جتربيت يف تربية أوالدي

د .أبو إبراهيم الغامدي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحؿد هلل وحده ,كؿا حؿد كػسف فال يحصل أحد ثـاء طؾقف كؿا أثـك هق طؾك كػسف,
والصالة والسالم طؾك خقر خؾؼف وآلف وصحبف ,كؿا صؾك ربـا وسؾؿ وبارك طؾك إبراهقؿ
وطؾك آل إبراهقؿ يف العالؿقـ إكف حؿقد مجقد؛ أما بعد :
فؼد سللـل أحد الػضالء الؿحبقـ أن أكتب مـفجل يف تربقة أوالدي ,لؿا ذكر أكف ضفر لف
مـفؿ أمقر تسره ,والتل أسلل اهلل أن يجعؾفؿ فقفا ويف غقرها خقرا مؿا يظـ ,وأن يغػر لفؿ
ماال يعؾؿ ,وأال يماخذهؿ بؿا يؼقل ,وأن يثبتفؿ طؾك كؾ خقر ويرزقفؿ االستؼامة يف سائر
األمقر ,وأوالده وسائر أوالد الؿسؾؿقـ ,وقد صؾب ذلؽ مـل قبؾف غقره ,وقد اطتذرت طـ
ذلؽ ألمقر كثقرة ,إال أكف ألح يف صؾبفا وأكف لعؾفا أن يـػع اهلل هبا ,خاصة يف هذا الزمـ الذي
ق ؾ فقف االطتـاء باألوالد والبـات ,وصعبت تربقتفؿ طؾك أهؾ الفقئات فضال طـ غقرهؿ,
فاستخرت اهلل يف ذلؽ طسك أن يؽقن فقفا إحقاء لسـة أو رفعا لفؿة ,مع أين غقر راض
بذلؽ ,لؽـ اهلل أسلل أن يتؼبؾ ذلؽ وأن يجعؾف خالصا صقابا .
وهذا كص سمالف ,مع بعض التصحقحات اإلمالئقة ( :لسالم طؾقؽؿ ,ما شاء اهلل ال ققة إال
باهلل ,احببت أخل وجاري أبا إبراهقؿ تػقدين اكرمؽ اهلل بالداريـ كؾ خقر طـ كقػقة تربقة
أبـائؽ هذه الرتبقة الحسـف مـ حقث حرصفؿ طؾك الصالة يف الصػقف االولك لؽؾ
الػروض  ,وهذا بال شؽ يجعؾـل وكثقر مـ االباء كغبطؽؿ طؾك حسـ صالح ابـائؽؿ وال
كزكك طؾك اهلل احد  .وكذلؽ حرصفؿ طؾك قراءة الؼرآن ,ودخقلفؿ حؾؼة تحػقظ الؼرآن
ما سبب حبفؿ لفا ؛ طؾؿًا اين أدخؾت ابـائل التحػقظ ,وادخؾتفؿ الؿسجد صغار ًا وطـدما
كربوا أراهؿ تؼاطسقا طـ ما دلؾتفؿ طؾقف .

ففؾ هـاك سبب استطقع أن استؼقف مـؽ لعؾ اهلل ان يـػعـل ويـػع غقري مـ االباء بف بعد
تقفقؼ اهلل لؽ هبذا الصالح مـ االبـاء جعؾفؿ اهلل هاديـ مفديقـ .فسمالل :ما جدولفؿ
الققمل؟ وما سبب تسابؼفؿ طؾك الؿسجد؛ أهق مـؽ أو والدهتؿ حػظفا اهلل تساطد هبذا
الجفد ,والذي ال أشؽ فقف؟ وما الؿحػز لفؿ لؾتحػقظ؛ هؾ تعدهؿ بشلء مـ ططاءات
الدكقا ,أم االلتجاء ألرحؿ الراحؿقـ هق الؿحرك لؽ ولفؿ؛ وهذا مؿا الشؽ فقف وهق ما
أطتؼده) ا.هـ .
فلجبت مستعقـا باهلل :اطؾؿ رحؿؽ اهلل أن تربقة األوالد والعـاية هبؿ ,واالستثؿار فقفؿ ,مـ
أطظؿ التجارات الؿربحة يف الدكقا واآلخرة ,والتل يجب أن يؼدمفا العاقؾ طؾك كؾ أمقر
الدكقا ,وطؾك كثقر مـ أمقر اآلخرة ,التل ال يصؾ فضؾفا إلك فضؾ هذه الؿـؼبة العظقؿة .
ومعؾقم أن كؾ تجارة كبقرة فؿحتاجة لصرب وتعب ومشؼة ,وتربقة األوالد يف هذه األزمان
مـ أشؼ األمقر وأصعبفا ,لؽـفا ال تشؼ طؾك مـ طؾؿ طاقبتفا وأجرها ,وطؾك مـ يسرها
اهلل طؾقف ,واطؾؿ طؾؿـل اهلل وإياك أن هدايتفؿ بقد اهلل وحده ,وأن ما طؾقـا هق االجتفاد
بػعؾ األسباب الؿشروطة .
وهبذا يعؾؿ أن أول صريؼ لصالحفؿ هق الطريؼ لؾقصقل إلك أي فضقؾة ,وهق دوام الؾجل
إلك اهلل  ,لقال وهنارا ,سػرا وحضرا ,يف أوقات اإلجابة وغقرها ,دطاء الؿضطر  ,فؿا أطؾؿ
أين تركت الدطاء لفؿ متك ما دطقت لـػسل ,وأدطق لفؿ يف أوقات حضقر الؼؾب خاصة,
ويف سعة الققت أدطق لفؿ بلسؿائفؿ فردا فردا مـ الذكقر واإلكاث ,فلكا كثقر الدطاء لفؿ
وربؿا يف كؾ صالة ,وأتؿـك لفؿ القصقل إلك ما أؤمؾف فقفؿ وهبؿ ومـفؿ ,وال راحة وال
صؿلكقـة لؾؿممـ دون وصقلفؿ إلك رضا اهلل وذلؽ ال يتبقـ إال بعد الؿقت .

ثؿ إين أول ما فعؾتف معفؿ هق ما ال بد مـف يف كؾ تربقة كاجحة ,وهق إيجاد البقئة الؿالئؿة,
وإبعادهؿ طـ صحبة األوالد الذيـ أهؿؾفؿ أولقاؤهؿ ,ولق كاكقا مـ قراباهتؿ ,فال رققب
لفؿ وال حسقب ,وكاكت أمقرهؿ فرصا؛ تضققع األوقات بالساطات ,وإذا ما استغؾ مـ
أوقاهتؿ شلء فؾحظات  .وكان ذلؽ بلن كـت أكا صاحبفؿ ,ففؿ معل غالبا ,وبقتفؿ هق
بقئتفؿ ,وإذا ما خرجقا لؾـزهة فؿعل ,أو يف مدارسفؿ ,مع متابعتفؿ يف مدارسفؿ الػقـة بعد
الػقـة ,والسمال طـفؿ ,فال أصحاب لفؿ بعد اهلل سقاي وسقى بعضفؿ مع بعض ,وذلؽ
ألين لؿ أجد لفؿ صاحبا مـاسبا يؿؽـفؿ مصاحبتف ,وال يسفرون خارج البقت ,وهذا ما
دامقا دون البؾقغ وبعده إلك الؿرحؾة الجامعقة وإلك أن أثؼ فقفؿ فلتركفؿ وقد طرفقا مـ
يصحبقن ,وما هل صػات الصاحب الذي يحرصقن طؾك صحبتف .
واطؾؿ رحؿؽ اهلل أين ابدأ يف تربقتفؿ مـ الصغر ,فال يسؿعقن الغـاء ,وأربقفؿ طؾك بغضف
والـػرة مؿـ يسؿعف ,كؿا أغرس فقفؿ مجتفدا حب السـة ,وبغض الؿـؽر والبدطة,
واإلطجاب بلهؾ العؾؿ والصالح ,وطدم اإلطجاب بالػساق مفؿا كاكت مـزلتفؿ الدكققية .
وطدم تؼديؿ طؾقم الدكقا مفؿا كاكت مـ صب وغقره طؾك طؾقم الشريعة ,وإخبارهؿ بغربة
الديـ يف هذا وكحقه ,مع بقان أهؿقة طؾقم الدكقا الـافعة ,وأطؾؿفؿ متك ما رأوا إكساكا طاصقا
بحؾؼ لحقة أو دخان أو إسبال ثقب أو كحقها أن يدطق لف بالفداية ,وأن يجتفدوا يف
كصحف ,والـػرة مـ فعؾف ,مع اطتؼاد اسالمف وأكف ربؿا أن لف طذرا ,وأكف سقرجع إن شاء اهلل,
مع تحذيرهؿ أن يعتؼد أحد مـفؿ أكف أفضؾ مـ أحد مـ الؿسؾؿقـ مـ حقث الجؿؾة,
لقؾزمقا احرتام الؽبقر والتقاضع وصؾة الرحؿ وما يجب كحق كؾ مسؾؿ ,وقد ابتؾقـا يف

زماكـا هبذه الؿـؽرات الؼبقحة  ,وقد يؽقن مـ يػعؾفا قريبا أو أستاذا هداهؿ اهلل ,واهلل
الؿستعان .
وأيضا فال اسؿح لفؿ بحضقر مـاسبات فقفا مـؽرات ,وإذا ما حضروا فؿعل والبـات مع
أمفؿ ,فنذا وجد مـؽر يـؽر فنن قبؾ أو تركت الؿـاسبة ,حتك ربؿا تركت مـاسبات لؼرابات
شديدة قرابتفؿ لقجقد الؿـؽر ,أو لؿ أحضرها أصال إذا تقؼـت وجقد الؿـؽر ,ثؿ يبقـ لفؿ
فضؾ هذا العؿؾ وهق ترك مـاسبة يحبقهنا مـ أجؾ الؿـؽر ,إال إذا كاكت مػسدة طدم
الحضقر أطظؿ ,ويعقضقن طـفا بؿا يػرحفؿ مـ طشاء وغقره.
ثؿ إين أبدأ معفؿ يف تعؾقؿفؿ أول ما أبدا بتحػقظفؿ الؼرآن وإيجاد مـ يحػظفؿ ,وسلذكر
كقػ تقسر لل ذلؽ بحؿد اهلل .
فقتؿقن الحػظ يف العاشرة أو الحادية طشر ,وربؿا يتلخر بعضفؿ بسبب ضروف ,فقحػظقن
مع مدارسفؿ يف التحػقظ  .وإذا حػظقا فلجعؾ لفؿ بركامج مراجعة يقمل ,وأحرص طؾك
أن يؼرأوا طؾك مجقد قدر الؿستطاع إن لؿ يؽـ مـ حػظفؿ مجقدا مـ البداية  ,ويؽقن
بركامج مراجعتفؿ مالزما لفؿ ,كؾ يقم كصػ جزء ,لؿـ هؿ يف الؿتقسط والثاكقي ,وأقؾ
لؿـ هؿ أصغر ,هذا ما قدرت طؾقف وإال فؿراجعة جزء كؾ يقم أفضؾ طـد البعض .ويشدد
يف متابعتفؿ يف ذلؽ يف الحضر وبالجقال حقـ السػر وحقـ الرجقع مـ السػر يحاسبقن
طؾك ذلؽ  .فنذا تعقدوا مـ الصغر سفؾ األمر طـدهؿ وأصبح شقئا ال يؿؽـ تركف ما دامقا
طـدي  .وما دامقا قبؾ مرحؾة الجامعة فنذا بؾغقها فنين ال اتابعفؿ وأقتصر طؾك حضقرهؿ
دروس خاصة لفؿ ومع غقرهؿ مـ غقر إلزام مع استؿرار التقجقف واالرشاد.

فنذا أتؿ القلد حػظ الؼرآن غالبا وربؿا أثـاء الحػظ أبدأ معفؿ يف حػظ الؿتقن فقحػظ أوال
األصقل الثالثة  ,يعطقن أسطرا قؾقؾة ,ثؿ تشرح لفؿ بؿا يـاسبفؿ ,بعد أن يؼـعقا بلهؿقة
الدروس ويحؿسقا لفا ,ويؽافموا طؾقفا .وإذا ما أتؿقا متـا اططقا جقائز ويحتػؾ لفؿ
ويؿدحقن ,فقحبقن ذلؽ  .ثؿ يـتؼؾ إلك الؼقاطد األربع ثؿ كقاقض اإلسالم ,ثؿ األربعقـ
الـقوية ,ثؿ كت اب التقحقد ,ثؿ طؿدة األحؽام ,ثؿ القاسطقة ,واآلجرومقة ,وققاطد ابـ
سعدي الػؼفقة ,ثؿ يتدرج معف يف الؿتقن والؽتب بالطريؼة التل كان يسقر طؾقفا طؾؿاؤكا
والتل ذكرها الشقخ بؽر أبق زيد يف حؾقة صالب العؾؿ  .ومعؾقم أن الصغار يحرص طؾك
تحػقظفؿ الؿتقن يف البداية ,وباآلداب ,فنذا وصؾقا لدرجة يػفؿقن فقفا يبدأ معفؿ يف
الؽتب التل تحتاج لػفؿ كلصقل الػؼف وأكا ابدأ أطؾؿفؿ هذا وكحقه يف هناية الثالث
الؿتقسط وما بعد  .ثؿ يجعؾ لفؿ برامج لؿراجعة الؿتقن يف العطؾ ,ويؽافئقن طؾك
مراجعة كؾ متـ ,ويصقر حصقلفؿ طؾك الؿال والؿؽافلة مؼابؾ جفد فعؾقه .
وأحقاكا إذا كـت مسافرا أططقفؿ شرحا ألحد الؿشايخ الؽبار مسجال يف وقت دروسفؿ
التل كـت أطؼدها لفؿ يتابعقكف كؾ يقم مـفا ويرسؾقن لل ما دوكقه مـ فقائد ,والدروس
الؿسجؾة كعؿة وخاصة لؿـ ال يستطقع أن يشرح بـػسف ,فقتدرج معفؿ يف الؿتقن ويختار
لفؿ أفضؾ الشروح كش روح الشقخ ابـ باز وابـ طثقؿقـ وابـ جربيـ والرباك والغـقؿان
والراجحل والػقزان وكحقهؿ ويختربون فقؿا ففؿقا .
ومـ صريؼتل معفؿ تحبقبفؿ يف الؼراءة ,وتشجقعفؿ طؾقفا ,ثؿ إلزامفؿ يف سـ التاسعة
بؼراءة خؿس صػحات كؾ يقم مـ كتاب قصصل ,ومدحف إن قرأ وإططاؤه شقئا يحبف,
ومد ح مـ يؽثر الؼراءة مـ إخقاكف حتك يتـافسقا طؾقفا ,ثؿ يزيد كؿ الؼراءة ,فقلدي يف

الصػ السادس يؼرأ كؾ يقم ثالثقـ صػحة ,وكؾ يقم جزأيـ مـ الؼرآن غقر ما يحػظ,
ويف الثاكقي يؼرأ مائة أو مائة وخؿسقـ بحؿد اهلل ,وربؿا قرأ أكثر مـ غقر إلزام ,وإكؿا ألزم
صالب الثاكقي وآخر الؿتقسط بخؿسقـ صػحة كؾ يقم مع دروسف ومراجعة متقكف ,وتؼؾ
حقـ بدأ دراستف الـظامقة ,وال شؽ أكف إذا تعقد مـ الصغر وأكثر يف تحبقبفؿ يف العؾؿ
وتعريػفؿ فضؾف وحسـ طاقبتف وإقـاطفؿ بذلؽ تصبح متعة لفؿ ,وصريؼ مـ صرق
تسؾقتفؿ ,ولفؿ يقمقـ يف األسبقع ال يؾزمقن فقفا بغقر قراءة الؼرآن ,هذا يف اإلجازات أما
أوقات الدراسة الـظامقة فتخػ الدروس ,وكؿقة الؼراءة ,كؿا أين يف رمضان ال أجعؾ لفؿ
شلء مـ الربامج سقى بعض دروسفؿ العؾؿقة وقراءة الؼرآن ,مع درس العائؾة الخػقػ
بعد اإلفطار ,وأشجعف يف رمضان طؾك الختؿ كؾ ثالث خاصة األوالد .
ومـ ص ريؼتل معفؿ أين أحثفؿ إذا أمؽـ طؾك حضقر دورات العؾؿ لؽبار العؾؿاء وكبار
الطؾبة الذيـ أخذوا العؾؿ طؾك العؾؿاء ,وأزور هبؿ العؾؿاء كثقرا حتك طرفقهؿ ,بؾ بعض
مشايخل صار يعاتبـل إذا لؿ أحضر بعضفؿ أو لؿ أحضرهؿ ,وأحرص طؾك أن يحضروا
لؿثؾ الشقخ الرباك والغـقؿان والػقزان وأمثالفؿ ,وقد حضر بعضفؿ لؾشقخ ابـ جربيـ
رحؿف اهلل ,ويحضرون الدورات األبـاء والبـات ,وربؿا حضرت معفؿ ويطؾعقين طؾك
تؾخقصاهتؿ .
ومـ صريؼتل معفؿ أين ألزمفؿ بػفؿ ما يؼرأون وأال يؼرأوا كتابا يصعب طؾقفؿ ,وربؿا
اختربهتؿ فقؿا قرأوا ,ماذا ففؿقا  .فنذا ما اختربت أحدهؿ وتبقـ أكف ففؿ ما قرأ أشقد بف أمام
البؼقة  .ويؿـعقن مـ قراءة كتاب قبؾ االستشارة يف اختقاره ,ويعطقن يف الصغر كتب

السقرة طؾك صاحبفا أفضؾ الصالة والسالم ,وقصص األكبقاء طؾقفؿ السالم  ,وصقر مـ
حقاة الصحابة والتابعقـ ,وغقرها مؿا يـاسبفؿ  ,وكتب اآلداب.
ويثـك طؾك مـ يؼرأ الؽتاب وال يتؿزق أو شلء مـف ,ويعؾؿقن الفؿة العالقة بجرد
الؿطقالت إذا ما تل هؾقا ,ويصؾح يف مرحؾة الثاكقي جرد فتاوى ومؼاالت الشقخ ابـ باز,
وبعض كتب ابـ الؼقؿ ,أو معفا ,ويف الجامعة كتب ابـ طبدالرب وابـ تقؿقة ,وشروح كتب
الحديث وكتب التػسقر ,وبالـسبة لؾصغار أططل طؾك كؾ مجؾد أو كتاب يؼرأ جائزة ,وإذا
كان الؽتاب كبقرا زادت الجائزة .
كؿا أين بحؿد اهلل أطؼد لفؿ دروس العؾؿ يف كؾ يقم قدر اإلمؽان كؾ اثـقـ مـفؿ متؼاربقـ
يف السـ مـ البـقـ والبـات يف درس  ,ويتدرج هبؿ يف العؾقم ,ويف كؾ درس يسللقن طـ
الدرس الذي قبؾف ,ويسؿع لفؿ الؿتـ فقؿا يطؾب مـفؿ حػظف قبؾ بدأ الدرس ,ويف العطؾ
كثقرا ما أغقر الؽتب التل يدرسقهنا أيام الدراسة ألال يؿؾقا ,ويرجع لؽتبفؿ األساسقة حقـ
اكتفاء العطؾة ,وربؿا استؿرت الدروس كػسفا لؾؽبار .
كؿا أين ارغبفؿ يف صقام االثـقـ والخؿقس ,حتك يطؾب الصغقر هق صقامف مـ غقر الزام
مـافسا لغقره ,ويصبح طادة لفؿ  ,وبعضفؿ يزيد يف الصقام برغبة مـف ,فؿـفؿ مـ يصقم يقما
ويػطر يقما بحؿد اهلل .
كؿا أين أطؾؿفؿ مـفج أهؾ السـة يف التعامؾ مع والة األمر ,وكثرة الدطاء لفؿ مع إكؽار
الؿـؽر ,وتذكر لفؿ صريؼة السؾػ يف ذلؽ ,وأجعؾ العؾؿاء الؽبار الؿعاصريـ لفؿ قدوة يف
ذلؽ كالشقخ ابـ ابراهقؿ وابـ باز واأللباين وابـ حؿقد وابـ طثقؿقـ والػقزان والرباك
وكحقهؿ .

كؿا أين أبقـ لفؿ حاجة األمة لفؿ ,وأن سبب ما حؾ بالؿسؾؿقـ مـ كؽبات سببف هق ضعػ
العؾؿ الشرطل ,وأكف لـ يرفع ما باألمة بعد اهلل إال العؾؿاء ,وأن طؾقفؿ أن يمهؾقا أكػسفؿ
ويجتفدوا لقؽقكقا هؿ طؾؿاء الؿستؼبؾ ,وأكف ال يقجد غقرهؿ مؿـ سؾؽ هذا الطريؼ إال
قؾقؾ ,وهذا لتشجقعفؿ طؾك العؾؿ ,وحؿؾ الؿسمولقة ,كؿا أكؾػفؿ بؼراءة تراجؿ طؾؿاء
السؾػ الصالح ومقاقػفؿ مـ الؿـؽرات ,ودورهؿ يف الـفقض باألمة .
وأحرص طؾك كتب اآلداب كرياض الصالحقـ حػظا وشرحا ,يف كؾ مرة حديثقـ أو ثالثة
أو حديثا واحدا إذا كان صقيال ,وال يسؿح لفؿ بلكثر مـ غؾطة أو غؾطتقـ ,وغقرها قراءة
كاألدب الؿػرد لؾبخاري ,وأدب السامع والؿتؽؾؿ ,وحؾقة صالب العؾؿ ,وأخالق العؾؿاء
وأخالق حؿؾة الؼرآن كالهؿا لمجري ,وفضؾ طؾؿ السؾػ طؾك طؾؿ الخؾػ ,واستـشاق
كسقؿ األكس كالهؿا البـ رجب ,وكتب ابـ الؼقؿ ,كالػقائد وإغاثة الؾفػان وغقرهؿا ,
واألخالق والسقر البـ حزم يف دروس ,ويؼرأ بعضفؿ غقر ما يؼرأ إخقهتؿ لقتسـك لل أكا
سؿاع الجؿقع ,والسـقات كثر فبتـظقؿ الققت بعد تقفقؼ اهلل تؼرأ كؾفا ,ويؼرأ الؽبار معل
أثـاء السػر فـؾزم أكػسـا بؼراءة كتاب يف الروحة والرجعة ,ويؽقن حجؿف بحسب مسافة
السػر وقد تعقدوا طؾك ذلؽ وأحبقه فقؿا أحسب والحؿد هلل .
ثؿ إن القاجب تعؾقؿفؿ احرتام الؽبقر وصؾة األرحام ,والتػقق يف دراستفؿ وتصؾقح
أخطائفؿ برفؼ ,وقد جربت الشدة فؽان ضررها أكثر مـ كػعفا ,وسؾؿ اهلل ,فال يضرب
أحدهؿ إال يف مـؽر إذا لؿ يـػع غقره ,وال يؿؽـ أحدهؿ مـ ضرب أخقف  ,وال يسؿح لف
مفؿا كاكت الظروف .

ويجب ترسقخ بعض الؿػاهقؿ فقفؿ وتؽرارها حتك ترسخ كاتباع السـة ومحبتفا ,ويرسخ
لفؿ التضاد بقـ الصالح وترك الـفل طـ الؿـؽر واألمر بالؿعروف ,وأال تلخذهؿ يف اهلل
لؿة الئؿ ,والتضاد بقـ العؾؿ الـافع وترك العؿؾ بف ,ويذكر لفؿ ثقاب األطؿال ,وتذكر
الؿقت واالستعداد لؾققم اآلخر ,والعـاية بلحقال الؿسؾؿقـ وكثرة الدطاء لفؿ ولقالة
األمر بالصالح والؿعافاة ,وأكف ال يؾقؼ بؿسؾؿ فضال طـ صالب طؾؿ أن يؿقت ولقس لف
أثر طؾك أمتف وحقث يـزل ,ويـػر مـ صريؼة مـ اشتغؾ بالدكقا وترك صؾب العؾؿ حتك كرب .
وال أكسك دور أمفؿ الؽبقر ,فلشقد بف ؛ فؼد وفؼ اهلل أهنا كاكت معؾؿة فاستؼالت ,فتػرغت
لتحػقظ أوالدها الؼرآن ,وقد حػظ الؼرآن طؾك يديفا أربعة مـفؿ ,ومتابعة مع اآلخريـ,
وأطاكتـل يف مراجعة الؿتقن لفؿ أحقاكا ,وهل أيضا كثقرة الصقام والصالة ,تصقم يقما
وتػطر يقما ,وتدطق لفؿ بؽثرة ,كؿا أهنا جزاها اهلل خقرا أراحتـل يف دراستفؿ ففل معؾؿتفؿ
فقفا إلك أن يؽربوا  ,وهق مـ أسباب تػققفؿ الدراسل.
ومـ صريؼتل أين أمـع طـفؿ الجقاالت قبؾ مرحؾة الجامعة إال يف حضريت أو حضرة أمفؿ
أو إخقاهنؿ الؽبار مـ غقر أن يؽقن لفؿ جقاالت خاصة هبؿ ,مـ الجقاالت الذكقة هذه ,
فؼد جربتفا لبعضفؿ فرأيت مـ إفسادها لؾقلد وإبعاده طـ حب العؾؿ وتغقر أخالقف بسبب
تعؾؼف هبا العجب العجاب  .ثؿ بصعقبة تؿؽـت مـ سحب ذلؽ بتقفقؼ مـ اهلل وأوجدت
بدائؾ والحؿد هلل ,وكاكت البدائؾ هل قـاة الؿجد ,والـزهات ,والـظر إلك هذه األجفزة مع
إخقاهنؿ الؽبار أو معل أو مع أمفؿ ,مـ غقر أن يـػردوا هبا ,فاألفضؾ طدم إططائفؿ مـ
البداية ,وإقـاطفؿ أهنا ضرر طؾقفؿ ,وأن مـ طـده جقال مؿـ هق يف سـفؿ فؾقس قدوة لفؿ.

ومعؾقم رحؿؽؿ اهلل أن األصػال يف حاجة لؾـزهة والػسحة فلجتفد يف طدم التؼصقر معفؿ
بالذهاب هبؿ لؾرباري ,واالسرتاحات ,التل فقفا الؿسابح ,والؿالهل الؿـاسبة لؾصغار,
وصـع العشاء هـاك وتعؾقؿفؿ الشقاء وغقره  ,وإدخال السرور طؾقفؿ بشراء ما يحبقن مـ
غقر سرف ,وخقر ما يبذل فقف الؿال فقفؿ .
وحبذا مزاحفؿ واالبتعاد طـ طؼقبتفؿ بالضرب قدر الؿستطاع ,وربؿا كان مـع أحدهؿ مـ
أكؾة أو مـ شلء يحبف أو الـظر لؿثؾ قـاة الؿجد مثال أياما أو يقما ابؾغ يف طؼقبتف مـ
الضرب فنذا تعقـ الضرب فغقر الؿربح ,ومـ أكثر مت أشدد طؾقفؿ فقف مسللة صالة
الجؿاطة وأشدد يف العؼقبة يف التخؾػ طـفا لغقر طذر ,وإذا كـت مسافرا فلمفؿ تشدد يف
ذلؽ طؾقفؿ .
وال اكسك أن أكبف أين أطؾؿفؿ يف االبتدائل يف مدارس تحػقظ الؼرآن ,وبعد ذلؽ أكؼؾ البـقـ
إما يف معفد الحرم الؿؽل ,أو يف دار الحديث الخقرية ,حسب االستطاطة ,لؼقة مـاهجفؿا,
خاصة أن مـ تخرج مـفؿا ففق مؼدم يف كؾقات الشريعة يف جامعاتـا والحؿد هلل .
فؽان هذا سبب ما رآه مـ رآه مـفؿ مـ خقر ,وسبب ما لؿستف فقفؿ مـ حب العؾؿ ,وحػظ
متقن العؾؿ ,وحب العؾؿاء ,وكثرة الؼراءة يف كتب العؾؿ ,وإكؽار الؿـؽر ,والتـافس طؾك
الطاطات ,وأسلل اهلل أن يجعؾفؿ خقر خؾػ لعؾؿاء السؾػ الصالح ,وأن يـػع هبؿ أهؾ
السـة والؿسؾؿقـ آمقـ .
وهذه مجؿؾ ما أسؾؽف معفؿ  ,وسرت مع البـات سقري مع البـقـ ,إال أكف يخػظ كؿ
الؼراءة ,لؿساطدة أمفـ ,وتعؾؿ شمون الؿـزل ,والفداية والتقفقؼ بقد اهلل ,فنن أصبت يف
ذلؽ أو يف بعضف فؿـ اهلل وإن أخطلت فؿـل والشقطان واهلل ورسقلف بريئان ,والخقر كؾ

الخقر يف اتباع مـ سؾػ ,والشر يف ابتداع مـ خؾػ ,والعربة بالخقاتقؿ ,وأسلل اهلل الثبات,
وأن يرحؿ والديـا كؿا ربقكا صغارا  ,وأن يصؾح أحقال الؿسؾؿقـ ويػؼففؿ يف الديـ,
ويصؾح والة األمقر ,ويعقــا وإياهؿ طؾك أمقر الدكقا والديـ واهلل أطؾؿ .وصؾك اهلل وسؾؿ
طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف ,والحؿد هلل رب العالؿقـ .
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