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نصُف الثقِة بالنفس عدُم المقارنِة مع اآلخرین، ونصُف الراحِة عدُم التدخِل في شؤونھم، ونصُف   �
الحكمِة الصمُت، ومن أساسیات السعادِة أن تُؤمن بقضاء هللا وقدره، وتُردد دائًما ربي اختر لي ما 

تراهُ خیًرا لي، وأعلم أنّھ من عاب اخاه بذنٍب لم یمت حتى یفعلھُ . 

ٌ
درر

العلُم بشؤون األبناء ثم الصبُر على تعلیمھم وتأدیبھم ،  التربویة:  للعملیة  ثالُث مفاتیحٍ جوھریٍة    
قِبِل األم، أمٌر في  قِبِل األب، واحتضانھ من  والدعاء لھم بالصالح والنجاح، مسُح رأِس الطفِل من 
بتعلِم  تكوُن  ال  الشجاعِة  على  األبناِء  تربیةُ  والعاطفیِة،  النفسیِة  احتیاجاتِھ  لتلبیِة  األھمیِة،  غایة 

األلعاِب القتالیِة، وإنّما بتعزیِز الثقِة بالنفِس، والتوكِل على هللاِ، والخوِف منھُ دوَن سواه . 

تربويه نصائح 

لترك  الناِس  وتسارع  القبِر،  إغالِق  لحظةَ  خاصةً  الجنازاِت،  ومشھِد  المقابِر  في  الفزُع  ینتابني    
میتھم، أعلى القبِر أحُدھم یبكي، واآلخُر حزیٌن ، وآخر ھناك ال یُبالي إطالقا .!

داخُل القبِر أحُدھم یقوُل : هللاُ ربي، واإلسالُم دیني، و محمٌد نبیي، وآخر یقول: ھاه ھاه ال أدري،    
أقم  یقوُل : رِب  القبِر أحُدھم  القبِر، وكأنھم یخشوَن خروجھ، وفي داخِل  یُحِكموَن إغالَق  في األعلى 

فیما تركت. الساعةَ، وأحُدھم یُنادي: رِب ارجعوِن لعلّي أعمُل صالحاً 
في األعلى یتأفُف أحُدھم من التراب، وتُرھقھُ حرارةُ الشمِس، ویمُل من طوِل الدعاِء، وفي داخل    

القبِر ال یملُك أحُدھم إالّ مترین في متر من كون فسیح، وقطعةُ قماٍش مع عملِھ . 
 َ ورحل  الصمُت  وخیَم  السكوُن،  وساد  المكاُن  فرغ  وقد  إالّ  ساعٍة  ربَع  تمضي  تكاُد  ال  األعلى  في    
المكان  ضیق  من  یصرُخ  وآخر  الجنة،  من  مقعدهُ  ویرى  یُنعّم  أحُدھم  ضجیٌج،  الداخِل  وفي  الزواُر، 
بسیارٍة  مكیٍف،  لمسجٍد  مكیٍف،  بیت  من  انتقلوا  قد  أناٌس  األعلى  في  والفزع،  الھول  ومن  وظلمتھ 

الحّر. الرحیَل من  ویتعجلون  مكیفٍة، 
داخُل القبِر یسمعون قرَع نعاِل أحبتھم وھم یُغادرون، أحُدھم في سعٍة ورحمٍة، وآخُر في ضیٍق وحٍر    

اْلعَاِملُوَن ". فَْلیَْعَمِل  ذَا  َھٰ الُمقیِم سنحیا، أم في العذاِب سنشقى؟ "ِلِمثِْل  النعیِم  ونكٍد، أفي 


