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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء 

 واملرسلني وآله وصحبه أمجعني، أما بعد: 
يف اإلجازة  (2)واألمهات من أوالدهم (1)يشتكي كثري من اآلباء

الصيفية وإجازة نصف العام، ويعدون هذه اإلجازة عبًئا ثقياًل عليهم، 
ون بفارغ الصرب الوقت الذي تفتح فيه املدارس، وتعود فيه وينتظر 

الدراسة، لريتاحوا من أوالدهم الذين مألوا البيت ضجيًجا ومشاكل. 
إن هذه النظرة القامتة لإلجازة الصيفية من اآلباء واألمهات، منبعها 
هو سوء أو عدم استغالل اإلجازة من قبل الوالدين. بل أقول إن 

ة للوالدين لرتبية أوالدهم عن قرب، وأن يغرسوا فيهم اإلجازة فرصة مثين
بعض املفاهيم واألفكار اجلميلة، وأن يعودوهم على أشياء نافعة، 
ويكسبوهم فوائد مجة. وهذه األفكار اليت أقدمها ليست إال مشاركة، 
أخذهتا من أرض الواقع، وقد أكون مل آت جبديد للقارئ، ولكن 

، أو أيدت عاماًل، وأسأل اهلل فالً لعلي ذكرت ناسًيا، أو نبهت غا
تعاىل أن يبارك يف هذا اجلهد وأن ينفع به من قرأه وكتبه. وأعتذر بدءًا 

                              
 أطلق أحيانًا لفظ اآلباء وأقصد به اآلباء واألمهات.  (1)
يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْواَلدُِكْم لفظ األوالد والولد يشمل الذكر واألنثى كما قال تعاىل:  (2)

 أْلُنْ ثَ يَ ْينِ لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ ا



 6 فكرة الستغالل إجازة األوالد 13 

عن االختصار، ألن اهلدف التذكري وليس التعليم، واهلل تعاىل يقول: 
 ََفُع اْلُمْؤِمِنين  .  (1)َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَ ن ْ

 أقسام: وقد جعلت هذه األفكار يف أربعة 
 قسم للذكور.  -2   قسم عام.  -1
 قسم للصغار.  -4  قسم لإلناث.  -3

فإن هذه األفكار هي اقرتاحات من ذهن مكدور وباب  وأخيًرا
االجتهاد يف مثل هذه األفكار مفتوح، ومن أحب أن يزودين بتجربة 

 أو فكرة قابلة للتطبيق، فجزاه اهلل خريًا. 
 
 

 32221ص.ب 
 11421الرياض 

 

* * * * 

 

                              
 . 55سورة الذاريات آية  (1)
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 تمهيد
الوقت نعمة عظيمة، عرف قدرها كثري من الناس، فعمروا أوقاهتم 
بالطاعات ومبا ينفعهم يف دنياهم وأخراهم، فكانت السعادة هلم، 
وجهل آخرون قيمة هذه النعمة، فتحولت إىل نقمة، يقول الرسول 

 :«(1)«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ .
تتحول إىل نقمة، إذا مأل اإلنسان هذا الوقت مبا هو ضار  هذه النعمة

لنفسه أو لآلخرين، بل هو نقمة إذا ملئ بال فائدة منه، ألنه اإلنسان 
حماسب يوم القيامة على وقته، خاصة وقت الشباب، فعن معاذ بن 

لن تزول قدما عبد »قال: قال رسول اهلل:  –رضي اهلل عنه  –جبل 
عن أربع خصال: عمره فيما أفناه، وعن يوم القيامة حتى يسأل 

شابه فيما أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه 
وألمهية الوقت أقسم اهلل به يف عدة آيات من   (2) «ماذا عمل به

ْنَساَن َلِفي ُخْسر  كتابه فقال تعاىل:  وقال   (3)َواْلَعْصِر * ِإنَّ اْْلِ
، وغريها من اآليات اليت  (4)لَّْيِل ِإَذا َسَجىَوالضَُّحى * َوال: تعاىل

فيها إقسام من اهلل جبزء من الزمن. بل الوقت هو وعاء العمل، واهلل 
َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالن ََّهاَر تعاىل نبهنا إىل ذلك فقال سبحانه: 

ِخْلَفًة ِلَمْن َأرَاَد َأْن َيذَّكََّر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا
فحري باملسلم أن ميأل  (5)

                              
 رواه البخاري.  (1)
 رواه الطرباين والرتمذي وصححه األلباين. (2)
 . 2 – 1سورة العصر، آية  (3)
 . 2 – 1سورة الضحى آية  (4)
 . 62سورة الفرقان آية  (5)



 1 فكرة الستغالل إجازة األوالد 13 

وقته بالنافع من العلم والعمل. ولكن األوالد غالًبا ال يدركون أمهية 
الوقت، فيحتاجون إىل من ينبههم إىل قيمته، ويوجههم إىل كيفية 
استغالله، وهذا دور املربني من الوالدين واملعلمني وخطباء اجلوامع 

ينفعهم، فإهنم يقبلون ووسائل اإلعالم. فإذا مت توجيه األوالد إىل ما 
على ذلك. ولكن البد أن يضع الوالدان يف ذهنهما أن ليس كل 
فكرة قد يقبلها ولدهم. فهناك ما حيبه الولد وما ال حيبه، فعلي 
الوالدين أن تكون الفكرة األهم عندهم هي حسن استغالل الوقت 
 دون ضغط نفسي على األوالد، وإمنا باإلقناع ألن الولد إذا أقبل على
الشيء برغبة، أبدع فيه وأجاد، وإذا سيق إليه باإلكراه، فإنه غالًبا 
يكون نصيبه الفشل. فال بد إًذا من التشجيع والرتغيب واملسايسة، 
فبعض األوالد إقناعهم صعب وتوجيههم متعب، ولكن أوصي 
بالصرب، فما فاز إال الصابر. ولتذكر الوالدان أهنما إن مل يشغال 

افع، أشغلهما أوالدمها مبا هو مزعج أو ضار. فالوقاية أوالدمها مبا هو ن
 خري من العالج، والطفل إن مل تشغله أشغلك. 

 
 

* * * * 
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 كار األف
 ة  ام أواًل: الع

 االلتحاق بمدارس تحفيظ القرآن الخيرية:  -3
سواء للذكور يف املساجد أو لإِلناث، فهي وهلل احلمد منتشرة 

ل اخلري، ويوجد فيها البيئة الصاحلة، على نطاق واسع ومدعومة من أه
واجملتمع الطيب الذي يستطيع الوالدان ترك ولدهم فيه، مع راحة 
البال، واطمئنان القلب على سالمة اجملتمع الذي جيلسون فيه. وحفظ  

ِإنَّ الَِّذيَن كتاب اهلل من أعظم ما شغلت به األوقات. قال تعاىل: 
ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوَأقَا ُموا الصَّاَلَة َوأَنْ َفُقوا ِممَّا َرَزقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يَ ت ْ

يَ ْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تَ ُبوَر * لِيُ َوف ِّيَ ُهْم ُأُجورَُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه 
من قرأ حرفًا من كتاب اهلل »: . وقال رسول اهلل  (1)َغُفوٌر َشُكورٌ 

حرف،  «آلم»ة بعشر أمثالها، ال أقول فله به حسنة، والحسن
وإن الوالدين  (2) «ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف

ليناالن الكرامة يوم القيامة حلفظ ابنهما القرآن، فقد قال رسول اهلل 
 :« من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، أُلبس والداه يوم القيامة

حلتين ال  تاًجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه
تقوم بهما الدنيا، فيقوالن: لم كسينا هذا، فيقال: بأخذ ولدكما 

 . (3) «القرآن
                              

 . 32 – 29سورة فاطر، آية  (1)
 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. (2)
 رواه احلاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب.  (3)
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 حفظ القرآن في البيت:  -2
قد ال يتيسر لإلنسان وجود مدرسة أو حلقة لتحفيظ القرآن 
قريبة من منزله، فنقول هناك طريقة أخرى جمربة، وهي حفظ القرآن يف 

 لوالدين: البيت وحيتاج إىل عدة أشياء من ا
 التشجيع والرتغيب وبيان األجر.  أواًل:

التلقني للقراءة الصحيحة إذا كان جييد التالوة أو إحضار  الثاني:
 . (1)شريط تالوة يقلده األبناء 

املكافأة والتشجيع املعنوي واملادي، فهناك من جيعل  الثالث:
بها على كل جزء أو سورة حيفظها ابنه مبلًغا من املال أو جائزة حي

االبن أو يذهب به حملل اهلدايا ليشرتي ما يريده االبن يف حدود مبلغ 
معني. وهناك من جيعل مكافأة يومية مقابل اجلزء املقرر حفظه  
كخمس آيات مثاًل وهذا مناسب للصغار ألهنم حيتاجون لتشجيع 
مستمر، وقد تطول عليهم السورة، فبإعطائهم مقابل احلفظ حلوى أو 

الت أو املشروبات اليت حيبها الصغار يشجعهم على شيًئا من املأكو 
 االستمرار وهذا جمرب. 

 حفظ األحاديث النبوية:  -1
من األفكار اجملربة حث األوالد على حفظ بعض األحاديث 
النبوية الصحيحة، وعمل مسابقة لذلك. وهناك عدة طرق هلذه 

                              
ذكرت جملة الدعوة السعودية يف أحد أعدادها قصة المرأة قطرية استطاعت أن حتفظ  (1)

 ابناءها السبعة القرآن الكرمي عن طريق التلقني بدًءا من سن الثالثة. 
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ق، الفكرة، منها كتابة جمموعة من األحاديث يف ورقة أو عدة أورا
وطلب حفظها يف مدة، مث إجراء اختبار عليها، والفائز يف احلفظ له 
جائزة. وطريقة أخرى: هي تعليق احلديث على صحيفة يف أحد 
األماكن البارزة داخل املنزل وطلب حفظه يف فرتة معينة، مع الوعد 
جبوائز ملن حيفظ األحاديث. وللمعلومية يوجد جمموعة من األحاديث 

على ورق مصقول وملونة ملثل هذه الفكرة. الصحيحة مطبوعة 
وللكبار كطالب الثانوي واملتوسط ميكن جعلهم حيفظون األربعني 
النووية وجعل مكافآت هلم. وهناك أحاديث مكتوبة للتلوين مناسبة 

 للصغار يلونوهنا وحيفظون يف نفس الوقت. 
كلما كان احلديث قصريًا كان أسهل خاصة للصغار.   مالحظة:

 ى األحاديث الصحيحة فقط ففيها غنية عن الضعيفة. لنحرص عل
 المسابقات العامة:  -4

تقام داخل األحياء مسابقات عامة تقيمها املراكز الصيفية 
ومدارس حتفيظ القرآن اخلريية أو بعض اجملالت النافعة أو تقيمها 
جمموعة من األسر بني أبنائها. واملشاركة فيها أمر مجيل ألن هذه 

طرح عادة يف معارف ومعلومات وموضوعات متنوعة املسابقات ت
ومفيدة. وخاصة أن لكل مرحلة وجنس ما يناسبه من أسئلة. ودور 
الوالدين هو إحضار النسخة السابقة مث التشجيع على املشاركة ورفع 
الروح املعنوية للفوز مث املساعدة يف معرفة املراجع مث إيصال اإلجابات 

 للجان املقيمة للمسابقة. 
 قراءة القصص المفيدة:  -5
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القصص من األشياء احملببة لنفوس الناس صغارًا وكبارًا، وهي من 
الوسائل املؤثرة واملهمة يف الرتبية، ومتتاز القصة بأن اإلنسان إذا بدأ 
يقرأها ال حيب أن يرتكها حىت يعرف هنايتها. وإنه وهلل احلمد يوجد يف 

ملفيدة، وإن كنا نطمح األسواق اآلن عدد ال بأس به من القصص ا
يف املزيد سواء للشباب أو األطفال. قصص موجهة وشيقة يف أوراق 
قشيبة وإخراج مجيل ودور الوالدين هو اختيار القصة املناسبة بعد 
السؤال عنها، مث إحضارها لألوالد لقراءهتا مث حثهم على ذلك، مث 

إخبار السؤال عما قرأه ملعرفة صحة الفهم لديه، ومدى استفادته و 
 االبن عن استعدادك لإلجابة عما يشكل عليه. 

 المجالت المفيدة:  -6
اجملالت من الوجبات العلمية والثقافية اخلفيفة والظريفة، وهي 
حتوي فوائد وموضوعات ثقافية، ويوجد اآلن وهلل احلمد على الساحة 
جمموعة من اجملالت املفيدة، فمثاًل للصغار جملة سنان، وللشباب جملة 

اب، ولألسرة جملة األسرة وجملة مساء، وجملة الدعوة وللنساء جملة شب
الشقائق وغريها من اجملالت املفيدة. وعلى الوالدين احلذر من إحضار 

 اجملالت الضارة واليت متأل األسواق. 
 الرحالت الطويلة:  -7

ويا حبذا أن تكون داخل البالد وذلك لألمن يف البالد وملا فيها 
افظة على املرأة املسلمة والبعد عن املنكرات. واحلمد هلل من السرت واحمل

الذي حبا بالدنا باألماكن السياحية حيث اخلضرة واجلمال واجلو 
اللطيف. ولكن ما أمجل أن يشمل برنامج الرحلة علي فوائد منوعة 
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من أشرطة تسمع يف الطريق ويسأل عنها، أو مسابقات خفيفة جدا 
ري ببعض السنن كدعاء السفر، أو داخل السيارة، وكذلك التذك

الدعوة للتفكر يف خملوقات اهلل. واقرتاح لو جعلت الرحلة كمكافأة 
 على حفظ القرآن أو األحاديث. 

 الرحالت القصيرة:  -8
هذه الرحالت اليت تنطلق إىل أطراف املدينة سواء ألحد املزارع، 

الساحلية(، أو املنتزهات املناسبة أو االسرتاحات أو الشواطئ )للمدن 
من باب إدخال األنس على أفراد األسرة واألفضل أن يعد هلذه الرحلة 
برنامج من ألعاب أو مسابقات أو حاجيات حىت حتقق أكرب قدر من 

 النجاح. 
 المنتديات العائلية:  -9

أن تنسق جمموعة من األسر فيما بينها للقيام برحلة مجاعية، 
ويتخلل هذه الرحلة بعض املسابقات واأللعاب والفوائد، الرجال على 
حدة والنساء على حدة. وهذه الرحالت فيها تنويع وتآلف بني أفراد 

 هذه األسر. 
 درس مبسط:  -31

لى قد يكون لدى األب أو األم قدرة على إقامة درس مبسط ع
أوالده ممن لديه الرغبة. وهذه الدروس ينبغي أن تكون قصرية وأن 
تعرض بأسلوب شيق كاحلوار أو السؤال واجلواب أو على شكل 
قصة، وخيتار من املوضوعات ما يناسب عقول املتلقني، وما لدى 
امللقي القدرة على إلقائه منها. فمثاًل درس )من ربك؟(، )من 
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ري سورة الفاحتة(، )حقوق اجلريان(.. نبيك؟(، )آداب النوم(، )تفس
إخل، وأقرتح أن يصاحب الدرس شيء من املرغبات من مأكوالت أو 

 مشروبات. 
 : أداء العمرة وزيارة مسجد الرسول  -33

من نعم اهلل علينا سهولة الوصول إىل احلرمني الشريفني، فما 
ة. أمجل أن يصحب األب أبناءه يف رحلة إميانية إىل الديار املقدس

 وخاصة مع قلة الزحام يف الصيف ورخص األسعار. 
 صلة الرحم:  -32

لعل اإلجازة فرصة لصلة الرحم وخاصة البعيدين ممن حتتاج 
صلتهم إىل سفر. وما أمجل أن يوضح األب ألوالده يف هذه الرحلة 

 فضل صلة الرحم وفوائدها وأضرار القطيعة وعقوبة فاعلها. 
 المسابقة األسرية:  -31

لربامج اجملربة إقامة مسابقة داخل األسرة يعدها أحد أفرادها  من ا
كاألب أو األم، ومن أشكاهلا أن تكون مكتوبة على ورقة وقد تكون 

 سريعة جًدا، أو متوسطة فتحتاج لعدة أيام كي حتل. 
 أفالم الفيديو:  -34

يوجد اآلن يف األسواق عدة أفالم فيديو مفيدة، معدة للصغار 
لمية أو تربوية أو ترفيهية. ومعلوم أن هذه الوسيلة والكبار سواء ع

استخدمت يف الشر أكثر من اخلري، وهي كذلك تشد االنتباه وجتذب 
األنظار فما أمجل أن تستغل يف اخلري، وعلى الوالدين حسن االختيار 
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وسؤال أهل املعرفة عن األشرطة املفيدة، مع العلم أهنا قلما ختلو من 
لوالدين وهو بيان األخطاء وتصحيحها، أخطاء فهنا دور مهم ل

وكذلك احلذر من األشرطة اليت حتوي املوسيقي، وينبغي أن ال تأخذ 
 هذه الوسيلة أكثر وقت األوالد. 

 الحاسب اآللي:  -35
احلاسب اآليل هذا اجلهاز الذي أهبر العامل، اآلن بدأ املسلمون 

وجد اآلن عدد حيسنون استغالله وإعداد الربامج املفيدة واجليدة، في
من األفالم املفيدة واملنوعة من برامج تعليمية ومسابقات وألعاب ... 
إخل، فعلي األب حسن االختيار واملتابعة حىت ال يشاهد األبناء ما ال 

 حتمد عقباه. 
 دورة في الحاسب اآللي:  -36

قد يقول األب: ال أنا وال أوالدي جنيد التعامل مع احلاسب 
بإحلاق الولد بدورة يف احلاسب اآليل، يتعلم فيها   اآليل، فهذا اقرتاح

كيف يتعامل معه. ولكن على األب التأكد من جدية هذه الدورة 
 والقائمني عليها. 

 أشرطة الكاسيت:  -37
توجد اآلن أشرطة كاسيت كثرية جًدا، مفيدة ومتنوعة، مناسبة 

جه جلميع األعمار بإخراج جيد، وجهد كبري، فما على األب إال التو 
إىل حمالت التسجيالت اإلسالمية ليحصل على ما يناسب أبناءه من 
 تالوات قرآنية أو حماضرات أو قصًصا ومنوعات أو أناشيد أو غريها. 

 تحسين الخط:  -38
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يعاين الكثري من أبنائنا من سوء اخلط، ويف اإلجازة فرصة 
لتحسني اخلط، فيمكن أن حيضر األب البنه كراسة خط وقلم خط 

، ويعرض عليه فكرة حتسني خطه، وأظن كما هو جمرب أنه مناسب
 سيتقبل الفكرة أو أن يلحقه بدورة يف حتسني اخلط. 

 األصدقاء الصالحين:  -39
اإلجازة فرصة لتعرف الوالدين على أصدقاء أبنائه جبعلهم 
يدعوهنم إىل البيت وبذلك يعرف األب أصدقاء ولده واألم أصدقاء 

لتهم باألصدقاء الصاحلني.. وحتذيرهم من ابنتها، ومن مث تقوية ص
أصدقاء السوء. ألن للصديق أثر كبري وخطري يف حياته، كما قال 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من »: الرسول 
 . (1)«يخالل

 الكتب المفيدة:  -21
يقبل بعض األبناء على القراءة وحيبوهنا، ففرصة عظيمة أن حيضر 

م من كتب أو كتيبات ختاطبهم ويستفيدون األب ألبنائه ما يناسبه
منها، وقد يرتكها األب يف مكان بارز يف البيت لتمتد هلا يد االبن من 
باب الفضول فلعله يقرأها، وقد جيعل األب ألبنائه مكتبة لألسرة وجيعل 

 فيها الكتب املناسبة هلم. والتوجيه يف القراءة مهم. 
 األلعاب المنزلية المناسبة:  -23

                              
 رواه أبو داود وحسنه األلباين.  (1)
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بعض األلعاب املناسبة واملفيدة لألبناء، وميكن إحضارها  هناك
داخل املنزل، مثل لعبة تنس الطاولة، أو كرة السلة، أو وضع مسبح 

 مؤقت صغري للصغار، أو أرجوحة وما شاهبها لألبناء. 
 المحاضرات والدورات العلمية:  -22

تقام أثناء الصيف يف املساجد أو املراكز الصيفية أو مدارس 
يظ القرآن النسائية حماضرات علمية أو دورات شرعية، فهذه فرصة حتف

عظيمة أن يصطحب األب ابنه واألم ابنتها لتلك األماكن لينهلوا من 
 العلم النافع فيزداد إمياهنم، وبصريهتم يف الدين. 

 
 
 
 

* * * * 
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 ور ثانًيا: للذك
 المراكز الصيفية: -21

ل ما يقضي فيه الشاب إن االشرتاك يف املراكز الصيفية من أج
إجازته، ألنه جيد ثلة من الشباب األخيار املقاربني لسنه، وكذلك يرى 
األب جمموعة من األخيار من املشرفني والطالب، فيطمئن وهو يضع 
ابنه بينهم، وكذلك ألن هذه املراكز وضعت هلا براج علمية واجتماعية 

ولو واحدة  ورياضية تناسب الشاب. ويا حبذا لو قام األب بزيارة
 للمركز لإلطالع على ما فيه، ومعرفة أصدقاء ابنه فيه. 

 رحالت المركز الصيفي:  -24
يعرض على الطالب عادة رحالت بإشراف املركز الصيفي سواء 
قصرية أو طويلة، وهذه الرحالت تعد إعداًدا جيًدا ويشرف عليها خنبة 

إال بإذن من األساتذة األخيار، ولكن ال ميكن أن يشارك الطالب 
والده فلذا أقول لك أيها األب الفاضل، ال متنع ابنك من املشاركة. 
فهي فرصة عظيمة له للرتبية واالستفادة، وإذا أردت أن تعرف ماذا 

 استفاد ابنك فاسأله بعد أن يعود ماذا فعلوا؟ وماذا مسعوا يف الرحلة؟ 
 زيارات المركز الصيفي:  -25

ات لبعض معامل النهضة يف بالدنا يقوم املركز الصيفي كذلك بزيار 
من مصانع ومنشآت حكومية وأماكن تارخيية، وال بد لذهاب االبن 
من موافقة لويل األمر، فيا أيها األب الفاضل ال متنع ابنك من 
املشاركة ألن هذه الزيارات تثري ثقافته وتزيد معرفته، وهي تتم حتت 

 إشراف أساتذة ثقات. 
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 مركز الحي:  -26
وهذا  –وفر ألبناء احلي أو القرية مركز صيفي، فأقرتح قد ال يت

أن يتعاون رجال احلي على استئجار مكان مناسب   –جمرب 
ويعد فيها أنشطة قريبة من أنشطة املركز الصيفي،  –كاسرتاحة 

ويشرف عليها بعض األساتذة الفضالء، أو يتناوب اإلشراف عليها 
 آباء الطالب. 

 دورة في السباحة:  -27
احة من الرياضات اليت حث عليها سلفنا الصاحل، فقد روي السب

علموا أبناءكم السباحة والرماية »عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: 
. وتعلم السباحة من الرياضات املهمة وقت اخلطر، «وركوب اخليل

وهي من الرياضات املفيدة للجسم واملمتعة كذلك. لذا أعرض على 
حد املراكز املتخصصة يف تعليم السباحة اآلباء تسجيل أبنائهم يف أ

بعد التأكد من نوعية املشرفني عليها واملشاركني معه حىت ال يتعرض 
 االبن ملضايقة ال أخالقية. 

 دورة في الكاراتيه:  -28
فن الدفاع عن النفس من الفنون احملببة لدى الشباب، وتعلمها 

ناؤهم هذه يورث الشاب شجاعة وقوة، لذا أدعو اآلباء ليتعلم أب
الرياضة، خاصة إذا كان الشاب حيبها أو لديه خوف، فإهنا تزيله بإذن 

 اهلل. )فالعلم بالتعلم، والشجاعة بالتمرن(. 
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 ات ثالثًا: للبن
 تعلم الخياطة والطبخ:  -29

اخلياطة أو  –بقدر معرفتها  –اإلجازة فرصة ألن تعلم األم بناهتا 
. أو أن تلتحق البنت بدورة يف الطبخ، إذا وصلوا للسن املناسب هلذا

أحد األماكن املناسبة لتعلم اخلياطة أو الطبخ، فاملرأة الناجحة ال 
 تستغين عن الطبخ واخلياطة حبال. 

 تكليف النبت ببعض المهام المنزلية:  -11
إن تدريب البنت مث تكليفها ببعض املهام املنزلية اليت تقوم هبا 

غًدا زوجة ناجحة، حىت ولو   األمهات من إعداد البنت ألن تكون
كان يف البيت خادمة؛ ألن كثريًا ما تقع مشاكل بني األزواج بسبب 
جهل زوجاهتم اجلديدات باملهام املنزلية واعتمادهم سابًقا على 

 أمهاهتم واخلادمة. 
 
 
 

* * * * 
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 ار رابًعا: للصغ
 التلوين:  -13

بعض الكتب  مما حيبه الصغار التلوين بعلبة األلوان، ويوجد اآلن
حتوي جمموعة من األحاديث النبوية أو العبارات اإلسالمية النافعة، 
وكتب فيها حروف اهلجاء، أو األرقام، وأخرى فيها لوحات فنية 
خالية من ذوات األرواح، فيمكن أن حيضرها األب ألوالدهم ليقوموا 
بتلوينها، فقد يكون سبب حلفظ احلديث، أو العبارة اإلسالمية وفيها 

 عليم وتسلية. ت
 
 
 

* * * * 
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 ة  خاتم
 

، أن ابنك ال ميكن أن يقبل على -وفقك اهلل –اعلم أيها األب 
هذه األفكار املفيدة، إال بشرط إبعاده عن أجهزة الفساد من 
الدشوش وأخواهتا. ألنه ال بد من التخلية قبل التحلية. فهذه 

فسدة الدشوش مدمرة لألخالق، آسرة للعقول، حمطمة لألجسام، م
 للعقائد. )وفيك اخلصام وأنت اخلصم واحلكم(. 

 وفقك اهلل لكل خري
 
 
 

* * * * 

 
  
 


