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 : هداءاإل

 . وأمهات املسلمني ..إىل أمي احلبيبة
 . ونسائهم..إىل زوجي العزيزة

 . وفتياهتم..إىل فتيايت الغاليات
عســــى أن تصــــ  إىل  ... أضــــعها بــــني أيــــديكن. هــــذو حــــروي

 ..قلوبكن وقلوب أحبابكن
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 : 
ــاة   القائــ  ي ةتابــة احلكــيم احلمــد ه ــُة احْلََي اْلَمــاُل َواْلبَـُنــوَن ز يَن

نـَْيا خـري الييـة, املبعـو   السـةم علـى رسـول اهو  الصـةةو  الدُّ
 على آله وصحبه أمجعني. وبعد:و  رمحة للعاملني,

من واجب ة  راع أن يبـذل مـاي وسـعه ي النصـ  ملـن يرعـاو, 
يســعى ســعياً حًيًــاً لتنبيــه و  مي,فريشــد احلــائر مــنهم للطريــ  القــو 

تبصـــري الضـــال إىل جـــادة الطريـــ , و  الغافـــ  للصـــراق املســـتقيم,
فكيــ  إذا ةانــت هــذو احلــرية تنســو شــباةها حــول فتياتنــا مــن 

خنشــى عليهــا النســمات, فتياتنــا عنــوان و  الــةيت نرعــاهنو  حولنــا
ةنـز احلنـان و  منبـع العطـ  واللطـ ,و  العفـاف,و  احليـاءو  الطهر
 والرقة.

ن الفتـــــاة بصـــــورها الواعـــــدة بصـــــورة األم الـــــر وف ,و األخـــــت إ
االبنـــة البـــارة. لـــا منزلـــة عاليـــة ي و  الزوجـــة احلنـــون,و  الشـــفوق,

ي ةـ  اتتمعـات ؛ لـذا وجـب أن يكـون التوجـه و  سـلم احليـاة,
 ي ةتابة هـذو احلـروف إىل مـن وةـ  إلـيهم أمرهـا أةًـر إحلاحـاً,
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 الرعايـة اـا أوىلو  عنايةالو  تقدمي أمرها على من سواها أوجب,و 
 أرشد. و 

حيـ  ي زمحة احلياة,  لقد ةادت الفتاة ي هذا العصر أن تتيه
سيت صرخاهتا املتكررة, وأغفلت أمهلت دموعها املتساقطة, ونُ 

تـــــــزاحم الـــــــم ي صـــــــدرها, وةـــــــي األ  ي و أحزاهنــــــا املكبوتـــــــة, 
زقهـا, فـذهبت املسـكينة ةـاد أن ميالصـغري حـ    مها الغـ جس

عـن حضـن يتفقـد أملهـا, وصـدر يتسـع لمومهـا, وعقـ  تبح  
أن يشـــتكى يرشـــدها ي حريهتـــا, فشـــكت إىل مـــن ال يســـتح  

, فســـــقطت برمتهـــــا يـــــوم أن أرادت أن ال تســـــق  دمعتهـــــا, لـــــه
مــن يتحســه أملهــا يومــاً, فلمــاذا ع حبًــتوتأملــت دهــراً يــوم أن 

فقـــدان لهـــذا الســـقوقا وملـــاذا هـــذا اال؟ـــراف واالجنـــرافا إنـــه 
ـــــان ـــــ و  هـــــاوالتباعـــــد بين احلن ـــــني أهلهـــــا, ب أمهـــــا علـــــى وجـــــه و  ب

 اخلصوص.
حديقـــة غنـــاء, تزهـــو بكـــ  مجيـــ  مـــن  بنتهـــاإن األم بالنســـبة ال

 جبانبهـانشر ي أجوائها عب  الـورود, فكـ  مـن يعـي  تالزهر, و 
عبريهـا,  نسـممـن زهورهـا, ويت حيلو لـهينعم جبمالا, ويقطـ  مـا
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سـتبدلت متـع احليـاة ايـوم أن لكنها وميتع بصرو حبسن منظرها, 
فقـدها ةـ   شغلتها الشواغ  عـن واجبـات األم؛و  مبتع األمومة,
توقفـــت و احليـــاة لكـــ  مـــن يتبعهـــا, عقـــدانفـــرق و مـــن حولـــا,

 عقارب احلياة لك  من ينظر إليها ويسرتشد اا.
الفاضةت: أحببت أن أضع بني أيديكن باقـة أخوايت و  أمهايت

أبنــائكن علـى وجــه ع التعامــ  مـبشـأن توجيهــات مـن النقـاق وال
فهـن ةمـا أسـلفت أشـد , بناتكن على وجـه اخلصـوصو  العموم

أوىل بالعنايـــة مـــن ســـواهن لكـــوهنن أســـاس و  حاجـــة إىل الرعايـــة
اللبنــات األهــم ي و  رةــائز احليــاة الســعيدة الواعــدة,و  املســتقب ,

 لقد هتدم األمة يوم تنهار تلكم اللبنات.و  البناء األسري,
 لذين يسـتمعون القـول فيتبعـون أحسـنة,إياةن من او  جعلنا اه

 هــــو حســــيو  إليــــه أنيــــب,و  مـــاتوفيقي إال بــــاه, عليــــه توةلــــتو 
 نعم الوةي .و 

 أخوةم / سليمان بني صقري الصقري
 هــــ 1/6/1341

@al_sugair
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 األم وفتاتها في مرحلة الطفولة وماقبلها
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 : ألم وفتاهتا يف مرحلة الطفولة وماقبلهاا
 ღ ـــدماأول خطـــوات البنـــاء األســـري اب َيطـــُرق اخلُطـ ــ تبـــدأ عن
قــيم و  , فاختيــار الــزون املناســب الــذي يتوافــ  مــع مبــاد نــابوابأ

 .احلةبداية لبناء جسور الرتبية الصالالزوجة هي 
 

 ღ ,املولــود يجــب أن تبــدأ األم برتبيــة فالرتبيــة هــي مبعــا البنــاء
 يتعلـــ  باألبنـــاءكـــ  مـــا ل, وذلـــك بـــالقراءة الدائمـــة قبـــ  والدتـــه

 الفتاة ي ةافة مراح  عمرها.خاصة و 
 
ღ  تكّونـه ي أحشـائهامنـذ  جبنينهاأن هتتم األم املطلوب من ,

بـــإذن اه حيميـــه و  حيميهـــابـــه ي تلـــك الفـــرتة فالعنايـــة الصـــحية 
لــذا  ؛تعــاىل مــن أمــراض ةًــرية, وحعلهــا ي حيــاة صــحية ســعيدة

علــى , وأن حتــرص عنايــة بالغــةبصــحتها  امــ  أن تعتــ علــى احل
غريها الـذي حيتويـه الغذاء املناسـب مـن أجلهـا وأجـ  صـ اختيار
 .بطنها
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ღ  مـــن الـــدي النبـــوي والســـنة املطهـــرة الـــي دلنـــا عليـــه الرســـول

, ومنهــا آداب متنوعــة  ــس األســرة آداب وأحكــام  الكــرمي
, من الشيطان مـد  الـدهرتعاىل اجلماع ففيها حفظ بإذن اه 

 ةم)لَــْو َأن  َأَحــدَ   قــال: قــال رســول الل ــه  فعــن ابــن عبــاس
ـــْيطَاَن , َوَجنيـــْب أَ  أتـــىإَذا  ـــا الش  َن ـــُه قَاَل:ب ْســـم  الل ـــه  الل ُهـــم  َجنيبـْ ْهَل

تَـَنــــــا  ــــــْيطَاَن َمــــــا َرَزقـْ ــــــيَ الش  نَـُهَمــــــا َولَــــــدر ,  َْ َيُضــــــر وُ  فُقض  رواو  (بـَيـْ
 البخاري ي باب التسمية من ةتاب الوضوء

 
ღ  أطفالنـــا قـــد يكونـــون عرضـــة لشـــياطني األنـــه واجلـــن, وقـــد

أن ال  الضـروريفمـن أو مـه جـ , , حاسـدني تصيبهم أمـا عـ
فقــد روي   ذ أبنائهــا مبــاورد عــن الرســوليــتغفــ  األم عــن تعو 

ّ ) :قال  ابن عباس عن يـَُعويُذ احلََْسـَن َواحلَُْسـنْيَ   َةاَن الن ي 
َاع يـــــَ  َوإ ْســـــَحاَق أَُعـــــوُذ  ُْ ـَــــا إ  َويـَُقـــــوُل إ ن  أَبَاُةَمـــــا َةـــــاَن يـَُعـــــويُذ ا 

ـــْن ُةـــ ي َعـــنْيِ  ب َكل َمـــات   ـــْن ُةـــ ي َشـــْيطَاِن َوَهام ـــِة َوم  الل ـــه  الت ام ـــة  م 
 .باب األنبياء" -ي ةتاب بدء اخلل   رواو البخاري".(الم ةِ 
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ღ يتناســب و  اً,مناســب اً حيســن بالوالــدين أن اتــارا البنــتهم اُــ
ُاء العصرية الدارجة. فاُها هو أةًر ماسوف تسـمعه مع األ

ناسبة ذات مـردود املياهتا, وقد تكون التسمية الغري الفتاة ي ح
. وي هــذو احلالــة ي مســتقب  عمرهــا ســيء نفســياً علــى الفتــاة

 من أج  تغيريو. ا معهاتفامهيأن  ميكن لألبوين
 
ღ  ةفظـــاواحملاألوراد اليوميـــة و  املخصصـــة األذةـــارتعلـــيم الفتـــاة 

تها ي حًها على إقامو  اليوميةةذلك تعليمها الفروض و  ,عليها
ي أن احلفــاع عليهــا هــي بــإذن اه وقايــة لــا بــ, وتعريفهــا وقتهــا

 الدنيا واآلخرة من ة  مكروو.
 

 ღ  ا صـــــورتان مهـــــ ,بـــــ  األمالعطـــــ  واالهتمـــــام بالطفـــــ  مـــــن ق
مـــــع األيـــــام مـــــن  اي صـــــدرو, فتزيـــــد احابيتـــــان اتزهنمـــــا الطفـــــ 

 األم حـرصتعةقة قوية مـع أمـه ي مسـتقبله, فل اسعادته, وتبني
أةــي قــدر مكــن مــن الصــور  أطفالــا زن ي صــدور ــعلــى أن 
 .اجلميلة
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 ღ بــــدون لــــه, وتلبيــــة مجيــــع الرغبــــات املفــــرق للطفــــ الــــدالل 
أخ لـه بعـد قـدوم فيما ةان ينعم به املفاجئ  حرمانهضاب , مث 
يـتعلم الطفـ   فـرق. ففي الـدالل املهفيه اهتزاز لعواطف أو أخت

 حرمانــــهو  ,بـــه شـــيء يرغــــباالســــتحواذ علـــى ةــــ   علـــى حـــب
ـــدائم, ويبـــ  ي نفســـه بغـــ   هاملفـــاجئ يـــور  ي قلبـــ احلـــزن ال

مـن هـو ي سلوةهم ؟ـوو اآلخرين, وحعله يعتقد أن هذا التغري 
تلــك القلــوب الصــغرية  مــعتكن خطواتنــا لــف ,لــه بذاتــه همةــره

تلــــك النفــــوس اليي ــــة موزعــــة  حــــول, وعواطفنــــا بدقــــةو  حمســـوبة
 بشك  سليم.

 
 ღحتقيـــ  ةـــ  رغبـــات األبنـــاء, بـــ  هـــي  ليســـت األمومـــة هـــي

بــــــني العقــــــ  والعاطفــــــة, وخلــــــ  بــــــني املصــــــلحة  عمليــــــة تــــــوازن
قـــرار احلكـــيم الاــرن  همنـــو , شــدةواحلاجــة, ومجـــع بــني اللـــني وال

 .ألمل
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 ღ عندئــذ ناســب لظــرف معــني, املقــرار الاألم با ــاذ  تــرتددقــد
ضــــرورياً حــــ  األم, وحكمــــة األب  حنــــانالتــــوازن بــــني يكــــون 

 السعادة.باخلري و بإذن اه تعاىل لى األبناء ينعكه ع
 

 ღ ي مرحلـة سـابقة  والـديهاعطـ  مـن األم  حرمانقد يكون
أثــر ســلي علــى عةقتهــا بصــغارها, فــإن   احياهتــا ذمراحــ  مــن 

, أو ي فــرتة مــا مــن حياهتــاةانــت قــد تعرضــت ملعاملــة قاســية 
 عفإن ذلك ي ةلتا احلالتني قد يطبـ, صغرها ي والديها فقدت
تسعى نراها . فمع أوالدها اي شخصيتها وتعاملهسلبية  بصمةً 
 ,بعـ  الـذي حرمـت منـه ي حياهتـابإفراِق تعوي  أبنائها إىل 
ــــة القاســــية علــــى  بعــــ  أســــاليبتطبيــــ  إىل أو  ــــديها بالرتبي وال

فحـري بنـا  اعتقادا منها أن هذا هو األسـلوب األمًـ , صغارها
ســلبياهتا أو إحابياهتــا  مهمــا بلغــتالســابقة أن نعلــم أن حياتنــا 

 ؛ بـ  لنقطـ نأخذها برمتها ونطبقها على أبنائناينبغي أن فة 
اجلوانــــب املضــــي ة ونســــتفيد منهــــا, أمــــا اجلوانــــب الســــلبية منهــــا 

 نجنبها صغارنا.فلنا  عظةتكن عية و لف
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 ღ االعتماد ي حضانة األطفـال علـى العـامةت املنزليـة يقطـع
, فالصـــــــغري يســـــــتمد أةًـــــــر أواصـــــــر احملبـــــــة بـــــــني األم وصـــــــغريها

 ,والرعايــــــــة ,واملقابلــــــــة حضــــــــان,واأل ,اللمــــــــهمــــــــن  ,العطــــــــ 
ــــذي حهلــــه فهــــو يــــأنه بــــه  معــــه. والتلطــــ  حــــ  احلــــدي  ال

ـــــ  نعـــــا  هـــــذا الوضـــــعا مـــــن املمكـــــن أن يكـــــون  ويعرفـــــه. ةي
ـــــة ي التحضـــــري  ,والتنظيـــــ  ,االعتمـــــاد علـــــى العـــــامةت املنزلي

رعايـــة األطفـــال  أو ي أمـــور ضـــيقة جـــداً, أمـــا ,وأعمـــال املنـــزل
الصــغار فيجــب أن يكــون مــن اخلطــوق احلمــراء, وإن اضــطررنا 

مـــا لنســـتعني باجلـــدات والقريبـــات ففـــرتات العمـــ  أثنـــاء لـــرتةهم 
حــــ  نعــــود مــــن أعمالنــــا, أمــــا بعــــد العمــــ  فيجــــب أن أمكــــن 

 يكونوا حتت رعايتنا وبني عيوننا.
 
 ღهـــــاعـــــ  وقتحبالوظيفـــــة عـــــن األطفـــــال الصـــــغار  شـــــغ  األم 

مـن  اً ةبـري   اً حـرم الصـغار جـزءيجـداً, ف اً س ألطفالا قصري املخص
الرعايــــة واالهتمــــام. لــــذا فلنســــع أن نعوضــــهم عــــن هــــذا البعــــد 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

05 

واحلرمـــان بـــالتقرب لـــم وتعويضـــهم حـــني عودتنـــا, وبعـــدم نقـــ  
 عند العودة إليه. إىل البيت أعمالنا ومهومنا الوظيفية

 
 ღ اكبـرية, مهـاملعيشة ي املدن ال ضغ ةًرة متطلبات احلياة و 
تلــــــك  حتقيــــــ مــــــن أجــــــ   غــــــري قليلــــــةأوقــــــات  لضــــــياع انســــــبب

 ال أعمــالإجنــاز أجــ  طويلــة مــن أو قضــاء أوقــات  ,املتطلبــات
, وةــ  ذلــك تأخــذو األم مــن ؟ــن حياتنــا حيــاة الطفــ  بــ  هتــم

, فجـــدير هـــؤالء األطفـــالتلمســـها حلاجـــة  دون, أطفالـــاوقـــت 
ا, وأن ياهتــــرن فيهــــا لقضــــاء حاج ــــا الــــي رتــــب أوقاهتــــتا أن اــــ

من األعمال الي تقع خـارن البيـت  واحد أةًر من عم  تنجز
ا بعيــداً عــن أوقــات هــي وقــت واحــد, وأن خنتــار أوقــات خروج

وةــ  بعــ  األعمـال للقــادر عليهــا مــن تالـذروة املزدمحــة, أو أن 
 األبناء الكبار أو األزوان.

 
 ღوتزايدت  حتها,زادت األعمال املنزلية بعد أن اتسعت مسا
وأصـبحت الفخامـة هـي هـاجه النـاس  ,ع األثا  ي أرةاهنارق



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

06 

ي  تقضــــيهاألول, مـــا جعــــ  أعمالــــا أصــــعب, والوقــــت الــــذي 
تنظيفهــــا وصــــيانتها وترتيبهــــا أطــــول, وةــــ  ذلــــك ُيســــتقطع مــــن 

, لذا حب أن نعا  أمورنا ي هـذا تهمتربيو  متابعة األبناءوقت 
  املنــــز  وأن خنتــــار األثــــا  الــــذي يناســــبنا, واملخطــــ ,اجلانــــب

 .أةًر ما ؟تم  الذي ادمنا وبالقدر الذي ال يكلفنا
 

 ღ املــــــرأة هــــــي الصــــــندوق الــــــذهي للعواطــــــ  املتنوعــــــة, فهــــــي
العطـ  واللطـ  مـن تستطيع أن متد أوالدها حبسب حاجتهم 

ية وحباســــة بــــبــــأن متــــدها  ةواحلنــــان, ةــــذلك فــــإن األيــــام ةفيلــــ
ه الصـغري ومـاينتظرو عاطفية دقيقة ما حعلهـا متيـز بـني مـا حيتاجـ

 حبســــبةــــ    أبــــن وآخــــر تســــتطيع أن تفــــرق بــــني ةمــــاالكبــــري,  
علـــى  مـــن جانـــب آخـــرفـــه, وهـــي و طبيعتـــه وطريقـــة تعاملـــه وظر 

 احلكمــةلــذا فمــن  ,قـدرة بــأن متــد زوجهــا بنــوع آخــر مــن احلنــان
 من حولا. اليها أن  تار املناسب لك  من حيتان
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 ღ بيـة منهـا العربيـة تزخر رفوف املكاتب بالعديد من ةتـب الرت
بالضرورة  اً رتمجة, ولكن ليه ة  مايُعرض فيها صاحلاملوأخر  

ـــ نلنـــا وألســـرتنا,  ةـــان قـــد صـــل  ألنـــاس مـــن حولنـــا فلـــيه   ول
ةذلك لـيه ةـ  مـا ةـان مناسـباً لرتبية أبنائنا,   اً مناسب بالضرورة

لنقرأ جتارب اآلخـرين لنا لفرتة زمنية معينة يكون مناسباً اآلن. ف
 .ما يناسب العائلةمنها  ونستنب ْ 

 
 ღ احلياة تنظيم وعم , وال يع  ذلك أهنا تتم بطوات مرقمة

ال ميكــن أن ؟يــد عنهــا أو خنــرن عــن إطارهــا, فمــن املمكــن أن 
نســــمع أو نقــــرأ خطــــوات ي الرتبيــــة تعجبنــــا ولكــــن قــــد تكــــون 

أو ةًــــرية اخلطــــوات واملتطلبــــات, , التطبيــــ  ي بيوتنــــا مســــتحيلة
مــن حولنــا أو أو علــى نفرضــها علــى أنفســنا فلســنا مــرغمني أن 

علنــا ذلـك حعــ  إن ف   ؛أن ؟ـاول أن نعيشـها ونطبقهــا حبـذافريها
ةــ  خطــوة تتبعهــا خطــوة أخــر , مــا   اً ميمــ آليــا الرتبيــة عمــةً 

ـــــان إىل  حعـــــ  التفكـــــري ي الرتبيـــــة لوحـــــدو مشـــــكلة معقـــــدة حتت
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 لنحرص أن نأخــذ احليــاة والرتبيــة ببســاطة, وبــدون تعقيــدفحــ .
 متنعة. غري أو ةًرة تفكري فهي سهلة متعة

 
 ღ احلذر مـن أن نعتقـد أن سـبب سـعادة اآلخـرين هـو مبـا نـراو

يكــــون لــــه مـــن تعامــــ  ظــــاهر مـــع أطفــــالم, فهــــذا النجـــا  قــــد 
 ناجحةأعجبتنا جتربة  تكن , فإنأثراً  أخر  أعظم وأةي أسباباً 

, ولنحـــرص أن نســـأل أســـباب جناحهـــاعـــن  فلنبحـــ ي الرتبيــة 
 جوانبها السلبية واإلحابية. عن
 

 ღ بـــ  أســـاليب الرتبيـــة,  يال نضـــع أطفالنـــا ي حمـــ  التجربـــة
ويتماشـــى مـــع قـــدراهتم العقليـــة  يناســـب أطفالـــااألم مـــا   تـــار

 .الندمواجلسمية.فرب جتربة أورثت 
 

 ღهم بالعوامــــ  الــــي نمــــد  لالًقــــة بــــالنفه, و  لنــــرب ي أطفالنــــا
تيــار ةــ  صــغرية باخ ايشــارةو ن ةــأي أنفســهم,   هــذو الًقــة تزيــد

نعلمهـــم ةيـــ   ةمـــا .يتوافـــ  مـــع رغبـــاهتمو وةبـــرية مـــا اصـــهم 
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ينهضــون مــن مشــاةلهم بأقصــى ســرعة وبأقــ  اخلســائر, ونبــني 
 ,لم ةي  يستفيدون من جتارام وجتـارب اآلخـرين مـن حـولم

وجــدير بنــا أن نضــع ,مــا حعلهــم ميتلكــون اخلــية مــن ةــ  جتربة
وةيفيـة حلهـا بصـورة  ت,ام  مع املشـكةبني أيديهم طرق التع

 نويصـــححو  بأنفســـهم, صـــحيحة فـــنجعلهم حيلـــون مشـــاةلهم
ةاملـــة مـــن قبلنـــا   بتصـــحيحهاأخطـــاءهم مبســـاعدتنا لـــم ولـــيه 

 انتهــــارهمن تــــوبيخهم و فــــإوعلــــى طبــــ  مــــن ذهــــب, وباملقابــــ  
لــه األثــر الســلي ي  ,وحرمــاهنم مــن الــرأي واملشــورة واالســتبداد

 حياهتم.
 
ღ  فعامليـه وعوديـه, ال تعوديـه  أن يكـون ريدين طفلكت ماةيف

عتـاد النـوم معـك اإال ما تريدين أن يعتاد عليه, أ  تري أنـه إن 
ـــه تلـــك العـــادة أقـــ   ـــدما حترمي اســـتمر علـــى هـــذو العـــادة, وعن

 مضجعك وتغريت نفسيته.
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 ღمــن امللةــ  واملشــارب حــب  األطفــالشــتهيه يمــا  ةــ   لــيه
مــن مقاومــة اجلســم ويغــذيهم  أن حلــب, بــ  املفيــد الــذي يزيــد

بالتغذيـــة املفيـــدة هــــو املطلـــب. فنـــرغبهم ي ةــــ  مطعـــم طيــــب 
 بالكلية عما تشتهيه أنفسهم. وال ؟رمهم؟ببهم فيه, و صحي 

 
 ღ أمــي أريـــد مًـــ  لعبـــة صــديقي أو مةبـــه صـــديقي, طلـــب

كي  لنا أن خنرن أطفالنا من هذو التبعية لألصدقاءا فيتكرر, 
ـــــز الًقـــــة  إن ـــــا فـــــوس ي نتعزي ـــــاراهتم, ورفـــــع حبســـــن أطفالن اختي

معنوياهتم حبسن ذوقهم حعلهم يتبنون فكراً اسـتقةلياً, فلنـا أن 
األصــدقاء  مــا يعجــبهم مــن اختيــارات عنــد التســوقلــم  جنلــب

 لكننـــــا باملقابـــــ  جنلـــــب لـــــم مـــــا مييلـــــون إليـــــه باختيـــــاراهتم هـــــم
 .هذو االختياراتنشجعهم على و 
 
ღ قــد  فيمــا بيــنهم ت واخلةفــاتالتنــافه األســري بــني العــائة

أن تكــون  علــى لنحــرصفاثــر ســلي علــى األطفــال,  لــهيكــون 
ملـا لـا ُـاع أطفالنـا, أخةفاتنا مهما صغرت بعيدة عن عيون و 
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على تقييم وفهـم العةقـات العائليـة علـى املـد   من تأثري سلي
 البعيد.

 
 ღ ــــك بتنميــــة املهــــارات لنهــــتم ببنــــاء العقــــول واألجســــام, وذل
يـــــة, وزيـــــادة التمـــــارين احلرةيـــــة, فأبنا نـــــا يـــــدخلون مرحلـــــة الذهن

 اخلطر بكًرة مةزمة شاشات املرئيات على اختةفها.
 
ღ املراحـــ  املبكـــرة مـــن عمـــر  جيـــدة منـــذة يـــهنـــار فـــرص تعليم

ةـــ  جديـــد   بشـــأناألم هـــي املعلمـــة األوىل لفتاهتـــا فـــالصـــغرية. 
مـن  القصارتعاليم الدين احلني , ةتعليمها  باألخسومفيد, و 

ســور القــرآن الكــرمي, وبالــذات ســورة الفاحتــة الــي هــي رةــن مــن 
هــذا األجــر العظــيم الــذي  األمأرةــان الصــةة, فحــري أن تنــال 

 يتكرر طول العمر.
 
ღ  تشـتكي أو  ,بع  العـادات السـي ة ارسبنتك متاإذا ةانت
عــادة قضــم األظــافر, أو مشــكلة ة  بعــ  األمــراض الظــاهرةمــن 
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مـــــن  ذلـــــك لتأتـــــأة ي الكـــــةم, أو غـــــريول ي العينـــــني, أو ااحلـــــ
قبـــــ  أن  ذلـــــك فالواجـــــب أن يـــــتم عـــــةن, املشـــــاة  الصـــــحية

 ستفح .ي
 
ღ  مـــن حـــ  احلنيـــ  تعلـــيم الفتـــاة مـــا أمـــر بـــه ديننـــا يســـتحب

ــــ كرميــــهللضـــي , وحًهــــا علــــى ت ومــــن  ب,بشــــك  الئــــ  ومناس 
أن  أجــــ  أن يكــــون الــــدرس بشــــك  عملــــي علــــى األم وفتاهتــــا

لـــذو املناســـبة وغريهـــا مـــن تحضـــري ي ال يعمـــة بشـــك  إبـــداعي
 املناسبات.

 
ღ   احلـذر أن تصــ  ملسـامع فتياتنــا أي ةلمــة نابيـة, وقبــ  ذلــك

ــــــــا أو ي املناســــــــبات  ةــــــــ  ةلمــــــــة حمرمــــــــة, ســــــــواء عــــــــن طريقن
ــــة, فــــإن الطفلــــة متســــك بالكلمــــة ال تطلقهــــا فهــــي و  االجتماعي

 بياءة تستطيب ة  ما تسمع.
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ღ و أثـــر نفســـي ســـلي العقـــاب البـــدا للفتـــاة, فهـــو ذو  إيـــاةم
أهلهـا و  يب  بني الفتـاةو  قد يرتتب عليه عواقب وخيمة,و  عليها

ــــ  قــــد يكــــون العقــــاب النفســــي أشــــد ــــة, ب  جــــدار مــــن الكراهي
عـــدم و  أقســـى, ةـــأن حتـــبه األم طفلتهـــا, أو تعاقبهـــا حبرماهنـــاو 

مرافقتهــا مــع أبنائهــا ي النزهــة أو اجتمــاع األســرة, وإيــار أيتهــا 
ب فهـــذا احلرمـــان حعلهـــا تفكـــر أنـــك األم مـــن حرماهنـــا مـــا حتـــ

تعادينهــا مــن أجــ  ذاهتــا ال مــن أجــ  ماحتــب, وإيــار والعقــاب 
عمقـاً, و  باملقارنة بينها وبني إخوهتا فهي أشد وطأة, وأةًـر أملـاً 

حـري مراهـا و  غـرس للضـغينة بيـنهم,و  وفيها تفري  بـني األبنـاء,
أي عنـد فـرض و  غـريهن.و  املقارنة مع املتميزات من الصديقات

عقاب لتعدي  سلور خـاطئ فيهـا فمـن املهـم أن تفهـم الطفلـة 
 السبب الذي جع  العقاب ينزل اا.و  جانب اخلطأ فيه,

 
ღ  مــــن أجــــ  أبنــــائهم  انمــــن أفضــــ  مــــا يقــــوم بــــه الوالــــد لعــــ

دارس حتفــيظ القــرآن الكــرمي النظاميــة, فــإن ي ذلــك إحلــاقهم مبــ
ــــه مــــنفضــــ  عظــــيم,   رب لكــــةمتعلــــم للقــــرآن وحفــــظ  ملــــا في
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العـــــاملني, وانتســـــاب ألهـــــ  اخلـــــري والـــــدين ومتمـــــع الصـــــاحلني. 
 االنضـــــمامعلـــــى أن اـــــم فلنشـــــجعهم ولكـــــي تكتمـــــ  الفرحـــــة 

 املناشـــــــ  ذاتحللقـــــــات القـــــــرآن الكـــــــرمي املســـــــائية, أو الـــــــدور 
 .املتعددة

 
ღ ــــاة مــــن أجــــ  حفــــظ ــــهبإتقــــان كتــــاب اهل الفت  , أو مراجعت

ة جليلــة مــن أن يــتم التعاقــد مــع مدرســ اخلــري, فمــن بشــك  تــام
؛ لتعمـ  خـارن أوقـات املدرسـة النظاميـة ملتابعـة أج  هذا األمـر
 حفظ الفتاة.

 
ღ  ,من الرائع جًدا أن نساعد فتياتنا على حفظ القرآن الكرمي

املقــــاطع الـــــي حفظنهــــا, وأن نصــــح  لـــــن  مــــنهنوأن نســــمع 
 أن نشـــجعهن علـــى احلفـــظو  ,القـــراءة إن ةـــان هنـــار مـــن خطـــأ

 ؟فزهن على ذلك.و 
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ღ أن و  بدون حمرم مع الرجال, فتاةلتشديد على عدم خلوة الا
السـائ  أو غـريو مهمـا ةـان األمـر ضـرورياً, ال يتم التسـاه  مـع 

 الفتيات سواء الصغريات أو الكبريات. كافةوذلك ل
 

ღ  تعويدها منذ الصغر على اللـبه احملتشـم, وعـدم التـين, أو
ةن خمالطــــة الــــذةور بشــــك  موســــع, أو اللعــــب معهــــم ي أمــــا 

 بعيدة عن الرقابة.
 

ღ   تعويـــد الفتــــاة بوقــــت مبكــــر بلــــزوم احلجــــاب, فهــــذا يســــه
 .ذلك عليها حينما حبعليها لبسه 

 
ღ ال ينبغـي  علم الفتاة الصغرية بطريقة مبسطة, أنـهتحب أن ت
 ة, وإن ةانــت هنــار حماولــبشــك  مريــب ميســها أي إنســان أن

 .بذلك من هذا القبي  ومن أي جنه فيجب أن  ي والديها
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ღ  فتياهتــا منــذ الصــغر بقصــس  هــاتاألمبعــ  حُتــذر وُ ــوف
منســوجة, أو حكايــات خمتلقــة, فتنشــأ الطفلــة خائفــة مــذعورة, 

ســيء فيجــب أن ؟ــد مــن هــذو الظــاهرة الســلبية, والــي لــا أثــر 
؛ إن التنشــــ ة بأســــلوب الرتهيــــب ولــــو بعــــد حــــنيعلــــى الطفلــــة 

ياليــــــة اخليــــــات كااحلو  هولــــــة,اتشــــــياء األو  رعبــــــة,املقصــــــس بال
غرســـاً ســـي اً, وينمـــي ي أنفســـهم  األطفـــال كذوبـــة يغـــرس يامل

ميـان باخلرافـة, والرعـب مـن أشـياء مفاهيم ةًـرية خاط ـة منهـا اإل
لـم تكـون تلـك األشـياء الـي شـوهناها  من املمكـن أنو  واهية,

 ي جانـــــب آخـــــرأشـــــياء إحابيـــــة,  احلقيقـــــةهـــــي ي  باخلرافـــــات
أن الرتبيــة  ي عقــولم؛رافــات اخل تلــكرســخ أن تُ أيضــاً املمكــن 

وذلــــك بعــــد أن تعــــي  ,مبنيــــة علــــى الكــــذب والقصــــس الواهيــــة
مـــــن اآلثـــــار  ذلـــــك وتصـــــ  ملرحلـــــة اإلدرار ي املســـــتقب , وغـــــري

 السلبية...
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ღ  حيســـن أن  يـــز بـــني لعـــب األطفـــال فالصـــغار لـــم املناســـب
, الصـــــبيان مــــن األلعـــــاب وللكبـــــار مايناســـــبهم, والبنيـــــات غـــــري

 وهكذا.. 
 
ღ  ي أبنتهـا فيحسـن أن تعززهـا  محيـدةعندما جتد األم خصلة

أفــراد و  أمــام اجلميــع, إمــا أمــام أبيهــا وأن تًــ  عليهــا الًنــاء التــام
مدّرسـتها أو الطالبــات, أو اتتمـع الــذي بـرزت فيــه و أسـرهتا, أ

, وأن  ــس تلـك امليـزة وتشــري إليهـا بعينهـا, لكــي تلـك اخلصـلة
 .دة احلسن فيهازياو  هاتسعى الفتاة لتطوير 

 
ღ  من أج  نشأة صاحلة وبذرة نقيـة فحـري بكـ  أم أن  تـار
بنتها الصغرية ي مراحـ  ريـاض األطفـال مـدارس هتـتم بتعلـيم ال

 الســــــــنة النبويــــــــة املطهــــــــرةتــــــــدرس القـــــــرآن الكــــــــرمي وحتفيظــــــــه, و 
األوراد النبويــة, واحلــرص و  , وبعــ  األحكــام الفقهيــةتعاليمهــاو 

ري خمتلطــة فــإن ذلــك قــد يقلــ  علــى أن تكــون تلــك الريــاض غــ
 اإلحساس لديها ي هذا اجلانب ي املستقب .
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ღ  وباســـتمرار التغـــري ي أفـــرد  اتابعـــيأن  األبـــوينمـــن واجبـــات
قــد ال تظهــر فا وخاصــة اإلعاقــات اجلســدية, والنفســية, مأســرهت

مـن األمـور  إن, و تبلـ  طـوراً متقـدماً إال بعـد أن  تلك اإلعاقـات
كتشــ  ي مرحلـــة العـــةن النــاج  أن تُ املســاعدة واملســّرعة ي 

 أن يســــتفح تــــدارر األمــــر قبــــ   األبــــوان مــــن تمكنيــــمبكــــرة ل
 .فيصعب عةجه

 
ღ النــــي ىلقــــد هنــــ   َعــــن الــــدعاء علــــى األطفــــال فقــــال:)ال

ــُكْم َوالَ تَــْدُعوا َعَلــى َأْواَلد ُةــْم َوالَ تَــْدُعوا َعَلــى  تَــْدُعوا َعَلــى أَنـُْفس 
يُب أَْمَوال ُكْم اَل تـَُواف   ُقوا م َن الل ه  َساَعًة ُيْسَأُل ف يَها َعطَـاءر فـََيْسـَتج 

فجــدير أن   َلُكــْم()رواو مســلم(. وهــذا أمــر نبــه إليــه الرســول
عــــن التمــــادي ي هــــذا لــــيه نهــــى أنفســــنا نقــــ  عنــــدو, وأن نَ 

غضـب الالـدعاء لـم حـ  ي حلظـات فحسب ب  نعتاد  الشأن
 منهم.
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ღ عــــن أنــــه بــــن مالــــك  مــــرأة إىل عائشــــة قال:)جــــاءت ا
 ,فأعطتهــا عائشــة ثــة  متــراتمعهــا صــبيان و  رضــي اه عنهــا

فأةــــ   ,وأمســــكت لنفســـها متــــرة ,فأعطـــت ةــــ  صـــي لــــا متـــرة
الصـــــبيان التمـــــرتني ونظـــــرا إىل أمهمـــــا فعمـــــدت األم إىل التمـــــرة 

  فجـــــاء النـــــي .فأعطـــــت ةـــــ  صـــــي نصـــــ  متـــــرة ,فشـــــقتها
رمحهــا اه فأخيتــه عائشــة فقــال: ومــا يعجبــك مــن ذلــكا لقــد 

وهذا درس مـن السـنة النبويـة  ()رواو البخاري7برمحتها صبييها(
ـــــى ـــــني مـــــد  عطـــــ  األم عل  مومـــــد  قراـــــا مـــــنه أبنائهـــــا, يب

ــــ ن, و اــــموالتصــــاقها  فــــإن اجلــــوع  اً ملــــةــــان اجلــــوع احلســــي مؤ   ل
, ألن اجلـــــوع احلســــي يقتـــــ  املـــــرء أو ال إيةمــــاً العــــاطفي أةًـــــر 

الــدنيا  خســرديــن املــرء في قــد يقتــ فاجلــوع العــاطفي أمــا يقتلــه, 
ب نــأن هنــتم جبانــب علــى حســاب جااحلــذر واآلخــرة. فاحلــذر 

 آخر.
 
ღ الفقـرو  , أو احلاجـةقد يكتب اه على األم وعائلتها اليـتم .

أن تكـون األم مؤمنـة بقضـاء اه وقـدرو, وأن  اخلري العميمفمن 
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جتعـــ  هـــذا األمـــر ســـبب ضـــع  لعائلتهـــا, أو  اعـــة لتعلـــ   ال
, فحــري بــاألم أن جتعــ  ذلــك الضــع  قــوة, وأن هــاعلي فشــ ال
ي ي نفـــوس أطفالـــا حـــب الصـــمود والوصـــول للقمـــة,وأن نمـــت

ــــد يضــــرهم مــــن نظــــرات م فــــي عــــنه أو هبــــات  ,بعــــ  مــــا ق
اإلحسان الي تقدم إليهم ة  حـني, حـ  ال يشـعروا بانكسـار 

 نفوسهم أمام اآلخرين.
 

ღ علم مـن ةتــب آيـات القـرآن الكـرمي, والـتَ  املداومـة علـى تـدبر
األئمـة علــيهم و  السـنةالتفسـري, وحصـد الفوائــد مـن بـني ســطور 

رمحــة اه, ومتابعــة ذلــك العلــم بالعمــ  مبحتــواو حــ  نصــ  إىل 
, فنكـــون ســـبباً لنجاتنـــا وجنـــاة مـــن حولنا.وســـبباً  مرضـــاة اه

ي   للحفــظ والتوفيــ  والســداد والرشــاد والصــة . قــال اه
َداُر َفَكــــاَن ل ُغَةَمــــنْي  يَت يَمــــنْي  ي  َوأَم ــــا اجلْ ــــ81ســــورة الكهــــ 

ًا فَـَأرَاَد َربُـَّك َأْن  ـزر َلَُمـا وََةـاَن أَبُومُهَـا َصـاحل  اْلَمد يَنة  وََةـاَن حَتْتَـُه َةنـْ
ـْن َربيــَك َوَمــا فـََعْلتُــُه َعــْن  َزمُهَــا َرمْحَــًة م  مُهَا َوَيْســَتْخر َجا َةنـْ ُلغَـا َأُشــد  يـَبـْ

ل ــَك تَ  رًاأَْمــر ي ذَِ ولقــد ذةــر  81ْأو يــُ  َمــا  َْ َتْســط ْع َعَلْيــه  َصــبـْ
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ذو لـــالشـــيخ الســـعدي رمحـــه اه تعـــاىل فائـــدة ي ثنايـــا تفســـريو 
  . اآليــة فقــال: أن العبــد الصــاهلل حيفظــه اه ي نفســه, وي ذريتــه

بلـ  يإىل الذريـة و نفعـه ص  فقد يالعم  الصاهلل  نتائووهذا من 
عــن أ   الصــحي أخــرن مســلم ي و  مبـال  قــد ال نراهــا مباشــرة.

قــال:)إذا مــات اإلنســان انقطــع عملــه  أن رســول  هريــرة
صـاهلل  أو ولـدِ  ,ينتفـع بـه أو علـمِ  ,جاريـة إال من ثة : صدقةِ 

بنــاء األبنــاء مــن أجــ  تســعى  الــي ملقــد فــازت األيــدعو لــه(. 
لـم,  فـوز دائـمبأن صةحهم هـو  ة  حني  تذةرهمفالصاحلني 

 فهـــو صـــة  ,لوالـــديهم وفـــة  ن بعـــدهممـــ وصـــة  ألبنـــائهم
 يتوار  على مد  األجيال.فة  و 
 
ღ ,لكـن و  أن تكون املرأة اجتماعية فهذا فض  من اه عظـيم

االجتماع ي ة  حني مع من و  أن يكون ة  هم األم التواص 
تعرف ومن ال تعرف, مع من له ح  ومن ليه له حـ . فهـذا 

تضـــييع و  األبنـــاء,و  فيـــه مـــن البعـــد عـــن البيـــت,و  ضـــررو جســـيم.
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املسؤوليات الشيء الكًري, فالواجب أن ال تبـال  األم ي ذلـك 
 ب  حب أن تسخر وقت فراغها لرعاية أه  بيتها.

 

ღ ღ ღ 
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 مسات للحياةـه
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 همسات للحياة

ღ  قـــد تكـــون احليـــاة مبعيـــة األهـــ  أفضـــ ..ولكنها مبعيـــة الـــزون
 أمج ..

 
ღ   الفتــاة لغــز رائــع..ال يوجــد لــه حــ  حمــدد...ولكن مــع ةـــ
 اولة ي احل ..نزداد متعة..حم
 

ღ السعادة. ااألب واألم بالنسبة للفتاة..مها جناح 
 

ღ  األم زهرة..يقطفهــــــــــا األبنــــــــــاء مــــــــــن أجــــــــــ  أن يســــــــــتمتعوا
مــــــن أجلهم..وتبقــــــى و برحيقها..فتــــــذب  روحهــــــا بــــــني أيــــــديهم 

 مستمتعة بذلك..
 
ღ ها بر ية أمها.ب..ويستقر قليهايستقر عق  الفتاة بر ية أب 
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ღ لكماليات ة  هم الفتاة..عندما ال جتـد مـن تكـون تصب  ا
 بع  مهه.

 
ღ ..ن أعطاها بع  اهتمامه.ملتعطي الفتاة ة  اهتمامها 
 

ღ ..عندما تفكر األم بفتاهتا..فإهنا تفكر بنفسها 
 

ღ  تـــــــــــــــرتاقس رو  الفتـــــــــــــــاة طرباً..عنـــــــــــــــدما متـــــــــــــــدها أمهـــــــــــــــا
 بالًناء. وهابالعط ..وميدها أب

 
ღ ღ ღ 
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 األم وفتاهتا يف سن النضج واملراهقة

 راهقةاألم وفتاتها في سن النضج والم
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 : سن النضج والمراهقة األم وفتاتها في 
ღ والتغـري  ,تغف  بع  األمهات عن مرحلة التحول اجلسـدي

النفســــي املفــــاجئ لبنــــاهتن, ففــــي هــــذو الفــــرتة قــــد حتــــه الفتــــاة 
 ى ةـــ باخلجـــ , واالنطـــواء, واالضـــطراب النفســـي, واحلـــزن علـــ

تبــدأ شــيء, والغضــب مــن أي شــيء, وأةًــر التغــريات النفســية 
لــــة التحــــول مــــن الطفولــــة إىل إهنــــا مرح ؛بــــدء هــــذو املرحلــــةمــــع 

فجـــدير بـــاألم أن تةحـــظ فتاهتــا, وتزيـــد مـــن تًقيفهـــا,  ,النضــو
ليســــت وتقـــ  معهـــا ي حتولـــا هــــذا, وتســـه  األمـــر عليهـــا. و 

, بـ  فقـ  بعـد حـدو  التغـريضرورية عند أو الوقفة مع البنت 
بــالتًقي  مــن قبــ  هــذو املرحلــة وبفــرتة ةافيــة, وتعريفهــا بكيفيــة 

لتوصـــْ  إليهـــا هـــذو الرســـالة: إن و  ورة واعيـــة.التعامـــ  معهـــا بصـــ
التحول ليه مرحلة ةبت وعزلة, ب  هي مرحلة مجيلة من  هذا

هـي مرحلـة األنوثـة ف وإبـداعاملراح , وهي مرحلة انطـةق أمج  
 .الكاملة
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 ღ قـــد تعـــي  الفتـــاة تطـــورات وتغـــريات هـــذو املرحلـــة ي وقـــت
م هـــذو تســـتطيع أن تفهـــأبكـــر مـــن الســـن املتعـــارف عليـــه, وال 

التأقلم مع هذا الوضـع اجلديـد.  يزيد صعوبتها على. ما املرحلة
فيجــب علــى األم أن تكــون مهــزة وصــ  بــني مــرحلي االنتقــال, 
وأن ال تعتي هذو التغريات هـي انقضـاء مرحلـة الطفولـة بشـك  
ــــة النضــــو والفهــــم الكامــــ  ــــام, أو أهنــــا وصــــلت ملرحل  ,عــــام وت

و املرحلـة, بـ  يستحسـن واإلدرار احلقيقي جلميع متطلبات هـذ
بـاألم أن تقـرتب مـن فتاهتـا برفـ , وتوجههـا بلـني, ومتشـي معهـا 
مرحلتهـــا هـــذو بصــــي, ألن الفتـــاة تعـــي  بــــني الطفولـــة الــــي   
تودعهــــا بالكامــــ , وبــــني التغــــريات احلاصــــلة والــــي غــــريت مــــن 

 شكلها, وغريت بالتا  نظرة من حولا لا.
 

ღ   القصـــس عــن حياهتـــا عنــدما تقــس األم علـــى فتاهتــا بعــ
, الفائتة عمرهاالسابقة, وةي  واجهت تلك التغريات ي س  

 لـــد  حعـــ  درســـاً غـــري مباشـــر فـــإن مًـــ  هـــذو القصـــس تعتـــي
 ,ملرحلة التغري, وةيفية التعام  معها ةامةً   اً فتاهتا الصغرية تصور 
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وهذو هتي ة مسبقة جتعـ  الفتـاة تصـار  أمهـا و يهـا عنـدما متـر 
 الي طرأت عليها. بالتغيرياتحلة و هذو املر مبً  

 
 ღ ي هـذو املرحلــة قـد جتــد األم أن فتاهتــا بـدأت تتعلــ  بصــورة

وذلــك حبكــم الســن املتقــارب بيــنهن, والمــوم , قويــة بصــديقاهتا
أو تظـن أن  ,املرحلية املشرتةة, فهنا حيسن باألم أن ال تتضـاي 

 ا, أو ابتعــدت عنهــا لســبب فيهــاأبنتهــا قــد فضــلت غريهــا عليهــ
. فيــــــــدب اخلــــــــوف ي قلــــــــب األم مــــــــن خلفيــــــــات تلــــــــك هــــــــي

الصداقات. فعليها أن ال تشـكك ابنتهـا بصـديقاهتا, أو تؤنبهـا 
ألن  علــى ســوء اختيارهــا, وال أن متنعهــا بــالقوة مــن مــرافقتهن.

الفتــــــاة ي مرحلــــــة املراهقــــــة حتــــــب أن تســــــتق  برأيهــــــا وتعــــــي  
مـــن  امبصـــلحته در أهنـــا أ أةـــي ضـــنهاو  ,اختياراهتـــا حبريـــة تامـــة

وبـــأي  ,تســـعى ألن تفـــرض رأيهـــا علـــى أي حـــالأمهـــا فلـــذلك 
حيــــ  تغــــذيها  ,علــــى األم أن تقــــوم بعمــــ  اســــتباقيفطريقــــة, 

أن تقـع ي مـن قبـ   الصـديقاتباملعلومات واخليات عن أنـواع 
ــــني الصــــديقة الصــــاحلة تبــــنُي لــــا , و صــــداقات خاط ــــة الفــــرق ب
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رتاجــع تيــز بيــنهنا وةيــ  ميكــن أن مت صــديقة الســي ة, وةيــ الو 
خطــــأت قــــد أ بنفســــها أهنــــاكتشــــ  تعــــن إةمــــال صــــداقات 

 بعقدها من قب .
 

 ღ ُالصـديقة نفسـها منزلـة نـزل إن   تكن األم قـادرة علـى أن ت
, و يهـــا بـــأن األةـــي بناهتـــا  حـــدإبنتهـــا, فعليهـــا أن  تـــار ال

أن  هي األةي بـني أخواهتـا فعلـى األمإن ةانت ف, إليها تتقرب
ن مـــأو  ,أو عماهتـــا ,مـــن خاالهتـــاقـــرب األو   تـــار لـــا األنســـب

ــــ   أو الصــــديقات املخلصــــات, حبيــــ   ,مــــن القريبــــات اــــنتً
 املستمع حلديًها.و  ,تكون خمزن أسرارها

 
ღ ,تنظــــــيم الوقــــــتو  الفــــــراحي داء حيمــــــ  ي طياتــــــه ةــــــ  ســــــوء 
إن   نســتطع و  القضــاء علــى أوقــات الفــراحي باملفيــد أمــر مهــم,و 

املفيــد فيجــب علــى و  دأن نوظــ  هــذو األوقــات التوظيــ  اجليــ
 بناتنــا حيســون بــالفراحي بشــك  ةبــري,و  األقــ  أن ال جنعــ  أبناءنــا

أةًــر مايشــعر بــه هــؤالء مــن الفــراحي هــو أوقــات اإلجــازات  إنو 
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املدرسية, فيجب بناء برنامو ترفيهي تًقيفي متكام  من أجـ  
 أن ال يقعوا ي فخ الفراحي املوح .

 
 ღة للـــنفه, وفـــرتة إن مرحلـــة ماقبـــ  النـــوم هـــي مرحلـــة مراجعـــ

علــى ةرســي  ااســرتخاء جتعــ  الفتــاة املســتلقية علــى ســريرها ةأهنــ
االعرتاف, فننص  األم أن تستغ  هذو اللحظات, وأن تقرتب 

بنتهــــا ي هـــذو احلالــــة وأن تســــتلقي معهـــا, فتمســــ  علــــى امـــن 
رأســـها, وتلعــــب بصــــةت شــــعرها, وتبادرهــــا بقــــس القصــــس 

عـن مواقـ  عمرهـا, و عليها, أو أن حتـدثها عـن حياهتـا وبعـ  
 أن تستشـــري األم رأت ذااأليـــام اجلميلـــة مـــن طفولتهـــا, وإتلـــك 
ة ي بعـــ  مشـــاةلها الـــي تـــر  أهنـــا ال تـــؤثر علـــى نفســـي ابنتهـــا
مـن أجـ  أن حتـه فحسـناً تفعـ  أو تزعزع من استقرارها  ابنتها

اـــا, وحـــدي   عميقـــة الًقـــةالصـــغرية بتقـــارب مـــع أمهـــا, وأهنـــا 
حــري أن حعــ  البنــت تبــدأ بســرد  هــذاو  ؛روحهــا, وحمــ  ســرها

ومواقفهـا الـي متـر اـا ةلمـا سـنحت مًـ   اليومية ألمهـا, حياهتا
 .هذو الفرصة
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 ღ  ,ن أل؟تــان بــ  ال نســتعج  النتــائو ي أي عمــ  نقــوم بــه
, فلنصـي آخـرو  بني ة  حـني ندرس خطواتنا, و حس أعمالنا
 ح  تًمر البذرة الي زرعناها.

 
ღ  ةــ  مراحــ    مــااسأ ةًــرياً عــن ةــ  حــب علــى األم أن تقــر

الفتــاة, وخاصــة مرحلــة املراهقــة وقــراءة أحكــام الــي  ــس املــرأة 
ي تلـــك الفـــرتة. وذلـــك حـــ  يكـــون لـــديها جـــواب لـــك ســـؤال 

 يطر  من قب  فتاهتا.
 
ღ  تًقــــ  ابنتهــــا ي هــــذو و  متُعّلــــ أن أيضــــاً مــــن واجبــــات األم

ي حصـلت لـا, أمور دينها الـي تتوافـ  مـع التغـريات الـباملرحلة 
وأن تفقههــا وتبصــرها مبــا جتهلــه مــن ذلــك. ومــن ذلــك مــا أمرنــا 
به الدين احلني  من غس  اجلنابة, أو ةيفيـة تبـنّي الطهـارة مـن 

توافقـاً مـع إزالتـه برنا م  تباع ما أُ اوالغس  منها, و  ,الدورة الشهرية
 .الفطرة

 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

43 

 ღي األم طريقـة جديــدة بتكــرمرحلـة املراهقــة ال يعـ  أن ت ي 
باإلحــاب املفــرق سـواء  ,فجــأة معهــابأسـلواا , أو تغــري التعامـ 

أو با ــــاذ ســــبي  احلــــذر واحليطــــة الغــــري مــــيرة, ألن الفتــــاة هنــــا 
وبـــني  ,ســوف حتــه بتغــري جــذري بــني الشخصــية الــي عرفتهــا

معهــــا  شــــعرفت ,الشخصــــية اجلديــــدة الــــي بــــدأت تتعامــــ  معهــــا
ور األم ؟وها ي سل بغربة ووحشة, لكن حب أن يكون التغري

بــــذلك  حتــــه الفتــــاةحــــ  ال بشــــك  يناســــب املرحلــــة,  متأنيــــاً 
. وإن ةــان هنــار أخطــاء ســابقة مــن ق بــ  األم ي التعامــ  التغـري

تغـــري تلـــك األخطـــاء عـــن نفســـها, أو الرتبيـــة, فجـــدير بـــاألم أن 
ح  لو الحظت ابنتها هـذا التغـري, ألن ذلـك سـوف ُيسـعدها 

الســـــري ي ســـــبي  و  مصـــــلحةللســـــعى أمهـــــا تأن  ؤمنوحعلهـــــا تـــــ
 .سعادهتا

 
ღ مــن املســتقب , ونظــرهتن للحيــاة اً بعــ  النســاء حيملــن ُعقــد 

, دأاــن, والتضــجر نســوداوية, والتشــا م هــو األصــ  ي حيــاهت
وي هذو احلالة فإن الفتاة تنشأ نشأة ماثلة ألمها, ح  يصـب  
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ةــ  أمــ  ي احليــاة بنظرهــا ســراب صــعب الوصــول إليــه, وةــ  
فكأ ــا خصــت بــه هــي  ,تــب ي القضــاء والقــدرمصــاب قــد ةُ 

 ,متفــائلني دائمــاً  ةــ  أوالدنــا  دون غريهــا. فعلينــا أن نكــون أمــام
هم راضــني بقســمة اه علينــا, غارســـني لبــذرة التفــا ل ي نفوســـ

فـــنعلمهم إيـــاو و؟بـــبهم فيهـــا, وأن ننشـــر األمـــ   ةبـــاراً,و  صـــغاراً 
نـــا, حـــ  حبياتنـــا وحيـــاهتم مهمـــا ةانـــت الصـــعوبات الـــي تواجه

 .شرو  من خريالقدر بيرسخ ي قلوام معا اإلميان 
 

 ღ تعري  الفتيـات بـاحلةل واحلـرام, ومـن مث زرع الرقابـة ينبغي
ي ةــ   تعــاىل حــرر ي نفوســهن اخلــوف مــن اهفــيهن لتالذاتيــة 

وقـــت وحـــني, فـــاألم قـــد تغفـــ , واألب قـــد ينشـــغ , واألخ قـــد 
رقيب على ة  شيء, هو ال ُيع عليم بصري,اه يلهو, ولكن 

واحملــــي  باجلليــــ   ,والعــــا  بائنــــة األعــــني ومــــا  فــــي الصــــدور
 ي  من األمور فسبحان اه العظيم.لوالق
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 ღ ي مرحلــــة االنتقــــال مــــن الطفولــــة إىل املراهقــــة تتجــــه الفتــــاة
لع  أمها الشغ  بالعي   اً ي الكًري من اجلوانب,إحابي اً اجتاه

 مــــن الكتــــب ع ي أنــــواع شــــ تطــــالفنجــــدها  ,ي عــــا  القــــراءة
ي تســر  مــن حبــور الشــعر, وتــارة أخــر   م, فتــارة تــنهَ اتــةتو 

ي ةتــب الًقافــة, فحــري بــاألم ومــن حولــا أن أو  عــا  الروايــة
القـــــراءة النافعـــــة, وأن يرشـــــدوها ةيفيـــــة اختيـــــار  ؟ـــــوا هـــــيوجهو 

املرةزة الطرق و  مها ةيفية القراءة السريعة ,يالكتب القيمة, وتعل
ــــــ ــــــب  تلخــــــيس الصــــــحيحة يب الطويلــــــة, والطــــــرق للكت الكت

 هتـافتا مـن انـزالقاألم ينبغي أن حتذر وي هذا اجلانب املفيدة؛ 
خلـــ  الكتـــب الفكريـــة الدامـــة, أو القصـــس املاجنـــة, خاصـــة 

علـــى  هّ ب  َلـــيُـ  ميلكـــون مـــن ســـحر البيـــان مـــابعـــ  الكّتـــاب أن و 
احلــــــ  و  فيخلطــــــون لــــــن الســــــم بالعســــــ ,الفتيــــــات أفكــــــارهن, 

ـــبالب , لـــى العقيـــدة النقيـــةع ولـــو بشـــك  تـــدرحيؤثر اطـــ , مـــا ي
واملباد  الراسخة, والتقاليد احلميـدة الـي نشـأت , والقيم املًلى

 .عليها, فيكون ي ذلك الدم ي الدنيا والدين
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ღ  َوأ اً مــن أن تنتقــد األم فتاهتــا نقــداً مباشــر  لــيه هنــار أســوء 
رسـالتها بة لتوصـي  , وحري باألم أن  تار الطريقـة املناسـاً الذع
 , بــ الفتــاة أهنـا هــي املقصـودة بشخصــها عتقـدبــدون أن تإليهـا 

 املقصود فعلها اخلاطئ.
 

ღ   لجميـع مبنيـة علـى حسـن الظـن, لأن تكون ر يتنـا األفض
ن حولنا حسن املقصـد, وةـ  ذلـك شـيء واألص  ي أعمال مَ 

رائع, ولكن ال يع  هـذا أن املـرء يـرتر احلبـ  علـى الغـارب, أو 
 ن يغف  عن رعيته.أ
 

ღ قـــد  تكــوناحُلســـن واجلمــال   أوتيـــت مســحة مــنالفتــاة الــي
عن غريها, وهذا احُلسن ي املظهـر اا نالت من اه هبة تتميز 

تراها تعي  ضغوطاً , وبالتا  اآلخرينأنظار  دوماً حتتحعلها 
أن ةمـــال  لـــاأن نبـــني  الضـــروريمـــن ال متـــر اـــا األخريـــات, ف

 يوافقه مجال اجلوهر.أن  حبمجال املظهر 
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ღ  لنواصـــــ  تنميــــــة رو  اجلمــــــال ي فكرهـــــا, وتعزيــــــز مكــــــامن
 قــــدمياحلســــن ي روحهــــا, وذلــــك بتنميــــة اخلصــــال احلميــــدة, وت

, ومــن أمًلــة ذلــك االهتمــام بــالزهور, فيــدةبعــ  التوجهــات امل
وةتابـة القصـس , وشجريات الظـ , والرأفـة باحليوانـات, والرسـم

ى القـــراءة واملطالعـــة, وتأمـــ  الطبيعـــة, والروايـــات, واملداومـــة علـــ
 ودراسة حياة أه  اخلية.

 
ღ  حتــب الفتيــات زيــارة األســواق والتمتــع بالتســوق, فلمــاذا ال

؟بـبهن بزيــارة املكتبــات, فنـنظم لــن زيــارة مـن أجــ  أن يتــزودن 
بالكتـــب الـــي تناســـبهن, واملتوافقـــة مـــع ميـــولن, ومـــن املهـــم أن 

نقـــع ي حـــرن عنـــدما يكـــون  خنتـــار مكتبـــات حمافظـــة, حـــ  ال
العــــــرض غــــــري مناســــــب, أو عنــــــدما يعجــــــبهن بعــــــ  الكتــــــب 

شـــبوهة والـــي تتحـــد  عـــن بعـــ  اجلوانـــب اتهولـــة بالنســـبة امل
ال نعرفه  اةتشاف ةتاب جديداةتشافها, أو  غنب يللفتاة فري 
 أو يعرفنه.

 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

48 

ღ  لنا ي احلياة ميول وأهداف وآمال, ولكـن ال نفرضـها علـى
نقـدر و  نفهـمو  بـ  خنـيهم بلمالنـا ل إقنـاعهم اـا.فتياتنا أو ؟او 

 نساعدهم ي حتقيقها قدر اإلمكان.و  آمالم
 
ღ  عنــد الصــغر قــد خنتــار لبناتنــا مــن املةبــه والزينــة مايناســب

ما ينتشر من خطوق املوضـة  وأ ,ونتجاه  الذوق العام ,ذوقنا
ــــا, وبالتــــا  قــــد تكــــون الصــــغرية  حمــــ  بســــبب ذلــــك مــــن حولن

أيضــاً قــد جنيهــا و  ,أو الشــفقة مــن اآلخــرين ,يةنظــرات الســخر 
تكي حبجة أننا نريدها أن تلبه ما اعتدنا  ماعلى خياراتنا عند

واملوضـة الـي يتبعهـا  ,عليه ي أجيالنا, ونتجاهـ  ذوقهـا اخلـاص
فمـن أجـ  فلـذات  ,جيلها, ما حعلها ي حم  حرن مـن حولـا

ا يناسـب مـختيـار أو نعيـنهم علـى ا لـم األةباد علينـا أن خنتـار
الوقت والزمان, وبدون أن يكون هنار أي تعـارض شـرعي مـع 

حيســــــن أن نكــــــون ي صــــــغرهن املةبــــــه والزينــــــة املختــــــارة.فة 
 .عليهن متسلطني هنوي ةي لن مهملني 
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 ღ لــــيه بانتقــــاد و عــــاجلي األخطــــاء بالبحــــ  عــــن املســــببات
غــــري مناســــب,  اً تصــــرف علــــى فتاتــــكاألفعــــال, فعنــــدما جتــــدين 

عـــــن مصـــــدر هـــــذا الفعـــــ , ومـــــن أيـــــن تلقتـــــها ومـــــاهي  ًيفـــــاحب
دوافعــها. فقــد يكــون خلفــه أمــور أعظــم حتتــان إىل إعــادة بنــاء 

 وتصحي .
 
ღ   تريــد بعــ  األمهــات أن تكــون فتاهتــا نســخة منهــا ي ةــ

لتكــــون  يْ فمـــن املفـــرتض أن تســـعَ  .وهـــذا خطـــأ عظــــيم ,شـــيء
 ,فتاتــك أفضــ  منــك وي ةــ  شــيء, ومبــا يتناســب مــع ر يتهــا

 وميولا الي تعشقها. ,دراهتاوق
 

 ღ ,عنـد احلـدي  مـع فتاتــك ال تنظـري لـا بعـني االســتخفاف
, أو تسـتعجليها لـك  مهومهـاأو تنشغلي بشيء آخـر أثنـاء بًهـا 

جلسـي جبانبهـا, او  ,بإةمال حديًها, ب  ةوا معها قلباً وقالبـاً 
وضـــــعي يـــــدر بيـــــدها, وحتسســـــي آالمها.فاالتصـــــال اجلســـــدي 

 القلب إىل القلب. اتنبضص  تأسه  طري  ل
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 ღبناتنـا و  أبناءنا احلياة ال  لو من املنغصات, فعلينا أن نذةر
عليــه  ايلحـو و  مبكـروو أن يلج ــوا إىل اه بالـدعاء,عنـد إصـابتهم 

ي ة  حني, ويستعينوا بعد ذلك باستشارة أه  الرأي والفكـر 
ومصــارحتهم عــن  ,واحلكمــة مــن األصــدقاء واألقربــاء الصــاحلني

 .نفوسهمم الي تعص  ي المو 
 

 ღ ,الواجبـــات الدينيـــة مقدمـــة علــــى  و إن هـــذو الـــدنيا دار زرع
اه,  مـــنأةًـــر قربـــاً  فتياتنـــا ةـــ  شـــيء, فيحســـن بنـــا أن جنعـــ 

وذلــك باحلفــاع وااللتــزام بــأداء الواجبــات, والتــزود مــن النوافــ , 
صيام االثنني واخلميه, وثـة  أيـام مـن ةـ  شـهر, ةوالسنن:  

وســـتة مــــن شـــوال, وقيــــام الليــــ ,  يـــام عاشــــوراء,أو  ويـــوم عرفــــة,
والسنن الرواتب بعد الصلوات, وسـنة الضـحى, والصـدقة علـى 

 التبســـم للغــــري,و  احملتـــاجني, والتقـــرب للنـــاس بـــالكةم اجلميـــ ,
ـــــى مـــــن يعـــــرفنو  ـــــارة املرضـــــى,و  مـــــن ال يعـــــرفن,و  الســـــةم عل  زي
ــــراءة حــــزب يــــومي مــــن تشــــميت العــــاطه, و  ــــى ق واحلفــــاع عل
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علـى ذلـك  نالكًري..وأفضـ  الوسـائ  حلـًه ذلـك القرآن, وغري
 أن تكون األم هي القدوة لن ي أفعالا.

 
 ღ,صـــفاء القلـــب هـــي مقومـــاتو  البشاشـــة, والكلمـــة الطيبـــة 

هـــــي آداب, وســـــلور, وفضـــــائ ,  ؛نســـــانإلاجلمــــال احلقيقـــــي ل
علينــــــا أن نغــــــذيها, وننشــــــرها, ونتعامــــــ  اــــــا, وأن ؟ســــــنها ي 

 .ننوطنها ي أنفسهو  ,ننظره
 

 ღ ًاإلعجـــاب بـــني الفتيـــات هـــو مـــرض عضـــال أصـــاب بعضـــا
أن نوجـــد  و؛خطـــر ي مـــنهن, فيحســـن بنـــا قبـــ  أن تقـــع فتياتنـــا 

التوازن العاطفي ي قلـوان, وذلـك بإمـدادهن بـالعط  الـةزم, 
احلــب والــبغ , و  احلســنو  القــب وأن نغــرس ي نفوســهن ميــزان 
 حبب األشخاص فقـد إذا مألناوونشعرهن أن القلب هو ةأس 

ةــرههن ي و  هنلنجعــ  حــبفأفرغنــاو مــن حــب رب النــاس, لــذا 
 املقياس ي ذلك القرب من اه أو البعد عنه.و  حدو,و  اه
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 ღا هــــالفتــــاة ي هــــذو املرحلــــة حباجــــة ألشــــياء عــــدة, ومــــن أمه
, الطــــرققلبهــــا بكــــ  إىل  والوصــــول ,إشــــباع رغباهتــــا العاطفيــــة

ى آيـــات والطفيهـــا بلـــني, وأطلقـــي عليهـــا أُـــ ,فحـــدثيها برفـــ 
 احلب.

 
 ღ  هنار بع  اخلصوصيات الي ال حتب الفتيات أن يتـدخ

,  تلـك اخلصوصـياتعليهـا غـري ضَ فـرَ فيها أي إنسـان, أو أن يُ 
فيحســن بنــا أن ال  ــانع ي ذلـــك إذا تبــني لنــا أن فيهــا موافقـــة 
للــــدين احلنيــــ , بــــ  حــــب علينــــا احرتامهــــا وتقــــديرها, أمــــا إذا  

بأســلوب مجيــ , وتنبيــه لــا حلــ  ةانــت  الفــه, فــيمكن تبيــني ا
ـــــة واضـــــحة, مـــــن أجـــــ  الوصـــــول للهـــــدف  ـــــة بطريقـــــة لين الغافل

 .سه  الطرقوبأ
 

 ღ علميها أن تكون صرحية معك ي ةافة أمور حياهتا, وأنـك
حتبني أن تسـتمعي إليهـا, وأنـك بيتـك وعمـرر قـد تسـتطيعني 

 ي طريقها. صادفهاالي قد ت املشكةتح  
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ღســواق بلبســك وحشــمتك, وبتعاملــك ةــوا قــدوة لــا ي األ
بدون خضوع أو ليونـة بـالقول, أو خـرون بزينـة, أو  ,مع الباعة

 سؤال بة حاجة, أو حماجة وخماصمة.
 

 ღال  تطـــاولعنـــدما ت ,  تلتمســـي خلط هـــا العـــذرابنتـــك  عليـــك 
امتعاضــك مــن فعلهــا, وأنـــك ال و  أبــداً, بــ  أبــدي لــا غضــبك

رب العـاملني قبـ  ةـ   , وأن ذلـك مـا يغضـبالفع اذا  قبلنيت
 شيء.

 
ღ أن تقــــع الفتــــاة ي هــــذا العمــــر ي العصــــيان  اً لــــيه مســــتغرب

ألعـراف االجتماعيـة, اعلى الكًـري مـن العـادات, والتقاليـد, أو 
ن إ اي مواجهـة هـذو األمـور لذا فكي  تتعامـ  األم مـع ابنتهـا

األم لــن جتــد العــةن النــاجع بــدون أن تفهــم طبــائع وتصــرفات 
, مث تبـــ  احللــول املناســـبة بعـــد أن أن ةانــت صـــغريةمنـــذ  ابنتهــا

 واملختصني ي هذا اجلانب. ,تطلع على رأي أبيها
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ღ  االحــــــرتام والتقــــــدير, وتقــــــدمي الــــــدايا, ومســــــاعدة وخدمــــــة
مـــن أوىل النـــاس بالوصـــال, مـــا يـــزرع ي نفـــه الفتـــاة أهن اجلـــّدين

 والرعاية, والتقدير واالحرتام.
 

 ღ مبا ي نفسها, فهنـار  إليك تفضيفتاتك أن من إذا أردت
 : ةــوا مســتمعة جيـــدةبــذلكخطــوات مهمــة لتصــارحك عـــن 

, تفــــاعلي معهــــا بنظراتــــك وجبميــــع حواســــك, ال تقاطعيهــــا لــــا
ال تقنعيهــــــا بــــــأمر أنــــــت  الفينــــــه, ال , حــــــ  تنهــــــي حــــــديًها,

حتكمــــي علــــى حــــديًها مباشــــرة فقــــد اوهنــــا التعبــــري بــــ  تبيــــ  
وف تردين به عليها بـ   مقصدها, ال تفكري باجلواب الذي س

ووافقيهـــا علـــى جوارحـــك, و  ةـــوا معهـــا أثنـــاء حـــديًها بقلبـــك
مث أبــدي لــا رأيــك بأســلوب رقيــ  ان عليهــا, النقــاق الــي تلتقيــ

 .لطي 
 
ღ  ـــــدء علـــــى الفتـــــاة حـــــب أن حتـــــافظ مراحـــــ  التكليـــــ  ي ب

جـــدير بـــاألم أن تعلمهـــا ةيفيـــة الطهـــارة مـــن احلـــد  و  الصـــةة,



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

55 

أحكـام الصـةة, وأن جتلـب لـا با هـفقهاألصـغر واألةـي, وأن ت
 الكتيبات واألشرطة النافعة ي هذا اتال.

 
ღ  علـى بعـ  بناتنـا و  أبناءنـا قد يكون مـن املناسـب أن نوافـ

إن ةانـــت  ـــال  اختياراتنـــا, و  ,اختيـــاراهتم الـــي يصـــرون عليهـــا
علـى خمالفـة شـرعية, تلـك اخليـارات ال حتتوي ولكن شريطة أن 

يهم حتمــ  عواقبهــا إن جــانبوا الصــواب ي مــع إخبــارهم أن علــ
لتقيـيم مـا ةذلك علينا أن  دهم باخلية الةزمـة   ؛هذا االختيار

 إهنـــم إنو  ؛وســـب  الوصـــول الســـليم للهـــدف املقصـــود اتـــارون,
عـــنهم أو  بعيـــدين ىنبقـــ فـــة يعـــ  ذلـــك أنخالفونـــا ي الـــرأي 

 .بالكليةعنهم نتخلى 
 
ღ  حكـام, فكـم مـن مـرة عدم االستعجال ي إصدار األينبغي

ي غــري حملــه,   حكمنــاحكمنــا علــى أفعــال تبــني مــع الوقــت أن 
عــــدم املســــارعة ي التــــوبيخ والتقريــــع قبــــ  معرفــــة ةــــذلك حــــب 
فــة ينبغــي فقــد يكــون ظــاهر األمــر غــري باطنــه,  ,موقــ  الفتــاة
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فقـــد يكـــون احلـــ   رأيهـــا فيـــه,قبـــ  ُـــاع علـــى مافعلـــت احلكـــم 
 .عنا لذا الرأيماتساعند  امعه

 
ღ  حياة الناسال ميكن أن تشرق السعادة بكام  وجهها ي ,
فاحليـاة , و ةانت صـافية مـن الكـدر لصـفت خلـري البشـرإذ ل
ي عصــــــر اخللفــــــاء مــــــن بعــــــدو حــــــ   لـــــوا مــــــن املنغصــــــات  ال

نتحمــ   لنصــي و لوالصــاحلني إىل يـوم الــدين, لـذا ف والصـحابة
ةــــ  أذ  يصــــيبنا أو يصــــيب أبناءنــــا, ولنحتســــب ذلــــك عنــــد 

, ولــنعلمهم الصــي علــى احملــن ي ةــ  مرحلــة مــن مراحــ  اه
قبــ  الــزوان وبعــدو, ولــنعلمهم آداب , الكــيو  ي الصــغراحليــاة 

 الدعاء ففيه الشفاء من ة  داء.
 
ღ  قـــد ف  لـــمـــن هـــذا املنطهـــم و  ,خـــيةمـــن أبنائنـــا ؟ـــن أةًـــر

ننري دروام مبـا ألمنـا فلنسع إىل أن  ,على الدوام إلينا حيتاجون
 .عدة رباا من اخلية, ومبا مررنا به من جتربن
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ღ ,الشــ  علــى الفتــاة يســبب الكًــري مــن و  التقتــري باملصــروف
اجلفــوة بينهــا وبــني والــديها, ذلــك ألهنــا حتــب أن تظهــر بشــك  

حتــرص علــى أن ال و  أن تســاير عصــرها,و  رقتهــا,و  يليــ  بأنوثتهــا
قريباهتــا, بــ  هــي تســعى أن تكــون و  تكــون أقــ  مــن صــديقاهتا

تملة الزينة, مجيلة املظهر, فحري بالوالـدين أن يسـعيا أن ال مك
أن متدها األم مبا جتود به نفسها من و  يطال أبنتهما أي نقس,

تطلـــب مـــن والـــدها أن يزودهـــا بـــذلك. فهنـــا و املبـــال  املاليـــة, أ
ـــزين مبلبســـها, تفتخـــر و  تســـتطيع الفتـــاة أن تظهـــر مبـــا حعلهـــا تت

ي هــذا العصــر أن ةًــرياً مــن لقــد رأينــا و  ةــرمهم معهــا؛و  بأهلهــا
اال؟رافـات األخةقيــة مبعًهــا نقــس عــاطفي, أو نقــس مــادي, 
 فالفتــاة الــي يتةعــب اــا الشــيطان يأتيهــا مــن هــاتني الطــريقني.
فحــذار أن نكــون مرةــب الشــيطان ال؟ــراف فتياتنــا. وال ينبغــي 

بــة حســاب علــى الزينــة و  أن يفهــم مــن هــذو النقطــة أننــا ننفــ 
عتـــدال يصـــ  إىل قلـــب الفتـــاة فيؤلفـــه مـــع قلـــي واملوضـــة بـــ  با

 الوالدين. 

ღ ღ ღ 
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 هـمسات للحياة
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 همسات للحياة

ღ  ال يوجـــد ي قـــاموس الفتـــاة ةلمـــة مســـتحي ..إال أن يكـــون
 قلبها بني يدي من ال حيبها.

 
ღ ـــاء عـــن عيـــون أمه ..فـــإهنم يأخـــذون اهتمعنـــدما يغيـــب األبن

 قلبها معهم.

 

ღ ..عندما حيضر األبناء حتضر السعادة 
 

ღ  أعلـــــى ي تســـــب  الفتـــــاة عكـــــه التيار..عنـــــدما تـــــر  أمهـــــا
 ..فهي تً  بأن أمها تق  دائماً ي املكان املناسب.النهر

 
ღ  تبكي األم بك  سعادة ي مراح  عدة..عندما  ـرن فتاهتـا

ـــــة  ـــــني أحشـــــائها إىل أحضـــــاهنا..وعندما تعـــــي مـــــن مرحل مـــــن ب
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يـــت الطفولـــة إىل مرحلـــة النضـــو..وعندما  ـــرن مـــن بيتهـــا إىل ب
 زوجها..وعندما تعود حاملة بني يديها طفلها..

 
ღ تُبقــى األم فتاهتــا ي قلبهــا ســاةنة مطم نــة..وال تفــرق فيهــا 

حـــــــــ  تتأةـــــــــد أهنـــــــــا انتقلـــــــــت إىل قلـــــــــب آخـــــــــر فيـــــــــه ســـــــــكن 
 وطمأنينة..وذلك عندما تنتق  إىل قلب زوجها.

 
ღ  مــــن حنــــان األم تــــتعلم الفتــــاة لغــــة العطــــ  واللطــــ ..ومن

 فطنة واحلكمة..عق  األب تتعلم ال
 

ღ   املشاعر بنظر الفتاة هي أمجـ  قصـيدة قالـا شاعر..وأفضـ
 أمها.. وشاعر بنظرها ه

 
ღ مكـــــــررة.. والتعلــــــــيم  اً التعلـــــــيم بـــــــالتلقني ينــــــــتو لنـــــــا نســــــــخ

 مبدعاً متميزاً.. بالتصحي  والتعدي  ينتو لنا جيةً 
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ღ   مة..األفتاة فنحن نصل  العندما نصل 
 

ღ قــ ف الفتــاة حتتــان حلظــات .. حتتــان لكنهــا و  لكــي تًــ  بــك 
...فة  ســري مــن  فتاتــك لســنني مــن أجــ  أن تعيــد الًقــة بــك 

 أول مرة..

 

ღ ღ ღ 
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 األم وفتاتها في مراحل الدراسة 
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 : األم وفتاتها في مراحل الدراسة  

ღ  لتحـرص األم علـى أن  دراسـة الطفلـةي املراح  املبكرة مـن
مــــن أدوات الدراســــة,  ا, وتضــــع حاجياهتــــة ابنتهــــاتتفقــــد حقيبــــ
أن  ضـــروريمـــن املكتبـــات, ةـــذلك مـــن الحتتـــان مـــا وتـــوفر لـــا 

الًنــاء مــن قبــ  و  تتــابع مايكتــب ي دفاترهــا مــن ةلمــات الشــكر
ـــــــه, وعليهـــــــا أن  ,املدرســـــــات ـــــــه والتوجي أو مـــــــن ةلمـــــــات التنبي

تشـكرهن علــى ذلــك, ولتبــني لطفلتهـا أهنــا مســرورة اــذا التقــدم 
وأن تبـني لـا الـنقس بطريقـة ذةيـة جتعلهـا  ,والتميز الذي حتققه

 واص  مسريهتا.ت
 
ღ  وقابليهـا وآخـر حني بنيحافظي على زيارهتا ي مدرستها ,

درساهتا ومديرهتا بابتسامة وبشاشة, واحرصي أن تكوا أمام مُ 
أمــامهم,  ورضــار عنهــابكامــ  زينتــك, وأظهــري مــد  فخــرر 
مـــع  ,األســـرةي شـــؤون  ةوتقـــديرر ملـــا تبديـــه لـــك مـــن مســـاعد

ها. مث لـــيكن لـــك لقـــاء حرصـــها الـــدائم علـــى التفـــوق ي دراســـت
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ةــ  لتطلعــي مــنهن عــن ةًــب علــى   ,منفــرد بعضــوات التــدريه
 مااصها من سلور, وجتاوب, وتعاون.

 
ღ  عنـــدما تشـــعرين أن املدرســـة الـــي تنتمـــي إليهـــا فتاتـــك ذات

أثر سيء على أخةقها, أو تعمـ  علـى توثيـ  صـداقات لـا ال 
تلــــك ترضــــني عنهــــا, أو جتــــدين ضــــعفاً ي املســــتو  التعليمــــي ل

املدرسة, فهذا أمر حب أن تدارةيه بتغيري املدرسة بعد التفـاهم 
 موافقتهما على ذلك.و  مع أبيها, مث معها

 
ღ  عندما تكون الفتاة غري مرتاحة ي املدرسـة ألي سـبب مـن

األسباب, أو أن لا موقفاً سلبياً مع إحد  املدرسات, أو مـع 
عليها, فمن  رأينا أن هذا األمر سوف يؤثرو  إحد  الطالبات,

الضــــروري أن نقــــ  معهــــا ي أمرهــــا هــــذا, فنعمــــ  علــــى تغيــــري 
 املدرسة إىل أخر  جتد فيها االستقرار النفسي.
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ღ  بعــــ  املــــدارس األهليــــة قــــد ال يكــــون مةةهــــا علــــى قــــدر
املسؤولية املناطة ام, فيخونوا األمانة بطرق ش , ةـأن جنـدهم 

ن أجــ  أن يزيــدون مــن الــدرجات, ويتهــاونون مــع الطالبــات مــ
فتكتســــب مدرســــتهم الشــــهرة بيســــرها  تكــــتظ اــــن الصــــفوف,

وسهولتها, فعلينا أن ؟ذر من مً  هذو املدارس الي هتـدم وال 
تفســد وال تصــل ,فهي بي ــة مناســبة لكــ  وبــاء, ومكــان و  تبــ ,

علينـا قبـ  ذلـك و  مناسب لك  مرض من األمـراض األخةقيـة.
 ثن تلك البي ة الفاسدة.بناتنا ي براو  بوقوع أبنائنا أن ال نسم 

 
ღ  أو تقصــــــري يابنتهــــــا ي ســــــلور عنــــــدما حتــــــه األم بتغــــــري 

تعلم أن خلــ  هــذا األمــر حــد  طــار , فلــحتصــيلها العلمــي, 
ستجد ي حياهتا, أو عارض قد أثـر علـى اوأن هنار شيء قد 

مســارها, مــا جعــ  حتصــيلها العلمــي قــد قــ  توهجــه, وبالتــا  
ذات  ع األطــــــــرافاألســــــــباب مــــــــع مجيــــــــ عــــــــن بحــــــــ الحــــــــب 
وبالتخاطب مـع  ,وبالتصار  معها ,بالتشاور مع أبيهاالعةقة..

الــــدف لنجعــــ  و  مدرســــتها, مــــن أجــــ  معرفــــة مصــــدر التغــــري,
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ســبب هــذا التغيــري حــ  لتعــرف علــى لاألةــي مــن هــذا البحــ  
 له آثار أخر  على الفتاة أةًر تدمرياً من الدراسة. ال يكون

 
ღ  ي املدرســة فاســأليها إن ةــان بنتــك اعنــدما  ططــني لزيــارة

هـــذا األمـــر يســـرها وال حيرجهـــا, فـــبع  الطالبـــات وخاصـــة ي 
مــن أي لـن أن يكـون هنـار أي متابعــة  يكــرهنمرحلـة املراهقـة 
ــــي يشــــخس, و  أمــــام  شــــأهننذلــــك ي نظــــرهن تقلــــيةً مــــن  نعت

نحـــــرص أن نتبـــــا مبـــــدأ ل. لـــــذا فنمدرســـــاهت مأو أمـــــا نزمـــــيةهت
صــــغر, حـــ  ال تســــتنكر الفتـــاة هــــذا الزيـــارات املدرســــية منـــذ ال

االهتمــام املفـــاجئ ي هــذا املرحلـــة اجلديــدة. وإن أحســـت األم 
فعليهــا أن تتبــع  ,أن للزيــارة املدرســية أثــر ســيئ ي نفســية ابنتهــا

أخـــر  مـــن أجـــ  التواصـــ  مـــع املدرســـة ي ســـبي  متابعـــة  اً طرقـــ
 عن سـلوةهااملستو  الدراسي واألخةقي البنتها, إما بالسؤال 

عـــــي الـــــات , أو بالتواصـــــ  مـــــع مـــــن تعـــــرف مـــــن صـــــيلها حتو 
 أي وسيلة أخر  تراها مناسبة.ب, أو مدرساهتا
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 ღ عا  الفتيات املدرسي ملـيء بأشـياء ةًـرية وعجيبـة, فهنـار
التفـــاخر, والتنـــافه, واملظـــاهر, فكيـــ  جتعلـــني فتاتـــك تعـــي  
وس  تلك األجواء وال تتأثر بالسـيئ منهـاا هـذا يتطلـب منـك 

 على ة  ماحيد  ي الساحة من تلك الظواهر, فـإذ أن تتعري
  تكـــــوا مدرســـــة مطلعـــــة, فيجـــــب أن تســـــأ  القريبـــــات مـــــن 
املدرســات عــن حــال الطالبــات, ومــا الــذي حــذب اهتمــامهنا 
وةيــــ  يتــــأثرن بــــبع  مــــن يــــرون تلــــك املظــــاهر أو األخــــةقا 

عمـــ  اـــا ي املـــدارس للخـــرون مـــن تلـــك ومـــاهي احللـــول الـــي يُ 
 امللزقا

 
ღ  من املهم أن يتم تنبيه الفتاة أن حتـافظ علـى حشـمتها عنـد

ةــذلك أثنــاء الرةــوب ي النقــ  و  اخلــرون مــن املدرســةو  الــدخول
 املدرسي.

 
ღ  ـــاد مينعنـــا مـــن املوافقـــة علـــى أن حرصـــنا علـــى فلـــذات األةب

ينــتقلن مــن املدرســة إىل البيــت مــع مــن ال نعــرفهن حــ  املعرفــة 
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اضـــــطرت الفتـــــاة إىل  مـــــن الطالبـــــات, وي أســـــوء الظـــــروف إن
 ذلك, فيجب أن يكون لديها إذن مسب  من الوالدين.

 
ღ ,أن و  علــى األم أن تتــابع أوقــات خــرون ابنتهــا مــن املدرســة

اخلــرون,  و  النقــ  اخلــاص باملدرســة مبواعيــد الــدخولو  تنبــه أباهــا
 ةــذلك تنبــيههم بتغــري وقــت احلضــور املدرســي للــدوام الصــيفي

 الشتوي.و 
 

ღ اخلرون من املدرسـة خاصـة ي و  خولحيسن ضب  وقت الد
ذلك من أجـ  أن نكـون مـع بناتنـا دومـاً ي و  أيام االختبارات,
لقـــد ةًـــرة الشـــكاو  مـــن التســـيب احلاصـــ  و  الوقـــت املناســـب,

 من بع  الطالبات ي مً  هذو األوقات.
 
ღ أن نر  فتياتنا على احرتام املعلمـات, وغـرس  ضروريمن ال

لصــغر, وميكــن أن يكــون تقــدمي هــذو الرتبيــة ي نفوســهن منــذ ا



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

69 

 ذاي هنايـة السـنة الدراسـية  للمدرسات تقديراً جلهـودهنالدايا 
 ي هذا اجلانب.على الفتاة أثر إحا  

 
ღ   مرحلــة انتقاليــة ةــ حيســن بــاألم أن تكــون جبانــب فتاهتــا ي 

مرحلة حرجـة,  أول مرة, وهي ملدرسةاعند دخولا  من حياهتا:
عنــد و  مــن مراحــ  الدراســة أخــر إىل  وعنــد انتقالــا مــن مرحلــة

ي فـــــرتة و  تغيـــــري املدرســـــة, وي مرحلـــــة الوصـــــول لســـــن البلـــــوحي,
فتلـــك مراحـــ  قـــد تكـــون فيهـــا  ؛اخلطوبـــة, أو قبـــ  أيـــام الـــزوان

الفتــــاة مضــــطربة, أو شــــاردة الــــذهن وغــــري قــــادرة علــــى الرتةيــــز 
فقرب األم منها حين ـذ يسـاعد علـى  والتفكري بشك  صحي .

 يسر.و  املراح  بسهولةاجتيازها لتلك 
 

ღ  ,حب أن حتضر األم ماله األمهات املخصصة للطالبات
والـــي تعقـــد ي هنايـــة ةـــ  فصــــ  دراســـي, فهـــذا فيـــه تشــــري , 
وفخر بالبنت, ومعرفة بأوضاعها وسـلوةها وطريقـة تعاملهـا مـع 

 مدرساهتا.
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ღ للدراســـــةمـــــن ا ـــــاذ الســـــهر عـــــادة بناتنـــــا و  ءنـــــالنحـــــذر أبنا 
 خاصة ي أيام االختبارات.و  ,عن النهار بديةً االستذةار و 
 
ღ  مــــن الرائــــع أن ينطــــ  فلــــذات أةبادنــــا باحلكمــــة, أو يزينــــوا

ة, وأفضــ  ور ثأأو بــأقوال مــ, حــديًهم بأبيــات مــن الشــعر مجليــة
الطرق إىل ذلك أن ؟ببهم باللغة العربية, وأن نعلمهم مفرداهتـا 

ـــزودهم باجلميـــ    مـــن كـــم واآلثـــار وأشـــعار املتقـــدمنياحل  مـــن ون
 .منهم الشعراء واملتأخرين

 
ღ   أعمـال مـن ي أوقات االختبارات حب علـى األم أن تقلـ

اجلـو لـا , وأن هتيـئ الي ةانت تكل  فتاهتا اا من قبـ البيت 
 املناسب لةستذةار.

 
ღ أو اقد حتتان األم إىل من يقوم مبساعدهتا ي تدريه فتاهت ,
 هـــذو احلالـــة ييمكن فـــ فيهـــا, ريقصـــتبعـــ  جوانـــب ال داررتـــ
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مع مراعـاة أن  اذا الشأن,املدرسات املتخصصات  التعاقد مع
 أهةً للًقة. يكن  

 
ღ  عدم السـما  للفتـاة بالـذهاب إىل املدرسـات اخلصوصـيات

بيتنــا إليهــا ي  الســتقدامهنأن نســعى  الصــوابي بيــوهتن, بــ  
حمتواها,  جنه أةًر, فبيوت املدرسات  ة ذلكوإن ةانت تكلف

, يــــأتني إلــــيهن يتةاملســــتو  األخةقــــي للطالبــــات الــــ وال نعلــــم
وطبــــائعهم,  عــــائةهتنعــــن أفــــراد شــــي اً ال نعلــــم  ةمــــا أننــــا قــــد
 .على ة  حال فاحلذر واجب

 
ღ  ستحسن أن ي ,ي مهوم االختباراتلكي تشارر األم ابنتها

وأن  ,ي إعـــــداد جـــــدول املراجعـــــة قبـــــ  االختبـــــارات هاتســـــاعد
 ال.متدها بيهتا ي هذا ات
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ღ  التعــرف علــى ميــول االبنــة العلميــة باملتابعــة والســؤال ينبغــي
واملةحظة, وذلك من أج  مسـاعدهتا ي اختيـار  صصـها ي 

 املرحلة الًانوية أو ي املرحلة اجلامعية.
 
ღ ة  تلـــ  اختةفـــا ةليـــاً عـــن يـــلـــتعلم األم أن الدراســـة اجلامع

البي ـة الدراسـية مـع تغـري خاصـة الدراسة ي املراحـ  الـي قبلهـا, 
   ابنتهــــاي مســــتو أو قصــــور خفــــاق إلــــذا فــــإن أي , بالكامــــ 

أمـراً قـد يكـون  من املرحلـة اجلامعيـة الدراسي ي الفصول األوىل
لــــذا  أن ال جنعـــ  هنــــار مـــاالً  فمـــن الواجــــب, اشـــى حدوثــــه

إذ حيســـن أن يـــتم عقـــد جلســـة تشـــاور وتوجيـــه مـــع  ,اإلخفـــاق
تلفــــة عــــن ســــابقاهتا, وشــــر  االبنــــة, وتبيــــني أن هــــذو املرحلــــة خم

طريقــة احتســاب املعــدل,  وضــي الطــرق املًلــى لبلــوحي القمــة, وت
هــو الفصــ  ي حيــاة ابنتهــا أن الفصــ  األول  لــتعلم األم أيضــاً و 

ة, وهـــــو يـــــاجلامعالتعليمـــــة ي املرحلـــــة هتا األةًـــــر أثـــــراً ي مســـــري 
 .الدراسية الةحقةالعنصر املؤثر ي املعدل لكافة السنوات 

 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

73 

ღ جلامعـــات قـــد تكـــون هنـــار آراء غريبـــة ةًـــرية تعـــي عـــن ي ا
تلـك  ومصـدر شـرعي, وقـد يكـون مروجـإىل قائليها وال تسـتند 

, أو الطلبــــــــة, أو أنفســــــــهم اآلراء هــــــــم مــــــــن أســــــــاتذة اجلامعــــــــة
احلـــ   تتقبـــ التجمعـــات املوجـــودة ي اجلامعـــة, فعلـــى الفتـــاة أن 

حـري بـاألم أن و . تقبـ  بالباطـ  مـن أحـدمن أي شخس, وال 
به فتاهتا لذو النقطة فإن مرحلة اجلامعة مرحلة متر فيها الفتاة تن

 بتقلبات عدة.
 
ღ  قد جتد األم نبوغاً ي ابنتها وقـدرة علـى مواصـلة الدراسـات

بـــ  تســـعى  ,غفـــ  األم هـــذا األمـــرفمـــن اجلميـــ  أن ال تُ  ,العليـــا
الشـــهادة  االقتصـــار علـــىوعـــدم  ,لمواصـــلةلبالتشـــجيع الـــدائم 

 اجلامعية.

ღ ღ ღ 
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 هـمسات للحياة
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 همسات للحياة

ღ  ُيـــداعب احلـــدي  أوتـــار  دماصـــدق وبـــدون تردد..عنـــاملـــرأة ت
 ..مشاعرهاو  مجالا

 
ღ  أن يغـــــريوا مســـــار حيـــــاة الفتـــــاة عـــــي  بعـــــ  النـــــاسحيـــــاول

تســــــــــــــتطيع أن تغريهــــــــــــــا عــــــــــــــي قلبهــــــــــــــا فاألم أمــــــــــــــا أفكارهم..
 عق ..أي  أقو  مناألم وعطفها..فقلب 

 
ღ بقلبها. األم تر  أبناءها 
 
ღ  ة  حواس األم متيز أبنا ها عن غريهم 
 

ღ   تصـب  الكماليــات ةــ  هــم الفتاة..عنـدما تكــون الفتــاة مــن
 ةماليات البع .
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ღ  حتقيــــ  ها..قويــــة مــــن أجــــ  ئأبنا طلبــــاتاألم ضــــعيفة أمــــام
 هائرغبات أبنا

 
ღ هائاألم ضعيفة أمام نفسها..قوية من أج  أبنا 
 

ღ  َهم ادة..وخلفَ األبنـــــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــع دمــــــــــــــــــــــوع األم أمـــــــــــــــــــــــام
 ..ودعاء..ورجاء..وأم ..خوف

 
ღ  عنــــدما تــــدمع الفتــــاة أمــــام أمها..فــــإن هنــــار حــــد  مهــــم

 يستوجب أن تق  فيه األم مع ابنتها..
 

ღ  عنــــــــــدما تتـــــــــــزون الفتـــــــــــاة تتحـــــــــــول بعـــــــــــ  عواطفهـــــــــــا إىل
زوجها..وعنـــدما تـــرزق باألبنـــاء..تعود عواطفهـــا أشـــد مـــن ذي 

 قب  إىل أمها..
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ღ ة.. شــــفافة.. صــــافية.. نقيــــة.. ولكــــن ناعمــــ املرآةالفتــــاة ةــــ
 الكسر.. فاحلذر..احلذر..و  قابلة للخدش..

 
ღ ღ ღ 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

78 

 

 

 

 األم وفتاتها في مجتمع العائلة
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  األم وفتاتها في مجتمع العائلة :

ღ  بـإغةقعندما هتجع الفتاة للنوم يستحسن أن تنبههـا األم 
مــن اخلــاطئ عليهــا بــاب غرفتهــا عليهــا, وذلــك خشــية الــدخول 

 .اأو الفتيان أثناء نومه ,أبيهاقب  
 
ღ  ـــام العائلـــةاحلـــذر مـــن , ةـــأن غيـــاب الفتـــاة عـــن مواضـــع الت 
أن تنـــــام النهـــــار وتســــهر الليـــــ , أو تتـــــابع اإلنرتنـــــت ي  هــــانرتة
, أو أن تفضـــ  البقـــاء ي البيـــت وقـــت أفرادهـــات اجتمـــاع اوقـــأ

خـــرون العائلـــة للنزهـــة, أو البعـــد عـــن تنـــاول الوجبـــات الغذائيـــة 
 دة األسرة.على مائ

 
ღ  حيسـن إن أمكــن أن يكـون للفتيــات دورات ميـاو خاصــة ال

حتمـــــع معهـــــن فيهـــــا الفتيـــــان, فالفتيـــــات لـــــن خصوصــــــيتهن, 
وأدواهتــــن الــــةيت ال يــــردن أن يطلــــع عليهــــا الــــذةران مــــن أفــــراد 

 العائلة.
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 ღ بـــدعوة العائلـــة ةلهـــا هـــي نتـــك علـــى أن تقـــوم اباتفقـــي مـــع
, وأن يكــون دورر تقــدمي مطعــم مــن اختيارهــاي لوجبــة عشــاء 

املساعدة املالية الي تفي باحتيان هـذو الـدعوة. فهـذا ينمـي ي 
قلبهــا حـــب الكــرم, وخطـــوة عمليــة ي أن تكـــون ســبباً ي بنـــاء 

 األلفة, وسبباً من عوام  تقوية أواصر األسرة.
 

 ღ أخوهتــا بالًنــاء علــى أعمــال ميــزة قامــت اــا,  أمــامشــجعيها
 مبد  فخرر اـاأخييهم و  أبيها, وأخييهوارفعي معنوياهتا أمام 

 .امو 
 

 ღ فتاتك عندما تتجاوز سـن الصـغر أهنـا قـد بلغـتال تعتيي 
املنزليـــة وأعمالـــك  كمتطلباتـــلصـــاحلك ي جانـــب مرحلـــة تغـــري 

  رعايـة أخوهتـاتكليفهـا ب وأفتحمليها ما ال تطي  من األعمـال, 
ا , بـ  اجعلـي ذلـك بقـدر طاقتهـا ومقـدرهتا, وحـدثيهة  حـني

 أثناء ذلك أنك ال تستغنني عنها.
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ღ  ص  أحـدهم ي عندما يتشاجر األبناء احذري أن تكوا
أثــــرو الســــلي  ضــــد اآلخــــر, بــــ  وضــــحي اخلطــــأ ةخطــــأ, وبيــــ 

وقبـ  ذلـك حيسـن بـه أن  ,املخطـئ أن يعتـذر على عليهم, وأن
 يعرتف بط ه.

 
 ღبسواسـية,  اجلميـع ب  عاملي فتيانكو  ال تفرقي بني فتياتك
يناســب عواطفــه ورغباتــه, فالتفرقــة تــزرع  لكــ  مــنهم مــاذ  وابــ

, وجتعــ  األبنــاء ةلهــم مبحــ  شــك البغضــاءالشــحناء, وتســبب 
 فيما بينهم.وريبة 

 
 ღ ال متيـــزي الـــذةور عـــن اإلنـــا , فـــذلك ضـــرب مـــن ضـــروب

ــــة األوىل, ولكــــن أوصــــلي  املعلومــــة بــــأن لكــــ   للجميــــعاجلاهلي
رقتهن الـذةور بـ ن عـنجنه قدراته وأعمالـه, وأن اإلنـا  يتميـز 

عنـدما يكـن أمهـات  إليـه املبهو الـذي سـوف يصـلن واملستقب   
أهنن أسـاس ةـ  عمـاد, وأمـ  ةـ  فـ , وفخـر ةـ  باملستقب , و 

 أم.
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 ღخضـر بأعمــال الطــبخ, والتنســي , الضــوء األ لفتاتــك أعطـي
والرتتيـب, وعنـدما  طـئ وجهيهـا بابتسـامة, وأنـك مـررت مبًـ  

 سابقة.هذو املواق  ي حياتك ال
 

 ღ َــعنــد التســوق أ يها مبــا حتتــان مــن املــال لتشــرتي بنفســها دّ م 
مزاجهـــــا, وال تقيـــــديها مباتريـــــدين أنـــــت  عماترغـــــب ويتوافـــــ  مـــــ

ولكـن , وترغبني, فلك  جي  أغراضه, واحتياجاته, ومستلزماته
أن اإلســراف, والتبــذير, بــيــزان املقبــ  ذلــك لنضــع بــني أيــديهم 

 مومة.مذطباع والبخ , والتقتري, ةلها 
 

 ღ ي أثنـــــاء التســـــوق شـــــاوريها بـــــبع  احتياجاتـــــك, وخـــــذي
برأيها ح  لو   يناسبك اختيارها, فزراعة احلب أهم من فقـد 

 الدنانري.
 
ღ  بنياتنـــا أن مشـــاة  العائلـــة  عقـــولمـــن اجلميـــ  أن نبـــ  ي

ومهومهــا حــب أن ال  ــرن مــن بــني أســوار األســرة, وأن إفشــاء 
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الشـــامتني, أو حيـــزن قلـــوب األســـرار ليخـــرين قـــد يشـــمت بنـــا 
غــري  عــا األســرة الواحــدة, وتعلــيمر مل ترســيخر إن ي ذلــك  احملبــني.

مباشــــــر للفتــــــاة بــــــأن حتــــــافظ علــــــى أســــــرار أســــــرهتا اخلاصــــــة ي 
 املستقب .

 
ღ  مـــــن اجلميـــــ  أن يكـــــون مـــــن ضـــــمن توجيهاتنـــــا لألبنـــــاء أن

الفتيات لـن طبـاع خاصـة فهـن مصـدر اجلمـال والرقـة والليونـة. 
تعامـــ  الفتيـــان معهـــن مبـــايتواف  مـــع مـــا وضـــعه اه فيجـــب أن ي

فــيهن مــن تلــك اخلصــال, فــة يعامــ  الفــ  أختــه مبــا يعامــ  بــه 
سبباً القاسية كلمة ال, فقد تكون ةبريفارق   إذ إن بينهما أخاو

 اً لطيفـة هـي سـببالكلمـة العـدة, وقـد تكـون  اً لشقاء الفتـاة أيامـ
 .هتا أمداً طويةً سعادل

 
ღ ـــادة ي البيـــت, فـــة مـــن الواجـــب أن يـــ تم حتديـــد مرةـــز القي

..فـــاألب يـــأمر.. واألم تـــأمر.. واالبـــن آمـــراً ناهياً يكـــون الكـــ  
بــ  علــى األم أن  ,قيــادة بــة مرةــزيــأمر..فتكون النتيجــة عائلــة 
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املهــام توزيــع و , مــن أجــ  تقســيم املســؤولياتتتفــاهم مــع األب 
ــــأمور الصــــةحياتخصوصــــاً  واألدوار , الفتيــــات الــــي تتعلــــ  ب
حبيـــ  يكــــون  ,حعـــ  البيــــت والعائلـــة ي اســـتقرار وأمــــان فهـــذا

وذلــك بعــد أن يستشـــري  فيمــا اصــه, القائــد واملقــرراألب هــو 
, ولــــألم صــــةحيات ي األمــــور الــــي املفســــدةو  ويــــزن املصــــلحة

أن  االنتبـــاو إليـــهومـــا حـــب   صـــها مـــن أمـــر فتياهتـــا.و  تناســـبها
القيــادة ي بعــ  الفتيــان حُيــب أن يكــون هــو صــاحب القــرار و 

, لســلطانهـذا الـه مرحلـة مـن مراحـ  عمـرو, فيجـب أن هنـذب 
هـــي  إ ـــاو  أن الفتيـــات لســـن ملزمـــات بإتبـــاع قيادتـــه,بـــونوجهــه 

مةحظة على  منوإن ةان هنار  ,أوالً وأخرياً  وينمسؤولية األب
القــرار  ألنــه هــو صــاحب ,الفتــاة فيجــب أن تعــرض علــى األب

 املناسب حيالا.
 

 ღــــار لــــوازم غرفتهــــا بنفســــها, ال فســــحي لــــا اتــــا ــــأن  ت ال ب
, أو طريقــة, دعيهـا تبـدع, وتكتشــ  شـك تقيـديها بـنم , أو 

 مواهبها, وترسم مزاجها.
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ღ ي, والتعــــــــا  علــــــــى النـــــــاس, والبــــــــذخ بغــــــــري حاجــــــــة, الك ـــــــ
حتـذير أمـور حـب  واإلسراف, واحلدي  املـاجن, واخللـ  السـيئ

ألخري عليهـا الذميمة تـنعكه بـاتلك الصفات ها؛فإن الفتاة من
 اا.الناس  مجيع على عةقةو 
 
ღ  ,هــو فــن تكتســبه الفتــاة مــن  واالســتماع للغــريآداب احلــوار

لنجعـــ  هــــذا التعامـــ  الراقــــي هـــو أســــاس مـــن أســــه فأســـرهتا, 
 احلياة ي بيوتنا.

 
 ღ األبناء, هو  وذن  ا له حبضورخماطبة الزون برقة, واحرتامه

 ن عناء.يعل  ي ذهن ة  فتاة, ودرس يُعطى بدو 
 

 ღ مكانتـه ي قلـب األم, حعـ  الفتـاة علـّو تبيـني فضـ  األب و
 تعي  باستقرار وهناء.
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 ღعـــن وةًـــرة غيبـــة األب عـــن البيـــت وبعـــدمـــن   إبـــداء العـــذر 
ميضــــي ي  أنــــهو  األســــرة, يســــعى مــــن أجــــ  مصــــاهلل أبنائــــه بأنــــه

مـــن ســـبي  حتقيـــ  مســـتقب  مشـــرق لـــم. يقلـــ  ي قلـــب الفتـــاة 
بعـــــــ  اآلبـــــــاء ي بيـــــــوهتم جـــــــراء  ثـــــــهدالفـــــــراحي الـــــــذي حي شـــــــأن

 مشاغلهم.
 

 ღرسم االبتسامة أمام األبناء ي أي ظرف من ظروف علينا ب
, ويــزرع ي البــالاألبنــاء راحــة  كســباحليــاة. فهــذا حــري أن يُ 

 فيســـتيقنوا أن الظـــروف هـــي مـــن قـــدر اه ,نفوســـهم الطمأنينـــة
 .والرضا به هي من صفات املسلم 
 

 ღ شـــيطانية, إن أطلـــت برأســـها علينـــا املشـــاة  الزوجيـــة نزعـــة
لنســـتعيذ بـــاه منهـــا, وإن أخـــذت مـــن اســـتقرارنا فـــة نظهرهـــا ف

 بأي شك  من األشكال أمام أبنائنا.
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 ღلزوجها, وترتب بيتها, وتتبادل ةلمات  زوجةعندما تتزين ال
الوفــاء مــع شــريك عمرهــا, فــإن ةــ  تلــك األشــياء هــي رســائ  

 ة السعيدة مع الزون.ةيفية احلياعن  غري مباشرة للفتاة 
 
ღ  الوضو  ي التعام  من أهم األمور, فهذا حع  الفتاة على

ـــادئهم, وفيـــه تبيـــان  علـــم مبايناســـب أهلهـــا, ومبـــا يتوافـــ  مـــع مب
األمـور املسـتحدثة. أمـا الـروب مـن املشـاة   لوجه الصواب ي

 فلن يزيدها إال تعقيداً.
 

ღ ا يكــون هنــار مــن الرائــع أن تشــارر األم بتــزيني فتاهتــا عنــدم
دعــــــوة حلضــــــور مناســــــبة معينــــــة, فتضــــــفي علــــــى ابنتهــــــا بعــــــ  

, وتقــــوم بتصـــــفي  شـــــعرها, ناملاةيـــــا اللمســــات اجلماليـــــة مــــن 
فهذا يشعر االبنـة أهنـا  ,واختيار املناسب واجلمي  من مةبسها

 .األمحم  اهتمام وعناية 
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ღ   ةذلك من اجلميـ  أن توةـ  األم أمـر تزيينهـا البنتهـا, فهـذا
أمهــا, فهــي تتحســه  جبمــالرائــع ي قلــب الفتــاة  فيــه إحســاس

خصـــــال شـــــعرها, وتضـــــفي ملســـــات مجاليـــــة علـــــى وجـــــه أمهـــــا, 
وتعـي  الفتــاة وةأهنـا تــزين ملكــة قلبهـا, وحعلهــا تشـعر أهنــا تــرد 
 بع  املعروف لا, وأيضاً يزيد من ثقتها ي نفسها وبقدراهتا.

 
ღ جــب إذا ةانــت الفتــاة تعــاا مــن الســمنة املفرطــة, فمــن الوا

مو محيـة اتباع بر اأن تساعدها أمها على إنقاص وزهنا, وذلك ب
األطبــــاء املتخصصــــني ي هــــذا اتــــال.  تمبنيــــة علــــى توجيهــــا

 وبتوفري وجبات مناسبة ملً  هذا الينامو.
 
ღ إخوهتـاو  ملسة رائعة اجلمـال أن جنعـ  الفتـاة حتـه بأخواهتـا ,

ناســبة املديــة ال لتــتمكن مــن تقــدميلــا النقــود  نــوفروذلــك بــأن 
 سعيدة. اتلم عندما ميرون مبناسب
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ღ  تعتقـــــد بعـــــ  األمهـــــات أن مســـــؤوليتها تنتهـــــي عنـــــد زوان
مــن ةانــت مربيــة لألجيــال تعلــم أن الصــحي  أن ابنتهــا, بينمــا 

هنار بذرة جديدة حـب أن نوليهـا العنايـة, وأن هنـار أسـرة ي 
 خــريةطــور النشــأة حــب أن حتظــى باالهتمــام الــةزم, لــذا فمــن 

  مرحلــة جديــدة مــن مراحــمــع زوان ابنتهــا تبــدأ  مــنمهــات األ
ي أطـــراف الوطيـــدة و  البنـــاء, فتســـهم ي رســـم العةقـــة احلميـــدة

 ديد.ابنتها اجلبيت 
 

 ღالراسـخة فيهـا ها أو السـلبيات ءحيسن باألم أن تعا  أخطا
نفسها, وذلـك ألن البنـت سـوف تسـتقي تلـك السـلبيات مـن ب

 أمها.
 

 ღبــارة بوالـــديك أيتهــا األم رو أبنــا و, فكــوا والديــه بــ ر  ن بـَــَمــ
 .أبنائك يسوف جتدين أثر ذلك ولمقدرة لم, 
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ღ أن ال يكون بيننا وبني أبنائنا أي أسرار, لذا فمن  ريمن اخل
باب زرع الًقة ي نفوسـهم أن ال خنفـي عـنهم ماحتويـه أجهزتنـا 

, مـن رسـائ , أو مواقـع, أو صـور ومقـاطع, ةاحملمولة, أو اجلوالـ
دون خوف أو قل  من  ,وأن نضع تلك األجهزة ي ة  مكان

ومـــن هـــذا  معرفـــة األبنـــاء حملتواهـــا أو ارتيـــاام فيهـــا لـــذا يفضـــ ,
الباب أن ال يكون ألجهزتنا أي ةلمـة سـر, أو اسـم مسـتخدم 

جهــزة, فقــد تبعــ  تلــك األرقــام األخنفــي خلفــه حمتويــات تلــك 
ملمكـن أن مـن ا ةمـا أنبعـ  الشـك.   األبناء السرية ي نفوس

ي ذلــــك, فهنــــا ســــوف تســــق  حجتنــــا, ولــــن  تقليــــدناحيــــاولوا 
 نستطيع أن نطالبهم بالوضو  والشفافية.

 
ღ والنواف  الدينية الي نؤديهـا أمـام أبنائنـا  الفروض والواجبات

بشــــك  صــــحي , وبطريقــــة تامــــة وةاملــــة, تكــــون ذات أثــــر ي 
 نفوسهم أبد الدهر, فهذا تعليم بالقدوة.
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ღ عروف والنهـي عـن املنكـر بالطريقـة املًلـى, وإقامتـه األمر بامل
على الصفة الشرعية من قب  األم يزرع ي نفه فتاهتـا أن احلـ  

, فيجتنـب , وأن الباطـ  حـب أن ينكـرفيتبع حب أن يتم بيانه
وأن هـــذا األمـــر مســـؤولية اجلميـــع ي اتتمـــع اإلســـةمي, فهـــي 

 مهمة األنبياء والصاحلني.
 
ღ ال نعـــا  ةـــ  خطـــأ مـــن فتياتنـــا مـــة أن قـــد يكـــون مـــن احلك

, بـــــ  بـــــاللوم الصـــــري , حـــــ  لـــــو ةـــــان اخلطـــــأ ظـــــاهراً واضـــــحاً 
؟ــاورهن, ونتفــ  معهــن ي النقــاق الــي نلتقــي معهــن فيهــا, مث 

 وجهة النظر الي نؤمن اا. ننبني ل
 

ღ ةًــرة التوجيهــات الــي تقــدمها األم ي ةــ  حــد , وي    إن
عنــد ابنتهــا قــد تفقــد األم , ةــ  صــغرية وةبــرية مــن أمــور ابنتهــا

ـــــــه واإلرشـــــــاد  قبـــــــول اخلطـــــــوب و  الظـــــــروف الصـــــــعبة, يالتوجي
قــد ملــت ةًــرة  األخطــاء اجلســيمة ألن الفتــاة تكــونو  العظيمــة,

 ,فباتت ال تعبـأ بـالكًري منهـاي نفسها  أثرها    قَ و  التوجيهات,
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بـاألم لـذا فحـري , تلقي لـا أي بـال وال, مي أهتمااتعريها  وال
تتعهـــدها و  طـــرف ي بعـــ  األحيـــان عـــن الصـــغائرغـــ  التأن 

 .املواعظ احلسنة حيناً بعد حنيو  بالنص 
 
ღ  تــــــــنظفهم, ف, البنتــــــــك كيــــــــة أطفالــــــــارععنــــــــدما تســــــــندين

ي األمومـة  اً يعطيها دروسـفك  ذلك تودد إليهم, توتلبسهم, و 
مبرحلـــة مبكـــرة, وينمـــي ي نفســـها جوانـــب احابيـــة ةًـــرية, مًـــ  

قــدرة علــى القيــام بأعمــال األمهــات, اإلحســاس باملســ ولية, وال
 وةيفيــة التعامــ  مــع األطفــال, وقضــاء للوقــت فيمــا يفيــد الفتــاة

 .تكسب به رضى األمو 
 

ღ  قــد يكــون مــن احلكمــة ي بعــ  األحيــان عــدم ةشــ  مــا
 سرتو اه من املاضي.

 
ღ بــ  جنعــ  الصــف   ,مــن اخلطــأ ذةــر وتكــرار أخطــاء املاضــي

 معهن. والنسيان هي طريقتنا ي التعام 
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ღ  ن بعــ  مــا ينتشــر عــي مــعلــى األم أن توجــه وحتــذر فتاهتــا
, مـن أمًـال مـن األزيـاء املضـرة عا  املوضة ودور األزياء العامليـة

صــــحة فهــــي ذات أثــــر علــــى  العاليــــة, األحذيــــة ذات الكعــــوب
, ةــذلك إطالــة األظــافر وخصوصــاً علــى عمودهــا الفقــرياملــرأة 

عــاً للجــراثيم فضــةً عــن مرتو  قــد تكــون ســبباً ي تلــو  األطعمــة
صـــــباحي أاملبالغـــــة ي  مـــــن ذلـــــك أيضـــــاً و  خمالفـــــة للســـــنة, ةوهنـــــا

أصــــباحي الشــــعر وأثرهــــا  ةــــذلكففيهــــا تغيــــري للبشــــرة, و  تجميـــ ال
الواض  ي تساقطه, ةـ  تلـك األشـياء وةـ  مايسـتجد ي هـذا 

ــــه والتحــــذير مــــن أثــــرو  ,العــــا  ــــا عن ــــه فتياتن ــــتم تنبي فحــــري أن ي
 الضار.

 
ღ  لكــن  ,بعــ  احتياجــات املــرأة غاليــة الــًمن أنمــن بــالرغم

صـــــحة بناتنـــــا أغلـــــى وأ ـــــن, فقـــــد نضـــــطر إىل أن خنتـــــار اجليـــــد 
صـــــحتها. مــــن ذلــــك أصـــــباحي  مــــن أجــــ واألغلــــى مــــن الســـــلع 

املاةيـــان( فحـــري بـــاألم أن  تـــار ماةـــان منـــه قـــد صـــنع )الوجـــه
وحتـت إشـراف  ,ومتخصصـة,بواسطة مصانع ذات تقنية عاليـة 
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ةما بيّنا ي   و أثر سلي على بشرهتاصحي, ذلك أن الرديء ذ
ةـــذلك مـــن االختيـــارات الـــي حـــب أن نعتـــ  الفقـــرة الســـابقة ,

رتفع  نه, وذلك من ااا, اختيار احلذاء الرياضي النسائي وإن 
أو مـــــن أجـــــ  التســـــوق والـــــذي  ,أجـــــ  مارســـــة رياضـــــة املشـــــي

 ي اليوم الواحد. املشي مسافة طويلة يتطلب
 
ღ  املنزليـة إ ـا  ةأن العاملـإىل فتياتنـا  ن ننبـهاجلدير بالـذةر أمن

تـدفع اجلـوع عّمـن مـن أجـ  أن مضـطرة لـذلك ,و إلينا  تحضر 
على امتهان هذو املهنـة,  ا, وأن ظروف احلياة قد أجيهتخلفها

م فتياتنـــا فجـــدير بنـــا أن نُعلّـــ .عـــن األهـــ , واألوطـــان فابتعـــدت
أن ةمــا أن علينــا احــرتامهن, ومســاعدهتن ي بعــ  األعمــال,  

 ,د الفتاة أن تقوم بنفسـها بعمـ  ةـ  مـا يتعلـ  اـا شخصـياً نعوّ 
مـــن غســـي  وةـــي مةبســـها الشخصـــية, أو تنظـــيم لغرفتهـــا, أو 

 .اخلاصة ترتب ألغراضها
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ღ   أن تعلــــــم األم ابنتهــــــا ةيفيــــــة اســــــتقبال  ةمــــــال الرتبيــــــةمــــــن
باالبتســـــامة لتـــــزرع  الزائـــــرين, وأن تعودهـــــا علـــــى مقابلـــــة النـــــاس

حــــــب احليــــــاة  نفســــــها م ,وأن تغــــــرس يالبشاشــــــة ي وجــــــوهه
 والبعد عن اإلنطوائية. ,االجتماعية

 
ღ  ِمناســب إلجــازة الصــي , يتخللــه مشــارةاتر  وضــع برنــامو 

وضــــع و  .الفائــــدةالكًــــري مــــن ي الــــدور الصــــيفية, فمنهــــا جتــــا 
 التقــاء بــني أفــراد العائلــة, وزيــاراتر  اففيهــ ,وســياحةِ  و ســفرِ امبــر 

 لألقارب ففيها بر وصله.
 
ღ  لتتقــرب األم أشــد مــاتكون ي الســفر تكــون الفرصــة مواتيــة

 فيهتعا  قضاياها, ةذلك فإن و  من فتاهتا, وتتحسه مهومها,
ـــــاء,لفرصـــــة  ـــــني األبن  يـــــتم بنـــــاء جســـــور احلـــــوار البنـــــاء بيننـــــا وب

تقاليــد اتتمعــات الــي  ــر و  إطةعهــم عــن ةًــب علــى عــاداتو 
اتتمعـات مـن نراو موق  إحا  ةذلك االستفادة من ة  و  اا



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

96 

ي نفوســهم ونبــني  احابياهتــاالـي  ــر عليهــا أثنــاء رحلتنـا, فنعــزز 
 السلبيات.لم ما فيها من 

 
ღ محـــــراء ال  اً التـــــذةري والتلمـــــي  املـــــبطن بـــــأن لألســـــرة خطوطـــــ

يســــم  بتجاوزهــــا أمــــر ي غايــــة أألمهيــــة, وأنســــب وقــــت لــــذا 
عنــد ُــاع قصــس أو روايــات فيهــا جتــاوز لتلــك يكــون التــذةري 
 اخلطوق.

 
ღ ـــاء القصـــس املســـلية ـــا األبن فنســـتًق   ,ي الصـــغر يطلـــب من

ذلـــك, وحينمـــا يكـــي أبنا نـــا نســـعى مـــن خلفهـــم مـــن أجـــ  أن 
نقـــس علـــيهم مـــا يـــنفعهم أو يهـــديهم للطريـــ  القـــومي فيتًـــاقلون 

فلــو أننــا غرســنا  ,بـني احلــالتني ةعظيمــ مفارقــةعـن ُاعنــا. فهنــا 
قصـــس تنمـــي فـــيهم  ي أنفســهم أشـــياء مجيلـــة, وســـردنا علــيهم

حـــب اخلـــري والفضـــيلة عنـــدما ةـــانوا مقبلـــني علينـــا, لـــان األمـــر 
ال يقبلـون أن  ـرتق صـاروا عندما ةانت لم حياهتم اخلاصة, و 

 جدراهنم بسهولة.
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ღ  بعــد عنــاء ســنة ةاملــة, لــذا للعائلــة الســفر هــو وقــت املتعــة
سفر, أو حتـدد الأن تشارر الفتاة باختيار وجهة  املناسب فمن
 .بع  معاملها أماةن الزيارة ي الرحلة وترسم بع 

 
ღ  ـــــــــات الســـــــــريعة, واملـــــــــأةوالت اجلـــــــــاهزة, إن مضـــــــــار الوجب

ضـارة, أمـر  يائيـةوماحتتويه احللويات, واملشروبات من مـواد ةيم
ــــه يقــــع  ــــدين, تبيان ــــاء توضــــيحه فحتــــت مســــؤولية الوال أمــــر لألبن

 يعطيهم جرعة ثقافية حول التغذية السليمة.
 

ღ ففيهـــا تنشـــي  للـــدورة الدمويـــة,  ,ر مهـــم للفتـــاةالرياضـــة أمـــ
أن  فيـدوصحة للبدن, وتقلي  ألثر الـدهون ي اجلسـم, فمـن امل

وجعلهـا ي متنـاول مجيـع أفـرد  ,يـتم شـراء بعـ  أجهـزة الرياضـة
فيمـــــارس فيهـــــا  ,العائلـــــة ي البيـــــت, أو اخلـــــرون لرحلـــــة عائليـــــة

ن اجلميــــع رياضــــة املشــــي, أو تســــل  اجلبــــال, أو صــــعود الكًبــــا
 الرملية.
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ღ  دور التجميـــ  الـــي عليهـــا مةحظـــات وجتـــاوزات ي الـــدين

بشـك  هـذو املهنـة الـدور الـي متـارس  صـورةواألخةق شـوهت 
مه  رائع وراقي, فصار الذهاب إىل تلك الدور واملشاغ  أمـر 

 أن يــتم طلـــب فضــ فمــن األ ,ينفــر منــه الكًــريو  مقلــ  للغايــة,
إىل البيـت فتجمـ  بُنياتنـا  ااملوثوق اـ (كوفريةمصففة الشعر )ال

إىل تلـك اـن ي املناسبات الي تتطلب ذلك, بدل أن نذهب 
 الي أصبحت مصدر قل  للعائلة. الدور

 
ღ  أن ة الفتـــاة األخـــذ بعـــني االعتبـــار أثنـــاء تصـــميم غرفـــينبغـــي

حتتـــوي علـــى إضـــاءة ةافيـــة, وهتويـــة مناســـبة, وأن تكـــون اجلـــدر 
يارها والتنسـي  بينهـا وبـني حبي  يتم اخت مطلية بدهانات مري 

 بشك  ةبري.بإشراةها فيه أثا  الغرفة بواسطة الفتاة أو 
 

ღ تصـــــميم املنـــــزل أن يكـــــون للفتـــــاة دور ي  ديستحســـــن عنـــــ
 وموقعها بالنسبة للبيت. ,تصميم غرفتها
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ღ إقامــة دروس تًقيفيــة لألســرة بنــوا ِ  مــن املستحســن ةــذلك 
 مــعمةت اليوميــة, شــ  مــن العلــوم واآلداب واملعــامةت والتعــا

التعريـــــ  و  لداب الطعـــــامةـــــالرتةـــــز علـــــى آداب الـــــذوق العـــــام,  
 متـداوالً خاصة ما ةان منها عرفـاً , ي تناولهالطرق الصحيحة ب

ي املطـــــاعم, وةيفيـــــة مراعـــــاة خصوصـــــيات الغـــــري ي األمـــــاةن 
واســـتخدام  ,العامـــة, وةيفيـــة التعامـــ  مـــع خطـــوق النقـــ  العـــام

وغريهــا مــا  ,لــى املقتنيــات العامــةاملواصــةت, وةيفيــة احلفــاع ع
 يهم اجلميع.

 
ღ   لكًــــري مــــا ت معــــدودة ااي ســــاعقــــد هَتــــدم قصــــور األفــــرا

 ي هـذو القصـور مـع احلفـةت فلنتعام بنيناو بسنني عدة, لذا 
ال نقبـــ  أن تكـــون أيضـــاً و  ,حبيـــ  ال نـــرد الـــدعوة ؛بطـــرق راقيـــة

 ونتكــ ن األصــ  ي هــذو احلفــةت أنإ .فتياتنــا للخطــر عرضــة
فـإن  ,نلـي الـدعوة لـذا زيادة ألفـة,فيها مبنية على احملبة واخلري و 

وننهــى بــاملعروف وجــدناها حتتــوي علــى خمالفــات شــرعية فنــأمر 
عـــن املنكـــر برفـــ  ولـــني, وبأســـلوب حســـن مجيـــ , فـــإن وجـــدنا 
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فعلينــا , وإن رأينــا غــري ذلــك لــذلك فــأنعم اــا مــن دعــوة إجابــة
اخليار باخلرون مـن احلفلـة  ضرراً, فإن ةان دفع أةًر املفسدتني

وبـــدون أن ؟ـــد  أي أثـــر ســـلي  هـــو اخليـــار األمًـــ , فلنخـــرن
لفتياتنـا  اً على من قدم لنا الدعوة وضيوفه, وليكن خروجنا مـير 

 .ن ومقنعاً لديه اً معلومسبُبه ,
 

ღ  األب لســــبب أو آلخــــر فــــة قــــد تكــــون األم منفصــــلة عــــن
ــــة أن ينقطــــع  ــــة شــــأن بينهمــــا بالتفــــاهم حــــوز ي هــــذو حال تربي

تتــأثر أو تضــطرب أو وبــدون أن  ,تعــي  بســةمحــ   ا,ابنتهمــ
 يتعًر مستقبلها.

 
ღ  جتديــد النيــة ي ةــ  وقــت وحــني بــأن الــدف مــن ةــ  هــذا

املـادي واملعنـوي, هـو تربيـة الفتـاة تربيـة ترضـي و  اجلسـديالبذل 
رب العــــاملني, وأن تكــــون  ــــرة تفيــــد هــــذا الــــدين العظــــيم, وال 

ةلمـات اإلعجـاب والتقــدير   ُـاعن أجـ  يكـون هـدفنا فقـ  مـ
 ةغايـــــإىل المـــــن حولنـــــا, ألن الًنـــــاء علـــــى تربيتهـــــا لـــــن يوصـــــلنا 
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املقصودة, ولن يرفع منزلتنا ي اجلنة املوعودة. وباملقاب  ال يعـ  
نقــــوم خــــري ذلــــك أننــــا نكــــرو أو نــــرف  الًنــــاء علــــى ةــــ  عمــــ  

 قومي.فهي شهادة  ينا أننا بإذن اه تعاىل على الطري  البه.
 
ღ ي الزاويـــة احلرجـــة عنـــد عـــرض أســـ لة قـــد  ابنتـــك ال تضـــعي

حتتوي على اختيارات متقاربة, مً  أيهم أحب إليـك أبيـك أم 
أنــــاا أيهــــم أحــــب إليــــك أخوالــــك أم أعمامــــكا هــــ  تفضــــلني 

كــون فيهــا يالــزوان أم البقــاء معنــاا. فمــع أن هــذو األســ لة قــد 
ٌر شي تبعـ   قـدو  ,تـاةللف قد تكـون حمرجـة هامن املزا , ولكن ءر

عــن  مغـايرةتسـا الت عـدة, أو جتعلهــا تفكـر بصـورة  هاي نفسـ
 .الدف منهاو    األس لة ي األص مغز 
 

ღ  ,حــ  األب علــى أن يكــون مرافقــاً لــا عنــد زيــارة الطبيــب
وأن يتـابع الكشـ  مباشـرة عليهــا, وال يتحـرن ومينعـه احليــاء أن 

 يق  مع الطبيب على سرير الكش .
 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

012 

ღ  ي احلجـاب حــني اخلـرون مــن البيــت, أو ي  عـدم التســاه
ألن التســـاه  ي ذلـــك النزهـــات الييـــة, أو الـــرحةت العائليـــة, 
 حعلها أق  حرصاً عليه ي بقية حياهتا.

 
ღ  وهـــي القـــدوة لرعيتهـــا عـــدم تســـاه  األم نفســـها باحلجـــاب

 .حع  منها مًاالً غري محيد تقتدي به بناهتا
 

ღ  فتيــــات ســـــاتراً البه جــــاب ولـــــاحلأن يكـــــون علــــى احلــــرص
 وبدون أي زينة.

 
ღ  َتفُحس لبه فتياتنا قب  اخلرون للمناسـبات, أو يستحسن

هــذا الــتفحس بطريقــة  علــى أال يكــونللزيــارات, أو لألســواق, 
كـــم ؟ر  و نـــالتفتـــي  املشـــدد, بـــ  بطريقـــة تـــنم عـــن حكمـــة, ف

مــيرة لـــد   وذلــك مـــن أجــ  أهـــداف, لفــت النظـــرنبــدون أن 
 هو إبداء الـرأي حـول حسـنه وتناسـقه. مج األدف فال الفتاة,
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ـــــبه  هـــــوو  هـــــدف آخـــــرو  ـــــار مااـــــال  الل التنبيـــــه إن ةـــــان هن
 الشرعي وصفته.

 
ღ  ـــالو  راحـــة الـــنفهمـــن أن تكـــون األم قانعـــة بقضـــاء اه  الب

لـتكن حكيمـة فـة تـؤثر علـى ففـ  مـع زوجهـا, اتو ت   اوقدرو إذ
 بينه.و  ينهافيما بالعةقة  وابنتها ي التعام  مع أبيها أو تشو 

 
ღ  ــــاة مســــؤولية علــــى األم املتزوجــــة برجــــ  آخــــر غــــري أب الفت

علــــى هــــذا  مضــــاعفة, فيجــــب أن تســــعى أن ال يــــؤثر زواجهــــا
ـــزن عةقتهـــا مـــع األباهتمامهـــا بابنتهـــا  البنـــت بالقســـ و  , فلت

 فتعطي ة  ذي حِ  حقه.
 

ღ  قـــد يكـــون ي البيـــت فتـــاة بـــني فتيـــان, فـــة نعامـــ  اجلميـــع
رقتهــا أمــر  هــمَ فَ  لفتــاة لــا وضــع خــاص, وإنّ بــنفه املعاملــة, فا

عنـــد األعمـــال, أو هـــا بـــبع  حـــب أن نستحضـــرو عنـــد تكليف
 من وسائ  التشجيع, أو ةلمات الًناء. مايناسبها اختيار
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ღ  ففـي ةقريبـفـرتة قد تفقد الفتاة أختها الي قد تزوجـت مـن ,
هــذو املرحلــة حــب أن نكــون قــريبني منهــا, وأن نقــ  معهــا ي 

ـــاً بيـــنهن ألفـــة قويـــة, وزوان واحـــدهـــذا امل ة وقـــ , فالبنـــات غالب
يســـبب احلـــزن عـــن البيـــت الـــذي ترعرعـــت فيـــه عـــدها وبُ  مـــنهن

فلنتحســـــه مشـــــاعرهن ولـــــنمأل الفـــــراحي , األخـــــواتللبقيـــــة مـــــن 
 .تلك األختالعاطفي الذي سببه فقدان 

 
ღ  األم لــا ي داخــ  ةــ  فتــاة بــذرة موهبــة وإبــداع, وتشــجيع

ــــاة الــــذي يعطيهــــا املــــاءهــــو  هــــا مــــن أن ترتقــــي يفــــة حترم ,احلي
 بنفسها ومن حولا.

 
ღ  ,اتلـــــ  األبنـــــاء بنوعيـــــة االحتيـــــان الـــــذي ُيشـــــبع رغبـــــاهتم

والتشــــجيع الـــــذي يوافـــــ  متطلبـــــاهتم, فبعضـــــهم يهـــــتم بالًنـــــاء, 
اجلوائز والـدايا, ومـنهم مـن يهـتم بإقامــة بـم توالـبع  اآلخـر يهـ

ي اتتمـع  ةـ  مناسـبة مـن مناسـبات النجـا  ونشـرها  يحفلة 
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أن خنتار لك  فتاة مايناسـبها مـن طـرق بنا القريب. لذا فحري 
 أو نستشريها باألنسب لا. ,التشجيع واملكافأة

 
ღ   أن يكـــــون هنـــــار جهـــــازيقرتحـــــون  مـــــن قبـــــ  بـــــونةـــــان املر 

يســـــتخدمه ل ,وي مكـــــان واضـــــ  ,ي البيـــــتواحـــــد حاســـــوب 
انيـة إلنرتنـت, ولكـن مـع تغـري األوضـاع وإمكادخول  ياألبناء 

أصــب   ,  اجلــوال واألجهــزة األخــر يــدخــول اإلنرتنــت عــن طر 
خمـــاطر  حيمـــيهم مـــنلزامـــاً أن نبـــ  حصـــناً حصـــيناً ي أنفســـهم 

  الرقابـــة الذاتيـــة ي فّعــوأن نُ  مـــا ماثلهــا مـــن أجهـــزة,و  اإلنرتنــت
 ,عــن ةًــب همونتــابع هموأن نــراقب ,قبــ ذي داخلهـم أةًــر مــن 

بـــ   ,يـــب اللصـــي بـــدون أن يكـــون هنـــار إحســـاس بـــدور الرقو 
 بدور الرفي  احلريس.

 
ღ ي بعـــــــــــ  مراحـــــــــــ  عمرهـــــــــــا باملقتنيـــــــــــات  اةهتـــــــــــتم الفتـــــــــــ

والي تستخدمها ةزينة لكتبهـا, أو  ,واإلةسسوارات الرومانسية
, أو حاســـواا الشخصـــي, أو ألي شـــيء مـــن اتـــزين اـــا جوالـــ



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

016 

أو ا أو نقلـ  مـن شـأهن مـن تلـك املقتنيـات, أدواهتا, فـة ؟رمهـا
بكـ  اهتمامهـا  فكرها أو اختياراهتا, ولـنعلم أن نسخر منها ي

ال ريـب و  ,لفـرتة حمـددةإ ـا هـو صغرية وةبـرية مـن تلـك األشـياء 
ي املراحــ  الةحقــة  آخــر  اً تبتعــد عنهــا و تــار شــيســوف  أهنــا

 .من عمرها
 
ღ وحــــذب مــــن يزةــــي نفســــها اإليًــــار, تعلـــيم الفتــــاة خصــــلة ,

رتموهنـا, فتحتـ  مكانـة ا وحيوهنحولا إليها, وحعـ  اجلميـع يقـدر 
مـع وفـري األجـر لـا مـن اه  أثرها,ي قلوب أهلها ومن يصلهم 

 .تعاىل
 
ღ  قــد توهــب املــرأة قــوة الشخصــية, ولكــن مهمــا ةانــت املــرأة

ذات شخصــية قويــة فيجــب أن يكــون أمــر احلــ  والعقــد واألمــر 
ــألوالنهــي بيــد األب.  م األم جبميــع شــؤون أفــراد األســرة ن حتكُّ

وهــذا أمـــر فيـــه الكًـــري  ,األب هامشـــياً ودورو ثانويـــاً  حعــ  مقـــام
ـــــب للصـــــوابامـــــن اخلطـــــأ, وم ي  موامـــــة, ولـــــرجـــــال الق  لفل ,ن
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ال متمعاتنــــا وعاداتنـــــا الكًـــــري مــــن املكانـــــة, فحـــــري بـــــاملرأة أن 
, وأن تكــون عاملــة مــن أجــ  مصــلحة تنــتقس مــن هــذو املكانــة

األســـــرة بشـــــك  عـــــام, وذلـــــك مـــــن أجـــــ  أن ال تفقـــــد األســـــرة 
ال تنهـــــى وال تـــــأمر, لكـــــن  اوال يعـــــ  ماســـــب  أهنـــــ ,تقرارهااســـــ

املقصــد أن ال تكــون ةلمتهــا هــي الكلمــة األعلــى ي ةــ  حــال 
 ., أو تكون هي املسيطرة على شؤون األسرةوي ة  حني

 
ღ  قـــد تكـــون املـــرأة ذات الشخصـــية القويـــة قـــد تعـــودت علـــى
ن ي الرأي, وذات إرادة وعزمية ال تلني, وقد تكون مـ تصلبال

يعشــقن التحــدي ويصــين ي ســبي  ذلــك مهمــا ةلــ  األمــر, 
وي هـــذا خـــري ةًـــري, ولكـــن لتحـــذر األم أن يكـــون هـــذا األمـــر 

 اً , أو ســــــلبي نفســــــها لتجفيــــــ  ةــــــ  املشــــــاعر اجلميلــــــة اً ســــــبب
احلــب واحلنــان ملــن  مــن اً , أو جفافــي قلبهــا للعواطــ  اجلياشــة

من القلب  فإن عا  التحدي والقوة يأخذ مساحة إال و  حولا,
من احليـاة العاطفيـة ألسـرهتا وبنياهتـا  إال القلي فة يبقى  ,ةبرية

 من حولا.
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ღ همــــوم املدرســــة فسة تقــــع حتــــت ضــــغوق ةبــــرية, درّ مُ ـاألم الــــ
ةحقها ي ة  حـني, وقـد يسـتلزم األم ي تومشاة  الطالبات 

بع  األحيان أن تكون صارمة شـديدة ي ا ـاذ القـرارات, أو 
صـــية قويـــة مـــن أجـــ  ضـــب  الصـــ , وهـــذا أن تكـــون لـــا شخ

ــــــــه, ولكــــــــن  تنتقــــــــ  ال ينبغــــــــي لــــــــا أن حممــــــــود ال إشــــــــكال في
 هــامــن املدرســة إىل البيــت, فيكــون تعامل تها الوظيفيــةشخصــيب

مــــع بُنياهتــــا بــــنفه الطريقــــة, وعلــــى نفــــه الــــنهو واألســــلوب. 
مــا يـــؤثر ي طريقـــة  ,ةـــأهنن داخــ  قاعـــات املدرســـة فيحسســن

 .ن لا أماً ال مدرسةطريقة تتقبله أو ي ,مع األم هنتعامل
 
ღ   ألوالدهــا األمســلباً ي تربيــة ةــذلك مــن األعمــال الــي تــؤثر 
ةوهنـــا مـــديرة ي أي مـــال,   ينبغـــي أن حتـــذر منهـــا ةـــ  احلـــذرو 

, وقــد يطــاع أمرهــافهــي دائمــاً مبــادرة با ــاذ القــرارات, ودائمــاً 
وبالتــــــا  قــــــد تنتقــــــ  تلــــــك  ,تــــــرأس فريقــــــاً ةبــــــري حتــــــت إدارهتــــــا

مجيـع مـن  , فتحب أن يسـمعإىل داخ  البيتالشخصية معها 
مـــع تعليماهتـــا ي  ا, وأن يتجـــاوبو بـــدون تـــردد ةةمهـــاي البيـــت  
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 رأيهــــا البيـــت ةمــــا يســــمعوهنا ويقـــدروهنا ي العمــــ , أو تفــــرض
 عليهم بالقوة إن لزم األمر.

 
ღ عــن آداب زيــارة الطبيــب أو  ا بشــأنعلـى األم أن تنبــه فتاهتــ

, وأن تعمــ  علــى توعيتهــا التوعيــة الصــحيحة, الرقــاة الشــرعيني
كيفيــــة التســــرت, وعــــدم ةشــــ  بوأن تعطيهــــا الــــدروس ا ملفيــــدة 

أن ال تكـون و  مـع حمـرم,و  إال للضرورة البالغة مها لمسجأجزء 
  يوجــــد هنــــار مــــن يقــــوم  اإذالزيــــارة للرجــــال مــــن األطبــــاء إال 

 مقامهم من النساء املتخصصات ي هذا اتال.
 

ღ ღ ღ 
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 ت للحياةهـمسا
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 همسات للحياة
ღ ي قلب الفتاة..حب األم يطغى على ة  حب 
 
ღ  ال حتتــــان األم أن تســــأل ابنتها..هــــ  أنــــت ســــعيدةا..فهي

 تر  السعادة ي عينيها..
 

ღ ي ال يهــــم األم أن تكــــون يــــداها ي النــــار..إذا ةانــــت أيــــد
 ي املاء.. ابنائها

 
ღ  ..م حــب األ أمــاةــ  حــب ي قلــب الفتــاة هــو حــب مؤقت

 فهو حب دائم.. ألبنائها
 

ღ  تســعى األم بكــ  مــا أوتيــت مــن قــوة..أن ال تقــع فتاهتــا ي
 ها..ئنفه أخطا
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ღ  حتــــــاور األم فتاهتــــــا بعــــــد الــــــوالدة باألحضــــــان..وي مرحلــــــة
الطفولــــــة باالبتســــــامة واحلنــــــان..وي مرحلــــــة النضــــــو بالتوجيــــــه 

 واإلرشاد..وبعد أن تتزون حتاورها بالنظرات..
 

ღ ة جيدة..عندما تـر  أبناءهـا بصـحة أفضـ    األم بصحظت
 منها..

 
ღ تعب السنني.. اآلباءو  ي األمهات ابتسامة األبناء..تنهي 
 

ღ لا لد  األم..ابتسامة األبناء..هي بلسم الشفاء.. 
 

ღ  عقــ  الفتــاة قــد اتــار موجهــا جديــداً..ولكن قلبهــا يســتمر
 معلقاً بأمها..
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ღ  ر والًقــة بالشــيطان, إيــاو  إيــار ونظــرات الشــك,أيتهــا األم
 والتوازن مطلب ي ة  إنسان.
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 األم وفتاتها والعالم من حولها
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 :العالم من حولها و  فتاتهاو  األم
ღ  تقـــــــــر  مـــــــــن صـــــــــديقاهتا, واســـــــــأ  عـــــــــنهن, وحـــــــــاو  أن

جتالســــيهن, مــــع احلــــرص أن يــــأتني لبيــــت ابنتــــك. فــــذلك يبــــ  
 واأللفة. ,والًقة ,جسوراً من احملبة نبينك

 
 ღشـــياء الـــي حيســـن أن تـــزرع ي نفـــوس الفتيـــات, أن مـــن األ

العا  من حولنا يعو باحلسن والسيئ, وأن اإلنسان املوفـ  هـو 
بــدون أن يكــون  ,الــذي حيــافظ علــى دينــه, وعاداتــه, وتقاليــدو

ن أةًر النـاس إعرضة لك  صيحة مدمرة, أو صرخة مهلكة. و 
ولــم  ,هــم الــذين عــرةتهم احليــاة ,فهمــاً ومتييــزاً للســيئ واحلســن

مصــاهلل ن أحــرص النــاس علــى إقــدم خــية وجتربــة ي طرقاهتــا, و 
عنـــــدما  اخلـــــري لـــــملـــــم أن مـــــن  األوالد مهـــــا الوالـــــدين, فليبينـــــا

هم أو اخليـــارات الـــي يصـــعب علـــي ,بعـــ  الشـــكور يواجهـــون
يهـا يرجعـوا فبـأن  أو اخلري من الشر, احل  من الباط  فيها متييز

 اإلخـــواناملقـــربني مـــن  إىل مثبعـــد اه  يهمـــا فهمـــا العـــون لـــمإل
 األخوات والصاحلني.و 
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ღ  ًب أن تكون األم مطلعة على عا  التقنية احلديًة, حأيضا

وأن تســـعى لفهمـــه, ومعرفـــة بواطنـــه, والنـــافع والضـــار منـــه, وأن 
, وذلـك مـن أجـ  أن تبـ  جسـور جديـدة مـع تها بهتوث  عةق

 العش  الذي أحاق بالفتيات ي هذا العصر. 
 

 ღيــــاة ليســــت قائمــــة علــــى الرتفيــــه فقــــ , فاإلنســــان ُخلــــ  احل
عبـادة احلـي القيـوم, ولكـن ةيـ  نوصـ   إنهلشيء حمدد معلوم 

نـــا ســـاميا. خاصـــة وأن العـــا  مـــن حولالدف هـــذا الـــألبنائنـــا 
يتفــــنن أصــــحاب هــــذو املراةــــز ي طــــر  و  مبراةــــز الــــرتف,يعــــو 

ينوعــون الطــرق ي غـــرس و  اللعـــبو  بضــاعتهم مــن آالت اللهــو
الرتفيه ي قلوب الشباب والشابات, ونشر السباق بينهم  بذور

ـــــه المـــــن أجـــــ  الوصـــــول إىل  يكـــــون. إن العـــــةن اقتنائهـــــ آليات
 بـــالتًقي  املبكـــر, والتنويـــع بـــالطر , والتعريـــ  بقيمـــة اإلنســـان

, وأن املـــرء مســـتأمن علـــى ةـــ  مـــا وضـــيفته علـــى هـــذو األرضو 
نفـوس ي من وقت, وصحة, ومال, فهـذا يـزرع إياو أعطاو اه 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

007 

ــــراد اــــالشــــابات و  الشــــباب ــــاة أُــــى مــــا ينشــــر أو ي ,  مأن احلي
لتعزيــز الًقافــة ي جديــدة حتــوير ةــ  تقنيــة  حبــًهم علــىةــذلك 

نفوسهم, واالستفادة مـن تلـك الوسـيلة ي تنميـة املهـارات الـي 
فائــدة يعــود بالميتلكوهنــا, وحتويــ  ةــ  حــد  طــار  إىل عمــ  

ةمـا ؟ـًهم هم وأمـتهم,  وي سـبي  وطـن ,متمعهم علىو  يهمعل
 تفحصـــهاو  ,دراســـة األفكـــار املعروضـــةي  اتهـــار علـــى تعلـــم امل

هــذا اجلانــب بالنســبة  ي, ومــا يســتفاد منهــا ناســباملار يــواخت
أساليب فيها  تندموطفال وجود ألعاب ووسائ  ترفيه ةًرية ألل

لتعليم, ووجود املراةز الي تعتمد علـى التعلـيم بالرتفيـه متعددة ل
ـــ , وأزالـــت بعـــ  أطـــراف لـــد  األطفـــال انـــب املعرفـــةرت جو أْث

 ميكــن أن يســتفاد منــه وســيطاً مهمــاً , وأوجــدت عنــدهم األزمــة
أن يـــتم ترتيـــب  فـــإن مـــن املستحســـن, لـــذا ي العمليـــة التعليميـــة
..وقه على ذلك ي ة  آخرو  ز بني حنيزيارة ملً  هذو املراة

 جانب.
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 ღبــــني الفتيــــات,  ه ي هــــذو األيــــامغــــزو الروايــــات حيــــ  رحالــــ
لا مع قريناهتا  شعر الغافلة بأناملغامرة, ويُ  ياةفيغري الصغرية حب
جتاهـــات عـــدة, ويلهـــي عـــن با, وحيـــرر القلـــوب نفـــه احلكايـــة

 إىلأيتهـــا األم فيجـــب أن تصـــ  يـــدر  أفضـــ  شـــيء لـــه معـــدة,
أيـدي ُةتـاب الروايـات املاجنـة,  إليهـا قب  أن تص  قلب ابنتك

ادفعــــــي إليهــــــا بقصــــــس الســــــرية, و فظــــــة, ااحملأو اخلياليـــــة الغــــــري 
ــــات اإلســــةمية أو  العامليــــة العفيفــــة, واتــــةت الدوريــــةو  والرواي

 العلمية املفيدة.
 

 ღ فَـــت ر لبـــاب العلـــم –اإلنرتنـــت–دخـــول الشـــبكة العنكبوتيـــة 
, وتوســيع للمــدارر بأســرو , وانفتــا  علــى العــا علــى مصــراعيه

يـدخ   على مـنتكون الرقابة ينبغي أن واملعارف, ولكن ةي  
هـــم ي ســـن املراهقـــةا هـــذو املشـــكلة تـــؤرق  هـــذو الشـــبكة مـــن

اآلبــاء واألمهــات صــب  مســاء, ومصــدر املشــكلة أن اإلنرتنــت 
فــت  ت, فكيــ  لفتــاة غضــة الغصــن أن تفاســدملي ــة بالصــاهلل وال

علــى هــذا العــا ا وةيــ  لعقلهــا الــذي غــادر قبــ  فــرتة  اهــاعين
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د مـــــــن هــــــذا العـــــــا  أن يـــــــدرر املــــــرا ,مراحـــــــ  الطفولــــــة وجيــــــزة
عـا  غريـب مًـ  هـذا العـا ا دهاليز ي  االفرتاضي قب  أن تتيه

هنـا حــدر بــاألم أن ال تــدع ابنتهـا لوحــدها عنــدما تلــو إىل هــذا 
ب  عليهـا أن متسـك بيـد ابنتهـا فتـدخ  وإياهـا إىل عـا   ,العا 

اإلنرتنــــت, فتعــــي  معهــــا رغباهتــــا وإن ةانــــت ال تتماشــــى مــــع 
أقـ  مـن مسـتواها بـأن ذر األم  شـعرت ولـو حـ  هـي, هواياهتا

أن تشرتر األم باسم معرف ي منتد  صغريهتا ة ؛أو تطلعاهتا
موقعهـــــا املفضـــــ  فتتفاعـــــ  معهـــــم,  ي الـــــذي تشـــــارر فيـــــه, أو

ــــاق  مــــع صــــغريهتا أمــــور موقعهــــا احملبــــب,  ي وتشــــارةهم, وتتن
معهــــا ةعضــــوة فاعلــــة, فتعــــي  مــــع صــــغريهتا مهومهــــا  تواصــــ فت

  ذلـك حـري أن يوجـد بـني الفتـاة واألم ألفـة غـري كـ؛ فاملرحلية
 وخطوة ي سبي  املصلحة. ,مسبوقة

 
 ღ  اخلاصة باجلوانب السي ة من اإلنرتنت, من احللولةذلك 

البيـــــت ي خطـــــوق اإلنرتنـــــت الـــــي تـــــتفحس أهـــــ  أن يشـــــارر 
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مــا اعتــاد اتتمــع و  العقيــدةو  الفطــرة املواقــع, وحتجــب مــا اــال 
 .عليه

 
ღ مــن  اتنــا مــن مقــدمي التوصــي  املنــز  الســريعر علــى فتياحـذ

قـــــتحم أســـــوار ا, فهـــــؤالء شـــــرر حييـــــ  بـــــاتتمع, وبـــــةء املطـــــاعم
لة مـــن َصـــاألســـرة, فاحلـــذر مـــن أن تســـتقب  فتياتنـــا الطلبـــات املوَ 

وأن ال ندعهم يصـلوا  ,, واألحوق أن ال نلجأ إليهمهؤالء قب 
 إىل بيوتنا بأي شك .

 
 ღ لم أن البنـــات أمانـــة, وأن يعلـــبتلـــي بـــبع  القنـــوات, فامـــن

ـــــاملعروض أةًـــــر مـــــن غـــــريهن,  ـــــأثرن ب قلـــــوان رقيقـــــة, وأهنـــــن يت
مايناســب التعــاليم والقــيم, وأبعــدي عــنهن ةــ  لبناتــك اختــاري 

العــادات, مــا يــؤثر علــى ســيء يهــدم املبــاد  الســوية والــدين, و 
 .رعيتهمس ول عن  راع وة بني يديك واألعراف, فهن أمانة 
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ღ  ومتابعتهــا معهــا, فيــدةامو التلفزيونيــة املتــذةري الفتــاة بــالي ,
لفتيـات. ل اً مو خمصصـنـاخاصة إذا ةـان الي  ,وأخذ رأيها حولا

 وميكن عم  ورقة متابعة لليامو املميزة الي تعـرض ي القنـوات
 .لتتمكن من متابعة هذا الينامو

 
ღ  مبــــن هــــم خلــــ  املطلقــــة حتـــذير الفتــــاة بــــأن ال تضــــع الًقــــة

خاصـة أنـه عـا  مهـول الويـة, فقـد يكـون شاشات اإلنرتنـت, 
فتاة وباحلقيقـة هـو ذئـب ينتظـر الفرصـة مـن أجـ  باسم املعرف 

لـــا مــــلرب  ولكـــنّ  أن يقتـــنس فريســـته, وقـــد تكـــون فعــــةً فتـــاةً 
 سي ة, ومفاهيم منحرفة قد ال تبديها من أول حلظة.

 
ღ قـد  تنبيه الفتـاة أن اخلضـوع بـالقول عـي الـردود ي اإلنرتنـت

 داية النهاية عي هذا العا  الرقمي.يكون ب
 

ღ اخلاصــــة الرســــائ  و  ,تنبيــــه الفتــــاة ملخــــاطر الرســــائ  الييديــــة
التابعـــة للمنتـــديات, ومواقـــع احملادثـــات املباشـــرة عـــي اإلنرتنـــت, 
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والتحــذير مــن أن تنــدفع الفتــاة ي هــذا اتــال مــن أجــ  خــوض 
 التجربة. غمار

 
ღ  وزيارهتــا  ابنتهــار فيهــا معرفــة املنتــديات الــي تشــار علــى األم

. ومـــــن اجلميـــــ  أن ال يكـــــون التعـــــرف علـــــى آخـــــرو  بـــــني حـــــني
املنتـد  بشــك  يــوحي بالتطفــ  علــى خصوصــياته, أو يــنم عــن 
ســـوء ظـــن بـــه. بـــ  يكـــون مـــن أجـــ  التشـــجيع والتحفيـــز, وإن 

ــــ ــــتم  الضــــروريه املنتــــد  ال يناســــبنا فمــــن وجــــدنا أن توجُّ أن ي
 حتذيرها منه, وإقناعها ببدي  غريو.

 
 ღمــوم النــاس هــو بــإذن اه ل كأن تفرحــ اعلمــي أيتهــا الفتــاة

عملــي اتعــاىل ســبب لتفــريو مهــك, قفــي مــع النــاس امــومهم, و 
ويقفــوا معــك  ,مــن أجلهــم, ليعملــوا بــإذن اه تعــاىل مــن أجلــك

وي هـــــــذا درس للفتـــــــاة أن اإلنســـــــان معطـــــــاء مـــــــع .كتـــــــي حمن
 اجلميع.
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ღ   فتاتـــك اللـــوم إىل هي احرصــي أيتهـــا األم املبارةـــة أن ال تـــوج
ي  يـــرترأمـــام النـــاس عةنيـــة, فهـــي تتضـــاي  مـــن هـــذا الفعـــ , و 

 نفسها أثراً سي اً إىل أمد بعيد.
 
ღ  قد ال  لوا اتـاله ي هـذا الزمـان مـن أمـور حمرمـة تـزرع ي

ســــي ة, ومــــن ذلــــك الكــــذب, والنميمــــة,  نفــــه الفتــــاة خصــــاالً 
مــن األمـــور  والغيبــة, وإخـــةف الوعــد, وشـــهادة الــزور, وغريهـــا

علـــى نقـــس ي ترةيبـــة  الـــي هـــي مبًابـــة أمـــراض نفســـية, وداللـــةر 
الصـــغر.  أيـــامي الرتبيـــة اإلســـةمية الصـــحيحة  الـــنفه, ونقـــسر 

, وذلــك ملعاصــين هــذو األمــراض و مــحتصــني فتياتنــا حــب لــذا 
ذةـــر النصـــوص واألحاديـــ  وإن , لـــااألثر الســـيئ ذةريهن بـــبتـــ

ع الدارجـــة أمـــر ي غايـــة الـــي تبـــني وحتـــرم تلـــك الطبـــائ الصـــرحية
إمـــــا بـــــدرس  آخــــرو  إن التنبيـــــه عليــــه بـــــني ةــــ  حـــــنيو  األمهيــــة.

خمتصـــر, أو بلوحـــة فنيـــة معـــية, أو بعبـــارة خمتصـــرة, أو بأبيـــات 
تلــــك تــــزرع ي الــــذهن أن ات تلــــك العــــاد مســــاو شــــعر تبــــني 
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 .نقـرتب منهـامـن اخلطـوق احلمـراء الـي حـب أن ال  ألمـور هـي
 ما ةانت منزلته.ال نستقبلها من حولنا مهو 
 
ღ بني فتـاة أخـر , و  عندما يكون هنار سوء تفاهم بني ابنتنا

صــب اللــوم وحتميــ  اخلطــأ  علــى أوليــاء األمــوردرن بعــ  فقــد 
, أو علـــى النقــي  مـــن الطــرف اآلخـــر دون تبــني الســببعلــى 
ي صـ  املخطـئ ضـد فتياتنـا, فأوليـاء األمـور ي  نيقفو ف ذلك

تفــــــري , و  إفــــــراق تضــــــادينهــــــذا األمــــــر ي مــــــوقفني خمتلفــــــني م
هــــو الصــــواب, ينطــــ  بــــاحل  فاالعتــــدال وا ــــاذ موقــــ  عــــادل 

, فهـــذا أمـــر علـــى خـــر أو مـــن األ ابنتنـــاســـواء ةـــان اخلطـــأ مـــن 
جانـــب ةبـــري مـــن األمهيـــة. وفيـــه درس للفتـــاة أن احلـــ  أحـــ  أن 

 يتبع.
 
ღ  ومــــــن احلكمــــــة أن ال نطلــــــع اآلخــــــرين علــــــى مشــــــاة , أو

, لنـــا أي مصـــلحة ي ذلـــك عيـــوب, أو هفـــوات فتياتنـــا, فلـــيه
 .وليه ذلك ي مصلحتهن ي املستقب 
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ღ  ,جتنــي أن تكــون ابنتــك أضــحوةة ملــن حولــا بــأي أســلوب

 أو شك , أو سبب.
 
ღ  لتهـــاون بعةقـــة بناتنـــا اقـــد يـــدفعنا حســـن الظـــن بأقاربنـــا إىل

ما قـد يكـون لـه آثـار سـلبية  ,القريبات من بنات العائلة ببع 
وانـــب أخةقيـــة ســـي ة, لـــذا فاحلـــذر خاصـــة ملـــن لـــن ج ,خفيـــة

 سوء الظن باجلميع أمر غري مرغوب.إن ةان و  ؛ مطلوب
 

ღ  مــن األفضــ  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.
 

ღ  اإلعجــــاب للطــــرف اآلخــــر و األعمــــى معاجلــــة امليــــ  ينبغــــي
ــــاملميزات  ــــاهي ب حــــ  مــــن القــــدوات, وهــــذا مــــن الفتيــــات املتن

, إن اإلعجــــاب ي هــــذو باطنــــه الشــــرو  إعجــــاب ظــــاهرو اخلــــري
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الطـرف اآلخـر,  لتميـزأو  ,الفقرة نابع عن حب أصله حب ه
؛ إن آخــر مــن اإلعجــاب املنهــي عنــه شــك قــد حــر إىل  هولكنــ

ات لفتيــــــــــبا باملدرســــــــــات, أواإلعجــــــــــاب املفــــــــــرق للطالبــــــــــات 
الـــداعيات, أو مـــن قبـــ  الصـــغريات ملـــن حـــولن مـــن القريبـــات, 
يســلب الفتــاة تفكريهــا, وحعلهــا تابعــة للطــرف اآلخــر, مقلــدة 

, ومًلة لك  صغرية وةبرية من أفعالا, الك  حرةاهتا, وسكناهت
 وجـزء سـيءاحلسـنة  اوهذا فيه جـزء حسـن وهـو التقليـد ألفعالـ

, فحـري ا دون متييـزلكـ  أفعالـوهو التقليد الشخصـي البحـت 
بنا أن نبني للفتاة الفرق واألثر بني القدوة ي األعمال احلسنة, 
 والقدوة واملتابعة ي ة  دقي  وجليـ  مـن التصـرفات الشخصـية

لـن,و أعظـم مـن  والـذوق اخلـاص ,واملزان ,واالختيارات للغري,
 .ذلك التعل  القلي ان ي ة  حني

 
ღ الًقافــة اجلنســية دعو إىلي تــحتــذير الفتــاة مــن املنتــديات الــ 

تلـــــك املنتـــــديات بغـــــري اُهـــــا, ةاحليـــــاة ي ســـــموهنا ي, و املاجنـــــة
ــــة, أو الًقافــــة األ , فهــــذو الًقافــــات فيهــــا خــــدش, ســــريةالزوجي
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وفح , وبذاءة, وعرض تشم ز منه النفه السـوية, ولألسـ  
أن الكًـــــري مـــــن املنتـــــديات قـــــد أدرجتـــــه ي بواباهتـــــا مـــــن أجـــــ  

مـن قبـ  القـائمني  سـي ةجـ  مقاصـد غـري أهداف مريبـة, ومـن أ
على تلك املواقع, فهي مرتع خصب للذئاب, ومكان مناسب 
الصطياد الفرائه, والفتاة تدخ  إىل تلك املنتديات إما ملعرفـة 
حياهتـــــا املقبلـــــة, أو بـــــدافع االةتشـــــاف, فتســـــق  إمـــــا ي حبـــــر 
الرذيلة, أو تقع ي حبائ  الرجال الذين اتفون خل  معرفات 

ة, أو يلبســون مةبــه الناصــحني أو املستشــارين ي هــذا نســائي
اتال, وهم أبعد الناس عن النص  والدين. فهدفهم أن يوقعوا 
 أةي عدد ي مكائدهم ومصائدهم ةفى اه املسلمني شرهم.

 

ღ ღ ღ 
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 هـمسات للحياة
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 مسات للحياةه

ღ   فـــــــاعري مـــــــن ..أن تعـــــــري فتاتـــــــك ةيـــــــ  تفكـــــــر إذا أردت
و إذا أردت  أن تعـــرف مـــن تصـــاحب فـــاعري مـــاذا تصـــاحب..

 املباد ..و  حتم  من الم
 

ღ  ـــــــــا ي ثة ..التقليـــــــــ  مـــــــــن شـــــــــأن ال نقبـــــــــ  هـــــــــزل فتياتن
 التين والسفور..و الدين..والتقلي  من منزلة الوالدين..

 
ღ  لـــــو وضـــــعنا للفتـــــاة..أموال الـــــدنيا ي ةفة..ووضـــــعنا ةلمـــــة

 عاطفية..عاطفية ي ةفة أخر ..الختارت الكلمة ال
 

ღ  َن  ن حولا يعرفوهنا بعيـوهنم..ومَ من ةانت ذا حسن..فإن م
 ةانت ذا عق ..فإن من حولا يعرفوهنا بعقولم..

 
ღ ..الدين جذور..واألخةق  ار 
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ღ  ـــــد وبال تيأســـــي مـــــن عملـــــك  إهنـــــاتك..امـــــن أجـــــ  فت ال
ي عقلهــــــا   زنــــــهو  مــــــن أجلهــــــاتبذلينــــــه تســــــتقب  ةــــــ  عمــــــ  

ًة مشــــــــاهد ظــــــــةً ملحو  اهتــــــــا بطريقــــــــةتطبقــــــــه ي حي مث..البـــــــاطن
ــــــزالً ي البــــــاطن يبقــــــى..وقــــــد للمتابع حــــــ  حتــــــني الفرصــــــة  خمت
..أ  تــري أن عقــارب الســاعة املتباط ــة باملســري..حترةها املناســبة

 أنــــــــــــــت :عقـــــــــــــارب الـــــــــــــدقائ  املســــــــــــــتمرة باحلرةـــــــــــــة..ةةةما
ي الوقــــــت  الوصــــــولمــــــن أجــــــ  أن دائبــــــني الساعة..تســــــريان و 

 لدف حمدد....احملدد
 

ღ  ليســــت ةــــ  الريــــا  لواق ..وليســــت ةــــ  فتياتــــك تناســــبها
 رياحك..

 
ღ  والريا  املوجهـــــــــان لـــــــــهاألســـــــــرة مرةب..والوالـــــــــدان مهـــــــــا..

ــــــي مــــــن حولنا.. ــــــه ي عــــــرض العواصــــــ  ال ــــــه مبــــــن في قــــــد تقلب
..ويبقى األبنــــــاء ووحتــــــول مســــــار  ه..أو تــــــؤثر ي أشــــــرعتالبحــــــر
أمــام  هتمــا مبتســمني..متأملني..وواثقني مــن قو  ينلوالــدلينظــرون 
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 يصــة اــم إىل شــاطئ األمــانأن  منهمــا ةــ  قــوة.. وينتظــرون
 الريا  العاتية.. عاةستهموإن 
 

ღ نا..فعلينـا أن ئاملؤثرات اخلارجية تصنع خندقاً بيننا وبـني أبنا
 جسوراً لنعي إليهم..فوقه نصنع 

 
ღ  الفتيـــــات لســــــن أقــــــ  ذةــــــاًء..فهن ال يصــــــدقن ةــــــ  ةلمــــــة

 ..لن ءأي إطرا ُاعثناء..ولكن حيبنب 
 

ღ ღ ღ 
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هدايا األم لفتاتها والمحفزات 

 بنفسها لزيادة الثقة
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 هدايا األم لفتاتها والمحفزات لزيادة الثقة بنفسها :

ღ  وســـ  مةبســـها, أو مةبـــه  خمبـــأةً مـــن األم لفتاهتـــا هديـــة
 لن تنساها. للفتاة مفاجأة خزانتهاجديدة موضوعة بداخ  

 
ღتـدفعني أنـت  نهـاا جائزة اتفقي مع مدرستها..أن تُقدم ل ,

 وذلك عندما تتفوق ي أي عم  أو أي نشاق مدرسي.
 

ღ  ُتنشـر بكامـ  جسـمها  ,طبـع علـى خـدها وهـي نائمـةقبلة ت
إحساســــاً دائًمــــا بالعاطفــــة, وشــــعوراً باحلــــب والســــعادة. وتلــــك 

 .تنيالقبلة سوف حته اا ح  وإن ةانت عيناها مغمض
 

 ღ,ضــــميها بقــــوة, قبليهــــا  ال حترميهــــا مــــن أحضــــانك الداف ــــة
, أو عنـــدما تقـــدم لـــك اً ســـعيد اً خـــي  ك منهـــاحبـــرارة, عنـــد ُاعـــ

, بــــ  األفضــــ  واألمجــــ  أن تكــــون تلــــك اخلطــــوة اً شــــي اً جديــــد
إىل بــدون أي ســبب. إن فتاتــك حباجــة ةــ  حــني أن تعيــديها 

 منبع سعادهتا.
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 ღ ـــــاجعلي نغمـــــة االتصـــــال  ,إن علمـــــت أي نشـــــيد تفضـــــ ف

 ا املفضلة.القادمة منها هي أنشودهت
 
ღ لصــــغريتك مبجلــــة دوريــــة تناســــب عمرهــــا ي ةــــ   ياشــــرتة

قرئـــــي معهـــــا فصـــــول تلـــــك اتلـــــة, وتبـــــاحًي معهـــــا, ا, و ةمرحلـــــ
 وشارةيها إعجااا.

 
ღ  إن ةانت فتاتك متلك جهاز جوال, فرسالة حب ترسلينها

ــــة الــــي  ــــري بصــــرها, وتشــــعرها بقــــدر احملب لــــا تــــنع  قلبهــــا, وتن
 اجأة بني ة  فرتة وفرتة.جتمعك اا, فاجعليها مف

 
 ღ مـــع ةـــ  شـــيء تـــرغبني إيصـــاله لـــا وأنـــت ال تعـــرفني مقـــدار

أهنـا حتبـه, فمـًةً إذا ةنـت  فضعي معه شي اً متيقنةً  ,ميولا ؟وو
ال تعرفني مقدار حبها ألشرطة األناشـيد ومتيقنـة حلبهـا للهـدايا 
مــــن الســــاعات, فــــادفعي لــــا اديــــة مكونــــة مــــن ســــاعة ومعهــــا 
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ك الدية احملبوبة سوف تقرب إليها األخر  الي ال أشرطة, فتل
 وهكذا.…تعلمني مد  حبها لا 

 
 ღ ورقـة ةتـب فيهـا بعـ  دفاترهـا و  ةتبهـا  بني صفحاتضعي

 حـــــ  تفاجـــــأ بوجودهـــــاعبـــــارات احلـــــب واألمنيـــــات بـــــالتوفي , 
, ولتكتبيهــــا بشــــك  ةدرســــاملدفاترهــــا ي و  ةتبهــــافــــت   ت ماعنــــد

زخــــارف مناســــبة, وعطريهــــا واضــــ , وبــــ  مجيــــ , وزخرفيهــــا ب
 ليفو  منها شذار.

 
 ღ ي الصبا ..ضــعي جبانــب ســريرها زهــرة نديــة, جتــدها بعــد

 طــوال اليــومأن تســتيقظ مــن نومهــا مباشــرة, فتستبشــر بر يتهــا 
 .تذةرها بأعز الناسو 
 
ღ  أحضـــري لـــا وســـائ  معينـــة لتنميـــة هواياهتـــا, ووفـــري لـــا مـــا

 يزيدها من اليوز ي مالا.
 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

036 

 ღ أن يــتم تنظــيم حفلــة مكتملــة مبناســبة جناحهــا, أو أي رائــع
هتا, ففـي ذلـك فـر  امناسبة سعيدة لا, ويتم فيها دعـوة صـديق

 .هنلا وتقارب مع
 

 ღ ضـــــعي اُهـــــا بـــــاجلوال باســـــم مجيـــــ  حتبـــــه وتعشـــــقه..فتلك
 اللمسات تبقى مد  احلياة.

 
 ღ الًناء على لبسها, وزينتها, وأسلواا ي حديًها, وأداا مع
هــــا, يزيــــد مــــن ثقتهــــا بنفســــها, وحعلهــــا تســــتزيد مــــن تلــــك غري 

 الصفات احلميدة.
 

 ღ ي احلــــــــدائ  والنزهــــــــات ال تســــــــبقيها, بــــــــ  امشــــــــي معهــــــــا
وجاوريها, فهنار القلـوب تتفـت , والنفـوس تصـفو, فجميـ  أن 

 تقرتب األجسام.. لتتعان  القلوب, وتتصار  األروا .
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 ღنــــــاءرة أبي الــــــرحةت ةــــــوا أنــــــت الســــــاهرة علــــــى راحــــــ ,
ســــعيدة  هأيامــــ يواجعلــــي برنــــامو الســــفر مــــن أجلهــــم, وعيشــــ

األمـــاةن الـــي حيبـــون وي األوقـــات الـــي  ي بـــرفقتهمزور  ؛معهـــم
 يريدون.

 
 ღ ًيـــة, بـــ  اةســـري ةـــ   ال تكـــن عةقتـــك بفتاتـــك عةقـــة ُر

احلواجز, ضحكة, بسمة, مقلب, وأةًر من ذلك.. فاألمومـة 
 .ة  شيء مجي   يه
 
ღ اسـهري علـىمرضـها, حـال حية ي الصـ راعـي حالـة ابنتـك 
 إنـهجبانبها,  يعلى العم  والوظيفة وقفي رعايتها وقدم احتهار 

أمـــر يشـــعرها باالطم نـــان, وافـــ  عنهـــا األ . فـــة ترتةيهـــا ي 
 ها ح  الرعاية.يْ وارعَ  وحيدة مرضها
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ღ ,وي مصـــيبتها  عنـــد خوفهـــا احتضـــنيها, وي فرحهـــا قبليهـــا
ي ةـــ   و مههـــا فرجـــي عنهـــا,واســـيها, وي ةـــدرها ســـليها, وي

 حال ةوا أنت القمر املضيء ي حياهتا.
 
ღالشرعية, وحافظي على أن تتناول  ىعند مرضها أرقيها بالرق

 عةجها بوقته املطلوب.
 
ღ اــا باســـتمرار بعيـــدة عنــك اتصـــلي  هــيو  ,ي حــال مرضـــها

عليهـــا, وحـــدثيها مبقـــدار احلـــزن الـــذي أصـــاب العائلـــة  لتطم ـــ 
 .رضهامب
 
ღ حــــــال ســـــــفرها راســـــــليها, وةلميهـــــــا, وأمـــــــديها مبشـــــــاعر ي 

 تكنينه لا.احلب الذي ب تنعمالدفء الي جتعلها 
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 ღ ي أعمالــــــــك اخلاصــــــــة اجعليهــــــــا مستشــــــــارة, وي شــــــــغلك
الوظيفي حدثيه ببع  مهومك لتشـعر بأهنـا أةًـر مـن بنـت بـ  

 موم.الهي مبكان الصديقة الي تشارةك 
 
ღ  يكــون ي البيــت مموعــة أن  التعطــ و  دواعــي التــلل مــن

 من الدايا, وذلك من أج  أن تكون جاهزة لك  مناسبة.
 
ღ  أن توصيه األم بأن يشـرتي  املناسبعند سفر األب, فمن
املــدن الــي ســوف يســافر  نياتــه بعــ  مــا تتميــز بــه الــدول أولبُ 

 مع رغباهتن. متوافقة. وأن تكون تلك الدايا أو مير اا إليها
 
ღ اء, مث الـــدعاء هـــو ســـبب ةـــ  جنـــاة, وهـــو الـــدعاء, مث الـــدع

إىل  الطريــ  إىل الصــة , وهــو النجــاة مــن ةــ  ةــرب, والســبي  
أُعيهـــا دعواتـــك عنـــدما و  , فـــأةًري مـــن الـــدعاء لـــاةـــ  خـــري

تنفــذ طلباتــك, أو عنــدما حتقــ  بعــ  أمنياتــك, بــ  أمجــ  مــن 
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ذلــك أن تكــون الــدعوات ي ةــ  وقــت وحــني وليســت مرتبطــة 
 بعم .

 
ღ أن يـــــتم إهـــــدا ها مـــــا  ,التنويـــــع ي الـــــدايا قـــــد يكـــــون مـــــن

يناســب الفتيــات ي عمرهــا مــن أشــرطة أناشــيد, أو حماضــرات, 
 روايات أو مةت. وأ ,أو قصس

 
ღ  من تنميـة رو  الصـداقة بـني ابنتـك وصـديقاهتا, أن تقـدمي

عنـــدما متـــر مبناســـبة  ة لـــاالبنتـــك هديـــة مجيلـــة لتقـــدمها لصـــديق
 سعيدة.

 
ღ  ــــد جــــداً مــــن ــــتم وضــــع مكتبــــة صــــغرية ي غرفتهــــا أن  املفي ي

حتتــوي علــى بعــ  مــا  تــارو هــي بنفســها مــن الكتــب القيمــة, 
لـــا وميًـــ   اً واتـــةت املناســـبة, وتزيـــد األم عليهـــا مـــاتراو مناســـب

نقطــة التقــاء بينهمــا, وذلــك بعــد أن تســتأذن منهــا, وبــدون أن 
 تل  عليها من أج  قراءهتا.
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ღ ناســبة بــ  هــي مــن بــاب أمجــ  الــدايا تلــك الــي تقــدم بةم

 .و األلفةاحملبة 
 

ღ  إشـرار الفتـاة ي دورات متخصصـة مـن الـدورات من املفيـد
ـــــ ,  ـــــ  دورات اخلياطـــــة, والتجمي ـــــات جنســـــها, مً املناســـــبة لبن

 ...وغريهاالرتتيب و التنظي والطرق احلديًة للتنظيم و 
 

ღ  ًإشــــرار الفتــــاة ي دورات تطــــوير الــــذات, مــــن املفيــــد أيضــــا
سـب اآل , ودورات اإلدارة, ففـي ذلـك الكًـري مـن وبرامو احلا

 رفع القدرات وزيادة الًقة بالنفه.

ღ ღ ღ 
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 هـمسات للحياة
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 مسات للحياةه

ღ جسر تبنيه األم....من اجله  إىل العلم 
 

ღ    ةلمــة حســنة قــد ترفــع أســرة ةاملة..وةلمــة ســي ة قــد تطــي
 بأمة ةاملة..

 
ღ  أحشـاءها..ومن لبنهـا تسقي األم زهرة عمرها من دمهـا ي

 ي حضنها..ومن دموعها ي حياهتا..ومن رضاها بعد ماهتا..
 

ღ  ينظر الطف  إىل أمه أثناء بكاءو..لري  لوحة احلزن ي وجه
 أمه..ومن شفقتها يستقي قوته..

 
ღ  ـــــدفء ـــــدما  ـــــدو بال ـــــ  العـــــود..ال يفـــــو ..إال عن الفتـــــاة مً

 واحلرارة..
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ღ ات مث الصــــديقات مث ثــــة  ؟ــــذر الفتيــــات منهــــا الصــــديق
الصــــــديقات.. وثــــــة  ننصــــــ  الفتيــــــات اــــــن الصــــــديقات مث 

 الصديقات مث الصديقات..
 

ღ  ــــاة..فهي تــــر  نفســــها مــــن عيــــون اآلخــــرين هــــي مــــرآة الفت
 خةلم

 
ღ   ةلمة ماما..  يقال لاتبقى الفتاة بقلب طفلة لعوب..ح 
 

ღ فإننــــــــا نقفــــــــ  مــــــــع فتياتنا عنـــــــدما نقفــــــــ  أبــــــــواب احلـــــــوار..
..فإننــــــا نقفــــــ  عليها وعنــــــدما نقفـــــ  أبــــــواب العطـــــ ..هـــــاعقل

 القلب مها ةفتا امليزان للعيشة السوية..و  و العق قلبها..
 

ღ  الفتــاة ةالشــجرة..تبح  عــن شــعاع دافــئ لتــورق..ح  لــو
 الجتهت ؟و النافذة.. أغلقت عليها الغرفة

ღ ღ ღ 
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 األم وفتاتها المقبلة على الزواج
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 :الزواج األم وفتاتها المقبلة على 

ღ  باحملافظـــة علـــى أوراد الصـــبا   الفتـــاة تـــذةريمـــن املستحســـن
املناســبات,  يزيــد اهتمامهــا بــذلك ي أنو  واملســاء منــذ الصــغر,
حيـــ  تكــون الفتـــاة ي ةامـــ  زينتهـــا, أو  ,أو حفــةت األفـــرا 

 فرتة اخلطوبة حي  األنظار تتجه إليها.
 
ღ  اطبوناخلـــعنـــدما تبلـــ  الفتـــاة مرحلـــة الـــزوان ويتقـــدم إليهـــا, 

تنتظــر مـــن أمهـــا أن تكــون معينـــة لـــا ي ا ــاذ القـــرار, فهـــي ي 
وخـــوف وخشـــية مـــن الفشـــ , فحـــري بـــاألم أن  ةمرحلـــة حرجـــ

ترشــد فتاهتــا بطريقــة مناســبة لكيفيــة اختيــار الــزون املناســب مــن 
املتقدمني, وتوجهها بـأن تسـتخري راـا, وأن تـدعوو بـالتوفي  ي  

 حال.ة  
 
ღ علـــ  ورديــة, ففكرهــا م اً ر تعــي  أحةمــالفتــاة ي هــذا العمــ

مواصفات معينة, هي  ايكون ذ تريد أنفهي  ,بفارس أحةمها
املظـــــاهر, أو بإمـــــا  تعلـــــ ي الكًـــــري مـــــن األحيـــــان مواصـــــفات ت
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تغفـــ  الفتـــاة عـــن قـــد املرةز املـــا . و بـــاملكانـــة االجتماعيـــة, أو ب
 ةالقناع فاملفرتض باألم أن تزرع ي فتاهتا ,بع  األشياء األهم

منذ أن تقب  على هذو املرحلة أن من ةمال اجلمـال هـو مجـال 
مــع بالتأةيــد الــدين واألخةق,ولكــن هــذا اجلمــال ال يتعــارض 

 املظاهر األخر  الي قد تعشقها الفتيات.
 
ღ  جتنـــــــي أن متازحيهـــــــا بشـــــــك  ســـــــلي عـــــــن احليـــــــاة الزوجيـــــــة

أو ماقبـــ  الـــزوان, فهـــذا قـــد , وخصوصـــياهتا ي مرحلـــة اخلطوبـــة
نظرهتــا بالكامــ  إىل نظـرة تشــا مية عــن تلــك  ولا, أو حيــحيرجهـ
 احلياة.

 
ღ  نفــــــا, وقــــــد بنــــــاهتنبعــــــ  األمهــــــات مــــــرتددات ي زوان 

ابنتهــا  األم قنــعتاجلديــدة, وقــد  نمــن الفشــ  ي حيــاهت نعلــيه
ــــد ينتقــــ   ــــزوان ةلمــــا تقــــدم إليهــــا متقــــدم, وق بتأجيــــ  فكــــرة ال

, القلـــــــ  فتغشـــــــاها حالــــــة مــــــناخلــــــوف ال شــــــعورياً إىل ابنتهــــــا 
 بعدو.و  قبلهمن الزوان أو التشا م ضطراب الوا
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ღ  ,إشــــــرار الفتــــــاة ي دورة تًقيفيــــــة للمقــــــبةت علــــــى الــــــزوان

وذلـــــــك عنـــــــد خطبتهـــــــا وقبـــــــ  زواجهـــــــا, لتـــــــتعلم فيهـــــــا ةيفيـــــــة 
 التعامةت الزوجية وطرق ح  املشاة  العائلية.

 
ღ   قـــد تعمـــد بعـــ  األمهـــات علـــى تـــزويو ابنتهـــا مـــن بعـــ

أبنـاء عًـرة ي سـبي  زواجهـا مـن حجر  ال وقفتوإ هي, أقاراا
 ,, فحــري بــاألم أن تــرتر لــا حريــة الــرأيأو مــن غــريهم العائلــة

 وةامــ  القــرار خاصــة عنــدما يتقــدم مــن أوصــانا بــه الرســول 
 جاً.ازو أورضيه لفتياتنا 

 
ღ  ـــــني األم واألب مـــــن أجـــــ  أن ـــــار تنـــــافه ب قـــــد يكـــــون هن

أو  ,مـن جهـة قرابتـه يزوجها ة  واحد منهما ملن هـو مقتنـع بـه
فقـد يكـون اختيـار الـزون  ,فاحلذر احلـذر مـن ذلـك .من يعرف

 .حياهتابقية سبباً لتعاسة الفتاة ي اآلخرين بناًء على رغبات 
 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

049 

ღ فتيـــاهتم   قـــد يتنـــدر األهـــ  واألقـــارب ويغمـــزون عـــن أحـــد
جـرياهنم,  مـن الصغريات أهنا مناسبة لف  معني من أقـارام, أو

بــني وذلــك بســبب عةقــة أو اجنــذاب بــريء معــارفهم, مــن أو 
 ها, وال يعلمون أن هذو الفكرة قد تعـي  ي رأسـالف و  الطفلة

لـذا  ؛وتستمر معها ح  تكون ة  حلمها, وأمنيتها بعد ةيها
بعـــدم نشـــر مًـــ  هـــذا املـــزا  أو التلمـــي  ةـــ  احلـــرص فـــاحلرص  

 مبًله.
 

ღ   يــاة ب  احلخيهتــا عــن ُســةــ  حيســن بــاألم أن تقــدم البنتهــا
ـــــة هني ـــــة, وأن تنبههـــــا عـــــن  ـــــاة زوجي الســـــعيدة, مـــــن أجـــــ  حي
التغــريات النفســـية املتوقعـــة للفتــاة بعـــد الـــزوان جــراء بعـــدها عـــن 
بيتها وةن  أهلها, وتعطيها جرعة ثقافية مبسطة وواضحة عن 

مـن الـزوان, وةيفيـة التعامـ   ليلة الدخلة, واأليام والليـا  األوىل
 مع الزون ي تلك األيام.
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ღ أن  أدب العشـرةمـن زوجهـا حـ  خـاص, فو  بنتنا املتزوجـةال
مناســــــبة,  أيي  اوأن نســــــتجيب لــــــدعواهتم ا,نتلطــــــ  معهمــــــ
أن نــزورهم زيــارة خاصــة, أو ي احلفــةت الــي ان فعنــدما يطلبــ

فمـــن  ,أو ألبنـــائهم اهنـــا مـــن أجـــ  مناســـبات ســـعيدة لمـــايقيم
 هذو الرغبة. االرائع أن نلي لم

 
ღ برعايـــة  ذات ثقـــةد اإلجنـــاب أن تقـــوم قـــد حتتـــان االبنـــة بعـــ

املنزليــة, فمــن  ةقــد ال تًــ  بالعاملــ وأطفلهــا إن ةانــت موظفــة,
فجمي  أن تتيع  اوفت  أبواب املستقب  ل باب الكرم والعط 

األم اــذا األمــر ةرمــاً منهــا, وزيــادة ي ترســيخ احملبــة مــع ابنتهــا 
 .تربية مولود جديد مقرب لاي  سعياً منهاوزوجها, و 

 
ღ  قد تتساه  الفتاة بعـد خطبتهـا وحتـاد  خطيبهـا مـن بـاب

قبـ  ا ـاذ  هطباعـ بقصـد معرفـةزون املسـتقب , أو  التعرف علـى
قـــرار املوافقـــة بـــالزوان منـــه, أو قـــد تكـــون علـــى غـــري علـــم ةـــاف 
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حتـــذرها أمهـــا مـــن حبرمـــة هـــذا األمـــر ومـــد  خطورتـــه, فيلـــزم أن 
 عواقبه الوخيمة.و  خطورة هذا الفع 

 
ღ الـزوان بعـد اخلطبـة, فتـأخريو يـستحسن أن يتم تعجمن امل  

يصـــيب الطـــرفني بامللـــ  أو لشـــهور ةًـــرية, أو ســـنوات عـــدة قـــد 
 لذو اخلطبة. املوجعة هو النهايةاالخفاق حع  

 
ღ  َــَرة ي  َعــْن َأ   ُهَريـْ َْربَــِع: )قَــاَل: َعــْن الن ــي  تـُــْنَكُ  اْلَمــْرأَُة أل 

َســب َها , وَ  ـَـا , َوحلَ  ـَـا , َول ــد ين َها , َفــاْظَفْر ب ــَذات  الــديين  ل َمال  َمال  جلَ 
الد  النبوي هذا  على. و (البخاري ومسلم)َتر َبْت َيَداَر( رواو 

هذا النور الرباا حب أن يكون هدانا و  أن تكون الرتبية, حب
نا, ومــن أختــار بُنيتنــا مــن أجــ  هــذا األمــر فهــو املســتح  وســبيلُ 

 نقبله.و  بأن نقب  عليه
 
ღ شــــــــراء و  تقــــــــع الفتــــــــاة ي حــــــــرية عنــــــــد االســــــــتعداد للــــــــزوان

وأن تقــــ   ,فعلــــى األم أن تســــاندها ي اختياراهتــــااحلاجيــــات, 
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فتخـــــرن معهـــــا للســـــوق وتقضـــــي بعـــــ   ,معهــــا ي هـــــذا األمـــــر
 ,ر العائلــة ةلهــا مــن أجــ  فتاهتــاســخ  حوائجهــا الــي تريــد, وأن تُ 

 .متطلباتهبطلبات البيت و عندئذ وأن ال ترهقها 
 

ღ   علــى األم أن تنبــه فتاهتــا املقبلــة علــى الــزوان أن تســج  ةــ
احتياجات الزوان, وتبدأ بشراء ة  لوازمـه قبـ  أن حيـني املوعـد 
بفرتة ةافية, وذلـك مـن أجـ  أن تكـون صـافية الـذهن ,مرتاحـة 
البــال, غــري متعبـــة اجلســم عنـــد قــرب الـــزوان ,ومــن أجـــ  أن ال 

يكــون الشــراء أي شــيء مــن جتهيــزات عــ  الزوجيــة. أن  ىتنسـ
عــــن قناعــــة خالصــــة مــــن الفتــــاة, وبــــدون أن تــــؤثر األم عليهـــــا 
 بالســلب, فقــد تــر  األم شــي اً ضــرورياً بنظرهــا فتشــرتيه البنتهــا

 مع ذلك فقد ال تستخدمه ابنتها طيلة احلياة.و 
 
ღ  ال تقــ  األم حجــر عًــرة, أو تــرتدد ي ســبي  املوافقــة علــى

عنه, وال يتم إرهاقه  الزون الصاهلل املناسب, وذلك بعد السؤال
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فتخسـر األسـرة أنسـانا طاملـا  ,بالطلبات الي قد جتعله يغري رأيه
 .متنت مًله البنتها من قب 

 
 ღ هتي ــــة الفتــــاة للحيــــاة الزوجيــــة مطلــــب مهــــم, ودور األم ي

ةــــ    ابنتهــــا مــــن ذلــــك عظــــيم, لــــذا مــــن الرائــــع أن يــــتم تًقيــــ 
ها متهي ـة اجلوانب, وبطريقة واضحة وسهلة وأسلوب رقي  حعل

 حلياهتا اجلديدة.
 

 ღاملــــزا  بســــب الرجــــال ي حضــــرهتا, وذلــــك  مــــن ال تكًــــري
النســاء, فــذلك  ي مــالهبعــ  مــا يُتنــدر بــه لألسـ  الشــديد 
تكــرو احليــاة الزوجيــة, أو تعتقــد أن املــزا   ابنتهــا حــري أن حعــ 

 ي هذا األمر جد.
 

ღ   عنــدما يفــوت الفتــاة قطــار الــزوان, فمــن الواجــب أن تقــ
 ,األم جبانــب فتاهتــا, فتــزرع ي نفســها اإلميــان بقضــاء اه وقــدرو
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فالدف ي النهاية رضـا الـرمحن  ,وأن احلياة لا أةًر من ميدان
 والفوز باجلنان.

 
ღ  عنـــدما تشـــعر األم أن قطـــار الـــزوان علـــى وشـــك أن ميضـــي

, هــــا و مــــع أبيهــــاعــــن فتاهتــــا, فحــــري اـــا أن تتفــــاهم معبعيـــداً 
ــــزوان  روقمــــن شــــحبيــــ   فــــ   ــــة, وأن ال افظ علــــى حتــــالًانوي

 املطالب األساسية من املواصفات.

ღ ღ ღ 
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 هـمسات للحياة
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 همسات للحياة
ღ  الفتـــــــــاة حتتـــــــــان إىل أمهـــــــــا..ي صـــــــــغرها..ومراهقتها..وبعد

 ..زواجها
 

ღ   يعمـ  الصـواب فقـ  الك  يعم  من أجـ  أبنائـه..والبع
 ..هممن أجل

 
ღ .. احلب..قد يعمي عن نظرة احل 
 

ღ   قـــد تصـــلنا احلقـــائ  معكوســـة..فعلينا أن نســـتبني احلـــ  قبـــ
 أن ؟كم على اآلخرين..

 
ღ ..احلب أعمى..وحب األم..أبكم..وأصم..وأعمى 
 

ღ ها بعينيها..وتر  صحتهم بقلبها..ئاألم تر  صور أبنا 
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ღ هـــم..وي جاهليـــة العصـــر  عيشـــواد الفتـــاة ليوأي اجلاهليـــة تـــ
أما ..و توهنا ي حياهتا ليستمتعوا همفيمياحلرية  ااحلدي  يعطوهن

ي الـــــدنيا الســـــعيدة احليـــــاة  يعطـــــيهمو  ايعطيهـــــفاإلســـــةم  ديـــــن
 .واآلخرة

 
ღ ــــاس للحرارة..تصــــرف علــــى أساســــ  اً مقــــدار  هلــــد  األم مقي

فيعي  األبنــاء  لكــ  فــرد حبســب احتياجــه.. مــن الــدفءةافيــاً 
 سعادة..ةلهم ي 

 
ღ مبتسمة.. الفتاة صورة أمها..فاحرصي أن تكون صورتك 
 

ღ ها..ئحتىي األم بنبضات سعادة أبنا 
 

ღ ღ ღ 
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 رسائل أم
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 رسائل أم:
وبقـــاًء مــــن  ,ورونقـــاً  ,تبقـــى الرســـائ  املكتوبــــة هـــي األةًـــر أثــــراً 

ذات  يعـــــزون علينـــــا, إىل مـــــنغريهـــــا, وتبقـــــى الرســـــائ  املرســـــلة 
ي القلــــب, فكيــــ  إذا ةانــــت مــــن أعــــز النــــاس..األما  مكانــــة
اً؛ فهــي فريــد اً وأثــر  اً ي قلــب لفتــاة,عجيبــ اً أن لــا ســحر  الريــب

ي الوريقات و  .والوئام ,والسةمعليه اليد  نزلوتُ ,تعان  القلب 
نضــع بعــ  مــاميكن أن يكــون بريــداً ودلــيةً لكــ  أم  الةحقــة,
مجـــيةً يبقـــى أمـــداً طـــويًة,  اً ي قلـــب ابنتهـــا أثـــر  نق تريـــد أن تـــ

  حبــروف  ــو  ,رســم بــألوان الــذةرياتتو  ,كتــب حبــي املاضــيفت
رس  بدافع التوجيه, فتكون ةـ  رسـالة هـي تشـكيلة تُ و  ,النص 

 .حتب أن تعيشها فتاهتاواسعة من مجال حلظات احلياة الي 
طريــ  يشــ  دربــه إىل أي ي تستكشــفأيتهــا األم أن  فحــري بــك  

تتقيـدين ألجلهـا ال  مـن هـذا الـنهو فكـرة ةخـذمتنيتـك, قلب بُ 
 لــك  والتميــز  ,ُــة ع منــكبــاحلرف والكلمــة, بــ  يكــون اإلبــدا 

فأترةـــك مـــع  .بعـــ  الرســـائ  الـــي تبـــني فكـــريت وإليـــك   ؛صـــفة
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حــروف  بســ ي  ي خــرياً منهــاوأنتظــر منــك أن تبــدع حروفهــا,
,و  الود بينك    ب  ي ة  حلظة.. ,ة  مناسبة  ي بني فتاتك 
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ღ رسالة من حتت الشموع حللم ليلة األحةم : 
 الطاهرة.. ابني

 اه وبرةاته..السةم عليك ورمحة 
 و حتية طيبة مبارةة..
وبـدأت  ,أحةمي على أرض الواقع حتققتي مً  هذا اليوم..

, فرأيـــت ي عيـــ  زوجـــي ةـــ  أملـــي وأملـــه, ديّ أملـــه آمـــا  بَيـــ
وحيــايت وحياتــه, ي تلــك الليلــة ةانــت لغــة  ,وســعاديت وســعادته

ةانــت العيــون  ينــا أن شــعاع نــور العيــون هــي الــي تتحــد ,  
ةنت صــــغرييت.. ا قريب..فكنــــت أنــــت ذلــــك الشــــعاع.مولودنــــ

 قبـــ  أنبعـــ  مجـــال وجهـــك فيـــه أر  فـــ أبيـــك أنظـــر إىل وجـــه
 شـــوقي لضـــمةِ و  أُـــع عـــي مهســـه شـــوقهينبًـــ  صـــبحه, وةنـــت 

. فتايت..هـــذو ذةـــر  حرفيـــة لتلـــك نرقبـــهقلبـــك الصـــغري الـــذي ل
ــــاة أســــرية ســــعيدة ــــة حلي ــــي ةانــــت بداي ةــــان   ,الليلــــة اجلميلــــة ال

ٌَ هنايتــه بدايــة نتاجهــا وجهــك ا لوضــاء..لقد ةــان مســاًء مجــيًة
و اليـــــوم..إذ أذةـــــرر بيـــــوم زفـــــاي, فـــــإن  أتقـــــدم حليـــــاة مجيلـــــة..
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عـي بسـمتك  وعيشة رغيدة ,دعوايت الدائمة لك حبياة سعيدةب
 الرائعة..أمك احملبة

ღ ღ ღ 
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ღ  الوالدة":يوم  أول يوم من احلياة "عن رسالة 
 قلينب  و ..حي.. يا ة  بُنيي
 ةم عليك ورمحة اه وبرةاته..الس

 معطرة برائحة األريو..حتية طيبة مبارةة..
 ي مًــ  هــذا اليوم..ةنــت أصــارع املــوت مــن أجــ  أن تتــذوقي

احليـــاة, وةنـــت أبكـــي مـــن شـــدة األ  مـــن أجـــ  أن ينبـــع  طعـــم
 األمــ , وةنــت أتقلــب علــى فــراش اخلــوف مــن أجــ  أن تتقلبــني

ب حلظـــات احليـــاة الســـرور, ةانـــت أصـــعو علـــى فـــراش الســـعادة 
 ها على اإلطةق.أمجلالي ولدت فيها 
 ياحبيبة القلب..
وتعـــود    مرهـــا,و  حبلوهـــاأعـــي  تلـــك اللحظـــات إنـــ  الزلـــت 

إىل تلــك الًــواا الصــعبة, فــة يــذيب قســوهتا إال دفء الــذاةرة 
ةـــ  تلــــك اللحظـــات الصــــعبة إىل   تتبــــدلفبمعيتـــك  حســـنك.

رائعـــة  طفلـــة رأيتـــك , فتـــايت اجلميلة..لقـــدحلظـــات رائعـــة مجيلـــة
وي هــــذو  ,تشــــبني مــــن حــــو  يافعــــةمث فتــــاة  ,تتقــــافزين أمــــامي

فنـزل السـروُر ي قلـي بعـد  ,مجالك وحسـنك أةتم اللحظات 
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وبـــــرر  وبعـــــد أن بلغـــــ  اه صـــــةحك أن بلغـــــت هـــــذا العمـــــر؛
أقول سريي مبارةـة بـإذن اه و  فإن  أشد على يديكبوالديك..

 أيتها املبارةة.
 أن يــــتممو  ,عمــــرر وحياتــــك لــــك  ييبــــارر اه  أســــأل اه أن

 النعيم... تمعنا وإيار ي جناحو نعمه عليك و  صةحك
 بصةحكلا امآ ت ة بقلم / أمك الي حتقق

ღ ღ ღ 
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ღ  أول حرف:رسالة حتكي ميةد 
 يا غالية احلرف..

 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
 ..حتية رقيقة ةرقة قلبك الطيب

 حــرفأول ةتابــة ري أول حماولــة لــك مــن أجــ   بــالطبع لــن تــذة
ي هـــــذو احلياة..فـــــدعي  أصـــــور حـــــا  وحالك..مجيلي..لقـــــد  

فـــأفر  ي بــــاد  ةنـــت أرقـــب تلـــك احملـــاوالت باهتمـــام بـــال , 
إىل  بـك املطـاف نتهياألمر, مث يذب  بع  هذا الفر  عندما ي

جناحـك  بعـدلكنـ  رسم ال يعـي عـن أي حـرف ةنـت أنتظـرو, 
!!..و مـــــــن الفرحـــــــة ..صـــــــرختحـــــــرف صحي ل أو ةتابـــــــة ي  

أحسســـت أن ابنـــي قـــد بـــدأت رحلـــة العلـــم والـــتعلم..و بـــدأت 
 مسرية النور املشرقة..

 وحبيبي.. صغرييت
إىل  تكتبينــه حعلــ  أفكــرا! ةــ  حــرف  ي تلــك األيام...ةــان

أيـــن ســـوف تصـــ  بـــك هـــذو احلـــروف, وعلـــى أي مرفـــأ ســـوف 
بصـاحبي. لقـد  , وإىل أي جزيرة سـوف حتـ  رحالـا ترسي بك
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أمتا أن أوهــب ؛ فـةنـت أقـرأ حــروف العلمـاء واألدبــاء مـن قبــ 
حبروفــه رســم تو  للجميــع احليــاة,ســطر حتمــ  القلــم لتفلــذة ةبــد 
ومــــع والدة أول حــــرف مــــن بـــــني ا. مــــن حولـــــلكــــ  الســــعادة 

  :   يـــــديها وتقـــــول مـــــدتأصـــــابعك شـــــعرت وةـــــأن الـــــدنيا 
 املنتظرة.. تحق  أحةمكتبدأت 

 ..ةفتايت اجلميل
اعلمي أن احلروف من هذا اليوم إىل يوم الـدين سـوف تسـج  

عليــــك, وأن املـــرء يفـــا ويبقـــى ماةتبــــت  أووحتســـب إمـــا لـــك 
ينــــري العقـــــول, و  يــــداو, وأن حــــي القلـــــم يســــي  فيعــــي احلـــــدود,

صــاحبه علـــى مـــر لبــإذن اه تعـــاىل  خـــريِ  شــاهدفلــيكن حرفـــك 
 ملن حولك وألمتك.. رشدرسالة حب و و  الدهور,
 لسعيدة حبروف قلمك..أمك ا

ღ ღ ღ 
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ღ  أول يوم من الدراسةرسالة حتكي : 
 و ابني املميزةعزيزيت..

 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
 أبدأ فأقول :و  أعطر هذو الرسالة..العودو  برائحة الصندل

, مضـــطربةي مًـــ  يومـــك هذا..ال أخفيـــك يافتـــايت أنـــ  ةنـــت 
ملـــدة و  خرجـــت فيـــهي الـــذ فهـــو اليـــوم األول خائفـــة. متوجســـة.
أعذرر بنيـي أن ةنـت مًلـي ي أول يـوم لـك  و  طويلة عن أمي,
 بعيــدةً  فيــه ســاعات طويلــةفأنــت ســوف تقضـني  خـارن البيــت,
بـني أقرانـك  نيسـوف تعيشـل, و املعتاد علـى دف ـكعن حضنك 

مـــا حعـــ   ي عـــا  احليـــاة الدراســـية نيي متمـــع جديـــد وتنطلقـــ
, وسوف تكون يألفه من قب نب  قلي ينتق  ملكان جديد   

النــــور مــــن و  فيفقـــد البصــــر بصــــرو مجيلــــي بعيــــدة عــــن عيــــ فيـــه 
 حوله.

 بُنيي البارة..
طويـــ  جـــداً, لقـــد  هـــذا اليـــوم لـــيه ةغـــريو مـــن األيـــام فهـــو إن

قـــد أن الـــزمن  حـــ  أحسســـت نظـــرت إىل الســـاعة عـــدة مـــرات
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أو ةـأن العقـارب قـد عـادت إىل الـوراء, ومـا توق  عـن السـري, 
حــــ   ,منزلنـــا الطالبـــات تقـــرتب مــــنصـــوت حافلــــة  عـــتأن ُ

 ,هربــت نبضـــات قلــي مـــن صــدري لتســـتقبلك عنــد بـــاب بيتنـــا
 بفرحـــــة غـــــامرة, حتضـــــنكأســـــتقبلك و أل حلقـــــت اـــــا راةضـــــةو 

و  أنتظــرر مــن أجــ  أن  .وةأنــك قــد غبــت عــ  ســنني طويلــة
بــ  ةانــت القــبةت هــي حــدي  تلــك  ,تعــيي عــن يومــك ذار

أطفـــــأت ن اللســـــان, وبعـــــد أن أجلمـــــت األحضـــــاف ,اللحظـــــات
 ,ي حضــــ اســــتقرت اطمأننــــت أن فتــــايت وصــــغرييت و  شــــوقي,

 بـــدأت أســـألك عـــن ةـــ  صـــغرية وةبـــرية مـــن تلـــك اللحظـــات,
عنـــدما رأيـــت الكتـــب قـــد صـــفت ي حقيبتـــك زادت ســـعاديت و 

رحلة احلياة العلمية...صـغرييت  تبدئنيفمن هذا اليوم  ,املدرسية
 دار الســـبي  إىل خــري الـــدنياهــو  هـــذو احليــاةأنــار اه دربــك ي 

 ..أمك الي تر  نبوغك املبكر.اآلخرةو 
 .. بعد النهاية

 بنيي الذةية..
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ةنـــت قـــد ةتبـــت هـــذو املشـــاعر لتعـــي عـــن حـــا  ي أول يـــوم 
أجــ  أن  دراســي مــن حياتــك العلميــة, أضــعها بــني يــديك مــن

تكــون وقــوداً لــك ي هــذا الســبي  ولتستشــعري حلظاتــك األوىل 
 اجلمي .. ي هذا العا 

ღ ღ ღ 
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ღ  جنا رسالة : 
 بنيي الي أفتخر اا..

 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
 ..حتية طيبة إىل تلك الرائحة الزةية

فـــــإن ســـــي, ادر ال كتـــــذوقت أول طعـــــم لنجاحـــــبعـــــد أن اليوم..
يــوم  الـذاةرة قــد أدارت شـري  احليــاة لتسـتعرض حيــايت الدراسـة 

يــازي ألول درجــة مــن بشــرت باجتو  ,ةنــت صــغرية مبًــ  ســنك
فرحـــة أهلـــي غـــامرة, و  فكانـــت فـــرحيدرجـــات العلـــم الطويلـــة, 

وةأن الفرحة تغمر قلي من  ,ةأن حيايت تعود من جديدفاليوم  
الشـــيء  عنـــدييعـــ   أحرزتيـــه اليـــومإن النجـــا  الـــذي  ؛جديـــد

اسـتطعت أن متضـي ي  قـدذا النجـا  اـ كالكًري, فتصوري أنـ
 عــــة ي طريــــ   أول نــــرييوأنــــك اســــتطعت أن ت, طريــــ  العلــــم

 السـةم, م, وأنك بدأت تسريين ي طري  األنبياء عليهحياتك
, أننـــا بــــك قــــد أســـهمنا بوضــــع لبنــــة صـــاحلة ي بنيــــان اتتمــــعو 

 أمك الفخورة بإجنازرفهني اً لنا بك أيتها العاملة الصغرية..
ღ ღ ღ 
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ღ القرآن الكرمي فظ رسالة تشجيع حل: 
 اإلسةم.. ةبنابنيي 
 عليك ورمحة اه وبرةاته.. السةم

 من أمك السعيدة..حتية طيبة مبارةة..
أن ال أفــــوت هــــذو الفرصــــة  طويلــــةةنــــت أفكــــر منــــذ فــــرتة لقــــد  
من ةـان أن يفـوز اـذو الفرصـة  اً ةائن  اً أجع  أحد أن الو  ,عليّ 

يـــــوم أن ةنـــــت  ســـــورة الفاحتـــــة كالعظيمـــــة, إهنـــــا فرصـــــة حتفيظـــــ
 وأحــد أرةــان الصــةة أول ســورة ي القــرآن الكــرمي إهنــا ,صــغرية

أن أجعـ   ا!وهـ  مـن العقـ  ا!عمود الدين, فه  مـن احلكمـة
ةلمــــا  علــــى مــــد  العمــــر, يهــــاغــــريي ينــــال األجــــر املرتتــــب عل

عنـد ةـ  قـراءة لـا و  بـ  ةـ  رةعـة, ةـ  صـةةقمت تقرئينها ي  
ســــعيت ســــعياً حًيًــــاً أن ألقنــــك  ولقــــد. ي الليــــ  أو ي النهــــار

ـــــدي حبمـــــد اه ت حفظهـــــمـــــحـــــ  أمت ,هـــــذو الســـــورة ا علـــــى ي
 .هوفضل

 بنيي الفاضلة..
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فــإن  أهيــب بــك  ,اه عليــك بالصــحة والعافيــة مــنّ  وقــدواآلن 
ةملـــي أبـــ   عنـــد هـــذا احلـــد, أن ال تقفـــي املبارةـــة أيتهـــا املؤمنـــة

ةتـاب ربنـا عـز مـن   اهنلي ماستطعتو  فأحفظي العطرة, املسرية
ء اه حتفظيـــه ةـــامةً إن شـــاحـــ  وأنـــريي قلبـــك بلياتـــه  ,وجـــ 
 تعاىل. 

 إيـارو  تعاىل أن حعل و  سبحانه سألهأو  ,احلمد ه على نعمهف
 املسـلمني مجيعــاً مـن العــاملني مبـا أنزلــه ي ةتابـه, إنــه و  ذلــكو 
 .القادر عليهو 

يرعـار و  تسأل اه أن حيفظك, ه / أمك السعيدة حبفظكتةتب
 ما حييت

 
ღ ღ ღ 
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ღ  الصةة:رسالة للح  على 
 محة اه وبرةاته..السةم عليك ور 

 الصةة عامرة..و  و حياة بالصة و حتية طيبة مبارةة..
 احملافظةالرائعة.. حبيبي.. فتايت
جباني  أنتو  أول مرة ي أيام صغررعندما رأيتك اليوم أتذةر..

حتـــــاولني أن تفعلـــــي مًلمـــــا أفعـــــ  ي الصـــــةة, تضـــــعني يـــــديك 
ولني أن حتـ  اجلميلتني فوق بعضهما بعد تكبرية اإلحـرام, وحتـا

 أرمقـــك تًنـــني رةبتيـــك الصـــغريتنيو  ظهـــرر النحيـــ  ي الرةـــوع,
 الســـــماءعلـــــى األرض مـــــن أجـــــ  أن يســـــجد جبينـــــك ه رب 

أن تقلـــــــــدي  ي  حتـــــــــاولني, وأُــــــــع صـــــــــوت متتمتــــــــك األرضو 
 تلـــكأن بلغـــ  ي ذلـــك اليـــوم تســـبيحي وهتليلـــي. محـــدت اه 

, لنـاس عليهـاأقامنا على امللة السمحاء الي فطر اللحظة, وأن 
حيــد    الــذي ةــان أبــو هريــرةوتبصــرت باحلــدي  الشــري  

ـــنْ  َمـــا )    الل ـــه رســـول قـــال : بـــه فيقـــول ـــدُ  إ ال   َمْولُـــودِ  م  ـــى يُوَل  َعَل
ـــــرَان ه   يـَُهويَدان ـــــه   فَـــــأَبـََواوُ  اْلف ْطـــــَرة   َســـــان ه  َةَمـــــا أَو يـَُنصي    تـُْنـــــتوُ    أوَ مُيَجي

يَمةُ   ـنْ  ف يَهـا حتُ سُّـونَ  َهـ ْ    َعـاءَ مجَْ    اَ يَمةً  اْلَبه   يـَُقـواُل     مُث      َجـْدَعاَء,   م 
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ــَرُءوا    أَبُــوُهَريـَْرةَ   ــْ ُتمْ  إ نْ  َواقـْ  الن ــاسَ     َفطَــرَ     ال ــي   الل ــه   ف ْطــَرت  ش 
َها َْل    تـَْبد ي َ  اَل  َعَليـْ  )رواو مسلم(  الل ه   خل 

ية من أوراق حيايت وحياتـك إن  أهديك هذو الورقة الزة..نييبُ 
 ,الصــغرية, وأقــول لــك مــع بــدء مرحلــة التكيــ  الفعليــة للصــةة

أنك ةنت تقومني ه من قب  وبـدون أن نـأمرر بـذلك, وةنـت 
تــــرةعني وتســــجدين اســــتجابة لربــــك الــــذي خلقــــك وبــــدون أن 

 مــــن قبــــ  أنلك, وةنــــت تباشــــرين الصــــةة بــــذتتلقــــي تعليمــــاً 
تعــاىل وقــد و  ســبحانهه إىل ا ديّ تكتــب عليــك, فــاليوم أرفــع يَــ

أن يزيـدر مـن فضـله, سائلة إيـاو ما  تكوا تعلمني هدار إىل 
ــــــدنيا  ــــــ  اآلخــــــرةوأن حعــــــ  الصــــــةة قــــــرة عــــــني لــــــك ي ال , قب

تحــافظي عليهــا وتكــون مهــك الــذي يعلــوا ةــ  هــم, وشــغلك لف
الــذي يرقــى فــوق ةــ  شــغ , وحلظاتــك الــي تعيشــني الســعادة 

 أقوالا وأفعالا.ب فيها
فهايت يديك أيتها املبارةة..ومع بدء التكليـ  أن نتعاهـد علـى 

 قــداه هــذا الســن, و  كطــرق اخلــري, بعــد أن بلغــ ياالســتمرار 
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ةما قرت اا عينا أعيننا   بالصةة تقر ةيحفظنا فكنا أصحاء  
 . نبينا حممد

 أمك / ياقرة عني أمك
ღ ღ ღ 
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ღ ائمة صرسالة لك  أيتها ال: 
 ه وبرةاته..السةم عليك ورمحة ا

 ورواء عطشي..فلذة ةبدي..
ملاذا يا أمي ال تأةلنيا! هذا السؤال طاملا شـرحت جوابـه لـك 

أننـــا نـــرتر  الـــذي أعيـــدو عليـــك اآلن. يـــا فتـــايت. فكـــان جـــوا 
, وأننــا نصــوم مــن  تبــاع أمــر اهااألةــ  والشــرب مــن أجــ  

أجــ  أن ؟ــه بــالفقراء واحملتــاجني مــن حولنــا, وأننــا نصــوم مــن 
  أن نتـــذةر نعـــم اه علينـــا ي ةـــ  حـــني, وأننـــا نصـــوم ألن أجـــ

وال  ,ة نأةـ فـلذة الطاعة فوق أي لذة ي احلياة, وأننا نصـوم 
ألن اه وعــــدنا بــــاب الريــــان مــــن اجلنــــة, وأننــــا نصــــوم  ,نشــــرب

علينــا  غــريوبالســر والعلــن فلــن يطلــع   خنشــى اهلنــتعلم أن 
 أةلنا أو شربنا. ؟ن إن

ولكـن لـدي يقـني أهنـا  ,ت ة  تلك األجوبةأعلم أنك قد نسي
ــــذةرين  ةيانــــك لتبقــــىي   رســــخت ــــدهر وإن ةنــــت ال ت أبــــد ال

ي ةـ  سـنة عودتـك مـن قبـ  أنـ  ةما , واليوم و تفاصيلها اآلن
أذةرر بـــأن نســـتعد فـــ ,أبعـــ  إليـــك برســـالة قبـــ  شـــهر الصـــيام



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

077 

وأن نعـد العــدة مــن أجـ  قضــاء أمجــ   ,للصـيام خــري االســتعداد
 املأةــــ ابــــه, وأن نتبســــ  ي أمــــور الــــدنيا مــــن األوقــــات ي رح

أبــــواب اجلنــــان نــــدخ  و  ,ســــتزيد مــــن هنــــر اآلخــــرةن, املشــــربو 
, ؟تســـــب مـــــن ســـــب  الدايـــــةفنعمـــــ  ي ةـــــ  ســـــبي   ,املفتحـــــة

والعطــ , نســتزيد مــن النوافــ , نســتغ  الوقــت  الصــيام واجلــوع
 املســـاجدنرتـــاد حلـــ  العلـــم ي بقـــراءة وحفـــظ القـــرآن الكـــرمي, 

حــ  -نقضــي مجيــع أوقاتنــا فواألشــرطة,  , التلفــازعــينتابعهــا و 
 ,والتسبي , و؟تسـب قومتنـا ,والتهلي  ,بالذةر -أوقات العم 
عـــن ســـاعد اجلـــد ي طاعـــة اه  نيـــي..فشـــمري بُ  ونومتنـــا ه

 منا ومنك صاهلل العم ..تعاىل سائلة أياو أن يتقب  
ملــــــا تبلغــــــي ســـــــن و  يهوقبــــــ  اخلتــــــام أذةـــــــرر بــــــأول يــــــوم صـــــــمت

ــــــة جــــــداً  التكلي ــــــت متعب  ,وحــــــدثتك أن تفطــــــري ,..فقــــــد ةن
وجعلــ  أةـــ  عــن احملاولـــة مـــرة  ,جبــواب أجلمـــ  علـــي   فــرددت  

طريـــ  اجلنـــة  ابنـــيأخر ..فقـــد قلـــت إنـــ  أريـــد اجلنـــة مًلكم..
 توفيقه.و  بعون اه لنسارع إليهافللصادقني  يسرم

 لك  مبحبةأمك الي قلبها اف  
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 ღ قةاصدرسالة : 
 رمحة اه وبرةاته..و  السةم عليك  
 و صديقي الطيبة املبارةة..أيتها الرائعة.. و حتية طيبة

دراســـــي  أول يـــــوم بعـــــد علـــــىّ  ي صـــــغرر أذةـــــر أنـــــك دخلـــــت  
مستبشــــرة مســــرورة, فقلــــت  : بنــــية ملؤهــــا احلــــب أنــــك قــــد 

نيــي لقــد مــع صــديقتك. بُ  بأةملــهقضــيت هــذا اليــوم الدراســي 
قة هــي عةقــة دافالصــ .وأســعدت  ,ســرت  تلــك الكلمــة اجلميلــة
أو   ,أو األخــــــت ,مقــــــام األم إمــــــا يرائعــــــة راقيــــــة, والصــــــديقة 

. إنـــــ  أحـــــب أن تكـــــون فتـــــايت علـــــى مجلـــــة مـــــن ةليهمـــــا معـــــاً 
ــــة  وفــــ   هنالصــــديقات, وأحــــب أن تنتقــــي مــــعالعةقــــات القوي
مــن تعــاليم  دنا أسســهاوالــي اســتمد ,إياهــا اتربيتنــا الــي علمناهــ

 احلني . ديننا
التمييــز بــني الغــ   أت  بــدقــد و  ,ك هــذا الســنواليــوم مــع بلوغــ

ناســب, فــإن  املواملناســب والغــري  فاســد,والصــاهلل وال ,والســمني
لعلهـــــا تصـــــ  إىل قلبهـــــا  حنـــــان, أمهـــــه ي أذن مجيلـــــي مهســـــه

فـنحن ؟ـب لـك   ,فأقول: ؟ن الزلنـا علـى العهـد نفسـه .احملب
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ولكـن عليـك  ,صـداقات متنوعـة ؟ضـك علـى بنـاءو  ,ة  خري
 ,ومـن بي ـة مناسـبة ,ن ة  صديقة صادقة وه مراقبـةقرب متبال

ولـــا مـــن العـــادات واخلصـــال الـــي تقـــارب خصـــالك وعاداتـــك, 
مــن الصــعب  لكــنّ  ,واعلمــي أن مــن الســه  تكــوين الصــداقات

لكــن , مــن السـه  أن  تـاري صـديقةو  نهـي عةقـة قائمـة,نأن 
فالنــــاس مــــن مكــــان أخــــر , مــــن الصــــعب أن تبــــد  صــــديقة 

تصــرفات مــن تصــادقني, مــن  لــى شخصــكحولــك حيكمــون ع
وتـــؤثر ي  ةيانـــكواعلمـــي أن خصـــال الصـــديقة قـــد تســـري ي  

جتــدين ي عيــون النـــاس قــد و  ,أن شــعور منـــكأخةقــك بــدون 
 غــــريت مــــر تصـــرفات و التســـا ل عــــن تغـــريات طــــرأت عليــــك 

قة تـؤثر عـي األن الصـد ,صـدقيهمولو صارحور فلن تُ  ,حياتك
 ال أخــــــر  بــــــدون أن نشــــــعرفتتحــــــول أفعالنــــــا إىل أفعــــــ ,الــــــزمن
 ..بذلك

 إنفقـ , و التـذةري و  لتـذةريأمهه ي أذنك هذو المسـة لنيي بُ 
 مـــن الـــوعي يقـــني بـــإذن اه تعـــاىل أنـــك علـــى قـــدر ةبـــرياللـــدي 



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

081 

فعـودي  تـرددت ي ذلـك يومـاً الختيار الصديقة الصـادقة..وإن 
 إىل أمك احملبة فهي خري ناصحة..

 تكبقلم / أمك وصديقتك الي ولدتك ورب
ღ ღ ღ 
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ღ  الفقراءرسالة إىل حمبة : 
 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..

 ذات القلب الرقي ..ابني العطوفة..
ي الصــغر ةنــت تشــفقني علــى الفقــراء ومتــدين لــم يــد العــون, 
ولقد ةانت استفساراتك حول هذا املوضـوع ةًـرية وتـدل علـى 

وجــــدت هــــذو  رمحــــة وشــــفقة علــــيهم.ومن بواعــــ  ســــروري أا
ةلمـا رأيتـك   سـعدُ ت مـع فتـايت الصـغرية, فأَ قد   رائعةاخلصلة ال

تبحًني عن طرق ملسـاعدة الفقـراء, وحتـاولني جاهـدة مـن أجـ  
كــ  حمتــان, وتطــرقني ةــ  ســبي  مــن أجــ  متــدي يــد العــون لأن 

 منــك أا رأيتــكأســعدا  مــا أن يعــي  هــؤالء بســعادة, وأةًــر
غــ  اإلميــان ي ةمــن تغلوتبــذلني   ,تنفقــني ةمــن ال اشــى الفقــر

 بالتعوي  وزيادة الرزق.. أيقنتو  قلبها
بــــالفقراء واملســــاةني  رحيمــــةً  ر وفــــةً الطريــــ   وفســــريي علــــى هــــذ

 حفظك اه ورعار..
 بقلم / أمك املعجبة برقة قلبك وعطفك.

ღ ღ ღ 
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ღ هتا :ب أخو رسالة ملن حت 
 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته.. 

 يامن مألت القلوب حباً..حبيبي..
لقـــد أةملـــت الطريـــ  بنيـــي فكنـــت منـــذ الصـــغر وأنـــت مهتمـــة 

ح  اعتقدت ي فـرتة مـن  ,بك  صغرية وةبرية من أمر أخوتك
بـــ  إنـــ  اعتقـــدت أنـــك قـــد  ,الفـــرتات أنـــك تعيشـــني بقلـــب أم

 ,فكنـــــت رحيمـــــة ,صـــــدرر أســـــكنت هو  قلي..قلـــــب األم ســـــرقت  
 ميبة لطلباهتم.. منهم, قريبة ,ام ر وفة

...أسـأل اه أن يرزقـك مـن الذريـة ةبار  ابنـةن فبارر اه فيك مـ
 من تذوقني برو ي الدنيا واآلخرة..

 بقلم / أمك الي أعجبتها خصالك الطيبة
ღ ღ ღ 
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ღ  رسالة لربة األسرة: 
 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..

 و حافظة ودي.. ابني
 رين إىل أعمـال املنـزلنيـي تبـادةلمـا رأيتـك بُ بـك  يزداد إعجـا  

ي طلــب بــ  مــن قبــ  أن أفكــر  أهــم بالقيــام اــا,ن قبــ  أن مــ
 ة,منيــــة ةــــ  أم أن تــــر  ابنتهــــا مبــــادر أ, وهــــذو املســــاعدة منــــك

 شـــأنه أن افـــ  مـــا مـــنةـــ  إىل  و  ,مســـارعة ي أعمـــال البيـــت
 .أعباء احلياةو  البيت من متاعب عن أمها

ب  إن مصدر سعاديت هـو إحساسـي بـأا اسـتطعت أن أصـنع 
حتمـــ  فـــوق ذلـــك نباهـــة جتعلهـــا ذات  حـــةربـــة أســـرة ناجمنـــك 

 .األفض وبالطريقة  ,لهممباحب ع ,حه فريد
وأســــــــــعدر ي بيــــــــــت  ًة,وزادر اه مهــــــــــ ,أدام اه   بســــــــــمتك

 وبورر فيك من بنية. ,الزوجية
 بقلم / أم أعجبها صنيع ابنتها

ღ ღ ღ 
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ღ  رسالة إىل فتايت املتفوقة: 
 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..

 مجال قلي... .ابني
إىل متيـــز وتفـــوق  ونهـــ  هنـــار أم ال تفـــر  عنـــدما يشـــري اآلخـــر 

إن األم تكــاد تطــري فرحــاً مــن ثنــاء  !!بــالطبع مســتحي  ا!ابنتهــا
ــــة ألن هــــذا الًنــــاء هــــو شــــهادة  فتاهتــــا,أي إنســــان علــــى  مبطن
 ةبنـينا االرتبيـة, وأن لـد اقد أحسـن اأنن لنا تع  يقدمها اآلخرون

, وقبـــ  ذلـــك فـــإن بـــذل أهلهـــا لـــا امـــقـــد أحســـنت االســـتفادة 
فذةرهم الطيب هو داللـة علـى  ,الناس هم شهود اه ي أرضه

ــــ ــــإذن اه مبرضــــاتهن اأنن وي ســــبي  الوصــــول إىل أعلــــى  ,ســــري ب
التقدير و  فواصلي أيتها الطيبة ي حصد شهادات الًناءجنانه..

أسأل اه أن نكون وأنت مـن يـؤتى ةتـاب عملـه و  من اجلميع,
 ه يوم الدين.بيمين

 بقلم / من أنرت قلبها وبيضت بني الناس وجهها..
ღ ღ ღ 
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ღ  الشهادة الًانويةرسالة مبناسبة إمتام : 
 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..

 و رفيقي الفاضلة.... املبارةة ابني
هـذا النجـا , لقـد مـر  لنفسـيال أعلم ه  أبـارر لـك أم أبـارر 
 مســريتك للقــد رجعــت إىل أو  ,شــري  احليــاة ســريعاً أمــام عيــ 

, حياتـكأول حـرف ي  يبيدر لتكت يوم أمسكت ,ي التعليم
النعــاس و؟ــن نســتذةر الــدروس ي  إيــارو  غــالب وتــذةرت ةــم 

 ,؟ـــزن عنــدما يقــ  ي طريقنــا عـــائ ةنــا بعــ  املراحــ , وةــم  
املسـائ , أعلـم أن تلـك األيـام  معنانفر  عندما تنح  ةنا وةم  

أن وزرعـــت ي نفســـي  ,حـــب التحـــديقـــد زرعـــت ي نفســـك 
ة  صغرية وةبرية من عقبات احليـاة   زقادرة على جتاو لدي ابنة 

 بإذن اه تعاىل.
 غاليي اجلميلة..

لتعــب, اونتــان ذلــك  ,اليــوم ؟صــد أنــا وأنــت  ــار تلــك اجلهــود
صــفحة  طويــت أهــمو  شــهادة املرحلــة الًانويــة وقــد حــزتواآلن 

ـــــه األساســـــيمـــــن التعلـــــيم  ـــــدأت صـــــفحة ,بكامـــــ  جتربت  أرار ب
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والــذي اتلــ  هــي التعلــيم اجلــامعي و  أال ,جديــدة مــن التعلــيم
عليـــه ي الســـنوات املاضـــية, وأعلـــم أنـــك  تاعتـــد عمـــابالكليـــة 

تواقة لذو طاملا ةانت وأن نفسك  ,لصعوباتتعشقني اجتياز ا
 ,ررز مـــ  أن أشـــد أ فوعـــداً املرحلـــة بكـــ  احتماالهتـــا املختب ـــة, 

أحتم  الكًري مـن و  جهد, من ستطيعأوأن أق  معك بك  ما 
 اتتهـدةأيتهـا الفتـاة أج  أن تكوا ةما اعتـدنا منـك باملقدمـة 

 ..اتاهدة الصابرة املصابرة
 بقلم / أم قد سرها اخلي

 
ღ ღ ღ 
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ღ   مرحلة اجلامعةرسالة قب : 
 ورمحة اه وبرةاته.. السةم عليك

 مجيلي يامن ملكت قلي..
إليـــك وقـــد بــدموع الفـــر , رســـالة ةنــت قبـــ  أشـــهر قـــد ةتبـــت 

للتو من املرحلة الًانوية, واليوم ي أول يوم مـن املرحلـة  خرجت
فـــإن  قـــد مجعـــت ةـــ  قـــويت مـــن أجـــ  هـــذو املرحلـــة  ,اجلامعيـــة

بــاد  ذي بــدء أهــديك  والقيمــة مــن الرحلــة التعليميــة املهمــة..
 هذو: ةبع  اإلضاءات لعلها تفيدر ي مرحلتك املهم

التعلـيم اجلـامعي أخشـى عليـك, ال واد الصـعبة و املـ تأواًل: ليس
الــي  البي ـة ثقــ  الـم مـن تغــريو  شـدة الكـرببـ  أخشـى عليــك 

 الذي ةنت تنهلـني منـه العلـماملكان  اختةف, و اعتدت عليها
هـــذو احليـــاة  منـــذ اليـــوم األول ي  نفســـك . بُنيـــي وطيـــاملعرفـــةو 

 علـــــى أنـــــك قـــــد أمســـــكت بيـــــدر مفتـــــا  املســـــتقب , اجلديـــــدة
مــــع هــــذا الواقــــع قــــد تأقلمــــت أنــــك بــــإذن اه  نوف جتــــديوســــ

 .من قب  تتوقعينهتكوا بشك  سريع   اجلديد 
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ولع  الرسالة الًانية: حتم  بشرياً ونذيراً ي حمتواها, فإن  أعلـم 
أن هذو املرحلة قد فصـلت عنـك الكًـري مـن صـديقات العمـر, 

  نفـــر  بلقـــاء مـــن ؟ـــب حـــنكـــاد وهـــذا شـــأن احليـــاة الـــدنيا ال 
 أوصـــيك ؟ـــن؛و طريقـــاً غـــري الـــذي نســـلكه القـــدر اـــم يســـلك
أن ال تستعجلي إحاد البدي  عـن صـديقاتك السـابقات,  بنيي

نتقـــي مـــن تكـــون لصـــداقتك أهـــ , احبًـــي علـــى مهـــ , و اولكـــن 
خاصة وأن اه قد أعطار عقةً راجحـاً, وخـية واسـعة لتميـزي 

 بني املناسب واألنسب.
ـــــني يـــــديك  النصـــــيحة األخـــــرية: وهـــــي أن وي اخلتـــــام: أضـــــع ب

قاعـــات اجلامعـــة قـــد يكـــون فيهـــا الكًـــري مـــن احلريـــات الـــي   
ــــ , فلــــيه ةــــ  مــــا ينشــــرو الــــبع , أو  تعتــــادي عليهــــا مــــن قب

فيعجبنـــا, أو يعجـــب  ..ه أو يزينـــوو لنـــانـــيروجـــون لـــه, أو يفعلو 
هــو احلــ  الــذي حــب أن نتبعــه, بــ  قــد , اآلخــرين مــن حولنــا,

نه, فحـري بـك أيتهـا احلكيمـة ن وحس ـايكون باطًة زينه الشيطَ 
تســــتفي فيهــــا الشــــرع أن تتمهلــــي بــــاحلكم علــــى األشــــياء, وأن 
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 جـدرأ اوإن خالفته فالبعـد عنهـ, فنعما هياملطهر, فإن وافقته 
 . , فاحل  أح  أن يتبعالو إتباع و  , وإيارأسلمو 

 ..و تتطلع لتفوقكبقلم / من اشتاقت لنظراتك
ღ ღ ღ 
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ღ  ة ضجالنارسالة إىل فتايت: 
 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..

 حتية طيبة مبارةة..
 ه  يعق  يامجيلي..

 ,بــأاى حلــةاحليــاء  لفهــافتــاة شــابة قــد  اآلن غــدوتأنــك قــد 
أهــةً ملــا شــرفك اه قــد أصــبحت زينــة؛ احليــاة بأمجــ  صــبغتها و 

 لـــا حياهتـــا املســـتقلة,الواجبـــات, فتـــاة يافعـــة و  بـــه مـــن احلقـــوق
فطنـة و  حبنكـةمتيـز  فتـاةً  ., وأهدافها املرسومةملشروعةتطلعاهتا او 

التقـرب و  بني اخلري والشـر, واحلـ  والباطـ , ومالـذي حـب فعلـه
لقــد بــدأت أحــه أن ا االبتعــاد عنــهو  ا ومالــذي حيــب ترةــهمنــه

 لــدي فتــاة أســتطيع أن أشــد اــا عضــدي, فتحمــ  بعــ  مهــي,
 يـــاة,أن متـــدا بـــالقوة, فتســـاعدا علـــى املضـــي ي طرقـــات احلو 
. العطــــ و  أن تعمــــ  بــــبع  عطفهــــا, فاســــتزيد مــــن اللطــــ و 

 .فهني اً   بك أيتها الرائعة الراقية.
 يعينــــك علــــى طاعتــــه,و  ي عمــــرر, لــــك  ســــأل اه أن يبــــارر أو 
 مســــــعار, وأن يلبســــــك احليــــــاء, بــــــارريســـــدد خطــــــار, وأن يو 
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التقــــــو , ويرزقــــــك بــــــر حعــــــ  خــــــري زادر و  الــــــدين,يفقهــــــك بو 
 .احلمد ه رب العاملنيو  ناضجة فتاةً الوالدين..وبورر فيك 

 ةمال ابنتهاو  الفرحة جبمال أمك
ღ ღ ღ 
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ღ  رسالة..ح  ال تغرق السفينة: 
 فتايت الرائعة..

 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
 و حتية طيبة مبارةة..

ــــاة أن يكــــون جبانبــــك مــــن حيبــــك  غايــــة مــــا أمتــــا ي هــــذو احلي
أو أخــــــت  شــــــفوق,أو أب  ,, إمــــــا أم حنــــــونخطــــــارويســــــدد 
 أو صديقة صدوقة. ,عطوف

علــى مصــراعيه أن جعــ  بــاب التوبــة مفتــو   ومــن نعــم اه 
وجعـــ  بـــاب التعـــوي  , ملـــن فـــرق ي حـــ  مـــن حقوقـــه تعـــاىل,

 .فاتت عليه فرصو  دنياوأمور ملن أخطأ ي  اً مفتوح
 وصديقي....وأخي..بنيي

 وةــــم قــــد رأيتــــك ,أةًــــر مــــن مــــرةالعًــــار لقــــد خشــــيت عليــــك 
تعــاىل ةــان اه   آخــر, فلــ نو  اخلطــأ بــني حـني بـني مــن خطــرتقرت 

 نقـــع بطــــأفقـــد  فيمـــا ســـب , وعطـــ  ,ورحـــم بنـــا, قـــد لطـــ 
 بدون خسائر جسيمة.يتعذر اخلرون منه و 
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وأن التنبيـه ملـن  ,أحسب أن التلمي  بالنسبة لفتاة مًلـك ةـاف
 و إن املسري بنيي على طري حتم  مً  عقلك وفكرر شاف..

 أسلم عاقبة.و  ني املبارةني أهد  سبي الراشدين الصاحل
 يريناو  ,احل  حقاً ويرزقنا إتباعهإيار و  أن يريناتعاىل وأسأل اه 
 .نعم النصريو  فنعم املوىل باطةً ويرزقنا اجتنابه يرزقنا الباط َ 

 بقلم / أم مشفقة حمبة
ღ ღ ღ 
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ღ زائرة األسواق: رسالة إىل 
 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..

 ايت امللتزمة احملتشمة..فت
أن أضــع هــذا التنبيــه بــني يــديك, وإن  علــي رأيــت مــن الواجــب 

تنبيــــه علــــى إنــــه بشــــك  مباشــــر, أنــــت ةــــان األمــــر ال ميســــك 
أذةــرر أردت أن حتــد  بكًــرة ي اتتمــع مــن حولنــا, أخطــاء 

 .بطرها فالذةر  تنفع املؤمنني ال ريبو  اا
هــــداهن اه قــــد  ي األســــواق ةًــــرياً مــــا نشــــاهد بعــــ  أخواتنــــا

سواء ةان ذلـك عـن قصـد هنـن وقعن ي احملظور بشك  مباشر 
 ,ســن نيــة, فمــنهن مــن تكلــم الباعــة وبصــوت مرتفــعأو ةــان حب

 تتضـــاحك معهـــن أمـــام الباعـــةو  مـــنهن مـــن حُتـــد  صـــديقاهتاو 
املقـــــاهي و  مـــــنهن مـــــن يـــــزرن املطـــــاعمو  حـــــ  تظهـــــر قهقهتهـــــا,
مـــــن تلـــــبه ومـــــنهن اففـــــن احلجـــــاب, و  املنتشـــــرة ي األســـــواق

أو بعـ   ,ومنهن من تكشـ  الوجـه أو بعضـه ,احلجاب لزينة
ومــنهن  ,ومــنهن مــن تتعطــر وجتــوب األســواق ,أجــزاء جســمها

ومــنهن مــن جعلــت  ,مــن تأخــذ مــن عطــور احملــةت وتتعطــر بــه
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مـن املخالفـات الـي  غري ذلـكالسوق مكان متشية وفسـحة...و 
أردت أن  دقــول ,املقــام هنــا لســردها الــي ال يتســعو  ,هنينــا عنهــا

ال نتشــراا فتصــب  مــع الوقــت مألوفــة  حــ ,أحــذرر منهــا أنبــه 
 لدينا.

أن أشـكرر مـن أعمـاق قلـي علـى التزامـك  ىي اخلتام: ال أنس
 بك  ما أمر به ربنا ي خروجنا للتسوق..

 بقلم / املعجبة بك " أمك احملبة "
ღ ღ ღ 
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ღ  بررسالة : 
 فتايت البارة..

 رةاته..السةم عليك ورمحة اه وب
 و حتية طيبة مبارةة..

ليه هنار أمجـ  مـن أن يُهـب اه الوالـدين أبنـاء بـارين, فتلـك 
زينــــة حياهتمــــا الــــدنيا, لشــــعورمها و  هــــي الســــعادة الكــــي  لمــــا

ذلـك رد مجيـ  و  العمي  بعرفـان األبنـاء بفضـ  الوالـدين علـيهم,
بشـر  سـارة لـم بـي أبنـائهم و  منهم جلزء ما تعبـاو مـن أجلهـم,

قبـــ  ذلـــك رضـــى الـــرمحن بســـلوةهم و  ي مســـتقب  حيـــاهتم, لـــم
اهتــداء و  إتبــاعهم لــدي خــري األنــامو  ســب  اجلنــانو  طــرق اخلــري

أةرم به سلوةاً يـدل علـى أصـالة و  السةم,و  بسنته عليه الصةة
أعظم اا متعًة للوالدين أن يقطفان مـن  ـار تـربيتهم و  معدهنم,
 الطيبة.

دنيـا والـديك حلـوة املـذاق  فبورر فيـك حبيبـي بنيـي إذ جعلـت
لــيه و  توفيقــه لــك ملــا أةرمتنــا بــه مــن خــالس الــي,و  بفضــ  اه

ــــأن حملــــك اه تعــــاىل بالصــــحة ــــدائم لــــك ب ــــا إال الــــدعاء ال  لن
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ــــةو  ــــارر لــــك ي عمــــرر قيامــــاً علــــى طاعتــــه,, و العافي أن و  أن يب
الســــةم و  يـــذيقك بـــر أبنائــــك مـــن بعــــُد ةمـــا ذاق والــــدار بـــرر

 رةاته.عليكم ورمحة اه وب
 

ღ ღ ღ 
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ღ : رسالة إىل اللطيفة 
 بنيي اخللوقة..

 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
 و حتية طيبة مبارةة..

غفر اه ملـن ربـار, هـذو هـي العبـارة الـي تشـدا دائمـاً وأحـب 
بفضـــ  اه  مـــنهم  هـــاوقـــد ُعت مـــن النـــاس مـــن حولنـــا, ُاعهـــا
وهـي ,   املعاشـرةمجيـو  ملـا ملسـوو منـك مـن حسـن السـرية ,ةًرياً 

د أشــــبع  النــــاس مــــن قــــ ــــرة جلميــــ  تبســــمك ملــــن حولــــك, ول
ــــك مــــن مجيــــ  اخلصــــال ,الًنــــاء  محيــــدو  ,وذلــــك ملــــا وجــــدوا في
يوجـب و  اه  مـدفك  خل  من أخةقك يـدعوا حل .الفعال
 .عليك الشكر لهو  علينا

 هماحلب بني الناس وعاملي يوأشيع ,فسريي مبارةة أينما ةنت
وأحســـــ   و, وعلمـــــي التضـــــحية ,اإليًـــــار يوأنشـــــر  ,باحلســـــا
وترفعـي عـن  ,وأعطي ةـ  إنسـان حقـه ,الكلفة وارفعي ,للفقراء
  جبــــواب ينــــري ئوأنــــريي درب ةــــ  ســــا ,احلســــد وامقــــي ,الكـــي
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تزيـد مازالـت فخطـار  ,البصائر..جعلك اه مبارةة أينمـا ةنـت
 نيي..من إعجا  بك بُ 
 جبمال خل  ابنتها.. فخورةبقلم / أمك ال
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ღ : رسالة من أج  عبور املرحلة 
 بنيي احلائرة..

 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
 و حتية طيبة مبارةة..

أصــــعب مراحــــ  مــــن  أعلــــم أن هــــذو املرحلــــة صــــعبة, بــــ  هــــي
 ,واضــــطراب قلــــببتفيهــــا يعــــي  املــــرء  ال عجــــب أنالعمــــر, و 

 .عن الناس ويعي  البع  ي وحدة وعزلة
حلزن والغربـة, فكًـري مـن الفتيـات بُنيي ال تشعري جراء ذلك بـا

, ولكــن اآلن مبًــ  الظــروف الــي متــرين اــا ســنك ميــررني مًــ  
وعيـــت مـــن قبـــ  ةـــ  قـــد  ةالـــذي مييـــزر عـــن غـــرير أنـــك إنســـان
ـــــى املـــــرء ي ـــــة مـــــن تغـــــريات, مـــــاميكن أن يطـــــرأ عل  هـــــذو املرحل

ةيــ  تتعــاملني معهــا, وةيــ  تتكيفــني خةلــا, وقــد   تعلمــتو 
ماحعـــ  اجلميـــع علـــى اســـتعداد  ,يـــعوهبـــك اه مـــن حـــب اجلم

 لبذل الغا  والرخيس من أجلك.
تعـاملي  :ك بعـ  التوجيهـات لـذو املرحلـةيبُنيي أضـع بـني يـد

ـــاء وســـعادة, و  حكمـــي علـــى األشـــياء برويـــة امـــع ةـــ  حلظـــة ان
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وحكمة, وانتقلـي مـن مرحلـة الطفولـة إىل مرحلـة النضـو بطـى 
بـــ  , وبراءتـــك واثقـــة, وال تنـــدمي علـــى أيـــام طفولتـــك ومرحـــك

وال تقلقـــــي مـــــن أيامـــــك  ,نآاآلن وةـــــ   ا ـــــذي منهـــــا رصـــــيداً 
هــــذو املرحلــــة وأنــــت إىل أوصــــلك  أمحــــدي اه إذالقادمــــة, بــــ  

بصـــحة وعافيـــة, فـــاقطفي ةـــ  مجيـــ  ي احليـــاة واســـتمتعي بـــه, 
, بأقصــى قــدر مــن املتعــةوعيشــي ةــ  حلظــة مــن حلظــات احليــاة 

مرحلــــة هــــي  واعلمــــي أن هــــذو املرحلــــة هــــي جســــر للعبــــور إىل
ورديــــة اليــــام األو مــــة أةًــــر اســــتقراراً وســــعادة..إهنا مرحلــــة األمو 

 سعيدة يافتايت الرقيقة..ال
 املعجبة أمك املتابعةبقلم / 

ღ ღ ღ 
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ღ : ةوا راسية 
 بنيي احلبيبة..

 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
 و حتية طيبة مبارةة..

 منهـــا هـــوخطـــري قـــد لـــ  الـــدنيا واستشـــر  ي ةـــ  مكـــان داء 
طالـــت التقليـــد األعمـــى لكـــ  مـــا ينتجـــه الغـــرب مـــن موضـــات 

فكنـــا نعتقـــد ي البدايـــة أن املوضـــة ســـوف  ةلهـــا,  احليـــاة طرائـــ 
بعـدد رأيناهـا  اولكن ,تكون حاضرة فق  ي األزياء وامللبوسات

وتشـــــم  ةـــــ  صـــــغري وةبـــــري مـــــن  ,تعـــــم الـــــدنيا بأطرافهـــــاذلـــــك 
بــ   ,ا الكًيــ تواجــدهي حاجاتنــا اليوميــة, وليســت املشــكلة 

ـــــة عنـــــا,تصـــــب  حياتنـــــا   أهنـــــا ةـــــادت ـــــع  ةلهـــــا بصـــــبغة غريب ومتي
وتســلب  بعــرق اجلبــني أبنائنــا نفــوسي  بنيناهــاالــي  الشخصــية

لـيه هـذا  أيضـاً ,نعـمالغد قلـوام ي تسلب  قدو  منهم عقولال
: " لــك فقــالذ مــن فقــد حــذرنا الرســول الكــرمي  ,ســتغربمب

, حــ  لــو ذراعــاً بــذراعو  الــذين قــبلكم شــياً بشــيلتتــبعن ســنن 
يا رسول اه, اليهود نا قل "  تبعتموهمجحر ضب الي دخلوا 
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رواو مسـلم عـن والنصار ا! قال: " فمن ")أي فمـن غـريهم(. 
 أ  سعيد اخلدري رضي اه عنه

دون قصــد منــك  أن تقعـي,بنيـي إن أخــوف مـا أخــاف عليــك 
رياً مــن الــذي نــراو قــد اقــرتب ةًــ هــذا التقليــد األعمــى ي فخــاخ

فإن إخوان الشـياطني يسـتهلون أعمـالم بتزيينهـا  ,محى العقيدة
ـ اتموهـامث حياولون أن  ,تبالشكليا رةيات, فحـذار أيتهـا بالش 

الطريـ   فتحيد بـك عـنخططهم الفاسدة  كالغالية أن تستميل
 رب العاملني..إىل مرضاة القومي املوص  

 حفظك اه ورعار
 أمك احملبة..

ღ ღ ღ 
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ღ  فرحة رسالة: 
 فتايت صاحبة احلسنفتايت اجلميلة..

 السةم عليك ورمحة اه وبرةاته..
 و حتية طيبة مبارةة..

تســرتجع مافيــه مــن و  ,فافهــاي هــذا اليــوم تعــود ةــ  أم إىل يــوم ز 
ي تغــري  مـن اخـتةف الزمـان واملكـان ومـا أد  إليـه ,الـذةريات

عــادات أســاليب الفــر  والزفــاف الــي   يتبــ  منهــا إال بعــ  ال
 والتقاليد..

هنــــا إبُنيــــي إنــــ  أعــــود ألحةمــــي عــــي يومــــك هــــذا, وبالتأةيــــد 
أحـــةم ةـــ  فتـــاة متـــر مبًـــ  هـــذا اليوم..لقـــد ةنـــت أحلـــم حبيـــاة 

وآمــ  بتكــوين أســرة ناجحــة قائمــة علــى احملبــة,  ,زوجيــة ســعيدة
لقــــد ةنــــت أحلــــم بــــأن أةــــون زوجــــة ناجحــــة, للــــزون متبعلــــة, 

.لقـــد ةنـــت أحلـــم أن أةـــون  ومتلطفـــة عطوفـــة, وحبقوقـــه قائمة.
عــــه,  ةــــ  اجلمــــال ي حياتــــه..مجال عينــــه, وعقلــــه, وقلبــــه, ُو

مسـتقبله..ةنت أحلـم بـأن أةـون ربـة و  , ومجـال حاضـروبصروو 
البيــت يشــهد أنــ   ي, فكــ  طــرف حتقــ  احللــمو  بيــت ناجحــة
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النظافــة والرتتيــب واحملافظــة علــى فهــو يــزدان بربــة أســرة متفوقــة, 
نـت أحلـم أن أةـون املطيعـة ألوامـرو ع  الزوجيـة, لقـد ة ترا 

قبـــ  أن يصـــدر أي ةلمـــة, وأن أةـــون العارفـــة برغباتـــه قبـــ  أن 
يتفوو حبرف منها, وأن أةون املتلهفـة خلدمتـه طلبـاً للًـواب مـن 

يــــردد وبصــــمت أنــــ  الكــــون ةــــان ةــــ  .. وحبمــــد اه  عنــــد اه
قــد و مــا ذلــك إال ألنــ  اســتطعت أن أحقــ  حلمــي وحلمــه..

علـــــى أرض الواقـــــع, وأن  أحةمـــــيأتـــــرجم  هيـــــأت نفســـــي ألن
, أو عرض تافه من متـاع الـدنياأحق  آما  بدون أن أنظر إىل 

ـــــع   يفهـــــم و  أن أغـــــري مـــــن مســـــاري تـــــرد أن مـــــن حـــــو    ي
 اخلطوات الي أخطوها ي خطوات حتقي  أحةمي.

 فتايت وقرة عي ..
ســـعدي وا -فامحديـــه ماحييـــت –قـــد ةتـــب اه لـــك الســـعادة 

ن حولــــك بعطفــــك, وودر, ولطفــــك, وال جتعلــــي وأســــعدي مــــ
بعيــد  اً مســاحة تفكــرير حتصــرر بواقــع اليــوم, بــ  إن لــك هــدف

ســـــــرة األالـــــــدنيا حيـــــــ  تكـــــــونني  تـــــــكياحاملـــــــد , بعضـــــــه ي 
حي  تكـونني أسـرة ناجحـة  آخر أزةى وأُى اً سعيدة, وهدفال
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جنــة اخللــد الــي ال تفا..فهــ   مصــريها بــإذن اه تعــاىلمسـتقرة 
وةــ  شــغلها  التفكــري ســطحيةهــدفها أن تكــون  مــن ةــان هــذا

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 باملقابــ  

 أن فــــإن أمجــــ  أيــــام احليــــاة الزوجيــــة أولــــا, فكيــــ  تســــتطيعني
تطرحــي جانبــاً ةــأس الشــقاءا ذلــك و  تنهلــي مــن ةــأس الســعادة

 يتحكم به..و  يعتمد عليك وحدر ,و أنت من حيدد الكأس
زوجـــك فهـــو لحبـــك  دي مـــنبنيـــي قـــوي بـــاه حبالـــك, وشـــد

 جنتك أو نارر..
 ري..باخلبارر اه لكما وبارر عليكما ومجع بينكما 

 بقلم / من سعدت بإجنابك
ღ ღ ღ 
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 للحياةهـمسات 
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 همسات للحياة

ღ ..األم ال متوت..ب  تبقى حية..وي القلوب متوارثة 
 

ღ ..وجه الفتاة لوحة..تعي عن صحتها ونفسيتها 
 

ღ   الفتــاة عنــدما تنتقــ  مــن مرحلــة إىل مرحلــة..تنق  معهــا ةــ
الســابقة..فهي ي مرحلــة املراهقــة جتمــع بــني الطفولــة  هامشــاعر 

 صـب مـع بـني الًةثة..وعنـدما تواملراهقة..وي مرحلة النضـو جت
أمـــاً تكـــون علـــى قـــدر مـــن التكامـــ  مـــن أجـــ  أن تعامـــ  ةـــةً 

 حبسبه..
 

ღ   تفـــر  الفتـــاة عنـــدما يًـــ  عليهـــا أهلهـــا..ومتوت مـــن الفـــر
 عندما يً  عليها زوجها..

 
ღ بقى بني اجلفون..ت هاقد تغيب الفتاة عن العيون..ولكن 
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ღ  ّم األم فتياهتا احلب..باحلب تعل 
 

ღ  عنـــــــــــدما تكــــــــــــون بــــــــــــني أهلهــــــــــــا حتلــــــــــــم الفتــــــــــــاة بفــــــــــــارس
ــــارس أحةمهــــا..حتلم  ــــد ف ــــدما تكــــون الفتــــاة عن أحةمها..وعن

 بتلك األيام الي ةانت بني أهلها..
 

ღ ..الفتاة هي أم ي طور النمو 
 

ღ ..ليه أمج  من ةلمة ياصغرييت..إال ةلمة ياماما 
 

ღ ب من عط  األم تتعلم الفتـاة لغـة املشـاعر..ومن عقـ  األ
 املشاعر ب تلكتعلم ملن هتت
 

ღ ღ ღ 
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 أسئلة يجب أن تعلم األم جوابها
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ღ يجب أن تعلم األم جوابها أسئلة: 
فكــم مــن  قــد تكــون األســ لة مفــاتي  ألجوبــة مــؤثرة ي حياتنــا. 
ةـــم مـــن و  ةنـــز أمهـــ    يفلـــ  مـــن حولـــه بفتحـــه أو اةتشـــافه,

نكلـ  النهايـة لـه أننـا   و  حد  قد أق  مضجعنا ةـان احلـ 
ةــم مــن مشــكلة مستعصــية قــد و  أنفســنا بســؤال عــن املســببات,

وقعت مث أخذنا نتسـاءل بعـد وقوعهـا مالسـببا بينمـا السـبب 
احلقيقــي لوقوعهــا أننــا   نتحاشــى أســباب وقوعهــا مــن قبــ  أن 

هـذو مموعـة مـن األسـ لة الـي جتعـ  األم علـى تستحكم بنـا. و 
د تستشـ  منهـا مقدرة من حتديد موقفها من ابنتها, وأسـ لة قـ

ـــــألم وللفتـــــاة  ـــــدرب ل ـــــري ال ـــــد تن األم بعـــــ  خصـــــال فتاهتـــــا, وق
- مســتقب  حياهتــا. فطــر  هــذو األســ لة واإلجابــة عليهــا يفــت 

 بـــاب خـــري, ويفيـــد األم والبنـــت. ويزيـــد مـــن -إذن اه تعـــاىلبـــ
وي  ,ومـــا حـــب أن يـــرتر ي احلـــال ,ماحـــب أن يعمـــ  اســـتبانة

 مستقب  األيام.

ღ ღ ღ 
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ღ حيال فتاتها  األم أسئلة تخص: 
 ه  ةلمايت العاطفية ةافيةا

 .....................................................  
 ه  تعبريايت وةلمايت العاطفية صادقة ونابعة من القلبا

 .....................................................  
 ه  أقدرها ح  التقديرا

 .....................................................  
 ه  طريقة توجيهي لا صحيحةا

 .....................................................  
 مهومي مؤثر على نفسيتهااعليها ه  عرضي 

 .....................................................  
 ه  استطعت أن أحظى بًقتهاا

 .....................................................  
 ه  أقضي معها وقتاً ةافياًا

 .....................................................  
 اباهتمام بال ستمع إىل مشاةلها ه  أ
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 ه  أحسن احلوار معهاا
 .....................................................  

 ه  أنا ودودة معهاا
 .....................................................  

 بشك  صحي ا قدمتها للمجتمع من حو ه  
 .....................................................  

 ه  هي صادقة وصرحية ي نقاش مشاةلها ومهومها معيا
 .....................................................  

 اه  أفض  بع  بنايت على بع  ي املعاملة
 .....................................................  

 من بنايتا واحدةه  استطعت أن أعرف ميول ة  
 .....................................................  

 باملعاملةا نت بينهه  وازن
 .....................................................  

 بشك  مناسب ومشرفا اي دراسته اه  ساعدهت
 .....................................................  
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أن تتحمــــــ  املســــــؤولية ي  لــــــا هتـــــدف إىلهـــــ  ةانــــــت تـــــربيي 
 حياهتاا

 .....................................................  
فـــروض لتأديـــة النصـــ  واإلرشـــاد بشـــك  صـــحي   قـــدمتهـــ  
 دينهاا

 .....................................................  
 احترتمهنو  الةيت حيرتمنهاه  أنا قريبة من صديقاهتا 

 .....................................................  
 ية الةزمة ي دروب احلياةاه  استطعت أن أمد ابني باخل

 .....................................................  
 ,وعلــوم ,هــ  فجــرت ي روحهــا الطاقــات الكامنــة مــن هوايــات

 ومعارفا
 .....................................................  

وإحــاد حلــول  ,هــ  لــدي صــي وطاقــة بتحمــ  أســ لتها الدائمــة
 مناسبة لتلك األس لةا

 .....................................................  
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هـــ  عةقـــة ابنـــي مـــع أبيهـــا عةقـــة قويـــة, وهـــ  ســـامهت بزيـــادة 
 تلك العةقة أم بقطعهاا

 .....................................................  
 عن ابنيا ملةن أخفي أحزاا املؤ ه  استطعت أ

 .....................................................  
عـــن التـــأثري بعيـــدة الزوجيـــة  يهـــ  اســـتطعت أن أخفـــي مشـــاةل

 افتايتعلى 
 .....................................................  

 ه  استطعت أن أجعلها متفائلةا
 .....................................................  

ه  استطعت أن أخفي عنهـا أثـر صـدمات احليـاة املاضـية الـي 
 حدثت   شخصياً ح  ال تتأثر اا نفسياًا

 .....................................................  
 أخوهتااو  ها وبني أبيهاه  استطعت أن أعم  جسور احملبة بين

 .....................................................  
 من تأثري العم  على بيي وبنايتا د  حُ ه  استطعت أن أَ 
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 ميولاا ناسبالي ته  أقدم لا الدايا 
 .....................................................  

 الامة ه  استطعت التنويع ي الدايا املقد  
 .....................................................  

هـ  أعـدل فيـه إذا و  أرجع سلوةي جتاههـا مـن حـني آلخـر,ه  
 ا  يكن مناسباً 

 .....................................................  
 ,مرحلـــــة مـــــن مراحـــــ  حياهتـــــاهـــــ  اســـــتطعت أن أتفهـــــم ةـــــ  

 ناسباي الوقت املحاجتها من اخلية  ألعطيها
 .....................................................  

 اها بظرف حرنه  أشعرها باحلب والود عند مرور 
 

 ة  توجيه أسديه لاا  أطب  على نفسي حب ه  
 .....................................................  

حلياهتـــــا  ,وزوجـــــة مناســـــبة اً أمـــــ منهـــــا هـــــ  اســـــتطعت أن أصـــــنع
 االةحقة
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 .....................................................  
الـــي جتتـــا   ن التـــأثريات الســـلبيةمـــهـــ  اســـتطعت أن أحصـــنها 

 اتتمعا
 .....................................................  

 ه  وفقت أن أةون قدوة لاا
 .....................................................  

 من أعماق قليا ه  أنا فخورة اا
 .....................................................  

الــذي  علمــيهــ  وفقــت ي مســاعدهتا ي اختيــار التخصــس ال
 تريد أن تقدم عليها

 .....................................................  
 ه  أنا راضية عن صديقاهتاا
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ღ أسئلة تخص الفتاة في مرحلة الطفولة : 
 تاريخ ميةدهاا

 .....................................................  
 يوم ميةدهاا

 .....................................................  
 بها بني أخواهتااترتي
 .....................................................  

 ترتيبها بني أفراد األسرةا
 .....................................................  

 املدينة الي ولدت ااا
 .....................................................  
 أُهاا الذي يتضمنه عاامل
 .....................................................  

 من الذي اختار اُهاا
 .....................................................  

 ي الصغرا الذي حتبهاسم الدالل 
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 .....................................................  
 أم غضوبةا حليمةه  هي 

 .....................................................  
 ه  هي اجتماعية أم منعزلةا

 .....................................................  
 أم بأبيها ا شدبأمها أتعلقها ه  
 .....................................................  

 مع األطفال من حولاامتعاونة هي ه  
 .....................................................  

 احلضانةا بيتأول يوم لا  يموقفها 
 .....................................................  

 تاريخ أول يوم لا ي الروضةا
 .....................................................  

 انطباعها عن أول يوم ي الروضةا
 .....................................................  

 اإليها ي الصغر ُمدرستها املقربة
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 تاريخ أول يوم ي املدرسة االبتدائيةا
 .....................................................  

 ه  حتب املدرسةا
 .....................................................  

 ه  تتكي  بسرعة مع زميةهتا ي املدرسةا
 .....................................................  
   ســــــب  أن تشــــــاجرت مــــــع زميةهتــــــا ي الصــــــ ا وســــــببهــــــ

 االشجار إن ةان
 .....................................................  

 ه  حتب القراءةا
 .....................................................  

 أي أنواع الكتب حتبا
 .....................................................  

 وف من بع  األشياء من حولاا ه  لديها 
 .....................................................  

 من هن صديقاهتا احملبباتا
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 .....................................................  
 أختها املقربةا

 .....................................................  
 أخيها املقربا

 .....................................................  
 قريبتها املقربةا

 .....................................................  
 صديقتها املقربةا

 .....................................................  
 رسماتماذا حتب أن 

 .....................................................  
 ما لوهنا املفض ا

 .....................................................  
 تنظيمها لغرفتهااحال ةي  

 .....................................................  
 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
 .....................................................  

 إعاقة معينةا ه  لديها
 .....................................................  
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هــذو تعاملهــا مــع يكــون بــنعم. فكيــ   عنــه ت اإلجابــةإذا ةانــ
 ااإلعاقة

 .....................................................  
ذا اــبـنعم. فمــاذا عملنــا مـن أجلهــا و أيضـاً إذا ةانــت اإلجابــة 

 ااخلصوص
 .....................................................  

 ومتارسهاا ,ه  لديها هواية معينة حتبها
 .....................................................  

 وأي اليامو حتبا ,ه  حتب مشاهدة التلفاز
 .....................................................  

 من مطاعم األةةت السريعةا ماهو املطعم احملبب إىل نفسها
 

 ا ماذا حتب من احللو 
 .....................................................  

 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
 .....................................................  

ღ ღ ღ 
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ღ :أسئلة تخص الفتاة في مرحلة النضج والمراهقة 
 ه  تغريت عةقتها مع أسرهتا بعد أن بلغت هذو املرحلةا

 .....................................................  
 اأو أةًر من حياهتاه  لديها جنا  قيم ي مال 

 .....................................................  
 ه  هي متفوقة ي حياهتا الدراسيةا

 .....................................................  
 ه  حتب الرومانسيةا

 .....................................................  
 ه  حتب أن تنجز أعمالا بنفسهاا

 .....................................................  
 اتؤخره  تنجز أعمالا مباشرة أم هي 

 .....................................................  
قـــــات خفيـــــة ي هـــــذو هـــــ  ش اةتشـــــاف مواهـــــب جديـــــدة وطا

 املرحلةا
 .....................................................  
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 تتبدل طفولتهاا بدون أنه  دخلت إىل عا  املراهقة 
 .....................................................  

 ه  دخلت إىل عا  املراهقة ي وقت مبكرا
 .....................................................  

 امبال  فيهه  هي مهتمة مبظهرها بشك  
 .....................................................  

 لا ذوقها اخلاصام أن ن حولا أمل ه  هي مقلدةر 
 .....................................................  

 هولااته  حتب االستطةع واةتشاف 
 .....................................................  

 اباستمرار ه  تبدل صديقاته
 .....................................................  

 ه  لا أنشطة اجتماعيةا
 .....................................................  

 ماذا حتفظ من القرآنا
 .....................................................  
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 ه  حتب أعمال البيتا
 .....................................................  

 وتبتكر ي تنسيقها ,ه  تنوع ي أثا  البيت
 .....................................................  

 ه  هي حمبة للطهيا وأي أنواع الطهي حتبا
 .....................................................  

 ه  هي عاطفية بشك  ملحوعا
 .....................................................  

 ه  حتب أن تسمع ةلمات الًناءا
 .....................................................  

حتـب  ما أفقـ  لت املعنويـةه  حتـب أن تكـافئ بالًنـاء واملكافـ
 م لا اجلوائز امللموسةاأن تقد  

 .....................................................  
 ه  لديها هوايات ي عا  احلاسوبا

 .....................................................  
 ه  لديها حب رعاية األطفال ومتابعتهم ومةعبتهما
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 ا؟و اآلخرين بسبب ة مفرطةيه  لديها حساس
 .....................................................  

 اشديد أو مبال  فيهأم لديها حذر جري ة  ه  هي مقدامة
 .....................................................  

 أم انعزاليةااه  هي منطلقة ي حياهت
 .....................................................  

 ه  هي مبتسمةا
 .....................................................  

 ه  هي متحدثة لبقةا
 .....................................................  

 ه  هي متفائلةا
 .....................................................  

 ه  لديها حب االستطةعا
 .....................................................  

 ه  لديها حب العلم والتعلما
 .....................................................  
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 درساهتاامبه  لديها قدوة 
 .....................................................  

 مدرساهتاا  حدإه  لديها موق  سلي من 
 .....................................................  

 ماهو املوق  السليا
 .....................................................  

 ه  لديها موق  سلي ي احلياة بشك  عاما
 .....................................................  

 و هذا املوق اماه
 .....................................................  

 أقرب صديقاهتا إىل نفسهاا
 .....................................................  

 ةايماهي ميولا الدراس
 .....................................................  

 اأنانيةه  هي حمبة للغري أم 
 .....................................................  
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 ه  تتقن فن احلوارا
 .....................................................  

 ه  حتب البذلا
 .....................................................  

 ااالست ًاره  لديها حب اإليًار والتضحية أم 
 .....................................................  

 ُمدرستها املقربةا
 .....................................................  

 أختها املقربةا
 .....................................................  

 أخيها املقربا
 .....................................................  

 قريبتها املقربةا
 .....................................................  

 معايريها ي اختيار الصديقاتاماهي 
 .....................................................  
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 ماهي معايريها ي اختيار شريك احلياةا
 .....................................................  

 ما مد  حفاظها على الفروض الدينيةا
 .....................................................  

حالــا أو تعتــي ذلــك مــن و  عــن أوضــاعها أن ُتســألهــ  حتــب 
 التدخ  ي خصوصياهتاا

 .....................................................  
 ه  ابني اجتماعية أم إنطوائيةا

 .....................................................  
 ه  عةقة ابني بأقاراا عةقة وثيقةا

 .....................................................  
 شخصيتهااو  ديقاهتا تأثري على حياهتاه  لص

 .....................................................  



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

232 

ـــــــاو هنـــــــا ي هـــــــذو  ملحوظـــــــة :ال تقـــــــ  أســـــــ لتك  عمـــــــا طرحن
الوريقـــات, بـــ  إن األم املربيـــة تســـتنب  عـــدة أســـ لة مـــن وقـــائع 

 اجلواب لك  سؤال. تفكر ملياً بإحادو  احلياة اليومية,
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 هـمسات للحياة
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 همسات للحياة

ღ ة..لديها سعاد..األم الي لديها فتاة 
 

ღ ..والفتاة الي لديها أم..لديها مصدر السعادة 
 

ღ  يعلــنبكــاء الفتــاة يــدق أجــراس اخلطر..وبكــاء األم جــرس 
 األمن..

 
ღ فتاتنـــا علـــى الرعايـــة والتنظيـــ  والرتتيـــب والغســـي  إن أدبنـــا 

ـــة متعـــددة الوظائ ..تصـــل   نكـــون قـــد صـــنعنا منهـــا..فقـــ  آل
 جحة..أماً وزوجة ناألس  لك  شيء..إال أن تكون 

 
ღ  األم تولــد الفتــاة وهــي شــديدة التعلــ  بأمها..فــإن أحســنت

يــزداد يومــاً بعــد يوم..فــإن  تعلــ  ابنتهــا اــاالرعايــة والرتبيــة..فإن 
 ا..همالرواب  بينتربيتها ضعفت و  لت رعايتهاأمه
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ღ فينقس بكا هم أما ..اً بسمة األبناء تزيد من عمر األم أيام
 سنني.. من عمرها

 
ღ فهــي ي قلــب ا!رتـََفكُّ  مــن القلــوب مســكنَ  الفتــاة تتخــذ..

أمها وأبيها وزوجها وبنيها..ولكن األعجب أن اجلميـع يسـكن 
 ي قلبها..

 
ღ   الفتـــاة لغـــز   يســـتطع أحـــد حلـــه..إال مـــن قـــال أهنـــا أمجـــ

 معجزة..
 

ღ  وبنـــت, وأم, وزوجـــة, فهـــي ابنـــة, املـــرأة متعـــددة العواطـــ ,
 وجدة.., وأخت

 
ღ  أســــتغرب حــــرص أمــــي الشــــديد عنــــدما ةنــــت فتاة..ةنــــت

 بني ع ..اعراض دهشت إلعلّي..وعندما ةيت 
ღ ღ ღ 
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هدايا ودورات وحوافز وزيارات للفتاة 
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ღ  للفتاة وزيارات حوافزهدايا ودورات و : 
" هتــادوا حتــابوا "و هنــا نعــرض بعــ  مــاميكن  قــال الرســول 

 أن يكون مناسباً تقدميه لفتاتك:
ღ . مصح 
ღ ة.عطور متنوع 
ღ .دفرت لكتابة املذةرات اليومية 
ღ .لعب تناسب البنيات الصغريات 
ღ .لعب تنمي الذةاء 
ღ .لعب خمتصة للتعليم بالرتفيه 
ღ .لعب تناسب الفتيات 
ღ .مف  للشعر 
ღ .زينة للشعر 
ღ .ورود مففة 
ღ . أدوات التجمي 
ღ  الطبيعيةباقة من الورود. 
ღ .جهاز جوال 
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ღ .جهاز حممول 
ღ اصة ألجهزة اجلوال.زينة خ 
ღ .زينة خاصة ألجهزة احملمول 
ღ .وع بأشكال متنوعة  
ღ  .ةرميات ومرطبات مناسبة للفتيات 
ღ .عقد أو أساور من الذهب 
ღ .أجهزة الصوتيات واملرئيات 
ღ . ُاعات أذن لصوتيات احملمول واجلوال وأجهزة التسجي 
ღ .مسج  وراديو 
ღ .نظارات  سية 
ღ .أدوات مكتبية 
ღ .طقم مكتب 
ღ " أدوات إضاءة للغرفة " أجبورات 
ღ .صنادي   زين ذات أشكال إبداعية 
ღ .ساعة راقية 
ღ  فاخرة.  حلو 
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ღ . مبل  ما 
ღ .مةبه مناسبة تواف  املوضة وذوقها 
ღ .خداديات متنوعة 
ღ .مفارش لألسرة 
ღ .مكتبة للكمبيوتر 
ღ ها.أثا  غرفت للغرفة يتم اختيارو بذوقها ليناسب فرش 
ღ  .ةتب تواف  ميولا 
ღ .اشرتار ي ملتها املفضلة 
ღ  .ةتب طبخ جديدة 
ღ .حقيبة يد 
ღ .حمفظة نسائية 
ღ . ميدالية للمفاتي 
ღ .أقةم نسائية 
ღ . أقمشة مناسبة للتفصي 
ღ .مقلمة للمدرسة 
ღ .حقيبة مدرسية 
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ღ .طرحة وعباءة 
ღ .أحذية تناسب مةبسها 
ღ .أحذية رياضية 
ღ شرحية جوال. 
ღ .ذاةرة متنقلة خاصة باجلوال أو احملمول 
ღ .حاسب آ  مكتي 
ღ .حت  مجالية لغرفتها 
ღ .لوحات حائطية مناسبة 
ღ .ساعة حائطية 
ღ .طقم من أدوات دورة املياو 
ღ .حقيبة للسفر 
ღ  .ةنب مناسب لغرفتها 
ღ .ستائر لغرفتها 
ღ .معطرات للجو 
ღ .دعوة لتناول وجبة ي مطعم فاخر 
ღ  جللسة هادئة ي مقهى ميز.دعوة 
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ღ .دعوة لتناول وجبة من اآليسكرمي 
ღ .سفرة خاصة من أجلها 
ღ .باقة من أشرطة احملاضرات واألناشيد 
ღ .بطاقة اشرتار ي اإلنرتنت 
ღ  .ةامريا رقمية 
ღ .أدوات تناسب هواياهتا 
ღ .دعوة زيارة مكتبة عامة 
ღ .دعوة زيارة مكتبة ملبيعات الكتب 
ღ  ة اتمعات العلمية.دعوة زيار 
ღ . دعوة زيارة متح 
ღ .صور لا وهي صغرية ي برواز مناسب 
ღ املدينة.ازيارة معلم من مع   
ღ .دورة ي برامو احلاسب اآل  لتطوير مهاراهتا 
ღ .دورة ي اإلمةء 
ღ .دورة ي الطبخ 
ღ . دورة ي التجمي 
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ღ . دورة ي اخلياطة والتفصي 
ღ .دورة ي الديكور 
ღ .دورة ي تنسي  الزهور 
ღ . دورة ي العناية بنباتات الظ 
ღ .دورة ي هوايتها الي تعشقها 
ღ .دورة ي اإللقاء 
ღ .دورة ي تنظيم مأدبة الطعام 
ღ .دورة ي احلياة األسرية 
ღ .دورة ي ح  املشكةت الزوجية 
ღ .دورة ي التعام  مع مواهب األطفال 
ღ .دورة ي التعام  مع األطفال 
ღ .دورة ي احلوار 
ღ .دورة ي تنمية الذات 
ღ . دورة ي التفكري اإلحا 
ღ أدوات خياطة 
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ღ املفضــــلة مــــن صــــحيفتها أو ملتهــــا  اً قــــدمي اً أن نطلــــب عــــدد
 هااميةديوم تواف  
ღ  أن حتـــــتفظ األم بقصاصـــــات الًنـــــاء الـــــي تكتـــــب ي دفـــــاتر

 .الفتاة منذ أن ةانت ي الروضة فتهديها لا عندما تكي
ღ  أن حتتفظ األم بالكتب املنهجية للمواد الي تفضـلها الفتـاة

 فتزينها فتقدمها لا بعد أن تتخرن من اجلامعة.
ღ   أن حتتفظ األم بـبع  أدواهتـا املدرسـية القدميـة وتقـدمها لـا

 ةهدية.
ღ .أن حتتفظ ببع  مةهتا احملببة وهي صغرية 
ღ  لــا هامفتقــدأن حتــتفظ بــبع  ألعااــا والــدمى الــي تعشــقها 

 بعد حني.
ღ  ة  مرحلة.  يأن حتتفظ األم بقصاصات من مادة التعبري 
ღ  أن حتــتفظ األم بـــبع  رســـوماهتا ي ةـــ  مراحلهـــا الدراســـية

 وتيوزها وتقدمها هدية.
ღ .أن حتتفظ األم ببع  أعمالا ي اخلياطة 
ღ .أن حتتفظ األم ببع  ةتبها املفضلة ورواياهتا الي حتبها 
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ღ الـرحةت الي ألتق  لـا أثنـاء  فظ األم ببع  الصورأن حتت
 ة وتقدمها هدية لا.يالعائل
ღ  أن حتـــــــــتفظ األم بـــــــــبع  فســـــــــاتينها ومةبســـــــــها الصـــــــــغرية

 بنتها. بناهتاوتقدمها هدية وذةر  ل
ღ .أن حتتفظ باألناشيد املفضلة لفتاهتا 
ღ  أن تســج  لقطــات فيــديو لكــ  مرحلــة مــن مراحــ  حياهتــا

 على شك  هدية. وتضع نسخة منها
ღ وأول الكلمــــــات الــــــي  ,وضــــــحكاهتا ,أن تســــــج  بكاءهــــــا

وةـــ  قصـــيدة تلقيهـــا عليهـــا األم فتقـــدمها هديـــة يـــوم , تنطقهـــا
 زفافها.

ღ  ــــــذةر  أن حتــــــتفظ األم أول يــــــوم مــــــن أيــــــام دراســــــتها ي ب
 وهتديها لا ي يوم  رجها من اجلامعة. ,الروضة

ღ ღ ღ 
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 هـمسات للحياة
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 همسات للحياة

ღ ..الفتاة وهي رضيعة..تعرف أمها بقلبها 
 

ღ   ــــدما ةانــــت صــــغرية..وعندما ــــاة خلــــ  أمهــــا عن جتــــري الفت
 ةيت بدأت األم تسعى خلفها وبقوة..

 
ღ هـاالفتاة قد تصحوا متأخرة..على نصـيحة قـد ألقتهـا لـا أم 

 منذ فرتة بعيدة..
 

ღ بنــي دائمــاً هــي األمجــ ..هي مقولــة ترددهــا ةــ  أم..ولكــن ا
يصـــدقها ةــ  مـــن حولــا..و لكـــن املهــم أن ابنتهـــا علـــى  قــد ال

 ..يقني بصدق أمها
 

ღ  احليـــــــــــاة بـــــــــــني األم وفتاهتـــــــــــا أخـــــــــــذ وعطاء..فتأخـــــــــــذ األم
و بعـد أن تكـي األم تأخـذ الشقاء..وتعطيها احلـب والسـعادة..

 تعطيها الرضا..و  منها الي
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ღ ةيت.. فــإن األم الزالــت تعاملهــا  قــد ن الفتــاة أهنــا ظــبينمــا ت

 صغريهتا اجلميلة.. ةأهنا
 

ღ ..حزن األم غروب..وسعادهتا شروق 
 

ღ هتا..هي بسمة فتابالنسبة لألم وتبقى احلياة.. 
 

ღ تبتسم األم بقلبها..أمها عندما تبتسم الفتاة بوجه... 
 

ღ خماض األم..هو وقت والدة مشاعر أم 
 

ღ ღ ღ 
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 كيف تنادين ابنتك؟



ღღ ღ  ღ ღ ُبنيتي لِك حبي ღ ღ ღ  ღ  

 

249 

 كيف تنادين ابنتك؟
 صـــــفات تستشــــعر منهــــا املـــــودةو  بأُــــاءإن مناداتــــك لفتاتــــك 

حعلهــا تعــي  ي ســعادة بــة  إصــباحي الــدالل عليهــاو  التلطــ ,و 
مايعيـدها ملرحلـة الطفولـة منهـا الصـفات و  حدود, فهذو األُاء

التصغري, وبعضها ميـدها باحلنـان, وبعضـها يزيـد مـن  عي صيغة
ثقتها, واسم آخر يبـني مقـدارها ي قلبـك, واسـم يظهـر فخـرر 

كــ  تلــك األُــاء والتعــود علــى مناداهتــا اــا حعــ  ُعهــا اــا, ف
ي تعـــــي  و  ســـــتمتع باحليـــــاة جبانـــــب أمهـــــا,حعلهـــــا تو  ,يطـــــرب
تتمـــا ي ةـــ  وقـــت أن تكـــون بقـــرب و  حيـــاة ســـعيدة,أجوائهــا 

هــذا عــرض لــبع  و  أمهـا مــن أجــ  أن تســمع أنشــودهتا احملببــة.
ما ميكن أن بطرب صغريتك.. وال تتوق  إبداعاتك عند هذو 

 ملقرتحات ب  أبدعي بة حدود.ا
 فتــايت - ابنـي - حبيبـي - مجيلــي - غـاليي - عزيـزيت - بنيـي
تصــغري  - ُهــاال للــدالااســم  - حلمــي وأملــي - صــغرييت -

يـاُعي  - قلـي - فـؤادي - يارحيانـة الفـؤاد - فراشي - اُها
 - يامجيلـة - يـاهنر - يـاقمر - ياحيـايت - يـايتح – وبصـري
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 - يا أمج  اجلمـيةت - ياراقية - نايارز  - امبدعةي - يارائعة
 - صــديقي - ابنــي اخللوقــة - ابنــي البــارة - يــا أحلــى البنــات
 - ةـــ  احلـــب - ةـــ  الـــذوق - عمـــري - صـــديقي الصـــادقة

 - طالبـــت اجلنـــة - املتمســـكة - املتدينـــة - اخللوقـــة - الرزينـــة
 عنــــوان - عنـــوان اجلمـــال - مرضـــية والــــديها - رضـــية والـــديها

 - رائحــــة املســــك - رائحــــة األريــــو - رائحــــة العنــــي - احلــــب
 - الراضــــــية - الرضــــــية - الســــــمحة - املتســــــاحمة - املبتســــــمة
ــــديها - املمتــــازة ــــة لوال ــــوان اجلمــــال  - عنــــوان احلــــب - احملب عن
 .زهرة العمر - الفتان

ღ ღ ღ 
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ღ أقول لكل حال : 
هنــا نلقــي الضــوء لــبع  مــاميكن أن يــدخ  البهجــة إىل قلــوب 

ياة, هذو احلـروف متعة احل نتياتنا, من ةلمات هي بالنسبة لف
أو  ن,قـد حتـول مسـار حيـاهتأو نستصـغرها الي قـد ال هنـتم اـا 

مــن  تتــداولا, إهنــا ةلمــات وحــروف نتغــري الكًــري مــن تفكــريه
أج  أن ننشر السعادة ي صـفحات أيـامهم, ونزيـد منهـا ألهنـا 

ا ةلمـــــات وحـــــرف ال املنشـــــ  ألنـــــزمي احملبـــــة بيننـــــا وبيـــــنهم, إهنـــــ
إ ـا حتتـان إىل  ,وال حتتـان مـاالً  ,وال تأخـذ وقتـاً  ,تتطلب جهـداً 
وحـب فـائ . وهـذو  ـاذن للداللـة  ,ًـار زائـديوإ ,قلب صادق
وي صدر   ,وإال ي جعبة ة  أم أمج  ما ةتبت ,على املقصود

رائعـة فريـدة, فـة حترمـي فتاتـك هـذو  مقطوعـةر  ة  مربية حنونة
وال تعتقدي  ,عليها تبح  عنها خارن البيتاللمسات, وال جت

  اً منهـاإليـك بعضـف الفتـاة؛أهنا ترف ودالل ال قيمة له ي حياة 
 ,ومجيـــ  حنانـــك وعطفـــك ,ةنمـــاذن فعطريهـــا جبمـــال نطقـــك

 حسن حرفك..نه من مبا تدخريمن ذلك وزيدي 
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 صــبا  اخلــري يــازهريت - صــبا  اخلــري صــغرييت - : فييي الصييبا 
صـبا  اخلـري  - فتـايت صبا  اخلري يا - عس  صبا  اخلري يا -

 - صــبا  ةــ  شــيء مجيــ  - صــبا  النــور والســرور - يــامجيلي
 - صـــبا  النقـــاء والصـــفاء - صـــبا  احلـــب - صـــبا  الســـعادة
صــبا   - فتــاة ىصــبا  أحلــ - صــبا  احملبـة - صـبا  ةــ  خــري
 - صـبا  الطيـور والعصـافري والسـعادة والسـرور - أحلى إشراقه

 .صبا  ليوم مجي  - صبا  ملؤو احملبة
ღ ღ ღ 

 - يـومر سـعيد - يـومر رائـع - يـومر مجيـ  - : في مستهل الييوم
 يومر مليء بالطاعـة - يومر مفعم بالنشاق واحليوية - يومر مبارر

يــومر  - يــومر يقربنــا وإيــاةم إىل اه - يــومر ملــؤو الرمحــة واأللفــة -
 .خالد

ღ ღ ღ 
 - النجـومو لنـور مساء ا - مساء القمر والنور - : في المساء
 امســاء ســاةن ملــن حبهــ - مســاء احلــب والــود - مســاء الــدوء

 .مساء الطاعة - مساء اليةة - ي القلب ساةن
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نـوم يعقبـه يـوم  - نـوم العافيـة - أحـةم سـعيدة - : قبل النيوم

 .نوم يكتب ي طاعة - سعيد
ღ ღ ღ 

 ة  عام وأنـت   - : التهنئة في المناسبات والشكر والدعاء
بقـرب  ةـ  عـام وأنـت   - إىل اه أقـرب ة  عـام وأنـت   - بري

 ةـ  عـام وأنـت   - بصـحة وعافيـة ةـ  عـام وأنـت   - من حتبني
 - تقبــــ  اه - ةــــ  عــــام وحمبتــــك بازديــــاد - ه أةًــــر طاعــــة

تقبــــ  اه طاعتــــك وأعلــــى  - جعلنــــا اه وإيــــاةم مــــن املقبــــولني
علـى نشر اه حمبتـك بـني خلقـة وأنزلـك الفـردوس األ - منزلتك

ـــدنيا واآلخـــرة - مـــن جنتـــه  ,عمـــر مديـــد - مـــن املقبـــولني ي ال
أطــــال اه ي عمــــرر علــــى  - وصــــحة دائمــــة ,حيــــاة ســــعيدةو 

عســى عمــرر  - جزيــت اخلــري ةلــه - جــزار اه خــرياً  - طاعــة
مـــيور مبقـــدار مـــا حيتويـــه القلـــب مـــن  - ألـــ  مـــيور - طويـــ 
 احلب.
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 - فــــديتك - : هييييا بجميييييل العبيييياراتعالتييييودد والتلطييييف م
 يا بعد حيـايت - يا بعد عمري - فديت قلبك- فديت عمرر

 نور عيـ يا - يا ة  سعاديت - يا ة  حي - يا ة  حيايت -
عســى  - اخللــ  يــا أمجــ  - يــا أحلــى البنــات - يــا نــور قلــي -

 .عمرر مديد وبالطاعة سعيد
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 سرة:المسابقات الخفيفة في األ 
ي هـــذا اجلـــزء نســــتعرض بعـــ  املســــابقات الـــي تســــتطيع األم 
القيام اا من أج  إذةـاء رو  املنافسـة بـني أبنائهـا, ومـن أجـ  
أن يتم الكش  عن املواهب الي ميلكونـه, مـع العلـم أن تقيـيم 
هــــذو املنافســــات حــــب أن تكــــون بصــــورة مقننــــة يــــتم االتفــــاق 

أجـ  أن ال تكـون تلـك مـن  ,عليها من قب  مجيـع أفـراد األسـرة
املســابقات ذات أثــر ســلي, ةــذلك قــد يكــون مــن اجلميــ  أن 
يكون هنار جوائز لكافة األطراف ومتساوية ي القيمة, ولكن 
يــتم التمييــز بــني املتســابقني بــاملراةز فقــ , ومــن الرائــع أن يــتم 
دفــع مبــال  معينــة لألبنــاء مــن أجــ  أن يشــرتون ماحيتــاجون إليــه 

م..وإليكم هــــذو اتموعــــة مــــن املســــابقات ي تنفيــــذ مســــابقاهت
من املسـابقات  تنتهي املقرتحة والي قد تكون بداية لسلسلة ال

بعضـها يناسـب مجيـع أفـراد , مع العلـم أن الي تناسب أسرتكم
 وبعضها يناسب الفتيات فق . ,األسرة

ღ مسابقات حفظ سور من القرآن. 
ღ قصار السور.حتفيظ الصغار ل 
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ღ طفال األوراد اليوميةظ األيمسابقة حتف. 
ღ  مسابقة أفض  طب. 
ღ مسابقة أفض  مشروب بارد . 
ღ مسابقة أفض  مشروب ساخن. 
ღ أفض  وجبة شعبية. 
ღ أفض  رسم. 
ღ أفض  قصة قصرية. 
ღ   ي بالوالدينللطرق الأفض. 
ღ أفض  هدية مقدمة للوالدين. 
ღ أفض  صورة ملتقطة. 
ღ أفض  لقطة فيديو مصور . 
ღ شعي أفض  لبه. 
ღ مسابقة ثقافية. 
ღ  َمسابقة الغرفة األةًر نظافة وتنظيما. 
ღ أفض  تنسي  للحديقة. 
ღ حتفيظ القرآن الكرمي. املتميزة ي حلقة 
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ღ أفض  برنامو معد حلفلة العيد. 
ღ  أفض  برنامو معد حلفلة النجا. 
ღ أفض  برنامو مسابقات حرةية. 
ღ أفض  برنامو عن موسم الصيام. 
ღ  نامو عن موسم احلوأفض  بر. 
ღ أفض  تنسي  للزهور. 
ღ  أفض  مقال خطا. 
ღ أفض  نشرة مكتوبة. 
ღ  نوعةاألسرة املأفض  حمرر تلة. 
ღ أفض  مقال. 
ღ مسابقة القراءة املفيدة. 
ღ اً.مسابقة التفوق دراسي 
ღ  مسابقة صائم النواف. 
ღ أةًر من حيافظ على الوتر. 
ღ أةًر من حيافظ على سنة الضحى. 
ღ أةًر من حيافظ على السنن الرواتب. 
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ღ وإقامة الصةة بوقتها ,امللتزم بعدم فوات تكبرية اإلحرام. 
ღ أةًر من حيافظ على القراءة الدائمة للقرآن. 
ღ   فكرة إبداعيةأفص. 
ღ أفض  عم  للماةيان. 
ღ إبداعات ي عدم اإلسراف ي املأة  واملشرب. 
ღ إبداعات ي حفظ األطعمة. 
ღ اعات ي الصدقات اجلاريةإبد. 
ღ إبداعات ي مساعدة الفقراء. 
ღ  إبداعات ي التقلي  من التكالي  واملصاري. 
ღ أفض  قار  للقرآن. 
ღ مسابقة التجويد. 
ღ مسابقة لتعليم الصةة اخلاشعة. 
ღ مسابقة برنامو سنن اليوم والليلة. 
ღ أفض  مصففة للشعر. 
ღ أفض  خياطة. 
ღ ت من القنواتمسابقة قطوف و را. 
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ღ مسابقة قطوف و رات من اإلنرتنت. 
ღ  مسابقة قطوف و رات من الصح. 
ღ مسابقة قطوف و رات من اتةت. 
ღ هو الدراسيةامسابقة قطوف و رات من املن. 
ღ تلخيس ةتاب. 
ღ  تلخيس شري. 
ღ تلخيس درس علمي أو حماضرة. 
ღ  من إعداد األسرة. ةتاب الفوائد 
ღ اجلوالالرحم عي ةصل . 
ღ مسابقة املتصدق اليومي على الفقراء. 
ღ  ُر باألذةارذةّ مسابقة أةًر من ي. 
ღ مسابقة أةًر من يلقي السةم ي البيت. 

 و غريها ما ميكن أن يستفاد من حولنا أو تنتجه أفكارنا..
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 : الخاتمة 

قبـــ  نقطـــة النهايـــة آمـــ  أن أةـــون قـــد ةتبـــت مـــاينري الطريـــ  
أجــــ  أن ُيســــعدن فتيــــاهتن, ويشــــعلن  عـــــة لألمهــــات مــــن 

احلـــب الشـــري  ي قلـــوان لكافـــة مراحـــ  حيـــاهتن, فيكـــون 
ـــــةيتو  هـــــذا العمـــــ  نافـــــذة أمـــــ , ـــــور للفتيـــــات ال  بصـــــيس ن

جــــوُع و  أهلكهــــن أو ةــــاد أن يهلكهــــن االفتقــــار إىل احلنــــان,
عطـُ  الـود, مـن بعـدما أقفـرت مـن األلفـة بعـ  و  العاطفة,

 أهنـــار أســـرهن مـــن املـــودة, جفـــتو  اجلوانـــب ي متمعـــاهتن,
آمـ  و  أنطمر ب ر احلنان ي قلـوب أمهـاهتن مبشـاغ  احليـاة,و 

لكــــــ  فتــــــاة لفتهــــــا احليــــــاة  أن يكــــــون هــــــذا الكتــــــاب بســــــمة
فعـــــادت إليهـــــا  امومهـــــا, فأظلتهـــــا ةلمـــــات هـــــذا الكتـــــاب

ةــم يكــون ســروري عظيمــاً إذا جــاء هــذا , و ابتســامة الســعادة
َتشرع لُتكـّون مشـروع الكتاب جزءاً من أحةم الفتاة عندما 

ةــــ  ســــعاديت أن يكــــون و  أســــرة ناجحــــة ي مســــتقب  أيامهــــا
 هديَـــة مـــ  لكـــ  مـــن يلـــتمه وجـــه احلـــ  إلســـعاد اآلخـــرين
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مــن يهمــه أمهــم علــى وجــه اخلصــوص, وهديَــة ةــ  أم ملــن و 
تقصــر عنــه عينــاي.. مــع خــالس الــدعاء و  تصــ  إليــه عيناهــا

 للجميع..
 دمتم حبب ولط  وألفة

 صقريسليمان بن صقري ال
@al_sugair 
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