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  ما�ية �مومة
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23  

ات وملWـــات وحـــس وجـــداTي وحنـــان #عـــد مـــصادر قـــوة تمتلـــك مـــن  رم]ـــZ الـــرحمن �م بم8ـــا

لوالء لكياh:ا fg اdeياة واملمات؛ فاألم #عد مصدر دفء وأمن وأمان واطمئنان ملن تقوم ع^[ خالل8ا ا

قعايp:م؛ حيث تبدو النفس fg وجود�ا �ادئـة مـستقرة، ال يتطـر إلi:ـا خـوف أو وجـل مـن مـستقبل  ر

غامض، وال يxسلل إلi:ا كـره أو حقـد أو شـر يvتاu:ـا جـراء مواقـف توجـھ لـذلك، ومـن ثـم فـاألم حقـل 

ر ال~{ تحلق بالنفسل   .وإليجابية #عمل ع^[ تنمية مناعة الفرد ضد منا�ع الشر

ب دو �لـل أو ملـل؛ لتحـدث ال�ـ@ابط بـ]ن  حـام و�قـا نبيد أن �م قاطرة التواصل ب]ن � ر ر

�سر ع^[ مستوا�ا الصغ]@ والكب]@، و�ما �شWل الvسيج ا��تم�f املت]ن؛ حيث إن صفاء قلب �م 

 الب��ــة والــسعادة ال~ــ{ #غمــر الوجــھ gــf أوقــات ال�@حــاب و�ســتقبال والــضيافة، يخفــي �لــم و5ظ8ــر

�:ا ال�ـــسيطة ال~ـــ{ Tع�ــش8ا �ـــل إشـــراقة  ، إh:ــا التـــ�dية gـــf صــو رولــو ع^ـــ[ حــساب الراحـــة والـــسWو ن

  .شمس

لية fg م�Zل8ا وعمل8ـا املنـوط u:ـا؛  ووحنان �م وقل�:ا النقي ال ينفك قطعا عن تحمل املسؤ
ً

8�eـشده، و�ـذا مـا يث]ـ@ الد�ـشة حيث تبذل اvميع من حول8ا القسط الذي ي�eد املضاعف لينال ا

ب العبـاد، وال يتوقــف حـد اdeنــان عنـد �ــذا   ــ'&  رو5لقـى قبــو �ب و5ر ـ'& عنــھ، ومـن ثــم يتحقـق  ر ل

اdeد بل يمتـد إ£ـ[ مـشاطرة الرجـل gـf �مومـھ ومـا قـد يـنغص عليـھ حياتـھ، ومـا قـد يثقـل أحمالـھ مـن 

ـــاة املتنو ة ع^ــــ[ التحمــــل مــــشاق اdeيـ ـــل بالثبــــات والــــصA@ واملقــــد رعــــة واملتغ]ــــ@ة، ومــــن ثــــم �ــــشعر الرجـ

يومواصــلة العمــل وا8�eــد gــf ســ�يل مــساندة صــادقة مــن أم تحمــل بــ]ن جنبا�:ــا اdeنــان الــذي يرتــو 

م   .ومنھ ا�eميع، و#شتد بھ العز

ة طبيعيــة؛ حيــث تتلقــى دعم8ــا مــن العــالم  رودومــا تتجــدد ال8مــة والvــشاط لــدى �م بــصو

ال8ا والبص]@ �عباده؛ لxستكمل مس]@�:ا بقوة وتثابر ع^ـ[ تحقيـق أ�ـداف8ا القر5بـة والبعيـدة، وgـf بح

u:ا ج8ود�ا بالنجاح، ملا تقدمھ من ج8ـد مـشفوع باdeـب والرضـا،  u:ا يWلل  رإشراقة �ل شمس وغر و

�ا الذي لم تتخ^[ عنھ لA@�ة من الزمن، و�ذا ما #ستحق عليھ التكر5م والتعظ يم والA@ روإيمانا بدو

  .التام fg اdeياة و�عد املمات
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يو#ش8د النظر5ات ال�@بـو واملؤسـسات التعليميـة أن #عـديل الـسلوك لـدى �بنـاء يـصعب 

أن يتم �عيدا عن مشاركة فاعلة لألسرة، و�خاصة �م ال~ـ{ تتمـسك �عقيـد�:ا وتـؤمن برu:ـا و#ـشكره 
ً

اª:ـــا بالطر5قــة الوســـطية ال~ـــ{ يvـــشد�ا ع^ــ[ Tعمـــھ ال~ـــ{ ال حــصر ل8ـــا، ومـــن ثـــم تحــرص ع^ـــ[ تر�يـــة أبن

  .و5ر '& ع;:ا ا��تمع ومؤسساتھ التعليمية، ومن ثم تحدث �ثر الفعال fg �ذا املضمار

إh:ا �م ال~{ ال تنام إال �عد ا�eميع �غية �طمئنان، وال~ـ{ ال �غفـل ل8ـا جفـن إال بالـدعاء 

eالرحمن بالشكر وا &'  ب م�Zل8ا لتحصد الA@كة و رلألبناء و dمد، إh:ا �م ال~{ يجافi:ا النوم حال ر

ح8ـــــا لتقـــــدم الـــــدعم  ، و#ـــــس8ر بWامـــــل جوا رمعانـــــاة أحـــــد أفـــــراد أســـــر�:ا مـــــن أي علـــــة أو مـــــرض أو أر ق

ب السماء بتخفيف املرض أو تلبية حاجة من حاجات من �عاTي   .رواملساعدة والرجاء والتوسل من 

و#ــشWل �م محطــة اe¬]ــ@ ومرســاه؛ حيــث إh:ــا بوابــة العطــاء للقر5ــب والغر5ــب وملــن يقــوم 

̂ــ[ الــدوام، إh:ــا صـــاحبة  ب اe¬]ــ@ الــذي ال يvبـــf تركــھ ع وبالــسؤال، إيمانــا م;:ــا بأنــھ ضـــرب مــن ضــر

u:ـا، و°غـرس فi:ـا  ح و5خ^f بي;:ـا و�ـ]ن  ب، و�ذا ±:ذب الر رالفعل الذي �غمره الود والوصال دو مأ ور ن

  .نفاء دو مقابل، بما يحقق التوافق النف³'{ و�جتماf² ع^[ السواءالو

 fـــg وســط الـــصعاب وتمتــاز بال�@يـــث fـــg مــا ال يـــدع مجــاال للـــشك فــإن �م تمتـــاز بال8ــدوء�و
ً

املواقــف العــص�بة، وتمتــاز بالــصA@ حــال املعــضالت، وتمتــاز بالفطنــة حــال املفاجــآت، إh:ــا �م ال~ــ{ 

اية الكفاح وا8�eاد ع ^[ مسرح اdeياة ال~{ تمت^· بالتحديات واملشكالت املتجددة مثل ال;:ر رتحمل 

ر Lخفـاق  لية نجاح جميـع أفـراد أسـر�:ا، وتتحمـل و ، إh:ا �م ال~{ تحمل ع^[ عاتق8ا مسؤ زا�eار و ي

ق الشمس d¸ fgائب الفضاء   .وبرغم ما تقدمھ من عطاء يصعب حصره، يمتد كشر

ل التمºــ{؛ حيــث تحمــل جينــات التفــاؤ و�مــل، وتبــذل قومــا تتمنــاه �م ألبناª:ــا يفــو خيــال

الغا£f والنف�س fg غرسھ لدى أبناª:ا ع^[ مر الزمان إ£[ أن تلقى الرحمن، و�ذا ما يؤكـد سـر h:ـضة 

5ـــة تر�و5ـــة متم]ـــZة تؤكـــد ع^ـــ[  د�ـــار، وفـــق ر ايـــة التنميـــة والتقـــدم و� ؤا��تمعـــات عAـــ@ جيـــل يحمـــل  ز ر

لنظـــــر للمـــــستقبل القر5ـــــب والبعيـــــد؛ فحيـــــا هللا �م �غمـــــرات أصــــالة املا ـــــ'{ و��تمـــــام باdeاضـــــر وا

5ن   .رالرحمة ومنح8ا السعادة fg الدا

5ـــب فـــإن صـــالح وإصـــالح ا��تمعـــات مر�ـــو بـــصالح �م ال~ـــ{ #ـــشWل لبنـــة بنـــاءه مـــن  نوال  ر

اتـــھ، و°عـــضد  رخـــالل جيـــل  يحـــافظ ع^ـــ[ عاداتـــھ وتقاليـــده و5ح¼ـــ{ قيمـــھ ومبادئـــھ وال يفـــرط gـــf مقد

 بــ]ن م]ـــ@اث الـــشعوب gــf شـــ~& مجـــاالت اdeيــاة، وgـــf املقابـــل عنــدما تـــصاب �م بأحـــد ثقافتــھ وتراثـــھ

ب ال~{ تخالف قيم ا��تمع وتقاليده اdeميدة  و�مراض ال~{ #سp:و النفس و#ستميل8ا نحو الضر ي

ة ه من أجيال ال يصاح�:ا التوفيق والسداد املvشودين ع^[ بقاع املعمو رفإن ما تفر   .ز
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ك أ�ميـــة  الAـــ@ لـــألم متمـــثال gـــf اdeـــب و�ح�ـــ@ام والتقـــدير والرعايـــة والعرفـــان رولنـــا أن نـــد

ت أقـــل مـــا يمكـــن تقديمـــھ لـــألم ال~ــــ{  ده ل8ـــا، ومـــن ثـــم حـــسن املعاملــــة صـــا ربا�eميـــل الـــذي يـــصعب  ر

يصعب وسم8ا �سمة منفردة؛ حيث تتعدد خصال8ا ومحامد�ا وصفا�:ا؛ لذا بات �ذا الA@ مستدام 

Lياة بمز5د من الكرم وdeا fg املمـات fـgحسان والطاعة، وطلب الرضـا، و�ع�ـ@اف بالفـضل دومـا، و

5ن ض fg الدا ب السموات و� ضا  ربمز5د من الدعاء والصدقات اe¬فية؛ �غية نيل  ر ر   .ر

ّوال �ـسعg }ºــf مقـام ما�يــة �مومـة أال أن أقــو إن خـواطر مــع أمـي ال تنقطــع، و�ـر ي ي ل8ــا ل

ـــا حي�ــــت؛ فــــالل8م  ـــم آبائنــــا وأم8امــــستدام مـ ̂ــــ[ مواصــــلة بــــررحـ ـــسّاتنــــا، وأعنــــا ع ـــا�:م، وحـ ِ�م gــــf ممـ
ن ّ

ِك تر�ية أبنائنا ع^[ برِودُبفضلك وج
5ن ّ   .الل8م آم]ن... رنا fg الدا

  عصام دمحم عبدالقادر سيد/ د . أ

رأستاذ املنا$# وطر التد س   ق

�ر–0لية ال.-بية بن,ن بالقا�رة   ز جامعة 

  


