابنتهــاا! بــالطبع مســتحي !! إن األم تكــاد تطــري فرحـاً مــن ثنــاء
أي إنس ــان علـ ــى فتاهت ــا ,ألن ه ــذا الًنـ ــاء هـ ــو ش ــهادة مبطن ــة
يقدمها اآلخرون لنا تع أننا قد أحسـنا الرتبيـة ,وأن لـدينا ابنـة
قــد أحســنت االســتفادة م ـا بــذل أهلهــا لــا ,وقب ـ ذلــك فــإن
الناس هم شهود اه ي أرضه ,فذةرهم الطيب هو داللـة علـى
أنن ـ ـا نسـ ــري ب ــإذن اه مبرضـ ــاته ,وي سـ ــبي الوصـ ــول إىل أعلـ ــى
جنانه..فواصلي أيتها الطيبة ي حصد شهادات الًناء والتقدير
من اجلميع ,وأسأل اه أن نكون وأنت مـن يـؤتى ةتـاب عملـه
بيمينه يوم الدين.
بقلم  /من أنرت قلبها وبيضت بني الناس وجهها..
ღღღ
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 ღرسالة مبناسبة إمتام الشهادة الًانوية :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
ابني املبارةة. .و رفيقي الفاضلة..
ال أعلم ه أبـارر لـك أم أبـارر لنفسـي هـذا النجـا  ,لقـد مـر
شـري احليــاة سـريعاً أمــام عيـ  ,لقــد رجعــت إىل أول مسـريتك
ي التعليم ,يوم أمسكت بيدر لتكتي أول حـرف ي حياتـك,
وتــذةرت ةــم غــالب وإيــار النعــاس و؟ــن نســتذةر الــدروس ي
بع ـ املراح ـ  ,وةــم ةنــا ؟ــزن عنــدما يق ـ ي طريقنــا عــائ ,
وةم ةنا نفر عندما تنح معنا املسـائ  ,أعلـم أن تلـك األيـام
قــد زرعــت ي نفســك ح ــب التحــدي ,وزرعــت ي نفس ــي أن
لدي ابنة قادرة على جتاوز ة صغرية وةبرية من عقبات احليـاة
بإذن اه تعاىل.
غاليي اجلميلة..
اليــوم ؟صــد أنــا وأنــت ــار تلــك اجلهــود ,ونتــان ذلــك التعــب,
واآلن وقــد حــزت شــهادة املرحلــة الًانويــة وطويــت أهــم صــفحة
م ـ ــن التعل ـ ــيم األساس ـ ــي بكام ـ ـ جتربت ـ ــه ,أرار ب ـ ــدأت ص ـ ــفحة
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جديــدة مــن التعلــيم ,أال وهــي التعلــيم اجلــامعي والــذي اتل ـ
بالكليــة عمــا اعتــدت عليــه ي الســنوات املاضــية ,وأعلــم أنــك
تعشقني اجتياز الصعوبات ,وأن نفسك طاملا ةانت تواقة لذو
املرحلــة بك ـ احتماالهتــا املختب ــة ,فوعــداً م ـ أن أشــد أزرر,
وأن أق معك بك ما أستطيع من جهد ,وأحتم الكًري مـن
أج أن تكوا ةما اعتـدنا منـك باملقدمـة أيتهـا الفتـاة اتتهـدة
اتاهدة الصابرة املصابرة..
بقلم  /أم قد سرها اخلي
ღღღ
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 ღرسالة قب مرحلة اجلامعة :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
مجيلي يامن ملكت قلي..
ةنــت قب ـ أشــهر قــد ةتبــت بــدموع الفــر  ,رســالة إليــك وقــد
خرجت للتو من املرحلة الًانوية ,واليوم ي أول يوم مـن املرحلـة
اجلامعي ــة ,ف ــإن ق ــد مجع ــت ة ـ ق ــويت م ــن أج ـ ه ــذو املرحل ــة
القيمــة مــن الرحلــة التعليميــة املهمــة..و أهــديك بــاد ذي بــدء
بع اإلضاءات لعلها تفيدر ي مرحلتك املهمة هذو:
أوالً :ليست املـواد الصـعبة وال التعلـيم اجلـامعي أخشـى عليـك,
بـ أخشـى عليــك شـدة الكـرب وثقـ الـم مـن تغــري البي ـة الــي
اعتدت عليها ,واختةف املكان الذي ةنت تنهلـني منـه العلـم
واملعرفــة .بُني ــي وطي ـ نفس ــك من ــذ اليــوم األول ي ه ــذو احلي ــاة
اجلديـ ــدة عل ـ ــى أنـ ــك ق ـ ــد أمس ـ ــكت بيـ ــدر مفت ـ ــا املس ـ ــتقب ,
وسـ ـوف جت ــدين ب ــإذن اه أن ــك ق ــد تأقلم ــت م ــع ه ــذا الواق ــع
اجلديد بشك سريع تكوا تتوقعينه من قب .
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ولع الرسالة الًانية :حتم بشرياً ونذيراً ي حمتواها ,فإن أعلـم
أن هذو املرحلة قد فصـلت عنـك الكًـري مـن صـديقات العمـر,
وهــذا شــأن احليــاة الــدنيا ال نكــاد نفــر بلقــاء مــن ؟ــب ح ـ
يســلك القــدر اــم طريق ـاً غــري الــذي نســلكه ؟ــن؛و أوصــيك
بنيي أن ال تستعجلي إحاد البدي عـن صـديقاتك السـابقات,
ولكــن احبًــي علــى مه ـ  ,وانتقــي مــن تكــون لصــداقتك أه ـ ,
خاصة وأن اه قد أعطار عقةً راجحـاً ,وخـية واسـعة لتميـزي
بني املناسب واألنسب.
وي اخلت ـ ــام :أض ـ ــع ب ـ ــني ي ـ ــديك النص ـ ــيحة األخ ـ ــرية :وه ـ ــي أن
قاع ــات اجلامع ــة ق ــد يك ــون فيه ــا الكً ــري م ــن احلري ــات ال ــي
تعتـ ــادي عليه ــا م ــن قب ـ ـ  ,فلـ ــيه ة ـ ـ م ــا ينش ــرو الـ ــبع  ,أو
يروج ــون ل ــه ,أو يفعلونـ ـه أو يزين ــوو لن ــا ..فيعجبن ــا ,أو يعج ــب
اآلخـرين مــن حولنــا ,,هــو احل ـ الــذي حــب أن نتبعــه ,بـ قــد
يكون باطةً زينه الشيطَان وحسـنه ,فحـري بـك أيتهـا احلكيمـة
أن تتمهل ــي ب ــاحلكم عل ــى األش ــياء ,وأن تس ــتفي فيه ــا الش ــرع
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املطهر ,فإن وافقته فنعما هي ,وإن خالفته فالبعـد عنهـا أجـدر
وأسلم ,وإيار وإتباع الو  ,فاحل أح أن يتبع.
بقلم  /من اشتاقت لنظراتك..و تتطلع لتفوقك
ღღღ
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 ღرسالة إىل فتايت الناضجة :
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
حتية طيبة مبارةة..
ه يعق يامجيلي..
أنــك قــد غــدوت اآلن فتــاة شــابة قــد لفهــا احليــاء بــأاى حلــة,
وصــبغتها احليــاة بأمجـ زينــة؛ قــد أصــبحت أهـةً ملــا شـرفك اه
ب ــه م ــن احلق ــوق والواجب ــات ,فت ــاة يافع ــة ل ــا حياهت ــا املس ــتقلة,
وتطلعاهتا املشروعة ,وأهدافها املرسومة .فتـا ًة متيـز حبنكـة وفطنـة

بني اخلري والشـر ,واحلـ والباطـ  ,ومالـذي حـب فعلـه والتقـرب
منــها ومالــذي حيــب ترةــه واالبتعــاد عنــها لقــد بــدأت أحــه أن
لــدي فتــاة أســتطيع أن أشــد اــا عضــدي ,فتحمـ بعـ مهــي,
وأن متــدا بــالقوة ,فتســاعدا علــى املضــي ي طرقــات احليــاة,
وأن تعمـ ـ ب ــبع عطفه ــا ,فاس ــتزيد م ــن اللط ـ ـ والعط ـ ـ .
.فهني اً بك أيتها الرائعة الراقية.
وأس ــأل اه أن يب ــارر ل ــك ي عم ــرر ,ويعين ــك عل ــى طاعت ــه,
ويس ـ ــدد خط ـ ــار ,وأن يب ـ ــارر مس ـ ــعار ,وأن يلبس ـ ــك احلي ـ ــاء,
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ويفقه ـ ــك بال ـ ــدين ,وحعـ ـ ـ خ ـ ــري زادر التق ـ ــو  ,ويرزق ـ ــك ب ـ ــر
الوالدين..وبورر فيك فتا ًة ناضجة واحلمد ه رب العاملني.
أمك الفرحة جبمال وةمال ابنتها
ღღღ
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 ღرسالة..ح ال تغرق السفينة :
فتايت الرائعة..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة مبارةة..
غاي ــة م ــا أمت ــا ي ه ــذو احلي ــاة أن يك ــون جبانب ــك م ــن حيب ــك
ويس ـ ــدد خط ـ ــار ,إم ـ ــا أم حن ـ ــون ,أو أب ش ـ ــفوق ,أو أخ ـ ــت
عطوف ,أو صديقة صدوقة.
ومــن نعــم اه  أن جع ـ بــاب التوبــة مفتــو علــى مص ـراعيه
مل ــن ف ــرق ي ح ـ م ــن حقوق ــه تع ــاىل ,,وجع ـ ب ــاب التع ــوي
مفتوحاً ملن أخطأ ي أمور دنياو وفاتت عليه فرص.
بنيي..وأخي..وصديقي..
لق ــد خش ــيت علي ــك العً ــار أةً ــر م ــن م ــرة ,وة ــم ق ــد رأيت ــك
تقرتبـني مــن خطــر اخلطــأ بــني حـني وآخــر ,فلـ ن ةــان اه تعــاىل
ق ــد لطـ ـ بن ــا ,ورح ــم ,وعطـ ـ فيم ــا س ــب  ,فق ــد نق ــع بط ــأ
ويتعذر اخلرون منه بدون خسائر جسيمة.
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أحسب أن التلمي بالنسبة لفتاة مًلـك ةـاف ,وأن التنبيـه ملـن
حتم مً عقلك وفكرر شاف..و إن املسري بنيي على طري
الراشدين الصاحلني املبارةني أهد سبي وأسلم عاقبة.
وأسأل اه تعاىل أن يرينا وإيار احل حقاً ويرزقنا إتباعه ,ويرينا
يرزقنا الباط َ باطةً ويرزقنا اجتنابه فنعم املوىل ونعم النصري.
بقلم  /أم مشفقة حمبة
ღღღ
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 ღرسالة إىل زائرة األسواق:
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
فتايت امللتزمة احملتشمة..
رأيــت مــن الواجــب علــي أن أضــع هــذا التنبيــه بــني يــديك ,وإن
ة ــان األم ــر ال ميس ــك أن ــت بش ــك مباش ــر ,إن ــه تنبي ــه عل ــى
أخطــاء حتــد بكًــرة ي اتتمــع مــن حولنــا ,أردت أن أذةــرر
اا وبطرها فالذةر تنفع املؤمنني ال ريب.
ي األسـ ـواق ةًـ ـرياً م ــا نش ــاهد بعـ ـ أخواتن ــا ه ــداهن اه ق ــد
وقعن ي احملظور بشك مباشر سواء ةان ذلـك عـن قصـد هنـن
أو ةــان حبســن نيــة ,فمــنهن مــن تكلــم الباعــة وبصــوت مرتفــع,
وم ــنهن م ــن ُحت ــد ص ــديقاهتا وتتض ــاحك معه ــن أم ــام الباع ــة
ح ـ ـ تظهـ ــر قهقهتهـ ــا ,ومـ ــنهن مـ ــن يـ ــزرن املطـ ــاعم واملقـ ــاهي
املنتشـ ــرة ي األس ـ ـواق واففـ ــن احلجـ ــاب ,ومـ ــنهن مـ ــن تلـ ــبه

احلجاب لزينة ,ومنهن من تكشـ الوجـه أو بعضـه ,أو بعـ
أج ـزاء جســمها ,ومــنهن مــن تتعطــر وجتــوب األس ـواق ,ومــنهن
مــن تأخــذ مــن عطــور احملــةت وتتعطــر بــه ,ومــنهن مــن جعلــت
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السوق مكان متشية وفسـحة...وغري ذلـك مـن املخالفـات الـي
هنينــا عنهــا ,والــي ال يتســع املقــام هنــا لســردها ,ولقـد أردت أن
أنبــه أحــذرر منهــا ,حـ ال نتشــراا فتصــب مــع الوقــت مألوفــة
لدينا.
ي اخلتام :ال أنسى أن أشـكرر مـن أعمـاق قلـي علـى التزامـك
بك ما أمر به ربنا ي خروجنا للتسوق..
بقلم  /املعجبة بك " أمك احملبة "
ღღღ
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 ღرسالة بر :
فتايت البارة..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة مبارةة..
ليه هنار أمجـ مـن أن يُهـب اه الوالـدين أبنـاء بـارين ,فتلـك
ه ــي الس ــعادة الك ــي لم ــا وزين ــة حياهتم ــا ال ــدنيا ,لش ــعورمها
العمي بعرفـان األبنـاء بفضـ الوالـدين علـيهم ,وذلـك رد مجيـ
منهم جلزء ما تعبـاو مـن أجلهـم ,وبشـر سـارة لـم بـي أبنـائهم
لــم ي مســتقب حيــاهتم ,وقب ـ ذلــك رضــى الــرمحن بســلوةهم
طــرق اخلــري وســب اجلنــان وإتبــاعهم لــدي خــري األنــام واهتــداء
بسنته عليه الصةة والسةم ,وأةرم به سلوةاً يـدل علـى أصـالة
معدهنم ,وأعظم اا متعةً للوالدين أن يقطفان مـن ـار تـربيتهم
الطيبة.
فبورر فيـك حبيبـي بنيـي إذ جعلـت دنيـا والـديك حلـوة املـذاق
بفضـ اه وتوفيقــه لــك ملــا أةرمتنــا بــه مــن خــالس الــي ,ولــيه
لن ــا إال الـ ــدعاء ال ــدائم لـ ــك ب ــأن حملـ ــك اه تع ــاىل بالصـ ــحة
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والعافي ــة ,وأن يب ــارر لـ ــك ي عم ــرر قيام ـ ـاً عل ــى طاعت ــه ,وأن
ي ــذيقك ب ــر أبنائ ــك م ــن بع ـ ُـد ةم ــا ذاق وال ــدار ب ــرر والس ــةم
عليكم ورمحة اه وبرةاته.
ღღღ

097

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

 ღرسالة إىل اللطيفة :
بنيي اخللوقة..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة مبارةة..
غفر اه ملـن ربـار ,هـذو هـي العبـارة الـي تشـدا دائمـاً وأحـب
ُاعهــا مــن النــاس مــن حولنــا ,وقــد ُعتهــا مــنهم بفض ـ اه
ةًرياً ,ملـا ملسـوو منـك مـن حسـن السـرية ومجيـ املعاشـرة ,وهـي
ــرة جلميـ ـ تبس ــمك مل ــن حول ــك ,ولق ـ ـد أش ــبع الن ــاس م ــن
الًنـ ــاء ,وذلـ ــك ملـ ــا وجـ ــدوا في ــك مـ ــن مجي ـ ـ اخلصـ ــال ,ومحيـ ــد
الفعال .فك خل من أخةقك يـدعوا حلمـد اه  ويوجـب
علينا وعليك الشكر له.
فسريي مبارةة أينما ةنت ,وأشيعي احلب بني الناس وعامليهم
باحلس ـ ــا ,وأنش ـ ــري اإليً ـ ــار ,وعلم ـ ــي التض ـ ــحية و ,وأحسـ ـ ـ
للفقراء ,وارفعي الكلفة ,وأعطي ةـ إنسـان حقـه ,وترفعـي عـن
الك ــي ,وامق ــي احلس ــد ,وأن ــريي درب ةـ ـ س ــائ جبـ ـواب ين ــري
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البصائر..جعلك اه مبارةة أينمـا ةنـت ,فخطـار مازالـت تزيـد
من إعجا بك بُنيي..
بقلم  /أمك الفخورة جبمال خل ابنتها..
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 ღرسالة من أج عبور املرحلة :
بنيي احلائرة..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة مبارةة..
أعل ــم أن ه ــذو املرحل ــة ص ــعبة ,بـ ـ ه ــي م ــن أص ــعب مراح ـ ـ
العم ــر ,وال عج ــب أن يع ــي امل ــرء فيه ــا بتقل ــب واض ــطراب,
ويعي البع ي وحدة وعزلة عن الناس.
بُنيي ال تشعري جراء ذلك بـاحلزن والغربـة ,فكًـري مـن الفتيـات

ي مًـ ســنك ميــررن مبًـ الظــروف الــي متـرين اــا اآلن ,ولكــن
الــذي مييــزر عــن غــرير أنــك إنســانة قــد وعيــت مــن قب ـ ة ـ
م ـ ــاميكن أن يط ـ ـرأ عل ـ ــى امل ـ ــرء ي ه ـ ــذو املرحل ـ ــة م ـ ــن تغـ ـ ـريات,
وتعلمــت ةي ـ تتعــاملني معهــا ,وةي ـ تتكيفــني خةلــا ,وقــد
وهب ــك اه م ــن ح ــب اجلمي ــع ,ماحع ـ اجلمي ــع عل ــى اس ــتعداد
لبذل الغا والرخيس من أجلك.
بُنيي أضـع بـني يـديك بعـ التوجيهـات لـذو املرحلـة :تعـاملي
م ــع ة ـ حلظ ــة ان ــاء وس ــعادة ,واحكم ــي عل ــى األش ــياء بروي ــة
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وحكمة ,وانتقلـي مـن مرحلـة الطفولـة إىل مرحلـة النضـو بطـى
واثقــة ,وال تنــدمي علــى أيــام طفولتــك ومرحــك وبراءتــك ,ب ـ
ا ـ ــذي منهـ ــا رصـ ــيداً اآلن وة ـ ـ آن ,وال تقلقـ ــي مـ ــن أيامـ ــك
القادم ــة ,بـ ـ أمح ــدي اه إذ أوص ــلك إىل ه ــذو املرحل ــة وأن ــت
بص ــحة وعافي ــة ,ف ــاقطفي ة ـ مجي ـ ي احلي ــاة واس ــتمتعي ب ــه,
وعيشــي ةـ حلظــة مــن حلظــات احليــاة بأقصــى قــدر مــن املتعــة,
واعلم ــي أن ه ــذو املرحل ــة ه ــي جس ــر للعب ــور إىل مرحل ــة ه ــي
أةًـ ــر اسـ ــتقراراً وسـ ــعادة..إهنا مرحل ــة األمومـ ــة واأليـ ــام الورديـ ــة
السعيدة يافتايت الرقيقة..
بقلم  /أمك املتابعة املعجبة
ღღღ
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 ღةوا راسية :
بنيي احلبيبة..
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة مبارةة..
قــد ل ـ الــدنيا واستشــر ي ة ـ مكــان داء خطــري منهــا هــو
التقلي ــد األعم ــى لك ـ م ــا ينتج ــه الغ ــرب م ــن موض ــات طال ــت
طرائ ـ احليــاة ةلهــا ,فكنــا نعتقــد ي البدايــة أن املوضــة ســوف
تكون حاضرة فق ي األزياء وامللبوسات ,ولكنا رأيناهـا بعـدد
ذلـ ــك تعـ ــم الـ ــدنيا بأطرافهـ ــا ,وتشـ ــم ة ـ ـ صـ ــغري وةبـ ــري مـ ــن
حاجاتنــا اليوميــة ,وليســت املشــكلة ي تواجــدها الكًي ـ  ,ب ـ
أهن ـ ــا ة ـ ــادت تص ـ ــب حياتن ـ ــا ةله ـ ــا بص ـ ــبغة غريب ـ ــة عن ـ ــا ,ومتي ـ ــع
الشخصــية الــي بنيناهــا ي نفــوس أبنائنــا بعــرق اجلبــني وتســلب
العقول منهم وقد تسلب ي الغد قلـوام أيضـاً ,نعـم لـيه هـذا

مبســتغرب ,فقــد حــذرنا الرســول الكــرمي  مــن ذلــك فقــال" :
لتتــبعن ســنن الــذين قــبلكم ش ـياً بشــي وذراع ـاً بــذراع ,ح ـ لــو
دخلوا ي جحر ضب ال تبعتموهم " قلنا يا رسول اه ,اليهود
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والنصار ا! قال " :فمن "(أي فمـن غـريهم) .رواو مسـلم عـن
أ سعيد اخلدري رضي اه عنه
بنيـي إن أخــوف مـا أخــاف عليــك ,أن تقعـي دون قصــد منــك
ي فخــاخ هــذا التقليــد األعمــى الــذي نـراو قــد اقــرتب ةًـرياً مــن
محى العقيدة ,فإن إخوان الشـياطني يسـتهلون أعمـالم بتزيينهـا
بالشكليات ,مث حياولون أن اتموهـا بالشـرةيات ,فحـذار أيتهـا
الغالية أن تستميلك خططهم الفاسدة فتحيد بـك عـن الطريـ
القومي املوص إىل مرضاة رب العاملني..
حفظك اه ورعار
أمك احملبة..
ღღღ
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 ღرسالة فرحة :
فتايت اجلميلة..فتايت صاحبة احلسن
السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
و حتية طيبة مبارةة..
ي هــذا اليــوم تعــود ةـ أم إىل يــوم زفافهــا ,وتســرتجع مافيــه مــن
الـذةريات ,ومـا أد إليـه اخـتةف الزمـان واملكـان مـن تغــري ي
أســاليب الفــر والزفــاف الــي يتب ـ منهــا إال بع ـ العــادات
والتقاليد..
بُني ــي إنـ ـ أع ــود ألحةم ــي ع ــي يوم ــك ه ــذا ,وبالتأةي ــد إهن ــا
أح ــةم ة ـ فت ــاة مت ــر مبًـ ـ ه ــذا اليوم..لق ــد ةن ــت أحل ــم حبي ــاة
زوجيــة ســعيدة ,وآمـ بتكــوين أســرة ناجحــة قائمــة علــى احملبــة,
لق ــد ةن ــت أحل ــم ب ــأن أة ــون زوج ــة ناجح ــة ,لل ــزون متبعل ــة,
ومتلطفــة عطوفــة ,وحبقوقــه قائمة..لقــد ةنــت أحلــم أن أةــون
ةـ ـ اجلم ــال ي حيات ــه..مجال عين ــه ,وعقل ــه ,وقلب ــه ,وُع ــه,
وبصرو ,ومجـال حاضـرو ومسـتقبله..ةنت أحلـم بـأن أةـون ربـة
بيــت ناجحــة وحتقـ احللــم ,فكـ طــرف ي البيــت يشــهد أنـ
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ربــة أســرة متفوقــة ,فهــو يــزدان بالنظافــة والرتتيــب واحملافظــة علــى
ترا ع الزوجيـة ,لقـد ةنـت أحلـم أن أةـون املطيعـة ألوامـرو
قب ـ أن يص ــدر أي ةلم ــة ,وأن أة ــون العارف ــة برغبات ــه قب ـ أن
يتفوو حبرف منها ,وأن أةون املتلهفـة خلدمتـه طلبـاً للًـواب مـن
عن ــد اه ..وحبم ــد اه ة ــان ة ـ ـ الك ــون ي ــردد وبص ــمت أن ـ ـ
اســتطعت أن أحق ـ حلمــي وحلمــه..و مــا ذلــك إال ألن ـ قــد
هيـ ــأت نفس ـ ــي ألن أت ـ ــرجم أحةم ـ ــي عل ـ ــى أرض الواق ـ ــع ,وأن
أحق آما بدون أن أنظر إىل عرض تافه من متـاع الـدنيا ,أو
أن أغ ـ ــري م ـ ــن مس ـ ــاري ت ـ ــرد أن م ـ ــن ح ـ ــو ي ـ ــع و يفه ـ ــم
اخلطوات الي أخطوها ي خطوات حتقي أحةمي.
فتايت وقرة عي ..
ق ــد ةت ــب اه ل ــك الس ــعادة – فامحدي ــه ماحيي ــت -واس ــعدي
وأس ــعدي مـ ـن حول ــك بعطف ــك ,وودر ,ولطف ــك ,وال جتعل ــي
مســاحة تفكــرير حتصــرر بواقــع اليــوم ,ب ـ إن لــك هــدفاً بعيــد
املـ ـ ــد  ,بعضـ ـ ــه ي حياتـ ـ ــك الـ ـ ــدنيا حي ـ ـ ـ تكـ ـ ــونني األسـ ـ ــرة
السعيدة ,وهدفاً آخر أزةى وأُى حي تكـونني أسـرة ناجحـة
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مسـتقرة مصــريها بــإذن اه تعــاىل جنــة اخللــد الــي ال تفا..فهـ
مــن ةــان هــذا هــدفها أن تكــون ســطحية التفكــري وة ـ شــغلها
ومهها الصغائر من األمـور ,وهـ مـن ةـان هـذا هـدفها حتاسـب
على الصغري والكبري وتشـاةه ي ةـ طري ..بـالطبع ال وألـ
ال..
واعلمــي بنيــي أن أصــعب أيــام احليــاة الزوجيــة أولــا..و باملقابـ
ف ــإن أمج ـ ـ أي ــام احلي ــاة الزوجي ــة أول ــا ,فكي ـ ـ تس ــتطيعني أن
تنهلــي مــن ةــأس الســعادة وتطرحــي جانبـاً ةــأس الشــقاءا ذلــك
يعتمد عليك وحدر ,و أنت من حيدد الكأس ويتحكم به..
بني ــي ق ــوي ب ــاه حبال ــك ,وش ــددي م ــن حب ــك لزوج ــك فه ــو
جنتك أو نارر..
بارر اه لكما وبارر عليكما ومجع بينكما باخلري..
بقلم  /من سعدت بإجنابك
ღღღ
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هـمسات للحياة
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همسات للحياة
 ღاألم ال متوت..ب تبقى حية..وي القلوب متوارثة..
 ღوجه الفتاة لوحة..تعي عن صحتها ونفسيتها..
 ღالفتــاة عنــدما تنتقـ مــن مرحلــة إىل مرحلــة..تنق معهــا ةـ
مشــاعرها الســابقة..فهي ي مرحلــة املراهقــة جتمــع بــني الطفولــة
واملراهقة..وي مرحلة النضـو جتمـع بـني الًةثة..وعنـدما تصـب
أم ـاً تك ــون عل ــى ق ــدر م ــن التكام ـ م ــن أج ـ أن تعامـ ـ ة ـةً
حبسبه..
 ღتف ــر الفت ــاة عن ــدما يًـ ـ عليه ــا أهله ــا..ومتوت م ــن الف ــر
عندما يً عليها زوجها..
 ღقد تغيب الفتاة عن العيون..ولكنها تبقى بني اجلفون..
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 ღباحلب تعلّم األم فتياهتا احلب..
 ღعن ـ ـ ـ ـ ــدما تك ـ ـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ـ ـ ــني أهله ـ ـ ـ ـ ــا حتل ـ ـ ـ ـ ــم الفت ـ ـ ـ ـ ــاة بف ـ ـ ـ ـ ــارس
أحةمها..وعن ــدما تكـ ــون الفتـ ــاة عن ــد ف ــارس أحةمهـ ــا..حتلم
بتلك األيام الي ةانت بني أهلها..
 ღالفتاة هي أم ي طور النمو..
 ღليه أمج من ةلمة ياصغرييت..إال ةلمة ياماما..
 ღمن عط األم تتعلم الفتـاة لغـة املشـاعر..ومن عقـ األب
تتعلم ملن هتب تلك املشاعر
ღღღ
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أسئلة يجب أن تعلم األم جوابها
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 ღأسئلة يجب أن تعلم األم جوابها:
قــد تكــون األسـ لة مفــاتي ألجوبــة مــؤثرة ي حياتنــا .فكــم مــن
ةن ــز أمه ـ يفل ـ م ــن حول ــه بفتح ــه أو اةتش ــافه ,وة ــم م ــن
حد قد أق مضجعنا ةـان احلـ والنهايـة لـه أننـا نكلـ
أنفســنا بسـؤال عــن املســببات ,وةــم مــن مشــكلة مستعصــية قــد
وقعت مث أخذنا نتسـاءل بعـد وقوعهـا مالسـببا بينمـا السـبب
احلقيقــي لوقوعهــا أننــا نتحاشــى أســباب وقوعهــا مــن قبـ أن
تستحكم بنـا .وهـذو مموعـة مـن األسـ لة الـي جتعـ األم علـى
مقدرة من حتديد موقفها من ابنتها ,وأسـ لة قـد تستشـ منهـا
األم بع ـ ـ خص ـ ــال فتاهت ـ ــا ,وق ـ ــد تن ـ ــري ال ـ ــدرب ل ـ ــألم وللفت ـ ــاة
مســتقب حياهتــا .فطــر هــذو األسـ لة واإلجابــة عليهــا يفــت -
ب ـإذن اه تع ــاىل -ب ــاب خ ــري ,ويفي ــد األم والبن ــت .ويزي ــد م ــن
اســتبانة ماحــب أن يعم ـ  ,ومــا حــب أن يــرتر ي احلــال ,وي
مستقب األيام.
ღღღ
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 ღأسئلة تخص األم حيال فتاتها :
ه ةلمايت العاطفية ةافيةا
.....................................................
ه تعبريايت وةلمايت العاطفية صادقة ونابعة من القلبا
.....................................................
ه أقدرها ح التقديرا
.....................................................
ه طريقة توجيهي لا صحيحةا
.....................................................
ه عرضي عليها مهومي مؤثر على نفسيتهاا
.....................................................
ه استطعت أن أحظى بًقتهاا
.....................................................
ه أقضي معها وقتاً ةافياًا
.....................................................
ه أستمع إىل مشاةلها باهتمام بال ا
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ه أحسن احلوار معهاا
.....................................................
ه أنا ودودة معهاا
.....................................................
ه قدمتها للمجتمع من حو بشك صحي ا
.....................................................
ه هي صادقة وصرحية ي نقاش مشاةلها ومهومها معيا
.....................................................
ه أفض بع بنايت على بع ي املعاملةا
.....................................................
ه استطعت أن أعرف ميول ة واحدة من بنايتا
.....................................................
ه وازنت بينهن باملعاملةا
.....................................................
ه ساعدهتا ي دراستها بشك مناسب ومشرفا
.....................................................
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هـ ـ ـ ةان ـ ــت تـ ـ ـربيي ل ـ ــا هت ـ ــدف إىل أن تتحمـ ـ ـ املس ـ ــؤولية ي
حياهتاا
.....................................................
ه ـ ق ــدمت النصـ ـ واإلرش ــاد بش ــك ص ــحي لتأدي ــة ف ــروض
دينهاا
.....................................................
ه أنا قريبة من صديقاهتا الةيت حيرتمنها وحترتمهنا
.....................................................
ه استطعت أن أمد ابني باخلية الةزمة ي دروب احلياةا
.....................................................
هـ فجــرت ي روحهــا الطاقــات الكامنــة مــن هوايــات ,وعلــوم,
ومعارفا
.....................................................
هـ لــدي صــي وطاقــة بتحمـ أسـ لتها الدائمــة ,وإحــاد حلــول
مناسبة لتلك األس لةا
.....................................................
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ه ـ عةقــة ابنــي مــع أبيهــا عةقــة قويــة ,وه ـ ســامهت بزيــادة
تلك العةقة أم بقطعهاا
.....................................................
ه استطعت أن أخفي أحزاا املؤملة عن ابنيا
.....................................................
ه ـ اســتطعت أن أخفــي مشــاةلي الزوجيــة بعيــدة عــن التــأثري
على فتايتا
.....................................................
ه استطعت أن أجعلها متفائلةا
.....................................................
ه استطعت أن أخفي عنهـا أثـر صـدمات احليـاة املاضـية الـي
حدثت شخصياً ح ال تتأثر اا نفسياًا
.....................................................
ه استطعت أن أعم جسور احملبة بينها وبني أبيها وأخوهتاا
.....................................................
ه استطعت أن أَ ُحد من تأثري العم على بيي وبنايتا
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ه أقدم لا الدايا الي تناسب ميولاا
.....................................................
ه استطعت التنويع ي الدايا املقدمة لاا
.....................................................
ه أرجع سلوةي جتاههـا مـن حـني آلخـر ,وهـ أعـدل فيـه إذا
يكن مناسباًا
.....................................................
ه ـ ـ اس ـ ــتطعت أن أتفه ـ ــم ة ـ ـ مرحل ـ ــة م ـ ــن مراح ـ ـ حياهت ـ ــا,
ألعطيها حاجتها من اخلية ي الوقت املناسبا
.....................................................
ه أشعرها باحلب والود عند مرورها بظرف حرنا
ه أطب على نفسي حب ة توجيه أسديه لاا
.....................................................
ه ـ ـ اسـ ــتطعت أن أصـ ــنع منهـ ــا أم ـ ـاً وزوجـ ــة مناسـ ــبة ,حلياهتـ ــا
الةحقةا
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.....................................................
ه ـ اســتطعت أن أحصــنها م ـن التــأثريات الســلبية الــي جتتــا
اتتمعا
.....................................................
ه وفقت أن أةون قدوة لاا
.....................................................
ه أنا فخورة اا من أعماق قليا
.....................................................
ه ـ وفقــت ي مســاعدهتا ي اختيــار التخصــس العلمــي الــذي
تريد أن تقدم عليها
.....................................................
ه أنا راضية عن صديقاهتاا
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 ღأسئلة تخص الفتاة في مرحلة الطفولة :
تاريخ ميةدهاا
.....................................................
يوم ميةدهاا
.....................................................
ترتيبها بني أخواهتاا
.....................................................
ترتيبها بني أفراد األسرةا
.....................................................
املدينة الي ولدت ااا
.....................................................
املعا الذي يتضمنه أُهاا
.....................................................
من الذي اختار اُهاا
.....................................................
اسم الدالل الذي حتبه ي الصغرا
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.....................................................
ه هي حليمة أم غضوبةا
.....................................................
ه هي اجتماعية أم منعزلةا
.....................................................
ه تعلقها بأمها أشد أم بأبيها ا
.....................................................
ه هي متعاونة مع األطفال من حولاا
.....................................................
موقفها ي أول يوم لا بيت احلضانةا
.....................................................
تاريخ أول يوم لا ي الروضةا
.....................................................
انطباعها عن أول يوم ي الروضةا
.....................................................
ُمدرستها املقربة إليها ي الصغرا
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تاريخ أول يوم ي املدرسة االبتدائيةا
.....................................................
ه حتب املدرسةا
.....................................................
ه تتكي بسرعة مع زميةهتا ي املدرسةا
.....................................................
هـ ـ ـ س ـ ــب أن تش ـ ــاجرت م ـ ــع زميةهت ـ ــا ي الصـ ـ ـ ا وس ـ ــبب
الشجار إن ةانا
.....................................................
ه حتب القراءةا
.....................................................
أي أنواع الكتب حتبا
.....................................................
ه لديها وف من بع األشياء من حولاا
.....................................................
من هن صديقاهتا احملبباتا
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.....................................................
أختها املقربةا
.....................................................
أخيها املقربا
.....................................................
قريبتها املقربةا
.....................................................
صديقتها املقربةا
.....................................................
ماذا حتب أن ترسما
.....................................................
ما لوهنا املفض ا
.....................................................
ةي حال تنظيمها لغرفتهاا
.....................................................
ه حتافظ على أمتعتها الشخصيةا
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ه حتب السفرا
.....................................................
ه حتب اخلرون من البيتا
.....................................................
أي النزهات تعش ا
.....................................................
ه تعي عن نفسهاا
.....................................................
ه ملكة احلفظ لديها ميزةا
.....................................................
ه تعتمد على نفسها ي ة أمور حياهتاا
.....................................................
ه حياهتا مستقرةا
.....................................................
ه لديها إعاقة معينةا
.....................................................
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إذا ةانـت اإلجابــة عنــه بــنعم .فكيـ يكــون تعاملهــا مــع هــذو
اإلعاقةا
.....................................................
و أيضـاً إذا ةانــت اإلجابــة بـنعم .فمــاذا عملنــا مـن أجلهــا اـذا
اخلصوصا
.....................................................
ه لديها هواية معينة حتبها ,ومتارسهاا
.....................................................
ه حتب مشاهدة التلفاز ,وأي اليامو حتبا
.....................................................
ماهو املطعم احملبب إىل نفسها من مطاعم األةةت السريعةا
ماذا حتب من احللو ا
.....................................................
ماذا حتب من املشروبات الباردةا
.....................................................
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ماذا حتب من املشروبات الساخنةا
.....................................................
ماذا حتب من األطعمة اجلاهزةا
.....................................................
مالذي تعش من األلعابا
.....................................................
زيها املفض ا
.....................................................
وجبتها املفضلةا
.....................................................
ღღღ
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 ღأسئلة تخص الفتاة في مرحلة النضج والمراهقة:
ه تغريت عةقتها مع أسرهتا بعد أن بلغت هذو املرحلةا
.....................................................
ه لديها جنا قيم ي مال أو أةًر من حياهتاا
.....................................................
ه هي متفوقة ي حياهتا الدراسيةا
.....................................................
ه حتب الرومانسيةا
.....................................................
ه حتب أن تنجز أعمالا بنفسهاا
.....................................................
ه تنجز أعمالا مباشرة أم هي تؤخرا
.....................................................
ه ـ ـ ش اةتشـ ــاف مواهـ ــب جديـ ــدة وطاقـ ــات خفيـ ــة ي هـ ــذو
املرحلةا
.....................................................
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ه دخلت إىل عا املراهقة بدون أن تتبدل طفولتهاا
.....................................................
ه دخلت إىل عا املراهقة ي وقت مبكرا
.....................................................
ه هي مهتمة مبظهرها بشك مبال فيها
.....................................................
ه هي مقلدةر ملن حولا أم أن لا ذوقها اخلاصا
.....................................................
ه حتب االستطةع واةتشاف اتهولا
.....................................................
ه تبدل صديقاته باستمرارا
.....................................................
ه لا أنشطة اجتماعيةا
.....................................................
ماذا حتفظ من القرآنا
.....................................................
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ه حتب أعمال البيتا
.....................................................
ه تنوع ي أثا البيت ,وتبتكر ي تنسيقها
.....................................................
ه هي حمبة للطهيا وأي أنواع الطهي حتبا
.....................................................
ه هي عاطفية بشك ملحوعا
.....................................................
ه حتب أن تسمع ةلمات الًناءا
.....................................................
ه حتـب أن تكـافئ بالًنـاء واملكافـلت املعنويـة فقـ ا أم حتـب
أن تقدم لا اجلوائز امللموسةا
.....................................................
ه لديها هوايات ي عا احلاسوبا
.....................................................
ه لديها حب رعاية األطفال ومتابعتهم ومةعبتهما
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ه لديها حساسية مفرطة ؟و اآلخرين بسببا
.....................................................
ه هي مقدامة جري ة أم لديها حذر شديد أو مبال فيها
.....................................................
ه هي منطلقة ي حياهتااأم انعزالية
.....................................................
ه هي مبتسمةا
.....................................................
ه هي متحدثة لبقةا
.....................................................
ه هي متفائلةا
.....................................................
ه لديها حب االستطةعا
.....................................................
ه لديها حب العلم والتعلما
.....................................................
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ه لديها قدوة مبدرساهتاا
.....................................................
ه لديها موق سلي من إحد مدرساهتاا
.....................................................
ماهو املوق السليا
.....................................................
ه لديها موق سلي ي احلياة بشك عاما
.....................................................
ماهو هذا املوق ا
.....................................................
أقرب صديقاهتا إىل نفسهاا
.....................................................
ماهي ميولا الدراسيةا
.....................................................
ه هي حمبة للغري أم أنانيةا
.....................................................
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ه تتقن فن احلوارا
.....................................................
ه حتب البذلا
.....................................................
ه لديها حب اإليًار والتضحية أم االست ًارا
.....................................................
ُمدرستها املقربةا
.....................................................
أختها املقربةا
.....................................................
أخيها املقربا
.....................................................
قريبتها املقربةا
.....................................................
ماهي معايريها ي اختيار الصديقاتا
.....................................................
231

ღღ

ღღ

ُبنيتي لكِ حبي ღ ღ ღ ღ

ماهي معايريها ي اختيار شريك احلياةا
.....................................................
ما مد حفاظها على الفروض الدينيةا
.....................................................
ه ـ حتــب أن تُســأل عــن أوضــاعها وحالــا أو تعتــي ذلــك مــن
التدخ ي خصوصياهتاا
.....................................................
ه ابني اجتماعية أم إنطوائيةا
.....................................................
ه عةقة ابني بأقاراا عةقة وثيقةا
.....................................................
ه لصديقاهتا تأثري على حياهتا وشخصيتهاا
.....................................................
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ملحوظ ـ ـ ــة :ال تق ـ ـ ـ أس ـ ـ ـ لتك عم ـ ـ ــا طرحن ـ ـ ــاو هن ـ ـ ــا ي ه ـ ـ ــذو
الوريق ــات ,ب ـ إن األم املربي ــة تس ــتنب ع ــدة أس ـ لة م ــن وق ــائع
احلياة اليومية ,وتفكر ملياً بإحاد اجلواب لك سؤال.
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همسات للحياة
 ღاألم الي لديها فتاة..لديها سعادة..
 ღوالفتاة الي لديها أم..لديها مصدر السعادة..
 ღبكــاء الفتــاة يــدق أج ـراس اخلطر..وبكــاء األم جــرس يعلــن
األمن..
 ღإن أدبنــا فتاتنــا علــى الرعايــة والتنظي ـ والرتتيــب والغســي
فق ـ ..نك ــون ق ــد ص ــنعنا منه ــا آل ــة متع ــددة الوظائ ..تص ــل
لك شيء..إال أن تكون ألس أماً وزوجة ناجحة..
 ღتولــد الفتــاة وهــي شــديدة التعلـ بأمها..فــإن أحســنت األم
الرعايــة والرتبيــة..فإن تعلـ ابنتهــا اــا يــزداد يومـاً بعــد يوم..فــإن
أمهلت رعايتها وتربيتها ضعفت الرواب بينهما..
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 ღبسمة األبناء تزيد من عمر األم أياماً..أما بكا هم فينقس
من عمرها سنني..
ـكن تَـ َف ُّكرا!..فهــي ي قلــب
 ღالفتــاة تتخــذ مــن القلــوب مسـ َ
أمها وأبيها وزوجها وبنيها..ولكن األعجب أن اجلميـع يسـكن
ي قلبها..
 ღالفتــاة لغ ــز يســتطع أح ــد حلــه..إال م ــن قــال أهن ــا أمج ـ
معجزة..
 ღامل ـرأة متعــددة العواط ـ  ,فهــي ابنــة ,وزوجــة ,وأم ,وبنــت,
وأخت ,وجدة..
 ღعن ــدما ةن ــت فتاة..ةن ــت أس ــتغرب ح ــرص أم ــي الش ــديد
علي..وعندما ةيت دهشت إلعراض ابني ع ..
ّ
ღღღ
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هدايا ودورات وحوافز وزيارات للفتاة
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 ღهدايا ودورات وحوافز وزيارات للفتاة :
قــال الرســول  " هتــادوا حتــابوا "و هنــا نعــرض بع ـ
أن يكون مناسباً تقدميه لفتاتك:
 ღمصح .

 ღعطور متنوعة.
 ღدفرت لكتابة املذةرات اليومية.
 ღلعب تناسب البنيات الصغريات.
 ღلعب تنمي الذةاء.
 ღلعب خمتصة للتعليم بالرتفيه.
 ღلعب تناسب الفتيات.
 ღمف للشعر.
 ღزينة للشعر.
 ღورود مففة.
 ღأدوات التجمي .
 ღباقة من الورود الطبيعية.
 ღجهاز جوال.
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 ღجهاز حممول.
 ღزينة خاصة ألجهزة اجلوال.
 ღزينة خاصة ألجهزة احملمول.
 ღوع بأشكال متنوعة.
 ღةرميات ومرطبات مناسبة للفتيات.
 ღعقد أو أساور من الذهب.
 ღأجهزة الصوتيات واملرئيات.
ُ ღاعات أذن لصوتيات احملمول واجلوال وأجهزة التسجي .
 ღمسج وراديو.
 ღنظارات سية.
 ღأدوات مكتبية.
 ღطقم مكتب.
 ღأدوات إضاءة للغرفة " أجبورات "
 ღصنادي

زين ذات أشكال إبداعية.

 ღساعة راقية.
 ღحلو فاخرة.
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 ღمبل ما .
 ღمةبه مناسبة تواف املوضة وذوقها.
 ღخداديات متنوعة.
 ღمفارش لألسرة.
 ღمكتبة للكمبيوتر.
 ღفرش للغرفة يتم اختيارو بذوقها ليناسب أثا غرفتها.
 ღةتب تواف ميولا.
 ღاشرتار ي ملتها املفضلة.
 ღةتب طبخ جديدة.
 ღحقيبة يد.
 ღحمفظة نسائية.
 ღميدالية للمفاتي .
 ღأقةم نسائية.
 ღأقمشة مناسبة للتفصي .
 ღمقلمة للمدرسة.
 ღحقيبة مدرسية.
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 ღطرحة وعباءة.
 ღأحذية تناسب مةبسها.
 ღأحذية رياضية.
 ღشرحية جوال.
 ღذاةرة متنقلة خاصة باجلوال أو احملمول.
 ღحاسب آ مكتي.
 ღحت مجالية لغرفتها.
 ღلوحات حائطية مناسبة.
 ღساعة حائطية.
 ღطقم من أدوات دورة املياو.
 ღحقيبة للسفر.
 ღةنب مناسب لغرفتها.
 ღستائر لغرفتها.
 ღمعطرات للجو.
 ღدعوة لتناول وجبة ي مطعم فاخر.
 ღدعوة جللسة هادئة ي مقهى ميز.
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 ღدعوة لتناول وجبة من اآليسكرمي.
 ღسفرة خاصة من أجلها.
 ღباقة من أشرطة احملاضرات واألناشيد.
 ღبطاقة اشرتار ي اإلنرتنت.
 ღةامريا رقمية.
 ღأدوات تناسب هواياهتا.
 ღدعوة زيارة مكتبة عامة.
 ღدعوة زيارة مكتبة ملبيعات الكتب.
 ღدعوة زيارة اتمعات العلمية.
 ღدعوة زيارة متح .
 ღصور لا وهي صغرية ي برواز مناسب.
 ღزيارة معلم من معا املدينة.
 ღدورة ي برامو احلاسب اآل لتطوير مهاراهتا.
 ღدورة ي اإلمةء.
 ღدورة ي الطبخ.
 ღدورة ي التجمي .
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 ღدورة ي اخلياطة والتفصي .
 ღدورة ي الديكور.
 ღدورة ي تنسي الزهور.
 ღدورة ي العناية بنباتات الظ .
 ღدورة ي هوايتها الي تعشقها.
 ღدورة ي اإللقاء.
 ღدورة ي تنظيم مأدبة الطعام.
 ღدورة ي احلياة األسرية.
 ღدورة ي ح املشكةت الزوجية.
 ღدورة ي التعام مع مواهب األطفال.
 ღدورة ي التعام مع األطفال.
 ღدورة ي احلوار.
 ღدورة ي تنمية الذات.
 ღدورة ي التفكري اإلحا .
 ღأدوات خياطة
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 ღأن نطل ــب ع ــدداً ق ــدمياً م ــن ص ــحيفتها أو ملته ــا املفض ــلة
تواف يوم ميةدهاا
 ღأن حتـ ــتفظ األم بقصاصـ ــات الًنـ ــاء الـ ــي تكتـ ــب ي دفـ ــاتر
الفتاة منذ أن ةانت ي الروضة فتهديها لا عندما تكي.
 ღأن حتتفظ األم بالكتب املنهجية للمواد الي تفضـلها الفتـاة
فتزينها فتقدمها لا بعد أن تتخرن من اجلامعة.
 ღأن حتتفظ األم بـبع
ةهدية.

أدواهتـا املدرسـية القدميـة وتقـدمها لـا

 ღأن حتتفظ ببع

مةهتا احملببة وهي صغرية.

 ღأن حتــتفظ بــبع
بعد حني.

ألعااــا والــدمى الــي تعشــقها فتقــدمها لــا

 ღأن حتتفظ األم بقصاصات من مادة التعبري ي ة مرحلة.
 ღأن حتــتفظ األم بــبع
وتيوزها وتقدمها هدية.

رســوماهتا ي ة ـ مراحلهــا الدراســية

 ღأن حتتفظ األم ببع

أعمالا ي اخلياطة.

 ღأن حتتفظ األم ببع ةتبها املفضلة ورواياهتا الي حتبها.
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 ღأن حتتفظ األم ببع الصور الي ألتق لـا أثنـاء الـرحةت
العائلية وتقدمها هدية لا.
 ღأن حتـ ـ ـ ــتفظ األم بـ ـ ـ ــبع فسـ ـ ـ ــاتينها ومةبسـ ـ ـ ــها الصـ ـ ـ ــغرية
وتقدمها هدية وذةر لبناهتا بنتها.
 ღأن حتتفظ باألناشيد املفضلة لفتاهتا.
 ღأن تســج لقطــات فيــديو لك ـ مرحلــة مــن مراح ـ حياهتــا
وتضع نسخة منها على شك هدية.
 ღأن تس ـ ــج بكاءه ـ ــا ,وض ـ ــحكاهتا ,وأول الكلم ـ ــات ال ـ ــي
تنطقه ــا ,وة ـ قص ــيدة تلقيه ــا عليه ــا األم فتق ــدمها هدي ــة ي ــوم
زفافها.
 ღأن حت ـ ــتفظ األم ب ـ ــذةر أول يـ ـ ــوم م ـ ــن أيـ ـ ــام دراسـ ـ ــتها ي
الروضة ,وهتديها لا ي يوم رجها من اجلامعة.
ღღღ
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همسات للحياة
 ღالفتاة وهي رضيعة..تعرف أمها بقلبها..
 ღجت ــري الفت ــاة خل ـ ـ أمه ــا عن ــدما ةان ــت ص ــغرية..وعندما
ةيت بدأت األم تسعى خلفها وبقوة..
 ღالفتاة قد تصحوا متأخرة..على نصـيحة قـد ألقتهـا لـا أمهـا
منذ فرتة بعيدة..
 ღابنــي دائمـاً هــي األمجـ ..هي مقولــة ترددهــا ةـ أم..ولكــن
قــد ال يصــدقها ة ـ مــن حولــا..و لكــن املهــم أن ابنتهــا علــى
يقني بصدق أمها..
 ღاحلي ـ ـ ـ ـ ــاة ب ـ ـ ـ ـ ــني األم وفتاهت ـ ـ ـ ـ ــا أخ ـ ـ ـ ـ ــذ وعطاء..فتأخ ـ ـ ـ ـ ــذ األم
الشقاء..وتعطيها احلـب والسـعادة..و بعـد أن تكـي األم تأخـذ
منها الي وتعطيها الرضا..
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 ღبينمــا تظـن الفتــاة أهنــا قــدةيت ..فــإن األم الزالــت تعاملهــا
ةأهنا صغريهتا اجلميلة..
 ღحزن األم غروب..وسعادهتا شروق..
 ღوتبقى احلياة بالنسبة لألم..هي بسمة فتاهتا..
 ღعندما تبتسم الفتاة بوجه أمها...تبتسم األم بقلبها..
 ღخماض األم..هو وقت والدة مشاعر أم
ღღღ
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كيف تنادين ابنتك؟
إن مناداتـ ــك لفتاتـ ــك بأُـ ــاء وصـ ــفات تستشـ ــعر منهـ ــا املـ ــودة
والتلطـ  ,وإصــباحي الــدالل عليهــا حعلهــا تعــي ي ســعادة بــة
حدود ,فهذو األُاء والصـفات منهـا مايعيـدها ملرحلـة الطفولـة
عي صيغة التصغري ,وبعضها ميـدها باحلنـان ,وبعضـها يزيـد مـن
ثقتها ,واسم آخر يبـني مقـدارها ي قلبـك ,واسـم يظهـر فخـرر
اــا ,فكـ تلــك األُــاء والتعــود علــى مناداهتــا اــا حعـ ُعهــا
يطـ ــرب ,وحعلهـ ــا تسـ ــتمتع باحليـ ــاة جبانـ ــب أمهـ ــا ,وتعـ ــي ي
أجوائهــا حيــاة ســعيدة ,وتتمــا ي ة ـ وقــت أن تكــون بقــرب
أمهـا مــن أجـ أن تســمع أنشــودهتا احملببــة .وهــذا عــرض لــبع
ما ميكن أن بطرب صغريتك ..وال تتوق إبداعاتك عند هذو
املقرتحات ب أبدعي بة حدود.
بنيـي  -عزيـزيت  -غـاليي  -مجيلــي  -حبيبـي  -ابنـي  -فتــايت
 صــغرييت  -حلمــي وأملــي  -اســم الــدالل الُهــا  -تصــغرياُها  -فراشي  -يارحيانـة الفـؤاد  -فـؤادي  -قلـي  -يـاُعي
وبصـري – حيـايت  -ياحيـايت  -يـاقمر  -يـاهنر  -يامجيلـة -
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يارائعة  -يامبدعة  -يارزان  -ياراقية  -يا أمج اجلمـيةت -
يــا أحلــى البنــات  -ابنــي البــارة  -ابنــي اخللوقــة  -صــديقي -
ص ــديقي الص ــادقة  -عم ــري  -ة ـ ال ــذوق  -ة ـ احل ــب -
الرزين ــة  -اخللوق ــة  -املتدين ــة  -املتمس ــكة  -طالب ــت اجلن ــة -
رض ــية وال ــديها  -مرض ــية وال ــديها  -عنـ ـوان اجلم ــال  -عنـ ـوان
احل ــب  -رائح ــة العن ــي  -رائح ــة األري ــو  -رائح ــة املس ــك -
املبتس ـ ــمة  -املتس ـ ــاحمة  -الس ـ ــمحة  -الرض ـ ــية  -الراض ـ ــية -
املمت ــازة  -احملب ــة لوال ــديها  -عن ـ ـوان احل ــب  -عن ـ ـوان اجلم ــال
الفتان  -زهرة العمر.
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 ღأقول لكل حال :
هنــا نلقــي الضــوء لــبع مــاميكن أن يــدخ البهجــة إىل قلــوب
فتياتنا ,من ةلمات هي بالنسبة لن متعة احلياة ,هذو احلـروف
الي قـد ال هنـتم اـا أو نستصـغرها قـد حتـول مسـار حيـاهتن ,أو
تغــري الكًــري مــن تفكــريهن ,إهنــا ةلمــات وحــروف تتــداولا مــن
أج أن ننشر السعادة ي صـفحات أيـامهم ,ونزيـد منهـا ألهنـا
املنش ـ ـ ألنـ ــزمي احملبـ ــة بيننـ ــا وبيـ ــنهم ,إهن ـ ـا ةلمـ ــات وحـ ــرف ال
تتطلب جهـداً ,وال تأخـذ وقتـاً ,وال حتتـان مـاالً ,إ ـا حتتـان إىل
قلب صادق ,وإيًـار زائـد ,وحـب فـائ  .وهـذو ـاذن للداللـة
على املقصود ,وإال ي جعبة ة أم أمج ما ةتبت ,وي صدر
ة مربية حنونة مقطوعـةر رائعـة فريـدة ,فـة حترمـي فتاتـك هـذو
اللمسات ,وال جتعليها تبح عنها خارن البيت ,وال تعتقدي
أهنا ترف ودالل ال قيمة له ي حياة الفتـاة؛ فإليـك بعضـاً منهـا
ةنم ــاذن فعطريه ــا جبم ــال نطق ــك ,ومجي ـ حنان ــك وعطف ــك,
وزيدي من ذلك مبا تدخرينه من حسن حرفك..
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فييي الصييبا  - :صــبا اخلــري صــغرييت  -صــبا اخلــري يــازهريت
 صبا اخلري يا عس  -صبا اخلري يا فتـايت  -صـبا اخلـرييــامجيلي  -صــبا النــور والســرور  -صــبا ةـ شــيء مجيـ -
ص ــبا الس ــعادة  -ص ــبا احل ــب  -ص ــبا النق ــاء والص ــفاء -
صـبا ةـ خــري  -صــبا احملبـة  -صــبا أحلـى فتــاة  -صــبا
أحلى إشراقه  -صـبا الطيـور والعصـافري والسـعادة والسـرور -
صبا ملؤو احملبة  -صبا ليوم مجي .
ღღღ
ـوم سـعيد -
ـوم رائـع  -ي ر
ـوم مجيـ  -ي ر
في مستهل الييوم  - :ي ر

يوم مليء بالطاعـة
يوم مفعم بالنشاق واحليوية  -ر
يوم مبارر  -ر
ر
ـوم
ـوم يقربنــا وإيــاةم إىل اه  -يـ ر
ـوم ملــؤو الرمحــة واأللفــة  -يـ ر
 يـ رخالد.

ღღღ
في المساء  - :مساء القمر والنور  -مساء النـور والنجـوم -
مســاء الــدوء  -مســاء احلــب والــود  -مســاء ســاةن ملــن حبهـا
ي القلب ساةن  -مساء اليةة  -مساء الطاعة.
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قبل النيوم  - :أحـةم سـعيدة  -نـوم العافيـة  -نـوم يعقبـه يـوم
سعيد  -نوم يكتب ي طاعة.
ღღღ
التهنئة في المناسبات والشكر والدعاء  - :ة عام وأنـت
بري  -ة عـام وأنـت إىل اه أقـرب  -ةـ عـام وأنـت بقـرب
من حتبني  -ةـ عـام وأنـت بصـحة وعافيـة  -ةـ عـام وأنـت
أةً ــر طاع ــة ه  -ة ـ ـ ع ــام وحمبت ــك بازدي ــاد  -تقب ـ ـ اه -
جعلن ــا اه وإي ــاةم م ــن املقبـ ـولني  -تقبـ ـ اه طاعت ــك وأعل ــى
منزلتك  -نشر اه حمبتـك بـني خلقـة وأنزلـك الفـردوس األعلـى
م ــن جنت ــه  -م ــن املقب ـولني ي ال ــدنيا واآلخ ــرة  -عم ــر مدي ــد,
وحيـ ــاة سـ ــعيدة ,وصـ ــحة دائمـ ــة  -أطـ ــال اه ي عمـ ــرر علـ ــى
طاعــة  -ج ـزار اه خ ـرياً  -جزيــت اخلــري ةلــه  -عســى عمــرر
طوي ـ  -أل ـ مــيور  -مــيور مبقــدار مــا حيتويــه القلــب مــن
احلب.
ღღღ
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التي ييودد والتلطي ييف معهي ييا بجميي ييل العبي ييارات  - :ف ــديتك -
فديت عمرر -فديت قلبك  -يا بعد عمري  -يا بعد حيـايت
 يا ة حيايت  -يا ة حي  -يا ة سعاديت  -يانور عيـ يــا نــور قلــي  -يــا أحلــى البنــات  -يــا أمجـ اخللـ  -عســىعمرر مديد وبالطاعة سعيد.
ღღღ
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المسابقات الخفيفة في األسرة
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المسابقات الخفيفة في األسرة:
ي ه ــذا اجل ــزء نس ــتعرض بعـ ـ املس ــابقات ال ــي تس ــتطيع األم
القيام اا من أج إذةـاء رو املنافسـة بـني أبنائهـا ,ومـن أجـ
أن يتم الكش عن املواهب الي ميلكونـه ,مـع العلـم أن تقيـيم
ه ــذو املنافس ــات ح ــب أن تك ــون بص ــورة مقنن ــة ي ــتم االتف ــاق
عليها من قب مجيـع أفـراد األسـرة ,مـن أجـ أن ال تكـون تلـك
املســابقات ذات أثــر ســلي ,ةــذلك قــد يكــون مــن اجلمي ـ أن
يكون هنار جوائز لكافة األطراف ومتساوية ي القيمة ,ولكن
يــتم التمييــز بــني املتســابقني بــاملراةز فق ـ  ,ومــن الرائــع أن يــتم
دفــع مبــال معينــة لألبنــاء مــن أجـ أن يشــرتون ماحيتــاجون إليــه
ي تنفي ــذ مس ــابقاهتم..وإليكم ه ــذو اتموع ــة م ــن املس ــابقات
املقرتحة والي قد تكون بداية لسلسلة ال تنتهي من املسـابقات
الي تناسب أسرتكم ,مع العلـم أن بعضـها يناسـب مجيـع أفـراد
األسرة ,وبعضها يناسب الفتيات فق .
 ღمسابقات حفظ سور من القرآن.
 ღحتفيظ الصغار لقصار السور.
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 ღمسابقة حتفيظ األطفال األوراد اليومية.
 ღمسابقة أفض طب .
 ღمسابقة أفض مشروب بارد.
 ღمسابقة أفض مشروب ساخن.
 ღأفض وجبة شعبية.
 ღأفض رسم.
 ღأفض قصة قصرية.
 ღأفض الطرق للي بالوالدين.
 ღأفض هدية مقدمة للوالدين.
 ღأفض صورة ملتقطة.
 ღأفض لقطة فيديو مصور.
 ღأفض لبه شعي.
 ღمسابقة ثقافية.
 ღمسابقة الغرفة األةًر نظافة وتنظيماَ.
 ღأفض تنسي للحديقة.
 ღاملتميزة ي حلقة حتفيظ القرآن الكرمي.
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 ღأفض برنامو معد حلفلة العيد.
 ღأفض برنامو معد حلفلة النجا .
 ღأفض برنامو مسابقات حرةية.
 ღأفض برنامو عن موسم الصيام.
 ღأفض برنامو عن موسم احلو.
 ღأفض تنسي للزهور.
 ღأفض مقال خطا .
 ღأفض نشرة مكتوبة.
 ღأفض حمرر تلة األسرة املنوعة.
 ღأفض مقال.
 ღمسابقة القراءة املفيدة.
 ღمسابقة التفوق دراسياً.
 ღمسابقة صائم النواف .
 ღأةًر من حيافظ على الوتر.
 ღأةًر من حيافظ على سنة الضحى.
 ღأةًر من حيافظ على السنن الرواتب.
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 ღامللتزم بعدم فوات تكبرية اإلحرام ,وإقامة الصةة بوقتها.
 ღأةًر من حيافظ على القراءة الدائمة للقرآن.
 ღأفص فكرة إبداعية.
 ღأفض عم للماةيان.
 ღإبداعات ي عدم اإلسراف ي املأة واملشرب.
 ღإبداعات ي حفظ األطعمة.
 ღإبداعات ي الصدقات اجلارية.
 ღإبداعات ي مساعدة الفقراء.
 ღإبداعات ي التقلي من التكالي واملصاري .
 ღأفض قار للقرآن.
 ღمسابقة التجويد.
 ღمسابقة لتعليم الصةة اخلاشعة.
 ღمسابقة برنامو سنن اليوم والليلة.
 ღأفض مصففة للشعر.
 ღأفض خياطة.
 ღمسابقة قطوف و رات من القنوات.
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 ღمسابقة قطوف و رات من اإلنرتنت.
 ღمسابقة قطوف و رات من الصح .
 ღمسابقة قطوف و رات من اتةت.
 ღمسابقة قطوف و رات من املناهو الدراسية.
 ღتلخيس ةتاب.
 ღتلخيس شري .
 ღتلخيس درس علمي أو حماضرة.
 ღةتاب الفوائد من إعداد األسرة.
 ღصلة الرحم عي اجلوال.
 ღمسابقة املتصدق اليومي على الفقراء.
 ღمسابقة أةًر من يُذ ّةر باألذةار.

 ღمسابقة أةًر من يلقي السةم ي البيت.
و غريها ما ميكن أن يستفاد من حولنا أو تنتجه أفكارنا..
ღღღ
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الخاتمة :

قب ـ نقطــة النهايــة آم ـ أن أةــون قــد ةتبــت مــاينري الطري ـ
لألمهـ ــات مـ ــن أج ـ ـ أن يُسـ ــعدن فتيـ ــاهتن ,ويشـ ــعلن عـ ــة
احل ــب الش ـري ي قل ــوان لكاف ــة مراح ـ حي ــاهتن ,فيك ــون
هـ ــذا العم ـ ـ ناف ـ ــذة أم ـ ـ  ,وبصـ ــيس ن ـ ــور للفتي ـ ــات ال ـ ــةيت
أهلكه ــن أو ة ــاد أن يهلكه ــن االفتق ــار إىل احلن ــان ,وج ــوعُ
العاطفة ,وعطـ ُ الـود ,مـن بعـدما أقفـرت مـن األلفـة بعـ
اجلوان ــب ي متمع ــاهتن ,وجف ــت أهن ــار أس ــرهن م ــن امل ــودة,
وأنطمر ب ر احلنان ي قلـوب أمهـاهتن مبشـاغ احليـاة ,وآمـ
أن يك ـ ــون هـ ــذا الكت ـ ــاب بس ـ ــمة لكـ ـ ـ فت ـ ــاة لفته ـ ــا احلي ـ ــاة
امومه ـ ــا ,فأظلته ـ ــا ةلم ـ ــات هـ ــذا الكت ـ ــاب فعـ ــادت إليه ـ ــا
ابتســامة الســعادة ,وةــم يكــون ســروري عظيمـاً إذا جــاء هــذا
الكتاب جزءاً من أحةم الفتاة عندما تَشرع لتُك ّـون مشـروع
أس ــرة ناجح ــة ي مس ــتقب أيامه ــا وةـ ـ س ــعاديت أن يك ــون
هديَــة م ـ لك ـ م ــن يل ــتمه وج ــه احل ـ إلس ــعاد اآلخ ـرين
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ومــن يهمــه أمهــم علــى وجــه اخلصــوص ,وهديـَـة ة ـ أم ملــن
تصـ إليــه عيناهــا وتقصــر عنــه عينــاي ..مــع خــالس الــدعاء
للجميع..
دمتم حبب ولط وألفة
سليمان بن صقري الصقري
@al_sugair
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