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  بين يدي هذا الكتاب

  
كما -فكان . عرف الناس جدي، علي الطنطاوي، من قدمي

عاملًا فقيهًا أديبًا كاتبًا خطيبًا متحدثًا داعيًا إىل احلق قويًا فيه  -عرفوه
علمًا من أعالم األمة يف هذا  -بذلك-وكان . جريئًا على خمالفيه
ا الكبارالعصر وواحدًا من    .رجاال

ا وعيت وأدركت، فكان  ّ أما أنا فعرفته من أكثر من ثالثني سنة مل
ورأيت كيف كان يتعامل . يل اجلد العطوف واملرّيب العاقل واملوّجه املبدع

الصغار، فوجدته  -حنن أحفاده وحفيداته-مع بناته الكبار ومعنا 
دًا يف أسلوب تربيته، ووجدت م ن األثر الطيب متميزًا يف توجيهه متفرّ

هلذا التوجيه والنتائج العظيمة هلذه الرتبية ما زادين قناعة ويقينًا بأن هذه 
ة أن ال تبقى حبيسة معرفة بعض الناس بل أن تُنَشر فيطلع  ّ التجربة حري
عليها سائر الناس؛ فتكون هلم عونًا يف تنشئة أبنائهم وتالميذهم، 

هم أكثر ما يكونون له ويستفيدون منها منهجًا صاحلًا يف الرتبية 
حاجة، ويدعون جلدي باملثوبة واألجر يف اآلخرة، وهو أحوج ما يكون 

  . إىل هذا الدعاء
الفصول الالحقة يف هذا الكتاب نُِشرت على حلقات يف جملة 

تمع" ملسات يف الرتبية من جدي الشيخ علي : "الكويتية بعنوان" ا
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ً " الطنطاوي ما  1417من صفر  على مدى عام وبعض العام ابتداء
الكويتية يف ربيع اآلخر " النور"عدا احللقة األوىل اليت نُشرت يف جملة 

، وقد أحببت أن أنشرها يف كتاب واحد يضمها مجيعًا 1417
فيحفظها من شاء ويطلع عليها من شاء يف أي وقت يشاء، وإين على 

علي فل. يقني أن أحدًا لن يقرأها فيخرج منها بغري فائدة إن شاء اهللا
أكون شريكة يف الثواب بعملي هذا ألن للداّل على اخلري مثل أجر 

  .فاعله، ال ينقص ذلك من أجر فاعله شيئاً 
  عابدة املؤيد العظم                                     
  1998 -جدة                                    
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  تقدمي

  
  

ما ال يعرفه الناس عن ": أنشأت مرًة فصالً جعلت العنوان يف أوله
مجعت فيه مما يتعلق جبّدي أشياء لو اطلع عليها " علي الطنطاوي

ا ستتكّشف هلم عنه  صورٌة ما ألفوها،  -حينئٍذ -الناس لعجبوا؛ إل
وسيعلمون أنه ال خيتلف عن سائر الناس بقوة فكره وحسن منطقه وغزارة 

د  - بعد- علمه ومجال أسلوبه وحالوة حديثه فحسب، بل هو  خمتلف متفرّ
مأكله ومشربه، وجملسه ومنامه، وتنقله واستقراره، وزيارته : يف شؤونه مجيعاً 

  .للناس واستقباله هلم، بل ويف سائر أمور حياته
وليس يتسع املقام لسرد تفصيل ذلك كله، وإمنا أكتفي بأن أسوق 

فهو يفتح ويتصّفح كل كتاب : وصفًا لبعض عاداته يف القراءة والكتابة
. إليه يده، فإن أعجبه أمتّ قراءته وإن مل يعجبه تركه إىل سواهتصل 

والقراءة أكثر عمل يصرف فيه وقته، فرمبا قرأ يف اليوم الواحد مثاين 
ساعات أو تسعًا أو أكثر من ذلك، ويقرأ يف كل موضوع، من األدب 
إىل الفقه إىل الرتاجم والتاريخ والطب والعلوم العامة وسواها، ويقرأ من 

رائد اليومية سبعًا تصله إىل البيت كل يوم فال يغيب عنه شيء مما اجل
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نقل من أخبار الدنيا ُ سريع غاية السرعة، حىت  -يف القراءة-وهو . ي
  .ليحيط مبحتوى الورقة يف حملة ويدرك املوضوع من نظرة

*   *   *  
فهو يكتب الفكرة أو املسألة . أما الكتابة فله معها شأن عجيب

ُكتَب عليه، فإن مل جيد  -لهإذا خطرت ببا- على أي شيء يصلح أن ي
ورقة بيضاء كتب على ظرف مستعمل أو على قفا غطاء علبة كرتونية 

خبٍط  -إذا كان مستعجالً -وهو يكتب . أو على طرف فاتورة هاتف
عجيب ال يقرؤه سواه، بل رمبا عاد ليقرأ ما كتب فال يستطيع فّك رموز 

جيد أمامه من الناس وكلهم يعجز  اخلط الذي كتب به ويستعني مبن
وقد أمضى . وأكثر ما يقع منه ذلك حني يكتب ليالً ! عن القراءة

، فإذا انتبه  -حني ينام-سنني طواالً يضع إىل جنبه  مصباحًا كهربائيًا
من نومه على فكرة أو أرق فخطرت يف باله خاطرة أضاء املصباح 

العتمة حىت ال يفارقه  فكتبها على عجل وعاد إىل النوم، وقد يكتبها يف
النوم، فإذا استيقظ من نومه يف الصباح فقد ينجح يف قراءة ما كتب 

أما إذا قصد الكتابة باخلط اجلميل فإنه يرتقي إىل . وقد يفشل يف ذلك
مستوى اخلطاطني الكبار، فقد تعلم اخلط مذ كان صغريًا فربع فيه 

اها، ولكن الثُّلث وصار يتقن التخطيط بالنسخ والفارسي والديواين وسو 
وهو ال يكتب إال . هو خطه املفضل وأكثر ما يتقنه من اخلطوط

مستندًا إىل جسم صلب، وملا كان ال يكتب جالسًا إىل طاولة أو 
مكتب أبدًا وال يكتب إال قاعدًا فقد اختذ لنفسه لوح كتابة صغريًا مما 

ق عليه األوراق فال يكتب إال مستندًا عليه على الورق  أما كتابته. تُعّل
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فله فيها طريقة خاصة، فهو يبدأ بالكتابة من الزاوية الشمالية الشرقية 
من الورقة وينتهي يف زاويتها اجلنوبية الغربية، غري تارك فيها أي بقعة من 

  .ويكتب باحلرب أو الرصاص أو أي قلم يكون قريبًا منه. الفراغ
*   *   *  

يليت من صوٍر من إن من أقدم ما أذكره ومن آخر ما بقي يف خم
أيام طفوليت املبكرة صورة جدي جالسًا يف جملسه املعتاد الذي ال يتبدل 

كان . وال يتغري يف زاوية من زوايا غرفة املعيشة الكبرية يف بيته بالشام
ذلك مكانه الذي ال جيلس فيه سواه، فإذا غاب عن البيت بقي شاغرًا 

مكة فنقل معه جملسه مث انتقل جدي من الشام إىل . فال يقربه أحد
ذاك، فكأين اآلن أراه يف بيته بقاسيون بالشام مث يف أجياد مبكة من 
مخس وثالثني سنة إىل عهد قريب ما بّدل جلسته وال غّري جملسه، 
يقعد طاويًا حتته رجالً وناصبًا ركبة األخرى، ممسكًا بيده شيئًا يقرؤه 

هل بيته الذين وقد وضع نظارته على مقدم أنفه، أو جالسًا حيدث أ
وحوله الوسائد من كل حجم وهو ال جيلس إالّ . حّفوا به وملؤوا غرفته

إىل الكبرية، وبينها أحجام  من الصغرية إىل الوسطى: وكل قياس
فال يزال يسحب من خلف ظهره واحدة وحيشو أصغر منها . وأحجام

 مث ينزع واحدة ويضع أكرب منها حىت يستقيم له احلال وحيس بالراحة إذ
  .قد سّد خلف ظهره كل ثغرة ومأل كل فراغ

*   *   *  
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أما سريته يف طعامه فليست أقل غرابة من أٍي من عاداته 
فالناس قد تواضعوا يف كل بقاع األرض أن طعام املرء يف اليوم . األخرى

ُستدل  ُشار إليها به وي ثالث وجبات، ووضعوا لكل واحدة منها امسًا ي
ف هذا النظام، بل هو إذا قام من النوم أما جدي فال يعر . عليها منه

، مث هو يأكل كل أربع ساعات وجبة وال يلزم أن تكون . أكل شيئًا
الوجبة على مائدة حافلة منوعة، بل شيئًا حمدودًا من الطعام قد ال يزيد 

وإذا مضت . عن كوب من احلليب وقطعة من اخلبز ليس معها شيء
ا ال أربع ساعات على الوجبة السابقة وحان مو  عد الوجبة الالحقة فإ

-تتأخر دقيقة كما مل تتقدم دقيقة، فما وجد من الطعام القابل لألكل 
أكله، ولو أن أطيب الطعام وأحبه إليه كان على النار  -عند ذلك

ُطبخ فإنه ال ينتظره ولو بقي لنضجه مخس دقائق، ويأكل الطعام  ي
ال ميكن أن يقدم وهو . احلاضر ولو كان باردًا وال ينتظره حىت يسخن

ولو أحّس باجلوع أو جيء بالطعام الشهي ساخنًا . الوجبة عن موعدها
ا تنقِض الساعات األربع الفاصلة بني الوجبتني مل ميدَّ إليه يدًا ومل  ّ ومل

وقلّ -وإذا جلس إىل مائدة فيها أنواع كثرية من الطعام . يأكل منه شيئاً 
عي إىل وليمة فيها أصن -أن حيصل ذلك -اف من األكل الكثري أو دُ

فإنه ال ينوّع  -وإجابته دعوًة لوليمة من هذا النوع ضرب من املستحيل
وليس مثة . الطعام؛ فإذا بدأ بنوٍع أمتّ أكله منه ومل ينتقل منه إىل سواه

صفة الزمة لألكل، بل رمبا أكل جالسًا إىل الطاولة ورمبا أكل قاعدًا 
، فال حيب أن يأكل أمام على األرض، غري أنه يغلب أن يأكل وحده

  .اآلخرين وال حيب أن يأكل اآلخرون أمامه

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



  

  15

 - من بعد- وله يف األكل قواعد وضوابط علمها لبناته وعلمها هؤالء 
الرئيسية مالعق كبرية  ألوالدهن؛ فلكل واحد طبقه اخلاص به، ولألطباق

ُدخل أحٌد ملعقته يف غري صحنه، ويغلق اآلكل  ا فال ي غرَف الطعام  ُ ي
فال يعرض ما فيه على الناس كما يفعل كثري من اآلكلني، وال  فمه

ُصدر عند األكل أحٌد صوَت املضغ والعلك كصوت مطحنة النب أو  ي
خالط الفاكهة، ويقّدر كلٌّ من اآلكلني كمية الطعام من كل نوع 
وعدد احلاضرين فال يأكل أحٌد غري نصيبه وال يعدو على حق 

( كبار وضاقت األماكن تأخر الصغار اآلخرين، وإذا حضر الصغار وال
نَسون فيعدو الكبار على أنصبتهم ُ واألفضل أن تكون ) ولكن ال ي

للكبار مائدة وللصغار مائدة، وال يلحس اآلكل أصابعه بعد كل لقمة 
إذا كان األكل غمسًا باخلبز، وال ميسح يده يف ثوبه أو وجهه، وال 

، وال خيلل أسنانه  أو يتسوك  يعطس على الطعام وال يذكر عليه قبيحًا
خمرجًا من فمه قبائح على مأل من الناس، وال يرتك أحٌد يف صحنه شيئًا 

ألن الطعام نعمة من اهللا ومن استهرت ) ولو كان بقية من مرق(إال أكله 
ا استحق أن حيرمه اهللا منها   . بنعم اهللا واستهان 

هذا كله إىل جانب كل مأثور مسنون من أدب الطعام، وأول 
  . ذلك التسمية، واألكل باليمني، وأكل اآلكل مما يليه

ضوابط  -أيضاً -وال يتم األكل بدون الشاي، وللشاي عنده 
  .وقواعد وأصول وأحكام يطول شرحها

*   *   *  
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غري أن ذلك كله من خاصة شأنه مما ال يضر وال ينفع سواه، أما 
ة يف الذي قد نفع به غريه فكثري، يعرف منه الناس جهوده العام

من خطب وكتب، وندوات وحماضرات، ورحالت : اإلصالح
ومؤمترات، ولكنهم ال يكادون يعرفون شيئًا عن الذي نفع به القريبني 

  . منه واحمليطني به من أهل بيته، وهو شيء جليل عظيم
فكثري من العلماء ُحيِسن أن يكون واعظًا بليغًا وحمّدثًا قديرًا يصلح 

ّني يفلح يف تكوين أسرة الناس ويرتك فيهم أحسن األ ثر، وكثري من املرب
صاحلة وينجح يف تنشئة ذرية طيبة؛ ولكن الذي جيمع بني كال األمرين 

ن وأبناء . قليل، وجّدي من هؤالء القليل ذلك أن بناته وأبناءهن وبنا
وبنات األبناء والبنات يبلغون اآلن حنوًا من ستّني، وما يف هؤالء مجيعًا 

نتَقد يف دينه أو خلقه، بل هم يف التدين وحسن  أحد -حبمد اهللا- ُ ي
فقد كانت له يف تربية بناته طريقة . االلتزام باإلسالم سابقون متميزون

ق إليها وأسلوب عجيب مل يؤثر عن سواه، فنشأن بناٍت  َ ُسب فريدة مل ي
نات، مث صرَن أمهات فنقلن ذلك  ّ نات صي ّ إىل ) أو أكثره(صاحلات دي

ن، و    .فعل أولئك مع أوالدهم مثل ذلكأبنائهن وبنا
ذا أمرٌ أغرب منه؛ فالشيخ اآلن قد جاوز التسعني،  ويتصل 

حنو من ستّني، ولكنه يتابع حال كل واحٍد  -كما ذكرت-وأهل بيته 
م كأمنا هو يف الثالثني أو كأن أهل بيته أربعة  منهم ويهتم بشؤو

وعن  فهو يسأل عن املريض حىت يربأ. أشخاص أو مخسة ال غري
الطالب حىت ينجح، وإذا أحّس بضيق لدى أي فردٍ أمّده باملال، أو 

-فهو يسع . شكت إليه أمٌّ من أحد أوالدها أسعفها بالنصيحة
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اجلميع بقلبه وماله ووقته واهتمامه، بل هو يفعل ذلك مع   -بذلك
ن وزوجات أبنائهن، كما يفعله مع إخوته  أزواج البنات وأزواج بنا

موأخواته وأبنا وما أدري كيف يستطيع أن يصنع هذا كله . ئهم وبنا
، ولكنهم صاروا  حيبونه كلهم غاية  -ألجل ذلك-مع هؤالء مجيعًا

احلب ويتعلقون به أقصى التعلق، حىت الصغار الذين ملا جياوزوا الثالث 
  .أو األربع السنني

*   *   *  
د ولئن كان التدين أعظم أثر تركه الشيخ يف أهل بيته، فإنه ق

أورثهم فضائل ومآثر أخرى كثرية لست اآلن بسبيل إحصائها أو 
اعتزازه باهللا وجرأته يف : حصرها، وإمنا أسوق هلا مثالني اثنني، أوهلما

. احلق، وهي جرأة يعرفها فيه األعداء واألصدقاء، القريب منهم والبعيد
وقد َسرَت هذه الروح منه إىل بناته مث إىل أسباطه، فأوجدت عندهم 

ا قد اع تزازًا باهللا وعزة يف النفس تأىب اهلوان وترفض العدوان، كما أ
م جبرأة يف احلق ال خيشون معها قويًا وال يهابون ذا سلطان وهذه . أمد

ا   هي عزة املؤمن اليت يريدها وحيبها اهللا ورسوله، وهي اليت استبدل 
ةً مّكنت لعدوهم منهم وضيعت عليهم احلق وق كثري من املسلمني ذّل

  .والديار واألوطان
أما املثال الثاين فهو تنمية امللكة العلمية والتشجيع على القراءة 

وهو (واملطالعة واملراجعة لدى اجلميع حىت الصغار من األوالد والبنات 
أذكر أنه كان يدفعين إىل ). ما ستجدون عليه الربهان يف هذا الكتاب

ات الكتب وأنا ابن عشر سنني،  وأخي -وقد أهداين القراءة يف أمّ
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) يف طبعته الثالثة(كتاب األعالم للزركلي يف اثين عشر جملدًا   -مؤمناً 
وأنا يف الثالثة عشرة، ويف نفس السنة محلين على شراء وقراءة فجر 
ما كليهما وملا أمتّ الرابعة  اإلسالم وضحى اإلسالم ألمحد أمني فقرأ

وخري ما نفعين به . بعد عشرة وأفدت منهما علمًا مل أنَس كثريًا منه من
التدريب على املراجعة يف كتب العلم، فقلّ أن سألته  -يف هذا الباب-

فإذا عجزت عن ". راجعها": عن مسألة وأجابين عنها إال أن يقول يل
العثور على املرجع املناسب أرشدين إليه، مث إذا فشلت يف الوصول إىل 

ين ذلك حبًا لكتب العلم أعثرين عليه، فأورث املوضع املطلوب يف الكتاب
ومقدرة على املراجعة فيها بغري عناء، سواء يف ذلك كتب اللغة والفقه 

. واحلديث واألعالم والتاريخ وغريها، وكذلك فعل مع عامة أهل بيته
ولو أنه أجاب كل سائل عن مسألته لكان كمن يقدم لطالب السقاء 

و بقرة تدرّ عليه كوبًا من لنب، وهو بنهجه هذا كأنه قد أمّده بشاة أ
  .اللنب يف كل آن

*   *   *  
وبعد، فإين قد جئت أقدم هلذا الكتاب بكلمات معدودات 
فانشغلت عنها بالذكريات، ونسيت املقدمة اليت من أجلها بدأت 

فليعذرين القارئ عن هذا التقصري، وليُجزْ هذه الكلمات إىل . الكتابة
لفوائد والفرائد من ا-الصفحات الالحقات، فإن يف هذا الكتاب 

  . ما يغنيه عن التعريف واملقدمات -والعرب واخلالصات
*   *   *  
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  :2013والتفاصيل يف كتاب الذي صدر 

  دار ابن حزم" جدي علي الطنطاوي كما عرفته" 
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الذي عرفه  -الشيخ علي الطنطاوي-هذا حديث عن جدي 

علمه الواسع يف حمافل العلم  الناس قبل أن أعرفه، واستفادوا من
ومواطن اخلطابة وعرب اإلذاعة والرائي قبل أن أوجد يف هذه الدنيا، 

بعت كتبه قبل أن أتعلم القراءة والكتابة مث جاء يومٌ . ونُشرت مقاالته وُط
شعرت فيه باحلاجة إىل أن أحّدث عنه الناس، ال كما عرفوه هم، 

يف داره، وكربت حتت جدًا حلفيدة عاشت : ولكن كما عرفته أنا
  .إشرافه؛ ومربيًا ألهل بيته؛ وموجهًا ملن حوله

ه الناس إليه يف التربية لقد اهتم جدي مبوضوع ّ ، وركز عليه، ونب
: خطبه وكتبه وأحاديثه، وكان أكثر ما دعا إليه وحّث عليه ورّغب فيه

العناية برتبية األبناء تربية إسالمية صحيحة وذلك بإنشاء دعامتني 
  :ني أساسيتنيعظيمت

  .بناء اإليمان العميق، وزرع اإلحساس الدائم بمراقبة اهللا
عملية الرتبية تشبه عملية البناء، : ضرب جدي مثالً لذلك فقال

ال يقوم إال بأساس، فمن أراد أن يبين بناء  -مهما كان نوعه-والبناء 
بطابقني حفر  األرض ووضع أساسًا من احلديد و اإلمسنت يكفي 
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ومن أراد بناء عمارة من عشرة طوابق، وضع حديدًا وإمسنتًا لطابقني، 
يتحمل عشرة طوابق، بينما لو أردنا بناء ناطحة سحاب الحتجنا إىل 

وهذا هو األصل يف الدين، وهو ما نريده اليوم . أساس أقوى وأمنت
للنجاح يف الدنيا والنجاة والفوز يف اآلخرة؛ نريد جيالً عميق اإلميان، 

يفهم اإلسالم فهمًا صحيحًا مستقيمًا ال لبس فيه وال  قوي البنيان،
  .اعوجاج

غرس اإلميان عميقًا يف النفوس، وزرع  -مربني-لذلك علينا 
التقوى وخوف اهللا يف القلوب، والتأكيد على االستقامة ومراقبة اهللا يف 

وهذه املرحلة تبدأ منذ الطفولة األوىل، ويتوجب فيها على . السر والعلن
يستغل كل موقف وكل حدث لغرس هذه املبادئ، وحتتاج إىل  املريب أن

تركيز وتأكيد دائمني؛ حىت ينجح املريب يف بناء األساس القوي املتمثل 
، )كما هو مفصل يف أركان اإلميان(اإلميان الكامل الصحيح : يف

والقيام بأعمال الدين األساسية، من صالة وصيام وزكاة وحتليل 
هو -وال ينجح املريب يف ذلك إال أن يكون . للحالل وحترمي للحرام

  .على بينة وفهم صحيح مستقيم للدين حبالله وحرامه -نفسه
تأيت بعد ذلك أعمال مهمة مكملة، : مث أََمتّ جدي مثاله فقال

لكنها ليست من األساسيات، مثل بناء احلوائط، ووضع الشبابيك، 
اليت (املؤكدة تشمل السنن  -يف الرتبية-وهي . والرتكيبات الداخلية

ا، بتعريفهم  ينبغي أن نشجع أبناءنا عليها، وحنثهم على القيام 
ا، لكن ال جنربهم عليها وأخريًا تأيت التشطيبات ). فضلها، وعظم ثوا

ِمّ كل فرد بناء بيته حسب ذوقه: النهائية ت ُ فمن الناس من . حيث ي
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ق يكسوه بالرخام، ومنهم من يطليه بالدهان، ومنهم من يلصق ور 
اجلدران، فذلك عائد لذوق صاحب البناء وملقدرته املادية وللهدف 

  . الذي من أجله أُقيم البناء
ذا املثال الواضح أشار جدي إىل أمرين، أوهلما اختالف : و

الناس، فمنهم من يريد دخول اجلنة فقط، ومنهم من يريد الدرجات 
اقات، وامليول أن الناس يتفاوتون يف القدرات والط: وثانيهما. العالية

واألهواء، فال ميكن أن مييلوا كلهم إىل العبادات كاإلكثار من التنفل يف 
الصالة والصيام، وال ميكن أن يكونوا كلهم أغنياء كرماء يتصدقون 

لذلك كانت اجلنة بعّدة أبواب؛ ليدخل كل مسلم من ... بالليل والنهار
  .الباب الذي يناسبه بالعمل الذي يقدر عليه

  *   * *  
ال جتربوا أبناءكم على شيء من النوافل؛ فيصبح : فيا أيها املربون

ً لكم وخوفًا منكم ال خالصًا هللا تموا باملظاهر . العمل إرضاء وال 
والظواهر، بل اعملوا فقط على تقوية اإلميان، وذلك بربط حوادث 

 قاوموا الغش والكذب واخليانة،. احلياة اليومية مبراقبة اهللا واخلوف منه
موا املفاهيم اخلاطئة كذبة بيضاء، وال جتوز   -مثالً -فال توجد : وقوّ

مث اتركوا كل مسلم يقدم بعد ذلك ما ... اخليانة والغش حىت للكافر
وستكون املفاجأة أن ذلك املسلم . يستطيع من األعمال الصاحلة

  .سيسعى بنفسه إىل الكمال، وسيحاول القيام بكل عمل يقربه إىل اهللا
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؛ من هذا الكالم وال تظنوه مستحيالً أو صعب التنفيذ ال تعجبوا
إىل  eكيف سعى النيب   -جلياً -فالذي يقرأ يف كتب احلديث يرى 

غرس اإلميان يف نفوس أصحابه فوّلد ذلك لديهم الرغبة يف الكمال، 
واندفعوا يسألون عن احلالل واحلرام، وعن اخلري والشر، وأي األعمال 

وا عن. أفضل م نـُهُ كما ورد يف احلديث الذي رواه (ذلك  حىت أ
إن أعظم املسلمني يف املسلمني جرمًا من سأل عن ) : "اإلمام مسلم

م على    ".املسلمني فُحرِّم عليهم من أجل مسألتهشيء مل ُحيرّ
وأكثر ما يعجبين يف جدي أنه كان قدوة يف ذلك، فكان أوَل 

فهو  -ن املنزلرغم وفرة مشاغله وكثرة تغيبه ع-من طبق ما يدعو إليه 
مل يهمل بيته ومل يرتك بناته، بل عمل على توجيههن، وأحسن تربيتهن، 
فهّن من عقابه، ورّغبهّن يف ثوابه،  ومنّى عندهن مراقبة اهللا الدائمة، وخوّ
ن من  فصرن يتسابقن ملا يرضي اهللا، ويسألنه هن عن األعمال اليت تقر

 ي أن عمل الدعاةأثبت جد وبذلك. اهللا بدل أن يدفعهن هو إليها
 في توجيه عامة المسلمين وتوعيتهم اليتناقض أبدًا مع تربية األبناء، 

  .بل إن واجب الداعية األصلي هو تربية أبنائه قبل تربية أبناء املسلمني
فكيف استطاع جدي ذلك ؟ وماهي الطريقة اليت اتبعها لغرس 

  اإلميان يف نفوس بناته؟
*   *   *  

وقدرته  بتنبيههن إىل وجود اهللا - ن األوىلمنذ أيام طفولته- بدأ 
ا على الفهم يف كل مرحلة،  العظيمة، مراعيًا إدراك البنت وقدر
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: مستغال املواقف املناسبة؛ فإذا طلبت إحدى بناته منه شيئًا قال هلا
: كيف أطلب ذلك الشيء من اهللا؟ فيقول هلا: فتسأل. اطلبيه من اهللا

يسمعك وسيعطيك، ألنه معك سوف  ، وهو"يارب، أريد كذا: "قويل
انظري، : ويف يده ما طلبته ابنته قائال وبعد أيام يأيت جدي. أينما كنت

. ، رزقين اهللا ماالً وقّدرين على شراء ما تريدين"يا رب"ألنك قلت 
لعبة، : يشرتي لبناته شيئًا لطيفًا مفرحاً  -بني احلني واآلخر-وكان 

 ما أحضره حىت تغفو البنت فيضعأوحلوى، أو مالبس جديدة، مث ينتظر 
أحضر هذا؟  من: فإذا سألت يف الصباح. إىل جانبها على طرف السرير

  .أحضره لك اهللا، فامحديه واشكريه يعِطك املزيد:فإنه يقول هلا
يبني هلا أنه عمل  -إذا أقدمت البنت على ذنب صغري-وكان 

ى عنه ، مث يطلب سيء ما كان ينبغي أن تعمله ألن اهللا حرمه ورسوله 
منها أن تتوب وتستغفر وأن ال تعود إىل هذا العمل أبدًا حىت ال 
يغضب اهللا منها و حيرمها من ثوابه ومن إجابة دعائها، أو يتسبب 

  . غضبه عليها يف عقاٍب يصيبها
، ودون كلل أو ملل، حىت اعتادت بناته  هكذا كان يفعل دائمًا

لشدة ثقتها بقدرة اهللا ذلك، وصارت إحداهن تدعو أحيانًا باملستحيل 
  .وقربه منها

*   *   *  
هذا بعض ما حدثتين به والديت وخااليت، أما الذي رأيته وملسته 

  :فمن ذلك. بنفسي فكثري
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اهتمام جدي الشديد باحلالل واحلرام؛ فقد كان يراقبنا وحنن 
نتوضأ، فينبهنا إىل وجوب غسل العقب غسالً جيدًا امتثاالً لتحذير 

  .لألعقاب من النارويل : eالنيب 
كان   )وملا تُفرض عليّ الصالة(وعندما بدأت أصلي وأنا صغرية 

يراين أصلي صالة سريعة دون اطمئنان فيأخذين إىل غرفته مث ينصحين 
يا ابنيت، أنت توضأت وسرتت عورتك ووقفت بني يدي اهللا : "قائالً 

ني كما أُمرت؟ إن النيب   ى عن نقر eإرضاء له، فلماذا ال تصّل
، بل  الديكة، فصلي باطمئنان وال تضيعي تعبك وتركك اللعب هدرًا

. تقريب إىل اهللا بصالة خاشعة يوفقك يف كل عمل تقومني به بعد ذلك
ال تأخذ من وقتك أكثر من مخس  -مهما طالت-كما أن الصالة 

ملني الصالة من أجله؟ وما هو  دقائق، فما هو العمل الثمني الذي 
فكان هذا التذكري الرفيق يدفعين إىل ". اهللا؟ الشيء األهم من رضى

ا واخلشوع فيها من بعد   .جتويد صاليت والتمهل 
وكان مينعنا منعًا عنيفًا من نتف احلواجب أو األخذ منها ويصور 

وكان ينهانا أشد النهي عن لبس ما . ذلك العمل من الذنوب العظام
  .يصف أو يشّف، ولنا بعد ذلك أن نلبس ما نشاء

، ويبني لنا فضلها أما  السنن والنوافل فكان حيثنا عليها دائمًا
ا بل إنه كان يتفنن يف ترغيبنا بأدائها وتشجيعنا على . وعظم ثوا

اجلوائز التشجيعية ملن يؤديها  -يف بعض األحيان-اإلقبال عليها فيقدم 
ا   . منّ
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مل جيربنا جدي على أداء السنن يومًا وال أكرهنا على شيء من 
ا ودفعنا إىل النوافل  قط، ولكنه دأب على ترغيبنا بأدائها وربطنا 

، وألننا أحببنا eاإلقبال عليها لنكون من الذين حيبهم اهللا وحيبهم النيب 
أن حيبنا اهللا ورسوله فقد أقبلنا على السنن والنوافل وحرص أكثرنا عليها 

ا   .ومتّسك 
*   *   *  

بية وتوجيه ثالثة هذا هو األساس الذي اعتمد عليه جدي يف تر 
 -بشكل فعال-أجيال؛ فقد رىب إخوته وأخواته، مث رىب بناته، مث ساهم 

بل هو قد عمل على توجيه أجيال من . يف تربية أحفاده وحفيداته
تالميذه وساعد كثريًا من اآلباء بالنصائح الرتبوية املفيدة على مرّ 

  .السنني
الفريدة النفعَ فلعلكم جتدون يف هذه اخلربة الطويلة والتجربة 

أن يوفَقه اهللا لكل : فإن وجدمت ذلك فتذكروا جدي بالدعاء. والفائدة
ه يوم  َ ما يرضيه، و يشرَح صدره، وأن يعفوَ بكرمه عن سيئاته، وينجي

  . احلساب
*   *   *  
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َقبُّل النقد   تـَ

      

كما يظن -ريب التواضع وتقبل النقد ال يقلل من منزلة امل    
فشجعوا . بل يزيده يف أعني الناس رفعة واحرتاماً  -البعض    
 يتهامسوا مصارحتكم مبا يظنونه بكم بدل أن أوالدكم على    

  .بعيوبكم يف اخلفاء
  

فقد حظي عند والدته ويف نشأته  : مرَّ جدي بظروف خمتلفة
،  فكان مدّلالً . األوىل بعناية خاصة ورعاية كبرية؛ ألنه بكر أبويه مرفَّهًا

في عن خطئه  ُخيَدم وال َخيدم، وُجياب إىل طلباته ورغباته، وإذا أخطأ عُ
عاقَب ُ عاتَب أو ي ُ   ! فال يكاد ي

فصار هو كبري .. مث والدته.. لكن احلال تغري فجأًة بوفاة والده
ا يتمَّ عامه العشرين، فتحمل مسؤولية إخوته كاملةً  ّ ُ ومل ه البيت وعائَل

م وقام على تربيتهم و   كل ذلك وهو ما زال. واإلنفاق عليهمالعناية 
ِف  ا يكملْ دراسته، فإذا به يرى من احلال غري ما كان أل ّ شابًا صغريًا مل

ولكن اهللا مّن عليه . ويعاين من صعوبات احلياة ما مل يكن يعرف
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، فما لبث حاله أن انقلب  بالعزمية ووهبه مزايا كثرية وأعطاه علمًا واسعًا
وصار من أعالم اخلطابة والكتابة ) ؤمن كل أمره له خريوامل(إىل خري 

  .   ومن أعظم علماء هذا الزمان وفقهائه
لقد كان ينبغي ملن نشأ مثل تلك النشأة مث انتهى إىل مكانةٍ  

ْجب ويظن يف نفسه الكمال  ُ كه الع كما يفعل كثري من (كهذه أن يتمّل
ا ، لكن الظروف ا)املتعاملني وأنصاف وأرباع العلماء ليت مرّ جدي 

يف  -حنن الصغار-واملكانة اليت وصل إليها مل متنعه من أن يتواضع لنا 
بعض اجللسات العائلية ويف ساعات الصفاء فيطلب منا أن نعينه على 

دي إليه عيوبه إذ كيف ... كان ذلك يشعرنا باحلرج . نفسه فننقده و
، وحنن حن به جدًا وحنرتمه لنا أن نفعل، وجدي كبري العائلة سنًا وقدرًا

ن . ونقّدره غاية االحرتام والتقدير؟ وهو مل يكن بغري عيوب ْن مِ ومَ
مّ ببيانه  ا ندرك بعضًا من ذلك و الناس ميلك أن يكون بال عيوب؟ وكنّ

لكن جدي كان يصرّ على مساع . مث حنجم أدبًا ورهبًا وخنجل ونسكت
نا ويسعى إىل انتقاداتنا وينتظر جوابنا، حىت إذا طال سكوتنا يشجع

ال يوجد كمال يف الدنيا، ولكل إمرئ عيوبه وأخطاؤه، : "إقناعنا بقوله
َ نبالً أن تُعّد معايبه: "لذلك قالوا مهما كان -واإلنسان ". كفى املرء

، فال بد من مساعدته ليعرف  -منصفاً  ال يستطيع أن يعرف نفسه متامًا
 َ ب ُ ٌ للمرء أن يـ صَّر بعيبه يف الدنيا نقائصه حىت حياول التخلص منها، وخري

اٍت فيسعى إىل تداركه وإصالحه من أن حيمله عمره كله مث  مرًة أو مرّ
، ونذكر ". حياَسب عليه يف اآلخرة فكنا نتحمس ويشجع بعضنا بعضًا

بعض ما نعرفه، فيشكرنا ويعدنا بأنه سيبذل  -على استحياء، وبأدب-
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على انتقادٍ ما  وإذا اتفقنا كلنا. جهده لتقومي العيب وتصحيح األمور
، سوف أحاول من اليوم أن أتغلب على هذا : "يقول اشهدوا مجيعًا

  ".األمر وأصلحه، وأرجوكم أن تنبهوين كلما نسيت وعدت إليه
مث يسري جوٌ من املرح يف هذه اجللسات ويتطور النقد من التعبري 

ا أحدمه(بالكلمات إىل التعبري باحلركات، إذ أن عندنا يف العائلة حفيدين 
) من اجليل اجلديد من اجليل القدمي الذي شهد معي كل ما أكتبه واآلخر

ميلكان القدرة على حماكاة وتقليد هيئة جدي وتصرفاته،  فكان يشجع  
كالً منهما على ذلك، فيرتك مكانه الذي جيلس فيه دائمًا ليقوم 
حفيده بتمثيل ما يراه فيه متثيالً حيًا بدالً من التعبري الشفهي، وكان 
يأخذ األمر بروح رياضية ونفسية مرحة، بل ويضحك من بعض 

ا احلفيد   .املواقف الطريفة اليت يقوم 
، وأنا  أدركت "من شّب على شيء شاب عليه: "لقد قالوا قدمياً 

، فهل استطاع التغلب متامًا على كل عيوبه؟  جدي وعمره ستون عامًا
ى إصالحها بالطبع ال، لكن اهتمامه ببيان هذه العيوب وحرصه عل

 وتقبله للنقد وسعيه حنو األفضل، كل أولئك كان جيعله يف نظري أكرب
  .وأكرب ويزيدين به إعجابًا وله احرتامًا وتقديرًا 

 *   *   *  
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  هيبة املرّيب 

      

 eالقوة ال تعين القسوة، ولو كانت كذلك لكان النيب     
ة ليكن اعتمادكم يف تربية أبنائكم على احملب. أضعف الناس    
ويكربون  واملودة والرمحة، وتذكروا أنكم تكربون فتضعفون    
فيقوون، فإن زرعتم فيهم احملبة صغاراً كنتم أول من جيين     
  . مثارها احللوة حني تكربون ويكربون    

  

، مسيطرًا على  ، قاسيًا ٌ من اآلباء ينجح يف أن يكون مهابًا كثري
يقودهم بالقوة  أهل بيته، يسريهم وفق مشيئته ويضعهم حتت إمرته،

ويوجههم بالعصا؛ لكن قليالً منهم من ينجح يف أن يضبطهم باحملبة 
. ويسوقهم باملودة وخيضعهم باللطف واللني، وجدي من هؤالء القليل

بصفته كبري - فرغم شخصيته القوية، وقدرته النافذة، وسلطته املطلقة 
انا باحلب وال -العائلة واملنفق عليها ّ عاطفة، ومشلنا مل يقُس علينا بل رب

يسأل عنا فردًا : بسعة الصدر؛ فكان يتابع حال كلٍّ منا ويهتم بأمورنا
، وحيل مشكالتنا املادية واملعنوية على كثرة عددنا واختالف  فردًا

وهو قد مجع إىل هذا اللطف كله احلزمَ يف موضع احلزم، فكان . طباعنا
فنا أنه قد حان وقت اجلد، حيدث نا حديثًا مث ينبهنا أنه ميازحنا حينًا مث يعرّ
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 -بدورنا-قد حان وقت العمل، يعطينا الكثري مث يطلب منا أن  نقدم 
  .جهدنا ليساعد بعضنا بعضًا ما وسعنا

ذا األسلوب السهل البسيط استطاع جدي امتالكنا فكان رأيه 
؛ نتسابق إلرضائه والقيام على خدمته وكنا حنبه . مطاعًا وطلبه جمابًا

ابه، منازحه فإن أخطأنا معه تارًة أو . وخنافه، نناقشه مث نتبع أمره و
تقاعسنا عن ندائه مرًة رمانا بنظرة واحدة صارمة كافية لرتدنا عن 

ورمبا أخطأ الواحد منا اخلطأ الكبري فيحدجه بنظرته املخيفة . خطئنا
دوء وحزم بالغ  ُسِمعه كلمات واضحات قاسيات معربات  تلك مث ي

فالصياح يفقد المربي هيبته، واالنفعال يقلل ؛ دون صياح أو انفعال
وكانت األمور تقف غالبًا عند هذا احلد،  .من احترامه ويدني منزلته

قُت بأربعة . فال تصل إىل الضرب إال يف أحوال قليلة ال تذكر ولقد ُسِب
، وال أذكر أن جدي ضربين أو  ِد بعدي سبعة عشر حفيدًا ل أحفاد ووُ

ولئن كان قد اضطر يف مرات نادرة إىل . ميضرب أحدًا من أحفاده أما
فقد فعل ذلك ألن آخر الدواء  -كما مسعت-ضرب بعض األحفاد 

  . الكي، فكان الضرب هو البند األخري يف قائمة العقوبات
من  -كما قلت آنفاً -ومثل هذه احلاالت (فإذا جلأ إىل الضرب 

الً فإنه ال يضرب كيفما اتفق، بل إن للضرب عنده أصو ) النوادر
للتأديب ال وقواعد؛ فنظرية جدي اليت علمها بناته أن الضرب 

شيئًا دون قصد، ولو كان  فلم يعاقب أبدًا أحدًا ألنه كسرلالنتقام، 
، بينما عوقب يومًا أحد األحفاد حني كسر زهرية رخيصة عبث  مثينًا
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ده على القانون؛ فالزهرية للزينة  ، وكانت علة العقاب مترّ ا فوقعت أرضًا
  .ال جيوز اللعب بأغراض الزينةو 

 *   *   *  
قد يكون املريب اليوم هو األقوى وهو األقدر لكنه غدًا األضعف 
ذا ويضعه يف  واألحوج إىل الرعاية والعناية والرب واحلب، وما مل يفكر 
حسبانه فإنه اخلاسر األكرب؛ فالقهر يوغر الصدر، والظلم يورث احلقد، 

د االنفجاروالكبت يؤدي إىل التمرد،    .والضغط يوّل
إن أراد أن -املرء مطاَلب أن يعطي قبل أن يأخذ، وعلى املريب 

ُطاع ع وي ُسمَ تلك قاعدة ذهبية يف . أن يقدم أوالً احملبة واالهتمام -ي
ولقد بلغ جدي . الرتبية طبقها جدي يف حياته وعالقته ببناته وأسباطه

ْن حوله أشياء   كثرية  إال احلب والود اليوم التسعني وتغريت فيه ويف مَ
اللذين زرعهما فينا وربانا عليهما، واللذين ما يزاالن حيمالننا على 

ه والسعي إىل إرضائه يف كل حال ويف كل حني   .زيارته وبرّ
*   *   *  
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  يف عامل الّصغار
      
تعلمت من جدي أن أنزل إىل مستوى الصغار ألفهمهم،     
 أن املهم ألوجههم، فوجدتوأن أعيش ساعات يف ع    
 يف جٍو من املودة والقرب واالسرتخاء - من التوجيه- كلمة     
  .    تعدل ألف كلمة يف جٍو من التوتر واجلد واالنفعال    

  

غاية اللطف ودودًا كل  -وحنن صغار-كان جدي لطيفًا معنا 
نا املودة، يرحب بنا إذا دخلنا غرفته، تاركًا ما بيده، مقبالً علينا، فيجلس

على ركبتيه، وحياورنا و ميازحنا ويتفاعل مع قصصنا فيظهر السرور 
  .لفرحنا واحلزن ألملنا

وكان إذا وجد منا فتورًا يبتكر أي أسلوب ليدخل البهجة إىل 
قلوبنا، فتارة يبين لنا من وسائد الكنب بيتًا نلعب فيه، وحينًا يصنع لنا 

يومًا أن تلعب الشطرنج  بل إن أخيت أرادت. طعامًا خفيفًا نسرّ بتناوله
ا أصغر  وهي صغرية ملا تتم اخلامسة، ومل يقبل أحٌد أن يلعب معها أل
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، فلعب معها بنفسه جماملةً هلا وحرصًا  من أن تفقه يف الشطرنج شيئًا
  !على مشاعرها

، ففاجأنا بنزهة مل  ، وملالً كبريًا وذات يوم ملس منا ضجرًا شديدًا
بنا إىل الشارع مث اقرتح أن خيتار أصغر نزل :  ننَس روعتها إىل اليوم

ميينًا أم يسارًا أم إىل اخللف أم إىل : حفيد بيننا الطريق الذي نسلكه
فاختار ما بدا له من اجتاه، ومضينا يف ذلك الدرب حىت وصلنا . األمام

أمنضي إىل األمام : أول تقاطع طرق، فاختار احلفيد الذي يلي بالسن
وهكذا، كلما وصلنا تقاطعًا اختار أحدنا  ...أم نلتفت مينة أم يسرة

كل ذلك وجّدي ماٍض معنا منتبهٌ أال يقطع أحدنا الطريق . وجهتنا
موع، يسمي لنا الشوارع ويعرفنا  بغري انتباه أو يبتعد أي واحد عن ا
ا  االجتاهات، ويقص علينا بعض الطرائف أو الذكريات اليت تذكره 

ا   .األماكن اليت منر 
ُسمعنا الفوائد ويروي لنا احلكايات ويدربنا وما زال  ماضيًا معنا ي

على املشية الصحيحة باجلسم املمدود والظهر املشدود، حىت وصلنا 
إىل ضفة النهر، فاسرتحنا قليالً ومتتعنا مبراقبة الضفادع تتقافز إىل املاء 

لبثنا هناك ما شئنا حىت . ونقيقها العجيب يقطع سكون املكان اجلميل
جدي أننا قد اكتفينا وقنعنا بذلك القدر فاستقلّ  سيارة أجرة اطمأن 

  .عادت بنا إىل البيت
*   *   *  
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كان ذلك منذ أكثر من ربع قرن، وهو أمر أنفق فيه جدي 
ساعات ليس غري، ولكنه سيبقى حدثًا ماثالً يف أذهان الذين شاركوا 

حساسًا حلوًا فيه من األحفاد ما عاشوا، حيملونه ذكرى مجيلة يف عقوهلم وإ
م يدفعهم إىل السعي إلدخال السرور إىل قلوب الصغار يف كل  يف قلو

  .وقت ويف كل آن
    : فيا أيها اآلباء

ادخلوا إىل عامل أوالدكم وعيشوا معهم يف اجلو الذي يعيشون  
ابتكروا يف أساليب الرتفيه مما . وخاطبوهم باللغة اليت يفهمون ويألفون

ُشعر أبناءكم بتفوقكم الكبري عليهم حىت يف عاملهم، فيستجيبوا لكم،  ي
م واحرصوا على . ويسهل عليكم قيادهم امحلوا السرور إىل حيا

ا إىل  تسليتهم مبا هو مباح، واعلموا أن لكم بالفرحة اليت تُدخلو
م أجرًا ومثوبة من اهللا مث استغلوا هذه اللحظات من القرب . قلو

عوا من املفاهيم والقيم واألفكار ما والتبسط لتوجهوا كيف تشاؤون وتزر 
  .تريدون

*   *   *  
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  املراقبة و املتابعة
      

تابعوا أوالدكم أوالً بأول، وراقبوا سلوكهم خفية عنهم،     
فإن يف ذلك عونًا كبرياً لكم على معرفة ما ينطوون عليه،     
  .ومن مث توجيهم بطريقة  صحيحة    

  

حديقة   ًا فسيحة مرحية ذاتكانت دار جدي القدمية يف دمشق دار 
كبرية مجيلة تزينها بعض األشجار املثمرة وتتوسطها بركة صغرية تلطف 

تلك احلديقة كانت مركز . حر الصيف وتزيد من مجال وفتنة املكان
منضي فيها معظم يومنا باللهو واللعب؛  -حنن األحفاد-اجتماعنا 

حنلّ مشكالتنا  نتفق غالبًا وخنتلف يف بعض األحيان، وكنا كثريًا ما
ولكن اخلالف كان يتطور يف ) كما يصنع معظم الصغار(بأنفسنا 

بعض األوقات إىل شجار واشتباك باأليدي فيعلو صراخنا ونستنجد 
: بالكبار لينصفوا املظلوم من الظامل، ويعيدوا احلق إىل نصابه، ولكن

، أين احلق؟ ومن الظامل؟ ومن املظلوم؟ هذا ما كان حيّري الكبار دائ مًا
فكلٌّ منا يروي أحداث املشكلة حسبما رآها هو، أو يركز على ناحية 

ومنا من خيفي . معينة، فريى احلق مع فالن ألنه أخوه، أو ألنه ضعيف
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بعض احلقائق خوفًا من العقاب، أو جلعل احلق يف صاحل أحد 
املشكلة ومع ذلك ال خيلو ومنا من يكون مشغوالً غائبًا عن . األطراف
ام بالشرح والبيان والتعليق أن يتربع كل ذلك كان حيول دون معرفة . واال

املعتدي ومتييز الظامل من املظلوم مما جيعل العقاب مجاعيًا يف كثري من 
م من اللعب يف احلديقة لساعات أو نتعرض للضرب أو  األحيان فنُحرَ
للتوبيخ الشديد مما يؤدي إىل ازدياد املشكالت بيننا وإىل كثرة 

  .مات واملعاتباتاملخاص
*   *   *  

اقرتح جدي عالجًا هلذا املوضوع حبكم خربته، فقد عمل قاضيًا 
لفرتة طويلة من الزمن، وكان هذا االقرتاح فرصةً ترتاح فيها أمهاتنا من 

فبدأ باالستفسار . الشكاوى اليت ال تنتهي واملشكالت اليت ال تتوقف
سلوكنا يف األحوال  عن) مع أنه كان يعرف الكثري عنا(من أمهاتنا 

العادية وعن طباعنا وأسلوب كلٍّ منا يف حلّ مشكالته ومنهجه يف 
ن فكرة واضحة عن كل واحد  التعامل مع إخوته ورفاقه، وبذلك كوّ

من نافذة  -وحنن نلعب-مث صار يلقي نظرة علينا بني حني وآخر . منا
ظ غرفته اليت تطل على احلديقة ليتأكد من حسن سلوكنا، فإذا الح

هه آخر النهار دون أن يالحظ اآلخرون ّ . شيئًا مريبًا على أحٍد منا نب
دوء خلف النافذة  وعندما تبدأ املشاجرات ويعلو الصراخ يقف جدي 

- واحد أو يفعل، وحنن مراقبًا بدقة ما حيدث بيننا، منتبهًا ملا يقول كل 
، فنظهر وال نشعر بوجودهنراه  ال - لفرط انشغالنا واندماجنا يف املشاجرة

ومييز الظامل من املظلوم، مث أمامه على حقيقتنا ويعلم املفسد من املصلح 
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) وهو عامل حبقيقة ما جرى(وحيقق  خيرج إلينا دون أن يشري إىل مارآه فيسأل
  .ويوقع العقاب على الذي يستحقه فقط

*   *   *  
، فمراقبة  لقد كان ذلك من جدي أسلوبًا جديدًا فريدًا متميزًا

) حىت يف حلظات الصفاء(بشكل دائم والتعرف على سلوكهم  األطفال
من أهم األساليب اليت تساعد على الرتبية والتوجيه وإصالح األخطاء 
قبل أن تستفحل ويصعب عالجها، وهي متنح األوالد ثقة بأن أهلهم 
على اطالع دائم على ما جيري بينهم فتقل املشاجرات وتنتهي 

  .املشاحنات
*   *   *  
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  الّصدق مع الصِّغار

      
أبناؤنا يتعلمون الصدق حني نصدق معهم، وصدقنا معهم     
ال تظنوا أن الصغار . يدفعهم إىل الثقة بنا واالطمئنان إلينا    
. كاذبني  يدركون إن كنا معهم صادقني أو  ال مييزون، بل هم    

ذا جانب سليب، بل اعرتفو   هم على أي عمل بإخفاء ما له من وال حتاولوا محل ا 
  .   اجلانب وغالبوه بالتشجيع

  

ا اشتكت  أملًا دائمًا يف بطنها،  -وهي صغرية-حدثتين والديت أ
ا حتتاج أن تُصوَّر صورة  شعاعية لتقصي فلما فحصها الطبيب وجد أ

ةً  وكانت الصورة ال تتم إال بعد. سبب املغص واألمل َ ب أن يتناول املريض َشرْ
فلما رأت أمي . الكريهةم البشع والرائحة من امللح اإلنكليزي ذي الطع

حاولت جديت إقناعها بأن . شكله ومشّت رائحته استبشعته ورفضت تناوله
طعمه ليس كرائحته، ورّغبتها يف تذوقه، فلما تذوقت بعضًا منه ازدادت 
عزمًا وتصميمًا على أالّ تشربه مهما حصل،  فغضبت جديت وَسعَْت إىل 

افضة متمنّعة، فلما أعياها الرتهيب جلأت إىل إجبارها على تناوله وهي ر 
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الرتغيب فراحت حتاول إقناعها مؤكدة أن هذا الدواء لذيذ الطعم، وهي ال 
  . تزداد إالّ عنادًا وتصميماً 

مسع جدي الضجيج فجاء من غرفته مستطلعًا األمر، فلما وقع 
على تفصيله طلب من جديت أن ترتك األمر له، مث التفت إىل والديت 

يا بنييت، سأكون صادقًا معك؛ لذلك لن أقول لك إن هذا : "ال هلافق
ُطاق، وقد  الدواء ذو طعم لذيذ، إنه كريه وال ميكن شربه، بل إن طعمه ال ي

احتمال األمل على  احتجُت يومًا لتناوله فلم أفعل لشدة كراهته وآثرت
جترع طعمه الكريه، ولكين آمل أن تكوين أشجع مين وأقوى وأمضى 

قالت ". ة فتفعلي مامل أقدر أنا عليه، ويتم لك الشفاء بإذن اهللاعزمي
عندما صدقين والدي شربتُه جرعةً واحدة وأنا ساّدٌة أنفي مغِمضٌة : أمي

؛ لشعوري بأنه مقدِّر ملعانايت غري مستخفٍّ بآالمي   .عيينّ
*   *   *  

إن األطفال أذكى مما نتصور؛ فهم سرعان ما يكتشفوننا إن   
هم، فيلجؤون إىل األسلوب ذاته يف تعاملهم معنا، فيكذبون كذبنا علي
والكذب من أبشع الطباع، ولكنه من أسهلها اكتسابًا ومن . هم علينا

، وكثريًا ما يلجأ إليه األطفال  للحصول على كسب أو أصعبها عالجًا
حاولنا  - رغم صدق أهلنا معنا وصدقنا معهم- وحنن . اهلروب من عقاب

 خوفًا من العقاب، فما تساهل) يف بعض املرات(اللجوء إىل الكذب 
فإذا شك . يف هذا األمر،  إال أنه عاجله باحلكمة البالغة -أبدًا -جدي 

ًا من أحفاده كذب استدعاه فوعده، إن صدقه القول، أالّ يعاقبه،  ّ أن أي
فيفهم منه حقيقة املسألة مث يكتفي بتوجيهه وتعليمه حىت ال يقع يف اخلطأ 
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زلنا نصدقه ذا األسلوب اجليد علمنا قول الصدق، فما . مرة ثانية
َ الصدق آمنني-ونصدق أمهاتنا   - من العقوبة طامعني يف العفو جزاء

ا  -بعد من- حىت صار الصدق طبعًا من طباعنا، مث صرنا  نصدق ولو أيقنّ
  .بالعقاب

*   *   *  
يف  على الصدق واالستقامة والصراحة - حنن األحفاد- لقد نشأنا 

رنا بالصالة مل يقل لنا: نا جبدنا وأمهاتناعالقت  فعندما بلغنا السابعة وأُمِ
جدي إن الصالة عمل سهل ممتع، وعندما بدأنا بتغطية رؤوسنا، وملا 

يعرتف  لقد كان. أن احلجاب قيد صعب - صراحةً - نبلغ العاشرة، أخربنا 
 باجلانب السليب لألشياء دائمًا ويعمد بعد ذلك إىل التشجيع والتحفيز

أليس احلجاب قيدًا صعبًا للفتاة، وخاصة يف . بأساليبه املبتكرة والعجيبة
ا وأول تفتحها؟ أدرك جدي ذلك فلم يسعَ إىل إيهام أيٍّ  مستهل شبا

يف (بل بالغ يف وصف صعوبة املسألة من بناته أو حفيداته خبالفه، 
ادت  ؛ فعندما أر )يف اخلفاء(واختذ كل أسباب التشجيع والرتغيب ) الظاهر

كربى بناته أن تضع احلجاب أرسلها مع جديت إىل السوق فاشرتت هلا، 
مخار، حىت ألظن جدي دفع ربع راتبه وأمجل  بناء على طلبه، أغلى

مثنًا له، فكانت النتيجة أن خاليت شعرت  - وكان وقتئذ قاضياً - الشهري 
ا بالفخر والزهو ملا ذهبت إىل املدرسة واخلمارُ الثمني النفيس فوق رأسه
ا كسبًا هلا بدل أن يكون عبئاً   فتسابقت الفتيات إىل تقليدها وصار حجا

  .عليها
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كان هذا هو منهج جدي دائمًا يف التعامل مع التكاليف 
والواجبات، الدينية منها والدنيوية، يدفع إليها ويرّغب فيها ما استطاع، 

تعة ولكنه ال يستعني على ذلك بإغفال صعوبتها أو بأن يزعم هلا من امل
عن  -يف بعض كتبه-انظروا إليه حيدث . والسهولة ما ليس فيها

ترك التلميذ الرائي : كل املعايل ثقيالت على النفس: "الطاعات والواجبات
واإلقبال على الدرس ثقيل، وترك العامل جملس التسلية واالشتغال بالقراءة 

يل، وهجر واإلقراء ثقيل، وترك النائم فراشه والنهوض إىل صالة الفجر ثق
وال تنكروا وصف الدين بأنه - الرجل زوجه وولده ومشيه إىل اجلهاد ثقيل 

يالً {:ثقيل فاهللا مساه بذلك يف القرآن الً ثَقِ يَْك قـَوْ ي َعَل ْلقِ نَّا َسنـُ لذلك  - }ِإ
جتد الطاحلني أكثر من الصاحلني، والغافلني السادرين يف الغي أكثر من 

  ".السالكني سبيل الرشاد الذاكرين
كربُت فتزوجت وصرت أمًا ومل أنَس هذا الدرس؛ فكنت أحبث و 

َ  -مع أبنائي- عن اجلانب السليب يف أي أمر فأعرتف به بصدق غري
به عليه  مواِربة وال متهرِّبة، مث أعمد إىل اجلانب اآلخر اإلجيايب فأغّل

مهما كان -وأيُّ أمٍر . وأستعني على اإلقناع به بالرتغيب والتشجيع
  خيلو من اإلجيابية واخلري؟ -صعبًا وسلبياً 

   *   *   *  
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ة الثناء ّ   أمهي
      

هل ميكن أن خيلو أحد من خصلةٍ محيدة أو صفةٍ خّرية؟     
احبثوا عن مثل هذه اخلصال والصفات لدى أبنائكم وأثنوا عليها يف كل وقت 

ستزادة منها وبكل مناسبة يكن يف مثل هذا العمل أعظم دافع هلم على اال
  . واملداومة عليها

  

ا جدي فقرأ فيه كثريًا دارسًا " علم النفس" من العلوم اليت اهتم 
لعًا على ما يعرتي اإلنسان من مشاعر  أحوال النفس البشرية، مّط

ا وحبكم عمله . وتغريات تبعًا لألحوال اليت يعيشها والظروف اليت مير 
رفة النظرية وحتولت إىل موهبة قاضيًا مث مدرسًا ُصقلت لديه هذه املع

حقيقة، حيث صار يتميز بقدرته الدقيقة والسريعة  على حتليل 
الشخصيات بعد دقائق قليلة من اللقاء األول، وبالتايل القدرة على 

على املربني أن يبذلوا اجلهد : وهذه هي اخلطوة األوىل. (التعامل معها
  ).يف القراءة واالطالع
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دائمًا اسة اليت اكتسبها جدي كان يراقبنا على الرغم من هذه الفر 
كيف نقضي وقتنا؟ ما هي : ليتأكد من انطباعاته عن كل واحد منا

صغارًا  هواياتنا؟ وكيف نستفيد من قدراتنا؟ كيف نتعامل مع اآلخرين
؟ ما هي النواحي اإلجيابية يف سلوكنا وما هي النواحي السلبية؟  وكبارًا

  ).بوا أوالدكم دائمًا لتعرفوهم جيدًا راق: وهذه هي اخلطوة الثانية(
مث يبدأ مع كل حفيد بالثناء واملدح الصادق فيختار األعمال 
ا  ا فعالً واليت تستحق اإلطراء فيثين علينا لقيامنا  اجليدة اليت نقوم 

كما كان يركز على النواحي اإلجيابية يف شخصية كل . ويشكرنا ألجلها
ا مثنيًا عليه أمام اجل ، مقدمًا له اهلدايا البسيطة حفيد منّ ميع ثناء علنيًا
الرتكيز على : وهذه هي اخلطوة الثالثة. (التشجيعية بني وقت وآخر
  ).النواحي اجليدة والثناء عليها

هذه الطريقة باملعاملة منحتنا الثقة بالنفس، ورفعت معنوياتنا، 
ليه وأشعرتنا بأن  الناس أيضا يرون العمل الصاحل ويقدرونه ويشكرون ع

كما أن . مراقبة سلوكنا حىت يكون مناسباً  -لذلك-فيجب علينا 
نَْت بيننا وبينه احملبة مع الثقة عندما ملسنا  َ طريقة جدي هذه قد بـ
لت له عملية تربيتنا وتوجيهنا ومهمة نصحنا  اهتمامه اخلاص بنا، فسهّ
ا وإرشادنا، وجعلتنا نتقبل منه النقد كما كنا نتقبل منه املديح، فكان إذ

نبهنا إىل سلبية حاولنا التخلص منها فورًا سعيًا حنو األفضل وحرصًا 
  .على ثواب اهللا مث رضا جدي وثنائه علينا أمام اجلميع 

 *   *   *  
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ة للتشجيع   أساليب مبتَكرَ

      

التشجيع أعظم أداة ميلكها املربون، ولكن إىل أي مدى     
هدوا يف ابتكار وسائل التشجيع ينجحون يف استثمار هذه األداة اليت ميلكون؟ اجت

وجربوا بعضًا من األساليب املذكورة فيما يلي، وستجدون أن النتائج اليت حصلتم 
  .عليها تفوق كل ما كنتم تتوقعون

  

سريعو امللل، وهم دائمو الرغبة يف اإلثارة  -بطبعهم-األطفال 
، بل  والتجديد، كما أن الواحد منهم قد يكسل عن أداء العمل أحيانًا
رمبا تنتابه يف بعض األوقات حاالت من التمرد يكون فيها مستعدًا 
لتقبل العقاب مقابل التهرب من تقدمي اجلهد وجتنّب تنفيذ العمل 

  !املطلوب
حبكم خربته الرتبوية الكبرية وجتربته الطويلة يف -جّدي كان 
يستبق هذه املواقف واحلاالت ويعّد العدة دائمًا  -التعامل مع الصغار

جلة الصعاب وإجياد احللول للمشكالت املتوقع حدوثها قبل أن ملعا
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حتدث، معتمدًا يف ذلك على مبدأ املكافأة والتشجيع بأساليب عجيبة 
د   . مبتكرة تُشعر الصغار باألمهية والتفرّ

كانت جلدي خزانة خاصة ال ميلك مفاتيحها غريه، يضع فيها 
ائس كانت جمموعة تلك النف". النفائس: "جمموعة من األشياء يسميها

من الطرائف واهلدايا متنوعة األشكال واألحجام واألنواع، مما يناسب 
كانت هذه النفائس . الصغار والكبار والذكور واإلناث من األحفاد

، مث  ًا ا سرّ يقدمها يف الوقت تصل جدي خفيةً دون أن نراها، فيحتفظ 
ن يظن أنه حيتاج إىل املناسب مكافأًة ملن يستحقها، أو تشجيعًا وحتفيزًا مل

جتدد وتغيري مستمرين، فكلما  وكانت هذه األشياء يف. التشجيع والتحفيز
ذهبت بنت من بناته الكبريات إىل السوق أعطاها مبلغًا من املال 

أن تشرتي له املزيد من هذه الطرائف واألشياء  -من جديد-وأوصاها 
فرح األ ُ   !طفالاجلميلة اليت تُفرح  األطفال، وما أكثر ما ي

بكمية كبرية من األوراق النقدية  -يف خزانته تلك-وكان حيتفظ 
ا تتداوهلا أيدي  ّ ا من املصرف جديدًة نظيفةً مل ؤتى  ُ الناس، اجلديدة، ي

فيقدم منها  ،)آحادًا ومخسات وعشرات(متسلسلةَ األرقام متعددَة الفئات 
ن أو بني وقت وآخر ورقة أو أكثر هلذا أو ذاك مكافأة على عمل حس

ذه األوراق النقدية اجلديدة  -صغارًا -وكنا . احتفاء بإجناز متميز نفرح 
أميا فرح ونتنافس يف حفظها واالستزادة منها فيكون هذا التنافس باعثًا 

-بل إنه كان خيّط . ملزيد من االجتهاد يف السلوك اجليد والعمل احملمود
وما يزال بعض . بالثلث اسم صاحب املكافأة على ورقة النقد -أحياناً 
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األحفاد حيتفظون ببعٍض من تلك الورقات النقدية اليت ُخطَّْت عليها 
  !أمساؤهم بعد أكثر من عشرين سنة على كتابتها

*   *   *  
أما اإلبداع املتميز يف التشجيع واملكافأة والثناء فقد ظهر يف 

فقد كان خيّط لنا ببعض اخلطوط . التقدير لشهاداتابتكار جدي 
اجلميلة شهاداٍت كتلك اليت تقدمها املدارس واملعاهد  العربية

واجلامعات، تذكارًا أو تقديرًا إلجناز متميز قام به واحد من األحفاد 
بشهادة  -وكانت صغرية جدًا -مرًة فازت إحدى احلفيدات . الصغار

ا جنحت بصنع الشاي دون مساعدة من أحد، وقد خّطط  تقدير أل
ْن شهد الواقعة من الكبار من خااليت جدي الشهادة مث عرضها على  مَ

عوا عليها شاهدين ًة استحّق أحد األحفاد شهادَة ! وأزواجهن فوّق ومرّ
ألنه رتّب " شهادة الذوق الرفيع يف إعداد املائدة"تقديٍر مهيبة امسها 

ة يومًا  . مائدة العشاء بذوق ونظام وعندما صام حفيد له صغري ألول مرّ
  : تب له هذه الشهادةكامالً وعمره مخس سنني ك

أول .. 1411يوم األحد غرة رمضان .. بسم اهللا الرمحن الرحيم"
  ".مكة املكرمة..يوم صامه فالن وفقه اهللا وجعله من الصاحلني 

ومل يكن جدي يبالغ يف منح هذه الشهادات بكل املناسبات، 
. بل كان يتخّري ما يظنه مناسبة هامة أو إجنازًا متميزًا لواحد من الصغار

فمن أجل ذلك بقيت هلذه الشهادات قيمتها الرفيعة وأمهيتها الكبرية، 
وكان هلا معىن عميق يشعر معه من يتلقاها بالفخر واالعتزاز، حىت 
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ا  ا  -من األحفاد-ألعرف شهادات ما زال أصحا حيتفظون 
ا كل التقدير وقد مضى على  هلم قرابة ربع قرن " منحها"ويقدرو

اوغدوا كبارًا يافع   !  ني دون أن ينسوا لّذة استالمها ومتعة الفوز 
*   *   *  
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  من العقاب إىل الثواب
      

اإلكثار من التهديد واملبالغة يف العقاب أسلوٌب تربوي غري     
حوا عن . صحيح وال يكاد يوصل إىل نتيجة اجلؤوا إىل أسلوب التحفيز وروّ

هذه . ه األسلوب األجدى أحياناً أوالدكم مرة بعد مرة باملكافآت واهلدايا، فلعل
  .وصفة جاهزة فجربوها

  

كنت أحب دار جدي القدمية القائمة يف دمشق على سفح 
، وكنت أفرح كثريًا بزيارة جدي وأسرّ باللقاءات  ًا جبل قاسيون حبًا مجّ
، إىل أن اضطررت وعائليت لإلقامة  العائلية اليت تكون فيها سرورًا كبريًا

يف ) ثما انتهت أعمال البناء يف دارنا اجلديدةري(ا فرتة من الزمن 
عندها شعرت بالوحدة . الوقت الذي كان جدي غائبًا يف السعودية

ومل يكن خيفف عين وعن أخوايت هذا الشعور غري والوحشة شوقًا  إليه، 
كل - زيارات خا ليت املقيمة يف عمان، واليت كانت ترتدد على بيت جدي 

البيت باحلياة، ويعيد جو الصخب الذي  ميأل مع أوالدها ، مما - حني
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افتقدناه، ويبعث البهجة يف قلوبنا، فنقضي النهار نلعب ونتحدث مع 
  .أوالد خالتنا الصغار

ل  جتنا أننا كنا نعامَ فإذا حضر : كالكبار-عندئٍذ -وكان يزيد 
فنبقى وقت األكل أعدت لنا أمهاتنا  الطعام على الطاولة، مث يرتكننا 

نأكل ببطء ،  - لفرط سرورنا- نأكل ونتحدث، وكنا ) رافدون إش(وحدنا 
يزعج أمهاتنا ويدعوهّن إىل  أو نرتك الطعام فنلعب ونضحك، مما كان

تنبيهنا بني حني وحني لنكف عن عبثنا ونتوقف عن لعبنا ونسرع يف 
وكنا حنب أمهاتنا وجنتهد يف طاعتهّن، لكن سعادتنا . تناول طعامنا

عن تلك  -يف بعض األحيان-ط كان يلهينا وشعورنا باحليوية والنشا
  .التوصيات وينسينا النتيجة املرتتبة على إمهالنا هلا فنستحق العقاب

ورأى ما حيدث دخل ) يف العطلة الصيفية(وعندما جاء جدي 
علينا املطبخ فجأة مث تناول من حامل الصحون ثالثة أطباق، فوضع يف 

، مث أوهلا عشر لريات سورية، ويف الثاين سبع ل ريات، ويف الثالث مخسًا
ْن ينهي طعامه أوالً؟"أنتم اآلن يف مسابقةِ : التفت إلينا قائال وهذه " مَ

مث ... اللريات هي جوائز املسابقة، وأنا أنتظر الفائزين الثالثة يف غرفيت 
خرج من املطبخ؛ فامتألنا محاسًا وتسابقنا للحصول على اجلائزة 

  .األوىل
  فما الذي فعله جدي ؟

لقد نقلنا من جوّ التهديد بالعقاب إىل جوّ الرتبية بالثواب، -1
  .بلمسة مبدعة أثارت محاستنا وجعلتنا نسعى إىل الفوز والنجاح
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اء الطعام هدفنا -2 وهذا ما  (واللمسة املبدعة الثانية أنه جعل إ
، فحملنا على اإلسراع بالطعام بدافع )ويسعني إليه  كانت تريده أمهاتنا

  .غبة داخليةذايت ، وبر 
*   *   *  

هذا مثال واحد ألسلوب مبتكر يف الرتبية والتعامل مع األطفال، 
فعاليته؛ فال ميكن أن تكون الرتبية دائمًا  -مع التجربة-لكنه أثبت 

ىل أن جنعل أطفالنا يسلكون الطريق  بالتهديد والوعيد واإلجبار، بل اَألوْ
م قد اختاروه بأنفسهم  اوليس بإحي(الصحيح وكأ مما جيعلهم ) اء منّ
  .عليه يف كل األوقات يتمسكون به يف حضورنا وغيبتنا، وحيرصون
*   *   *  
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  تقويم عالقة
  الوالدين باألوالد
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  الرتبية على برّ الوالدين
      

لقى على األبناء ليحفظوه، بل هو منهج      ُ ّ ليس درسًا ي الرب
نّشؤون عليه ليمارسوه ويعيشوه     ُ بوا أبناءكم د. يف احلياة ي رّ
م وآبائهم وعلموهم أن يشاركوا      على تقدير جهود أمها
  .يف العمل ويتحملوا املسؤولية وخيدموا أنفسهم بأنفسهم    

  

ما رأيت والدًا حيب بناته حب جدي لبناته، أو يرعاهن كما 
كان يستيقظ . رعاهن، وما قابلت عاطفة أبوية كتلك اليت  يكنها هلن

ليتفقدهن فينزل من غرفته اليت تقع يف الطابق الثالث يف الليايل الباردة 
ًا مبساحات مكشوفة  وهكذا كانت -إىل غرفة بناته يف الطابق األول مارّ

له املطر ريثما يصل إليهن  -البيوت قدميًا يف دمشق فيناله الربد ويبّل
فيغطيهن جيدًا واحدة واحدة، فإذا صادف إحداهن مستيقظة تعاين 

ة بنوبة من السعال أخذها إىل غرفة اجللوس فأوقد من الزكام أو مصاب
هلا املدفأة مث صنع هلا كوبًا من الزهورات، ويعطيها بعض األدوية، 
ا إىل سريرها  دأ آالمها، مث يعود  واليدعها حىت يطمئن عليها و

  .ويرجع إىل نومه
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واحلقيقة أن جدي بالغ يف حرصه وحمبته فكان مينع الواحدة من 
هاب إىل املدرسة إن حدث وتأخرت يف النوم حىت ال بناته من الذ

ة النوم ه ! يصيبها اإلرهاق أو املرض من قّل سلوك غريب مل تقابل مثَل
ا  مديرُة مدرسة البنات اليت نفد صربها يومًا فأمسكت بيد والديت وقاد

كم عدد ! انظري: إىل ساحة املدرسة املمتلئة بالطالبات مث قالت هلا
 -دون أولئك- يف هذه املدرسة؟ فهل أنت الوحيدة  البنات املوجودات

من غرائب جدي اليت  -فعالً -وهذا  ! اليت حيبها وخياف عليها والدها؟
ن،  ا عن الناس فكان حريصًا دائمًا على راحة بناته مشغوالً  متيز 
يفكر فيهن الليايل الطوال، يؤنب من يسيء إليهن، ويغضب ممن 

  .يتطاول عليهن
*   *   *  

فإن حرص جدي على . رب ضارة نافعة، وهذا ما كان: ولونيق
بناته وحبه الشديد هلن جعله ينتبه لقضية الرب والطاعة وعدم عقوق 
األمهات، فكان حيرص على إدخال هذه املفاهيم والقناعات إىل 

فتنبيهات . رؤوسنا كلما وجد فرصة مناسبة، وكثريًا ما تأيت هذه الفرصة
باالضطهاد والظلم،  حظات املستمرة كانت تشعرناأمهاتنا الكثرية واملال

وختيل إلينا أننا ال نعين شيئًا ألهلنا؛ فرغباتنا غري مهمة، وطلباتنا غري 
فض طلبه ... جمابة، وآالمنا وآمالنا مهملة شأننا شأن كل طفل رُ

كان جدي يتعاطف بشدة معنا فيسمعنا وجيتهد يف . وُكبتت رغبته
مكاننا لشعر بنفس الشعور ولعاىن نفس  فهمنا، مث يؤكد أنه لو كان

األمل ألنه ال يرى إال رغباته وال يشعر إال بآالمه، فماذا لو نظرنا 
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وماذا لو علمنا عظم حق . للقضية كما تراها أمهاتنا؟ إذن لتغري األمر
أمهاتنا علينا؟ وكان ال ميل هذا الكالم وال يسأم من إعادته على 

فتارًة يروي لنا . وبكل أسلوب مسامعنا وتذكرينا به يف كل حني
األحاديث الشريفة، وأخرى يقّص علينا بأسلوبه الشيق بعض قصص 

م، وحيذرنا غضب اهللا  يف الدنيا قبل  -إن عصينا-الصحابة مع أمها
واألجر يف الدنيا قبل اآلخرة؛  -إن أطعنا-اآلخرة، ويرّغبنا بثواب اهللا 

عل دعاءه مستجابًا وولده فالرب يوفق اإلنسان يف كل عمل يقوم به وجي
ملا كتب يل يف مفكريت كلمات قليلة -حىت إنه . بارًا  -من بعد-

أوصاين يف آخرها أن أكون بارة بوالديت مطيعة هلا معرتفة  -للذكرى
  .حبقها

ٍ احلفيَد الذي جيلس مسرتخيًا وأمه تعمل   أّي (وكان يؤنب بشدة
خيتار  دون أن يعرض مساعدته، ويغضب من احلفيد الذي) عمل

وكان . لنفسه جملسًا أفضل من الذي اختذته أمه إال أن يدعوها إليه
يأمرنا بإكرام أمهاتنا بعد الغداء فنعد هلن القهوة والشاي يشربنها حبضرة 

لس وكان حيب أن . جدي ونتوىل حنن ترتيب املطبخ مث نلتحق با
م يعتمد كلٌّ منا على نفسه فال يكلف أمه أي عمل يستطيع هو القيا

به، فكان يستعجل تعلمنا لكل املهارات الالزمة واألعمال اليت ال غىن 
عنها حىت نكف بأسنا عن أمهاتنا؛ فكنا نعتمد على الساعة إليقاظنا 
ونعّد شطائرنا ونكوي مالبس املدرسة بأنفسنا، ونرتق الثوب ونلمع 

  .احلذاء
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وكانت لنا أسوة يف جدي الذي ما ذكر أمه مرة إال فاضت 
ا، فكنت أخشى أن أفقد عيناه،  حىت بعد مرور مخسني سنة على وفا

ا؛  أمي كما فقدها هو فأقضي عمري متحسرة نادمة على إغضا
ّ الذي يرضيها عين  ا الرب وذلك محلين على أن أسعى ألكون بارة 

  .ويرضي عين اهللا
 *   *   *  

أيها السادة، لقد كثرت هذه األيام الشكوى من عقوق ومترد 
وفشلت األمهات يف عالج الداء واحلصول على الدواء  األبناء،

رَبَّ الطفل منذ  ُ الناجح؛ ألن من شّب على شيء شاب عليه، فإن مل يـ
وهذه، . أول يوم على الرب والطاعة فلن ينفع معه بعدها أي أسلوب

ا اهللا بالشرك وبالغ  واهللا، من أهم القضايا؛ فالعقوق من الكبائر اليت قر
ذا األمر منذ كنا صغارًا  . يف التحذير منها من أجل ذلك اهتم جدي 

ودأب على تذكرينا به دائمًا ويف كل مناسبة حىت كربنا وبرُّ أمهاتنا 
م اهتماماتنا ومقاصدنا   .وآبائنا من أعظم األولويات يف سّل

*   *   * 
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  العقاب الرادع
      
عقاٌب واحد يف الوقت املناسب وبالطريقة الصحيحة يغين     
  فإذا حزمتم مع أوالدكم وشرعتم . ملربني عن عشرةا    
  يف العقوبة فاكبتوا عواطفكم وال ترتاجعوا وال تفسدوا أثر    
  . احلزم بالعاطفة والدالل  

  

 -و قد حيل بينه وبني بلده دمشق-استأجر جدي ذات صيف 
منزالً كبريًا يف منطقة ريفية مجيلة هادئة يف أحد مصايف األردن ليضم 

ويف ذلك املنزل قضينا أيامًا . أفراد عائلته املتفرقني يف البالدمشل مجيع 
رائعة استمتعنا فيها بصحبة جدنا وسررنا باجتماعنا بعد طول الفراق، 
لكن البيت كان بال كهرباء فلم ميكن استعمال ما يعمل بالكهرباء من 

: وهنا كانت املشكلة). مبا فيها غسالة املالبس الكهربائية(أجهزة وأدوات 
حول البيت نلهو ونلعب يف  - حنن األحفاد الصغار- فقدكنا نقضي النهار 

الواسعة، بني كروم العنب وحتت األشجار الوارفة، مث  احلدائق  والبساتني
تها األتربة وتناثرت  ً وقَت النوم وقد اتسخت مالبسنا وغّط نعود مساء
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تنا عليها بقع العنب وآثار الفاكهة، فنغتسل مث ننام، تاركني أمها
ساهراٍت أمام أطباق الغسيل يف احلمام، كل واحدة منهن تغسل 

ويف الصباح جيد كل حفيد منا مالبسه نظيفة مرتبة، . مالبس أوالدها
ويتلقى قبل خروجه إىل اللعب توصية من أمه بأن يلعب حبذر وهدوء 
ليحافظ على نظافة مالبسه وأناقتها حىت ال تضطر أمهاتنا إىل غسلها  

نا كنا نندمج سريعًا يف اللعب فننسى كل التوصيات وال ولك. كل يوم
نكرتث وال نبايل بغري اللعب املمتع، مث نعود مساء وقد اتسخت 

ا كل يوم .. فماذا تفعل األمهات عندئذ؟ تكرر التنبيه. مالبسنا شأ
ولكن .. متنع طفلها من اللعب خارج املنزل.. تضرب.. توبخ بشدة

  .والد على سلوكهم بال تبديل وال تعديلذلك كله ال يفيد، ويبقى األ
 *   *   *  

  فماذا فعل جدي عندما علم باألمر وكيف حلّ املشكلة؟
لقد عاجل املوضوع بطريقته اخلاصة بأسلوب مبتكر، استعمله مرة 
واحدة فقط، حبزم، وبصورة توحي بالقسوة، لكنه كان العقاب الرادع 

نا أن نكون أنانيني ال الذي جعلنا حنافظ على نظافة مالبسنا، ومنع
لقد فاجأَنا . نفكر  إال بأنفسنا وسعادتنا ومتعتنا  ناسني حق أمهاتنا

وقد عدنا من اللعب يف احلقول منهكني متعبني حنلم -ذات ليلة 
فألزم كل واحد منا  أن يغسل  -بالراحة والنوم العاجل يف الفراش

اعتذرنا . اً مالبسه وينظفها، قبل أن ينام، كما كانت تفعل أمه متام
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ورجونا جدي أن يعفينا من تلك املهمة ويسمح لنا بالنوم، لكنه رفض 
  .  فامتثلنا راغمني ... اعتذارنا وأصرّ على تنفيذ األمر

ا   ، وجترّحت أيدينا الصغرية الناعمة، وأخذ منّ تعبنا يومها كثريًا
كنا النعاس  ، وأ نا حىت أشفقت علينا أمهات(الغسيل وقتًا وجهدًا كبريًا

فرجون جدي أن يعفو عنا ويسمح لنا بالنوم، وهو مصمم على املضي 
، فلم نعد ملثل كان شافيًا والعقاب حامساً لكن العالج ). يف العقاب

يومها أكثر ذلك السلوك من بعد  أبدًا  طوال الصيف، وصرنا من  
رمبا بدا . أن جننبهّن اجلهد والعناء تقديرًا لتعب أمهاتنا وحرصًا على

م سلوكنا جدي ق اسيًا يف تلك الليلة، ولكن أتظنون أننا كنا سنقوّ
  ونتخلى عن أنانيتنا وأثرتنا بغري ذلك األمل وبدون تلك املعاناة؟

*   *   *  
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  أساليب خمتلفة لإلقناع
      

ميلك اآلباء أن جيربوا أبناءهم على تنفيذ املهام اليت يريدون،     
  ًا لو أقنعوا ولكن هل يدركون كم يكون الفرق عظيم    
  أبناءهم بالقيام باألمر املطلوب بدل إكراههم عليه بالقوة   
لتلمسوا     والسلطان؟ جربوا مثل هذا األسلوب وقارنوا النتائج   

  .الفرق بأنفسكم
  

إىل أن جدي قد استأجر ذات  -يف احللقة السابقة-أشرت 
ان كانت ملتقى لكل عائلته بناته : صيف دارة يف إحدى ضواحي عمّ

ن خالل تلك اإلجازة الصيفيةوأ تلك كانت . زواجهن وأوالدهن وبنا
اإلجازَة األوىل اليت  جتتمع فيه عائلة جدي كلها يف بيت واحد؛ فقد  

أن نلتقيه كل صيف يف دمشق، حنن يف بيتنا  -قبل ذلك-كنا اعتدنا 
وهو يف بيته، نزوره كل يوم أو يزورنا، لكن لقاء  هذا العام كان يف بيٍت 

جة لنا أن ننعم بقرب جدنا  واحٍد  يضم اجلميع، فكانت سعادة و
وخاالتنا، ومل نكن نشكو إال من كثرة األعمال املنزلية اليت توكل إلينا 
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على مدار اليوم فرتهقنا وتتعبنا، وتفسد علينا شعورنا مبتعة العطلة 
وحالوة الكسل، تفاجؤنا وحنن غارقون يف قراءة كتاب أو جملة فتذهب 

اورة فننزعج بتسلسل أ فكارنا، أو نُنادَى إليها وحنن نلهو يف احلقول ا
ا إىل كرهنا التام  -أصالً -هذا باإلضافة . النقطاع األلعاب اليت نقوم 

  .هلذه األعمال
  ...وكثرت شكوانا وطال تذمرنا 

فأرسل جدي بطلِب واحٍد منا وكلفه أن يطوف يف أرجاء املنزل 
ا إىل اجتماع خاص يف غرفته ال جيوز ألحد مناديًا يف طلبنا داعيًا إيان

أثار هذا النداء فضولنا، ترى ماذا يريد منا ... غري األحفاد أن حيضره
جدي؟ كما أثار محاسنا، فما هذا األمر الذي سنستأثر به دون 
يأنا  الكبار؟ فاندفعنا حنو غرفته مسرورين، شاعرين بأمهيتنا، وقد 

قال لنا ُ ل كل ما سي ّ دوء. لسماع وتقب : أغلقنا الباب وجلسنا، فقال 
لقد مجعتكم بناء على شكواكم وتذمركم من األعمال املنزلية، فتعالوا 

  :نناقش سويةً هذا املوضوع بعقل ومنطق
تقضون  النهار كله باللعب والركض يف احلقول   -أوالً -إنكم  

فال تشعرون بالتعب، مث ترهقكم بعض األعمال املنزلية اليت ال تكاد 
  أهذا معقول؟. غرق ساعة أو ساعتنيتست

أن العمل، مهما كان نوعه، يبقى نوعًا من  -ثانياً -مث وضح لنا 
أنواع الرياضة، وهذه  الرياضة مفيدة من وجهني فهي حترك عضالت 
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اجلسم، وختفف العبء عن أمهاتنا فننال رضاهن و يرضى عنا اهللا 
  .مبساعدتنا هلن

اإلفساد مث ال نساهم يف هل من الالئق أن نساهم يف : ثالثاً 
عِدَّ  ُ ْن نتوقع أن ي اإلصالح؟ فما دمنا نأكل ونشرب وننام ونلعب فمَ
تنا ويكوي مالبسنا، وماذا سيصبح  طعامنا وينظف أطباقنا ويرتب أسرّ
حال الدار لو تقاعس الكل عن العمل؟ إذن، البد أن يكون لنا يف كل 

ألعباء دون ذلك نصيب، ومن الظلم أن تقوم أمهاتنا بكل هذه ا
  .مساعدتنا

يستثقلن هذه األعمال وال يستمتعن  -مثلنا-إن أمهاتنا : رابعاً 
ا، لكنهن يدركن أنه الواجب الذي ينبغي القيام به، والعاقل ال  بالقيام 

فما دمن أقبلن على العمل . يفرّ من واجبه، وتلك هي طبيعة احلياة
  .هذا الواجب أن نساهم يف -حنن أيضاً -مضّحيات براحتهن فعلينا 

ا، وحنن قد اعتدناه وقبلناه : وأخريًا  فإن العمل جزء من احلياة ذا
برضى طيلة أيام املدرسة املزدمحة بكثري من الواجبات واالمتحانات 

على ما كان يشّدنا وقتها إىل اللعب والراحة تنفيسًا عن ِجّد الدراسة (
ا من كل  فكيف يصعب علينا العمل اآلن وحنن ِحلٌّ ) وثقل واجبا

  مسؤولية وبإمكاننا املساعدة يف أي وقت؟
*   *   *  

  ؟ " املؤمتر"أتدرون ماذا كانت نتيجة ذلك 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



  

  174

ا كنا  . لقد خرجنا من غرفة جدي بغري النفسية اليت دخلنا 
كارهني للعمل فصرنا به راضني، وكنا مستثقلينه فصرنا له متقبلني، 

: استخدمه جديوكان مفتاُح هذا احلل األسلوَب السحري الذي 
وكل صغري ال يزال يتمىن أن ( أشعرنا بأمهيتنا وخاطبنا خبطاب الكبار 

ل معاملة الكبار  عامَ ُ ، ومحلنا على االقتناع مبا نُكلَّف )يكون كبريًا وي
واالقتناع بالعمل جيعل الصعب سهالً و (بأدائه بدالً من إكراهنا عليه 

  ).العسري يسريًا 
وهي كثرية -أعمال البيت  كيف نقسم: بقيت مشكلة واحدة

  بيننا؟ -متنوعة
تلك هي املشكلة اليت عاجلها جدي بأسلوبه املتميز كما سنرى 

  .يف احللقة القادمة
*   *   *  
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  العدل والحسم

  صفتان ضروريتان للمربي الناجح
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   العدل يف املعاملة
      

ل حبقهم، وهو عمالتفرقة بني األوالد أكرب خطأ يرتكبه اآلباء     
يؤدي إىل التباغض وتبادل مشاعر الكراهية بني اإلخوة     
ال تُشعروا أيًا من أبنائكم أنه مفضَّل على الباقني . فاحذروه    
أو أنه مفضول، وكونوا مقسطني يف العقاب والثواب ويف     
  .   توزيع األعمال واحملاسبة على أدائها    

  

نا به جدي  يف احللقة املاضية حتدثت عن األسلوب الذي أقنعَ
. بضرورة املشاركة يف أعمال البيت حبيث أقبلنا عليها راغبني مقتنعني

ولكن بقيت مشكلة أخرى عانينا منها وهي شعورنا بعدم العدل؛ فكل 
واحد منا يظن نفسه مظلومًا مضطهدًا ألنه يعمل يف املنزل أكثر من 

بة اليت  -فيما يظن-إليه  غريه، بل وتوكل املهام الصعبة واألعمال املتعِ
تأخذ جهدًا ووقتًا كبريين بينما تُسنَد إىل اآلخرين األعمال السهلة 

  .اخلفيفة اليت ال تكاد تستغرق أي قدر من الوقت أو اجلهد
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ليقضي فيها  .. ) قاضي الصيف(محلنا هذه الشكوى إىل جدنا 
ا عليه املسألة، وتناقشنا أمامه كما فعل يف سواها من قبل، فعرضن

وجتادلنا كلٌّ حياول إقناعه بأن العبء األكرب من العمل من نصيبه 
  .وحَده، وهو منصٌت يستمع لنا رغم ما ملس لدينا من توهم ومبالغة

حىت إذا انتهينا، أعلن أنه سيحل املشكلة حبيث تكون الواجبات موزعة 
ال يستأثر أيٌّ منا باألعمال بالعدل فال يزيد نصيُب واحٍد عن سواه و 

أمسك ورقة  . السهلة أو املسلية تاركًا لغريه اململَّ منها أو العسري
فكتب عليها األعمال املنزلية املطلوب منا إجنازها كل يوم، مث بدأ 
بًا كل واحد منا  يعرضها علينا لينتقي كل حفيد العمل الذي يفضله، جمنّ

متقاربني جدًا وإن كنا -نا وقدراتنا ما يكره من األعمال، مراعيًا أعمار 
  .ولألصغر أقلّ أو أيسر مسندًا لألكرب أعماالً أكثر أو أصعب - يف ذلك

وبعد أن تأكد جدي أن األعمال قد وزعت علينا بالتساوي، 
، كتب على ميينه أمساءنا  ودون ظلم أو حماباة، سطر جدوالً مرتبًا منظمًا

ن وجدي خطاط م(خبط الثلث اجلميل الرائع   - من قبلكما ذكرت -تقِ
خيط بالنسخ والديواين وغريها من اخلطوط، ولكن أحبها إليه وأتقنه هلا من 

مث أطلعنا على . اخرتناها وعلى يساره األعمال اليت) اخلطوط الثلث
ع كل واحد منا  اجلدول ليتأكد من موافقتنا على ما ورد فيه، فقبلنا، ووّق

امج اليومي إىل الصالة اليت منر عندئذ محل جدي هذا الربن. أمام امسه
ذه  ارنا  منها طوال اليوم وعلقه هناك على احلائط، فصرنا نبدأ 
ا ال بد منها،  ا أ األعمال اليت رضيناها ألنفسنا واقتنعنا بأدائها وأيقنّ
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اره كما  ا بسرعة وإتقان وعن طيب نفس، مث يقضي كل منا  فنقوم 
  .حيلو له

*   *   *  
اإلنصاف واحد من أهم حاجات اإلنسان يف إن اإلحساس ب

ولقد أراحنا جدي عندما . احلياة، يستوي يف ذلك الكبار والصغار
ال يفاضل يف : وذلك كان طبعًا دائمًا فيه. أشعرنا بالعدل واملساواة

يهتم باجلميع، . املعاملة بني أحفاده، وال حيايب منهم أحدًا على أحد
إليه وذو حظوة خاصة عنده، فلم  ويوحي لكل واحد منا أنه قريب جدًا 

واحدًا يشعر أحٌد أن غريه مفضَّل عليه، ومل أحّس أنا يومًا أنه يفضل 
حىت إذا كربت علمت أن بعض األحفاد كان عنده أحظى من . عن اآلخر

أكثر من سواه فذلك  بعض فكانت مفاجأة يل، ليس ألنه أحب واحدًا 
لصفات أو الشكل أو وبعض الصغار ميلك من ا(قسمه فيما ال ميلك 

ًا ) خفة الروح ما جيعله حمبوبًا بني الكبار أكثر من سواه ّ ولكن ألن أي
ال بالعطاء املادي وال املعنوي وال : من أحفاده مل حيّس بذلك يوماً 
  .باملعاملة أو إظهار احملبة والعاطفة

اصنعوا مثل ذلك : فيا أيها اآلباء واألمهات واألجداد واجلدات
ُذروا بذو  بْ إن من حقكم أن حتبوا : ر احلب واخلري بني الصغار، وتذّكرواتـَ

بعضهم أكثر من بعض، ولكن من حقهم أن تبقى مشاعركم حبيسة 
  .قلوبكم فال حيسوا بأي مفاضلة أو تفرقة

            *   *   *
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  العدل يف العطاء
      
أحيّب أٌب أو أمٌّ أن يبغض أوالدمها الواحد اآلخر؟ ذلك     
كل   بني األوالد، ويدرؤه العدل بينهم يفعه املفاضلة أمر تصن    
ُ املادي باملال واهلدايا وسائر : شيء، وأول ذلك     العطاء
  .أنواع اهلبات واألعطيات    

  

يف حلقة سابقة حدثتكم عن العدل املعنوي الذي كان جدي 
حريصًا عليه، فلم حيسَّ أحد من أحفاده أنه مفضَّل لديه ومل حيسَّ أحد 

ذا العدل حقق جدي أمرين، أوهلماأنه مفض أحبه أحفاده : ول، و
حال : والثاين. مجيعًا وتعلقوا به ووثقوا بعدله وحبه فقبلوا توجيهه وتربيته

د أية حزازات أو أحقاد بني الصغار مما يوّلده  -هذا العدل دون توّل
  .التمييز والتفريق يف املعاملة -عادةً 

ه وال يتحقق لو غاب، ولكن للعدل وجهًا آخر ال يتمّ بدون
التقدمات  يف العطايا واهلبات ويف سائر أنواع: وذلكم هو العدل املادي

وكما أتقن جدي النوع األول من العدل فقد أتقن النوع . واألعطيات
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يف عطاء من أي نوع بني قرين وقرينه  -يوماً -الثاين وأجاد، فلم يفرق 
واحدًا وإمنا مواقف  موقفًا  -يف هذا الشأن-ال أتذّكر . من األحفاد

  :كثرية بالعشرات، أذكر لكم بعضًا منها
وكان كثري العطاء، حيتفظ يف درٍج له (فإن أعطاين مبلغًا من املال 

ا من املصرف فيوزع منها على الصغار   ؤتى له  ُ بأوراق نقدية جديدة ي
أعطى  -على األقل-، أعطى مجيع األحفاد مثله، أو )كل حني وحني
مثل الذي أعطاين، فإن كانتا غائبتني طلب مين أخيتّ االثنتني 

  .االحتفاظ بنصيبهما ريثما تعودان
اور لبيته يف مكة، فيوزع  -بنفسه-وكان يصطحبنا  إىل البقال ا

علينا مبلغًا من املال بالتساوي مث يرتك لكل واحدة منا اخليار لتنتقي ما 
  .تريده بنفسها

كلمات قصرية يف   أن يكتب هلا -ذات يوم-وطلبْت منه أخيت 
، فكتب هلا بصيغة اجلمع على أساس أن )األوتوغراف(دفرتها اخلاص 

، لكين اعرتضت  تكون هذه الكلمات لنا حنن األخوات الثالث مجيعًا
عليه، مث  وأحضرت دفرتي وأريت جدي مالحظات صديقايت ومعلمايت
ت إذ كان(رجوته أن يكتب يل شيئا خاصًا يب، ورأيت منه كرهًا للكتابة 

لكنه كتب يل حىت يعدل بيين وبني أخيت فال أشعر ) لديه أمور تشغله
     . بأنه فرق بيننا يف املعاملة أو فضلها عليّ 

وكان يرسل  إّيل وإىل أخيتّ رسائل من مكة إىل مدرستنا يف 
دمشق فيخص كل واحدة منا برسالة منفصلة يف مظروف خاص عليه 
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رحنا ويشعرنا باألمهية بني امسها، وكم كان استالم هذه الرسائل يف
ن-صديقاتنا وسائر الطالبات؛ إذ ننفرد  : ذه امليزة الكبرية -دو

  !استالم رسائل خاصة من خارج البالد
وعندما كنت يف الثانية عشرة من عمري أردت استبدال ساعة 
جديدة تعمل بالبطارية وهلا خانة للتاريخ بساعيت القدمية ذات العقارب 

ا  واليت حتتاج أن عاد ملؤها بتدوير زرٍّ صغري يف طرفها أو تتوقف عقار ُ ي
كما -عن احلركة، بيد أن والدي رفض شراء ساعة جديدة يل ألين 

لكن عندما حضر جدي يف الصيف وعلم . ما زلت صغرية -قال
م على إهدائي تلك الساعة )وال أدري من أخربه(برغبيت تلك  ، صمّ

وتشرتي لكل ورًا إىل السوق وطلب من والديت أن تأخذين وأخيتّ ف
تريدها، هذا مع أن أخيتّ  واحدة منا الساعة اليت ختتارها باملواصفات اليت

مل تطلبا شيئًا ومل تعرتضا على شراء ساعة يل وحدي، بل إن أخيت 
الصغرىكانت يف الثامنة من عمرها وملا تتعلم كيف تعمل الساعة أو  

  .كيف تقرأ الوقت
*   *   *  

رتبوية الناجحة أفادتين كثريًا يف مستقبل حيايت هذه الوصفة ال
اً -وأعانتين  يف تنظيم العالقة بني طفليّ الصغريين، فكلما  -ملا صرت أمّ

أيَّ شيء، سواء كان طعامًا أو شرابًا أو لباسًا (ناولت ابين الكبري شيئًا 
قََف الصغري ذو العامني بكل أدٍب منتظرًا دوره )  أو لعبة أو غري ذلك وَ

حصته دون اعرتاض أو مزامحة، وكلما محلت األول أو لعبت معه أو 
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ُ إليه  انتظر اآلخر دوره مهما تأّخر، فقد تعود أن أبدأ باألكرب مث أنتقل
ُطعِم أخاه وال يشرب  مساِويةً بينهما، حىت صار الصغري ال يأكل حىت ي
احلليب حىت يطمئن أن أخاه قد فعل، واختفت بينهما كل مشاعر 

عالقة طريفة فيها الكثري من املرح  -بدالً منها-تنافر، وحّلت الغرية وال
  .  واحملبة والوئام

*   *   *  
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  عالٌج حاسم وصريح
      

يف بعض األحيان يتوجب على املريب التدخل حبسم وحزم     
  إلنصاِف مظلومٍ من ظامل أو رّد عدواِن قوٍي على     
ِ حٍق إىل نصابه     التصرف إن ترددنا عن . ضعيف أو إعادة
  قد يؤدي إىل  -يف مثل هذه احلاالت-احلاسم والسريع   
  .آثار سلبية يصعب عالجها بعد ذلك  

  

تفتقر إىل أكثر املنتجات  -اليت نشأنا فيها صغارًا -كانت الشام 
وكان أهلنا . والبضائع اجلديدة اجلميلة اليت يعرفها الناس هذه األيام

أو أيام معدودات لقضاء ليوم  -بني حني وآخر-يسافرون إىل بريوت 
وكان يف بريوت . بعض الواجبات ونبقى، حنن الصغار، يف بيت جدنا

الكثري، ) فيما كان يبدو لنا(يف تلك األيام من األشياء اجلميلة النادرة 
فكان الكبار من أهلنا إذا سافروا إليها جاؤونا مبا يفرحنا من هذه 

  . األشياء
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ه الرحالت ومعهم علب وعاد أهلنا ذات يوم من واحدة من هذ
من الورق املقوى مصممة كلٌّ منها على شكل شنطة مجيلة املظهر، 
جذابة األلوان، حتتوي قطعًا صغرية كثرية من احللوى اللذيذة اليت حيبها 

لزيارتنا ومعهم أبناؤهم  -يومها-وكان بعض أقاربنا قد جاؤوا . األطفال
لصغار الذين كانوا الصغار، فوزع أهلنا هذه اهلدايا علينا وعلى ا

  .موجودين، فأخذ كل واحد علبة خاصة به
توجيهات من أهلنا حتثنا على أن  -على الدوام-وكنا نتلقى 

ِرين، فلما أعطونا تلك اهلدايا محل كل حفيد منا علبته  نكون كرماء مؤث
ا على أقاربنا الكبار الذين حضروا لزيارتنا يدعوهم لتذوق  وراح يدور 

وى، فسر أوالدهم بذلك واحتفظوا بعلبهم اليت قُدِّمت ما فيها من احلل
ا  (هلم مغلقةً  مؤّجلني أكلها حلني اختالئهم بأنفسهم حىت يستأثروا 

ومّدوا أيديهم فأخذوا قطعًا من احللوى من علبنا اليت كنا نطوف ) كلها
وقد . ا على آبائهم من الكبار، فما وجدوا منهم تنبيهًا وال ممانعة

التصرف وأربكنا فلم ندِر ما نفعل أو كيف نتصرف، فال  أزعجنا ذلك
هم ممتلئة خمبأة، وال حنن جترأنا على  ُ حنن رضينا أن يأخذوا من علبنا وعلب
االعرتاض واالنتقاد يف حضرة الكبار، فسكتنا راغمني ميلؤنا الغيظ مما 

  .بدا لنا من شراهة وطمع الصغار والمباالة وعدم مالحظة الكبار
ا جدي كان جا يرحب  -بطبيعة احلال-لسًا يف الغرفة ذا

ه لدقة  م متحدثًا إليهم، ولكن شيئًا مما وقع مل يُفتْ ًا  باحلاضرين مهتمّ
وأخذهم  مالحظته وسرعة إدراكه، فانتبه إىل استغالل األطفال لكرمنا،
م  حللوانا وعلبهم مغلقة ال يطعمون أحدًا منها، فلم يتعجب من تصرفا
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ذا الشكل وعلى هذه الطريقةفاألطفال كلهم ( ، )تقريبًا يتصرفون 
ولكنه تعجب من أهلهم الذين جلسوا يراقبون صامتني، ال يوجهون وال 

  .يعرتضون
  فهل تصدقون ماذا فعل جدي يومها؟

م وأعادها  لقد مجع احللوى من جديد من أيدي األوالد وجيو
ذلك إنه فعل  -بكل صراحة ووضوح-إلينا كاملة،  وقال آلبائهم 

م أوالدهم مبوعظة جلية وتوجيه مباشر أن ما صنعوه خبل واضح،  ليعّل
ه هؤالء اآلباء إىل أن الرتبية . وطمع زائد، وأثرة ال يرضى عنها اهللا ّ مث نب

وهو مل يهُج أوالدهم بل قال إن تصرفًا  . ترسيخ ملبادئ، وتقومي لسلوك
موا، كهذا مألوف من األطفال لذلك وجب على اآلباء أن ينبهوا و  يقوّ

فإحجام األب عن توجيه وتنبيه ابنه إىل ترك الشراهة واالبتعاد عن 
الطمع يف مثل هذا املوقف جيعل السلوك العفوي طبعًا أصليًا يصعب 

  .التخلص منه مستقبالً 
    *   *   *                   

قد تعجبون من هذه القصة وتنتقدون : أيها اإلخوة واألخوات
رغم سروري وقتها بعودة احللوى -فأنا مثلكم  هذا التصرف من جدي،

عجبت منه ووجدته غري الئق، لكن أقاربنا تقبلوه ومل جيدوا فيه  -إّيل 
غضاضة؛ فجّدي مربٍّ للجميع، وهو قد نبههم إىل ملسة مهمة مل 

وكثري من املربني حيتاجون ملن ينبههم إىل أخطائهم  . ختطر بباهلم
  . دهمويوجههم ويساعدهم يف تربية أوال
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لقد تعلمت أن أسلوب الوعظ املباشر مفيد يف بعض األحيان 
م هم املعنيون عندما نستعمل معهم أسلوبًا  فبعض الناس ال يدركون أ
، وأيقنت أن اخلطأ اجللي الواضح الذي يتم أمام اجلميع  مبطنًا لطيفًا

  . حيتاج إىل عتاب وتوجيه وتصحيح أمام اجلميع

*   *   *  
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ة تكوين الشخص   يّ
ّة والناجحة   القوي
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ة ّ   تنمية الشخصي
      
م      طوروا استعدادات أبنائكم وكلفوهم مبا ينمي شخصيا
سيحتاج هذا األمر منكم إىل صرب واحتمال . من أعمال    
ألن الصغار لن يتقنوا كل شيء من املرة األوىل، ولكن ال     
  .وهودرب تؤنبوا أحداً على اجتهاد وجدمتوه خاطئًا بل عّلموه    

  

ل عليه معتربينه  -منذ الصغر-لقد تعلمنا  أن نتقبل العمل ونُقِب
جزءًا من حياتنا اليومية، وأن نُكلَّف بكثري من واجبات البيت أسوًة 

نا  -دائماً -كانت أمهاتنا يكلفننا . بالكبار ومساعدًة هلم ْ ب بالعمل، فتدرّ
نا أن نقوم باألعمال بطريقة صحيحة، وذلك كان خريًا  مْ لنا يف وتعّل

  . مستقبل حياتنا
يكلفنا بالعمل  -أوالً -كان : ولكن جدي كان من نوٍع خمتلف

الذي ينمي شخصياتنا ويقويها ويصقلها حني يكلفنا بأشياء أكرب من 
يضفي  -ثانياً -وكان . مستوى أعمارنا وفوق ما هو متوقَّع من قدراتنا
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ًا من املرح يستحيل معه العمل الصعب سهالً  والعسري  على تكليفه جوّ
ةُ وظيفةً ممتعة َ ب   .يسريًا وتصبح املهمةُ املتعِ

كنت صغرية جدًا عندما ناداين جدي وطلب مين  أن أصنع له 
ن األمر عليّ وقال ا : "قهوة، وعندما قلت له إين ال أعرف، هوّ إ

مث أمسك يدي وبدأ يعدد ". مهمة سهلة جدًا تتألف من عدة خطوات
. ضعي فيها ملعقةَ بن:ثانياً . القهوة أحضري دلة: أوالً : "على أصابعي

ضعيها فوق : قْدرَ فنجان من املاء، رابعاً : رابعاً . ملعقةَ سّكر: ثالثاً 
وراح يكرر هذه ..." دعيها تغلي، وتغلي، وتغلي: خامساً . النار

وذهبت ". حىت تغلي ستًا وسبعني فورةً : "الكلمة عدة مرات، مث قال
بعّد الفورات لوال أن نبهتين  -فعالً -أصنع ما طلب مين، وكدت أبدأ 

ذلك . أمي إىل أنه ميازحين وأن القهوة لو غلت كثريًا الختلّ طعمها
يكلفنا  -أحياناً -مثال واحد من أعمال البيت، ومثله كثري، حىت لكان 

َ عابئ باحتجاجات الكبريات من أمهاتنا ورفضهن، إذ  بالطبخ غري
عاف ما حيتجن لبذله يكلفهن إصالح ما نفسده بعملنا من اجلهد أض

  . إذا طبخن بأنفسهن
وكان يدفع أحفاده الصغار لإلمامة يف الصالة وهم حديثو عهد 
بالبلوغ، فيقدم حفيده ليكون إمامًا ويصلي هو خلفه، على قلة مؤونة 

وذلك (الفىت من احلفظ والتجويد، فيخطئ الفىت ويتلعثم رهبًا وخجالً 
فال يلومه وال يقلل من شأنه، ) طبيعي ملن مل يصلِّ إمامًا من قبل قط

مرة بعد مرة حىت يشّب  -من بعد-بل هو يشجعه فيقدمه إىل الصالة 
  .وقد اعتاد اإلمامة وأتقنها
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ا شخصية أحفاده أنه كان يعهد  ومن أعماله اليت كان ينمي 
إىل بعضهم بشراء بعض ما يلزم البيت وهم صغار، فكان يدفع إىل 

مبلغًا ) منهم الثالثة عشرة أو الرابعة عشرةوملا يتم الواحد (عدد منهم 
تفرح " أشياء ظريفة"من املال ويوصيهم بالذهاب إىل السوق لشراء 

كان يرتك هلم اخليار باالنتقاء فال حيدد هلم ما يشرتون، مث . الصغار
يشكرهم على تنفيذ املهمة ويشجعهم ولو أخطؤوا بأمر أو اشرتوا شيئًا 

كان املبلغ الذي يدفعه . ربة من الكباربأغلى مما يشرتيه أصحاب اخل
إىل أحفاده أولئك أكرب بكثري مما اعتاد أمثاهلم محله أو التصرف به؛ 

إذ يذهبون إىل السوق فيشرتون وهم أصحاب -فكانوا يشعرون 
م قد كربوا يف يوم واحد سنوات  -املسؤولية وأصحاب القرار أ

  . عديدات
و أنه المَ على اجتهاد مث كان يتم هذا الصنيع بالتشجيع، ول

خاطئ أو قرار غري صائب لضاع النفع يف هذه التجربة، فما كان ليلوم 
وهو اخلبري بالرتبية الذي يعلم أن من متام التفويض أن نقبل صواب 

  . املفوَّض وخطأه
بشراء  -مثالً -فأين هذا املفهوم من األب الذي يكلف ولده 

عنّفه وعاقبه  -أو ناسياً  ساهياً -صحيفة من الدكان فإن اشرتى سواها 
 -غري عامدة-أو األم اليت تكلف ابنتها جبلي الصحون فإن كسرت 

  واحدًا منها المتها ووخبتها؟  
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يا ليت اآلباء واألمهات يدركون أمهية تنمية شخصيات الصغار 
وأمهية التجاوز عما يقعون فيه من خطأ أو تقصري يتناسب وأعمارهم 

اة، إذن لوفروا على أنفسهم وأوالدهم قدرًا وحظهم من التجربة يف احلي
عظيمًا من املعاناة والضيق والختصروا الطريق إىل تكوين أوالد راشدين 

  .ناجحني
*   *   *  
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  اجلرأة يف احلق
      

علموا أوالدكم القيام حبقوق اهللا كاملة، ويف وقتها، مهما     
فع وعلموهم أن أحداً غري اهللا ال ميلك الن. كانت الظروف    
  .والضر فليكن خوفهم من اهللا ال من أحد سواه    

  

يف بلدي الذي كنت أعيش (عندما انتقلت إىل املرحلة اإلعدادية 
كانت ساعات الدوام تبدأ بعد أذان الظهر بقليل، وتنتهي ) وأدرس فيه

مل أجد يف شعبيت طالبة  -مع ذلك-قبيل املغرب بدقائق، إال أين 
صليت وكنت كلما . ن فروض النهارواحدة تصلي يف املدرسة أيًا م

بالصالة،  ضحكْت مين التلميذات وسخرن من اهتمامي الشديد
نعت رمسيًا من . أن أمجعها مع صالة املغرب -جلهلهن-ونصحنين  مث مُ

  .الصالة داخل غرفة الدرس
هل جيوز أن أمجع الظهر : فشكوت لوالديت ما لقيت، وسألتها

وز، مث شجعتين على الصالة يف مع العصر كل يوم؟ فأفتتين أنه ال جي
مستهدية بإرشادات جدي ... املدرسة بإصرار واستمرار وكل يوم
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ا اجلرأة يف احلق، وأن ال ) الذي كان مسافرًا ( حيث علمها وأخوا
أن ال أخجل من أحد ما  -أنا أيضاً -ختاف يف اهللا لومة الئم، فعليّ 

 تعرض هلا وقّصت عليّ بعض املواقف اليت. دمت أعمل لرضاء اهللا
جدي وكيف خرج منها منتصرًا ألنه طلب رضا اهللا وعمل لذلك،  مث 
ذكرتين  بأن من اشرتى رضا الناس بسخط اهللا، سخط اهللا عليه 

وأشارت عليّ بأن أمحل معي بساطًا خفيف . وأسخط عليه الناس
الوزن، صغري احلجم، مث أصلي فوقه أمام اجلميع يف الساحة املخصصة 

قتنعت، وقررت  التمسك بالصالة وعدم االلتفات إىل فا. لالسرتاحة
  .سخرية الطالبات

بعد مدة قصرية حتولت بعض نظرات االستغراب واالستهزاء إىل 
ومن اشرتى رضاء : "نظرات احرتام، مما أشعرين بالقوة والفخر والسعادة

وشجع ذلك ". اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه الناس
شعب أخرى على الصالة يف املدرسة، فصرنا طالبات صاحلات من 

  . نتناوب على الصالة الواحدُة تلو األخرى، لعدم اتساع البساط 
*   *   *  

ا تدفع " اجلرأة"إين أعترب  من أعظم ما تعلمته من جدي أل
ذه الصفة لتخلصوا من كثري  الظلم وحتفظ احلق، ولو حتلى املسلمون 

استطاع جدي زرع هذه الصفة يف  وإين ألعجب كيف. مما يعانون منه
ا، مث كيف استطاعت أمي   -يف غياب جدي-شخصية أمي وأخوا

لكين أعلم أن الذي يفقد اجلرأة يف مواطن احلق ! نقلها يل بكل وضوح
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حقه فقط بل حقوق اآلخرين   -عند ذلك-يضيع احلق، وهو لن يضيع 
  . كذلك

عدما تلك كانت الروح اليت حرصت على نقلها إىل أوالدي ب
أدركت من أمهيتها ما أدركت، وذلك هو الفهم الذي اهتممت أن 

حىت إن ابين الصغري قد اختصم يومًا مع أحد الطالب . أوصله إليهم
يف املدرسة حني اعتدى على نظام الوقوف يف الصف أمام مقصف 
املدرسة وحاول التسلل بني األوالد الواقفني، فلم ميّكنه من ذلك واعترب 

الً يف موقٍف يستدعي منع الظلم ورد االعتداء على السكوت ختاذ
موع   . ا

*   *   *  
وها أنا قد حتديت . إن الذي يعمل ما يعمل هللا يصيبه توفيق اهللا

نعت من الصالة، فما لبثْت  إدارة املدرسة وأصررت على الصالة حني مُ
نحُت موافقة استثنائية خاصة  هذه اإلدارة أن تراجعت عن املنع ومُ

فهل ترون اهللا مضيعًا أحدًا . يل بالصالة حني أريد حيث أشاءتسمح 
  هللا؟ -يف موقف يستدعي اجلرأة-غضب هللا وعمل هللا وأظهر اجلرأة 

*   *   *  
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  العناية بالصّحة والقوة
      

اهتموا بصحة أبنائكم وقوة أجسامهم، وعلموهم كيف     
يدافعون عن أنفسهم إذا اضطروا للدفاع عن أنفسهم،     
كن تأكدوا أن يكون استعمال ما لديهم من قوة ومهارة ول    
  .  للدفاع ورّد األذى ال للعدوان على اآلخرين    

  

مل حيدث هذا مرة واحدة بل كان يتكرر كل يوم  يف طريق العودة 
حترّض بنت اجلريان أخاها الصغري : من املدرسة االبتدائية إىل البيت

إيذاءها مث يكمل اعتداءه  فريمي التلميذة الصغرية باحلجارة قاصدًا 
قابلت التلميذة هذا التصرف يف . مبجموعة خمتارة من السباب والشتائم

أول األمر بالتجاهل والتسامح، وحذرت البنت وأخاها من عواقب هذا 
التصرف املرَة تلو املرة دون أن جتد جتاوبًا أو تشعر باهتمام؛ فقد 

ها ذلك  ا جبنًا فسحسبت تلك البنت تصرَف التلميذة ضعفًا وسكوَ  رّ
عندها  . وأسعدها، بل هي زادت من وقاحتها وتطاولت بالكالم

قررت التلميذة الصغرية أن تدافع عن نفسها بنفس األسلوب فرتّد على 
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القوة بالقوة فوقفت بكل كربياء جامعةً قبضة يدها كما كان يعلمها 
ت على إثرها أبوها دائمًا وضربت تلك املعتدية لكمة قوية يف بطنها انثن

، بينما عادت التلميذة إىل البيت منتصرًة لنفسها رافعةً  متأملةً أملًا شديدًا
رأسها، وكانت تلك هي املرَة األخرية اليت يتعرض فيها هلا هذا الولد أو 

  . أخته بأذى أو بسوء
تلك التلميذة الصغرية كانت والديت، أما أبوها الذي علمها كيف 

علي : ا وامتدحها يف ذلك اليوم فهو جديتدافع عن نفسها وسرّ منه
: الطنطاوي، الذي كانت تلك واحدًة من ملساته الرتبوية املتميزة

  .التسامح مع الضعيف واستعمال القوة حني ال تنفع إال القوة
*   *   *  

قون  كثريًا ما حنتاج إىل الدفاع عن أنفسنا أمام أولئك الذين ال يفرّ
مهال والتقاعس، لذلك عكف جدي بني التسامح والضعف، وبني اإل

وكان ). إن احتجن لذلك(على تعليم بناته كيف يدافعن عن أنفسهن 
يعلمهن الطريقة الصحيحة يف قبض اليد واملكان الذي جيب أن ترتكز 

وكان هو . عليه الضربة، وإال آذى املرء نفسه قبل أن يؤذي خصمه
، وقد اقتىن بعض أ دوات التدريب نفسه يتمرن وميارس الرياضة دائمًا

اليت كانت شائعة يف تلك األيام، كما رّكب يف بيته بالشام حامالً 
ق عليه كيس التدرّب على  معدنيًا ملمارسة متارين الشد والضغط وعّل

وكان ميشي مشية رياضية مشدود الظهر منتصب القامة . املالكمة
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منا ذلك حىت ال تتأذى فقراتنا الظهرية إن أمهلنا التعامل ال صحيح ويعّل
  . معها

*   *   *  
وكان يعتين بالغذاء  اجليد ويوصينا بذلك ألنه السبب الرئيس يف 
تلك القوة؛  فاللحم والبيض واحلليب من املواد األساسية اليت جيب 

وكانت هذه النظرية من املآسي اليت عانت منها . علينا تناوهلا كل يوم
وتناول يوم،  شرب البيض نيئًا صباح كل: أمي وخااليت يف بيت جدي

والرائحة البشعة،   أشربة الفيتامينات وزيت كبد احلوت ذي الطعم الكريه
  .كل ذلك حمافظة منه على صحة بناته

من أهم أسباب احملافظة على الصحة  -عنده-وكان النوم اجليد 
اجليدة؛ فكان يرغم الواحدة من بناته على النوم مثاين ساعات كل يوم، 

القسط احملدد أرغمها على إكماله ولو  فلو نقصت ساعات نومها عن
أدى ذلك إىل تأخريها عن الذهاب إىل املدرسة أو صرفها عن القيام 

ا املدرسية أو البيتية بل إن هذا احلال قد استمرّ حىت بعدما . بواجبا
حيمل الواحدة منهن : صارت بناته أمهات وقاربن أن يصرن جدات

، غري على الذهاب إىل النوم إن أحّس لديها ت عبًا أو ملس عندها إرهاقًا
عابئ باعرتاضها وممانعتها ولو كانت تزوره يف بيته، حىت لرمبا صرفت يف 

ا   .النوم جلّ وقت زيار
*   *   *  
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كانت الصحة وقوة اجلسم من اهتمامات جدي الدائمة، مجع 
حرصه عليهما إىل حرصه على تربية العقيدة السليمة واخللق القومي 

ح، فكان املريب الذي حيرص على الرتبية الشاملة املتكاملة والعقل املتفت
  .اليت ال يتضخم فيها جانب على حساب بقية اجلوانب

*   *   *  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



  

  199

  
  

  تنمية املهارات
      

اهتموا مبيول أوالدكم، ومنوا مواهبهم، وتلمسوا لديهم     
مواطن اإلبداع فزيدوه وطوروه، واستغلوا هلذا الغرض كل     
ة؛ فالشخصية الناجحة املبدعة تأيت مناسبة وكل فرص    
  .نتيجةً لرتاكٍم من جزئيات النجاح واإلبداع    

  

هلا إىل  كان جدي كثريًا ما يستغلّ جلساتنا العائلية العادية فيحوّ
وهو أمر سأحتدث عنه يف إحدى احللقات (جلسات علمية هادفة 

خ ، وكان يستشهد فيها أحيانًا باألشعار ليخدم معىن أو يرس)القادمة
وكان الغالب . حكمة، فيلقي علينا من ذاكرته بيتًا أو بيتني من الشعر

أن ينصرف بعد ذلك إىل موضوع آخر أو ينسجم يف قصة أخرى 
فننسى ذلك البيت من الشعر أو تلك األبيات، لكنه، ويف بعض 
األحيان، كان يلتفت فجأة حنو واحد من أحفاده فيطلب منه أن يلقي 

مقدار انتباهنا ملا يقوله، وسرعة حفظنا ملا  البيت مرة أخرى ليخترب
يف البداية كنا جند صعوبة يف إعادة إلقاء الشعر كامالً دون . نسمعه
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وقد عرفنا تلك الطريقة (نقص فنرتبك أو ننسى بعض الكلمات، لكننا 
كل انتباهنا، وعودنا   -إذا تكلم-صرنا نعطي جدي ) يف االختبار

عها استعدادًا ملفاجأة منه، وكل أنفسنا على حفظ األشعار فور مسا
لب باإللقاء، فزادت حصيلتنا  واحد منا يرتبص حذرًا لعله يكون املطَا
الشعرية وحتسنت لغتنا، وقويت ذاكرتنا فصرنا نستمع جيدًا لكل ما 

  .يقال وحنرص على حفظه
*   *   *  
، فقد كنا (وأذكر أننا فكرنا مرة بكتابة الشعر  وكان شيئًا مضحكًا

حلة االبتدائية ال نعرف شيئًا عن علم العروض، وال نفقه شيئًا يف يف املر 
يف وصف الطبيعة ومجال " األبيات"، فكتبنا بعض )األوزان الشعرية

! فخر، مث عرضناها على جدي بكل !)بال وزن وال قافية(احلديقة 
عقولنا، ومنحنا  والعجيب أنه مل يسخر منا بل شجعنا وخاطبنا على قدر

ه الثمني شرح لنا فيه بطريقة لطيفة أن الشعر يقوم على جزءًا من وقت
  .الوزن والقافية، وأعطانا فكرة مبسطة جدًا عن علم العروض

 ، ، وميالً أدبيًا وعندما الحظ لدى أحد أحفاده نبوغًا مبكرًا
، أرشده إىل الكتب القيمة املفيدة، وشجعه على الكتابة  وأسلوبًا راقيًا

ما يكتبه، ويرشده إىل الطريقة السليمة  والتأليف، وصار يصحح له كل
  .يف الكتابة

من حني -وعندما ملس مين اهتمامًا بالتجويد صار يناديين 
إىل غرفته فأقرأ ويصحح يل، مما شجع بعض األحفاد على  -آلخر
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عندها الحظ جدي أن بعضنا ال يستطيع إعطاء املدود . االنضمام إلينا
ار يدربنا على االحتفاظ حقها بسبب انقطاع سريع يف النفس، فص

الطويل بالنفس، وصار جيري يف ذلك مسابقات فيضبط ساعته، مث 
حيصي لكل واحد منا مقدار الثواين اليت استطاع فيها ذلك، ويشجع 
احلفيد الذي حتسن أداؤه عن اليوم السابق، ويقارن بني األحفاد ليحثنا 

  .على التحسن
*   *   *  

بقدرته الفذة (وأن يتلمس  كان دأب جدي أن ينمي كل مهارة،
مواطن اإلبداع الكامن لدى كل منا لصقله وتطويره ) على االستشعار

وكان يشجع أي ) ومن ذا من الناس خيلو من أي قدر من اإلبداع؟(
فيحاور صاحبه موضحًا له قيمة  -مهما كان بسيطاً -عمل إجيايب 

، ويشجعه على ا الستمرار عمله، وحاثًا إياه على تقدمي األفضل دائمًا
  .فيه مغدقًا عليه كل الثناء والتقدير

*   *   *  
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  الفرصة ذبابة
      
فرص النجاح يف احلياة ال تتكرر كثرياً، والناجحون هم     
 الذين يفلحون يف اقتناص الفرصة اجليدة يف الوقت     
  إذا كنتم حريصني على إضافة صفة النجاح إىل . املناسب  
  السليم على استشعار الفرصة أبنائكم فطوروا لديهم احلس   
   .املالئمة واملقدرة السوية على اإلفادة منها  

  

لذلك كان ! الذباب والبعوض من ألدِّ األعداء بالنسبة جلدي
مببيد احلشرات مث يغلقها  متامًا ملدة ساعتني  -كل حني-يرش غرفته 

، فإذا أردنا الدخول إىل غرفته أ و أو حنوها، بعد ذلك يظل الباب مغلقًا
ُسمح لنا بفتح الباب على مصراعيه، إمنا نفتحه  اخلروج منها  فال ي

رغم . باملقدار الذي يسمح مبرور أجسادنا الصغرية مث نغلقه على الفور
ل  إىل غرفة جدي، مث وقفت  -ذات يوم-ذلك استطاعت ذبابة التسّل

على النافذة، فطلب مين  املسارعة إىل قتلها، فقمت بتثاقل، وأخذت 
مضرب الذباب بتكاسل، مث مشيت ببطء حىت وصلت إىل  أحبث عن

النافذة، ألجد الذبابة قد طارت بعيدًا ومل أعد أراها، وأخذت أحبث 
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عنها وأدور هنا وهناك، لكنها اختفت يف أرجاء الغرفة الكبرية املكتظة 
عندئذ غضب مين جدي لتباطئي يف تنفيذ أمٍر ... بكتب جدي وأوراقه

أخري يف االستجابة، وألين اضطررت بعدها مهم بالنسبة له، و لت
  .إلضاعة وقت طويل ريثما عثرت على الذبابة ومتكنت من قتلها

أن احفظي هذا الدرس جيدًا يا ابنيت وإياك : يومها قال يل جدي
، فإن "!  الفرصة ذبابة: " تنسيه إن فرص احلياة كفرصة قتل الذبابة متامًا

،  فال ت عن أي  -املستقبل يف- تأخري تباطأت أو تلكأت خسرت كثريًا
عمل مهم، وال تتكاسلي مرة ثانية، فإن فرص احلياة ال تنتظرك، 

كما طارت الذبابة اآلن،   -إن مل تغتنميها-وستضيع منك وتطري 
وستحتاجني بعدها لبذل جهد أكرب وإضاعة وقت أطول يف البحث 

  .عنها من جديد، بل رمبا ال تعود الفرصة أبدًا 
 *   *   *  

الذي ال يغتنم الفرصة باقتناصها فورًا : لدرس واضحاً كان ا
ا حني ال ينفع الندم ومل يكن املقصود أن . ستفوته ويندم على فوا

أكون متهورة متسرعة، بل أن تكون ردود أفعايل سريعة يف املواقف 
الواضحة اليت ال حتتاج إىل إعمال فكر أو التأين الختاذ قرار، وأن أبادر 

دون تردد أو تباطئ أو  -يف حالة احلاجة إىل العمل- إىل التحرك فورًا 
  .تكاسل

 ، ذلك درس ما زلت أحفظه بكل وضوح بعد عشرين عامًا
ى أمام عيينّ كلما . وأحّدث عنه الصديقات واألقرباء  وهو درس يتجّل
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. رأيت ترددًا يقود إىل إضاعة فرصة أو تكاسالً يؤدي إىل تفويت منفعة
حىت ليكاد يستعصي (د فيها العالج صعوبة ولطاملا رأيت مواقف ازدا

تستوي يف ذلك ... بسبب التأخر يف التحرك اإلجيايب الفاعل) أحياناً 
ٍع من الزجاج املتناثر عن األرض : صغائر األمور َط ِ مثل التأخر يف كنس ق

مما يتسبب يف جرٍح بليٍغ  بقدم أحد األطفال قد يستدعي تدخالً 
الرتدد والتأخر يف معاجلة عيب يف الطبع ك: جراحيًا ملعاجلته؛ وعظائمها

حبجة أنه طفل صغري، مث ) مثل األنانية أو العدوانية(لدى أحد الصغار 
  .يكرب الصغري ويكرب معه عيبه فيصبح عالجه من املستحيالت

*   *   * 
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  تكوين فضائل 
  الّصفات والعادات
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ة ّ ة االجتماعي ّ   اآلداب اإلسالمي
    

ت العائلية يف توجيه أوالدكم وتلقينهم استفيدوا من اجللسا    
مبادئ األخالق اإلسالمية واآلداب االجتماعية، واجعلوا     
ذلك التوجيه جزءاً من حديثكم إليهم وتعاملكم معهم     
  .بشكل طبيعي وبصورة غري متكلَّفة    

  

يف حلقة ماضية أشرت إىل ما كان جدي يصنعه من حتويل 
وكانت جللساتنا العائلية . سات هادفةاجللسات العائلية العادية إىل جل

اهلادفة فوائد أخرى؛ فقد كان جدي يرسخ فيها اآلداب اإلسالمية اليت 
ًا : تعلمناها من أمهاتنا، ويؤكد عليها ن هو أكرب منا سنّ كاحرتامنا مَ

وتوقريه، فكنا جنلس أمام الكبار بطريقة مهذبة، ال نرفع أصواتنا على 
م، وال نشرتك يف حديث ال خيّصنا، وإذا أردنا املسامهة يف  أصوا

. احلديث انتظرنا الفرصة املناسبة فال نقاطع من يتكلم حىت ينهي كالمه
وكان جدي ال يسمح إال لشخص واحد أن يتكلم وعلى الباقني أن 
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وكأننا يف ... ينصتوا متامًا حىت ينتهي من كالمه وإال تعرضوا لتنبيه
  !مدرسة نظامية

األهل واألقارب يطلب منا أن نتفسح يف وعندما متتلئ غرفته ب
الس فندعو الكبار إىل اجللوس يف أماكننا، وجنلس يف املواضع   .األدىن ا

كان   -حنن األحفاد الصغار يف غرفته وحدنا-وعندما جنتمع 
ا فيخّص أكربنا باملقعد املريح، مث الذي يليه، مث  يطبق علينا القوانني ذا

ويطلب من األكرب افتتاح . سن بينناالذي يليه، على قلة فروق ال
متيحًا لكل واحد منا فرصةً ... احلديث، مث األصغر، فاألصغر

فعالً حنن اليوم : "مث يطمئننا. للمشاركة ولكن بنظام، ومبراعاة لألعمار
صغار لذلك سوف نُظلم ونضطر أحيانا للقيام على راحة الكبار 

ح فيه حنن الكبار وخدمتهم وإيثارهم باألفضل، لكن سيأيت يوم نصب
ْؤثرنا -بالتايل-وسنجد  ُ   ".من حيرتمنا وخيدمنا ويـ

*   *   *  
كان التنبيه املباشر إحدى الطرق اليت كان جدي يستعملها 
لتوجيهنا، فتعلمنا النظام، واستفدنا من هذا األسلوب بشكل كبري ألنه 
 أتاح لنا الفرصة لسماع املوضوع املطروح متسلسالً من أوله إىل آخره،
فكانت هذه املتابعة واإلنصات ملا يعقب املوضوع من أسئلة ومناقشات 

  .سببًا يف تثبيته متامًا يف ذاكرتنا

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



  

  208

وكما كان جدي يلجأ إىل التوجيه املباشر، فإنه كان يستعمل 
أسلوب التوجيه غري املباشر يف كثري من األحيان، فيتعمد النصيحة لنا 

نه يسلينا، أو يوجه كالمه إىل بطريقة مبطنة أثناء احلديث متظاهرًا بأ
إحدى أمهاتنا فتتفاعل معه حىت تساعد يف إيصال النصيحة كاملة لنا، 

ا نا على مكرمة لنقوم  م خطأ، أو يدّل   .ليوجهنا من خالهلا، فيقوّ
لقد جنح جدي يف توجيهنا ألنه جعل هذه اآلداب قانونًا عامًا 

، وساعدنا على االلتزام يسري على اجلميع كبارًا وصغارًا فأشعرنا بالعدل
  .ا برضا واطمئنان

*   *   *  
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  اإليثار يف الطعام
  

. تظهر األنانية، أكثر ما تظهر، عند االستئثار بالطعام    
موه يف مثل هذه املواقف ونبهوا      فحاربوا هذا الطبع وقوّ
أبناءكم إىل بشاعة األنانية واالستئثار وامحلوهم على أن     
ما     التضحية واإليثار ليفوزوا حبب الناس ورضا  يبدلوا 
  .رب الناس    

  

ى عنه اإلسالم وحذر من  األثرة وحب الذات خلق مذموم 
التخلق به داعيًا إىل اإليثار والتكافل بني الناس؛ لذلك حرص جدي 

ذه الصفة، خاصة فيما يتعلق بالطعام فعلمنا أن ال . على أن نتخلق 
موعد الطعام بل ننتظر حىت جيلس الكبار،  نتسابق إىل املائدة إذا جاء

دوء، وقد طمع كل واحد منا بأن حيظى  -حنن األحفاد-مث نتقدم 
بثواب اإليثار، فرتانا يدعو بعضنا بعضًا إىل املكان اجليد، أو نتأخر عن 

  . الباقني يف البدء بالطعام حىت ال تزدحم املائدة
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، إىل وجوب االنتباه إىل عدد  وكان جدي يوجهنا، أيضًا
فإذا كانت بعض األصناف قليلة الكمية : احلاضرين وإىل كمية الطعام

وجب علينا أن نستعني بالرياضيات، فنقسم كمية الطعام على عدد 
املوجودين لنعرف حصتنا من ذلك الصنف القليل الكمية، فنأكلها وال 
نزيد عليها لكي نتيح الفرصة لغرينا ليتذوق ذلك الصنف ولنتجنب 

لذلك كنا نتعفف عن آخر قطعة من أي صنف، فال جيرؤ . يةاألنان
على شرب العلبة األخرية من العصري أو املشروب  -مثالً -أحد منا 

من -اليت صرنا نسميها (الغازي أو تناول القطعة األخرية من احللوى 
فتظل بغري صاحب وتبقى على ") القطعة املقّدسة: "-باب الفكاهة

ا أحد   !الطاولة ال يقر
*     *   *  

  :و كان أسلوب جدي الدائم املتميز يف التوجيه أنه
يلقننا املبادئ واألخالق اجليدة كلما وجد فرصة مناسبة،  ) 1(

ه وينصح ّ   .ويراقب األخطاء وينب
مث يبتكر موقفًا لطيفًا خيترب فيه مدى استيعابنا ومقدار ) 2(

ّت ذلك املوقُف تلك املبادَئ فال ننسا   .ها أبدًا امتثالنا، وقد يثب
فذات يوم، وبينما حنن متفرقون يف أحناء املنزل : وهذا ما حدث

منهمكني بواجباتنا اليومية، جاء جدي بلوح كبري من الشكالتة فقّطعه 
عًا غري متساوية، بل متفاوتةً كثريًا يف احلجم، مث رتبها يف صحن كبري  َط ِ ق
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ا ألخذ  قطعة من وأخذ يدور علينا حفيدًا حفيدًا يدعو كل واحد منّ
وحنن ال ندري وما نظن إالّ أنه يكرمنا بذلك، فمنا  -ليختربنا-القطع  

من أخذ القطعة الصغرى ومنا من أخذ الوسطى ومنا من أخذ غري 
  .ذلك

عن تلك احلادثة -من قريب-وقد حدثتين إحدى احلفيدات 
فوجئت جبدي عندما اقرتب مين حامالً الصحن، واستغربت : فقالت

فنظر  . يل هذه القطع املتفاوتة احلجم فأخذت كرباهاأكثر عندما قدم 
فشعرت ". لقد أخذت أكرب قطعة يا ابنيت:" إّيل جدي طويالً مث قال

لقد مرّ : "مث علقْت . باحلياء الشديد ومل أدِر ماذا أفعل يف تلك اللحظة
على هذه احلادثة عشرون عامًا لكين مل أنَس أبدًا هذا الدرس؛ ومن 

م إيل فأختار من أكواب العصري أقلها تعبئةً  يومها وأنا أنتبه قدَّ ُ لكل ما ي
ومن أطباق الطعام أقلها كمية، وإذا كان الطعام يف طبق كبري تأخرت 

كل ذلك إيثارًا ... حىت يستويف احلضور حاجتهم منه مث أتقدم أنا
  ".لآلخرين وطمعا يف الثواب

ادثة ذلك تعليٌق لواحدة من الذين تلقوا الدرس تذكره بعد احل
؛ فهل مسعتم بدرس يف الرتبية يبقى أثره قويًا فاعالً كل هذا  بعشرين عامًا

  !الوقت؟
*   *   *  
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  احرتام املوعد
      

إخالف الوعد خصلة من النفاق وممارسة اجتماعية يسيء     
احرتموا مواعيدكم وأوفوا . ا الناس بعضهم إىل بعض    
ي والنموذج التطبيقي بالتزاماتكم وقدموا ألبنائكم املثل احل    
  .الصحيح هلذا السلوك القومي    

  

حني أسرتجع طفوليت حماِولةً تلمس املزيد مما تعلمته من جدي 
أحس بالدهشة والعجب إذ أتذكر كيف كان يتعامل مع املوعد وكم  

كانت تلك خصلة متأصلة يف نفسه . كان دقيقًا يف الوفاء باملواعيد
، ويتقي ا ويلتزم بأدائها بالدقيقة، بل بالثانية، يهتم هلا اهتمامًا زائدًا د 

حىت أضحت الصفةَ اليت متيز شخصيته، وأمكن ضبط الساعة على 
  !مواعيده

، وال تعّذر  ، وال خرج عنها يومًا ا قاعدة ما خرقها جدي أبدًا إ
وكان يستعني على مواعيده وأموره كلها بساعة . عن أدائها بعذر

بارز يف غرفته، مقابل جملسه، وكان  مضبوطة كبرية احلجم معلقة بشكل
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ينظر فيها بني حني وحني، فيجوع إذا أشارت الساعة إىل موعد طعامه 
  .وينعس إن دّلت على موعد نومه

أما إذا أراد اخلروج فإنه يعد عدته وجيهز  األوراق الالزمة 
وحيشوها يف شنطته، مث يلبس كل ثيابه وجيلس على كرسيٍّ عند الباب 

ا، مستعجالً وقت رحيله، كارهًا ممسكًا ساعة  يدوية صغرية مراقبًا عقار
وطاملا جلست معه حماولة التحدث إليه . دقائق االنتظار األخرية

والسماع منه، وهو منشغل عن حديثي بانتظار السيارة اليت سوف تقله 
  .إىل مبىن التلفزيون لتسجيل برناجمه

*   *   *  
الناس؛ فإن أعطى موعدًا  وكان هذا شأنه دائمًا يف عالقاته مع

جتهز له قبل الوقت احملدد بعشر دقائق، مث جلس مرتقبًا وقد أعد العدة 
إذا وعد -فكنت أراه . ملوعده ذاك كأنه أجلّ املواعيد وأعظمها شأناً 

  . جالسًا منتظرًا يف غرفة االستقبال وقد لبس ثوبه ووضع عباءته -زائرًا 
ولو لدقائق (صول وكان يعترب تأخر صاحب املوعد يف الو 

ذنبًا يستحق العقاب الصارم، حىت ألذكر أن رجالً وعد ) معدودات
شأنه -جدي ذات مرة بزيارة وحدد له ساعة معينة، فاستعد جدي 

قبل املوعد ولبث ينتظر، وينظر يف الساعة وينتظر، وينظر  -دائماً 
واالنزعاج بادٍ على مالحمه والضيق ظاهر يف وجهه، حىت مرت ! وينتظر

عندها دق اجلرس وحضر الرجل، ففتح له جدي . لث ساعة كاملةث
الباب كاظمًا غيظه، وأدخله غرفة الضيوف، مث تركه وحده وعاد 
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جلس معهن ثلث ساعة كاملة، أي بالقدر . للجلوس مع جديت وبناته
الذي تأخره الرجل متامًا دون زيادة أو نقصان، والرجل جالس وحده 

لقد قّدم . جليس أو طعام أو شراب يف غرفة الضيوف دون أنيس أو
درسًا عمليًا أشعره فيه باألذى الذي يسببه املرء  -لذلك الرجل-جدي 

لآلخرين بإخالفه الوعد، مث استقبله فأحسن استقباله وآنسه وأكرمه  
  .كأحسن ما يكرم املرء ضيفه

أبناءه -كان ذلك درسًا قدمه جدي لضيف غريب، أما حنن 
فالويل كل الويل ملن خيلف معه الوعد أو يتأخر  -وأحفاده واملقربني منه

حنذر أن أشّد وأقسى حىت بتنا  -إن فعلنا-كان عقابه لنا . يف املوعد
 .به نقدم وعدًا ال نضمن تنفيذه أو حندد موعدًا ال نتيقن الوفاء

*   *   *  
كان احرتام املواعيد من أكثر ما سعى جدي إىل إقناع الناس به 

كن تلك دعوة يف كتاب فحسب، بل كانت منهجًا ومل ت. ومحلهم عليه
عاشه وألزم به نفسه وأهل بيته مث سعى إىل بثّه ونشره بني الناس، فهل  
غًا يف ذلك إذا علمنا أن اخللف يف الوعد ربع النفاق أو أنه  ِ كان مبال

  ؟!ثلث النفاق

*   *   * 
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  تقدير النِّعم 
  والمحافظة عليها
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  االعتناء باألشياء
      
علموا أبناءكم أن نعم اهللا تدوم بشكرها، وشكرها يف     
ا     ال تستهينوا بشيء . احلفاظ عليها وعدم االستهتار 
يف بيوتكم ولدى -وحافظوا على ما متلكون وحاربوا     
  .داء البطر وعلة االستهتار -أبنائكم    

  

ملسة تربوية ) واليت تليها(لست أدري إن كانت هذه احللقة 
ا أسلوب حياة نشأ عليه معظم أهل الشام واعتادوه خاصة جبدي أم أ

، وعرفًا متبعاً  لكن الذي أعرفه أن جدي عاش .  فصار تقليدًا عامًا
حياة مميزة حافلة بالتغريات، فكان العاَملُ الذي فتح عليه عينيه ودرج 

َ العاَملِ الذي نعرفه ونعيش فيه اليوم مل تكن يف . فيه أيام طفولته غري
شوارع كبرية وال  -كما ذكر يف كثري من كتبه-األيام  دمشق يف تلك

ا تضاء بالكهرباء، وال عرف الناس الراديو  عمارات عالية، ومل تكن بيو
ومل . وال التلفزيون وال التلفون وال مواقد الغاز وال الغساالت أو الربادات

تكن يف الشام يومذاك غري مخس سيارات صغريات، ومل يركب أحد من 
  . طائرات، ومل يكن شيء من مظاهر هذه احلياة النافعةأهلها ال
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مث تبدلت هذه احلياة شيئًا بعد شيء، فعايش جدي التطور 
وتابع املخرتعات واملكتشفات، فأدرك آينشتاين ومدام  . التقين من أوله

. كوري وأديسون وماركوين وكثريًا من رواد هذا العصر وأعالم العلم فيه
ق على ذلك فقا تمع يف هذه : "لوهو قد عّل تبدلت األحوال وتغري ا

السنني اخلمسني أضعاف أضعاف ما تبدلت يف القرون اخلمسة 
املاضية، كان الدهر دوالبًا يدور ببطء عقرب الساعة فصار يدور 

  ". بسرعة مراوح الطيارة
*   *   *  

اليت بدأت صعبة شاقة مث دخلها التطور (هذه احلياة احلافلة 
ْت ) فصارت سهلة مرحية جعلت لألشياء قيمة يف ذلك الزمان، وأشعرَ

من جرب الغسيل بيديه واملشي على قدميه بروعة الفرق بني ذلك وبني 
  .استعمال الغسالة وركوب السيارة

ألننا مل -وخوفًا من أن يصيبنا داء البطر، أو نعتاد االستهتار 
نا أشعر  -نعاِن كما عاىن جدي ومل نعِش احلياة القاسية اليت عاشها

بقيمة األشياء يف حياتنا ملا تقدمه لنا من سرعة يف األداء وتوفره علينا 
أن حنافظ عليها لتخدمنا فرتة  -بالتايل-من اجلهد والعناء، وواجبنا 

اه يف بيت . أطول قِّنّ فكانت هذه املفاهيم من أوائل ما نشأنا عليه وُل
أن حنافظ على أغراض البيت بصفة عامة وأشيائنا بصفة : جدي

فالسرير  .فنستعملها باألسلوب الصحيح، ويف الوقت املناسبخاصة، 
ِع للنوم، واألرائك للجلوس، والطاوالت لتوضع عليها األشياء، فال  ُصن
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ح لنا باستخدام أثاث املنزل للقفز أو العبث املفسد أو اللعب  ُسمَ ي
َ جدي لنا يف هذا املقام وحرَصه على أن . املؤذي والذي كان مييز توجيه

ه باألشياء الصغرية نت اليت ال ختطر -علم االعتناء باألشياء، اهتمامُ
بقدر اهتمامه باألمور الكبرية الواضحة، فلم يكن ليقلل من  -بالبال

قيمة أي خمالفة هلذا التوجيه ألن السلوك الغري املناسب إذا مل يعدَّل يف 
 أول أمره ازداد متكنًا حىت يصري عادة يصعب التخلص منها والقضاء

مك يف احلديث-أّن من عادة البعض : فمن ذلك مثال. عليها  -إذا ا
أن يتناول ما تقع عليه يده من التحف واألشياء اليت تَُصفُّ عادًة على 
بها بني يديه، فكان ينهانا عن ذلك  ا أو يقّل الطاوالت للزينة فيعبث 
ا وضعت له هذه األشياء من  ا وخروج عمّ ألنه مدعاة إىل مفسد

وكان يهتم بشريط اهلاتف اللوليب فال يسمح ألحدنا باملبالغة . ضأغرا
ِ  ألنه سيفقد  ه مرونته وال يعود أبدًا إىل طوله وشكله  -عندئٍذ -بشدِّ

  !الطبيعيني، ويف هذا إفساد له وتشويه ملنظره
*   *   *  

مل نرمِ يف بيت جدي شيئًا ومل يكن يف قاموسنا أن األشياء تُرمى، 
ه، وكان يتم إصالح فكل شيءٍ يف بيت نا كان مرتبًا نظيفًا جيدًا حاُل

األشياء اليت تفسد لتصبح صاحلة لالستعمال من جديد، أما األشياء 
ريَقها كثرة  َ كتها األيام وأذهبت ب اليت أصبح طرازها قدميًا أو اليت أ
ا تُعطى  االستعمال، من مالبس وألعاب وأدوات طبخ وسواها، فإ

هلا النفع باستخدامها، ولنا الشكر عليها من لعائلة مستورة فيحصل 
  .الناس والثواب من اهللا

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



  

  219

مَ : ذلك كان الدرس العظيم الذي محلناه طوال حياتنا ِعَ احفظ ن
زِْدك  َ ا ي ها عليك، واشكره عليها بتقديرها وعدم االستهتار  ِدمْ ُ اهللا ي
ِْض على من حيتاج من عباده ما يزيد عن حاجتك منها تفز  منها، وأَف

  .كر الناس ورضا رب الناسبش
*   *   *  

  
  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



  

  220

  
  
  

  احملافظة على النعمة
      

. الدنيا ليست دار قرار وكل ما فيها إىل تقلب وزوال    
تعلموا وعلموا أبناءكم أن ُحتفظ نعم اليوم لغد، واحرصوا     
على االقتصاد يف املوارد ولوكانت بغري مثن أو بقيمة زهيدة     
باالقتصاد  أمل نُؤمر. ء من الدينفذلك جز ) كاملاء والكهرباء(    
اق؟     ر دّف     يف استهالك املاء يف الوضوء ولو كنا على 

  

ا تدخلها خمرتعات العصر اليت  ّ كما عرف جدي هذه الدنيا ومل
، فكذلك هو قد أدرك احلياة  أحالت صعوبة احلياة يسرًا وعناءها رغدًا

فيهم ويكفي الصعبة القاسية اليت ال يكاد الناس فيها جيدون ما يك
إليكم بعض ما كتبه عن تلك األيام القاسية . أوالدهم من غذاء وكساء

دبة ا : " ا كتب اهللا علينا أيامًا عجافًا لتكون تدريبًا لنا ومترينًا ونزداد 
كانت الشام أرخَص بالد اهللا . طاقةً على خوض غمرات احلياة

تلك األيام، يف عمرها الطويل إال  -قط-وأكثرها خريات، فما جاعت 
حىت كنت أمرُّ على اجلائعني املمددين على جوانب الطرق والذين 
يبحثون عن شيء يأكلونه والذين ينبشون أكوام القمامة لعلهم جيدون 
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فيها بقايا طعام، وما ذلك إال ألن الرتك أخذوا قمح الشام إىل 
 حلفائهم األملان، وتركوا أهل الشام كما تركوا جنودهم يف امليدان بال
طعام، وزاد البالء اجلراد الذي كنس احلقول وقضى على كل شيء مر 

  ".عليه
م جدي أمهية النعم وضرورة احملافظة عليها حىت    كل ذلك عّل

أَنا عليها، فال  نا إياها ونشَّ تدوم، فكان هذا من أوائل الدروس اليت علَّمَ
اه بعد نرتك األنوار مضاءة يف الغرف الفارغة، وحنكم إغالق صنابري املي

منديالً : استعماهلا، ونتناول املناديل ،من علبة املناديل، حبسب احلاجة
هَدر أكثرها بغري فائدة ُ   . أو اثنني، ال جمموعةً ي

عدم رمي الطعام، حىت كسرة : وأهم من هذا كله وقبل هذا كله
فنا من عقاب اهللا إن رميناها،  ا وخيوّ اخلبز كان ينهانا عن االستهتار 

كنا ال جنرؤ اهللا قد حيرمنا منها يف الدنيا قبل اآلخرة، لذلك  وحيذرنا أن
من بقايا  على ترك لقمةٍ يف أطباقنا بل حنرص على مسحها جيدًا 

ق على اجلميع، كبارًا  ّ الطعام، وكان هذا من القوانني الصارمة اليت تُطب
؛ فكانت أمهاتنا تعلمننا أن ال نصب يف أطباقنا مقدارًا زائدًا  وصغارًا

فإذا عجزنا عن تقدير تلك احلاجة، صببنا مقدارًا قليالً . حاجتناعن 
وكلما انتهى صببنا غريه حىت نشبع، وبذلك ال نرتك يف أطباقنا أي بقايا 

الطعام وتعلمنا أن نأكل البائت من . نتحمل إمث رميها مع القمامة
 وكنا. وال جند يف ذلك حرجاً ) الذي بقي من طبخ يومٍ سابق(

شديٍد لو رفضنا نوعًا من الطعام وُجنَرب على أكل  نتعرض لتأنيٍب 
  .الصنف املوجود مهما كان، وحنمد اهللا ألنه رزقنا إياه وتفضل علينا به
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*   *   *  
سيخطئ الفهم من يظن أن هذا كله كان لبخٍل يف جدي أو 
حرمانًا منه ألهل بيته؛ بل هو كرمي غاية الكرم، أغدق علينا من كل 

ن كل صنف أضعاف ما ُحيتاج إليه فتدخل شيء، وكان يشرتي م
دنا أن ال نستهلك كل : لكنه أراد لنا اخلري. البضائع بيتنا بالصناديق عوّ

ما يف يدنا يف يوم أو بعض يوم، ألن هذا إسراف واإلسراف منهي 
منا أن حنتاط يف كل يوم لغد، . عنه، بل نأخذ من كل شيء مبقدار وعّل

يدنا فنأسى على كل نعمة مل نقدرها  فرمبا يذهب اخلري أو يزول ما يف
عناه يف غري منفعة ّ   .حق قدرها أو رزق ضي

أليس هذا هو الدرس الذي حيتاجه اليوم كثري من الناس وتفتقر 
تمعات؟   إليه أكثر الدول وا

*   *   * 
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  في عالم الكتب 
  وفي رحاب المعرفة
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  األحاديث املفيدة
  

راً للوقت مبا تزخر به من ملاذا تكون اجللسات العائلية هد    
أحاديث سخيفة أو سببًا يف اكتساب اإلمث ملا حتفل به من     
غيبة ومنيمة؟ أفيدوا أنفسكم وأبناءكم يف الدنيا واآلخرة     
بأن جتعلوا من هذه اجللسات واللقاءات مناسبة لبحث     
  .     أمور مفيدة واحلوار يف مسائل علمية ممتعة    

  

فارغة اليت تتناول أحاديث سخيفة ال جدي ال حيب اجللسات ال
ُستفاد منها؛ لذلك  قيمة هلا، أو اليت تطرق موضوعات هامشية ال ي

ل اجللسات العائلية اهلادئة إىل جلسات علمية هادفة،  كان غالبًا ما حيوّ
نرتك اللهو واللعب لننضم إىل  - وحنن أطفال- ممتعة و مسلية، حىت أننا كنا 
وكان إبداعه يتجلى يف . من املتعة والفائدة  هذه اجللسات ملا جنده فيها

طريقته البسيطة السهلة عند نقل احلديث من موضوع عادي إىل موضوع 
ل  جوهري، حيث يلتقط، بسالسة، كلمة من احلديث الدائر بيننا ليحوّ

  . ا مسار البحث وينتقل إىل املوضوع املفيد
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ك؟ هل تغلق الباب من فضل: أذكر أن أحدهم قال بالفصيح 
: مدخالً إىل حديث طويل ممتع سائالً " تغلق"فجعل جدي من كلمة 

  ؟ ومىت وأين قامت؟ " تغلق"ما هي الدولة اليت نسبت إىل 
الدين مث انتقل احلديث إىل ! وبذلك دخلنا يف التاريخ واألعالم 

بتطبيق  وما حققته هذه الدولة بسبب متسكها باإلسالم واهتمامها
يتشعب احلديث إىل اللغة أو الفقه أو و هكذا، حىت ... أحكامه 

سوامها من العلوم ، وجدي مسرور يرّد على أسئلتنا واستفساراتنا، 
نا، طارحًا أقوال العلماء ومناقشًا أدلة املذاهب وحميالً  شارحًا ما يهمّ

كان   مهما- وما كان حديث جدي . على ما يلزم من الكتب واملراجع
يت من الشعر، أو نادرة ليخلو من حكمة مفيدة، أو ب -موضوعه

. عربية قدمية، أو قصة واقعية غريبة، أو حكاية مضحكة من ذكرياته
مث كان جدي . وكل ذلك يروّح عنا وخيفف من كّد اجلّد وإعمال العقل

اية هذه اجللسات- يرشدنا إىل الكتب اليت جند فيها تفصيالً ملا  -يف 
ًّا ُطرح يف اجللسة من معلومات، ورمبا حدثنا عنها و  عن مؤلفيها حاث

  .ومشّجعًا على الرجوع إليها واالطالع عليها
*   *   *  

عفوية تلقائية، فال أكاد  -دائماً -لقد بدت تلك األحاديث 
أذكر قط أن جدي مجعنا يف مكان خاص ليحدثنا أو ليلقي علينا 
موعظة أو ليعطينا درسًا يف الدين، لكن الفائدة اليت حصلنا عليها من 

.  كانت عظيمة وبقي نفعها سنني طواالً من بعد  تلك اجللسات
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  املراجعة يف الكتب
      

اجعلوا الكتاب رفيق أبنائكم منذ الصغر، وناقشوهم يف     
ات     وعودوهم الكتب  *مسائل  العلم وعلموهم املراجعة يف أمّ
  .أجوبةٍ لألسئلة اليت يسألون بأنفسهم يف الكتب واملراجع عن أن يبحثوا
  

ا حنتاج إىل طرح األسئلة املختلفة على جدي، وكثريًا كثريًا ما كن
يًا لنا الكتب اليت استعان  ، مسمّ ، موّضحًا ما كان يهتم باإلجابة شارحًا

  .ا، مثنيًا على علم مؤلفيها، مؤّكدًا علينا املراجعة فيها 
مؤلفيها،  قد حفظنا أمساء بعض الكتب وأمساء - مع التكرار- وكنا 

ا الر  كما تعرفنا إىل ...من فقه وحديث وتفسري: ئيسيةوعرفنا موضوعا
فبدأ . نظام الكتب يف التبويب، واهليكل العام لكتب الفقه واحلديث

أن نبحث بأنفسنا عن جواب  -يف بعض األحيان-جدي يطلب منا 

                                       
ّمات" ولغیر العاقل على" أمھات"للعاقل على " أم"تجمع  * ُ ، كما "أ

  .في القاموس
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دنا التعامل مع  -رغم صغر سننا-ألسئلتنا الفقهية والدينية  ليعوّ
-وصار  . راجعة والبحث فيهاالكتب، وليعلمنا الطريقة الصحيحة للم

  :حياورنا -كلما سألناه
  ؟) تفسري، تاريخ، فقه(ما هو موضوع السؤال 

  يف أي كتاب نتوقع اإلجابة ؟
  كيف تتم اإلجابة يف الكتاب املقرتح ؟

مث حييلنا على مكتبته الواسعة، فنأيت بالكتاب تلو الكتاب، 
املطلوبة،  نبحث فيه بإرشاد جدي وإشرافه، حىت نصل إىل املسألة

فيطلب منا أن نقرأ ونشرح ما فهمناه، ويوضح ما استغلق علينا فهمه، 
  .مث يبني لنا الدليل األقوى، ويرجح الفتوى األصح

*   *   *  
مشكلة أخرى عويصة، فإذا  -أطفاالً -وكانت تواجهنا أحيانًا 

ا واملشكلة األكرب كانت ! أخطأنا يف قراءة كلمة ما؛ وجب علينا إعرا
يف إصرار جدي علينا بأن نراجعها يف القاموس لضبطها  دائماً 

  !بالشكل
وطاملا امتنعنا عن األسئلة ... ال أخفيكم كم كان ذلك يضايقنا

، فما  -رغم ذلك-ولكننا . خوفًا من هذه النتيجة مل نكن ننجو دائمًا
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أكثر ما تورطنا بالبحث واملراجعة بسبب سؤال من أحد الضيوف أو 
 !األسرةمن أحد الكبار يف 

: لكين اليوم أشكر جدي وأدعو له، فقد أفادنا أسلوبه كثريًا 
أثرى حصيلتنا من املعارف والعلوم منذ الصغر، وسهل علينا البحث 
واملراجعة فيما عرض لنا عند الكرب، فصارت املراجعة يف كتب العلم من 

 اليت(أسهل األشياء وأمتعها لنا، وصرنا جند يف الكتب واملراجع القدمية 
مصدر أنس وتسلية ) خياف من فتحها والنظر فيها كثري من الناس

  .وإمتاع
*   *   *  
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  قيمة الكتاب
      
عٍد، فاحرصوا على نقل      ا مرٌض مُ حب الكتب والتعلق 
العدوى به إىل أبنائكم، وعلموهم األسلوب الصحيح     
  . الستعمال الكتاب والتعامل معه واحملافظة عليه    

  

حيّب شيئًا حبَّه للكتب، نشأ على ذلك صغريًا مارأيت جدي 
وكرب عليه حىت صار بعضًا من طباعه األصيلة وواحدًا من حاجاته 
األساسية، فال يستغين عن الكتاب إالّ بقدر ما يستغين عن الطعام 

حّدث هو عن نفسه  . والشراب واملنام وسواها من أساسيات احلياة
ً هلا  إال الكتب كيف تويف والده وعليه ديون فبيع كل م ا يف الدار وفاء

ْقَد  ْقُد الفراش واملتاع ومل حيتمل فـَ وقف جدي دون بيعها؛ هان عليه فـَ
وملا اضطرته الظروف إلىمفارقة بلده وترك بيته مل يسأل عن . الكتاب

َ كتبه، فكتب متحّسرًا  دنيا طالب العلم : "شيء من متاٍع أو مال غري
يف مخسة ومثانني صندوقًا مل تُفتح من مكتبته، ومكتبيت يف الشام مودعة 

َضة أم هي ساملة ال تزال؟  إحدى عشرة سنة، ولست أدري أأكلتها اَألرَ
كتب جدي هذا يف ." (وأنا هنا حمروم منها ال أستطيع الوصول إليها
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، فيكون قد مرّ اليوم على كتبه بعيدًة عنه يف  مكة قبل مخسة عشر عامًا
  ).صناديقها ستة وعشرون عاماً 

انت سعادة جدي يف اقتناء الكتب، وامتالك نفائسها، فكان ك
دائم االطالع على عامل الكتب يسأل عن القدمي واجلديد  -لذلك-

ده بكل طريف  ْن له صلة بالكتاب أن يزوّ فيها، ويطلب من كل مَ
ومفيد، فإذا وجد كتابًا جديدًا مفيدًا أو خفيفًا طريفًا مل يرتدد يف طلب 

  .عها على بيوت بناته كافةعدد من النسخ لتوزي
لقد قال جدي دائمًا إنه كان يقرأ يف كل يوم ساعات، فإذا أقلَّ 

إذ أحاول اسرتجاع صورته يوم  -القراءَة يومًا قرأ  مئة صفحة، وإين 
له جالسًا دومًا يف تلك  -كنت صغرية وكيف كان حني نشأت ّ ألختي

كتبه، وقد حّفْت   الزاوية املخصصة له واضعًا نظارته وممسكًا بواحٍد من
عةً على غري نظام  الت واجلرائد واألوراق جممّ به أكوامٌ من الكتب وا

  .  تنتظر دورها للقراءة أو الفرز والتوزيع
*   *   *  

: األوىل اليت نشرها جدي بني أهل بيته" العدوى"تلك كانت 
؛ حىت صار ذلك طبعًا الزمًا ألكثرهم فيحرصون على ُحبُّ الكتب

ا كما يقتين الناس أنواع األثاث ويتفاضلون فيه، اقتناء ال كتب وزياد
  .واملراجع حىت كان يف أكثر بيوت بناته وأسباطه غرفٌة خاصة للكتب
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ورعايته والعناية به  احترام الكتاب: الثانية فهي" العدوى"أما  
لقد كان التعامل مع الكتب عند جدي علمًا ال بّد من . واحلرص عليه
ُشرتى كل يوم، إمنا هي نسخة واحدة وتبقى إىل إتقانه، فالكتا ب ال ي

منا طريقة تناول . آخر العمر، وقد يرثها األبناء من بعد لذلك كان يعّل
فنضع السبابة على الطرف : الكتاب عن الرف حبيث ال يفسد غالفه

العلوي من حرفه اخللفي ومنيله برفق حىت نتمكن من إمساكه بيدنا، مث 
ًا آخرأما تقليب ال. نسحبه فكان مينعنا منعًا : صفحات فإن له فنّ

خوفًا على الورق من (صارمًا من لعق أصابعنا قبل قلب الصفحة 
أو الضغط على الورقة بشدة يف زاويتها السفلية ) الفساد بسبب البلل

ه الورقة وقد يتسبب يف متزق طرفها(اليسرى لقلبها  أما ). ألن ذلك يشوّ
ذب الورقة بسبابة اليد اليسرى األسلوب الصحيح للتقليب فهو ج

ام والوسطى( من الزاوية العلوية اليسرى للكتاب، جذبًا ) مبساعدة اإل
مث كان حيظر علينا أن نضع داخل ! إىل األعلى ال ضغطًا إىل األسفل

الكتاب قلم رصاص أو كتابًا آخر أو أي شيء يزيد مسكه عن ورقة، 
ق فضالً عن قلب الكتاب وهو مفتوح، ألن ذلك ي فّسخ كعبه ويفرّ

  . مالزمه
وال معرفيت به-وما وجدت جدي  حيرص على شيء حرَصه  -َط

على كتبه، فهو ال يسمح خبروج الكتاب خارج باب بيته إال بظروف 
استثنائية، وبإذن رمسي، مشرتطًا مدة حمّددة غري طويلة إلعادة الكتاب 

ًا به وخوفًا عليه، مث هو يسأل املستعري عنه كلم ا قابله أو إليه، ضنّ
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ه ال يعود إىل : هاتفه حىت يقول رْ كتابًا من الشيخ، ولعّل ليتين مل أستعِ
  !طلب كتاٍب بعدها

ما  ا من (نعم، أمران نشر جدي بني أهل بيته العدوى  وأكرم 
... حب الكتاب، واحرتامه كأمثن ما ميكن للمرء أن حيوز!): عدوى

لعجيب يف بيوتكم وبني يف نشر هذا الداء ا -أسوًة به-فهالّ ساعدمت 
  !أهليكم؟

*   *   *  
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  فن القراءة
      
راءة كل يوم يف كتاب مفيد، ولو احرصوا على الق    
بالطعام والشراب  إنكم تغذون أجسامكم كل يوم. اتصفحات معدود  

يوم مهما تكن  تغذية عقولكم يف كلتكن الظروف، فلماذا تزهدون يف  مهما
موها الصحيحة امل أن للقراءةالظروف؟ واعلموا  وطبقوها فيدة أصوالً وقواعد فتعّل

  . لتستفيدوا من قراءاتكم غاية الفائدة
  

أراين اليوم وقد رجعت ألكمل الكتابة يف حديث مسبوق 
وموضوع مكرور، فقد عدت من جديد ألتكلم عن الكتاب، عن 
ذلك القرين والصديق الذي الزم جدي طوال حياته فكان له الصاحب 

: فيق املخلص الذي بقي معه دائمًا والزمه يف كل الظروفالويف والر 
كان الصديق وقت الضيق، وكان اجلليس عند فقد األنيس، وكان له 

  .الفضل يف املكانة العلمية واألدبية اليت وصلها  جدي
ه : حديثي اليوم يتجدد عن الكتاب هذا الصديق الذي ما مّل

  ٌ ، وال شغله عمل عن االستزادة منه، وال جدي قط، وال رغب عنه يومًا
عن هذا  -قدمياً -صرفه هلوٌ عن األنس به، وهذا ماقاله جدي 
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كنت طوال عمري عائشًا وحدي، أنيسي كتايب، فكنت : "الصديق
يف الدار ال أجد ما أشغل به  -إال ساعات املدرسة-أمضي يومي 

  ". نفسي وأمأل به فراغ حيايت إال القراءة
تعاد عن الكتاب واالنتقال مهما حاولت االب-لذلك أجدين  

جدي . عائدة إليه ومقتصرة عليه -إىل سواه من املوضوعات والذكريات
قرينان الينفّكان وصنوان ال : يذكرين بالكتاب والكتاب يذكرين جبدي

وكيف يل باهلروب من هذا احلديث واالفرتاق عن ذاك القرين . يفرتقان
ة جزءًا من وقد تعلمت أنا نفسي حب الكتاب، وأصبحت القراء

  برناجمي اليومي وبعضًا من أساسيات حيايت؟
  *   *   *  

جتربة طوهلا ستون عامًا أهدانيها جدي حينما أصبحت قادرة 
فتعلمت منه أن أقرأ كل يوم عددًا من الصفحات ال : على اإلفادة منها

فإين إن تعللت  -مهما كانت الظروف واملشاغل-يقلّ عن عشرين 
بسبب الظروف ما كنت ألقرأ أبدًا ألن املالهي  وتثاقلت عن املطالعة

والصوارف ال تنتهي، فصرت أحذو حذوه، حيث كان يتصفح ما يصله 
الت كل يوم، ويقّلب باهتمام زائد كل كتاب تقع عليه  من اجلرائد وا

سواء كان يف األدب أو الفقه أو التاريخ أو (يداه مهما كانت مادته 
. فإن أحبه أمت قراءته وإال تركه إىل غريه ،)الطب أو العلوم أو غري ذلك

وقد أفادين من مطالعته تلك حيث كان يدلين على النافع واملفيد، 
وأرشدين إىل بعض الكتب اليت تغين من يقرؤها عن الكثري من أمثاهلا 
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تاريخ "للخضري و" نور اليقني"ألمحد أمني و" فجر اإلسالم: "ومنها
وكان يهتم كثريًا . للسيوطي" اجلامع الصغري"للسيوطي و" اخللفاء

باألسلوب األديب اجليد وسالمة اللغة ويرى أن قراءة كتب املنفلوطي 
  .والرافعي واملازين وأمثاهلا تساعد كثريًا على حتسني السليقة وتقوية اللغة

*   *   *  
  :كتاب  وعلمين فن القراءة؛ أي الطريقة الصحيحة لقراءة أي

كان العنوان ال يعرب أحيانًا عن وإن  (أقرأ العنوان جيدًا ) 1(
  ). مضمون الكتاب بسبب سوء االختيار أو تشابه املوضوعات

مث أنتبه السم املؤلف فال أقرأ ألٍي كان ألن اجتاهات ) 2(
يف كتابه،  -على األغلب-الكاتب وقناعاته يف احلياة سوف تظهر 

اب. ورمبا كان مفسدًا مدلساً  انا  وقد مسى لنا بعضًا من أولئك الكتّ و
عرف من احنرافهم وفساد (عن القراءة هلم قبل أن يشتد عودنا  َ ملا ي

اة م، مثل جورجي زيدان يف رواياته املسمّ روايات تاريخ : "عقيد
  .خوفًا من أن نعجز عن التمييز بني الصحيح واخلطأ") اإلسالم
مث أقرأ املقدمة بعمق وتفصيل إذ هي اليت تبني الغرض من ) 3( 

ا املؤلف األفكار الكتاب، وتو  ضح  حمتواه، وتشرح الطريقة اليت عرض 
  . واألساس الذي قام عليه تقسيمه للفصول

مبادته  مث أستعرض فهرس الكتاب فأستوعب حمتواه وأحيط )4(
  . بنظرة سريعة شاملة
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بعمق ألن فيها زبدة ) إن وُجدت(وأخريًا أقرأ اخلامتة ) 5(
  .املوضوع ومغزى الكتاب
نح القارئ فكرة واضحة عن مضمون الكتاب هذا األسلوب مي

ل إىل سواه،   وأسلوبه يف زمن وجيز، فإن أحبه أكمله وإن رغب عنه حتوّ
كما أنه يوسع القاعدة الثقافية للقارئ الذي يعتاد النظر يف كل كتاب 

معلومات عامة عن كثري  -مع مرور األيام-تقع عليه يداه فترتاكم لديه 
ا   .بمن الكتب وكثري من الكتّ

*   *   *  
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  ...انتهت احللقات
  !ولكن، مهالً 

  
فقد بقيت يف جعبيت ملسة أخرية صغرية من هذه اللمسات 
ا حىت يتحقق النفع وحتصل الفائدة  الرتبوية أحب أن تعلموها فتعملوا 

ا عن . من كل ما سبق طرحه من أفكار وما سقته لكم من ملسات إ
، ولكنه ممل : ذلكم هو. عسري صعب التطبيق أمر قد يبدو سهالً يسريًا

: ال تسأموا، وال متلوا، وال تقولوا:" نصيحيت لكم". الدأب والمتابعة"
بل داوموا وثابروا وحاولوا املرة بعد املرة؛ فلن ينفع شيء يف . ال فائدة

هذه ".  عملية الرتبية كالتكرار واإلعادة واملتابعة واملداومة على التوجيه
نهج جدي يف الرتبية، ولعلها السبب الرئيس النصيحة استوحيتها من م
وإليكم مثالني اثنني فقط انتقيتهما من فيٍض . يف جناحه الرتبوي املتميز

  :من األمثلة اليت أتذكرها يف هذا السياق
ا لكن  كانت واحدة من احلفيدات متميزة يف مواهبها وقدرا

أى منها إذا ر -فيها عيبًا جليًا يف تقصريها يف دراستها، فكان جدي 
  :يقول هلا بعتاب رفيق -هذا العيب
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  ومل أرَ يف عيوب الناس عيبًا     كنقص القادرين على التمام 
 ، مل يردد على مسعها هذا البيت من الشعر مرة أو مرتني أو عشرًا
بل هو صنع ذلك مئات املرات شهرًا بعد شهر وعامًا بعد عام، ال 

لطبع يف تلك احلفيدة أو كاد يسأم وال ميل وال ييأس، حىت استقام هذا ا
  .يستقيم

وواحدة أخرى من احلفيدات كانت مبتالة بسرعة الكالم، فنبهها 
إىل ذلك العيب، مث أرشدها إىل إخراج كل حرف من خمرجه الصحيح 
مع إبطاء تدفق الكلمات ومنِحها ما حتتاج من وقت حىت خترج 

ق معها بعد ذلك ابتكر طريقة عجيبة للعالج فاتف. واضحة مفهومة
على أن تنطق كلمة واحدة كلما ضم أصبعيه، وتصمت برهة، بني 

واستمرت هذه االتفاقية . الكلمة واليت تليها، ريثما يباعد بينهما
سنوات عدة، كلما اجتمع جدي حبفيدته يف الشام صيفًا ثابر على 
العالج فيتحسن أداؤها ويقل اندفاعها يف احلديث، حىت إذا سافر إىل 

اية الصيف عادت إىل ما كانت عليه إال قليالً  مكة من جديد . يف 
ومل يزل كذلك سنة بعد أخرى دون سأم ودون ملل، وبال غضب أو 
احتجاج، فضالً عن العقاب، فكنا نرى يد جدي مقبوضة مبسوطة  
كلما حتدثت تلك احلفيدة، حىت حسن كالمها وانتهت عن اإللقاء 

  .السريع

ثم ... نبيهات، وأوامر ونواهيتوجيهات وت: وهكذا تكون الرتبية
انغراس  ، حىت نضمنيأتي األهم وهو متابعة كل هذا والتأكيد عليه
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ا يف سلوكهم وإال، . املفاهيم الصحيحة يف عقول أوالدنا، والتزامهم 
واإلنسان من طبيعته النسيان . فإن املغريات كثرية، ورفاق السوء أكثر

واجب املربني التذكري  واإلمهال والتأجيل والتسويف، لذا كان من
ذا األسلوب، . املستمر، واملراقبة الدائمة، واالنتباه إىل األخطاء و

وبالصرب واملضي يف متابعة العيب إىل آخر الطريق، نضمن عالج 
  .العيب وصالح العلة واستقامة احلال

*   *   *  
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  وبعد

إين ألشعر اليوم بأسى شديد وأنا أخرج من هذه اللمسات 
فحةً من صفحات ذكريايت، مودِّعةً ماضيّ راجعةً إىل طاويةً ص
فقد عشت مع كتابة هذه اللمسات أشهرًا حافلةً بالعواطف . حاضري

غنيةً بالذكريات ممتلئةً باملشاعر، أيقظْت يف نفسي احلنني إىل تلك 
ا مل تنقِض وحسبت أين ما أزال طفلةً  أتلقى التوجيه  األيام حىت تصور

وها قد ... لرعاية وأقضي أيامي يف اللعب والتسليةوأحظى بالعناية وا
عدت إىل واقعي ألجد نفسي أمًا ذات واجبات، وراعيةً صاحبة 
مسؤوليات، ومربيةً عليها أن تريب أبناءها كما رباها أهلها، وأن توجه 

فال وقت لالسرتسال مع . أطفاهلا كأحسن ما ميكن للتوجيه أن يكون
مع الذكريات، وال نفع إال يف االجتهاد  العواطف، وال فائدة من احلياة

  .والعمل اجلاد
 *   *   *  

 -قبل غريي-لقد كانت هذه اللمسات زادًا وتذكرة وعربة يل 
جها وأتبع خطاها، فأطبق أساليب جدي اليت  ا وأسري على  آلخذ 
طبقها أو أستوحي منها طرقًا مماثلة، أو أبتكر فنونًا جديدة يف التوجيه 

قد فتح يل جدي آفاقًا جديدة فصرت أهتم بكتب الرتبية ل. والرعاية
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وعلم النفس وأراقب سلوكيات األطفال حماِولةً اكتشاف اخلطأ والسعي 
تمع  وراء العالج، وكلي أمل أن أخرّج من بييت أفرادًا صاحلني يفيدون ا

  .ويسعون إىل اخلري ويدعون إليه
 *   *   *  

ة فرأيت أن أكتب هذه لقد أردت أن يعم اخلري وتتم الفائد
اللمسات حىت ال تبقى وقفًا على فئة قليلة من الناس حبيسةَ عقوِل 

ولكين أحب أن ألفت االنتباه إىل أنين أمهلت . وصدوِر أفرادٍ معدودين
األمور العامة اليت يشرتك فيها معظم الوالدين  -من تربية جدي-

فت جهدي يف اآلباء لألبناء، وصر  -عادةً -والتوجيهات اليت يقدمها 
تلمس تلك املالحظات الصغرية، واللقطات العابرة، اليت بقيت عالقة 
يف نفسي ومطبوعة يف خميليت إلبداع جدي يف عرضها وأسلوبه الفريد 

ا مواقف بسيطة تقع كل يوم يف كل . يف معاجلتها والتعامل معها إ
 .يد منهابيت مما جيعلنا ال نلقي هلا باالً وال نعتربها ذات شأن وال نستف

لكن جدي جنح يف اصطياد هذه املواقف العابرة واحلوادث الصغرية 
  .  املتفرقة ليصنع منها منهجًا تربويًا متميزًا أفاد به املئات على مرّ السنني

*   *   *  
أن بنات الشيخ وأحفاده وحفيداته مجيعًا  -بعد ذلك-وال أزعم 

-ا، لكن أكثرهم  قد وعوا كل هذه الدروس الرتبوية فطبقوها وعملوا
قد طبق أكثرها وعمل به، فكانت النتيجة جناحًا  -حسب علمي وظين

قت فيها هذه األفكار بشكل صحيح ّ ب وإين . عظيمًا يف كل مرة ُط
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ألرجو أن يصيب من النجاح مثلَ ذلك من يطبقها من القراء 
ولقد قدم جدي الكثري وما طلب منا أجرًا وال شكرًا إال . والقارئات

، فإن استفاد أحٌد خريًا من قراءة ما نُشر من هذه اللمسات الدعاء
بظهر الغيب، فعسى أن يكون يف هذا ) ولكاتبتها(فليدعُ لصاحبها 

  .الدعاء خري عوض وخري جزاء
*   *   *  
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